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 1اللوم 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 منى الشديترجمة: 
 
 
 
 

؛ ومنشور على )موسوعة ستانفورد للفلسفة(. ننوه بأن الترجمة هي  اللوممدخل فلسفي شامل حول  

المؤرشفة وختاًما،   للنسخة  الترجمة.  هذه  تتمة  منذ  التعديل من  عليها  يطرأ  قد  والتي  الموسوعة،  في 

 .نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة

 

 

 

 

 
1 Tognazzini, Neal and D. Justin Coates, "Blame", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/blame/>. 
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خاصة إبنسان ما أو بسلوكياته. قد تكون احلالة النموذجية   اللوم هو استجابة ألمر ذو داللة معيارية سلبية 
لذلك عندما خيطيء املرء يف حق أحدهم، ويستجيب هذا األخري ابالستياء واالستنكار اللفظي. إال أننا  

مثاًل،   )انظر  الشخصية  نلوم اآلخرين على توجهاهتم ومساهتم  تنطوي  Smith, 2005طبعاً  لذا   .)
تجاابت متعددة داخلية وخارجية لفعٍل، أو توجه، أو طبٍع خاطيء أو سيء  حاالت اللوم عادًة على اس

ذلك(.   وغري  العقوابت  االنفعاالت،  التوقعات،  الرغبات،  االعتقادات،  االستجاابت:  هذه  )تشمل 
 وعليه، فعند وضعهم نظرية مفسرة للوم، يطرح الفالسفة عادًة سؤالني:

 

 يتألف منها اللوم؟  ما هي ابلضبط االستجاابت والتفاعالت اليت  ▪
 ما هي الظروف اليت من املناسب أن يستجيب فيها املرء هبكذا سلوكيات؟   ▪
 

نظرين هذه التساؤالت، فإنه عادًة ما يكون يف ذهنهم اهتمامات نظرية أوسع.  
ُ
عندما يتناول كثري من امل

عام   بشكٍل  األخالقية  املسؤولية  لفهم حاالت  عند سعيهم  املثال،  سبيل  )مثاًل،على  احلرية   وطبيعة 
(Wallace, 1994  مثاًل،  ، أو عند سعيهم لتحديد حمتوى اخلصائص األخالقية(  .(Gibbard, 

ومع ذلك، فالتساؤالت حول اللوم هي يف حد ذاهتا مثرية لالهتمام، ال سيما أن اللوم مسة عامة   1990
م من إجاابت لألسئلة أعاله  للممارسة األخالقية. سوف يناقش هذا املدخل على حنٍو نقدي ما قُد  

اخلاصة ابللوم، وذلك بغية تسليط بعض الضوء على طبيعة اللوم وأخالقياته ودالالته. )هناك افرتاض  
أبن الثناء نظري اللوم، إال أن اللوم يظل مع ذلك الظاهرة    -إال أنه ليس شائع على أية حال    -سائد  

 األكثر أمهية يف الفلسفة األخالقية(.  

 

 اللوم؟  . ما هو1
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 املـــــــــــــراجع  •
 أدوات أكادميية  •
 مصادر أخرى على اإلنرتنت •
 مداخل ذات صلة  •
 

 

 ما هو اللوم؟  .1
تتجاهل )أو تذكره فقط كأمر جانيب( نوع اللوم    يف البداية، الحظ أن أغلب نقاشات الفالسفة لللوم 

سببية أو  تفسريية  مسؤولية  أبنه  أحياانً  يوصف   ;Kenner 1967; Hart 1968). الذي 
Beardsley 1969)    إعصار هوجو قولنا أبن  البحث هنا يف  قيد  اللوم  مفهوم    Hugoيتمثل 

تدمري القطة  Charlestonميناء شارلستون    مسؤول عن  أن  أو  اآلنية على  ،  مسؤولة عن سقوط 
نظرون هذا املعىن "لللوم" ابللوم بني األشخاص، والذي مثالً يكف عنه املرء عندما  

ُ
األرض. يُقارن امل

الم. ُتشري ابميال هريونيمي  
ُ
يف هذا الصدد    Pamela Hieronymi (2001)يُسامح الشخص امل

الم.    يه أبن الشخص اآلخر إىل أن التسامح يف الواقع ال يتطلب أن يتخلى املرء عن رأ 
ُ
من الواضح أنه امل

ُُتثل العالقة بني اللوم السبيب واللوم بني األشخاص تساؤالً مهماً مل يتم حىت اآلن حبثه جيداً. ابلرغم من  
والذي هو   - لوم األشخاص لبعضهم البعض    - ذلك، فسريكز هذا املدخل على النوع األخري من اللوم  

األخالقي  للفاعلني  اخلاطئة، استجابة  طباعهم  أو  اجتاهاهتم،  أو  أفعاهلم،  بسبب  غري   ني  أو  السيئة،  أو 
 املقبولة.

ُُيكن تصنيف نظرايت اللوم بعدة طرق خمتلفة، بناًء على أهداف من يصنفها. لننظر إىل ثالث من   
اللوم. من خالل ه اللوم وفقاً حملتوى اجتاهات  الطرق احملتملة. أواًل، ُيكننا تصنيف نظرايت  ذه  هذه 

  Pamela Hieronymi (2004)  الطريقة يف التصنيف، فإن الرأي املقدم من قبل ابميال هريونيمي
ية اللوم تكمن يف احلكم بسوء النية    - ُيكن وضعه مع رأي آر .جي.    -والذي ينص على أن ُحج 

فئة   R. Jay Wallace (1994, 2011)واالس   عبارة عن   يف  اللوم  يرى أبن  واحدة والذي 
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نفعالية لسوء النية اليت تتكشف من خالل تصرفات اآلخرين. وكبديٍل لذلك، ُيكن أن نصنف  استجابة ا
نظرايت اللوم تبعاً للحاالت أو امليول النفسية اليت يُعتقد أهنا ُتًكون اللوم. تؤكد طريقة التصنيف هذه  

لنسبة  . فباWallaceونظرايت واالس   Hieronymi   على اختالف هام بني بني نظرايت هريونيمي 
هلريونيمي، ُُيكن أن حيدد اللوم بصفة أساسية ابحلُكم عليه، إال أنه ابلنسبة لواالس هو انفعال يف املقام  
األول. ُُيكن أن تركز طريقة التصنيف الثالثة على املسائل املتعلقة بتوجهات وسلوكيات اللوم. هل اللوم  

التصرفات  حنو  ذلك   موجه  عن  عوضاً  توجيهه  ُيكن  هل  أو  ذلك    فقط؟  يف  مبا  االجتاهات،  حنو 
(؟ هنا قد ختتار النظرية اليت  Rettler, 2018االعتقادات، كما يف حالة اللوم املعريف )انظر مثاًل،  

تؤكد على أمهية االنفعاالت تفسرياً مقيداً أكثر، طاملا أنه ليس من الواضح أن االمتعاض أو غريه من  
الئمة لإلخفاقات املعرفية اجلديرة ابللوم. وابملقابل،  اللوم الغاضب هي يف الواقع استجاابت م   أشكال

  Angela Smith  (2005)أو اجنيال مسيث  Hieronymi   لدى نظرية )مثل نظرية هـريونيمي
 مفهوم لللوم أكثر بساطة ُيكنه مبنتهى السهولة تفسري اللوم على االجتاهات.  

يوبه، وابختيار تنظيم بعينه دون آخر، وبطبيعة احلال، فإن أي تنظيم لتصنيف النظرايت له مزاايه وع
ختار على جوانب معينة لللوم وسُيهمل جوانبه األخرى اليت قد تكون بذات  

ُ
سريكز ابلضرورة التنظيم امل

القدر من األمهية. وابلرغم من ذلك، فالتصنيف التايل ُمتسق مع أغلب األدبّيات اليت ُتصنف النظرايت  
ليت يُعتقد أهنا ُتكون اللوم. ومبقتضى طريقة التقسيم هذه، سيكون لدينا  وفقاً للنشاط أو احلالة الذهنية ا 

 أربع فئات: نظرايت إدراكية. انفعالية، نزوعية، ووظيفية للوم. 
 
 النظــرايت اإلدراكية للــلـــوم  1.1

، ابلنظر ألفعاله،  agentأبنه أساساً حكم أو تقييم نقوم به بشأن فاعٍل ما    ترى النظرايت اإلدراكية لللوم 
 .J. J. Cمن أقدم النظرايت اإلدراكية لللوم إىل جي جي سي مسارت    تعود واحدة  توجهاته أو طبعه.

Smart (1961)   املديح بني  ابلتمييز  استهلُه  إذ  مباشرة،  غري  بصورة  لللوم  حتليله  طور  الذي   ،
، فعل الثناء  Smart)بدالً من التمييز األكثر اعتيادية بني الثناء واللوم(. وفقاً لسمارت    واالستهجان

،  Smartعلى الفرد أو استهجانه هو ببساطة تقييم له كعضو ينتمي لفئة معينة. وكما يذكر مسارت  
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ل من تفاحة  فهذا النوع من التقييم ال خيتلف عن نوع التقييم الذي يتضمنه احلكم على تفاحة أبهنا أفض
إىل أمٍر ابلغ األمهية، فبينما قد تستهجن فيلسوفاً ايفعاً    Smartيُشري مسارت   أخرى يف السوق املركزي.

بسبب كتابته الرديئة يف خطاٍب ما، فأنت ابستهجانك هذا ال تلومه على ذلك. لذا، فبالنسبة لسمارت  
Smartوم على ما هو أكثر من جمرد تقييم  ، اللوم ُمغاير لالستهجان. فبعكس االستهجان، ينطوي الل

الم مسؤول عن فعله أو  
ُ
تصرفات أو طبع االنسان )أخالقياً(، ألن اللوم حيمل داللة ضمنية أبن الفرد امل

 طبعه. وبذلك، فاللوم إذن حكم تقييمي سليب يقتضي املسؤولية.  

قييماً للوم  أبن هنالك شكاًل ت Gary Watson (1996)  ويف نفس السياق، يُوضح جاري واتسون
له صلة مبا يدعوه "منظور الفضيلة ". فلوم الشخص على هذا النحو هو مبثابة احلكم أبنه أخفق يف  
حتقيق بعض معايري الفضيلة. ويعين كذلك أتكيداً على أن الفاعل مسؤول عن أفعاله مبعىن أن الفعل  

 Watson). لية، وما "يؤمن به"يُعزى إىل الفاعل، ففعله هذا ُيثل وجهة نظره التقييمية، وهويته الفع
أبن من املمكن اصدار هكذا حكم بشكٍل   Watson  ، يُنوه واتسونSmartومثل مسارت    (1996

خيلو من أي انفعال. وابلتايل، ال يوجد يف اللوم ما يستدعي ممارسة انفعالية أايً كان نوعها يف نظرايت  
. لكن، وخبالف  Watson  وواتسون Smart اللوم التصنيفية والتقييمية اليت قدمها كٌل من مسارت

ال    -الذي يُعرف اللوم بصفته شكالً من أشكال التقييم املتضمن ملسؤوليًة أخالقية    -  Smartمسارت  
اللوم القائم على الفضيلة حتليالً عاماً لللوم. وإمنا عوضاً عن ذلك، هذا الشكل  Watson  يعترب واتسون

 طرق نلوم اآلخرين هبا على أفعاهلم.  من اللوم جمرد طريقة واحدة من بني عدة 

وابلرغم من إبداء الكثريين ممانعًة يف التفكري يف اللوم بوصفه شكاًل من أشكال التقييم، فإن عدداً من  
  Watson وواتسون  Smart النظرايت املعاصرة لللوم ظلت حمتفظة ابلفكرة اجلوهرية لنظرايت مسارت 

ُُييز    تقييمي. ولكن أي نوع من احلكم التقييمي يقوم به اللوم؟ اليت ترى أبن اللوم هو نوع من احلكم ال
نظرين اللوم ابألحكام اليت تتضمن يف جوهرها كيفية اخنراط الذات األخالقية أو الفعلية  

ُ
الكثري من امل

َميزة لللوم.  
ُ
الم يف انتاج الفعل. وهذا يسمح للنظرايت اإلدراكية بتفسري الفاعلية امل

ُ
 للفاعل امل
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"بسبب أن غالبية البشر يهتمون" بذواهتم األخالقية    T.M. Scanlon :يقول يت. ام. سكانلون  
)وآبراء اآلخرين حول ذواهتم األخالقية(، فاألحكام اليت تتضمن هذه اجلوانب من املرء ليست "جمرد  

