
  םזינדטרמי
  

 מתוך ויקיפדיה ערך דטרמיניזם
נקבעים באופן  אנושיות החלטות או מחשבות, פעולות, לפיה כל מאורע בעולם פילוסופית היא השקפה דטרמיניזם

  ...פילוסופיה של המוסרו דתה, מדעביניהם ה, דטרמיניזם עולה בהקשרים רבים. בלעדי על ידי אירועים קודמים

או . או גורמים להתרחשותו/שמשפיעים עליו ו,  המושג נעוץ בתפישה שלכל אירוע יש אירועים מקדימיםבסיס

מה (פילוסופים מאסכולה זו טענו שכאשר עוקבים אחורה בשרשרת הסיבות . לכל מסובב יש סיבות, בלשון אחרת

 שבמקרים רבים זוהה ,"מניע הראשון"עד ל, תאורטית לפחות, ניתן להגיע) גרם למה גרם למה וכן הלאה

דבר יש  גם כי לכל, בין היתר, מיניזם טועןהדטר. דאיזם הגישה שלפיה קיים מניע ראשון היא... יםקאלו עם

  ...סיבה

ולכן , אשליה מוביל למסקנה שתחושה זו היא, הבחירה החופשית הסותר את תחושת, עקרון הדטרמיניזם

מהותה של התלבטות היא תהליך מחשבתי שעושה אדם כדי להיות שלם יותר עם הפעולות שבסופו של יום יעשה 

  .וכדי שפעולות אלה יהיו מדויקות ומתוחכמות יותר, בכל מקרה

תכונה : רמניזם המוכח לפי עקרון דתי נובעת מהגדרתו של האלוהים ככל יודע וכל יכול וכעושה הכלהגדרת הדט

משמעותה שהאל עושה ויודע כיצד יתנהל העולם וכיצד ינהג אדם מאז ומעולם , זו של עשיית וממילא ידיעת הכל

 ...אין לאדם חופש בחירה: בהכרח יקרה, ולכן כל מה שיקרה, ובכל רגע נתון
ים קמעצם הגדרתו של אלו, נוסף על כך .18-מאה הביסס עמדה זו ב גוטפריד וילהלם לייבניץ לוסוף הגרמניהפי

, יםקנובע על פי לייבניץ כי העולם בו חיים בני האדם אמנם התרחש בהכרח ונקבע על פי אלו, "טוב אינסופי"כ

אם מתרחש אסון , לכן. עולם זה הוא הטוב בכל העולמות האפשריים, יםקאולם בשל טובו האינסופי של אלו

, כדי שימשיך להתקיים הטוב מבין העולמות האפשריים, אזי ברי לכל שהיה מן ההכרח שאסון זה יתרחש, כלשהו

תפיסה זו משקפת אופטימיות לגבי העולם . ים הטוב ודאי יש סיבות משלו לגרום להתרחשות אסון זהקולאלו

רעידת האדמה  שנכתב לאחר ,"קנדיד" לעג לעמדה זו בספרו הסאטירי וולטר הפילוסוף הצרפתי. דוועתי

 ...בליסבון
הטיל על האדם אחראיות קשה ל, משום שאם אין בחירה חופשית. הדטרמיניזם הוא בעייתי מבחינה דתית

 .האלוהי על מעשי האדם איננו מוסרי השכר והעונש למעשיו ועקרון
עמד על הנקודה הזו והמחיש את העניין בהביאו את דבריו של רוצח , בהקדמה לפירושו למסכת אבות ,ם"הרמב

הכל בידי שמיים חוץ "וכדי לפתור את הקושי מצא פתרון בצורת הכלל , שטוען שהפשע שביצע לא היה בשליטתו

ם אינו "הרמב.  לא יבצע מעשי פשע-כך שאם הוא מאמין , בידי האדםכלומר האמונה היא כן , "מיראת שמיים

" יראת שמים"ובידי האדם ה ,  אלו מערכות הטבע-"הכל בידי שמים"אלא , טוען כי המאמין אינו מבצע פשע

 כלל שיש בו -" הכל צפוי והרשות נתונה: "טבע כלל אחר והוא רבי עקיבא .כלומר הבחירה החופשית כיצד לנהוג

