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نص  يبحث هذا المدخل فلسفة أخالق الواجب ونظريتها المتعددة، و مقارنتها مع نقيضها )الفلسفة العواقبية(،

جم لد جمة هي للنسخة موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و مايكل مور و  أليكسندري الر . متر (. ننوه بأن التر

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطالمؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد يطرأ  الدارجة النسخة، والتر

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

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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( واليت تعٍت deno( إىل اصتذور اليواننية )Deontologyبلق الواجب )يعود اشتقاق مصطلح أخ

( واليت تعٍت العلم )أو فعل تدارسو(. يف فلسفة األخبلق اظتعاصرة، أخبلق logosالواجب و )

تكون خياراتنا األخبلقية إما واجبة، أو ؽتنوعة، أو  الواجب ىي إحدى النظرايت اظتعيارية اليت مبوجبها

بارة أخرى، تقع أخبلق الواجب ضمن نطاق النظرايت األخبلقية اليت من شأهنا أن مشروعة، أو بع

ُترشد أفعالنا وتقيّمها )نظرايت قائمة على الواجب األخبلقي(، على عكس النظرايت اليت من شأهنا 

أن ترشدان كأشخاص وتقيّم ما كتب أن نكون عليو )نظرايت الفضيلة(. يف نطاق النظرايت األخبلقية 

الواجب على اصتهة اظتقابلة من أنصار العواقبية  قف أنصار أخبلقم اختياراتنا، يمن شأهنا تقيي اليت

(consequentialists .) 
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 نظرايت أخالق الواجب وكانط  4.٢         

 . مزااي نظرايت أخالق الواجب٣   
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 . نقيض أخالق الواجب: العواقبية١

استقصاء إشكالياهتا اليت تثَت نّدية خصوم نظرية من شأن إيراد اتريخ ؼتتصر عن نظرية العواقبية و 

أخبلق الواجب استهبلاًل مفيًدا لبلـتراط يف أخبلق الواجب ألن النظرية تكون أقرب إىل الفهم 

]إبدراك أوجو[ تباينها عن نظرية العواقبية. يعتقد العواقبيون أنو نتكن تقييم مدى أخبلقية أي اختيار، 

األمور الناجتة عن ذاك اطتيار. ولكي يتمكن العواقبيون من إجراء ىذا فعبًل كان أو نية، من خبلل 

( كما the Goodالتقييم سيقتضي ذلك عليهم بدءًا حتديد حالة األمور القيّمة بذاهتا، "اضتسنة" )

ُيطلق عليها عادًة. ومن مّث نُتكن للعواقبيُت التأكيد على أن كل ما من شأنو زايدة ما ىو حسن، من 

ق اظتزيد منو، ىو خيار أخبلقي. )من ىذا اظتنطلق يكون ما ىو حسن سابق على ما ىو خبلل حتقي

 ((.the Right"صائب" )

اختبلًفا حاًدا حول ماىية اضتسن. قد تكون  -وىم ابلفعل ؼتتلفون–نتكن للعواقبيُت أن متتلفوا 

. على سبيل اظتثال، يُعّرف النفعيون (monist) تصورات بعض العواقبيُت عن اضتسن أحادية

(utilitarians)  اضتسن بواسطة عبلقتو ابظتتعة، أو السعادة، أو الرغبة، أو الرضى، أو الرفاه على

ؿتو ما. وقد يكون تصور ما ىو حسن تعددي عند البعض اآلخر من العواقبيُت، حبيث يكون تعريف 

اضتسن مقًتاًن جزئيًا مبدى نيل كل شخص منو وتوزيعو بُت اظتخلوقات )مبا فيهم كل اظتخلوقات اليت 

لك القدرة على اإلحساس(، فيما يكتفي النفعيون التقليديون ابالىتمام بتقدير معّدل نصيب كل دتت

 شخص من اضتسن للتوصل إىل حتقيق القدر األكرب من اظتنفعة. 

https://plato.stanford.edu/entries/monism/
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/utilitarianism#:~:text=Utilitarianism%20is%20an%20ethical%20theory,good%20for%20the%20greatest%20number.
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ابإلضافة إىل ذلك، يعتقد بعض العواقبيُت أن فعل، أو االمتناع عن فعل، أنواع معينة من األعمال ىي 

هتا واليت تساىم يف تشكيل مفهوم اضتسن. من أمثلة ذلك االمتناع عن انتهاك من األمور اطتَّتة بذا

اضتقوق أو االحتفاظ ابلوعود ضمن مسعى حتقيق أكرب قدر من اضتسن، ما يُعرف بـ "نفعية اضتقوق" 

(utilitarianism of rights( )Nozick 1974.) 

ػتو الفروقات بُت العواقبية وأخبلق  ليس من شأن أي من اظتواقف ذات الصبغة التعددية اآلنف ذكرىا

الواجب. ذلك إبن جوىر العواقبية ال يزل حاضرًا يف كل ىذه اظتواقف: يكون الفعل أخبلقيًا بقدر 

 صبلحيتو على توليد حاالت حتقق أكرب قدر ؽتا ىو حسن. 

ألفعال مهما بلغ اختبلف العواقبيُت يف تعريف مكوانت ما ىو حسن، فإهنم يتفون رتيعًا على أن ا

الصائبة أخبلقيًا ىي تلك اليت تزيد من مقدار اضتسن )سواء بشكل مباشر أو غَت مباشر(. ويعتقدون 

 ;Parfit 1984رتيعًا أن تعريف اضتسن ال يتأثر بفاعلو األخبلقي ويقف منو موقف اضتياد )

Nagel 1986ُت (. مبعٌت أن اضتاالت األخبلقية القيمة بذاهتا، ىي حاالت لدى كل الفاعل

 أسباب لتحقيقها بصرف النظر عما إذا كان حتقيقها مبمارسة الفاعلية األخبلقية أم ال. 

كثَتًا ما يُنتقد العواقبيُت بناًء على عدة مرتكزات، ويوضح مرتكزان توضًيحا مبلئًما إغراءات أخبلق 

قادان بكون نظرية الواجب اليت تدفع لتبنيها كنظرية بديلة قائمة على مبدأ الواجب. يتعلق ىذان االنت

العواقبية متطلبة بشكل مفرط من جهة، كما اهنا ليست متطلبة بشكل كاٍف من جهة أخرى. نتكن 

صياغة االنتقاد اظتتعلق بكون النظرية متطلبة إبفراط على الشكل التايل: ال يوجد عند العوقبيُت حّيز 
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(، وال supererogationخبلقًيا )للمسموح أخبلقًيا، وال لؤلفعال اليت تتجاوز اظتطلوب من الفرد أ

يوجد حّيز للحياد األخبلقي. تبدو كل األفعال يف العواقبية إما واجبة أو ؽتنوعة أخبلقياً. ويبدو أيًضا 

العواقبيُت ال نتلكون مساحة الؿتياز اظترء إىل مشاريعو اطتاصة، أو عائلتو، أو أصحابو، أو أبناء وطنو، 

( وتطمس الذات  alienating) االغًتاباعتبارىا ]تدفع إىل[ ؽتا أدى مبنتقدي العواقبية إىل 

(Williams 1973 .) 

العواقبية أيًضا مبا يبدوا أهنا تسمح بو. فالنظرية قد تقتضي )وابلتايل، تسمح  تُنتقدعلى صعيٍد آخر، 

باعًا( تعّرض أبرايء للقتل أو الضرب أو اطتداع أو اضترمان من اظتؤن إذا ما حتقق يف سبيل ذلك نفع ت

تربير أي نوع من األفعال تربيًرا معقواًل، بغض  -والعواقب وحدىا-أعظم لآلخرين. فيمكن للعواقب 

 النظر عن مقدار األذى الذي تلحقو ابلبعض يف سبيل حتقيق نفع أعظم لآلخرين. 

يف العواقبية ىو ما يُتعارف على تسميتو فراط يف اظتسموحات عل من أكثر األمثلة شيوعًا على اإلل

مبعضلة نقل األعضاء، ]وىي كالتايل:[ عند جّراح ستسة أشخاص على وشك اظتوت بسب عطب 

أبعضاءىم وشخص ُمعاىف أبعضاء سليمة قد تنقذ حياة ىؤالء اطتمسة. إذا ما توائمت الظروف، فإنو 

عاىف للحصول و 
ُ
فقًا لنظرية العواقبية سيكون مسموًحا للجراح )بل واجبًا عليو( أن يقتل الشخص اظت

على أعضائو طاظتا ستقتصر عواقب ذلك الفعل على قتل شخص واحد وإنقاذ حياة ستسة آخرين.  

إىل  كما إنو من اظتسموح لو يف معضلة الرجل البدين )سَتد تفصيلها الحقًا( أن يتم دفع رجل بدين

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8/
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سكة اضتديد إذا ما ترتب على قتلو بواسطة مقطورة القطار اظتسرعة إيقافها إلنقاذ ستسة أشخاص 

 ػتتجزين يف مسار سكة اضتديد. 

ال يفتقر العواقبيون إىل حجج للدفاع عن نظريتهم يف مواجهة ىذه االنتقادات، فالبعض منهم يتنازل 

رضي" منو، ؽتا يعٍت أن قدراً معينا فقط من اضتسن عن حتقيق أكرب قدر من اضتسن إىل حتقيق القدر "
ُ
اظت

(. إن من شأن ىذه اطتطوة أن تسمح بوجود حّيز Slote 1984يقع ضمن ما ىو واجب )

للمشاريع والعبلقات الشخصية، و]تسمح[ كذلك ]بوجود[ حّيز للمسموح أخبلقًيا. بْيد أنو غَت 

ٍف سوى لتجنب إشكاليات ]مفهوم حتقيق[ واضح ما إذا كان ]القدر[ اظترضي ]ىذا[ ذو دافع كا

القدر األكرب ]من اضتسن[، كما إنو ليس من الواضح ما إذا كان نتكن حتديد أي معايَت غَت اعتباطية، 

رضي ضوابط أخبلقية واجبة )
ُ
( ضتمالية deontological constraintsفبل يتطلب ]القدر[ اظت

 قدر األكرب". أصحاب اظتذىب "القدر اظترضي" من أصحاب مذىب "ال

اطتطوة األخرى ىي تقدمي التمييز السليب/اإلكتايب للواجب يف العواقبية. وفق ىذه الرؤية، فإن واجبنا 

)السليب( يف أال نساىم يف جعل العامل مكااًن أسوأ بعاقبة أفعالنا السيئة، ال يقابلو ابلضرورة واجب 

 Bentham 1789العواقب اضتسنة ))إكتايب( صتعل العامل مكاان أفضل نتيجًة ألفعالنا ذات 

(1948); Quinton 2007 وعلى ىذا، فإن من الواجب حبكم العواقبية أن ال يتم قتل .)

عاىف يف معضلة نقل األعضاء أومعضلة الرجل البدين دون أن يقتضي ذلك ابلضرورة وجود 
ُ
الشخص اظت

إن ىذه اضتجة الدفاعية ال تسلم من  أي واجب يتعُت علينا إلنقاذ األبرايء اطتمسة يف كبل اظتثالُت. إال



 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إاثرة ذات االنتقادات اليت أاثرهتا اضتّجة السابقة، أي أنو من غَت الواضح كيف نتكن تطبيق ىذا 

 التصحيح بشكل متماسك وكيف نتكن تسخَته ظتفهوم حتقيق القدر األكرب من اضتسن. 

ا نظرية تعاًف األفعال إىل كوهنا نظرية يشيع بُت العواقبيُت أيضًا توجو لبلنتقال من العواقبية بوصفه

معنية مبعاصتة القوانُت، أو معنية بغرس شتات نوعية، حبيث يتم اضتكم على األفعال ذات البعد 

األخبلقي بشكل غَت مباشر من خبلل احتكامها إىل تلك القوانُت أو السمات النوعية يف العواقبية 

(Alexander 1985لتاجج أنصار ىذا التوجو ا .) لغَت مباشر للعواقبية إبنو أدعى للتخلص من

االنتقادات الناجتة عن شناعة انتهاكات اظتعايَت األخبلقية الشائعة يف التطبيق اظتباشر للعواقبية على 

األفعال، كقتل أشخاص أبرايء مثبًل لتحقيق القدر األكرب من اضتسن. كما أنو من شأن التطبيق الغَت 

 ها أقل تطلباً من خبلل السماح حبّيز للمشاريع الشخصية. مباشر للعواقبية أن كتعل من

إن من شأن تلك اظتناورات اليت اـترط هبا العواقبيون ػتاكاة اصتانب اضتدسي الوجيو يف مقارابت 

النظرايت األخرى القائمة على أخبلق الواجب. حيث تكمن مواطن قوة تلك اظتقارابت كما 

لق ألفعال من قبيل قتل األبرايء حىت وإن ترتب على ذلك ( حترنتها اظتط١سنكتشف بعد قليل يف 

( ويف شتاحها لنا لتبٍت اظتشاريع القيمية الشخصية لكبًل مّنا دون اضطراران إىل ٢عواقب حسنة، 

 صياغتها حبسب معادالت معنية حصراً بتحقيق القدر األكرب ؽتا ىو حسن لآلخرين. 

