
  

  
  جامعة الفیوم       
  كلیة اآلداب        
  قسم الفلسفة        

  
  

  فلسفة األخالق عند دیریك بارفت
Derek Parfit's Philosophy of Ethics  

  
  بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه فى اآلداب

  قسم الفلسفة
  

  إعداد 
 ھدي محمد عبد الرحمن جاب 

  مدرس مساعد فلسفة حدیثة ومعاصرة
  جامعة الفیوم –كلیة اآلداب 

  

  إشراف
  

إبراھیم محمد / د .أ
 صقر

  رئیس قسم الفلسفة
  الفلسفة اإلسالمیة وأستاذ

  جامعة الفیوم

إبراھیم طلبھ / د .أ
  سلكھا

  رئیس قسم الفلسفة
  وأستاذ الفلسفة الحدیثة والمعاصرة

  طاجامعة طن

٢٠١٢  



 ب 
 

  
  
  
  
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

كان من عند  ولوأفال یتدبرون القرآن " 
ً  اختالفاً غیر هللا لوجدوا فیھ    "كثیرا

                                                        
  صدق هللا العظیم 

  . ٨٢سورة النساء آیة 



 ج 
 

  شكر وعرفان بالجمیل
  أشكر الناس  ، أشكرھم للناس

حمد هللا نور السموات واألرض الذي أرسل رسوله محمـدًا صـلي اهللا علیـه وسـلم بالهـدي ودیـن ال
والصــالة والســالم علــى البشــیر النــذیر ، . الحــق لیظهــره علــى الــدین كلــه ، وكفــي بــاهللا شــهیدًا 

والسراج المنیر ، الذي بعثه اهللا بالحق إلى قیام الساعة ، وجعل أمتـه خیـر أمـه أخرجـت للنـاس 
  ..یؤمنون باهللا  و رون بالمعروف وینهون عن المنكر، یأم

  ،  وبعد
 نصـحهفقد یعجز المرء أحیانًا عن شكر من حباه بالرعایة والعطف وبذل كـل الجهـد فـى   

رشـادهوتوجیهه  ٕ وربمـا یعجـز الشـكر نفسـه أحیانـًا عنـدما تقدمـه لمـن فـتح أمامـك أبـواب العلـم  وا
ب الكثیـرة ، عنـدها ال یفـي الشـكر بـالغرض ویبقـي رغم العثرات والصـعا هوثبت قدمیك على طریق

  . یظل عرفانًا بالجمیل  هلكنمقصرًا ، و 

ال یسـعني إال أن أتقــدم بالشــكر والتقـدیر والعرفــان إلــى مــن قیـده اهللا لــي أســتاذًا ومعلمــًا   
تاذوقــدوة  دكتور األس لكھا /ال ھ س راھیم طلب الفلســفة الحدیثــة والمعاصــرة بكلیــة اآلداب  أســتاذ إب

على هذه الرسالة والذي بذل لي من وقتـه وجهـده وتشـجیعه  باإلشرافعة طنطا الذي تفضل جام
برعایتـه بمـا عـرف عنـه  يوالنـأالعـالم األصـیل ، فقـد واهتمامه ما یتناسب مع كـرم نفسـه وخلـق 

ُ  من دقة وكفاءة  عد نظر منـذ أن كانـت هـذه الرسـالة فكـرة فـى ذهـن الطالبـة حتـى خرجـت إلـى وب
 لـــه،كمـــا أن ســـداه مـــن نصـــائح وتوجیهاتأ لمـــا ةفأصـــبحت بفضـــل اهللا خالصـــحیـــز الوجـــود ، 
  .منى أسمى آیات التقدیر واالحترام  فله عداد هذا البحث،في إبصمات واضحة 

تاذكمــا تتقــدم الباحثــة بجزیــل الشــكر والعرفــان إلــى    دكتور األس قر /ال د ص راھیم محم  إب
وســعة   الغالیــة لــى نصــائحه وتوجیهاتــهع ،جامعــة الفیــوم رئــیس قســم الفلســفة بكلیــة اآلداب ،

بــداءالصــعاب الكثیــرة   تذلیلــهو  صــدره ٕ المالحظــات النقدیــة وتقدیمــه المعونــة والمســاعدة فــى  وا
 بحقـهالكثیـر ،ومهمـا أوتیـت مـن قـول فلـن أسـتطیع الوفـاء  فلقد تعلمت منـهإعداد هذا البحث ، 

حفظـه اهللا ورعـاه ات االمتنـان ،منى أسمى آیات التقـدیر وأقصـى درجـ فله، قدمهجزاء ما  وشكره
  . صحته فيوبارك  هوأطال لنا فى عمر 

  

  

  



 د 
 

  

دكتور  األستاذیسر الباحثة أن تتقـدم بخـالص الشـكر والعرفـان والتقـدیر إلـى  ام وفى هذا المق ال
ا ة طنط ة اآلداب جامع ة والمعاصرة بكلی علـى تفضـله   على حنفي محمود استاذ الفلسفة الحدیث

بــداءبمناقشــة هــذه الرســالة  ٕ ، وعــن الرســالة خیــر احثــةالمالحظــات علیهــا ، فجــزاه اهللا عــن الب وا
  .الجزاء  

دكتور ةاألستاذكما تتقدم الباحثة بجزیـل الشـكر والعرفـان إلـى  روك  استاذ الفلسفة  /ةال أمل مب
ا  م أعبائھ الة رغ ذه الرس ة ھ لھا بمناقش ي تفض مس عل ین ش ة ع ة اآلداب جامع اعد بكلی المس

   .خیر الجزاء الكثیرة فلھا مني 
وأخیــرًا أتقــدم بالشــكر والتقــدیر إلــى جمیــع الــزمالء واألصــدقاء ممــن قــدموا إلــى المعونــة   

  . والمساعدة فى إعداد هذا البحث 

لى    ٕ رة أسرتيوا ، والـدي العزیـز ووالـدتي العزیـزة وأخـوتي االحبـاء الـذین شـجعوني  الكبی
لى زوجي المخلص الوفي الـذي وقـف  ٕ ولـم یبخـل علـى  األوقـاتأصـعب  فـي ورائـيعلى البحث وا

والوفـاء  خـراج هـذا البحـث دون كلـل أو ضـیق ، بـل بكـل الحـب إوالمسـاعدة فـى وقت والجهد الب
  .  منى أسمى آیات المحبة والود والعرفان وله الجزاءفجزاه اهللا عني خیر 

لي من لم یرد ذكره خالص حبي وتقدیري وجزاهم ٕ   . اهللا عني خیر الجزاء  إلیهم جمیعًا وا

وختامًا ، أدعو اهللا أن ینفعنا بمـا علمنـا ویعلمنـا مـا ینفعنـا و یوفقنـا لعمـل الخیـر وخیـر   
  . نه نعم المولي ونعم النصیر إالعمل ویزیدنا علمًا 

  الباحثة                   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  قائمة المحتویات
  الصفحة  الموضــــوع
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  المقدمة
وانب الفلسفة قربًا من الحیاة الیومیـة لإلنسـان العـادي ، إن جكثر ألعل فلسفة األخالق من   
شـكالیات أخالقیـة ال إطـالق ، ألنهـا تواجـه أقرب هذه الجوانب والصقها بحیاته على األهي  لم تكن

حصر لها ناجمة عـن التقـدم العلمـي الرهیـب والثـورات البیولوجیـة العجیبـة نتیجـة التطـورات المذهلـة 
فــى مجــال الطــب والبیولوجیــا واألبحــاث المطــورة فــى الهندســة الوراثیــة واالستنســاخ الحیــوي ، ونقــل 

ة إلــى توجیــه أخالقــي للوصــول إلــى بــر األمــان االعضــاء وغیرهــا ، وهــى مشــكالت أخالقیــة بحاجــ
لــذا تقــوم فلســفة األخــالق علــى .. لعبــور هــذا المــأزق الحضــاري الــذي دخلــت فیــه الحیــاة المعاصــرة 

وهــو ســؤال ذو طــابع عملــي یضــع المعیــار ،ن نفعلــه ؟ أمــا الــذي ینبغــي علینــا " ســؤال أساســي هــو 
لكــي نصــل إلــى الخیــر العــام وهــو الخیــر  األخالقــي الــذي یفــرق بــین الفعــل الصــالح والفعــل الطــالح

وبذلك نصل إلى أفضل حیـاة ممكنـة ، وهـذا هـو الغـرض األخیـر لفلسـفة األخـالق ومـن ثـم  األسمى
  . تصبح مرشدًا لنا فى الحیاة العملیة 

ذا ما تساءلنا    ٕ    -:، فستصبح اإلجابة لعدة أسباب هي  !؟ لماذا دیریك بارفت بالذاتوا

كادیمیــة جامعیــة ســابقة أو حالیــة  فــي مصــر أو فــى العــالم العربــي حــول ال توجــد دراســة أ :األول
فلســفة بارفــت ، أو حتــى حملــت عنــاوین فیهــا إشــارات إلــى هــذ الفلیســوف  ، لــذلك یعــد هــذا البحــث 
مسـاهمة متواضــعة فــى التعریــف بفكــر فیلســوف أخالقــي معاصــر فــى القــرن العشــرین ،  لــذلك كــان 

  . العربي للباحثة السبق فى تقدیمه للعالم 

اني قـدم أخـالق  شـاملة  تجمـع بـین الفلسـفة النظریـة والفلسـفة العملیـة وهـى أخـالق  تتفـق مـع  :الث
عصــر التكنولوجیــا ، ألنــه ال یمكــن أن نتــرك العلـــم الــذي صــنعناه یــتحكم بمصــیرنا ویســیطر علـــى 

ة ألنـــه أهـــتم أرواحنــا ، كمـــا انــه قـــام بتفعیــل دور األخـــالق أكادیمیـــًا وطبیــًا فـــى جمیــع أنشـــطة الحیــا
بالواقع وبمشكالته ، وكان لـه موقـف مـن هـذه التطـورات العلمیـة الهائلـة والتـي تمـت بسـرعة أذهلـت 

فتحــــدث عــــن أخــــالق الطــــب  واألخــــالق البیئیــــة وأخــــالق االستنســــاخ وأخــــالق الحــــرب .. الجمیــــع 
ق التوزیــع والســالم وأخــالق التجــارة وأخــالق المســتقبل واألخــالق المعیاریــة وأخــالق المشــاركة وأخــال

توزیــع الثــروة وأخــالق االحســان إلــى الفقــراء أو مــن هــم أســوأ حــاًال منــا لكــي نجعــل حیاتنــا جمیعــًا ،
  . تتجه نحو األفضل، واألخالق اإلنجابیة وتهیئ مستقبل أفضل ألطفالنا 

لـه مجموعـة كبیـرة مـن المؤلفـات واألعمـال الفلسـفیة التـي تنـاول خاللهـا عـدة قضـایا مهمـة  :الثالث
معضــلة صــیاد الســمك ، الحلــول االیثاریــة، رفــض منهــا  معضــلة الســجین، ُ المشــكالت العملیــة مثــل ُ

نظریـــة المصـــلحة الشخصــــیة وتفضـــیل نظریــــة الهـــدف الحاضـــر ، االهتمــــام بالمســـتقبل وباألجیــــال 
المســتقبلیة ، االهتمــام بالهویــة المجتمعیــة ورفــض الهویــة الشخصــیة ، األشــخاص المتعاقبــة وعـــدم 
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، المــذهب األبــوي ، مفارقــة االضــافة المجــردة واالســتنتاج البغــیض ، مــا الــذي انفصــال األشــخاص
یجعــــل حیــــاة الشــــخص تتجــــه نحــــو األفضــــل ، ومــــا الــــذي یجــــب علینــــا فعلــــه جمیعــــًا و المســــئولیة 

عدم وجود أشـخاص ، اإلحسـان الموضـوعي الحیـادي لآلخـرین  –األخالقیة تجاه الذات المستقبلیة 
ل النظریــة الكانطیـــة ، أخــالق األولویــة فـــي مســاعدة الفقــراء وكیـــف تعــدیل مــذهب النتـــائج وتعــدی –

  . وما الذي ینبغي علینا ان نفعله ؟ ،نمحو الفقر في العالم ؟ 

ع  –كمــا أنــه قــد أجــري مناقشــات رائعــة مــع العدیــد مــن فالســفة األخــالق مثــل جــون رولــز  :الراب
 -جـون هـاریس –س اسـتربا جـیم –روبـرت بـول ولـف  –تومـاس ناجیـل  –ألـن وود  –دونالدریجان 

الـخ ،وذلـك لكـي یؤكـد اعتراضـه علـى .. كریسـتین كورسـكجارد  –شیللي كـاجن  –توماس سكانلون 
ــــة االجتماعیــــة  ــــة المصــــلحة الشخصــــیة وضــــرورة التضــــحیة ألجــــل اآلخــــرین و تحقیــــق العدال نظری

قیـــة یجـــب أن والتأكیـــد علـــى قـــیم المشـــاركة والتعـــاون فـــى اتخـــاذ القـــرار وتأكیـــده أن النظریـــة األخال
تصــبح معیاریــة تضــع معــاییر للصــواب والخطــأ وتــرفض الرغبــات األنانیــة وتهــتم برفاهیــة اآلخــرین 
وسعادتهم وتقبل مبدأ الوسـائل الضـارة وتحـافظ علـى قیمـة الحیـاة وتقدسـها و تـرى أن هنـاك إمكانیـة 

  . السیادة العلیاوترفض االختیار الفردي واإلرادة الفردیة الحرة والفاعل ذو  ،لتحقیق االیثاریة

امس قــدم أخــالق تطبیقیــة تســتطیع أن تواجــه تلــك المعضــالت والمتغیــرات األخالقیــة بعــد أن  :الخ
أصبحت الحیاة أكثر تعقیدًا عما كانـت علیـه فـى الماضـي ، ومـن أبـرز مظـاهر التعقیـد إننـا لـم نعـد 

قــیم أخالقیــة عملیــة األمــر الــذي یتطلــب اســتدعاء .. قــادرین علــى تحدیــد مــا ینبغــي علینــا أن نفعلــه 
لمواجهــة هــذه المشــكالت األخالقیــة المعقــدة ، لــذلك قــدم بارفــت أخــالق مثالیــة ، تعبــر عمــا یجــب 
علینــا أن نفعلــه إزاء مشــكالت الحیــاة الیومیــة لكــي نجعــل حیاتنــا أفضــل ، وذلــك بعــد أن اســتفحلت 

و مـا یترتـب علـى المشكالت األخالقیة التي تقتضـي إجابـات أخالقیـة بعـد إمكـان زراعـة األعضـاء 
ذلــك مــن إهــدار آلدمیــة اإلنســان حــین یضــطره العــوز إلــى بیــع أعضــائه قطعــة قطعــة كمــا أثــارت 
الهندســة الوراثیــة مشــكلة حقــوق الجنــین وقدســیة الحیــاة وأضــحت هنــاك مشــكالت طبیــة واقتصــادیة 

ملیـــة الــخ ، فــى حاجــة إلــى أحكــام أخالقیــة ، وغــدا األمــر ملحــًا إلــى إنشــاء أخــالق ع.. ونوویــة ، 
تطبیقیـــة تحـــاول وضـــع نظریـــة أخالقیـــة ذات طـــابع عملـــي وتجـــد حلـــوًال للمشـــكالت األخالقیـــة التـــي 

  .تواجه المجتمع 

ادس قــد أحتــل بارفــت مكانــة مهمــة فــي الفلســفة األوروبیــة المعاصــرة حیــث حظــي باهتمـــام  :الس
نـــــد الحكمـــــة واألخالقیـــــة ع"فـــــي دراســـــته   vaccari Alessioالعدیـــــد مـــــن المفكـــــرین ،أمثـــــال  

محاولــة بارفــت المبـــررة "فــي دراســـته    K .W .Ansteyو.٢٠٠٨"ســدجویك ،وبارفــت ،بطلــر
فــي   Donald Regan،٢٠٠٢" للحصـول علــى طفـل ســلیم معــافى خـالي مــن العیــوب الوراثیـة  

  . ٢٠٠٣، دراسة في األخالق الریاضیة لدى بارفت ،" هل المشاركة تحدث " دراسته 
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   -:ث الموضوعات التالیة وسوف تناقش الباحثة فى هذا البح
  . المؤثرات الفكریة التي أثرت على فلسفة  بارفت األخالقیة  -

 .المبادئ األخالقیة التي قامت علیها فلسفته األخالقیة  -

 . نقده للنظریات والمذاهب األخالقیة المختلفة  -

 . المغزى األخالقي لمشكلة األختیار على اآلخرین  -

 . األخالق التطبیقیة -

 .الوصول إلى تلك النظریة األخالقیة الثالثیة الموحدة  -

   -:وتتضمن إشكالیة البحث هذه األسئلة األخالقیة 
  هل نجحت أخالق  بارفت بالوفاء بمتطلبات المرحلة الحالیة ؟  -١

 هل نجح بارفت فى الوصول إلى تلك النظریة األخالقیة الجدیدة ؟  -٢

 ریته األخالقیة ؟ ما هي الجوانب االیجابیة فى نظ -٣

 ما هي الجوانب السلبیة فى نظریته األخالقیة ؟  -٤

 ما هي المبادئ األخالقیة التي ارتكزت علیها نظریته األخالقیة ؟  -٥

 ما هو الحل األخالقي الذي قدمه ؟ وهل هو كافي بمفرده ؟ -٦

   -:وها خاتمة كما یلي ولمعالجة هذه القضایا قسمت الرسالة إلى ثالثة أبواب ، تسبقها مقدمة وتتل

  .تتضمن موضوع البحث وأهمیته واشكالیته والمنهج المستخدم في دراسته: المقدمة

وان  اب األول بعن ة  "الب ت األخالقی ر بارف ادر فك ة مص ة  العام   ، ویتضــمن فصــلین "ومنطلقات
   -:هما

جزة عـن فلسـفة ویرسم هـذا الفصـل صـورة مـو  " فلسفة بارفت األخالقیة مصادر : " بعنوان  األول
بارفت األخالقیة واألفكار التي أستمدها من الفالسفة السابقین علیـه والمعاصـرین لـه وكیـف طورهـا 

  . ، وكذلك األفكار التي عارضها وتقدیم الحجج األخالقیة على رفضها 

و یتضمن عـدة مبـادئ ، مبـدأ األسـباب ونظریـة " المبادئ العامة للنظریة األخالقیة" الثاني بعنوان 
المشاركة فـي هـدف ومبـدأ الواجـب األخالقـي والخیـر األسـمى ومبـدأ الرضـا والقبـول العقلـي ، ومبـدأ 

القـانون الـذهبي " التضحیة واإلحسان ومبدأ الوسائل الضارة واالحترام والمبدأ األسمى فـي األخـالق 
 ."  
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  :ضمن فصلین ھماویت" أسس األخالق العملیة وان والباب الثاني بعن

وهو یتناول أنواع االختیـار وتطبیقاتـه وسـمات األختیـار االیثـاري  " ختیارالمشكلة ا" األول بعنوان 
باح ، أمـا االختیـار األنـاني فهـو  ً غیر األناني، وكیف أنه اختیار إیجابي أخالقي وصائب وجائز وم
اختیــار ســلبي ال أخالقــي وغیــر صــائب مثــل اختیــار السیاســي اســتخدام السیاســة الخطــرة واســتخدام 

عــاق واختیــار الفتــاة القنب ُ لــة النوویــة واختیــار سیاســة النضــوب ونفــاذ المــوارد واختیــار إنجــاب طفــل م
الصـــغیرة أنجـــاب طفـــل غیـــر شـــرعي ،طفـــل شـــقي بـــائس ، وكـــذلك یتضـــمن هـــذا الفصـــل القضـــایا 

الطفــــل  –الحمــــل غیــــر الشــــرعي  –العبیــــد  –األبــــوة ( األخالقیــــة المتعلقــــة باالختیــــار مثــــل قضیـــــة 
، ثــــم مبـــادئ الحــــد األعلــــي لكافكــــا )ا اختیارنــــا علــــى هویـــة االشــــخاص المســــتقبلیة تــــأثیر  -المعـــاق 

الوجودي واختیار مستوي المعیشة المنخفض وأخـالق الكثافـة السـكانیة وعـرض االسـتنتاج البغـیض 
یجــاد حــل لعــدم المســاواة الكونیــة فــى العــالم مــن جــوع وفقــر، وقضــیة  ٕ ومفارقــة اإلـضـافة المجــردة وا

اه األجیــال المســتقبلیة ومشــكلة القلـق ومشــكلة األلــم و مشــكلة التضــحیة مــن أجــل اإللـزام الخلقــي تجــ
  . اآلخرین

وان اني بعن ة" الث الق التطبیقی واإللــزام الخلقــي تجـاه البیئــة مــن  لألخــالق البیئیـةوهــو عـرض "  األخ
وأخــالق أجــل المحافظــة علــى الحیــاة علــى كوكــب األرض ومــن اجــل مســتقبلنا و األجیــال القادمــة، 

وهـى تتضـمن األخـالق النسـویة والمســاواة الجنسـیة وعـدم التمییـز العنصـري والمسـاواة بــین  سـاواةالم
وهـــى تعــالج التفــاوت غیـــر العــادل فــى توزیـــع  واألخــالق التوزیعیــةالبشــر وبــین الفقــراء واالغنیـــاء ، 

فایــة الثـروة بـین األشـخاص وتــدعو إلـى مبـدأ اإلحســان واالولویـة للفقـراء حتـى یصــلوا إلـى مرحلـة الك
وهـــى تشــمل أخـــالق الحـــرب والســـالم  واألخــالق السیاســـیةوذلــك عـــن طریـــق إعــادة توزیـــع الثـــروة ، 

وأخالق الثورة على الحاكم الظالم ،  وفیها ناقش الجرائم األخالقیة فى الحرب ومشـروعیة اسـتخدام 
لظالمـــة الحكومــة ا واألســلحة النوویــة وسیاســة الــردع النــووي وأخـــالق الثــورة علــى الظلــم والعــدوان 

وأخــالق ،ولكنــه  تجاهــل عــرض موقفــة مــن االســتعمار األوربــي ومــن مناصــرة القضــایا التحرریــة، 
، وفیها تساءل هل هناك إمكانیة لجعل العالم أفضل فـى ظـل هـذه الكثافـة السـكانیة الكثافة السكانیة

مرضـیة وأكـد علـى وجـود المجمو ،المرتفعة  عـات أو وتوصل إلى انـه ال توجـد أخـالق كثافـة سـكانیة ُ
وهـدفها تحسـین آفـاق المسـتقبل وهـى تقـوم علـى مبـدأ  أخـالق المسـتقبلالحزم وعدم وجود أفراد ، ثـم 

اإللــزام تجــاه األجیــال المســتقبلیة ومبــدأ التــأثیر علــى األشــخاص ومبــدأ المحافظــة علــى البیئــة ومبــدأ 
األخالقـي نحـو واجـب الطبیـب : وهـي  تنقسـم إلـى جـزأین ،األول  أخـالق الطـبثـم . التفاؤل واألمـل

المـریض والرعایـة الطبیـة المفروضــة بـالقوة علـى المرضـي وعــدم احتـرام االسـتقالل الـذاتي للمــریض 
اإلجهــاض  –اســتخدام الخالیــا الجذعیــة الجنینیــة ( المشــكالت األخالقیــة فــي الطــب مثـل : ،الثـاني 

  ). االستنساخ  –التبرع باالعضاء  –القتل الرحیم  –االنتحار  –التعزیز الجیني الوراثي  –
  :یحتوي على فصلین"  نحو نظریة أخالقیة جدیدة  :والباب الثالث بعنوان
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وفیـه یقـدم الحجـج األخالقیـة لـرفض  "نقد بارفت للنظریات والمذاھب األخالقیة " بعنوان األول 
 –نظریــة الحــس المشــترك األخالقــي  –النظریــة النفعیــة  –المصــلحة الشخصــیة ( كــل مــن نظریــة 

ویعدل كل من مذهب النتائج ،المذهب الحدسي والمذهب التعاقدي لـدي كـل مـن ) كي المذهب الش
، كما قـدم حجـج قویـة علـى قبـول المـذهب االیثـاري ودعـم ) كانط ،جون رولز، توماس سكانلون ( 

مبادئــه كاإلحســان الموضــوعي الحیــادي والمشــاركة الجمعیــة ال الفردیــة وتــدعیم الحــق الموضــوعي 
  .  ولیس الذاتي

وان  اني الث دة " بعن ة الجدی ة األخالقی ة النظری وهـــو یشــمل عناصــر النظریـــة  "طبیع
األخالقیة الجدیدة وأهدافها وسماتها والقیم التـي تـدعو إلیهـا مـن مسـاواة، أولویـة ، عـدل ، ومشـاركة 

حسان للفقـراء ، وتلـك النظریـة الجدیـدة هـي  ٕ وهـى نظریـة أخالقیـة تجمـع بـین  نظریـة الفعـل المثـاليوا
  . ب التعاقدي والكانطیة ومذهب النتائجالمذه

  . المُقارن النقدي  ولقد استخدمت الباحثة المنھج التحلیلي
 .تتضمن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة :الخاتمة 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

  
  

  

 الباب األول
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مصادر فكر  بارفت األخالقي 
 ومنطلقاتة العامة 

  
  ألخالقیةمصادر فلسفة بارفت ا: الفصل األول 

  
 تمهید  
  بارفت من هو ؟  –بطاقة تعارف  
  المصدر القدیم  
  المصدر الحدیث  
  المصدر المعاصر 

  
  المبادئ العامة للنظریة األخالقیة: الفصل الثاني 

  
  تمهید  
  مبدأ األسباب ونظریة المشاركة في هدف  
  مبدأ معارضة الرغبات وقبول العقالنیة 

 القي والخیر األسمى مبدأ الواجب األخ 

  مبدأ الرضا والقبول العقلي 

  مبدأ التضحیة واإلحسان 
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  تعقیب 
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 :تمھید 

والتعـرف علـى المواقـف األخالقیـة ألبـرز الفالسـفة " تـاریخ الفلسـفة"یؤمن بارفت بأهمیة قراءة 
یجـب علینـا أن نـتعلم " ..جدیدة لـم یتطرقـوا إلیهـا ، لـذلك یقـول اً حتى تتسع لنا الرؤیة فنضیف أفكار 

ي نصـل إلـى مزیـد مـن التقـدم ، فهـؤالء هـم الجبـال الشـاهقة التـي من أعمال الفالسفة العظام لك
ینبغي لنا أن نقف علیها ، لكي نصبح  قادرین على أن نرى أبعد منهم ، فنرى مسـاحات جدیـدة 

   )١(" .لم یروها من قبل ومن ثم تكون رؤیتنا أبعد منهم
یجـب علینـا أن نقــف علـى أكتـاف هـؤالء الفالسـفة العظـام لكــي "ویقـول فـي موضـع آخـر، 

نتسلق الجبل الـذي تركـوه لنـا ، فأعمـالهم العظیمـة باقیـة مثـل الجبـل ، وذلـك لكـي نـرى الحقیقـة 
تــرى مــن جهــات مختلفــة مثــل الجبـل الــذي یمكــن للجمیــع أن یتســلقه مــن جهــات  التـي یمكــن أن ُ

  )٢( " .مختلفة
السابقین علیه والمعاصـرین لـه سـواء  والمفكرین وعلیه ، فقد تأثر بارفت بالعدید من الفالسفة

بالســلب حیــث نقــد تفكیــرهم األخالقــي ، أو باإلیجــاب حــین دافــع عــن بعضــهم وأضــاف إلــیهم وأخــذ 
بـــوذا ، : ، ومـــن هـــؤالء  جدیـــداً  أخالقیـــاً  اً بـــمـــنهم وأفرغهـــا مـــن محتواهـــا األخالقـــي وألبســـها ثو  اً أفكـــار 

الـــخ ، وهـــذا هـــو مـــا ســـوف توضـــحه .. أفالطـــون ، أرســـطو ، الرواقیـــة ،  كونفوشـــیوس ، ســـقراط ،
  : الباحثة على النحو التالي 

 بارفت من ھو ؟... بطاقة تعارف  - ١
 

فـي غـرب الصـین  Derek Norman Antonye Parfit أنتـوني بارفـتنورمـان ولد دیریـك 
أمــة ، و ".parfit"" Norman Drنورمــان بارفــت" الــدكتور هأبــو ، "١٩٤٢دیســمبر / انون األول كــ" 

ـــدكتور    وأخوتـــه،Chengtu، وكالهمـــا درس الطـــب فـــي جامعـــة شـــینتو  Jessieبارفـــت  ىجیســـ ة ال
، ١٩٤٥رة إلـــى بریطانیـــا العظمـــى عـــام وعـــادت األســ، Jonna ،وجونـــا    Theodoraثیــودورا 

،  ١٩٥٦إلـى عـام  ١٩٥٠ریطانیـا فـي مدرسـة التنـین بأكسـفورد مـن عـام ودرس دیریك بارفـت فـي ب
   )٣(. ١٩٦١إلى عام  ١٩٥٦ثم مدرسة أینون من 

وألنــه عمـره ثـالث سـنوات ،  أي أن بارفـت تربـى فـي بریطانیـا وعـاش فیهـا منــذ أن كـان طفـالً 
ا ، وحصـل علـى مـالكونفوشیوسـیه أشـد تـأثیر ، بـل أنـه تشـبع به و ةیـذتأثر بالبو  دفقولد في الصین 

  ، ١٩٦٤كسفورد عام أدرجة اللیسانس في اآلداب من قسم التاریخ الحدیث جامعة 
   

                                                
(1) Derek Parfit,: Climbing the Mountain, Oxford university press, 2006, p. 128. 
(2) Ibid, p. 129. 
(3) Audi Robert: The oxford dictionary of philosophy,2008. 
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  )١(.في جامعة كولومبیا وهارفارد ١٩٦٥لكنه سرعان ما أتجه إلى دراسة الفلسفة عام 
فــي العدیـــد مــن الجامعــات منهـــا األكادیمیــة البریطانیــة ، األكادیمیـــة  اَ زائــر  اَ ولقــد عمــل أســـتاذ

، أكسـفورد، جامعـة لـورادو فـي بولـدیر ، كلیـة األرواحاألمریكیة لآلداب والفنـون والعلـوم ، جامعـة كو 
   )٢(.الجامعات البریطانیة واألوربیةكولومبیا وغیرها من جامعة نیویورك ، جامعة 

، وتخصــــص فــــي فلســــفة "بأســــتاذ الفلســــفة العــــالمي الزائــــر المشــــهور"ف فــــي بریطانیــــا عــــر  و
وبحــث فــي مشــكالت الهویــة الشخصــیة والعقالنیــة  )٣( بیــنهمل والمیتافیزیقــا والعالقــة األخــالق والعقــ

لـز فـي العدالـة وفلسـفة كـانط األخالقیــة واألخـالق التطبیقیـة والتفكیـر العلمـي ودرس نظریـة جـون رو 
وقـدم نظریـة موحـدة ،" مقاالت دباغه في القـیم اإلنسـانیة"و " تسلق الجبل" وقام بمناقشتها في كتابه 

فـي األخالقیــة هــي النظریــة الثالثیـة ، وأكــد عــدم وجــود هویـة شخصــیة واالســتمراریة الســیكولوجیة ، 
مكانیـــة البقـــاء وقـــال بالـــ ٕ هـــتم الالحقـــة وتكـــرار األشـــخاص وتعـــاقبهم ، واذوات ونـــاقش قیمـــة المـــوت وا

ألعضـاء واالستنسـاخ باألجیال المستقبلیة وناقش الجرائم األخالقیة فـي الطـب كالقتـل الـرحیم ونقـل ا
، وأكـد علـى الحفـاظ علـى الصـحة الفحص الجیني للزوجین قبـل الـزواج، ودعي إلى والطفل المعاق

جــب طفــل ســلیم غیــر معــاق وأن هنــاك مســئولیة أخالقیــة أن نن وحمایتهــا وأنــه یجــب علینــا أخالقیــاً 
على األم فـي إنجـاب طفـل سـلیم خـالي مـن األمـراض ، كمـا تحـدث عـن مبـدأ األولویـة واالسـتحقاق 
والتوزیـــع العـــادل بـــین الفوائـــد واألعبـــاء وأنـــه یجـــب أن تكـــون األولویـــة للفقـــراء فـــي مبـــدأ اإلحســـان ، 

ى اإلنســانیة وال تمثــل ع الســجون ورأى أنهــا عــار علــهــتم بمناقشــة مشــاكل الســجناء وأوضــاأ وأیضــاً 
ستخدام الطاقة النوویة وتأثیرها على األجیال المسـتقبلیة لـذلك أي أخالقیة، وتحدث عن المستقبل وا

