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الية  والنفعية  والنفس،  االجتماع  علم    ومبادئ  سبنس   هربرت  لـ  األوىل  المبادى    حول  مدخل   نص   ؛سبنس   لـ    الليبر

جم جمة  بأن  ننوه  (. للفلسفة  د ستانفور   موسوعة)  عىل  منشور و   ،واينستي     ديفيد   . لد   مبر   المؤرشفة  للنسخة  ه    البر

  
    ،الرابط  هذا   عىل   الموسوعة  ف 

   تختلف   قد   والتر
ً

ة   عىل   يطرأ   قد   أنه  حيث   الة،مقل ل  الدارجة  النسخة  عن  قليل   األخب 

جمة.   هذه  تتمة   منذ   ألخرى   فينة  من  التعديل  أو   التحديث   بعض  موسوعة  محرري   بالشكر   نخص    وختاًما،  البر

جمة  واعتمادهم تعاونهم،   عىل زالتا، إدوارد  د.   رأسهم وعىل  ستانفورد،  حكمة.   مجلة  عىل والنس   للبر

 

 

 
1 Weinstein, David, "Herbert Spencer", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/spencer/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/spencer/
https://plato.stanford.edu/entries/spencer/
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 االعتبار   هذا  كان  نإو   االجتماعية   الداروينية  دعاة   من   ةد عا  (1903–1820)  سبنسر  هربرت   يعترب

  دفع   الذي   األمر   ، داروين  وليس   لألصلح"   "البقاءالشائن    تعبي ال  صاغ   من  هو   سبنسر ف  . متاًماخاطًئاًّ  

  ، (1903)  (أسس األخالق)  كتابة  يف  خاطئ  استنتاج  إىل(  G. E. Moore)  مور  إي.  جي.

  معيًبا   ربرت سبنسر ل   العملي   املنطق   كان  ملور،  وفًقا  الطبيعية.  املغالطة   ارتكب  هربرت سبنسر   أن  ووه

  )خاصية   ذاته  اخلي  وبي   طبيعية(   )خاصية  احلياة  قيد   على   البقاء   جمرد  بي   خلط   أنه  ُزعم   حيث   ،للغاية

  طبيعية(. غي

  فصلً (  Richard Hofstadter)  هوفستاتر  ريتشارد  كرس  عاما،  مخسي   من  يقرب  ما  وبعد

  رواج   أن   اً مزاع  ، هربرت سبنسرـ  ل   (1955)  (األمريكي  الفكر  يف  االجتماعية  الداروينية)  من  كاملً 

 (Andrewكارنيغي أندرو  إلام  يف  سبباً   كان  أميكا   يف  عشر  التاسع  القرن  أواخر  يف  املؤسف  سبنسر

Carnegie)  سومنر  جراهام  ويليام  ورؤى  (William Graham Sumner)   للرأمسالية  

  غي   لفاتخم  له  ابلنسبة   الفقراء   وكان   للغاية(  )حمافظاً   سبنسر  كان  هوفستاتر،  نظر   يف   .الوقحةو   اجلاحمة

  عن   قليلً   إال  تزيد  ال   جعلها   الذي   األمر   الفعل،  ردود  مع  تماشى""ت  االجتماعية  فلسفته  كانت   صاحلة.

  (. Hofstadter, 1955: 41 and 46راجع  )  "التدخل  عدم   سياسةعن    بيولوجي   "اعتذار

سبنسر  نظرية  فسر  كارنيغي  أن  جملرد   ولكن   ية داالقتصا  املنافسة  تربر   أهنا  على   االجتماعية  هربرت 

  بقراءة   جنازف  فإننا  وإال  .سبنسر  إىل  تلقائًيا  املعتقدات  هذه  مثل  ننسب  أن  لنا  ينبغي  فل  القاسية،

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fair-use.org/g-e-moore/principia-ethica
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://g.co/kgs/riEUYf
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 وحنن  له.  تفسيان  يف  االجتماعية  الداروينية  أهل   عامة  على  أتثي  أحدث  سبنسر  أن  مفادها  حقيقة

   ."ستداللابال املرتبطة "األساطي  إبدراك  سكينر يسميه ملا  ضحية  ابلوقوع  جنازف

سبنسر  مسعة   سلم ت  مل   مور   صورة   الذي   فيه  املبالغ   التفسيي  هالتشوي  من  كامل   بشكل   هربرت 

  األخية   الدراسية   املنح   أن   رغم  الفكري،  للتاريخ  النائية  املناطق  إىل  هتميشه  إىل  أدى مما    وهوفستاتر،

  ة اد إع  يف   بدءوا   األخلقيي   الفلسفة   بعض   أن   احلظ  حسن  ومن  وإصلحه.  إرثه  استعادة  يف   بدأت

  االجتماع  علماء  بعض   بدأ   مماثل،  حنو  وعلى  ساسي.أ  بشكل   العملي  تفكيه  أمهية   مدى   يقدرون  أتهيله

  تفسي  عادةقوم إبن  ابلضرورة  ألننا  األبد  إىل  الفكري   التاريخ  كتابة  إعادة  تتم   .سبنسر  تقييم   إعادة  يف

عليناتحي  .نوينقاال  للنظر   املهمشي   املفكرين   ترشيح   نعيد  وأحياانً   األساسية   نصوصه   املوضات  تغي  م 

  االنضباط.   عن  النظر  بصرف  ابستمرار  الفكري  تراثنا  بناء  عادةإ  يديولوجيةاأل  واألجنـدات  الفلسفية

  الشمولية   فهوممب   Berlin(Isaiah(  برلي   أشعيا  انشغال  كان  كمثال.  السياسية  النظرية  ولنأخذ

ل له   Bernard)  بوزانكيت   وبرانرد   (T. H. Green)  غرين   هيل  توماس   قراءةدافًعا 

Bosanquet  )هيجلية   مع  احلرية  يعادل   كلمها   أن  يُزعم   ما  بقدر  قصد   غي  عن  متواطئي   هماصفتب  

  البناء   إعادة  نأ  لألسف  و  الذات.  حتقيق  بشأن  خطي  حد  إىل  غنية(  neo-Hegelian)  جديدة

  كبي   حد  إىل   مستمرة   وبوزانكيت   غرين   أمثال  من (  new liberals)  اجلدد   لليرباليي   يديولوجي األ

 .(Skinner, 2002: 16 راجع)

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/
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ميكن  و   .بتحيز أقل  قراءهتا  باشر إعادةن  أن  اآلن  بوسعنا  ابت  فقد اإليديولوجية  مشاعران  حتول  مع  ولكن

  القرن  يف  املهمشي   اإلجنليز   الليرباليي   قراءة   إعادة  اآلن   هبا  نستطيع  اليت  ةي فالكيل  قول ذلك أيًضا حو 

  من   صنعن   اليت  العدسة  تتغي   األوروبية،  الشمولية  ظل  تلشي  ومع  .هربرت سبنسر  مثل   عشر   التاسع

  د التحدي   وجه   على  أو  يُقرأ  أن  ينوي  كان  كما  سبنسر  قراءة  بسهولة  وميكننا  الفكري   لتاريخ ا  خللا 

 كان،  (J. S. Mill  )  ل م    ستيوارت  جون  وكمثل   القدر.  بنفس  ليربالياً   يكون   أن  يريد  عياً فن  بارهابعت

  فقد   القوية.  األخلقية   واحلقوق   ابحلرية  املطالبة  مببدأ   غرسها ب  أصيلة   ليربالية  ة فعيالن  لعجل  اضلني  سبنسر

  ذلك  ومع  مستقلة  أخلقية  بقوة  احلقوق  مع  تتكيف   أن  ميكن  النفعية  نأب  م ل،مثل    اقتناع  على  كان

جيدو   حقا.  هعواقبي  تظل بشكل  تفسيها  عند  بشكل    األخلقية   الليربالية   النفعية   حتاكي  أن  ميكن 

   .أفضل

  

   األوىل املبادئ .1

 عند سبنسر  أسس علم االجتماع .2

   هربرت سبنسرـ ل "الليربالية"  النفعية .3

   التجريبية مقابل العقالنية النفعية .4

 لدى هربرت سبنسر السياسية احلقوق .5

 ة الصاخل .6

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://plato.stanford.edu/entries/mill/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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   املراجع قائمة •

o (هربرت سبنسر )أعمال األولية: املصادر  
o الثانوية املصادر   

   األكادميية األدوات •

  األخرى اإلنرتنت مصادر •

 الصلة  ذات مداخل •

 

 األوىل  املبادئ .1

  الفلسفة،   جانب  إىل   األخرى   التخصصات   من  العديد  غطى  حيث   شاسعاً،  هربرت سبنسر   نتاجإ  كان

  أي   ،منه  سبنسر  فهم نل  الكثي   وهناك  الفلسفية.  غي   هابتكتا  عن   منفصل  بشكل  فلسفته  فهم  مما صّعب

  سبنسر   كتب   السياسية،   والفلسفة   األخلق  جانب   وإىل   .2املطبوعة   الصفحات   من   آالف   عدة

وفق السياق    ةمعين  موضوعات   مترو   االجتماع.  علم   وخاصة   األحياء،  وعلم  النفس،  علم   عن   ابستفاضة

  ما   وهو  اجملاالت،  هذه  كل  يف  خربة   رثهإ  وقياس  سبنسر  مع   تعامللا يتطلب    .قالامل  ا هذ  من  الكثي عرب  

  األخلق   جبانب  نهأ  القول   اإلنصاف  من  يبدو  التحذير،  هذا   من  الرغم   على   اليوم.  أحد  به  يتمتع  ال

  من   كثي  ويف  االجتماع.  علم   يف   وضوًحا   أكثر  م الدائ  هربرت سبنسر  أتثي  نالسياسية، كا  والفلسفة 

 
ر، مشددا على مقدار ما كتبة سبنسر في العديد من المواضيع اخبرني )ج . ب .شنيويند( ذات مرة انه اشترى مؤخرا )حظائر( سبنس 2

 المتنوعة. 
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  نناقش  أن   األفضل  فمن  هذا  وعلى  والسياسة.   والفلسفة   األخلق  وجهيو   يؤسس  تماعجاال   علم  فإن  النواحي

  يتطلب  االجتماعية   نظريته  تبين  ولكن  والسياسية.  األخلقية   نظريته  إىل  ننتقل  أن  قبل  أوالً   االجتماع  علم  مسألة 

  ( األحياء   علم  مبادئ)  من  تتألف   واليت   أبكملها،   الرتكيبية"  "الفلسفة  عليها  تقوم   اليت  األولية   البديهيات  مع  معاجلة

(The Principles of Biology  ) (7-1864،)   (نفس ل ا   علم  مبادئ)و  (The Principles of 

Psychology)  (1855  و  (،1870-2)  و)االجتماع علم    The Principles of)   )أسس 

Sociology    )(96–1876 )   األخالق)و -93)(  The Principles of Ethics)   ( أسس 

1879 ) . 

