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الشكوكية في المسؤولية األخالقية
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• موسوعة ستانفورد للفلسفة
ترجمة :دالل أحمد عارف

مدخل فلسفي شامل حول الشكوكية في المسؤولية األخالقية؛ نص مترجم لد .جريج كاروسو ،ومنشور
على (موسوعة ستانفورد للفلسفة) .ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة ،والتي قد
نخص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد على
يطرأ عليها التعديل من منذ تتمة هذه الترجمة .وختا ًما،
ّ
تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة.

Caruso, Gregg, "Skepticism About Moral Responsibility", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/skepticism-moralresponsibility/>.
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تشري الشكوكية  Skepticismيف املسؤولية األخالقية أو املعروف ابسم التشكك يف املسؤولية
أبدا املسؤولية األخالقية
األخالقية إىل جمموعة من اآلراء اليت أتخذ على حممل اجلد أن البشر ال يتحملون ً
عن أفعاهلم مبعىن حمدد ،ولكن ابملعىن العام املهيمن إمكانية املسؤولية .غالبًا ما يتم متيز هذا املعىن من
خالل مفهوم األهلية األساسية  ،Basic desertولكن يتم تعريفه من حيث التحكم يف الفعل الالزم
للوكيل Agentالذي يستحق اللوم واجلدير ابلثناء .ويرفض بعض املتشككني يف املسؤولية األخالقية
متاما؛ ألهنم يعتقدون أهنا غري متماسكة أو مستحيلة الوجود .كما يرى آخرون
فكرة املسؤولية األخالقية ً
أسبااب قوية
أنه على الرغم من إمكانية ذلك ،فإن أفضل نظرايتنا الفلسفية والعلمية حول العال تقدم ً
ومقنعة لقبول الشكوكية يف املسؤولية األخالقية .ومع ذلك فإن ما تشرتك فيه مجيع أنواع الشكوكية يف
املسؤولية األخالقية هو االعتقاد أبن التربير ضرورة لتأسيس املسؤولية األخالقية لألهلية األساسية
واملمارسات ذات الصلة ،مثل الثناء الذي يتسم ابلرجعية واللوم والعقاب واملكافأة (مبا يف ذلك العقوبة
االنتقامية) ،مع عدم تلبية املواقف التفاعلية املتمثلة يف االستياء والسخط .ومن الناحية التارخيية ،فقد
دافع سبينوزا ،وفولتري ،وديدرو ،ودي هولباخ ،وبريستلي ،وشوبنهاور ،ونيتشه ،وكالرنس دارو ،ويب إف
مؤخرا كل
سكينر ،وبول إدواردز ،عن صورة من صور الشكوكية يف املسؤولية األخالقية ،كما دافع عنها ً
من :جالني سرتاوسون ،وديرك برييبوم ،وبروس والر ،ونيل ليفي واتملر سومرز وجريج دي كاروسو.
مييل منتقدون هذه اآلراء إىل الرتكيز على احلجج الداعية اىل الشكوكية يف املسئولية األخالقية وعلى
اآلاثر املرتتبة على مثل هذه اآلراء ،ألهنم خيشون من أن تبين مثل هذا الرأي قد يكون له عواقب وخيمة
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على كل من :عالقاتنا الشخصية ،واجملتمع ،واألخالق ،واملعىن ،والقانون .كما أهنم خيشون ،على سبيل
املثال من أن التخلي عن اإلميان ابملسؤولية األخالقية يقوض األخالق ،ومينعنا من التعامل بشكل
مناسب مع السلوك اإلجرامي ،ويزيد من السلوك املعادي للمجتمع ويدمر معىن احلياة .ومع ذلك فإن
املتشككني املتفائلني يردون ابلقول أبن احلياة بدون إرادة حرة ومسؤولية أخالقية لألهلية األساسية ليست
مدمرة كما يعتقد الكثريون .وجيادل هؤالء املتشككون املتفائلون أبنه ال ميكن هتديد احتماالت إجياد
معىن يف احلياة أو احلفاظ على العالقات الشخصية اجليدة ،كما يؤكدون كذلك أبن األخالق واألحكام
األخالقية ستبقيان سليمتان ولن يصيبهما العوار .وعلى الرغم من استبعاد العقوبة القاسية والعقابية ،مثل
عقوبة اإلعدام إال أهنم جيادلون أبن فرض هذه العقوابت القاسية ،قد يكون اهلدف منه هو خدمة
أغراض أخرى غري معاقبة املذنب ،فعلى سبيل املثال :دوره يف القضاء على خطورة اجلناة وإعادة أتهيلهم
أو ردعهم.

•  .1الشكوكية يف املسؤولية األخالقية واألهلية األساسية.
•  .2حجج الشكوكية يف املسؤولية األخالقية
•  1 .2احلتمية الشديدة.
•  2 .2الالتوافقية الشديدة.
•  3 .2استحالة املسؤولية املطلقة.
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•  4 .2احلظ.
•  5 .2التحدايت العلمية للمسؤولية األخالقية.
•  .3تداعيات الشكوكية يف املسؤولية األخالقية.
•  1 .3اخلداعية مقابل الالخداعية.
•  2 .3املواقف التفاعلية.
•  3 .3األخالقيات.
•  4 .3العقوبة اجلنائية.
• املراجع.
• األدوات أكادميية.
• مصادر اإلنرتنت األخرى.
• مداخل أخرى ذات صلة.

 .1الشكوكية يف املسؤولية األخالقية واألهلية األساسية
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ابدئ ذي بدء ،عند تقدمي هذا املقال ،من املهم أوالً توضيح نوع املسؤولية األخالقية اليت يشكك فيها
املتشككون أو ينكروهنا .حيث يؤكد معظم املتشككني يف املسؤولية األخالقية أن أفضل نظرايتنا الفلسفية
والعلمية حول العال تشري إىل أن ما نقوم به والطريقة اليت نتصرف هبا يف النهاية هي نتيجة العوامل
اخلارجة عن سيطرتنا ،سواء كانت هذه العوامل متمثلة يف احلتمية أو الصدفة أو احلظ ،وهذه العوامل
أبدا ابملعىن املطلوب لتربير بعض األحكام أو املواقف أو املعاملة
املشار إليها ليست مسؤولة أخالقيًا ً
القائمة على األهلية ،مثل االستياء والسخط والغضب األخالقي واللوم الذي يتسم ابلرجعية والتخلف
والعقاب االنتقامي .وهذا ال يعين أنه ال توجد مفاهيم أخرى للمسؤولية ميكن التوفيق بينها وبني احلتمية
أو الصدفة أو احلظ ،كما أننا ال ننكر أنه قد تكون هناك أسباب وجيهة لإلبقاء على أنظمة معينة
للعقاب واملكافأة .وعلى العكس من ذلك ،فإن اإلصرار على حتميل األشخاص الذين يستحقون اللوم،
أو الثناء ،أو العقاب ،أو املكافأة املسئولية عن أفعاهلم ،سيكون مبثابة حتميلهم املسؤولية عن نتائج
التعسف األخالقي أو عما هو خارج عن سيطرهتم يف هناية املطاف ،وهو أمر غري مقبول وفاقد ألسس
اعتداال وهو أنه يف أي حالة
العدالة بصورة جوهرية .ويدافع املشككون اآلخرون عن االدعاء األكثر
ً
معينة قد منيل فيها للحكم على أن الوكيل مسؤول أخالقيًا ابملعىن القائم على األهلية ،فإننا نفتقر إىل
املربر املعريف للقيام بذلك ).(e.g., Rosen 2004
جدا لنوع املسؤولية األخالقية اليت يشكك فيها املتشككون ،واليت
مفيدا ً
يقدم "ديرك برييبوم" تعري ًفا ً
يسميها املسؤولية األخالقية لألهلية األساسية وحيددها على النحو التايل:
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أن يكون الوكيل مسؤول أخالقيًا عن فعل هبذا املعىن ،وأن يقوم به بطريقة تستحق اللوم ،إذا فهم أن
هذا الفعل خطأ أو يصيبه العوار من الناحية األخالقية ،ومن انحية أخرى سيستحق هذا الوكيل الثناء
إذا أدرك أن الفعل الذي قام به كان صائبًا ومنوذجيًا من الناحية األخالقية .إن األهلية موضوع اخلالف
هنا أساسية ،وهذا يعين أن الوكيل يستحق اللوم أو الثناء جملرد أنه قد قام هبذا الفعل ،يف ضوء فهم وضعه
األخالقي ،وليس على سبيل املثال ،انطالقًا من فهمه لالعتبارات التبعية أو االعتبارات التعاقدية ألفعاله
).(2014 a:2
ومتشيًا مع هذا التعريف ،فقد اقرتح املشككون اآلخرون يف املسؤولية األخالقية أننا نفهم املسؤولية
األخالقية لألهلية األساسية من حيث ما إذا سيكون من املناسب يف أي وقت لقاض افرتاضي قد أنزل
من السماء وعنده علم بكل شيء (الذي ل خيلق ابلضرورة الوكالء حمل املساءلة) إدارة خمتلف أنواع
املعاجلات (مبعىن أخر منح املكافآت أو إنزال العقوابت األكرب أو األقل) للوكالء البشريني (من قاموا
ابلفعل) على أساس األفعال اليت قام هبا هؤالء الوكالء خالل فرتة حياهتم (انظر & Caruso
 .)Morris 2017; cf. G. Strawson 1986, 1994والغرض من التذرع مبفهوم القاضي
اإلهلي يف اآلخرة هو غرس أي مكافآت أو عقوابت تصدر بعد املوت لن يكون هلا فائدة أخرى سواء
كانت إجيابية أو سلبية .وابلتايل فإن أي اختالفات يف معاملة الوكالء (مهما كانت طفيفة) ستبدو مربرة
فقط من منظور األهلية األساسية ،وليس من منظور النواحي العقابية.
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مييز معظم املتشككني يف املسؤولية األخالقية بني املداخل اليت تتسم ابلعقاب والقائمة على األهلية للوم
والعقاب (انظرe.g., Nadelhoffer 2011; Pereboom 2001, 2014a; ،
 Morris, forthcoming; cf. Vargas 2012a, 2015هؤالء الذين يرفضون هذا التمييز
ابعتباره مفرط يف التبسيط) .إن املداخل القائمة على النواحي التبعية هي مداخل ومناهج تطلعية مبعىن
أن الوكالء يعتربون أن هناك أهدافًا مناسبة لالنتقام أو العقاب على األفعال غري األخالقية اليت يرتكبوهنا
على أساس أن مثل هذه املعاملة ستمنع على سبيل املثال الوكيل (أو غريه من الوكالء) من القيام مبثل
هذه األفعال يف املستقبل .ومن انحية أخرى ،تعترب املسؤولية القائمة على األهلية مبثابة نظرة رجعية
وعقابية ،وهذا يعين أن أي اجتاهات أو مواقف أو عالجات عقابية من املمكن أن تكون ردود أفعال
مناسبة لفعل أو قرار غري أخالقي مربر ببساطة مبوجب الفعل أو القرار نفسه ،بغض النظر عن النتائج
اجليدة أو السيئة اليت قد تنجم عن االستجاابت أو ردود الفعل العقابية (انظر موريس ،قادم يف عرض
نوعا من
هذه املقالة) .ومن منطلق الفهم هبذه الطريقة ،تتطلب املسؤولية األخالقية لألهلية األساسية ً
القوة أو القدرة اليت جيب أن ميتلكها الوكيل لتربير أنواع معينة من األحكام ،أو االجتاهات ،أو املواقف،
أو العالجات القائمة على األهلية استجابةً لقرارات أو أفعال قام هبا الوكيل أو فشل يف أدائها .وميكن
تربير ردود الفعل على أسس رجعية حبتة لن تروق لالعتبارات التبعية أو التطلعية ،مثل احلماية املستقبلية
أو املصاحلة املستقبلية أو التكوين األخالقي املستقبلي .وهذا هو النوع من املسؤولية األخالقية الذي
ينكره املتشككون يف املسؤولية األخالقية ( e.g., Pereboom 2001, 2014a; G.
;Strawson 1986; N. Levy 2011; Waller 2011, 2014; Caruso 2012
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& Vilhauer 2009a,b, 2012; Sommers 2009; Focquaert, Glenn,
Raine).
واألهم من ذلك ،فإن الشكوكية يف املسؤولية األخالقية مع الشك أو انكار املسؤولية األخالقية لألهلية
األساسية يتوافق مع كون الوكالء هم املسؤولني طب ًقا ملا يرى اآلخرين .فعلى سبيل املثال تتعلق مسؤولية
اإلسناد ابألفعال أو املواقف اليت تُنسب بشكل صحيح إىل شخصية الوكيل أو تعكسها .أي أننا
مسؤولون عن أفعالنا عندما تعكس تلك األفعال هويتنا كوكالء أخالقيني ،أو مبعىن أخر عندما تُنسب
ونظرا ألن اإلسناد ال يرتكز على األهلية األساسية أو على الثناء واللوم الذين يتسمان ابلرجعية
إليناً .
والتخلف ،فإنه يظل مستقالً عن املساءلة القائمة على األهلية (انظر (Shoemaker 2011,
 ،2015; Watson 1996; Eshleman2014ويتوافق مع الشكوكية يف املسئولية األخالقية.
كما ادعى بعض املتشككني أن الشعور ابملسؤولية الذي دافع عنها توماس سكانلون ( )1998وهيالري
بوك ( )1998تتوافق مع رفض مبدأ األهلية األساسية (انظر ;Pereboom 2012, 2014a
 .)cf. Jeppsson 2016aووف ًقا هلذا املفهوم للمسؤولية ،يكون الشخص مسؤوالً عن الفعل أو
املوقف يف حالة ارتباطه بقدرته على احلكم التقييمي بطريقة جتعله من حيث املبدأ مطالبًا بتربير قيامه
بفعله لآلخرين ( .)Scanlon 1998; Bok 1998; Pereboom 2014aوعندما نواجه
متاما أن نسأل الوكيل،
سلوًكا غري أخالقي ،فعلى سبيل املثال ،فإنه جيوز من الناحية الشرعية والقانونية ً
"ملاذا قررت أن تفعل ذلك؟" أو "هل تعتقد أنه كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله؟" وإذا كانت
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األسباب املقدمة للرد على مثل هذه األسئلة غري مرضية من الناحية األخالقية ،فإننا نعترب أنه من املربر
دعوة الوكيل لتقييم نقدي ملا تشري إليه أفعاله حول نواايه وشخصيته ،أو لطلب اعتذار ،أو لطلب إصالح
ما أفسده هذا الشخص.
وف ًقا لـ "ديرك برييبوم" ( ،Derk Pereboom )2014aوهو أحد املشككني البارزين يف املسؤولية
األخالقية ،فإن االخنراط يف مثل هذه التفاعالت أمر معقول يف ضوء حق أولئك الذين تضرروا أو مت
هتديدهم حبماية أنفسهم من السلوك غري األخالقي وعواقبه .وعالوة على ذلك ،قد تكون لدينا مصلحة
يف عقد املصاحلة مع الوكيل الذي ارتكب الفعل اخلطأ أو أحدث الضرر ،وميكن أن تكون حماسبة
أيضا مصلحة يف
الشخصية املخطئة هبذه الطريقة مبثابة خطوة حنو حتقيق هذا اهلدف ،كما أنه لدينا ً
تكوينها األخالقي ،ومعاجلة مشاكلها املوصوفة كمرحلة مهمة يف هذه العملية .ويف ضوء هذه القراءة
التطلعية ،ترتكز مسؤولية املساءلة ليس فقط يف األهلية األساسية ،ولكن يف ثالثة فياصل ال تتعلق
ابألهلية وامنا تستحضر الرغبات ،أال وهي :احلماية املستقبلية ،واملصاحلة املستقبلية ،والتكوين األخالقي
يف املستقبل (انظر .)Pereboom 2014a
كما مت متييز املسؤولية األخالقية لألهلية األساسية عن حتمل املسؤولية ( Waller 1989, 1990,
 .)2004, 2011, 2014فعلى سبيل املثال ،جادل "بروس والر" كما يلي:
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تتطلب األهلية واملسؤولية األخالقية قوة شبيهة بقوة هللا تعاىل -القوة الوجودية الختيار أنفسنا ،تلك
القوة اإلهلية اليت خلقتنا من العدم ،والقدرة اإلهلية على أن نكون سببًا غري مسبب  -اليت ال
منتلكها ).(2011:40
ومع ذلك ،يؤكد،
تتحمل أنت [مع ذلك] مسؤولية حياتك اخلاصة ،وهي مسؤولية تقدرها بشدة وتستمتع مبمارستها
).(2011:108
ختتلف حتمل املسؤولية عند الشخص املسؤول أخالقياً يف أنه إذا حتمل الشخص املسؤولية عن نتيجة
معينة ،فال يتبع ذلك أن يكون الشخص مسؤوالً أخالقياً عن تلك النتيجة .وميكن للشخص أن يتحمل
املسؤولية عن أشياء كثرية ،من األمور الدنيوية العادية إىل األمور األكثر أمهية وحيوية .فعلى سبيل املثال،
ميكن للشخص أن يتحمل مسؤولية تدريس دورة دراسية أو تنظيم مؤمتر أو إقامة حفلة عيد ميالد .ومع
ذلك ،فإن املسؤولية اليت نتحملها ختتلف اختالفًا عمي ًقا عن املسؤولية األخالقية اليت من شأهنا أن تربر
اللوم والعقاب والثناء والثواب نتيجة ملثل هذه الرتتيبات املذكورة ;Waller 2011: 105
).)Pereboom 2001: xxi
يف حني أنه قد يدعي بعض الفالسفة (أو يفرتضون) أن حتمل املسؤولية يستلزم أن تكون مسؤوالً أخالقيًا
(على سبيل املثال ،مسيالنسكي  ،)Smilansky 2012ويبدو أن هذا خيلط بني متييز مهم للغاية.
فتحمل املسؤولية عن تنظيم مؤمتر تعين املوافقة على بذل اجلهد الالزم لتحقيق جمموعة معينة من األهداف
10
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أو املهام فعلى سبيل املثال ،دعوة املتحدثني ،والدعوة لتقدمي العروض ،وحجز املساحة املخصصة إلقامة
متاما،
املؤمتر ،وما إىل ذلك من األمور التنظيمية .وإذا ما فشل املؤمتر ألسباب خارجة عن سيطرة الفاعل ً
لنفرتض أنه كانت هناك عاصفة ثلجية هائلة يف ذلك اليوم ول يتمكن العديد من املتحدثني من القدوم
ومفتوحا وخيتص مبا إذا كان الفاعل الذي توىل مسئولية تنظيم املؤمتر
إىل املؤمتر ،فسيظل السؤال منفصالً
ً
قواي إىل حد ما ،خاصة
كان يستحق اللوم عن فشل هذا املؤمتر أم ال .ابلنسبة للكثريين ،يكون احلدس ً
يف احلاالت اليت تكون فيها أسباب الفشل ترجع لعوامل خارجية ابلنسبة إىل الوكيل على سبيل املثال،
صحيحا
عاصفة ثلجية ،أو رحالت جوية ملغاة ،إخل .لكن املتشككني يؤكدون أن األمر نفسه يظل
ً
عندما يكون الفشل بسبب عيوب الوكيل أو عوامل ترتبط به دون غريه على سبيل املثال ،الكسل؛ ألنه
يف عال طبيعي ٍ
أيضا هي نتيجة عوامل خارجة عن سيطرة الوكيل على سبيل
خال من املعجزات ،فهذه ً
املثال ،احلتمية أو الفرصة أو احلظ.
