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جم لد ؛ومستقبلها المحتمل وتاري    خ نظريات الشر  ،مفهوم الشر وهجوم فريدريك نيتشه عليهحول  تود  . نص متر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و كالدر 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  هذا (. ننوه بأن التر

 عن الرابط
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو للمقالة، حيث أن النسخة الدارجة، والتر ه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم  التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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 Calder, Todd, "The Concept of Evil", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/concept-evil/>. 
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منذ احلرب العادلية الثانية واىتماـ الفبلسفة القانونيُت، السياسيُت واألخبلقيُت يف تصاعد متزايد دبفهـو 
االىتماـ مدفوعا من قبل العامة، العلماء االجتماعيُت، الصحفيُت والسياسيُت الذين عزو ابلشر. كاف ىذا 

جمات إذل "الشر" سلتلف الفظائع واألىواؿ اليت حاولوا فهمها واالستجابة ذلا كاإلابدات اجلماعية، اذل
. ويبدو أننا ال  نفسياً ُتعتلّ  ادلُتوالتعذيب من قبل القتلة ادلتسلسل، ونوابت القتل ُتاإلرىابية، القتلة اجلماعي

نستطيع القبض على الوزف األخبلقي ذلذه األفعاؿ ودلرتكبيها بوصفهم بػ"اخلطأ"، أو "السيء"، أو حىت "خطأ 
 جدا جدا"، أو "سيء جدا جدا"؛ ضلتاج مفهـو الشر. 

وآخر ضيق. ولتجنب االلتباس؛ ال بد من اإلشارة إذل أف شبة، على األقل، مفهوماف للشر: مفهـو عريض 
يستوعب ادلفهـو العريض أي ظرؼ سيء، فعل خاطئ أو عيب يف الشخصية. يكوف وجع األسناف شرا 

م الشر دبعناه العريض إذل فئتُت: الشر الطبيعي والشر األخبلقي. سّ ابدلفهـو العريض كالكذبة البيضاء. قُ 
بلقيُت؛ كاإلعصارات أو وجع األسناف  األخ الفاعلُتالشرور الطبيعية تلك اليت ال تتمخض عن نوااي أو إعلاؿ 

األخبلقيُت؛   الفاعلُتكأمثلة على الشرور الطبيعية. يف ادلقابل، تتمخض الشرور األخبلقية عن نوااي أو إعلاؿ 
 كالقتل والكذب كأمثلة على الشرور األخبلقية. 

كوف ذاؾ النوع من الشر ؽليل الشر دبعناه العريض، والذي يتضمن كل الشرور الطبيعية واألخبلقية، إذل أف ي
ادلشار إليو يف السياقات البلىوتية، كما يف نقاش مشكلة الشر. مشكلة الشر ىي مشكلة تفسَت الشر يف 

ؽللك ىذه الصفات فلن  عادل خلق من قبل إلو كلي القدرة، كلي ادلعرفة وكلي اخلَت. ألنو يبدو لو أف خالقاً 
كلي القدرة،    لعادل. وعليو، يكوف شبة سبب لبلعتقاد أبف إذلاً يكوف ىناؾ شر يف العادل، ولكن ىنالك شر يف ا

 كلي ادلعرفة وكلي اخلَت ال يوجد. 

على النقيض من الشر دبفهومو العريض، يستوعب الشر دبفهومو الضيق فقط أكثر أنواع األفعاؿ، 
أ مصطلح للسوءة الشخصيات والوقائع.. إخل، فظاعة. كما يقوؿ ماركوس سنغر: "الشر ]هبذا ادلعٌت[... أسو 

(. ودبا أف مفهـو الشر الضيق ينطوي على إدانة أخبلقية، فإنو Singer 2004 ,185ؽلكن تصوره" )
أخبلقيُت،  فاعلُت، إف كاف البشر فقط األخبلقيُت وأفعاذلم. مثبلً  للفاعلُتب فقط وبشكل مبلئم نسَ يُ 

ضيق ىو ادلقصود غالبا عند استخداـ فوحدىم البشر ؽلكنهم ارتكاب أفعاؿ شريرة. والشر هبذا ادلعٌت ال
مصطلح "الشر" يف السياقات السياسية، األخبلقية والقانونية ادلعاصرة. وسَتكز ىذا ادلدخل على الشر دبعناه 
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األضيق، فلن يناقش ادلدخل الشر دبعناه العريض أو مشكلة الشر أبي درجة مهمة )ىذه ادلواضيع ستناقش 
 (. 2سلتصرة يف القسم 

ائل األساسية اليت نوقشت من قبل الفبلسفة يف موضوع الشر ىي: ىل علينا استخداـ مصطلح كانت ادلس
"الشر" يف خطابنا وتفكَتان القانوين، السياسي واألخبلقي، أـ أف الشر مفهـو فارغ، أو عفى عليو الزمن 

ما الشروط الضرورية وغلب التخلي عنو؟ ما العبلقة بُت الشر ومفاىيم أخبلقية أخرى كالسوء والفعل اخلطأ؟ 
الكافية للفعل الشرير؟ ما الشروط الضرورية الكافية للشخصية الشريرة؟ ما العبلقة بُت الشخصية الشريرة 
والفعل الشرير؟ أي أنواع من األفعاؿ الشريرة والشخصيات ؽلكن أف توجد؟ ما التحليل ادلبلئم دلفاىيم مشتقة  

 كالعرؼ الشرير؟ 

 ة على اإلجاابت ذلذه األسئلة استنادا إذل األدبيات. يقدـ ىذا ادلدخل نظرة عام

 

 . شكوكية الشر مقابل إحيائية الشر1 ●
 الشر واخلارق للطبيعة  1.1 ●
 الشر والقوة التفسريية  1.2 ●
 خماطر "الشر"  1.3 ●
  هجوم نيتشه على الشر 1.3.1 ●
  حجج يف صاحل مفهوم الشر 1.4 ●
  . اتريخ نظرايت الشر2 ●
 والعدمنظريتا الثنائية  2.1 ●
  نظرية كانط عن الشر 2.2 ●
 للشر  أرندتحتليل  2.3 ●
 . نظرايت معاصرة عن الفعل الشرير3 ●
 الشر وفعل اخلطأ  3.1 ●
 الشر واألذى  3.2 ●
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 الشر والدافع  3.3 ●
 الشر واألثر  3.4 ●
 الشر واملسؤولية  3.5 ●
 املعتلون نفسيا  3.5.1 ●
 التنشئة السيئة  3.5.2 ●
 اجلهل  3.5.1 ●
 . نظرايت معاصرة عن الشخصية/ الصفة الشريرة 4 ●
 التفسريات القائمة على الفعل 4.1 ●
 التفسريات القائمة على األثر  4.2 ●
 التفسريات القائمة على الدافع  4.3 ●
 التفسريات القائمة على االنتظام  4.4 ●
 التفسريات القائمة على القابلية  4.5 ●
 أطروحات إضافية عن الشخصية الشريرة  4.6 ●
 أطروحة الثبات  4.6.1 ●
 أطروحة االتساق  4.6.2 ●
 أطروحة املرآة  4.6.3 ●
 . األعراف الشريرة 5 ●
 راععامل ●

 أكادمييةأدوات  ●

 أخرى على اإلنرتنتمصادر  ●

 ات صلةذمقاالت  ●
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 . إحيائية الشر مقابل شكوكية الشر1

أف علينا التخلي عن مفهـو الشر. وعلى ىذا الرأي؛ ؽلكننا  Evil-Skepticsيعتقد ادلتشككوف يف الشر 
بدقة أكرب وخببث أقل فهم ووصف األفعاؿ األخبلقية الدنيئة، الشخصيات والوقائع ابستخداـ مصطلحات 

. وعلى النقيض، يعتقد Wrongdoingوالفعل اخلطأ  Badnessأخبلقية أكثر شيوعا كالػسوء 
؛ أف دلفهـو الشر مكانو يف تفكَتان وخطابنا Evil-Revivalistأصحاب النزعة اإلحيائية للشر 

 see Russellالسياسي واألخبلقي، وعلى ىذا الرأي غلب إعادة بعث مفهـو الشر ال التخلي عنو )
2006 and 2007). 

، إف كاف يعتقد بضرورة التخلص من Moral-Skepticؽلكن وصف شخص ابدلتشكك يف األخبلؽ 
-Evil؛ إال أف شكوكية الشرMoral Nihilistأو ابلعدمي األخبلقي  ،اخلطاب األخبلقي كلياً 

Skepticism  طرحها؛ إذ يعتقد ادلتشككوف أف مفهـو الشر يف حد ذاتو ىو اإلشكارل نطاؽ زبتلف يف
، Badوالسيء  Goodوغلب التخلص منو بينما تستحق مفاىيم أخبلقية أخرى كالصواب، اخلطأ، اجليد 

 اإلبقاء عليها. 

( انطواءه على التزامات 1ادلتشككوف يف الشر أسبااب ثبلث أساسية للتخلص من مفهـو الشر: )يعطي 
( يفتقد مفهـو الشر لقوة تفسَتية ما 2ميتافيزيقية غَت مربرة ابألراوح ادلظلمة، اخلارؽ للطبيعة أو الشيطاف؛ )

سياسية، أخبلقية وقانونية  ( ؽلكنو أف يكوف ضارا أو خطَتا عند استخدامو يف سياقات3غلعلو عقيما، و)
 ولذلك ال غلب استخدامو يف تلك السياقات أو ابدلطلق. 

 

 واخلارق للطبيعة الشر 1.1

غالبا ما يقًتف مفهـو الشر ابلقوى/ ادلخلوقات اخلارقة للطبيعة، وخصوصا يف السياقات اخليالية والدينية. 
، كنماذج للشر werewolvesكر يف وحوش اخلياؿ، كمصاصي الدماء، الساحرات وادلستذئبُت فَ يػُ 

Paradigms of evil ؛ إذ سبلك ىذه ادلخلوقات قوى وقدرات تستعصي على التفسَت العلمي وردبا
ة تصور الشر أيضا كنتاج لقوى ظبلمية أو مس شيطاين جكما أف العديد من األفبلـ الرائ  الفهم البشري.

Satanic possessionارقة للطبيعة عند استخداـ مصطلح . وصلد إرجاعات مشاهبة لقوى وسللوقات خ
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أف ادلفهـو ابلضرورة ػليل إذل أرواح خارقة  ادلتشككُت يف الشر"الشر" يف السياقات الدينية. ويعتقد بعض 
للطبيعة، قوى ظبلمية أو سللوقات خارقة للطبيعة. ووفقا ذلؤالء ادلنظرين، فإف دل نكن نؤمن بوجود ىذه 

ال نستخدـ مصطلح "الشر" إال يف سياقات خيالية، إف دل يكن على األرواح، القوى أو الوحوش، فيجب أ
 (.Clendinnen 1999, 79–113; Cole 2006 :انظر/ي) اإلطبلؽ

إرجاعات ألرواح خارقة للطبيعة، قوى ظبلمية أو وحوشا؛ إذ شبة و الشر أبف مفهـو الشر ال ػلتاج يرد إحيائي
خليالية أو الدينية، وىو ىذا التصور العلماين للشر مفهـو أخبلقي علماين للشر ؼلتلف عن التصورات ا

 ,see Garrard 2002األكثر شيوعا عند استخداـ مصطلح "الشر" يف سياقات سياسية وأخبلقية )
325; Card 2010, 10–17 يسعى إحيائيو الشر إذل تقدمي ربليل معقوؿ للشر يتجنب أي إحالة .)

ألرواح، قوى ظبلمية ووحوش خارقة للطبيعة، بل يستوعب كافة االستعماالت العلمانية دلصطلح "الشر". 
ويعتقد إحيائيو الشر أهنم لو سبكنوا من تقدمي ربليل معقوؿ للشر ال ػليل ألي خارؽ للطبيعة، سينجحوف يف 

غَت مربرة  التزامات ميتافيزيقيةعهم عن مفهـو الشر من االعًتاض أبف توصيفات الشر تتضمن ابلضرورة دفا
 للتفسَتات العلمانية للشر(.  4و 3القسم  انظر/ي)

 

 والقوة التفسريية الشر 1.2

ببل غلادؿ بعض ادلتشككُت يف الشر أبف علينا نبذ مفهـو الشر الفتقاره قوة تفسَتية وعليو يكوف مفهوما 
(. كاف من ادلمكن e.g., Clendinnen 1999, 79–113; Cole 2006 :انظر/يجدوى )

على تفسَت أداء أفعاؿ بعينها أو  ، لو كاف قادراً تفسَتايً  أف ؽللك مفهـو الشر قوة تفسَتية، أو يكوف مفيداً 
معينُت بدال من آخرين. متشككوف مثل إصلا   Agents فاعلُتدلاذا أديت ىذه األفعاؿ بعينها بوساطة 

غلادلوف أبف مفهـو الشر يعجز عن  Philip Coleوفيليب كوؿ  Inga Clendinnenكليندينُت 
 تقدمي تفسَتات من ىذا النوع ولذلك غلب نبذه. 

 Dismissiveتصنيف إقصائي  طبقا لكليندينُت، يعجز مفهـو الشر عن تفسَت أداء األفعاؿ ألنو جوىرايً 
Classification ؛ فالقوؿ أبف شخصا أو فعل شرير دبثابة القوؿ أبف ذاؾ الشخص أو الفعل عصي أو

(. Clendinnen 1999, 81; see also, Pocock 1985 :انظر/يمستغلق على التفسَت )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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( أيضا أبف األفعاؿ الشرير يف أساسها تستعصي على 2003) Joel Feinberg)ويعتقد جويل فاينبَتغ 
 ولكنو ال يعتقد أف علينا التخلي عن مفهـو الشر ذلذا السبب(. التفسَت،

وعلى ضلو شلاثل يعتقد كوؿ أبف مفهـو الشر عادة ما يوظف عندما نعدـ أي تفسَت الرتكاب فعل ما. على 
وف فينَتابلز، صبياف يبلغاف عشر سنوات، روبرت طومبسوف وج لُ تُ قْ ويػَ  بُ ذِّ عَ سبيل ادلثاؿ؛ قد نتساءؿ دلاذا يػُ 

جيمس بولغر، بينما صبية آخروف يف العمر نفسو، دبواصفات جينية وتنشئة متشاهبة  ذو العامُتالطفل 
يتسببوف بقليل من األذى؟ يعتقد كوؿ أف مفهـو الشر يوظف يف ىذه احلاالت لتوفَت التفسَت الغائب؛ إال 

ه احلاالت ألف القوؿ أبف فعبل ما شرير يعٍت إما يف ىذ أصيبلً  أف كوؿ غلادؿ أبف مفهـو الشر ال يقدـ تفسَتاً 
أف الفعل نتاج قوى خارقة للطبيعة أو أنو فعل ملغز. ال يقدـ القوؿ أف الواقعة نتاج قوى خارقة للطبيعة 

، بل األحرى إشارة أصيبلً  ألف ىذه القوى ال توجد، وال يقدـ القوؿ أبف الواقعة ملغزة تفسَتاً  أصيبلً  تفسَتاً 
  (.9–6 ,2006 رة()ل يف سياؽ ادلعلومات ادلتوافاقعة ال ؽلكن تفسَتىا )على األقإذل أف الو 

قدـ إحيائيو الشر ردودا متعددة على اعًتاض أف مفهـو الشر غلب التخلي عنو لبلجدواه التفسَتية. أحد 
كن انفعا ادية حىت لو دل يلردود الشائعة ىو أف مفهـو الشر قد يستحق اإلبقاء عليو ألغراض وصفية وإرشا

  (.Garrard 2002, 323–325; Russell 2009, 268–269 )تفسَتايً 

رد شائع آخر غلادؿ أبف الشر ليس أبقل نفعا تفسَتاي من مفاىيم أخبلقية أخرى كاجليد، السيء، الصواب 
(. ولذلك، فإف توجب Garrard 2002, 322–326; Russell 2009, 268–269واخلطأ )

 علينا التخلي عن مفهـو الشر فعلينا أيضا التخلي عن مفاىيم أخبلقية أخرى. 