  الرتكيبية،   للفلسفة  بديهية  كبداية  1862  عام  يف(  First Principles)   (األوىل  املبادئ)  صدرت

  يف   التنكر  من  الرغم  ىلع  .1896  عام  )أسس علم االجتماع(  من  النهائي  اجمللد  إبصدار  وانتهت

  تشمل يف الغالب و  ميتافيزيقية   )األوىل  املبادئ( فإن عشر،  التاسع   القرن  ملنتصف التأملية  الفيزايء   شكل

  يف   جمنونة  تفاصيل  توضيح   إىل   الرتكيبية   الفلسفة  هتدف   العضوي.  والتطور   العضوية   غي   التغيات   مجيع

  وىل.ألا  املبادئ يلي مما  األحيان من كثي

سبنسرـ  ل   وفقاً    قانون   وهي  الكون،  تنظم  مبادئ  ثلثة  يوجد  ،)األوىل  املبادئ(  يف  هربرت 

  يف  الكون جتانس  من  الرغم وعلى  التأثيات. تعدد وقانون املتجانس ستقرارا  عدم وقانون القوة، استمرار 

  غي   بشكل  تتوسع  الطاقة  أو   القوة  ألن  وذلك  متزايد،  بشكل  متجانس  غي  أصبح  أنه  إال  األصل،

  فإن   التأثيات،  تعدد  قانون  وبسبب   ومتغية.  مستقرة  غي  القوة   ألن  مستقر  غي   نستجافال  د.موح

https://books.google.com/books/about/The_Principles_of_Biology.html?id=SRkRAAAAYAAJ
https://www.britannica.com/topic/The-Principles-of-Psychology-by-Spencer
https://oll.libertyfund.org/title/spencer-the-principles-of-sociology-vol-1-1898
https://oll.libertyfund.org/page/herbert-spencer-principles-of-ethics-1887
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  إىل   التجانس  وتية  تسارع   إىل  يؤدي   مما  مضاعفه(،  ضعافأ)  أكرب  بشكل  تنمو  املتجانسة  غي  العواقب

  ، نهايةلا  يف   زنسيتوا  الكون   أن ولو بشكل غي قطعي    سبنسر   يفرتض   التجانس. عدم  إىل  هاوتطور   األبد 

  التجانس.  حنو  ويذوب

سبنسر   مصطلحات   وابستخدام   إىل   وينقسم  ،ابستمرار  تعقيداً   أكثر  الكون   صبح ي   األخرى،  هربرت 

  تسريع   إىل  يؤدي  مما   ،ربأك  بشكل  متباينة  مكوانهتا  تصبح  ،زهامتاي  تزايد  ومع  متنوعة.  جملموعات  األبد

 " بساطة:  أكثر  بشكل  أو   ن.واز الت  حيدث   أن  إىل   هناية  بل  متجانس  غي  الكون  وجعل  ابلكامل   العملية

 تبديد يصاحبه متماسك، جتانس  عدم إىل متماسك غي جتانس  من ول حت أنه  على التطور تعريف ميكن

  الظواهر   كل  فإن  ،سبنسر  لـ  ابلنسبة  .(Spencer, 1915: 291راجع  املادة.")  وتكامل  احلركة

  أكد  وكما .  دائم  كل بش  نسةجامت  وغي  متكاملة  وأصبحت   تتطور،  كانت  العضوية  وغي  العضوية

   األمهية:  من  القدر نفس البشري االجتماعي التطور   حيمل هذا فإن  أعوام، بعد  هربرت سبنسر

 تقدم.  كل  قانون  هو   العضوي  االرتقاء  قانون   أن  بيان  األول  املقام   يف   نقرتح  اآلن، 

 تمع، جملا  تنمية  ويف  سطحها،  على  احلياة  تطور  ويف  األرض،  تطور  يف  ذلك  كان  سواء

  نفسه  التطور  هذا  فإن  والفن،  العلوم،  األدب،  اللغة،  التجارة،  صنوعات،مل ا  احلكومة،

ا  سنجد و   .يستمر يف احلدوث  متعاقبة،  متايز  أوجه  خلل  من  املركب  إىل  لبسيطمن 

  أن   للحضارة، األخية  النتائج  إىل وصوالً   تتبعها  ميكن  اليت  األوىل  الكونية  التغييات  من
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راجع )  أساًسا.  االرتقاء   فيه  يتكون  الذي  هو  املتجانس،  غي  إىل   املتجانس  حتول 

10 1901: I, vol. Spencer,)3. 

ة  مرتابط   تأصبح  لقد   فحسب.  ومتاسًكا  وتبايًنا  تعقيًدا  أكثر   البشرية  اجملتمعات  تصبح  مل  ابختصار،

 ومتيزاً.  ختصًصا  أكثر  ،ءهاأعضا ذلك يف مبا ،امكوانهت وأصبحت أكرب بشكل

 

   أسس علم االجتماع .2

االجتماع)  عتربي  ما  اغالبً  علم    يف   اأساسيً (  The Principles of Sociology)  (أسس 

  املاضي   من  لا  هناية  ال   أبمثلة  مليء  حمتوايته.  من  وكثي  طريقته  حيث  من  احلديث  االجتماع  علم  تطوير

  ، اخلامس  زءفاجل  .4ي البشر   اإلجتماعي  للتطور  الكامل   تصف الشكل  واحلاضر،  القريب  واملاضي   البعيد

  أخلقيات   بفهم   خاص  بشكل   الصلة   وثيق (  Political Institutions)  (السياسية  املؤسسات)

 
بفكرة أن إرنست فون باير كارلللتفرد وة لزيادة انواع كانت عرضجميع األبفكرة أن  دريك فيلهيلم يوزف شيلنيبدو ان سبنسر مدين لفري 3

ردانية الفيكتورية المتأخرة  الدولة: هربرت سبنسر والف ضدرجال  )التجانس يفسح المجال دائًما لعدم التجانس. راجع كتاب مايكل تايلور 

(Michael Taylor’s Men Versus the State: Herbert Spencer and Late Victorian Individualism (Oxford: Oxford 
University Press, 1992) ر غير العضوي والعضوي للحصول على مناقشة أكثر شموالً لالستمرارية بين نظريات سبنسر عن التطو

   واالجتماعي.
مثل  ، المختلفةمنها التحيزات الكثير والتي يستكشف  1873الجتماع في عام ، نشر سبنسر دراسة علم ا أسس  علم االجتماع قبل البدء في  4

تماع الوصفي" في نفس العام والذي  االجتماعية. كما أصدر أول مجلد من كتابه "علم االج  محاوالت، التي تلوث عادةً جميع الة والدينيةالطبقي

ضخم  فهرسعبارة عن الوصفي االجتماع  بعد فترة طويلة من وفاة سبنسر. علم 1934مجلداً وأكمله محررين الحقون في عام  15تضمن 

د إميل دوركهايم سبنسر  ، انتققسم العمل في المجتمع تريخيًا وجغرافيًا. في ، من مجتمعات متنوعة تا، منظم بشكل قاطع ولوجية ات اإلثنللبيان

 ذاتية  السيرة ال، مه االجتماعية. انظر هربرت سبنسر الختياره حقائق عشوائية دفاًعا عن مزاع
(Herbert Spencer, An Autobiography (London: Williams and Norgate, 1904), vol. II, 374) 
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  فهما   الرتكيبية.  الفلسفة  (األخالقية  مبادئه)  جانب  إىل  (السياسية  املؤسسات)  تتوج  .هربرت سبنسر

 . 5القصيد  بيت

   هي: ةيعامل  حل مرا أربع خلل  من االجتماعي التطور يتكشف ،هربرت سبنسر حلساب وابلنسبة

 (.رمسي غي) العرضي  السياسي ابلتعاون تتميز اليت "البدائية" اجملتمعات   .1

 الصارمة.  الرمية  السياسية ةلط ابلس تتميز  اليت املتشددة" احملاربة " اجملتمعات .2

  ظمة املن  لألسواق  اجملال   يفسح  مما  املركزية،  السياسية  اليمنة   تنهار  حيث   "الصناعية"  اجملتمعات .3

 حمدود. لبشك

 احلكومة. سلطة فيها تتلشى اليت  اليوتوبيا سوق التنظيم"، "ذات  تلقائي، وشكل .4

 

  دورة   تغذية   إىل  االجتماعية   الفئات   بي   عنيفة  صراعات   يسبب   الذي  السكاين   االكتظاظ  يؤدي

   ضدها. حمصن   جمتمع يوجد  ال  اليت  واالنقلب  االندماج

  بعضهم   بطريقة  مكان  كل  يفمرتابطي    "أصبحوا  ية،اجلنين  ةراب الق  توعاجمم عدد  ازداد  كلما  أدق،  بتعبي

  اجملتمعات   هذه  احتشدت  وكلما  ( Spencer, vol. II, 1876-93:37راجع  )  .البعض"

  النجاح   يتطلب  اخلارجي.  املستوى  على  وحماربة  عنفاً   أكثر  أصبحت  كلما  البعض،  بعضها  مع  البدائية

 
and Norgate, 1904 iography (London: Williams Herbert Spencer, An Autobذاتية ) السيرة ال، سبنسر  انظر هربرت 5

vol. II, 374 (لحياةلقاعدة صحيحة لأساًسا ، واستمر في كونه ن "نظامه بالكامل كان في البدايةحيث يقول سبنسر إ ..." 
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  املستمرة   احلرب تدخل    والقسري.  السياسي  الصعيد  على   والتماسك  التضامن  من   أعظم  قدراً   احلرب   يف

  بشكل  التوحد  يف تفشل  اليت  اجملتمعات  على  يقضي   مما   السياسية،  السيطرة على  الرمسي  الطابع  وتضفي

  عسكرايً   الناجحة  اجملتمعات   تقوم   بينماو   ملوًكا.  القبائل  رؤساء  يصبحو   أمم  يف  العشائر  تتشكل  كاف.

  تقسيم   حيفز  مما  التجميع"،   و"إعادة   "رتكيبو"ال  االستقرار  إىل  أيًضا   متيل  ،افسيها نم  واستيعاب  إبخضاع

  واملستقرة   الناجحة   "احملاربة"   اجملتمعات   التعاقدي   التبادل   وانتشار  العمل   تقسيمحيول    والتجارة.  العمل 

  عن   الدولة  ترتاجع  حيث  األساسية  واحلقوق   الفردية   احلرية  متنح   سلبًيا"  منظمة  "صناعية  جمتمعات  إىل

  أن   مثل   أخرى  أمور  هناك  ولكن  اخلارج.  من  واالعتداء  الداخل  يف  واالحتيال  القوة  من  اطني و امل  محاية

  البد   عادل  بشكل  املصاحل  كافة  فية  ترى  والذي  ابألمان،  وامللكية  واحلرية   احلياة   فيه  تتمتع  الذي  اجملتمع

  من   البد   املتنافسة،  يةالصناع  اجملتمعات   بي   وابلتايل،  واة؛ ساابمل  يتمتع   ال  جمتمع  من   أكثر   يزدهر  أن

  اليت   بتلك  كامل،  بشكل  الشخصية   احلقوق  على  احلفاظ  فيها  يتم  ال   اليت  تلك   عن  تدرجيياً   االستعاضة 

  (Spencer, vol. II, 1876-93:108راجع  )".ومصان  كامل   بشكل   عليها   احلفاظ   يتم

  يف   املناسب  قتالو   يف  مًعا  تتحد  سوف  كامل  بشكل  احلقوق  على  اظفاحل   فيها  يتم  اليت  واجملتمعات

  إىل   يؤدي  مما  مستقر،  غي  دائما  يكون  التوازن  فإن  سابقاً،  لوحظ  وكما    التوسع.  دائم  سلمي  توازن

سبنسر  كان   الواقع،  يف   والرتاجع.  االحنلل  خطر    اجملتمعات   بشأن  تفاؤالً   أقل  حياته  بنهاية   هربرت 

  والوفاق   الليربايل  ابلتقدم  يتصل  فيما  املتزايد  تشاؤمه  من  الرغم  ىلعو   .6بر احل   تتجنب  اليت  الصناعية

 
لحكومة يوًما ما غير  ير في أن المصلحة الذاتية الضيقة المتضائلة ستجعل امسؤولية التفكسبنسر في  على عاتقه  كما أخذ دوركهايم 6

 .الذاتي  التدمير لمأزق اسيرهستكون من دون دولة م، إن المجتمعات ضرورية. في الواقع بالنسبة لدوركهاي
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  واضح   االجتماعية  سبنسر  نظرايت  علم  يف  املعياري  التنظي  وضع  بلغه  الذي   املدى  أن  إال  الدويل،

   الفردية. وكذلك  النفعية  كانت  كيف  قريبا سنرى يتشابكان. واألخلق  االجتماع علم وملموس.

سبنسرـ  ل  املتأخرين   ي املرتمج  نم   العديد  أصر  نظريته   أن  على  ،تماعاالج  علماء  وخاصة   ،هربرت 

ترتبطانال  وأخلقياته  االجتماعية  قائمة   وأن   ، ببعضهما      استبعاد   ميكننا   وابلتايل  ،بذاهتها  سوسيوجليته 

  بيل   ديفيد  جون انقش   املثال،  سبيل  على االجتماعية.  العلوم  يف  إرثه لفهم جهودان يف  األخلقية  نظريته

(J. D. Y. Peel)  األخلقيات عنده  عن  ياً طقمن  "مستقل  هربرت سبنسر   اجتماع  علم  أن  ". 