 .2حجج الشكوكية يف املسؤولية األخالقية
وبعد أن فهمنا نوع املسؤولية األخالقية اليت يشك فيها املتشككون أو ينكروهنا ،ميكننا فحص احلجج
الداعمة للشكوكية يف املسؤولية األخالقية .وتقليداي ،ارتبط مفهوم املسؤولية األخالقية ارتباطًا وثي ًقا
يعرف العديد من الفالسفة املعاصرين اإلرادة احلرة ببساطة فيما خيتص
مبشكلة اإلرادة احلرة .ويف الواقعّ ،
ابلتحكم يف العمل املطلوب للمسؤولية األخالقية (على الرغم من إضافة شرط معريف للمسؤولية األخالقية
بشكل عام)  -على سبيل املثال انظرPereboom (2001, 2014a) , G. Strawson ،
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(1986, 1994), Campbell (1957), Clarke (2005a), N. Levy (2011),
Richards (2000), Caruso (2012), Nahmias (2012), Mele (2006),
Sommers (2007b, 2009), Vargas (2013), Wolf (2011), Vilhauer
 .)(2009a), Callender (2010ووف ًقا هلؤالء املنظرين ،فإن مفاهيم اإلرادة احلرة واملسؤولية
معا .وعلى الرغم من وجود بعض االستثناءات امللحوظة يف تعريف
األخالقية إما يصمدان أو ينهاران ً
اإلرادة احلرة هبذه الطريقة خاصة مع شبه التوافق لـ"جون مارتن فيشر" ( Fischer & Ravizza
 )1998; Fischer 2007وشبه التوافق العكسي لـ "بروس والر" ( )2015حىت هؤالء الفالسفة
يعرتفون أبن املسؤولية األخالقية مفهوم مستقل إال أنه ميكن أن تتعرض للتهديد من نفس النوع من أوجه
القلق مثل اإلرادة احلرة على سبيل املثال :احلتمية والالحتمية والفرصة واحلظ .وسوف أتناول كل من
هذه التهديدات ابلفحص والدراسة ،كل يف دوره.
 1. 2احلتمية الشديدة
إن احلتمية السببية ،كما يتم فهمها بصفة عامة ،هي تقريبًا األطروحة القائلة بكل حدث أو فعل ،مبا يف
ذلك الفعل البشري ،املعروف ابلنتيجة احلتمية لألحداث واألفعال السابقة وكذلك قوانني الطبيعة .وأتيت
املشكلة التقليدية لإلرادة احلرة واحلتمية يف حماولة التوفيق بني إحساسنا احلدسي ابإلرادة احلرة مع فكرة
أن القوى غري الشخصية اليت ليس لدينا سيطرة هنائية عليها قد حتدد بسبب خياراتنا وأفعالنا .كما جيب
أن أشري هنا إىل أن املشكلة ذات الصلة هبذه اجلزئية املتعلقة ابحلتمية الشديدة نشأت نتيجة ملعرفة هللا
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املسبقة لألحداث واألفعال (انظر املدخل عن املعرفة املسبقة واإلرادة احلرة) .ويف املاضي ،كانت وجهة
النظر القياسية اليت تقدم الشكوكية يف املسؤولية األخالقية هي احلتمية الشديدة :ويستند الرأي القائل
أبن احلتمية السببية صحيحة ،وغري متوافقة مع اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية؛ إىل إما ألنه حيول دون
القدرة على فعل غري ذلك (الالتوافقية  Incompatibilismاملتسعة) أو ألنه يتعارض مع كون
الشخص "املصدر النهائي" للفعل (ال توافقية املصدر) .وابلنسبة للحتميني املتشددين ،فإن اإلرادة احلرة
الليربالية واملتحررة مستحيلة ببساطة؛ ألن األفعال البشرية هي جزء من عال كامل احلتمية ،وأن التوافق
يصل إىل "مستنقع التهرب" (James 1884؛ انظر املدخل يف احلجج اخلاصة لالتوافقية).
وكان للحتمية الشديدة سطوهتا الكالسيكية يف الوقت الذي سادت فيه الفيزايء النيوتونية (انظر
جدا من
 ،)Spinoza 1677 [1985] ; d’Holbach 1770إال أهنا لديها عدد قليل ً
كثريا من املنظرين استندوا على التفسري القياسي مليكانيكا الكم من
املدافعني عنها يف وقتنا احلايل؛ ألن ً
أجل تفويض أطروحة احلتمية العاملية ،أو على األقل للتشكيك فيها ،ولكن هذا ال يعين أن احلتمية قد
مت دحضها أو حتريفها من قبل الفيزايء احلديثة؛ ألهنا ل تفعل ذلك حقاً .واليزال هناك مدافعون حديثون
عن احلتمية ( )e.g., Honderich 1988, 2002والتفسري النهائي للفيزايء ل يتم طرحه بعد
أيضا أن نضع يف اعتباران
يف هذا النقاش (انظر ،على سبيل املثال ،مدخل ميكانيكا بوميان) .ومن املهم ً
أنه حىت لو مسحنا بوجود بعض الالحتمية على املستوى اجلزئي لوجودان -املستوى الذي تدرسه ميكانيكا
الكم ،-فمن احملتمل أن تظل وضعية احلتمية قوية ) (Honderich 2002:5حيث هي.
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على املستوى العادي من اخليارات واألفعال ،وحىت النشاط الكهروكيميائي العادي يف أدمغتنا ،فإن
القوانني السببية حتكم ما حيدث .كل هذا هو نتاج السبب والنتيجة فيما ميكن أن نطلق عليه واقع حياتنا
(.)Honderich 2002: 5
ومع ذلك ،فإن معظم املتشككني املعاصرين مييلون إىل الدفاع عن املواقف اليت يعتربوهنا نتاج للحتمية
التقليدية الشديدة.

 2. 2الالتوافقية الشديدة
إن أحد هذه املواقف هي الالتوافقية الشديدة اليت تؤكد أبنه مهما كانت الطبيعة األساسية للواقع ،سواء
كانت حتمية أو غري احلتمية ،فإننا نفتقر إىل املسؤولية األخالقية لألهلية األساسية .كما أن الالتوافقية
الشديدة ترقى إىل مستوى رفض كل من التوافقية والتحررية .وتؤكد أيضاً أبن نوع اإلرادة احلرة املطلوبة
للمسؤولية األخالقية لألهلية األساسية ال يتوافق مع احلتمية السببية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة
الوكيل ،كما أنه ال يتوافق مع نوع الالحتمية يف العمل الذي تتطلبه أكثر النسخ  versionsاملعقولة
من التحررية (انظر .)Pereboom 2001, 2014a
وميكن نسج حجة الالتوافقية الشديدة على النحو التايل :مقابل الرأي القائل أبن اإلرادة احلرة متوافقة
مع احلتمية السببية ألفعالنا ،نتيجة لعوامل طبيعية خارجة عن إرادتنا (مبعىن آخر ،التوافقية) ،كما يؤكد
معظم املنظرين الذين يدفعون بعدم التوافق الشديد على أنه ال يوجد فرق ذا صلة بني هذه اإلمكانية
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املشار إليها وبني أفعالنا اليت يتم حتديدها بشكل سبيب عن طريق املتحكمني يف أفعالنا ( e.g.,
[ .)Pereboom 2001, 2014aمن أجل االطالع على حجج إضافية ضد التوافقية ،انظر
املدخل اخلاص ابحلجج الداعمة لالتوافقية ].ويف مقابل التحررية السببية للحدث ،يدفع املنظرون الذين
يتبنون عدم التوافق الشديد بصفة عامة ابعرتاض مبين على "احلظ" أو "العامل اخلفي" ،الذي جيعل
الوكالء غري قادرين على تقرير ما إذا كان ميكن اختاذ القرار أو القيام ابلفعل ،وابلتايل ال ميكن أن يكون
هلؤالء الوكالء أو الفاعلني السيطرة على الفعل املطلوب للمسؤولية األخالقية ( Pereboom 2001,
 ;2014a; 2017c; Waller 1990, 2011, N. Levy 2008, 2011ولغري
املتشككني الذين يقدمون اعرتاضات ودفوعات مماثلة ،انظر Ekstrom 2000; Mele
 .)1999a, 2017; Haji 2001وجيادل املنظرون الذين يتبنون عدم التوافق الشديد أبن نفس
أيضا تفشل يف تزويد الوكالء إبمكانية التحكم يف
املشكلة تنشأ للتفسريات التحررية غري السببية؛ ألهنا ً
العمل الالزم لألهلية األساسية ( ،)Pereboom 2014aيف حني أنه من الناحية النظرية ميكن
لتحررية العامل السبيب أن توفر هذا النوع من التحكم ،ويدفع مناصرو عدم التوافق الشديد أبنه ال ميكن
التوفيق بينها وبني أفضل نظرايتنا الفيزايئية ( ;Pereboom 2001, 2014a; Waller 2011
 )Harris 2012; cf. N. Levy 2011كما يواجه عدم التوافق الشديد مشاكل إضافية تتعلق
ابلسببية العقلية؛ ألنه يستنفد خيارات اآلراء اليت تدفع أبنه لدينا هذا النوع من اإلرادة احلرة الالزمة
للمسؤولية األخالقية لألهلية األساسية ،ويتوصل املنظرون املدافعون عن عدم التوافق الشديد إىل
اخلالصة ،وهي أن الشكوكية يف املسؤولية األخالقية هو املوقف الوحيد الذي اليزال قائم إىل اآلن.
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يشمل منتقدو الالتوافقية الشديدة كالً من التوافقيني والليرباليني .انظر على سبيل املثال ،املدخالت
اخلاصة بنظرايت التوافقية ،وعدم التوافق (غري احلتمية) لإلرادة احلرة ،وحجج الالتوافقية .وسأقوم هنا
ردا توافقيًا حمتمالً فقط وإبجياز حماولة عرقلة استنتاج حجة التالعب ،وهي إحدى احلجج الرئيسة
مبناقشة ً
اليت يستخدمها املنظرون املناصرون لعدم التوافق الشديد وغريهم من املنظرين املدافعني عن عدم التوافق.
تقدم معظم حجج التالعب سيناريوهات متنوعة شبيهة ابخليال العلمي ،أو املعاجلة البارعة ،وهتدف هذه
احلجج إىل إظهار أن الوكالء الذين يستوفون مجيع الشروط التوافقية املختلفة للمسؤولية األخالقية ميكن
أيضا أن حاالت التالعب
أن يكونوا عرضة للتالعب لتقويض تلك املسؤولية .كما تؤكد هذه احلجج ً
بعيدا يف استنتاج
متشابه يف العوامل ذات العالقة يف احلالة احلتمية العادية (غري املتالعب هبا) .وذهبوا ً
مفاده أنه إذا فشل الوكالء يف حتمل املسؤولية األخالقية عن أفعاهلم يف احلاالت اليت مت التالعب هبا،
أيضا يف حتمل املسؤولية األخالقية يف احلالة احلتمية العادية (انظر Pereboom 1995,
يفشلون ً
 ;2001, 2014a; Mele 2008; Todd 2013وهناك سياق أقل يف احلجة يهدف إىل
إظهار أن التالعب املعين حياول التواؤم والتوافق إىل حد ما مع املسؤولية األخالقية ،انظر Todd
.)2011
ولنأخذ على سبيل املثال حجة "برييبوم" Pereboomالشهرية "ذات األربع حاالت" .وحتدد احلجة
ثالثة أمثلة لألفعال اليت تنطوي على التالعب ،أوهلا :يتميز أبكثر أنواع التالعب جذرية اليت تتفق مع
مجيع الشروط التوافقية الرئيسة ،كل منها بشكل تدرجيي أقرب إىل احلالة الرابعة ،وهي حالة عادية للفعل
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يتم حتديدها سببيًا بطريقة طبيعية .ويتمثل التحدي يف أن يشري مناصرو التوافقية إىل اختالف ذو صلة
ويتسم ابملبادئ املوجودة بني أي حالة من احلالتني املتجاورتني من شأنه توضيح سبب كون الوكيل
مسؤوالً أخالقيًا يف املثال األخري ،ولكنه ليس مسؤوالً أخالقيًا يف املثال األول .وهنا على سبيل املثال
هي احلالة الثانية:
إن "بلوم"  Plumمثله مثل أي إنسان عادي ،ابستثناء أن فري ًقا من علماء األعصاب برجموه يف بداية
حياته حبيث يكون تفكريه أاننيًا يف كثري من األحيان ،ولكن ليس بصفة دائمة ،ويف بعض األحيان يكون
مصمما سببيًا على
تفكريه أاننيًا بدرجة مهولة ،ويف ظروفه احلالية املصحوبة ابلتبعات املقصودة جنده
ً
االخنراط يف عملية املداوالت األاننية املستجيبة لألسباب واحلصول على جمموعة من الرغبات من الدرجة
األوىل والثانية اليت تؤدي إىل اختاذه القرار بقتل الشخص املسمى "وايت" .مع العلم أن "بلوم" يتمتع
ابلقدرة العامة على تنظيم أفعاله ألسباب أخالقية ،ولكن يف ظروفه ،وبسبب الطبيعة األاننية الشديدة
الستدالله التداويل ،فهو مصمم سببيًا على اختاذ قراره ابلقتل ،ومع ذلك فهو ال يقرر ما يفعله ،ولكنه
يفعل ذلك بدافع رغبة لديه ال ميكن مقاومتها ).(2014a:77
وهنا نسأل أنفسنا ،هل "بلوم"  Plumمسؤول أخالقيًا طب ًقا للشعور ابألهلية األساسية عن قتل "
وايت"؟ جند أن املدافعني عن حجج التالعب يقولون" :ال" .كما جيادلون كذلك أبنه ال يوجد فريق ذا
صلة بني هذه احلالة وبني حالة احلتمية السببية احملضة .ومن خالل مقارنة هذه احلالة ابحلاالت الثالث
متاما ابستثناء أن األسباب احلتمية الطبيعية قد
األخرى ،جند أن احلالة األخرية هي مثل املثال السابق ً
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حلت حمل علماء األعصاب .كما جيادل "برييبوم " وآخرون ببساطة ،أنه ليس من املهم ما إذا كانت
احلاالت النفسية لـ "بلوم" تعود يف النهاية إىل العوامل املقصودة أو ألسباب غري مقصودة .ولكن ما يهم
والشيء الذي يؤدي إىل تقويض املسؤولية ،هو أنه يف مجيع احلاالت األربع ،تكون تصرفات الوكيل يف
هناية املطاف نتيجة عوامل خارجة عن إرادته وال ميكن التحكم فيها.
وردا على ذلك ،يتبىن التوافقيون إما الردود املتشددة أو تلك الردود املعتدلة (انظر McKenna
ً
 .)2008وتدفع الردود املتشددة أبنه ال يوجد فرق ذا صلة بني الوكالء يف خمتلف السيناريوهات
املتالعب هبا والوكالء العاديني (غري املتالعب هبم) يف األوضاع احلتمية ،بل هتاجم فكرهتم القائلة أبن
الوكالء ليسوا مسؤولني أخالقيًا يف احلاالت اليت مت التالعب هبا .كما يؤكدون أنه طاملا مت استيفاء الشروط
التوافقية املختلفة للمسئولية األخالقية ،فإن الوكالء الذين مت التالعب هبم أحرار ومسؤولون أخالقيًا
مثلهم مثل الوكالء احلتميني – بصرف النظر عما يكون عليه حدسنا األويل .ومن انحية أخرى ،حتاول
الردود املعتدلة التمييز بني احلاالت املختلفة ،فهم يبحثون عن االختالفات ذات الصلة بني احلاالت،
واالختالفات اليت من شأهنا أن تفسر سبب عدم كون الوكالء الذين مت التالعب هبم ليسوا أحراراً وليسوا
مسؤولني أخالقيًا ،ولكنهم الوكالء غري اخلاضعني للتالعب ،ول يتصرفوا من منطلق احلتمية السببية .ومع
ذلك ،توجد مشاكل يف كال من النوعني من الردود ،سواء تلك املتشددة أو املعتدلة.
ويتمثل مصدر القلق الرئيسي لدى األشخاص مع النهج املتشدد يف أنه يتعارض بشدة مع حدسنا حول
فئة حاالت التالعب ذات الصلة (وسريد النقاش الذي دفع به " كيبس" يف األجزاء الالحقة من هذه
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املقالة) .وجيد الكثري من الناس أنه من غري املعقول متاماً أن يكون
شخصا مثل "بلوم" مسؤوالً أخالقياً
ً
طب ًقا ملفهوم األهلية األساسية يف سلوكه ابلنظر إىل كيفية ظهور هذا السلوك ( cf. Fischer 2011,
2014; McKenna 2008, 2014, 2017; Sartorio 2016; Tierney 2013,
 .)2014; Capes 2013; Haji & Cuypers 2006ومن انحية أخرى ،يتمثل مصدر
القلق الرئيسي لنهج االستجاابت املعتدلة يف أن أي اختالف يتم حتديده على أنه اختالف ذي صلة
بني الوكالء الذين مت التالعب هبم والوكالء احلتميني العاديني ،قد يكون اختالفًا ينطبق فقط على حاالت
التالعب احلالية ،ولكن ليس احلاالت املستقبلية ،وعلى سبيل املثال ،تتضمن معظم حاالت التالعب
املوجودة وكالء خارجيني يعملون كمتالعبني متعمدين ،عندما يكون هذا مفقود يف احلالة الطبيعية
للحتمية الطبيعية .ولذلك قد مييل مؤيدو الردود املعتدلة إىل اإلشارة إىل هذا ابعتباره االختالف املناسب.
أيضا من حقيقة وهي أن حجج
وبغض النظر عن الطبيعة احملتملة هلذه اخلطوة ،فإن ردودهم تعاين ً
متاما.