 

 . نظرايت أخالق الواجب ٢



 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن اضتديث عن نظرايت أخبلق الواجب بعد التبيان الوجيز طتصيمتها اظتتمثلة ابت من اظتمكن اآل

ابلنظرية العواقبية. على عكس النظرية العواقبية، تنيط أخبلق الواجب اضتكم على األفعال إىل معايَت 

ؼتتلقة عن عواقب تلك األفعال. وفق أىم أطروحات أخبلق الواجب، وىي األطروحة األكثر تناقضاً 

عواقبية، فأنو يوجد اختيارات أخبلقية ال نتكن تربيرىا بواسطة نتائجها، أي أن بعض األفعال مع ال

تبقى ال أخبلقية مهما نتج عنها عواقب حسنة. وعلى نفس الصعيد، فإنو من البلأخبلقي ؽتارسة أي 

ذا فعل خاطئ حىت لو نتج عن ذلك الفعل تقليل أثر أفعال خاطئة أخرى من نفس الطبيعة، وذلك إ

ما ترتب على الفعل اطتاطئ إعاقة أفعال خاطئة مشاهبة. وعلى ىذا، يتضح إنو وفق أخبلق الواجب 

فإن اضتكم على صوابية الفعل مقًتن ابتساقو مع اظتعيار األخبلقي الضابط لو، وينبغي على كل فاعل 

تزام مبضاعفة منفعتو. يًتتب أخبلقي االلتزام هبذا اظتعيار، علمًا إبن ىذا االلتزام ال يتضمن ابلضرورة االل

على ذلك إذًا أن يتصدر ما ىو صائب على ما ىو حسن، فإذا ما تعارض فعل ما مع ضوابط تلك 

الصوابية فينبغي جتنبو بغض النظر عن مقدار اضتسن الناتج عنو )حىت لو أتلف الفعل يف أجزاءه على 

 سلوكيات صائبة(.

عادة االلتزامات البلعواقبية مع اظتسموح البلعواقيب وابلقياس، لُتلق أصحاب مذىب أخبلق الواجب 

(Scheffler 1982 أي أن بعض األفعال أخبلقية وإن مل يًتتب عليها حتقيق القدر األكرب من .)

حيث تكمن خَتية ىذه األفعال يف دتثيلها ظتعايَت ػتددة )ىنا دتثيل ]ظتعيار[ ما ىو العواقب اضتسنة، 

م ]األخبلقي[(. ]تقول[ اضتجة األقوى ]أن[ مثل ىذه األفعال مسموح مسموح وليس ]ظتعيار[ االلتزا

هبا ولو أّدت إىل عواقب ذات خَت أقل من بدائلها ]األخرى[، ]وتقول[ اضتجة األضعف ]أن ىذه 



 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. ينطوي على ىذه Moore 2008األفعال[ مسموح هبا لعدم وجود أي التزام نتنع من فعلها )

كتب على اظترء فعلها، ولكنو أيًضا يشمل أفعااًل ال كتب على اظترء  الئلفعال اظتسموح فعلها أفعال

فعلها، وىذا اطتصيصة من النوع األخَت من األفعال ىو ما يربر فصل ذكرىم عند أصحاب مذىب 

 أخبلق الواجب. 

 

 ب املرتكزة على الفاعل األخالقي أخالق الواج ٢.١

-agentما مرتكزة حول الفاعل األخبلقي )يعّد تصنيف نظرايت أخبلق الواجب ضمن كوهنا إ

centered أو حول اظتتلقي األخبلقي )(victim-centered, or Patient-

centered) ( أحد أكثر طرق التصنيف شيوعًاScheffler 1988; Kamm 2007 ًوفقا .)

ابلفاعل لنظرايت أخبلق الواجب اظترتكزة على الفاعل األخبلقي، فإن لدى كبًل منا أسبااًب متعلقة 

(agent-relative نعزو عتا قيامنا أبفعال أخبلقية واجبة أو أفعال أخبلقية مشروعة. وجب التنبيو )

أن األسباب اظتتعلقة ابلفاعل ىي أسباب موضوعية، مثلها مثل األسباب احملايدة، وكتب عدم خلط 

لدوافع النفسية البلموضوعية اليت ُتفسر من خبلل ا ]األسباب اظتتعلقة ابلفاعل[ مع األسباب

وشتّيت ]ىذه األسباب[ "أسبااًب متعلقة ابلفاعل" ألهنا  (،Nagel 1986لسلوكيات اإلنسان )

أن تكون ]أحد ىذه األسباب[ سبًبا ألي فرد  -مع أنو قد يقع–أسباب عتا عبلقة ابلفاعل، وال يلزم 

كليفًا بفعل واجب أو . وبذلك، يكون التكليف األخبلقي النسيب للفاعل األخبلقي، سواء كان تآخر



 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االمتناع عن فعل ؽتنوع، ُموجب على الفاعل األخبلقي وحده وليس على اآلخرين اشًتاطات ؽتاثلة 

اجتاه ىذا التكليف. مثال ذلك: واجب الوالدين اجتاه أبنائهم، حيث أن ىذا التكليف منسوب عتما 

 agent-relativeيًا للفاعل )أخبلق اظتشروعةوال يُلزم بو اآلخرين. ومثل ذلك يكون يف األفعال 

permission حيث أهنا مشروعة نسبة للفاعل األخبلقي، وال يستدعي ذلك ضرورة أن تكون ،)

مشروعة لغَته، مثل مشروعية أال يقوم والدان إبنقاذ حياة طفلُت غريبُت حُت يًتتب على ذلك 

ة حول الفاعل األخبلقي، اظتخاطرة حبياة طفلهما. كفاعل أخبلقي، قد دتّدين النظرايت اظتتمركز 

ابإلضافة إىل اضتث على االلتزام أبفعال معينة وترك أخرى، إبيعازات أخبلقية معينة خاصة يب للتعامل 

مع عائليت، وأصدقائي، ووعودي، مبُقتضى انتساهبم إيل، حىت وإن ترتب على ختصيصهم بتلك اظتعاملة 

 ئك األشخاص والوعود اظتنسوبة لغَتي.ابلضرورة إنٍت سأبدي التزاماً أخبلقياً أقل ؿتو أول

إن فكرة الفاعلية األخبلقية عتي يف صميم النظرايت األخبلقية اظتتمركزة حول الفاعل األخبلقي، بل 

وتتجذر معقولية تلك النظرايت يف مفهوم تلك الفاعلية. فالفعل األخبلقي ىو فعل شخصي ابمتياز 

ب اظتناط بو يف حياتو األخبلقية اطتاصة وفقًا عتذا النظام، منا التأكد من القيام ابلواج وينبغي على كلٍ 

حيث أن واجباتنا القطعية غَت معنية مبدى احتمالية دتكينها لآلخرين من فعل الشر بقدر ما ىي معنية 

 بتورعنا من أي نقيصة شريرة قد تلّطخ فاعليتنا األخبلقية. 

ظتواضع والكيفية اليت ينبغي على الفاعل قد تتعرض النظرايت اظترتكزة على الفاعل لضغط حتديد ا

األخبلقي أن ينخرط أو يتجنب اظتواقف اظتختلفة. تشتهر النظرية يف تفريقها بُت أولئك الذي يشددون 



 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على أقتية مسألة النية أو النزعات العقلية إابن اضتكم على نوعية الفاعلية األخبلقية وأولئك الذين 

وحده بغض النظر عن نية فاعلو. كما يوجد نظرايت تؤكد على ينيطون ىذا اضتكم للفعل األخبلقي 

 أقتية كبل األمرين يف حتديد فاعلية اظترء األخبلقية.

حسب وجهة نظر القائلُت أبقتية النية، فإن نية األفعال واظتقاصد ىي غالبًا العامل األىم يف تعريف 

ل. فإن أضمران نية حتقيق غاية سيئة، الفاعلية األخبلقية، وحسب نواايان يكون اضتكم على تلك األفعا

بل حىت لو أضمران نية حتقيق غاية انفعة لكن بوسائل سيئة، فإننا نكون بذلك أذعّنا للشرور، وىو أمر 

 مرفوض قطعيًا. 

من اظتفيد عند اضتديث عن النية الكشف عن ثبلثة حاالت تتباين مع النية وىي: ما نعتقده، أو ـتاطر 

إذا ما كان إبمكاننا التنبؤ بًتتب شرورعلى أحد أفعالنا، فإنو نتكن القول أن ىذا بو، أو ما نتسبب بو. 

أن ىذه اضتالة العقلية ىي وظيفة  التنبؤ ىو حالة عقلية )اعتقاد(، ولكنو ليس من الصواب تصور

يتنا إرادية يف النية سواء حُت تتنبأ تلك اضتالة بشرور اظتقاصد أو الغاايت. وعلى ذلك، فإن وظيفة فاعل

بطريقة    األخبلقية ىي إطاقة الشرور اليت قد تنتج عن أفعالنا دون أن ننوي إنتاج ذاك الشر عمداً.

ؽتاثلة، ال تستوي نية إيقاع الشر مع فعل تعريض اآلخرين للشر أو التسبب فيو. حيث أنو نتكن تصور 

رر حقيقي أو حىت دون عقد نية إضتاق الشر ابآلخرين أو حىت ػتاولة فعلو دون أن ينتج عن ذلك ض

أن يًتتب عليو تعرض أحد ألي خطر )ابلطبع من اظتعقول يف ىذه اضتالة أن نعتقد أنو مبجرد وجود نية 

إضتاق الشر فهي تقتضي ضمنًا وجود تعريض لآلخرين ابطتطر، ولكنها ؼتاطرة ضئيلة كون الفعل مل 



 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تصور إضتاق ضرر ابآلخرين أو  ينتج عنو يف الواقع ضرر أو هتديد حقيقي(. كما أنو نتكن كذلك

تعريضهم للخطر دون أن ننوي ذلك ابلضرورة. على سبيل اظتثال، نتكن للمرء أن ينوي قتل أحدىم 

دون أن ينجح يف ذلك، كما أنو نتكن أن يقتل أحدىم دون أن ينوي ذلك كما ىو اضتال يف القتل 

يًا يف نظرايت الواجب اظترتكزة اطتطأ. ومن ىنا يكون من اظتمكن فهم ما ىو واجب ومشروع أخبلق

على الفاعل األخبلقي ابالحتكام إىل النية )أو احملاولة( دون اطتلط بينها وبُت ما نعتقد، أو ما ـتاطر 

 بو، أو ما نتسبب بو.

 Doctrine ofيعتقد مناصرو أخبلق الواجب من ىذا الفصيل بشرعية "مبدأ التأثَت اظتزدوج" )

Double Effect( الذي تعود جذوره لبلىوت اظتسيحي )Woodward 2001 وفقًا عتذا .)

اظتبدأ فإنو من البلأخبلقي أن ينوي اظترء الشر كقتل أحدىم أو تعذيبو حىت لو ترتب على ذلك الفعل 

ا انتفت النية السيئة مع بقاء التسبب تقليل فرص اضطرار غَته لقتل أو تعذيب آخرين، لكن إذ

ابلضرر أو ورود وقوعو أو توقع حصولو فإنو نتكن تربير ذلك بغاية تقليل العواقب السيئة. إن معقولية 

ىذه اظتقاربة واليت تتمركز حول النية ضمن نظرايت أخبلق الواجب اظترتكزة على الفاعل تعتمد قياسياً 

 على معقولية اضتجة اآلنف ذكرىا. 

(. Hurd 1994ليست رتيع نظرايت أخبلق الواجب اظترتكزة على الفاعل ترتكز حول النية )

بعض ىذه النظرايت قد ترتكز على االعتقاد التنبؤي بقدر ارتكازىا على النية، خاصة إذا ما كانت 

 تلك التوقعات واردة اضتدوث بشكل كبَت. البعض اآلخر منها قد يرتكز على النية يف مسألة الغاية

https://plato.stanford.edu/entries/double-effect/
https://plato.stanford.edu/entries/double-effect/
https://plato.stanford.edu/entries/double-effect/
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شّكلة للنية، حبيث يكون غترد 
ُ
فقط )الدوافع(. فيما قد يرتكز البعض على صَتورة التداوالت الذىنية اظت

 Anscombeاالستئناس لفكرة ارتكاب الشرور ولو بشكل عابر ىو ؽتارسة للفاعلية األخبلقية )

1958; Geach 1969; Nagel 1979 ولكن ُتعد النسخة اليت ترتكز حول النية من .)