، ودعـي إلـى تحقیـق قـیم المشـاركة الوجدانیـة والتعـاون غیـر حكـیم اً لطاقة النوویة یعد قرار فاستخدام ا
انیــة والمصـــلحة الشخصــیة، وربـــط بــین األفعـــال والنتــائج ، وجعـــل واإلحســان الموضــوعي ونبـــذ األن

معیـــار الفعـــل الصـــواب هـــو النتیجـــة التـــي یـــؤدى إلیهـــا، ورأى أنـــه مـــن الصـــعب تجنـــب االســـتنتاج 
البغــیض فــي أخــالق الكثافــة الســكانیة وتحــدث عــن األخــالق البیئیــة واألخــالق البیولوجیــة وأخــالق 

تــرى رأى أن الحقیقــة تعددیـة تحمــل عــدة مالحـرب والســالم وأخــالق المســتقبل ألنــه  بــادئ ویمكــن أن ُ
  )٤( .من وجوه كثیرة

، فمعظـم كتاباتـه ١٩٨٤عـام " األسباب واألشخاص"وترجع شهرة بارفت إلى كتابه األساسـي 
ة فـي هـذا المؤلـف الضـخم، ولقـد حقـق مقدمة لما طرحـه مـن موضـوعات رئیسـ السابقة كانت بمثابة

                                                
(1) Simon Black burn: The Cambridge dictionary of philosophy, Derek-

Parfit.2006.. 
(2) http://www.ubrin science. com/Derek-parfit,Biography.2009.  
(3) www.Bookrags.com/wiki/Derek-Parfit.2010. 
(4) http://Philpapers.org/s/Comments on derek/20/Parfit. 
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ونـــاقش فیـــه نظریـــات المصـــلحة  )١(. عًا بـــین المفكـــرینجـــدًال واســـهـــذا الكتـــاب شـــهرة عالمیـــة وأثـــار 
 self-defeating". شخصــــیة والمـــــذهب األنـــــاني ورأى أنهـــــا نظریـــــات تهـــــزم نفســــها بنفســـــهاال

theories"، وأشــهر افتراضــات بارفــت تــأتى فــي الجــزء  ،وهــي تعبــر عــن انهــزام لألخالقیــةIV  مــن
حتمــاالت المســتقبلیة للعــالم والمعــاییر النفعیــة للســعادة الكلیــة المطلقــة فــي نــاقش اال كتابــه هــذا حــین

كلمــا زاد عـدد السـكان قــل إنـه سـتنتاج بغـیض وهــو یعنـى فـة السـكانیة ومــا یـرتبط بهـا مــن اثاظـل الك
نصــیب الفـــرد مــن الســـعادة فــي حـــین تزیــد الســـعادة اإلجمالیــة الكلیـــة بزیــادة عـــدد الســـكان، ألن أي 

شـغل فیـه باإلجابـة  كمـا )٢( .وتجعل نصیب الفـرد أقـل مـن الخیـراتتلتهم أي رفاهیة سزیادة سكانیة 
مكانیـة البقـاء  عن األسئلة المیتافیزیقیة التي لها مغزى أخالقـي وعقلـي ٕ عـن الخلـود وحقیقـة المـوت وا

ونــــاقش المشـــكالت المیتافیزیقیــــة المتعلقــــة بالــــذات وخاصــــة عنــــد ، بالنســـخ المصــــغرة المكــــررة منــــي
   )٣(. الذاتي  الزمن هي نوع من الوهم والخداع بوذیه وهیوم والتي ترى أن الهویة عبرال

صــفحة وظـل یعمــل بــه كمحتــرف  ٣١٠الــذي وضـعه فــي " (تســلق الجبــل"ونـاقش فــي كتابــه 
النتــائج ومــذهب ومــذهب  كــانط یةمــن صــور ، نظریتــه األخالقیــة الموحــدة التــي تعــدل كــل ) فلســفي

 أن رفــض النظریــةالمنفعــة لتضــعهما وتوحــدهما فــي النظریــة الثالثیــة التنافســیة الوجیهــة وذلــك بعــد 
 األنانیة ونظریة المصلحة الشخصـیة وقبـل نظریـة الهـدف الحاضـر التـي رأت أن األخـالق ال یجـب

أســئلة  "مــاذا حــدث"وطــرح فــي كتابــه  )٤(.أن تخســر فــي صــراعها مــع الحكمــة أو األنانیــة الرشــیدة 
أخالقیــة خاصــة بــالموت والحیــاة ودعــي إلــى اســتخدام التكنولوجیــا الحیویــة التــي تحــارب الشــیخوخة 

مبـــادئ "وكـــذلك رأى بارفـــت فـــي كتابـــه  )٥(.*ألبـــرت أشـــفتیزركمـــا قدســـها مـــن قبـــل  وتقـــدس الحیـــاة
 واألقـل حظـاً  أنه ال غضاضة في الالمساواة إذا كانت فـي مصـلحة األفـراد األكثـر حرمانـاً  "الفلسفة

المجتمـــع ،  فـــي وجوعـــاً  وأكثـــر فقـــراً  مـــن النـــاس ألن العدالـــة التوزیعیـــة تســـتهدف مـــن هـــم أقـــل حظـــاً 
  . فیجب علینا أن نتخلى عن أنانیتنا ونشعر بظلم ومعاناة هؤالء المساكین الفقراء 

  

                                                
هــو فیلســوف وطبیــب وعــالم دینــي ألمــاني،درس الطــب والجراحة،حصــل عــام ) ١٩٩٠-١٨٧٥(البــرت اشــفیتزر *

وراى ان لـدینا رغبـة  فـي الحیـاة،وهي رغبـة "تقـدیس الحیـاة" علي جائزة نوبـل للسـالم بسـبب مبـدأه الفلسـفي ١٩٥٢
 ".   فلسفة الحضارة "رة والتاریخ ومن أهم أعماله في تجدد دائم وتطور مستمر وأهتم بدراسة مشكالت الحضا

Wikipedia.org /wiki/Ethics.wikipedia,the free Encyclopedia. 
 (1) http://as.ang.edu/object/about Global distinguished profesoor of philosophy. 

parfit. 
(2) Encyclopedia Britannica online, Derek Parfit, 2011, web. 
(3) American Heritage Dictionary, Parfit, Derek/Biography. 
(4) Barry B.,etal: symposium on Derek Parfit's reasons and persons. ethics P, 703, 

1986. 
(5)S. Dancy, ed: Reading a Parfit/search/parfit-Derek.p.12.  
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لنظریــة العقــد االجتمــاعي التــي ترجــع أصــولها  اً تطــویر " المســاواة واألولویــة" فــهكمــا جــاء مؤل
   )١(.هوبز ولوك وروسوإلى 

ـــــة فـــــإ ،وعلیـــــه  ن اهتمامـــــات بارفـــــت األخالقیـــــة متعـــــددة وعلـــــى رأســـــها األخـــــالق المیتافیزیقی
األخـــالق الطبیـــة ،األخـــالق البیولوجیـــة ،األخـــالق البیئیـــة ،األخـــالق العقلیـــة ،األخـــالق التطبیقیـــة ،
، أخـــالق والثـــورة  أخـــالق الحـــرب،أخــالق الرفاهیـــة ،الكثافـــة الســـكانیة ،أخـــالق أخــالق االستنســـاخ ،

    )٢( .األخالق النوویة  النسویه وخالق األالتوزیع، العقاب، أخالق 

ولقد تحدث بارفت عن تلك األخالق العملیة التطبیقیـة التـي تـرتبط بالمشـكالت الواقعیـة التـي 
بمســتقبل األجیــال المســـتقبلیة وتزودنــا بمرشــد ودلیــل شــامل حــین نواجـــه هــا الیــوم والتــي تهــتم هنواج

سـتغالل الرجـل للمـرأة ومشـكلة الجـوع والفقـر فـي االعدید من المشاكل األخالقیة الحیاتیـة ، كمشـكلة 
العــالم ، والمشــكالت الطبیــة التــي ال تحصــى ، كالقضــاء علــى األمــراض والمحافظــة علــى الصــحة 

مكانیـة البقـاء ال األعضاء و وأخالق القتل الرحیم ونق ٕ ستخدام الخالیـا الجینیـة فـي عـالج األمـراض وا
   )٣( .والخلود

 حیصـــبتحــدد مــا ینبغــى علینــا أن نفعلــه لكــي  معیاریــة نظریــةة األخالقیــة تــلــذلك تعــد نظری
ــة وجیهــ.. "العــالم أفضــل ، حیــث نجــده یقــول  ــة أخالقی ــى نظری ــا مــا  هیجــب أن نصــل إل تحــدد لن

ینبغى علینا أن نفعلـه ومـا یجـب علینـا فعلـه جمیعـًا تجـاه أنفسـنا و تجـاه اآلخـرین ، هـذا إذا مـا 
  )٤(".أردنا أن نجعل النتیجة تتجه لألفضل

 تتجـاوز حـدود الشـخص إلـى الجماعـة وتـدعو إلـى هجمعیـ كما تعـد نظریتـه األخالقیـة نظریـة
نتغلــب علــى یجــب علینــا أن .. " ، حیــث نجــده یعبــر عــن ذلــك قــائالً المشــاركة الجماعیــة فــي القــرار

ا بـذلك المشتركة بالقرار الجماعي الذي یشارك فیـه جمیـع أفـراد المجتمـع ویتجنبـو  تلك المشكالت
القرار المتطرف واألفعال المفردة الخاطئة ویصلوا بالتداول و التعـاون والمشـاركة فـي القـرار إلـى 

  )٥( ".ذلك الفعل المثالي الجماعي
.. تهـتم برفاهیــة اآلخـرین وســعادتهم  هإیثاریــ نظریـةألخالقیــة ومـن جهـة أخــرى تعـد نظریتـه ا

یجــب علینــا أن نهــتم ببكــاء كــل طفــل صــغیر ولــیس ببكــاء طفلــي "..  هـذا هــو مـا عبــر عنــه قـائالً 
                                                

(1) http://www.bookrags.com/search/Parfit-Derek. 
(2)Derek Parfit: Climbing the mountain, Oxford university press ,oxford ,2006 .p. 

13. 
(3) Edward N. Zalta: Stanford encyclopedia of philosophy .2011. Stanford 

university, Derek-Parfit. 
(4)Wikipedia, The Free Encyclopedia Ethics, Derek, Parfit, 2009. 
(5)Derek Parfit: Comments, Ethics, Vol. 69, No. 4 (July, 1986), 0xf0rd university 

,oxford ,p. 38.  
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فقط، وأن نغیر من معتقداتنا األخالقیة من حـب الـذات إلـى حـب اآلخـرین فننكـر ذواتنـا ونضـحي 
باإلضافة إلى ذلك تعـد نظریتـه األخالقیـة  . "سوأ حاًال منابسعادتنا ورفاهیتنا من أجل اآلخرین األ

في إطالة الحیـاة إلـى أقصـى حـد  تعالج لجمیع األمراض وطمحوجود عتقدت في ا حیث متفائلة
یمكننــا مـن خــالل تلـك المبــادئ المتفائلـة أن نتكیــف مـع ظــروف "ورأت أنـه  البقــاء ب توحلمـ ،ممكـن

والنســخ المكــررة والــذوات  ستنســاخحلــم البقــاء المســتمر باالا وهكــذا یتحقــق الحیــاة وأن نحــافظ علیهــ
المحافظة على الحیـاة والصـحة وضـرورة تجنـب لدیه هو األخالق البیولوجیة  كما أن هدف،الالحقة

، كمــا تهــدف األخــالق النظریــة إلــى ضــرورة وجــود اتفــاق الخطیــرة الوراثیــة وتعــدیلها جینیــاً األمــراض 
علــى  عــد األخالقیــة ولـذلك كانــت هــذه القواعـد متفائلــة ، تقــومعـام بــین جمیــع األشـخاص حــول القوا

أنهـا أخـالق حیویـة ال شخصـانیه، "راشـیل سـتیورات لذلك  یرى  )١(. "المشاركة والتعاون الجماعي
بل أشخاص، لـذلك فهـي أخـالق النسـخ المكـررة، أخـالق المصـیر الثـاني  ال یوجد فیها شخص ،

ــاء  أو اإلیمــان بــأن الشــخص لــه مصــیر ثــاني أو مصــیر آخــر هــو المصــیر الفیزیــائي ، أو البق
   )٢( ".الفیزیائي ، لذلك فهي أخالق ترفض الهویة الشخصیة ونظریة الطبیعة الثابتة

، ولقـد عبـر بارفـت فـي كتابـه  نظریـة مثالیـة حیادیـة غیـر أنانیـةكما تعـد نظریتـه األخالقیـة 
ــ.. " قــائالً  ه، عــن أهمیــة اإلیثاریــ٢٠٠٣ینــایر " دراســات فلســفیة" ــة  هاإلیثاری هــي القیمــة الجوهری

ألفضل ، وهذا هـو مـا یجـب علینـا فعلـه ، إیثـار اآلخـرین الحقیقیة التي تجعل حیاتنا تتجه نحو ا
علینا، لذلك فاأللم ال یعد شرًا  إذا ما كان في سبیل اآلخرین ، كما أن الغیریة لها أسباب مبـررة 
تجعلها مقبولة ، كما أن االستبطان یزودنا بأساس قوى لرفض األنانیة، فنصـبح  مثـل المشـاهد 

لقــانون الكلـى الــذي یطبــق علــى الجمیــع وال یســتثنى منــه الموضـوعي الحیــادي لكــي نصــل إلــى ا
   )٣( !".أحد، ألنه ماذا لو استثنى كل شخص نفسه من هذا القانون األخالقي؟

أن  تومـاس سـكانلونهم عاصـرین ومـن أبـرز موعلى هذا، یـرى كثیـر مـن الكتـاب والفالسـفة ال
ث األخالقـي ، ألنـه حـاول أن حـبالدرجـة األولـى ، وهـو مجـدد لمـنهج الب أخالقیـاً  بارفت یعد فیلسوفاً 

   رأى أن السبیل إلى التغلب على هذا،فعت فیه ــوق الذيأزق ـــــة من المــــــــــــــــــــــــیخرج الفلسفة األخالقی
ــــة أخالقیــــة معاصــــرةالطریــــق المســــدود هــــ ــــف عــــن ســــائر الصــــور  و البحــــث عــــن نظری تختل

فجمع بین المذهب النفعي والكـانطى والنتـائج فـي صـورة نظریـة ثالثیـة موحـدة تسـتطیع الكالسیكیة، 
   )٤( .على نحو مطلق زلیاً أ ولیست شیئاً  متغیر أن ترى الحقیقة الدینامیة ، على نحو دینامى

                                                
(1) Derek Parfit: The tanner lectures on human values .oxford university 

press.2003. P. 137-138. 
(2) Sturart  Rachel: The journal of Ethics, Parfit, Derek, vol. 9 No 2 June, 2002, p. 

198. 
(3) Derek  Parfit: Philosophical studies, vol 1, 2, January, 2003, oxford university, 

p.p 1-3.  
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أن بارفــت قـــدم إســـهامات جلیلـــة للتفكیـــر األخالقـــي  Barry Betal تیـــلبا بـــارى كمــا یـــرى
المعاصــر والمیتافیزیقـــا، وهـــو مـــن أكثــر الفالســـفة المعاصـــرین شـــهرة فــي مجـــال األخـــالق بالمقارنـــة 

، فلقـــد جعـــل بارفـــت مـــن المصـــطلحات األخالقیـــة التـــي "نظریـــة فـــي العدالـــة"ومؤلفـــه  بجـــون رولـــز
بضــة بالحیویــة، موضـوعات فلســفیة رئیسـة ، وقــدم أمثلــة وصـلت إلــى حـد االحتضــار موضـوعات نا

بارعـــة وحجـــج قویـــة واســـتنتاجات مذهلـــة، صـــاغ فیهـــا كثیـــر مـــن الجـــداول الفلســـفیة والموضـــوعات 
  )١(. Bioethics یویهاألخالق الحالجدیدة وفتح الباب على مصرعیه لمناقشة 

ومـــن جهــــة أخــــرى، تـــأثر دیریــــك بارفــــت فـــي تفكیــــره الفلســــفي بتـــراث الفلســــفة والعدیــــد مــــن   
  -:اصرین له أیضًا ، وذلك على النحو التاليالفالسفة السابقین علیه و المع

  المصدر القدیم: أوالً 
  ) م.ق ٤٧٩ – ٥٥١( كونفوشیوس -١

فیجــــب علــــى اإلنســــان أن یكــــون فاضــــًال ،  أن الفضــــیلة تــــرتبط بالواجــــبیــــرى كونفوشــــیوس 
ع إلــى  یشــقى، لــذلك یجــب علینــا أن نســتمســلوكه األخالقــي مــن األهــواء والرغبــات لكــي ال یحــررف

، فاإلحســان الوقــوع فـي الخطــأ والشـر، وأن نحســن إلـى الفقــراء والضـعفاء لكــي نتجنـب صـوت العقـل
مــن أجـــل  الحیــاة الجمعیــة، كمــا یجـــب علینــا أن نشــارك فــي الرحمــة مــن أهــم الفضــائل األخالقیــةو 

ال وجــود لفــرد بمفـرده وكــل مجتمــع یتكـون مــن كائنــات اجتماعیـة ال وجــود لهــا إصـالح المجتمــع ، فـ
، االندماج، من أجل سعادة المجتمع، وتلك السعادة هـي غایـة الفضـیلةفیه تمام  ما لم تكن مندمجة

وهـى تعبـر عـن الخیریـة التـي هـي  )٣(.وهى لیست سعادة فردیة بل سعادة جمعیة ، سـعادة المجتمـع
واتنا لكـي نحقـق رفاهیـة الجمیـع ، وأن نـؤمن لـذیجب علینا نبذ األنانیة وحبنـا ،لذلك سمى الفضائل أ

یكـره  تیـان بفعـل، بأن یمتنـع الفـرد عـن اإلprinciple of reciprocity ل األخذ والعطاءبمبدأ تباد
، فالرجـل الفاضـل هــو ل النــاس بمـا ال ترضـى أن تعامـل بــه، أي ال تعامـتوجیـه الغیـر إیـاه إلــى ذاتـه

ریــد لنفســـه النجــاح ویســـاعد ، ویفــي تثبیـــت قدمیــهالــذي یرغــب فـــي تثبیــت أقـــدام النــاس كمــا یرغـــب 
ــــــع أن ســــــعادته الو  ،اآلخــــــرین ــــــة ال تنفصــــــل عــــــن ســــــعادة اآلخــــــرینیقتن ، وأن یجعــــــل اإلیثــــــار فردی

Altruism  ـــة بالمثـــل ، أســـمى لجعـــل الحیـــاة جـــدیرة بـــأن تعـــاشقیمـــة أخالقیـــة ، وأن تكـــون المعامل
                                                                                                                                       

م ، أكــدت فلســفته علــى الفضــیلة الشخصــیة وحاولــت أن .ق ٥٥١اجتمــاعي ولــد عــام هــو مفكــر صــیني وفیلســوف 
تصــحح العالقــات االجتماعیــة بــین األفــراد ومفــاهیم العدالــة واإلخــالص ، ولقــد بــرزت هــذه القــیم فــي الصــین عنــد 

 تریـد ال تفعل بـاآلخرین مـا ال"م وكان یهدف إلى تأسیس حكومة مثالیة ومن مبادئه .ق Taoism 202الطوطاویة 
  .وعرفت أخالقه بأنها أخالق فضیلة تعتمد على المثل األخالقیة" القاعدة الذهبیة"، "القیام به لنفسك

Wikipedia, the free encyclopedia, Confucius.  
 (4)  Tomas  Scanlon: Australian journal of philosophy, vol. 80, No. 2 Jun, 2002, p. 

1998. 
 

(1) Barry Betal,: Symposium on Derek Parfit, Reasons and persons, Ethics, 1986, 
p. 63. 

(3) Stadford Encyclopedia of Philosophy ,the Ethics of Confucius 3 Jule , 2002 . 
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هـو هـو الـذي یملـك معنـى الكرامـة والسـمو ویحتـرم نفسـه حـین یضـحى بحیاتـه وهـذا  الحكـیمفالرجل 
ز بــین الصــواب والخطــأ یــللتمی أخالقیــاً  ي یملــك معیــاراً لــذ، وهــو اأن تعــاشمــا یجعــل حیاتــه جــدیرة بــ

حتــرام، ألنــه یجــب أن ن علیــه الســلوك وهــو الــذي یســتحق االحــدد مــا ینبغــى أن یكــو یر عیــاالم اوهــذ
حترام وذلك من أجـل الوصـول إلـى رم من یستحق االحترام فقط، وال یجب احتقار ما یستحق االنحت

یــة، وهـــى حقــائق بدیهیــة ال یجــب الشـــك هـــي الحقــائق الموضــوعیة األخالقســعادة البشــریة ، وتلــك 
   )١( .فیها

ولقـــد تـــأثر بارفـــت بشـــدة بـــأخالق كونفوشـــیوس ، بحیـــث إنـــه یمكننـــا القـــول أن تلـــك األخـــالق 
ارفـت أخـالق عملیـة، أخـالق مشـاركة، أخـالق أخالق بفـ، ینیة مهدت لقیام أخالق الواجـب لدیـهالص

أخـــــالق اجتماعیــــة، أخـــــالق ، تعـــــاون، أخــــالق معیاریــــةخــــالق إحســــان و ، أمثالیــــة، أخــــالق عقلیـــــة
ویمكننــــا أن نــــدرك كیــــف أن أخــــالق موضــــوعیة ،رفضــــت المــــذهب الشــــكى والعدمیــــة األخالقیــــة ، 

  . ، والمعیاریة والمهنیة لدیه كونفوشیوس قد مهدت لألخالق التطبیقیة والطبیة
ولقـد تـأثر بارفــت  )٢( .تـرامحاال یجــب علینـا أن نحتـرم مـن یســتحق لقـد نـادى كونفوشـیوس إنـه

رفض صیغة اإلنسانیة لدى كانط التي ترى أنه یجب أن ننظـر إلـى كـل بهذا المبدأ األخالقي لذلك 
ینـــا أن نحتـــرم جمیـــع األشـــخاص وعلینـــا أن موجـــود عقلـــي علـــى أنـــه غایـــة فـــي ذاتـــه وأنـــه یجـــب عل

هــذه الصـیغة الكانطیـة تعبــر عـن مبـدأ أخالقــي رأى أن نعـاملهم بطریقـة یقبلونهــا ویرضـون عنهـا ، و 
 كمــا رأى كونفوشــیوس مــن قبــل، وأنــه ، تمامــاً یجــب أن یصــبح مشــروط ضــیق األفــق ألن االحتــرام

   .یجب علینا أن ال نحترم قاطع طریق مثالً 

                                                
 

 (1) www://wikipedia.org/wiki/Confucius./p. 545. 
 (2)Derek Parift :climbing the mountain,p ,87. 
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علیهــــا بمثالیــــة وموضــــوعیة  نــــه یجــــب علینــــا أن نراقــــب أفعالنــــا ونحكــــمأُ س یــــرى كونفوشــــیو و 
 ideal observer *"نظریـــة المراقـــب المثـــالي"إلـــى  حـــتكم بارفـــت أیضـــاً ولقـــد ا )١(.وحیادیـــة

theory  ًونبحــث عنهمــا الموضــوعیة والحیادیــة إلــي مــا یجــب علینــا فعلــه هــو أن نســعى  "..قــائال
إلــى الموضــوعیة والنزاهــة وعــدم التحیــز لكــي نبتعــد ، وأن نحــتكم ن نقــوم بتقیــیم أفعالنــا األخالقیــةحــی

 ون موضــــوعی ون عـــن الخطــــأ واألفعـــال الخاطئــــة ونحكــــم علـــى األحكــــام األخالقیــــة وكأننـــا مشــــاهد
  )٢( ".مصلحة نالیس ل ون محاید

یجــب علینـــا أن "بارفــت بأنــه ، وكــذلك نــادي تبــادل األخــذ والعطــاءمبــدأ ب كونفوشــیوسنــادي 
، طــى، وأن نتحــرك باتجــاه اإلیثاریــةنغیــر مــن معتقــداتنا األخالقیــة الخاطئــة األنانیــة بــأن نأخــذ وال نع

  )٣(". لكي نجعل حیاتنا تتجه إلى األفضل
حــرص كونفوشــیوس علـــى الــربط بــین السیاســـة واألخــالق، فتحــدث عـــن الحكومــة الصـــالحة 

، سلطان الملوك وكیف أنـه لـیس مطلقـًا أبـدیاً وكیف أنها تكفل السعادة لجمیع األفراد ، وتحدث عن 
، العلم والحكمـة والعدالـةلي بـبل هو مشروط بالتزام الحاكم بواجباته وتمسكه باألخالق القویمة والتح

، دوة حســنة ویرتقــى بمســتوى الشــعبة وأن یكــون قــمهمــوأن علیــه أعبــاء والتزامــات عدیــدة وواجبــات 
ذا أخـــل بهــــذه المســــئولیات وجـــب عزلــــه ٕ  ةســــلط أن بارفــــت فـــي أخــــالق الحــــربرأى كــــذلك  )٤(. " وا

إذا كــان ظالمــًا ومســـتبدًا یجــب الخــروج علیـــه ألنـــه  یــة ، كمـــا نــادي كونفوشــیوس ،إله غیــرالحــاكم 
  .وطاغیة

                                                
هــي نظریــة میتــا أخالقیــة تــرى أن األحكــام األخالقیــة یجــب أن تفســر وتوضــح بطریقــة : نظریــة المراقــب الــذاتي* 

خالقیـة الفردیـة، حیادیة موضوعیة لیس فیها تحیز، وتلك النظریة تعارض النظریات الذاتیة األخالقیـة والمـذاهب األ
ویـــرى كثیـــر مـــن المفكـــرین أن اإلرهاصـــات األولـــى لـــدى كونفوشـــیوس والفلســـفة .وهـــى لهـــا بعـــد موضـــوعي عـــالمي

وهــو        R.M. Hareإال علــى یــد هیــر مــل ت بنظریــة المراقــب المثــالي التــي لــم تكتحــالصــینیة هــي التــي أو 
جهـة نظــر شخصـیة غیـر متمیــزة أطلـق علیهــا معاصــر حـاول أن یســتمد المبـادئ األخالقیـة مــن و  يفیلسـوف أخالقـ

المراقــب المثــالي أو المراقــب الحیــادي ویكــون الــدافع هــو دافــع أخالقــي للتوصــل إلــى تلــك المبــادئ األخالقیــة التــي 
  .تبتعد عن المصلحة

  P. R. Wolff: understanding Rawls, N.J. Princeton university press, 1977, P.P.32-33.  
(1) The oxford dictionary of philosophy, Confucius, p .218. 
(2) Derek  Parfit: Climbing the mountain, p. 37. 
(3) Derek  Parfit: philosophy and public affairs, innumerate ethics .Published  by 

Princeton university press 1978, p. 31. 
(4)  Stanford encyclopedia of philosophy, ideal observer theory, 2004. 
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 البوذیة -٢
  :بالبوذیة في عدة نقاط هيتأثر بارفت  

ُ "یــرى بــوذا  -١ تمــنح لألشــخاص ومــا الشــخص إنــه ال توجــد ذات فردیــة أو أفــراد بــل هــي أســماء 
حینمـــا یســـألك الملـــك عـــن اســـمك ف )١(".ن العناصـــرعناصـــر محـــددة أو حزمـــة مـــ ســـوى مجموعـــة

، وال خص، بــل هــذا لقــب أطلقــه علیــك أبویــك، فهــذا ال یــدل علــى وجــودك كشـوتجـاوب بناجاســین
ُ بالضــرورة إلــى شــخص موجــود لــه وجــود یشــیر  مــدرك، ولــیس اإلنســان ســوى حزمــة مـــن واعــي 

فــرد ومــا ال ،اصــر المتشــابكة، ولــیس هنــاك أفــراد، بــل أســماء أفــرادالعناصــر، أو سلســلة مــن العن
مكــررة أو أحـــداث ، ومــا النســل أو الذریــة ســوى مجمو ســوى سلســلة مــن العناصــر عــة موجــودات ُ

نو أو سـتریم أو تا، فـال یوجـد فـرق بـین سـانلـیس لهـا وجـود individual، أي أن كلمة فرد مكررة
، أو كوجــود ال یمكــن أن یوجــدوا كعناصــر منفصــلة، و الــخ، فقــط كلهــا أســماء ألشــخاص..  جــاك

كـن كمجموعـات غیـر منفصـلة ، وكمـا تكـون النـار التـي تلـتهم األشـیاء عبـارة عـن في حد ذاته ول
 )٢(".عنصــرًا واحــدًا كــذلك تكــون األشــخاص، أو زمــرة مــن العناصــر، ولیســت حزمــة مــن األشــیاء

كثیرًا مـا تـأثر وأستشـهد بالنصـوص البوذیـة فـي العدیـد مـن نجد لهذا تأثیر كبیر على بارفت ألنه 
 وجـودعتقـد كمـا رأت البوذیـة فـي عـدم وجـود هویـة ثابتـة لألشـخاص وأنـه ال مؤلفاته الفلسفیة ، فأ

نحـن أشـخاص ضـعفاء ،ال .." شخاص مفردة بل لمجموعة من األشخاص، حیـث نجـده یقـول أل
ونحـن النعـرف شـیئًا عـن  یوجد منا سوى أسمائنا فقط ،ال نستطیع أن نوجد ككینونة موحدة ،

..  Bundleمن الحـزم والنفـوس  بل هي ئنا المفردة ،فال یوجد ذوات فردیةأنفسنا سوى أسما
 لذلك یجب علینا أن نعـارض نظریـات األنـا ونؤیـد نظریـات الحزمـة ، ولقـد نـادى بتلـك الحزمـة

توجـد جـواهر أو نفـوس مفـردة، أو مـا نطلـق  الذي أتفق معه في أنـه ال  Hume بوذا وهیوم
..  سلســلة طویلــة مــن التجــارب والتفكیــر والمشــاعر،علیــه شــخص بمفــرده، ومــا اإلنســان إال

   )٤(".، وكل هذه السالسل ترتبط مع بعضها البعض على نحو متصل )٣(الخ
كمـا أن الـذرة عبـارة عـن مجموعـة مـن الجزیئـات الموجبـة " ..ویرى بارفت في موضع آخـر

جزیئــات، وكمــا أن والسـالبة بینهمــا وحــدة متماســكة واتحــاد شــدید، فـال وجــود للــذرة بــدون تلــك ال
الزجاج البلوري عبـارة عـن إتحـاد مجموعـة مـن المركبـات الكیماویـة، نجـد كـذلك الشـخص عبـارة 

                                                
(1) L. au, Garfield: Buddhist Ethics, the university of Melbourne central institute of higher Tibetan 

studies, p.p., 1-2.                                                                                            
(2) Ibid, p.p. 3-7. 
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, what make some one life go best,oxford 

university press ,clarenden .1984. p.p., 501-502. 
(٤) Derek Parfit: Reasons and persons, what make some one life go best,oxford 

university press ,clarenden .1984. p.p., 501-502. 
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عن مركب من هذه العناصر وهو عبارة عن مجموعة تجارب تجـرى داخـل مجـرى الـوعي یتـذكرها 
   )١(".اإلنسان بالذاكرة ، لذلك ال یوجد انفصال بین األشخاص بسبب االستمراریة السیكولوجیة

ن بارفــت ال ینكــر وجــود أشــخاص بــل مــا ینكــره أ .." Allen Starisآالن ســتارس ویــرى 
یش بمفردهـا ، فالشـخص ال هو خصوصیة األشخاص أو وجود أساس لكینونة مفردة یمكنهـا أن تعـ

  ) ٢(."لذلك ال یوجد انفصال بین األشخاص و .. یوجد إال مع مجموعة من األشخاص 
ب القضــاء الحتمــي كــذلك تــرى النظریــة البوذیــة إنــه ال یجــب علینــا أن نخــاف مــن المــوت بســب -٢

لشـخص   الذي تتم به الوالدة الجدیدة ، وال تنتهي قصة اإلنسان بالموت ، بل بـالوالدة المسـتمرة
ولقـد تـأثر بارفـت بهـذه الفكـرة  )٣( .، لذلك فال معنى للخوف من الموت ما آخر یتصل بى عقلیاً 

ال یجـب علینـا أن نفـزع مـن " ..كننا أن نجـد صـداها فـي تفكیـره األخالقـي حـین یقـول ویم كثیراً 
لمثل هذا القلق الالمعقول والذي ال نجد له سـبب أخالقـي  اً یالموت، ولیس هناك معنى أخالق

أو مبرر معقول في ظل النسخ المصغرة وانقسام المخ واالستنسـاخ ، وهـذا یعطینـا أكثـر مـن 
حلم الخلود في النسخة التي تكون طبق األصل منى، لذلك تتبـدد فكـرة  البقاء العادي ویحقق