توضح إيف جَتارد ولوؾ راسل أيضا أنو حىت وإف دل يتمكن مفهـو الشر من توفَت تفسَت مكتمل ألداء فعل 
عاؿ الشريرة نتاج دافع معُت، ما، فإنو يستطيع تقدمي تفسَت جزئي. على سبيل ادلثاؿ، ذبادؿ جَتارد أبف األف

، وىذا يقدـ E، وعليو، يكوف القوؿ أبف فعبل ما فعل شرير يعادؿ القوؿ أنو نتاج الدافع Eسنسميو ابلدافع 
 تفسَتا جزئيا دلاذا ارتكب الفعل. 

 

 خماطر "الشر"  1.3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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و أو لكونو نفسو بعض ادلتشككُت يف الشر يعتقد أف علينا التخلي عن مفهـو الشر للخطر احمليط ابستخدام
( ، وال أحد ؽلكنو إنكار أف See e.g., Cole 2006, 21; Held 2001, 107شديد الضرر )

 استخدامو خببث أو استعمالو دوفادلصطلح "شر"، ؽلكن أف يكوف ضارا أو خطَتا عند إساءة تطبيقو، 
ف وصف الرئيس األمريكي حساسية للسياقات السياسية والتارؼلية ادلعقدة. على سبيل ادلثاؿ، من ادلرجح أ

"، ولكل من العراؽ، إيراف وكوراي الشمالية Evildoersاألسبق، جورج دبليو بوش، لئلرىابيُت بػ"اآلشبُت 
ب من إمكانية "، قد أدى إلساءة معاملة ادلشتبو بكوهنم إرىابيُت وصعّ The axis of evilبػ"زلور الشر 

يراف وكوراي الشمالية وشعب وحكومة الوالايت وجود عبلقات سلمية بُت شعوب وحكومات العراؽ، إ
 ادلتحدة.

ولكن، أعلينا التخلي عن مفهـو الشر ألف إساءة تطبيقو أو استعمالو تؤدي إذل ضرر؟ ذبادؿ كبلوداي كارد 
، فردبا يتوجب  أبنو "إف كاف احتماؿ إساءة توظيف مصطلح ما أيديولوجيا سببا كافيا للتخلي عن ادلفهـو

( وبعد، فإف Card 2010, 15كل ادلفاىيم ادلعيارية وخاصة "الصواب" و"اخلطأ" )  علينا التخلي عن
ادلتشككُت يف الشر ال يعتقدوف أف علينا التخلي عن كل ادلفاىيم ادلعيارية، فلماذا إذف يعتقدوف أف علينا 

 التخلي عن مفهـو الشر؟ 

ن ادلفاىيم ادلعيارية األخرى ألف ع قد غليب متشكك يف الشر أبف علينا اإلعراض عن مفهـو الشر دوانً 
مفهـو الشر يف حد ذاتو ينطوي على خطر وأكثر قابلية لئلساءة. ؽلكننا بياف عدة أسباب تبُت كيف أف 

من توصيفات مفاىيم معيارية أخرى كالسوء وسوء التصرؼ.  ة وضرراً ر توصيفات مفهـو الشر أكثر خطو 
 عُ ضِ ألخبلقية، فعندما نسيء تطبيق مصطلح "الشر" طلُ أوال؛ مذ كاف توصيف الشر أعظم أشكاؿ اإلدانة ا

شخصا ما حلكم قاس بشكل غَت مستحق. وأبعد من ذلك؛ من ادلعقوؿ االفًتاض أف "اجملرمُت" ال 
يستحقوف فحسب أعظم شكل من أشكاؿ اإلدانة األخبلقية، بل أيضا أعظم شكل من أشكاؿ العقاب، 

ظلم ألقسى أنواع احلكم بشكل غَت مستحق فقط، بل أيضا، قد  اجملرموف ادلدانوف عن عُ ضَ وعليو، ال ؼلَْ 
 وف ألقسى أنواع العقاب غَت ادلستحق أيضا. عُ ضَ ؼلُْ 

شبة سبب آخر دلاذا توصيفات الشر ربديدا قد تكوف ضارة أو خطرة يتمثل يف انعداـ الوضوح الدائم ادلرافق 
"يدفع الغموض العاـ احمليط ابدلصطلح ببعض الستخداـ الناس دلصطلح "الشر"؛ أي كما تقوؿ إيف جَتارد 

(. مثبل، يعتقد البعض أف Garrard 2002, 322ادلفكرين إذل النفور من التعامل مع فكرة الشر" )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ,.e.gالقوؿ أبف شخصا ما ارتكب فعبل شريرا يوحي أبف ذاؾ الشخص تصرؼ بدافع حقد دفُت )
Kekes 2005د ينشأ عن أنواع سلتلفة من الدوافع، حىت (، يف حُت يعتقد آخروف أف ارتكاب الشر ق

(. وابلنظر إذل حالة الغموض، قد ال يكوف واضحا ما إف كاف توصيف see e.g., Cardاجليد منها )
 يف حكم قاس مبالغ فيو. ذبّليو ومن ثّ مسات نفسية دنيئة للمجـر  الشر ينسب

ينظر مثبل إذل اجملرمُت يف بعض وشبة غموض آخر قد يكوف أشد ضررا يتعلق دبعٌت ادلصطلح "الشر". 
 Seeالتصورات عن الشر بوصفهم شلسوسُت، غَت بشريُت، عنيدوف أو يتمتعوف بسمات شخصية اثبتة )

Cole 2006, 1–21; Russell 2006, 2010, and 2014; Haybron 2002a 
and 2002b ف شلن يستخدموف (. تثَت ىذه األطروحات ادليتافيزيقية والنفسية عن اجملرمُت اجلدؿ؛ فكثَتو

مصطلح "الشر" ال يعنوف اإلػلاء أبف اجملرمُت فيهم مس أو غَت بشريُت، عنيدوف أو يتمتعوف بسمات 
شخصية اثبتة، إال أف آخرين يعنوف ذلك. وإف كاف اجملرموف ؽلتلكوف ىذه الصفات، ومن ث سيستمروف يف 

الوحيد يف عزذلم عن اجملتمع أو إعدامهم. ولكن  ارتكاب األفعاؿ الشريرة مهما فعلنا، فردبا يكوف الرد ادلبلئم
 إف دل ؽلتلك اجملرمُت تلك النزعات الثابتة وعوملوا على أساس امتبلكها، فعلى األرجح أف تساء معاملتهم. 

وعليو، بينما توافق أغلبية ادلنظرين على أف مفهـو الشر قد يكوف ضارا أو خطَتا، فثمة خبلؼ أساسي حوؿ 
استنتاجو من ىذه احلقيقة. يعتقد ادلتشككوف يف الشر أنو ونظرا للضرر أو اخلطر  االستخبلص الواجب

الكامن يف مفهـو الشر، غلب أف نتخلى عنو لصاحل مفاىيم أخرى أقل خطرا كالسوء والتصرؼ اخلاطئ. 
ويعتقد إحيائيو الشر أنو وألف مفهـو الشر ضار أو خطر، فيجب االشتغاؿ عليو فلسفيا أكثر إلزالة 

غموض وتقليل احتمالية إساءة التوظيف أو االستخداـ. غلادؿ كل من كارد وكيكيز أبف ذباىل مفهـو ال
(، ألننا إف دل نفهم Card 2002 and 2010; Kekes 1990الشر أشد خطرا من زلاولة فهمو )

 الشر، سنكوف غَت قادرين على استئصاؿ مصادره، وعليو، لن نتمكن من منع وقوعو يف ادلستقبل. 

 

 هجوم نيتشه على الشر 1.3.1

، الفيلسوؼ األدلاين يف القرف التاسع عشر وأكثر ادلتشككُت يف الشر احملتفى هبم، أبف فريدريك نيتشوغلادؿ، 
مفهـو الشر غلب التخلص منو ألنو مفهـو خطَت. إال أف أسبابو للتفكَت دبفهـو الشر بوصفو مفهوما خطرا 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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نيتشو خطر مفهـو الشر إذل أثره السليب على اإلمكاف البشري  زبتلف عن تلك اليت نوقشت أعبله. يرجع
 On. يف كتابو:"يف جينيالوجيا األخبلؽ ةلًتويج للضعف يف الروح وقمع القو واحليوية وذلك من خبلؿ ا

The Genealogy of Morality: A Polemic ػلاجج نيتشو أبف مفهـو الشر ينشأ عن ،
الذي يعٍت   ressentimentمشاعر احلسد السلبية، الكراىية واالستياء ) ويستخدـ ادلصطلح الفرنسي 

قوا مفهـو الشر لبلنتقاـ من لَ يعكس رلمل ىذه العناصر(. إنو يؤكد أف الضعفاء والعاجزين خَ  سلوكاً 
شر واخلَت يساعلاف يف رؤية غَت صحية للحياة ربكم على مضطهديهم؛ إذ يعتقد نيتشو أف مفهومي ال

التخفيف من ادلعاانة بوصفها أعلى قيمة من سبظهر الذات اخلبلقة واإلصلاز، وذلذا السبب يعتقد نيتشو أف 
 (. Nietzsche 1886 and 1887علينا ذباوز أحكاـ اخلَت والشر )

ذباىل طبيعة الشر وداللتو األخبلقية، والًتكيز  شجع ىجـو نيتشو الشكوكي على مفهـو الشر الفبلسفة على
 (.Card 2002 ,28من ذلك على الدوافع اليت قد ؽللكها الناس الستخداـ مفهـو "الشر" ) بدالً 

"؛ ضد شكوكية نيتشو اذلجومية Atrocity Paradigmتدافع كبلوداي كارد، يف كتاهبا "أظلوذج الفظائع 
ترفض كارد رؤية نيتشو لتوصيفات الشر بوصفها ابلكاد  (.Card 2002 ,27–49على مفهـو الشر )

 من ذلك، فهي رباجج أبف احلكم ابلشر غالباً  شيطنة لؤلعداء ومؤشر على منظور سليب ضد احلياة؛ وبدالً 
على اعًتاؼ ادلرء دبعاملتو معاملة ظادلة. أبعد من ذلك يذىب كل من ديفيد مكنوىتاف  صحياً  ما يعد مؤشراً 

فضهم ظلوذج شكوكية نيتشو واجلداؿ ببغض ادلساءلة األخبلقية لتوصيفات ضحااي اجلرائم وإيف جَتارد بر 
 (.Garrard and McNaughton 2012 ,11–14الفظيعة للشر )

دلساءلة دوافع الذين يعتقدوف بوجوب التخلي عن مفهـو الشر وابدلثل  كافياً   ذبادؿ كارد أيضا أف لدينا سبباً 
. وتقًتح أبف أولئك الراغبُت ابلتخلي عن مفهـو الشر ردبا  مساءلة دوافع أولئك الذين يستخدموف ادلفهـو

دوافع وىي مساءلة  من ذلك الًتكيز على ادلهمة األقل رعباً  يكونوف أثقلوا دبهمة فهم ومنع الشر وفضلوا بدالً 
 (.  Card 2002 ,29من يستخدموف ادلصطلح )

 

 مقوالت يف صاحل مفهوم الشر 1.3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  11 

 

[ البعض يعتقد أف علينا عدـ التخلي عن مفهـو الشر ألنو فقط ؽلكنو القبض على ثقل أفعاؿ،  ]ادلفهـو
، ىتلر واذلولوكست. كما يقوؿ دانياؿ ىايربوف "ابدئ ُتالتعذيب السادي، القتلة ادلتسلسلشخصيات ووقائع 
، فقط "الشر"، "؛ ستظل قاصراً Veryدبا ما استطعت من "جدا  –كاخلطأ أو السيء   –صفاتك التوكيدية 

ذلذا النوع من احلجج من الصعب إنكار وجود  (. وطبقاً Haybron 2002b ,260" )يبدو مشبعاً 
اجة دلفهـو غلسد ىذا التطرؼ البلأخبلقي. إيف جَتارد وديفيد سنكوف حب الشر، وإف كاف الشر موجوداً 

مكناىتوف غلادالف ابدلثل أبف مفهـو الشر يقبض على جزء شليز من ظواىران األخبلقية، ابلتحديد "حاصل 
, Garrard and McNaughton 2012" )أخبلقياً  تلك األفعاؿ اخلاطئة واليت تسبب لنا... رعباً 

13–17 .) 

ية لصاحل مفهـو الشر أنو فقط دبواجهة الشر، أو دبعٌت آخر، إيضاح طبيعتو وأصولو، ؽلكن أف احلجة الثان
(. وأما احلجة Kekes 1990, Card 2010أنمل منع وقوع الشرور ادلستقبلية وعيش حياة طيبة )

ى تركيز يساعد عل الثالثة لئلبقاء على مفهـو الشر تتمثل يف أف تصنيف األفعاؿ وادلمارسات بوصفها شراً 
طاقاتنا ومصادران احملدودة. فإف كانت أسوأ األخبلقيات اخلاطئة الشريرة منها، يتوجب علينا تفضيل تقليص 
الشر على تقليص األفعاؿ اخلاطئة األخرى كانعداـ ادلساواة غَت العادؿ. كارد، مثبل، تعتقد أف منع شرور 

 Cardُت الرجاؿ والنساء يف األعماؿ ادلتكافئة )العنف ادلنزرل أكثر أعلية من ضماف ادلساواة يف األجور ب
2002 ,96–117 .) 

سبب رابع لعدـ التخلي عن مفهـو الشر يتمثل يف أننا أقدر من خبلؿ تصنيف األفعاؿ وادلمارسات بوصفها 
على وضع حدود لبلستجاابت ادلشروعة للشر، وأيضا، ابمتبلؾ فهم أعمق لطبيعة الشر، نكوف أقدر  شراً 

 (. Card 2010 ,7–8دـ االستجابة للشر بشر شلاثل )على ضماف ع

 

 . اتريخ نظرايت الشر 2

كاف شبة القليل من األدب الفلسفي الذي يتناوؿ مفهـو الشر ابدلعٌت الضيق قبل احلرب العادلية الثانية، إال أف 
عٌت ذا ادلدخل يُ الفبلسفة، ومنذ األزماف القدؽلة، نظروا يف ادلعٌت العريض لطبيعة وأصوؿ الشر. ورغم أف ى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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لكوهنا  ابألساس ابلشر يف معناه الضيق، فثمة إفادة يف  مسح اتريخ نظرايت الشر ابدلعٌت العريض نظراً 
 تشكل اخللفية اليت يف ضد منها تطورت نظرايت الشر ابدلعٌت الضيق. 