الواجب للفاعل األخبلقي ىي األكثر انتشارًا ضمن ما يعرف ابلنظرايت اظتعنية بـ" اطتبث  قأخبل

 الداخلي".

يركز النوع الثاين من نظرايت أخبلق الواجب اظترتكزة حول الفاعل على األفعال عوضًا عن اطتواص 

ن خواص ذىنية تصطبغ الذىنية. قد ُيسّلم ىذا النوع أبن أفعال اإلنسان البد وأن تكون قد نشأت م

 Mooreمبيِل ما أو مشيئة، وقد يسّلم كذلك أبن كبل اظتيل أو اظتشيئة قتا نية من نوع ػتدد )

1993، Ch. 6 .حيث إنو من شأن تلك اظتشيئة الربط بُت فاعلية اظترء األخبلقية وأفعالو ذاهتا ،)

لى زاند اظتسدس لقتل ولكن ىذا النوع يشدد على أنو من الضروري إدراك أبن مشيئة الضغط ع

أحدىم ختتلف عن نية الفعل ذاتو. وبناًء على ىذا فإن تعريف الفاعلية األخبلقية من خبلل النية )أو 

 أي خاصية ذىنية أخرى( ختتلف عن تعريف تلك الفاعلية من خبلل األفعال األخبلقية نفسها. 

و فعل ػتدد، مثبًل، من واجبنا وفقًا عتذه اظتقاربة فإن ػتتوى ما ىو واجب أو مشروع أخبلقيًا ى

األخبلقي أال نقوم بقتل شخص برئ. ورغم أن قتل شخص برئ سيتسبب يف موتو ابلطبع، إال أن 

الفاعلية األخبلقية ىنا معنية بشكل رئيسي بفعل القتل ال نتيجتو، حيث ال وجود لفاعلية أخبلقية يف 

تل فبلبد من حتقق شرطُت: انقشنا أحداث غتردة كحدث اظتوت. حىت يتم  اضتكم بتحقق فعل الق
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األول ُمسبقًا وىو حتقق وجود مشيئة القتل عند الفاعل األخبلقي. أما السبب الثاين وىو أكثر إاثرة 

 يف قتل الشخص الربيء تلسبب لبلىتمام ابلنظر إىل موضوعنا، فهو أنو يتعُت على مشيئة القتل أن

 نصراً مهماً يف ىذا النوع من النظرايت.يف الواقع. ُيشكل النقاش حول موجبات السببية ع

يف الشر مثل قتل أشخاص أبرايء متتلف عن االمتناع عن زتاية األبرايء من القتل.  التسببأواًل، أن 

مثال ذلك: زتل رضيع من عقبيو وإغراق وجهو يف اظتاء ىو تسبٌب يف القتل، يف حُت مشاىدة 

الرضيع مع اظتقدرة ىو فشل يف زتاية الرضيع من أحدىم يقوم مبثل ىذا الفعل دون التدخل ضتماية 

طلقة سلبية يف ػتتواىا: كتب على اظترء أاّل يقتل رضيعًا. وألن النظرية 
ُ
القتل. تكون عادًة الواجبات اظت

مرتكزة على الفاعل، فقد يوجد واجب ضتماية الطفل من القتل فقط إذا ما وجدت عبلقة ما بُت 

 الفاعل األخبلقي والطفل.

يف شيء ال يساوي السماح بو. مثبًل، نتكن القول يف منظور ضيق أن السماح مبوت  التسبب، اثنياً 

( وحُت تتسبب ٢( يزيل أحدىم زتاية كان من شأهنا منع موت الضحية، ١أحدىم لتدث حينما 

 ;Kamm 1994، 1996إزالة ]اضتماية[ ىذه يف إعادة الضحية إىل وضع أخبلقي أويل مبلئم )

MacMahan 2003 وعلى ىذا نتكن القول إبن القتل الرحيم ىو أمر خارج تعاطينا لواجباتنا .)

( ال ينطوي الفعل على ما ىو أكثر ١األخبلقية ) وبذلك نتكن تربيره من خبلل عواقبو اطتَّتة( طاظتا 

ط
ُ
يلة لعمر من إزالة اضتماية اليت قد قدمها الفاعل األخبلقي ُمسبقًا، مثل أن تتم إزالة األجهزة الطبية اظت

( وكان من احملتمل بشكل مربر عدم إيصال ٢اظتريض من خبلل نفس الطبيب الذي أوصلها ابظتريض، 



 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  16 

 

اظتريض هبذه األجهزة الطبية بسبب حاجة شخص آخر إليها بشكل أكثر إضتاحًا فيما لو علم الطبيب 

 اظتختص يف وقت العبلج ما صار إىل علمو الحقاً يف وقت فصلو. 

)أو ُتعُت( فاعل أخبلقي آخر  دُتّكنيف حدوث الشر إذا ما كانت أفعالو  سبباً رب أحدىم اثلثًا، ال يُعت

طلقات Hart and Honore 1985يف التسبب ابلشر فقط ال غَت )
ُ
(. أي أنو ليس من اظت

البلأخبلقية أن يوصل أحدىم إرىابيًا ما إىل مكان تنفيذ جرنتة قتل شرطي يف حال ما تعُت على 

( ، ولكنو سيكون قد اقًتف Moore 2008ايًة ألحد أفراد أسرتو من القتل )السائق  ذلك زت

فعبًل غَت أخبلقي فيما لو قتل رجل الشرطة حىت لو اضطر لفعل ذلك زتايًة ألحد أفراد أسرتو من 

التعرض للقتل. كما أنو ليس من اظتطلقات البلأخبلقية أن يقوم أحدىم حتت اإلكراه ابختيار رجل من 

 (. Williams 1973أبرايء لُيعدم بشكل ظامل من ِقبل شخص آخر ) رجال قرية

يف إيقاع الشر كذنب القتل يف حال كان فعلو عبارة عن إعادة  تسببرابعًا، ال يعترب أن شخصًا ما 

توجيو هتديد وشيك ضد غتموعة أشخاص إىل هتديد ضد شخٍص واحد )أو غتموعة أقل عددًا( 

(Thomson 1985 .) ربة القطار يف مثال سكة اضتديد اظتعروف، ال يُعترب أي أن سائق ع

ُمتسببًا ابلقتل يف حال أدار دفة القيادة ؿتو اظتسار الذي لُتتجز فيو عامبًل واحدًا عوضًا عن اظتسار 

حتجز فيو ستسة آخرين مع األخذ بعُت االعتبار أن الفعل سيكون ال أخبلقي فيما لو كان سائق 
ُ
اظت

 ;Foot 1967القطار بنفسو ؿتو العامل الواحد إلنقاذ اطتمسة اآلخرين)بتحريك  بدأ القطار قد

Thomson 1985.) 
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 .Gيف إكتاد الظروف الضرورية ضتدوثو ) كالتسببيف وقوع شر ػُتتم ليس  التسريعخامًسا، 

Williams 1961; Brody 1996 مثال ذلك: نتكن لعامل إنقاذ قطع اضتبل الذي يربط .)

عو من على جرف واقع ال ػتالة، مظنة أن يتسبب اضتبل يف وقوع العامل بينو وبُت شخص كان وقو 

 أيضًا. يف ىذه اضتالة يكون عامل اإلنقاذ قد تسبب يف تسريع موت أحدىم ال التسبب يف موتو. 

تعود جذور كل تلك اضتاالت اطتمسة الوارد ذكرىا إىل اظتبدأ الكاثوليكي "الفعل والسماح ابلفعل" 

 ;Moore 2008( )فعل األذى مقابل السماح حبدوثواجع مدخل حول واظتمتد لقرون )ر 

Kamm 1994; Foot 1967; Quinn 1989 وفقًا عتذا اظتبدأ، ينبغي على الفرد أال .)

أو ما[،  قد كتوز لو الفشل يف دفع اظتوت عن ]شخصابلقتل، إذ أن القتل ىو فعل، ولكنو  يتسبب

حدق ؿتو  -ابظتعٌت الضيق–يسمح 
ُ
حبدوثو، أو نُتّكن أحدىم من ذلك، أو يعيد توجيو اطتطر اظت

الذي ال مفر منو، إذا كان ينتج عن ذلك عواقب خَّتة إىل درجة   أحدىم، أو يـُّعجل حدوث قتلو

الواجب من ىذا النوع من خبلل اضتكم على وجاىة  كافية. نتكن اضتكم على وجاىة نظرايت أخبلق

تطبيقات مبدأ الفعل والسماح ابلفعل، كما ىو اضتال يف ارتباط وجاىة اضتكم على الفاعلية األخبلقية 

 من خبلل النية بتطبيقات "مبدأ التأثَت اظتزدوج".

النظر يف النوعُت يقوم النوع الثالث من أخبلق الواجب اظترتكزة حول الفاعل ابصتمع بُت وجهيت 

(. وفقًا عتذه Hurd 1994السابقُت، حيث يعتٍت ىذا النوع يف كل من نية الفعل والتسبب بو )

الرؤية، فإن واجباتنا ال تتحدد بنواايان وأفعالنا بشكل منفصل أحدقتا عن اآلخر، بل يتم حتديد تلك 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/doing-allowing/
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اجبنا األخبلقي ليس (. أي أن و Moore 2008)نية بو عن سبق  تسببناالواجبات من خبلل ما 

عدم القتل أو عدم ايعاز نية القتل منفصبًل أحدقتا عن اآلخر، بل ىو عدم اقًتاف جرنتة القتل عن 

 سبق نية. 

بواسطة اظتطالبة بكل من النية والتسبب ابلفعل لتكوين الفاعل اإلنساين، كتتنب ىذا النوع مشقة رىن 

دقتا دون اآلخر. لنفًتض أن واجبنا األخبلقي يقتصر واجباتنا األخبلقية إىل إحدى ذينك األمرين لوح

، ىل يعٍت ذلك خرقنا لذاك الواجب األخبلقي يف حالة القتل امرٍء بريء  قتل بفعل نلسببعلى أاّل 

( )وفق Hurd 1994الناتج عن اإلقتال، وابلتايل استحقاقنا للوم بناًء على خرقنا لواجب ُمطلق؟ )

( Hurd 1995للتقييم من حيث استحقاقنا من عدمو للوم(  ) العواقبية ابلتأكيد سنكون عرضة

(Moore and Hurd 2011 أو دعوان نفًتض أن واجبنا األخبلقي يقتصر على أاّل .)ننوي 

القتل، ىل ىذا يعٍت أننا ال نتكننا تربير نية ؽتاثلة يف حال كانت العواقب اظترجوة خَّتة؟ أو يف حال 

(؟ إذا ما كان واجبنا األخبلقي Hurd 1994لنية إىل فعل واقعي )يقيننا أبنو ال نتكن تطور ىذه ا

اظتتعلق ابلفاعل رىن حتقق الشرطُت معًا، النية والتسبب ابلفعل، فإننا بذلك سنكون قد اجتنبنا اظتشّقة 

 الناجتة عن رىن واجبنا األخبلقي إبحدى األمرين دون اآلخر.

الفاعل األخبلقي من إشكاليات شائعة بغض النظر عن  تعاين رتيع ىذه النظرايت الثبلثة اظترتكزة على

أي من تلك األنواع اليت كتدىا اظترء أكثر معقولية. يعد انغماس الفرد يف ذاتو عامبًل غَت جذاب يف 

صلب النظرايت اظترتكزة على الفاعل األخبلقي، حيث توحي أقتية فاعلية اظترء األخبلقية ابلنسبة عتـ/ـا 



 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  19 

 

ربر أن يهتم كبًل منا بضبط تعامبلتو  بعنصر نرجسي طارد يف
ُ
تلك النظرايت. وقد توحي أبنو من اظت

القلق يف   ليساألخبلقية يف حيواتنا اطتاصة حىت وإن تسبب ذلك يف جعل العامل ككل مكااًن أسوأ. 