مؤخرا واليت تتجنب اخلوض يف مسؤولية الوكالء اخلارجيني ً
التالعب اجلديدة قد مت ابتكارها ً
وتواجه الردود املعتدلة مشكلة مماثلة تشري إىل ظروف حتمل الوكالء املسؤولية عن ارتكاب الفعل يف
حاالت تالعب بعينها ( & Lycan 1987; Baker 2006; Feltz 2012; Murray
 .)Lombrozo 2017أي أنه إذا كان إبمكان الشخص أن يشري إىل اختالف ذي صلة بني وكيل
يف حالة تالعب موجودة ووكيل يف احلالة احلتمية بشكل طبيعي ،فقد يكون هذا مبثابة دعوة ملؤيدي
حجة التالعب ملراجعة املقالة القصرية اليت تستند على احلجة حبيث يليب الوكيل الشرط ذي الصلة الذي
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يصر عليه املعارضون من ذوي الردود املعتدلة (وسريد نقاش الذي دفع به " كيبس" يف األجزاء الالحقة
نوعا
من هذه املقالة) .إذاً ،يتمثل التحدي للمدافعني عن هنج املعارضني من ذوي الردود املعتدلة اظهار ً
من املتطلبات للعمل احلر واملسؤولية األخالقية اليت ميكن للوكالء الوفاء هبا للحتمية ،ولكن ال ميكنهم
(من حيث املبدأ) الوفاء هبا يف حاالت التالعب؛ [حملاولة حديثة ملعاجلة هذا التحدي ،انظر Deery
) ،and Nahmias (2017وللرد (سريد نقاش " كيبس" يف األجزاء الالحقة من هذه املقالة)].
 3 .2استحالة املسؤولية املطلقة
قدم "فريدريك نيتشه" Friedrich Nietzscheحجة أخرى للشكوكية يف املسؤولية األخالقية،
وهي حجة ال تستهوي على اإلطالق احلتمية أو الالحتمية ،وال تدفع هبما ( )]1992[ 1886مث مت
إعادة إحياء هذه احلجة وجتسيدها الح ًقا على يد "جالني سرتاوسون" ( Galen Strawson
 .)(1994, 2011وتؤكد هذه احلجة اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية املطلقة ،مها مفهومان غري
متماسكني؛ ألنه لكي نكون أحر ًارا ابملعىن املطلوب للمسؤولية األخالقية املطلقة ،جيب أن نكون سببًا
ذاتيًا (أو سببًا من تلقاء نفسه) وهذا أمر مستحيل .وعلى سبيل املثال ،يكتب "نيتشه" ما يلي:
إن السببية الذاتية (أو السبب من تلقاء نفسه) هي أفضل تناقض ذايت مت تصوره حىت اآلن؛ فهو نوع
من االنتهاك وحتريف املنطق .إال أن الكربايء املفرط لإلنسان جنح يف التورط بعمق وبشكل خميف مع
هذا اهلراء فقط .وإن الرغبة يف "حرية اإلرادة" ابملعىن امليتافيزيقي الفائق ،واملتواجد لألسف ،يف أذهان
غري املتعلمني؛ هي تلك الرغبة يف حتمل املسؤولية الكاملة واملطلقة عن أفعال الفرد بنفسه ،وإبراء ذمة
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هللا ،والعال ،واألسالف الغابرين ،والصدفة ،واجملتمع ،اليت ال تنطوي على أقل من أن تكون هذه هي
السببية الذاتية (أو السبب من تلقاء نفسه) على وجه التحديد ،مصحوبة أبكثر من جرأة "ابرون
مونشهاوزن" ،مثلها مثل جذب اإلنسان من شعره إىل الوجود من غياهب ومستنقعات العدم (1886
).[1992] sec.21
يقدم "جالني سرتاوسون"  Galen Strawsonحالة مماثلة الستحالة املسؤولية األخالقية مع ما
يسمى بـ "احلجة األساسية" ( .)1986, 1994, 2011وميكن تلخيص هذه احلجة على النحو
التايل:
 .1ال يوجد شيء ميكن أن ميثل سببية ذاتية  -ال شيء ،ميكن أن يكون سببًا من تلقاء نفسه.
 .2كي يكون الشخص مسؤوالً مسؤولية أخالقية مطلقة عن أفعاله ،فيجب أن يكون هو السبب يف
ذلك بذاته ،على األقل يف بعض اجلوانب العقلية احلامسة.
 .3وابلتايل ال ميكن ألحد أن يكون مسؤوال مسؤولية أخالقية مطلقة.
ويتم سرد هذه النسخة املوسعة من احلجة على النحو التايل.)Strawson, 2011( :
 .1حنن مهتمون ابإلرادة احلرة يف ارتكاب األفعال ،وكذلك مهتمون بشكل خاص ابألفعال اليت نقوم
بتنفيذها لسبب ما (على عكس األفعال اليت تعرب عن ردة الفعل االنعكاسية أو األفعال الذي يعتاد
الشخص أداؤها بال تفكري).
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 .2وعندما يتصرف الشخص أو يرتكب فعل لسبب ما ،فإن ما يفعله الشخص هو أداء وظيفة طب ًقا
لكينونته من الناحية العقلية.
 .3لذلك إذا كان على الشخص أن يكون مسؤوالً ح ًقا عن كيفية تصرفه ،فيجب أن يكون هذا
الشخص مسؤوالً ح ًقا عن حاله أو كيفية كينونته من الناحية العقلية ،أو على األقل يف بعض اجلوانب.
 .4ولكن لكي يكون الشخص مسؤوالً ح ًقا عن الكيفية اليت يكون عليها من أي جانب عقلي ،فيجب
أن يكون هو نفسه من جعل نفسه على ما هو عليه أو على ذلك احلال ،ويف هذا الصدد ،ليس األمر
أيضا
جمرد أنه جيب على الشخص أن يكون قد جعل نفسه على ما هو عليه ،بل جيب على الشخص ً
أن يكون قد اختار بوعي وصراحة أن يكون على ما هو عليه ،ويف هذا الصدد ،جيب أن يكون قد جنح
يف حتقيق ذلك على هذا النحو.
 .5ولكن ال ميكن القول ح ًقا أن الشخص الذي اختار بطريقة واعية ومنطقية ،يكون على ما هو عليه
من أي جانب على اإلطالق ،ما ل يكن هذا الشخص موجود ابلفعل ،من الناحية العقلية ،وجمهز
ابلفعل ببعض مبادئ االختيار " ،مبدأ  ،"P1وهي :التفضيالت ،القيم ،املثل العليا  -ويف ضوء ذلك
خيتار الشخص الكيفية اليت يكون عليها.
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 .6ولكن بعد ذلك ،لكي يكون الشخص مسؤوال ح ًقا بسبب اختياره على ما هو عليه يف بعض
النواحي العقلية ،فيجب أن يكون الشخص مسؤوالً ح ًقا عن امتالكه ملبادئ االختيار (مبدأ )P1ويف
ضوء اختيارها ،يكون الشخص قد اختار ابلفعل الكيفية اليت يكون عليها.
 .7ولكن لكي يكون الشخص كذلك ،فيجب أن يكون قد اختار ذلك الشخص (مبدأ  )P1بطريقة
منطقية وواعية ومتعمدة.
 .8ولكن لكي يكون األمر كذلك ،فيجب أن يكون لدى الشخص ابلفعل بعض مبادئ االختيار
(مبدأ  ،)P2واليت على ضوئها يكون قد اختار (مبدأ .)P1
 .9مث نستمر على هذا املنوال ،نبدأ هنا يف تراجع ال ميكننا إيقافه ،وجنزم أبن تقرير املصري احلقيقي
مستحيل؛ ألنه يتطلب اكتمال واقعي وفعلي لسلسلة ال حصر هلا من خيارات مبادئ االختيار.
 .10وابلتايل ،فإن املسؤولية األخالقية احلقيقية مستحيلة؛ ألهنا تتطلب حق تقرير املصري بصورة حقيقية،
كما هو مذكور يف فقرة (.)3
استنادا على بعض البديهيات القوية واملعقولة .حيث أنه من البديهي
ويتم االستشهاد هبذه احلجة
ً
االعتقاد أبن الشخص ابدئ ذي بدء وبصفة أولية هو ما يكون عليه نتيجة الوراثة والتجربة املبكرة اليت
أيضا حتميل الشخص مسؤوليتها أبي شكل من
عايشها  -وال ميكن إنكار هذه العوامل وال ميكن ً
أيضا التفكري يف أنه ال يوجد شخص يف أي
األشكال (أخالقيًا أو غري ذلك) .ومع ذلك ،من املنطقي ً
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مرحلة الحقة ًأاي كانت من احلياة ميكن أن أيمل يف قبول املسؤولية األخالقية احلقيقية أو املسؤولية
األخالقية املطلقة عن الطريقة اليت عاش هبا الشخص حياته من خالل حماولة تغيري تلك الطريقة اليت
نظرا ألن كال من الطريقة
يكون عليها ابلفعل نتيجة الوراثة اجلينية والتجربة السابقة اليت خربها يف حياته؛ ً
اخلاصة اليت حياول هبا الشخص تغيري نفسه ،والدرجة اليت ينجح هبا ذلك الشخص يف حماولته للتغيري،
سيتم حتديدمها من خالل كيف يكون الشخص ابلفعل نتيجة للمرياث اجليين والتجربة السابقة اليت خربها
يف حياته .وأي تغيريات أخرى ال ميكن حتقيقها إال بعد إحداث تغيريات أولية بعينها سيتم حتديدها
بدورها ،من خالل التغيريات األولية ،ومن خالل الوراثة اجلينية للشخص واخلربة السابقة .وهذه هي
حجة "سرتوسون" الستحالة املسؤولية األخالقية.
ويف حني أن هذه احلجة بسيطة وبليغة وبديهية إىل حد ما ،فقد مت انتقادها على نطاق واسع من قبل
التوافقيني والليرباليني على حد سواء (انظر ;e.g., Hurley 2000; Clarke 2005a
Bernstein 2005; Fischer 2006; Kane 2000; Coates 2017; for
) replies see Istvan 2011; Parks 2009حيث يشك بعض النقاد يف فكرة "سرتوسون"
يعرفها أبهنا:
عن املسؤولية املطلقة ،واليت ّ
مسؤولية من هذا النوع ،إذا كانت لدينا ،وابلتايل فمن املنطقي افرتاض أنه قد يكون من العدل معاقبة
البعض منا ابلعذاب (األبدي) يف اجلحيم ومكافأة آخرين يف النعيم (األبدي) يف اجلنة (.)2011 :43
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يتحدى النقاد اآلخرون االدعاء أبنه من أجل أن يكون الشخص مسؤوالً عن أفعاله ،جيب أن يكون
الشخص هو السبب نفسه يف هذه األفعال اليت يرتكبها .ويف االجتاه املعاكس ،وحياول اآلخرون اهلروب
من ارتداد احلجة اليت يدفعون هبا عليهم من خالل جعل إمكانية خلق الذات ذات معىن ( Bernstein
 .)2005; see also Kane 1996; Lemos 2015; Roskies 2012يف حني ال يزال
آخرون يهامجون االدعاء أبنه إذا كان ما يفعله الشخص عندما يرتكب فعالً هو نتيجة لسبب ما راجع
إلرادته ،فعند ٍ
ئذ ومن منطلق إعمال العقل كيف يكون املرء يف بعض النواحي مسؤوال عما يرتكبه من
أخريا ،جند البعض يقرتح ببساطة أن تربيرات أفعال اإلرادة احلرة غالبًا
أفعال ( .)Clarke 2005aو ً
ما يُقصد هبا أن تكون تربيرات توضح ابلضبط كيف ميكن أن يكون ذلك ،حىت لو ل يكن األمر مرتوًكا
للوكيل ،فكيف ال يزال من املمكن أن يكون تصرف الوكيل مرتوًكا إلرادته من الناحية العقلية ،حيث ال
يزال أمام ذات الوكيل خيار حول ما إذا كانت ستقوم ابلفعل ،حىت عندما تتصرف نتيجة ألسباب
بعينها (.)Mele 1995: 221–27
وحاول املدافعون عن احلجة األساسية مواجهة هذه االعرتاضات بعدة طرق .ويرد البعض ابلقول ،على
النقيض مما يدفع به "فيشر" ( ،)2006أن احلجة األساسية ال تعتمد على فرضية أن الوكيل ميكن أن
يكون مسؤوالً عن إجراء أو فعل ما فقط إذا كان مسؤوالً عن كل عامل يساهم يف هذا اإلجراء أو الفعل
(انظر .)Istvan, 2011وجيادل آخرون ،رداً على "ميلي" ( )1995و"كالرك" (انظر ،)2005a
أنه من غري املنطقي االعتقاد أبن الوكيل ميكن أن يكون مسؤوالً مسؤولية أخالقية عن فعل ما عندما ال
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يكون هناك عامل يساهم يف هذا اإلجراء أو الفعل اخلاضع إلرادة هذا الوكيل (.)Istvan, 2011
وردا على االقرتاح القائل أبن بعض نسخ العوامل السببية الليربالية ميكن أن حتصن الوكيل ضد احلجة
ً
األساسية ( ،)Clarke 2005aوجيادلون أبن مثل هذه الدفوعات يف الواقع تفشل يف القيام بذلك
خريا ،أعاد بعض املدافعني عن احلجة األساسية صياغة احلجة يف شكل يلغي
( .)Istvan, 2011وأ ً
بعض املشكالت املرتبطة ابلنسخة األصلية من حجة "سرتوسون" ،ويقدمون جتارب فكرية إضافية لتعزيز
االفرتاضات األساسية (انظر .)Parks, 2009
 4 .2احلظ
مثة حجة أخرى تؤكد أنه بغض النظر عن البنية السببية للكون ،فإننا نفتقر إىل اإلرادة احلرة واملسؤولية
األخالقية اليت تدفع أبن اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية لألهلية األساسية ال تتوافق مع تغلغل احلظ
(انظر  .)N. Levy 2009a, 2011; cf. Haji 2016والغرض من هذه احلجة ليست فقط
اضا على الليربالية السببية للحدث ،كما هو احلال مع االعرتاض على احلظ ،ولكنها متتد إىل االعرتاض
اعرت ً
أيضا .وتكمن املعضلة التالية يف جوهر احلجة :إما أن تكون األفعال خاضعة للحظ احلايل
على التوافقية ً
(احلظ يف وقت قريب من احلدث) ،أو أهنا ختضع ملا مساه "توماس انجل" ( )1979بشكل مؤثر "احلظ
اجلوهري" (احلظ الذي يتسبب يف خصائص ذات صلة ابلوكالء أو الفاعلني ،مثل رغباهتم ومعتقداهتم
وظروفهم) ،أو كليهما ( .)N. Levy 2011ويف كلتا احلالتني ،يقوض احلظ املسؤولية األخالقية؛
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ألنه يقوض السيطرة على مستوى املسؤولية ،وهذا ما يسميه "نيل ليفي" كماشة احلظ ،وميكن تلخيصه
على النحو التايل (Levy 2011: 84-97؛ كما مت تلخيصه يف :)Hartman 2017: 43
فرضية احلظ العاملية :كل فعل ذا أمهية أخالقية إما أن يكون حمظوظًا بشكل جوهري ،وإما أن يكون
حمظوظًا يف الوضع احلايل أو كليهما.
فرضية نفي املسؤولية :ينفي كل من احلظ اجلوهري واحلظ احلايل املسؤولية األخالقية.
مسؤوال أخالقيًا عن أي أعمال ذات داللة أخالقية.
اخلالصة :الوكيل ليس
ً
أوال على املقصود ابلضبط بكلمة "احلظ".
دعوان نفحص احلجة مبزيد من التفصيل ،مع الرتكيز ً
يف حني أن هنالك العديد من التفسريات اليت تنافس بعضها البعض وتستند إىل "احلظ" يف األدبيات
السابقة ،فإن كماشة احلظ متت صياغتها من حيث التفسري النموذجي ( N. Levy 2011; cf.
Pritchard 2005, 2014; Driver 2012; Hales 2015, 2016; Latus
;2000, 2003; Hartman 2017; Zimmerman 1987, 2002, 2009
عرف التفسري النموذجي كما طورها
 ;Coffman 2015انظر ً
أيضا مدخل احلظ األخالقي) .وي ّ
"ليفي" ( Levy )2011أبنه :احلظ عن طريق العوال املمكنة دون اإلشارة إىل الالحتمية أو احلتمية،
خاضعا
ويصنف احلظ على أنه خيضع للصدفة أوال خيضع للصدفة .ويتم تعريف كون الوكيل حمظوظًا حظًا
ً
للصدفة على النحو التايل:
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يعترب احلدث أو الوضع الراهن يف العال الفعلي هو حظ عن طريق الصدفة للوكيل إذا )i( :كان هذا
مهما لذلك الوكيل؛ ( )iiوافتقر الوكيل إىل السيطرة املباشرة على احلدث أو
أمرا ً
احلدث أو الوضع ً
الوضع؛ ( )iiiوفشل هذا احلدث أو الوضع يف احلدوث يف العديد من العوال احملتملة القريبة من الوكيل؛
خاضعا للصدفة ،وال تتماشى أمهية
ونسبة العوال اجملاورة للحدث كبرية بدرجة كافية ليكون احلدث حظًا
ً
حدوثه يف هذه العوال مع أمهية حدوثه ابلنسبة للوكيل (.)N. Levy, 2011: 36
ومن انحية أخرى:
يعد احلدث أو الوضع الراهن يف العال الفعلي الذي يؤثر يف السمات أو التصرفات النفسية للوكيل هو
مهما لذلك الوكيل؛ ( )iiوافتقر
أمرا ً
حظًا غري خاض ٍع لصدفة للوكيل إذا ( )iكان هذا احلدث أو احلالة ً
الوكيل إىل السيطرة املباشرة على ذلك احلدث أو الوضع؛ ( )iiiوختتلف األحداث أو األوضاع من هذا
النوع عرب جمموعة املعارف ذات الصلة ابلوكيل ،و ..يف نسبة كبرية مبا يكفي من احلاالت اليت يفشل
فيها احلدث أو الوضع يف احلدوث أو وجود مثيل هلا يف جمموعة املعارف ذات الصلة ابلوكيل وابلطريقة
اليت حدثت هبا أو القيام إبحداث مثيل له يف احلالة الفعلية (.)N. Levy, 2011: 36
خاضعا للصدفة أو حمظوظًا
الحظ أن احلالتان األوليتان مها الشيء نفسه لكون الوكيل حمظوظًا حظًا
ً
حظًا غري اخلاضع للصدفة أي )i( ،األمهية )ii( ،واالفتقار إىل التحكم املباشر ،وميكننا أن نقول أن
مهتما ابحلدث ،وميكن أن يكون للحدث أمهية جيدة أو سيئة ابلنسبة لذات
احلدث مهم للوكيل إذا كان ً
الوكيل ( .)N. Levy 2011: 13وقد يكون من احملتمل على سبيل املثال ،أن يكون لدي أان عدد
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ظهرا ،ولكن سيكون من الغريب أن نقول إن هذه
فردي أو زوجي من الشعر يف رأسي عند الساعة ً 12
عموما ابإلشارة ملفهوم "احلظ" لألحداث املهمة فقط ( N. Levy
نظرا؛ ألننا حنتفظ ً
مسألة حظ ً
متاما ابعتبارها أحداث ختضع للحظ
عموما عن أحداث اتفهة ً
 )2011: 13أي ،حنن ال نتحدث ً
(أي أهنا جيدة أو سيئة للوكيل) .وفيما يتعلق ابحلالة الثانية ،ميكننا أن نقول إن للوكيل السيطرة املباشرة
عمدا
قادرا (مع احتمال كبري) على إحداثه عن طريق االضطالع ً
على حدث ما إذا كان هذا الوكيل ً
بفعل أساسي وإذا أدرك الوكيل أن هذا هو احلال ( N. Levy, 2011: 19; cf. Coffman
.)2007
للمساعدة يف فهم كيفية اختالف احلالة الثالثة يف التعريفني  -أي احلالة املشروطة (حظ خاضع للصدفة)
وحالة حدوث حدث مثيل غري شائع (حظ غري خاضع للصدفة)  -ولنأخذ يف االعتبار بعض األمثلة.
