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 1األخالقيةالمسؤولية 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

  فاطمة الشمالن ترجمة: 

 

 

 

 

اوسون والسلوكيات التفاعلية، والتطورات من بع ،ومفهومها الخلفية التاريخية لـ المسؤولية األخالقية حول   ده؛وستر

جم للـد.  جمة هي للنسخة موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) إيشلمان،أندرو نص متر (. ننوه بأن التر

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطالمؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

طرأ عىل للمقالة، حيث أنه قد ي الدارجةالنسخة ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر األختر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Eshleman, Andrew, "Moral Responsibility", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/moral-responsibility/>. 
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حني يقوم املرء بفعل أخالقي ابلغ أو يفشل يف القيام به، نعتقد أحياان أبن األمر يستوجب ردة فعل معينة. 
ولعل الثناء أو املالمة مها أكثر الصيغ جالء ميكن لردة الفعل تلك أن تتخذها. حني ُيصادف املرء حادث 
سيارة مثال، ميكن أن يُعترب إنقاذ طفل داخل سيارة حترتق أمرا يستحق الثناء أو أن يعتقد أن عدم استخدام 

واحدة من ردود الفعل ل ونمستحق هؤالء الفاعلنيإن اعتبار  املرء هلاتفه املتنقل لطلب املساعدة يستحق املالمة.
هة لآلخرين. املوج املسؤوليةهذه أمثلة على عزو عما فُعل أو ترك بال فعل. ) ونمسؤول متلك هو اعتبار أهن

ميكن لردة الفعل أيضا أن تكون موجهة للذات، ميكن للمرء أن يرى نفسه مستحقا للمالمة مثال(. وابلتايل 
المة أو الثناء أو امل –أن يكون املرء مسؤوال عن أمر، فلنقل فعال ما، هو أن يكون مستحقا لردة فعل معينة 

 ]1[لكونه قام هبا.  -اشيئا ذا صلة هبم

ة آنفا والذي األخالقية املذكور  املسؤوليةوعلى الرغم من أن األمر يستدعي توضيحا وتوصيفا أكثر خلصائص 
األخرى اليت  عن بعض األنواع املسؤوليةسيتوفر أدانه، إال أن هذا كاف للتفريق بني االهتمام هبذا النوع من 

" "مسؤول". للتوضيح، ميكننا القول إن سقوط معدل أكثر املسؤوليةيشار إليها عادة عرب استخدام مصطلح "
عليمات تن مسؤولية القاضي إعطاء إؤول عن ازدايد عدد احملاصيل أو من الطبيعي للمطر يف الربيع مس

للمحلفني قبل البدء يف التشاور. نريد يف احلالة األوىل معرفة الرابط السبيب بني كمية املطر السابقة وزايدة 
معينة أو  ااحملاصيل الالحقة. أما يف احلالة الثانية نريد القول أبنه حني يتخذ املرء دور القاضي، فإن مهام

ناقشة هنا، إال األخالقية ا املسؤوليةواجبات تتبع هذا الدور. على الرغم من أن هذه املفاهيم ترتبط مبفهوم 
ُ
مل

أهنا ليست ابألمر ذاته، إذ أن يف كال احلالتني ال هنتم مباشرة فيما إذا من املناسب اختاذ ردة فعل جتاه بعض 
  ]2[ذه احلالة( بشيء من الثناء أو اللوم.املرشحني )سقوط املطر أو قاض بعينه يف ه

بدو األخالقية اتريخ طويل. أحد أسباب هذا االهتمام املستمر هو الطريقة اليت ي املسؤوليةللتأمل الفلسفي يف 
راد ة يف األفأكثر اخلصائص ميز يعتقد الكثري أبن   ]3[ ."هبا هذا املوضوع مرتبط مبفهومنا عن ذواتنا كـ "أفراد

تحكم ال على نوع خاص من ال –كما يفرتض البعض   –أخالقيا، موقف يقع لني مسؤو  فاعلنيهي موقفهم ك
ميكن أن ميارسه سواهم. تساءل العديد ممن يرون األفراد هبذه الطريقة عما إذا كان موقفهم املميز مهدد إذا ما  

 انككانت مزاعم أخرى عن كوننا حقيقية. هل ميكن للشخص مثال أن يكون مسؤوال أخالقيا عن سلوكه إذا  
 ىل األوضاع املادية للكون والقوانني اليت حتكم تلك األوضاع املادية، أويُفسر فقط ابإلشارة إ نهلذا السلوك أ
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من هذا  غالبا ما حفزت تساؤالت عرب اإلشارة فقط إىل وجود إله يسود ويوجه العامل عرب درب مقدر مساواي؟
 األخالقية. املسؤوليةالنوع أتمل 

( 2األخالقية نفسها؛ ) املسؤوليةأو فكرة  ( مفهوم1األخالقية التايل: ) املسؤوليةستفسر نظرية شاملة عن 
متلك  )ميكن فقط للمخلوقات اليت املسؤوليةمعايري الفاعل األخالقي، أي املؤهل عموما كفاعل متاح لعزو 

 ةاملسؤوليُتطبق هبا ( الظروف اليت 3القدرة العامة لتقييم أسباب القيام ابلفعل أن تكون فاعلة أخالقيا مثال(؛ )
مناسب، أي تلك الظروف اليت يكون الفاعل األخالقي مسؤوال عن شيء خمصوص ) ميكن  األخالقية بشكل

للفاعل األخالقي مثال أن يكون مسؤوال عن فعل فقط إذا كان يقوم به حبرية، حيث يتضمن الفعل احلر القدرة 
ب جام والعواق)مثل األفعال واإلح املسؤولية( مواضيع حمتملة لعزو 4على فعل خالفه وقت احلدث(؛ وأخري )

واخلصال الشخصية وما إىل ذلك(. ابلرغم من أننا سنتطرق لكل واحدة من تلك يف النقاش أدانه )انظر مثال 
إىل املخطوط املختصر عن اعتبار أرسطو يف القسم القادم(، إن الرتكيز الرئيسي هلذا املدخل هو على احملتوى 