 ,מדעילבין ההיגיון ה, שלפיה יש חופש בחירה, סתירה שמשקפת את הסתירה בין התחושה החזקה שיש לאדם
 .שלפיו בחירה כזו אינה קיימת

  

 e-magoמתוך , האם יש דבר כזה רצון חפשי, רז שפייזר
בין , הוא התפרסם. 1857-1938היה פרקליט אמריקאי ידוע שחי בשנים ) Clarence Darrow(קלרנס דורואו 

ו נצבר בזכות שיטת אולם עיקר המוניטין של, "משפט הקופים"בזכות השתתפותו במה שכונה לימים , היתר

 Leopald(נתן לאופלד ) 19בני ( הגן דורואו על שני בני עשירים צעירים 1924 -ב. ההגנה המיוחדת שפיתח
 Nathan (ארד לואב 'וריצ)Richard Loeb( , 14אשר עמדו בפני הוצאה להורג בגין חטיפתו ורציחתו של נער בן 

המניע היחיד , למעשה.  ובלא שסבלו כל פגיעה מידיובלא שהכירו אותו, )Bobby Franks(בשם בובי פרנקס 

   :בנאום הסיכום שלו טען דורואו להגנתם של הנאשמים". פשע מושלם"למעשם היה הרצון לבצע 

הם רצחו אותו מפני שהם היו עשויים . לא בגלל שנאה, לא בגלל הכסף? מדוע הם רצחו את בובי פרנקס הצעיר

 שבשלב כלשהו של התהליך האינסופי שדרכו נוצר  או, י באורגניזם שלהםהפשע הנורא כבר היה מצו. בדרך זאת

כשכל , מנודים, נתעבים, יושבים כעת כאן שנואים, ובחורים חסרי מזל אלה. משהו השתבש, או הגבר, הנער



אין לנו . ואנחנו קורבנותיו, הוא פועל בדרכיו המסתוריות. הטבע הוא חזק וחסר רחמים. הקהילה שותה את דמם

במלותיו של עומר . ואנו רק משחקים את תפקידנו, הטבע לוקח את העבודה בשתי ידיים, ה לעשות ביחס לכךמ

  :אנו רק, כאיאם

ואחד לאחד  ,נטבחים, נבלמים, הנה והנה מונעים על פני לוח זה של לילות וימים כלים חסרי ישע במשחק הזמנים

   .אל האדמה שבים

הם . כל זה הועבר אליהם. הוריהם-או הורי, אבותיהם, א היו אימותיהםהם ל? איזו השפעה הייתה לנערים אלה

    .הם מחויבים לשלם, ועדיין, הם לא יצרו את עצמם, לא יצרו זאת

שהחליט להמיר את עונש , שנאומו של דורואו אכן השפיע על השופט, כדי להשלים את הסיפור, נזכיר אולי רק

   .המוות שהיה צפוי לנאשמים במאסר עולם

הוא מתייחס , ראשית.  בשלוש נקודות עיקריות– נושא חופש הרצון –יפור זה רלוונטי לנושא שאדון בו כאן ס

והיא ההנחה כי לכל אירוע שמתרחש , מקבלים אותה באופן טבעי למדי בחיי היומיום, כך נראה, להנחה שכולנו

נניח כי , למשל. כול היה שלא להתרחשלא י, ושבהינתנן, אשר גורמות לו להתרחש, או צירוף של סיבות, יש סיבה

כיוון שקיים , הוא ייפול לרצפה, אם אעזוב את העט. אני נמצא כעת בחדרי ומחזיק עט בידי ואת ידי מעל הרצפה

, הסיבות הללו, צירוף הגורמים.  הפסיק את פעולתו– החזקתו בידי –וכיוון שהכוח שמנע ממנו ליפול , כוח משיכה

ייתכן שאם , כמובן. ההתרחשות הייתה בלתי נמנעת,  כך שנראה שבהינתן גורמים אלה,הוא שהביא לנפילת העט 

הרי כשהייתי עוזב את העט הוא היה עולה , ואם על התקרה היה מגנט רב עוצמה, ממתכת, למשל, העט היה עשוי