ومن األمثلة النموذجية حلدث احلظ اخلاضع للصدفة ،فوز شخص يدعى "لويس" يف (اللوتري)
نظرا لعدم وجود فعل
اليانصيب؛ هذا ألنه ( )iيفتقر إىل السيطرة املباشرة على الفوز يف اليانصيب ً
أيضا غري مهم
أساسي ميكنه االضطالع به لتحقيق ذلك )ii( ،وألن حدث فوزه يف اليانصيب ،وهذا ً
متاما — )iii( ،واحلالة املشروطة — تكون ألنه يف معظم العوال القريبة املمكنة مع اختالف بسيط
ً
عن العال احلقيقي ،ال يفوز "لويس" .ومن انحية أخرى ،قد تكون الفتاة املسماة "االيين" حمظوظة حظًا
غري خاضع للصدفة؛ لكوهنا عبقرية ذات معدل ذكاء مرتفع مقارنة أبقراهنا ( Hartman 2017:
 .)44-46هذا ألنه ( )iتفتقر "االيين" إىل التحكم املباشر يف كوهنا عبقريًة )ii( ،وألن هذا احلدث
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مهم ابلنسبة هلا - )iii( ،حالة غري شائعة لوجود مثيل هلا – ألنه ال يوجد شخص عبقري بشكل شائع
يف جمموعة معارف "االيين" (ابفرتاض ،ابلطبع ،أن معظم أقراهنا الفعليني ليسوا عباقرة).
أيضا إضافة التمييز بني احلظ احلايل واحلظ التكويين.
ابلنسبة إىل هذه احلاالت الثالث ،ميكننا اآلن ً
وميكننا اجلزم أبن قرار الوكيل هو نتيجة احلظ احلايل إذا كان هناك عامل ظريف خارج عن سيطرة الوكيل
يف وقت حدوث احلدث أو ابلقرب منه ويؤثر بشكل كبري يف القرار الذي يتخذه هذا الوكيل ،وميكن أن
تشمل هذه العوامل الظرفية احلالة املزاجية للوكيل ،وأي تربيرات قد حتدث لذات الوكيل ،والسمات
الظرفية للبيئة ،وما شابه ،فعلى سبيل املثال:
قد يؤثر مزاجنا على ما حيدث لنا ،وعلى مقدار األمهية اليت مننحها لالعتبارات اليت تطرأ على أذهاننا...
وقد يتشتت انتباهنا يف اللحظة اخلاطئة أو اللحظة املناسبة فقط ،أو قد تكون حماوالتنا للرتوي والتفكري
ايضا N. Levy 2009a:
مدفوعة ابلصدفة بسمات البيئة اليت نعيش فيها ( 2011:90انظر ً
;.)245
ويف املقابل ،ميكننا القول إن قرار الوكيل هو نتيجة احلظ التكويين إذا مت اختاذ هذا القرار جزئيًا ،وهذا
من خالل ملكة الذات عند التصرف ،وهو أمر خارج عن سيطرهتا (.)N. Levy 2011: 87
أخريا ،يف حني أن احلظ احلايل يقتصر على حاالت احلظ اخلاضع للصدفة ،فمن املمكن أن يكون
و ً
نوعا فرعيًا من كل من احلظ اخلاضع للصدفة واحلظ غري اخلاضع للصدفة؛ ألنه ميكن أن
احلظ التكويين ً
يشري إىل التصرف الذي يبديه الوكيل إما عن طريق الصدفة أو غريها (.)N. Levy, 2011: 87
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مع وجود هذه التعريفات يف مكاهنا الصحيح ،ميكننا اآلن العودة إىل كماشة احلظ ونرى كيفية عمل
التفسريات الليربالية والتوافقية ضدها .حيث أنه من املعروف أن التفسريات التحررية (الليربالية) تواجه
نظرا للمطالبة التحررية (الليربالية) بوجود
حراً ،
مشكلة شرح كيف ميكن أن يكون القرار أو اإلجراء ً
الالحتمية مباشرة قبل القيام ابإلجراء من منطلق اإلرادة احلرة مباشرة .ولطاملا جادل املتشككون يف
املسؤولية األخالقية والتوافقيون على حد سواء أبن الالحتمية جتعل الفعل غري خاضع للصدفة وبطريقة
تقوض املسؤولية (انظرe.g., N. Levy 2009a, 2011; Mele 1999a,b, 2006; ،
Haji 2002, 2004, 2005, 2014; van Inwagen 2000; Pereboom
2001, 2014a; for some replies see Kane 1999; Clarke 2005b; Mele
 .)2017ويقال إن هذا ينطبق على كل من النسخ السببية ونسخ العوامل السببية الليربالية
(انظر .)Mele 2006; Haji 2004, 2016; N. Levy 2011كما أن نوع احلظ الذي
نظرا ألن القرار "احلر" املفرتض للوكيل خيضع للمصادفة
ميثل مشكلة هنا هو احلظ احلايل اخلاضع للصدفة؛ ً
(ومبعىن أخر ،أنه قد يفشل نفس القرار يف احلدوث يف العديد من العوال احملتملة القريبة من الوكيل) ،وهو
عامل مهم وعامل ظريف خارج سيطرة الوكيل (مبعىن أن احلدث غري احلتمي حيدث قبل اختاذ القرار للقيام
ابلفعل مباشرة).
يُظهر "بيرت فان إنفاجن" ( Peter van Inwagen )2000بوضوح االفتقار إىل سيطرة الوكيل
التحرري (الليربايل) على األحداث غري احلتمية ح ًقا من خالل التفكري فيما ميكن أن حيدث إذا تراجع
هللا على امتداد التاريخ ذا الصلة حبدث ما إىل نقطة ما قبل ذلك احلدث غري احلتمي ،مث مسح له
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نظرا ألن األحداث لن حتدث ابلطريقة نفسها
ابحلدوث مرة أخرى ( .)N. Levy, 2009a: 238و ً
نظرا ألن هذه األحداث غري حتمية
اليت حدثت فيها ابلفعل يف إعادة عرض هذه األحداث مرة أخرى؛ ً
ح ًقا ،وال شيء يفعله الوكيل ميكن أن يضمن أي احتمال غري حتمي ميكن أن يتحقق ،كنتيجة هلذا
التسلسل (يف هذه احلالة قرار الوكيل) هو مسألة حظ .وجيادل املتشككون يف أن مثل هذا احلظ يقوض
مسؤولية الوكيل.
من انحية أخرى ،فإن التفسريات التوافقية للمسؤولية األخالقية عرضة العرتاض احلظ القوي اخلاص هبا
( .)N. Levy 2009a, 2011; Haji 2003, 2016; cf. Vargas 2012bوميكننا
تقسيم التفسريات التوافقية إىل فئتني رئيسيتني :تفسريات اترخيية وتفسريات غري التارخيية .إن التفسريات
التارخيية حساسة للطريقة اليت يتحول هبا الوكيل إىل منط الشخص الذي هو عليه يف الظروف اليت جيد
نفسه فيها (انظر  .)Mele 1995, 2006; Fischer & Ravizza 1998فعلى سبيل
املثال ،إذا ما قرر أحد الوكالء التربع مببلغ كبري من املال إىل منظمة "أوكسفام" ،فإن التفسريات التارخيية
للمسؤولية األخالقية تقول أبنه من املهم أن يكون للوكيل مثل هذه الطبيعة السخية كي يتخذ القرار
الذي اختذه  -على سبيل املثال ،نتساءل هل الوكيل لديه اتريخ طبيعي ويتمتع مبيل إىل السخاء بشكل
طبيعي ،أم أن فري ًقا من علماء األعصاب (على سبيل املثال) قاموا بتصميم هذا الوكيل ليكون لديه مثل
هذه الطبيعة السخية؟ من انحية أخرى ،تؤكد التفسريات غري التارخيية أن املسؤولية األخالقية تعتمد بدالً
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من ذلك على عوامل غري اترخيية  -مثل ما إذا كان الوكيل يدرك رغباته  /رغباهتا ( Frankfurt,
 )1971أو نوعية أو جودة إرادته  /إرادهتا (.)Scanlon, 1998
تكمن املشكلة الرئيسة يف التفسريات التارخيية يف أهنا ال تستطيع أن تشرح بشكل ٍ
مرض كيف ميكن
للوكالء حتمل املسؤولية عن حظهم التكويين ،ومتاثل املشكلة هنا املشكلة اليت تثريها حجج التالعب
( .)N. Levy 2009a, 2011حيث أن الوكالء الذين يتم التالعب هبم هم ضحااي احلظ (السيء
جدا) :فالتالعب مهم ابلنسبة هلم ،ويفتقرون إىل التحكم يف عدم حدوثه ،وهو أمر حمتمل وخاضع
ً
للصدفة ،بقدر ما توجد عوال قريبة حمتملة ال حيدث فيها التالعب (.)N. Levy 2009a: 242
وتتشابه مشكلة احلظ التكويين من حيث أن هبات الوكيل  -أي الصفات والتصرفات  -تنتج ابملثل
من عوامل خارجة عن إرادة الوكيل ،وهي مهمة ،وتكون خاضعة إما للحظ اخلاضع للصدفة وإما للحظ
غري اخلاضع للصدفة .وميكن أن يرد التوافقي التارخيي ،كما يفعلون يف كثري من األحيان مع حاالت
التالعب ،طاملا أن الوكيل يتحمل املسؤولية عن هباته ،وتصرفاته ،وقيمه ،فإنه مبرور الوقت سوف يصبح
مسؤوالً أخالقيًا عنها .ومع ذلك ،فإن املشكلة يف هذا الرد هي سلسلة األفعال اليت من خالهلا يقوم
الوكالء بتشكيل وتعديل هباهتم ،وميوهلم ،وقيمهم ،وهي نفسها خاضعة بشكل كبري للحظ احلايل -
وكما يقول "ليفي"" ،ال ميكننا الرتاجع عن آاثر احلظ مبزيد من احلظ " ( .)2009a: 244ومن مث،
فإن األفعال اليت يشري إليها التوافقيون احلساسون للتاريخ ،هي األفعال اليت يتحمل الوكالء مبوجبها
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املسؤولية عن هباهتم ،إما تعرب عن تلك اهلبة (عندما يتم تفسريها من خالل احلظ التكويين) أو تعكس
معا (انظر .)N. Levy 2009a: 247, 2011
احلظ احلايل للوكيل ،أو كليهما ً
وإذا كانت هذه احلجة صحيحة ،فإن احلظ احلايل ال ميثل مشكلة للتحررية "الليربالية" فحسب ،بل إنه
أيضا مشكلة للتوافقية التارخيية .وعلى الرغم من أن احلظ احلايل قد ميثل مشكلة أكرب ابلنسبة
ميثل ً
نظرا ألهنم يتطلبون حدوث أحداث غري حتمية يف السلسلة السببية املؤدية إىل
لليرباليني "التحرريني"ً ،
الفعل احلر (أو الذي يتم ارتكابه بناءًا على إرادة حرة) ،فإن املشكلة اليت يسببها للتوافقيني التارخييني
مهمة مع ذلك .فمع التوافق ،حنتاج إىل تقييم اآلاثر املرتتبة على احلظ احلايل جنبًا إىل جنب مع اآلاثر
املرتتبة على احلظ التكويين .وعندما نفعل ذلك ،فإننا نرى أنه على الرغم من أنه قد يكون الدور الذي
يلعبه احلظ احلايل يف قرارات وأفعال الوكالء التوافقيني ضئيال نسبيًا ،إال أنه يرجع هلبة الوكيل  -بشكل
مباشر ،أو وف ًقا لتأثريات احلظ احلايل أو كليهما  -وهو ما يفسر سبب ذلك ( N. Levy 2009a:
 .)248كما أن اخللفية املسبقة للوكيل عن األسباب ،والرغبات ،واملواقف ،واملعتقدات ،والقيم  -اليت
يتعمد الوكيل القيام ابلفعل املعاكس هلا  -هي اهلبة من احلظ التكويين ،الذي مت تغيريه وتعديله للتأكد،
ولكن مت تغيريه وتعديله بقرارات إما تعرب عن احلظ التكويين ،أو اليت ل ختضع هلبة الوكيل ،وابلتايل كانت
خاضعة للحظ احلايل  (N. Levy 2009a: 248).وابلتايل ،فإنه طب ًقا لكماشة احلظ :تعترب
معا.
األفعال إما نتاج احلظ التكويين ،أو احلظ احلاضر ،أو كليهما ً
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من انحية أخرى ،تواجه التفسريات غري التارخيية صعوابت كبرية مع احلالة املعرفية املتعلقة ابلسيطرة على
الفعل .حيث تؤكد احلالة املعرفية أن املسؤولية األخالقية تتطلب فهم الوكيل أن الفعل الذي يرتكبه
أيضا ،ابإلضافة إىل تقدير أمهية هذا الفعل أو اجلهل
حساسا لسلوكه ،ويفهم كيفية هذه احلساسية ً
ً
املذنب هلذه احلقائق ( ;N. Levy 2011: ch.5; cf. Rosen 2003, 2004, 2008
نظرا ألن الشرط املعريف للسيطرة متطلب
ً )Zimmerman 1997, 2009; Vargas 2005a
هام وخاضع لـ كماشة احلظ ،وتواجه التفسريات غري التارخيية للتوافقية (ابإلضافة إىل التفسريات األخرى
وسردا
خطريا (انظر ً .)N. Levy 2011, 2009b
اليت قد تنجوا من احلجج املذكورة أعاله) ً
حتداي ً
احا من القرن السادس عشر جيري عملية
حلاالت اجلهل غري املذنب ،ختيل على سبيل املثال ،أن جر ً
جراحية ملريض دون غسل يديه أو تعقيم أجهزته ،ونتيجة لذلك يصاب مريضه بعدوى وميوت ،فلن
جاهل جهالً ال يالم عليه مبخاطر عدم التعقيم ،حيث ل
يكون اجلراح مذنبًا يف هذه احلالة؛ ألنه كان
ُ
يتم أتسيس نظرية اجلراثيم إال بعد ذلك بوقت طويل .ويف هذه احلالة وغريها من حاالت اجلهل غري
املذنب ،غالبًا ما تكون حقيقة أن الوكالء جيهلون التفاصيل ذات الصلة مبسألة حظ – سواء كان هذا
معا.
احلظ هو احلظ احلايل أو احلظ التكويين أو كليهما ً
ميكننا أن نقول :إن اجلهل غري امللوم يكون حمظوظًا عندما يفشل الوكيل يف معرفة أن الشخص الذي
يدعى (فالن) (حيث يعد "فالن" مهم ابلنسبة له) ،يفتقر إىل التحكم املباشر فيما إذا كان يعرف ذلك،
ويف نسبة كبرية من العوال احملتملة القريبة من الوكيل يعرف (فالن) هذا .ولنفرتض أنين أوصلت ابنيت اليت
معا ،وأن لدى "مااي" حساسية من الفول السوداين
تدعى "مااي" إىل منزل أحد صديقاهتا يف موعد للعب ً
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وأين نسيت أن أبلغ والدة صديقة ابنيت اليت تدعى "دولوريس" يف وقت توصيلي البنيت إىل منزهلا .وعندما
وصلت إىل املقهى ،أدركت ذلك وأرسلت على الفور رسالة نصية إىل "دولوريس" خبصوص احلساسية،
لكن ألنين يف "منطقة ليس هبا شبكة " ل تصل الرسالة .ونتيجة لعدم تلقي رساليت ،بدأت" دولوريس"
يف إعطاء الفتاتني وجبة خفيفة حتتوي على زبدة الفول السوداين ،وكادت أن متوت "مااي" نتيجة لردة
الفعل على احلساسية .يعد جهل "دولوريس" غري ملوم يف هذه احلالة ويعترب حظًا مبنيًا على الصدفة؛
ألنه يف جزء كبري من العوال احملتملة القريبة من " دولوريس" كانت قد تلقت الرسالة النصية اليت قمت
إبرساهلا .من انحية أخرى ،كما يُنظر إىل مثال اجلراح يف القرن السادس عشر بشكل أفضل على أنه
نظرا ألن جهله هو نتيجة سوء احلظ حيث ختتلف معتقدات
مثال على احلظ غري املبين على الصدفة؛ ً
الوكالء خبصوص اجلراثيم يف الفرتات التارخيية املختلفة (اجملموعة املرجعية ذات الصلة هنا) ،بدالً من
العوال املمكنة القريبة من الوكيل.
شيوعا مما يعتقده الفالسفة يف العادة،
ونظرا ألن اجلهل غري امللوم يقوض املسؤولية وهو االعتقاد األكثر ً
ً
فإنه يعطي قوة إضافية إىل كماشة احلظ ،سواء كان احلظ البعيد أو احلظ احلايل ،ويفتقر الوكالء الذين
أفعاال غري مشروعة إىل التحكم على مستوى احلرية يف أفعاهلم؛ ألهنم يفشلون يف تلبية الشرط
يؤدون ً
املعريف يف مثل هذا التحكم ( .)N. Levy 2011: 115–16ويف حاالت ارتكاب خمالفات غري
مقصودة يف الغالب ال يوجد وكيل مرشح معقول للقيام بعمل خفي مذنب ميكن أن يؤدي إىل إلقاء
اللوم عليه ( )N. Levy 2011: 131وعالوة على ذلك ،ال ميكننا أن نطلب بشكل معقول من
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الوكالء أال يتصرفوا بطرق تعرب عن رذائلهم املعرفية ( .)N. Levy 2011: 126وعندما ال ترى
ذات الوكيل أهنا تتعامل مع آرائها األخالقية بشكل سيئ ،سيكون من الظلم إلقاء اللوم عليها الرتكاب
خطأ إذا ل يكن لديها أسباب داخلية لتجاهل سلوكها السيئ .هذا ألنه؛ عندما يدير الوكيل وجهات
نظره األخالقية بشكل سيئ من وجهة نظر األخالق املوضوعية ،غالبًا ما تكون قيمه ومعتقداته األخالقية
متاما .ويرجع ذلك
الذاتية  -اليت ال تعرف أهنا خاطئة ساب ًقا  -حتكم نفسها بطريقة عقالنية ومتسقة ً
ألن مثل هذه القيم واملعتقدات األخالقية الداخلية هي يف حد ذاهتا مسألة خاضعة للحظ  -سواء كان
معا  -فإننا نصل مرة أخرى إىل كماشة احلظ .وابلتايل ،فإن
هذا احلظ حاضر أو تكويين أو كليهما ً
معا يبتلع كل شيء ،وتفشل كال من التفسريات التحررية "
احلظ احلايل ،أو احلظ التكويين ،أو كليهما ً
الليربالية" والتوافقية يف اإلبقاء على املسؤولية األخالقية.