هربرت    أخلقيات   ان  زاعماً   ذلك   على  (Jonathan H. Turner)  تورنر   اتش   جواناثن  يوافق

  استمرت   كُمنظر  رت سبنسرهرب   إىل  النظر  طريق  "تعرتض   األخرى  األيديولوجية  القصور  وأوجه  سبنسر

حال)  [السوسيولوجية]  أفكاره   االجتماع   علم  "إن  فإن  لتورنر،  ابلنسبة  فقط(".  شافهاتك  إعادة  يف 

 Robert)  كارنيو  روبرت  كل من    ديستشه  بسهولة".  هذه   القصور   أوجه  جتاهل  ميكن   حبيث دّون  م

Carneiro  ) بيين  وروبرت  (Robert Perrin  )مارك   يشي   ومؤخراً، .7ويثّنون عليه  بيل  بتقييم  

  هربرت سبنسر   نظرية  أن  كتب  حيث  كبي،  حد  إىل   الشيء  نفس  إىل  (Mark Francis)  فرانسيس

بعد مرور  -  ميكننا  ألنه  ولكن .8األخلقية"   نظريته  عن  خمتلف  مستوى  على  "تعمل  االجتماعي  ييللتغ

 
و كذلك روبرت كارنيرو و روبرت   سبنسر  هربرت ,تورنر جوناثان إتش  و ؛   اجتماع تطور عالمرت سبنسر: بيل، هربفيد دي ونج ) راجع 7

 J. D. Y. Peel, Herbert Spencer: The Evolution ofم المئوية " )سبنسر لعلم االجتماع : استعراض و تقييبيرين "مبادىء هربرت  
a Sociologist (London: Heinemann, 1971), 84; Jonathan H. Turner, Herbert Spencer (Beverly Hills: Sage, 
1985), 83 and Robert Carneiro and Robert Perrin, “Herbert Spencer’s Principles of Sociology: A Centennial 

Retrospective and Appraisal,” Annals of Science, 59 (2002), 233)  ال من  وعلى  بيريرغم  يقول  إنذلك،  أيًضا  قد    ن  بيل 

 ( .  235بعضهما البعض. ) ماع والفلسفة األخالقية لسبنسر يمكن قراءتهما بشكل مستقل عنة أن علم االجت ناقش "يبالغ" في قضيته لم 
 اريث رت سبنسر: المومارك فرانسيس ومايكل دبليو تايلور )محرران( ، هربكتاب  ، "مقدمة" فيمارك فرانسيس  8

.( Mark Francis, “Introduction” in Mark Francis and Michael W. Taylor (eds.), Herbert Spencer: 
Legacies (New York: Routledge, 2014), 13)   
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  أي وهنا نعين أيًضا    ،أخلقياته  جتاهل  مع   نظرايته االجتماعية  من   شيء   على   احلصول  -سنوات عدة 

  كل شب سبنسرهربرت  فسران أبننا نعتقد خطأً  فإننا ،دّوهنا  يتال النظرايت االجتماعية  خبلف  آخر شيء

سبنسرجتماع  ا  علم  حت   فسران  أننا  يف  التفكي  عن  انهيك  صحيح، صحيًحا  هربرت    إن  .تفسيًا 

  فكر امل  أتويل  حماولة و   ،شيء  غيها  أو   املسألة   هذه   حول   احلايل  تفكيانب  سابق   مفكر  تنبؤ  اكتشاف

   .متاًما  آخر شيء نستطيع ما  أبفضل سابقال

  من   أكثر  واضح  بشكل  هربرت سبنسر  عند  اعاالجتم  وعلم  خلقياتاأل  فيه  ترتابط  مكان  يوجد  ال

  المارك   من   هربرت سبنسر  كمية ما اقتبسهبْيد أنه يوجد خلف يف    ،(Lamarckismته )الماركي

هربرت    من   كلً   أبن  مؤخًرا  (Peter J. Bowler)  ابولر  ج.  بيرت   انقش  ذلك،  ومع   داروين.  مقابل

  ابلنسبة   التطور.  انيقود   ا معً   الطبيعي   واالنتقاء   املكتسبة  اخلصائص   وراثة  ن أ  يعتقدان   وداروين   سبنسر

 . 9جًدا   قليلابل  أو  للمارك   شيء   كل ب  امدينً   بصفته  هربرت سبنسر   إىل  ننظر  أن  اخلطأ  من  ليس  لباولر، 

سبنسر  دعاءات اب  ابولر   تقييم  يدعم   بعنوان   1893  و  1886  من  متأخرتي   مقالتي   يف   هربرت 

  قصور) و  ”The Factors of Organic Evolution“  (العضوي  التطور  عوامل)

  املقال   ّدعيي  .The Inadequacy of ‘Natural Selection’.10“  (يالطبيع  ءاالنتقا 

  العقلية   القدرات  تطور   مع   الوراثة  ستخداماب  مقارنةً   تنخفض  الطبيعي  النتقاءاب  التطور  أمهية  أن  السابق

ة  المق  ربطت  .التطوري  التغيي  آلية  ابعتباره  األول  لحم   تدرجيياً   األخي  هذا  حيل  .لإلنسان  واألخلقية

 
  ,in Francis and  ”Herbert Spencer and Lamarckism“Peter J. Bowerاور "هربرت سبنسر و الالماركية")بيتر ب 9

Taylor, especially 204).   
 رة جزء من مطارحته مع وايزمان.قالة األخيالمإن  10
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  األخلقي   واحلدس  االرتباطي  النفس  وعلم   الوراثة   استخدام   بي   ازإبجي  (العضوي  التطور  عوامل)

  أو   وامللذات   األفعال   أنواع  بي   عقلية   روابط  إحداث  إىل   األمل  أو   املتعة  تنتج  اليت  األفعال  متيل  واملنفعة.

أيًضا  اآلالم.   على   املوافقة  إىل  احلال  بيعة طب  نميلف  ،االرتباطات  هذه  والرفض  وافقة ملا  مشاعر   ُتكمل 

  املوافقة   مشاعر   تتكثف  لوراثة،وفق االعتقاد اب    األمل.  تسبب  اليت   تلك  ونرفض  املتعة   تولد   اليت   األفعال

   مصقولة. أخلقية بديهيات تدرجيياً  تصبحمث   والرفض،  للموافقة  راسخة أخلقية غرائز يف  هذه والرفض 

سبنسر  اجتماع   علم  كان  مدى  أي   إىلف صراع؟ م  اضً أي  يفيالوظ   هربرت    جي   جليمس   وفًقا  وضع 

هربرت    اعتبار  أن   يبدو  .11الوظيفية   هربرت سبنسر  ابتكر   ،(James G. Kennedy)  كينيدي

  املعاصرة.   املعيارية  املصطلحات   يف  عواقبًيا  ابعتباره  إليه  للنظر  أخرى  طريقة  هو  وظيفي  كعامل  سبنسر

  البشري   التضامن   تعزز  اليت   عياريةملا   واملمارسات   االجتماعية   املؤسسات   حيايب  تماعي جاال   التطور   أن   أي

   واالزدهار. والسعادة 

  تغي ي  قد  هذاو   ،ي االجتماعي  ن ياملنظر قلة من    ويتذكره   ،االجتماع  علم  يف  هربرت سبنسر  مسعة  ت راجعت

  القرن   يف  كيي الكلسي  النفعيي   أن   مع   ،األغلب  يف  نسوه   فقد   نو األخلقي  الفلسفة   أما   ،بطريقة ما

  هيل   توماس  أمثال  من  واملثاليي   ،(Henry Sidgwick)  سيدجويك  وهنري م ل  مثل  عشر  التاسع

  اجلدد   والليرباليي   ،(J. S. Mackenzie)  ماكنزي   ستيوارت   وجون (  T. H. Green)  غرين
 

   :101James G. Kennedy, Herbert Spencer (Boston ,(Twayne Publishers, 1978، هربرت سبنسر)كينيدي جيمس ج. 11

به  ف. في كتاكانت مسألة خال ، فقدية إلى حد كبير الكائنات البيولوجواء كان سبنسر يعتقد أم ال أن المجتمعات كائنات اجتماعية تشبه . س(

 The Relations of Biology, Psychology and )األحياء وعلم النفس وعلم االجتماع" ، األخير بعنوان "العالقات بين علم 
Sociology,” Popular Science Monthly, 50 (1896), 169–70 )للتفسيرات  ال يجب أن "يؤخذ كأساس  تشبية، أكد على أن ال

ببساطة هو التأكيد على "التوازي" بين األجزاء المعتمدة على  ، وكان القصد منه أسس  علم االجتماعسابقًا في صر كان قد أ  ".يةجتماعاال

 . ض في كل من الكائنات الحية والمجتمعاتبعضها البع 
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  الغالب  يف  كان  نإ و   إبسهاب   انقشوهقد  (  D. G. Ritchie)  ريتشي  جورج  ديفيد  أمثال  من

  راشدال   وهاستينغز  مور  مثل  العشرين  نالقر   يف  املثاليون  النفعيون  شعر   كما  .دينق  بشكل

(Hastings Rashdall  )روس  ويليام  مثل-  أكسفورد  وحدسيون-  (W. D. Ross    )أبهنم  

  بشكل  تفكيهم  وجه  قدف  ،الفكري  سياقهم  من  كبياً   جزءاً   هربرت سبنسر  كان  إشراكه.  إىل   مضطرون

  أكثر   اجلد  حممل  على   هربرت سبنسر  أنخذ  مل  ما  أتويًل صحيًحا  ءهؤال   ويلأت  ناميكن  ال  به.  يستهان  ال

 نفعل. مما

 

 ربرت سبنسر هل "الليربالية"  النفعية .3

  كان   لقد  أخلقًيا.  فيلسوفًا   أقرب إىل كونه  كان  لكنه  ،جزئي  بشكل  اجتماع  عامل  هربرت سبنسر  كان

  شرح  أجل  من  التطور  ريةظن  يف   افةبكث  تداول  الذي   أوالً   الليربالية  املنفعة   أنه  على   اآلن  إليه  نشي  ما

   ابلعدالة. الليربايل املنفعي سناإحسا ظهور كيفية

  distributive)  التوزيع   عدالة   مع   يتعامل  كان   أنه  إال   نفعياً،  كان  هربرت سبنسر  أن  من   الرغم   وعلى

justice)   كانت   ل،م  ـ ل  ابلنسبة  كما  له  ابلنسبة  م ل.  ستيوارت  جون  عن  يقل  ال  اجلدية   من   بقدر  

  ساوى فقد    ،ة عندهري احل  مبدأ   مع   األساسية  لةالعدا  ساوى   لم    أن  حي   يفو   متساويتي.  ة والعدال  احلرية

  القاعدة  هي  للجميع،  املماثلة  ابحلرية   مقيدة  فرد،  كل  "حرية  أن  ترى  اليت  حلريةاب  العدالة   هربرت سبنسر 
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ة  أن احلري. ابإلضافة إىل  (  9Spencer, 1970: 7راجع  )  ".لا  وفقا  اجملتمع  منظّ يُ   أن  جيب  اليت

أشكال   من  شكلً   أيًضا كانت  نفعيته أن يضمن  مما ،-ل معند  يكما ه-  مقدسة هربرت سبنسرعند 

  األمور  لكل  األفضل  النفعية  إىل للتوصلوسيلة  احلرية احرتام فإن لكليهما،  ابلنسبة لليربالية.  النية حسن

 صياغةً   واليت مت صياغتها  لإللغاء،  قابلة  غيال  احلرية كلًّ من    فإن  ،وابلتايل  االعتبار.  يف  أخذها  مت  اليت

   .اتًما متوافقتان توافًقا فعةاملنو  ،ةً صحيح

  القابلية هذه    استندت  ،(1879-93)  (أسس األخالق)يف    خاصة   ،هربرت سبنسر  حالة   يف  واآلن 

  اللماركية،   ةيالوراث  واستخدام   الرتابط،  بي   جيمع  الذي  املعقد   التطوري  األخلقي   النفس  علم  على

  من   معينة  أنواع  بي   وراثية   بيولوجية   طاتارتبا  توليد  إىل   للمتعة   املنتج  النشاط  لميي  عة.فواملن  ،واحلدس

  تزدهر   وحيثما  . 12بديهية   النفعية  تصبح  تدرجيياً،  االستحسان.  ومشاعر  املمتعة   واملشاعر  األفعال

  اعي جتماال  التطور  يفضل  واستقرارًا.  حيوية   أكثر  تكون   أن  إىل  اجملتمعات  متيل  النفعية،  البديهيات

  املطلوبة   احلدود  ضمن   "املقيد  فالسلوك  بديهي.  كلشب  النفعية  القواعد  تستوعب  اليت  الثقافات

 املتناغم،  التعاون  ويفضل  العدائية،  العواطف   إىل  يدعو  ال  ،[احلرية املتساوية  مبدأ  يف   عليها  املنصوص]

  لديهم  أعضاء   من  املكونة   موعات جملا"  فإن   وابلتايل  ".  األفراد   متوسط  ويـُْربح، ضمًنا،  اجملموعة،  ح برْ ويُـ 

.  ( Spencer, vol. II, 1978: 43راجع  )  واالنتشار".  النجاة"  إىل  متيل  يعة"للطب  التكيف  هذا

فإن  اجملتمعات  تزدهر   العامة،  املنفعة  تزدهر  وحيثما    إىل   جنباً   يسيان  ة الثقافي  والقوة   العامة   املنافع، 

 
12  ( التطورية  السابق، اإلحصائيات االجتماعية ما قبل    كتابه 

ح سبنس التطور األ 1851ف  ، ( ، ش   
الوالجمع بي   عل   خالفر النفس  معنوي وعلم فراسة  م 

انظر  )  Weinstein, 1998: Ch. 2))  الدماغ.  ايضا  الالماركي با(.   Young, 1970انظر  إىل  الويب  لنسبة  عىل صفحات  المارك  عىل  المدخل  انظر  ة، 
 ....  لم  الفرينولوجيا عىل الويب، تاريــــخ عسة الدماغ )الفرينولوجيا(، جون فان ويــه   ة لعلم فرا. بالنسبمارك تيست, ال جان بابالفيكتورية: 

https://victorianweb.org/science/lamarck1.html
http://www.historyofphrenology.org.uk/
http://www.historyofphrenology.org.uk/
http://www.historyofphrenology.org.uk/
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  اليت   املعايي  ضمن  ويطوروهنا  قدراهتم  راداألف   ارس مي  حيث  أفضل  بشكل  العامة   املنفعة  وتزدهر  جنب.