   )٤(".موتى المفزع بسبب الوجود المستمر لعقولنا
ى كـــل ضـــروب ، تـــرى النظریـــة البوذیـــة أن األخالقیـــة تظهـــر حینمـــا ننحـــوباإلضـــافة إلـــى ذلـــك -٣

حي مـن أجــل المجمــوع ى الــذات وننكرهــا مـن أجــل المجمـوع، وحینمــا نضــالرغبـة األنانیــة ، ونلغـ
ـــیهم إلـــى ، وحینمـــا تتحقـــق المشـــاركة ونحســـن ونـــؤثرهم علینـــا جمیـــع الكائنـــات الحیـــة ونشـــفق عل

، ملوثــة كــأن نرغــب فــي الهــروب مــن الحیــاةرم قیمــة الحیــاة ونقدســها وال ندنســها برغباتنــا الونحتــ
   )٥( ".فهذا لیس من حقنا

نظریــة بارفــت األخالقیــة التــي تقــوم داخــل ویمكننــا أن نجــد صــدى تلــك األفكــار البوذیــة بقــوة 
نتحــــار اني والتضــــحیة واإلیثــــار والمشــــاركة واإلحســــان ورفــــض االرفــــض المــــذهب األنــــعلــــى مبــــدأ 

  .وتقدیس الحیاة ، والسببیة وعدم وجود ماهیة ثابتة 
  
  

                                                
(1) Derek Parfit: Divided Minds and the nature of persons, identity and 

consciousness, oxford, Black well, 1987, p. 121. 
(2) Allen Staris: Notes on Parfit: Bundles without selves, oxford university, 1999, 

p.p., 3-5. 
(3) Jau  Garfield L:Buddhist Ethics, op.cit, p p,. 2-3. 
(4) Derek Parfit: Comments, consequentalist Ratationality, and Egoism and the 

fear of death,oxford university press .vol .96.no . 4(july ,1986) . p.p, 832-834. 
(5) Jau  Garfield L: Buddhist Ethics, p. 5-7. 
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الطبیعـة مثـل خلـود الـنفس ووجـود أي سـؤال یمـس مـا وراء  عـنمتنع بـوذا عـن اإلجابـة وأیضًا ا -٤
أنه ال یهـدف إلـى إنشـاء أخـالق " شخاصواأل األسباب"وكذلك أعلن بارفت في كتابه  )١( .اإلله

للفعـل  اً دینیـة تبحـث فـي خلـود الـنفس والثـواب والعقـاب بـل إلـى وضـع فلسـفة عملیـة تضـع معیـار 
ن قــــانون الســــببیة هــــو الطریــــق أل.."" لمــــاذا وجــــد الكــــون"كمــــا صــــرح فــــي كتابــــه  )٢(".الخــــاطئ

، وأنــه لــیس هنــاك إال ،فلكــل شــيء ســبب یدفعــه للســیر فــي هــذا االتجــاهون الصـحیح لمعرفــة الكــ
روابــط متناســقة ضــروریة وكــل واحــدة علــة وســبب لألخــرى ، وهــذا الوجــود دینــامى متغیــر ملــئ 

  )٣(".اقبةبالذوات المتع
الفتراضــــات ومحاوراتـــه باألمثلـــة الخصـــبة وا همــــا كـــان یســـتعین فـــي خطبــــ كمـــا أن بـــوذا كثیـــراً  -٥

ألمثلــة مــا یضــرب ا اً دائمــ افتراضــیاً  اً وكــذلك كــان بارفــت فیلســوف )٤( .للتوضــیح ولســهولة الشــرح
  )٥(. االفتراضیة لتوضیح الفكرة

ذا ما كان بوذا قد دعي إلى تحریم قتل كـل مـا بـه روح ٕ  )٦( .مـن طیـور وأسـماك وحیوانـات  وا
علینــا أن تحــدث عــن حقــوق الحیوانــات وأنــه ال یجــب " تســلق الجبــل"كــذلك نجــد بارفــت فــي كتابــه 

یالمهــم جســدیاً  ٕ بــدون مبــرر قــوى أو ســبب  نســتخدمها كوســائل مجــردة وعــدم إیــذاء فئــران التجــارب وا
مقـــاالت دباغـــه فـــي القـــیم "وكـــذلك فـــي كتابـــه . ، و عـــدم قتلهـــا مـــن أجـــل المتعـــة أو التســـلیة كـــافي

لحیوانـات ل اولكنه لم یبالغ ویتطـرف وینـادى بتحـریم قتـ یحرم قتل الثعالب من أجل فرائها" اإلنسانیة
  .        تمامًا كما فعلت البوذیة 
 )م.ق ٣٩٩ – ٤٦٩: (سقراط  -٣

ـــتهكم والتولیـــد وهـــو شـــكل مـــن أشـــكال المناقشـــة مـــع األفـــراد، وفیـــه  اســـتخدم ســـقراط مـــنهج ال
لقـــاء الضـــوء  ٕ یعـــرض وجهـــات النظـــر المختلفـــة المتعارضـــة لحفـــز التفكیـــر النقـــدي وتولیـــد األفكـــار وا

ات كثیــرة وعـــرض كثیــر مــن األســئلة األخالقیــة عــن أیهمــا نختـــار علیهــا مــن خــالل عــرض فرضــی
وأیهـما نفعــل؟، وذلــك مـن أجــل استكشــاف المفـاهیم األخالقیــة واســتخراج التعریفـات الضــمنیة وزیــادة 

  ه بل ترك ـــــالقي الذي طرحــــــــــالسؤال األخة عن ــــابـوعدم اإلج .)٧(الفهم عن طریق المنهج الجدلي 
  ترك 

  
  

                                                
(1) Ibid, p. 8. 
(2)Derek Parfit: Reasons and persons, p. 37. 
(3)Derek Parfit: Why does the universe existe?. The Harvard review of philosophy, 

vol. 1.1991, p.p, 3-4. 
(4)Jau Garfield. L:, op.cit, p. 9. 
(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Derek-Parfit, 2009. 
(6) Wikipedia, the free encyclopedia, Buddhist/ethics, 2010. 
(7) Wikipedia, the free encyclopedia, Socratic method.2004. 
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المحاورین بأنفسهم یولدون تلك األفكار من عقولهم، وبالتالي فهو مـنهج بعیـد كـل البعـد عـن 
  )١(. تقدیم المواعظ األخالقیة

یمكننا أن نلمح التأثیر السـقراطي علـى بارفـت فـي عـدم الكشـف لنـا عـن نظریتـه األخالقیـة، و 
وتركه األمر لنا لنولـدها مـن خـالل عرضـه لجمیـع البـدائل الممكنـة كحلـول أخالقیـة ، وتـرك السـؤال 
مفتوحــًا بــال إجابــة فهــو فیلســـوف إفتراضــى بالدرجــة األولــى ، كثیــرًا مـــا كــان یعــرض األمثلــة ویبـــدأ 

  )٢(. فرض ، وكثیرًا ما كان یطرح األسئلة األخالقیة أكثر مما یجیب في میدان األخالقبأ
كــذلك تــأثر بارفــت بفلســفة ســقراط األخالقیــة ، حینمــا لــم یجعــل ســقراط الفلســفة عمــًال تأملیــًا 
محضــًا ،بــل جعلهــا معاشــه وتشــمل جمیــع جوانــب الحیــاة ، فكانــت الفلســفة  تمــرین روحــي وأخــالق 

  .وكذلك كانت أخالق بارفت عملیة تطبیقیة )٣(. ممارسه وحكمه وتوجیه للحیاة 
  

 )م.ق ٣٤٧ – ٤٢٩(أفالطون  -٤                               
، فالرجـل العـادل هـو الرجـل السـعید الـذي یتمتـع  العـدل هـو السـعادة نفسـها أنیرى أفالطـون 

، أي العـــدل ال یقـــوم علـــى المســـاواة، بـــل علـــى األولویـــةبالقناعـــة وعـــدم الخـــوف مـــن المـــوت، وهـــذا 
تحقـق العـدل الـذي یتعـادل مـع السـعادة، وأخـالق السـعادة تهـدف أولویة االستحقاق للفقـراء، وحینئـذ ی

إلــى تحقیــق رفاهیــة األشــخاص بتحقیــق الفضــائل التــي یمارســها أفــراد الجماعــة لكــي تســتحق الحیــاة 
اإلنسانیة أن تعاش، ولكي تكون جدیرة بأن تعاش، لذلك فـال یجـب أن یعـیش الفـرد بمفـرده، بـل فـي 

عــدم بتحقیـق القـیم األخالقیـة التـي تحـافظ علـى  هیـة األشــخاصحیـاة جماعیـة ینشـد فیهـا تحقیـق رفا
.. ، فشرط العیش مع الجماعة هو عـدم إیـذاء اآلخـرین مـن سـرقة وقتـل ،  إلحاق الضرر باآلخرین

الخ، ومن أهم المبادئ األخالقیة لدیـه هـو البعـد عـن الرفاهیـة المتطرفـة وعـدم العزلـة عـن المجتمـع 
  )٤(.خرینبل االنغماس فیه وعدم إیذاء اآل

ــــا أن نــــدرك مــــدى تــــأثر بارفــــت بفلســــفة أفالطــــون األخالقیــــة، حینمــــا أســــس نظریتــــه  ویمكنن
األخالقیة على مبادئ العدالة وعدم الخوف من الموت واألولویة لمن هم أسوأ حاًال منا مـن الفقـراء 

الخاصـــة وكبـــار الســـن واألطفـــال والمرضـــى، واحتـــرام قیمـــة الحیـــاة ورفـــض وأصـــحاب االحتیاجـــات 
االنتحار ورفض األفعـال المفـردة وعـدم إلحـاق الضـرر بـاآلخرین وأن ال نسـتخدمهم كوسـائل مجـردة 

  ...، وهذا سوف یتضح حینما نقوم بعرض نظریته األخالقیة 

                                                
(1)Guthrie W.K.C: The Socratic Elenchus, oxford, studies in Ancient philosophy, 

p.p. 27-28. 
(2) Ryan Allen: Comments about reasons and persons, Cambridge studies, p.p., 18-

19. 
 . ٩٠، ص  ٢٠٠١، ترجمة عادل العوا ، بیروت ، لبنان ، الفكر األخالقي المعاصر : جاكلین روس  (٣)

(4) Stanford Encyclopedia of Philosophy, Plato Ethics, p. 371. 
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نمــا لــم یتحیــز للمســتقبل ومــن جهــة أخــرى ، نجــد بارفــت ینتقــد فلســفة أفالطــون األخالقیــة حی
.. ولقــد عبــر بارفــت عــن ذلــك قــائالً .. وجعــل انحیــازه للحاضــر فقــط، واعتقــد أن هــذا هــو الصــواب 

إن مطلــب أفالطـــون للحاضـــر القریـــب هـــو مطلـــب خـــاطئ وغیـــر عقالنـــي، فهـــو ال یبحـــث عـــن "
ا أن المستقبل وال السعادة المستقبلیة، بل یحزن على الماضـي األلـیم، فـي حـین أنـه یجـب علینـ

  أرنسـت بارتریــدجویـرى  )١(". نهـتم بالمسـتقبل ونتجـه إلیــه ونهـتم بـه أكثـر وباألجیــال المسـتقبلیة
نــه یجــب علینــا البحــث دعانــا إلــى  أن بارفــت قــد ٕ  االلتــزامعــن مســتقبل أفضــل ألنفســنا وألطفالنــا ، وا

وام التــاریخ و اســتمرار الحضــارة، كمــا أنــه یجــب علینــا أن نلتــزم بتحســین آفــاق المســتقبل مــن أجــل د
   )٢(. أخالقیًا بهذه األجیال المستقبلیة والمستقبل

احثــة أن فلســفة بارفــت تعبــر عــن المجتمــع األمریكــي الــذي یــرى وجــوده كامنــًا فـــي وتــرى الب
المســتقبل ، ال الماضــي ، ألنــه مجتمــع بــال ماضــي مشــرق أو تــاریخ عریــق یتحــدث عنــه ویمجــده ، 
كمـــا أن قیمـــة الماضـــي لـــدى الشـــعوب ال تقـــل عـــن قیمـــة الحاضـــر أو المســـتقبل ألن الماضـــي هـــو 

  ..أساس قوى لهذا المستقبل 
إنـه یجـب علــى المـواطنین الــذین "كـذلك انتقـد بارفــت أفالطـون حینمـا طالــب فـي الجمهوریــة و 

هـــذه النظریـــة تتعـــارض مـــع كـــل معـــاني .."، قـــائًال " تنقصـــهم ســـالمة األعضـــاء أن یتركـــوا للمـــوت
ـــــل ظـــــروفهم  ـــــا أن نضـــــع أنفســـــنا مكـــــان اآلخـــــرین وأن نتخی الشـــــفقة واإلحســـــان ، ألنـــــه یجـــــب علین

ن وأوضـاعهم وأن تكــون ال ٕ معاملــة بالمثــل ، لــذلك فــال یجــب أن نعامــل هــؤالء األشــخاص بقســوة ، وا
كنت قد نادیت فـي بعـض الظـروف بـالموت الـرحیم أو المـوت بـدافع الشـفقة ولكـن األسـباب مختلفـة 

". وهى أسباب لـیس فیهـا جحـود أو نكـران جمیـل ، بـل أسـباب طبیـة ولیسـت تحقیقـًا لهـدف المـریض
)٣(  

 م.ق) ٣٢٢ – ٣٨٤(أرسطو  -٥
بـــین    Distrbutive Justice  بالعـــدل التـــوزیعىأهـــتم أرســـطو فـــي فلســـفته األخالقیـــة 

األشـــخاص، ولكـــي یتحقـــق هـــذا العـــدل یجـــب أن یحـــدث توزیـــع عـــادل للخیـــرات، كمـــا أهـــتم بالعـــدل 
الــذي یتمثــل  فــي تجریــد مرتكــب الضــرر ممــا جنــاه مــن و   compensative Justiceالتعویضــي 

مكسب ألن فعله خاطئ وظالم ویخلو من العدل، لذلك یجـب تعـویض الشـخص المظلـوم عمـا وقـع 
علیه مـن ظلـم وتغـریم المعتـدى وعقابـه ،فالعقوبـة تصـون األخالقیـة، وهـذا هـو المعیـار الـذي ینبغـى 

                                                
(1) Derek Parfit:Climbing the mountain, p. 48. 
(2)Ernest Partridge: Should we seek a better future?, Ethics and envirounment, 

university of California, p.p., 82-83. 
(3) Derek Parfit: The tanner lectures on human values, p.p., 317-319. 
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أي أن العـدل یعنـى المسـاواة ، مسـاواة جمیـع  )١(.لأن تقـوم علیـه العدالـة االجتماعیـة والتوزیـع العـاد
  .قاألشخاص أمام القانون، مساواة قانونیة ، وهكذا ال تنفصل السیاسة عن األخال

ویوجد أتفاق أخالقي بین بارفت وأرسـطو فـي مفهـوم العـدل والعدالـة ، وهـذا یمكـن أن نلمسـه 
، ولـم یقصـد بـه السـلوك القـویم، "األخـالق النیقوماخیـة"بوضوح في تصـور أرسـطو للعـدل فـي كتابـه 

   )٢(. بل الخیر العام أو الفضیلة على اإلطالق
ولقــد أولــى أرســطو للعــدل أهمیــة خاصــة مــن ســائر الفضــائل األخالقیــة ووصــفه بأنــه أعظــم 

  :الفضائل وهو نوعان 
  :عدل خاص وهو نوعان-٢عدل عام وهو االلتزام بالقانون                -١
  .عدل تعویضي -أ 
  .عدل توزیعي-ب 

العـــدل التعویضـــي بالمســـاواة ویتســـق مـــع الفضـــیلة، والعـــدل التـــوزیعى یتعلـــق بتوزیـــع بط یـــرت
الطیبات بین أفراد المجتمع ویقوم على مفهوم االستحقاق واألولویة والجدارة، ولم یحـدد أرسـطو  مـا 
هـو المعیــار الــذي یقــوم علیــه هــذا االســتحقاق، أي أن التوزیــع بــین األشــخاص ال یكــون متســاویًا أو 

ن غیــر مماثــل وذلــك وفقــًا الحتیاجــات كــل شـخص، ولقــد لفــت أرســطو االنتبــاه إلــى أن المســاواة یكـو 
المطلقــة فــي التوزیــع بــین األشــخاص ال تكــون عــدًال ، أي هــي مســاواة نســبیة، ألن المســاواة التامــة 
لیســـت عـــدًال فـــي كـــل األحـــوال، ویجـــب أن یـــتم التوزیـــع وفقـــًا للحاجـــة التـــي تحـــل محـــل االســـتحقاق 

رة وحینئذ تصبح الحاجة هي المعیار األخالقي عند التوزیع، ولكن عند الوقوف أمـام القـانون والجدا
یجـب أن یكــون هنــاك مســاواة قانونیــة وتغــدو مهمــة القاضــي هــي تعــویض المجنــي علیــه عمــا لحقــه 

  )٣(.من ضرر من مرتكب هذا الضرر بنفس المقدار الذي اغتصبه بسبب إلحاقه األذى باآلخرین
ویمكننــا أن نــدرك مــدى تــأثر بارفــت بوضــوح بفلســفة أرســطو األخالقیــة، حــین جعــل العــدل   

مبدأ أساسي من مبادئ نظریته األخالقیة، وفى تفضیله لقیمة األولویـة علـى قیمـة المسـاواة ومفهـوم 
  .قاقالحاجة على االستح

  
  
  
  
  

 )م.ق ٣٠١(الرواقیة  -٦
                                                

(1) G. Akrel: Philosophical Essays, Aristotle's. Moral philosophy, vol 11, edited by 
Daniel Garber, Cambridge University press, 1998.p,654. 

(2)J.M Macdonald: The Republic of Plato, Oxford University press, 1979, p. 7. 
(3) The Oxford Translation of Aristotle, translated and edited by W.D. Ross, 1925. 
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ویجـب علـى اإلنسـان أن  حـب البقـاء هـو أحـد المیـول األساسـیة الطبیعیـةترى الرواقیـة أن  -
ك فــإن كـل كـائن حـي علیــه أن یحـافظ علـى وجــوده لـذل )١( .یحـافظ علـى صـحته وحیاتــه فـال یهلكهـا

   )٢(.لكي یحافظ على غریزة البقاء
ولقد تأثر بارفت بتلك األفكار الرواقیة في أخـالق الرعایـة واألخـالق الطبیـة وأخـالق الصـحة 

 )٣(.تمــام بالصــحة العامــة واســتخدام  الخالیــا الجنینیــة فــي عــالج األمــراضالعامــة ودعــي إلــى االه
یجب علینا الدفاع عن الحیاة وحلم البقـاء بالبحـث فـي الظـروف التـي ".. ولقد تحدث بارفت قائالً 

ض المتعلقـــة بالســـن لكـــي نـــؤخر مرحلـــة تـــؤدى إلـــى الشـــیخوخة والتغلـــب علیهـــا وعـــالج األمـــرا
الشــیخوخة، ونحــن لــدینا میــل فــي البقــاء وأن نضــاعف مــن عمرنــا وأن نغــزو المــرض ونتجنــب 
ــى الظــروف المنهكــة للعمــر وأن نبحــث عــن الغــذاء الصــحي  ــاة والشــیخوخة بالقضــاء عل المعان

  )٤(". حي وبیئة نقیة والعیش وفقًا للطبیعةالصوالهواء 
، والمخیـف عدم الخوف من الموتكذلك تعتقد الرواقیة في  - ا مخیفـًا ، ألن الموت لیس شـیئً

مخیــف، وال یجــب علینــا أن نكتــرث بــالموت، ألن الرواقــي یشــب ه الصــخرة هــو أن نعتقــد أن المــوت ُ
ولقــد دعـي بارفـت أیضــًا لعـدم الخــوف  )٥( .التـي تهاجمهـا األمــواج دون أن تزعزعهـا اآلالم الجسـدیة

  .من الموت ولكن ألسباب مختلفة كما رأینا 
شــراك الفقیــر فــي الثــروة  باإلحســاننــادت الرواقیــة - ٕ ، ألن مجــرد امــتالك الثــروة ال یعطــى وا

للرواقي من الناحیة الخلقیة حق التمتع بها بمفردة، وهذا نابع من رفـض األنانیـة وخدمـة الغیـر عـن 
رضــي وقبــول عقلــي لكــي ال یشــعروا بمــدى الظلــم الواقــع علــیهم ألن مــن واجبنــا األســمى أن نبحــث 

وكــــذلك كانــــت نظریــــة بارفــــت  )٦(. ق لهــــم الرفاهیــــة وحیــــاة أفضــــلعــــن الســــعادة لآلخــــرین وأن نحقــــ
ورفض المـذهب األنـاني، كمـا  األخالقیة تقوم في مبادئها على مبدأ اإلحسان والتوزیع العادل للثروة

  )٧(.أن الرواقي یقدر بأنه ال یوجد شر سوى الشر األخالقي ویجب علینا تجنبه ألن الحیاة مقدسة
  )٧(.مقدسة

                                                
، اإلســكندریة ، منشــأة المعــارف ، ص  أرســطو والمــدارس المتــأخرة: ذكــى `، مــیالد محمــد فتحــي عبــد اهللا) ١(

١٦٣-١٦٢. 

 .٢٥٦، مكتبة النهضة العربیة ، القاهرة ، ص  األخالق النظریة: عبد الرحمن بدوى) ٢(

(3) The American Journal of Bioethics, Derek-Parfit, 2004. 
(4)Derek Parfit: The history of western ethics from the beginning of the 20th 

century, oxford university, 2007, p. 112. 
 .٤١، ص ١٩٥٨، القاهرة، لجنة التألیف والترجمة  دروس في تاریخ الفلسفة: إبراهیم مدكور، یوسف كرم) ٥(

، ١٩٤٩،  ٢، جــ ١توفیـق الطویـل ، ط. ، ترجمـة وتعلیـق د المجمل فى تاریخ علم األخالق: هنرى سدجویك) ٦(
  . ٢٢٣-٢٢٢دار الثقافة باإلسكندریة ، ص ص 

  
 

 .٩٢-٩١، ص ص مرجع سابق : جاكلین روس) ١(
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ـــه، وال  - یعـــد مـــذهب الرواقیـــة مـــذهبًا كـــامًال فـــي الجبـــر ، فالشـــریر لـــیس مســـئوًال عـــن أعمال
قــدرت مـن قبـل وتحــتم یسـتحق أن یعاقـب علیهـا، أل ن تلــك األفعـال الخاطئـة التـي قــام بهـا كانـت قـد ُ

ولقـــد اعتقـــد بارفـــت أیضـــًا بالحتمیـــة وعـــدم اســـتحقاق العقـــاب ولكـــن ألســـباب  )١(.وقوعهـــا بالضـــرورة
عل قد ارتكبتـه ذاتـي السـابقة وكـان قـد قـدر علـى مختلفة هي الذوات الالحقة ، فكیف أعاقب على ف

نحــن نســخ مصــغرة، هــذه حقیقــة واضــحة بــذاتها تعنــى وجودنــا المســتمر عبــر الــزمن، وال .. "قــائًال 
یجـب أن تعاقـب هـذه النسـخ علـى أي شـيء قـد تـم فـي الماضـي ، أي أنهـم ال یسـتحقون العقـاب أو 

ما تحملوه مـن مشـقة وألـم ، أي أن التعـویض توجیه اللوم أو الذنب ، والبدیل أن یعوض اآلخرین ع
ممكــن ، فاألعبــاء یمكــن أن تعــوض بفوائــد أكبــر لكــي نعمــل علــى إنهــاء معانــاتهم الخاصــة، كــذلك 

ومــن جهــة أخــرى  )٢(".فالنســخة المكــررة منــى ال تســتحق العقــاب، أي ال یوجــد أحــد یســتحق العقــاب
أول شـــخص ارتكبتهـــا، ومـــع " أنـــه یجـــب علـــى أن أعاقـــب علـــى الجریمـــة إذا كنـــت أنـــا "رأى بارفــت 

التسلیم بوجود االستمراریة السیكولوجیة بین ذواتنا الالحقة، والعالقة القویـة بـین أنـا اآلن وذاتـي فـي 
  )٣(".المستقبل ،ومن ثم فال یصبح هناك استحقاق للعقاب

 )٤(.، وأن الحكــیم الرواقــي یســعد وهــو علــى آلــة التعــذیب األلــم لــیس شــراً رأت الرواقیــة أن  -
یل اآلخـرین أو مـن أجـل الـدفاع عـن ولقد رأى بارفت أن األلم لیس شـرًا أیضـًا ، إذا مـا كـان فـي سـب

ونحـن ال نجـد لـدینا سـبب معقـول . وألم جسـدي -٢ألم ذهني عقلي  -١:فكرة نبیلة ، واأللم نوعان 
فـي أن ننهـى األلــم إذا مـا كــان مـن أجــل اآلخـرین، أمـا األلــم الشخصـي الــذي یكـون مــن أجـل رغبــة 

، في حـین أن األلـم األصـیل هـو فهو ألم زائف غیر أصیل ولیس له سبب أخالقي أو قیمة أخالقیة
فلــه أهمیـــة أخالقیـــة وعقلیـــة ، .الــذي ال یجـــب علینـــا أن نتجنبــه ألنـــه لـــیس شــرًا  جوهریـــًا  أو ســـیئ 

  )٥(".واالعتقاد بأنه شر هو اعتقاد مناف للعقل وغیر معقول
الـذي  the stoicما یضحكوا على هـذا الرواقـي أن البعض رب"ویرى بارفت في موضع آخر 

  القي، ــــــــــر أخــــــبح ألمه شـمة أو معنى، ولذلك ال یصــد لذلك قیــدة، وال یجـــعر باآلالم الشدیــــــــــال یش
  

لـذلك ینكــر الرواقــي أن یصــبح األلــم الــذي یشــعر بــه شــر ویجــب أن یجــد فــي نفســه األســباب 
  )٦(".لكي یتجنب هذا األلم

 رفضـــــت قیمـــــة المشـــــاركة حـــــینوباإلضـــــافة إلـــــى ذلـــــك ، انتقـــــد بارفـــــت الفلســـــفة الرواقیـــــة  -
إن هـذه الفلسـفة ال ".. قـائًال  واالنخراط في الحیاة العامـة وعـدم التعـاون فـي إنتـاج الخیـرات العامـة

                                                
(1) Wikipedia, the free encyclopedia, the famous philosher, 2010. 
(2) Derek Parfit: Comments, personal identity and injustice, p.p., 837-839. 
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, p.p., 223-224. 
(4) Rachal Stuart: The journal of Ethics, stoics, 2009. 
(5) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 432-433. 
(6) Derek Parfit: The tanner lecture on human values, p.p., 353-354. 
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جــل اآلخــرین وتخلــو مــن قیمــة المشــاركة المجتمعیــة، ویعــیش فیهــا الحكــیم تتمتــع بالتضــحیة أل
الرواقي بمفرده ، یبتغى حیاة العزلة ، غیر مدرك إنه حین ینشد هـذه العزلـة یضـحى بكـل التـراث 

   )١( ."األخالقي الرواقي ویلقى به بعیدًا في عرض البحر
  المصدر الحدیث: نیاً ثا

 )١٦٧٩ – ١٥٨٨(توماس ھوبز 
تومــــاس هــــوبز فیلســــوف سیاســــي أنجلیــــزى فــــي القــــرن الســــابع عشــــر وضــــع نظریــــة العقــــد 
االجتماعي ، وأفكاره تعكس صورة صادقة لطبیعة القرن السابع عشر الذي عـاش فیـه وهـو طغیـان 

، وفــى هــذه الحالــة ال یصــبح هــم لإلنســان ســوى المحافظــة علــى وجــوده وذاتــه ،  )٢(المادیــة اآللیــة 
لــذلك یجــب الــدخول فــي تعاقــد یخــرج األشـــخاص مــن حالــة الفطــرة إلــى حالــة المجتمــع المـــنظم أو 
الدولـــة علـــى یـــد الحـــاكم الـــذي یتنـــازل لـــه الجمیـــع عـــن حـــریتهم وتصـــبح ســـلطته مطلقـــة لكـــي یكفـــل 

فاظ على حیاة أبناء المجتمع ، ویجب أن یطاع طاعة عمیاء لتفادى سـقوط الدولـة والعـودة إلـى الح
   )٣(. حالة الطبیعة األولى

اللتزام بالتعاقدات الساریة المفعول ، والظلم هـو اإلخـالل بهـذه التعاقـدات ویصبح العدل هو ا
والعقد هو شـریعة المتعاقـدین، والـذي یقـوم بتوزیـع الخیـرات هـو هـذا الحـاكم ویجـب علـى المتعاقـدین 
أن یرضــوا بهــذا التوزیــع ، ألن العقــد بــین الطــرفین، وال ظلــم یقــع علــى المتعاقــدین، إنمــا الظلــم هــو 

مـع أمكـان قیـام اختالفـات عادلـة نتیجـة لتوزیـع الخیـرات .. تحلل من هذا االلتـزام التعاقـديمحاولة ال
   )٤(.على األفراد

ادلـة عنـد التوزیــع علـى األشـخاص كانــت موجـودة مـن قبــل وتـرى الباحثـة أن فكـرة الفــروق الع
لـــدى أرســـطو ثـــم لـــدى هـــوبز وهـــى تمثـــل البـــذرة األولـــى التـــي نبتـــت منهـــا أفكـــار بارفـــت نفســـه عـــن 
جبـــار  ٕ األولویــة، أولویــة التوزیــع علــى الفقــراء ومــن هــم أســوأ حــاًال منــا وضــرورة مبــدأ اإلحســان ، وا

ره للـــدول التـــي تمـــوت جوعـــًا وكـــذلك األشـــخاص الـــدول الغنیـــة علـــى التبـــرع بخمـــس دخلهـــا أو عشـــ
  .األغنیاء ویجب علیهم التبرع بخمس دخلهم للفقراء

وباإلضافة إلى ذلك، یمكننا أن نجـد تشـابه بـین بارفـت وهـوبز حـین أعتقـد هـوبز بـأن الحریـة 
الحقیقیـة یجــب أن تتقیــد بالقــانون الـذي یقــوم علــى الفعــل وأن تخــرج عـن كونهــا حریــة جوفــاء، حریــة 

إن االختیـار : "وكـذلك أعتقـد بارفـت بقیمـة الحریـة المقیـدة قـائالً  )٥(. قة من غیـر قیـود أو روابـطمطل
                                                

(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 408-409. 
(2) Well Black : Oxford dictionary, Thomas Hobbes, 1995. 
(3) M.(ed) Dietz: Thomas Hobbes and political theory, 1990. Lawrence, university 

of Kanses, press, p. 171. 
(4) SA(ed), Lioyd: Special issue on the moral and political philosophy, Thomas 

Hobbes, ,the university of press, 2001. p. 37. 
الالنهائي ومن ) الجوهر(یمثل اسبینوزا تیارًا تامًا من الفكر النظري األخالقي من حیث تأكیده  على وحدة (*) 

.حیث فكرته عن أن الحكمة الحقیقیة تجثم في فهم نظام الطبیعة بما ینتج بلوغ متعة فرح أبدى  
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الحــر لــیس لــه وجــود ولــیس لــه أي نــوع مــن األهمیــة األخالقیــة ولــیس ضــروریًا فــي حــد ذاتــه ألنــه 
لــى األسـوأ ویـرتبط بتحقیــق الـدوافع األنانیــة وحـب الــذات اختیـار غیـر عقالنــي ویجعـل حیاتنــا تتجـه إ

ورغبتنا في تحقیق مصلحتنا الشخصیة ، وهذا یتناقض مع األخالقیة ، ألنـه سیصـبح اختیـارًا أنانیـًا 
 .")١(  

وبز فـي موقفهمــا ومـن جهـة أخــرى ، یمكننـا أن نــدرك وجـود اخــتالف أخالقـي بــین بارفـت وهــ
الثــورة علــى الظلــم أو الحــاكم بحكــم  هــوبزمــن الثــورة علــى الظلــم والحــاكم المســتبد ، فبینمــا یــرفض 

حینمـــا رفـــض الثـــورة علـــى  هـــوبزالتعاقـــد بینهمـــا والعقـــد شـــریعة المتعاقـــدین ، نجـــد بارفـــت یعـــارض 
المسـتبد الطاغیـة حینمـا  یجب علینا أخالقیًا أن نقتل هذا الحاكم.."الحكومة وعدم قتل الحاكم قائًال 

یقودنــا إلــى حــرب غیــر عادلــة  أو نثــور علیــه، ولــذا فلقــد أخطــأ هــوبز حینمــا نــادي بإطاعــة أوامــر 
مباح   )٢(".الحاكم،ولذا یعد العصیان المدني ُ

 )) (*١٦٧٧ – ١٦٣٢(نوزا یسباباروخ  -٢
، حیـــث یجـــب أن یتعـــایش النـــاس مـــع  قیمـــة المشـــاركة علـــىأكـــدت أخـــالق أســـبینوزا العملیـــة 

بعضــهم الــبعض فــي مجتمــع متماســك متعــاون، مجتمــع ال یقــوم علــى المصــالح الشخصــیة األنانیــة 
نما یقوم على  ٕ ، فاألشخاص الصـالحین األخیـار یصـبح اهتمـامهم موجـه ریة الغیریةالعالقات اإلیثاوا

نحــو المصــلحة المشــتركة ومنفعــة الجمیــع، لــذلك تلغــى فكــرة االنتحــار ألنــه یجــب أن نحــافظ علــى 
  )٤( .بقائنا ونسعى للوصول إلى السعادة الكلیة حین نساعد اآلخرین

بعمــق علــى فكــر بارفــت حینمــا ویمكننــا أن نــدرك كیــف أن أخــالق اســبینوزا العملیــة قــد أثــرت 
  .ولدت لدیه فكرة المشاركة وهى من أهم أركان نظریته األخالقیة 

ولقــد تــأثر بارفــت بالمبــدأ األساســي لــدى اســبینوزا وهــو مبــدأ إرادة الحیــاة ، وهــو مــا عبــر عنــه 
 كل شيء یكافح من أجل الحفاظ علـى البقـاء بقـدر المسـتطاع، وكـل فـرد یكـافح: "اسبینوزا بقولـه 

أجل الحفاظ على وجـوده بقـدر المسـتطاع، والواقـع أن هـذا أمـر ضـروري وبـدیهي مثلمـا هـو  من
بدیهي أن الكل أكبر من الجزء كما أنه مبـدأ قبلـي وحقیقـة متعالیـة عـن ظـروف المكـان والزمـان 

.")٣(  

                                                                                                                                       
.٣٠سابق ص  الفكر األخالقي المعاصر، مرجع: جاكلین روس  

(5) Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008, 12 Feb, Hobbes. 
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 161. 
(2) Derek Parfit: The tanner lectures on human values, p.p., 231-232. 
(3) Gille  Deleuze: Spinoza, practical philosophy, Ethics, 2004.P,131. 
 