 Michael Zimmerman يوضح مايكل زُيرمان .(Scanlon 1986: 170)أوصاف"  
ذلك بصورة جلية أكثر عندما حياجان   Ishtiyaque Haji (1998) حاجي   و واشتياق (1988)

أبن لوم شخص ما هو مبثابة حكٍم عليه بسبب اجتاهاته، أفعاله، أو طبعه، فذاته األخالقية تتضمن ما  
، فعند لومنا للفرد،  Zimmermanزُيرمان  ضده يف سجله األخالقية. كما يذكر    يعيبُه أو ما حيسب
اك " تشكيك" أو "مأخذ عليه" يف سجله األخالقي . . . وأبن "أهليته األخالقية"  حنن حنكم أبن هن

  (Zimmerman 1988: 38).تناقصت"قد "

ال حيتاج املرء إىل أن يتبىن فكرة السجل األخالقي الراهن ألجل أن يكون لديه نظرية إدراكية لللوم.  
مثاًل   لللوم، حيث  املن  Pamela Hieronymi (2004)ابميال هريونيمي توضح  ظور اإلدراكي 

الم أظهر للشخص الالئم )أو لغريه( نيته السيئة. ومبا أننا هنتم  
ُ
يكون احلكم املعين حكماً أبن الفاعل امل

َميزة لللوم. 
ُ
 كثرياً أبحكام اآلخرين عن نوعية نواايان، فيمكن هلذا احلكم أيضاً أن حيمل الفاعلية امل

إال أن هناك أيضاً العديد ممن هم أقل تفاؤاًل مبآالت النظرايت    وابلرغم من وجود الكثري من املؤيدين، 
اإلدراكية احملضة لللوم. أحد اإلشكاليات احملتملة للنظرايت اإلدراكية هي أهنا جُتازف ابخللط بني اللوم  

. يبدو  (Kenner 1967; Coates and Tognazzini 2012) واحلكم ابستحقاق اللوم
كثرياً أن حنكم مثاًل أبن شخصاً أظهر سوء النية أو هناك ما حُيسب ضده  على كل حال أنه من احملتمل  

يف سجله األخالقي )وابلتايل، أحكم عليه أبنه يستحق اللوم(، دون أن نلوم هذا الشخص بشكل فعلي.  
برباعة   املتعاون خبطأ شريكه يف نشاطهما اإلجرامي مبعثه اإلعجاب  املتآمر  إقرار  الواقع  قد يكون يف 

يف تنفيذ هذه اجلرُية الشنيعة اليت لن يقبلها أغلبنا. إن واقع أن نفس احلكم قد يثري استجاابت  شريكه  
خمتلفة )النفور واالستياء لدى البعض منا الذين يتمسكون بقيم األخالق، واإلعجاب لدى آخرين ال  

   اً هاان بيكارديلتزمون بتلك القيم( يشري إىل أن احلكم لوحده ال ُيكن أن يشكل اللوم. حُتاج مؤخر 
Hanna Pickard (2013)  أبنه نظراً ألنه ابإلمكان لوم اآلخرين عن دراية وبشكل غري مناسب
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فإن احلكم على  )مثاًل، لوم اآلخرين حىت عندما نعلم أبهنم حقيقًة ال يستحقون اللوم على أفعاهلم(،  
ليست الزمة لللوم. يبدو    أبنه مستحق لللوم، أو أبنه أبدى سوء النية أو عدم االكرتاث،  شخص آخر

 إذن أن هذا النوع من األحكام املناقشة أعاله ليست ضرورية أو كافية لللوم.  

  Gary Watson (1987).هناك إشكالية أخرى للنظرايت اإلدراكية لللوم يذكرها جاري واتسون
أبنه رغم أن اللوم    )لنتذكرفبالنسبة لواتسون، حماوالت حتديد اللوم أو قصره على مكوانته اإلدراكية فقط  

القائم على الفضائل أيخذ شكل األحكام، إال أنه ال يُعرب عن ظاهرة اللوم أبسرها( جيعلنا عند لومنا  
لآلخرين َكَتبة أخالقيني ابألساس، نسجل األخطاء األخالقية . . . من منظور منفصل و "موضوعي"  

 .  Watson 2004: 226 - 27)، أُعيدت طباعته يف (1987بشكل صارم

هنا أبن اللوم مصدره منظور املرء كمشارك يف العالقات اإلنسانية، حيث حنن    Watsonحُياج واتسون  
أخالقي.   فاعلني يف جمتمع  مشاركني  وإمنا  األخالقي،  للنظام  لسنا جمرد مالحظني  منظور  عرب هكذا 

 ُتشكل أنواع هذه االعتبارات أساس النظرايت االنفعالية لللوم.  

 

 ظرايت االنفعالية لللوم  الن 2.1

 Freedom" احلرية واالستياء    P. F. Strawson  ابلرغم من أن كتاب يب. اف. سرتاوسون
and Resentment   " ( (1962    حيوي قليالً من النقاش املؤيد للمنظور االنفعايل لللوم، إال أن

لل  االنفعالية  للنظرايت  األول  املصدر  هذا  يعتربون كتابه  ممن  الكثري  لسرتاوسونهناك  وفقاً   لوم. 
Strawson   واليت اجملردة  وانفعاالتنا غري  اجتاهاتنا  على  أخالقياً  مسؤولني  يرتكز وضعنا كفاعلني   ،

سرتاوسون   يعتقد  املعتادة.  الشخصية  العالقات  منها(  جانب  )يف  فيما خيص    Strawsonتشكل 
مبا يصدرون يتعلق  األمر ال  أخالقياً، أبن  أحكام، وإمنا ابستجاابهتم  اآلخرين كفاعلني مسؤولني  ه من 

االنفعالية. الحظ أبنه وفقاً للنظرايت اإلدراكية لالنفعاالت، فإن احلاالت االنفعالية حتددها جمموعة من  
وابلتايل، إذا كانت النظرايت اإلدراكية    (Solomon 1993; Nussbaum .2001).األحكام
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ظرايت اإلدراكية واالنفعالية لللوم. وابلرغم  لالنفعاالت صحيحة، فلن يكون هنالك فرق جوهري بني الن
 من ذلك، فالنظرايت اإلدراكية لالنفعاالت مثرية كثرياً للجدل، لذلك سننحي هذا التساؤل جانباً.

هذه الفكرة لتصبح نظرية حتمل اسم "حتميل   R. Jay Wallace (1994) طور آر. جي. واالس
ولية فقط يف حالة شعوران ابالستياء، السخط، أو الذنب  املسؤولية" واليت مبوجبها حُنمل اآلخرين املسؤ 

مناسبة.   ) استجابة ستكون  اعتقادان أبن هكذا  أو  لتصرفاهتم،  فعل  اخلاصة ابلذات( كردة  احلالة  يف 
لواالس   ابلنسبة  فإن  Wallaceوعليه،  لسرتاوسون (،  التفاعلية  االجتاهات  من(  حمدداً    جزًء 

Strawson املوقف الذي نتخذه عندما حُنمل اآلخرين املسؤولية. إال أنه من  هي ضمنية ابألساس يف
 Wallace ( الوارد أن نتخذ موقف "حتميل أحدهم مسؤولية" بدون ممارسة انفعالية، إذ يُشدد واالس

( أبنه للوم الفاعل يف الواقع، ال بد للمرء من ممارسة   Wallace, 2011ويؤكد على ذلك جمدداً يف 
 انفعالية.

ليسا الوحيدين املؤيدين للنظرايت    Wallace و واالس  Strawsonاحلال، فإن سرتاوسون  وبطبيعة  
تركز لللوم  سرتاوسون(  إىل  )نسبًة  السرتاوسونية  النظرايت  هذه  أن  حني  ففي  لللوم.  على    االنفعالية 

األخرى    االجتاهات التفاعلية )خاصًة االستياء، السخط، والشعور ابلذنب(، فإن نظرايت اللوم االنفعالية 
وولف  سوزان  فمثاًل،  مشولية.  أكثر  شوميكر Susan Wolf (2011)  هي  وديفيد   ،David 

Shoemaker (2015, 2017) ،  مينجز  Leonhard Menges  وليوهنارد 
الغضب )ابلنسبة لشوميكر  (2017) اليت تركز على  اللوم  ،    Shoemakerيدافعون عن نظرايت 

 Macalesterلغضب(. وعلى حنٍو مماثل، ُتدافع ماكالسرت بيل  هنالك يف الواقع ثالثة أنواع خمتلفة من ا 
Bell (2013a, 2013b)    اإلزدراء اجتاه  تتضمن  واليت  لللوم  العدائية"  "التوجهات  نظرية  عن 

كأسلوب لللوم. بناًء على ذلك، فإن ما جيمع بني النظرايت االنفعالية لللوم ليس االتفاق املشرتك حول  
ألف منها اللوم، وإمنا ما جيمعها بداًل من ذلك، التزامها املشرتك ابعتبار اللوم  ماهية االنفعاالت اليت يت

 استجابة انفعالية سلبية ألفعال اآلخرين.  
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أو    وابلرغم من أنه من املعقول جداً أن نلوم اآلخرين من خالل الرد على أفعاهلم ابلغضب، أو االستياء، 
املآخذ على النظرايت االنفعالية لللوم. حُياجج جورج    أو حىت االزدراء، إال أن هنالك عدد من  السخط،

أبن االستجاابت االنفعالية ليست الزمة لللوم. على سبيل املثال،    George Sher (2006)شري  
أبنه ُيكن لنا أن نلوم شخصاً عزيزاً علينا دون شعوران ابستجاابت انفعالية سلبية.    Sherيذكر شري  

الفكرة    ار الذين هم بعيدون عنا زمنياً دون أن نبدي استجابة انفعالية. وكذلك أيضاً، ُيكننا لوم األشر 
على حرقه روما، ابلرغم من عدم شعوران أبي استياء أو    Neroهنا ببساطة أنه إبمكاننا أن نلوم نريون  

سخط حنوه بسبب وحشيته. وحيال ذلك، قد حياجج ببساطة املدافعون عن النظرايت االنفعالية قائلني  
ض النظر عما يبدو ظاهرايً، فبدون االنفعاالت، ال يلوم املرء نريون ببساطة، وإمنا بدالً عن ذلك  أبنه بغ

)انظر فحسب  لللوم  مستحق  أبنه  يعتقد  قد   Wallace 1994, 2011هو  ذلك،  (. وخبالف 
ء  حياجج املدافعون عن النظرايت االنفعالية )بصورة مقنعة، لكنها مثرية للجدل على أية حال( أبن املر 

 قد يكون يف وضع انفعايل حىت ولو مل يشعر أبية انفعال.

الفاعلية". تبدي ابميال   لللوم ُيكن تسميته " ابالعرتاض على  النظرايت االنفعالية  اثين اعرتاض على 
هذا االعرتاض عرب إشارهتا إىل أن االنفعاالت املصاحبة للحكم    Pamela Hieronymiهريونيمي  

م  انفعالياً  اختالالً  أكثر  ُتثل  أو  أكرب  شأن  وذات  أشد،  تبدو  اللوم  فاعلية  لكن   .  .  . زعجاً 
  (Hieronymi 2004: 121)وطأة

فاعلية اللوم على املكوانت اإلدراكية    البد أن ترتكز  ، Hieronymi وابلتايل، من وجهة نظر هريونيمي
كن إذا كانت  النفعاالت اللوم، ألن هذه املكوانت هي اليت تستجيب وتعكس اهتمامنا ابألخالق. ول

فاعلية اللوم تنبثق من املكوانت اإلدراكية لالنفعاالت، فلماذا ال يُعترب احلكم الذي يتضمن نفس احملتوى  
والذي    - مثااًل لللوم؟ يبدو أنه على الرغم من أن االنفعاالت قد تصاحب اللوم، إال أن املكون اإلدراكي  

وليست االنفعاالت يف حد ذاهتا هي اليت تكون    -   ُيكن أن يظهر حىت ولو مل يبد  الفرد الالئم انفعاالً 
أبن املشاعر   Wallace (2011) اللوم لدى املرء. وكرد على هذا النوع من االعرتاض. حياجج واالس
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معىن احلكم، مما يضفي على    التفاعلية ليست جمرد إضافة ال لزوم هلا للحكم، بل هي تسهم يف تغيري 
 ة املميزة لللوم واليت خبالف كذلك ستكون معدومة يف احلكم الصْرف.احلكم نوعاً من األمهية التعبريي

أبن ممارسات اللوم لدينا    Miranda Fricker (2016) حتاجج يف اآلونة األخرية مرياندا فريكر
من   بعدد حمدود  مستعينني  بدقة  أن حنددها  الداخلي حبيث ال ُيكن  التنوع  من  الكثري  تكشف عن 

يُعين هبا منظرو االنفعاالت. وسبب ذلك أن اللوم يف سياٍق ما قد خيتلف اختالفاً كبرياً  االجتاهات اليت  
لوم الذات خيتلف عن لوم مباشر من شخص آخر، وكال هذين الشكلني    - عن اللوم يف سياق آخر  

  ضئيل للغاية من اللوم  وهناك قدر   -اللوم الصادر من طرف اثلث   من اللوم خيتلفان على حنٍو هام عن
مشرتك وموجود يف مجيع احلاالت. ومن املؤكد أنه ال توجد خربة انفعالية حمددة يف كافة احلاالت. ورداً  

أبن التنوع يف ممارستنا للوم يف   Leonhard Menges (2017) على هذا، يقول ليوانرد مينجز
ة اللوم، فلن  ، للحد الذي لو كان هناك أي تنوع يف كيفيFrickerالواقع هو أقل مما تفرتضه فريكر  

 يكون مؤثراً يف زعزعة التربير املنطقي للنظرايت االنفعالية لللوم.  