لبعض االعرتاضات على كماشة احلظ ،انظر Talbert (2013, 2016), Hartman
) .(2017), Hales (2016وابلنسبة إىل حجة خمتلفة تستند إىل احلظ الستنتاج أن الوكالء أقل
لوما من الناحية األخالقية مما كنا نفرتض حىت اآلن ،انظر  .)2016( Hajiوللتوافقية الذي يستجيب
ً
ملخاوف احلظ ،ولكنه يقاوم الشكوكية الكاملة حول اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية ،انظر "تشاؤم
اإلرادة احلرة" لـ "بول راسل" (.)Paul Russell, 2017
 5 .2التحدايت العلمية للمسؤولية األخالقية
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أيضا تطورات حديثة يف العلوم
ابإلضافة إىل هذه احلجج الفلسفية السالفة املذكورة أعاله ،كانت هناك ً
السلوكية واملعرفية وعلوم األعصاب اليت دفعت البعض إىل أخذ شكوكية املسؤولية األخالقية على حممل
اجلد .ومن أمهها النتائج اليت توصل إليها علم األعصاب تلك اليت تشري بشكل مفرتض إىل أن نشاط
الدماغ الالواعي يبدأ سببيًا يف العمل قبل اإلدراك الواعي لنية القيام ابلفعل (انظرe.g., Libet et ،
.)al. 1983; Libet 1985, 1999; Soon et al. 2008; Wegner 2002
ابإلضافة إىل النتائج احلديثة يف علم النفس وعلم النفس االجتماعي حول التلقائية ،والوضعية ،والالوعي
التكيفي (انظرe.g., Bargh 1997, 2008; Bargh & Chartrand 1999; ،
.)Bargh & Ferguson 2000; T. Wilson 2002; Doris 2002
وينشأ التهديد العلمي العصيب للمسؤولية األخالقية من العمل الرائد لـ "بنيامني ليبيت" وزمالئه .ويف
دراستهم الرائدة حول علم أعصاب احلركة ) (Libet et al 1983قام ليبيت وآخرون ابلتحقق من
توقيت عمليات الدماغ ،وقارنوا بينها وبني توقيت اإلرادة الواعية فيما يتعلق ابألفعال التطوعية الذاتية.
ووجدوا أن النية الواعية للتحرك (اليت وصفوها ب "و") جاءت قبل  200مللي اثنية من الفعل احلركي،
ولكن بعد  400-350مللي اثنية بعد إمكانية االستعداد  -وهو نشاط كهرابئي يشبه يف تكوينه
املنحدر والذي حيدث يف الدماغ ويسبق احلركة الفعلية ،وقادت هذه النتائج "ليبيت واآلخرين" إىل
جدا
استنتاج أن النية الواعية أو قرار التحرك ال ميكن أن يكون السبب احلقيقي للفعل؛ ألنه أييت متأخراً ً
يف التسلسل النفسي العصيب (انظر Libet 1985, 1999; Wegner 2002; Soon et
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al. 2008; Pockett 2004; Obhi & Haggard 2004; Haggard & Eimer
) 1999; Roediger, Goode, & Zaromb 2008وابلنسبة لبعض املتشككني
العلميني ،فإن مثل النتائج وغريها من النتائج األخرى ( )Soon et al. 2008تشري إىل أن الفاعلية
السببية لنوع اإلرادة املطلوب لإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية هي جمرد خداع ( e.g., Wegner
.)2002
ومع ذلك ،فإن هناك اعرتاضات قوية على هذا التفسري للنتائج اليت توصل إليها علم األعصاب ،حيث
جيادل بعض النقاد أبنه ال توجد طريقة مباشرة ملعرفة الظواهر الواعية ،إن وجدت ،واليت تتوافق مع
األحداث العصبية ( .)Mele 2009وعلى وجه اخلصوص ،فإنه من الصعب حتديد ما يتوافق مع
إمكانية االستعداد  -هل هو ،على سبيل املثال ،عقد النية أو قرار مت اختاذه ،أم أنه جمرد دافع من نوع
ما؟ وقد جادل "آل ميلي" ( ،Al Mele )2009على سبيل املثال ،بقوة إمكانية االستعداد اليت
تسبق ارتكاب الفعل مبقدار نصف اثنية أو أكثر ال جيب تفسريها على أهنا سبب ارتكاب ذلك الفعل،
بل من األفضل تفسريها على أهنا بداية عقد النية للتصرف وارتكاب الفعل .ويف ضوء هذه القراءة،
ميكن أن تظل النيات الواعية أسبا ًاب الرتكاب األفعال أو التصرفات .وقد أشار نقاد آخرون إىل "الطلب
املستحيل" للتجارب الشبيهة بتجارب "ليبيت" ( .)N. Levy 2005أو الطبيعة غري العادية
لتصميمها التجرييب ( ،)Nahmias 2002, 2011أو لعدم صلتها ابملسؤولية األخالقية ( N.
هتديدا ( Rosenthal 2002; Dennett
 ،)Levy 2014aأو إىل تفسريات بديلة أقل ً
 .)2003وقادت مثل هذه االعرتاضات العديد من الفالسفة املعاصرين (مبا يف ذلك العديد من
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املشككني) إىل رفض حجة علم األعصاب فيما خيص املسؤولية األخالقية (انظرe.g., ،
Pereboom & Caruso forthcoming; N. Levy 2005, 2014a; Morris
.)2009
ومع ذلك ،فهناك هتديدات علمية أخرى للمسئولية األخالقية إىل جانب تلك التهديدات اليت يشكلها
علم األعصاب .فقد توصلت أحدث املمارسات والدراسات اليت مت اجرائها يف علم النفس وعلم النفس
االجتماعي حول التلقائية ،والوضعية ،والالوعي التكيفي ،على سبيل املثال ،إىل أن األسباب اليت حتركنا
غالبًا ما تكون أقل شفافية ألنفسنا مما قد نفرتض  -ومتباينة يف كثري من احلاالت عن األسباب الواعية
اليت ندفع هبا إىل تفسري و  /أو تربير أفعالنا (انظرe.g., Nisbett & Wilson 1977; T. ،
Wilson 2002; Doris 2002; Bargh 1997, 2008; Bargh & Chartrand
 .)1999; Bargh & Ferguson 2000; Kahneman 2011وتكشف نتائج هذه
األعمال والدراسات عن مدى انفتاح عملياتنا النفسية الداخلية على أتثري احملفزات واألحداث اخلارجية
أيضا إىل أي مدى تكون قراراتنا
يف بيئتنا املباشرة ،دون معرفة أو إدراك هبذا التأثري .كما أهنا تكشف ً
وسلوكياتنا مدفوعة ابلتحيزات الضمنية (انظرe.g., Uhlmann & Cohen 2005; ،
 )Greenwald, McGhee, & Schwartz 1998; Nosek et al. 2007وعمليات
أنظمة الالوعي األولية األخرى ( .)Kahneman 2011كما أنه ل يعد هنالك ذلك االعتقاد
إبمكانية تنفيذ عمليات "املستوى األدىن" أو "األقل ذكاءًا" دون وعي فقط .حيث أننا نعلم جيداً اآلن
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أن العمليات العقلية العليا اليت عملت بصورة تقليدية كأمثلة جوهرية لـ "اإلرادة احلرة" ،مثل التقييم
وإصدار األحكام ،والتفكري وحل املشكالت ،واملعامالت السلوكية بني األفراد ،ميكن أن حتدث ،بل
غالبًا ما حتدث يف غياب االختيار الواعي ويف غياب التوجيه ( ;Bargh & Ferguson 2000
.)T. Wilson 2002; Kahneman 2011
ويف حني أن هذه النتائج قد ال تكون كافية بذاهتا إلثبات الشكوكية العاملية حول املسؤولية األخالقية،
هتديدا حمتمالً لفهم العامة من الناس بشكل يومي ألنفسهم كوكالء واعني وعقالنيني
إال أهنا متثل ً
ومسؤولني عن أفعاهلم؛ ألهنا تشري إىل أن العقل الواعي ميارس سيطرة أقل على سلوكنا مما قد افرتضناه
بصورة تقليدية ،حىت أن بعض التوافقيني يعرتفون اآلن أنه بسبب هذه النتائج ،فإن "اإلرادة احلرة هي يف
أفضل األحوال عبارة عن ظاهرة عرضية “ ( Baumeister 2008: 17; see also Nelkin
 .)2005; Herdova 2016وهذا تنازل مهم؛ ألنه يقر بتقلص مسؤولية الوكيل
( )Nadelhoffer 2011وأن مثل هذه املسئولية مستقلة  -وكذلك بعيده عن خماوفه  -عن النتائج
اليت توصل إليها علم األعصاب اليت متت مناقشتها يف جزء سابق من هذه املقالة .كما أن النظرة
االنكماشية للوعي اليت تنبثق من هذه النتائج التجريبية ،مبا يف ذلك حقيقة أننا غالبًا ما نفتقر إىل الوعي
الشفاف حلاالتنا التحفيزية احلقيقية ،من احملتمل أن تقوض مسئولية الوكيل وابلتايل من املمكن أن يتقلص
جمال الفعل املسؤول مسؤولية أخالقية (انظر ;N. Levy 2014a; Nadelhoffer 2011
;King & Carruthers 2012; Sie & Wouters 2010, Brink 2013
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& Caruso 2015a; cf. Vargas 2013; K. Levy 2015; McKenna
 .)Warmke forthcoming; Ciurria 2013; Mele & Shepherd 2013ومع
ذلك ،فإن نقطة اخلالف الرئيسة جندها متمركزة حول ما إذا كان الوعي ضرورًاي للمسؤولية األخالقية،
وإذا كان األمر كذلك ،فما هو الدور أو الوظيفة اليت جيب أن يؤديها ذلك الوعي ( cf. N. Levy
2014a; Shepherd 2012, 2015a,b,c; Searle 2000, 2001; Hodgson
2005, 2012; Sher 2009; Doris 2002, 2015; Nahmias 2002; Smith
.)2005, 2008; Sifferd 2016
أخريا ،وبصرف النظر عن وجهي القلق املذكورين يف النقاش الوارد أعاله على وجه اخلصوص ،فهناك
و ً
هتديدا للعوامل السببية الليربالية أكثر منه ابلنسبة للتوافقية ،وهي أنه مع
أيضا رؤية أكثر عمومية ،وأكثر ً
ً
اضحا أننا
تقدم العلوم املتعلقة ابلدماغ وفهم أفضل لآلليات اليت يقوم عليها السلوك البشري ،يصبح و ً
نفتقر إىل ما يسميه البعض "التحكم يف النفس" (انظر  ،)Clark 2013وجيادل علماء الطبيعة حول
العقل أبنه ل يعد هناك أي سبب لالعتقاد بذات غري جسدية تتحكم يف الفعل وتتحرر من قوانني
الطبيعة احلتمية؛ وهو مسبب ضعيف غري متسبب يف الفعل أو التصرف وقادر على ممارسة اإلرادة احلرة
املضادة للسببية .ويف حني أن معظم الفالسفة املعاصرين ،مبا يف ذلك معظم التوافقيني ،قد ختلوا منذ فرتة
طويلة عن فكرة التحكم يف النفس ،فإن التخلص من مثل هذا التفكري من مواقفنا النفسية الشعبية قد
ال يكون هبذه السهولة ،وقد يكون على حساب البعض ،وهناك بعض األدلة ،على سبيل املثال ،تقول
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أبننا "ثنائيي الفطرة" (  )Bloom 2004وأنه على األقل يف الوالايت املتحدة يستمر غالبية البالغني
يف اإلميان ابلنفس غري اجلسدية اليت حتكم السلوك ( Demertzi et al. 2009; Fahrenberg
& Cheetham 2000; World Values Survey 1991–2004; Riekki et
 ،)al. 2013لكننا نتساءل ،إىل أي مدى يتواجد هذا التفكري الثنائي يف مواقفنا النفسية الشعبية حول
اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية ( ،)cf. Nadelhoffer 2014; Mele 2014حيث أنه من
احملتمل أن يتعرض للضغط وحيتاج إىل بعض املراجعة مع تقدم العلوم املتعلقة ابلدماغ خاصة مع وصول
هذه املعلومات إىل عامة الناس (انظر .)e.g., Greene & Cohen 2004 ،كيف ويف أي
اجتاه ستحدث هذه املراجعة ،فهذا سؤال جترييب مفتوح ،ابلطبع  -على سبيل املثال ،قد يتبىن البعض
مراجعة حول اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية ( à la Vargas 2005b, 2009, 2007,
 )2012aيف حني ،قد خيتار البعض اآلخر استجابة أكثر إقصائية ( à la Pereboom 2001,
.)2014a; Waller 1990, 2011; Strawson 1986; Caruso 2015b
[ملحوظة :بينما تركز معظم احلجج املضادة للتشكيك على االعرتاضات على حجة التالعب،
واعرتاض احلظ ،واحلجة األساسية ،وكماشة احلظ ،وما إىل ذلك ،فقد ركزت بعض احلجج احلديثة
أيضا على دور املرجعية ،والطرق البديلة للتفكري يف اإلرادة احلرة واملسؤولية
املضادة للتشكيك ً
األخالقية .انظر على سبيل املثال ،حجج "شون نيكولز" Shaun Nichols (2013,
)and Oisín Deery (2015 2015; Nichols et al. 2016حول املرجعية
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والتحفظية ،و"كيلي ماكورميك" ( )Kelly McCormick ،2013, 2016حول ترسيخ
املرجعية يف سياق حديث املسؤولية ،و"مانويل فارغاس" حول تفضيل املراجعة على اإلقصائية
[(2005b, 2009, 2007, 2012a).
 .3تداعيات الشكوكية يف املسؤولية األخالقية
ابالنتقال اآلن إىل التداعيات العملية للشكوكية يف املسؤولية األخالقية ،فيمكننا أن نسأل ماذا سيحدث
ونظرا
إذا قبلنا هذا الرأي؟ ويف السنوات األخرية نشأ نقاش وتنظري كبري حول هذا السؤال ابلتحديد؛ ً
ألن عدم اإلميان ابملسؤولية األخالقية سوف يكون له بوضوح عواقب عميقة على عالقاتنا الشخصية،
واجملتمع ،واألخالق ،واملعىن ،والقانون ،فبالتايل من املهم التساؤل عما إذا كانت هذه العواقب ستكون
(بشكل عام) جيدة أم سيئة .وخيشى منتقدو الشكوكية يف املسؤولية األخالقية من أهنا ستقوم بتقويض
األخالق ،وجتعلنا غري قادرين على التعامل بشكل مناسب مع السلوك اإلجرامي ،وتزيد من السلوك
املعادي للمجتمع ،و /أو تدمر املعىن يف احلياة .ومن انحية أخرى ،يقدم املشككون يف املسؤولية
عددا من اآلراء املختلفة  -مبا يف ذلك اخلداعية Smilansky 1999, Illusionism
األخالقية ً
) ،)2000الالخداعية  ،(Nadelhoffer 2011( Disillusionismوالشكوكية املتفائلة
( e.g., Spinoza 1677 [1985]; Pereboom 1995, 2001, 2002b, 2009,
;2011, 2013a, 2014a; Waller 1989, 1990, 2004, 2006, 2011, 2014
;Sommers 2007a,b; Caruso forthcoming-b; N. Levy 2011
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Vilhauer 2009a,b, 2012, 2013a,b; Milam 2016, 2017; Smuts
)2014; Morris, forthcoming).
لقد مت إجراء العديد من احملاوالت التجريبية الختبار اآلاثر العملية للشكوكية يف املسؤولية األخالقية يف
اآلونة األخرية .حيث توصلت إحدى الدراسات اليت مت االستشهاد هبا على نطاق واسع إىل أن تناقص
اإلميان ابإلرادة احلرة يرتبط ظاهرًاي ابملسؤولية األخالقية ،قد تسبب يف قيام املشاركون يف الدراسة "ابلغش"
أكثر أثناء أداء مهمة من مهام حل املشكالت حمل الدراسة (.)Vohs & Schooler 2008
وتوصلت دراسة أخرى إىل أن املشاركني الذين طُلب منهم القراءة عن الدوافع املعادية لإلرادة يتصرفون
بشكل أكثر عدوانية من املشاركني الذين طُلب منهم القراءة عن الدوافع احملايدة أو املؤيدة لإلرادة احلرة
( .)Baumeister, Masicampo, & DeWall 2009كما تشري نتائج دراسات أخرى
إىل أن اخنفاض اإلميان ابإلرادة احلرة كان مرتبطًا ابخنفاض مراقبة األخطاء ( Rigoni, Pourtois,
 .)& Brass 2015وتوصلت دراستان إضافيتان إىل أن تناقص اإلميان ابإلرادة احلرة يضعف التعلم
من املشاعر السلبية ( )Stillman & Baumeister 2010ويسبب للمشاركني يف الدراستني
إظهار املزيد من املواقف السلبية جتاه هؤالء األعضاء خارج جمموعتهم ( Zhao, Liu, Zhang,
 .)Shi, & Huang 2014ويبدو أن مثل هذه النتائج اليت توصلت إليها الدراسات احلديثة اليت
مت االستشهاد هبا تشري إىل أن تراجع اإلميان ابإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية سيكون هلا ابلفعل عواقب
متسرعا إىل حد كبري.
سلبية ووخيمة .ومع ذلك ،فإن مثل هذا االستنتاج الشامل قد يكون
ً
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ابدئ ذي بدء ،انتقد البعض هذه الدراسات على أسس فلسفية ومنهجية (انظرe.g., Miles ،
 .)2013; Caruso, forthcoming-b; Morris, forthcomingفعلى سبيل املثال،
فشلت دراسة "الغش" يف تكرارها يف عدد من املناسبات ( Carey & Roston 2015; Open
[ .)Science Collaboration 2015; Zwaan 2013انظر موارد اإلنرتنت األخرى] ومت
انتقاد املقاطع املستخدمة للقراءة لتحفيز اإلميان املناهض لإلرادة احلرة؛ ألهنا ل تكن ممثلة ملا يدعيه معظم
أيضا
املتشككني يف اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية (موريس  ،Morrisسيصدر قريبًا) .وهناك ً
السؤال الذي متت إاثرته حول ما إذا كانت اآلاثر السلبية اليت مت اختبارها يف هذه الدراسات تشري إىل
أي شيء حول العواقب طويلة املدى للشكوكية يف املسؤولية األخالقية .إال أننا جند أن معظم هذه
التأثريات قصرية املدى ومؤقتة ،ولكن عندما يصبح الناس أكثر دراية ابملنظور التشكيكي ،وعندما
يفهمون ما يفعله وما ال يفعله هذا املنظور ،تظل احتمالية تالشى هذه التأثريات مبرور الوقت قائمة.