( جبعل ماىية egoismكون أخبلق الواجب اظترتكزة على الفاعل األخبلقي صورة من صور األان )

على التأكيد على الذات  اظتتعلقة ابلفاعل واجبات الفرد ػتصورة فيو وحده، ولكن تدل شتة الواجبات

(.  اثنيًا، يعتقد الكثَت من نّقاد تلك النظرايت أن الفروقات egoismأتكيًدا قبيًحا مثل قبح األان )

 Doctrine ofظتبدأي "التأثَت اظتزدوج" و "تشريع الفعل والسماح بو" ) اليت تربزىا عرب تبنيها

Doing and Allowing ىي فروقات غَت ُمقنعة أخبلقيًا. فهم ال يرون أقتية يف إبراز )

لفعل واالمتناع عن ردعو، أو السماح حبدوثو ودتكُت الفروقات بُت عقد النية والتوقع، أو التسبب اب

اآلخرين من فعلو، أو تسريع حدوثو، أو إعادة توجيهو. فيعتقد أولئك الّنقاد على سبيل اظتثال أن 

اإلخفاق يف منع القتل الذي نُتكن منعو بسهولة ىو أمر يستحق اللوم كالتسبب فيها، وابلتايل، فإن 

 Rachels 1975( )Kaganُت جذراًي ىو تصور غَت معقول )تصور اضتالتُت كأمرين ؼتتلفت

1989( )Bennett 1981; Davis 1984 يدعو أولئك النّقاد إىل صياغة أرضية مفاىيمية .)

حبيث تنعدم فيها تلك الفروقات فبل يعود التنبؤ ؼتتلفًا عن عقد النية، وال يكون فيها االمتناع عن 

 Bennett 1981( )Schafferلفًا عن التسبب بو )وقوع الفعل البلأخبلقي مع القدرة ؼتت

2012.) 

( من خبلل avoision"إعادة سرد الرؤى" ) ليو كاتزاثلثًا، تثَت تصورات النظرية قلقًا ؽتا يسميو 

جباتنا اظتطلقة حسب عبلقتها تبلعب نتكن أن يكون قانوين ويسوعي يف حال ما دتت صياغة وا

https://plato.stanford.edu/entries/egoism/
https://plato.stanford.edu/entries/doing-allowing/
https://plato.stanford.edu/entries/doing-allowing/
https://plato.stanford.edu/entries/doing-allowing/
https://www.law.upenn.edu/cf/faculty/lkatz/
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(. على سبيل اظتثال، نتكن ألحدىم إعادة سرد نيتو البلأخبلقية Katz 1996ابلفاعل األخبلقي )

حبيث تكون أشبو ابعتقاد تنبؤي مشروع )وابلتايل التهرب من اظتسؤولية األخبلقية( وذلك من خبلل 

وب، وهبذا يكون اظترء قد تبلىف ضوابط التعذر بغاية أخرى تتماشى مع ذات الفعل البلأخبلقي اظترغ

 الواجب األخبلقي اظترتكز على النية.

تصرف تلك االنتقادات نظر بعض معتقديها عن أخبلق الواجب دتامًا، وحتيلهم إىل تبٍت بعض 

أشكال العواقبية، يف الوقت الذي قد يتجو فيو البعض اآلخر من ىؤالء إىل أخبلق الواجب اظترتكزة 

آليت ذكرىا، فيما استحدث طيف أخَت، استجابًة لتلك االنتقادات، نوعًا رابعًا ألخبلق ا على اظتتلقي

الواجب اظترتكزة على الفاعل نتكن تسميتو بنظرية التحكم يف الفاعلية األخبلقية. حسب تلك النظرية 

 
ُ
شكل الناتج فإن فاعليتنا األخبلقية معنية بقدر قابليتها إلحداث فرق. نُتّكن ىذا التصور من تبليف اظت

عن مقابلة النية والتوقع، والفعل واالمتناع عن الفعل أو السماح حبدوثو، ألاّن يف موضع التحكم يف كل 

. إال أن عمومية اإلطبلق يف ىذه النظرية ىي (Frey 1995)تلك اضتاالت من خبلل خياراتنا 

وقع موت أحدىم أو فتتنع مسألة مقلقة. فهي ال تسمح ألي عواقب خَّتة بتربير عدم تدخلنا حُت نت

عن إنقاذه، أو حُت نزيل أجهزة إطالة اضتياط الطبية مع علمنا أن ذلك سيؤدي لوفاة اظتريض. إن ىذا 

التوسع يف أخبلق الواجب صتعلو يشمل توقع، واالمتناع عن، والسماح ابلفعل، كتعل عواقب ذلك 

يمكنٍت مثبًل ف أخبلق واجب غَت ُمتوقعة، الفعل اطتَّتة غَت جديرة بتربيره. من شأن ذلك أن لتيلنا إىل

تربير امتناعي عن رمي حبل ؾتاة لشخص واحد )وابلتايل االمتناع عن إنقاذه( من أجل رميو إلنقاذ 

شخصُت آخرين ػتتاجان إليو. من شأن ىذا التوسع أيضًا أن يسمح بنشوء الكثَت من حاالت 
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طلقة من خ
ُ
بلل "مبدأ التأثَت اظتزدوج" و "مبدأ الفعل والسماح التعارض، فحُت ال يتم كبح واجباتنا اظت

 (.Anscombe 1962بو"، فإن التعارض بُت صرامة كل واجب وآخر سيوقعنا يف ورطة عويصة )

 

 نظرايت أخالق الواجب املرتكزة على املللقي  ٢.٢

واليت  النوع الثاين من أخبلق الواجب ىي تلك اليت تكون مرتكزة على اظتتلقي عوضًا عن الفاعل،

غالبًا ما ترتكز على اضتقوق عوضًا عن الواجبات، وقد تكون يف بعض صورىا ػتايدة ؿتول الفاعل 

 األخبلقي.

تكون كل الصور اظتمكنة عتذا النوع من النظرايت مبنية على أداء حقوق اآلخرين. تؤكد النظرية يف 

ابلنفع على اآلخرين دون أوضح صورىا على حق اإلنسان يف أاّل يكون وسيلة لتحقيق مآرب تعود 

موافقتو. ينبغي التفريق ىنا بُت ىذا اضتق وحقوق أخرى متمايزة مثل حق اإلنسان يف أال يُقتل، أو أال 

اإلنسان كوسيلة لتحقيق منفعة  ُيسلخدميُنوى قتلو، حيث أن اضتق اظتقصود يف ىذه النظرايت ىو أاّل 

و شغلو أو موىبتو دون إذنو. ينعكس ىذا آلخر، وبذلك فهي ُتعٌت يف استغبلل جسد اإلنسان أ

( ولكنها إريك ماكو  روبرت نوزيكاليمينية )مثل  ابلليرباتريةاظتفهوم يف أعمال اظتنتسبون إىل ما يُعرف 

بيًت و  ىيليل ستينرو  مايكل اوتسوكاليسارية أيضًا )مثال  الليرباتريةموجودة يف أعمال اظتنتسبُت إىل 

 Nozick 1974; Mack 2000; Steiner 1994; Vallentyne and( )فالنتاين

Steiner 2000; Vallentyne، Steiner، and Otsuka 2005 يف وجهة النظر .)

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%83/
https://liberalarts.tulane.edu/departments/philosophy/people/eric-mack
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Otsuka
https://philpeople.org/profiles/hillel-steiner
https://philosophy.missouri.edu/people/vallentyne
https://philosophy.missouri.edu/people/vallentyne
https://philosophy.missouri.edu/people/vallentyne
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ىذه، يفتقر حّيز الواجبات األخبلقية القوية )اظتًتابطة مع حقوق اآلخرين( إىل االتساع يف تشريعاتو، 

نتهكة حقوقهم، أي يف ظل غياب أجسامهم وال يشمل تعزيز مصا
ُ
در اطتَت يف ظل غياب أولئك اظت

وجهدىم ومواىبهم. ابإلضافة إىل أعبلم الليربااترية، يؤكد آخرون يف أعماعتم على حرمة استخدام 

 Quinn 1989; Kammاآلخرين كوسائل مثل كوين وكام والكسندر وفريزن وغويثر ووالن )

1996; Alexander 2016; Alexander and Ferzan 2009، 2012; 

Gauthier 1986; Walen 2014، 2016.) 

 -مثل مثايل سكة اضتديد ونقل األعضاء-تشًغل اضتدسيات الشائعة اظتتعلقة ابألمثلة الكبلسيكية 

مّنظري أخبلق الواجب اظترتكزة على اظتتلقي مثل ما شغلت منظري أخبلق الواجب اظترتكزة على 

(. قد تتسبب مقطورة يف مثال سكة اضتديد بقتل ستسة عّمال على Thomson 1985الفاعل )

مسار القطار ما مل يقم أحدىم إبعادة توجيو الدفة ؿتو مسار آخر ابجتاه عامل واحد، وقد يعتقد 

معظم الناس إبن فعل ذلك مشروع، يف حُت قد يعتقد بعضهم أن فعل ذلك واجب. ولكن األعم من 

ثال نقل األعضاء، والذي يقتضي قيام جرّاح بقتل شخص لنقل أعضائو الناس سيدين األغلب األعم م

إىل ستسة آخرين على وشك اظتوت، ونتكن توقع مثل تلك اإلدانة يف مثال الرجل البدين الذي يتم فيو 

دفع رجل بدين ؿتو سكة اضتديد إليقاف القطار قبل اصطدامو ابلعّمال اطتمسة إذا ما تعّذر إعادة 

 توجيهو. 
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ثل اإليعاز يف رفض األمثلة السابقة يف مفهوم "االستخدام" اآلنف شرحو. رغم إن رتيع األمثلة قد يتم

السابقة تشًتك يف كوهنا تنتج عن انقاذ ستسة أشخاص مقابل التضحية بشخص، إال أن االختبلف 

 يكمن يف طريقة اإلنقاذ. ُيستخدم الضحية يف كل من مثايل نقل األعضاء والرجل البدين إلنقاذ

جسد الضحية، يف حُت إن وجود عامل سكة اضتديد  اسلخداماآلخرين حبيث ال نتكن إنقاذىم دون 

يف اظتسار البديل ال يشكل أي فرق، فتغَت سكة اضتديد كان لينتج عنو انقاذ العمال اطتمسة سواء 

 تواجد عامل يف السكة البديلة أم ال.

ق الواجب اظترتكزة على اظتتلقي والنسخ الحظ كيف تعاملت كل من النسخة الليرباترية من أخبل

اظترتكزة على الفاعل األخبلقي مع األمثلة السابقة، فلقد ركزت األخَتة على اضتالة العقلية للفاعل 

األخبلقي يف مثايل سكة اضتديد ونقل األعضاء، أي جعلت قراءهتا األخبلقية للمثال مرهتنة حبالة 

دى تورطو يف التسبب ابألذى لآلخرين، يف حُت آثرت الفاعل األخبلقي من حيث مضمون نيتو وم

األوىل الًتكيز على مدى وجود أي استخدام صتسد أو شغل أو موىبة الضحية كوسائل لتربير النتيجة 

اظترجوة يف تلك األمثلة. وعلى ذلك، فإن تغيَت مسار سكة اضتديد ؿتو عامل واحد على اظتسار البديل 

الواجب اظترتكزة على اظتتلقي طاظتا أن جسد العامل مل يكن وسيلة  ىو أمر نتكن تربيره وفق أخبلق

إنقاذ العمال اآلخرين، فإنقاذىم كان ليتم حىت لو مل يتواجد العامل يف السكة البديلة أو لو ؾتح يف 

التمكن من اعترب قبل اصطدام اظتقطورة بو. بل حىت لو حتقق وجود نية ضارة، مثال ذلك أن ينوي 

قتل العامل لوجود ضغينة بينهما مع علمو أبن فعلو سيتسبب يف إنقاذ العمال اطتمسة  سائق اظتقطورة

اآلخرين على أي حال، لن يكون عتذه النية اعتبار أخبلقي )فيما متتص مبشروعية الفعل ال استحقاق 
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العامل للوم( يف النظرايت اظترتكزة على اظتتلقي طاظتا ترتب على ذلك الفعل عواقب حسنة تفوق 

لعواقب السيئة، وطاظتا مل يكن يوجد "استخدام" صتسد اظتتلقي أو جهده أو موىبتو ) ابلطبع لو مت ا

 Alexanderتفسَت نية السائق ضمنيًا كنوع من االستخدام فستتأثر صحة حتقق ىذا الشرط )

(. على النقيض من ذلك، سيعترب نفس الفعل غَت أخبلقي يف النظرايت اظترتكزة على نية 2016

اعل األخبلقي إذا ما حتقق وجود نية قتل العامل يف السكة البديلة عند تغيَت مسار سكة اضتديد  الف

كما يف اظتثال السابق. وفيما متتص ابستحقاق الفاعل للوم حسب النظرايت اظترتكزة على اظتتلقي 

تقييم حال اجًتاحو ألفعال تقوم على اظتخاطرة، فإن عواقب تلك األفعال اضتسنة لن ُتراعى يف 

استحقاقو للوم إذا مل يسفر الفعل عن وقوع ىذه العواقب اضتسنة ويف حال كان وقوعها عرب حتقق 

"استخدام" شخص آخر على الوجو الذي سبقنا اإلشارة إليو. يف كلتا اضتالتُت، لن تساىم عواقب 

تكبيها للوم األفعال، مهما كانت حسنة، يف اضتكم على مشروعية تلك األفعال أو تقييم استحقاق مر 

(Alexander 2016.) 