 

 النظرايت النزوعية لللوم  3.1 

على اجلوانب الدافعية، مثل الرغبات والنيات، بوصفها عناصر أساسية    تؤكد النظرايت النزوعية لللوم
  George Sher (2006)نظرية جورج شري    - لللوم. اثنتان من أكثر النظرايت القائمة لللوم تطوراً  

تقعان يف هذه الفئة، وابلرغم من    - T.M. Scanlon (2008,    2013)و يت. ام. سكانلون  
 ظريتني، فمن املمكن وجود نظرايت نزوعية أخرى. أننا سنركز ع على هاتني الن

  

 الرغبة -النزعات ذات العالقة بثنائية االعتقاد  1.3.1

شكوكاً حول النظرايت االنفعالية    George Sher (2006)كما ذكران سابقاً، يبدي جورج شري  
. إال أنه مع ذلك لديه شكوك أخرى حول النظرايت اإلدراكية البحتة لللوم. فالنسبة إليه، ينطوي  لللوم
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اللوم على ما هو أكثر من جمرد احلكم أبن فاعاًل ما تصرف بشكٍل خاطيء، ولكن ال حيتاج املرء أن  
الفاعل. انفعااًل لكي يلوم هذا  ا  Sherيُفضل شري    يبدي  املناسب بني هذين  خليارين من  االعتدال 

 نظرايت اللوم و اللذان حيظيان بقبوٍل واسع.  

، ما جيب إضافته إىل احلكم خبطأ الفرد هو الرغبة املاضوية أبن " الشخص املعىن مل  Sherوفقاً لشري  
لكن ال يكفي فقط أن يتمىن الالئم عدم وقوع هذا   (112 :2006). يقم بفعلته السيئة السابقة"
كون الرغبة انبعة من ما لدى الفرد الالئم من التزام أخالقي عام، ألن ما  الفعل السيء، فال بد أن ت

نرغبه حقاً هو أن املخطيء مل " ُيارس قدرته اخلاصة ابختاذ القرار بطريقة معينة"، وأنه " قد استجاب،  
  (105 :2006).أو أنه ُييل لالستجابة ملا نعتربه منطقاً أخالقياً مقنعاً "

ظر اليت ترى أنه عندما يقرتن املكون اإلدراكي للحكم ابستحقاق اللوم مع هذه  ينجم عن ذلك وجهة الن
 Arpaly, 2006 andالرغبة، اليت تعكس التزامنا العام ابألخالقيات، فإننا هنا نلوم )انظر أيضاً  

Arpaly & Schroeder, 2014  ،   لالطالع على منظور مماثل حيث يتطلب اللوم وجود نزعة
(. عالوًة على ذلك،   Arpaly & Schroeder 2014: 161أو السيء"  "ضد األمر اخلاطيء 

النظر   - أبن ثنائية االعتقاد  Sherحُياج شري   هنا هي يف حد ذاهتا أساس تلك النزعات    الرغبة حمل 
للشعور ابجتاهات    ُيكن تفسري نزعة الالئم الوجدانية والسلوكية اليت ترتبط عادًة ابللوم. على سبيل املثال،  

ثنائية  عدائية ك وجود  خالل  من  االعتذار  وطلب  االعرتاض،  التوبيخ،  وأيضاً  الفاعل،  حنو  الغضب 
 الرغبة هذه.   - االعتقاد

  ، إال أنه أاثر عدد من الردود الناقدة. تعرتض مثالً ابميال هريونيمي Sherابلرغم من دقة منظور شري 
Pamela Hieronymi (2008)  االعتقا ثنائية  بني  العالقة  مسألة  النزعات  -د على  و  الرغبة 

  Sherالوجدانية والسلوكية املصاحبة هلا، فهي ترى أن الصلة ضعيفة للغاية. ورغم أهنا تقبل زعم شري  
الرغبة ضالعة بشكٍل أساسي يف االلتزام األخالقي العام للفرد، إال أهنا ال تعتقد أن  -ثنائية االعتقادأبن  
ميزة ضالعة ابلطريقة ذاهتا. ففي هناية املطاف،    Sherشري  

ُ
النزعات امل "من  أوضح بشكًل واٍف أبن 

انتقاداً"   أو  عدائياً  سلوكاً  تتضمن  ال  بطرق  األخالقي  التزامنا  توضيح  أو  أتكيد  ابإلمكان  أنه  املؤكد 
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ميزة للل25:  2008)
ُ
وم ال جيب  (. ولكن، يف حال كان هذا صحيحاً، يبدو إذن كما لو أن النزعات امل

أن تكون موجودة، حىت لدى أولئك الدين يلتزمون بصدق وإخالص ابملعايري األخالقية. جراء ذلك،  
الذي ال بد أن    -  أخفق يف إيضاح أن اللوم  Sherإىل أن شري  Hieronymi   هريونيميختلص  

 يرتبط ابلضرورة اباللتزام األخالقي بصفة عامة.   - يتضمن مثل هذه النزعات 

 Angela Smith (2008)من جانب أجنيال مسيث  Sherاض الثاين على منظور شري  أييت االعرت 
أبن ُمكون الرغبة ُيثل جزًء من حالة اللوم. ولتربر رأيها هذا،    Sherزعم شري  Smithترفض مسيث    .

يف حالة اعتيادية لللوم. لنأخذ مثاًل اللوم الذي نشعر به حيال السياسي    للتفكري  Smithتدعوان مسيث  
ي دفع بنا حنو حرٍب مأساوية. ففي حني أننا نرغب بال شك أبن هذا السياسي مل يدفع بنا إىل  الذ

هكذا حرب ألننا ملتزمون أخالقياً ابلعموم )وابلتايل لن نستمتع مبعاانة األبرايء(، إال أنه ليس من الواضح  
، مكون الرغبة يف  Smithكيف أن هذه الرغبة نفسها جزء من لومنا هلذا السياسي. ابلنسبة لسميث  

لللوم - ثنائية االعتقاد الوجدانية والسلوكية املصاحبة هلا، يبدو أنه شيء متجاوز    الرغبة، مثل النزعات 
كذلك يف أحدث أعماهلا أبنه يف بعض احلاالت، لنقل يف "ردود فعل األم    Smithنفسه. حُتاج مسيث  

اللوم بسبب جرُيته" ابنها  يستحق  االعتقاد جن ، (Smith 2013: 35)الذي  ثنائية  أن  الرغبة  -د 
لنظرية شري   التحدايت األخرى    ”إشكالية أهنا "ُمَصَححة   Sherاملعنية قد توجد دون لوم. تتضمن 

النفسية عرب ما تقوم به من " جتريدٍ   كثريا ، الواقعية   ]لللوم[ من السمات البغيضة  وذلك ألهنا تزعزع 
.(McGeer 2013: 166)  

 

 تعديل االجتاه كاستجابة للخلل  2.3.1 

نظريته املؤثرة لللوم واليت ُتثل نوعاً من التحول    T.M. Scanlon  (2008)طور يت. ام. سكانلون  
)انظر   توجهها  يف  "إدراكيًة"  األكثر  السابقة  نظريته  سكانلون   Scanlon, 1986)عن  دافع   .

Scanlon   شري  األساسي لتطويره هلذه النظرية اجلديدة مماثل لدافعSher   حيث يعتقد سكانلون ،
Scanlon    أبن نظرية اللوم اليت تفي ابلغرض ال بد هلا أن تكون يف موضٍع ما بني جمرد احلكم أبن



21/1/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 14

 

شخصاً آخر تصرف بطريقة مرفوضة و املصادقة على هذا احلكم )اذي يُعرب عن مشاعر تفاعلية، لكنها  
أبنه إبمكاننا    Scanlon، ال يعتقد سكانلون   Sherُتثل حالة منوذجية واحدة(. إال أنه خبالف شري  

ببساطة جتنب هذه البدائل )املفرتضة( غري املستحبة عن طريق رفد االعتقاد أبن أحدهم تصرف بشكٍل  
  Scanlonخاطيء أو سيء ابلرغبة يف أنه مل يتصرف على هذا النحو. يف واقع األمر، يرى سكانلون  

ء ليس جزء من اللوم على اإلطالق. إمنا هو املكون  أبن االعتقاد أبن أحدهم تصرف بشكٍل خاطي
اإلدراكي لللوم الذي يوفره احلكم أبن أحدهم تصرف بطريقة تضعف العالقات الشخصية اهلامة، وهذا  

عبارة عن استجابة ملا تعنيه أفعال    Scanlonهو احلكم ابستحقاق اللوم. إن اللوم لدى سكانلون  
ل )للمزيد خبصوص هذا التمييز، انظر الفصول الثالثة األوىل  شخٍص ما، وليست مشروعية هذه األفعا 

. لكن هذا احلكم يف حد ذاته ال يكفي لللوم ) ألسباب  Scanlon, 2008)من كتاب سكانلون  
(. وبذلك، فباإلضافة إىل احلكم أبن فاعٍل ما يستحق اللوم، يتطلب اللوم  Sherمماثلة ملا قدمه شري  

–Scanlon .2008: 128).حبيث يُعد ]حكم اللوم[ مناسباً"  منك كالئم "تعديل عالقتك معه  
اآلخر  (29 الشخص  لوم  يقتصر  ال  أخرى،  تضعف    وبعبارٍة  بطريقة  تصرف  قد  أبنه  االعتقاد  على 

اعتبارك أبن لديك أسباابً إلعادة النظر يف نواايك واجتاهاتك حنو هذا   عالقتك به، بل يتضمن أيضاً 
 نظر يف نواايك واجتاهاتك على أساس هذه األسباب. الشخص، وبناًء على ذلك، تعيد ال

مبدئياً نظريًة مقنعة ملا يكون عليه اللوم. ولكن أيضاً، و    Scanlon، قدم سكانلون  Sherومثل شري  
بشكٍل كبري. جند أفضل ملخص ألحد أكثر    Scanlon، اُنتقدت نظرية سكانلون  Sher  مثل شري

لدى شيوعاً  النقد  واالس    أنواع  جي.  نظرية    R. Jay Wallace (2011)آر.  أبن  تعبريه  يف 
أبن    Wallace" تركت اللوم بدون لوم". وعلى حنٍو أكثر حتديداً، حُياج واالس    Scanlonسكانلون  

خلاصة ابألمهية املعيارية للعالقات املختلة اليت هي  اللوم حيمل صفة اإلزدراء واليت ال جتسدها االعتبارات ا
 Mason, 2011)انظر أيضاً    Wallace, 2011: 349) Scanlon;مركزية يف هنج سكانلون

. 
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أبنه يف بعض احلاالت، مثل حالة عائلة ُمندفعة،   Susan Wolf (2011) حُتاج أيضاً سوزان وولف
بدون أن أتخذ على عاتقك اختالل    لة أن تلوم اآلخر ولكنها حُمبة، يبدو أنه من املمكن يف هكذا عائ

عالقتك، أو ما يصاحب ذلك من أسباب جتعلك تُعيد النظر يف نواايك واجتاهاتك حنو هذا الشخص.  
ميزة لتفسري سكانلون  

ُ
  Sherلللوم غري ضرورية. حُياج شري    Scanlonوابلتايل، يبدو أن اخلصائص امل

 على العالقات ُُيثل إشكاليًة. فعلى كل حال، كثري من حاالت  Scanlonسكانلون    مؤخراً أبن تركيز
ارتكاب األخطاء أو اإلساءة تتضمن أفراداً غرابء، مثالً يف أغلب حاالت سرقة السيارات، ال توجد  
معرفة مسبقة بني املعتدي واجملين عليه. وابلرغم من ذلك، ال يزال من املمكن لوم األفراد الذين ال تربطنا  

عالقة يؤكد  هبم  ذلك،  على  ورداً  الشخصية.  ابلعالقات  أساسي  بشكًل  اللوم  يرتبط  ال  لذلك،   .
على أن لدى كل الفاعلني العقالنيني ينتظمون يف "عالقًة    Scanlon (2013 ,2008)سكانلون

أخالقية" تربط بعضهم ببعض. إال أنه برغم ذلك، فليس من الواضح إذا كان هذا النوع من العالقات  
أبنه حىت لو كانت هناك عالقة    Sher لوم أحدهم للغرابء. ويف الواقع، وكما يذكر شريكايف لتفسري  

ما بني اجملين عليه والغريب املعتدي عليه، فليس واضحاً أن هذه العالقة تلعب أي دور على اإلطالق  
 يف تعليل وتفسري اللوم. 