الذي يتبع هذه املقدمة مباشرة عبارة عن نقاش عن أصل األخالقية. إن القسم  املسؤوليةأي مفهوم  –األول 
األخالقية.  سؤوليةاملاألخالقية، يتبعه مراجعة للعمل احلديث عن مفهوم  املسؤوليةواتريخ التأمل الغريب يف 

 األخالقية، انظر للمدخالت ذات الصلة أدانه. ملسؤوليةابوملزيد من النقاش عن املسائل املتعلقة 

 

 1 . التارخييةبعض اخللفية 
 2 املسؤولية. عمل حديث عن مفهوم 

 سرتاوسون والسلوكيات التفاعلية 2.1            

 التطورات عقب سرتاوسون 2.2

 املراجع 
 أدوات أكادميية 
 مصادر إنرتنت أخرى 
 مدخالت ذات صلة  
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 بعض اخللفية التارخيية .1

ث الفلسفي األخالقية يف الرتا املسؤوليةالقادم يف هذا القسم هو حتديد خمتصر ألصول ومسارات التأمل يف 
ا معتربا على مفكرين أتثري  قدمياالغريب. وعلى هذه اخللفية سيخط الفارق بني مفهومني للمسؤولية األخالقية 

 الحقني.

 األخالقية وتطبيقها ضمنيا يف بعض من أوائل النصوص اإلغريقية اليت جنت، أي املسؤوليةيظهر فهم مفهوم 
ا ما اعترب غالب ]4[ احلقب اهلومريية )قرابة القرن الثامن قبل امليالد وبال شك منقولة عرب تراث شفهي سبقها(. 

الفاعلون البشر واخلارقون هدفا مستحقا للثناء واملالمة على أساس تصرفاهتم، ويف أوقات أخرى، يُعذر تصرف 
(. انبثق من أتمل تلك Irwin 1999: 225الفاعل بسبب وجود عامل ما قلل من حتكمه/ حتكمها )

احلقائق  من قبل اآلهلة أو النجوم أو ببعض منظور أن مستقبل املرء أو جانبا منه مقدر مسبقا –العوامل اجلربية 
تحقق ذلك ببطريقة جتعل تعمدا معينا للمرء وخياراته وأفعاله ال عالقة هلا  –عن احلقيقة والزمن ببساطة مثال 

املستقبل بعينه )تذكر مثال مأزق أوديب(. إذا كانت بعض النتائج مقدرة، عندها يبدو أن الفاعل حمط االهتمام 
كون مسؤوال أخالقيا عن تلك النتيجة. ومثلها، إذا كانت اجلربية حقيقية فيما خيص مستقبل ال ميكن أن ي

البشر برمته، عندها سيبدو أبنه ال ميكن ألي فاعل بشري أن يكون مسؤوال عن أي شيء. على الرغم من أن 
جود سبب ساس عدم و هذا الطراز من اجلربية مارس أتثريا اترخييا ابلغا إال أن غالب الفالسفة رفضه على أ

جيد للتفكري أبن مستقبلنا مقدر مبعىن أبنه حاصل مهما اخنرطنا بفعل متعمد خمصوص أو خيارات نصنعها أو 
 أفعاال نتخذها.

يقف أرسطو يف   ]5[ قبل امليالد( هو أول من بىن نظرية املسؤولية األخالقية.  323-384يبدو أن أرسطو )
بارة أسسها. يبدأ بع يفلهم للبحث ئعند مسار مناقشة فضائل البشر ورذا  III 1-5األخالق النيقوماخية 

من املناسب أحياان الرد على فاعل ابلثناء أو املالمة على أساس أفعاله  –موجزة عن مفهوم املسؤولية األخالقية 
(. مث يوضح بعدها بقليل أن نوعا معينا فقط من الفاعلني 1109b30–35و/ أو نزعة اخلصال الشخصية )

مؤهلني ليكونوا فاعلني أخالقيني وابلتايل يصبحون عرضة بشكل موائم لتطلعات املسؤولية، ذلك الذي ميلك 
قدرة على القرار. القرار ابلنسبة ألرسطو هو رغبة معينة انجتة عن القصد الذي يعرب عن مفهوم الفاعل عن ال

(. ويسخر ابقي نقاش أرسطو لتبيان الظروف اليت من املناسب فيها جعل 1111b5–1113b3الصاحل )
ري أن ام هو أبن املرء حالفاعل األخالقي مستحقا للمالمة أو الثناء على فعل معني أو خصلة. إن طرحه الع
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أو املالمة إذا كان الفعل و/ أو النزعة إرادية فقط. أوال، يوجد شرط للتحكم: أن ميلكه يكون مرشحا للثناء 
ال  –الفعل أو اخلصلة أصال يف الفاعل. أي أن يكون األمر بيد الفاعل ليؤدي ذلك الفعل أو ميلك اخلصلة 

ه أو إبستمولوجي: على الفاعل أن يكون مدركا ملا يفعلأرسطو ظرفا ميكن أن تُفرض من اخلارج. اثنيا، يطرح 
 ]6[(. 1111b4-1110aيستحضره )

نظوره. يسعى حول م، غموض قاد إىل أتويالت تنافسية مثة غموض توجيهي يف اعتبار أرسطو عن املسؤولية
كن ، غري أنه ليس من اجللي متاما كيف ميأرسطو لكشف الظروف اليت من املناسب فيها ثناء أو لوم فاعل ما

فهم االعتبار اجلوهري للمؤامة يف مفهومه عن املسؤولية. مثة احتماالن على لألقل: أ( الثناء أو املالمة مناسب 
تضى سلوكه و/ أو خصال شخصيته؛ أو ب( الثناء أو املالمة مبعىن أن الفاعل يستحق ردة فعل كهذه، مبق

مناسب مبعىن أبن ردة فعل كهذه من املرجح أن أتيت بعاقبة مرغوبة، حتسني يف سلوك الفاعل أو شخصيته 
( املنظور 1حتديدا. ميكن أن حُتدد تلك االحتماليتني مبقتضى أتويالن متنافسان ملفهوم املسؤولية األخالقية: 