 

 نظريتا الثنائية والعدم 2.1

زلاوالت ادلصاحلة ما بُت وجود الشر )ابدلعٌت  بدأ اتريخ نظرايت الشر دبحاولة حل مشكلة الشر، دبعٌت آخر،
العريض( ووجود خالق كلي القدرة، كلي ادلعرفة وكلي اخلَت. اعًتؼ الفبلسفة والبلىوتيوف أبف فهم الشر 

وف من أين يدخل الشر ، أفلوطُت "أولئك الذين يتحرّ األفبلطوين اجلديدضروري حلل مشكلتو، أو كما يقوؿ 
كل شيء أسسوا بدقة ى، إذل نظاـ الكائنات، يؤسسوف أفضل انطبلقة، إف ىم وقبل  يف الكائنات، أو ابألحر 

  (. Plotinus, Enneads, I, 8, 1 )دلاىية الشر"

دلشكلة الشر ىي ادلانوية الثنائية؛ وفقا للمانوية الثنائية، الكوف نتاج معركة  إحدى النظرايت اليت تقدـ حبلً 
، ومن Prince of Darknessوالقدرة: اإللو وأمَت الظبلـ  مستمرة بُت صنوين متكافئُت يف اخللود

من  ىذين ادلبدأين تتبع مواد الشر واخلَت اليت ىي يف معركة اثبتة على السيادة. يشكل العادل ادلادي طوراً 
لقوى اخلَت يف ادلادة. مثبل، يكوف اجلسد البشري  أطوار ىذه ادلعركة الكونية حيث قوى الشر تنصب أشراكاً 

بينما الروح البشرية خَت وال بد ذلا من ربرير نفسها من اجلسد بطاعة صارمة للتعاليم ادلانوية. يتمثل احلل  شراً 
ادلانوي دلشكلة الشر أبف اإللو ليس مطلق القوة وال ىو اخلالق الوحيد للعادل؛ اإللو مطلق اخلَت وؼللق األشياء 

 Coyel/ي: انظر/يلق الشر )للمزيد عن ادلانوية، اخلَتة فقط، ولكنو/ىا يعجز عن منع أمَت الظبلـ من خ
2009 and Lieu 1985 .) 

ت ادلانوية منذ نشأهتا لتقدؽلها القليل من اإلسناد التجرييب لعلمها الكوين ادلبالغ فيو، وشبة مشكلة أخرى دَ قِ نُ 
ب ادلؤثرة، ألسباد سيصعب عليو قبوؿ أف اإللو ليس اخلالق الوحيد كلي القدرة. وذلذه اتتمثل يف أف ادلوحّ 

 األوائل، كالقدس أوغسطُت، الذي قبل يف البداية النظرية ادلانوية عن الشر، يف ُترفض الفبلسفة ادلسيحي
 Augustine, Confessions; On the انظر/يد)لصاحل التصور األفبلطوين اجلديالنهاية رفضها 

Morals of the Manichaeans; Reply to Manichaeus; Burt, Augustine’s 
World.)  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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وفقا لؤلفبلطونيُت اجلدد؛ ال يوجد الشر كػمادة أو كطبيعة، بل ابألحرى كانعداـ للمادة، الشكل واخلَت 
(Plotinus, Enneads, I, 8; See also O’Brien 1996 مثبل، يتجسد شر ادلرض يف .)

دلشكلة الشر ألنو إف كاف  ديدة حبلً انعداـ الصحة، وشر اخلطيئة يف انعداـ الفضيلة. تقدـ األفبلطونية اجل
؛ كل خلق اإللو خَت ويكوف الشر نقص يف الكينونة ؼللق شراً  دلادة، الشكل أو اخلَت، فاإللو دل ا عدـ الشر

 واخلَت. 

، دلشكلة الشر تتمثل يف أهنا ال تقدـ إال حبل Privation Theoryشبة مشكلة يف حل نظرية العدـ 
فبل نزاؿ يف ضرورة شرح دلاذا يسمح اإللو بوجود  حىت وإف كاف اإللو ال ؼللق شراً جزئيا دلشكلة الشر، ألنو 
(. وشبة مشكلة أكثر أعلية، ىي أف See Calder 2007a; Kane 1980الشر الناشئ عن العدـ )

نظرية العدـ تبدو كأهنا تفشل يف أف تكوف نظرية عن الشر ألهنا تفشل يف تفسَت أظلاط بعينها من الشرور. 
بل، ال نستطيع مساواة شر األدل مع انعداـ اللذة أو أي شعور آخر. فاألدل ذبربة ظاىراتية شليزة سيئة بشكل مث

إغلايب ال زلض غَت جيدة. بشكل مشابو؛ ادلعذبة السادية ليست فحسب، ليست جيدة كما ؽلكنها أف 
ا للمتعة، وتلك صفات تكوف، وليست ببساطة، تفتقر للعطف أو التعاطف، بل ىي تشتهي معاانة ضحاايى

سبلكها ال صفات تفتقرىا، وىي، أي صفاهتا، سيئة بشكل إغلايب ال زلض تعبَت عن افتقار للخَت 
(Calder 2007a; Kane 1980. See Anglin and Goetz 1982 and Grant 

2015 for replies to these objections.) 

 

 نظرية كانط عن الشر 2.2

 Religion Within the Limits ofو "الدين يف حدود رلرد العقل كاف إؽلانويل كانط، يف كتاب
Reason Alone"،  األوؿ يف طرح نظرية علمانية عن الشر، بكلمات أخرى، نظرية ال تقـو على

إحاالت لقوى ما فوؽ طبيعية أو كينوانت إذلية ودل يكن وضع النظرية كرد على مشكلة الشر. اىتم كانط يف 
( بطبيعتنا ظليل إذل 2( ضلن أحرار بصورة جذرية، )1متعارضة عن الطبيعة البشرية: )فهم ثبلث حقائق تبدو 

 ( بطبيعتنا ظليل إذل الشر.3اخلَت، )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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،  أرندتحقُت كتبوا عن طبيعة الشر كحنة كاف ألفكار كانط عن الشر واألخبلؽ أتثَت ىاـ على فبلسفة ال
يعًتفوف أبف نظرية كانط سليبة لآلماؿ كنظرية عن  كبلوداي كارد وريتشارد بَتنشتاين؛ ولكن معظم ادلنظرين

, See, e.g., Card 2010الشر ابدلعٌت الضيق ألهنا ال زبتار فقط أسوأ أنواع األفعاؿ والشخصيات )
 ( ، ويساوي كانط بدال من ذلك الشر إبرادة غَت خَتة سباما. 37

 Kant) ألهنا صائبة أخبلقياً  خبلقّياً بة أان أف نؤدي أفعاال صائوفقا لكانط؛ ظللك إرادة خَتة فقط إف اخًت 
1785, 4: 393–4:397; Kant 1793, Bk I ًيف (. أي شخص ال ؽللك إرادة خَتة أخبلقيا ،

رؤية كانط، ؽللك إرادة شريرة؛ وشبة درجات ثبلث من الشر واليت ؽلكن رؤيتها كنسق الشر ادلتصاعد الداؿ 
إبرادة ىشة، رباوؿ أداء أفعاؿ أخبلقية صائبة ألهنا صائبة  اً على فساد اإلرادة. أوال، شبة اذلشاشة. إف أحد

، ولكنها تكوف أضعف من االستمرار حىت النهاية يف مسارىا وبدال من ذلك، تنتهي إذل فعل اخلطأ أخبلقياً 
 (.Kant 1793, Bk I ,24–25لضعف يف إرادهتا )

فقط ألهنا أفعاؿ  ء أفعاؿ صائبة أخبلقياً الدرجة األخرى ىي الدنس/اخلبث. أخرى إبرادة خبيثة ال رباوؿ أدا
وجزئيا لدوافع أخرى   جزئيا ألهنا جزئيا صائبة أخبلقياً  ، ولكنها تؤدي أفعاال صائبة أخبلقياً صائبة أخبلقياً 

ولكن جزئيا فقط للسبب  كادلصلحة الشخصية. إف شخصا إبرادة خبيثة سيؤدي أفعاال صائبة أخبلقياً 
لعيب يف اإلرادة أسوأ من اذلشاشة حىت وإف كانت ضعيفة اإلرادة تفعل الصحيح. يعتقد كانط أف ىذا ا

اخلطأ يف حُت أف اخلبيثة تفعل الصواب. يكوف اخلبث أسوأ من اذلشاشة ألف الشخصية اخلبيثة مسحت 
و أخبلقها يف حُت أف الشخصية الضعيفة رباوؿ ولكنها تفشل يف لدوافع أخرى غَت القانوف األخبلقي توجّ 

 (. Kant 1793, Bk I ,25–26الصحيح للسبب الصحيح ) فعل الشيء

ويكوف الفساد، أو اخلسة، الدرجة األخَتة من الفساد. ستقـو أخرى إبرادة فاسدة بعكس الًتتيب البلئق 
ق حب الذات على القانوف سبّ للدوافع؛ فبدؿ أف تفضل القانوف األخبلقي على كل الدوافع األخرى، تُ 

ل أفعاذلا والقانوف األخبلقي إال إف كاف ذلك يف صاحلها الشخصي. وىي لن األخبلقي، وىكذا ال تتماث
ربتاج إذل ارتكاب أي خطأ إف كانت األفعاؿ اليت يف صاحلها قد تتوافق والقانوف األخبلقي. ولكن، منذ أف  

فليس ، ال كوف تلك األفعاؿ صائبة أخبلقياً  لذاتألفعاؿ صائبة أخبلقية ىو حب ا كاف السبب وراء أتديتها
شبة وزف أخبلقي ألفعاذلا، ووفقا لكانط، ذبسد إرادهتا أسوأ أنواع الشر ادلمكنة يف الكائن اإلنساين. إذ يعترب  

 (. Kant 1793, Bk I ,25كانط الشخص إبرادة فاسدة شخصا شريرا )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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يعارض معظم ادلنظرين ادلعاصرين رأي كانط يف أف أسوأ أشكاؿ الشر يتضمن تفضيل الصاحل الشخصي  
 ;See, e.g., Card 2010, 37 and 2002; Garrard 2002على القانوف األخبلقي )

Kekes 2005 ويبدو أف وصف شخصية ما ابلشخصية الشريرة يعتمد على التفاصيل ادلتعلقة بدوافعها .)
وابألذى ادلًتتب على تلك الدوافع، وليس فقط على ما إف كانت تفضل صاحلها الشخصي على القانوف 

. مثبل؛ يبدو أكثر سوءا أف تعذب أحدا دلتعة سادية من أف تقوؿ احلقيقة لتناؿ مسعة جيدة. يف األخبلقي
الواقع، يبدو معقوال افًتاض أف الفعل األوؿ )التعذيب السادي( يشَت إذل إرادة شريرة بينما الفعل الثاين )قوؿ 

ي. ولكن لكانط؛ كبل الفعبلف احلقيقة لصاحل شخصي( يشَت إذل إرادة ببساطة تفتقر إذل اخلَت األخبلق
 ,Garcia 2002 : انظر/يحملاوالت معاجلة ىذا الّنقد، يدالف على إرادتُت متساويتُت يف الشر )

Goldberg 2017, and Timmons 2017 .) 

الدين يف حدود رلرد العقل شبة ادلزيد من االدعاءات ادلثَتة للجدؿ حوؿ طبيعة الشر يف كتاب كانط "
Religion Within the Limits of Reason Alone ." إحدى تلك االدعاءات أف شبة

شر متأصل يف الطبيعة البشرية، وهبذا يعٍت أف الكائنات البشرية كافة لديها نزوع إلخضاع القانوف األخبلقي 
نط ألىوائها وأف ذاؾ النزوع متأصل ومغروس يف الطبيعة البشرية دبعٌت أنو ال ؽلكن انتزاعو ابدلطلق. ويعتقد كا

(. غلادؿ ريتشارد بَتنشتاين أبف  Kant 1793, Bk Iأيضا أننا مسؤولوف عن ىذه النزعة إذل الشر )
كانط ال ؽلكنو، دبنطق متماسك، إقامة ىاتُت الفرضيتُت ألننا ال ؽلكن أف نكوف مسؤولُت عن نزعة متأصلة 

ية ىذا النقد، إال أف (. وعلى الرغم من أعلBernstein 2002 ,11–35فينا وال ؽلكننا التخلص منها )
تقدـ رؤى اثقبة ىامة حوؿ طبيعة الشر. مثبل، غلادؿ الشر ادلتأصل جادلوا أبف أفكار كانط عن  عدة فبلسفة

بوؿ فورموسا أبف أتمبلت كانط يف جذرية الشر ربوؿ انتباىنا إذل حقيقة أف حىت األفضل فينا قد ينحط إذل 
 Formosa 2007. Seeضد الشر ادلتأصل يف طبيعتنا )الشر وعليو فعلينا أف نكوف متيقظُت دائما 

also, Bernstein 2002 and Goldberg 2017  .) 

"، أبنو سرؽ بعض الكمثرى يف أحد األايـ فقط Confessions اعًتافاتؼلربان القدس أوغسطُت يف الػ"
بشر (. إال أف كانط يرفض أبف الAugustine, Confessions, II, v-xلغاية فعل شيء خاطئ )

(، ألنو وفقا لكانط، فالكائنات البشرية Kant 1793, Bk I, sect .2زوف بطريقة كهذه )ف  قد ػلُ 
بُت القانوف األخبلقي وحب الذات كدافع إذل التصرؼ، وليس شبة غَت الشيطاف إبمكانو فعل  تتأرجحدائما 
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 ,Bernstein 2002: انظر/يشيء خاطئ فقط ألنو خاطئ )للمزيد عن كانط والشر الشيطاين، 
36–42; Card 2010 and 2016, 36–61; Allison 2001, 86–100; and 

Timmons 2017 ,319–327   .) 

 

 للشر  أرندتحتليل  2.3

عن  أرندت. نشأت أفكار أرندتتعود بداية التحليل العلماين دلفهـو الشر يف القرف العشرين إذل عمل حنة 
أصوؿ يف كتاهبا "" أرندتطبيعة الشر عن زلاولتها لفهم وتقييم أىواؿ معسكرات ادلوت النازية. تستعَت 

 Radical(، مصطلح كانط "الشر ادلتأصل 1951)"Origins of Totalitarianismالشمولية 
Evilالقسم  ظر/يانت ال تعٍت ما يعنيو كانط ػبػ "الشر ادلتأصل" )د"، لوصف شر اذلولوكست، ولكن آرن
ادلصطلح للتدليل على شكل جديد من  أرندتلرؤية كانط للشر ادلتأصل(. وبدال من ذلك، تستخدـ  2.2

أشكاؿ الفعل اخلاطئ الذي ال ؽلكن التعبَت عنو بواسطة مفاىيم أخبلقية أخرى. ينطوي مفهـو الشر ادلتأصل 
البشر إذل جثث حية تفتقر إذل أية  على ربويل البشر إذل بشر فائضُت ويتم ىذا عند ربويل أرندتعند 

ل لدوافع بشرية فعَ بداىة/ عفوية أو حرية. فطابع الشر ادلتأصل االستثنائي يتجلى وفقا آلردت يف أنو ال يُ 
ؽلكن فهمها كالصاحل الشخصي، ولكن وببساطة لًتسيخ سيطرة مشولية وترسيخ فكرة أف كل شيء شلكن 

(Arendt 1951, 437–459; Bernstein 2002 ,203–224 .) 