تعاًف أخبلق الواجب اظترتكزة على اظتتلقي اظتعضبلت األخبلقية بشكل ؼتتلف عن نظَتهتا اظترتكزة 

على الفاعل األخبلقي. لنأخذ معضبلت تسريع وقوع الضرر على سبيل اظتثال: عندما تعتمد حياة 

حيط على قتل أحد الرّكاب
ُ
وأكلو، أو عندما تكون حياة توأمان سياميان  اتئهون على منت قارب يف اظت

معرضتان للخطر إال يف حال قتل أحدىم يف عملية جراحية لبلستفادة من أعضاءه، أو حُت ال نتتلك 

جنود ػتاصرين سوى استخدام جسد أحدىم ضد األسبلك الشائكة للعدو حىت يتمكنوا من النجاة، 

لى يد طاغية متعطش للدماء مامل يضحوا أبحدىم أو حُت يكون رتيع أىل قرية ما معرضون للقتل ع
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لتلبية رغبة الطاغية، يف رتيع تلك األمثلة اليت تربرىا النظرايت األخبلقية اظترتكزة على الفاعل حبكم 

دتييزىا بُت التسبب ابلفعل وتسريعو، تتخذ نظرايت اظتتلقي موقفًا مضادًا ابعتبار فعل القتل يف كل 

بًل ال أخبلقيًا حبكم حتقق معٌت "استخدام" الضحية، وىي تعترب أي فعل اظتعضبلت اآلنف ذكرىا فع

 للقتل ىو تسريع للموت بطبيعة اضتال. 

إال أن إشكالية حقيقة تكمن يف اقتصار نظرايت اظتتلقي على تقييدىا للواجب األخبلقي على أساس 

ظتوقعة للضر من قتل أو إيذاء مفهوم استخدام اظتتلقي وىو كالتايل: كيف تنظر تلك النظرايت لؤلفعال ا

أو غَتىا حُت ال يكون تكون مدفوعة ابستخدام اآلخر كوسيلة، بل ألجل أي دافع آخر، أو حىت 

بدون دافع إطبلقًا؟ يبدو حينها أن نظرايت اظتتلقي تضطر للجوء إىل قواعد عواقبية لصياغة أحكام 

غَت مربر ولكن وفقًا العتبارات عواقبية أخبلقية معتربة. فالقتل أو اإليذاء أو أي ضرر آخر سيكون 

ما، خاصة إذا مت النظر حبياد إىل مصاٌف رتيع األطراف اظتضطلعة ابلضرر. يتضح من ذلك إن القيمة 

اظتعيارية للنظرايت اظترتكزة على اظتتلقي تربز فقط يف اضتاالت اليت قد يكون فيها الضرر مربراً وذلك من 

لآلخرين. كتعل ىذا التطبيق  اسلخدام شًتاط أال يتحقق فيها أيخبلل تقييدىا لتلك اظتربرات اب

اظتعياري الضيق النظرايت اظترتكزة على اظتتلقي تبدوا متعاكسة مع تلك اظترتكزة على الفاعل األخبلقي 

 واليت تعترب حترمي قتل األبرايء ىو يف صميم أخبلق الواجب. 

لواجب ابلليرباترية عن جدارة واستحقاق ألنو من ا اظترتكزة على اظتتلقي من أخبلقتوصف النسخة 

غَت اظتعقول  تصورىا دون عون يف حُت أهنا ُتستخدام من قبل الفرد الذي ال يقدم العون. استخدام 
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اظتتلقي فعل، وليس فشبًل يف إتيان الفعل. إنو من غَت البديهي بشكل عام اعتقاد أن أايً منا لديو حق 

إذ إن وجد واجب صارم )ابإلجبار أو القوة( مبساعدة اآلخرين، حبيث  أبن يقوم اآلخرين مبساعدتو،

يتوجب على "أ" مساعدة الغَت، ونتكن لـ"أ" أن يقوم هبذا الواجب على أمت إبكراه "ب" و "ج" على 

مساعدة الغَت كواجب ػُتتم عليهم، فسينتج عن ذلك أن لدى "أ" واجب "الستخدام" "ب" و"ج" 

سبب فبل نتكن اعتبار أي واجب إكتايب حق من حقوق اآلخرين من خبلل ىذه هبذه الطريقة. وعتذا ال

 الرؤية، ألنو سيصبح ُمربًرا بعواقبو وعرضة دوماً لئلخبلل بشرط عدم استخدام اآلخرين.

نظرايت أخبلق الواجب اظترتكزة على اظتتلقي عادة ما ُتقدم على كوهنا ػتايدة اجتاه الفاعل األخبلقي. 

خدامو اطتاص صتسده، وشغلو، وموىبتو، وىذا اضتق ىو ُمعطى ابلدرجة ذاهتا لكل لدى جون حق است

شخص حيال ما نتتلكو. ولكن ىذا اصتانب من النظرية ىو عرضة ألحد أشكال ما ُيطلق عليها 

مفارقات أخبلق الواجب، أال وىي: إذا كان احًتام حقوق ماري وسوزي ضروري أخبلقيًا بقدر 

ظتا ال يكون انتهاك حقوق جون ُمربرًا )أو حىت واجبًا( إذا ما كان ىذا  ضرورة زتاية حقوق جون،

االنتهاك زتاية ضتقوق ماري وسوزان من أن يتم انتهاكها من قبل اآلخرين؟ نتكن احملاجة أنو من 

األفضل ألخبلق الواجب اظترتكزة على اظتتلقي ختليها عن اّدعاء حياديتها اجتاه الفاعل األخبلقي، إذ 

ل ذلك نتكن تصور أن دتد اضتقوق أولئك الذين نتتلكوهنا أبسباهبم النسبية اليت حتول بينهم من خبل

وبُت انتهاك حقوق اآلخرين. خذ مثااًل مسألة حق اآلخرين يف أال ُيستخدمون دون إذهنم، إن 

ذا الواجب اظتقابل عتذا اضتق ىو واجب الفاعل األخبلقي أباّل يستخدم اآلخر دون إذنو، إذا كان ى

الواجب يُعلل أبسباب نسبية للفاعل األخبلقي، فإن أصحاب النظرية اظترتكزة على اظتتلقي لن يعدموا 



 ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  27 

 

اظتصادر اظتفاىيمية األخبلقية )كما ىو اضتال يف النظرية اظترتكزة على الفاعل( اليت ستتصدى عتذه 

تخدم بذريعة إن مثل ىذا اظتفارقة. بواسطة ىذا التعديل فإنو لن يصح تربير انتهاك حق جون أبال ُيس

االنتهاك سيقلل من فرص استخدام جون من قبل آخرين يف اظتستقبل. سيكون حينها واجبنا أبن ال 

نستخدم جون ىو واجب شخصي لكٍل مّنا حبيث ال نتكن تربير ختلينا ؿتن عن ىذا الواجب حبجة إن 

تكزة على الفاعلية الشخصية آخرين قد يتخلون عن واجبهم يف اظتستقبل، حيث أن ىذه الواجبات مر 

 نتهاكات اآلخرين يف أوقات أخرى. لكٍل منا، وبذا لن تصح أي عملية مقايضة بُت انتهاكك وا

إفتا حىت إن اصبحت النظرايت اظترتكزة على اظتتلقي أكثر إحكاما إبنزال الفاعل األخبلقي موضع 

ظَتهتا اظترتكزة على الفاعل األخبلقي، ستظل االعتبار يف تربيراهتا األخبلقية، فإهنا، كما ىو اضتال مع ن

عرضة لشكل آخر من اظتفارقات األخبلقية )وليست اظتفاىيمية( يف نظرية الواجب. حيث إنو نتكن 

لناقد ألي من النظريتُت أن ينطلق من حترنتهما القطعي الستخدام اآلخرين بصياغتو للسؤال التايل: إذا  

ن االستخدام األكثر لآلخرين أسوأ من االستخدام األقل؟ إن كان استخدام اآلخرين سيء، أفبل يكو 

كان األمر كذلك، فأليس من الغريب إدانة أعمال يًتتب عليها أحوااًل أفضل من تلك األحوال اليت  

كانت ستحدث يف حال انعدامها؟ نتكن لؤلخبلقيُت من الفريقُت أن ينكروا إن تلك األفعال اطتاطئة 

أحوااًل سيئة على طريقة إن فعلُت خاطئُت "ليسوا أسوأ" من فعل خاطئ األقل ضررًا سينتج عنها 

واحد. لذا لن تنطوي على تلك األفعال اطتاطئة، حىت وإن انتجت ضررًا أقل، أي قيمة معيارية. فبل 

مانع أن ُيًتتب على انتهاك حق ضحية ما ضرر أقل على الضحية من الضرر الذي كان سيًتتب على 

تهك حق الضحية، ومع ذلك فليس مبقدور أحدىم أن كتادل أباّن كتب أاّل نضع اآلخرين لو مل يُن
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حدودًا لتقليل الضرر إال إن كانت اجملادلة للتشكيك يف تقييد أخبلق الواجب. أي أن القائلُت 

قد  أبخبلق الواجب يرفضون مقارنة األحوال اليت تنتج الضرر بتلك اليت ال تفعل، وبشكل ؽتاثل،

(. Brook 2007يرفضون مقارنة تلك األحوال اليت تنتج ضررًا أقل بتلك اليت تنتج ضررًا أكرب )

نتكن لؤلخبلقيُت دعم ىذا الرفض من خبلل أتكيدىم على استقبلل الشخوص الذين ىم يف موضع 

رتكب حبق "أ" ىو خطأ حبقو فقط، كما أن األخطاء حبق "ب" و
ُ
"ج"  االعتبار األخبلقي، فاطتطأ اظت

ال نتكن إضافتها لبعضها البعض لصنع خطأ أكرب، ألنو ال يوجد شخص سيعاين من ىذه األخطاء 

ضافة لبعضها البعض )
ُ
 (.  cf. Taurek 1977اظت

قد يبدوا ىذا اضتل الذي سيتصدى بو األخبلقيون ظتفارقة أخبلق الواجب اظتطروحة ىنا جذاابً، ولكن 

ألة عربة القطار اظتتجهة لؤلشخاص اطتمسة على سبيل اظتثال، قد يكون لو ذتن ابىظ. فلنتأمل يف مس

حُت ال يكون ىناك اعتبارًا للفاعل األخبلقي وال وجود ألي فعل استخدام، فإنو ال يوجد ىناك مانع 

أخبلقي لتغيَت سكة اضتديد إىل اجتاه آخر إلنقاذ العمال اطتمسة حىت وإن تواجد عامل واحد يف 

خذ اضتل السابق موضع االعتبار، فإنو ال نتكن  القول أبن تغيَت سكة اضتديد االجتاه اآلخر، ولكن، أب

أفضل من عدم تغيَتىا، ألنو إذا ما مل يكن من الوجيو إضافة الضرر الواقع على األشخاص اطتمسة إىل 

بعضو البعض، فإن موهتم ليس أسوأ من موت شخص واحد على السكة األخرى. رغم عدم وجود 

اه السكة، إال أن ذلك التغيَت ليس أفضل من عدمو. بل توجد نتيجة أسوأ وفق رؤية مانع لتغيَت اجت

انفصال األشخاص وابلتايل تساوي الضرر، وىي أنو لو افًتضنا أن القطار كان متجهًا للسكة اليت هبا 

كة العامل الواحد فبل يبدوا أن ىناك سببا وجيهًا ضمن ىذه الرؤية لعدم تغيَت سكة اضتديد ؿتو الس
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األخرى واليت هبا العّمال اطتمسة، حيث أن خسارة أربعة أشخاص إضافيُت ينبغي أال يكون لو اعتبار 

 طاظتا ال يوجد اعتبار للعدد.

ماتزال نظرية أخبلق الواجب تعاين من ىذا اظتأزق اظتتمثل بكيفية اعتبارىا لؤلرقام دون ختليها عن 

يعكف عدد من األخبلقيُت اظتتبنُت لنظرية الواجب على جوىرىا األخبلقي وتبنيها للعواقبية، وىو ما 

 e.g.، Kamm 1996; Scanlonحلو مع اضترص على عدم إاثرة اظتفارقات اآلنف ذكرىا )

2003; Otsuka 2006، Hsieh et al. 2006 وستظل نظريتهم يف مأزق حىت ينجحوا ،)

 يف سعيهم.