 يكون الثناء أو املالمة ردة فعل مناسبة جتاه املرشح إذا وإذا فقط كانت، والذي وفقا له االستحقاقلى املبين ع
، والذي وفقا له يكون الثناء أو املالمة واقيب( منظور الع2ردة فعل كهذه مقابل  -مبعىن حيق هلا –تستحق 

  ]7[إىل تغري يف الفاعل و/ أو سلوكه.مناسبا إذا وإذا فقط ردة الفعل من النوع الذي من املرجح أن يفضي 

خيتلف طالب العلم حول املنظوران املطروحان أعاله، غري أن أمهية التفريق بينهما منا خالل بدء الفالسفة يف 
الرتكيز على هتديد مدرك حديثا على املسؤولية األخالقية. فحني حاج أرسطو ضد نسخة من اجلربية )يف 

بية. احلتمية ل املتعلق هبا من احلتمية السب(، لعله مل يدرك الفرق بينها وبني التهديد احملتم9التأويل، الفصل 
السببية هي املنظور أبن كل شيء حيصل أو موجود هو بسبب ظروف سابقة كافية حلصوله أو وجوده مما جيعل 
من املستحيل ألي شيء أن حيصل أو يكون عما حصل أو كان. أحد أنواع احلتمية السببية هي احلتمية العلمية 

السابقة ذات العالقة أبهنا جمموعة من حاالت مسبقة للكون وقوانني الطبيعة. واليت تتعرف على الظروف 
رجح أن احلتمية طبيعة ورغبة اإلله. يبدو من املاألخرى هي احلتمية الالهوتية، واليت تتعرف على الظروف أبهنا 

اإلميان إبله  راك إىلودايانت بالد ما بني النهرين القدمية، من اإلشاإلهلية تطورت من كل من الدين اإلغريقي 
واحد حاكم، أو على األقل إله واحد حيكم بقية اآلهلة. ميكن تتبع مذهب احلتمية العلمية حىت عهد املؤمنني 
مبذهب الذرية ما قبل السقراطية )القرن اخلامس قبل امليالد(، غري أن الفرق بينها وبني املنظور اجلربي السابق 

ية مثل ر الفلسفة الرواقية )القرن الثالث قبل امليالد(. وابلرغم من أن اجلرب ال يبدو أنه جلي مبا يكفي حىت ظهو 
احلتمية السببية، قد تبدو مهددة للمسؤولية األخالقية عرب هتديدها لتحكم الفاعل، غري أن االثنان خيتلفان يف 

ها وخياره سان حينقصد اإلن، أمهية تعمد اإلنسان وخياره وفعله. لو كانت احلربية حقة، فإن خيار اإلنسان
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صد . غري أنه وفقا للحتمية السببية، فإن قال طائل منه، إذ ما ُقدر سيكون مهما ارأتى املرء فعله ،وفعله
اإلنسان وخياراته وأفعاله ستكون غالبا روابط ضرورية يف السلسلة السببية اليت جتعل من األمر كائنا. مبعىن 

النا مقدرة مثل أي شيء آخر، فال يزال الوضع قائما أبن حدوث آخر، حىت وإن كانت مقاصدان وخياراتنا وأفع
 ;Irwin 1999: 243–249) أمور أخرى يعتمد على قصدان واختياران وفعلنا ألمر بطريقة معينة.

Meyer 1998: 225–227; Pereboom 1997: .)الفصل الثاين 

ل العصور صدر احلديث يف التنظري عن املسؤولية األخالقية. وخال ني، أخذت نظرية احلتمية وتشعباهتارواقمنذ ال
(، تولدت أتمالت عن 1274-1225( وأكويناس )430-354الوسطى، خاصة يف عمل أوغسطني )

احلرية واملسؤولية غالبا من أسئلة تتعلق أبنواع من احلتمية األلوهية، تشمل بشكل طاٍغ: أ( هل يقضي حكم 
عن الشر؟: وب( هل يقضي علم اإلله املسبق أبننا لسنا أحرار أو مسؤولني أخالقيا مبا  اإلله أبنه اإلله مسؤول

أنه يبدو أبننا ال ميكننا عمل شيء عدا ما يعلم اإلله أبننا سنفعله؟ جتدد يف احلقبة احلديثة اهتمام يف احلتمية 
غدا احتمال وتيين. ح الفيزايء النيتغري يُعزا إىل نشوء مناذج ميكانيكية متزايدة للكون تتوجت بنجا  –العلمية 

أكثر معقولية.  ةيمبقتضى األسباب الفيزايئ –مبا فيه فعل اإلنسان  –من تفسري شامل لكل جمال يف الكون قادم 
أعتقد العديد أبنه ال ميكن لألشخاص أن يكونوا أحرارا ومسؤولني أخالقيا لو اتضح أن تفسريا للفعل اإلنساين  
كهذا حقيقة. جادل آخرون أبن احلرية واملسؤولية لن تقيد حبقيقة احلتمية العلمية. وابحملافظة على هذا الرتكيز 

( 1األخالقية، ميكن تصنيف املفكرين على أهنم من نوعني:  على تشعبات احلتمية السببية للمسؤولية
ببية ذلك الذي يقبض على أن إذ كانت احلتمية الس –الانسجامي عن احلتمية السببية واملسؤولية األخالقية 

ذلك الذي يقبض  –( االنسجامي 2حقة فإنه إذن ال ميكن للمرء أن يكون مسؤوال أخالقيا عن أي شيء؛ 
 ]8[ مرء أن يكن مسؤوال أخالقيا عن بعض األشياء حىت وإن كان هو وما يفعله مقدر سببيا. على أنه ميكن لل

 متثلت تلك املواقف يف اليوانن القدمية يف فكر أبيقور والرواقيني تباعا.