" على الشر الناتج Origins of Totalitarianismيف كتاهبا "أصوؿ الشمولية  أرندتيركز ربليل 
عن أنظمة توضع بوساطة أنظمة مشولية، وال يعاجل ربليلها الشخصية يف حد ذاهتا وملومية األفراد الذين 

 Eichmann Inتقرير عن تفاىة الشر "آؼلماف يف القدس: يشكلوف جزءا من ارتكاب الشر. ويف كتاهبا 
Jerusalem: A Report on the Banality of Evil" انتباىها إذل ملومية  أرندت، ربوؿ

األفراد عن الشر بتحليلها للموظف النازي، أدولف آؼلماف، الذي حوكم يف القدس لتنظيمو عمليات نقل 
إذل القدس دلتابعة زلاكمة  أرندتذىبت  1961وترحيل اليهود إذل معسكرات االعتقاؿ واإلابدة. يف عاـ 

 Eichmann Inآؼلماف يف القدس ويف  ،The New Yorkerآؼلماف لصاحل رللة 
Jerusalem،  قتلة ادلكتب ذبادؿ أبف"Desk Murderers ُزوا بدوافع شيطانية أو ف  "، كآؼلماف دل ػل
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ما جعلو  –يتطابق والغباء أبي معٌت شيء ال  –وحشية، ولكن، كاف األمر أشبو بػ"انعداـ تفكَت مطلق 
، دل رندت(. وفقا ألArendt 1963 ,287–288)آؼلماف( يصبح أحد أعىت اجملرمُت يف تلك الفًتة" )

، وتصفو أبنو إنساف "عادي بصورة Banalتكن دوافع آؼلماف وشخصيتو متوحشة، بل األحرى اتفهة 
 ا كاف يفعلو. " ببساطة دل يفكر كثَتا دبTerrifyingly Normalمرعبة 

، كانوا يف اآلف ذاتو the Banality of Evilحوؿ آؼلماف ومفهومها عن تفاىة الشر  أرندتأتمبلت 
 Bar: انظر/يصلة وثيقة ابحلاضر،  أرندتمؤثرين ومثَتين للجدؿ )للمنظرين الذين يعتقدوف أف ألفكار 

On 2012 and Bernstein 2008. For a discussion of the controversy see 
Young-Bruehl 1982 مرجعا  عن تفاىة الشر بوصفو أرندت(. بعض ادلنظرين أيخذوف طرح

( وفيليب زؽلباردو 1974معلوماتيا ؽلكن تفسَته. فمثبل، حاوؿ عادلا النفس االجتماعي ستانلي ميلجراـ )
عاؿ شريرة، بينما اعًتض ( تفسَت كيف لظروؼ اجتماعية أف تؤدي ابلناس العاديُت إذل ارتكاب أف2007)

 ;see Card 2010أبف الناس العاديُت قد يكونوف مصدرا منتظما للشر ) أرندتآخروف على مقًتح 
Calder 2003 and 2009.) 

 

 . نظرايت معاصرة عن الفعل الشرير 3

من ربليل للشر يف اتريخ الفلسفة  دَ جِ الراضُت عما وُ سعى عدد من ادلنظرين منذ شبانينات القرف ادلاضي غَت 
 Evil، إذل تقدمي الشروط الضرورية والوافية للشر. البعض ركز على الصفة الشريرة أرندتوػلركهم عمل 
Character أو الشخصية الشريرة ،Evil Personhood( انظر/ي، كادلفهـو اجلذري للشر:, 

e.g., Haybron 2002b, 280; Perrett 2002, 304–305; Singer 2004 ,
، مفهـو اشتقاقي، بكلمات أخرى، ىم Evil actionأف الفعل الشرير  ين(. يعتقد ىؤالء ادلنظر 190

. ولكن أيضا، شبة Evil personفوف الفعل الشرير على أنو نوع الفعل الذي يؤديو شخص شرير يعرّ 
 ,.e.g ,:انظر/يشر )، أو أكثر، يعتقدوف أف الفعل الشرير ىو ادلفهـو اجلذري للُتشلاثل نيمنظر 

Garrard 1998, 44; Russell 2014, 31–34; Kekes 2005, 2; Thomas 
 Evil personhoodن يعتقدوف أف مفهـو الشخصية الشريرة يادلنظر (. وىؤالء 82–74, 1993
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 أفعاؿ ف الشخص الشرير ابلشخص الذي يؤدي، أو ؽليل ألداءمفهوما اشتقاقيا، بكلمات أخرى، ىم يعرفوّ 
جوىريتاف  ي، يعتقدوف أف شبة مسة أو اثنتاف. بعض ادلنظرين الذين يعتربوف الفعل الشرير ادلفهـو اجلذر شريرة

للفعل الشرير، يف حُت يعتقد آخروف أف شبة خواص متعددة وجوىرية للفعل الشرير. يناقش ىذا القسم 
لدبَتج مؤخرا أبف ىناؾ ما وجهات النظر ادلختلفة حوؿ ادلكوانت اجلوىرية للفعل الشرير )جادؿ زاكري غو 

 Goldberg : انظر/يىو أكثر لفهم طبيعة األفعاؿ الشريرة من معرفة مكوانهتا اجلوىرية: 
forthcoming.ولكن ىذا السياؽ لن يناقش يف ىذا ادلدخل ،) 

 

 الشر وفعل اخلطأ  3.1 

 Seeمكوف جوىري للفعل الشرير ) Wrongfulnessيفًتض معظم الفبلسفة، والعامة، أف الضبلؿ 
e.g., Card 2002, Garrard 1999, Formosa 2008 ًال بد، (. ويبدو أنو، لتكوف شريرا ،

. السؤاؿ ادلركزي (Calder 2013) على األقل، من فعل خاطئ. ولكن ىذا االدعاء غَت متفق عليو عادليا
ى اإلجاابت اجلدلية ذلذا السؤاؿ ىي أف دلعظم ادلنظرين ىو: ما الضروري للشر أكثر من فعل خاطئ؟ إحد

 Russell 2007 andال شيء ضروري أكثر من ىذا: الفعل الشرير ىو فقط فعل خاطئ جدا )
، qualitatively(. قاـو معظم اإلحيائيوف ىذا ادلوقف وادعوا بدال من ذلك أف الشر نوعي 2014

 ;e.g., Steiner 2002 ,:انظر/ي، ويتمايز عن رلرد الفعل اخلاطئ )quantitativelyوليس كميا 
Garrard 1999 and 2002; Calder 2013 .) 

لتحديد ما إف كاف الشر يتميز نوعيا عن رلرد الفعل غلب علينا، أوال، أف نفهم ماذا يعٍت دلفهومُت أف يتمايزا 
كل سبثبلت   نوعيا. وفقا لبعض ادلنظرين؛ فإف مفهوماف يتمايزاف نوعيا فقط وفقط إذا تشاركت يف مسة واحدة

instantiation ( ادلفهـو األوؿ واليت ال تتشارؾ فيها أي من سبثبلت ادلفهـو الثاينSteiner 2002; 
Garrard 1999, 2002; Russell, 2007أبف "األفعاؿ الشريرة ر (. مثبل، يدعي ىيليل شتاين

(، Steiner 2002 ,184) شليزة عن األخطاء العادية إبضافة نوعية تغيب كليا عن أداء األفعاؿ اخلاطئة"
ووفقا لشتاينر، فإف "تلك اإلضافة النوعية اليت تتشارؾ فيها كل األفعاؿ الشريرة وتفتقد إليها كل األفعاؿ اليت 
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؛ الفعل الشرير يكمن يف متعة فعل اخلطأ. وليس شبة فعل خاطئ  ىي رلرد أفعاؿ خاطئة، تتمثل يف متعة اجملـر
 (. 3.4/ي إذل القسم انظر/ينظرية شتاينر عن الشر، ع فاعلو" ) للمزيد عن تِ خالص ؽلُ 

( ىذا الفهم دلا يعنيو أف يكوف شبة مفهومُت متمايزين، رلادال بدال من ذلك أبف 2013يعارض تولد كالدر )
مفهومُت يتمايزاف نوعيا شريطة أف ال يتشاركا كل خواصهما اجلوىرية؛ وعليو، فاألفعاؿ الشريرة تتمايز نوعيا 

اخلاطئة اجملردة شريطة أف ال تكوف اخلواص اجلوىرية لؤلفعاؿ الشريرة أيضا تلك اخلاصة ابألفعاؿ  عن األفعاؿ
 اخلاطئة اجملردة بل ال بد من أف تكوف على درجة أعظم. 

غلادؿ كالدر أبنو يف إطار النظرايت ادلعقولة عن الشر والفعل اخلاطئ؛ ال يتشارؾ الشر والفعل اخلاطئ أاي 
وىرية، وعليو يتمايز الفعل اخلاطئ والشر نوعيا. مثبل، ػلاجج كالدر أبف مسة جوىرية سبيز من خواصهما اجل

 
ُ
قة التسبب يف ضرر ابلغ لضحاايه يف حُت تغيب تلك النية عن سبَ األفعاؿ الشريرة ىي يف نية اجملـر ادل

كالكذب، اخليانة مرتكب اخلطأ وال تكوف مسة جوىرية للفعل اخلاطئ. على سبيل ادلثاؿ، قد تكوف أفعاؿ  
 (. Calder 2013والتهور أفعاال خاطئة حىت إف غابت نية مرتكب اخلطأ ابلتسبب أبذى )

ىيلي ليربتو وفريد ىارينغتوف يذىباف أبعد من كالدر يف اجملادلة أبنو ؽلكن دلفهومُت أف يكوان غَت متمايزين  
(. طبقا Liberto and Harrington 2016كميا حىت وإف دل تتشارؾ سبثبلهتما أية خواص )

ن كميا شريطة أف ؽللك أحدعلا خاصية ربدد درجة سبثل ذلك يليربتو، يكوف مفهوماف غَت متمايز ذلارينغتوف و 
ادلفهـو وال ربدد درجة سبثل ادلفهـو الثاين. على سبيل ادلثاؿ؛ تقًتح ليربتو وىارينغتوف أبف كبل األفعاؿ 

( أداؤىا أييت على حساب 2( تؤدى ألجل اآلخرين، و)1التالية: )البطولية واإليثارية سبلك اخلواص اجلوىرية 
أو خبطر على الفاعل. ولكن، ربدد درجة اإليثارية يف فعل ما قياسا إذل أي درجة يؤدى فيها ألجل اآلخرين 
)وليس قياسا بدرجة اخلطر أو الكلفة ادلًتتبة على الفاعل(، يف حُت أف بطولية فعل ما تقاس بناء على اخلطر 

الكلفة ادلًتتبة على الفاعل )وليس قياسا إذل أي درجة يؤدى فيها ألجل اآلخرين(. ويطلقاف على ظلط و 
 Quality of emphasis Distinctness (Liberto التمييز ادلفاىيمي ىذا:"نوع السمة الطاغية

and Harrington 2016, 1595 .) 

ن كميا أبف يمتمايز  غَتأف مفهوماف قد يكوانف  أكثر أعلية من ذلك؛ إف كاف ىارينغتوف وليربتو زلقاف يف
يكوان يف سياؽ نوع السمة الطاغية، فإف كالدر يكوف سلطئا يف أف مفهوماف ؽلكن أف يكوان غَت متمايزين  
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كميا فقط إف دل يتشاركا كل خواصهما اجلوىرية. وغلادؿ ىارنيغتوف وليربتو أبعد من ذلك ابلقوؿ أف الشر 
ف من حيث السمة الطاغية. لننظر، مثبل، يف تعريف  اايزين كميا دبعٌت أهنما متمايز تموارتكاب اخلطأ غَت م

 Cardكبلوداي كارد للشر والذي يقوؿ:" الشر ضرر ال يطاؽ قابل للتوقع وصنيعة أخطاء غَت مربرة" )
(. ؽلكن القوؿ، وفقا ذلارينغتوف وليربتو وابستخداـ ىذه النظرية، أف درجات الشر ربدد 16, 2010

درجات الضرر بينما ال ربدد درجات اخلطأ بدرجات الضرر. وإف كاف األمر كذلك، فالشر واخلطأ غَت ب
 متمايزاف دبعٌت السمة الطاغية.  كميا ولكنن  يمتمايز 

 

 الشر واألذى  3.2

يعتقد أكثر ادلنظرين الذين يكتبوف يف مفهـو الشر أنو ال بد لؤلفعاؿ الشريرة من التسبب، أو السماح، بضرر 
 e.g., Card 2002; Kekes 2005; Calder ,:انظر/يواضح لضحية واحدة على األقل )

2013; Formosa 2013; Goldberg forthcoming إال أف ثبلث أنواع من احلجج .)
 استخدمت دلعارضة ىذا االدعاء. 

ألنو ؽلكن لنا  أوال؛ بعض ادلنظرين جادلوا أبف األفعاؿ الشريرة ال ربتاج التسبب، أو السماح، أبذى واضح
للتسببب أبذى، حىت وإف فشلنا. مثبل، ووفقا ذلذه الرؤية،  تكوف زلاولة، أو ادلخاطرة جبدية أداء أفعاؿ شريرة

الشرطة  طتْ عمبل شريرا، حىت وإف أحبَ  عدّ فمحاولة تفجَت قنبلة يف غرفة مليئة ابألشخاص الربيئُت، سيُ 
 (. See Kramer 2011, 204–205; Russell 2014 52–53احملاولة )

اثنيا؛ غلادؿ بعض ادلنظرين أبف األفعاؿ الشريرة ال ربتاج التسبب، أو السماح، أبذى واضح ألنو ؽلكن لنا 
 Calder 2002, 56; Garrardأداء أفعاؿ شريرة دبجرد الشعور ابدلتعة دلعاانة ضحية أخرى )

2002, 327; Kramer 2011 ,211مراقبتو دلعاانة (. مثبل، زبيل شعور "ألكس" ابدلتعة يف 
"كاروؿ" الشديدة، ولكن "أليكس"، ليس السبب يف معاانة "كاروؿ". البعض سيسمي ىذا النوع من 
"التلصص السادي" شرا حىت ولو دل يتسبب أبذى إضايف للضحية )ونستطيع زبيل أف "كاروؿ" دل تكن على 

ن األذى(. يقًتح ابوؿ فورموسا أف التلصص دراية دبتعة "أليكس" دبعاانهتا حىت ال تضاعف مراقبتو ذلا مزيدا م
شر يعود فقط إذل أف ادلتلصص يسمح بوقوع األذى ولذلك فهو  sadistic voyeurismالسادي 
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(. وادلشكلة يف ربليل فورموسا للتلصص السادي، Formosa 2008 ,227مسؤوؿ جزئيا عن ادلعاانة )
تلصص غَت قادر على منع وقوع األذى. ولننظر، أنو غَت منطقي يف كثَت من احلاالت اليت فيها يكوف ادل

مثبل، يف حالة دانياؿ ىايربوف ادلتمثلة يف سادي يعاين من شلل رابعي وال ؽللك القدرة على التواصل؛ 
تبقى عاجزة عن التسبب شخصية كهذه قد "تتمٌت أعظم أشكاؿ ادلعاانة للمخلوقات األخرى"، ومع ذلك 

يف أنو لو استمتعت ىذه  أحد (. وقد غلادؿHaybron 2002b ,264معاانة الضحية )) أو منع
الشخصية يف مراقبتها معاانة شخصية أخرى ستكوف استنادا إذل ذلك قد ارتكبت شرا حىت وإف دل يكن شبة 
منطق يف أهنا مسحت بوقوع األذى؛ وإف كاف األمر كذلك، فاألفعاؿ الشريرة ال ربتاج للتسبب، أو السماح، 

 أبذى.