املتساوية   عليها  تنص املتساوية  تفضل،  ابختصار  .احلرية    مثلها  ،تستوعبها  اليت   اجملتمعات   -  احلرية 

حلرية  اب  اجملتمعات  حتتفل  وحيثما  ذات.  بوعي  املطاف   هناية  يف  ، وتستحضرهاخلقيأ   خمطط  أي  كمثل

   النفعية. الليربالية  وتنتشر الرفاهية تزدهر الة،العد دئا بم من يئهنا كمبدأ   املتساوية

من    لئقفيستلزم القدر ال   ، تعامًل جاًدا  األخلقية   احلقوق  مع   هربرت سبنسر   تعامل   مماثل،  حنو  وعلى

  ابعتبارها   هبا  واالحتفاء  األساسية  األخلقية   ابحلقوق  االعرتاف  القائمة على املساواة  حلريةاالحتفاء اب

املتساوية  حتدد  األخلقية  فاحلقوق  يعية".بط  "نتيجة   وضوحاً   أكثر  املعيارية  متطلباهتا  لوجتع  ،احلرية 

  احلقوق   إن  واحلرية.  احلياة   وهي  أال   لدينا،  أمهية  السعادة  مصادر  أكثر   على  تنص   فهي   جوهري.  بشكل

  أو   هقدرات  رسةاملم  الفرصة  فرد   لكل  تضمن  فهي   العامة.  السعادة  شروط  واحلرية  احلياة  يف  األخلقية

  جتعلنا   ال  األخلقية  احلقوق  نفإ  احلقيقية.  للسعادة  دراً صم   تشكل  واليت  اخلاصة.  ألضوائه  وفًقا  اتهكلي

  تعزز   فهي   ،وابلتايل،  ممكن  حنو   أفضل  على  سعداء   أنفسنا  جلعل  املتكافئة   الفرصة  متنحنا  بل   سعداء،

  فإهنا   ،رية املتساويةحلاب  تتسم  طبيعية"  جئ"نتا  املبادئ   هذه  أن  ومبا  مباشر.  غي  بشكل  العامة  السعادة

   ذاته.  احلرية املتساوية  مبدأ ن م قيمة  أقل ليست

  املعمم   البديهي   تقديران   من   حتديداً   أكثر  أهنا  ولو   ،أيضاً   كبديهيات  األساسية  األخلقية  احلقوق   تنشأ

املتساوية  يف  املتمثلة  النفعية  للرباعة   البديهي   حساسناإل   الواعي  الذات  االستيعاب  فإن  وابلتايل  .احلرية 

املتساوية اب   على   الوقت  نفس  يف  يعمل   العملي،  التفكي   مبادئ   من   مبدأ   إىل   هويلوحت  وتنقيحه،  حلرية 
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 ببساطة   وهذه  صارمة.  قانونية  مبادئ  إىل  واحلرية  احلياة  قدسية  بشأن  الناشئ  املعياري  حدسنا  حتويل

  ،جبدية  الليربالية   املبادئإىل    حنتكما  حينم  أفضل  بشكل  هردتز   العامة   املنفعة  أبن  للدعاء  أخرى  طريقة

   التمهيد. يف وجناًحا  حيوية وأكثر  سعادة أكثر  جمتمعات هي  األخلقية  اتاجملتمعف

أن    ينبغي  فل   ،أحياانً   "الطبيعية"   ابحلقوق   األساسية  األخلقية   احلقوق   يصف  هربرت سبنسر  أن   مع

  ومنهجية   استدامة  األكثر  املناقشة  حتدث.  ماءالعل   بعض  حصل مع بعض   كما-  نا هذا الوصف يضلل

  ( العظمى   السياسية  اخلرافة )]بعنوان[    اخلتامي  الفصل  يف   سبنسرهربرت    ى لد  األخلقية  احلقوق   عن

“The Great Political Superstition”،  (الدولة  مقابل  اإلنسان )  كتاب  من  

(1884)  The Man Versus the State .   طبيعية  األساسية   احلقوق   نأ  يه ف  يقول   حيث ،  

  االحتكاكات   لتخفيف  وسيلة بصفتها    ل ااحل  بطبيعة   تنشأ  اليت   و"األعراف"   ادات" لع"ا  تثمن   أهنا  مبعىن

  رفاه   تعزز  اليت   وحدها  هي  احملددة   احلقوق   فإن  التقليدية،   املمارسات   من  الرغم   وعلى   االجتماعية. 

   .ابلصدفة احتتضنه  اليت اجملتمعات تلك فقطتزدهر   .فعااًل تعزيًزا  اإلنسان

احل  تفسي  تأخرونملا   العلماء   أساء هربرت    دوافع  فهم  أساءوا  ألهنم   وذلك  ،ربرت سبنسرل   قوقنظرية 

  جديل   احتجاج  عن  عبارة  املقال  إن  .رىأخعوامل  انب  ، جب(الدولةنسان مقابل  اإل)  كتابة  وراء  سبنسر

  التدرجيية   عيةشريالت  اإلصلحات على  املرتتبة   لمخاطرل  ترايق   أفضل  ابعتبارها  القوية احلقوق  ابسم   للغاية 

  ولة ؤ مسو   ،للشرتاكية  معادية  لغتها  أن  املؤكد   ومن   بريطانيا.  إىل   سراً   االشرتاكية  إدخال  ىعل  تعمل  اليت

ا  غيض بالطاب  اخل  من  الكثي   عن أحيااًن   هربرت    كتاابت   يف  له  مثيل   ال   ذيوال  ،الجتماعيةللداروينية 
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  -96)  (أسس علم االجتماع)و  (أسس األخالق)  يف  متفرقة  مقاطع  من  الرغم  على  األخرى  سبنسر

8761 )13.  

 عليه  يشهد   كما   ومقنعة  قوية   هربرت سبنسر   هبا  يتمتع  اليت  "الليربالية"  يةالنفع  املؤهلت  ، كانت وابلتايل 

ورد جمموعة    بي ف  ، 1863  عام  يف   م ل  مع  الرسائل   تبادل   عام  يف   فريزر  جملة   يف   املنفعة  لنظرية  ما 

  اطئة اخل لم   ةإشار  على احمتجً  مل ل، هربرت سبنسر كتب  ب،تاكك  1863  عام يف نشرها وبي   1861

  (واملنفعة  العدالة   بي   الصلة)  األخي  الفصل  هناية   من   ابلقرب  حاشية   يف  عيةللنف  معادايً   كان  أنه  إىل

(Of the Connection Between Justice and Utility) .   النزعة   مع   وابالتفاق  

  أن  ربااعت  على   دهش ب  ذلك   يعارض  هربرت سبنسر  فإن  "املطلقة"،  غايةلا  هي  ة السعاد  أن  على  البنثامية

   يف:ويض ،قريبة" " تكون  أن جيب   الغاية

 

 علم - ةً صحيح  تسميةً   املسماة  األخلق   أن  هي  جلهاأل  انقش أ  اليت  النظر  وجهة  لكن

  السلوك   من   معينة   أمناط   تكون  وملاذا   كيف   حتديد   يف   هدفها   لا   -السليم   السلوك 

 والسيئة   اجليدة  ائجالنت  هذه  تكون   أن  ميكن  وال  مفيدة.  أخرى  ةمعين  وأمناط   ،ضارة

 
  تف   مل مًعا والذي يع  ,، للحصول عىل سوء فهم شنيع لسبنسHofstadter, 1955: 40–1  وجه الخصوص ،انظر، عىل     13

ه عىلف  نيا أنه داروي  سب 
تنسب الطبيعية   فالحقوق   , حداثة  أكبر  مثال  للحصول عىل  التقليدية.  الطبيعية  للحقوق  ومؤيدا  راجع) بشك اجتماعيا  اىل سبنس،  ، Offer ل خاطئ 

(ed.) ،1994: xxv – vi.  
ً
رها اتفاقيات  سية باعتبا ألخالقية األسالحقوق ا(، لالطالع عىل شد سبنس ل  Spencer  ،vol. II   ،1978: 195 ا )( انظر أيض

  )اإل 
(حيث يدين 4-113، انظر   The Man Versus the State الدولة  نسان مقابل  ناشئة وغب  قابلة لإللغاء. عىل سبيل المثال  للداروينية الفجة ف 

  الضعيف إلجباره المواطني   "الد
  المال اؤوبي   واالدخارين" "عىل دفع  سبنس اإلصالح القانون 

خاص". عالوة عىل ذلك ، فإن   منه األشلذي قد ال يعان 
معانا يجلب  الوجود  أجل  من  النضال  ترك  يستطيعون  ال  أنهم  لدرجة  "المتعاطفي    غب   أولئك  ه   سلوكهم،  سوء  أو  لعجزهم  نتيجة  يستحقونها  ال  ة 

ر بهم. و ي   ، وإلحاق الالمستحقأجل الوجود أكبر صعوبة عىل    متعاطفه لدرجة أنها يمكن، عن عمد، جعل النضال من ور االصطناعية بهم ض  الحاق الس 
ور طبيعية عليهم تحملها! " وللحصول عىل مثال أكبر    مبادئ األخالق ، انظر) و بأطفالهم باإلضافة إىل ش 

ء ف   
 (. 9vol. II: 40من نفس الش 
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 من  أنه  أتصور  وأان   األشياء.  لدستور  يةور ضر   عواقب  تكون   أن   جيب  بل  عرضية،

 أنواع  هي   ما  الوجود،   وظروف  احلياة  قواني   من   يستنتج  أن  األخلقي   العلم   اختصاص 

  بعد  التعاسة.  تنتج   اليت   نواع ألا   هي  وما   السعادة،   إنتاج  إىل  ابلضرورة   متيل  اليت   السلوك 

  هبا   االلتزام   وجيب   وك؛ل سلل  قواني أبهنا    مبا يُستنبط منها   رتاف االع  جيب   ك،بذل   القيام

 .Spencer, vol-9)راجع    البؤس  أو  للسعادة  املباشر  التقدير  عن  النظر  بغض

88 1904: II,).14 

 

  الطويل   املدى  على  أفضل  بشكل  العامة  املنفعة  تعزيز  على  فعالاأل   من  حمددة  أنواع  تعمل  ابختصار،

جع  ر ت  اأهن  إال  ومباشر،  قريب  بشكل  ًمادائ  لا  تروج  ال  قد نما  وبي  .ةالياحل  ة حظ الل  يف  ائمً دا  ليس  ولكن

  سلوك"   "قواني   هذه  االفعال  أنواع  تشكل  مباشر.  غي  بشكل  أخرى،  بعبارة  أو،  النهاية  يف  دائًما  لهال

الشكل  .صارمة  معيارية   قية األخل   وقناقح  تشكل  أهنا  أي   .ةاملتساوي  احلرية   معايي   حتدد  فإهنا  ،وهبذا 

  تقريباً. شيء  ألي أخلقية  حقوق لدينا كان  إذا  هذه األفعال  اعألنو   أخلقية حقوق  لدينا  األساسية.