(1)Benedictde Spinoza: The ethics, translated from Elwes published by http://ebooks. 

adelaide.edu.au/spinoza Benedict/ethics.p.753. 
(2) Ibid ,p ,27. 



٢٦ 
 

 ة فــــي الوجــــودجبریــــة صــــارمومـــن جهــــة أخــــرى، أظهــــرت أخـــالق اســــبینوزا إلــــى وجــــود ثمـــة 
كل األشیاء تسیر وفـق نظـام خالـد .. "، حیث نجد أسبنوزا یفصح عن تلك الجبریة قائًال  والطبیعة

مقــدر أن یحــدث هكــذا، فــإذا مــا ضــربني  ــل ألنــه ُ ــة وال یحــدث شــيء بالصــدفة ، ب وقــوانین ثابت
 شخص بحجر وقتلني، فهذا ال یحدث وفـق الصـدفة ، ولكـن بمشـیئة اهللا ،ویجـب أن نكـون علـى

،ألن "یقــین مــن هــذه األمــور الحتمیــة، وأن نعتقــد اعتقــادًا راســخًا فــي وجــود الحتمیــة والضــرورة
الجبریـــة تقوینـــا علـــى احتمـــال متاعـــب الحیـــاة حینمـــا نتـــذكر أن جمیـــع األشـــیاء تســـیر وفقـــًا لقـــوانین 

هـذه  ضروریة أبدیه،وهذا أیضًا سر التفاؤل حینما نـتعلم االبتسـام فـي وجـه األمـور الحتمیـة ،كمـا أن
. الفلســفة الجبریــة تعلمنــا أن ال نفكــر كثیــرًا فــي المــوت ، كمــا إنهــا تخفــف مــن أنانیتنــا وحبنــا لــذواتنا 

ولقد قامت أخالق بارفت أیضـًا علـى تلـك الحتمیـة والسـببیة واآللیـة المطلقـة وهـى المثـل األعلـى  )١(
ضــروریة بــین الســبب  توجــد عالقــة.. "الـذي یرمــى إلیــه العلــم الحــدیث، ولقـد عبــر عــن ذلــك قــائًال 

، كمـا أن تلـك كمـا فعـل اسـبینوزا  والمسبب ، وال یجب علینا أن نحل مشكلة الحتمیة أو السببیة
ن أختلـف السـبب ، فاألحـداث  ٕ الحتمیة تتفق مـع عـدم وجـود إرادة حـرة یمكـن أن تكـون صـواب وا

آخـر تأكیـدًا  ویـرى بارفـت فـي موضـع )٢(". مقدرة من قبـل ونحـن نعـیش فـي عـالم ضـروري حتمـي
إنـــه فـــي ظـــل هـــذا االختیـــار الفـــردي ســـتكون .. "لرفضـــه الحریـــة وتأییـــده  للضـــرورة والجبریـــة قـــائًال 

ال تجلــب ســوى االختیــار الالأخالقــى أو النتیجـة بائســة  وسیصــبح الواقــع مأســاوي تعــیس ، فالحریــة 
  )٣(".الالعقالني الذي یجعل حیاتنا تتجه لألسوأ

ي حـــین كانـــت وتـــرى الباحثـــة، وجـــود اخـــتالف جـــوهري بـــین كـــل مـــن بارفـــت واســـبینوزا ، ففـــ
أخالق اسیبنوزا دینیة ترى اهللا هـو العقـل الالنهـائي األبـدي ، وأن الرضـا التـام یكـون باالتحـاد معـه، 

حیـث أعتقـد أن هـذا " األسـباب واألشـخاص"كانت أخالق بارفـت ال دینیـة ولقـد أقـر بـذلك فـي كتابـه 
  .قعیة هو السبیل لالنطالق نحو األخالق التي ال تحصى ، األخالق الحیاتیة الوا
جون لوك  -٣                                 

)١٧٠٤ – ١٦٣٢( 
  :توجد نقاط أتفاق كثیرة بین بارفت وجون لوك یمكن عرضها على النحو التالي

وكـذلك  )٤(. لقد درس جـون لـوك ، الفیلسـوف التجریبـي ، الطـب وتـأثر بنتـائج العلـوم الطبیعیـة -١
ـــــة، كاالستنســـــاخ  ـــــة فـــــي أخالقـــــه الطبی درس بارفـــــت الطـــــب وتحـــــدث عـــــن المشـــــكالت الطبی

                                                
 
(3) Derek Parfit: Five mistake in moral mathematics,university of Kansas;1995. 

p.p., 29-30. 
(3) Derek Parfit: Over population and the quality of life, Applied Ethics .oxford 

university press .1986 . p. 8,  
 ،وفـاءدار ال ،،الجـزء األولقـرنین السـابع عشـر والثـامن عشـرالفلسـفة الحدیثـة فـي ال: محمد توفیـق الضـوي) ١(

 .١٣٣شبین الكوم، ص 
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واإلجهـــاض وزراعـــة األعضـــاء ونقلهــــا واالنتقـــاء الجینـــي والخالیــــا الجذعیـــة الجنینیـــة والقتــــل 
  )١(.ة والتبرع باألعضاء وواجب الطبیب األخالقي نحو مرضاهالرحیم والقتل بدافع الشفق

نـادى جـون لـوك بـأن اإلنسـان كـائن اجتمـاعي یجـب علیـه أن یتشـارك مـع اآلخـرین فـي صــنع  -٢
، وكذلك أعتقـد بارفـت فـي أخالقـه االجتماعیـة بضـرورة الوجـود مـع اآلخـرین، وأن  )٢(.القرار 

القــرار یجــب أن یكــون جماعیــًا لكــي نتجنــب القــرار المتطــرف، فلــیس هنــاك صــفوة أو جــوكر 
  )٣(.نبع من الجماعة بالمشاركة لكي نصل إلى الفعل المثاليیقوم بصنع القرار ، بل القرار ی

كمــا أنكــر جــون لــوك األخــالق الفطریــة تمشــیًا مــع اتجاهــه التجریبــي الحســي العملــي، وبســبب  -٣
المنحــى، كمــا أقــام علــم ظهــور االتجــاه العلمــي األخالقــي لدیــه، وتأكیــده هــو نفســه علــى هــذا 

نظري لألخالق یتطابق مع الریاضیات لكي یجعلها مثل العلوم الدقیقـة، معتقـدًا أنـه باإلمكـان 
البرهنـة علـى المبــادئ األخالقیـة بــالمنطق الریاضـي النظــري لكـي تتســم بالدقـة التــي تتسـم بهــا 

وهكـــذا فعـــل أســـبنوزا مـــن قبـــل وكـــذلك كانـــت أخـــالق  بارفـــت مكتســـبة  )٤(. العلـــوم الریاضـــیة
ــــة ، بــــل القــــیم  ــــم والتكنولوجیــــا فــــال وجــــود لقــــیم فطری ــــه تبنــــى أخــــالق العل ــــة ألن ولیســــت فطری

اسـتطعنا األخالقیة مكتسبة من المجتمع ونجدها في العقل وتوجد تلـك القیمـة األخالقیـة متـى 
  )٥(.أن نبررها لآلخرین وأدت إلى أفعال صواب خیرة وجائزة

مــن خــالل الــوعي والــذاكرة ،التــي تــدل  Personal identityنــاقش لــوك الهویــة الشخصــیة  -٤
  سیان وفقدان الذاكرة یلغى وجود الوعي ویقطعه عن على استمرار وجود الجسم، وذكر أن الن

  
  
  

ـــذات  ،وبهـــذا یتمیـــز الشـــخص عـــن اآلخـــرین "  self"مواصـــلة عملیـــة التـــذكر، والـــوعي هـــو ال
بذاكرته، فالهویة الشخصیة تقوم على الوعي ، وللـذاكرة دور حقیقـي فـي وجـوده، ولكـن العقـل 

   )٦(.التي مرت به اإلنساني مصاب كثیرًا بالنسیان، نسیان تذكر األحداث
  

                                                
(1) Derek Parfit: On doing the best for children, Ethics and population, 
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(3) Derek Parfit: Five mistake in moral mathematics, p. 25. 
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(6) Paul Helm: Locke's theory of personal identity, the journal of royal  philosophy, 
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ومن وجهة أخرى، یرى لوك أن الهویة تعنى أن صفات الشيء لم تتغیر مـن لحظـة وجودهـا 
ارنة بما هي علیه اآلن، وهى تكمن أیضًا في تماثل الوعي مع ذاتـه، فسـقراط النـائم لـیس السابق مق

هـو ســقراط المســتیقظ ، ألن سـقراط المســتیقظ یكــون علـى وعــى بمــا یقـوم بــه مــن أفعـال، ولــیس مــن 
العـدل معاقبــة شــخص مــا علــى خطــأ قــد ارتكبـه توأمــه بــدعوى التشــابه بینهمــا، وحینمــا تســقط أجــزاء 

ولـــم یعـــد بأمكـــانى تـــذكرها واســـترجاعها ، فلـــن یصـــبح بوســـعي الـــوعي بهـــا مـــرة أخـــرى مـــن ذاكرتـــي 
وكیــف أعاقــب علیهـــا رغــم أنــى نســـیتها، فهــذا الرجــل یمثـــل أشــخاص مختلفــین فـــي أزمنــه مختلفـــة، 
فـقوانین البشـر ال تعاقـب المجنـون عمـا اقترفـه مـن أثـم وال تعاقـب السـلیم عنـدما كـان مجنونـًا ألنهمـا 

 شخصًا واحـدًا ، وكـذلك ال یجـب علینـا أن نعاقـب الرجـل الـذي یمشـى وهـو سیصبحان شخصین ال
ذا لــم یوجــد ذلــك الــوعي فــال توجــد  ٕ نــائم ، فالعقــاب یــرتبط بــالوعي ، ومعیــار الهویــة هــو الــوعي ، وا
هویة كمـا یكـون العضـو المبتـور لـیس لـه عالقـة بالجسـم بعـد بتـره ، كـذلك ال یكـون للشـخص هویـة 

  )١(. بعد فقدان وعیه
الهویـة  وأن الـوعي هـو معیـار عدم وجود هویة شخصیةفي " لوك " ولقد تأثر بارفت بفلسفة 

سـقاط العقــاب بســبب تغیــر هــویتي ٕ وك بمــا عرضــه فــي وباإلضــافة إلــى ذلـك تــأثر بارفــت بجــون لــ. وا
، "وجهــة نظــر فلســفیة"، ولقــد ذكــر بارفــت نفســه ذلــك فــي كتابــه "مقــاالت عــن الفهــم اإلنســاني"كتابــه 

أجــد نفســي أدافــع ".. ، حیـث نجــده یقــول  ٣حاشـیة الفصــل األول ، بـاب الهویــة الشخصــیة ، ص 
قـت مـن عن أفكار لوك عن الهویة الشخصیة ، والتي ترى أن الهویة الشخصیة تتكون طوال الو 

ــى تسلســالت متداخلــة متشــابكة مــن االتصــاالت الســیكولوجیة  اســتمراریة ســیكولوجیة تقــوم عل
المباشرة، وتلعـب الـذاكرة دورًا مهمـًا فـي الـوعي، كمـا فـي الـذاكرة العاقلـة وهـى التـي تسـتطیع أن 
تحـتفظ بالمعرفـة وبهــویتي وباسـتقاللى عـن غیــري ، وأنـا ال أتــذكر مـن الخـارج للــداخل ، بـل مــن 

الــذي  لـداخل للخـارج ، ومــا أتـذكره یكـون أنــا ، والشـخص الــذي یتـذكر اآلن هـو نفــس الشـخصا
رى أن كمــا أن الــذاكرة تزودنــا بمعیــار عــن الهویــة الشخصــیة التــي تــ )٢(".یتــذكر األحــداث الماضــیة

وبنـاء علـى ذلـك فالشـخص ال یصـبح شخصـًا إال  )٣(.االتصال السیكولوجي یحدث بدرجات مختلفـة
لشخصــیة، لــذلك فــالموجود حینمــا یكــون لــه وعــى ذاتــي وذاكــرة، وهمــا معــًا یشــكالن معیــارًا للهویــة ا

اإلنسـاني كاألجنـة ال تصـبح أشخاصـًا إال حینمـا تخـرج للوجـود ویكـون لهـا وعـى ذاتـي وذاكــرة ، أي 
  )٤(. أن الجنین  قبل نهایة الحمل ال یكون له وعى ذاتي

                                                
(1) John Locke: An essay concerning human understanding. chapter xx vil, identity 

and diversity, p. p ,20-21. 
(2) Derek Parfit: The philosophical review, personal identity, vol 80., no1, January, 

1971, p. 3. 
(3) Derek Parfit: Intention and personal identity, 12 October, 2005, oxford 

university, Black well,p. 4. 
(4) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 261. 



٢٩ 
 

نـــا أن نقــارن بــین أفكارهمـــا علــى النحـــو ، ویمكن فلســـفته السیاســیةتــأثر بارفــت بجـــون لــوك فــي  -٥
أنـه یجـب علینـا رفـض السـلطة المطلقـة للحكـام وأنـه مفـوض مـن قبـل .. "التالي ، یـرى لـوك 

اهللا ویجب علینا رفض الحق المطلق للحاكم ، وتأكید حكم األغلبیة والخضوع لـإلرادة العامـة 
 )١(. " لطة المخولـة لـهوعزل الحاكم أو الخروج علیه إذا ما تعدى على الشـعب وتجـاوز السـ

وذلك ألنه یجب الثورة على الحكم التعسفي والسلطان المطلق للملوك ، فـالملوك لـیس لهـم حـق 
  )٢(. إلهي مطلق في الحكم

والحـق أن أفكــار لــوك السیاســیة قــد أثــرت بعمــق علــى بارفــت فــي حدیثــه عــن أخــالق الحــرب 
ال یجــب علــى الجنــود طاعــة الحــاكم إذا مــا كــان مســتبدًا أو طاغیــة ، ألن هــذه الطاعــة .."قــائًال 

ال كانت علـى جثـث اآلخـرین األبریـاء ، فهـذا  للحاكم یجب ٕ أن تكون مشروطة ولیست مطلقة ، وا
الحاكم یستمد شرعیته منا بموجـب تعاقـدنا معـه ، ویجـب أن نفسـخ هـذا التعاقـد إذا مـا أخـل هـو 

  )٣(".بالقیام بواجباته
ـــ ــــوكذل ــــن المعرفوك أـك یـــرى ل ــــ ــــها العقـة الحدســـیة هـــي المعرفـــة التـــي یحصـــل علی ل مباشـــرة ــ

ـــــبرؤی ـــــة مباشــــرة ال تتطــــرق إلیهــــا الشــــك وبــــدون مجـ ـــــهود ألن قضایـ ــــذاتها، ـــــ اها حدســــیة واضــــحة ب
وبالتــالي تتصــف بالصــدق المطلــق لــذلك نطلــق علیهــا المعرفــة البدیهیــة لفــرط وضــوحها وصــدقها، 

ــــوهـــذه المعرف ــــالقة تـــدرك العــ ولقـــد  )٤(. ة بـــین األفكـــار بواســـطة قـــوة عقلیـــة ال یتطـــرق إلیهـــا الشـــكــــ
ما ـــــذلـك حیندوس، و ـــر بـین الحـــــاشـــى المبــال العلـــال باالتصـــتطورت هذه الفكرة لدى بارفت حیث ق

  ا ـمــــــــام مخي ربــــعد انقســـى بــان عنــجــان الناتــخ ، وأن الشخصـة تقسیم المــــــــه وهو حالـــوضع فرض
یورثون عنى تلك الحدوس القریبة ویكون لـدیهما معرفـة حدسـیه تشـبهني تمامـًا ، أي مسـتقبل 

  )٥( .یشبهني ألنهما ناتجان عنى
 )١٧١٦ – ١٦٤٦( بنتز لی -٤

  :فى نقاط كثیرة أهمها ولیبنتز یوجد تشابه كبیر بین بارفت 
فضـیلة، والكمــال ، التـي رأى فیهــا أن الخیـر األخالقـي یـرتبط بتحقیـق الالخیـر نظریـة لیبنتـز فـي -١

 )١(.أي أن الخیریــة هــي المحــك الحقیقــي للفضــیلة، ویجــب أن تحقــق فــي الواقــع )٦(.المیتــافیزیقي
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 ، والخیـر قــد یكــون معنویــًا یتضـمن تحقیــق الفضــیلة المتمثلــة فـي العــدل والحكمــة والســعادة مادیــًا
وهو الخیر الذاتي ال الموضوعي الموجـود عنـد الرجـل الحكـیم، والخیـر المیتـافیزیقي وهـو الخیـر 

ألنهـــا تجنبنــا وتبعـــدنا الموجــود لــدى اهللا صـــاحب الكمــال الالنهــائي، لـــذلك فمحبــة اهللا ضــروریة 
عن الشر المیتافیزیقي المتمثل في الخطیئة والشر المـادي المتمثـل فـي األلـم النـاجم عـن المتعـة 

وهـذا الشـر الموجـود فـي  )٢(.واللذة غیر الشرعیة، أي أن األلـم أو المعانـاة یقتـرن بإشـباع المیـول
، كمـا أنهـا هـي السـعادة ال تتحقـق بإشـباع الرغبـة أو الوفـاء بهـا أن العالم یمنع عنا السعادة، أي

الســرور الــدائم والمعرفــة بــاهللا الــذي هــو الكمــال الالنهــائي، ویــأتي الخیــر إلــى العــالم مــن وجــود 
ا حــدوث االنســجام فــي الكــون والصــالح األخالقــي، وأیضــًا حینمــا السـعادة والفضــیلة وهمــا شــرط

، بــل یجــب   التوفیـــق بــین حــب الـــذاتال نقــوم بنكــران الــذات، أي أن نكـــران الــذات لــیس صـــوابًا
ولقــد عبــر بارفــت عــن الخیــر  )٣(.بــین األنانیــة واإلیثاریــة لكــي تتحقــق الفضــیلة، أو وحــب الغیــر

األخالقي الذي یتحقق باإلیثاریة، واقتربت نظریته األخالقیة كثیـرًا مـن لیبنتـز كمـا سـنرى، ولكـن 
ى نقــص اإلنســان وضــعفه وقصــوره، تــز میتــافیزیقي ویعنــنیــأتي االخــتالف فــي أن الشــر لــدى لیب

في حین كان الشـر لـدى بارفـت هـو شـر أخالقـي مثـل الخطیئـة  )٤(. )األلم والفشل(وشر فیزیقي 
برر أحیاناً  والكذب الذي یصبح له ما یبرره أحیانًا وال یعد خطأ على نحو ُ باح وم ُ   .مطلق بل م

أن لكـل شـيء سـبب یجعلـه .." لدى لیبنتز ومفاده "sufficient reason" مبدأ السبب الكافي -٢
موجـودًا بـدًال مـن أن یكـون غیـر موجـودًا ومعــدومًا ، وهـو لهـذا سـبب كـافي وعلـه لوجـود الشــئ، 

ذلك تسـتبعد الصـدفة لكـل حادثـة فـي الكـون لـ moral necessityأي أن هنـاك ضـرورة خلقیـة 
وســنرى كیــف أن بارفــت أقــام نظریتــه األخالقیــة  )٥( ".والحریــة بســبب الضــرورة المطلقــة الكونیــة 

 إن لكل شئ سبب في وجوده ونحـن لـدینا سـبب كـافي للقیـام": السببیة ، قـائالً  كلها على مبدأ
بالفعــل اإلیثــارى ، كمــا لــدینا ســبب كــافي لكــي نضــحي مــن أجــل اآلخــرین لتحقیــق الفضــیلة 

  )٦(". واألخالقیة ولنقترب من العالم المثالي
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لـدى لیبتــز ومفـاده أنـه لـیس فــي اإلمكـان أبـدع ممـا كــان، فهـذا العـالم هـو أفضــل  مبـدأ التفـاؤل -٣
ة بارفــت األخالقیـة فلـم تكـن فلســفته وهـذا المبـدأ األخالقــي هـو أسـاس نظریـ )١(. العـوالم الممكنـة

، ویـأتي هـذا ٢٠٠٦" تسـلق الجبـل"متشائمة بل فلسفة متفائلة واعترف هو نفسه بذلك في كتابه 
التفاؤل حینما نقترب من الفعل المثالي وتتحقق الفضیلة وتظهر األخالقیـة ویـتخلص العـالم مـن 

  )٢(. الجوع والفقر وتتحقق العدالة التوزیعیة
، ورأى أن هـــذا الســـؤال یضـــرب بجـــذوره فـــي أعمـــاق همعنـــى الوجـــود ولغـــز تســـائل لیبنتـــز عـــن  -٤

الفلسفة، وال یوجد سؤال رفیع  ومتسامي مثله، ألن الوجود ضـروري ویقـوم بذاتـه، وال یهـم كیـف 
لمــاذا "وكــذلك طــرح بارفــت الســؤال نفســه ، فــي كتابــه  )٣(. وجــد ولكــن المهــم أنــه موجــود بالفعــل

إن ما یثیر أنتباهى هو هـذا السـؤال المیتـافیزیقي، الـذي یبحـث عـن إجابـة .."قائًال " وجد الكون؟
ومؤثرة جدًا ، وهـو السـؤال عـن جـدوى وجـود الكـون، ولمـاذا وجـد الكـون؟، ومـا هـو السـبیل قویة 

إلى معرفته وسبر أغواره؟، وهل نحن مخـدوعین بمعتقـدات خاطئـة عنـه؟، لـذلك یجـب علینـا أن 
نتحرر من مثل هذه المعتقدات الخاطئة، ومـن مثـل هـذا الـوهم والخـداع لكـي نسـتحق أن نعـیش 

  )٤(". ذن فهذا السؤال له مغزى أخالقي رشید وقوى وعمیقداخل هذا الوجود، إ
إن اإلنســان لكــي یحســن القفــز إلــى األمــام یجــب علیــه أن یتراجــع "حكمــة لیبنتــز العمیقــة وقولــه  -٥

فلقد أخذ منها بارفت حین قفز من ماضي الفلسـفة إلـى فلسـفة جدیـدة وأصـیلة ،  )٥(". إلى الوراء
، فكـــان تـــاریخ الفلســـفة هـــو منبـــع مـــن منـــابع نظریتـــه األخالقیـــة ،فلقـــد أهـــتم وتـــأثر بالعدیـــد مـــن 

  .الفالسفة على مر العصور 
لیبنتـز الرسـم التخطیطـي فـي منطقـه الفلسـفي مـن أجـل ، أسـتخدم  scheme الرسم التخطیطـي -٦

تأسیس ریاضیات كلیـة ، وعـرض األخـالق كنظریـات أخالقیـة ال سـبیل إلـى الشـك فیهـا بمـا لهـا 
من وضوح ویقین الریاضیات، باستخدام الریاضة الكلیة ، كما إنـه اختـرع علـم المنطـق أو جبـر 

                                                
، ١٩٨٠،دار النهضــة العربیــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع،بیروت لبنــان،مــع الفیلســوف : محمــد ثابــت الفنــدى ) ٣(

 .٤٢ص 

(2) Derek Parfit: Climbing the mountain, p.p., 246-247. 
، دار الوفاء للطباعـة والنشـر ، اإلسـكندریة  الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم: طفى إبراهیم إبراهیم مص) ٥(

 .٢٥٧، ص ٢٠٠٠، القاهرة ، 

(4) Derek  Parfit: Why does the universe existe? ,The Harvard review of philosophy, 
vol. 1. 1991. p.2. 

  
  
  
  
 .٦٨، ص  مرجع سابق: محمد توفیق الضوى ) ١(
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ولقـد اسـتخدم بارفـت كثیـرًا  )١(. لوجسـتیقاالمنطق فهو األب األول للمنطق الریاضي المعاصـر ال
هـذا الرســم التخطیطـي فــي العدیـد مــن كتبــه الفلسـفیة وبخاصــة حـین قــام بعـرض أخــالق الكثافــة 

   )٢( .السكانیة واستنتاجه البغیض
 )١٧٧٦ – ١٧١١(ھیوم  -٥

  :تأثر بارفت بتفكیر هیوم األخالقي في عدة نواحي ، أهمها 
 وال توجـد قـیم،  نسـبىاألخـالق علـم تجریبـي یرى الفیلسوف اإلنجلیزي التجریبي دیفید هیوم إن  -١

وتقــوم  causation مبــدأ الســببیةاســتخدام ، ألن جمیــع قیمنــا تجــئ مــن  أخالقیــة قبلیــة فطریــة
واالنفعــــــاالت  emotionsوالعواطــــــف  sympathy المشــــــاركة الوجدانیــــــة والتعــــــاطفعلــــــى 

passions .)واألخــالق تقــوم علــى العاطفــة ال العقل،فالعقــل لــیس قــادرًا علــى رســم الحــدود )٣ ،
بـــین الخیـــر والشـــر ، لـــذلك یعـــد العقـــل عبـــدًا للعاطفـــة، وتصـــبح العاطفـــة هـــي مصـــدر األحكـــام 

اعتقــاد هیــوم هــذا ورأى إنــه " وجهــة نظــر فلســفیة"ولقــد عــارض بارفــت فــي كتابــه  )٤(.األخالقیــة
اعتقـاد خـاطئ ألنـه یجـب علینـا أن نـدین العواطــف واالنفعـاالت واألهـواء ألنهـا غالبـًا مـا تكــون  "

لفضـــیلة واالســتقامة، لـــذلك یجــب طـــرح شــریرة وفاســـدة وتبعــدنا عـــن أن نصــبح أفاضـــل نتمتــع با
نظریــات الرغبــة مــن مجــال األخــالق وال یجــب علینــا إشــباعها ألنــه ال یوجــد لــدینا ســبب كــافي 

  )٥(. إلشباع رغباتنا األنانیة التي تجعل حیاتنا تتجه لألسوأ؟
یجـب .."، ولقد تأثر بارفـت بهـذه المقارنـة وعبـر عنهـا قـائًال األشخاص مثل األممرأى هیوم أن  -٢

على أن أكرر مطالب هیوم التي ترى أن األشخاص مثـل األمـم ، ویجـب علـى أن أقـارن بـین 
، وال وجـود لشـخص بـل  وجـود ألشـخاص األشخاص واألمـم ، ألن األشـخاص مثـل األمـم فعـًال

  )٦(". لهم هویة واحدة مجتمعیة ، ونحن نهدف إلى فلسفة ال شخصانیة-داخل أمه 

                                                
 . ٦٩ص : نفس المرجع ) ٢(

(2) Derek  Parfit: Over population and the quality of life, applied Ethics, 
1986.P,159. 

  : وأیضًا أنظر 
Derek Parfit: Reasons and persons, p. 72, 356, 304, 303, 300.                            

(3) Fredrick Copleston: A history of philosophy, vol. 5, Garden city, New York,         
1964, p. 123.     

ــد هیــوم: محمــود ســید أحمــد ) ٥(  ٤٦ – ٤٥، ص ص ١٩٩٢للنشــر والتوزیــع ،القــاهرة،،دار الثقافــة  األخــالق عن
  .بتصرف 

  
  
 

(5) Derek Parfit: The philosophical review,personal Identity ,Vol 80 ,no                
.1(ganuary,1971), p. 27. 

(6) Derek  Parfit: Reasons and persons, p. 278. 
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، وهـو أمــر االنتحـار لــه أسـباب قویــة وال یرتكـب المنتحــر خطـأ إال فــي حـق نفســهرأى هیـوم أن  -٣
ولقـد نقـد بارفـت موقـف هیـوم فـي أخـالق . ظـیممتروك للمنتحـر مـن أجـل الـتخلص مـن األلـم الع

أنـــه ال یحـــق لنـــا ".. ورأى" هـــل الهویــة الشخصـــیة هــي مـــا حــدث؟"االنتحــار لدیــة ، فـــي كتابــه 
اختیار حق الموت كما طالب هیوم ، أو الحق فـي اختیـار المـوت، ألن االنتحـار فعـل خـاطئ 

لنـا الحـق فـي اختیـار  مهما كانت أسبابه ، حتى لـو كنـا معـاقین ونتحمـل ألـم عظـیم ، فلـیس
  )١(".  االنتحار وال یمكن أن یعد االنتحار سلوكًا أخالقیًا أو قاعدة أخالقیة

لـذلك فـال كلـه،  وهى سعادة الجنس البشرى إن السعادة یجب أن تصبح موضوعیة،"رأى هیوم  -٤
المشـــروع نظریـــة " تكـــون الســـعادة فعـــل فـــردى، بـــل هـــي فعـــل جمـــاعي، یمكـــن أن نطلـــق علیـــه

دافـع بارفـت  ولقـد )٢(".، وهـذا لـه نتـائج جیـدة أخالقیـاً  "the whole scheme view"" الكلـى
یجـب علینـا أن نؤیـد فكـرة المشـروع الكلـى لـدى هیـوم ".. عن المشروع الكلـى لـدى هیـوم قـائالً 

الذي یحقق السعادة المثالیـة الموضـوعیة وهـى سـعادة إجمالیـة شـاملة ألنهـا تنـتج مـن فعـل 
  )٣(". جماعي یجعل النتیجة أفضل وهذا هو ما یجب علینا فعله

 و، وأن هنــاك عالقــة علیـة بــین األحــداث تــؤدى إلــى تــرابط األفكــار  بقــانون العلیــه هیــومیـؤمن  -٥
Associtation ideas  فكمــا تــرتبط العلــة بــالمعلول بعالقــة ســببیة علیـــه، تــداعي المعــانى ،

وكـــــذلك كانـــــت نظریـــــة بارفـــــت  )٤( .تتـــــرابط األحـــــداث بربـــــاط الســـــببیة ویكـــــون للحـــــدث أســـــبابة 
األخالقیة من أهم مبادئها السببیة والحتمیة ، والدیمومة المتصلة والتـدفق المسـتمر الـدائم وعـدم 

كــاري بحیــث تــزول األفكــار القدیمــة ویحــل محلهــا أفكــار جدیــدة الثبـات، فهنــاك تــدفق مســتمر ألف
  .حسب قانون تداعى المعاني 

أن األنـا متغیـرة ، وال "، فلقد اعتقد هیوم  عدم الهویة الشخصیةورث بارفت من هیوم مشكلة  -٦ 
وكـذلك اعتقـد بارفـت فـي عـدم وجـود  )٥(."یوجد شيء ثابت بل هناك دیمومة وحركة باستمرار 

ا هــي علیــه ، بــالرغم مــن إن الهویــة تعنــى بقــاء األشــیاء علــى مــ.. وجــود هویــة شخصــیة ،قــائالً 
تعاقب األشیاء واللحظات وتبدل االنطباعات الحسـیة ، وهـذا غیـر صـحیح ، فلـیس هنـاك ثبـات 

                                                
(1) Derek  Parfit: is personal identity what matters?,vol 70 ,no 1, ,oxford 
(april,1993) 

ان ) ٤( و ری ى أب د عل ة: محم فة الحدیث ة،الجزء  الفلس ة الجامعی كندریة،، دار المعرف ع     ،اإلس ص ١٩٩٦الراب
٢١٦ . 