دم مفهوما مبنيا قأبنه مل يكن جليا إذا  –توضح يف اآلنف الغموض يف مفهوم أرسطو عن املسؤولية األخالقية 
على االستحقاق مقابل مفهوم عواقيب عن املسؤولية األخالقية. يُظهر اتريخ أتمل املسؤولية األخالقية كيف 

ة. أولئك الذين املرء اجململ عن املسؤولية األخالقي يؤثر أتويل املرء ملفهوم املسؤولية األخالقية بقوة على اعتبار
يقبلون املفهوم املبين على االستحقاق للمسؤولية األخالقية مثال مييلون ألن يكونوا ال انسجاميني. أي فكر 

عينا من حيتاج ليمارس نوعا م نل يستحق صدقا الثناء أو املالمة على أمر، فإنه إذعالغالب أبنه إذا كان الفا
ن وهو ماال ينسجم مع كو  ،أو االمتناع عن أداء الفعل( أداءم على هذا األمر )القدرة وقت الفعل على التحك

( وإمانيول كانط 1796-1710املرء مقدر سببيا. ميكننا فضال عن أبيقور اقتباس أوغسطني وتوماس ريد )
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قية على الصعيد سؤولية األخالأولئك الذين يقبلون املفهوم العواقيب للم( كأمثلة اترخيية هنا. 1724-1804)
المة ل هتديدا على املسؤولية األخالقية مبا أن الثناء أو املماآلخر، أكدوا بشكل تقليدي على أن احلتمبة ال تش

-1588عامل حتمي.  ميثل هذا املنظور توماس هوبز )يف تظل وسيلة مؤثرة للتأثري على سلوك اآلخر حىت 
( فضال على الرواقيني. 1873-1806وجون ستيوارت ميل )( 1776-1711( وديفيد هيوم )1679

تستمر هذه املوجة العامة لربط املفهوم العواقيب للمسؤولية األخالقية ابالنسجامية فيما خيص احلتمية السببية 
 واملسؤولية األخالقية ابملفهوم املبين على االستحقاق مع الال انسجامية حىت النصف األول من القرن العشرين.

 

 املسؤوليةالعمل احلديث عن مفهوم  .2
إن كيفية فهم مفهوم املسؤولية األخالقية أبفضل طريقة مسألة مهمة، إذ ميكنها أن تؤثر بقوة على منظور عن 
املعضالت الفلسفية، إن وجدت، اليت ميكن أن ترتبط هبذا االعتبار، فضال على لو ُوجدت املعضالت فما 

لتأمل الفلسفي للمسؤولية األخالقية اترخييا على أحد التأولني ااعتمد  آنفا،كما نوقش الذي يعد حال هلا.  
( املنظور املبين على االستحقاق، والذي وفقا له فإن الثناء أو املالمة ردة فعل مناسبة 1العريضني للمفهوم: 

( املنظور العواقيب، والذي وفقا 2ردة فعل كهذه؛ أو  –مبعىن "حيق هلا"  –جتاه املرشح إذا وإذا فقط تستحق 
له فإن الثناء أو املالمة مناسب إذا وإذا فقط ردة فعل من هذا النوع من املرجح أن تفضي إىل تغري مرغوب يف 

 الفاعل و/ أو سلوكه. ابلرغم من أن أنواع املنظور العواقيب ظل جيمع الدعم،

(Smart; Frankena 1963:  4الفصل; Schlick 1966; Brandt 1992; Dennett 
 (6الفصل  :and Vargas 2013 ;3الفصل  :Kupperman 1991 ;7الفصل  :1984

إال أن العمل يف آخر مخسني سنة على مفهوم املسؤولية األخالقية ركز بشكل متزايد على: أ( توفري نسخ بديلة 
 مفهوم واحد عن املسؤولية األخالقية.مثة عن املنظور املبين على االستحقاق؛ ب( التساؤل عما إذا 

ولد االهتمام املتزايد ابملوقف املتعلق ابعتبار وحتميل األشخاص املسؤولية األخالقية من األعمال احلديثة عن 
تعبريهم السلوكيات الداخلية واملشاعر، و  –ين على مسات هذه املمارسة ر املسؤولية األخالقية. تعرف كل املنظ

تهجان أو الثناء، وفرض العقوابت أو العطااي التابعة لألمر. غري أن الغالب فهم أبن الظاهر يف حال االس
السلوكيات الداخلية واملشاعر املتعلقة تقع على حكم نظري جوهري يتعلق بكون الفاعل مسؤوال. مبعىن آخر، 

أبن الفاعل  حلاالت(،افرُتض اعتياداي أن املالمة والثناء اعتمدا على حكم أو اعتقاد )قبل أتملي يف غالب ا
حمل السؤال استوىف الشروط املوضوعية ليكون مسؤوال. افرُتض أن تلك األحكام مستقلة عن األوضاع السلوكية 
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لب إشارة جوهرية صول ألحكام كهذه وتقييمها مل يتطالداخلية/ املشاعرية املتعلقة بتحميل املسؤولية مبعىن أن الو 
قابض على املنظور العواقيب، فإن هذا حكم أبن الفاعل . للابحلكمإىل سلوكيات ومشاعر ذلك الذي يقوم 

مارس نوعا من التحكم الذي ميكن أن أتثر عرب تعابري خارجية من الثناء أو املالمة من أجل كبح أو دعم 
أما أولئك القابضون على املنظور االستحقاقي، فإنه حكم أبن الفاعل مارس نوعا أساسيا سلوكيات معينة. 

 (.Watson 1987: 258حكم املتافيزيقي، كان ميكن له مثال أن يفعل أمرا مغايرا وقت الفعل )من الت

به حتميل املسؤولية أبنه االستناد على حكم مستقل عن كون املرء مسؤوال، إذن من  فهملو أن أفضل ما يُ 
املشروع التحقق عما إذا أحكام كهذه وتعبرياهتا اخلارجية املتعلقة هبا ميكن تربيرها، ككل، أمام أفضل فهم حايل 

صا ما ، فإن احلكم أبن شخلنا عن العامل، أمام دليل أن عاملنا من احملتمل حتمي مثال. وفقا لال انسجاميني
مسؤول أخالقيا ال ميكن أن يكون حقا إذا كان العامل حتميا؛ وابلتايل فإن الثناء واملالمة ابملعىن املبين على 

ن االنسجاميون على الصعيد اآلخر، أبن حقيقة احلتمية لن حتد مجيادل االستحقاق ال عالقة له ابألمر. بينما 
 رسات الثناء أو املالمة، وابلتايل ترك علة ممارسات كتلك مصانة.األحكام املتعلقة بفاعلية مما