ادلنظرين الذين يعتقدوف أف احملاوالت الفاشلة و/أو التلصص السادي تظهر أف األفعاؿ الشريرة ال ؽليل بعض 
ربتاج التسبب، أو السماح، أبذى واضح؛ مع ذلك ؽليلوف إذل االعتقاد أبف األفعاؿ الشريرة ال بد وأف 

 See, e.g., Kramer 2011, 203–223; Russellتتصل، بطريقة بينة، أبذى واضح )
يعًتضوف على ىذا االدعاء. وىؤالء ادلنظرين غلادلوف يف ادلقابل أبنو ؽلكن  آخرين(، إال أف 676, 2007

" حبيث األفعاؿ الشريرة تنطوي على قدر ضئيل small-scale evilأف يكوف شبة "مقياس طفيف للشر 
 ;De Wijze 2018; Garrard 1998 and 2002من األذى أو ال أذى على اإلطبلؽ )

Morton 2004 ,60 وتكوف ىذه احلاالت النوع الثالث من احلجج ضد االدعاء أبف األفعاؿ .)
الشريرة ال بد وأف تتسبب، أو تسمح، أبذى بُت. على سبيل ادلثاؿ؛ أشارت إيف جَتارد إذل أف متنمري 

 ,Garrard 1998ابحة ادلدرسة ؽلارسوف أفعاال شريرة حىت ولو أهنم ال يتسببوف ابلكثَت من األذى )
 Lifelike(، بينما ارأتى ستيفن دي وايز، أبف تعذيب وقتل ما تعرؼ أنو روبوت على ىيئة بشرية 45

robot( سيكوف شرا حىت وإف كاف الروبوت ببل وعي حي ،De Wijze 2018 ,34 .) 

 ؽلكن االستجابة ذلذه األنواع من القضااي بردين؛ أوال، يف حُت أف األفعاؿ موضع التساؤؿ شريرة ابلفعل،
 See Kramerفهي يف الواقع، تنطوي على أذى واضح، ويبدو ىذا الرد مناسبا لقضية التنمر ادلدرسي )

(. اثنيا، ؽلكن زلاججة أنو لن يكوف الفعل موضع البحث يف حاؿ دل يتسبب أبذى، فعبل 218, 2011
 شريرا أيضا، وىذا الرد يبدو مناسبا لقضية الروبوت.  
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الثبلث اليت تدعي أف األفعاؿ الشريرة ال ربتاج التسبب، أو السماح، أبذى ث ويف معرض الرد على احلجج 
واضح )كاحملاوالت الفاشلة، التلصص السادي ومقياس الشر الطفيف(، ؽلكننا اجملادلة أف ادلنظرين الذين 
يعرضوف ىذه احلجج ؼللطوف ما بُت األفعاؿ الشريرة والشخصيات الشريرة. مثبل؛ إبمكاننا القوؿ أف 

 على أف الفاعل نفسو ادلؤدي للفعلاوالت الفاشلة تبدو شرا ألف زلاولة ارتكاب فعل شرير مؤشر احمل
(. وابدلثل See Calder 2015a ,121شخصية شريرة، وليس بسبب أف الفعل يف حد ذاتو شرير )

وف أشخاص ؽلكن القوؿ أنو وابلنظر إذل نواايىم، دوافعهم ومشاعرىم، فمعذبو الروبوت وادلتلصصوف السادي
 (. 4القسم  انظر/يأشرار حىت ولو دل يرتكبوا أفعاال شريرة )للمزيد حوؿ الشخصية الشريرة 

جذور على افًتاض أف األذى مكوف جوىري للشر، يصبح السؤاؿ كم يتطلب الشر من األذى؟ يف كتابو "
 Kekesيرى جوف كيكيز أف األذى ال بد وأف يكوف جداي ومفرطا ) ،"Roots of Evilالشر 

(. يوضح كيكيز يف عمل مبكر، أف األذى اجلدي ىو ذاؾ "الذي يعبث بقدرة الشخص 3–1, 2005
ابلضرر الذي ال (. وتصف كبلوداي كارد ضرر الشر Kekes 1998 ,217على األداء كفاعل مكتمل" )

تستحق  حياة ال من وجهة نظره الشخص ادلعٍتحياة  تعٍت كارد الضرر الذي غلعل من يطاؽ، وبػبل يطاؽ
العيش. ومن األمثلة على الضرر الذي ال يطاؽ، ادلعاانة اجلسدية أو العقلية الشديدة وكذلك احلرماف من 

للمزيد عن مكّوانت ، Card 2002, 16)األساسيات كالطعاـ، ادلاء النظيف والتواصل االجتماعي 
 (. Russell 2014, 64–68: انظر/يالّضرر، 

 

 الشر والدافع  3.3

ن الذين يكتبوف عن الشر أف الفعل الشرير يتطلب دافعا من نوع معُت؛ ومرة أخرى، ىذا يادلنظر يعتقد معظم 
"؛ تضع كبلوداي  Atrocity Paradigmاالدعاء جدرل بطريقة أو أبخرى. يف كتاهبا "ظلوذج الفظائع 

تها على التخفيف كارد تعريفا للشر دوف النظر يف دوافع اجملرمُت. وىي تفعل ذلك ألهنا تريد الًتكيز بنظري
قدرهتا على تصنيف ما  (. ولنظرية كارد منقبةُ Card 2002 ,9من معاانة الضحااي ال فهم دوافع اجملرمُت )

 ؽلكن نشوءه عن دوافع سلتلفة على أنو فعل شرير. 
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ولكن، ويف حُت أف كارد تدعي أف ظلوذج الفظائع ال يشتمل على مكوف الدافع، فإف جزءا من معقولية 
ف األفعاؿ الشريرة على تلك اليت تتبع نوعا معينا من الدوافع. نظرية  ق مصنّ ضيّ أييت من حقيقة أهنا تُ نظريتها 

, Card 2010كارد عن الشر ىي أف "الشر ضرر ال يطاؽ قابل للتوقع صنيعة أخطاء غَت مربرة" )
 األشرار وجوب تكهن عُّت (. ويف حُت أف تفسَت الشر ىذا يسمح بطيف واسع من الدوافع، إال أنو يُ 16

ابلنسبة لكارد،  األشرارابلضرر الذي يصنعوه وافتقارىم إذل التربير األخبلقي لصنعو. بكلمات أخرى، 
 مدفوعوف برغبة إذل شيء أو حالة ما واليت ال تربر الضرر الذي يتوقعوف التسبب فيو. 

خلطأ، ألسباب أكثر تعيينا كادلتعة يشتهوف التسبب أبذى، أو ارتكاب ا األشرارإذل أف أشار فبلسفة آخروف 
(Steiner 2002( اشتهاء فعل ما ىو خاطئ ،)Perrett 2002 شهوة إابدة كل الكائنات ،)
(Eagleton 2010( أو لتدمَت اآلخرين كغاية لذاهتا ،)Cole 2006 عندما يكوف الشر زلصورا .)

 أف موضوعهم شر نقي، شيطاين، راديكارل يف األفعاؿ اليت تتبع ىذا النوع من الدوافع، يقوؿ ادلنظروف أحياان
 أو شكل من الشر وليس الشر يف حد ذاتو.  ر على نوعتصشي. وىذا يشَت إذل أف نقاشهم مقأو شر وح

ويف حُت يناقش بعض الفبلسفة ضرورة بعض الدوافع كاخلبث أو البغض كدوافع ال بد منها للشر، يركز 
 األشرارمثبل، يؤكد آدـ مورتوف، أف . األشراراليت يفتقر إليها  الرغبات آخروف بدال من ذلك على الدوافع أو

الواجب حضورىا، واليت تعمل ضد النظر يف إيذاء أو إذالؿ  –وبصورة قاطعة ليسوا مسكونُت ابحلواجز 
(. وابدلثل، يؤكد لورانس توماس أف شبة مسة استثنائية يف مرتكب الشر Morton 2004 ,57اآلخرين )

ض حساسية الشخص الطبيعي األخبلقية أداءه فعبل أخبلقيا ثقيبل ) كفعل يتسبب بضرر أنو "يف حُت تعًت 
 (.  Thomas 1993 ,77جدي(، فإف ىذا ال ػلدث عند ارتكاب شخص لفعل شرير )

تركز نظرية إيف جَتارد عن الشر على عيب يف البنية األخبلقية دلرتكب الشر. ولفهم نظرية جَتارد عن الشر 
 metaphysicalفهم الفرؽ ما بُت الكامت النفسي والكامت ادليتافيزيقي. الكامت ادليتافيزيقي ال بد لنا من 

silencer  علة بوزف ىائل حبيث، موضوعياobjectively   ،ؽلكنها ربييد أي علة أخرى ألي اعتبار
حبيث نقوؿ أف العلة األقل وزان/ أعلية، مت إصماهتا/كتمها ميتافيزيقيا. وعلى النقيض؛ الكامت النفسي 

psychological silencer  لفرد ما علة بوزف ىائلFor an Individual  حبيث، ذاتيا
subjectively  ُيث نقوؿ أف االعتبار أصمت نفسيا ألجل الفرد.د أي قوة ألية اعتبارات أخرى، حبيّ رب 
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(؛ إف اصطدمنا Singer 1972ولننظر يف حالة بيًت سنجر عن اصطدامنا بطفل يغرؽ يف بركة ضحلة )
يف حوض سباحة ضحل، ستكوف احلاجة إلنقاذ الطفل يف غاية الضرورة أخبلقيا حبيث  ؽبطفل يغر 

ميتافيزيقيا الرغبة يف إبقاء مبلبسنا نظيفة كسبب للتصرؼ من عدمو. يفقد إذف االعتبار يف  تُ كَ سْ ستُ 
احلفاظ على مبلبسنا نظيفة كل قوتو يف حالة كاف الطفل يف حاجة طارئة لئلنقاذ، ويتوقف عن أف يكوف 

احلفاظ على االعتبار يف  مُ تَ كْ ، يُ virtuousسببا للتصرؼ من عدمو. وألشخاص كثر، خاصة الفاضلُت 
ة؛ بكلمات أخرى، ال لكة الضحمبلبسهم نظيفة نفسيا أيضا بواسطة احلاجة الطارئة إلنقاذ الطفل من الرب 

حبالة  فَ رو ضَ عندما ػلُ  على مبلبسهم نظيفة"، أصبل حاضرا لدى الناس الفاضلُت يكوف االعتبار "احلفاظ
 طفل حباجة طارئة لئلنقاذ. 

نفسيا االعتبارات اليت ذلا وزف  تُ كِ سْ ارد، بنية ربفيزية دنيئة؛ إهنا تُ ، وفقا جلَت Evildoerالّشرير لدى 
 Garrardميتافيزيقيا االعتبارات ذاهتا اليت تدفعها إذل التصرؼ ) تُ كِ سْ أخبلقي ىائل اليت بدورىا تُ 

(. على سبيل ادلثاؿ؛ سيكوف شرا كتم احلاجة ادللحة إلنقاذ الطفل الغارؽ نفسيا كسبب 55, 1999
 ألننا نريد احلفاظ على مبلبسنا نظيفة.  للتصرؼ

يعتقد نقاد نظرية جَتارد عن الشر أهنا زلدودة جدا ألهنا ال تعترب شرا، األفعاؿ اليت تتسبب، أو تسمح، 
 Russellابعتبار أخبلقي ىاـ ) ب اتفو عندما يكوف الفاعل مدفوعا بقدر ضئيلبضرر واضح لسب

2007, 675; Calder 2015a ,118 ف ترؾ طبقا لنظرية جَتارد، لن يكوف شرا لو أف جو (. مثبل؛
إلنقاذىا ولكن ليس مدفوعا إذل درجة توسيخ مبلبسو. ومع ذلك،  ضئيل بقدر الطفلة تغرؽ لو كاف مدفوعا

 يبدو من الشر أف يًتؾ جوف الطفلة تغرؽ لتلك األسباب. 

 

 األثر والشر  3.4

شعور بطريقة معينة أو اإلحساس دبشاعر معينة أثناء يعتقد بعض ادلنظرين أنو ال بد لنا لفعل الشر من ال
يشعروف ابلبهجة لتسببهم ابألذى أو كراىية ضحاايىم  األشرارعتقد لورانس توماس أف التصرؼ؛ مثبل، ي

(Thomas 1993 ,76–77 ويذىب ىيلل شتاينر أبعد من ذلك ابلتأكيد على أف للشر شبة .)
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فقا لتشاينر فػ"األفعاؿ الشريرة ىي أفعاؿ خاطئة شلتعة دلرتكبيها" مكوانف ال غَت: ادلتعة والفعل اخلاطئ، وو 
(Steiner 2002 ,189 .) 

ويعتقد معارضو شتاينر أبنو ليس ضروراي وال كافيا ليكوف شرا ترافق ادلتعة أبداء األفعاؿ اخلاطئة. غلادؿ 
نو قد يكوف كافيا التسبب معارضوه أبنو ليس ضروراي االستمتاع أبداء ابلفعل اخلاطئ الرتكاب فعل شرير أل

(. لنفًتض أف شبة قاتل Calder 2013بضرر ىائل عن قصد ولغاية اتفهة كادلصلحة الشخصية )
متسلسل يعذب ويقتل ضحاايه لكنو ال يستمتع يف تعذيبهم أو قتلهم، وسيكوف جليا أنو شرير حىت لو دل 

 يستمتع يف فعل اخلطأ.