  

 نظرايت أخالق الواجب اللعاقدية ٢.٣

ايت أخبلق الواجب التعاقدية بشكل ما مع االختبلفات اضتاصلة بُت النظرايت اظترتكزة تتعامد نظر 

على الفاعل وتلك اظترتكزة على اظتتلقي. حسب نظرايت أخبلق الواجب التعاقدية فإن األفعال 

بُت أي  العقد االجتماعياطتاطئة ىي تلك اليت سيتعاقد الناس على حترنتها يف أي بيئة مناسبة لنشوء 

(، أو تلك اليت ُتعترب ػترمة e.g.، Rawls 1971; Gauthier 1986رتاعة من البشر )

 (.e.g.، Scanlon 2003حسب مبادئ ال نتكن عقبًل رفضها من قبل أولئك اصتماعات )

ال يبدو األمر واضحًا إذا ما كان للنظرايت التعاقدية أي اعتبار معياري يف أخبلق الواجب، كما ىو 

" أخبلقية-ميتااضتال يف أي نظرية أخبلقية أخرى، حيث تبدو يف كثَت من األحيان كإحدى نظرايت "

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
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واليت ُتعٌت بدراسة خواص األخبلق والسلوكيات األخبلقية ال جواىرىا. ولكن إذا ما اعتربانىا نظرية 

معيارية من الدرجة األوىل فستكون أقرب لتلك النظرايت اظترتكزة على اظتتلقي، وذلك الرتكازىا على 

 معاملة اآلخرين بعضهم البعض كما تصادقوا عليو. ولكنها ستواجو التكليف األخبلقي الداعي إىل

ذات اظتأزق الذي يواجو مثيبلهتا من النظرايت التعاقدية: كيف نتكن عقبًل التسليم أبن "السحر 

األخبلقي" للُمصادقة على الشيء ىو القانون األخبلقي األول؟ وكيف نتكن التأكد إبن كل ما ىو 

 د سبقو مصادقتهم سواء ظاىرايً او ابطنيًا؟ مسموح فعلو لآلخرين ق

أخبلقية" يف واقع األمر وليست معيارية، فأفضل -إن النظرايت التعاقدية اضتديثة تبدو نظرايت "ميتا

تعارف عليها اليت نتكن لنا 
ُ
طريقة لتعريف نظرية توماس سكانلون التعاقدية، واليت ٌتعٌت ابلسلوكيات اظت

ابلنظر إليها كنظرية اونطولوجية وابستمولوجية يف تعاملها مع اظتفاىيم تربيرىا لبعضنا البعض، ىي 

األخبلقية. نتكن إطبلق اضتكم ذاتو على تعاقدية دايفيد جوثيَت. ولكن حىت يف ظل ىذه النظرة، ال 

أخبلق  ابلضرورة إىل -بصفتها منهًجا للتوصل إىل معايَت أخبلقية-أخبلقية التعاقدية -تؤدي اظتيتا

أبن أطراف العقد  -مثبل– جون ىارساينأخبلقيات من الدرجة األوىل. لتاجج  صفتهاالواجب ب

إبنو سيتم  جون راولز( على اظتبادئ اليت جادل utilitrainismاالجتماعي ستفضل النفعية )

أخبلقية على خلق مفاىيم -(. حىت وإن استطاعت التعاقدية اظتيتاHarsanyi 1973اختيارىا )

تنطوي حتت أخبلق الواجب، فإنو ليس من الواضح إذا ما كانت ستفّضل األخبلقيات اظترتكزة على 

 على الضحية. الفاعل األخبلقي او تلك اظترتكزة 

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1994/harsanyi/biographical/
https://plato.stanford.edu/entries/rawls/
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 نظرايت أخالق الواجب وكانط  ٢.٤

الواجب، حيث يستطيع مناصري أاًي من  يلسوف احملوري يف نظرايت أخبلقالف إمانويل كانطيٌعترب 

 النظرايت اآلنف ذكرىا على وصف أنفسهم ككانطيُت. 

الواجب اظترتكزة على الفاعل األخبلقي االستشهاد بتنصيب كانط للمفاىيم  خبلقنتكن ظتناصري أ

والقواعد األخبلقية اليت يتبناىا الفاعل األخبلقي كضابط ألخبلقية السلوكيات واألفعال، حيث إن 

(. كما يتسٌت Kant 1785الشيء الوحيد اطتَّت بشكل غَت مشروط عند كانط ىي النية اطتَّتة )

النظرايت اظترتكزة على اظتتلقي االستشهاد إبيعاز كانط حبرمة استخدام اآلخرين كوسائل ألنصار 

(. وللتعاقديُت االتكاء على العنصر التعاقدي يف نظرية كانط Kant 1785لغاايت شخصية )

والذي يؤكد فيو على أن القاعدة األخبلقية اليت ينبغي للمرء أن يتصرف وفقًا عتا عليها أن تكون 

 (.  Kant 1785ة بنفس الدرجة ابلنسبة لكل كائن عاقل، ؽتا متوعتا لتكون كقاعدة كونية )مرغوب

 

 ( مزااي نظرايت أخالق الواجب٣

اآلن وقد بيّنا أىم الفروقات بُت نوعُت من نظرايت أخبلق الواجب وعبلقة كبًل منهما ابلنظرية 

ام. تسمح ىذه النظرية للفاعل التعاقدية، ندلف اآلن إىل تقييم نظرية أخبلق الواجب بشكل ع

األخبلقي إبعطاء اىتمام خاص لواجباتو اجتاه عائلتو وصحبو وشغلو على عكس النظرية العواقبية، 

حىت مع وجود مثل ىذا   على األقل إذا مل يكن ىناك على احملك واجب أخبلقي أكثر عمومًا يف أثره.

https://plato.stanford.edu/entries/kant/
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ك تكون نظرية أخبلق الواجب قد اجتنبت ما الواجب، فإن ىذه النظرية حتد من متطلباتو. وفقًا لذل

يُعاب على النظرية العواقبية من إفراطها وشح اعتبارىا للفرد وحياتو الشخصية، وىي بذلك أكثر 

 اتساقاً مع اظتفاىيم السائدة بُت الناس عن الواجبات األخبلقية. 

ة اليت تتجاوز ما ىو تسمح نظرية أخبلق الواجب كذلك إبضفاء اعتبار للنافل من األعمال اطتَتّ 

مطلوب وواجب على عكس العواقبية. ففي حُت يستطيع األخبلقي الذي يدين أبخبلق الواجب أن 

يذىب أبعد ؽتا يتطلبو الواجب منو، يعجز العواقبيون عن ذلك، حيث يكون كل ما ىو خارج عن 

تطلب األخبلقي حسب النظرية إما ضار أو ؽتنوع يف حُت يتسع تصنيف أخبلق 
ُ
الواجب إىل ما ىو اظت

 انفع وضار وما ىو جدير ابإلشادة لتميزه األخبلقي.

يتضح لنا من ىذه اظتزااي، ومن كيفية تعاطي نظرية أخبلق الواجب مع اظتآزق األخبلقية السابق ذكرىا 

)أمثلة نقل األعضاء وسائق عربة القطار والرجل البدين( إهنا قادرة على االتساق مع أقوى أشكال 

 خبلقي وأكثرىا انتشاراً وىي بذلك تتفوق على العواقبية. حدسنا األ

وأخَتًا وليس آخراً، تستطيع نظرية أخبلق الواجب تربير استحقاق البعض األخبلقي حملاسبة أولئك 

الذين مترقون واجباهتم األخبلقية، وذلك ألن تلك الواجبات ىي اجتاه أشخاص معينون، ال واجبات 

 تقتصر على شخص على وجو التعيُت. اجتاه حالة منفعة عامة ال 

 

 ( مواطن ضعف نظرايت الواجب ٤
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مفارقة والعقبلنية وجود واجبات أو مسموحات  ال ختلو نظرية الواجب من نقاط ضعف، السيما يف

جتعل العامل أسوأ أخبلقيًا. حتتاج نظرية الواجب إىل فتوذج أخبلقي عقبلين شبيو بذلك الذي تعتمد 

اعدهتا األبرز "تصرف لتحقيق أكرب قدر من اظتنفعة". يف غياب مثل ذلك النموذج، عليو العواقبية يف ق

لن تتخلص نظرية الواجب من وقوعها يف عدد من اظتفارقات. سيصعب على النظرايت اظترتكزة على 

اظتتلقي ابلذات جتنب مثل تلك اظتفارقات وذلك الفتقارىا للمصادر اظتفاىيمية البلزمة اليت تويل 

ة األخبلقية أقتية كافية لبلعتداد هبا ضد تلك اظتفارقات. بل إن حىت مع وجود تلك اظتصادر للفاعلي

اظتفاىيمية، كما ىو اضتال يف النظرايت اظترتكزة على الفاعل، فإن ذلك ال يعٍت ابلضرورة أهنا معقولة، 

ة من األقتية مثل شتاح نظام أخبلقي موضوعي وعلماين لفاعلية اظترء األخبلقية أن تصبح على درج

 بصفة فريدة لذلك الشخص.

اثنيًا، ال بد لنظرية أخبلق الواجب من التعامل مع التضارب بُت تلك الواجبات. للمزيد حول ىذه 

إن افًتاض كانط اصتريء يف اظتوسوعة. رغم  اظتعضبلت األخبلقيةالنقطة يرجى االطبلع على مقدمة 

( ىي اطتادتة اليت ؿتن حباجة عتا، Kant 1780، p. 25"يستحيل وجوج تعارض بُت الواجبات" )

إال انو يصعب اثبات صحة مقولتو. إن من شأن التفريق بُت انعقاد النية والتوقع، والفعل والسماح 

ارب ولكن قدرة التوسع يف ىذه ابلفعل، والتسبب ابلفعل وتسهيلو، أن يقلل من احتمالية وقوع التض

 اطتواص على القضاء على التضارب دتاماً ىي مسألة مل يـُّبت فيها بعد. 

https://seop.illc.uva.nl/entries/moral-dilemmas/
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إحدى الطرق اظتعلومة يف معاصتة ىذا التضارب احملتمل بُت بعض واجبات أخبلق الواجب ىي يف 

( فقط prima facie) البديهية"اضتّد من القوة "القطعية" عتذه الواجبات لتقتصر على الواجبات "

(Ross 1930 ، 1939 فبل إشكالية يف التضارب اضتاصل فقط بُت تلك الواجبات البديهية ،)

-مادام ال يؤثر يف أداء اظترء لواجباتو ذات الطبيعة القطعية التاّمة. معاصتة الواجبات البديهية ىذه 

اجب مذكورة ابختصار يف الو  ختلفة حول اضتد األد ى ألخبلقكغَتىا من اظتعاصتات، بعض اآلراء اظت

ىي يف حقيقتها تلطيف لقطعية الواجبات األخبلقية وعرضة لبلنطواء حتت مظلة العواقبية،  -األسفل

ما دتت قراءة ىذا التضارب بُت الواجبات البديهية أبستمولوجيًا أم ال، وإذا ما  وذلك يعتمد عما إذا

( ٢بديهية مىت ما توفرت أي عواقب انفعة، ( بّررت تلك اظتعاصتة اإلخبلل إبحدى تلك الواجبات ال١

( أو إذا ما كان ىذا اإلخبلل ٣أو ما إذا ما كان ىذا اإلخبلل مربًرا بعواقب ذات حد أد ى فقط، 

 مربًرا فقط يف حال وجود احتمالية لئلخبلل يف واجبات قطعية أخرى فقط. 

األخبلقي، قلقًا من كوهنا عرضة اثلثًا، يطال نظرية أخبلق الواجب، خاصة يف ارتكازىا على الفاعل 

للتبلعب. وىو خطر تواجهو بقدر صتوئها إىل إزاحة تضارابهتا من خبلل االعتماد على الوسائل اليت 

سبق ذكرىا من قبيل: "مبدأ التأثَت اظتزدوج" و "مبدأ الفعل والسماح ابلفعل"، وذلك من خبلل 

(. see Katz 1996ألخبلق الواجبة )التبلعب يف الغاايت للسماح بتمرير ما ىو ؽتنوع وفق ا

 يُعترب ىذا التبلعب خاصية غَت مرغوبة يف أي أن نظام أخبلقي. 
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رابعًا، مفارقة الصرامة ىي ػتل ضعف آخر يف أخبلق الواجب، ونتكن تعريفها أبهنا تلك اظتفارقة اليت 

ن بعضها أكثر تنشأ حُت ُيسّلم أن رتيع أخبلق الواجب ىي قطعية وُيسّلم ابلوقت نفسو على كو 

صرامة من اآلخر. يشيع يف أخبلق الواجب الفهم القاضي أبنو "ال نتكن أن يكون ىناك درجات 

(، إال أن ىذا الفهم Frey 1995، p. 78 n. 3للخطأ يف األفعال البلأخبلقية جبوىرىا..." )

( من خبلل يُقوض من خبلل اإلقرار ابلصرامة النسبية لؤلفعال )يف حقيقتها درجات ؼتتلفة للخطأ

( اإلقرار ابلصرامة النسبية لؤلفعال يتضمن اقرارًا بكونو من اظتمكن اظتقارنة بُت األفعال ١اعتبارين: 

( يتفاوت ٢الواجبة إذا ما حصل تعارض بينها من حيث كوهنا أكثر أو أقل صرامة من بعضها البعض 

مت عقوبتو. وىذا العقاب الناتج عن اإلخبلل بكل واجب عن اآلخر، فكلما عظم اطتطأ عظ

 التفاوت اظتعقول نتكن تفسَته فقط من خبلل التفاوت يف الصرامة النسبية لؤلخبلق الواجبة. 