(3) Derek   Parfit: Climbing the mountain, p.p., 111-112. 
، ص ١٩٥٨،العـدد السـابع ، القـاهرة،  ، دار المعـارف، نوابـغ الفكـر الغربـيدیفید هیوم: ذكى نجیب محمـود ) ٦(

 .٢٠٨-٢٠٧ص 

ب أخالقـي فـي تقـدیم المنفعـة لآلخرین،لـذلك یجـب علـي أن أراعـى أن یـرى أن لـدینا واجـ: القانون الكلى الكانطي*
  فعلي یجب أن یصبح قانون كلي عام ،یصلح للجمیع،فأنا حینما أشرع لنفسي أشرع لإلنسانیة كلها 

 .٢٠٩نفس المرجع ، ص ) ١(
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بــل حركــة مســتمرة، فالطفــل لــیس هــو الشــاب ، ولــیس هــو الشــیخ العجــوز ، ألنــه یتغیــر بتغیــر 
  )١(. أفكاره ومبادئه، وكذلك الشخص قبل الزواج لیس هو الشخص نفسه بعد الزواج

 )١٨٠٤ – ١٧٢٤(أمانویل كانط  -٦
دور العقل في یمثل كانط إحدى المرجعیات الكبرى لألخالق النظریة في عصرنا فقد أبرز   

   )٢(.حقل األخالق النظري 
                                                                                                         -:وقد تأثر بارفت باألخالق الكانطیة وقام بتعدیل قوانینها على النحو التالى 

إنهـا ال تســتطیع أن تزودنـا بمعیــار عــن .."قـائالً  *صــیغة القـانون الكلـى الكــانطي تبارفـ عـدل -١
األفعال الخاطئة، وعن ما هو خیر ومـا هـو شـر ، فالفعـل الصـواب یعتمـد علـى النیـة الطیبـة 

، وهـــذا ال یراعـــى التـــأثیر األخالقـــي ألفعالنـــا علـــى القصـــد ولـــیس علـــى نتـــائج الفعـــل نفســـهو 
  )٣(". اآلخرین وفى المستقبل

یجـب علینـا أن   نعـدل : "عدل بارفـت صـیغة االسـتحالة لـدى كـانط والمحرمـات الكانطیـه قـائًال -٢
مــن صـــوریه كــانط المطلقـــة ، فهنــاك أفعـــال جـــائزة ومباحــة أخالقیـــًا ال یمكــن أن تـــدینها صـــیغة 

ات ، ال تـدین األفعــال الجـائزة أخالقیـًا ، ولكــن تلـك االســتثناءات ال كـانط، أي أن هنـاك اســتثناء
تكــون قــوانین كلیــة عامــة ، لــذلك فمعیــار كــانط خــاطئ ألنــه یؤســس قواعــد مطلقــة وضــروریة ال 

  )٤(". یوجد بها استثناءات
كانــت أخــالق كــانط قبلیــه صــوریة بعیــدة عــن التطبیــق : "ائًال عــدل بارفــت األخــالق الكانطیــه قــ-٣

تبحث في األسس القبلیة البعیدة عن الواقع والخبرة ألنها ترید مبادئ كلیة مطلقـة تؤسـس علیهـا 
األخالق ، واألخـالق یجـب أن تكـون واقعیـة تـرتبط بـالواقع العملـي لتحـل مشـاكله، ال أن تبحـث 

  )٥(". في األسس القبلیة األولیة لألخالق
إن حجــج كــانط األخالقیــة غیــر كافیــة .."، قــائًال * للقــانون الـذهبيكــانط عـارض بارفــت رفــض -٤

وال تقوم علـى أسـباب قویـة حاسـمة ، ویجـب علینـا أن نقبـل القـانون الـذهبي ونجعلـه المبـدأ 
األسمى في األخالق ، فـي حـین جعـل كـانط صـیغه اإلنسـانیة واحتـرام األشـخاص هـي المبـدأ 

  )٦(".األسمى في األخالق

                                                
(١) Derek Parfit: On the importance of self-identity, the journal of philosophy, vol 

68, no 20 (October, 1971), p. 59.                                        

 .مرجع سابق: جاكلین روس) ٣( 

(3) Derek Parfit: The tanner lectures on human values, p. 327. 
 (4) Derek  Parfit: Climbing the mountain, p.p. 120-121. 
 

  :The golden ruleالقانون الذهبي * 
یــرى أنــه یجــب علینــا أن نعامـــل اآلخــرین كمــا نریــد أن یعاملنــا اآلخـــرین أو عامــل اآلخــرین بمــا تحـــب أن 

  .یعاملوك به أو افعل وعامل اإلنسانیة في شخصك
(5) Derek  Parfit: the tanner lectures on human values, p. 316. 
(6) Ibid, p. 320. 
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ــد ": عــارض بارفــت اإلرادة الفردیــة الخیــرة لــدى كــانط قــائالً -٥ إن هــذه اإلرادة خادعــة مضــللة ولق
ضــل كــانط الطریــق حــین اعتقــد بهــا، ألن تلــك اإلرادة ال تكــون خیــرة وتتجــه نحــو المصــلحة 

دة الشخصــیة، لــذلك فهــي تجعــل حیاتنــا تتجــه لألســوأ، ألنهــا إرادة أنانیــة تبعــدنا عــن ســعا
  )١(".الجمیع

 )١٨٣٢ – ١٧٤٨(أرمیا بنتام  -٧
علــم "أراد بنتـام أن یحـول الدراسـات األخالقیـة إلـى علـم واقعـي یمتـاز بالدقـة والضـبط ، فوضـع  -١

ییس تقـــاس بهــا اللـــذة، لـــذلك وهــو عبـــارة عــن مقـــا "Hedonistic calculus حســاب اللـــذات
ارتفعت األخالق لدیه ألول مرة إلى مرتبة العلم الدقیق وتسللت مـن العلـوم الطبیعیـة إلـى مجـال 

أیضـــًا أن یجعــــل الدراســـات األخالقیـــة علـــم یمتـــاز بالدقــــة  ولقـــد أراد بارفـــت )٢(.البحـــث العلمـــي
والضبط متأثرًا ببنتام ودعي إلى أنه یجـب أن تصـبح المعرفـة األخالقیـة مثـل المعرفـة الریاضـیة 

  )٣(. الدقیقة تمامًا واحتكم إلى المنهج الریاضي
لغـاء عقوبــة اإلعـدامتحـدث بنتـام عـن -٢ ٕ  ومتـى تكـون الحـرب عادلـة أو غیــر،  إصـالح السـجون وا

وكـذلك اهـتم بارفـت بأوضـاع  )٤( ).١٨٠٢(، كما قام بوضع مشروع لسجن نموذجي عام عادلة
عضلة السجین" بأوضاع المسجونین وناقشها في ُ ورأى أنه یجب أن یعاد الحكـم علـیهم ألنهـم " م

فقراء، یسرقوا لیعیشوا؟، لذلك فالسجین غیر مسئول عن أفعاله وال یستحق اللوم األخالقـي ألنـه 
فسـیختفي  -یجب تغییر المجتمـع أوًال ، كمـا أن هنـاك أسـباب قویـة دفعتـه للجریمـة، ولـو اختفـت

توزیع الثروات لكـي ال تتركـز الثـروة فـي إیـدى القلـة وتصـبح معها سلوك الجریمة، ویجب إعادة 
الكثــرة معدمــة فقیــرة ، والحــل األخالقـــي یكمــن فــي أن یصــل إلـــى الحــد األدنــى مــن المعیشـــة ، 
فالذي یسرق هو الفقیر لعـوزه واحتیاجـه، وال یجـب أن یعاقـب الفقیـر علـى فقـره ویكفـى مـا تحمـل 

دًال مـــن أن نعوضـــه عمـــا القـــاه، ألنـــه سیصـــبح مـــن بـــؤس وذل ، فلـــیس عـــدًال أن ننـــتقم منـــه بـــ
العقــاب ال أخالقــي ، فالجریمــة مــرض یحتــاج إلــى عــالج ولــیس إلــى عقــاب، ومــا یجــب علینــا 
فعلــه أن نســـاعد الفقـــراء ونحســـن إلـــیهم ونلغـــى الفقـــر مـــن العـــالم وســـتختفي الجریمـــة، وسیصـــبح 

  )٥(". العالم أفضل
ورأى أنهـــا الخلـــو مـــن األلـــم  وفضـــل الســـعادة الحاضـــرة كمـــا نـــاقش بنتـــام الســـعادة المســـتقبلیة

الخالیـــة مـــن الشـــقاء واأللـــم ولـــذلك یجـــب علینـــا االســـتمتاع باللحظـــة  واالســـتمتاع باللحظـــة الحاضـــرة
ــام .. "وعــارض بارفــت بنتــام بشــدة فــي هــذا االعتقــاد قــائًال  )٦( .هــي األقــرباألقــرب ألنهــا  كــان بنت

مخطئًا بشأن االعتقاد بالسعادة األقرب ألنها هـي األقـرب ، ألنـه یجـب علینـا أن نفضـل السـعادة 

                                                
 

(1) Derek  Parfit: What maters?, Oxford university, 2007, p. 191. 
،القـاهرة ، ص  ٢٠٠٦،  ٤دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ، طفلسفة األخالق نشأتها وتطورها ،: توفیق الطویل ) ٤(

 .٢٢٢-٢١٨ص 

(3) Edward N. Zalta: Stanford encyclopedia of philosophy, Derek-Parfit. 
(4) Audi Robert: The Cambridge dictionary of philosophy, A. Bentam. 
(5) Derek  Parfit: Prudence, morality, and prisoner's Dilemma, 1979, vol. 65., 

oxford university press,oxford, p. 138.  
(6) Ryan  Allen: Comments, climbing the mountain, Parfit.p ,37. 
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هـا سـتكون أكثـر وأفضـل، أمـا السـعادة الحاضـرة فهـي قصـیرة ال الكبیرة البعیدة فـي المسـتقبل ألن
  )١(. "هتدوم، تعبر عن رغبة غیر عقلی

ـــر  - ٨                        – ١٧٥٢(بطل
١٨٠١( 

ه الخـاص ، ألن الجنس البشرى یسـعى نحـو خیـر مبدأ معقول "مبدأ حب الذات" أنیرى بطلر 
وتلعــب العواطــف والنزعـــات الغریزیــة دورًا مهمــًا فـــي االختیــار الفـــردي، ونحــن نختــار مـــا یتفــق مـــع 
مصــلحتنا الفردیــة  ورغباتنــا الحاضــرة، فاألفعــال تكــون حیادیــة إذا اتفقــت مــع مصــلحتي الشخصــیة، 
 أمـــا إذا ســـارت باتجـــاه منـــاقض لطبیعتـــي وضـــد مبـــدأ حـــب الـــذات المعقـــول، فستصـــبح أفعـــال غیـــر
حیادیـــة وغیـــر حكیمة،تتســـم بـــالتهور األخالقـــي، وفـــى الوقـــت نفســـه یجـــب علینـــا أن نتصـــرف ضـــد 
الغرائـــز وأن ال نشـــبعها بـــل ننكرهـــا، ألن فـــي عـــدم إشـــباعها حكمـــه، أمـــا حـــین نفـــى بهـــا ونشـــبعها، 
نتعـرض لبــؤس وشــقاء مفــرط یعقبــه آالم ومعانــاة حــادة، وهــذا فعــل غیــر حیــادي، ألنــه یتعــارض مــع 

عقـول الحیادي،وألنــه یشـبع الرغبــات غیــر العقالنیـة وال یراعــى عواقـب األمــور، لــذلك حـب الــذات الم
یجـــب أن یحكـــم حـــب الـــذات الغرائـــز والعواطـــف، ولیســـت العواطـــف هـــي التـــي تســـیطر علـــى حـــب 
، یـــرتبط بالســـلوك الحكـــیم ،  الـــذات، وحینئـــذ یصـــبح حـــب الـــذات مبـــدأ معقـــوًال عامـــًا ولـــیس شخصـــیًا

علـــى كـــل  ویجـــبالتـــي تتحقـــق باإلشـــباع المتكـــرر لرغباتنـــا العقلیـــة،  ویهـــدف إلـــى مصـــلحتنا جمیعـــاً 
األفعال أن یصبح لها دافـع المصـلحة الشخصـیة التـي ال تتعـارض مـع مصـالح اآلخـرین وهـذا نـابع 

  )٢(".من حب الذات الهادئ
عارض بارفت نظریة بطلر األخالقیة هذه كثیرًا فـي عـدة مواقف،ألسـباب أخالقیـة علـى ولقد 
  -:النحو اآلتي

إن لهذه النظریة تطبیقات أخالقیة خطیرة ألنها تنكر وجود الدوافع اإلیثاریة الغیریة علـى "
 نحو أصیل ، وقد فشلت في الغالـب، ألنهـا اعتمـدت علـى المـذهب األنـاني السـیكولوجي، وأیـدت

شــباع الرغبــات، لــذلك أصــبح اإلنســان بالنســبة لهــا مشــكلة كبیــرة ن ٕ ظریــة المصــلحة الشخصــیة وا
  )٣(". لذلك فإن هذه النظریة غالبًا ما فشلت وضل بطلر الطریق.. صعب حلها 

 )١٩٠٠ – ١٨٣٨(ھنرى سدجویك  -٩
ــــه الفلســــفیة مثــــل  ــــد مــــن مؤلفات ، "تســــلق الجبــــل"عــــارض بارفــــت فلســــفة ســــدجویك فــــي العدی

  :لألسباب اآلتیة " مقاالت دباغه في القیم اإلنسانیة"، "األسباب واألشخاص"
 أیــد المــذهب األنــاني العقلــي، كمــا  حــب الــذات المعتــدل مبــدأ معیــاري معقــولألنــه جعــل مــن  -١

ع األساســي فــي األخــالق، وبســبب موقفـه مــن األنــاني الــذي جعلــه الـذي فشــل فــي أقامــة المشـرو 
یمـلـك الســلوك المعقــول المنطقــي العملــي، فلقـــد رأى ســدجویك أن الســلوك األنــاني هــو الســـلوك 

                                                
(1) Derek Parfit: Climbing the mountain, p.p. 31-32. 
(2) Joseph  Butler: Fifteen sermons preached at rolls, 1967,  London.p 1-11 
(3) Derek Parfit: Philosophy and public affairs, innumerate Ethics, 1978, p. 181. 
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المعقول، والمنهج األناني هو المنهج األخالقي الصواب ، وما عـداه فهـو لغـو فـارغ ویعبـر عـن 
  )١(. التباس لغتنا األخالقیة

.. ، قـائًال السعادة الشخصـیة هـدف شخصـي تخبرنـا بـه أخـالق الحـس المشـتركجعل سدجویك  -٢
بــرر قــوى للتمســك باألخالقیــة، ویجــب علــى أن أســعى وراء منفعتــي " ُ الذاتیــة وأعــزز مــن ال یوجــد م

ســـعادتي، ألننـــي ال یوجـــد لـــدى ســـبب موضـــوعي لكـــي أهـــتم بمصـــلحة اآلخـــرین، ویجـــب علینـــا أن 
نعطى األولویة ألنفسنا، ألن واجبنا أن نحقـق األفضـل لنـا، وهـذا هـو مـا یخبرنـا بـه المـذهب األنـانى 

لـــى  )٢(".العقلـــي ٕ نبـــذ نظریـــة المنفعـــة الشخصـــیة فـــي حـــین دعـــي بارفـــت إلـــى الســـعادة الموضـــوعیة وا
، وأن نتبنــى المــذهب اإلیثــاري، لــذلك یــرى بارفــت  ورفــض ســلوك األنــانى مــع أن فعلــه لــیس خاطئــًا

أن حجــة ســدجویك متطرفــة جــدًا ولیســت حیادیــة ویجــب علینــا أن ال نعطــى األولویــة ألنفســنا، .."
  )٣(".ونحن لدینا أسباب كافیة لكي نقلق على اآلخرین ونهتم بمصلحتهم

لــى الوفــاء بالرغبــاترفــض ســدجویك  -٣ ٕ ، نظریــة الهــدف الحاضــر واحــتكم إلــى النســبیة الكاملــة وا
ولقـد عـارض بارفـت مفهــوم السـعادة اللذیـة وطالـب بالمقــاییس الكمیـة اإلجمالیـة للسـعادة ورفــض 

  .ثنائیة سدجویك ورأى أنه ضل الطریق
ورأى أن هـــذه هـــي الحقیقـــة األساســـیة الجوهریـــة فـــي  انفصـــال األشـــخاصجویك إلـــى دعـــي ســـد -٤

األخــالق، فــي حــین عــارض بارفــت انفصــال األشــخاص وقــال باالســتمراریة الســیكولوجیة وعــدم 
  .وجود هویة شخصیة ثابتة عبر الزمن

فعـــال الفردیـــة واأل إلـــى تحقیـــق المنفعـــةنـــادى ســـدجویك أن األفعـــال األخالقیـــة هـــي التـــي تـــؤدى  -٥
  )٤( .الالأخالقیة تفضي إلى تحقیق الضرر ، في حین انتهى بارفت إلى عكس ذلك تماماً 

  
  
  

  المصدر المعاصر
 )١٩٩١- ١٩١٨) ((*دونالدریجان - ١

 االلتــزام األخالقــي تجــاهریجــان علــى موقــف بارفــت األخالقــي بســبب تناولــه لقضــیة  أثــر دونالــد
ن االلتـزام أ"، حیـث رأى  عـدم وجـود هویـة ثابتـة، وبسـبب موقفـه مـن  اآلخرین وتجاه الذات المستقبلیة

الالحقــة فــي المســتقبل ، ویجــب علینــا عــدم إلحــاق  األخالقــي هــو التــزام مــن الــذات المبكــرة إلــى الــذات
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(4) Ibid, p.p. 47-49. 

ــد ریجــان) *( تحــدث عــن  Michiganهــو أســتاذ الفلســفة والقــانون فــي جامعــة :  Donald H. Regan دونال
م اهتماماته الفلسفة األخالقیة ونظریة الخیر، وهـو عضـو األكادیمیـة األمریكیـة القانون الدولي التجاري ،من أه

، و خــریج جامعــة هارفــارد وكلیــة الحقــوق بجامعــة فرجینیــا، بــدأ حیاتــه بالتــدریس فــي ١٩٩٨للعلــوم منــذ عــام 
 .وهو أستاذ زائر بجامعة كالیفورنیا وبیركلى وفرجینیا ١٩٦٨جامعة میشجان عام 

 http://philpapers.org/s/donlad%20Regan. 
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الضرر بتلك الذات المستقبلیة، كما أن الشخص الذي لم یلتزم تجاه ذاته المستقبلیة سوف یدفع جـزاء 
حماقته، فالشخص الذي یبدد ثروته وهو صغیر سوف ال یجد في شیخوخته شیئًا یعتمـد علیـه، والـذي 

، فأنـه أحمـق وال عقالنـي  Mutilationاء جسـمه بـالبتر یجازف بموته ویعـرض نفسـه لقطـع أحـد أجـز 
أن الشــخص المــدخن أحمــق وال .. "وهــذا هــو مــا أكــد علیــه بارفــت حیــث رأى )١(".وفعلــه ال أخالقــي

القي ألنه یعرض نفسه لسرطان الرئة والموت المبكـر ، ویجـب علیـه أن عقالني وفعله خاطئ وال أخ
یلتزم ویراعى صحته وهو شاب لكي ال یشعر بمـدى حماقتـه وهـو كهـل كبیـر یعـانى السـرطان بسـبب 

  )٢(". عدم التزامه األخالقي تجاه ذاته، یهاجمه شبح الموت في أي وقت
نـه ال توجـد هویـة ثابتــة ألن الرجـل فـي شـیخوخته سـوف یصـبح رجـًال مــا أ"ریجـان  ویـرى دونالـد

ال  A، و  Bعنــدما تكبــر وتصــل إلــى ســن كبیـــر وتصـــبح  Aآخــر وهــذا هــو الطبیعــي ، فأنــت اآلن 
عـدم وجـود هویـة ثابتـة وعـدم "وهـذا هـو مـا انتهـى إلیـه بارفـت مـن  )٣(".B   ،A Bیمكن أن تسـاوى 

ألنـه ، الهویـة ال یشـمل وال یعبـر عـن أي أهمیـة أخالقیـة أن السـؤال عـن "وجود معیار لها ،حیث رأى 
  )٤(".ستمراراال توجد هویة للرجل الذي یشبه األمیبا والذي یتغیر شكله ب

  
  
  
  
  
  
  

 )٢٠٠٢ – ١٩٢١(جون رولز  - ٢
یتنــاول جــون رولـــز فــي نظریتـــه السیاســیة العدیـــد مــن المفـــاهیم األخالقیــة  التـــي تتشــابه مـــع 
مفــاهیم بارفــت األخالقیــة بحیــث یمكنــا أن نعقــد العدیــد مــن المقارنــات بــین كــل منهمــا علــى النحــو 

  :التالي
التــي  Perfectionism الكمـال مـذهب و   Paternalismینتمـي بارفـت إلــى المـذهب األبـوي -١

اســتخدام القهــر والقســر واإلجبــار فــي ظــروف معینــة، فــي حــین ینتمــي رولــز إلــى االتجــاه  تبــیح
 العــدل هــوأن .."اللیبرالــي التحــرري ، لــذلك اختلفــا فــي تحدیــد مفهــوم العــدل، فبینمــا یــرى رولــز 

أن العـدل هـو التحیـز واألولویـة للفقـراء ولمـن .." ، یرى بارفت"عدم التمیز والمساواة المطلقة
 اًال منــا ولــذوى االحتیاجــات الخاصــة وكبــار الســن والمرضــى، أي أن العــدل هــوأســوأ حــ هــم

                                                
 
(1)Donald Regan: Morality and consecounsism, Oxford universities press, 1987, p. 

191-192. 
(2) Derek Parfit: Reasons and person, p. 161.and see 
      Arneson Richard:Parift And Velleman on Immoral Imprudence ,Up In Smoke 

?Princeton University ,2004. 
(3) Donald Regan: New man, Cambridge, 1991, p. 136. 
(4) Derek Parfit: The philosophical review, personal identity, vol 80, no 1, (January, 

1971), p.p., 3-5. 
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أننا یجب أن نعطى تلك األولویـة للمتفـوقین فـي مقابـل "، في حین رأى رولز "األولویة للفقراء
، وهــذه الالمســاواه تصــبح مقبولــة وتحقــق مصــلحة مــن أعبــاء كثیــرةمــا یقــع علــى عــاتقهم 

التوزیـع الفعـال المتكـافئ للممیـزات والخیـرات بغـض النظـر  المجموع، كمـا أن العدالـة تتطلـب
وكــذلك عــارض بارفــت فلســفة رولــز بســبب موقفــه مـــن  )١(".عــن ظــروفهم وأحــوالهم ومــوقفهم

التوزیعیــة بــل نحتــاج إلــى مبــادئ  نحــن ال نحتــاج إلــى تلــك المبــادئ".. العـدل التــوزیعى قـائًال 
  )٢(".، األولویــة للفقــراء واألســوأ حــاالً ى تقــوم علــى األولویــة ال المســاواةجدیــدة للعــدل التــوزیع

 وترتــب علــى موقــف رولــز مــن العــدل رأیــه فــي قیمــة التضــحیة وكیــف أنهــا ال یجــب أن تصــبح
 فیجــب وضــعإیثاریــة كبیــرة ضــخمة ، فتصــبح عــبء كبیــر علــى األفــراد یصــعب علــیهم حملــه، 

جــــــب أن تصــــــبح أیثاریــــــة وبــــــال فــــــي حــــــین رأى بارفــــــت أن التضــــــحیة ی )٣(.حــــــدود للتضــــــحیة
  .حدود،فیجب أن نتحمل األعباء الكبیرة والتكالیف العالیة من أجل التغییر لألفضل

وترى الباحثة أنه یحسب لبارفت أنه أختلف مع جون رولز فـي أنـه لـم یقصـر نظریـة العـدل         
ذلــك النــوع  التــوزیعى داخــل المجتمــع الواحــد األمریكــي، ولكنــه تحــدث عــن العــدل الــدولي، وهــو

الــذي یتعلــق بالعالقــات بــین الــدول ، وتغلــب علــى فكــر الفالســفة األمــریكیین الــذین لــم ینشــغلوا 
سوى بتحقیق العدل بین بعضهم البعض أما العالقة بـین مجـتمعهم وسـائر المجتمعـات األخـرى 
فهــي عالقــة لــیس فیهــا أي نــوع مــن العــدل، وعلــى هــذا رأى بارفــت أنــه یجــب أن تعطــى الــدول 

یــة للــدول الفقیــرة مــن دخلهــا حتــى ال یمــوت أفرادهــا جوعــًا ، وهــذا هــو مــا ســنراه فــي نظریتــه الغن
  ".عن اإلحسان

ضـــمانًا لتحقیـــق العـــدل وعـــدم التحیـــز، وهـــو موقـــف أفتراضـــى  "حجـــاب الجهـــل"أفتـــرض رولـــز  -٢
یقتضــى الجهــل بظــروف الفــرد الشخصــیة لكــي ال یتحیــز نحــو مصــلحته ومنفعتــه الذاتیــة ولكــي 

أن حجــاب الجهــل هــو ضــمان .." ه بأنــه عــادل ونزیــه وموضــوعي، حیــث یــرى رولــزیتســم فعلــ
للموضــوعیة والنزاهــة المشــتركة وهــو طریقنــا إلــى اإلحســان الموضــوعي والوصــول إلــى أكبــر 

ولقــد  )٤(".قـدر ممكــن مـن المعــاییر الممكنـة للتوزیــع التـي تكفــل تحقیـق المصــلحة الشخصـیة
إن حجاب الجهل ال یحقق العدل ، كما أنـه یتعـارض مـع فكـرة التفـاوض : "رفضه بارفت قائالً 

   )٥( ".؟ ألنه یفترض الجهل ، فكیف یحدث تفاوض وكل فرد یجهل ما یتفاوض علیه

                                                
(1) John Rawls: A theory of justice, oxford university press, 1971, p. 19. 
(2) Derek Parfit: The tanner lectures on human values, p. 361. 
(3) Allen Bloom: John Rawls versus the tradition of political philosophy, the 

American political science review, vol 69, 1975, p. 656. 
  Harry Frankfort هارى فرانكفورت)*(

وهو أستاذ فخري للفلسفة بجامعة برینستون ، عمل أستاذ سـابق فـي جامعـة بیـل )  ١٩٢٩،مایو ٢٩( ولد عام
، وتخصص في الفلسفة األخالقیة وفلسـفة العقـل  ١٩٥٤، والدكتوراه عام  ١٩٤٩وحصل على اللیسانس عام 

  .والعقالنیة 
http://en.wikipedia.org/wiki/H.Frankfurt, 2009. 
(4) John Rawls: A theory of justice, Harvard university press, 1971, p. 19. 
(5) Derek Parfit: Climbing the mountain, p. 165. 
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ویتـفق بارفــت مــع دعــوة رولــز حــین رفضــا التمییــز العنصــري و المــذهب النفعــي ،وأقــرا بقیمــة 
المشاركة االجتماعیة وعدم العزلـة عـن المجتمـع والمسـاهمة بتعدیلـه والنهـوض بـه وأن نصـبح أفـراد 

  ..إیجابیین نأخذ و نعطى 
، حیــث یـــرى رولــز مـــثًال  كــذلك یتفــق بارفـــت معــه فـــي أن األخــالق ال تنفصـــل عــن السیاســـة

أن مشكلة العدالة ال یمكـن سـلخها البتـة عـن األخـالق والسیاسـة ، ومـا الحـدیث عـن العدالـة .."
  )١(".إال عمل أخالقي قیمي ، ال ینفصل عن المجتمع

ا أشـبه بــاألوامر المطلقـة القطعیــة ولكـن بارفـت أختلــف معـه حــین جعـل مبــادئ العدالـة وكأنهــ
  )٢(.على غرار كانط ، بل إن نظریته كانت تنهل من نظریة كانط

  
 )   - ١٩٢٩) ((*ھارى فرانكفورت - ٣

وقف ـــــه بضــرورة أال نتــــتــأثر بارفــت بمواقــف هــارى فرانكفــورت األخالقیــة وأشــاد بهــا ، خاصــة إیمان
أعتقـد أنـه مـن الخطـأ  .."ألنه یجـب أن یتعـدى حبنـا اآلخـرین، ومـن ذلـك قـول هـارى .ذاتنا فقط عن حب 

ــدى واجب ـــأن یصــبح ل ــل یجــب أن تصــبح لـ ــط ، ب ـــات خاصــة فق ــات عامــةدى ــ ـــ، واجب واجب ـــات تجـ اه ــ
ـــاآلخری ـــن وخاصــة هــؤالء الــذین تربطنــي بهــم عالقــة قرابــة أو نســب ، ویجــب علــى أن أفــي بوعــ ودي ـ

اه أي شخص أقمت معه وعد ، فـنحن لـدینا إلـزام أخالقـي بـأن نفـى بـالوعود وأن ال نكـف عـن حـب ــــتج
ا ـــنـرى أنـــــــة التـي تـــــاألخالقی كفورتــة فرانـــد بارفت رؤیـــــــد أكــــولق )٣(".اـنـا وأن نعطیهم حناننا ورعایتـــأوالدن

لــدینا إلــزام أخالقــي نحــو أطفالنــا وكــذلك تجــاه كــل طفــل صــغیر، فــال یجــب أن تنحصــر واجبــاتي األخالقیــة 
  ة أو ننتهك أي التزاماتــــالقیة ال أخــل بطریقـــــــعـا ال نفــــــــــفالنـأطــم بـتـهـا نــا حینمــــا أننــنحو أطفالي فقط، كم

  
 )٤(".أخالقیــة ، بــل ننتهــك الواجــب األخالقــي الــذي یقــر وجــود واجبــات عامــة نحــو جمیــع األطفــال 

یجــب أن یصــبح لــدینا قلــق عــام علــى اآلخــرین تمامــًا مثــل القلــق "إنــه ورت ولقــد زاد بارفــت علــى فرانكفــ
الخاص الذي یكون على أطفالنا ، وأن ال یقتصر هذا القلـق علـى عامـل القرابـة فقـط ، بـل علـى جمیـع 

  )٥(".األشخاص
 )٢٠٠٤ – ١٩٣٠) ((*آلن وود - ٤

                                                
(1) Rawls John : "A theory of justice"  . op.cit, p. 91. 

 . ١٠٢مرجع سابق ، ص : جاكلین روس ) ٢(
 
 

(3) Derek  Parfit: Reasons and persons, summary of discussion synthes, vol. 53 
(Nov, 1982), p.p., 252-253. 