 

 والسلوكيات التفاعلية سرتاوسون 2.1 

( ابحلكم يف النزاع بني االنسجاميني الذين 1962يقضي سرتاوسون يف مقالته الفارقة "احلرية واالمتعاض" )
يف   ]9[ حقاق.منظور مبين على االستيقبضون على منظور عواقيب وبني الال انسجاميني الذين يقبضون على 

اعتقاد سرتاوسون، كالمها خمطئني، ألهنما يشوهان مفهوم املسؤولية األخالقية عرب التشارك يف االفرتاض املهيمن 
فقا لسرتواسون و افرتاض أن حتميل األشخاص مسؤولية يقع على حكم نظري بكوهنم مسؤولني.  –املسطر أعاله 

فإن السلوكيات املعرب عنها يف جعل األشخاص مسؤولني أخالقيا هي أنواع من مدى واسع من السلوكيات 
متنان الاملستقاة من مسامهتنا يف العالقات الشخصية، مثل االمتعاض والسخط ومشاعر األذى والغضب وا

واحلب املتبادل والتسامح. وظيفة تلك السلوكيات هي التعبري عن "...كم منانع فعال، كم يعين لنا، ما إذا 
يعكس سلوكيات علينا من النية اجليدة أو الشغف أو الثقة على  –خصوصا آخرين معينني  –أفعال اآلخرين 

 صفحة مخسة من مقالة سرتاوسون( وابلتايلصعيد أو االحتقار أو الالمباالة أو اخلبث على صعيد آخر." )
تلك السلوكيات هي سلوكيات تفاعلية تشاركية، ألهنا أ( ردود فعل سلوكية طبيعية الستيعاب نية اآلخر احلسنة 

(، وب( وُمعربر عنها من موقف املرء املنغمس يف عالقات تداخلية 6-4أو السيئة أو الال مباالة. )الصفحات 
  ]10[(.10املتحمل للمسؤولية شريك يف عالقات كهذه كذلك. )صفحة والذي يعترب املشرح 
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ن املذكوراتن للتو. ميكن أن تُوَقف أو تُعدل بظرفني على األقل يتوافقان مع امليزات التفاعليةميكن للسلوكيات 
ولة ح مل ينتهك ما هو مطلوب كدرجة معقرشللمرء أن يستنتج يف األوىل، على العكس مما يظهر أوال، أن امل

لة حني يقرر املرء أنه عارض أو مربر، فلنقل يف حا نمن النية احلسنة. ميكن أن يُعذر سلوك الشخص مثال إذ
املنظور  ميكن للمرء أن يتخلى عن طارئة حني يكون السعي خلف صاحل أكرب. يف النوع الثاين من الظروف،

التشاركي فيما يتعلق ابملرشح. يتبىن املرء يف تلك احلاالت املوقف املوضوعي، حيث يتوقف املرء عن اعتبار 
الفرد قادرا على املشاركة يف عالقات شخصية حقيقية )إما لوقت حمدود أو لألبد(، ويعترب عوضا عن ذلك أن 

، وإمنا لتفاعليةايا أو مهجي وابلتايل فإنه مرشح، ليس لكامل مدى السلوكيات غري طبيعي نفسيا/ أخالقالفرد 
لتلك السلوكيات املوضوعية املرتبطة بعالج أو حتكم أدايت. يقع أفراد كهؤالء خارج حدود اجملتمع األخالقي 

)يتناقص  لتفاعليةامبعىن معني أو إىل حد معني. ميكننا أن نعترب مثال الطفل الصغري جدا معفيا من السلوكيات 
ذلك يف حاالت النمو الطبيعي( أو نتبىن املوقف املوضوعي فيما يتعلق بفرد نقرر أبنه يعاين من مرض عقلي 

 شديد. 

(P. F. Strawson 1962: 6–10; Bennett: 40; Watson 1987: 259–260; R. 
Jay Wallace:  6-5الفصل). 

النقد املركزي الذي يوحهه سرتاوسون لكل من املنظورين العواقيب واالستحقاقي التقليدي أبن كالمها ابلغ يف 
تنبثق هتمة املبالغة   ]11[ نقد تصارع معه الكثري من املفكرين الالحقني.  –عقلنة قضية املسؤولية األخالقية 

يف العقلنة من امليل التقليدي الفرتاض أن العقالنية خلف حتميل شخص املسؤولية تعتمد على احلكم أبن 
الشخص حمل السؤال استوىف نوعا من املتطلبات ليكون مسؤوال )ظروفا ختص القابلية أو احلرية امليتافيزيقية( 

تعبري طبيعي  فاعليةالترتاوسون على النقيض أبن السلوكيات وأن تلك املتطلبات هي نفسها مربرة. يقضي س
مليزة جوهرية يف صيغة حياتنا، طبيعة التداخل الشخصي لطريقة حياتنا خصوصا. إن ممارسة حتميل املسؤولية 

(. وعلى الرغم 23"ال تستدعي أو تسمح بتربير خارجي عقالين" )صفحة  –إذن منغرسة يف طبيعة حياتنا 
ألسئلة مثل: هل كان سلوك املرشح  إجاابتتنبثق أحكام عن موائمة ردود فعل معينة )أي  من أن ميكن أن

تعبري عن نية سيئة حقا؟ أو هل املرشح ذو الصلة مشارك حقيقي يف احمليط األخالقي للعالقات اإلنسانية؟(، 
التفاعلية  لسلوكياتفإن تلك األحكام مبنية على مبادئ داخل املمارسة. أي أن تربيرها يشري إىل اعتبار ا

 وليس إىل اعتبار نظري مستقل ما عن الظروف اليت يكون هبا املرء مسؤوال.عالقات الشخصية، الودورها يف 

بعد ما قيل، جيادل سرتاوسون بال جدوى السؤال عما إذا ميكن تربير ممارسة حتميل املسؤولية عقالنيا إذا كانت 
عي أن جنرد أنفسنا من ردود الفعل تلك وبذا أن نتبىن املوقف املوضو  احلتمية حقة. هذا إما ألنه ال ميكن نفسيا

https://plato.stanford.edu/entries/moral-responsibility/notes.html#11
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دوما، وحىت لو كان ذلك ممكنا، ألنه ليس من اجللي أبنه ميكن للعقالنية إطالقا أن تطالب أبن نتخلى عن 
أن  ر، حياول سرتواسنابملختص السلوكيات التفاعلية، مبقتضى خسراننا جلودة احلياة إذا حتتم علينا فعل ذلك.