 

 النظرايت الوظيفية لللوم 1.

تشابه النظرايت الوظيفية لللوم النظرايت الوظيفية للحاالت أو اخلصائص العقلية. فبداًل من حتديد اللوم  
الرغبة(، تُعرف    -مبسلك معني ) كاعتقاد أو انفعال ما( أو مبجموعة من التوجهات )كثنائية االعتقاد 

ال النوع من  الوظيفي. يرتك هذا  اللوم من خالل دوره  الوظيفية  اللوم  النظرايت  تناول مسألة مكوانت 
مفتوحة لتوجه أو مسلك معني، أو جملموعة من التوجهات. وعلى هذا النحو، ُيكن أن تتمتع النظرايت  
الوظيفية مبرونة أكثر من غريها. وفقاً ألحد النظرايت الوظيفية لللوم، فإن وظيفة اللوم هي االحتجاج.  

أفعاهلم أو طباعهم. إال أن هذا يعين    وبعبارٍة أخرى، ما نفعله عند لوم اآلخرين عبارة احتجاج على 
هريونيمي ابميال  حُتاج  اللوم.  يُشكل  أن  ُيكن  منها  مزيج  أو  االجتاهات  من  عدد  أي  أن   ابلطبع 
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Pamela Hieronymi (2001)  اتلربت وماثيو   ،،Matthew Talbert (2012)  
التفاع Victoria McGeer (2013) وفيكتوراي ماكجري  االجتاهات  قبيل االستياء  أبن  لية من 

أجنيال مسيث حُتاج  من االحتجاج. وابملقابل،  مؤثراً  التعبري عنها( ُتثل شكالً   Angela   )ومظاهر 
Smith (2013)    أبنه عند تعديلنا الجتاهاتنا ونواايان كما يعتقد سكانلونScanlon  إال أننا نفعل ،

  Smith آخر، ليس كافياً ابلنسبة لسميث  ذلك كنوع من االحتجاج، فنحن هنا نلوم يف الواقع. وبتعبريٍ 
تغيري اجتاهاتنا ونواايان، فال بد أن خيدم هذا التغيري وظيفة معينة، أال وهي االحتجاج، لُيعترب مثااًل لللوم.  
ولكي يُعد اللوم احتجاجاً، ال يلزمه أن يتضمن انفعاالً معيناً )للمزيد خبصوص كيف يتيح لنا اللوم الدفاع  

 . Houston ((1992) و   Franklin (2013) ظرعن قيمنا، ان

يوجد على األقل سببان للقلق بشأن هكذا نظرايت تعترب االحتجاج وظيفة اللوم. أوالً، ليس من الواضح  
أن االحتجاج مستقل عن اللوم، حبيث ُيكن للمرء أن حيدد ما هو الذي حيتج عليه دون االستعانة  

ذلك، فليس من الواضح أن االستعانة بفكرة االحتجاج ستعيننا ابجتاهات اللوم. ولكن، إذا كان األمر ك 
يف توضيح طبيعة اللوم. اثنياً، يبدو االحتجاج ُمعرباً عنه بشكل منوذجي. ففي الواقع، فإنه من الصعوبة  
مبكان حتديد وفهم االحتجاج الذي مل يُعرب عنه. هل حيتج العمال على ظروف العمل غري العادلة ببساطة  

عتقاداهتم أو اجتاهاهتم؟ أم يتعني عليهم أن جيعلوا مثل هذه االعتقادات واالجتاهات معلومة  من خالل ا
ومعلنة؟ وإذا كان األخري صحيحاً، فإنه ليس من الواضح إذن أبن االحتجاج قد يكون وظيفة اللوم.  

كنها  ليست كل حاالت اللوم ُمعرب عنها. هذه االعرتاضات ليست حامسة ابلطبع، ل  فعلى أية حال،
ُتشري إىل أن هنالك الكثري مما جيب عمله للدفاع عن وجهات نظر االحتجاج وذلك ألجل مساعدتنا 

فهكذا اهتمام بفهم االحتجاج من شأنه أن يزودان بتفسري    على الوصول لفهم أفضل لطبيعة االحتجاج،
 للوم.  ـ ا ل non-circular 2غري دائري 

بري أو اإلخبار عن اإلدانة أو الرفض. فعلى سبيل املثال،  قد توجد ابلطبع وظائف أخرى لللوم، كالتع
عن هكذا منظور لوظيفة اللوم.    Michael McKenna (2012, 2013)يُدافع مايكل ماكينا  

 
 )املترجمة(.  2

ً
 وُمضلال

ً
 خاطئا

ً
 افتراض ملا ينبغي اثباته، مما يجعل منه تفسيرا

ً
 بعكس التفسير الدائري والذي يتضمن سلفا
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وهو يف احلقيقة يزعم أبن اللوم ذو طبيعة حتاورية، لذا يعمل اللوم على استمرار احملادثة اليت بدأت بسبب  
الم. يزعم ماكينا  التصرف اخلاطيء من قبل الفر 

ُ
التفاعلية    McKennaد امل حتديداً أبن االجتاهات 

فهماً مماثاًل هلدف اللوم،    Antony Duffومظاهرها التعبريية جتسد هذه الوظيفة. ويقرتح أنتوين داف  
والذي اللوم تبعاً له عبارة عن حماولة إبالغ مرتكب اخلطأ ابلفهم األخالقي لفعله اخلاطيء، وحلمله على  

 (Duff, 1986: 70). قرار بذنبه والندم على فعلتهاإل

أبن    Coleen Macnamara (2011,2015)وعلى ذات املنوال، حُتاج أيضاً كولني ماكنمارا 
أساليبنا يف حتميل اآلخرين املسؤولية األخالقية بصفٍة عامة )كمجموعة أساليب من ضمنها اللوم( هي  
بينيت   يقول كريستوفر  مماثل،  حنٍو  وعلى  وظيفتها.  حيث  من  تواصلية  أو  إخبارية  أساليب 

Christopher Bennet (2013)   .أبن اللوم يؤدي وظيفة رمزية تتمثل يف التعبري عن رفضنا
مسيث مع  احلال  هو  لسكانلون Smith  وكما  اللوم  نظرية  استكمال  عرب  النظرية  هذه  طور  فقد   ،  

Scanlon، ومع ذلك، يبدو ممكناً تنقيح نظام بينيت Bennet مبعزٍل عن اإلطار النظري   التعبريي
ميز هو تعبريه عن أمٍر هام يتعلق مبوقفنا من أفعال الف Scanlon  لسكانلون

ُ
رد  ، حيث إن جانبه امل

الم. تزعم مؤخراً مرياندا فريكر )
ُ
أبن اللوم اإلخباري الذي حيدد    Miranda Fricker(  2016امل

 األخطاء وخُيرب عنها هو مبثابة حالة منوذجية لللوم.

هلا. النقد  من  يوجد كثري  ال  نظر،  وجهات  هلكذا  النسبية  احلداثة  من  فأحد    وبسبب  ذلك،  ورغم 
نظر هو أن العديد )رمبا أغلب( حاالت اللوم ال يتم التعبري عنها أو  اإلشكاليات احملتملة هلكذا وجهات  

اإلخبار هبا. فكيف تكون هكذا حاالت لوم إخبارية؟ ويف حال مل تكن كذلك، فكيف ُيكن أن يكون  
   Gary   اللوم إخبارايً بطبيعته يف األساس؟ يقرتح جاري واتسون

Watson  رب كة، من املفرتض    أبن االستياء " إخباري بصفة مبدئية" ويذكر
ُ
أبنه " يف بعض احلاالت امل

 التعبري عن االستياء"  

.(Watson 2011: 328)   انظر ذلك،  حول  النقاش  من  ملزيد  لكن  حُمرياً،  الفهم  هذا    يظل 
Watson (2012)  وMacnamara (2015) . 
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 مىت يكون اللوم مناسبًا؟2 .

حيدث أن يُستغل ويُساء استخدام اللوم بسهولة، لذلك سيتطلب الفهم املكتمل هلذه الظاهرة ليس جمرد  
"مناسب" كمصطلح   مصطلح  نستخدم  مناسباً. حنن  يكون  مىت  أيضاً  وإمنا  اللوم،  ماهية  يف  البحث 

ة، وُمربَرَة،  معياري عام حبيث يشمل كافة أشكال التقييم، مثل ما إذا كانت أي حالة لوم حمددة مناسب
فريكر   : "مثل Miranda Frickerومقبولة، وضرورية، وفعالة وما إىل ذلك. وكما تقول مرياندا 

معظم األمور يف احلياة، أساليبنا يف اللوم ُعرضة لرذائل فعلها بدافٍع خاطيء، وبقدٍر خاطيء، وبطريقة  
تُقدم هذه القائمة تصنيفاً    .(Fricker, 1682016 :خاطئة، أو مع النوع اخلاطيء من األمور" )

أولياً جيداً لألشكال اليت قد ينحرف فيها اللوم عن مساره الصحيح. من الضروري أن تُعىن أخالقيات  
اللوم بكٍل من أ( الوقائع اخلاصة ابلشخص الالئم، )ب( الوقائع اخلاصة ابلتفاعل نفسه أثناء اللوم، و  

الم
ُ
. حنن هنا نضم سويًة "بقدٍر خاطيء" مع "بطريقة خاطئة"، ألن  )ج( الوقائع اخلاصة ابلشخص امل

ضع يف    .عدم التناسب سيكون أحد األشكال اليت ُيكن أن يكون فيها التفاعل أثناء اللوم إشكالياً(
اعتبارك أيضاً أن الكيفية اليت جتيب هبا على سؤال ماهية اللوم ستؤثر على هذه التساؤالت األخالقية،  

منطقياً عن شروط مالءمة االستنكار. ونظراً ألننا هنا لسنا مؤيدين    ة احلكم ختتلفألن شروط مالءم
لنظرية لوم بعينها، فتحديدان للمعايري املعنية هو نوع من التنظري اجملرد الذي خيلو من التزامات موضوعية  

ه قد يتم جتاهلها  فيما خيص طبيعة اللوم. من اجلدير ابلذكر أيضاً أن شروط اللوم املناسب املوضحة أدان 
بصورة ُمسوغة يف حال كانت املخاطر مرتفعة مبا فيه الكفاية، وكانت النتائج احملتملة لللوم ذات أمهية  
كبرية. بعبارٍة أخرى، قد تكون هناك حاالت من املناسب فيها اللوم بسبب نوع خاطيء من الدوافع.  

 لقد حنينا هكذا حاالت جانباً ألجل حتقيق أهداف نقاشنا.