نقاد رؤية شتاينر، االستمتاع يف أداء فعل خاطئ ألننا لن نفكر أنو ولن يكوف كافيا ألداء فعل شرير، غلادؿ 
شر االستمتاع أبداء فعل خاطئ دل تعاين ضحيتو أي ضرر واضح؛ ومثاؿ ذلك، لن يكوف شرا االستمتاع 

 (. Russell 2007كذبة بيضاء )  إبخبار

 

 املسؤولية والشر  3.5

الشخصية أف تكوف مسؤولة أخبلقية عن تصرفها؛ فرغم أف من ادلتعارؼ عليو عادليا أنو ألداء فعل شرير فعلى 
األعاصَت واألفاعي اجلرسية قد تتسبب بضرر ىائل، فبل ؽلكنها أداء فعل شرير ألهنا ال سبلك شخصية 

 أفعاال شريرة فقط ُتقياألخبل الفاعلوف. وأكثر من ذلك؛ يرتكب moral agentاألخبلقي  الفاعل
 see e.g., Kekesاهتم وتكوف أفعاذلم ال تغتفر أخبلقيا )فعن تصر ا يكونوف مسؤولُت أخبلقيا عندم

2005; Card 2010; Formosa 2008 and 2013 وعلى فاعلي الشر، دلوافقة ىذه .)
الشروط، أف يتصرفوا طواعية، وأف يتقصدوا أو يتكهنوا دبعاانة ضحاايىم وأف يعدموا التربير األخبلقي 

ثبلث أنواع من احلاالت:      ألفعاذلم. ومن ادلثَت للجدؿ بشكل خاص إف كانت تلتقي ىذه الشروط يف 
شخاص ( الضرر البالغ الناشئ عن أ2، )psychopaths نفسيا ُتتل( الضرر البالغ الناشئ عن ادلع1)

 رر البالغ الناشئ عن اجلهل. ض( ال3عايشوا تنشئة سيئة، و)

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  26 

 

 Psychopathsاملعتلون نفسيا  3.5.1

 وامتبلؾ آخريناالعتبلؿ النفسي متبلزمة تتمثل يف االفتقار إذل مسات سلوكية، شخصية وشعورية بعينها 
(Hare 1999) . بعض الصفات التعريفية لبلعتبلؿ النفسي تشمل ادلشاعر السطحية، مركزية

، empathy، غياب التعاطف impulsivity، اخلداع، النزوية Egocentricityالذات/األاننية 
رتبط بشكل خاص، لتقييم ادلسؤولية األخبلقية، ي. و remorseأو الندـ  guiltوغياب الشعور ابلذنب 
 االكًتاث ابآلخرين أو ابلقواعد األخبلقية.  عجز ادلعتل النفسي عن

للجنوف اإلجرامي؛ تكوف الشخصية رلنونة قانونيا، إف، بسبب مرض  M’Naughtenوفقا لقواعد 
عقلي أثناء الفعل، دل تستطع إدراؾ طبيعة أو نوع فعلها أو إدراؾ خطأ ما تفعلو. مثبل؛ مريضة الشيزوفرينيا 

رهتا شيطاف ليست مسؤولة عن إيذاء جارهتا ألهنا ال تفهم أهنا تؤذي ادلتوعلة اليت على يقُت من أف جا
يعتقدوف أف  رٌ رير غَت إنساين. فبلسفة كثشخصا بريئا؛ بل ىي تعتقد أهنا تدافع عن نفسها من كائن ش

سبنحنا الشروط البلزمة للمسؤولية األخبلقية كما الشروط البلزمة للمسؤولية  M’Naughtenقواعد 
 (.  see, e.g., Wolf 1987اإلجرامية )

من غَت ادلتفق عليو إف كاف ادلعتلوف نفسيا رلانُت طبقا للمعايَت ادلوضوعة من قبل قواعد 
M’Naughten  يدركوف اخلطأ يف أفعاذلم. يعتقدألف من ادلثَت للجدؿ أصبل إف كاف ادلعتلوف نفسيا 

 Motivationalرجي الباطنيوف الذي يعتقدوف هبيمنة الدافع الداخلي على السلوؾ اخلا
Internalists فعبل ما خاطئ ؛ أنو من ادلستحيل من الناحية ادلفاىيمية االعتقاد )ومن ث اإلدراؾ(، أف

أخبلقيا ومع ذلك أف نكوف غَت مدفوعُت ابدلطلق إذل اإلمساؾ عن ارتكاب الفعل. ذلك أف شبة، ابلنسبة 
للباطٍت، عبلقة مفاىيمية بُت االعتقاد خبطأ فعل ما وامتبلؾ موقف سليب ذباه الفعل. يعتقد الباطٍت إبمكانية 

لكل شيء، تكًتث أكثر لشيء ما ال خذ ابالعتبار إدراؾ الشخصية خلطأ ما تفعلو، ألف الشخصية ومع األ
وافق واإلحجاـ عن ارتكاب فعل خاطئ؛ شريطة أف تكوف مالت إذل االمتناع عن اإلتياف ابلفعل الذي يت

 نفسيا يبدوف المبالُت ابدلطلق دلا إف كانت أفعاذلم صائبة أو خاطئة، ُتادلعتلتعرؼ أنو فعل خاطئ. ودبا أف 
د هبيمنة الدافع الداخلي، أهنم ال يعتقدوف حقا، أو يفهموف، أف ما يفعلونو خاطئ يعتقد الباطٍت ادلعتق

أخبلقيا؛ ويف احلد األقصى قد يعتقدوف أف ما يفعلونو ؼلرؽ األعراؼ االجتماعية. ولكن االعتقاد أبف أحدا 
فة الذين خرؽ العرؼ االجتماعي شيء، واالعتقاد أبنو كسر قاعدة أخبلقية شيء آخر كليا. أما الفبلس
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يرفضوف الطرح الباطٍت؛ بكلمات أخرى، الظاىريوف أي الذين ال يعتقدوف أبعلية الدافع الباطٍت 
Motivational externalists ؽليلوف أكثر لبلعتقاد أبف ادلعتلُت نفسيا يعرفوف الفرؽ بُت الصواب ،

إلدراؾ الصواب واخلطأ، وليس واخلطأ. فادلعرفة األخبلقية وفقا ذلم، تتطلب فقط القدرة الفكرية للتعرؼ 
القدرة على االكًتاث ابألخبلؽ. ودبا أف ادلعتلُت نفسيا ليسوا معاقُت فكراي؛ يعتقد الظاىريوف أنو ليس شبة 

) للمزيد عن كيف ترتبط  سبب لبلعتقاد أف ادلعتلُت نفسيا ال يستطيعوف التمييز بُت الصواب واخلطأ
 ,see Brink 1989: انظر/يولّية األخبلقّية للمعتّلُت نفسياً، األطروحات الباطنّية والظاىريّة ابدلسؤ 

45–50; Duff 1977; Haksar 1965; and Milo 1984. See also Rosati 
. مؤخراً، حاوؿ بعض ادلنّظرين الذين يكتبوف يف ادلسؤولية األخبلقية للمعتّلُت نفسيًا ذبّنب اجلداؿ 2006

 Levy 2007: انظر/يوجهة نظر ىذا ادلدخل مسح ىذا األدب: الباطٍّت/ الظاىرّي، ومن ادلستبعد من 
and 2014, Matravers 2008, Talbert 2008, Aharoni, Kiehl, and 

Sinnott-Armstrong 2011.) 

 

 التنشئة السيئة 3.5.2

من الصعب، ذبريبيا، البت يف سؤاؿ السلوؾ ادلنحرؼ وعبلقتو السببية ابلتنشئة السيئة بدال عن اخليارات 
ليات اجلينية. وعلى فرض أف شبة عبلئقية سببية قوية بُت التنشئة السيئة والسلوؾ ادلنحرؼ؛ شبة الفردية أو األوّ 

حجتاف أساسيتاف الدعاء أنو ال غلدر بنا ربميل اجملرمُت مسؤولية أخبلقية عن سلوؾ كاف نتاج تنشئة سيئة. 
 ,Seeميلنا مسؤولية اجلرائم اليت صلمت عن نشأتنا )تؤكد احلجة األوذل أنو ألننا ال طلتار نشأتنا فبل غلب رب

e.g., Cole 2006 ,122–147( تقدـ سوزاف وولف .)حججا متعددة يف إطار ىذه 1987 )
احلجة؛ وفقا لوولف، فالناس الذين مروا بشكل خاص بتنشئة سيئة غَت قادرين على ازباذ أحكاـ معيارية 

موا القيم اخلاطئة أبولئك الذين يعانوف الذىاف، لِّ وولف الناس الذين عُ  موا القيم اخلاطئة. تشبولِّ دقيقة ألهنم عُ 
ألهنم مثلهم، ال يستطيعوف إطبلؽ أحكاـ دقيقة عن العادل. على سبيل ادلثاؿ؛ ذبعلنا وولف ننظر يف حالة 

"Jojo" ابن ،"Jo" الطاغية عدمي الشفقة يف إحدى دوؿ أمريكا اجلنوبية الصغَتة. يعتقد "Joأف ال ،" 
شيء خاطئ يف تعذيب وإعداـ األبرايء؛ يف الواقع، يستمتع ابلتعبَت عن قوتو البلزلدودة أبمر حراسو يف فعل 

، تعليما خاصا والذي يتضمن قضاء وقت طويل مع أبيو؛ تكوف النتيجة ”Jojo“ذلك ربديدا. وقد أعطي 
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"، ادلسؤولية Jojoينا عدـ ربميل "" على قيم أبيو. تزعم وولف أف علJojoادلتوقعة ذلذا التعليم أف يتحصل "
" غَت قادر Jojoعن تعذيب األبرايء ألف تنشئتو جعلتو غَت قادر على احلكم خبطأ ىذه األفعاؿ. ودبا أف "

 انظر/ي) M’Naghtenكما ىي يف قواعد   و خاطئة فإنو سيوافق شروط اجلنوفعلى احلكم أبف أفعال
 أعبله(.  3.5.1القسم 

احلجة الثانية لبلدعاء أبف علينا أف ال ضلمل الناس مسؤولية أخبلقية عن جرائم نتاج التنشئة السيئة تبدأ 
ابفًتاض أننا نكوف مسؤولُت أخبلقيا عن جرائمنا فقط إف كنا مواضيعا مناسبة للمواقف التفاعلية 

Reactive Attitudes( كاالستياء ،Strawson 1963 ووفقا ذلذه احلجة؛ ال .) يشكل اجملرموف
الذين ارتكبوا جرائم صلمت عن تنشئة سيئة مواضيع مناسبة للمواقف التفاعلية ألف ال جدوى من التعبَت عن 
ىذه ادلواقف ذباه ىؤالء اجملرمُت. يتعُت على ادلؤيد ذلذه احلجة أف يفسر عدـ اجلدوى يف التعبَت عن ادلواقف 

 :Responsibility and the Limits of Evilالتفاعلية ذباه ىؤالء اجملرمُت. يف ورقتو "
Variations of Strawsonian Theme (1987 ؛ أيخذ غاري واطسوف يف االعتبار طرقا)

سلتلفة جلعل الزعم ببل جدوى التعبَت عن مواقف تفاعلية ذباه األشخاص الذين يرتكبوف جرائم تعود إذل 
ألًتوف ىاريس؛ يف طفولتو كاف ىاريس صبيا زلبا  تنشئة سيئة منطقيا. يًتكز نقاش واطسوف على حالة روبرت

طيب القلب. إال أف أما مسيئة، كما يقوؿ أفراد من العائلة، ومعاملة قاسية يف مراكز اإلصبلح حولتو إذل 
 قاتل بغيض بدـ ابرد. 

 

 اجلهل 3.5.3

كما   (؛ وتكوف احلجة نوعا ماJones 1999 ,69–70يكوف اجلهل أحياان عذرا لفعل الشر ادلفًتض )
يلي: إف دل سبلك الشخصية سببا جيدا لبلعتقاد أهنا تتسبب بضرر واضح دوف تربير أخبلقي، فهي ليست 
مسؤولة أخبلقيا عن التسبب هبذا الضرر ألهنا دل سبلك سببا جيدا للتصرؼ بطريقة أخرى. مثبل، إف أطلق 

ب ليفكر أف رجبل قد يكوف "دورايف" النار على بعض الشجَتات يف شلتلكات ريفية دوف امتبلكو أي سب
سلتبئا ىناؾ، فهو غَت مسؤوؿ أخبلقيا عن أذية الرجل الذي ؼلتبئ ىناؾ )ىذه احلالة مأخوذة من رواية 
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(؛ وهبذه الطريقة يشكل اجلهل A Picture of Dorian Grayأوسكار وايلد "صورة لدورايف غراي 
 عذرا شرعيا للتسبب أبذى غَت مربر. 

ظروف منذ أرسطو أبف اجلهل يكوف عذرا شرعيا للتسبب أبذى غَت مربر فقط عندما على أية حاؿ؛ أقر ادلن
نكوف غَت مسؤولُت عن جهلنا، بكلمات أخرى، عندما ال يكوف اجلهل ملوما 

(Nichomachean Ethics, Bk III أحد أنواع اجلهل ادلبلـ والذي حاز قدرا معقوال من انتباه .)
. نتهرب يف Self-Deceptionاجلهل الناجم عن خداع الذات  الفبلسفة الذين يكتبوف عن الشر ىو

حالة خداع الذات من االعًتاؼ ألنفسنا ببعض احلقيقة، أو ما قد كنا لنراه كحقيقة لو أف معتقداتنا دل تكن 
متحيزة بنيواي يف تقييمها لؤلدلة ادلتاحة. "يف البداية، يدرؾ سلادعو ذواهتم حلظات ربويل انتباىهم بعيدا عن 

لدليل ادلتاح إذل شيء آخر، وذلك على الرغم من احتمالية عدـ إدراكهم لكلية مشروع خداعهم الذايت") ا
Jones 1999 ,82 وشبة بعض األساليب اليت توظف من قبل سلادعي ذواهتم للتهرب من االعًتاؼ .)

نية ( إذلاء أنفسهم بتربيرات عقبل2( ذبنب التفكَت يف احلقيقة، )1ببعض احلقيقة، وتشمل )
rationalizations ( ،الفشل ادلنتظم للقياـ أبية ربرايت من شأهنا أف تقود إذل دليل 3تناقض احلقيقة )

 Jones( ذباىل الدليل ادلتاح على احلقيقة أو إذلاء أنفسهم عن االنتباه إذل ىذا الدليل )4على احلقيقة و)
يلعب دورا ابلغ األعلية يف إنتاج (. اقًتح عدة منظرين يكتبوف عن الشر أف خداع الذات 82, 1999

 Calder 2003 and 2004; Jones 1999; Thomasاألفعاؿ وادلؤسسات الشريرة )
2012 .) 

 

 . النظرايت املعاصرة للشخصية/ الصفة الشريرة4

 Evil"، و"الصفة الشريرة Evil Personhoodيتم استخداـ مصطلحا "الشخصية الشريرة 
Characterبع يف ىذا ادلدخل. تّ دبيات، وذلك ما يػُ "، بشكل متبادؿ يف األ 

أو االنتظاـ  Dispositionalؽلكن إدراج نظرايت الشر ادلوجودة يف خانتُت؛ إما القابلية 
Regularity   كعلة التفسَت، أو التفسَت القائم على الفعلAction-Based أو التفسَت القائم على ،

، كعلة للتفسَت )ورغم Motivation-Based، أو التفسَت القائم على الدافع Affect-Basedاألثر 
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 Aggregative أو الّتفسَتات الّشاملة ن أيخذوف بكلية العلةيو من غَت الواضح إف كاف شبة منظر أن
accounts < إال أهنا قد تكوف شلكنة ،See Russell 2014 ,139–153  مثبل، أيخذ .)<

(، بينما Kekes 1990 ,48 ;1998 ,217 ;2005 ,2لى انتظاـ الفعل )كيكيز ابلتفسَت القائم ع
 (. Calder 2009 ,22–27أيخذ تود كالدر ابلتفسَت القائم على قابلية الدافع )

؛ سبلك الشخصيات الشريرة خواص سجية Regularity accountsوفقا للتفسَت القائم على االنتظاـ 
 Dispositionalا للتفسَت القائم على القابلية الشر بشكل اعتيادي؛ أو بشكل منتظم. ووفق

accounts ؛ ال ربتاج الشخصيات الشريرة أبدا خواص سجية الشر؛ يكفي امتبلؾ نزعة المتبلؾ خواص
 سجية الشر. 