, נות העט בהינתן עוצמת המגנט ותכו–אלא דווקא לחזקה , אולם אין בכך לפגוע בתזה האמורה. דווקא לתקרה

  .הכרחי היה שהעט ייצמד לתקרה ולא יכול היה להתרחש אחרת

דטרמיניזם הוא התזה . מכונה דטרמיניזם, כמו גם בטיעונו של דורואו, ההשקפה המוצגת בדוגמאות אלה

 –לא יכולות התוצאות שלא להתרחש , ובהינתן אותן סיבות, הגורסת כי לכל התרחשות במציאות קודמות סיבות

 איך שהעולם ברגע מסוים –בניסוח קצת יותר מודרני אנו אומרים כי העולם מורכב ממצבי עניינים . תהן הכרחיו

כל מה , שבהינתן מצב עניינים מסוים, כך, כולן  את–חוקי הטבע כופים את התרחשויות המציאות .  ומחוקי טבע–

   .ולא יכול שלא להתרחש, שמתרחש לאחריו הנו הכרחי

פושעים , בני אדם, מסקנה הנגזרת מן ההנחה הראשונה, ולמעשה, ה בטיעונו של דורואווזו ההנחה השני, מכאן

 על ידי חוקי –אלא נוצרו על ידי הנסיבות , הם לא יצרו את עצמם. אינם קובעים את מה שהם, ולא פושעים כאחד

בני אדם . שלהםעל ידי הגנטיקה והסביבה , אם נרצה בניסוח מעט שונה, או, הטבע ומצב העולם שקדם ללידתם

אינו תלוי ,  מי אני ומה מעשי–כל זה . בקביעת מעשיהם, לכן, הם אף אינם חופשיים, אינם חופשיים לקבוע מי הם

   .אלא בגורמים שמעבר לרצוני וכוחותיי, בי

 כל אלה הם –ואם נובע מכך כי איננו חופשיים לקבוע את אישיותנו ואת מעשינו , אם הדטרמיניזם אמיתי, לבסוף

במילים . כי גם איננו אחראיים למעשינו, לפחות לכאורה, הרי נובע מכך, צר התרחשויות שאינו תלויות בנותו

גינויים או פרסים שאנו מקבלים , לכל אותם עונשים, מנקודת מבט אובייקטיבית, איננו ראויים באמת, אחרות

 אלה חוקי הטבע ומצב הדברים שהיה .לא באמת קבענו את גורלנו, הרי לא באמת יצרנו את עצמנו. בגין מעשינו

לא באמת . רצף של סיבות ותולדות שלנו אין כל השפעה ממשית עליו. שקבעו מי נהיה ואיך נפעל, לפני שנולדנו

אם . ודבר לא יכול היה למנוע זאת, הרי זה נגזר מראש שהם ירצחו; יכלו לאופלד ולואב להימנע מן המעשה שעשו

גם אנו היינו עושים בדיוק אותו , נו נולדים עם אותו מבנה גנטי ולאותה סביבהאם היי, אנחנו היינו בנעליהם

? האם מגיע להם להיכלא בכלל? עונש מוות, אם כך, האמנם מגיע להם. לא היינו יכולים לפעול אחרת, מעשה

  ?לקבל שכר או עונש על מעשיו, באופן אובייקטיבי, באמת, האם מגיע למישהו

. הוא רק ביקש לא לגזור עליהם עונש מוות;  לא דרש שלא להעניש את שני הנאשמיםשימו לב כי דורואו עצמו

, למשל, ישנם טעמים טובים לחשוב על כליאת פושעים גם אם איננו מקבלים כי הם אחראיים למעשיהם, ובאמת

נשארת , הן מן ההיבט המעשי, הן מן ההיבט פילוסופי, אולם השאלה. או אפילו נקמה, מניעת סכנה מן החברה

גם אם מושאי , לתגמל, לגנות, להעניש, יכולים וצריכים אנו לתרום אחריות מוסרית, האמנם: מציקה

בנוסח שונה , או?  אינם אחראיים למי שהם ולפעולותיהם בעולם– בני אדם אחרים ואנו עצמנו –התייחסותנו 