 

 الوقائع اخلاصة ابلشخص املالم  1.2
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الم. إن اجلواب الطبيعي لسؤال مىت يكون اللوم  
ُ
لنبدأ بتناول الوقائع اليت قد تكون هامة عن الشخص امل

الم ُمستحق لللوم يف الواقع. قد يبدو  
ُ
مناسباَ هو القول أبن اللوم مناسب فقط عندما يكون الشخص امل

خلايل من أي معىن، إذ ما الذي ُيكن أن يعنيه أن تكون ُمستحقاً  هذا للوهلة األوىل نوعاً من التكرار ا
لللوم إذا مل يكن يعين ببساطة أن تكون مالماً بشكٍل مناسب؟ لكن املقصود من التأكيد على االستحقاق  
هو لفت االنتباه إىل حقيقة أنه من املناسب فقط لوم الشخص عندما يستحق ذلك أو يكون جديراً  

الم. أية وقائع؟ ما الذي يتعني    أي فقط عندما  به.
ُ
تكون هنالك وقائع معينة مناسبة عن الشخص امل

 على املرء فعله ليستحق اللوم؟ 

 

 الفاعلية األخالقية 1.1.2 

سبيب حنٍو  على  مسؤواًل  تكون  أن  )أي  ُتالم  فأن  أعاله،  األول  القسم  يف  أشران    انظر   ;كما 
Beardsley,1969   وKenner,1967  تكون مستحقاً لللوم، ألنه يف أحياٍن  ( ليس كافياً ألن

كثرية ال يتضمن أفضل أو أهم تفسري سبيب فاعالً أخالقياً على اإلطالق. ُيكن لوم الزالزل والبعوض  
اللوم ألنه ال ُيكنهما، كما يذكر   على اآلاثر السلبية املتعددة، ولكن ال ُيكن ألٍي منها أن يستحق 

 :2013aبفاعلية وكفاءة يف األمور األخالقية" )  يتصرفا ، أن "  Gary Watsonجاري واتسون
كائنات حمددة فقط مرشحة ألن ُتالم يف املقام األول، وابلرغم من أهنا مسألة خالفية نوعاً    .(3322

ما فيما خيص ماهية القدرات املعينة الالزمة، إال أن قائمة هذه القدرات تتضمن ابلتأكيد قدرات خاصة  
اذ القرار، وتقرير املصري. لكن الزالزل والبعوض هي حاالت سهلة. فهنالك  ابلتفكري، واالستقصاء، واخت

حاالت أصعب، كاألطفال واألفراد املعادون للمجتمع )السيكوابتيون(، واألفراد الذين مل يُُكو نوا )أو مل  
قادري يزالون  األفراد ال  أن هؤالء  يبدو  األخالقية.  للمعايري  إدراك  أو  فهم  بعد(  لديهم  على  يَتَكون  ن 

  - بطرق يف الواقع ُيكن أن نصفها عادًة أبهنا قاسية، وحىت شريرة    -التصرف على حنٍو دال أخالقياً  
ولكن سؤال من قبيل هل يف وسعهم نيل اللوم األخالقي )بداًل من جمرد منحنا سبباً جيداً حلماية أنفسنا  

  ,Watsonمنهم( هو سؤال حُمري )انظر  



21/1/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 20

 

تعمق ، Shoemaker, 2015و  2011
ُ
ولكن بغض النظر    ).لالطالع على املزيد من النقاش امل

عن الطريقة اليت جييب هبا املرء على هذا السؤال، فمن املقبول بصفٍة عامة أن الفاعلني الذين من احملتمل  
كيفية التصرف.  أن يستحقوا اللوم ال بد أن يكونوا قادرين على التفكري، والتحليل، وتنفيذ القرار اخلاص ب

 وإذا كان هناك من يفتقر إىل هذه القدرات، فسيكون ُمعفى من اللوم. 

 

 احلرية واملسؤولية   2.1.2

ما يُعتقد أبنه ال يالم الفرد   ابإلضافة إىل امتالك قدرة عقلية عامة حُتدد كيفية التصرف، إال أنه كثرياً 
حلرة. غالباً ما يكون عذر " مل يكن بيدي حيلة  بطريقة مناسبة إال إذا )مارس يف ذلك املوقف( اإلرادة ا

أو " اُجربت على فعل ذلك" كافياً ليصبح اللوم غري مناسب. لذلك من الطبيعي أن يالم املرء فقط على  
 تلك األمور اليت كان املمكن أن يتحكم فيها، أو مل  

علها مبحض إرادته. لكن الحظ أن  جُيرب على فعلها. وبتعبرٍي آخر، أن ُيالم املرء على األمور اليت اختار ف
طبق على األفعال اليت يُعتقد أن املرء يستحق اللوم عليها. إذا ما أخذان على  

ُ
هذا هو الشرط األساسي امل

حممل اجلد احتمال أن نكون مستحقني لللوم بسبب اجتاهاتنا، فهذا قد يقودان بطبيعة احلال إىل التقليل  
(. من املعتاد  Smith, 2005النظر فيما تنطوي عليه )انظر مثاًل،  من أمهية اإلرادة احلرة، أو إعادة  

أن تُعد اإلرادة احلرة نوعاً من التحكم، بوصفها قدرة على التحكم )عرب اختيار( أٍي من االحتماليني  
املستقبليني سيحصل مثاًل، أو بوصفها قدرة على التحكم )عرب توجيه( تصرفات املرء يف ظل أحكامه  

بشأ عتربة 
ُ
)انظر،امل فعله  عليه  يتعني  الذي  ما    Fischer,1994 ;van Inwagen,1983;ن 

;Nelkin, 2011  Franklin, 2018).    لقد تبني أن سؤال ما إذا التحكم من النوع املناسب
متوافقاً مع اجلربية هو سؤال من الصعب إجابته، وابلتايل فسؤال هل سيكون اللوم مناسباً يف عامٍل تسوده  

ُل صعبة إجابته. ومع ذلك، فهناك هتديدات عامة أقل للحرية. فنحن مجيعنا معرضون  احلتمية، هو سؤا
لإلكراه، والتالعب، الضغوط املوقفية، ومعرضون لدرجات متفاوتة من اإلغراء أو االضطرار، وبقدر ما  

 تسلب هكذا عوامل منا حريتنا، بقدر ما نكون غري مستحقني لللوم.  
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حددة لكيفية التصرف إىل النوع الصحيح من قدرات التحكم )واليت  إذا أضفت القدرة العقلية العا 
ُ
مة امل

من احملتمل أن تتضمن ليس فقط القدرات اإلرادية، ولكن القدرات اإلدراكية أيضاً(، ستحصل على  
 & Fischer فاعٍل مسؤول أخالقياً، أي فرد لديه القدرات اليت جتعل منه ُمعرض منطقياً للوم )انظر، 

Ravizza, 1998  وVargas, 2013  القدرات يف ممارسة لتلك  الفاعل  (. يف حال استخدام 
تصرف مشني أخالقياً، فسيكون عندئٍذ مسؤول أخالقياً عن هذا الفعل، أي أنه ُمعرض منطقياً ألن  

 ُيالم على هذا التصرف. فهو ليس معذوراً أو ُمعفى من لومنا له.

قطة الرئيسية، وهو أن أغلب املنظرين ببساطة يعتقدون  يوجد املزيد من اللبس هنا، لكنه غري ضروري للن
أنه من املناسب فقط لوم الشخص إذا امتلك قدرات معينة للتحكم، ولتحديد كيفية التصرف، وللفهم  
األخالقي وما إىل ذلك، ومارس هذه القدرات يف املوقف املعين. أحد مواطن اللبس هو أنه حىت لو  

ذات الصلة، فرُيا يظل غري مسؤول إذا أخفق يف حتقيق شرط املعرفة    استوىف الفاعل مجيع شروط التحكم
املستقلة. يبدو أن اجلهل بدون ذنب )ورمبا حىت اجلهل بذنب( بنتائج أفعال املرء ُتربر له سلوكه السيء  

 Mele, 2011;Ginet, 2000 Robichaud ;بقدر ما يربره افتقاره للتحكم )انظر، 

& Wieland 2017).    ،يعتقد معظم املنظرين أنه إذا امتلك املرء هذه القدرات ومارسها،  وابملثل
فإنه ُمستحق لللوم، أي أنه جلب اللوم لنفسه. لكن جمرد أن الشخص يستحق اللوم ال يعين أن اللوم  
هو االستجابة الصحيحة ابلضرورة. ملعرفة سبب ذلك، دعوان ننتقل اآلن إىل الوقائع اخلاصة ابلتفاعل  

 أثناء اللوم.

 

 الوقائع اخلاصة ابلتفاعل أثناء اللوم  2.2

حىت لو كان الشخص ُمستحق لللوم، فليس كل تفاعل أثناء اللوم مطلوب. إذا فكران يف اللوم على أنه  
 ,McKenna  انظر، "خطوة" نقوم هبا خالل جمال أخالقي، أو كمسامهة يف حديث أخالقي )

(، فإن أحد أبعاد التساؤالت الطبيعية سيكون ذو صلة هبذه اخلطوات أو الرسائل املطلوبة. قد  2012
 .(Coates and Tognazzini 2012)نعترب هذه اخلطوات أو الرسائل مبثابة قواعد إجرائية 
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 التناسب 1.2.2

ن نفرتض أبنه ال بد  على غرار االعتقاد السائد أبن العقاب جيب أن يتناسب مع اجلرُية، فمن املعقول أ
لللوم أن يتناسب على حنٍو ما مع اخلطأ احلاصل. رمبا من املسموح أن تتضايق من صديقك ألنه نسي  
م بعدم   عيد ميالدك ذات عام، لكن ال جيب )على األقل يف حالة غياب بعض القرائن املعينة( أن تُقس 

تبارها استجابة لوم مناسبة خلطأ أو  احلديث معه مرًة أخرى جراء تلك اهلفوة. ال شك أن ما ُيكن اع
جتاوز ما، من املرجح أهنا ختتلف ابختالف العالقات، واالنتهاكات، إال أنه من احملتمل دائماً أن تكون  
اجلد   لن أيخذه على حممل  وبعضها  الواقع جبدية كبرية،  اخلطأ  اليت أتخذ  االستجاابت  هنالك بعض 

تبارها استجابة لوم مناسبة ال يعتمد فقط على طبيعة اخلطأ،  ابلقدر الكايف. ورغم ذلك، فإن ما ُيكن اع
إذ من الوارد أن يعتمد أيضاً على الطريقة اليت استجاب هبا مرتكب اخلطأ لفعله اخلاطيء. كما تقول  

 :Angela Smithأجنيال مسيث 

 

إذا كان لدى شخٍص ما اجتاهات مرفوضة حنوي مثاًل، لكنه يف الواقع ينتقد نفسه بسببها، ويبذل جهوداً  
لتغيريها، فرمبا أعتقد أنه ليس لدي سبب ألختذ أو أعرب عن اجتاهات لوم حنوه على اإلطالق. إذ أن  

، وأبين أستحق معاملة  انتقاد هذا الشخص لذاته يُظهر يل أبنه يُدرك فعلياً أبن لدي اعتبار أخالقي
أفضل. وابلتايل، قد ال أرى أن اجتاهاته اخلاطئة ُتثل حتدايً يل أو ملكانيت. يف مثل هكذا حاالت، ال  
أن   لذلك. إال  املشروع  االنتقاد األخالقي  لتلقي  الفاعل وهو مستعد  إىل  اخلاطيء  التوجه  يُعزى  يزال 

وجد ما يسوغ ملزيٍد من النقد له من جانب اآلخرين  الفاعل يستجيب أصاًل هلذا األمر، وعليه فرمبا ال ي
(Smith 2007: 482). 
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  - عندما تلوم أنت شخصاً أساء إىل شخص آخر    -وابملثل، يف حالة اللوم الصادر من طرٍف اثلث  
تضرر. إذا شككت  

ُ
فهنالك تساؤالت إجرائية خاصة بكيفية تناسب شدة لومك مع شدة لوم الشخص امل

شخص ما أخطأ يف حقك ينبع من افتقارك الحرتام ذاتك أو من نقص يف شعورك  يف أن فشلك يف لوم  
ابلقدرة، فرمبا عندها من املناسب أن أكون أكثر غضباً منك. لكن يف حاالت  أخرى، يبدو كما لو أين  
حباجة إىل أن أخفف من لومي حبسب الطريقة اليت تنظر هبا إىل اخلطأ الذي اُرتكب يف حقك. على  

ل، ماذا لو ساحمَت ُمرتكب اخلطأ؟ هل هذا يف حد ذاته جيعل لوم الطرف الثالث يف غري حمله؟  سبيل املثا
بريست  ماورا  الشريك"   Maura Priest (2016) تقرتح  لوم   " و  شاهد" 

ُ
امل "لوم  بني  مُنيز  أبن 

ليه غري  للمساعدة يف التعامل مع هذه املسألة. يف حني أن التسامح قد جيعل اللوم ابلنيابة عن اجملين ع
 مناسب، إال أنه ال يزال هناك شكل مستقل أو منفصل من اللوم ُيكن اإلبقاء عليه بصورة مناسبة.