 -، أف خواص سجية الشر ىي أنواع معينة من األفعاؿAction-Basedيؤكد التفسَت القائم على الفعل 
مشاعر  -َت القائم على األثر أف خواص سجية الشر ىي أنواع معينة من ادلشاعرأفعاؿ شريرة. ويؤكد التفس

 رغبات شريرة.  -يؤكد أف خواص سجية الشر ىي أنواع معينة من ادلشاعر فعريرة. والتفسَت القائم على الداش

راسل أف  غلادؿ بعض ادلنظرين إمكانية وجود أكثر من نوع واحد من خواص سجية الشر؛ مثبل، غلادؿ لوؾ 
(، يف حُت Russell 2014 ,292كبل األفعاؿ الشريرة وادلشاعر الشريرة ىي من خواص سجية الشر )

 Haybronيرى دانياؿ ىايربوف أف ادلشاعر الشريرة والدوافع الشريرة ىي من خواص سجية الشر )
2002b ,269  .) 

 

 التفسري القائم على الفعل  4.1

 ,.e.g ,:انظر/ين الشخصية الشريرة إذل التفسَت القائم على الفعل )ؽلل معظم ادلنظرين الذين يكتبوف ع
Barry 2013, 87; Kekes 2005, 2; Thomas 1993, 82; Russell 2014 ,

(.(. وفقا للتفسَت القائم على الفعل؛ األشخاص األشرار ىم من يرتكبوف شرا غالبا دبا فيو الكفاية؛ أو 180
ؿ شريرة. مثبل، يرى لورانس توماس أف "الشخص ذو الشخصية الشريرة أهنم لديهم القابلية الرتكاب أفعا

 (.Thomas 1993 ,82عادة ما يكوف أكثر عرضة الرتكاب فعل شرير") 
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اإلشكاؿ ادلتعلق ابلتفسَت القائم على الفعل كما غلادؿ النقاد؛ أنو يبدو كافيا لشخصية شريرة امتبلؾ مشاعر 
األشرار يف حاجة إذل ارتكاب، أو اجلنوح الرتكاب أفعاؿ شريرة. أو دوافع، ومن ث، ال يكوف األشخاص 

مثبل، يبدو أف ساداي غَت مؤذ ويتلذذ دبعاانة اآلخرين ببل أي نزعة الرتكاب أفعاؿ شريرة، قد ال يزاؿ شلكنا 
أف يكوف شخصا شريرا. وابدلثل؛ ؽلكن اعتبار سادي عاجز أو جباف، ومع ذلك يشتهي بقوة التسبب دبعاانة 

 ,Calder 2009خرين ولكنو غَت مهيئ الرتكاب أفعاؿ شريرة، أيضا ؽلكن اعتباره شخص شرير )اآل
23; Haybron 2002b ,264.) 

 

 التفسري القائم على األثر  4.2

استنادا إذل التفسَت القائم على األثر فإف الناس األشرار ؽلتلكوف نوعا معينا من ادلشاعر أو العواطف مثبل؛ 
أف "الشخصية الشريرة ىي تلك اليت تستقي األدل من ادلتعة وادلتعة من األدل") يرى كولُت مكغُت 

McGinn 1997 ,62ادية واحلسد اخلبيث (. وشبة بعض ادلعقولية األولية يف ىذا الطرح دبا أف الس
عن الشر. ولكن، يف حُت أف ال شك يف صحة أف بعض الناس األشرار ىم ساديوف أو  يشكبلف ظلاذج
وف، فثمة سبب لبلعتقاد أبف مشاعر األدل يف ادلتعة وادلتعة يف األدل أو أية أنواع أخرى من حسودوف خبيث

ادلشاعر، ليست ابلضرورة كافية للشخصية الشريرة. مشكلة التفكَت يف ضرورة امتبلؾ الشخصية الشريرة 
اعر مرافقة. دلشاعر من نوع معينة ىي أهنا قد تتسبب أبذى ابلغ وبشكل روتيٍت لضحاايىا دوف أي مش

مثبل؛ الشخص الذي عادة ما يذـ ابدلشاة غَت مباؿ بسبلمتهم، دوف أي مشاعر مرافقة، يبدو صاحلا ليكوف 
 (.  Calder 2003 ,368شخصا شريرا )

مشكلة التفكَت يف أف أنواعا معينة من ادلشاعر، كالشعور ابدلتعة ألدل شخص آخر، كاؼ العتبار الشخص 
ادلشاعر قد يكوف الإراداي وال تطاؽ من قبل الشخص الذي ؽللكهم. مثبل؛ قد  شريرا ىي أف ىذا النوع من

 عٌ روّ ان للتعامل مع أدل شخص دبتعة، ولو أف جوف ال يشتهي الشعور ابدلتعة ألدل اآلخرين ومُ كوّ يكوف جوف مُ 
وصف  و.  وسيكوفمن مشاعره السادية فسيكوف قاسيا وصفو ابلشرير. وبدال من إدانتو غلب اإلشفاؽ علي

 ,Patellar reflex (Calder 2003، كلـو إحداىن على منعكسها الرضفي شخص كجوف ابلشرير
369–368 .)  
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 التفسري القائم على الدافع  4.3

استنادا إذل التفسَت القائم على الدافع؛ أف تكوف شخصا شريرا يعٍت أف تكوف مدفوعا بطريقة معينة. مثبل؛ 
ليكوف شخصا  e-desiresادلرء امتبلؾ نزعة منتظمة لنوع معُت من الرغبات  بُ سْ يعتقد تود كالدر أنو حَ 

بشكل واضح صحيح أنو أذى صريح  قدُ عتَ ، ىي حالة ربفز تتكوف من رغبة فيما يُ e-desiresشريرا. والػ 
خر لغاية اتفهة يف اآللشخص آخر لغاية اتفهة؛ أو ما يعتقد بشكل واضح صحيح أنو أذى صريح للشخص 

د عن شر خداع الذات(. وفقا لكالدر؛ يكوف األذى زيللم 3.5.3القسم  انظر/ياع الذات )غياب خد
الصريح مرغواب لغاية اتفهة، إف كاف إصلاز الغاية إذل جانب األذى أقل قيمة من لو أف الغاية دل تنجز ومت 

 Calder 2003 and 2009. See also Card, 2002, 21 for a similarذبنب األذى )
view .) 

مشكلة التفسَت القائم على الدافع ىي يف تفسَت دلاذا علينا أف ضلكم على إحداىن كشريرة فقط بناء على 
دوافعها؛ بكلمات أخرى، دلاذا ندين شخصا ابألسوأ أخبلقيا المتبلؾ رغبات معينة إف دل يتمخض عن ىذه 

سببوا أبذى صريح؟ إحدى حقا ت الناس كأشرار فقط لو أهنم الرغبات أي أذى ملحوظ؟ دلاذا ال ضلكم على
يف بعض  أذى صريح e-desiresطرؽ الرد على ىذا االعًتاض اإلشارة إذل أنو حىت لو دل يتمخض عن الػ 

، عند أغلب الناس يف أغلب e-desiresاحلاالت بعينها أو عند بعض األشخاص بعينهم، فإف الػ 
عن الفضيلة  Driver’s consequentialistنظرية السائق التبعية لاألوقات، تقود إذل أذى صريح )

والرذيلة خط تفكَت شلاثل(. أو أيضا، قد يصر مؤيد للتفسَت القائم على الدافع على أف احلكم على 
: انظر/ي) فعاذلا اآلاثر )أو اآلاثر احملتملة( ألينظر إذل داخل سيكولوجيا الفاعل وليس إذل ةالشخصية الشرير 

Calder 2007bعن الفضيلة والرذيلة ، لوجهة نظر مشابعة.) 

ولكن، إف كنا نصر على أف احلكم على الشخصية الشريرة ينظر إذل داخل سيكولوجيتها وليس إذل اآلاثر 
ادلًتتبة على أفعاذلا، دل إذف احلكم على الشخصية الشريرة فقط استنادا إذل دوافعها؟ دل ال أنخذ ابحلسباف 

 (.Haybron 2002b ,267حاالهتا العاطفية أيضا؟ )

 

 التفسري القائم على االنتظام  4.4
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استنادا إذل التفسَت القائم على االنتظاـ؛ ؽلتلك األشخاص األشرار خواص سجية الشر مرارا أو بشكل 
 ,e.g., Card 2002, 20; Kekes 1990, 48; 1998, 217; 2005 ,:انظر/ياعتيادي )

3; Stone 2009 ,23نو عندما "يكوف الفاعلوف مصادر (. على سبيل ادلثاؿ، يكتب جوف كيكيز أ
, Kekes 1990، ال رلرد أفعاذلم أو مساهتم الشخصية، بوصفهم شرا") اعتبارىماعتيادية للشر.. ؽلكننا 

(. وما ؽليز الذين يستندوف إذل التفسَت القائم على االنتظاـ أهنم يفسروف بداىة استحاؽ األشخاص 48
(. ألنو لو أف األشخاص األشرار يتمتعوف Russell 2014 ,135األشرار أشد إداانتنا األخبلقية )

خبواص سجية الشر مرارا أو بشكل اعتيادي، فمن ادلنطقي القوؿ أهنم أسوأ أانس ويستحقوف أشد إداانتنا 
 األخبلقية. 

حقيقة أف بعض  ةِ قَ طَ ولكن شبة مشكلة ابلتفسَتات القائمة على االنتظاـ وىي أهنا تبدو غَت قادرة على منْ 
اص األشرار اندرا )إف أبدا( ما يتمتعوف بسجية الشر. مثبل، يرى لوؾ راسل، أبف علينا رفض األشخ

، يف حالة مخوؿ، قد Spree Killerالتفسَتات القائمة على االنتظاـ ألهنا ال تبلئم بداىة أف قاتبل نوابيا 
ل منتظم أو مرارا؛ إهنا (. ال يرتكب القاتل النوايب أفعاال شريرة بشكRussell 2014 ,139) يراً يكوف شر 

ادؿ زبطط وتتخيل ىجماهتا، ومن ث تؤدي أفعاذلا الشريرة بشكل متقطع أو كلها دفعة واحدة. ولذلك، غل
كما نعتقد أهنم ما عليو، فإذف علينا رفض أشرارًا   الذين يف حالة مخوؿ ُتراسل، إف كاف القتلة النوابي

 التفسَتات القائمة على االنتظاـ. 

بلحظة أف مثاؿ راسل ادلضاد يصلح فقط دلعارضة التفسَتات القائمة على الفعل ادلنتظم، دبا ولكن، غلب م
 ُت اخلاملُتم قد غلادلوف أبف القتلة النوابيالتفسَتات القائمة على الدافع ادلنتظم أو األثر ادلنتظي أف مؤيد

ة، بشكل منتظم أو متقطع، ؽللكوف ابلفعل خواص السجية الشريرة، كادلشاعر الشرير أو الشهوات الشرير 
ىم كشخصيات أثناء مرحلة التخطيط و/أو التخيل )حىت لو دل يرتكبوا أفعاال شريرة(، ومن ث، ؽلكن عد  

ؽلكن شريرة يف إطار ىذه األنواع من التفسَتات القائمة على االنتظاـ. يصبح السؤاؿ إذف، ىل شبة أشخاص 
كوهنم بدؿ أف ؽللكوا مشاعر أو شهوات شريرة بشكل اعتيادي، وف يف  ي اخلامُتمقارنتهم مع القتلة النوابي

فرص ادلشاعر والشهوات  ؽللكوهنا اندرا أو بشكل متقطع؟ يبدو أف شبة احتمالية ذلكذا حاالت عند شحّ 
الشريرة. مثبل، ؽلكننا زبيل شخصية شريرة تقطعت هبا السبل يف جزيرة انئية تفشل يف امتبلؾ مشاعر أو 

عد سنوات عديدة دوف أي ضحااي زلتملُت، ومع احلاجة إذل تركيز انتباىها على البقاء، قد شهوات شريرة. وب
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تعدـ ادلشاعر والشهوات الشريرة نظرا النعداـ احلافز. سيعٍت ىذا أهنا دل تعد شخصا شريرا استنادا إذل 
شخصية شريرة إف كانت  التفسَتات القائمة على انتظاـ الدافع واألثر. ولكن، سيجدر بنا القوؿ أهنا ال تزاؿ

، المتبلؾ مشاعر وشهوات شريرة دبعٌت أف شهواهتا ومشاعرىا الشريرة ستعود disposedال تزاؿ يف قابلية 
من فورىا إف ضحية ظهرت أمامها. وإف كاف األمر كذلك، فيجب أف نرفض التفسَتات القائمة على انتظاـ 

 األثر والدافع. 

 

 ية التفسريات القائمة على القابل 4.5

 ,.e.g ,:انظر/ييتبٌت معظم ادلنظرين الذين يكتبوف عن الشخصية الشريرة التفسَتات القائمة على القابلية )
Barry 2013, 87; Haybron 2002a, 70; Russell 2010 and 2014 ,154–

كانت تكوف شريرة فقط وفقط إذا، ات القائمة على القابلية أف شخصا(. وبشكل عاـ؛ تدعي التفسَت 195
 عدة المتبلؾ خواص سجية الشر. م

أهنا تبدو يف تعارض مع بداىة أف األشخاص األشرار  ائمة على القابلية احملتملة ىيمشكلة التفسَتات الق
(. Russell 2014 ,159اندروف دبا أف معظمنا معد المتبلؾ خواص سجية الشر يف وضعيات معينة )

سجية الشر، يبُت ستانلي ميلغراـ، أف معظمنا لدينا  مثبل، ولنفًتض للحظة أف األفعاؿ الشريرة ىي خواص
االستعداد الرتكاب أفعاؿ شريرة )على وجو اخلصوص، إدارة الصدمات الكهرابئية اليت قد تكوف قاتلة 
ألانس أبرايء( عندما نكوف يف ظروؼ ذبريبية معينة )مثبل عندما يطلب منا فعل ذلك بوساطة ابحث يعمل 

(. صممت ذبارب ميلغراـ Milgram 1974دراسة عن العقاب والتعلم( ) يف مؤسسة راقية ويف سياؽ
لتفسر لنا كيف أف آالؼ األشخاص العاديُت كانوا ليلعبوا دورا يف صناعة اذلولوكست خبلؿ احلقبة النازية. 
يظهر حبث ميلغراـ إذل أف معظمنا لديو القابلية الرتكاب أفعاؿ شريرة بتأثَت، بتبلعب أو بضغط لفعل ذلك 

(. Russell 2014 ,170–173بوساطة رموز سلطوية كما كاف حاؿ أانس كثر يف أدلانيا النازية )
ولكن إف كاف معظمنا معد الرتكاب أفعاؿ شريرة يف تلك الوضعيات، فسيبدو األمر يف سياؽ التفسَتات 

 القائمة على القابلية للشخصية الشريرة، أف معظمنا أشرار، وعليو، فالشر ليس اندرا. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  35 

 

 
َ
يكوف على القابلية والذي استنادا إليو  يقـويقًتح لوؾ راسل تفسَتا ضيقا  ندرة الشخصية الشريرة، ةِ قَ طَ نْ دل

كانت شديدة االستعداد إذل ارتكاب أفعاؿ شريرة يف ظروؼ تكوف فيها   الشخص شريرا، فقط وفقط إذا
 :انظر/يبوجهة نظٍر شلاثلة:  Peter barry، غلادؿ  .Russell 2014, 72–75متحكمة ذاتيا )

( المتبلؾ خواص سجية الشر، أي من دّ عَ [(.(. لتكوف شديد االستعداد )كضد جملرد مُ 90–82, 2013
(. وظروؼ Russell 2014 ,156احملتمل جدا أف، كضد جملرد قادر، سبتلك خواص سجية الشر )

" ةأو مضغوط ة، رلرب ة، مهددةع"سلدو  تالتحكم الذايت ىي الظرروؼ اليت فيها تكوف فاعلة الشر ليس
(Russell 2014 ,173 وعليو، تكوف قادرة على فعل ما تريد فعلو حقا. واستنادا لراسل، رغم أف ،)

معظمنا مستعدوف بشدة الرتكاب أفعاؿ شريرة يف سياريوىات ميلغراـ، ودبا أف سيناريوىات ميلغراـ ليست 
 ظروؼ ربكم ذايت، فمعظمنا ليسوا أشخاصا أشرار. 