سبنسروابلتايل، كان     القوية.  األخلقية   قوق احل  براز إبل  كم    املباشرة  غي   النفعية   إىل   يدعو   هربرت 

   لكل  ابلنسبة
ُ
  األفراد   ألن  أفضل   بشكل  مةعاال  السعادة   تعزز  احلقوق  حنو   املوجهة   النفعية  فإن  ظرين،نّ امل

 
امل في كتاب )السيرة  (، وبشكل ك)مبادئ األخالقي كتاب  نه أعاد طباعتها بشكل جزئي ف اعتبر سبنسر رسالته التوضيحية لِمل مهمة أل  14

شلوا فشال ذريعا في االستنتاج من "المبادئ التأسيسية، الذاتية(. فقد أضاف في )مبادئ األخالق( أن النفعيين التقليديين يتبعون بينثام تبعية ف

 . (vol. I: 92)ة" يجعل الشيء واجب الضرر، وما يجعله واجب المنغع
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  مناسباً،   يرونه  ملا  مارستهممب  والبدنية  العقلية  ملكاهتم   يطورون  عندما  عاد أنفسهم أكثرسإ  يف  ينجحون

 نطلبه  ما  فإن  ،ةاعي اجتم  عيشة نعيش  ألننا  نظًرا   ولكن  احلرية.  من  أعظم  قدراً   بدوره  يتطلب  ما  وهو

  تعمل  .األخلقي للحق  الطبيعية  نتائجها حيث من مناسب بشكل تتجسد احلرية يف مساواة  هو عملًيا

  لذا،  اإلمكان.  قدر  أنفسنا  إلسعاد   أمهية  األكثر  الفرص   أتمي   على   واحلرية  احلياة  يف   األخلقية  احلقوق

 علينا   فيجب   إلام،  مصدر  يزال  ما   املعاصرة  اليةالليرب   النفعية   من  إرثه  ألن  بقوة   الصلة   وثيق   م ل   ظل  إذا

  .يف الوقت احلايل ،ألسفمع ا  نفعله،  مما أكثر   االعتبارعي   يف هربرت سبنسر عضو   إًذا

  ةً خاص   ذلك   يف  مبا   اجلوانب،  من  العديد  يف  م ل   عن خمتلفة    ربرت سبنسر ل   "الليربالية"  النفعية  بيد أن

  ا فرقً   االختلف  هذا   م ل  اعترب   الواقع،  يف  األخلقية.  احلقوق   إىل  هربرت سبنسر  نسبه  الذي  التشدد

  يتفق   أنه  إىل  مشيًا  عية،للنف  الوالء  فية  أعلن  الذي  هربرت سبنسر   خطاب  ىعل  م ل  رد  .بينهما  أساسًيا

  ن ميك  اليت و   ،عمومية"  واألكثر   األوسع  "املبادئ   تتضمن   أن  جيب   النفعية   أن  يف   هربرت سبنسر   مع   متاًما

  يعرتف   أن  يستطيع  "ال  أبنه  قائلً   م ل  حيتج  ،هربرت سبنسر   من  ضالنقي  على   ولكن  ممكنة.  تكون  أن

  عاملية   منها   استخلصها  ميكن  اليت   العملية   االستنتاجات   أن   أو  ضروري،  املبادئ   هذه  من   أايً   أبن

 .(  ,.108Duncan, ed :1908)15("مطلقة)

 

   التجريبية مقابل العقالنية النفعية .4
 

  الذي ألحقهامش الثراجع اله  15
ه عىل رسالة الشكوى من سبنس، حيث يقول: "مع استثناء  ِمل إىل ا  ان 

 
  معرض رد

لفصل األخب  من كتابه )النفعية( ف 
و  لنقعية يقول بغب  هذا  ري"، فليس عندي أية معارضة أفصح عنها لمذهب ]سبنس[؛ وبحذف هذه الكلمة، ال نعلم أي محاٍم معاض عن اكلمة "ض 

 . الرأي"
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  نفعية  من  حسنت  أهنا  ادعى  واليت  "عقلنية"،  نفعية  أهنا  على  ةيقاعدته النفع  إىل   هربرت سبنسر  أشار

  كان  أنه  املفرتض   فمن   "،لين"عق  نفعي  أبنه  مطلًقا  م ل  يصف  مل   أنه  من   الرغم  وعلى  ."التجريبية"  بنثام

   واحًدا. يعتربه

  . ربرت سبنسر ل  ية أخلق-يتاملا  نظرية  هبا  توحي  كانت   اليت  ية""العقلن  النفعية  أمهية  من  التقليل  ينبغي  ال

  ،قطًعا  االجتماعية   الداروينية   عن  بنفسه  هربرت سبنسر  أنى  "عقلين"،  نفعي  أنه   ىعل  نفسه   وبتعريف

  ي هكسل  هنري  توماس   اهتام  على   رده   ويف   حمله.   غي   يف  السمعة   ءسي   مور   حكم   كان  ملاذا   موضًحا

(. H. HuxleyT)  سبنسر  أصر  لألصلح"،  قاء و"الب  اخلي  بي   خلط  أبنه   أن   على  هربرت 

الوجود    لصراع  سابقة  األخلق  أن  على  يهكسل  مع  اتفق  ولقد  متكافئي.  ليسا  و"األفضل"  "األصلح"

وذلالبشر  ظهر   حي   الطبيعي م،  ابلرغم    البشر   يستثمر    .ة التطوري   الناحية   من  سيهافت   إمكانية   ن ك 

 تشكل  البشري.  غي  التطور  عن  نوعياً   ًفاتلخم  البشري  التطور  جيعل  مما  ،ةأخلقي   ياتتقصبـ  تطورلا

  ألنشطة   ةادل الع  "احلدود  حتدد  ما  بقدر  قيخل األ   قصيلتا   من  تقدًما  األكثر   الشكل  "العقلنية"  النفعية

 .Spencer, vol -28راجع )  .اآلخرين  مع  تفاعلته  يف  عليه"  فرضها جيب  اليت   والقيود   ]الفرد[،

125 1901: I,)16  ،احلرية    مببدأ   املكتمل  غي   النفعي   حدسنا   تنظيم  يف   دأ نب  أن   مبجرد   ابختصار

  غي   ودقة  مبهارة   البقاء   أجل  من  التطوري  الصراع  "تقّصي"  بـ   نبدأ  املشتقة،  األخلقية  وحقوقه  املتساوية

 
تفكير األخالقي لسبنسر خاطئ ألنه يثني على "نظرية المصارعة للوجود" ، راجع محاضرة رومانيس المثيرة  سلي بأن النسبة التهام هكبال.16

 Spencer’s “M. De). راجع أيًضا  (.Evolutionary Ethics” in Huxley, 1929: 80–2)، "األخالق التطورية"  1893ام  للجدل ع
Laveleye’s Error” in Spencer, 1898: 116.) 

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/
https://ucmp.berkeley.edu/history/thuxley.html
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  مل  كما  رفاهيتنا  يز تعز   أجل  من  صارمة  ليربالية  مبادئ  مع  ذات  بوعي  نفعيتنا  نستثمر  حنن  مسبوقي.

   قبل.  من حيدث

  من   أفضل  بشكل  "العقلنية"  ابلنفعية  هربرت سبنسر  يعنيه  ما  فهم   قد  سيدجويك  هنري  أن  اآلن  يبدو

سبنسر   يفهم  مل  سيدجويك   أن  من  الرغم  على   الناس،  معظم   سيدجويك   أشرك  أيًضا.  متاًما   هربرت 

سبنسر  (خالقألا  طرق)   من  الثاين  الكتاب   اختتام  كان   دة.ع  واضع م  يف   نقدي  بشكل   هربرت 

(The Methods of Ethics    ) (1907،)  ( االستنتاجي  املتعة  مذهب)  بعنوان  

(Hedonism Deductive)،  17.ربرت سبنسرل  -مسترتاً  كان  نإ و - مستمر انتقاد  

  ة علميّ   هناأب  لقو ال  من  الرغم  على  ،يةاستنتاج  جمرد  هربرت سبنسر  نفعية  كانت   لسيدجويك،  ابلنسبة

  ألنه،  ستنتاجيالا  املتعة  مذهب  يفشل  ذلك، ومع   جريبية".لت"ا  النفعية   من أكثر  صارم بشكل  وعقلنية

  اللذة   ألسباب   عام  مل ع  يوجد  ال   ،سرهربرت سبن  مثل   االستنتاجية   املتعة   أتباع   يعتقده   ما   عكس  على

  السعادة.  لتعزيز  للنقض   قابلة   غي   عاملية  أخلقية   قواعد   صياغة   يف   أبًدا   ننجح  لن  أننا  يضمن   مما  واألمل،

  لإللغاء   قابلة   غي  قيةلأخ   قواعد  صياغةإبمكانيتنا    أن  يزعم   حي   األمر   هربرت سبنسر   صّعبي  كما

   النظرية. ناحية لا من مثالية  أخلق ي ذو  لبشر

 
،  سيدجويك للحصول على رد سبنسر على  ولسبنسر.  سيدجويك  مزيد من تقييم  ل    Sidgwick, 1880 and Sidgwick, 1902يًضا راجع أ.17

 ( Weinstein انظر أيًضا (Spencer, 1881 reprinted as “Appendix E” in Spencer, vol. II, 1978)، انظر، على سبيل المثال 

,( 2000 for Spencer’s undervalued role in Sidgwick’s thinking. 
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ذوي    البشر  عليه  سيبدو   الذي  الشكل  تصّور   نستطيع  ال  أننا  مبا  دجويك،يس  رأي   يف  أوال،  .1

  "املطلقة"  لألخلق  امثاليً   ا قيً أخل  (code)  نظاًما   استنتاج  أبداً   نستطيع  لنف  األخلق املثالية، 

   لم. ابلنسبة

  إرشادات   وفر تس  ذلك  مع   افإهن  ،اذه ك   نظام  تصور   -ما  بطريقة -  استطعنا  لو  حت  ا،اثنيً  .2

  18العقلنية.   غي   وميولم   وعواطفهم  الفعلية   رغباهتم  بكل   جندهم  كما   للبشر  كافية   غي   معيارية

  صقلها   حماولة   علينا  وجيب   كننامي  واليت  ية،النفع  الفطرة   هو  لدينا   ما  كل ف  لسيدجويك،  ابلنسبة

   19املتغية. ظروفنا ملتطلبات  وفًقا وتنظيمها

  صرامة   أكثر   "التجريبية"  النفعية   جعل   يف  جنح   أبنه  نفسه  خلداع  هربرت سبنسر   سيدجويك   انتقد   إذن،

سبنسر   كان  "عقلنية".  وابلتايل  استنتاجية   جعلها  خلل  من   متنوعة   جوانب   ببساطة   يقدم  هربرت 

  النفعية   من  هربرت سبنسر  خة نس  كانت  ذلك،  ومع     ذلك.  من   بدالً   "ريبية "التج  عيةنفال  من  أخرى

  مل    هربرت سبنسر   يتعقب   مل   .خيألا   هبا  عرتفا  واليت  سيدجويك  نسخة  إىل   بكثي  أقرب  ة""التجريبي

   .أيًضاا منهجيً  تعقًبا سيدجويك  ب تعقّ  بل فحسب،  ضمنيا كبيًا تعقًبا

  The Methods of Ethics))(  خالقألا  طرق)  كتاب  من  السادسة   الطبعة   مقدمة   يف

  أصبح   نفعي،لا  احلساب  يف   القصور  أوجه  متزايد  بشكلأدرك    عندما  أنه  يكسيدجو   كتب   (،1901)

،  التطور  منحه  الذي  العام  االفرتاض  أساس  "على  السليمة   للفطرة  النفعية  الفعالية  جتاه  حساسية  أكثر
 

 (..idgwick, 1907: 467ffs) ، انظر بشكل خاص 18
إلحياء   2000، نوفمبر Utilitas. انظر أيًضا العدد الخاص من )Schneewind ،1977( انظر  ، من أجل نظرية سيدجويك األخالقية  .19

 . سيدجويكالذكرى المئوية لوفاة 
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راجع )"  العامة...  دة السعا   إىل  ييؤد  سلوك  إىل  تشي   األخلقية  واآلراء   املشاعر   أن  وهو

Sidgwick, 1907: xxiii)  .موثوق   إجراء  السليمة  احلسية  الفطرية  األخلقإن    أخرى،  بعبارة  

  املشاعر   ظهور   فضل  قد  االجتماعي  التطور  ألن   الصحيح   القرار  الختاذ  عليه  االعتماد  ميكنو   ،به

  أو   متضاربة  إرشادات  توجيه  يف  السليمة  الفطرة  خذلتنا  وكلما    السعادة.  تولد  اليت  العامة  األخلقية

  إىل   جنًبا  األخي، ويعمل  عينفال  واحلساب  النظام  استعادة  يف  اطاالخنر   سوى  خيار  لدينا  فليس  ضبابية،

   األبد. إىل وتنظيمه  بصقله يقوم حيث   األول، مع  جنب

  طمس   قد  هربرت سبنسر  أن  من  الرغم   على  الطريقة  بنفس  ربرت سبنسرل  "التجريبية"  النفعية  تعمل

  يرى   . هاتفوقض  املفرت   "العقلنية"   ة والنفعي  ة""التجريبي  النفعية  بي   ريق فالت  خلل   من   التشاهبات  ههذ

  يف   املثبتة  قوهتا  من  البديهية   قوهتا  تستمد  املنطقية  األخلقية  أحكامنا  أن  سيدجويك ك  هربرت سبنسر

 عن  بنثام  مثل  "التجريبيون"  النفعيون   أكده  ما  عكس  على  آخر.  إىل  جيل  من  ة يوراثة واللنفعي ا  تعزيز

  على   أبًدا  املنفعة  تعزيز  يقتصر  ال  البديهة.  نم  خال    فراغ  يف  ةعينف  حساابت  ريجن  ال  فإننا  اخلطأ،  طريق

  بشكل   ومقارنتها  املنافع   حساب  خلل  من  ،خناطر ]ابلشيء[ الكثي   عندما  خاصة   اخليارات،  اختيار

  األخلقية.   بديهياتنا  تنهار  حيثما   النفعي  العملي  املنطق   ظهور   يبدأ   ذلك،  من   بدالً     وحاسم.   نقدي

 "غامضة  أهنابديهياتنا    تثبت  ما  غالًبا  حيث  ،وحتسنها  األخلقية  ياتنايه بد  قيةخل األ   العلوم  ختترب

  تفسي   جيب  املتطلبات،  جلميع  مناسًبا  قبلهم  من  التوجيه  "جعل  أجل  من   ومتناقضة.  "  ابلضرورة

  الظروف   لتلك   حتليل وجد  ي  أن   جيب  ،الغاية  هذه   لتحقيقو   العلم؛  بواسطة   وحتديدها  إملءاهتم
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  مثل  يستلزم  ".  معها  نشأت  اليت  واملعاكسات  املضادات  ومن  لا،  يستجيبون  اليت  يشةعامل  مالالستك

  هبذه   الوفاء  بواسطة   تتحقق   اليت   الغاية   اابعتباره   واحد،  كل   "  بسعادة  االعرتاف  دائًما   التحليل   هذا

   (Spencer, vol. I, 1978: 204راجع الشروط".)