 

 االعتبارات املعرفية  2.2.2

الواقعية ليست   اللوم يف احلياة  ُتسرد األمثلة اخليالية دائماً من قبل راوي علّيم، ولكن ابلطبع حاالت 
بهمة للبشر اآلخرين.  كذلك أبداً، وال بد علينا أن  

ُ
عرضة للخطأ بشأن الدوافع امل

ُ
نعتمد على أحكامنا امل

نكون أحياانً واثقني من أن الشخص قد أخطأ، ويف أوقاٍت أخرى ندع غضبتا يُعيق خميلتنا ومساحتنا يف  
البحث عن أعذار حمتملة خلطأ واضح. إن الغضب السريع هو يف حد ذاته جيعل املرء ُعرضة للنقد،  

جيعلنا نعترب الغضب سريعاً هو أنه غالباً ما يسبق الدليل على ارتكاب اخلطأ. ابلطبع جمال اللوم  والذي 
بني األفراد ال يشبه ُتاماً جمال املسؤولية القانونية. لذلك، "مبا ال يدع جمااًل للشك" قد يكون متطلباً  

اليت ال بد من استيفائها قبل أن    للغاية، ولكن ابلرغم من ذلك، فإن هنالك بعض املعايري املعرفية  صعباً 
يكون اللوم مناسباً، حىت إذا كان املستهدف ابللوم مستحق لللوم يف احلقيقة )تُوسع يف هذه املسألة  

  D. Justin Coates (2016)). بتفصيٍل أكثر من ق بل 
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اللوم، إال   Gideon Rosenلقد دعا أيضاً جيدون روزين املعرفية يف  أنه    إىل األخذ ابالعتبارات 
 يستخدمها للدفاع عن نوٍع عام من الشكوك حول املسؤولية األخالقية: 

 

مثاًل مسؤول عن كذبه على زوجته؟    Billما الذي يتعني عليك أن تفكر به ألجل أن تعتقد أبن بيل  
ال بد أن تعتقد أبنه يف وقتها، إما أنه كان يعلم أبن لديه سبب حاسم ليمتنع عن الكذب، أو إذا مل  

دراية بذلك، فجهله كان نتيجة لبعض األفعال السيئة يف املاضي اليت قام هبا مع علمه الكامل    يكن على 
بكل ما يتصل هبا من وقائع أو معايري. جيب أن تعتقد أبن فعله السيء إما أنه نوبة حقيقية وشديدة  

 ، أو انتج عنها. akrasia القوة من ضعف يف اإلرادة

 

فمن غري املعقول على    - عقول اآلخرين وحىت عقل املرء نفسه    -قل  أقرتح أنه ابلنظر إىل غموض الع
  (Rosen 2004: 308). الدوام أن نضع ثقة كبرية يف هكذا حكم 

 

االستنتاج أبن   Rosenتستند شكوك روزين   إىل  ليصل  مقالته  يف  املقدمة سابقاً  احلجج  هنا على 
ألجل أن يُدان اجلهل، جيب أن يُعزى ما عملُه  املتطلبات املعرفية للمسؤولية األخالقية متشددة للغاية )

فالنقطة   ولكن من أجل أهدافنا، Levy, 2011).يف النهاية لفعٍل واضح إلرادة ضعيفة؛ انظر أيضاً 
، قد جيعل من الصعب معرفة  Rosenاهلامة هي ببساطة أن "غموض العقل" على حد تعبري روزين  

لللوم ابلفعل، وابلت ايل ُيكن أن جيعل احلكم ابرتكاب اخلطأ غري ُمرَبر،  مىت يكون الشخص مستحقاً 
  Rosenوهذا احلكم هو الذي يعتمد عليه اللوم املناسب. ابلطبع ال حيتاج املرء إىل قبول خالصة روزين  

 املتشككة ليوافق على أنه جيب على الالئمني أال يتسرعوا يف استنتاجاهتم خبصوص األخطاء املرتكبة. 

 

 لشخص املالم الوقائع اخلاصة اب 2.3
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حىت يف حال كان أحد الفاعلني مستحقاً لللوم، وحىت إذا مل يوجد انتهاك ملبدأ ما، فليست املسألة )أو  
 Roger:على األقل، ليست املسألة دائماً( أبن أي شخص ُيكنه أن يلوم. كما يوضح روجر فريهتاُير

Wertheimer  

 

من شأنك، أو ختصك، أو    -األسرة احلميمية لدى الناس  مثل العالقات    - قد ال تكون بعض األمور  
 هي اهتمام )مناسب( لك. لذا، فمهما كانت أدلتك ومشاعرك، فليس من حقك أن حتمل سوء النية

(Wertheimer 1998 : 499). 

 

 من منظور خمتلف:   رأايً مماثاًل، ولكن  G. A. Cohenحيمل جي. اي. كوهني 

 

يحاً ويف حمله، لكن البعض قد يكون يف وضع غري مالئم لتقدُيه.  قد يكون التحذير ]األخالقي[ صح
عندما يرد اإلنسان على انقد بقوله: "أّّن لك أن تنتقدين بسبب ذلك؟ "، هو ال ينكر )أو يؤكد ابلطبع(  

 Cohen) صحة ما ينطوي عليه انتقاد الناقد. إنه ينكر حق انقده يف توجيه هذا النقد يف موقف حكم
2006: 118). 

 

إن الفكرة العامة هنا أنه قد تكون هنالك وقائع عن الشخص الذي يُبدي اللوم جتعل لومه غري مناسب.  
السلطة وما سوى ذلك. تشري   هذا ليس من حقهم، ليسوا يف وضع يسمح هلم بذلك، ليس لديهم 

( إىل هذه النقطة بشكٍل جيد بقوهلا أبنه  227:2013)  Marilyn Friedman مارلني فريدمان
كل شخص يستحق اللوم. وللمتابعة مع املقارنة القانونية الواردة أعاله: يف حني أن التفاعل أثناء  ليس  

اللوم يثري تساؤالت حول اإلجراءات، فإننا قد نفكر يف الوقائع اخلاصة ابلشخص الالئم على أهنا تثري  
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ءات اللوم ستكون  أسئلة حول الصالحيات. من املسلم به أن مرتكب اخلطأ مستحق لللوم، وأبن إجرا 
 صحيحة، فمن يستطيع ابلضبط سن تلك اإلجراءات؟ 

 

 األهلية  1.3.2  

، والذي عادًة   standing to blameيوجد مؤخراً فيض يف األحباث اخلاصة مبا يُسمى األهلية لللوم  
أم ال. عادًة ما   اللوم املنافق  ما تُعترب واقعًة أساسية عن الالئم وتتعلق مبا إذا كان اللوم مناسباً  يُعامل 

كمثال منوذجي، وأهم فكرة أساسية هي ببساطة أنه يظهر أبن هناك أمراً ما غري مناسب بشأن اللوم  
الصادر عن الالئم املذنب بنفس االنتهاك الذي يتصدى له. إن الطريقة املعتادة للحديث عن اخلطأ  

ة". يفتقر الالئم املنافق إىل وجود  الذي حيدث يف هذا النوع من احلاالت هي استخدام مسمى "األهلي
أهلية لديه تسمح له ابللوم. ولكن قبل أن ننظر عن كثب إىل فكرة األهلية بشكل عام، والنفاق على  

 وجه اخلصوص، جيدر بنا أن نقدم حملة موجزة حول هذه املصطلحات.

ه هو أن هنالك ال يستخدم كل من يكتب عن "األهلية" هذا املصطلح بنفس الطريقة. ما ُيكننا قول 
ثالث استخدامات خمتلفة هلذا املصطلح، وقد نتج عن ذلك أن املنظرين يتحدثون أحياانً مع بعضهم  
البعض عن موضوع "األهلية"، وهم يعتقدون أهنم يتحدثون عن نفس املصطلح. يبدو أن اجلميع متفق  

 تسمح ابللوم املناسب )أو  على أن "األهلية" هي تسمية ُتطبق على بعض الوقائع اخلاصة ابلالئم واليت
بصورة متحفظة أكثر، إن "االفتقار إىل "األهلية" تسمية ُتطبق على بعض الوقائع اخلاصة ابلالئم واليت  

 جتعل اللوم غري مناسب(. إال أنه من هذا األساس املشرتك، تتباين استخدامات هذا املصطلح. 

لالئم ذات صلة ابللوم املناسب. من خالل  ابلنسبة للبعض، "األهلية" هو مصطلح يشري إىل أي حالة  
 هذا املعىن الواسع،  

ُتثل فكرة "األهلية" طريقة لتمييز التباين مع الوقائع اخلاصة ابلشخص املالم، مثل ما إذا كان الشخص  
الم مستحق لللوم. وابالستعانة جمدداً مبصطلحات فريدمان  

ُ
، ففكرة "األهلية" ُتطبق  Friedmanامل
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أحياانً على نطاق واسع على أي أمر خيص ما إذا كان الالئم مستحق لللوم. ولكن املنظرين اآلخرين  
 يستخدمون هذا املصطلح على حنٍو أضيق نطاقاً. 

ابلنسبة آلخرين، ترتبط األهلية بشكل أكثر حتديداً مبا جيعل اللوم املنافق غري مناسب. لقد ذكران سابقاً  
 أن اللوم املنافق 

عادًة ما يُعامل كمثال منوذجي لللوم الذي ال أهلية له، لذا من املفهوم أن بعض املنظرين ينظرون إىل  
لللوم   ومعىن لفكرة األهلية. إذن ستكون األمثلة األخرى  اعتبار أهنا تقدم مضموانً  املنافق على  حالة 

حيدث يف حالة املنافق. هذه الطريقة لفهم  الذي ال أهلية له حاالت أخرى ذات صلة بشكل كبري مبا  
األهلية تدع االحتمال مفتوحاً لوجود بعض الوقائع عن الالئم مبعزل عن األهلية، لكنها جتعل اللوم غري  

 مناسب.  

الم.  
ُ
أخرياً، هناك أولئك الذين يربطون فكرة األهلية ابعرتاض معني قد يثريه على ما يبدو الشخص امل

د على اللوم املنافق أو التطفلي )لنأخذ مثالني شائعني(، يبدو أن الشخص  على وجه اخلصوص، وكر 
الم ُيكنه أحياانً رفض اللوم بشكل مناسب )أو رمبا بشكٍل أفضل، إسكات الالئم( ابلرد: "من أنت  

ُ
امل

الم يتحدى أهلية الالئم. وابلن
ُ
سبة  لتلومين على هذا؟". يف هذا النوع من احملادثة، الفكرة أبن الشخص امل

  ألولئك الذين يتبنون وجهة النظر هذه ملفهوم األهلية، فالوقائع الوحيدة عن الالئم واليت تعترب ذات اعتبار
 هي تلك اليت غياهبا سيضمن مشروعية الرد بعبارة "من أنت؟".

( ما هي الوقائع اخلاصة ابلالئم ذات الصلة مبدى مالءمة  1)   من الواضح أن كل هذه األسئلة الثالثة:
( ما هي الوقائع اخلاصة ابلفرد  3( ما اخلطأ الذي حيدث يف حاالت اللوم املنافق، و ) 2وم وملاذا،)الل

الالئم اخلاصة بصحة التهجم بــــــ "من أنت؟" واليت جيدر السؤال عنها، ومن احملتمل أن تكون هلا إجاابت  
األسئلة. ونظراً ألن النفاق يلعب    هناك خماطرة كبرية لوقوع سوء فهم إذا مل نفرق بني هذه  مزدوجة. إال أن

 مثل هذا الدور اجلوهري يف األحباث احلديثة حول هذه األسئلة، فسنبدأ منه.
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 النفاق 2.3.2

نلوم اآلخرين هبدف دفعهم لرؤية اخلطأ يف أسلوهبم وليغريوا من سلوكياهتم    حيدث أحياانً على األقل أن 
قد يكون الالئم املنافق    هي أن نكون مذنبني بنفس اخلطأ.مستقباًل. طريقتنا املؤكد فشلها يف هذا الشأن  

مثااًل منوذجياً الحنراف لوم الشخص عن مساره. فمن انحية، ليس من احملتمل أن يكون اللوم املنافق  
يـبدو أن املشكلة أعمق من  (Dworkin 2000; Roadevin 2018فعااًل )انظر،   ، لكن 

فق سيظل ُمشكاًل، حىت لو كان فعااًل. وابالتساق مع التمييز  ذلك. لنقل بطريقٍة أخرى، أن اللوم املنا
الذي عرضناه يف هناية آخر قسم، دعنا نفرق بني سؤالني: أواًل، ما هي املشكلة يف اللوم املنافق؟ واثنياً،  

 ما هي طبيعة االعرتاض على اللوم املنافق بـــــ "من أنت".