(. اعًتاض أوؿ Calder 2015bقوبل تفسَت راسل القائم على القابلية ادلتحكمة ذاتيا بعدة اعًتاضات )
عدـ وضوح التحسُت الذي يضفيو تفسَت راسل الضيق القائم على القابلية على تفسَت أكثر أولية قائم على 

رتكاب أفعاؿ شريرة القابلية والذي فيو يكوف األشخاص األشرار ببساطة أولئك ادلستعدوف بشدة ال
(Calder 2015b ,356–357 حبيث ؽلكن اجملادلة أبنو ودبا أف معظم مواضيع ذبربة ميلغراـ فوجئوا .)

روا دبا طلب منهم فعلو، كاف ؽلكن ذلم عدـ ادلشاركة يف إعادات الحقة من التجربة. وإف كاف األمر  تِّ أو وُ 
ا فوجئوا ابلظروؼ األولية رتكاب أفعاؿ شريرة فقط دلّ كذلك، فمواضيع ذبربة ميلغراـ كانوا مستعدوف بشدة ال

لتجربة ميلغراـ، وليس بشكل استمرارية تلك الظروؼ. ولكن إف دل يكن لدينا االستعداد الرتكاب أفعاؿ 
شريرة بشكل مستمر، فليس لدينا إذف استعدادية شديدة الرتكاب أفعاؿ شريرة، أو على األقل، قد غلادؿ 

الضمٍت الذي يعنيو التفسَت القائم على القابلية. أكثر من ذلك، لو أف بعض مواضيع أحدىم، ليس ابدلعٌت 
بكامل إرادهتم يف إعادات الحقة للتجربة، فليس واضحا إف دل يكونوا ابألصل  اذبربة ميلغراـ كانوا قد شاركو 
 . مة ذاتياقابلية ادلتحكِّ يعاكس تفسَت راسل القائم على ال أشخاصا أشرارا، األمر الذي

اعًتاض اثف على تفسَت راسل القائم على القابلية ادلتحكمة ذاتيا أهنا خيطت خصيصا للقبض على بداىة 
 ُتارا يف أي بيئة، وال حىت السياسيبعضنا ال يشاركها: أف بعض الناس ال ؽلكن أف يكونوا أشخاصا أشر 

رتكاب أفعاؿ شريرة يف بيئة من نوع بشدة ال دّ عَ . تقـو نظرية راسل على فكرة أنو لو كاف معظمنا مُ ُتالعدائي
معُت، كأدلانيا النازية، فإذف ضلن لسنا أشخاصا أشرارا إف كنا قابلُت الرتكاب أفعاؿ شريرة فقط يف تلك 
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يف  راً لنكوف أشخاصا أشرا صلادؿ بدال منو أبف معظمنا معرضاحلاالت. ولكننا قد نرفض ىذا االستنتاج و 
 تيقظُت من ىذه البيئات. ىذه البيئات ولذلك ضلتاج لنكوف م

 

 أطروحات إضافية عن الشخصية الشريرة  4.6

إضافة إذل حبثهم يف التفسَتات القائمة على االنتظاـ أو القابلية من جهة، والتفسَتات القائمة على الفعل، 
 األثر أو الدافع من جهة أخرى؛ حبث ادلنظروف أطروحات إضافية أخرى تتعلق ابلشخصية الشريرة. 

 

 أطروحة الثبات 4.6.1

تتمتع الشخصيات الشريرة، استنادا ألطروحة الثبات، بشخصيات اثبتة، أو راسخة، على ضلو أنو من 
إذل  ذ يندر وقوعو. يضيف ادلنظروف مكوانت الثباتا كهالشر إذل البلشر، وتغَّت الصعب االنتقاؿ من 

احلدس القائل أبف األشخاص األشرار أقرب حلالة مستعصية أخبلقيا،  لقبض علىنظرايهتم عن الشخصية ل
 Russell 2014 169. See also, Barryأي وراء "التواصل والتفاوض، التوبة واإلصبلح" )

2013 ,82–87 .) 

جادؿ تود كالدر ضد أطروحة الثبات؛ لنتصور أف دارلُت تتمتع بقابلية عالية الثبات الرتكاب أفعاؿ شريرة 
درجة أهنا ال تفعل إال القليل دلقاومتها، وجيوؼ أيضا يتمتع بقابلية الرتكاب أفعاؿ شريرة، ولكن قابليتو  إذل

الرتكاب أفعاؿ شريرة وبشكل عاـ  داً عَ ليست عالية الثبات ألنو المباؿ دبا إف كاف يتوجب بو أف يكوف مُ 
يف حُت أف جيوؼ ليس كذلك. وإف   فهو نزوي ببل مبادئ. فمن غَت الواضح إف كانت دارلُت شخصا شريرا

 Calderكاف األمر كذلك فلن يكوف شبة حاجة بشخصيات األشخاص األشرار أف تكوف عالية الثبات )
2015b ,354.) 

 

 أطروحة االتساق  4.6.2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ؽللك األشخاص األشرار، وفقا ألطروحة االتساؽ، خواص سجية الشر، أو القابلية المتبلؾ خواص سجية 
، أو تقريبا طواؿ الوقت. مثبل، يرى دانياؿ ىايربوف أنو كي "تكوف شريرا... يعٍت أف تكوف الشر، بشكل دائم

 Haybronوبشكل دائم سافبل ابدلنطق التارل: أف ال تتحيز إذل اخلَت إذل حد ىائل أخبلقيا". )
2002b ,269اـ (. ويقصد هبذا ادلعٌت أف الناس األشرار تقريبا دائما ما يعدموف التعاطف واالىتم

 ابآلخرين، وليسوا زلفزين أبي طريقة دلساعدة اآلخرين أو فعل الصواب أخبلقيا. 

واليت وفقا ذلا يتمتع  Extremityن أطروحة االتساؽ أبطروحة التطرؼ احلدي ييناقض بعض ادلنظر 
األشخاص األشرار ببعض السمات الشخصية ادلتطرفة، كالقسوة الشديدة أو كاخلبث الشديد 

(Haybron 2002a; Barry 2013 ,56–71 ،ويف حُت تبقى أطروحة االتساؽ مثَتة للجدؿ .)
 تنسجم أطروحة التطرؼ احلدي مع معظم نظرايت الشخصية الشريرة. 

, Calder 2009, 22–27; Russell 2010يعتقد نقاد أطروحة االتساؽ أبهنا شديدة التقييد )
دائم، ولكنو، بوب، أيضا يظهر تعاطفا (. لنتخيل أف بوب ػلب تعذيب األطفاؿ ويفعل ذلك بشكل 241

أصيبل للكبار يف السن، ردبا من خبلؿ التطوع يف منشأة رعاية طويلة األمد بشكل منتظم. استنادا إذل 
أطروحة االتساؽ، لن يكوف بوب شخصا شريرا ألنو ال يتمتع خبواص سجية الشر بشكل متسق. ومع ذلك، 

اؿ وبشكل منتظم سيجعل من بوب شخصا شريرا سيقوؿ معظم الناس أف التسلي بتعذيب األطف
(Calder 2009 ,22–27 .) 

 

 أطروحة املرآة  4.6.3

يكوف الشخص الشرير، استنادا ألطروحة ادلرآة، انعكاس صورة القديس األخبلقي. يعتنق العديد من ادلنظرين 
 ;Barry 2009ة )الذين يكتبوف عن الشخصية الشريرة ىذه األطروحة ويستخدموهنا يف رلادالهتم النظري

2013; Haybron 2002b دانياؿ ىايربوف، مثبل، يعتقد أف أحد األسباب لقبوؿ قناعتو أبف .)
األشخاص األشرار كليا )أو تقريبا كليا( ال يتحيزوف إذل اخلَت، ىو أنو، أي السبب، ينسجم سباما مع بداىة 

 Haybron)  انب اخلَتبشكل كامل )أو شبو كامل( إذل ج وفأف القديسُت األخبلقيُت يصطفّ 
2002b ,274) .وتتضمن ىذه اجملالة إحالة ضمنّية ألطروحة ادلرآة ، 
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يرفض لوؾ راسل أطروحة ادلرآة، رلادال أبنو يف حُت أف القديسُت األخبلقيُت زلط إعجاب أخبلقيا من كل 
كالشجاعة، االلتزاـ  ؽلتلكوف مسات أخبلقية زلط إعجاب أيضا،  ُتنواحي، فإف بعض األشرار النموذجيال

(. ودبا أف Russell 2010 ,241–242والوفاء، واليت تساعدىم على ربقيق غاايهتم البلأخبلقية )
سيئُت بكل حيثية وعلى القديسُت األخبلقيُت أف يكونوا خَتين  وااألشخاص األشرار ليسوا حباجة ألف يكون

أنو يف سياؽ ادلفاىيم ادلعقولة عن  ريتقد بيًت ابدلرآة. ويف الرد يعيف كل حيثية فيتوجب علينا رفض أطروحة ا
 كادلهاسبا غاندي، مارتن لوثر ُتالقديسُت األخبلقيُت الواقعي ةُ قَ طَ نْ القداسة األخبلقية، أي تلك اليت دبكنتها مَ 

(. Barry 2011كينج جونيور واألـ تَتيزا، ؽلكن للقديسُت األخبلقيُت امتبلؾ بعض العيوب األخبلقية )
حقيقة امتبلؾ بعض األشخاص األشرار لسمات موضع إعجاب ال غلب أف يقنعنا برفض أطروحة وعليو، ف
 ادلرآة.  

 

 . األعراف الشريرة 5

يف حُت أف معظم ادلنظرين الذين يكتبوف عن الشر يركزوف على الفعل الشرير والشخصية الشرير، أيضا كاف 
يثنا عن األعراؼ الشريرة قد نعٍت شيئا من . وعند حد Evil institutionsىناؾ نقاش لؤلعراؼ الشريرة

( ادلمارسات االجتماعية الشريرة، كالعبودية 2( ادلنظمات الشريرة أو اليت ترتكب أفعاال شريرة، أو )1اثنُت: )
فقط إف كانت مسؤولة أخبلقيا  ف شريرة، أو ترتكب أفعاال شريرةأو اإلابدة اجلماعية. ودبا أف ادلنظمات تكو 

( غلري يف إطار "ادلسؤولية اجلماعية 1سجاؿ ادلتعلق دبفهـو األعراؼ الشريرة ابدلعٌت الػ )عما تفعلو، فال
collective responsibility ولن تناقش األعراؼ الشريرة هبذا ادلعٌت يف ىذا ادلدخل )للمساعلات ."

  (.Scarre 2012/ي: انظر/ياألخَتة حوؿ األدبيات اليت تتتناوؿ بشكل جلي الشر اجلماعي، 

شرا إف كاف معقوال التكهن أبف ضررا  ،(، كممارسة اجتماعية2دلعٌت الػ )اب العرؼ يكوفوفقا لكبلوداي كارد، 
, 2010; 20, 2002ال يطاؽ سيتمخض عن سَته الطبيعي أو الصحيح دوف تسويغ أو عذر أخبلقي )

دبا أف ضررا ابلغا  an evil institution(. فمثبل، تكوف اإلابدة اجلماعية عرؼ شرير 35–27, 18
, Card 2010وخسارة اجتماعية حيوية تتمخص عن سَته الطبيعي والصحيح دوف مسوغ أخبلقي )

237–293  .) 
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ولكن، يف حُت أف تفسَت كارد لؤلعراؼ الشرير ػلدد بشكل صحيح اإلابدة اجلماعية وظلاذج أعراؼ شريرة 
وحا أف تكوف شرا، كعقوبة اإلعداـ، أخرى كشر؛ يصنف تفسَتىا أيضا كشر بعض األعراؼ األقل وض

 (. وكاف تصنيفها للزواج واألمومة بشكل خاص مثَتا للجدؿ. Card 2002 ,2010الزواج واألمومة )

استنادا لكارد، تعد األمومة والزواج شرا شلؤسسا ألنو من ادلعقوؿ التكهن أف سَتعلا الطبيعي، أو ادلضبوط، 
–Card 2002 ,139أو مسوغ ) عذردلنزرل دوف أي سيؤدي إذل ضرر ال يطاؽ يف شكل العنف ا

للزواج يؤدي إذل اإلساءة الزوجية "ألنو يوفر  رد أف السَت الطبيعي، أو ادلضبوط(. مثبل، تعتقد كا165
الدوافع للشركاء للبقاء يف عبلقة زلطمة، يضع عقبات يف طريق اذلروب من عبلقات زلطمة، ؽلنح اجملرمُت 

ية غَت زلدودة لضحاايهتم، وغلعل بعض أشكاؿ اإلساءة من الصعب أو ادلسيئن حقوؽ وصوؿ افًتاض
(. تعتقد كارد أنو ليس شبة مسوغ أخبلقي للضرر Calder 2009 ,28ادلستحيل كشفها أو إثباهتا") 

 الذي ال يطاؽ الناشئ عن عرؼ الزواج ألف ال شيء ؽلنعنا من إبطاؿ الزواج لصاحل أعراؼ أخرى أقل خطرا. 

ؽ، أنو حىت لو كانت كارد زلقة يف أنو ادلعقوؿ التكهن أف عرؼ الزواج سيؤدي إذل أضرار ال تطا يعتقد النقاد
وصفا أخرقا. مثبل، يعتقد تود كالدر أف من الواجب اعتبار عرؼ شرا  يظل وصف الزواج ابلعرؼ الشرير

احليوية وادلعاانة عية دبا أف اخلسارة االجتمامكوان جوىراي من مكوانت العرؼ. و فقط إف كاف ضررا ال يطاؽ 
لزوجية ليست اعية عرؼ شرير. ولكن، دبا أف اإلساءة الئلابدة اجلماعية؛ فاإلابدة االصب فمكوانف جوىراي

 (. Calder 2009 ,27–30فالزواج ليس عرفا شريرا ) مكوان جوىراي للزواج
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