أيضا جمموعة متزايدة من األدلة يف االجتاه املعاكس تشري إىل أن بعض اآلاثر اإلجيابية قد
أخريا ،هناك ً
و ً
تنجم عن اإلرادة احلرة والشكوكية يف املسؤولية األخالقية ( ;Carey & Paulhus 2013
Nadelhoffer & Tocchetto 2013; Krueger et al. 2014; Shariff et al.
.)2014; Caspar et al. 2017
وتوصلت دراسة حديثة أجراها "شاريف وآخرون" ( ،Shariff et al )2014على سبيل املثال ،إىل
أن األشخاص ذوي اإلميان األضعف ابإلرادة احلرة يؤيدون مواقف أقل عقابية فيما يتعلق مبعاقبة اجملرمني،
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أيضا إىل أن التعلم املعريف
ومع ذلك ل تتأثر مواقفهم التبعية جتاه العقوبة .وتوصلت الدراسات األخرى ً
ابألسس العصبية للسلوك البشري ،والذي يكون إما من خالل قراءة املقاالت العلمية الشائعة التناول
أو من خالل التسجيل يف دورة دراسية (مبا يوازي املرحلة اجلامعية) يف علم األعصاب ،قلل ابملثل من
دعم الناس للعقاب اجلزائي ،كما مت العثور على نفس الصلة بني اإلميان ابإلرادة احلرة وأتييد زايدة العقوبة
يف عدد من الدراسات األخرى (انظرe.g., Carey & Paulhus 2013; Clark et al. ،
& 2014; Aspinwall, Brown, & Tabery 2012; Pizarro, Uhlmann,
 .)Salovey 2003وتوصلت دراسات إضافية أخرى إىل أنه حيثما يكون اإلميان ابإلرادة احلرة
ايدا مبجموعة من املعتقدات واملواقف السياسية اليت قد تتسم ابخلطورة مثل
أقوى ،جند تدينًا والتز ًاما متز ً
"العقيدة العاملية العادلة" و"سلطوية اجلناح اليميين" (انظر ;Carey & Paulhus 2013
 .)Nadelhoffer & Tocchetto 2013إن اإلميان بعال عادل ،على سبيل املثال ،هو اإلميان
عموما على ما يستحقونه ،إال أن االلتزام القوي مبعتقد "العال
أبننا نعيش يف عال حيصل فيه الناس ً
العادل" ميثل مشكلة؛ ألنه يرتبط ابمليل إىل إلقاء اللوم على ضحااي املصائب على مصريهم
(انظر Lerner & Simmons 1966; Lerner 1965, 1980; Lerner & Miller
;1978; Wagstaff 1983; Furnham & Gunter 1984; Furnham 2003
.)Harper & Manasse 1992; Montada 1998
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كثريا عن ماهية العواقب طويلة املدى
ونظرا للنتائج املختلطة هلذه الدراسات التجريبية اليت ال ختربان ً
ً
العتماد وتبين املنظور التشكيكي ،فإن اآلاثر العملية الواقعية للشكوكية يف املسؤولية األخالقية تظل
مفتوحا .ورمبا ،كما تشري هذه الدراسات ،سيكون العتماد املنظور التشكيكي خليط من العواقب
سؤ ًاال ً
اجليدة والسيئة .ويف هذه احلالة ،سيتحول السؤال العملي إىل التوازن العام – أي ستكون النتائج بشكل
عام ،جيدة أو سيئة .أو رمبا يؤدي تبين املنظور التشكيكي إىل تقليل أو إزالة أي ردود فعل سلبية أولية
مبرور الوقت  -أي بعد فرتة تعديل أولية ،سيقوم الناس ابلتصاحل مع الواقع اجلديد وسيعود سلوكهم إىل
طبيعته ،وميكن إجراء تشبيه إيضاحي هنا مع خماوف مماثلة مت التعبري عنها يف املاضي حول عدم اإلميان
ابهلل .لقد قيل لفرتة طويلة (ورمبا ال يزال اجلدل فيما بني بعض فئات اجملتمع سارًاي حىت وقتنا هذا) أنه
إذا كان الناس سيكفرون ابهلل ،فإن النسيج األخالقي للمجتمع سوف يتفكك وسنرى زايدة ملحوظة
يف السلوك املعادي للمجتمع ،إال أن هذه املخاوف ل تتحقق ،حيث أصبح اجملتمع أكثر علمانية مبرور
الوقت.
ومع ذلك ،يستمر اجلدل حول اآلاثر الفلسفية والعملية للشكوكية يف املسؤولية األخالقية ،بل إن هناك
بعض اجلدل بني املتشككني أنفسهم.
 1 .3اخلداعية مقابل  /الالخداعية
متثل اخلداعية الرأي القائل أبنه حينما نفتقر إىل اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية ،جيب علينا تعزيز
اإلميان هبذه املفاهيم؛ ألن عدم اإلميان ابملسؤولية األخالقية سيكون له عواقب وخيمة على اجملتمع وعلى
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أيضا (انظر  .)Smilansky 1999, 2000, 2002, 2013ووف ًقا لـ "سول
أنفسنا ً
مسيالنسكي" ،وهو أحد املؤيدين الرئيسيني للخداعية ،فإن معظم الناس ال يؤمنون فقط ابإلمكانيات
الفعلية والقدرة على جتاوز الظروف ،ولكن لديهم،
معتقدات قوية ومتميزة أبن اإلرادة احلرة "الليربالية" هي شرط للمسؤولية األخالقية ،واليت بدورها متثل
شرط للثواب والعقاب فقط (2000: 26-27؛ وللمزيد عن علم النفس الشعيب لإلرادة احلرة واملسؤولية
األخالقية ،انظر cf. Nichols & Knobe 2007; Nichols 2004; Deery et ,
al. 2013; Sarkissian et al. 2010; Nahmias et al. 2005; Nahmias et
.)al. 2007; Murray & Nahmias 2014
يستمر "مسيالنسكي"  Smilanskyوغريه من أنصار حجة اخلداعية يف اجملادلة أبنه يف حني أن
معتقداتنا الشائعة حول اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية اليت تستند على األهلية هي خدع ،وإذا ما قبل
الناس هذه احلقيقة ،فستكون هناك عواقب سلبية واسعة النطاق بني عالقات األفراد والشخصيات ،كما
مدمرا ،إذا أردان تدمري مثل هذه املعتقدات ألن الصعوابت
أمرا ً
حيذر أنصار اخلداعية من أن ذلك سيكون ً
"إزعاجا نفسيًا هائالً" لكثري
اليت يسببها "غياب التربير املطلق" من املرجح أن تكون كبرية ،وستحدث
ً
من الناس ،عالوة على هتديدها لألخالق ( .)Smilansky 2000: 166ولتجنب مثل هذه
العواقب االجتماعية والشخصية الوخيمة ،ومنع تفكك نسيجنا األخالقي ،تدفع اخلداعية أبنه جيب
السماح للناس بتقبل اخلدع اإلجيابية لإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية  -أي جيب أال نبعد هذه املعتقدات
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عن الناس ،ومن أجل أولئك الذين أصيبوا خبيبة أمل ابلفعل ،جيب علينا ببساطة أن حنتفظ ابحلقيقة
ألنفسنا.
وعلى النقيض من اخلداعية ،فإن الالخداعية هي :وجهة النظر القائلة أبن احلدس واملعتقدات الشعبية
والعامة السائدة حول طبيعة اإلدراك البشري واملسؤولية األخالقية خاطئة ،ومن مث فيجب على الفالسفة
وعلماء النفس القيام بدورهم يف تثقيف اجلمهور من العامة -خاصة عندما تقوم معتقداهتم اخلاطئة بتغذية
عددا من املشاعر واملواقف غري الصحية مثل االنتقام والكراهية والتعصب وعدم التعاطف وما إىل ذلك
ً
من املشاعر السلبية ( .(Nadelhoffer 2011: 184ويشري أنصار الالخداعية عادةً إىل الفوائد
اليت حيدثها عال ٍ
خال من املسؤولية األخالقية .كما يستشهدون ابلعديد من احلاالت اليت تؤدي فيها
ممارسات املسؤولية األخالقية إىل نتائج عكسية من وجهة نظر عملية وإنسانية  -ال سيما يف كيفية كبح
مجاح التنمية الشخصية ،وتشجيع اإلفراط العقايب يف العدالة اجلنائية ،والعمل على إدامة عدم املساواة
االجتماعية واالقتصادية (عما قريب ;Waller 2011; N. Levy 2012, 2015
Morrisانظر) .كما يؤكد أنصار الالخداعية أنه إذا ختلينا عن املسؤولية األخالقية "ميكننا أن ننظر
وضوحا
وضوحا إىل األسباب اليت أدت إىل األفعال والتصرفات وكذلك النظر بشكل أكثر
بشكل أكثر
ً
ً
وعمقاً إىل األنظمة اليت تشكل األفراد وسلوكهم" ( ،)Waller 2011: 287وبدوره سيسمح هذا
لنا بتبين اجتاهات ومواقف ومناهج أكثر إنسانية وفعالية يف التعليم والعدالة اجلنائية والسياسة االجتماعية.
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وتوجد سياسة الالخداعية يف الشكوكية اليت ميكن وصفها أبهنا متفائلة للعديد من املتشككني الرائدين
يف املسؤولية األخالقية ( e.g., Spinoza, Pereboom, Waller, Levy, Caruso,
 .)Harris, Vilhauer, Milam, and Morrisويؤكد هؤالء املتشككون املتفائلون أن احلياة
أيضا مفضلة .حيث أن
بدون املسؤولية األخالقية لألهلية األساسية ليست ممكنة فحسب ،بل هي ً
احتماالت إجياد معىن يف احلياة أو احلفاظ على العالقات الشخصية اجليدة ،على سبيل املثال ،لن تكون
مهددة بدون املسؤولية األخالقية لألهلية األساسية (انظر ;Pereboom 2001, 2014a
 .)Waller 2011; Sommers 2007a; Milam 2016, 2017كما يؤكدون أن
األخالق واألحكام األخالقية ستبقى سليمة ومتماسكة (انظر ;Pereboom 2001, 2014a
 .)Waller 1990, 2004وعلى الرغم من دفعهم ابستبعاد اجلزاء الشديد والعقوبة املشددة
ومعارضتهم هلا ،مثل :عقوبة اإلعدام ،إال أهنم جيادلون أبن فرض مثل تلك العقوابت ميكن أن خيدم
أغراض أخرى غري معاقبة املذنب  -فعلى سيبل املثال ،ميكن أن حيدث اجلزاء والعقوبة املشددة إعاقة
إلعادة أتهيل وردع املخالفني (انظر Pereboom 2001, 2013b, 2014a; N. Levy
& 2012, 2015; Caruso 2016, 2017, forthcoming-a; Pereboom
Caruso forthcoming; Corrado 2013, forthcoming-a; Vilhauer
.)2013a,b; Focquaert, Glenn, Raine 2013, Murtagh 2013
 2 .3املواقف التفاعلية
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إن أحد خماوف األشخاص الذين لديهم شكوكية حول املسؤولية األخالقية هو أهنا قد هتدد عالقاتنا
الشخصية وهتدد حتقيق اإلجنازات يف احلياة .وجادل "سرتوسون" ( Strawson )1962جداله
الشهري أبن تربيران الدعاءات استحقاق اللوم واستحقاق الثناء يرتكز على نظام املواقف البشرية التفاعلية،
نظرا ألن
مثل االستياء األخالقي ،والسخط ،والشعور ابلذنب ،واالمتنان .كما يؤكد "سرتوسون" ً
ممارسات مسؤوليتنا األخالقية ترتكز على هذه الطريقة ،فإن حقيقة أوزيف احلتمية السببية ال عالقة هلا
أيضا .وعالوة
مبا إذا كنا نعترب أنفسنا مسؤولني أخالقيًا وإذا كنا حنمل بعضنا البعض املسؤولية األخالقية ً
على ذلك ،يدفع "سرتوسون" أنه إذا كانت احلتمية السببية صحيحة وهددت هذه املواقف ،حيث أن
بعض املتشككني يف املسؤولية األخالقية مييلون إىل احلفاظ عليها ،فسنواجه بدالً من ذلك احتمالية
وجود املوقف املوضوعي البارد والذي خيضع للحساابت ،ذلك املوقف الذي يتخلى عن املواقف التفاعلية
ويعامل األفراد كخاضعني يتم التالعب هبم وتوجيههم من أجل حتقيق غاايت تبعية ،كما لو أهنم دمى
يتم حتريكها .كما جيادل "سرتوسون" أبن تبين املوقف املوضوعي من شأنه أن يستبعد وجود تلك األمناط
أيضا  .)Wolf 1981, 1990وخالصة
ذات األمهية من العالقات الشخصية اليت نقدرها (انظر ً
القلق الذي عرب عنه هؤالء الذين يتبنون حجج ودفوعات "سرتوسون" ،ميكننا القول أن تبين الشكوكية
العاملية يف املسؤولية األخالقية من الناحية النفسية ميكن أن تقوض التعبريات عن مواقفنا التفاعلية بني
األفراد ،تلك التعبريات الضرورية للعالقات الشخصية اجليدة ،كما أنه سيهدد مواقفنا التفاعلية الداخلية
الشخصية مثل الشعور ابلذنب واإلقبال على التوبة ،ومها أمران حامسان للتطور األخالقي الشخصي.
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وبصفة عامة يستجيب املتشككون يف املسؤولية األخالقية إىل هذا القلق الذي يبديه هؤالء الذين يتبنون
حجة "سرتوسون" بطريقتني .وتدفع الطريقة األوىل على عكس "سرتوسون" ،تبين املوقف املوضوعي
بطريقة حترتم األشخاص من انحية وال تعيق عالقاتنا الشخصية من انحية أخرى ( Sommers
شيوعا وقبوالً أبن "سرتوسون" قد يكون حم ًقا بشأن املوقف
 .)2007aوتقر الطريقة الثانية وهي األكثر ً
املوضوعي ،لكنه ينكر أن الشكوكية يف املسؤولية األخالقية يتطلب منا رفض مجيع املواقف التفاعلية
( Pereboom 1995, 2001, 2014a; Waller 1990, 2006, 2011; Milam
 .)2016ويؤكد هذا النهج األخري أن املواقف اليت نرغب أكثر يف االحتفاظ هبا إما ال يتم تقويضها
بسبب الشكوكية يف املسؤولية األخالقية؛ ألنه ليس هناك افرتاضات مسبقة تتعارض مع هذا الرأي ،أو
أن هناك بدائل ليست خاضعة للتهديد .وما يتبقى من احلجج والردود األخرى فهو ال يرقى إىل موضوعية
موقف "سرتوسون" ،وهو ٍ
كاف للحفاظ على العالقات الشخصية اليت نقدرها.
رمبا ل يقم أحد بتطوير هذا السطر الثاين من الرد على أتباع "سرتوسون" أكثر من "ديرك برييبوم"
( Derk Pereboomانظر Derk Pereboom (1995, 2001, 2002a,b,
اعا معينة
 .2009, 2012, 2013a, 2014aفهو جيادل على سبيل املثال ،يف حني أن هناك أنو ً
من الغضب األخالقي ،مثل االستياء والسخط ،واليت ميكن تفويضها إذا كانت الشكوكية يف املسؤولية
األخالقية صحيحة ،فإن هذه هي املواقف دون املستوى األمثل ابلنسبة للمواقف البديلة املتاحة لنا ،مثل
القلق األخالقي ،وخيبة األمل ،واحلزن ،والعزمية .وللتعبري عن مواقف االستبدال هذه ،ميكن أن تنقل
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ضررا ومتسقة مع إنكار املسؤولية
نفس املعلومات ذات الصلة مثل الغضب األخالقي ،ولكن بطريقة أقل ً
األخالقية لألهلية األساسية ،كما أن التعبري عن االستياء والسخط غالبًا ما يفشل يف املسامهة يف حتقيق
رفاه أولئك الذين مت توجيه هذا االستياء وذلك السخط إليهم ،كما أنه جيعلهم عرضة للتأثريات الضارة
والسلبية ( .)Pereboom 2014a: 180وغالبًا ما يهدف الغضب األخالقي إىل إحداث أل
جسدي أو عاطفي ،وميكن أن يؤدي ذلك الغضب األخالقي إىل "مقاومة مدمرة بدالً من حتقيق
املصاحلة" ( .)Pereboom 2014a: 180وابلتايل ،فمن الوارد أن يؤدي ذلك إىل إتالف
العالقات اإلنسانية أو تدمريها .كما أنه يؤدي يف كثري من األحيان إىل ممارسات وسياسات اجتماعية
مفرطة يف العقاب وتؤدي إىل نتائج عكسية (انظر & Waller 2011, 2014; Carey
Paulhus 2013; Nadelhoffer & Tocchetto 2013; Shariff et al.
[ .)2014للمزيد من احلجج ضد الغضب األخالقي وميزات التخلص منه ،انظر Flanagan
]).)(2016) and Nussbaum 2016
أيضا هو أحد املواقف التفاعلية املعرضة للخطر بسبب الشكوكية يف املسؤولية
يبدو أن الشعور ابلذنب ً
نظرا ألنه ينطوي على افرتاض أن الشخص يستحق اللوم طب ًقا لغريزة األهلية األساسية عن
األخالقية؛ ً
فعل غري أخالقي قام به هذا الشخص .وخيشى اتباع "سرتوسون" أنه يف غياب الشعور ابلذنب لن
يكون لدينا دافع للتحسني األخالقي بعد قيامنا ابلتصرف بشكل سيء ،وسوف نكون بعيدون عن
املصاحلة يف العالقات غري السوية اليت يشوهبا التشويه ،وعالوة على ذلك وبسبب وجهة النظر املتشككة
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أيضا ،ألن الشعور ابلذنب هو شرط
اليت تقوض الشعور ابلذنب ،يتم استبعاد التوبة من الذنب املرتكب ً
أساسي للموقف التائب ،ومع ذلك ،يبقى من غري الواضح ما إذا كان الشعور ابلذنب ضرورًاي ح ًقا
ألداء الوظائف املذكورة أعاله ،ولنفرتض أنه بدالً من الشعور ابلذنب ،قام الوكيل ابالعرتاف أبنه تصرف
بشكل غري أخالقي ويشعر حبزن عميق ملا فعله أو ارتكبه ،ونتيجة لذلك ،فإن لديه الدافع إلهناء
استعداده للتصرف هبذه الطريقة السيئة (انظر  .)Waller 1990: 165–66ويؤكد املتشككون
متاما مع
أن رد الفعل ميكن أن يؤمن بوجود اخلري وميكن أن يؤمن بوجود الذنب ً
أيضا ،وهو متوافق ً
املنظور املتشكك (انظر Pereboom 2001, 2014a; Waller 1990; cf. Bok
ونظرا ألن الشعور ابلذنب ميكن أن يكون يف كثري من األحيان معوقًا
 .)1998ابإلضافة إىل ذلكً ،
جناحا يف
ً
ومانعا للتطور األخالقي ،فإن النهج الذي يتجنب الشعور ابلذنب قد يكون يف الواقع أكثر ً
إحداث التغيري املنشود يف أفعال وتصرفات الوكالء (.)Sommers, 2007a
مهددا بسبب الشكوكية
إن "االمتنان" هو أحد املواقف التفاعلية األخرى اليت يعتقد البعض أنه سيكون ً
يف املسؤولية األخالقية ،حيث ميكن القول أن "االمتنان" يفرتض مسب ًقا أن الشخص الذي تشعر
ابالمتنان له ،يكون جدير ابلثناء طب ًقا لغريزة األهلية األساسية من أجل فعل مفيد قدمه هذا الشخص
لك ( .)cf. Honderich 1988: 518–19ولكن ،حىت لو كان األمر كذلك ،فلن يتم التقليل
من جوانب معينة من "االمتنان" ،ويبدو أن هذه اجلوانب توفر ما هو مطلوب للعالقات الشخصية اليت
نقدرها ( .)Pereboom 2001, 2014a; Sommers 2007aويتضمن "االمتنان" أن
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تكون ممتنًا للشخص الذي تصرف بشكل مفيد ابلنسبة لك .ويتضح هذا اجلانب من االمتنان يف املثال
التايل :ميكن للشخص أن يشكر طفل صغري على بعض اللطف الذي يبديه دون االفرتاض أنه جدير
ابلثناء طب ًقا لغريزة األهلية األساسية .ويف حني تضمن االمتنان يف كثري من األحيان الفرح كرد فعل على
ما فعله شخص ما ،فإن الشكوكية يف املسؤولية األخالقية ال ينتج عنها حتدي للفرح واالبتهاج ،والتعبري
عن ذلك الفرح واالبتهاج عندما يتصرف اآلخرون بشكل مفيد ابلنسبة لك ،لذا فإن هذا يضفي على
النقاش احلايل مزيداً من الوضوح.