ي تلعبه بعالقتها ابلدور الذ األحكام عن كون املرء مسؤواليقلب اجلدال التقليدي على عقبيه، إذ تُفهم 
و خاطئة حيث أن األحكام إما صحيحة أممارسة حتميل املسؤولية، عوضا عن العكس. السلوكيات التفاعلية يف 

ك قيمة حقيقة حبد السلوكيات النابعة منها ال متلوابلتايل تولد احلاجة للتربير، فإن الرغبة ابلنية اجليدة وتلك 
 (Magill 1887: 21; Double 1996b: 848) ذاهتا، وابلتايل إزاحة احلاجة لتربير خارجي.

يتمخض عن مفهوم سرتاوسون عن املسؤولية األخالقية اعتبارا انسجاميا عن كون املرء مسؤوال إال أنه ينحى 
بعيدا عن االعتبارين السابقني من معطيني. األول، منظور سرتاوسون انسجامي ابلبناء فقط. أي من منظوره 

ل معضلة احلتمية واحلرية/ املسؤولية متاما بتبيان الظروف امل سجمة مع كون وضوعية لكون املرء مسؤوال منال حتح
املرء ُمقدر وإمنا تذوب عرب تبيان أن ممارسة حتميل األشخاص املسؤولية ال يقع على ظروف كتلك وابلتايل ال 
حتتاج لتربير خارجي يف وجه احلتمية. اثنيا، منظور سرتاوسون صيغة انسجامية أبن بعض الفاعلني يستحقون 

 احلسنة. بدرجة معقولة من النيةستحقونه ألهنم انتهكوا أو استوفوا أو جتاوزا طلبنا تقريعنا أو ثناءان. ي

 

 عقب سرتاوسون التطورات  2.2

يتفق الغالبية على أن نقاش سرتاوسون عن السلوكيات التفاعلية إضافة قيمة لفهمنا عن ممارسة حتميل املسؤولية، 
األحكام املنضبطة  ، حتديدا أ( مبا أنتلك املمارسة املنعزلةبيد أن الكثري لديه مأخذ على جدله فيما خيص طبيعة 

عن السلوكيات التفاعلية مبطنة يف املمارسة حصرا، )أي يُعرف كون املرء مسؤوال مبمارسة حتميل املسؤولية(، 
 ال ميكن اعتبار تربيرها من موقف خارج تلك املمارسة، وب( مبا أن السلوكيات التفاعلية هي ردود فعل طبيعية

ض أبنه يبدو وابلرد على األوىل، حاج البع من تشكيلنا النفسي، فإنه ال ميكن زحزحتها ابالعتبارات النظرية.
ابإلمكان نقد املمارسات املوجودة بتحميل املسؤولية من مواقف خارجة عنهم. ميكن للمرء مثال أن حيكم أبنه 

 Fischer and Ravizzaعلى إما ممارسة جمتمعه أو ممارسة جمتمع آخر يف حتميل املسؤولية أن تُعدل )
1993: 18; Ekstrom 2000: 148–149 .) إذا كانت تلك التقديرات مشروعة، فحينها وعلى

خر، من موقف خارجي عنها. أي مبعىن آ ةالعكس مما اقرتح سرتاوسون، يبدو أبنه ميكن مساءلة ممارسة موجود
ال ميكن تفسري كون املرء مسؤوال مبقتضى ممارسة موجودة بتحميل املسؤولية حصرا. وهذا سيقرتح إذن دورا 
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 Copyright 2019© حكمة  11

ظروف نظرية مستقلة يف كون املرء مسؤوال، ظروف ميكن أن تتضح لتكون منسجمة أو غري حمتمال تلعبه 
 منسجمة بطبيعتها. 

جادل البعض اعرتاضا على جداالت سرتاوسون الثانية املناهضة للنظرية أبن البديهيات الال انسجامية منغرسة 
عطى هلا، أو ر دون شيء من التربييف السلوكيات التفاعلية حبيث أنه ال ميكن لتلك السلوكيات أن تستم

ُ
ر امل

االت حيث تلك احل ثلبشكل أوهن، ال ميكنها إال أن تضطرب إذا كان شيء مثل احلتمية حقيقي. غالبا ما مت
أُزحيت أو ُخففت عقب معرفة أن ماضي الفاعل اشتمل على حرمان شديد و/أو تبدو السلوكيات التفاعلية 

ه على ن سلوكياتنا التفاعلية تتحور حباالت كهذه ألننا نتصور خلفية كهذإساءة. مثة اجنذاب قوي للتفكري أب
أهنا حتمية. لو كان هذا هو التأويل املناسب للظاهرة، فعندها من اجللي أن االعتبارات النظرية، كحقيقة احلتمية 

 مثال، ميكن يف الواقع أن تُزحزح السلوكيات التفاعلية 

((Nagel 1986: 125; Kane 1996: 84–89; Galen Strawson 1986: 88; 
Honderich 1988: vol. 2, ch. 1; Watson 1987: 279–286 and 1996: 240; 

McKenna 1998). 