 בני אדם הם חופשיים ואחראיים על ההנחה כי? האמנם מוסדותינו החברתיים בנויים על טעות, וקונקרטי יותר

 –אולי צריך לאמץ ? אולי צריך וכדאי לחשוב על שינוי פני החברה, ואם כך? על פעולותיהם, ולכן מעשית, מוסרית

  ?"להבין פירושו לסלוח" האמירה הידועה   את–אלא גם מעשית , לא רק תיאורטית



יש כאן שלושה נושאים שלכאורה קשורים . ירותעלינו לעצור לרגע ולהתקדם בזה, אבל אולי אנו רצים מהר מדי

מה טיבם של , ואפילו אם כן, כפי שמיהרנו לגזור, האם יש כאן קשרים הכרחיים? אך האמנם כך הדבר, זה בזה

  ?קשרים אלה

ההשקפה האומרת כי כל ההתרחשויות במציאות הן תוצר הכרחי של . ישנה התזה הדטרמיניסטית, ראשית

  . העולם מתנהל כך שבכל רגע נתון יש רק עתיד אפשרי אחדוכי, התרחשויות קודמות

  ?האם אנו יצורים חופשיים או לא חופשיים. ישנה שאלת החופש, שנית

בני אדם כאל יצורים שאחראיים באופן  האם יש לתפוש ולהתנהג אל . ישנה שאלת האחריות המוסרית, ושלישית

  ?שבח ופרס, יצורים שראויים לאשמה ועונש, כלומר, מוחלט למעשיהם

  .את הקשר בין הנחת הדטרמיניזם להנחות החופש והאחריות המוסרית, אפוא, הבה נבחן

,  אמונה בגורל–בין אם בצורת פטליזם . הרי זוהי השקפה עתיקה כמעט כימי האנושות, באשר לדטרמיניזם

. 17-19ות או דטרמיניזם מדעי ששלט במא,  אמונה באל או אלים שקובעים את מהלך המציאות–תאיזם 

. אקסיומה שכלית, אולי, כמעט, ההשקפה הדטרמיניסטית נדמית כנעוצה עמוק בדרך התבוננותנו על העולם

נראית , וכי לכל סיבה או מערך סיבות ישנה תוצאה הכרחית אחת, האמונה כי לכל אירוע יש סיבה, ובאמת

כאשר אני מושך את הכיסא .  מודעים לכךפעמים רבות אף בלי להיות, אנו נוהגים לפיה רוב הזמן. טבעית וברורה

נניח מכשול ,  אחפש את הסיבה לעיכוב–ואם לא יקרה כן , אני בטוח כי משיכתו תגרום לתנועתו כלפי, אלי

 אנו עובדים באופן טבעי מתוך הנחת הקשר הסיבתי –וכן הלאה ביחס למרבית ההתנהלות שלנו בעולם . מסוים

הלכה וגברה האמונה , וככל שהתקדם המדע, 18- וה17-במאות ה. ואפשר שאחרת לא יכולנו לפעול,  האירועיםבין

בפתחה , כאשר אמר, הדגים אמונה זו, פיסיקאי ומתמטיקאי צרפתי, )Laplace(המרקיז לפלאס . בדטרמיניזם

  :19-של המאה ה

שברגע מסוים ידע , שכל.  והסיבה של העתידאנו יכולים להתייחס למצב העכשווי של היקום כתוצאה של העבר

אם שכל כזה יהיה רחב , ואת המיקום של כל הפריטים מהם מורכב הטבע, את כל הכוחות שמפעילים את הטבע

ואת , הוא יחבק בנוסחה אחת את התנועות של הגופים הגדולים ביותר של היקום, דיו לנתח את כל הנתונים הללו

יהיה נוכח , בדיוק כמו העבר, והעתיד, וודאי-דבר לא יהיה לא,  עבור שכל כזה;אלו של הגופים הקטנים ביותר

  .לנגד עיניו

הוביל , או בכמויות האנרגיה הקטנות ביותר, העיסוק בגופים. אולם במאה העשרים השתנתה התמונה המדעית

, מיקרוסקופיותלפחות ברמות ה, לפיה, דווקא לקבלת השקפה אינדטרמיניסטית, לפחות את חלקם, את המדענים