  يفسح   مما  السابقة"،  البشرية  بة للتجر   املرتاكمة  النتائج"  من   ي"عو   بل   حدثت"...  "التجريبية"  عيةالنف

. (Spencer, 1969: 279 ffراجع  )  العقل"   "حيددها  اليت  "العقلنية"  لنفعيةل  النهاية   يف  اجملال

  التجربة"،  حتليل  هاعن  ينتج  يتلا  العامة  االستنتاجات  إىل  ضمنًيا  "يشي  األخي  فإن  ذلك،  ىلابإلضافة إ

 .(Spencer, 1981: 162-5 راجع) م"اع "بشكل احلياة على دة"البعي اثر"اآل وحساب

  أهنا  من  الرغم   على  حازمة  إهنا  استنتاجية.  وليست  ،وجتريبية  نقدية  "العقلنية"  النفعية  تعترب  ابختصار،

  النفعية   جيعل  مما  العامة،  دةللسعا   ضروري  كشرط  إبطالا  ميكن  ال  اليت  األخلقية  احلقوق   حبكمة  تتبىن

زعم  ،كبي  حد  إىل   أيًضا  ةً تطوري  وكانت  .رمةاص  رباليةيل هربرت    من  لكل  ابلنسبة  سيدجويك.  كما 

  لها ويصق  لدينا،  الكامنة   األخلقية  البديهيات  النفعي  العملي  املنطق  يفضح  وسيدجويك،  سبنسر

  هربرت سبنسر   وصف  وبينما  .فائدهتاقلة تقدير    من  الرغم  على   اآلن  حت  تطورت   د هي قو   ها،وينظم

  مسافة ذو    اجتاه  يف   "التقدم   بشكل أفضل   هعلي  سيدجويكأطلق    "العقلنية"،  ة يفعالن  حنو  التقدم   هذا

  .(Sidgwick    , 1907: 455راجع ) "املثالية املستنية  ]التجريبية[ النفعية   إىل أقرب 

  جويك وسيد  هربرت سبنسر  أن  إال  ،وريةالتط  عيةنفلا  من  نسختيهما  بي   أوجه التشابه  من  الرغم  على

 :تي أساسي انحيتي  يف  اختلفا
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سبنسرل   ابلنسبة  أواًل،  •   خلل   من  "التجريبية"  النفعية   حقنت  "العقلنية"  النفعية   ن إف  ،ربرت 

  أبداً.  يتوقف  ال  التنظيم  فإن  لسيدجويك،  وابلنسبة  لإللغاء،  قابلة  غي   أخلقية  حقوق  مقاربة

  تقلبات  مواكبة   أجل  من  مسمى  غي  أجل  إىل   السليمة  الفطرة   مظي تن  يستمر  ذلك،  من  بدالً 

  احلقوق   يف   صارما  تشددا   وليس  مرونة  املثلى  النفعية  االسرتاتيجية   وتتطلب   االجتماعية.  اظروفن

  أبذواق   مقارنة  دوغمائي  بشكل  ليربالية  أكثر  هربرت سبنسر  نفعية  كانت  الواقع،  يف  الراسخة.

   رونة.مو  اعتدااًل   األكثر السياسية سيدجويك

 ،ربرت سبنسرل  ابلنسبة  كذلك.  سيدجويك  يكن  مل   بينما  الماركياً   هربرت سبنسر   كان  ،ياً اثن •

تطبيق   هذه   تصبحمث    فرد.  لكل  األخلقية  البديهية  صقل  على  األخلقية  ةو الق  يعمل 

  بيولوجًيا   للتوريث   قابلة  لكوهنا   نظًرا   املقبلة،  األجيال   يف   ةمتزايد و   ةموثوق سلطة    ذات   البديهيات

  صرامة   أكثر  األخلقية  السليمة  الفطرة  تصبح  نأ  الثقافات  تلك  وتفضل  (،فقط  ثقافًيا  )وليس

  ، اإلدراك بشكل واعي  يف  املفضلة   اجملتمعات  أعضاء   يبدأ   املطاف،  هناية   يف   األشياء.  تسوية   يف

  ة النفعي  حتل  .املوروثة  األخلقية  للبديهيات  املنفعة  توليد  على  قدرةال  متعمد،  بشكل  ونسنمث حي

  ال   اليت  القيمة   نتعلم  بينما  "التجريبية"  والنفعية  السليمة  الفطرة  حمل  ببطء  ية""العقلن  العلمية

   20يومية. نفعية  قرارات  اختاذ  كإجراءات  املشتقة األخلقية وحقوقها  احلرية يف  للمساواة تضاهى

 
قد فكر جيدًا في الجوانب األخرى لنظرية سبنسر  سيدجويك  الماركية. يبدو أن  اللرفضه    م قدا يليها.وم  )dgwickSi ،  1902: 138  (انظر.20

المج العلمي ، ال أعرف  أنه "كمقال مفيد نحو بناء ع كتب سيدجويك  أسس  علم االجتماعمن   II لد االجتماعية. بخصوص   ئاشيلم االجتماع 

انظر  اجيد  ."(A. S. Sidgwick and E. M. S. Sidgwick, Henry Sidgwick: A Memoir (London: Macmillan, 1906  .)

بالمثل رفض الماركية سبنسر في محاولة لتضخيم خالف ، حل  اته مع سبنسر. كان ريتشي تريتشي  ، وتبعًا لسبنسر  منفعيًا  طوريًا وليبراليًا 

نتقاء الطبيعي العرضي باعتباره اآللية التي تقود  يم محل االالعقالني" الحكختيار  التفكير العملي النفعي محل الحدس األخالقي حيث حل "اال

 ، "مبادئ تدخل الدولة"    نسر ، انظر بشكل خاص ريتشيالنتقادات ريتشي لسب لالطالعقدم االجتماعي والرفاهية. الت
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  ذلك مما أدركه و   ،اخلفاهتم   عن   النظر  بغض    يدجويك،س  مثل   منفعًيا  ذلك  مع   هربرت سبنسر   كان

  كما   كلسيكي  فعيمن  أبنه  هربرت سبنسر  وصف  يف   نرتدد   أن   جيب   أننا  من   الرغم   على   .اًمامت  األخي

 . اآلن سيدجويك  نسمي

سبنسر   تصوير   يف   العشرين  القرن   مطلع  يف   الوحيد   سيدجويك  يكن   مل   ذلك،  ىلإابإلضافة     هربرت 

  (J. H. Muirhead )  مويرهيد  هنري  جون   إليه  نظر  حيث  أساسي.  بشكل  منفعًيا  ابعتباره

راجع  ).1939  عام  أواخر  يف(W. D. Ros)   سرو   ويليام  فعل  وكذلك  اعيً منف  ابعتباره

Muirhead, 1897: 136; Ross, 1939: 59)  الوقت   ذلك  يف  أملانيا   يف   العلماء  حت  

 على   (A. G. Sinclair)  سنكلي  إليه  نظر  املثال،  سبيل  على  منفعًيا.  ابعتباره  هربرت سبنسر  واءقر 

 نفعية)  كتابة  يف  سنكلي   خلص  ،1907  ام ع  يف  سيدجويك.  مع  املقارنة  يستحق  منفعي  أنه

 : أن ىلإ (هربرت سبنسر و  سيدجويك

 “Daher ist er [Spencer], wie wir schon gesagt haben, ein 

evolutionistischer Hedonist und nicht ein ethischer 

Evolutionist”                                                                           

  ابلفعل،   رأينا  كما  التطورية  ةاملتع   مذهب   مناصر  (هربرت سبنسر)"  :  األملانية  عن  ترمجتها   ميكننا  واليت

 ( Sinclair, 1907: 49  عراج)." األخلقية التطورية  أنصار  من وليس

 
 (Ritchie, “The Principles of State Interference” in Nicholson, ed., vol. 1, 1998.  )انظر أيًضا (Weinstein, 2002: 

للحصول على وجهة   (Den Otter, 1996: 93–8)لمناقشة تفصيلية للتشابهات التي تم التغاضي عنها بين سبنسر وريتشي. انظر(  90–83

وانظر  نظر   ريتشي.  ضد  مع(  Weinstein, 1998: 26–9)سبنسر  لسبنسر  النقدي  التبادل  أجل  من  وايزمان  ،    معقولية حول    اوغست 

 الالماركية. 
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  قرن ال  نفعية  يف  راً استثما   قلأ  هربرت سبنسر  اعتبار  يف  املتمثلة  اخلاطئة  العادة  يف  وقعنا  مهما  لذلك،

 . القارية وأورواب  إجنلرتا من  كل   يف  املباشرين معاصريه قبل  من  الطريقة  هبذه  هفهم  يتم لم ف  ،عشر التاسع

 

 السياسية  احلقوق .5

  أيًضا   كان  كذلك  االجتماعية،  الداروينية  فهمبفعًل    اجتماعي"  "دارويين يكن  مل  هربرت سبنسرإذن  

  األمر  يقتصر   ال  ماشان.  وتيبور   ماك  إريك  مثل  البعض،   علهج  كما  فيه  لبس   ال   بشكل   ليرباترية  قل أ

  اليت   "احلقوق   بي   ا أبدً   عنه  يتخل   مل   الذي   ريقتفاليف    أيًضا   بل   فحسب،  األساسي  النفعي  مذهبه  على

 .ليرباتريك  قراءته  الصعب   من  جيعل   مما  "السياسية"،  واحلقوق  ينبغي"  كما  الصحيح  النحو   على  تسمى

  فإن  احلرية،  يف   للمساواة   حقيقية   مواصفات   "ينبغي  كما   الصحيح  النحو   على   املسماة   "احلقوق  وبينما

  يتطلب  ما   وبقدر  األخلقي.   بنقصنا   مشروطة  مؤقتة   أدوات   إهنا   كذلك.   ليست   " السياسية  "احلقوق

  أن   تضمن  السياسية احلقوق  فإن السليمة،  خلقيةاأل  للحقوق  حلكومةا  إنفاذ  أخلقياً   كاملي   غيكوننا  

  حنو   على  نفسها  األخلقية   احلقوق   أبداً   تنتهك  وال  ،رغم من ذلكابل   معظمها  يف  محيدة   حلكومةا  تظل

ربرت  ل  أساسيان  سياسيان  حقان  العام   االقرتاع  يف  واحلق  الدولة"   جتاهل  يف   "احلق  إن  مربر.  غي

 ميكننا  ال"  :(Social Statics)  (تماعيةاالج  اإلحصائيات)  كتابه  يف  هربرت سبنسر  يقول .سبنسر

  يف   حر"  مواطن  كل   ".  القانون  عن  الطوعي   اخلروج   شرط  تبين  يف   املواطن  حبق  نعرتف  ولكن  االختيار

  دعمها   مقابل   الدفع   ورفض   محايتها   عن   والتخلي  عنها(  صلته  إسقاط   )حرية  ابلدولة   ال االتص  قطع 
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(."Spencer, 1970: 185)  .احلكومة   تقييد  يف  يساعد  احلق   هذا   فإن  ،ربرت سبنسرل  نسبةوابل  

  حيدث  ال عندما آخر  مكان اىل أعمالم  أبخذ  للمواطني  يسمح ألنه  السليمة ألخلقية ا  احلقوق حلماية

   ذلك.