خامسًا، قد يؤدي االلتزام ابألخبلق الواجبة إىل نتائج مروعة يف اضتياة الواقعية، وليس يف جتارب 

لف، أو مليون شخص مرىون التفكَت فقط. خذ على سبيل اظتثال حُت يكون إنقاذ حياة عشرة،، أو أ

أبن يقوم الشخص "أ" ابإلخبلل بواجبو بعد تعذيب "ب". إن امتناع "أ" عن اإلخبلل بواجبو وفق 

إطار األخبلق الواجبة قد يودي حبياة كل تلك األرواح الربيئة. يستخدم كثَتون فساد تطبيق مفهوم 

 بدأ.أخبلق الواجب يف ىذا اظتثال كربىان َخلف ليؤكدوا على ضعف اظت

للتعامل مع ىذه "النوازل األخبلقية" ال مرد من صتوء مناصري أخبلق الواجب إىل ستة طرق ػتتملة. 

أوعتا أهنم قد يضطرون إىل االعًتاف واإلقرار أبن فعل ما ىو صحيح أخبلقيُا يف بعض األحيان قد 
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ه اضتاالت، يودي إىل نتائج وخيمة دون أن يقلل ذلك شيئًا من صحة الفعل األخبلقي. يف ىذ

سيكون االلتزام ابظتعيار األخبلقي على درجة ابلغة من الصعوبة، ولكن يبقى لذلك االلتزام األخبلقي 

االعتبار األىم فوق كل االعتبارات. نتكننا أن نطلق على ىذا اظتوقف "اصتواب الكانطي" نسبة إىل 

 Kantقًتف الظلم بينهم )مبالغة كانط "من األفضل أن يفنوا البشر عن بكرة أبيهم" على أن يُ 

1780، p. 100 كما نتكن تسمية ىذا اظتفهوم مبوقف أخبلق الواجب القطعي وذلك ألن ،)

 االلتزام ابألخبلق الواجبة وفق ىذ اظتفهوم لو مكانة قطعية.

يلجأ ىذا اصتواب األول يف التعامل مع "النازلة األخبلقية" إىل جتاىلها إبنكار أن موت مليون شخص 

ن مرة أسوأ من موت شخص واحد. جون تورك أحد أشهر من أاثر إشكالية "الًتاكم" اليت ىو مليو 

يف مدخل مفارقات أخبلق الواجب. يعتقد تورك إنو من اطتطأ اعتبار  ٢:٢سبق وتطرقنا عتا يف اصتزء 

أن إيذاء شخصُت ىو ضعف سوء إيذاء شخص واحد وذلك لكون كل فرد يعاين من األذى الواقع 

عليو فقط وليس من األذى اظتًتاكم، وبذلك يستطيع تورك ومن حذا حذوه أن ينكر وجود أي انزلة 

(. يشدد روبرت نوزويك أيضًا على الفصل بُت Taurek 1977أخبلقية متعلقة هبذا اطتصوص )

لى انعدام وجود كيان يتعرض ألذى ُمضاعف حُت يكون ضحية اإليذاء شخصُت األشخاص وع

( )من اصتدير ابلذكر أن نوزويك يقر بوجود نوازل Nozick 1974عوضًا عن شخص واحد )

أخبلقية وابلتايل قد تبدوا اراءه غَت متسقة(. يرفض السواد األعظم من فبلسفة أخبلق الواجب تربير 

يتعُت علينا تنمية إلتزام اجتاه إنقاذ حياة الكثَتين أكرب من إنقاذ حياة القلة، توروك اظتتطرف أبنو ال 

ولكنهم يتفقون معو ببطبلن أثر الًتاكم. حُت يكون اطتيار بُت إنقاذ حياة األكثرية مقابل األقلية، 

https://seop.illc.uva.nl/entries/ethics-deontological/#PatCenDeoThe
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عملة  ( أو استخدم٢( إنقاذ األكثرية إقرارًا أبقتية حياة كل فرد إضايف ١يلجأ أصحاب النظرية إىل 

( أو إنقاذ أي حياة يتم اختيارىا )انكار النازلة األخبلقية( ٤( أو رمي العملة ابعتواء ٣معدنية مرجحة 

(Broome 1998; Doggett 2013; Doucet 2013; Dougherty 2013; 

Halstead 2016: Henning 2015; Hirose 2007، 2015; Hsieh et al. 

2006; Huseby 2011; Kamm 1993; Rasmussen 2012; Saunders 

2009; Scanlon 2003; Suikkanen 2004; Timmerman 2004; 

Wasserman and Strudler 2003.) 

 

الواجب  قابل تبٍت وجود حد أد ى ألخبلقيتمثل اصتواب الثاين ابلتخلي عن قطعية كانط م

(threshold dentologyحبيث تكون األخبلق الواجبة ملزمة رغم عواقبها، ول ،) كن يتنهي

دور فتوذج أخبلق الواجب حُت تصل تلك العواقب إىل حدود كارثية، لتتخطى اضتد األد ى، وتتسّلم 

(. أي قد ال يستطيع "أ" تعذيب "ب" إلنقاذ Moore 1997، ch. 17العواقبية زمام األمور )

" حياة شخصُت، ولكن لو أن يفعل ذلك إذا كان سينقذ حياة ألف شخص إذا كان "اضتد األد ى

 ألخبلق الواجب أكثر من شخصُت وأقل من ألف.

الواجب، إحداقتا، وىي األبسط،  د األد ى ألخبلققرير ىذا االضتجدير ابلذكر ىنا وجود طريقتُت لت

تتمثل يف وجود حد أد ى اثبت، وىي من السوء حبيث تفقد بعدىا األخبلق الواجبة أي قطعية تتمتع 
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أهنا ال تتأثر بدرجة صرامة أي واجب. ُتعرف الطريقة األخرى هبا. ىذا اضتد األد ى اثبت حبيث 

 sliding scale thresholdبـ"اظتقياس اضتد األد ى اظتتدرج ألخبلق الواجب" )

deontology ،يكون اضتد األد ى يف ىذه الطريقة مرىون بدرجة اطتطأ الذي لتصل اقًتافو .)

 دىم برجلو على طفل. فخطأ أن يطأ أحدىم برجلو على أفعى ليس كأن يطأ أح

 

تبٍت وجود اضتد األد ى ألخبلق الواجب ىي ػتاولة ضتمايتها من هتمة الفانتازية. وذلك ػتاولة أخرى 

شبيهة حبل الواجبات البديهية ضتماية النظرية من هتمة التضارب كما سبق وأشران. لكن عادة ما يتم 

يث تكون نتائجها أقرب إىل نوع "نقي" تفسَت اضتد األد ى ألخبلق الواجب حبيث يصبح عالياً، حب

الواجب معرضة أيضًا لعدة مصاعب  وبذلك يكون اضتد األد ى ألخبلقوقطعية ألخبلق الواجب، 

نظرية. يتمثل أوعتا يف إعطاء اعتبار نظري مقبول عن موقع اضتد األد ى، سواء مبفهومها الثابت أو 

تزام أبخبلق الواجب عندما يكون ألف شخص اظتقياس اظتتدرج، فلماذا يكون اضتد األد ى لبلل

معرضون للخطر وليس تسعة آالف أو ألفان؟ اظتشكلة النظرية األخرى تتمثل يف احتمالية ترتب نتائج 

مضادة على مفهوم اضتد األد ى. فعلى سبيل اظتثال، إذا كان ينقصنا شخص واحد للوصول إىل اضتد 

ه من إنقاذ كل ىؤالء اظتعرضُت للخطر، فرمبا األد ى ألخبلق الواجب، والذي سنتمكن من بعد

سيكون من اظتسموح تعريض شخص إضايف للخطر علمًا أبنو سيُنقذ الحقًا مع اآلخرين مقابل قتل 

شخص برئ. اثلثاُ، يتسم اظتنطق الذي علينا اتباعو بعد جتاوز اضتد األد ى ألخبلق الواجب بعدم 
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إننا سنعتمد على معادلة أتخذ كل فاعل أخبلقي بعُت الوضوح. ىل سنلجأ إىل عواقبية ُمباشرة، أم 

االعتبار؟ أم إننا سنلجأ ألمر آخر؟ اظتشكلة النظرية الرابعة ىو أن اضتد األد ى ألخبلق الواجب 

ستتحول سريعًا إىل مقاربة عواقبية. ابلتأكيد نتكن مبلحظة أن اظتقياس اظتتدرج للحد األد ى ألخبلق 

 وهنا امتداد لعواقبية أتخذ الفاعل األخبلقي بعُت االعتبار. الواجب نتكن تفسَتىا على ك

تتمتع األجوبة األربعة اظتتبقية على النوازل األخبلقية على نوٍع من اظتراوغة. خذ على سبيل اظتثال 

يف زعمها أن الفاعل األخبلقي اضتقيقي ال نتكن لو التفكَت على  إلليزابيث انسكومباصتواب اظتشهور 

 Anscombe 1958; Geach) مستوى واع هبتك واجباتو األخبلقية لتجنب أي نتائج كارثية 

1969; Nagel 1979)ة إلثبات قطعية كانط . مثل ىذا التهتك الببلغي ليس سوى ػتاولة غريب

 مدفوعة حبالة انعدام صرب مع السؤال اظتطروح. 

( للدفاع عن أخبلق الواجب don't think about itرد "ال تفكر بو" ) براند ويليامزيشارك 

فإن السيناريوىات اظتطروحة يف ىذه اظتواقف اظترعبة (، 3791مع جواب انسكومب. وفقًا لويليامز )

أخبلقيًا إفتا ىي خارج نطاق اظتسألة األخبلقية بل وخارج نطاق اظتعقول. عتذا التصور جذوره يف 

القائل إبن ىذه  فرانسيس بيكون السَتالتصور القدمي للضرورة الطبيعية، والذي قام إبعادة احياءه 

اضتاالت ىي خارج نطاق القانون اإلنساين ونتكن اضتكم عليها فقط من خبلل القانون الطبيعي 

أتمل ويليامز يف كون اختاذ قرارات للغرائز. وفقًا لويليامز، علينا فقط أن نتصرف. اصتدير ابالىتمام ىو 

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA/
https://plato.stanford.edu/entries/williams-bernard/
https://plato.stanford.edu/entries/francis-bacon/
https://plato.stanford.edu/entries/francis-bacon/
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"وجودية" كتلك اليت سنتخذىا يف مثل اظتواقف الصعبة اآلنف ذكرىا سيدفعنا إىل فعل ما علينا فعلو 

 فقط، على سبيل اظتثال، قد نقرر تعذيب إنسان بريء ظتنع غتزرة نووية.

القانون اإلنساين. حىت لكن ابلتأكيد ىناك تصورات غَت سعيدة ظتدى قوة واتساع األخبلق والعقل و 

ويليامز نفسو يعتقد ان ىناك إجابة ظتا يتوجب فعلو وإن كانت تلك اإلجابة ؼتتلفة عن إجابة 

انسكومب. يشًتك كبل اصتوابُت، جواب ويليامز وانسكومب، ابلركاكة اظتتمثلة يف اعتقادقتا إننا نعجز 

 عن االتكاء على العقل أو األخبلق حُت تغدوا الظروف صعبة. 

 

مع ذلك، فأنو توجد اسًتاتيجية أخرى للتعامل مع ىذه اإلشكاليات من خبلل فصل اضتكم دتامًا عن 

استحقاق الفاعل األخبلقي للثناء أو اعتجاء، حىت مع إدراك الفاعل األخبلقي عتذه التقييمات 

لمرء األخبلقية. على سبيل اظتثال ، إذا ما قرر "أ" تعذيب "ب" إلنقاذ حياة ألف شخص، نتكن ل

اعتقاد إن ما فعلو "أ" كان خطًأ أخبلقيًا مع اعتقاده ابلوقت ذاتو أن "أ" يستحق الثناء لقدرتو على 

 فعل ذلك. 