ال زالت نسخ من منظور سرتاوسون يُدافع عنها برباعة ابلغة، وقريبا، سيقال الكثري عن الطريقة املهمة اليت 
نفا على مفهوم املسؤولية. غري أن الكثري عارض النوع املذكور آيستمر هبا عمله يف تشكيل النقاش املعاصر عن 

ألكثر مزاعم سرتاوسون املناهضة للنظرية. يبدو أن غالب الال انسجاميني حتديدا ال حييد  أنه قاطع يف تقليل
هلم رأي وبذا استمروا ابفرتاض مفهوم مبين على االستحقاق عن املسؤولية األخالقية أقل تقليدية نوعا ما  
كأساس لتنظريهم. ويظل عدد من اإلنسجاميني كذلك غري مقتنعني أبن سرتاوسون جنح بتبيان أن الظروف 
النظرية املستقلة ال عالقة هلا إبيعاز املسؤولية. من اجلدير ابلذكر أبن بعضا منهم منح السلوكيات التفاعلية دورا 

 قاق. دة لالنسجامية املبنية على االستحمركزاي يف نقاشاهتم عن مفهوم املسؤولية مما أسفر عن نسخ جدي

(Fischer and Ravizza 1998, McKenna 2012) 

افرتض الفالسفة حىت عهد قريب أبهنم مهتمني مبفهوم مشرتك عن املسؤولية األخالقية. حىت حني تصاعد 
االختالف عن كيفية تصنفيها، بدا أهنم افرتضوا أبن االختالف كان على الطريقة الصحيحة لتصنيف املسؤولية 

بني أولئك  خلقوا هذا االفرتاض يف حماولته فصل النزاعاألخالقية. كان سرتاوسون ابلتأكيد من بني أولئك الذين 
االنسجاميني الذين قبضوا على املنظور العواقيب للمسؤولية األخالقية وبني الال انسجاميني الذين قبضوا على 

لى عاملنظور املبين على االستحقاق. غري أن عددا من الكتاب اقرتح يف عهد قريب أبن بعضا من اخلالفات 
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ت املعقولة ككل قد تكون مبنية على اإلخفاق يف التفريق بني مفاهيم خمتلفة لكن ذاالنظرايت أكثر عن األقل 
 عالقة ابملسؤولية.

وابستخدام عمل سرتاوسون،    ]12[ وابحلديث عموما، حصل تفريق بني املسؤولية كمحاسبة واملسؤولية كإيعاز.
 ة املعاصرين أبن من يكون مسؤوال هو مرشح مالئم للسلوكيات التفاعليةيأكد العديد من منظري احملاسب

 (Bennett 1980; Wallace 1994; Watson 1996; Fischer & Ravizza 
1998; Darwall 2006).  

مبعىن آخر، يكون الفاعل مسؤوال إذا وإذا فقط كان من املناسب لنا حتميله املسؤولية أو احملاسبة عرب السلوكيات 
ة اجتماعية يحتديدا، أن ممارستنا املسؤول -يسلط الضوء على موضوع رئيسي عند سرتاوسون إن هذا التفاعلية. 

وقعنا مع األعضاء اآلخرين من اجملتمع األخالقي تعرب السلوكيات التفاعلية )االمتعاض مثال(  نقلفطراي. ن
 املشرتك بدرجة معقولة من حسن النية.

(Stern 1974; Watson 1987/1996; McKenna 1998/2012; Darwall 
]13[2006; Shoemaker 2007). 

أن حتمل عواقب على  ميكن –حني يُعربر عنها ويرافقها املمارسات املرتبطة هبا  -ومبا أن السلوكيات التفاعلية 
صاحل الفاعل )خصوصا يف حالة سلوكيات املالمة واملمارسة املتعلقة جبعل املرء حماسب على فعل اخلطأ(، فهي 

قد يكون هذا   ]14[ال تبدو مناسبة إال إذا من العدل أن يكون الفاعل عرضة هلا مبعىن أنه أو أهنا تستحقها.
القلق خبصوص العدالة هو املصدر الرئيسي ملنظور املسؤولية املبنية على االستحقاق. والشيء ابلشيء يُذكر، 

يف شرح االنشغال التارخيي عما إذا تتطلب املسؤولية عن الفعل القدرة على فعل قد يساعد هذا اخلط الفكري 
الفه. قد يقع العرف حول القلق خبصوص فرصة عادلة لتجنب املالمة والعقوبة خلف الشعور ابحلاجة إىل خ

 أن تكون البدائل متاحة.

 (Zimmerman: ch. 5; Wallace: 103–117; Watson 1996: 238–9; Magill 
1997: 42–53; Nelkin 2012:31–50). 

من اجللي أبن بعضا من االعتبارات عن املسؤولية ال تشري بشكل رئيسي إىل السلوكيات التفاعلية أو املمارسات 
خالقية. " السجلية" عن املسؤولية األملنظورات ااملرافقة هلا. لعل أوضح مثاال لتلك االعتبارات هو ما يسمى 

 بكل فاعل  ائتمان أو دين على سجل جمازي يتعلقفوفق تلك املنظورات، تتعلق ممارسة نسب املسؤولية إبجياد 

https://plato.stanford.edu/entries/moral-responsibility/notes.html#12
https://plato.stanford.edu/entries/moral-responsibility/notes.html#13
https://plato.stanford.edu/entries/moral-responsibility/notes.html#14


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  13

 (Feinberg: 30–1; Glover: 64; Zimmerman: 38–9; Watson 1987: 
261–2; Fischer & Ravizza 1998: 8–10, nt. 12).  

 أي مبعىن آخر، الفاعل مسؤول إذا الذنب أو الفضل موعز إليه بشكل مناسب.

ب. فكما أوضح ساملنظورات اليت تعترب املسؤولية مسألة إيعاز مناتنتمي منظورات السجل إىل فصل أعرض من 
غاري واتسون، االهتمام املركزي يف منظورات كهذه هو ما إذا فعل الفاعل أو سلوكه حيوي أحكامه التقديرية 

ة ليكون ولية على أهنا إيعازية ضروريؤ (. يبدو أن استيفاء بعض من الظروف األساسية للمس1996أو التزاماته )
املرء مسؤوال مبعىن أنه حماسب. يبدو من اجلائر مثال جعل املرء حماسبا على فعل عرب سلوكيات تفاعلية  

سي لنقل ألنه خضع لقهر نف –السخط إذا كان الفعل مل يكن موعزا بشكل مناسب للفاعل كاالمتعاض أو 
  اإليعازي ليس كافيا ليكون مسؤوال ابملعىن احملاسيب. إذ كما يشريقسري. غري أن كون املرء مسؤوال ابملعىن