املناف  اللوم  ما هي ابلضبط مشكلة  أواًل:  )انظر،لذا،  ،   Szabados and Soifer, 2004ق؟ 
لالطالع على عرض ُمسهب ألخالقيات النفاق عموماً(. من املرجع أن تعتمد إجابة هذا السؤال على  

واالس   جي.  فآر.  اللوم.  سرتاوسون    R. Jay Wallaceطبيعة  نظرية  يؤيد  والذي  مثاًل، 
Strawson   لتزامات اليت تقوم عليها االجتاهات  لللوم، يوضح مشكلة النفاق من خالل االستعانة ابال

"حيمل اللوم يف طياته نوعاً من االلتزام ابلتمعن    Wallace (2010: 326)التفاعلية. ابلنسبة لواالس 
يف الذات على حنٍو انقد"، وهو التزام أخفق الالئم املنافق يف الوفاء به. وابلنظر إىل أن " لدينا مجيعاً  
اهتمام أبن نكون حمميني من مثل هذا النوع من الرفض االجتماعي، واالزدراء الذي يتضمنه اللوم"، 

يتعامل مع مصلحته    - املا أنه ال يلوم نفسه أيضاً، ويف هذه احلالة قد ال يعترب منافقاً  ط  - فالالئم املنافق  
اللوم إليه. وكما يذكر   اخلاصة يف جتنب اللوم ابعتبارها أكثر أمهية من مصلحة الشخص الذي يوجه 

: "هذا يسيء إىل االفرتاض املؤيد لألهليات املتساوية لألشخاص  Wallace (2010:328)واالس  
، مشكلة اللوم املنافق  Wallaceولذلك، فبالنسبة لواالس    اليت اعتربها أساسية للتفكري األخالقي".و 

هي أنه خاطيء أخالقياً )وابلتايل ليس مناسباً، حىت لو كان املستهدف ابللوم مستحق لللوم(. يعتقد 
املنافق أمر  ( أبن اللوم   Daniel Miller (2018دانيال ميللر  و  Kyle Fritzأيضاً كايل فريتز

بني   املساواة  مع  تتعارض   " وهي  عادلة،  وغري  تفضيلية"  لوم  "نزعة  يتضمن  ألنه  أخالقياً  مرفوض 
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فريتز   (123 :2018).األشخاص" واالس    Millerوميللر    Fritz  حياج  بعكس  منظورمها،  أبن 
Wallace ًملاذا    ، ُيكنه أن يفسر ليس فقط ما هو مرفوض بشأن اخلطاب األخالقي املنافق، بل وأيضا

 .حىت اللوم املنافق غري املعرب عنه ُيثل مشكلة أخالقية

ام. سكانلون   يعترب يت.  آخر،  لالجتاهات كاستجابة    T.M.Scanlonومن جانٍب  تعديالً  اللوم 
كونة  

ُ
الختالل العالقة، لذا فمشكلة اللوم املنافق هي أنه يشوه الوقائع. إن تعديل االجتاهات والتوقعات امل

الم يف إضعاف عالقته مع الشخص الالئم. إال    ستجابة لطريقٍة ماُتثل ا  لللوم 
ُ
تسبب فيها الشخص امل

، " فهناك أمٌر ما خاطيء يف ]الالئم املنافق[  Scanlon (2008: 177)  أنه وكما يذكر سكانلون
الم[ يف التصرف بطريقة ما، يدل على انعدام استحقاق الثقة الذي ُيضعف  

ُ
يشري إىل أن عدم رغبة ]امل

عالقتهما األخالقية"، وذلك لكون االجتاهات والتصرفات السابقة لالئم املنافق أضعفت ابلفعل العالقة  
 املعنية.

فبالنسبة لسكانلون أنه غري مناسب )غري  Scanlon  وابلتايل،  املنافق  اللوم  ، قد نقول أبن مشكلة 
 صحيح وفقاً للوقائع(.

 منصف، فليس من الواضح كيف سيساعدان ذلك  حىت يف حال كان اللوم املنافق غري مناسب أو غري
على فهم التهجم بـــــ "من أنت" اليت شجعت على وجود الكثري من األحباث احلالية حول "األهلية". 
عندما أحتدى صالحياتك يف القاء اللوم عرب اهتامك ابلنفاق، فأان ال أحاول فقط إخبارك أبنك تفعل  

ديك افرتاضات خاطئة. وعلى الرغم من أن هذه ُيكن اعتبارها أسباابً أمراً ما خاطيء أخالقياً. وال أبن ل
للتوقف عن القاء اللوم، إال أن هتجم "من أنت" حمدد أكثر من الزعم أبن لدى الالئم ما يدعوه للتوقف  
عن اللوم. بداًل من ذلك، يبدو أبين أحاول اسكات لومك بطريقٍة ما. وهذه الفكرة اإلضافية اليت تدفع  

من شكوك حول فكرة األهلية. فسيكون    Macalester Bell (2013a) دى ماكالسرت بيلمبا ل
 سؤالنا الثاين إذن هو كيف نفهم ابلتحديد هتجم "من أنت" عند تطبيقه على الالئم املنافق. 

يوجد اقرتاحان عامان لفهم الطريقة اليت يبدو فيها أن النفاق جيعل الالئم خيسر صوته األخالقي، إن  
ا فريتزجاز  أن  سابقاً  رأينا  لقد  ميللر    Fritz  لتعبري.  واالس    Millerو  مع  حٍد كبري  إىل  يتفقان 
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Wallace    يف أن اللوم املنافق غري منصف وذلك ملا حيمله املنافق من " نزعات لوم تفضيلية"، إال أهنم
وم املنافق هو ما  يذهبان إىل ما هو أبعد من ذلك من خالل افرتاضهم أبن املآل املعتاد لعدم عدالة الل

يتسبب فيه الالئم من "إسقاط احلق يف لوم اآلخرين" جراء ما وقع من انتهاكات للمعايري املتعلقة حبدوث  
. تتسق هذه الفكرة بشكل طبيعي مع بعض الطرق   (Fritz & Miller 2018: 125)النفاق

من أنت لتلومين؟"، رمبا ما  اليت عادًة ما ُيصاغ فيها هتجم "من أنت". عندما أسأل السؤال اخلطايب، "
أحاول قوله هنا هو أنه ابلرغم من أن اآلخرين قد يكون لديهم احلق يف لومي على هذا اخلطأ، إال أنه  
ليس لديك أنت مثل هذا احلق. لقد سلبك نفاقك هذا احلق. ومع ذلك، حىت وإن بدا ذلك حازماً  

عين فقط أن لديك سبباً خاصاً حلٍد ما ُينعك  جداً. رمبا ال يعين نفاقك خسارتك للحق يف اللوم، ولكن ي 
ُيكن أن يكون أحياانً واجباً أخالقياً، فهذا السبب  -  حىت اللوم املنافق   -من القاء اللوم. ونظراً ألن اللوم  

ليس حامساً على الدوام. لكن وجوده قد يكون كافياً ليفسر اإلدراك أبن املنافق يتخطى حدوده على  
 حلاالت.حنٍو ما يف كثرٍي من ا

قد تقلق ابلطبع بشأن االفرتاض أبن هنالك شيء ما من قبيل احلق العام أو استحقاق اللوم يف املقام  
)يف عمل سيصدر قريباً( على هذا األساس ليؤيد الشكوك    Matt Kingاألول. حُياج مات كينج  

لكينج ال يوجد ما هو خاص يف هتجم "من أنت"، و يقدم   ،  King اخلاصة بفكرة األهلية. وفقاً 
منظوراً للخطأ الواقع يف اللوم املنافق ال يستخدم فيه فكرة األهلية، وإمنا بدالً عنها، يستخدم فكرة أبن  
املنافق ينتهك معايري األولوية )أو رمبا معايري االخنراط( واليت حتدد أين جيب أن يكون تركيزان النقدي. إن  

 فق يف موضٍع خاطيء، وهذا يقدم للمنافق سبباً أخالقياً هاماً أبن ال يلوم.تركيز املنا 

لتفسري كيف أن هتجم "من أنت"   ،  Ori Hersteinاالقرتاح الثاين الذي طوره مؤخراً أوري هريشتاين
ة  هو حماول   -يف جانب منه    -ال يثري احلق العام يف اللوم، وإمنا بداًل من ذلك، يبدأ من منظور أن اللوم  

الم، أسباب إليقافه عما يفعل، وليعتذر، ولُيقر مبا ارتكبه من خطأ. وحىت  
ُ
إلبداء أسباب للشخص امل

بدون لومه، فمن املفرتض أن يكون لدى مرتكب اخلطأ هذه األسباب، ولكن ما يفعله اللوم هو إضافة  
ذا املنظور األكثر  نوع آخر من األسباب إىل هذه اجملموعة من األسباب، وابألخص السبب التوجيهي. ه
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لفهم  جديدة  لطرق  اجملال  يتيح  اللوم  لعملية  هريشتاين    اثراًء  نظر  وجهة  من  أنت".  "من  هتجم 
Herstein  ابلرغم من أن الالئم املنافق ال يزال يقوم بتوجيه صائب من خالل اللوم، إال أن هذا ،

 :Herstein, 2017).ته"التوجيه مع ذلك قد يكون من املسموح جتاهله "بدون تفكري كبري يف جدار 
3110)  

 

 إشكاليات أخرى متعلقة ابلشخص الالئم  3.3.2 

على الرغم من أن النفاق هو أكثر الوقائع اخلاصة ابلالئم اليت نُوقشت واليت جتعل اللوم إشكالياً، إال أنه  
ل، احلظ  توجد ابلتأكيد وقائع أخرى جديرة ابلبحث. سنناقش هنا إبجياز أربعة منها: التواطؤ ، التطف

 .األخالقي، والظلم املّدعى

إن اهتام الشخص إبلقاء اللوم نفاقًا هو الزعم أبنه يلوم )أو على األقل يتظاهر ابللوم( رداً على انتهاكات  
مشاهبة لتلك )أو رمبا مطابقة لتلك( اليت ارتكبها يف املاضي. هناك اهتام ذو صلة إىل حد ما، لكنه  

الالئم متورط بطريقة ما وعلى حنٍو مرفوض يف نفس الفعل الذي يدينه  يستحق أن منيزه، وهي الزعم أبن
يقدم   عديدة.  أشكااًل  تتخذ هكذا هتمة  وقد   ، ابلتواطؤ  الالئم  هذا الهتام  الراهنة.  اللحظة  هذه  يف 

مثااًل جيداً: "لقد أمرتين بفعل ذلك، وطلبت مين   GA Cohen (126 :2006)  جي.ام. كوهني 
فعل ذلك، ومل ترتك يل أي بديل معقول، ومنحتين السبل لفعل ذلك". الضابط    فعل ذلك، وأجربتين على 

املسؤول الذي أيمر مرؤوساً بفعل أمر مستهجن أخالقياً، ليس يف وضع يسمح له بلوم املرؤوس لتنفيذه  
األمر ، حىت ولو كان كالمها موظفني مدنيني. وهذا ليس ابلضرورة ألن الضابط املسؤول فعل أشياء  

 .يف نفس الفعل الذي يزعم إدانته يف املاضي، وإمنا بداًل من ذلك، ألنه ضالع بشكل كبري مماثلة

 نُوقشت مسألة التواطؤ مؤخراً خبصوص إذا كان للدولة احلق يف لوم بعض اجملرمني. يعرض جاري واتسون
Gary Watson (2015)    بيدي قريباً(  Gustavo A. Beadeوجستاوفو اي.   )يصدر 

 حول حقيقة ارتباط اإلجرام   اإلشكالياتبعض 
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التواطؤ يف    إذا كان  الدولة نفسها مسؤولة عنها.  ببعض جوانب احلرمان االجتماعية واليت قد تكون 
مسؤولة جزئياً على    -كما يبدو منطقياً    -ارتكاب انتهاكات يُزعزع األهلية لللوم، وإذا كانت الدولة  

ر جانب من السلوك اإلجرامي، فسيغدو من غري الواضح فجأة  األقل عن الظروف االجتماعية اليت تفس
أيضاً استنتاجاً    Watsonأبن الدولة يف وضع خيوهلا معاقبة خمالفني معينني للقانون. يتناول واتسون  

أكثر إاثرة للقلق وهو أن بعض اجملرمني احملرومني اجتماعياً ليسوا ملزمني ابلقوانني أساساً، وذلك جراء  
عوقات ال

ُ
 بُنيوية اليت الدولة فيها متواطئة.امل

ابلرغم من أنه من املفيد لبعض األغراض التمييز بني النفاق والتواطؤ، فقد يكون ذلك إشكالياً على  
تود ابتريك  يؤيده  الذي  الرأي  هو  هذا  نفسه.  للسبب  أكثر  أساسي    Patrick Toddمستوى 

هتجم "من أنت" ضد كل من    ا نثري ، السبب الذي جيعلنTodd، يصدر قريباً(. وفقاً لتود  2012)
لاللتزام ابملعايري   افتقاده  الالئم  يُظهر سلوك  احلالتني،  أنه يف كلتا  أخطائنا هو  واملتواطئني يف  املنافقني 