والهنـد وكالیفورنیـا ، ولـد فـي واشـنطن وأخـذ  yaleهو أسـتاذ الفلسـفة فـي جامعـة :  Allen Woodآلن وود ) **(
االلتـــزام "وكـــان موضـــوعها  ١٩٦٨عـــام  yaleة وحصـــل علـــى الـــدكتوراه مـــن جامعـــ ١٩٦٤الماجســـتیر عـــام 

  .، أهتم بدراسة تاریخ الفلسفة الحدیثة خاصة عند كانط والمثالیة األلمانیة "األخالقي لدى كانط
http://philosophy.stanford.edu/AllenWood. 
(4) http://www.bing.com/search?q=harry Frankfurt, Ethics. 
(5) Derek  Parfit: Comments, future generations,Ethics,1991 , p. 853. 
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 وتأكیـده  ضــرورة مراعـاة حقــوق اآلخـرین فــيتـأثر بارفـت بمواقــف وود النقدیـة آلراء كــانط األخالقیـة 
وتمنـع وقـوع أي  كل األوقات وعدم انتهاكها مستقبًال وااللتزام باختیار المواقـف السیاسـیة التـي تحقـق األمـان

ــة التــي  یجــب علینــا أن.. "وهــذا مــا أكــده بارفــت حیــث قــال . كارثــة مســتقبلیة ــة وود األخالقی نهــتم بنظری
حتـى ال تقـع الحـروب الكونیـة ، التسـلح النـوويتحث علي عدم تشجب السیاسات القائمة على العنف و 

كمــا قبـل بارفــت اعتراضــات وود علـى صــیغة كـانط التــي رأى فیهـا أنهــا صـوریة شــكلیة وتأخــذ  )١(".النوویـة
   )٢(".شكل الوصیة أو القانون الصوري

 )    - ١٩٣٣( (*)بول ولف روبر -٥
ولقــد  )٣(".أنــه بـدون الهویــة تصـبح عاطفتنــا وتعلقنــا باألشـخاص أكثــر سـطحیة"تـرى ولـف 

، ولكنــه أتفـق معهــا )٤(.عارضـها بارفــت ورأى أن اتجاههـا ال عقلــي ولـیس لــه أسـباب صــارمة تبـرره 
، حین رأت  وهـو  فالعـدل یعنـى التفـاوت و الالمسـاواةأن المساواة تتفق مع العدل و الالمساواة أیضًا

تفاوت عادل، ألنه من آفاق العقالنیة أن نساعد من هم أسوأ حـاًال منـا وهـذا یعـد تعویضـًا لهـم عـن 
  .هذه الالمساواة في التوزیع، بإعادة التوزیع العادل من جدید على كل فرد في المجتمع

الــذي   العدالــة التوزیعیــةالواضــح أن كــل مــن ولــف وبارفــت قــد أســتقى مفهــوم رولــز فــي ومــن 
ن كان قد أفرغه بارفت من محتواه األخالقي بمضمون جدید تماماً  ٕ   .قد استقاه من أرسطو وا

 )   - ١٩٣٧( )(*توماس ناجیل -٦
ودفاعـه وافق بارفت على كثیر من أفكـار ناجیـل مثـل فكرتـه عـن عـدم وجـود زمـان أو مكـان 

 الموضـوعیة والحیادیـة وتفعیـل نظریـة المشـاركة بـینودعوتـه إلـى تحـرى  اإلیثاریـة ضـد األنانیـةعـن 
حیـث رأى  )٥( .إلى األخالق الالشخصیة الجمعیة وعـدم وجـود معیـار للهویـة الشخصـیة األشخاص

                                                
(1) Ibid, p. 858. 
(2) Allen Wood: What is Kantantian Ethics?. Yale university, press, 2002, p. 172.  
  

    Rober paul wolff روبر بول ولف  )*(
حالیًا أستاذ للفلسفة السیاسیة فى جامعة ماساتشوستس أمهرسـت ،تخـرج مـن  شغلی فیلسوف أمریكي معاصر هو  

 وعقـب، ٢٠٠٨ثم أسـتاذ فخـري عـام  ١٩٦٤وأستاذ  ١٩٦١جامعة هارفارد وأصبح أستاذ مساعد للفلسفة عام 
  .على نظریة رولز في العدالة

wikipedia/the free encyclopedia,Rober P. wolff 
 
(3)Rober Paul Wolff: Understanding rawls, N.J. Princeton university press, 1977, p. 

135. 
(4)Derek  Parfit: The indeterminacy of identity, philosophical studies, 1993, p. 278. 
 
[ 

  Thomas Nagel توماس ناجیل) *(
، وأخذ الـدكتوراه عـام ١٩٥٨لبكالوریوس عام ، فى بلجراد ألسرة یهودیة ، وحصل على ا١٩٣٧یولیو  ٤ولد في    

مــن جامعــة هارفــارد تحــت أشــراف جــون رولــز، وحالیــًا فیلســوف أمریكــي وأســتاذ جــامعي للفلســفة فــي  ١٩٦٣
جامعــة نیویــورك تخصــص فــي الفلســـفة األخالقیــة والسیاســیة ، كمــا یعمـــل زمیــل األكادیمیــة لــآلداب والعلـــوم 

 ١٩٨٦" وغایـــة الفلســـفة"، )أكســـفورد( ١٩٧٠" إمكانیـــة اإلیثـــار"كتبـــه وزمیـــل األكادیمیـــة البریطانیـــة ومـــن أهـــم 
  .١٩٦٩" مقاالت حرجة"، ١٩٩١" المساواة واألولویة"، ) أكسفورد(

Wikipedia, the free encyclopedia, Thomas Nagel., 2010. 
 



٤٢ 
 

أن القـــیم الجوهریـــة الخالــدة هـــي القـــیم اإلیثاریــة، لـــذلك ال یجـــب علینــا أن نحفـــل ونهـــتم "رأى ناجیــل 
باألسباب الذاتیة المتحیـزة لمصـلحتنا الشخصـیة ، ویجـب أن ال نـدافع عـن أسـباب سـدجویك الذاتیـة 

القیة نظریة موضوعیة حیادیة متوازنة تحتـرم مطالـب اآلخـرین ، ألنه یجب أن تصبح النظریة األخ
كما أن المساواة اللیبرالیة ال تكفى ، لذلك تحتاج نظریة العدل عند رولـز إلـى تطـویر ،ویجـب علینـا 

أنــه ال توجــد أخــالق فردیــة ذاتیــة ، بــل هــي أخــالق "ك یــرى بارفــت كــذل )١(".نقــد حجتــه فــي المســاواة
یثــار ، ویجــب علینــا أن  ٕ جمعیــة ال شخصــیة تلفــظ تلــك األخــالق األنانیــة ،ألنهــا أخــالق تضــحیة وا

  )٢(".نتابع حدیث ناجیل في إمكان اإلیثاریة
 )    - ١٩٤١( )*(نیلأونار أو -٧

 
 
 
 

 
ــــة ، فلقــــد درســــت الحســــاب  ــــار أونیــــل وأعجــــب بمواقفهــــا األخالقی ــــأثر بارفــــت بأســــتاذته أون ت

یجب على األشخاص أن ینعمـوا بالصـحة وهـذا حـق .. "قائلة واألخالق الطبیةاألخالقي للمستقبل 
كما كتبت علـى نطـاق واسـع  )٣(".طبیعي لهم، ویعیشوا  في وجود طبیعي غیر ملوث بأي ملوثات

بعنـوان  في فلسفة األخالق والسیاسة ودرست نظریة كانط األخالقیـة ، فلقـد كانـت رسـالتها للـدكتوراه
، وكــان معــروف عنهــا أنهــا نصــیر لالتجــاه الكــانطي " الفلســفة األخالقیــة والسیاســیة لــدى كــانط"

أن أسباب القیام بالفعل األخالقي یجب أن تكون نبیلة وهادفة وأن الرغبـة ممكـن أن تصـبح "وقالت 
لحكـم دافع للفعـل بشـرط أال یكـون الـدافع هـو المصـلحة الشخصـیة ویجـب أن یكـون هنـاك مبـررات ل

                                                                                                                                       
  : Onora Oneil أونار أونیل) *(

متحـدة وألمانیـا ودرسـت علـم الـنفس والفیزیولوجیـا ولدت في أیرلندا الشمالیة وتعلمت في كل من المملكة ال
یــة برنــارد للبنــات جامعــة كولومبیــا، ودرســت فــي كل ،وأكملــت الــدكتوراه فــي جامعــة هارفــارد، فــي جامعــة أكســفورد 

، عـادت إلــى المملكـة المتحـدة للعمـل فـي جامعــة أسـكس وأصـبحت أسـتاذًا للفلسـفة عــام  ١٩٧٧، فـي عـام نیویـورك
ومــن أهــم اهتماماتهــا، فلســفة  ، وتــرأس حالیــًا مجلــس توفلیــد ألخالقیــات البیولوجیــا ، ردجفــي جامعــة كــامب ١٩٩٢

  .األخالق والسیاسة والعدالة الدولیة وفلسفة الثقة 
http://www.open2net/trust/hall of fame/oneil,/.htm 
(5) Derek, Parfit: The philosophical review, personal identity, vol., 80, no. 1 

(January, 1971), p.p., 3-5. 
(1) Thomas  Nagel: Equality and priority, oxford university 1991, p.p., 31-32. 
(2) Derek  Parfit: The tanner lectures on human values, p. 227. 

انیــا ، ومــن أهــم كتبــه هــو فیلســوف إنجلیــزي وأســتاذ للفلســفة األخالقیــة فــي بریط Jon Harris جــون هــاریس) *(
وضـع قواعـد خطیـرة علـى اسـتخدام التكنولوجیـا الوراثیـة وحـدود للتعزیـز الجینـي واسـتخدام الخالیـا  ،البـایوأخالق

  .األخالق الطبیةالجذعیة الجنینیة وله مقاالت فعالة في مجال األخالق التطبیقیة وأخالق المهنة و 
http://wikipedia.org/wiki/Jon harris,2010. 
(3) Onora  Oneil: Ecology and politics, Cambridge university press, 1988, p. 36. 
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كمــا وضــعت أونیــل  )١(".األخالقــي ، ویجــب أن نفــرق بــین األســباب الموضــوعیة واألســباب الذاتیــة
قیـة هـي األسـباب األخال إن األسـباب"أساس للتفرقة بین األفعال الحكیمة واألفعال األخالقیة، قائلة 

وهــذا عكــس مــا ذهــب إلیــه وهــى أســباب عاقلــة ، الحقیقیــة والتــي یجــب أن یتفــق علیهــا كــل شــخص
هنــــرى ســــدجویك فیلســــوف القــــرن التاســــع عشــــر، كمــــا أن معیــــار الفعــــل یجــــب أن یصــــبح صــــوابًا 

، فالفعــل العــادل هــو الفعــل األخالقــي ولقــد أشــار بارفــت إلــى هــذا اإلعجــاب فــي كتابــه  )٢(".وحیادیــًا
یجب علینا أن نعجب بنظریة أونیل األخالقیة ، بسـبب المعیـار األخالقـي : "قائالً " األفعال والنتائج"

لـــى االســـتمراریة الـــذي جعلتـــه للفعـــل الصـــواب ورفضـــها لنظریـــة الهویـــة الشخصـــیة وهـــذا مـــا قادنـــا إ
  )٣(".السیكولوجیة والوجود المستمر

 )()     - ١٩٤٤(جیمس أستربا  -٨
وف االجتمــاعي جــیمس أســتربا وأتفــق معــه فــي معظمهــا، ومــن أهــم تــأثر بارفــت بــرؤى الفیلســ

ومتـى تعـد  المحافظة على البیئة والتزامنا تجاه األجیال المسـتقبلیةتلك المواقف األخالقیة ، ضرورة 
 والثـــورة علـــى الظلـــم لتغییـــر األوضـــاع نحـــو األفضـــل، والمســـاواة بـــین الجنســـین،  الحـــرب مشـــروعة

، الرجــل والمــرأة ألنهــا ضــرورة ا ؟ ومتــى یصــبح الــردع النــووي جــائز ومبــاحجتماعیــة وأخالقیــة أیضــًا
،وحلـــم البقـــاء وهـــل یحـــق لنـــا أن نحلـــم هـــذا الحلـــم؟ ،وذلـــك فـــي أطـــار المحافظـــة علـــى قیمـــة الحیـــاة 

، والنظــر إلــى ذلــك الجنــین علــى أنــه شــخص بــرئ تمامــًا ال ورفــض االنتحــار واإلجهــاضوتقدیسـها، 
أنــه یجــب علینــا أن ".. ، حیــث یــرى اســترباان علــى الفقــراءالتضــحیة واإلحســذنــب لــه، وأیضــًا فــي 

نحسن إلى الفقراء ونضحي من أجلهم ویجـب علـى الـدول الغنیـة أن تشـعر بتلـك المسـئولیة فـال 
  )٤(".العالم یموتون جوعاً  تترك فقراء

یجب على الدول الغنیة أن تتنازل عـن جـزء مـن .. "ولقد أتفق بارفت مع أستربا حین قال  
رفاهیتها لتلك الشعوب الفقیرة من أجل أن توفر لهم استمراریتهم في الحیاة وبقائهم فـي الوجـود 

  )٥(".عار على اإلنسانیة ألننا حینما نتجاهلهم یصبح مصیرهم الموت جوعًا وهذا
 )     - ١٩٤٥( )(*جون ھاریس -٩

بصـــفة عامـــة  األخـــالق الطبیـــةتـــأثر بارفـــت بـــرؤى الفیلســـوف اإلنجلیـــزي جـــون هـــاریس فـــي 
واســـتخدام الخالیـــا الجذعیـــه الجنینیـــة  واألخـــالق الطبیـــة التطبیقیـــةوحدیثـــه عـــن آداب مهنـــة الطـــب 

                                                
(1) Onora  Oneil: Construction of reason, Cambridge university press, 1989, p. 20. 
(2) Onora  Oneil: Acting on principle, Columbia university press, 1975. P.P, 17-18.  
(3)Derek   Parfit: Acts and outcomes: a reply to Boon in-vail, philosophy and public 

affairs, vol, 25, no. 2, 1996, p. 248. 
 

(4)James  Sterba: Manchester.ac.uk.http:// www. Manchester. ac. uk/ about staff/ 
James sterba . 
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ل علــــى تـــأخیر الشــــیخوخة ورفـــض المــــوت فــــي والرعایـــة الصــــحیة، مـــن أجــــل إطالـــة الحیــــاة والعمـــ
   )١(".Immortal Ethics"األخالق الخالدة"

ورفــض حــق األم فــي إجهــاض  مســئولیة األم األخالقیــة نحــو طفلهــا عــنریس كمــا تحــدث هــا
وهـذا  )٢(.جنینها بدون ضرورة طبیـة، وكیـف أنهـا لـیس لهـا أي حـق أخالقـي فـي التضـحیة بجنینهـا 

نه یجب التدخل القهـري لمنـع األم مـن إجهـاض جنینهـا ومنعهـا هو ما عبر عنه بارفت حینما رأى أ
كـذلك  )٣(. من تعاطى المخدرات ووضعها في مستشفى ،فـاألم لیسـت حـرة فـي تقریـر مصـیر طفلهـا

التعزیــز الجینــي مــن أجــل تحســین النســل ألن األبــوین مســئولین  دعــي بارفــت إلــى ضــرورة اســتخدام
قانونیــًا عــن األضــرار التــي تلحــق بــذریتهم وعلــیهم حمــایتهم  مــن األمــراض الوراثیــة واالســتفادة مــن 

  )٤(".الجیني الوراثي باستخدام التعزیزالعلم 
 )     - ١٩٤٦( *توماس سكانلون -١٠

أثــر تومــاس ســكانلون علــى فلســفة بارفــت األخالقیــة بدرجــة كبیــرة ، خاصــة فــي موقفــه مــن 
 قبــولقضــیة الســببیة، واالهتمــام برفاهیــة اآلخــرین و  ومــنالتزامنــا الــداخلي نحــو األجیــال المســتقبلیة، 

، فلقــد مبــدأ الوســائل الضــارة ومبــدأ األعبــاء العظیمــة وقبــول مبــدأ الطــوارئ ورفــض المــذهب النفعــي
 )٥(".إننا نصبح ال عقالنیین إذا ما أعطینـا قیمـة أقـل لرفاهیـة األشـخاص اآلخـرین.." رأى سكانلون 

یجب علینا أن نشـعر بـالتزام أخالقـي نحـو المسـتقبل،  ..وهذا هو ما أكد علیه بارفت )٥(".اآلخرین
نــدمر بیئتنــا الطبیعیــة وأن ال نختــار السیاســة المســتقبل، ونحــ ن نملــك األســباب الكافیــة لكــي ال ُ

الخطـرة، كمـا أنـه لـدینا سـبب كـافي لكـي نهــرب إذا مـا شـاهدنا ثعبانـًا ، كمـا نملـك األسـباب لكــي 
برفاهیتنــا وســعادتنا ،فــنحن نصــبح العقلیــین إذا مــا  نهــتم برفاهیــة كــل شــخص أكثــر ممــا نهــتم

أتـابع تومـاس سـكانلون فـي مـا نحـن فاهیـة األشـخاص اآلخـرین ، لـذلك فأنـا أعطینا قیمة أقل لر 
مدینون به لآلخرین من التزام ومن نظریة األسباب، فحینما نقوم بالفعـل الخـاطئ ویـأتي بنتیجـة 

فسیصبح ذلك سبب كافي في أن ال نقوم بمثل هذا الفعل مرة أخرى، وهذا هـو مـا عبـرت  ،سیئة 

                                                
  

(2) Derek  Parfit: A reply to Sterba, philosophy and public affairs, vol. 16, No. 2, 
1978, p. 193. 

(1) http://www/law.Manchester.ac.uk/about staff/Jon Harris/default.ht. 
 

(2) Jon Harris: Bioethics, baby example, 1983, oxford university press, p. 3. 
(3) Derek  Parfit: On doing the best for our children, Cambridge university, p. 113. 
(4) Derek  Parfit: The unimportance of identity in Jon Harris, the university of 

New York, 1995, p. 13. 
عــة برنســتین جامهــو أســتاذ الفلســفة فــي جامعــة هارفــارد، درس فــي  T.M. Scanlon تومــاس ســكانلون*) *(

، وهـو مؤلـف عـدد كبیــر ١٩٨٤إلـى  ١٩٦٦جامعـة برنســیتین مـن ، كمـا درس الفلسـفة فـي وهارفـارد وأكسـفورد
  ).الفلسفة والمبادئ العامة(من المقاالت في الفلسفة األخالقیة والسیاسیة وواحد من محرري المجلة الفلسفیة 

Stanford encyclopedia of philosophy, Stanford university, T. N. Scanlon. 
(5) J.M. (Tomas), Scanlon: What we owe to each other, Harvard university press, 

1998, chapter 1.p,237. 
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 ومـذهب وفة، لذلك یجب على أن أتابع سـكانلون فـي رفضـه للرغبـةنظریات سكانلون المعر  عنه
  )١(".المنفعة من أجل حیاة أفضل

مكانیـــة أن إال  ٕ بارفــت قـــد عـــارض ســـكانلون فـــي تمســكه بحریـــة اإلرادة واالختیـــار العقالنـــي وا
عـــالن الحـــرب علـــى ال ٕ أننـــا ال .. " ، فلقـــد رأى ســـكانلونحتمیـــة والضـــرورةتوجیـــه النقـــد األخالقـــي وا

نســتطیع أن نــرفض بطریقــة معقولــة االختیــار ألن ذلــك یهــدد النظریــة األخالقیــة، فكیــف تصــبح 
هناك مسئولیة إذا لم یكن هناك حریة إرادة واختیـار، فاالختیـار یشـكل مغـزى النظریـة األخالقیـة، 

یار وحریة الفعل وأن یدرك الفاعـل األخالقـي أنـه لذلك یجب علینا أن نعطى األولویة لحریة االخت
  )٢(".یجب علیه أن یراعى في اختیاره الواجبات وااللتزامات نحو اآلخرین

القي لدى سكانلون الذي یتمسك فیـه بحریـة االختیـار یتعـارض تمامـًا مـع وهذا الموقف األخ 
إنــه ال .."موقــف بارفــت االخالقــى مــن عــدم وجــود حریــة فردیــة أو اختیــار حــر حیــث نجــده  یقــول 

، فأي اختیار حر هو اختیار أنـاني ال معقـول وال أخالقـي وال  توجد إرادة حرة یمكن أن تكون صوابًا
ا ســــنختار مــــا یتفــــق مــــع مصــــلحتنا الخاصــــة الشخصــــیة علــــى حســــاب یجــــب أن نســــمح بــــه ، ألننــــ

اآلخــرین، كمــا أن تلــك الحریــة تتنــاقض مــع الحتمیــة والضــرورة فــي الكــون أو الفرضــیة العلیــا عــن 
فــي حــین یــرى ســكانلون أنــه لــیس قلقــًا مــن  )٣(".الوجــود الحتمــي الضــروري والقــوانین العلیــة الكونیــة

ة ألنــه مــذهب زائــف كــاذب ال یتفــق مــع األخالقیــة بــل هــو تهدیــد واضــح لألخالقیــة مــذهب الحتمیــ
ویمثـــل كارثـــة مـــن الناحیـــة األخالقیـــة ألنـــك ال تســـتطیع توجیـــه اللـــوم األخالقـــي إلـــى الولـــد أو الفتـــاة 

  )٤(".المتهورین ألنهما واقعین تحت الشروط الحتمیة وسوف تصبح أفعالهما مباحة
 )    - ١٩٥٢) ((*شیللى كاجن -١١

 اإلرادةأثــرت فلســفة كــاجن األخالقیــة علــى بارفــت بشــكل واضــح ، خاصــة فــي مواقفهــا مــن 
 الجماعیــــة العاقلــــة ، والتضــــحیة ألجــــل اآلخــــرین ، واعتراضــــها علــــى نظریــــة المصــــلحة الشخصــــیة

أكــدت إننــا  هــل لــدینا حقــًا إرادة عاقلــة؟"، فبعــد أن تســائلت كــاجن  ورفضــها الرغبــة غیــر العاقلــة
                                                

(1) Derek Parfit: Climbing the mountain, p. 211.  
(2) T.M. Scanlon: The significance of choice, the tanner lecture on human values, 

oxford university, May 12, 23, 1986, p. 151. 
 Shelly Kagan شیللى كاجن) *(
الـدكتوراه مـن جامعـة برینسـوت تحـت إشـراف تومـاس ناجیـل  ، حصـلت علـى yaleهي أسـتاذ للفلسـفة فـي جامعـة  

مـا هـو الخیـر   ، ١٩٨٦نظریة الهـدف الحاضـر واألجابـه فـي األخـالق عـام ومن أهم كتبها الفلسفیة ، ١٩٨٢
العالقــة بـین األخالقیــة والقـانون ومــذهب ، ١٩٩٠عـام  ، حــدود األخالقیـة١٩٨٨عـام  ولمـاذا أخـالق الرفاهیــة؟

عـام ، أخـالق االستنسـاخ، فلسـفة المـوت  ٢٠٠٠عـام  لنظریـة المعیاریـة وأخـالق البـزنسا ،١٩٩٦النتائج عـام 
٢٠٠٤.  

Robert Audi: the oxford dictionary of philosophy, shelly Kagan, 2009. 
(3) Derek Parfit: Climbing the mountain, p.p., 211-212. 
(4) T.M. Scanlon: The significance of choice, op.cit, p.p., 154-156. 
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بالفعــل نمتلــك إرادة عاقلــة تعــد قانونــًا عامــًا عنــدما نحقــق الســعادة العامــة أو الســعادة للجمیــع وبــذلك 
یجـب علینـا أن نضـحي مـن ".. وقالت أیضًا فـي موضـع آخـر )١(".یتحقق هذا الخیر العام للمجتمع

أجل اآلخرین، وأن نجلب المنفعة والفائـدة لآلخـرین ونـؤثرهم علینـا ، ویجـب أن تصـبح المعاملـة 
  )٢(". بالمثل

، قامــت كــاجن بتقــدیم الحجــج األخالقیــة التــي  النزعــة اإلیثاریــة تلــك لــدفاع عــنومــن أجــل ا
نظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة لیســـت هـــدف "تعـــارض فیهـــا نظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة وأكـــدت أن 

وننقـذ حیـاة  إعطاء األولویة فـي مسـاعدة مـن نحـبهمأسمى ، بل یجب أن یصبح هدفنا األسمى هو 
أي أن الهـدف األسـمى لـیس هـو تحقیـق المصـلحة الشخصـیة  المئات بل األلوف مـن األشـخاص ،

هـذا  منع الظلم واإلحسان ومساعدة اآلخرین حتـى لـو كـان، بل هو تحقیق قیم أخالقیة سامیة مثل 
، ولكنـه یحقـق القـیم األخالقیـة السـامیة ورفـض الرغبـة غیـر العاقلـة ألنهـا  ضد مصلحتنا الشخصـیة

  )٣(". شر أخالقي
ة حتــى لــو كانــت ضــد یجـب أن نعمــل بطریقــة أخالقیــ: "وهـذا هــو مــا أكــده بارفــت حیــث قــال 

مصــلحتنا الشخصـــیة ، فلـــیس مـــن المعقـــول أن نســـعى وراء مصـــلحتنا ألن هـــذا ســـوف یحقـــق اســـوأ 
النتــائج ویجعلنــا ال عقالنیــین، لــذلك یجــب علینــا أن نغیــر مــن معتقــداتنا األخالقیــة األنانیــة ونتحــرك 

علینـا أن نـرفض نظریـة نحو اإلیثاریة والتضحیة ونرفض الرغبات األنانیـة المتهـورة  الالأخالقیـة ، و 
  )٤(". لذلك فهي تتعارض مع األخالقیة تجنب الفعل الخاطئ یمكنها المصلحة الشخصیة ألنها ال

كمـــا أكـــدت كـــاجن أن النظریــــة األخالقیـــة یجـــب أن تصـــبح معیاریــــة، تضـــع معـــاییر للفعــــل 
طبیقیــة مثــل بارفــت، وتحــدثت عــن األخــالق الت" األخــالق المعیاریــة" الصــواب والخــاطئ فــي كتابهــا

مكانیــــة البقــــاء والموت،كمــــا عالجــــت مــــذهب النتــــائج وكیــــف یمكــــن تطویعــــه لخدمــــة  ٕ واالستنســــاخ وا
األخالقیة ، وكیف أن الخیر هو مساعدة اآلخرین والسعادة في النجاح في إسـعاد اآلخـرین والرضـا 

  .العقلي في إشباع متطلبات اآلخرین ، وكلها موضوعات ناقشها بارفت  بعمق نافذ
 )     - ١٩٥٢) ((*ین كورسجاردكریست -١٢

، فوافــق  وافــق بارفــت علــى كثیــر مــن أفكــار كریســتین كورســجارد وعــارض كثیــرًا منهــا أیضــًا
ــــة"و" المــــذهب األنــــاني" ورفــــض" نظریــــة المشــــاركة"علــــى   ســــالمة البعــــد"و" قبــــول النزاهــــة األخالقی

                                                
(1) Shelly Kagan: Morality, rule and consequences, Edinburgh university press, 

2000, p. 87. 
(2) Shelly Kagan: Normative Ethics, west view, press, 1998, p 160. 

   Christine M. Korsgaard كریستین كورسجارد) *(
(3) Shelly Kagan: the present aim theory of rationality and reply in Ethics, 

Edinburgh university press,1986, p. 38. 
(2) Derek parift :Reasons and Persons ,P ,28. 
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ي نقــوم بفعــل لــه یجــب علینــا أن نتشــارك فــي األســباب لكــ.. "، حیــث تقــول كریســتین "االجتمــاعي
قیمــة أخالقیــة ، فالمشــاركة هــي التــي تعطینــا األســباب ، وهــى التــي تمــنح العقــل قیمــة أخالقیــة 

ــــا األخالقیـنــــتـوهـــذا هـــو مضـــمون نظری ــــة التـــي تتـ ذهب النفعـــي األنـــاني ، ألن ـعارض مـــع المــــــ
  یجب علیه أن ل األخالقي یجب أن یتجنب أن یشارك الشیطان أو اإلبلیس في أنانیته ، و ــالفاع

 یجـب علینـا.. "، وتقـول فـي موضـع آخـر)١(. "یتخلى عـن هـذا السـلوك الشـیطاني األنـاني النفعـي
أن نتمسـك بالنزاهـة األخالقیـة والحیادیــة الموضـوعیة فنـدعو إلـى إلغــاء التحیـز الجنسـي للرجــال 

ولقــد أكـد بارفــت  )٢(".والعنصـریة و الالمســاواة فـي العــالم لكـي نصــبح فـاعلین أخالقیــین حیـادیین
  .أیضًا على قیمة المشاركة ورفض األسباب األنانیة ودعم المساواة الجنسیة

هـــي التـــي  اإلرادة العاقلـــةوعـــارض بارفـــت فلســـفة كریســـتین كورســـجارد حینمـــا اعتقـــدت أن  
یـة وهـذه القـوانین ال تجعلهـا أقـل حریـة تستطیع أن تسن القوانین لذاتها وهـى مقیـده بـالقوانین األخالق

ألنهــا هــي التــي تســن وتشــرع القــوانین الحــرة، فالقــانون األخالقــي ال نحصــل علیــه إال مــن إرادة حــرة 
تحتـــرم إنســـانیة اآلخـــرین وهـــذا یشـــكل قیمـــة اإلنســـانیة وهـــذه القیمـــة اإلنســـانیة لكـــي تصـــبح أخالقیـــة 

كــــي نختـــار األفعـــال اإلیثاریــــة بإرادتنـــا الحــــرة تحتـــاج إلـــى إرادة حــــرة ، ونحـــن لـــدینا أســــباب كافیـــة ل
المســتقلة، وتلــك األســباب هــي التــي تشــكل هویتنــا العملیــة وهــى لیســت هویــة خاصــة وحینمــا نؤكــد 
هویتنــا العملیــة فإننــا نؤكــد االبتعــاد  عــن كوننــا حیوانــات ال تحتــاج إلــى هویــة لكــي تعــیش وتأكــل، 

یوجــد ســوى هویــة إنســانیة وهــى منیعــة  وهــویتي هــي إحساســي مــن أكــون، وظنــي بنفســي ولــذلك ال
ال توجــد هویــة فــي حـین دعــي بارفـت إلــى أنـه  )٣(".ومتعـذر إیــذائها ومـن هنــا تصـبح غیــر مشـروطة

بالشـخص الـذي بعـده، وأنـا كطفـل صـغیر لسـت  ، وأنني قبل الزواج لستشخصیة ثابتة عبر الزمن
كشـــیخ كبیـــر، والـــوعي یتغیـــر، فأصـــبح شـــخص آخـــر غیـــر الـــذي كـــان مـــن عشـــرین عـــام ،شـــخص 
مختلــف فــي الطبــاع والعــادات والمعتقــدات وســیتغیر أفقــي ورؤیتــي لألشــیاء ،لــذلك سأصــبح إنســانًا 

  )٤(".لك فال توجد هویة ثابتةجدیدًا  وأنا في سن األربعین مختلف تمامًا عنى وأنا في العشرین ،لذ
                                                

، ١٩٨١وأصــبحت أســـتاذ الفلســفة فـــي جامعــة هارفـــارد عـــام  ١٩٧٤خــذت البكـــالوریوس مــن جامعـــة النیــوي عـــام أ
األخالقیــة والهویــة الشخصــیة واألخــالق : وعملــت فــي جامعــة كالیفورنیــا وشــیكاغو ومــن اهتماماتهــا الفلســفیة

  .٢٠٠٩، والذات والهویة  ١٩٩٦من أهم كتبها مملكة الغایات الكانطیة، و 
Widipedia/the free dictionary, Christine 2009. 
(1) Robert Stern: The value of humanity, reflection on korsgaard, oxford 

university, press, 2000, p. p., 10, 15, 17, 18. 
(2) Korsgaard q: creating the kingdom of end, reciprocity and responsibility, New 

York, Cambridge, 1996, p.p., 188-221. 
(3) Korsgaard q: Normative source, university of Cambridge, New York, 1998, p. 

173. 
(4)Derek Parfit: "on the importance of self-identity", the journal philosophy, vol 68, 

no. 20, October, 1971, p.179. 
  :وكذلك أیضًا 
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جهة أخرى ، أتفق بارفت مع كورسجارد في دعوته بالمساواة بین األغنیـاء والفقـراء مـن ومن 
أجــل ســالمة المجتمــع وســالمة البعـــد االجتمــاعي ، وتكامــل حیاتنــا مـــع حیــاتهم وقــد یصــبح هـــؤالء 
الفقــراء هــم مــن یملكــون الكرامــة والشــرف مــع أنهــم یعیشــون فــي ظــروف صــعبة وهــذا هــو التحــدي 

  )١(". هم أن یواجهونه وكثیرًا ما ننسب األعمال البطولیة إلى أفقر الفقراءاألخالقي الذي علی
  

 )     - ١٩٥٣) ((*توماس بوج -١٣
على كثیر من مواقف بوج األخالقیة وذلك حینما طور وعدل صوریة كـانط مـن  وافق بارفت

 أن.."، حیــث یــرى بـــوج  عــدم وجــود إرادة عاقلــةاألمــر المطلــق إلــى األمــر المشــروط وموقفــه مــن 
واعتقـاد كـانط خـاطئ ،فـنحن ال نعـیش  فـي عـالم ملـيء باألخیـار " العدید منا ال یملك إرادة عاقلـة"

، ألنــه توجــد أفعــال جـائزة ومباحــة ، وال یجــب أن تكــون تلــك األفعــال الجــائزة ،أو فـي مدینــة فاضــلة 
والمباحة قوانین كلیة مطلقة ، فإذا ما أتبعت قاعدة ال تملك أطفاًال فهذا لیس سیئًا ولكـن السـیئ أن 
یعمم ویصبح قاعدة عامة ، فإذا لم یوجد أحد فینا یملك أطفال فسـتنتهي البشـریة وسـینتهي تاریخهـا 

  )٢(".یل بوحشیة وهذا یمثل معتقدات أخالقیة زائفةالطو 
اح ـــــــمـب الســـــــه یشجــــــــانطى خـــــاطئ ألنــــــــق الكـــــــــــر المطلـــــــــولقـــــد وافـــــق بارفـــــت ورأى أن األم

محاربــة الفقــر العــالمي أنــه یجــب .."ومــن جهــة أخــرى رأى بــوج  )٣(. د مــن األفعــال المباحــة ـــــــعدیـبال
  دم ــــــــر وعــــقـات البشر تتعلق بالفــــ، فحوالي ثلث وفی حقوق اإلنسان في العالم النامي والبحث عن

.. وكــان الهــدف نفســه عنــد بارفــت حینمــا قــال )٤(".وجــود القــوت الیــومي لهــم  فیموتــون جوعــاً 
  )١(".تماعیةإن هدفي من نظریتي األخالقیة هو كیف ألغى الفقر ، وأن تتحقق العدالة االج"

                                                                                                                                       
     Derek Parfit: Personal identity, the philosophical review, vol 80, no. 1, January 

1971. 
   توماس وینفرد مینكو بوج) **(
الفلسـفة التطبیقیـة واألخـالق : ومـن اهتماماتـه  ییـل هو فیلسوف ألماني وأستاذ الفلسفة والشئون الدولیـة فـي جامعـة 

مـدیر برنـامج العدالـة الدولیـة ، ولقـد دعـي إلـى توسـیع  العامة وأخالقیات المهنة والعدالة العالمیـة ، وهـو حالیـاً 
  .نطاق العدالة على الساحة الدولیة 

Wikipedia/free wikipedia, Thomas Bogge. 
(1) Korsgaard q: Creating the kingdom of Ends, op.cit, p. 131. 