 בלתי –) indeteminism" (אינדטרמיניזם"השם , כאמור, מכאן. והוא נתון לריבוי אפשרויות, העתיד אינו קבוע

וכי ברגע , שהתרחשויות עתידיות אינן נקבעות באופן הכרחי על ידי תנאי העבר, אחרי ככלות הכל, אפשר. קבוע

   .מסוים אפשריים כמה עתידים שונים

היכנס כאן לעומקו של הוויכוח המדעי ושל הפרשנויות הפילוסופיות של התצפיות והתיאוריות איננו רוצים ל

נדמה לי כי יהיה נכון לומר שפילוסופים רבים . אנו בודקים את חוזקה של התיאוריה הדטרמיניסטית. המדעיות

, אגב, זאת. ניסטיתוהמשיכו להחזיק בעמדה הדטרמי, לא התרגשו יתר על המידה מן התגליות המדעיות החדשות

נראה היה בלתי מתקבל על , או אקראיות, סיבתיות-המושג של אי, עבור אלה. הייתה גם עמדתו של איינשטיין

. אלא הנו תוצר של ההכרה האנושית המוגבלת, והם טענו כי האינדטרמיניזם אינו קיים ממש במציאות, הדעת

בוודאות , ולדעת,  היה יכול להכיר את כל המציאותהוא, כמו בתיאורו של לפלס, יכול-אם אכן היה יצור כל

ואפשרות תיאורטית זו היא שחשובה לתזה הדטרמיניסטית ולאו , גם את כל ההתרחשויות העתידיות, מוחלטת

מן ,  כלומר–לפחות מבחינה ניסיונית , נזכיר ונאמר כי, יחד עם זאת. דווקא יכולתנו לנבא בפועל את העתיד

, עדיין, ואפילו אם מתעלמים מההתפתחויות המדעיות המודרניות, ותינו על המציאותהבחינה של אפשרות תצפי

כיוון שלא משנה כמה פעמים ניווכח בקשר סיבתי , להיות מוכחת, עקרונית, התזה הדטרמיניסטית אינה יכולה

ל הנסיבות זה אפשרי שגם אם כ, לפחות לוגית. תמיד אפשרי כי בפעם הבאה לא יתרחש אותו הדבר, בין אירועים

מרחפת , נניח, אלא תישאר, הרי באחת הפעמים שאפיל את העט מידי היא לא תיפול על הרצפה, תהינה זהות

בקשר הסיבתי , לפחות לדעתי, אך חסר ההוכחה הניצחת, עם השכנוע העמוק, אם כן, אנו נשארים .באוויר

אך עדיין הוא מהווה , ות האחרונותשכנוע שרמתו ירדה אולי עם התגליות המדעי, ההכרחי שבין כל האירועים

  .אמונה בסיסית חשובה



אולי , נראה כי חלק ניכר מבני האדם, וכאן אנו עוברים לנקודה השניה והמרכזית של דיוננו, יחד עם זאת

. כי בני אדם אחראיים מוסרית למעשיהם, בנוסף, מאמינים גם כי יש להם רצון חופשי ומאמינים, מרביתם

   .צון חופשי ומהו הקשר בינו לבין דטרמיניזם ומוסרמהו ר, נשאלת השאלה

...  

אך גורסת כי , מקבלת את אמיתות הדטרמיניזם, כאמור, וגם היא, העמדה השניה היא הדטרמיניזם הקשה... 

אלא , בנו, בסופו של דבר, כיוון שמעשינו אינם תלויים, גם לא אחראיים מוסרית, תוצאותיו הן שאיננו חופשיים

הוגים הדוגלים בעמדה זאת טוענים לעיתים כי מערכת החוק והענישה שלנו אינה . ר לשליטתנובכוחות שמעב

עלינו לשנות מערכת זאת ולעשותה גמישה יותר , ולפיכך, כיוון שמי שפשע לא יכול היה להימנע מלפשוע, צודקת

אלא שגם , ואב להורגלא רק שלא צריך היה להוציא את ליאופלד ול. ואמפטית יותר לטבע האדם והמצב האנושי