 يكون حمل ميكن هلذا األمر أال هواتسون، ليس من املنطق حتميل الفاعل املسؤولية للفعل حمل السؤال، مبا أن
فض أن مينح رفه ر ، أبن أحدا يعحماسبة ابلنسبة لنا.  ميكن للمرء أن يعتقد مثال خالل اختاذه قرارا يف الوظيفة

اعتبارا مستحقا ملا ميكن أن يطوره ابلكامل أو جيعله ميارس مواهبه. على الرغم من أن هذا ليس حبكم أخالقي 
ابملعىن الضيق الذي يفضله منظري احملاسبية )إذ أهنا ال ترتبط أبي مطلب تشاركي أو توقع مشرتك من النوع 

فاعل حكمه. حالة من إجياد ذنب ابلطريقة اليت مارس فيها ال الذي تفرتضه السلوكيات التفاعلية مسبقا( إال أهنا
  ]15[إذا كانت املسؤولية كاحملاسبة واإليعازية ميكن أن تفرق بتلك الطريقة.

أي من تلك التصنيفات. فوفق منظور مؤثر آخر مثال، الشخص مسؤول  معاملنظورات بعض  تناسبابلكاد ت
بدأ لكونه فقط مرتبط ولو احتياطا بقابليته على احلكم التقديري بطريقة تعرضه من حيث املعن فعل أو سلوك 

 ملطالبات تربير من اآلخرين.

 (Oshana 1997; Scanlon 1998; and Smith 2005/2008/2012).  

 جيمع بني جوانب من منوذجي اإليعازية واحملاسبية. –مسه منوذج "اإلجابية"  –يبدو أن منظورا كهذا 

 (Watson 2011 and Shoemaker 2012). 

ينعكس جانب اإلفصاح عن الذات لنموذج اإليعازية يف الرتكيز على أنه جيب على هدف الثناء أن يكون 
ربير ميز للنماذج احملاسبية املستوحاة من سرتاوسون يف مطلب التحساسا للحكم. ينعكس الرتكيز التشاركي امل

)على الرغم أن منظري اإلجابية مييلون إىل رفض وجود رابط ضروري بني تلك املطالب والسلوكيات التفاعلية(. 

https://plato.stanford.edu/entries/moral-responsibility/notes.html#15
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، غري أن (Smith 2012) مينح منوذج اإلجابية إمكانية إعادة مشل النقاشات عن املسؤوليةوبتلك الطريقة، 
 (Shoemake 2012)أسسا أخرى لتمييز معىن إضايف للمسؤولية يرى البعض 

ولرد التعرف على التنوع ضمن املفهوم أو بني مفاهيم املسؤولية األخالقية أتمال جديدا عما إذا كانت الظروف 
 اليت يكون هبا املرء مسؤوال متنافرة مع بعضها.

 (Nagel 1986; G. Strawson 1986, 105–117, 307–317; Honderich 
1988: vol. 2, ch. 1; Double 1996a: chs. 6–7; Bok 1998: ch. 1; 

Smilansky 2000: ch. 6); 

حاج البعض مثال أنه يف حني أن املعىن االنسجامي للحرية كايف لإليعازية، فإن احملاسبية احلقة تتطلب أن يكون 
 احلجم انر هذا اجلدل اشتعاال كتلة البياانت التجريبية املتزايدة يفن قادرون على ممارسة حرية حتررية. زاد الفاعلو 

 عن البديهيات الشعبية عن احلرية واملسؤولية. 

(Nahmias et. al. 2005 and 2007; Vargas 2006; Nichols & Knobe 2007; 
Nelkin 2007; Roskies & Nichols 2008; and Knobe & Doris 2010). 

إذا كان مثة شد غري قابل للصلح ضمن مفهوم املسؤولية، عندها فإن ظروف تطبيقها ال ميكن أن تتوفر بشكل 
كون هبا الذين خلصوا إىل أن الظروف اليت ي -احلتميون الصارمون مثال -جمتمع. كان مثة دائما ابلطبع أولئك 

ال ميكن ألحد أن يكون مسؤوال على اإلطالق. بيد أنه من اجلدير ال ميكن استيفاؤها وابلتايل املرء مسؤوال 
ابلذكر أن مثة تيار جديد ضمن كل من احلتميني الصارمني املعاصرين وآخرين خلص إىل أن فكرة عدم إمكانية 

سؤولية األخالقية )أو عن امل تعديليةمنح مفاهيمية تل مضت ااستيفاء الظروف لتطبيق مفهومنا الشعيب جمتمع
. كلكئا مرادفا للمسؤولية األخالقية( وممارساهتا املرتبطة هبا عوضا عن رفض احلديث عن كون املرء مسؤوال  شي

التعديلية فيما خيص املسؤولية األخالقية مسألة مقدار. يسعى بعض التعديليني إىل ختليص كثري من، إن مل يكن 
 غالب، ما يعتربونه مرتبط ابملفهوم الشعيب.

 (Dennett 1984: 19; Honderich 1988: vol. 2, ch. 1; Scanlon 1998: 
274–277; Vargas 2004/2005/2013) 

 يف حني مينح البعض بناء أكثر راديكالية للمفهوم واملمارسات املرتبطة به.
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8; –212; Smilansky 2000: chps. 7–(Smart 1961; Pereboom 2001: 199 
]16[Kelly 2002). 

 

 اخلامتة

من الصعب املبالغة يف تقدير أتثري عمل سرتاوسون على موضوع املسؤولية األخالقية. إن إعادة ظهور االهتمام 
يف املعاجلات امليتافيزيقية للحرية واملسؤولية األخالقية يف السنوات األخرية عالمة أن الغالب مل يقتنع بنقده 

ان املستمر منعكس يف النقاش الغين اجلاري عن مكاألكثر راديكالية لتوجهات كهذه. ومع هذا، فإن أتثريه 
ن مناذج املسؤولية يف و عاصر ن املو وابلطريقة اليت ميوضع فيها املنظر ودور السلوكيات التفاعلية يف احلياة اإلنسانية 

 يف تعريفها. سرتواسون عالقتها بنموذج احملاسبية اليت ساهم 
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