يتعُت على أخبلق الواجب التوفيق بُت عبلقيت اضتكم األخبلقي على اطتطأ وبُت اضتكم "الدون 

طتطأ ( على استحقاق مقًتف ذات اhypological( )Zimmerman 2002منطقي"  )

(. إفتا حىت مع إحكام ىذا التوفيق، سيكون اإلحكام غريبًا وىو يدين Alexander 2004للوم )
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اطتطأ األخبلقي، ويف الوقت عينو يشيد ابظتخطئ. بل إن ما ىو أكثر غرابة ىو كيف يتعُت على نظام 

 إلشادة األخبلقية؟أخبلقي كهذا إرشاد أفعالنا: ىل على اظترء السعي وراء ارتكاب اطتطأ األخبلقي أم ا

تتمثل االسًتاتيجية األخَتة للتعامل مع النوازل األخبلقية ليس يف إنكارىا ولكن يف التفريق بُت اظتنطق 

األخبلقي وبُت اظتنطق "الذي يضع كل األمور يف عُت االعتبار"، وابحملاجة أنو يف الوقت الذي يقتضي 

النظر عن نتائجها، يقتضي اظتنطق "الذي يضع كل  اظتنطق األخبلقي االلتزام ابلقواعد األخبلقية بغض

األمور يف عُت االعتبار" عكس ذلك )قد تبدوا ىذه اظتقاربة قراءة ؼتتلفة ظتعٌت ويليامز حُت اعطى 

األسبقية للدافع الطبيعي على اظتنطق األخبلقي، ولكن ىذه االسًتاتيجية نتكن استخدامها ايضاً جملاهبة 

(. رغم ذلك، فإن ىذه Williams 1975، 1981فاعل األخبلقي ) تطلب وجتاىل العواقبية لل

االسًتاتيجية كسابقاهتا يسهل النظر إليهم كمحاوالت ايئسة. ظتا على أحدىم اعتقاد أن أخبلق 

الواجب ستتوافق بشكل أفضل مع اظتنطق األخبلقي يف الوقت الذي يتم فيو اللجوء إىل العواقبية كنظام 

 "الذي يضع كل شيء يف عُت االعتبار" والذي لتكم التصرفات؟  أكثر اتساقاً مع اظتنطق

 

 ( إعادة النظر يف عالقة أخالق الواجب ابلعواقبية  ٥

لتاول البعض القضاء أو التقليل من أثر نقاط ضعف أخبلق الواجب فيما لتافظ على مزاايىا يف 

لواجب والعواقبية حتت مظلة الوقت ذاتو. لفعل ذلك، نتكن العمل على ػتاولة دمج كبًل من أخبلق ا

نظرية واحدة ؼتتلطة نوعًا ما، لكن ىذا األمر ال متلو من صعوبة ابلغة خاصة إذا ما أخذان بعُت 
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االعتبار األرضيات العقلية اظتختلفة واليت تقوم عليها كبًل من النظريتُت، فكيف من اظتمكن تصور أن 

ع نظرية تبقى ػتايدة اجتاىو دون خسارة جوىر ُتدمج نظرية ُتقيم للفاعل األخبلقي كل االعتبار م

 األوىل.

يُعد نسب كل من النظريتُت إىل سلطتُت قضائيتُت ؼتتلفتُت إحدى احملاوالت القدنتة للتوفيق بينهما. 

حاول توم نيجل على سبيل اظتثال التوفيق بُت النظريتُت من خبلل نظرية تكون أىدافها اظتوضوعية 

خبلق الواجب اظترتكزة على الفاعل األخبلقي من خبلل ذاتيتنا اظتتأصلة عواقبية فيما حتضر فيها أ

(Nagel 1986 لكن ىذا التخصيص ال يبدوا حصرايً يف نظرية نيجل حيث نتكن معاصتة موقف .)

واحد إما من خبلل منظوره اظتوضوعي أو الذايت، وهبذا تكون ػتاولة دمج كبل اظتنظورين ال ختلو من 

 غموض. 

غموضًا نتكن نسب كبًل من النظريتُت إىل سلطتُت قضائيتُت مستقلتُت دتامًا. إحدى طرق  حملاولة أقل

حتقيق ذلك ىي من خبلل اعتبار العواقبية احملايدة جتاه الفاعل األخبلقي كنظام أخبلقي افًتاضي، 

ن ما إن حبيث حتكم أخبلق الواجب أفعالنا مىت ما كانت واجباهتا أو ما تسمح بو قاببًل للتطبيق، ولك

(. Moore 2008تعجز عن ذلك ضمن حيز اعتباري معقول حىت تتسلم العواقبية زمام األمور )

كتدر إعادة التذكَت إبن تبٍت وجود اضتد األد ى ألخبلق الواجب يسمح للعواقبية برسم إطار لؤلفعال 

اظتًتتبة  األخبلقية حىت حينما تكون أخبلق الواجب ىي السائدة وذلك حُت يكون مستوى النتائج

 (. Moore 2012على األفعال األخبلقية كارثية )
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 ال تنازالت للعواقبية: أخالق واجبة نقية ٥.١

على عكس النظرايت اظتختلطة، لتاول بعض فبلسفة أخبلق الواجب إبقاء نظريتهم نقية من خبلل 

د فوائد العواقبية. توسيعها الحتواء كل اإلشكاليات األخبلقية يف ذات الوقت الذي لتاولون فيو تقلي

ىذه احملاولة البد وأن تقوم على وعد اثبات ال معقولية االهتام اظتوجو ألخبلق الواجب يف أهنا جتعل 

هتام( "أو تسمح جبعل" العامل مكان أسوأ )وذلك ألهنا بداىة تنكر ىذه اضتالة السيئة اليت ينشأ منها اال

(Foot 1985يتعُت لفعل ذلك توسيع النظرية الحت .) ،واء ما كان سابقًا من اختصاص العواقبية

أال وىو حتديد واجبات إكتابية اجتاه الغرابء. ابإلضافة إىل حتديد ػتتوى للمسموح أخبلقًيا والواجبات 

ساقتة يف جاذبيتها. على ىذا التحديد أن 
ُ
األخبلقية اليت ُتفضي إىل نتائج مقاربة لنتائج العواقبية اظت

ثبات أن ما يبدوا للوىلة األول كموازنة عواقبية ىو أمر نتكن تكوينو من يكون ُمفصبًل ليتمكن من إ

 Richardsonخبلل سلسلة ُمركبة من القواعد ذات أولوايت ُمفصلة وأحكام استثنائية )

 (. قلة من العواقبيُت قد يتفقون إبن ىذا مشروع ؽتكن اضتدوث.1990

 

 ت ألخالق الواجب: عواقبية نقية ال تنازال ٥.٢

ابو الصورة النقية ألخبلق الواجب اليت ذكرانىا يف احملور السابق مع عواقبية غَت مباشر ذات تتش

مستويُت، وذلك ألن ىذه الصورة "النقية" ترجوا أن حتصد مزااي أخبلق الواجب والعواقبية يف الوقت 
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ا ما أحسنّا ذاتو، ليس من خبلل تبٍت كليهما، ولكن من خبلل إثبات إننا نستطيع التوصل لؤلخرى إذ

 إىل حتقيق ىذا من جهة العواقبية فقط. -ابلطبع–تعريف األوىل. تسعى العواقبية الغَت مباشرة 

( أبن ىذ اظتقاربة قد تقوض من Lyons 1965; Alexander 1985ولكن لتاجج الكثَتون )

القواعد إذا ما كان العواقبية غَت اظتباشرة عرب: الطاعة العمياء والبلمعقولة للقواعد ) ظتاذا كتب اتباع 

خرقها سيؤدي إىل نتائج أفضل؟( ، أو حتوعتا إىل عواقبية مباشرة ) سلوكيات موافقة للقواعد وتفضي 

إىل نتائج أفضل على اظتدى الطويل(، أو عرب جعلها عصّية على العاّمة )فينبغي على األشخاص 

مة اليت تشّكل أساسًا لتلك القوانُت، العاديون اتباع القوانُت دون إخبارىم عن القاعدة العواقبية التا

ؼتافة أن يهجروا القوانُت اعتقادًا منهم أن ذلك سيفضي إىل نتائج أفضل(. لبلستزادة، راجع مدخل 

اذا يعد أولئك أولئك الذين مترقون . كما أنو ال يبدوا من الواضح ظتعواقبية القاعدةاظتوسوعة حول 

العواقبية غَت اظتباشرة "ؼتطئون" حبق اآلخرين، مبعٌت ما ىو األساس الذي تقوم عليو الشكوى 

الشخصية ألولئك اآلخرين وفق اإلطار النظري عتذا اظتفهوم، خاصة إذا ما كان اتباع القاعدة قد 

ؤل يف ػتلو سواء أفضى اإلخبلل ابلقاعدة إىل أفضى إىل نتائج حسنة على اظتدى الطويل )يبقى التسا

نتائج حسنة أم ال(. ُيستخلص أنو بعيدًا عن اظتنال فهم كيفية احملافظة على مزااي أخبلق الواجب من 

خبلل تبنينا لعواقبية غَت مباشرة، وإن كان عتذا التحرك قدرة على انقاذ أخبلق الواجب من مشكلة 

 نها واليت لطاظتا أربكت فبلسفتها. النتائج الكارثية اليت قد تنتج ع

 

https://seop.illc.uva.nl/entries/consequentialism-rule/
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 أخالق -( أخالق الواجب وامليلا٦

إن نظرايت أخبلق الواجب ىي نظرايت معيارية، فهي ال تتبٌت موقفًا ابلضرورة من أصل األخبلق 

)أنطولوجيًا( أو من نظرية اظتعرفة األخبلقية )أبستمولوجيا(. نُتكن نظراًي ظتن يتبٌت أخبلق الواجب أن 

ظرة اظتدرسة الواقعية لؤلخبلق بشقيها الطبيعي )اطتصائص األخبلقية ىي خصائص طبيعية( أو يتبٌت ن

غَت الطبيعي )اطتصائص األخبلقية ليست جبوىرىا خصائص طبيعية وإن كانت مرتبطة ابطتصائص 

البنائية، الطبيعية دون اختزاعتا هبا(. كما نتكن ظتن يتبٌت أخبلق الواجب أن يتبٌت اظتدرسة التعبَتية، أو 

أو الًتانسانديتالية، أو التقليدية، أو أن يتبٌت نظرية األمر اإلعتي فيما متتص بطبيعة األخبلق. كما 

نتكن لفبلسفة أخبلق الواجب زعم أن ػتتوى نظامهم األخبلقي نتكن التوصل إليو من خبلل اضتدس 

زنة قابلة للتأمل واظتراجعة بُت أحكام اظتباشر، أو ابلتأمبلت الكانطية يف اظتوقف اظتعياري، او إبكتاد موا

 أخبلقية معينة والنظرايت اليت نبنيها لشرح ىذه األحكام )نظرايت اضتدس(.

أخبلقية أقل اتساقًا مع نظرايت أخبلق الواجب من -إفتا ينبغي االنتباه إىل أن بعض النظرايت اظتيتا

كاضتقوق، –الواجب اظتعيارية  يس من اليسَت حشر مفاىيم أخبلقغَتىا. على سبيل اظتثال، ل

ولذا تشيع العواقبية بُت (أخبلقي، -طبيعية يف النطاق اظتيتا-من زاوية واقعية -والواجبات، واظتسموحات

، فيما قد تبدوا أخبلق الواجب أكثر اتساقُا مع الواقعية غَت الطبيعية، والتقليدية، )أنصارىا

تبدوا مثبًل مفارقات أخبلق الواجب أقل صعوبة حُت يتم والًتانساندينتالية، ونظرية األمر اإلعتي )قد 

النظر لؤلخبلق على كوهنا تعاليم راّبنية موجهة لضمَت كل إنسان حُبكم عبوديتو(. إذا ما مت االعًتاف 
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أخبلقية فلن تكون ألخبلق الواجب عصمة -بتلك االرتباطات بُت أخبلق الواجب والنظرايت اظتيتا

ت وابلتايل ستضعفها، لذا كتادل بعض منظرو أخبلق الواجب يف من مواطن ضعف تلك النظراي

ركاكة ىذا االرتباط، وإبن تفسَت أخبلق الواجب ضمن نظرية طبيعية واقعية من شأنو تقويض أخبلق 

 (.Moore 2004الواجب )
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