כיוון שהם , אולי עלינו להרחיקם מן החברה.  הרי הם אינם אחראיים למה שעשו–אין זה הוגן לכלאם לכל חייהם 

ואז הם יתנהגו , להטמיע בהם דרכי פעולה אחרות, לחנכם מחדש, למשל, אבל אולי גם ראוי שננסה, מהווים סכנה

  .באופן אחר

אז אתם , שכנעו אתכם, וכן הלאה, המעשן, אם דוגמאות הקלפטומן.  הקשהלא נמשיך לעסוק כאן בדטרמיניזם

וגם , אולם אם אתם חושבים כי אנו חופשיים. הרי אין חופש ממשי, מקבלים כי אם הדטרמיניזם אמיתי

   .הרי יש לחפש אלטרנטיבה נוספת, אחראיים למעשינו

טוענים כי חופש ודטרמיניזם אינם מתיישבים הם ....  אנשי החופש–אלטרנטיבה כזאת מציעים הליברטריאינים 

. גם לא אחראיים מוסרית, ואנו איננו חופשיים, הרי מעשינו קבועים מראש, אם הדטרמיניזם אמיתי. זה עם זה

, אנו חופשיים. לפחות לעיתים, הליברטריאנים טוענים כי אנו כן חופשיים, בניגוד לדטרמיניסטים הקשים, אולם

. ויכולים לפעול ביותר מדרך אחת ברגע נתון, בוחרים בין אפשרויות פעולה,  שוקלים בדעתנוכיוון שאנו, בין היתר

כמו גם , ומכאן שמערכות הצדק והמשפט שלנו, של פעולותינו, לפחות, אנו גם אחראיים לחלק גדול, מכיוון שכך

פיה אנו חופשיים  הן מחזקות את הדעה ל–אלא להפך , אינן בגדר טעות, התייחסותנו היומיומית זה לזה

  .ואחראיים מוסרית למעשינו

פרוש הדבר הוא כי לא כל ההתרחשויות במציאות הן תוצר . לפי הליברטריאנים הדטרמיניזם שקרי, אם כך

 אנו יוצרים את –פעולות אנושיות אינן קבועות מראש על ידי שום דבר , ובפרט, הכרחי של תנאים קודמים

אישוש , כלומר, משלילת הדטרמיניזם. לפחות בחלק ממעשינו, שיים חופ ולכן אנו, פעולותינו בעצמנו

  .נובע כי ברגע נתון יש יותר מאפשרות אחת ביחס לעתיד, האינדטרמיניזם

היא , טוענים הליברטריאנים, ופתיחות זאת, העתיד פתוח ולא סגור, העתיד יכול להתרחש בדרכים שונות

הליברטריאנים טוענים כי , במילים אחרות. ראיים למעשינושמאפשרת את החופש שלנו והיא שהופכת אותנו אח

ואיזה פעולה תתבצע הרי זה תלוי , אפשרית יותר מפעולה אחת, באותם תנאים בדיוק, באותן נסיבות בדיוק

מתיישבת היטב הן עם , הליברטריאניזם, שימו לב כי עמדה זו. בבחירת האדם ולא בשום גורם אחר

כי אנו : עם האינטואיציות המוסריות . והן עם האינטואיציות ההכרתיותהאינטואיציות המוסריות שלנו

לאופלד . כיוון שהוא פועל מרצונו החופשי ויכול היה שלא לפעול כפי שפעל, מאמינים שהאדם אחראי למעשיו

ו כאשר אנ: עם האינטואיציות ההכרתיות. לעשות כן בחרו אבל הם, כיוון שיכלו לא לרצוח, ולואב ראויים לעונש

אין זה .  זו אינה אשליה–אנו באמת יכולים לפעול בדרכים שונות , שוקלים ובוחנים אפשרויות פעולה במחשבתנו

אלא ששיקול הדעת שלנו , כפי שנובע מן הדטרמיניזם שפעולתנו הסופית קבועה על ידי גורמים סיבתיים קודמים

   . שכל אחת מהן יכולה לצאת אל הפועל, היסוס בין אפשרויות שונות–הוא שיקול דעת במלוא מובן המילה 