  يف   املثال،  سبيل  على  البسيط.  اجملرد  السياسي   احلق   هذا   من  النهاية  يف   هربرت سبنسر  تربأ  لك، ذ  ومع

  "ال  املواطني   ألن  نظرًا  أنه  على  أصر   ،1894  عام  (An Autobiography)  (لذاتيةا  سريته)

  يف   احلق  لم  فليس  احلكومة"،  عليه  حتافظ  الذي   االجتماعي  النظام  من  االستفادة  جتنب  ميكنهم

لم و .  ( Spencer, 1904, vol. 1: 362راجع  )محايتها.  نطاق   من   االنسحاب   أن   ليس 

  تتعرض   األساسية  األخلقية  حقوقهم  أبن  شعروا  كلما  أخرى  ماكن أ  يف  مشروعة  بصورة  أعمالم  اأيخذو 

  كما   هربرت سبنسر  نفسر  أال   وجيب   الدولة"،  جتاهل  يف   "احلق  عن   النهاية  يف  ختلى   نهأل  احلماية.  لسوء

 p. 289–290,  footnote 10, the text of which  راجع).1974  نوزيك   يف   جاء

is on p. 350)   هربرت    زامالت  تضاءل  مماثل،  حنو  وعلى  حلق.ا  هذا  لدعم  إليه  اإلشارة  متت  حيث

   حقة.الل كتاابته  يف العام  االقرتاع حبق  سبنسر

  ملنع   ليهاع  االعتماد  ميكن  وسيلة  (االجتماعية  اإلحصائيات)  هكتاب  يف  العام  االقرتاعيعترب    وبينما

واواج  جتاوز   من  احلكومة   وفقاً   يستنتج  هنلك  صحيح،  بشكل  األخلقية   احلقوق   حبماية  لتمسكبها 

  ختلى   وابلتايل  فعال  بشكل  بذلك   القيام  يف  فشل  العام  االقرتاع  أن  ،(س األخالقأس)  ه[ املتأخركتابل]

  من   أكثر  األخلقية  حلقوقا  احرتام  يهدد  العام  االقرتاع  حق  أن   إىل   بعد   فيما  خلص   مث له.   دعمه  عن
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  ح يسم   مما  لتشريع"،ا   يف  "اإلفراط  ،النساء  يشمل  عندما  خاصة  العام،  االقرتاع  شجع  حيث محايتها.

  لتعديل   استعداًدا  أكثر   آنذاك  هربرت سبنسر  كان   اختصاصها.  من   تكن  مل   مسؤوليات  بتويل  للحكومة

  األخلقية  احلقوق  أتمي   يف  وقاحلق  هذه  ضمان  ملدى  املتغي  تقييمه  مع  يتماشى   مبا  السياسية  احلقوق

عليها    اليت  األساسية   السياسية   قوقاحل  بعض  أبن  تناعهاق  ازداد  وكلما  .السعادة  تعزيز  ةل فضيتعتمد 

  مل   وإن  دميقراطية،  أقل   وأصبح  عنها  لتخليه  استعداًدا  أكثر  كان  ماكل  عكسية،  نتائج  إىل  ابلتايل  تؤدي

   .واضح بشكل ليرباترايً  يكن

سبنسر   محاس  اؤل تض  فإن   وابملثل،  Hillel)  شتاينر  هيليل  وجده   )الذي   راضياأل  لتأميم   هربرت 

Steiner    ) احلرية    ملبدأ   يعيةطب كنتيجة  جاءت اليت  املتزايدة   الشكوك   جانب  إىل  للغاية(،  ملهًما   مؤخًرا

سبنسر ل  وفًقا   21.هراديكاليت  تراجع   على   تشهد   واليت   املتساوية   اإلحصائيات(  كتابه  يف   ربرت 

  شأان  تقل  ال   "جرمية   كان   ابلتساوي  األرض   استخدام  يف  احلق   من   مواطن   كل  رمانح  فإن  ،)االجتماعية

  كانت   (Spencer: 1970, 182راجع  )  .الشخصية"  حرايهتم   أو  م أرواحه   سلب   ميةجر   عن

املتساوية  مع  متوافقة  غي   اخلاصة  األراضي  ملكية   الوصول   من  املواطني   معظم  حرمت  ألهنا  احلرية 

  ذلك،   ومع   جوهرايً.  والسعادة   والقوة   الصلحية   ممارسة   عليه  تعتمد   الذي  األرض  سطح   إىل  املتساوي

  مما   ألراضي، ل   شامل  أتميم   إىل   الدعوة   عن   هربرت سبنسر  ختلى   (،أسس األخالق)  تابهك  خلل  منو 

  هربرت سبنسر   اعترب  قد  األمريكي،  جورج،  كان  .(Henry George)   جورج  هنري  حفيظة   أاثر

 
Hillel Steiner ،Land“ ،arly Liberty and the E  (ينر بسبنسر لتوقع نسخته الخاصة من الليبرتارية اليسارية ، انظرإعجاب شتا  21

Herbert Spencer ،” History of Political Thought ،3 (1983انظر أيًضا .) Hillel Steiner, “Liberty and Equality,”) 
Political Studies, 29 (1981)).  
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  من   هربرت سبنسر  تنصل   مث   اخلاصة.   األراضي   ملكية   إللغاء   نيفة الع  محلته  يف   هائلً   حليفاً   السابق   يف

  يف   السياسي  احلق  وكذلك   الدولة،   جتاهل   يف  السياسي  قواحل   األرض  ماستخدا   يف  األخلقي   احلق

  -  رض ألا   استخدام  يف   احلق   عن  تنازله  يف   والتجريبية.  العقلنية   النفعية   بي   متييزه  يقوض   العام،  قرتاعاال

هربرت    خيون   -  زها تعزي  من   بدالً   العامة  املنفعة  يقوض   األراضي   أتميم  أبن  االحقً   مقتنًعا   أصبح   ألنه

  إىل   خلص  ألنه  ليس  اضياألر   أتميم   عن   ختلى  قد و   عليها.  كان   اليت   التقليدية  التجريبية   النفعية   سبنسر

املتساوية  مبدأ  استنتاجي  بشكل  يتبع  ال  األرض  استخدام  يف  احلق  أن   مقتنًعا   أصبح  نهأل  بل   ،احلرية 

   املنفعة. ز لتعزي بياً جتري عكسية نتائج ذات   اسرتاتيجية انتك  أبهنا

  لة" الدو   جتاهل   يف  "احلق   مثل  السياسية   للحقوق   نبذه   خلل   من  كشف  أنه  هو   وضوحاً   األكثر  واألمر 

  منطقه   يف   آخر   شيء  كل   على  التجريبية   النفعية  االعتبارات   تفوق   مدى   عنذلك  ك  مالعا  االقرتاع  وحق 

  املنفعة   صفيف    يكن   مل  أيًضا  ولكنه  ،قطف  اثبًتا  وأ  ملتزًما  يرباترايً ل  هربرت سبنسر  يكن   مل  العملي.

  ليربالية،  نفعية  اآلن  نسميه  ما  على  الغالب  يف  هربرت سبنسر  كان  النهاية،  يف  .مببالغة كذلك  العقلنية 

  ق احلقو   اعترب  هربرت سبنسر  ن كل  واملنفعة،  القوية   احلقوق  بي   اجلمع   حاول  كبي،  حد  إىل   مل  مثل

 .ملبعكس  لإللغاء  ةقابل  غي  األخلقية

 

 ة خامت .6
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يرتبطشيئ   (Allan Gibbard)جيبارد  آالن   اقرتح   السليمة   الفطرة   صقل   يف   يدجويك، بس  ا 

  للتقييم   علمية  تقنيات  "نطبق  حنن  واعية".  "نفعية  إىل   اللواعية"  "النفعية  حنول  أن  وهو  وتنظيمها،

 ,Gibbard in Miller and Williamsراجع  )  اللوعي"  القدمي  الدف  حتقيق  لتعزيز  الدقيق

eds., 1982: 72.)  سبنسرل  "الليربالية"  النفعية  كانت  كان  بينما،  مقارانً.  أخلقًيا  علًما  ربرت 

راجع  )"  متاًما  املستنية  النفعية  إىل   أقرب   تقريب  اجتاه  يف   التقدم   "   إىل  ببساطة  يهدف   سيدجويك

Sidgwick, 1907: 455).    عكس سبنسر  لدى   كان  ذلك،وعلى    أكرب   تطلعات   هربرت 

  النفعية   كانتو   .العلمي   الطموح  حتت  "متاًما  املستنية   "النفعية  حنو  التحرك  جمردكان    لنفعية.ا  إلصلح

  اكتشف   وقد  .حت   عملية  سياسية  تكون  ورمبا   املفاهيمية،  الناحية  من  متاحة  ابلكامل  "املستنية"

 لإللغاء.   ابلةالق غي األخلقية احلقوق وهو أال  ذلك، سر   هربرت سبنسر

  سيدجويك،  أن  غي   آخر  سبب  هناك  يكن  مل  إذا   التقدير  من   أكرب  قدرًا  هربرت سبنسر  ستحقي  إذن، 

  احلظ،   لسوء  النقدي.  اهتمامه  يستحق  امنفعيً   زميًل   ابعتباره  اجلد   حممل  على  أخذه   قد  مل،  جانب   إىل

  لذي ا   الليربايل   للقانون  اوتبسيطً   ملءمة   أكثر   سرًدا   مفضلً   لطًفا،  أقل   املعاصر  الفكري   التاريخ   كان

  ده.يستبع

  أو   مل  من  أكثر  مستقرة   غي  إهنا  القول   وميكن  جرأة   أكثر  ربرت سبنسرل  "الليربالية"  النفعية  كانت

  الناحية   من  جذابة  إبقائها   أمل  على   قوية  أخلقية   حبقوق  ة النفعي  ستثمارا  مل  تبع  .سيدجويك

  للتقييم   كمقياس   خللفا  إىل  املنفعة  مبدأ  اجعيرت وبينما    املنهجي.  متاسكها  عن  التخلي  دون  األخلقية
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  جيعل   مما  املباشر،  األخلقي  لللتزام  يومية  كمصادر  تعمل  األخلقية  احلقوق  فإن  الشامل،  املعياري

  أكثر   ربرت سبنسرل  املباشرة  غي  النفعية  لكن  . مباشر  غي  بشكل  مل  من  ة نفعي  يقل  ال  هربرت سبنسر

  بينما   جدوى   دون  وققاحل  كاهل  قلأث  ت سبنسرهربر   ألن  ملنطقية،ا   الناحية  من  خطورة  وأكثر  تقلًبا،

  ابلنسبة   للخطر.  املعرضة  املنفعة  حجم  على   اعتماًدا  ذلك  مع   جتاوزها  ميكن  ولكن   ، صارمة  مل   جعلها 

  ملل،   ابلنسبة  لكن  تسقط.  السماء   ونرتك  األساسية  احلقوق   على  ًداأب  نساوم  ال  حنن  ،ربرت سبنسرل

  حساب   على   املنفعة  مبدأ   إىل  مباشرة  اللجوء   بسهولة   يربر   نأ  شأنه  من   السماوات  سقوط   احتمال   فإن

   األخلقية.  احلقوق احرتام

  إىل   (1794-1866)(  William Whewell)  ويلي  ويليام  من  النفعية   نقاد   أخذ   واآلن،

  اللحقون  الليرباليون والنفعيون مل عاتق على سؤولية امل إبلقاء مؤخًرا( David Lyons) نزليو  ديفيد

  على   ليربالية  قانونية  قيود  فرض  خلل  من  .أيًضا  اليتهم يرب ل  تناولو   النفعية  كعكتهم   على  ول احلص  حملاولة

  األخلقية"   قوة "ال  مع   اثن    معياري  مقياس  مل  يقدم   ، ليونز  ناقش ي  كما   العامة  املنفعة   وراء   السعي

  كانت   وإذا  متاًما.  النفعية   عن   ىيتخل  مل   إذا   القيمة   تعددية   بتبين  خياطر   إنه  نفعيته.  هتدد   اليت   املستقلة 

  أخرى   معضلة  يواجه  يزال  ال  فإنه  والتسرت،  التمويه  يف  لقيمل  تعددية  جمرد  النفعية  من  رباليةاللي  مل  نسخة

  عندما  فقط   احلقوق  على   تتفوق   املنفعة   كانت   إذا   وق. واحلق  املنفعة  بي   تعارضال  حتكيم   بكيفية  تتعلق

  إجابة   وأي  ؟الكايف  املقدار  هو  ما  نسأل  أن  علينا  يتعي   يزال  فل  احملك،  على  منها  يكفي  ما  يكون

  لدينا  الليربالية   املنفعة  حلساء  اإلشكايل   املنطق  يف   آخر  معيارايً   مقياساً   تضخ  ببساطة  نقدمها   قد  منهجية
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  األخلقية   والقوة   املنفعة   ملبدأ   األخلقية   القوة   بي   التناقضات   يشرع   أعلى  اثلثًا  ساً مقيا    قدمنا   أن   منذ

   22.للحقوق

  سواء   حد   على  وأسوأ   أفضل   ستكون   اآلاثر  فإن  مل،  عية نف  على   تنطبق  املعضلت   ه هذ  كانت   ذاإ

  ندما ع  احلقوق  على  دائًما  تتفوق   مل،  إىل  ابلنسبة  املنفعة  أن  من  الرغم  علىو   .ربرت سبنسرل  ابلنسبة

  املنفعة   على   ادائمً   األساسية   احلقوق   تتفوق  هربرت سبنسر  مع ف  خطر،  يف  السابق   من   يكفي   ما  يكون

  معايي   تقدمي  إىل   هربرت سبنسر  حيتاج  ال  مث،  ومن  .للخطر  األخية   هذة  تعرض  مدى  عن   ظر الن  بغض

  اجملال   تفسح  وال   لإللغاء،   قابلة  غي  احلقوق  ألن واحلقوق  املنفعة   بي   تعارضال  يف  للفصل   خفية  تكميلية

  ابلنسبة  ابختصار،  كارثية.  أو  واعدة   كانت   ومهما  فورية  كانت   مهما  الفوضى  أو  املنفعة  ملطالب   أبًدا

  تكن   مل  )إن  عملياً   األكرب   األخلقية  القوة  دائًما  حتمل   األساسية   يةاألخلق  احلقوق   فإن  ،ربرت سبنسرل

  على   هربرت سبنسر   إصرار  مدى   عن  النظر   بغض  املمارسة  يف  النفعية   حمل  دائًما   الليربالية  حتل  رمسياً(.