 
(2) Thomas Pogge: Realizing Rawls, Cornel university press, 1989., p. 167. 
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, p.219. 

   Julian Grand جیالن جراند) *(   
ومــن أهــم مؤلفاتــه، .هــو فیلســوف فرنســي، مــن أهــم اهتماماتــه ،الفلســفة التطبیقیــة والقــرار والرفاهیــة والصــحة     

عــادة التوزیــع والخــدمات االجتماعیــة ٢٠٠٨المشــكالت االجتماعیــة لالقتصــاد  ٕ ، المســاواة ١٩٨٢، والمســاواة وا
  .١٩١١، الفلسفة التطبیقیة ١٩٩١واالختیار 

Wikipedia/the free encyclopedia, Julian grand.2010. 
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 )     - ١٩٦٠) ((*جیالن جراند  -١٤
ألنهـا ال تحقـق العدالـة  أنتقـد االختیـارات الفردیـةأعجب بارفت بشدة بآراء جیالن جرانـد حـین 

جـــب أن یصـــبح ی.."االجتماعیـــة والتضـــامن االجتمـــاعي أو حتـــى الرفاهیـــة لآلخـــرین ، حیـــث یقـــول 
القرار جماعیًا حتى ال یحدث الظلم لتتحقق قیم المشاركة والتعاون في اتخـاذ القـرار الـذي یحقـق 

تحــدث فیــه العدالـة والرفاهیــة ویراعــى مصــالحنا جمیعــًا ، فــالمجتمع ال یســمى مجتمعــًا إال حینمــا 
ــارات یصــنع قــرارا بمفــرده أما األفــراد كــأفراد كــل واحــد مــنهممشــاركة جماعیــة مجتمعیــة، ت واختی

   )٢(". خاطئة
ولقـــد تـــابع بارفـــت  فلســـفة جرانـــد األخالقیـــة فـــي موقفـــه مـــن قضـــیة االختیـــار الفـــردي، ورأى 

، ألننـا حینمـا نختـار، یجـب أن نختـار مـا یجعـل حیاتنـا تتجـه ال یوجد اختیـار فـردى عقلـي أنه.."
لألفضــل، ولكــن فــي ظــل االختیــار الفــردي ستصــبح النتیجــة بائســة، فیجــب أن نختــار مــا یجعــل 

وأن نقترب من العالم المثالي وبذلك نحقق مثالیة كـانط بـاإلرادة الجماعیـة  حیاتنا تتجه لألفضل،
  )٣(. والقرار الجماعي

                                                                                                                                       
(4)Thomas Pogge: World poverty and human rights, 2nd Cambridge polity press, 

2008., p. 25. 
(1)Derek Parfit: Climbing the Mountain, P.P, 203,205.  
 
(2) Julian Grand: Individual choice and social exclusion, abstract. 
(3) Derek Parfit: Philosophy and public affairs, innumerate Ethics, 1978, 161. 
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 تعقیب
  

  -:نتوصل من العرض السابق للنقاط التالیة 
تأثر بارفت بالعدید من الفالسفة السابقین علیة والمعاصرین لـه ، فوقـف علـى أكتـافهم وأسـتطاع -١

فاتســعت لــه الرؤیــة ،وأتــى بفلســفة جدیــدة وأصــیلة تعبــر عــن عــدم ، أن یتســلق الجبــل إلــى قمتــه
القـــــي الفكـــــري وأهمیـــــة الحـــــوار والنقـــــد الفلســـــفي كـــــأداة للتواصـــــل غـــــروره  وأیمانـــــه بضـــــرورة الت

  .الحضاري والتقدم الحضاري في الوقت ذاته 
لم یقف بارفت عند دراسـة تـاریخ األخـالق النظریـة فحسـب  ،بـل أهـتم بموضـوعات جدیـدة ذات  -٢

لنظـري وكان هدفـه ضـرورة تـرابط ا الخ،..طابع تطبیقي فلسفي،كما في أخالقه الطبیة والبیئیة و
مع العملي ،أن نصبح أكثر قدرة عقلیة على حل المشكالت التي تواجهنا الیـوم بتفكیـر أخالقـي 

  .من أجل تطویر حیاة البشریة ككل 
  .للذات ،أخالق مجتمعیة ضاع فیها الفرد -، بل انهزام"للذات–لم تكن أخالقه  تحقیقًا -٣
اقـع العملـي ومـا حملـه مـن مسـتجدات الكالسـیكیة بسـبب الو  خرج بارفت علـى األخـالق الكانطیـه-٤

  .غیر مسبوقة لم تكن موجودة في عصر كانط
أهدر بارفت حق الفرد في الحریـة واالختیـار الحر،وهـذا ال یتفـق مـع المجتمـع  األمریكـي األكثـر -٥

كمــا أن ، تشــدقًا بالحریــة والدیمقراطیــة،كما أنــه ال یتفــق  مــع فلســفة العقــل أو أخــالق الثــورة لدیــه
  .ة أضحى أكیدًا  وملحًا  وال یمكن  تجاهله أو إنكارهمطلب الحری
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 الفصل الثاني 

المبادئ العامة للنظریة 
 األخالقیة

  
  تمهید  

  مبدأ األسباب ونظریة المشاركة في هدف  

  مبدأ معارضة الرغبات وقبول العقالنیة 

  مبدأ الواجب األخالقي والخیر األسمي 

 لقبول العقلي مبدأ الرضا وا 

  مبدأ التضحیة واإلحسان 

 مبدأ الوسائل الضارة واالحترام 

 مبدأ الفیتو ورفض االختیار  

  القانون الذهبي " المبدأ األسمى في األخالق " 

  تعقیب 
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 : تمھید

أسس بارفت نظریته األخالقیـة علـى مجموعـة مبـادئ عامـة أسـتمدها مـن قراءاتـه المتنوعـة   
لسیاســـیة ، االجتماعیـــة ، األخالقیــــة ،والنفســـیة  ورؤیتـــه النقدیــــة لكثیـــر مـــن الفالســــفة الفلســـفیة ، ا(

مبــدأ األســباب ونظریــة المشــاركة فــى : ، ولعــل مــن أهــم هــذه المبــادئ ) وعلمــاء األخــالق والسیاســة
هدف ، مبدأ معارضة الرغبات وقبول العقل والعقالنیة ، مبـدأ الواجـب األخالقـي والخیـر األسـمي ، 

لوســائل الضــارة، مبــدأ احتــرام قیمــة الحیــاة ورفــض األنتحــار ، ومبــدأ القــانون الــذهبي ، مبـــدأ مبــدأ ا
  . الفیتو ورفض االختیار

 ً   مبدأ األسباب ونظریة المشاركة فى ھدف : أوال
أننــا لــدینا أســباب لكــي نریــد الفعــل الصــالح الخیــر ونبعــد عــن الفعــل الطــالح .."یــري بارفــت   

ـــدینا أســـ باب للقیـــام بالفعـــل الصـــواب ، وتلـــك األســـباب لیســـت هـــى األهـــداف أو الســـیئ ، أي أننـــا ل
الرغبـــات التـــى لـــدینا ، ولكنهـــا الحقـــائق عـــن مـــا یعـــد أفضـــل وذو قیمـــة أخالقیـــة ،لـــذلك تعـــد نظریـــة 

وهـي تعنـى إننـا نمتلـك أسـباب القیـام بالفعـل  )١(" . األسباب هي النظریة األخالقیة الوحیدة الصواب
الصــالح، وهــذا هــو مــا یجعــل الفعــل أكثــر عقالنیــة ، ومــا ینبغــي علینــا فعلــه أخالقیــًا ، بــل مــا یجــب 

ونحــن نملــك العقـــول التــى تریــد األفعــال العاقلــة ، وال تطیــع الرغبـــات .. علینــا أن نفعلــه بالضــرورة 
بــرح غـدًا عـن أن نمكـث خمــس الالعقلیـه ، لـذلك فمـن غیـر المعقــول أن نفضـ ُ ل سـاعة مـن األلـم الم

دقائق من األلم الخفیف فى نفـس الیـوم الحـالي ، لـذلك ینبغـي علینـا أن نـرفض المثـول للرغبـة غیـر 
  )٢(. العاقلة ألنها تنتهي إلى وجهة نظر موحشة مقفرة 

فالرغبــة غیــر العقلیــة تــوحي لنــا بــأن لــدینا أســباب كافیــة لتحقیــق رفاهیتنــا والبحــث عــن ســعادتنا      
حیـث یكـون لـدینا أسـباب أقـوي لكـي نعطـي األولویـة  نطیـع العقـل من األفضل أنالشخصیة ، لكن 

والـــذي یجــب أن نختـــاره جمیعـــًا ،  لآلخــرین، وهـــذا هــو الفعـــل األفضــل الجـــدیر بالقیمـــة األخالقیــة ،
وبالمثـــل فهـــو األفضـــل لنـــا جمیعـــًا ،فمـــثًال یجـــب أن یصـــبح لـــدینا ســـبب عقلـــي للتضـــحیة مـــن أجـــل 

بدًال من إبقاء رجلك ، ویجـب أن یصـبح لـدینا سـبب "بالك " اآلخرین ، لذا یجب علینا أن ننقذ حیاة
وهكــذا فــنحن یجـب علینــا أخالقیــًا  )٣(. عقلـي لكــي نرضـي بمثــل هــذه التضـحیة وهــو الرضــا العقلـي 

، إذا مــا أردنـا أن یعــد فعلنــا " نظریــة المشــاركة فـي هــدف"أن یصـبح لــدینا أسـبابًا حاســمة لكــي نقبـل 
جــب علینــا أخالقیــًا ، ویجــب علــى األشــخاص اآلخــرین مشــاركتنا فــي غایاتنــا أو أهــدافنا ، وكــذلك ی

                                                
(1) Derek Parfit : the tanner lecture on human values, P. 294. 
(2)  Derek Parfit : Reason and Motivation, proceeding of Aristotelian society, 1997,  

P.P, 102 – 105. 
(3)  Derek Parfit : the tanner lecture on human values, P.295.  
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وضــــع أهــــداف عامــــة ولیســــت خاصــــة بحیــــث یســــتطیع األشــــخاص اآلخــــرین أن یشــــاركونا فیهــــا ، 
  )١(.وتصبح تلك المشاركة عقلیة یستطیع أن یقبلها اآلخرون  ویرضون عنها  

مـع كـانط فــى اقتراحاتـه أن األشـخاص األنــانیین هـم األشـخاص الــذین  وعلـى هـذا ، یتفـق بارفــت   
واإلكـــراه  والقســـر   Robberyوالســـرقة   Lying-promisesیعـــاملون النـــاس بـــالوعود الكاذبـــة 

coercion  وهـــؤالء ال یســـتطیعوا أن یشـــاركونا فـــى عامـــل الهـــدف ، ألنـــه ال توجـــد لـــدیهم أســـباب ،
  )٢(. لفعل األخالقي إیثاریة أقوي تدفعهم للقیام بهذا ا

" ویبــدو أن مفهــوم الســبب لــدي بارفــت لــیس واحــدًا ، بــل لــه أنــواع عدیــدة ذكرهــا فــى كتابــه   
  . وسنذكرها بشي من التفصیل " تسلق الجبل 

 Reasonsأنواع األسباب 

    Reasons  Telicلھادفة األسباب ا -١
تصـبح األســباب هادفــة حینمــا تصــبح ممنوحــة مـن قبــل الحقــائق ولــیس المعتقــدات، وحینمــا   

تجعل الحدث خیر فى نهایته، فمثًال حینمـا یجـد طبیـي سـببًا قویـًا یمنعنـي مـن أكـل الجـوز والبنـدق، 
قــة هــى التــى تجعلنــي ألنــه ســوف یقتلنــي، فإنــه یجــب علیــه أخالقیــًا أن یخبرنــي بــذلك ، وهــذه الحقی

  . أمتنع عن أكل الجوز و البندق 
   Intrinsic Reasonsاألسباب الجوھریة  -٢

تعـد األســباب جوهریــة حینمـا تزودنــا بخصــائص األحـداث وســماتها لكــي نریـد القیــام بالفعــل   
  . األخالقي الذي یجعل حیاتنا تتجه لألفضل

   Decisive Reasonsاألسباب الحاسمة  -٣
م هـو السـبب الـذي یعـد أكثــر قـوة مـن األسـباب األخـرى التـي تتصـارع معــه ، السـبب الحاسـ  

ویجب علینا أخالقیًا أن یصبح لدینا سبب حاسم للقیـام بالفعـل األخالقـي ، وأن ال نرغـب فـى القیـام 
بالفعل غیر األخالقي ، وهذا السبب الحاسم یمنعنـي مـن القیـام بهـذا الفعـل وأن ال نفعلـه مـرة أخـري 

 .)٣(  
   Sufficient Reasonsاألسباب الكافیة  -٤

تعني إننا یجب أن یصبح لدینا سبب كاف لكي نقـوم بالفعـل ونفضـله علـى الفعـل اآلخـر ،   
مــع مالحظــة أن الســبب الكــافي یعــد أضــعف مــن الســبب الحاســم ، والســبب الــذي لــدینا ســواء كــان 

" ، "  Must" ، " یجـب علینـا " ، " ینبغـي "  كافیًا أو حاسمًا هو الـذي یسـمح لنـا أن نسـتخدم كلمـة

                                                
(1)  Derek Parfit : Rationality and persons, practical philosophy, 2001, P. 17.  
(2)  Derek Parfit : climbing the Mountain ,oxford university press..2006. P. 16.  
(3) Ibid, P.23. 
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Should "  یرجع إلى وجود سبب كاف وحاسم فـى عـدم التـدخین ، " اإلقالع عن التدخین"، فمثًال
وهذا السبب یتولد من الحقـائق عـن أضـرار التـدخین ، كمـا أنـه یعتمـد علـى معتقـدات صـحیحة هـى 

د فعلنــا عقالنــي ، بــل مــا یجــب علینــا فعلــه التــى تعطینــا أســباب كافیــة لكــي نبتعــد عــن التــدخین ویعــ
  )١(. أخالقیًا 

   Rational Reasonsاألسباب العقلیة  -٥
هـــى التـــى تجمـــع بـــین األســـباب الكافیـــة واألســـباب الحاســـمة ، وهـــى أســـباب القیـــام بالفعـــل   

قلـي للقیـام بـذلك ، وهـو العقلي وهذا هو ما یجب علینا فعله ، تصرفنا بعقالنیة ، ألننا لدینا سبب ع
  . تلك المعتقدات الصادقة ، التى تجعلنا نقوم بالفعل األخالقي 

   Ethics Reasonsاألسباب األخالقیة  -٦
هــى ســبب القیــام بالفعــل األخالقــي، وهــى ولیــدة معتقــدات صــادقة، ومــا یجــب علینــا فعلــه   

، وعلینـــا أن نـــدرك أ ن الســـبب العقلـــي هـــو الســـبب أخالقیـــًا یتشـــابه مـــع مـــا یجـــب علینـــا فعلـــه عقلیـــًا
األخالقي، وحینما نجـد صـراع ونـزاع بـین كـل منهمـا، نـدرك أن المعتقـدات التـي لـدینا خاطئـة، ألنـه 
ال یوجـــد صـــراع أو نـــزاع بینهمـــا، فالفعـــل األخالقــــي هـــو الفعـــل المعقـــول أو الـــذكي، والفعـــل غیــــر 

ـــــي أو المجنون،كمـــــا أن مصـــــدر  األســـــباب العقلیـــــة األخالقـــــي هـــــو الفعـــــل غیـــــر المعقـــــول أو الغب
واألخالقیـة واحـد وهـو المعتقــدات الصـحیحة ، لـذلك یجـب علینــا تصـحیح معتقـداتنا األخالقیــة، ألن 
االعتقـــــاد الخـــــاطئ یعطـــــي لألشـــــخاص أســـــبابًا خاطئـــــة فیقومـــــوا بفعـــــل خـــــاطئ ، ال أخالقـــــي ، وال 

ي بقــوة فــى عقالنــي، ال یتفــق مــع العقــل، وحینمــا نقــوم بتصــحیح معتقــداتنا ، یظهــر الســبب األخالقــ
  )٢(. صورة ما یجب علینا عمله وفقًا للعقل ، ویولد فعل أخالقي 

تكملهـــا ، فالســـبب  األخالقیـــة ، بـــلوهنــا یبـــرهن بارفـــت علـــى أن العقالنیـــة ال تتنـــاقض مـــع   
العقلــي هــو الســبب األخالقــي ، وال یوجــد صــدام بینهمــا ، كمــا أن األخــالق تنبــع مــن العقــل ، لــذلك 

  .لفعل العقلي هو الفعل األخالقيفا
  Apparent Reasonsاألسباب الواضحة  -٧

هـــي األســـباب البدیهیـــة أو التـــي تتفـــق مـــع العقـــل ، لـــذلك یوجـــد مـــا یبررهـــا وال یمكننـــا أن   
  .نعترض علیها وتصبح مقبولة ألنها واضحة بذاتها ویوجد علیها أتفاق عقلي من الجمیع 

  
  
  

                                                
(1)  Ibid, P. 23.  
(2)  Ibid, P. 24.  
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   Cognetive Reasonsاألسباب المعرفیة  -٨
هي األسباب ذات الصلة بالحقیقة الواقعیة، فمثًال إذا ما كانت بعض السـحب رمادیـة فهـذا   

  . سبب على إنها ستمطر، وسبب بأن نرتدي المالبس الثقیلة
،  ألنـــه یـــرفض األســـباب البرجماتیـــة،  ویـــرفض بارفـــت اإلكـــراه  واإلجبـــار علـــى المعتقـــدات  

، أو  ١=  ٢+٢المسـتبد الطاغیـة الـذي یجبـرك بـأن تعتقـد أن ویوضح هذه الفكرة  بمثال قدمه عن 
أن تعــذب لمــدة عشــر ســاعات حتــى الیــوم التــالي ظهــرًا ، وأنــت  تعتقــد أن لــدیك ســبب قــوي وحاســم 

، حتـى لـو كـان هـذا االعتقـاد هـو طریقتـك الوحیـدة ١=  ٢+  ٢وعقلي ومعرفي فى أن ال تعتقد أن 
نســان أن یفضــل العــذاب ویتعــذب لكــي یحقــق بعــض فــي تجنــب هــذا العــذاب ، إلنــه یجــب علــى اإل

ـــة  ل األســـباب المعرفیـــة علـــى یفضـــویرغـــب بالتـــالي فـــي ت. مـــن الخیـــر العظـــیم مـــن أجـــل فكـــرة نبیل
تعـذب كـل أ، عـن أن ١=  ٢+  ٢التي تخبرني بأنني غبي لماذا ال أصدق أن  األسباب البرجماتیة

  )١(. هذا العذاب ، لذلك فهي لیست أسباب أصیلة 
   Altruism Reasonsاألسباب اإلیثاریة  -٩

هــي مـــن أهـــم أســـباب القیــام بالفعـــل األخالقـــي، وهـــى تولــد الخیـــر الموضـــوعي بـــأن نعتنـــي 
برفاهیة األشخاص اآلخـرین، وهـى أسـباب موضـوعیة حیادیـة، ال شخصـیة، تتعـارض مـع األسـباب 

أننــي أمتلــك األســباب القویــة  للقیــام بالفعــل الــذي  األنانیــة الموجــودة فــى نظریــات اللــذة ، التــي تــري
وبـــذلك یصـــبح لـــدي أســـباب . یحقـــق رفـــاهیتي وســـعادتي ویجلـــب لـــي لـــذة ویجنبنـــي األلـــم والمعانـــاة 

تتصــل بحــب الــذات والمصــلحة الشخصــیة ، ولــذا دافــع بارفــت عــن تلــك األســباب اإلیثاریــة كــدافع 
" والمـذهب األنـاني العقلـي" ب األنانیـة العقلیـة ومن ثم عارض األسـبا. قوي للقیام بالفعل األخالقي 

" Rational Egoism"   الـذي یـري أصـحابه أننـا لـدینا معظـم األسـباب لكـي نهـتم بمصـلحتنا وأن
نعمل األفضل لنـا ، وهـذا فعـل ال أخالقـي، ألنـه یجـب علینـا أن نعمـل مـا یعـد األفضـل لألشـخاص 

وعلــى هــذا عــارض بارفــت محاولــة ســدجویك فــى  )٢(اآلخــرین ونقــدم المنفعــة والفائــدة لغالبیــة البشــر
فــى كتابــة " بثنائیــة العقــل العملــي " الجمــع بــین هــذین االتجــاهین ، األیثــاري واألنــاني ، بمــا عــرف 

  "Methods of Ethics" األخالقمناهج " الرائع 
ــــة یــــري هنــــري ســــدجویك فــــى    ــــاهج األخــــالق"كتاب إن أكثــــر المشــــاكل صــــعوبة فــــى " .."من

، وهـى تعبـر عـن تنـاقض " Dualism of practical Reason "ثنائیة العقل العملـي"األخالق هى
اثنــان مــن المـــذاهب األخالقیــة همـــا المــذهب األنــاني العقلـــي والمــذهب االیثـــاري األخالقــي أو بـــین 

األخالقیـة المعیاریـة التـى لهـا نفـس القـوة ولهـا  الحدوسالحكمة والواجب وهما یعبران عن اثنان من 
  .)٣("ما یبررها

                                                
(1)  Ibid, P,P, 47. 
(2)  Derek Parfit : the tanner lecture on human values, p, 260.  
(3) Henry sidgwick : the Methods of Ethics,Hackett publishing compancy .2004.P.P, 

41-420. 
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ولقد عارض بارفـت موقـف سـدجویك ألسـباب أخالقیـة كثیـرة منهـا أنـه قـدم المـذهب األنـاني العقلـي  
، كمـــا دعــم ســـدجویك  )١(.وأن لـــه مــا یبـــرره تمامــًا ، كمـــا فــي المـــذهب اإلیثــاري علــى إنـــه الحكمــة 

یة أو اإلیثـار إن فعـل التضـح.. "الفعل األناني غیر األخالقى الذي ال یقبل التضحیة واإلیثـار قـائالً 
هو فعل العقالني ، ویجب األهتمـام بالسـعادة الشخصـیة التـى هـي الخیـر األقصـى واألسـمي، كمـا 
أن أسـباب االهتمـام بالــذات وحـب المصـلحة الشخصــیة تعـد هــى األقـوى وغیـر قابلــة للمقارنـة تمامــًا 

ینـا ، كمـا یجـب ویجب أن تُصبح األولویة المطلقة لمصـلحتنا ومنفعتنـا ، وأن ال نفضـل اآلخـرین عل
أن نهتم بسعادتنا فى حیاتنا من أولها إلـى آخرهـا ، ألن أسـباب االهتمـام بالـذات وأسـباب المصـلحة 

، ولـذلك یجـب علینـا أن نفعـل مـا یعـد األفضـل بالنسـبة لـذواتنا   supremeالشخصیة هى األسـمي 
اج عــن أن ننقــذ مالیــین ، فمــثًال یمكننــا أن ننقــذ بمعقولیــة أنفســنا مــن دقیقــة واحــدة مــن القلــق واإلزعــ

البشر من الموت أو العذاب الشدید ، وأیضًا إذا ما كانت توجد طریقة واحـدة لكـي ننقـذ بهـا مالیـین 
  .من حیاة الغرباء بأن أظلم عقلیًا ، فان هذا االختیار ال یعد عقالنیاً 

مـق وعلى هذا انتقد بارفـت بشـدة األسـباب األنانیـة لـدي سـدجویك ورأي أنهـا غیـر مقنعـة بع  
ومن الصعب الدفاع عنها ألنها تؤدي إلى نتائج ال أخالقیة ،ال یمكن قبولها ، كما أنـه إذا مـا فعـل 
كــل شــخص بمثــل هــذه الطریقــة فستصــبح النتیجــة مرعبــة وشــدیدة االشــمئزاز ألنهــا ســتجعل حیاتنــا 

ومــن ثــم تتجــه إلــى األســوأ ،ومــن ثــم فــان تلــك األســباب األنانیــة تــؤدى إلــى أفعــال خاطئــة أخالقیــًا ، 
یجـــب علینـــا أن نـــرفض ادعـــاءات ســـدجویك ألن مـــا یجعـــل حیاتنـــا تتجـــه نحـــو األفضـــل  لـــیس هـــو 
نصـــرة نظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة ألننـــا نملـــك عالقـــات وطیـــدة مـــع األشـــخاص اآلخـــرین تعطینـــا 

  )٢(.أسباب كافیة لكي نهتم برفاهیتهم وسعادتهم
ذا كـان بارفـت قــد رأي أننـا لـدینا أســباب أخالقیـة لـرفض ادعــاءات سـدجویك عـن األنانیــة و    ٕ ا

ــــــل Egoistsواألنــــــانیین  ــــــل إفتراضــــــات ناجی ــــــادي  Nagel، فانــــــه قب ــــــة والســــــبب الحی عــــــن االیثاری
أفتـرض أنـه قــد تـم إنقـاذي أنـا وصـدیقي مــن .. "ولقـد قـدم  ناجیـل مثـاًال عملیــًا یقـول فیـه . األخالقـي

ووضــعنا فــى المستشــفي مــع حراســة مشــددة، وأنــا أردت مســكنًا أللمــي وكــذلك صــدیقي حریــق هائــل 
الموجــود فــى الســریر المجــاور لــي ، فهــو قــد تمنــي لــو تــم إعطائــه عقــار المــورفین الوحیــد الموجــود 
بصـیدلیة المستشــفي بسـبب شــعوره  بـألم شــدید ومـن ثــم لدیـه ســبب للحصـول علــى المـورفین، ولكنــه 

ي وأنینــي، وضــحي براحتــه مــن أجلــي، وأنــا حینمــا أســتحوذ علــى جمیــع تعـاطف معــي بســبب صــراخ
المـــورفین لـــي، فهـــذا موقـــف غریـــب جـــدًا یـــتم عـــن حقیقتـــي كشـــخص ســـیكوباتي ومضـــطرب عقلیـــًا 
وأنـاني، ویجـب علـى أن الفــظ تلـك األنانیـة غیــر األخالقیـة وأتمسـك بالحیادیــة والنزاهـة وأقـدم الفائــدة 

                                                
(1) vaccari  Alession : prudence and Morality in butler, sidgwick and parfit,Roma 

University.2008. P. 74.  
(2) Derek Parfit: climbing the Mountain , P. 167. 
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وهكــذا  )١(.المجمـوع الــذي یتعـارض مــع خیـري الشــخص األنـانيوالمنفعـة لجمیـع النــاس وأنشـد خیــر 
ب معقــول ودافــع أســمى وهــو مشــاركة اآلخــرین فــي علــى التضــحیة وكیــف أن لهــا ســب بارفــت یحثنــا

یثــارهم لــك اآلمهــم والتضــحیة ألجلهــم مهمــا كلفنــا ذ ٕ أي تضــحیة بــال حــدود بتقــدیم المنفعــة للجمیــع وا
  .علینا،ونحن لدینا أسباب حاسمة وأخالقیة لكي نختار هذا الفعل األخالقي االیثاري

  مبدأ معارضة الرغبات وقبول العقالنیة: ثانیاً 
 "فلســـفة الفعـــل" و" فلســـفة األخـــالق " و"فلســـفة العقـــل  "بقـــوة فـــي desireرغبـــة تظهـــر ال

  -:أنواع من الرغبات هي ةوقدیمًا فرق أرسطو بین ثالث.
الرغبــة المطلقــة وهــى رغبــة عقلیــة للفاعــل وللــذوات العقلیــة، تضــم مفــاهیم وتصــورات عــن  )١

 .الخیر

لفاعلـة أو األشـخاص وتشـبه الخیـر ألن الرغبة العاطفیة  غیر العقالنیة وهى لدي الذوات ا )٢
أرسطو قد قارنها مع التوكید الذاتي للمشاعر التى تتضمن الغضـب وحـب الـذات والكبریـاء 

 . وهى أیضًا یمكن أن تضم الرغبة الشخصیة واألنفعالیة المعتدلة

الرغبــة الحســیة وهــى رغبــة ال عقلیــة بالنســبة للفاعــل و فیهــا یعتقــد أنــه ســعید وتقــوم علــى  )٣
لبیـــة احتیاجـــات بیولوجیــــة  مثـــل الرغبــــة فـــى الطعــــام ، وفـــى الفلســــفة المعاصـــرة تتضــــمن ت

الرغبــة كــل أنــواع المطالــب أو األهتمامــات التــي تقــود الفــرد إلــى أن یعمــل مــن أجــل الوفــاء 
بهـــا، وعلـــى وجـــه الخصـــوص فهـــذه المطالـــب للرغبـــة تـــرتبط بتحقیـــق الســـعادة الجســـدیة أو 

عقد فى الفلسفة األخالقیة ونظریـة الفعـل ، ویمكـن أن تقسـم المیول والنزاعات ولها مفهوم م
رغبـــة جوهریــة وهـــى الرغبـــة فـــى شــئ مـــا كغایـــة فـــي حــد ذاتـــه ، ورغبـــة غیـــر  :الرغبــة إلـــى

جوهریــة وهــى الرغبــة فــى شــيء مــا كوســیلة لغایــة بعیــدة وهــذا یتطــابق تقریبــًا مــع الرغبــات 
  )٢(. األساسیة والمشتقة 

الرغبــة أســاس النظریــات األخالقیــة ألنــه ینــتج عنهــا فعــل تكــون  أنولقــد رفــض بارفــت   
 ُ بـرر ولـیس لـه سـبب أخالقـي سـوي األنانیـة المفرطـة خاطئ وال أخالقي وأیضًا ال معقول وغیـر م

   -:وصنف الرغبات كالتالي 
  : الرغبة المفیدة  -١

لتى تكون وسیلة ولیست غایة فى حد ذاتها ، وهى التى ینـتج عنهـا منفعـة لـي ، مثـل هى ا  
رغبتي فى أن أنتهي من كتابة بعـض القصـص الجمیلـة العظیمـة التـى سأحصـل بعـدها علـى شـهرة 
مــا بعــد المــوت ویــذیع صــیتي وشــهرتي بعــد وفــاتي ، ویــزداد دخلــي المــادي ویســتفید الورثــة أكثــر ، 

                                                
(1)Derek Parfit : the tanner lectures on human values,what we could  rationally 

will,university of california at berkely,november,2003. p.167. 
(2) Nicholas Bunnin and Jiyuan: the Black well dictionary , desire, 2004.  
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لكنها لیست رغبـة موضـوعیة حیادیـة هادفـة ، إلنهـا ال تریـد شـیئًا مـا كغایـة فـى وتلك الرغبة مفیدة و 
  . حد ذاته

  : الرغبة العملیة -٢
  )١(.هي التي تبلور ما نریده وتؤدي إلى الحدوث المحتمل للفعل الخیر الذي یخدم اآلخرین

  :الرغبة الخاطئة  -٣
ي التـي تهــدف إلـى تجنـب األلــم والحصـول علــى السـعادة الشخصـیة ، وهــى لیسـت رغبــة هـ  

مفیــدة ، إلنهــا ال تهــدف إلــى تحقیــق الســعادة لــي فــى المســتقبل أو تجنــب االلــم أو الحصــول علــى 
  . شهرة ما بعد الموت، وهى رغبة أنانیة غیر صادقة 

  :الرغبة الخیرة  -٤
   -:وهى تمر بأربعة مراحل هي الرغبة في تحقیق الخیر للجمیع ،   

  . أن تعد رغبة هادفة لها أسباب هادفة خیرة موضوعیة حیادیة نزیهة -
 . أن تتحول إلى  رغبة مفیدة جوهریًا ولها أسباب جوهریة أصلیة  -