היכולים , אנו יצורים חופשיים. כתשובה הנכונה להנחות החופש והמוסר שלנו, אם כן, הליברטריאניזם נראה

אנו גם אחראיים , מכיוון שכך.  זה תלוי בנו ולא בשום גורם אחר–ואיך שנבחר , לבחור בין דרכי פעולה שונות

לפניהם עמדה גם אפשרות , לאופלד ולואב יכלו לבחור שלא לרצוח.  שבח וגינוי,למעשינו וראויים לשכר ועונש

אולי גם לעונש , אכן ראויים היו לעונש, אם כך. מרצונם החופשי, כפי שאומרים, בחרו ,לרצוח בחרו  אך הם, זאת

שים שמולנו לשבח ולתגמל בלא לחשוש שמא האנ, לגנות, אנו יכולים להאשים. בגין הפשע המחריד שביצעו, מוות

  .אנו יכולים לחוש בנוח אל מול מוסדות הצדק והמוסר החברתיים. כלל אינם ראויים לתגובות אלו

בעמדה הגורסת כי אנו יצורים , פגם כלשהו בעמדה הליברטריאנית, שמא יש משהו שגוי בשכלנו? ואולי לא

ביותר , באותם תנאים בדיוק,  נתוןברגע, יכולים לבחור, הקובעים בעצמנו את עתידנו ואת פעולותינו, חופשיים

הוגים רבים חושבים כי עמדה זאת אינה , אכן? ולכן גם אחראיים מוסרית למעשינו, ממסלולו פעולה אחד



או לחלופין פגום ובלתי , והחופש אותו היא מציגה הנו חופש כוזב, מכילה סתירה פנימית, כלומר, קוהרנטית

  .מספק

, מדוע: בהשקפה הליברטריאנית יש לשאול את השאלה הבאה, לכאורהלפחות , כדי לראות את הכשל הקיים

, נניח כי אני עומד בפני החלטה חשובה? יבחר האדם דווקא באחת ולא באחרת, )או יותר(בהינתן שתי אפשרויות 

או שמא להימלט מן , ועלי להחליט האם לנסות לעזור לנשדד, בעודי הולך ברחוב אני נתקל במעשה שוד, למשל

ברגע הנתון של ההחלטה עומדות בפני שתי , לפי התיאוריה הליברטריאנית, כעת.  כדי לא להיפגעהמקום

ובאותם תנאים בדיוק אפשרית יותר מפעולה , פתוח, כאמור, העתיד. ואני יכול לבחור בכל אחת מהן, האפשרויות

והיא גם לא יכולה , יח מפחדננ, היא לא יכולה לנבוע. בחירתי אינה יכולה לנבוע מסיבות קודמות, אם כך. אחת

היא לא תהיה , אבל אז, או מגורמים אחרים, היא יכולה לנבוע מגורמים אלה, כלומר. לנבוע מרצון לעזור לאחר

והסיבות . נובעת באופן דטרמינסטי, נובעת בהכרח, כיוון שהיא נובעת מסיבות קודמות, בגדר בחירה חופשית

. חופש-ואנו חוזרים לדטרמיניזם ולכן לאי; וכן הלאה, מסיבות קודמותנובעות גם הן , מהן היא נובעת, הקודמות

הרי היא נדמית , אינה נובעת משום סיבה בכלל, אם בחירתי אינה נובעת מסיבות קודמות, מהצד השני, אולם

 אך כיוון ששום דבר אינו קובע אם אבחר כך או, להימלט או לעזור, y או x באותה מידה יכולתי לבחור –אקראית 

  .מעין זריקת קוביה ממוזלת, או מקרית, הרי הבחירה היא אקראית, כך

, אנו יכולים לדמיין את העולם מנקודת מבטו של אלוהים: הרהרו בניסוי המחשבתי הבא, על מנת לחדד נקודה זו

 נכנה, נניח עוד כי אדם כלשהו. המתבוננת בעולם ויכולה לשלוט בכל התרחשויותיו, יכולה אחרת-או ישות כל

לפי תזת החופש , כעת. y לפעולה xצומת שפרושה כי הוא יכול לבחור בין פעולה , cעומד בחייו בצומת , pאותו 