وابلطبع ،قد ال تكون بعض التحوالت اليت يوصي هبا املنظرون يف املواقف العاطفية ممكنة ابلنسبة لنا،
وقد يكون االمتناع عن االستياء أو الغضب األخالقي خارج نطاق سيطرتنا يف مواقف بعينها ،وابلتايل
قد ال يتمكن حىت املتشكك امللتزم من إجراء التغيري الذي تقرتحه نظرية التشكيك .ومع ذلك ،ال حيتاج
أبدا الثناء
متاما لقبول االستنتاج القائل أبن الوكالء ال يستحقون ً
املتشكك امللتزم إىل حمو هذه املواقف ً
وال يستحقون إلقاء اللوم عليهم على حد سواء ،بل جيب عليهم بدالً من ذلك حماولة عدم االخنراط يف
هذه املواقف أو التمادي فيها ( .)Sommers 2007a: 328; Russell 1992: 296فعلى
سبيل املثال ،يستدعي "شون نيكولز" ( Shaun Nichols)2007التمييز بني االستجاابت
العاطفية ذات احليز احملدود ،مثل ردود الفعل العاطفية اآلنية أو الفورية جتاه املواقف ،وبني االستجاابت
أيضا
واسعة النطاق ،واليت ال تتسم بكوهنا فورية وتتضمن
انعكاسا عقالنيًا ،وإعماال للعقل (انظر ً
ً
 .)Pereboom 2014aوقد نتوقع أال نكون قادرين على تقليل الغضب األخالقي ذي احليز
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احملدود بشكل ملموس كرد فعل فوري عند التعرض ألذى عميق يف عالقة شخصية محيمة .وعلى النقيض
مفتوحا ومتسعا
أمرا ً
من ذلك ،ففي احلاالت واسعة النطاق ،يكون تقليل الغضب األخالقي أو حىت حموه ً
أو على األقل ميكننا التنصل منه مبعىن رفض أي قوة قد يُفرتض أهنا متتلكها يف تربير االستجابة الضارة
نتيجة الرتكاب اخلطأ أو القيام بفعله .ويؤكد املتشككون أن هذا التعديل يف الغضب األخالقي قد
مفيدا لعالقاتنا الشخصية القيمة ،ولديه القدرة على حتقيق االتزان الذي اعتقد "سبينوزا")
يكون ً
[ Spinoza)1677 ]1958أن الشكوكية يف اإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية من شأنه أن يقوم
بتأمينه (انظر .)Pereboom 2001, 2014a; cf. Russell 2004
 3 .3األخالقيات
نظرا ألن الشكوكية يف املسؤولية األخالقية يتطلب منا رفض نظرتنا العادية ألنفسنا ابعتباران مستحقني
ً
أيضا من أهنا قد تقوض األخالق.
للوم وجديرين ابلثناء طب ًقا لغريزة األهلية األساسية ،فإن النقاد خيشون ً
ويكتب "بيرت فان إنفاجن" ،Peter Van Inwagenعلى سبيل املثال:
"لقد استمعت إىل فالسفة ينكرون وجود املسؤولية األخالقية .وال ميكنين أخذ آرائهم على حممل اجلد.
كما أعرف فيلسوفًا كتب ورقة حبثية أنكر فيها حقيقة املسؤولية األخالقية .ومع ذلك قال نفس هذا
أمرا متدنيًا وسيئًا ألي شخص يقوم به!" لكن ال
الفيلسوف ،عندما تيقن بسرقة بعض كتبه" ،كان هذا ً
فعال معينًا كان شيئًا متدنيا وسيئا وأن الوكيل الذي قام بذلك الفعل
أحد يستطيع أن يقول ابستمرار أن ً
ل يكن مسؤوالً أخالقياً عندما ارتكبه (".)1983: 207
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ويوافق ويؤكد الزميل التحرري "الليربايل" س .أ .كامبل" C.A. Campbellأن إنكار املسؤولية
األخالقية من شأنه أن يدمر "حقيقة احلياة األخالقية" (1957؛ مقتبس من (Waller 2004:
 42.كما أن الرأي القائل أبن املسؤولية األخالقية من متطلبات األخالق ال يقتصر ،مع ذلك ،على
أيضا أنه إذا أنكران املسؤولية
التحرريني "الليرباليني" فقط .ومن انحية أخرى تؤكد "سوزان وولف" ً
األخالقية ،فعلينا أن نتوقف عن التفكري فيما ال جيب أن يكون.
وسيتعني علينا التوقف عن التفكري يف السياق الذي من شأنه أن يسمح إبمكانية أن تكون بعض
أمناط احلياة واملشاريع أفضل من غريها).)1981: 386
ويصرح "إستيس" W.T. Staceالتوافقي بشكل قاطع أنه "من املؤكد إذا ل تكن هناك إرادة حرة
[واملسؤولية األخالقية لألهلية األساسية] فلن تكون هناك أخالق" ( .)1952كما ميكن العثور على
مالحظات مماثلة يف خمتلف جزئيات األدبيات ،انظر e.g., Copleston (1965: 488) ,
Murphy (1988: 400), Hintz (1958), Rychlak (1979), Babbitt
.)(1999: 88), and Smilansky (2000, 2005
ومع ذلك ،فإن الفكرة القائلة أبن املسؤولية األخالقية هي شرط ضروري لألخالق قد ال تكون واضحة
كما جيادل هؤالء الفالسفة ويتحداها معظم املتشككني بشكل مباشر) ،انظر Pereboom
;2001, 2014a; Waller 1989, 2004, 2011, 2014; Sommers 2007a
 .)see also Haji 1998, 2002وابدئ ذي بدء ،جند أنه من غري الواضح ما الذي يعنيه هؤالء
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النقاد ابلتحديد عندما يقولون إن الشكوكية يف املسؤولية األخالقية " سوف تقوض "األخالق" .فهل
يزعمون أن األحكام القيمية "األكسيولوجية" املتعلقة ابخلري والشر اجلوهريني يف حياتنا حنن البشر،
واألحكام األصيلة املتعلقة ابلفضيلة ،واألحكام الواجبة حول االلتزامات األخالقية ،واألحكام املتعلقة
ابلصواب واخلطأ ،وما إىل ذلك ،قد مت تفويضها؟ وإذا كان األمر كذلك ،فسيكون ذلك ادعاء ابلغ
التطرف .حيث أنه حىت لو توصلنا إىل أن القاتل املتسلسل الذي ل يكن يستحق اللوم بسبب ،دعنا
نقول نتيجة إلصابته مبرض تنكسي يف الدماغ .فيؤكد املتشككون أنه ال يزال إبمكاننا االتفاق بشكل
مربر وقاطع على أن أفعاله سيئة من الناحية األخالقية ( ;Pereboom 2001, 2014a
 .)Waller 2004, 2011ومما ال شك فيه عدم تطلب أحكام اخلري والشر األخالقيني وكيالً
أسبااب ميكننا من خالهلا التفريق بني
يستحق إلقاء اللوم عليه أو توجيه الثناء له ،بل تتطلب ببساطة ً
نوعي األحكام .فإذا كان املرء كالفينيًا (نسبة إىل جون كالفن )John Kalvinعلى سبيل املثال،
فيمكنهم اإلشارة إىل القانون األخالقي املتعايل كطريقة للحكم بينما يرفضون يف نفس الوقت املسؤولية
األخالقية برمتها ( .)Waller 2004: 428وعلى النقيض من ذلك ،توفر النظم األخالقية األقل
تعاليًا ،مثل النفعية أو الكانتية (نسبة إىل " كانت" ،)Kantطرقًا بديلة لتأسيس األحكام األخالقية.
وابلطبع إذا كان على الشخص أن يتبىن اختبار "كانت" للتعميم بينما يرفض بقية آراء "كانت" األخالقية
(اليت تفرتض مسب ًقا أن الوكالء مسؤولون أخالقيًا) ،فمن الصعب أن تكون وجهة نظر "كانت"
أرثوذكسية .إال أنه ،وكما الحظ العديد من املتشككني ،فإن إنكار املسؤولية األخالقية ال يتعارض مع
مبادئ العقالنية األخالقية لـ " كانت"( ،انظر Waller 2004: 429; Vilhauer
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 .)2013a,b; Pereboom 2014aإذن ،ميكن القول أبن األحكام القيمية "األكسيولوجية"
للصالح األخالقي والشر لن تتأثر ابلشكوكية يف املسؤولية األخالقية ( ;Haji 1998
 ،)Pereboom 2001, 2014aوقد يكون ذلك كافيًا للممارسة األخالقية.
ومع ذلك ،قد يتساءل النقاد أبنه إذا كانت احلتمية متنع إلقاء اللوم على األهلية األساسية ،ألن تقوض
أيضا أحكام االلتزام األخالقي؟ وكان لـ " كانـت " جداله الشهري الذي دفع أبنه "جيب أن
تلك احلتمية ً
يعين ضمناً أنه ميكن" ،وأنه إذا كان القانون األخالقي أيمران بضرورة القيام بعمل ما ،فإنه "يتبع ذلك
بشكل ال مفر منه" أننا جيب أن نكون قادرين على القيام هبذا الفعل ; 1781 [1998]:
) .(1973 [1998: 94] A548/B576وقام " ج .إي .مور"  G.E. Mooreعلى غرار
"كانت" Kantجمادال ابلدفع أبنه "ال ميكن للمرء أن يقول ألي شخص أبنه جيب عليه أن يفعل شيئًا
معينًا ،إذا كان ذلك الشيء يستحيل عليه القيام بفعله من الناحية اجلسدية" ( .)1992 :317ولكن
إذا كانت كلمة "جيب" تشري إىل "ميكن" ،وإذا ل يكن إبمكان الوكيل جتنب التصرف بشكل سيئ؛ ألن
احلتمية صحيحة ،فسيكون من اخلطأ أنه تصرف هبذه الطريقة ،ألن الوكيل كان جيب عليه أن يتصرف
بطريقة أخرى مغايرة لليت تصرف هبا( ،انظر Nelkin 2011: 100–101; cf. Jeppsson
 .)2016bعالوة على ذلك ،إذا كان الفعل خاطئًا ابلنسبة إىل الوكيل يف حالة التزامه األخالقي الذي
أيضا األحكام املتعلقة ابخلطأ األخالقي (.)Haji 1998
يدفع بعدم القيام به ،فإن احلتمية ستقوض ً
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ومع ذلك ،فإن هناك عدد من الطرق املمكنة للرد على هذا النقد .وتتمثل الطريقة األوىل يف جدال
"وولر" ) ،Waller )2004, 2011أنه يف حني أن مبدأ "جيب أن" يشري إىل" ميكن "منتشر وراسخ
أيضا Sinnott-Armstrong 1984; Ryan
بعمق ،إال أنه مع ذلك خاطئ( ،انظر ً
 .)2003; Graham 2011ويف الواقع ،تشري أحدث األعمال يف الفلسفة التجريبية إىل أن املبدأ
قد ال يكون بديهيًا كما يعتقد الفالسفة .حيث أجرى كل من بوكولرت وتوري ( ،)2015مزراحي
( ،)2015a,bشيتوك وآخرون ،)2016( .هينه وأخرون ( )2016وتوري ()2017
Buckwalter and Turri (2015) , Mizrahi (2015a,b), Chituc et al.
 )(2016), Henne et al. (2016), and Turri (2017جتارب الختبار احلدس
"البشري" العادي حول العالقة بني املتطلبات األخالقية والقدرات .وتوصل كل منهم بشكل مستقل
من خالل دراسته الفلسفية التجريبية اليت أجراها أن األخالق املنطقية ترفض مبدأ "جيب أن" الذي يشري
إىل" ميكن "للمتطلبات األخالقية ،وأن األحكام املتعلقة اباللتزامات األخالقية يتم إصدارها وإجراؤها
أيضا أن أحكام اللوم
بشكل مستقل عن االعتبارات املتعلقة ابلقدرة .وعلى النقيض من ذلك ،وجدوا ً
كانت شديدة احلساسية لالعتبارات املتعلقة ابلقدرة ،مما يشري إىل أن املنطق السليم لألخالق قد يقبل
دورا تعديليًا يف أحكام االلتزام،
مبدأ ("يلوم" تعين " ميكن") أو أن أحكام اللوم قد تلعب ً
(انظر .)Buckwalter & Turri 2015; Chituc et al. 2016وتدعم هذه النتائج
التجريبية ادعاء "ووالر" أبن مبدأ "جيب أن" يشري إىل " ميكن " هو اخرتاع فيلسوف مصاب ابالفرتاضات
اخلاطئة فيما يتعلق ابملسؤولية األخالقية ( ;cf. Kurthy & Lawford-Smith 2015
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;Kurthy et al. 2017; Cohen forthcoming; Graham 2011
.)Zimmerman 1996
هناك خيار آخر للمتشككني وهو قبول مبدأ "جيب أن" يشري إىل " ميكن " مع تبين فهم قيمي
"أكسيولوجي" لـ "جيب" وقراءة معرفية لـ "الوجوب" الذي يعين ضمناً أنه "ميكن “ ( Pereboom
 .)2014aويف هذه القراءة للمبدأ ،عندما نقول أن الوكيل "جيب أن يكون  ،"Xفإننا ببساطة نصدر
قيما "أكسيولوجيًا" حول  Xونوصي أبن يقوم الوكيل بتنفيذ الفعل  Xيف وقت ما يف املستقبل.
حكما ً
ً
وعندما نقول "جيب أن" تعين " ميكن" ،ومن انحية أخرى ،فإننا نعين أن الوكيل منفتح معرفيًا لتطوير
احلافز املطلوب لـ  ،Xوهبذا املعىن ميكنه القيام أبداء  Xمن األفعال أو التصرفات .وعالوة على ذلك،
ترتبط املكوانت القيمية "األكسيولوجية" واملعرفية من حيث أن التوصية اليت يقدمها احلكم القيمي
"األكسيولوجي" قد تكون سبيًا تساهم يف حد ذاهتا يف إنتاج الدافع ( Pereboom 2014a:
 .)140وابلطبع ،هذا ليس “وجوب'' االلتزام الذي قد يفكر فيه كانت وآخرون،Kant et al.,
نظرا الفرتاض احلتمية وأن احلتمية تستبعد البدائل ،وعندما خيرب الشخص الوكيل أنه جيب عليه االمتناع
ً
عن القيام بعمل من نوع ما يف املستقبل ،فهو ليس "وجوب" طلب إجراء أو القيام بفعل معني ،ولكنه
"وجوب" التقييم القيمي "األكسيولوجي" الذي يتم استدعاؤه واستحضاره بشكل شرعي
( .)Pereboom 2014a: 141ويطلق "برييبوم" على ذلك لفظ "وجوب" التوصية القيمية
"األكسيولوجية" ( ، Pereboom)2014a: 141وال ينبغي أن يُفهم على أنه يفرتض مسب ًقا طري ًقا
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ميكن تقييمه فعليًا للوكيل ،من خالل أسباب اختاذ إجراء أو ارتكاب فعل ،لتصرفه أو لقيامه ابرتكاب
فعل بطريقة ذات صلة .مع العلم أبن كل ما هو مطلوب لالستخدام الشرعي لـ "وجوب" طبقا هلذا
التفسري ،هو أن يكون الشخص غري متأكد من الناحية املعرفية بشأن ما إذا كان هذا الطريق ميكن
سلوكه والسري فيه وصوالً الرتكاب الفعل ،ويف معظم حاالت احلياة الواقعية ،يتم استيفاء هذا املطلب؛
ألننا نفتقر إىل اليقني بشأن املستقبل ،وللرد( ،انظر cf. Nelkin 2014 Pereboom
.)2014b
إذن ،من منطلق املنظور املتشكك ،فإن األخالق ال تتعلق ابلتقييمات الرجعية عن استحقاق إلقاء اللوم
أو استحقاق توجيه الثناء؛ ألهنا يف حمل رفض يف جمملها ،بل إن األخالق عبارة عن نظرة مستقبلية
تعمل من خالل استدعاء “الوجوب '' من منظور التوصية القيمية "األكسيولوجية" ،واملعىن املعريف ملفهوم
"ميكن '' ،وعلى األقل يف حالة "برييبوم" ( Pereboom (2014a, 2017bهي فكرة تطلعية من
اللوم ترتكز على النواحي اإلجيابية للحماية واملصاحلة والتنشئة األخالقية .يف حني أن النقاد قد خيشون
أن هذا ال يزال غري ٍ
كاف ألن األخالق جيب أن تكون قادرة على أتسيس أحكام رجعية عن استحقاق
اللوم واستحقاق الثناء ،فإن املفهوم املتشكك لألخالق قد يكون مع ذلك كافيًا للغالبية العظمى من
ممارساتنا األخالقية [ Cf. Fischer 2004; Athanassoulis 2005; Edmundson
.]2007; Rosen 2004; Moya 2010; Morris 2015
 4 .3العقوبة اجلنائية
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إن أحد أوجه القلق العملية اليت برزت يف اآلونة األخرية بشأن الشكوكية يف املسؤولية األخالقية هو أهنا
غري قادرة على التعامل بشكل مناسب مع السلوك اإلجرامي ،وأن االستجاابت أو ردود الفعل اليت قد
تسمح هبا على أساس أهنا مربرة غري كافية للسياسة املقبولة من الناحية االجتماعية .وهناك عامالن
يقومان بتغذية هذا القلق ،ومها :العامل األول :هو اجلزاء أو القصاص ،وهو أحد أبرز مربرات معاقبة
اجملرمني ،والذي يتعارض مع الشكوكية يف املسؤولية األخالقية ،وأما العامل الثاين :هو أن املربرات البديلة
اليت ال تستبعدها وجهة النظر املتشككة يف حد ذاهتا تواجه اعرتاضات أخالقية مستقلة .ويؤكد النقاد
أن هذه االعرتاضات األخالقية حامسة ،ومن انحية أخرى ،جيادل املتشككون يف املسؤولية األخالقية
أبن البدائل غري العقابية موجودة واليت ميكن الدفاع عنها أخالقيًا مع قابلية تطبيقها من الناحية العملية،
(انظر ;e.g., Pereboom 2001, 2013b, 2014a; N. Levy 2012, 2015
Caruso 2016; Corrado 2001, 2013, 2014, 2017,, forthcominga,b; Vilhauer 2013a,b; Focquaert, Glenn, Raine 2013,
.)forthcoming; Shaw 2011; Murtagh 2013
إن أبرز مربرات العقاب اجلنائي الواردة ضمن نظام العدالة اجلنائية األمريكي ،هو اجلزاء أو القصاص.