   .نفعيةلل  ابلوالء التظاهر

  معقول   غي   بشكل  التأكيد  خلل   من   النفعية  أصالة   من   النوع  هذا   ينقذ  أن  مرء لل   ميكن   احلال،  وبطبيعة

  لصاحل   دائًما  تعمل  استثناء(  بدون  حرفًيا  )مبعىن  دائًما  لإللغاء  القابلة  غي  األخلقية  احلقوق  أن  على

   الطويل.و  القصي  املدى على األفضل  النفعية

 
ن قاله المنتقدون  سبق اما  على نحو غير معروفيخية عن نقاد النفعية الليبرالية، كرر العديد منهم مؤخًرا ول على نظرة عامة تارللحص .22

 ,Gray)انظر ، ةية عن النفعية الليبرالية المليللحصول على تفسيرات موات  ( ”.Weinstein, 1998: “Introduction)، انظر السابقون 
1983 and Riley, 1988 .)والنفعية الليبرالية بشكل عام بشكل خاصمل  ًرا عن دفاعه عن. تراجع جراي مؤخ ، ،( Gray, “Mill’s and 

Other Liberalisms” in Gray, ed., 1989 .) 
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  نتيجة   ليست   املطلقة   "احلقوق   صحيح،   بشكل(  Wayne Sumner)   سومنر   واين  يقرتح  كما 

  ستنقذ   املناورة  هذه  أن  حي   يف  (Sumner, 1987: 211جع  را)  عواقبية"  ملنهجية  حيلةمست

  حساب   على  ذلك  تفعل   أهنا  إال  النفعية،  من  الليربالية   هربرت سبنسر  لنسخة  املنطقية   النزاهة   ابلتأكيد

  عظيم لت  دثح  استثناء  دون احلقوق  احرتام  نالقول أب  أبعجوبة  صحّ  لو  وحت  السليمة.  الفطرة   مصداقية

  أحسن   يف   حتدايً   ميثل  أنه  ابلتأكيد   سيثبت  جتريبًيا  احلقيقة  هذه  إثبات  فإن  ،الطويل  املدى   على  املنفعة 

  تتسبب   أهنا  ذلك   مع   يبدو   املناورة،  ذهل  العملية   املعقولية   من   الرغم   على  ذلك،  ىل ة إضاف ابإل   األحوال.

جع  را)  النفعية"  "تسمية   هعلي  يطلق   ان  الواقع   يف  يستحق   ال  متبقًيا"  "موقًفا  تتقاعد  النفعية   جعل  يف

Williams in Smart and Williams, 1973: 135).    كان   إذا  ما  الواضح  غي  من  

  يعتقد  كان  ما  بقدر  حال،  أي  على  الطريقة.  هبذه  النفعية  مصلحته  ابلفعل  تصور   قد  هربرت سبنسر

  أقل بشكل    يقلق  أن  إبمكانه  انك  لإلنسان،  األخلقي  لالكما  حنو  مييل  االجتماعي  التطور  أن  أيًضا

  جتعل   األخلقي   الكمال  زايدة   معقواًل.  فلسفًيا  مشروًعا   احلقوق  على   القائمة   النفعية   ت كان  إذا  ما   حول 

  ملاذا   املنفعة. لتعزيز  كاسرتاتيجية  ضرورية  غي   ساسيةاأل   األخلقية  احلقوق  مثل  الثانوية  القرارات   إجراءات 

  من   التأكد   مع   باشرم  بشكل  لا   الرتويج   تعلمنا  أن  بعد  مباشر   غي   بشكل  العامة  املنفعة  ز بتعزي  هنتم

 النجاح؟ 

  حد أ  ناأصبح  قد  ناكون ،ذلكة  فعيالن  ستفعل  بينما  االحتياطي  لللتزام  البديلة  ابملصادر  تمهن  ملاذا

  االحرتام   احتمال   من   قولية مع  أقل  ليس  األخلقي  الكمال   تمالاح  عدم  لكن   ؟خلقيي أل ا  القديسي 
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  حال،   أي  على  23األفضل.   النفعية  أجل  من  دائًما   يعمل  الذي  األساسية  األخلقية   للحقوق  املتعصب

  االسرتاتيجية   فإن  عملية،  ألغراض  متاًما  النفعية  انسحاب  يف  األخية  االسرتاتيجية  تتسبب  كما  متاًما

  النفعية   من   مل   نسخة   اعتبار  جيب   مث،  ومن  ورها.بد  متاًما   تتقاعد  اليت  لليربالية ا  إىل   ترقى   السابقة

  الفلسفي   املشروع   هذا   إىل   بعناد   منجذبي   زالوا   ما   الذين   ألولئك   ابلنسبة   وواعدة  إقناًعا  أكثر   "الليربالية"

   اإلشكايل.

  الرغم   على   به  لتوصي  الكثي  ديها ل  هربرت سبنسر   لدى  احلقوق   على  القائمة   النفعية   فإن   ذلك،   ومع

  حياول   أن  ميكن  كيف   يقرتح  فهو  مل،  من  أكثر  حت  املعقولة.  غي  وآاثرها  تقليديةال  غي  هتاميزا  من

  اجلاذبية   من  معي   بقدر  االحتفاظ   من   ميكنهم  مما   أخرى،  بطرق  النفعية  تعديل  الليرباليون  عيونالنف

  املنفعة   وراء   السعي  تقييد  خلل   من  فقط  ليس  يتهاليربال  هربرت سبنسر   نفعية  ترتدي   الكبية.  األخلقية

 وبنجاح  ا،يضأ  تظهر   هنا إ  وملموسة.  مستقلة   أخلقية  بقوة   قوية   أخلقية   حقوق  نشر   طريق   عن   ارجًياخ

  قمنا   إذا  القصوى.  أهدافهم  يف  داخلية  قيود  بناء  خلل  من  نفعيتهم  حترير  للمنفعيي   ميكن  كيف  أكرب،

  ميع اجل  سعادة   تضمي   خلل  من  حساًسا  دح   أقصى   إىل  فناأهدا  توزيع  جبعل  هربرت سبنسر   ابتباع

  العواقبية   ألصالةا  من   نوًعا  أنقذان  قد   نكون  فعندئذ    العادل،  نصيبه  على  فرد  كل  حيصل  حبيث   ،بداخله

  السعادة،  لتعزيز   عواقبية  وسيلة   ابعتبارها  النفعية   أنقذان   لقد   الوقت.   نفس  يف  الفردية   السلمة   ضمان  مع

  فقط   ليس  واحد"  من   ألكثر  أحد  ال  لواحد،  حيسبوا   أن  "جيب  جلميعا  ألن  السعادة.  تعظيمل  تكن  مل  إن
 

، على  ما أشرت ، كيرتكز لكن كماله كان القياً.الواضح أن سبنسر كان متفائالً بشكل مفرط في توقع أن التطور االجتماعي كان مثاليًا أخ  من.23

وبال المجال تدريجياً  النفعية "التجريبية" تفسح  بأن  "العقالنية"،  قناعته  النفعية  إلى  الالماركيةو هوادة  إذا كاهو ما شجعه على اعتناق  نت  . 

ألجيال القادمة متحمسة  ، ستصبح ا ركما يعتقد سبنس، إذن،  ث بما ال يقل عن مواهبنا الجسديةمواهبنا العقلية واألخالقية المكتسبة قابلة للتوري

 . حسابات النفعية المطلوبةبشكل متزايد للتصرف بأسباب نفعية باإلضافة إلى أنها قادرة بشكل متزايد على إجراء ال
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  حدود   بل   أبحد   التضحية   جيوز  فل   منها،  حصة   جتربة   يستحق   ألنه  أيًضا   ولكن   املنفعة  لتوليد   كمصدر

 غاية   أنه على معاملته جيب  ولكن فقط كوسيلة  شخص أي معاملة جيوز ال 24البقية.  مصلحة أجل من

 أيًضا.

  )بل   احلديثة  الليربالية  تطوير   يف  بثمن   تقدر   ال   اليت   يتهامهأل  به  لتوصي  الكثي  هربرت سبنسر  نفعية دى  ل

هربرت    فإن   الليربايل،  قانوننا  لفهم   مهمي   وسيدجويك  مل   كان   إذا   .(احلقيقية  قيمتها   من  أبقل  مقدره

  ، اخلصوص  وجه  على(  Rawls)  رولز  مع  للتعامل   امسًاح  كلمها  كان  إذا  أمهية.  يقل  ال  سبنسر

  هربرت سبنسر   فإن  بشدة،   أعتقد  كما   عموًما،  (Rawlsianism)ة  رولزايني ال  بعد   ما  مع   وابلتايل

  الرواايت   من   العديد  أحد   الفكري   التاريخ  يث.احلد  الفكري  التاريخ   من  افضل األ  ابلتأكيد  يستحق

  يف   كادميياأل   العلمي  للكسل  نستسلم  عندما  عار  من  له  اي  ألنفسنا.  سردها  ونعيد  نرويها  اليت  املهمة

  الليربايل  التقليد  لتدريس  الرتبوية   التحدايت   مواجهة  يسهل   الكسل  هذا  أن   ردجمل  لرواايت ا  هذه  بناء

 .متماسكة سفية فل هوية  إىل حلاجتنا واالستجابة

 

 

 
 ,rianism,Utilita“Mill” )انظر    ، نسب بشكل خاطئ إلى بنثام بفضل مل جزئيًا، والذي غالبًا ما ي  رتبك لهذا القول المأثورلتقديم مل الم  .24

in Robson, ed., vol. X, 1969  .)اوية للجميع بالسعادة"، يقول إنها تعني "المطالبة المتسمن ناحية فا القول بشكل غير متسق.  يفسر هذ  ،

ة  بنطوي على مطال ت"  اأنه، يدعي  من ناحية أخرى و، قدًرا متساويًا من السعادة.  عدالة توزيعية   ، كمسألةيستحق بحق   مما يعني أن كل شخص

ا يقول في  ، أي أن كل شخص يستحق بحق تكافؤ الفرص إلسعاد نفسه. كملجميع وسائل السعادة"، وهو ما يعني أقل من ذلك بكثيرمتساوية  

قدر بنفس الالمبدأ "يمكن وصفه بشكل أكثر صحة بأنه يفترض أن الكميات المتساوية من السعادة مرغوبة  حاشيته الطويلة عن سبنسر أن هذا  

ا  ، سواء شعر نفس  مختلفوبها  أشخاص  أو  للقلق ألشخاص  إثارة  أكثر  التقديم  بينمن. هذا  قيمة  لها  فقط  السعادة  أن حاالت  إلى  يشير  مما  ا ، 

للس لديهم قيمة مشتقة فقط كوسيلة  ليبرالي أصلي ويتناسب بشاألفراد  الثاني فقط هو  ما كان يدور في ذهن معادة. اإلصدار  ل  كل مريح مع 

 . عيين ليبرالييننفعتبارهم  ر في الغالب باوسبنس
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