אם אלוהים מריץ . xנניח כי הוא בוחר לבצע . y או xהאדם יכול לבחור באותה מידה לבצע את , הליברטריאנית

 y, קרי,  להיווצר כעת המציאות החלופיתעשויה, ומשם הלאה,  רגע הבחירה– cעד נקודה , את המציאות לאחור
אותם תנאים מוקדמים מתקיימים , cדבר לא נשתנה עד נקודה , וזו הנקודה הקריטית, אולם. xיתבצע ולא 

דבר לא ? y ולא xקבע כי יתרחש , אם כן, מה. x -זהה למצבו כאשר בחר ב, מכל הבחינות, מצבו של האדם. בדיוק

שכן אז הפעולה לא הייתה פעולה , הליברטריאנית דבר לא יכול היה לקבוע זאתועל פי הגדרת החופש , קבע זאת

  .y יכול היה להתרחש גם xהתנאים הקודמים לפעולה הם אותם תנאים בדיוק ובאותה מידה שהתרחש . חופשית
, ופשאין פרושה ח, להבנתנו, ואקראיות, הבחירה היא אקראית לחלוטין ויכולה ללכת לכאן או לכאן, אבל אם כך

  .כל שכן אחריות מוסרית

. אנו נמצאים בעמדה לא נוחה, והרבה אנשים חושבים שהוא טיעון טוב, אם הטיעון האחרון הנו טיעון טוב

דרך דוגמת משפטם של לאופלד ולואב והטיעונים , להזכירכם. נראה כי כלל לא התקדמנו מתחילת הדיון, למעשה

והקשר שלהן להשקפה , ריות המוסרית האנושיתהעלנו את שאלות החופש והאח, שהעלה פרקליטם

ההשקפה לפיה כל אירוע נקבע בהכרח על ידי סיבות , אמרנו כי ההשקפה הדטרמיניסטית. הדטרמיניסטית

גם , אולם אמרנו גם כי ההשקפה לפיה אנו יצורים חופשיים ואחראיים. היא השקפה אנושית טבעית, קודמות

 קשה ...נטועה עמוק במוסדותינו החברתיים ובהתנהגותנו זה לזה, תר מכךואף יו, היא נדמית לנו טבעית ונכונה

אם כל מעשינו קבועים מראש על ידי כוחות שאין לנו שליטה , לתפוש איך אפשר שאנו חופשיים ואחראיים

. הדטרמיניזם הקשה נדמה היה כדורש יותר מדי. עלינו לוותר על אחת משתי ההשקפות, חשבנו, אם כך. עליהם

. אלא גם בכל דרך התנהלותנו החברתית,  מתנגש באמונה הבסיסית שלנו בחופש ובאחריות מוסריתלא רק

אנו רק מדמים כי אפשר , האמנם כשאנו שוקלים בדעתנו? להעניש ולתגמל, האמנם עלינו להפסיק לגנות ולשבח

. ודבקנו בחופש, רמיניזםויתרנו על הנחת הדט. ניסינו אם כן את האופציה השלישית? לנו לפעול ביותר מדרך אחת

אם בחירתנו כלל אינה קבועה על ידי סיבות . בלתי פתירים, לפחות לכאורה, אולם גם כאן עלו קשיים שהם

? איך אפשר לומר על בחירה כזאת שהיא בחירה חופשית. מקרית, שרירותית, הרי היא נדמית אקראית, קודמות

בחובה , שהיא מזכה את בעליה בזכות לשבח או גינוי, וביהאיך אפשר לומר על פעולה שנדמית כזריקת מטבע או ק

  ?לשאת בתוצאות על מעשיו

זהו , ברור. של שאלת חופש הרצון, טיעוני הבעד ונגד, החקירה הביקורתית, כלומר, הדיאלקטיקה, אם כן, זוהי

תשובה רק קצה הקרחון בנושא שמעסיק את הפילוסופיה המערבית זה יותר מאלפיים שנה ועדיין אין לו 

על כך ? אך האם זה אומר כי לא התקדמנו לשום מקום, נותרנו ללא תשובה כזאת, כאמור, גם אנו כאן. מוחלטת

  .תצטרכו להשיב בעצמכם

 