ويؤكد هذا التربير العقايب للقصاص أن معاقبة املخطئ مربرة ألنه يستحق أن حيدث له أمر سيء جملرد
أنه ارتكب فعل خطأً عن قصد  -وقد يشتمل ذلك القصاص على ما يلي :األل أو احلرمان أو املوت،
وابلنسبة ملن يدفعون ابلقصاص من أجل إيقاع اجلزاء ،فإن األهلية األساسية املرتبطة بعمل اجملرم غري
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األخالقي وحدها ،هي اليت توفر تربير إيقاع العقوبة (انظر e.g., Moore 1997; Berman
 .)2008, 2013ويعين هذا أن املوقف اجلزائي املتعلق ابلقصاص ال ميكن اختزاله إىل االعتبارات
التبعية وال يف تربير العقوبة ،لكن يتم استخدامه لتحقيق منافع أوسع مثل سالمة اجملتمع أو حتقيق
التحسني األخالقي ملن تتم معاقبتهم ،واعتمد عدد من إرشادات إصدار األحكام يف الوالايت املتحدة
كبريا يف قسم "املقاصد" من القوانني اجلنائية للوالية،
على "األهلية" كمبدأ أصيل هلا ،ويتم منحها
ً
اهتماما ً
حيث ميكن أن تكون املبدأ التوجيهي يف تفسري وتطبيق أحكام القانون( ،انظر Robinson
مؤخرا مبراجعة قانون العقوابت النموذجي جلعل
 .)2008ويف الواقع قام "معهد القانون األمريكي" ً
"األهلية" هي املبدأ الرمسي الذي يتم االستناد عليه يف إصدار األحكام ،وقد حددت احملاكم "األهلية"
ابعتبارها املبدأ التوجيهي يف جمموعة متنوعة من السياقات ،كما هو احلال مع حتديد احملكمة العليا
للعقاب على أن "األهلية" هي “املربر األساسي إلصدار عقوبة اإلعدام"( ،انظر ; Robinson
أيضا املداخل اخلاصة ابلعقوبة القانونية والعدالة اجلزائية والقصاص).
 2008: 145–146انظر ً
يف حني أنه قد تكون هناك أسباب مستقلة لرفض القصاص أو العقاب ،وهي أسباب ال عالقة هلا
ابإلرادة احلرة واملسؤولية األخالقية ،كما أنه من الواضح أن الشكوكية يف املسؤولية األخالقية ال تتوافق
مع التربير اجلزائي للعقاب؛ ألنه يلغي فكرة األهلية األساسية .فإذا كان الوكالء ال يستحقون اللوم جملرد
أهنم أخطأوا عن قصد ،إذن فهم ال يستحقون العقوبة جملرد أهنم ارتكبوا خطأ عن قصد ( Pereboom
 .)2014aإذن ،يكمن التحدي الذي يواجه الشكوكية يف املسؤولية األخالقية ،يف شرح كيف ميكننا
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التعامل بشكل مناسب مع السلوك اإلجرامي دون التربير الذي يوفره القصاص واملسؤولية األخالقية
لألهلية األساسية .وبينما جيادل بعض النقاد بعدم إمكانية القيام بذلك ،يشري املتشككون يف املسؤولية
األخالقية إىل أن هناك عدة طرق بديلة لتربير العقوبة اجلنائية (والتعامل مع السلوك اإلجرامي بشكل
عام) واليت ال تستهوي فكرة األهلية األساسية ،وابلتايل فهي غري مهددة من قبل املنظور املتشكك.
وتشتمل هذه الطرق البديلة على ما يلي :نظرايت الردع ،ونظرايت الرتبية األخالقية ،والعقاب املربر
دفاعا عن النفس ،ونظرايت إحلاق العجز ابجلناة.
ابحلق يف إحلاق األذى ً
يتم تصنيف نظرايت الردع عادة على أهنا نوع فرعي من النظرايت التبعية للعقاب .وحتاول النظرايت
التبعية تربير العقوبة ابعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق بعض الفوائد اليت ميكن حتديدها بشكل مستقل
أيضا
(انظر  ; e.g., Bentham 1823; J. Wilson 1983; Walker 1991انظر ً
مدخل العقوبة القانونية) .وبينما تشرح النظرايت التبعية املختلفة الفائدة النهائية أو الفوائد اليت هتدف
مجيع أفعالنا إىل حتقيقيها ولو بشكل متباين ،فإن أكثر فائدة فورية تتسم ابملنطقية ميكن أن حيققها نظام
عموما أن العقوبة ميكن أن تساعد يف
العقوبة هو احلد من اجلرمية .هلذا السبب تقرتح النظرايت التبعية ً
احلد من اجلرمية عن طريق حتقيق ما يلي :ردع اجملرمني احملتملني أو إعاقتهم أو إصالحهم ،وتتبىن نظرايت
الردع ،على وجه اخلصوص ،وجه نظر وهي ،أن العقوبة ميكن أن ختدم أغراض مزدوجة لردع السلوك
السيئ أو غري القانوين يف املستقبل لدى الفرد (سواء كان رجال أو امرأة) الذي يتم عقابه ،وكذلك ردع
اآلخرين عن ارتكاب أفعال مماثلة ( .)Ellis 2003, 2005; Hoskins 2011وتتوافق مثل
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نظرا ألهنا نظرايت تطلعية وال تستهوي مفاهيم
هذه النظرايت ً
متاما مع الشكوكية يف املسؤولية األخالقية؛ ً
األهلية العادلة واستحقاق اللوم.
شيوعا على نظرايت الردع التبعية يف أهنا قد تسمح بفرض عقوابت جائرة
ويتمثل االعرتاض األكثر ً
بشكل واضح ،فعلى سبيل املثال ،ميكن من حيث املبدأ تربير إيقاع العقوبة القاسية واملفرطة على املذنب
أو عقاب األبرايء إذا كانت ستخدم بشكل فعال هدف الردع واحلد من اجلرمية يف اجملتمع،
(انظر ;McCloskey 1957; Hart 1968; Nozick 1974; Ten 1987
;Smilansky 1990; Primoratz 1999; Pereboom 2001, 2014a
أحياان
 .)Honderich 2006; Boonin 2008; Brooks 2012ويتم تسمية ذلك
ً
ابالعرتاض على االستخدام؛ ألنه يرى أن النظرايت التبعية تسمح على األقل من حيث املبدأ ابستخدام
األشخاص لتحقيق غاايت مرغوبة بعينها ،يف انتهاك احلدس "الكانيت"( ،نسبة إىل كانت  )Kantفإنه
جيب معاملة األشخاص على أهنم غاايت يف حد ذاهتا .ومع ذلك ،هناك عدد من الردود الشائعة على
هذا االعرتاض .ويتمثل الرد األول يف القول أبن مثل هذا الظلم الذي جتانبه العدالة سيكون له ما يربره
إذا كان سيؤدي ح ًقا إىل أفضل النتائج(e.g., Smart 1973: 69–72; Bagaric & ،
) .Amarasekara 2000; taken from Duff & Hoskins 2017كما يتمثل الرد
اآلخر يف القول أبنه يف العال احلقيقي سيكون من غري احملتمل بصورة كبرية أن تكون مثل هذه العقوبة
هي األفضل على اإلطالق ،وحىت أنه من غري احملتمل الوثوق ابلدولة يف اكتشاف تلك احلاالت النادرة
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اليت يتم تطبيق العقاب فيها بشكل غري عادل ،وابلتايل فإن نظام العدالة اجلنائية جيب أن يتبىن وجهة
النظر القائلة أبن هذه العقوبة خاطئة وغري مربرة( ،انظر ;Rawls 1955; Hare 1981
أخريا ،يرد البعض أبن التفسري األكثر
 .)paraphrased from Duff & Hoskins 2017و ً
ثراءً أو األكثر دقة للغاايت اليت جيب أن خيدمها القانون اجلنائي سوف ينتج محاية مناسبة ضد العقوابت
غري العادلة( ،انظر.)Braithwaite & Pettit 1990; Tadros 2011
وهناك هنج آخر يتفق مع الشكوكية يف املسؤولية األخالقية وهو "نظرايت الرتبية األخالقية" .وتؤكد هذه
النظرايت عادةً على أنه ال ميكن تربير العقوبة إال إذا كانت ستفيد الشخص الذي يقع علية العقاب.
وقياسا على ذلك ،تربير معاقبة األطفال  -أي أن األطفال ال يُعاقبون عاد ًة لالنتقام منهم ،ولكن بدالً
من ذلك يتم تقدمي دروس أخالقية وتربوية يستفيدون منها ،من خالل عقاهبم .وكتبت "جني هامبتون"
شرا مستح ًقا ،بل كمحاولة
 ،Jean Hamptonعلى سبيل املثال "ال ينبغي تربير العقوبة ابعتبارها ً
من قبل شخص مهتم بتحسني شخص ضال ارتكب فعل خطأ " ( .)1984 :273ويف تفسري الرتبية
األخالقية لـ "هامبتون" ،تكون العقوبة مربرة إذا وقعت على الشخص املخطئ فقط.
قانوان
الذي يفكر يف األسباب األخالقية لـ [ما جيرمه القانون] حىت يتخذ قر ًارا برفض الفعل احملظور ً
ألسباب أخالقية ،وليس ألسباب ختدم ذاته يف جتنب األل الناتج عن تطبيق العقاب عليه ( 1984:
.)212

68

حكمة © Copyright 2022

21/6/2022
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

لكن النقاد يعرتضون انطالقًا من ارتكازهم على عدد من األسس املختلفة ،حيث يشري البعض منهم إىل
معقوال للعقاب ،لكنه ليس "التربير الكامل واملتكامل"،
أنه يف حني أن التعليم األخالقي قد يكون هدفًا ً
إال أن "هامبتون" وآخرون ( Hampton et al., )1984 :209يدعون أنه كذلك،
)انظر .)Dagger 2011وجيادل آخرون أبنه ليس من الواضح على اإلطالق أن معاقبة اجملرمني
البالغني ستؤدي إىل حتسينات أخالقية لديهم ( Pereboom 2001: 162–3; 2014a:
 .)161وخيتلف اجملرمون من األطفال عن اجملرمني من البالغني يف نو ٍاح مهمة  -أي أن اجملرمني البالغني،
على عكس األطفال يفهمون عادةً القواعد األخالقية املقبولة يف جمتمعهم ،ومن انحية أخرى ،فإن
عموما أكثر مرونة من الناحية النفسية مقارنة ابجملرمني البالغني ( Pereboom 2014a:
األطفال ً
.)162; 2001: 163
وإذا ما كانت نظرايت الرتبية األخالقية ختضع هلذه االعرتاضات أم ال ;cf. Drucker 1986
 ،)Shook 2004; Shafer-Landau 1991; Dagger 2011فهناك بديل آخر غري
عقايب متاح للمتشككني يف املسؤولية األخالقية :وهو تفسري إحداث العجز القائم على حق الدفاع عن
النفس املماثل لتربير احلجر الصحي .وهذا هو النهج املفضل لدى كل من “برييبوم" و"كاروزو" ،والذي
يعتمد على املقارنة بني عالج اجملرمني اخلطرين وعالج حاملي األمراض اخلطرية ( Pereboom
;2001, 2013b, 2014a, 2017a; Caruso 2016, 2017, forthcoming-a
 .)Pereboom & Caruso forthcomingوميكن تلخيص هذه املقارنة يف أبسط أشكاهلا
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على النحو التايل )1( :يدعي املتشككون يف املسؤولية األخالقية أن اجملرمني ليسوا مسؤولني أخالقيًا
عن أفعاهلم طب ًقا ملعىن األهلية األساسية )2( .من الواضح أن العديد من حاملي األمراض اخلطرية ليسوا
عموما
مسؤولني هبذا املعىن أو أبي شكل آخر عن اإلصابة بتلك األمراض؛ ( )3ومع ذلك ،فإننا نتفق ً
أحياان عزل األشخاص حاملي األمراض اخلطرية ،ويرجع تربير ذلك يف احلق يف احلماية
على أنه جيوز ً
الذاتية ومنع إيذاء اآلخرين؛ ( )4ألسباب مماثلة ،حىت لو ل يكن اجملرم اخلطري مسؤوالً أخالقيًا عن
جرائمه طب ًقا ملعىن األهلية األساسية (رمبا ألنه ال يوجد أحد مسؤول أخالقيًا هبذه الطريقة) ،فقد يكون
من املشروع إحداث إعاقة له ،مثل حجر ذلك الشخص غري املسؤول عن نقل مرض معدي وخطري.
وخيتلف هذا التفسري عن التفسريات السابقة من انحيتني مهمتني .أوالً :على الرغم من أن الشخص قد
يربر احلجر الصحي (يف حالة املرض) وإحلاق العجز أو اإلعاقة (يف حالة اجملرمني اخلطرين) على أسس
نفعية حبتة أو تبعية ،فإن كل من "برييبوم" و"كاروزو"  Pereboom and Carusoيقاومان
ويعارضان هذه االسرتاتيجية .إال أنه يتم تربير إحداث إعاقة للمجرمني اخلطرين على أساس ان لديهم
ودفاعا عن اآلخرين  -وهو حق ميكن القول أبنه يتمتع جباذبية
دفاعا عن النفس ً
احلق يف احلاق األذى ً
أوسع من أنصار التبعية أو العواقبية .وهم يؤكدون أن هذا التربير جيعل وجهة النظر أكثر مرونة يف مواجهة
االعرتاضات ،ال سيما االعرتاض على االستخدام املذكور أعاله ( .)Pereboom 2017aهذا ألنه
ضررا مما هو ضروري
من غري املشروع التعامل مع األشخاص حاملي املرض املعدي واخلطري بشكل أكثر ً
أيضا معاملة أولئك الذين لديهم ميول إجرامية
لتحييد اخلطر الذي ميثلونه ،كما أنه من غري الشرعي ً
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عنيفة بقسوة أكرب مما هو مطلوب حلماية اجملتمع ،ابإلضافة إىل أنه ال ميكن إحداث إعاقة لألبرايء طب ًقا
هلذا التفسري من منطلق أهنم ال يشكلون أي هتديد مباشر لآلخرين ممن حوهلم يف اجملتمع.
اثنيًا :يضع منوذج احلجر الصحي عدة قيود على معاملة اجملرمني) ،انظر Pereboom 2001,
تقييدا من
نظرا ألن األمراض األقل خطورة ال تربر سوى اإلجراءات الوقائية األقل ً
 .)2014aأوالًً ،
اعتداال فقط ،وابلتايل ،فإنه
قيودا أكثر
ً
احلجر الصحي ،فإن امليول اإلجرامية األقل خطورة تربر ً
أيضا ً
ابلنسبة لبعض اجلرائم البسيطة رمبا ميكن الدفاع عن درجة معينة فقط من اإلجراءات اليت تتمثل يف
املراقبة .اثنيًا ،إن تفسري العجز الناتج عن هذا القياس يتطلب درجة من االهتمام إبعادة أتهيل اجملرم
وحتقيق رفاهيته ،وهو األمر الذي من شأنه أن يغري الكثري من املمارسات احلالية ،ومن منطلق االنصاف
الذي يسعى ويوصي على عالج املريض الذي حنجره ،لذا فإنه من اإلنصاف أيضا أن حناول إعادة
أتهيل اجملرمني الذين حنتجزهم.
وإذا ل يكن من املمكن إعادة أتهيل جمرم بعينه ،وكانت سالمتنا تتطلب حبسه إىل أجل غري مسمى،
بؤسا مما هو مطلوب للحماية من اخلطر الذي
فإن هذا التفسري ال يقدم أي مربر جلعل حياته أكثر ً
أخريا ،ومما ال شك فيه أن هناك تدابري ملنع اجلرمية بشكل عام ،مثل توفري التعليم املناسب والرعاية
ميثله .و ً
الصحية العقلية املناسبة ،واليت ميكن للمتشككني يف املسؤولية األخالقية أن يصادقوا عليها بسهولة ،كما
أن منوذج احلجر الصحي العام الذي اقرتحه "كاروزو" ،على سبيل املثال ،يوسع مماثلة وتناظر احلجر
الصحي إىل جمال الصحة العامة وحياول إعطاء األولوية لتبين اإلجراءات الوقائية وحتقيق العدالة
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االجتماعية .كما يدعو هذا النموذج إىل االبتعاد عن النهج قصري النظر الذي يركز فقط على العقوبة
والتوجه حنو هنج أكثر مشولية للتعامل مع السلوك اإلجرامي هبدف معاجلة العوامل السببية والدافعة
أيضا( .النتقادات منوذج
الرتكاب اجلرمية ومعاجلة الظلم االجتماعي الذي يؤدي إىل ارتكاب اجلرائم ً
احلجر الصحي ،انظر Corrado 1996; Smilansky 2011, 2017; Lemos
.)2016; Tadros 2017
استنادا إىل خمتلف اخليارات غري اجلزائية املتنوعة واملتاحة للمتشككني يف املسؤولية األخالقية  -للحصول
ً
على خيارات إضافية انظر Corrado (2001, 2013, 2014, 2017, forthcoming-
 )a,b) , Vilhauer 2013a,b), N. Levy (2012, 2015سيكون من التسرع ،استنتاج
أن املنظور املتشكك جيعلنا غري قادرين على التعامل بشكل مناسب مع السلوك اإلجرامي ،وقد يبدو
األمر كذلك ،حيث أن العديد من املتشككني على استعداد إلبداء اقرتاح وهو ،أن رفض كل من
العقاب اجلزائي واألهلية األساسية سيسمحان لنا بتبين ممارسات وسياسات أكثر إنسانية وفاعلية.
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