 .األخالقية ذات الصلة

حىت لو مل يكن الالئم منافقاً ومل يشارك يف الفعل الذي يدينه، فقد يكون اللوم مع ذلك غري مناسب  
رادزيك   ليندا  تقدم  شأنه.  من  ليس  املعين  اخلطأ  ملواقفنا    Linda Radzikإذا كان  جيداً  وصفاً 

 األخالقية العامة حيال هذه املواقف:

 

زمالء العمل على أن اخليانة العاطفية ألحد أعضائها ليس  على سبيل املثال، غالباً ما ُيصر جمموعة من 
عندما يستمرون يف احلديث عنها(. يرتدد اجلريان واملعلمون يف    من شأهنم )مث يشعرون ابخلجل قليالً 

التدخل يف معاملة أحد الوالدين لطفلهما، ابلرغم من اعتقادهم أبن معاملة الطفل خاطئة، مامل يبلغ  
قربة، فإننا أحياانً نكون غري متيقنني مما إذا كان    اخلطأ مستوى معني من

ُ
اخلطورة. حىت يف العالقات امل

يتعني علينا التعبري عن حكمنا األخالقي السليب على سلوك صديقنا. صحيح أن الرتدد يف العقاب يف  
األحكام   بشأن  اليقني  عدم  أو  اجُلنب،  أو  الذاتية،  املصلحة  أو  الكسل،  مبعثه  يكون  حاالت  هكذا 
األخالقية املعنية. وال يتعارض أٍي منها مع الزعم أبن لدينا أهلية العقاب. إال أنه يف أوقاٍت أخرى، يبدو  
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أن ترددان مبعثُه الشعور أبنه من اخلطأ أن نعاقب. فنحن نقول،" ليس من حقي أن أتدخل، ابلرغم من  
ن لدينا احلق يف معاقبة كل من  أنه ُيكنين رؤية أن ما يفعله هذا الشخص أمر خاطيء". حنن ال نشعر أب

 .(Radzik, 2011: 582)ُمذنب على كل خطأ 

 

والفكرة بطبيعة احلال هي أننا ال نشعر أبن من حقنا معاقبة كل مذنب على كل خطأ ألننا لسنا خُمولني  
ثالث مواقف ُيكن فيها جملموعة حمدودة من األفراد    Radzikبدرجة كبرية لذلك. تصف رادزيك  

( احلاالت اليت يكون  2( احلاالت اليت خُيَطيء فيها الفاعلون أنفسهم، )1بشكٍل مناسب: ) إلقاء اللوم
والصداقات"   العائلية،  والصالت  العاطفية،  العالقات  مثل  خاصة،  عالقات  يف  "مرتكباً  اخلطأ  فيها 

لى ( احلاالت اليت يكون فيها لوم طرف اثلث "ُمتعارض مع قدرة اجملين عليه ع3(، و )593:  2011)
  (597 :2011).أن جيد تربيراً عقب ارتكاب اخلطأ"

 

اللوم املناسب على أفراد معينني يف مثل هذه احلاالت. رمبا هنالك دور   إنه سؤاًل جيد: ملاذا يقتصر 
 ملعــــايري اخلصــــوصية 

(Smith, 2007; Nagel, 1998)يُوضح    ، أو رمبا هنالك تشابه مع فكرة األهلية يف القانون
، أو رمبا يف حال اعتربان  (Sabini and Silver 1982, Bell, 2013a and King) ذلك 

اللوم استجابة يُفرتض فيها مسبقاً أبن الشخص الالئم مسؤول على حنٍو ما أمام أعضاء جمتمعه األخالقي،  
فقد ُيكننا حينها التمييز بني عدة جمتمعات أخالقية )متداخلة(، حيث ينتمي الشخص فقط إىل بعٍض  

إذا    .(Duff, 2010: 126)ا، وابلتايل يدعم بعضها قدرة الشخص على أن يلوم بصورة مناسبة  منه
لللوم  Scanlon   تبنينا نظرية سكانلون القول أبن  (2008)احلديثة  ، فقد يكون يف وسعنا عندئٍذ 

  بعض األخطاء ليست من شأننا ألهنا ال ُتضعف أٍي من عالقاتنا، وبذلك ال جتعل أٍي من التعديالت
دخلة اليت 

ُ
ُتشكل اللوم يف هكذا عالقات، تعديالت مناسبة. ما يسمى بـ "حالة الشأن" لللوم املناسب    امل
هي موضع آخر من املفيد فيه التمييز بني سؤال   -اللوم غري مناسب إذا كان اخلطأ ليس من شأنك   -
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احملددة لتهجم " من أنت" الذي قد يُثريه  والسؤال اخلاص ابلطبيعة    ملاذا اللوم التطفلي ُُيثل إشكاليًة،
الم.

ُ
 الشخص امل

يقدم احلظ األخالقي )يف كافة أشكاله( منظوراً آخر ُيكن من خالله فهم كيف قد يكون اللوم غري  
 Robert ( لروبرت هاريس1987)  Gary Watsonمناسباً. لنتناول مناقشة جاري واتسون  

Harris   واملؤثرة، هاريسHarris  اتل متوحش بصورة ال لبس فيها، وهو أيضاً يف احلقيقة  الذي هو ق
ويف اآلن ذاته، ضحية لظروف نشأته املأساوية. إنه سؤال مشروع، عطفاً على ماضي هاريس، ما إذا  

هاريس لللوم    Harrisكان  معقول  بشكل  معرضني  هم  الذين  البشر  من  هاريس    -نوعاً  هل  أي 
Harris  إال أنه حىت يف حال تسليمنا بذلك، فهنالك    - األول    حىت فاعل مسؤول أخالقياً يف املقام

 :على النحو التايل Watsonعقبة حمتملة أخرى مؤثرة يف إلقاء اللوم. يصفها واتسون  

 

هي ردة فعل مفهومة لظروفه، ُتنحنا أساساً ليس فقط للتعاطف،    Harrisإن واقع أن وحشية هاريس  
روف، فرمبا سأصبح شريراً. إن ما يبعث على القلق هو  ولكن لفكرة أنه إذا كنْت تعرضت ملثل هذه الظ

فكرة أن الذات األخالقية للفرد هبذه اهلشاشة. ُييل املرء إىل التفكري يف حسه األخالقي على أنه أعمق  
الفكرة قشعريرة وجودية   تثري هذه  يعنيه هذا(. ال  الواضح ما  ليس من  أنه  الرغم من  من ذلك )على 

 ,Watson)   راً ابملساواة مع اآلخر، فأان أيضاً ابإلمكان أن أكون مذنباً فحسب، بل تثري أيضاً شعو 
1987 

  in Watson, 2004: 245.)أُعيدت طباعته يف    

 

قد   Harrisهي ليست الفكرة أبن هاريس    هنا Watsonإن عقبة إلقاء اللوم اليت يصفها واتسون  
(، إمنا هي الفكرة اليت ُعرب عنها بشكٍل جيد ال يكون مستحقاً لللوم )ابلرغم من أنه قد ال يكون كذلك
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". إنه منظور متواضع يتخذه الفاعل لنفسه، منظور قد  3بعبارة "قد أكون مثله يف نفس هذه الظروف 
، وجيعل املرء يشعر أبن "السخط  (246 :2004)"يشوه نظرة املرء إىل ذاته األخالقية بوصفها إجنازاً" 

. وبسبب عدم وجود مصطلح أفضل، فقد  (254 :2004) ابلذات"  من جانبه سيكون تعالياً واعتداداً 
نقول إن هنالك خماوف بشأن النفاق احملتمل، ألنه حيمل صفة مماثلة للمخاوف من النفاق اليت نُوقشت  
سابقاً. إن لفكرة هنا هي شيء من قبيل: "إذا كنت سيء مثله، فلن يكون لدي أهلية للومه. وإمنا  

ة حظ ببساطة، ومن املؤكد أنه ال ُيكن أن ُيُثل حظي األخالقي اجليد أساساً  االختالف بيننا هو مسأل 
األمور   أفعل  مل  اللوم رغم أين  اليت ختولين من  إىل األهلية  أفتقر  فأان  لللوم. ولذلك  ألهلييت األخالقية 

 .الفظيعة املعنية"

صل أثناء اللوم، ابلرغم من  خيص الالئم والذي قد يُعقد التفاعل احلا  من اجلدير أن نشري إىل أمر أخري
أن هذا األمر ال يتسق بصورة جيدة مع اإلطار النظري الذي تناولناه، ألنه ال جيعل اللوم غري مناسب  

  Vanessa Carbonellبقدر ما جيعل اللوم غري ُمصغى إليه. لدينا فكرة قدمتها فانيسا كاربونيل
أبن الظلم املّدعى" .   Carbonell كاربونيل  املّدعى". ترى)إصدار قريب(، واليت وصفتها بـ "الظلم  

. . حيدث عندما تقوض التحيزات االجتماعية أو عدم املساواة اهليكلية قدرة الفاعل األخالقية على  
على تقدمي مزاعم أخالقية، ولفت االنتباه لألفعال اخلاطئة، واحلكم    -االخنراط يف خطاب أخالقي ُمالئم  

أو   اآلخرين  أو  على  واللوم  لإلنصاف،  والدعوة  املسؤولية،  اآلخرين  وحتميل  أفعاهلم،  بسبب  إدانتهم 
العقاب، واملشاركة يف أي من املمارسات االجتماعية ذات العالقة أبطراٍف مشاركة وابلتصرفات التفاعلية  

ب األخالقي  (. الفكرة هنا هي أن القوة ذاهتا لالخنراط يف اخلطا16ابلنيابة عن اآلخرين" )إصدار قريب:  
فيه يُدرك الالئم )ويعتقد هو نفسه( أبنه مرجعية سليمة للدعوات   هي مسألة تستلزم سياقاً اجتماعياً 
األخالقية، ولكن هذا السياق قد يكون مفقوداً لدى األفراد املهمشني. األمر الذي جيعلهم منهم غري  

قد تكون هناك واقعة أخرى ختص    قادرين على حتميل أعضاء اجلماعات املسيطرة املسؤولية. وابلتايل
ُيكن هلا أن جتعل اللوم غري مناسب. )لالطالع على املزيد من النقاش    - حقيقة أبهنم مهمشني    -الالئم  

 
 املترجمة(. )  ”There but for the grace of God go I“ترجمة لعبارة 3
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(. ومرة أخرى، ليست الفكرة أنه قد جتاهل لومهم بقدر ما   Hornsby, 1995ذو الصلة، انظر 
 األساس.  هي أنه مل يُعار االنتباه له بوصفه خطاابً أخالقياً يف

 

 

 أنواع اللوم    2.4

نظًرا ألن طبيعة اللوم مثرية للجدل، فقد اجتهنا يف هذا القسم إىل استخدام كلمة "يلوم" ببساطة، إال  
أن من املهم أن ندرك أبن آراء املرء خبصوص أخالقيات اللوم ستعتمد إىل حد كبري على ما يعتقد أبنه  

اخل أن  من  فبالرغم  املثال،  سبيل  على  مصطلح  لوم.  )مستخدمني  املنافق  األخالقي  طاب 
من الواضح أنه يكفل مشروعية هتجم "من أنت"، إال أنه أقل وضوحاً فيما    ( يبدو Wallaceواالس 

خيص ما إذا كان جمرد إضمار حكم اللوم املنافق هو أمر غري مناسب ابملثل، أو غري مناسب بنفس  
عربّ 

ُ
عرّب عنه ُتييًزاً مهماً ينبغي أخذه ابالعتبار عند  الطريقة. يعد االختالف عموماً بني اللوم امل

ُ
 عنه وغري امل

اللوم مبساٍر خاطيء )انظر  فيها  اليت ُيكن أن يسري  الطرق   ,Fritz and Miller التنظري حول 
عالوًة على ذلك، يبدو أن اللوم ليس سوى طريقة واحدة من بني    ,Todd).اصدار قادم ؛ 2018

جيب فيها ملا يقع من أخطاء وجتاوزات، وال يزال السؤال مفتوحاً حول كيفية  العديد من الطرق اليت نست
ارتباط اللوم مبمارسات من قبيل حتميل املسؤولية، واملطالبة إبجاابت، والعقاب وما سوى ذلك. )فيما  

انظر   التصنيف،  حماوالت  بعض  ؛  Shoemaker, 2011؛  Macnamara, 2011خيص 
Smith, 2012؛Tognazzini, 2015).    اللوم أخالقيات  أسئلة  على  فاإلجاابت  لذلك، 

أعاله، لن تتضاعف تلقائياً مثل اإلجاابت على األسئلة املشاهبة اخلاصة أبخالقيات هذه الطرق األخرى  
 للتفاعل.
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