 . أن ال تصبح رغبة برجماتیة لها أسباب برجماتیة نفعیة  -

خیــرة تقــوم علــى مــا یجــب علینــا أن تصــبح رغبــة أخالقیــة لهــا أســباب خیــرة، فتصــبح رغبــة  -
 )٢(. أخالقیًا فعله ، بأن أضع نفسي مكانك ، فأنهي معاناتك 

  :الرغبة غیر العقلیة  -٥
هي التي تعتمد على معتقدات خاطئـة ال عقالنیـة مثـل االعتقـاد بـأن التـدخین یطیـل العمـر   

اعتقـاد خـاطئ ، ألن ال معقولیـة االعتقـاد  ، فالرغبة فى التدخین هـى رغبـة غیـر معقولـة تقـوم علـى
إن الرغبـة غیـر العقلیـة : " فـى حدیثـة عـن الرغبـات  سـكانلون یجعل رغبتي ال معقولـة ، وكمـا قـال

مبـــررة عقلیـــًا ألنـــه لـــیس هنـــاك مبـــررات للقیـــام بهـــا ، مثـــل رغبتنـــا فـــى العـــذاب  هـــى الرغبـــة غیـــر اُل
المسـتقبلي عـن السـعادة الحاضـرة وهـذا نـوع  المستقبلي ، وال یوجد سبب معقول لكـي نفضـل العـذاب

، أي  أن الرغبـة تصـبح العقلیـة حینمـا نهـتم أقـل بالمسـتقبل البعیـد  irrationalityمن الالعقالنیة 
ً عــن خمــس دقــائق مــن األلــم الخفیــف فــى الوقــت الحــالي،  ◌ فنفضــل ســاعة واحــدة مــن العــذاب غــدًا

غیـر عقلیـة فـى تفضـیل المحـن المسـتقبلیة ، فیصبح هذا االختیـار ال عقالنـي ألنـه قـائم علـى رغبـة 
ومــن جهــة أخــري ، فالرغبــة غیــر العقلیــة هــى التــى تعــزز مــن رفاهیتنــا فقــط وال تنظــر إلــى اآلخــرین 

وال تریـــد خیـــر   Rational Egoismوتتفـــق مـــع األنانیـــة العقلیـــة أو المـــذهب األنـــاني العقلـــي 

                                                
(1) Derek Parfit : climbing the Mountain , P. 22.  
(2) Ibid, P. 42-46. 
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رین ، و تقـوم علـى أسـباب خاطئـة المجموعة الكبیـرة ، وتفضـل تحقیـق مصـلحتنا علـى حسـاب اآلخـ
  )١(.أنانیة تجعل حیاتنا تتجه نحو األسوأ، ألنه یجب علینا أن نهتم برفاهیتنا جمیعًا فى المستقبل 

  :الرغبة العقلیة  -٦
هــي التــي تعتمــد علــى حقــائق ممكنــة وتعطینــا أســباب كافیــة وتقــوم علــى معطیــات صــادقة   

،ویـري  Good Effectsاب عملیة تطبیقیة واضحة ، وتملـك أثـار خیـرة وصحیحة وعقلیة ولها أسب
ــــویم المغناطیســــي  ــــا حینمــــا تخضــــع للتلقــــین والتن ــــى رغباتن ــــاب إنــــه ال یمكــــن الحكــــم عل بعــــض الكت

Hypnosis   ولقــد رفــض بارفــت وجهــات النظــر هــذه ورأي أن رغباتنــا یمكــن أن توصــف بأنهــا ،
  . علینا مغناطیسیًا عقلیة أو غیر عقلیة حتى لو تمت السیطرة 

ومــن جهــة أخــري ، تصــبح الرغبــة عقلیــة حینمــا نرغــب فــي عمــل الخیــر للجمیــع ، ونعتمــد   
علـى المعتقــدات المعقولـة ، وتعــد معظـم معتقــداتنا تجریبیـة محتملــة وممكنـة فــى الوجـود الزمكــاني ، 

ا قصــدیه لهــا ویمكننــا أن نجــد تلــك الرغبــات العقلیــة فــى نظریــات القیمــة األخالقیــة ألن موضــوعاته
هدف وقصد ایثاري، وتصبح مرتبطة فـي حـد ذاتهـا بـالخیر واالبتعـاد عـن الشـر ، و إیثـار اآلخـرین 
وعـدم تفضــیل مصــلحتنا الشخصــیة وحینمــا ال ینــتج عـن رغبتــي اي إلحــاق ضــرر بــاآلخرین وحینئــذ 

  )٢(. تتجه حیاتنا لألفضل ویصبح العالم أجمل ومثالیاً 
بعـــض الحقـــائق تعطینـــا الســـبب ، كمـــا أن بعـــض الرغبـــات " أن  تومـــاس ســـكانلونویـــري   

تعطینا السبب للقیام بالفعل ، واألفعال الخاطئة تعطینـا السـبب لكـي ال نفعـل ذلـك مـرة أخـري ، كمـا 
أن المعني األخالقي لكلمة ینبغي یجـب أن یفسـر عـن طریـق االحتكـام إلـى السـبب ولـیس الرغبـة ، 

ب أطفالنــا بشــدة ألنهـــم یبكــون ، فهــذه رغبــة العقلیـــة تمامــًا وال تحــتكم إلـــى فحینمــا نرغــب فــى ضـــر 
ولقــد تــأثر بارفــت بشــدة بفلســفة ســكانلون فــى الســبب ورأي أن الرغبــة العقلیــة تعتمــد  )٣(.ســبب عقلــي
قــدات الصــواب وتجعلنــا عقالنیــین تمامــًا حینمــا نغــدو إیثــارین ونهــتم بمســتقبلنا وبرفاهیتنــا علــى المعت

  . المستقبلیة أكثر من اهتمامنا بتحقیق السعادة الحاضرة 
وباإلضافة إلى ذلك ، یري بارفت أننـا حینمـا نعتـرف بأخطائنـا وعیوبنـا وزالتنـا نصـبح أكثـر   

ــــذین یقترفــــون األخطــــا ــــزالت وال یعترفــــون بهــــا ، فیصــــبحوا ال عقالنیــــة مــــن هــــؤالء ال ء والــــذنوب وال
عقالنیـــین أكثـــر منـــا ، وعلـــى هـــذا رفــــض اســـتنتاج  ســـكانلون عـــن العقالنیـــة ، ورأي أنـــه اســــتنتاج 
ـسخیف وغیــر معقـول حینمــا رأي أنــه ال یعـد األشــخاص عقالنیـین حینمــا یفشــلوا فـي االســتجابة لمــا 

ذلك یكونــون أقــل عقالنیــة وفقــًا لمعتقــداتهم یقــرون بصــحته مــن معتقــدات لكــي تصــبح معقولــة ، ولــ

                                                
(1) Ibid,  P .47. 
(2) Ibid, P.P, 36-38. 
(3) Thomas Scanlon : what we owe to each other, Harvard university, press, 1988, ,P 

13-15.  
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ویمكننـــا مالحظـــة أن بارفـــت قـــد أســـتخدم مصـــطلحات أخالقیـــة تخصـــه بمفـــرده حینمـــا  )١(.الخاصـــة
/ ًا العقالنــي تمامــ/ خــاطئ تمامــًا مــن الوجهــة األخالقیــة ( تحــدث عــن العقالنیــة واألخالقیــة مثــل 

، أي أن الفعـــل الخـــاطئ لـــه ) خـــاطئ أقـــل/ خـــاطئ أكثـــر / عقالنـــي إلـــى حـــد مـــا / عقالنــي تمامـــًا 
  .. درجات وشدة وحدة ، وله ما یبرره عقلیًا ، وهناك فعل خاطئ أكثر من فعل أخر وهكذا 

، ألنهـا ال تسـتطیع  ، رفض بارفت أن تصبح الرغبـة أسـاس لألسـباب األخالقیـةوعلى هذا   
سباب لكي نرغب فى أي شئ كغایة فى حد ذاته ، فـنحن حینمـا نشـبع رغباتنـا الحاضـرة أن تمدنا بأ

وال نهــتم بالعواقــب أو النتــائج ال نســتطیع أن نحقــق ســعادتنا المســتقبلیة وال نهــتم بالمســتقبل ، ولكــن 
یجـب علینـا أن نهــتم أكثـر بسـعادتنا المســتقبلیة كغایـة وكنهایــة ، لـذلك ال یجـب علینــا أن نشـبع تلــك 

  )٢(.لرغبة الحاضرة التى تنادي بمعاناتنا المستقبلیة ا
ومن جهة أخري، نجد بارفت یسـاوي بـین الرغبـات والـدوافع ، فـدافع القیـام بالفعـل ، یصـبح   

لحاضــرة التــى تحقــق لنــا ســعادة حاضــرة، فــى حــین یجــب علینــا أساســًا مــن أجــل الوفــاء بالرغبــات ا
أخالقیـــًا أن یصـــبح لـــدینا أســـباب ولـــیس رغبـــات أو دوافـــع للقیـــام بالفعـــل الـــذي یحقـــق رفاهیتنـــا فـــى 
المســتقبل ویجنبنــا العـــذاب المســتقبلي، أي أن أصـــحاب نظریــات الرغبــة مخطئـــین حینمــا ال یهتمـــوا 

هــم اعتقــدوا  أنــه ال یجــب علینــا أن نفكــر ســوي فــي اللحظــة باحتمــال وقــوع األلــم فــي المســتقبل، وألن
الحاضــرة ، وتجــاهلوا أن خطایــاهم ســوف یعــاقبون علیهــا فــى نــار جهــنم قریبــًا ، وهــؤالء ال یعتقــدون 

یجـــب علینـــا أن نتجنـــب أن الجحـــیم قریـــب، ألنهـــم ال یفكـــرون ســـوي فـــى اللحظـــة الحاضـــرة ولكـــن 
أن الرغبـــات تعـــادي العقالنیـــة وتتجاهـــل ضـــوعیة، أي ، وهـــذه هـــى العقالنیـــة المو العـــذاب المســـتقبلي

شباعها في المستقبل ٕ ، وذلـك ألن أصـحابها ال یؤمنـون باألحـداث النتائج المترتبة على تلك الرغبة وا
أن الرغبـة تتعـارض مـع المستقبلیة وال باألحداث اإلیثاریة ، وال یوجد لدیهم ذلك الدافع اإلیثـاري،أي 

، فمـــثًال أفتـــرض إنـــه یجـــب علیـــك أن تســـاعد الرجـــل  هـــة األخالقیـــةمــا ینبغـــي علینـــا فعلـــه مـــن الوج
ذا  ٕ األعمى في عبور الشارع ، ولكنك ترفض وتقول إنـك لـیس لـدیك رغبـة وال تسـتطیع أن تفعـل ، وا

، ! مــا ســألتك لمــاذا ال تســتطیع  ؟ ، فلــیس أكثــر مــن أن تقــول لــي إننــي ال أرغــب فــي أن اســاعده 
، أي أن أصـــحاب نظریـــات الرغبـــة یـــرون أن الســـبب  داخلـــي  ولـــیس لـــدي دافـــع للقیـــام بهـــذا الفعـــل

 irreducibly ألن مفهوم السبب خارجي معیاري غیـر قابـل للنقصـانجواني ولذلك فهو خاطئ ، 

normative .)٣(  
  

                                                
(1) Derek Parfit : climbing the Mountain , P.P. 38-40. 
(2) Derek Parfit : Resons and Motivation, proceeding of Aristotelion  society, P. 

101, 1997. 
(3)  Derek Parfit : climbing the Mountain, p.p, 31-32.  
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م علــى بعــض المعتقـــدات ، ورأي أن الرغبــة تقــو  فضــل بارفــت الســبب علــى الرغبــة ولــذلك
الخاطئــة ولــذلك فهــي رغبــة ال عقلیــة خاطئــة ال یمكــن أن تصــبح ســبب للقیــام بالفعــل األخالقــي وال 
تصــلح أن تعــد أســاس للنظریــة األخالقیــة ، فالرغبــة قــد تصــبح العقالنیــة بــدرجات، فهنــاك رغبــات 

قالنیـة ، بـل بالحـب والكـرة العقلیة تمامًا ورغبات العقلیة إلـى حـد مـا ، أي أن الرغبـة ال تـرتبط بالع
، مثــل الرغبــة فــى األلــم هــى رغبــة العقلیــة ، یعتقــد صــاحبها اعتقــاد خــاطئ ، إنــه یجــب علیــه أن 
یعــاني مــن ألـــم شــدید وقاســي كأحـــد أشــكال التوبــة ، أو ألنـــه یریــد أن یجعــل نفســـه قــوي ومتماســـك 

األكبـر سـتجلب لـه الحكمـة  وقادر علـى أن یجتـاز األلـم والمعانـاة، أو العتقـاده الخـاطئ أن المعانـاة
، ومــن ثــم تصــبح رغبــة هــذا الفــرد فــى أن یعــاني، هــى رغبــة غیــر عقلیــة تــؤدي إلــى فعــل خــاطئ 
یمنحنا الشعور باللـذة أو السـعادة السـلبیة كالرغبـة فـى السـلطة أو الرغبـة فـى الشـهرة أو االنتقـام، أو 

شـباع تلـك النـزوات والشـهوات ، الرغبة فى امتالك الثروة ، ولذلك فإن الوفاء بالرغبة غیر العقل ٕ یة وا
حساســنا بالســـعادة، ألن الفعــل الـــذي  ٕ قــد یصــبح ســـبب شــقائنا وتعاســـتنا وال یصــبح ســبب رفاهیتنـــا وا
یقوم تلبیة لنداء الرغبة یعد فعًال خاطئًا یصاحبه تكالیف باهظة مستقبلیة، كمـا یقـوم علـى معتقـدات 

یـة أو موضـوعیة ولـذلك یجـب علینـا أخالقیـًا خاطئة وجهل، لذلك تعد الرغبة غیر عقلیة وغیر حیاد
نفــي بتلــك الرغبــات ونشــبعها ، وذلــك مــع مراعــاة أن هنــاك رغبــات عقلیــة ســامیة كــأن ننشــغل ال أن 

بالنشـاط العقالنــي ، وأن نكــون واعیــین للجمـال الطبیعــي، ومــن ثــم، ال تصـلح الرغبــة  أن تعــد ســببًا 
سـاعدة شـخص مـا ، فإنـه یصـبح  لـدي سـبب أخالقـي للقیام بالفعل األخالقي ، فمثًال حینما أقوم بم

في  مساعدة هذا الشخص ، ولیس رغبة فى القیام بهذا الفعل األخالقي ، وحینما أقـرأ كتـاب معـین 
، فإنــه یعــد  لــدي ســبب لقــرأة  هــذا الكتــاب ، كــأن یكــون الكتــاب بــارع وظریــف ، ألنــه یفســر لمــاذا 

قـوي لمعرفتـه ، وهـذا السـبب هـو مـا دفعنـي للقـراءة وجد الكون مثًال ، ولذلك فإنه یوجـد لـدى  سـبب 
ــاتيوال ، ، ولــیس رغبتــي ، وهــذا الســبب أخالقــي  ــة علــى رغب ألنهــا تهــتم  تعتمــد أســبابي األخالقی

باألخالقیة وباحتیاجات اآلخرین ، حتى لـو لـم یكـن لـدي رغبـة لكـي أفعـل ذلـك ، ولكـن یوجـد سـبب 
  )١(.قوي للقیام بهذا الفعل األخالقي 

نهـا خاطئـة ، ال عقالنیـة ، غیـر موضـوعیة ، أرفـض بارفـت الرغبـة ورأي وصفوة القول  ،   
، لــذلك فــال یجــب علینــا أخالقیــًا أن نفــي برغباتنــا الحاضــرة ، التــى ال تهــتم بتحقیــق  حیادیــة و غیــر

ســتقبل الــذي یزیــد مــن رفاهیتنــا فــى المســتقبل ، وتؤجــل المحــن واالبــتالءات بتكــالیف باهظــة إلــى الم
شدة هذه المحن ویجعلها مؤلمة أكثـر ،كمـا أن تلـك الرغبـة تختـار الحیـاة القصـیرة المفعمـة بالسـعادة 

  . عن الحیاة الطویلة الملیئة بالحزن ألجل اآلخرین

                                                
(1)  Ibid, P 20- 43.  
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  مبدأ الواجب األخالقي والخیر األسمى: ثالثاً 
 المـذهب العقلـي األخالقـيعلـى أهتم بارفت في دراسته لمبدأ الواجب األخالقي ، بـالتركیز   

"Moral rationalism "  الذي تبناه ، وعارض المـذهب األنــاني العقلـيRational Egoism" 

الذي یعظم المصلحة الذاتیـة للفـرد ، وال یهـتم بمصـالح اآلخـرین ، وال یقـیم وزنـًا للتضـحیات دون "  
كة واالهتمام بالمسـتقبل والمحافظـة تعویض ، ویلغي قیم التضحیة بالذات واإلیثار والتعاون والمشار 

نحــن نملـك معظــم األسـباب لكـي نعمــل مـا هــو (ألنــه وفقـًا للمــذهب األنـاني العقلـي  )١(.علـى الوعـود
ربمــا یعــد مـن غیــر المعقــول أن نعمـل ضــد مصــالحنا الخاصـة ، ولــیس مــن أفضـل ألنفســنا فقـط ، و 

الحكمــة االهتمــام بغیــر نفســي ، فیجــب أن أنفــي اآلخــرین ، وأحــرص علــى ســعادتي الخاصــة ولــیس 
ولــذلك رفــض بارفـــت  )٢() .الســعادة العامــة ،  فلــیس لــدي ســبب أو دافـــع إلیثــار مصــلحة اآلخــرین

المــذهب األنــاني العقلــي ألنــه یــؤدي إلــى أفعــال خاطئــة ، ورأي أنــه یجــب علینــا أخالقیــًا أن نتجنــب 
الفعل الخاطئ ، ألننا لـدینا أسـباب كافیـة لكـي ال نفعـل الخطـأ حتـى لـو أن بعـض األفعـال الخاطئـة 

ا أن الواجــب األخالقــي كانــت طریقتنــا الوحیــدة لكــي ننقــذ أنفســنا مــن األلــم العظــیم أو المــوت ، كمــ
الذي تنادي به المذاهب األنانیة العقلیة هو انجاز األفضل بالنسبة ألنفسهم ، لذلك فهـو یـؤدي إلـى 
أفعال خاطئة لیس لها أسباب حیادیة موضوعیة نزیهة ، لذلك فهذا المـذهب األنـاني العقلـي ال یعـد 

نـــا إلـــى نهایـــة غیـــر مشـــرفة نظریـــة أخالقیـــة ، ألن الســـعي وراء مصـــالحنا الخاصـــة ســـوف یـــؤدي ب
ننــا دائمــًا مــا نملــك معظــم أ، ورأي  ، قبــل بارفــت المــذهب األخالقــي العقلــيوعلــى هــذا  )٣(. وحقیــرة 

 یـــةنفعـــل مـــا یعـــد األفضـــل بالنســـبة لآلخـــرین ، وهـــو مـــا یجـــب علینـــا فعلـــه مـــن الناح األســـباب لكـــي
تومــاس  یشــبه موقــفوموقــف بارفـت .  ولــیس مــن المعقــول أن نفعــل بــأي طریقــة أخــري األخالقیـة 

حینمــــا رأي أن المــــذهب األخالقــــي العقلــــي یــــدفعنا للقیــــام بواجبنــــا  " Thomas Reid"  *ریــــد
األخالقــي حتــى لــو كــان الموقــف الــذي نوضــع فیــه صــعب ، ألننــا ســنختار بــین اثنــان مــن البــدائل 

مصـــلحتنا الشخصـــیة ، وهـــذا االختیـــار حقـــًا مثیـــر للشـــفقة ، ولكنـــه مـــن األفضـــل  كالهمـــا فـــى غیـــر
أخالقیــًا أن نقــوم بواجبنــا األخالقــي تجــاه األشــخاص اآلخــرین الغربــاء عنــا ، فــى حــین یــري كثیــرین 
ــــق علــــیهم  ــــا مصــــالحنا الشخصــــیة ، وهــــؤالء نطل ــــا ذلــــك وتجاهلن ــي إذا مــــا فعلن ــــا سنصــــبح حمقــ أنن

  . األنانیون
                                                

هو فیلسوف اسكتلندى ولد فى أبردین وتخرج فى جامعتها، ثم عین أسـتاذًا فیهـا ) ١٧٩٦ -١٧١٠: (توماس رید* 
بحــث فــى العقــل "ومــن مؤلفاتــه " مبــدأ الحــس المشــترك"ثــم فــى جامعــة غالســكو ووضــع نظریــة فلســفیة تقــوم علــى 

محـاوالت فـى القـوى "، ١٧٨٥عـام " مقـاالت فـى قـوى اإلنسـان العقلیـة"، ١٧٦٣عـام " العـاممبادئ الذوق "، "البشرى
  .١٧٨٨عام " الفاعلیة

http://www.arab-encyclopedia.com/index php? 
(1)  Derek Parfit : the tanner lectures on human values, P. 306.  
(2)  Derek Parfit : climbing the Mountain, P. 55. 
(3)  Derek Parfit : the tanner lectures on human values, P.307.  
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بارفــت أن یصـــلح بـــین المــذهب األنـــاني العقلـــي والمــذهب العقلـــي األخالقـــي ، ولــم یحـــاول   
ورأي أن المصــلحة الشخصــیة والواجــب یتعارضــان ویوجــد بینهمــا صــدام ونــزاع وصــراع ، والواجــب 
األخالقـي یتعـارض مــع حـب الـذات ، فــى حـین تنــادي معظـم األدیـان الســماویة باالهتمـام بالــذات ،  

  . "وانه لیس بینهما تعارض ؟
التــى تــري أن المــذهب األخالقــي العقلــي والمــذهب " ثنائیــة ســدجویك" رفــض بارفــتولــذلك   

ن یحـــل المشـــكلة األساســـیة فـــى أن ســـدجویك حـــاول ألاألنـــاني العقلـــي یتفقـــان وقـــابلین للتصـــدیق ، 
فــرأي أن الواجــب والمصــلحة الشخصـیة متحابــان ومتصــالحان وال یمكنهمــا أن یتصــارعا  ،األخـالق 

ن نملــــك معظـــم األســــباب لكــــي نفعـــل مــــا هــــو أفضـــل لنــــا والــــذي یتمشـــي مــــع الواجــــب أبـــدًا ، ونحــــ
األخالقـي ، ونحـن نملــك أسـباب براجمایتـه لكــي نهـتم بمصــلحتنا الشخصـیة أقـوي مــن أسـباب القیــام 
بالواجب األخالقي إذا مـا كـان هـذا هـو وسـیلتنا الوحیـدة لكـي ننقـذ أنفسـنا مـن المـوت واأللـم الكبیـر، 

وقـد وصـف الفعـل . وهذا هو مـا یجعـل حیاتنـا تتجـه إلـى األفضـل" عقالني تمامًا " ویعد هذا الفعل 
بأنه خاطئ وغیر أخالقي ولكنه یعد معقـول تمامـًا ، ألنـه یتفـق مـع رغباتنـا، أي أن مـا ینبغـي علـى 
أخالقیًا فعله یتماشي مع مصلحتي الشخصیة، ویتفق جون رولز مـع سـدجویك فـى أن رغباتنـا هـى 

ینـــا إشـــباعها والوفـــاء بهـــا، ونحـــن لـــیس لـــدینا أســـباب كافیـــة لكـــي نتصـــرف وفقـــًا األفضـــل ویجـــب عل
. لواجبنـا األخالقـي ، ولكننـا لـدینا أسـباب كافیـة لكـي نتبـع رغباتنـا ویجـب علینـا إشـباعها والوفـاء بهــا

ولــــذلك قبــــل ســــدجویك نظریــــة الرغبــــة والمــــذهب األنــــاني وأطلــــق علــــى المــــذهب العقلــــي األخالقــــي 
ولــم یهـــتم ســدجویك بالمصــطلحات األخالقیـــة كــاالحترام والشـــرف، " أخالقیـــًا  الضــعیف" المــذهب  

ورأي أنهـــا مصـــطلحات رمزیـــة ولـــیس لهـــا أي أهمیـــة أخالقیـــة ، ولـــذلك فـــنحن نحتـــاج إلـــى بعـــض 
المعــاییر غیــر األخالقیــة المحایــدة، فالرجــال الــذین یحــاربون ویناضــلون فــى المعــارك یصــبح  لــدیهم 

س لدینا سبب كـافي لكـي نحـارب مـن أجـل الشـرف واألمانـة واالحتـرام ، أٍسباب ضعیفة ، أي إننا لی
ولكنـنـا لــدینا أســباب قویــة فــى أن ال نحــارب ، وأن ال نحتــرم مطالــب الشــرف واالحتــرام وأن نكســـر 

   )١(.القانون 
تبریرهـا  ولقد قام بارفت بالرد على مطالب سـدجویك هـذه، ورأي أنهـا ال أخالقیـة، وال یمكـن  

أو الــدفاع عنهــا، فــنحن لــدینا أســباب كافیــة لكــي نمتنــع عــن انتهــاك المحرمــات، وأن نحــارب ونقاتــل 
فى المعارك من أجـل الشـرف، ویصـبح مـن المخـزي والمشـین أن نتهـرب مـن الحـرب والقتـال، وهـى 

قیـــة واجبــات أخالقیــة فـــى غایــة األهمیــة، ولهـــا أهمیــة أخالقیـــة جوهریــة، ألنهــا تمثـــل أســاس األخال
، فـــى حـــین یراهـــا ســـدجویك ! األزلـــي، فمـــا هـــى األخالقیـــة بـــدون مطالـــب عـــن الشـــرف واالحتـــرام ؟

، لــذلك فــنحن لــدینا أســباب حاســمة لكــي ال نقــوم بمثــل هــذه األفعــال الخاطئــة، !مصــطلحات رمزیــة 
ــــب ســــدجویك ســــنقوض األخالقیــــة تــــدریجیًا وسنضــــعف مــــن  ولــــذلك فــــنحن حینمــــا نســــتجیب لمطال

                                                
(1) Ibid, P.P, 56-59. 
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ــــة ونحفــــظ لهــــا رمــــوز الشــــرف مكانتهــــا، ویجــــب عل ــــدافع عــــن األخالقی ــــًا أن نرفضــــها ون ــــا أخالقی ین
واالحتــرام الــذي ینبغــي أن تســیر علیــه، ویظــل مــن المخــزي والمشــین أال نحــارب فــى المعــارك التــى 
هــــى ضــــرورة أخالقیــــة مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى كرامتنــــا، ونحــــن لــــدینا أســــباب كافیــــة لكــــي نهــــتم 

ذا لــم توجــد مثــل هــذه ٕ األســباب فستصــبح األخالقیــة عدیمــة الجــدوى واألهمیــة، لــذلك  باألخالقیــة، وا
یجـب أن یصــبح لــدینا أســباب صــارمة لكــي نعمــل واجبنــا األخالقــي ولكــي نتجنــب األفعــال الخاطئــة 

ویجــب علینــا أن نــدافع عــن األخالقیــة بمثــل هــذه الطریقــة وأن نغیــر الســؤال األساســي وهــو مــا .. 
لـك األسـباب الحاسـمة لكـي نعمـل؟، فیجـب أن یصـبح لـدینا یجب علینا أخالقیًا فعله؟، إلى كیـف نم

أسـباب حاسـمة لكـي نضــحي بحیاتنـا ورفاهیتنـا مــن أجـل اآلخـرین وأن ننقـذ الغربــاء مهمـا كلفنـا ذلــك 
تـى تنبـع ال ، رفض بارفت أخالق الحـس المشـترك عنـد سـدجویكوعلى هذا .)١(من تضحیات كبیرة

مـــن بعـــض المعتقـــدات الدینیـــة والتـــى یقبلهـــا معظـــم البشـــر فیعطـــوا األولویـــة لرفـــاهیتهم ولســـعادتهم 
الخاصــة حتــى لــو كــان ذلــك علــي حســاب اآلخــرین، معتقــدین خطــًأ أن هــذا هــو مــا یجعــل حیــاتهم 

اتي تتجــه  إلــى األفضــل، ولكــنهم فــى الحقیقــة یقومــوا بأفعــال خاطئــة ، فمــثًال حینمــا أقــوم بإنقــاذ حیــ
فقط، فهذا فعل خاطئ وغیر مسموح به أخالقیًا ولیس صوابًا ویعارض واجبنـا األخالقـي ومـا یجـب 

، ویعـد بالضـرورة الفعـل الصـواب "ال یجـب علیـك أن تفعـل ذلـك " علینا فعله أخالقیًا ونعبر عنـه بــ 
الفعـــل هـــو الفعـــل المســـموح بـــه أخالقیـــًا ومـــا یجـــب علینـــا فعلـــه مـــن الناحیـــة األخالقیـــة ، ویتضـــمن 

علـــــى اإلثـــــم أو  remorseالخــــاطئ اســـــتحقاق اللـــــوم والعقـــــاب وتأنیـــــب الضــــمیر والشـــــعور بالنـــــدم 
، أو الشعور باالستیاء والغضب أو السخط، لـذلك فالفعـل الخـاطئ هـو الفعـل الـذي guiltالمعصیة 

، ألنــه یخــالف األوامــر اإللهیــة ومــا هــو محــرم مــن قبــل اهللا، لــذلك  ال یمكــن تبریــره أخالقیــًا أو عقلیــًا
ــى وعلــى هــذا النحــو،  )٢(.یجــب علینــا عقلیــًا وأخالقیــًا أن نتجنبــه یهــدف مبــدأ الواجــب األخالقــي إل

، والمفهـــوم األخالقـــي تجنـــب القیـــام بالفعـــل الخـــاطئ ، ألنـــه یتضــمن أن نعمـــل األفضـــل لنــا جمیعـــًا
نـا یجـب علینـا جمیعـًا الـذي یعنـي أن good = best" الخیـر"یتشـابه مـع مصـطلح " األفضـل"لمعنـي 

أن نجعــل األشــیاء تتجــه إلــى األفضــل ، ونحــن لــدینا أســباب حیادیــة موضــوعیة نزیهــة للقیــام بهــذا 
            )٣(. ACT  on quentalism"مذهب النتائج" الفعل األخالقي ، وهذا ینطبق على الفعل في

یــر شخصـي أنــاني، خیـر فــردي ، ألنـه خكمـا عــارض بارفــت مفهـوم الخیــر عنــد ســدجویك  
ویجــب علینــا أن ننشــد الخیــر األســمي، خیــر اآلخــرین ولــیس الخیــر الشخصــي، لــذلك یجــب رفــض 
الخیر فى مذهب النتائج بمفرده ألنه یتعارض مع مـا یجـب علینـا أخالقیـًا أن نقـوم بـه، ویتشـابه مـع 

ـــــة المـــــذهب األنـــــاني العقلـــــي، فـــــى أن كـــــل منهمـــــا یهـــــدم األخالقیـــــة ویفتقـــــد إلـــــى األ ســـــباب الحیادی
  .)٤(الموضوعیة

                                                
(1) Derek Parfit : climbing the mountain, P. 59. 
(2) Ibid, P. 60. 
(3) Ibid, P. 61. 
(4) Derek Parfit : the tanner lectures on human values P. 342.  
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،  میز بارفت بین مفهوم الخیر كوسیلة والخیـر كغایـة فـى حـد ذاتـهباإلضافة إلى ذلك ،   
فــالخیر كوســیلة هــو الخیــر الــذي یكــون وســیلة لألنفــاق علــى اآلخــرین ، والخیــر فــى حــد ذاتــه هــو 

ده الخیر الجـوهري الموضـوعي الـذي یحتـوي علـى القیمـة الحكیمـة ویكـون لـه أسـباب موضـوعیة وح
أن الخیــر األســمي هــو الخیــر العــام للجــنس البشــري وهــو الــذي یقودنــا حیادیــة غیــر شخصــیة ، أي 

  )١(. ولذلك یجب علینا قبوله أخالقیاً إلى أفضل حیاة ممكنة وهى الحیاة األخالقیة 
وكان هناك جدال ونقاش طویـل بـین الفالسـفة، عـن مـا إذا كـان الخیـر موضـوعي أم ذاتـي   

؟ ، وهــل هنــاك تنــاقض بــین الخیــر الموضــوعي والخیــر الــذاتي ؟ ، أم أن الخیــر الــذاتي مــع خیــر 
  )٢(.اآلخرین یعبر عن الخیر الموضوعي العام للجمیع ؟ 

   -:ولقد میز بارفت بین ثالث نظریات فى هذا الشأن 
  ) . الخیر هو الذي یجعل حیاة شخص ما حیاة سعیدة ویبعدها عن األلم ( نظریة اللذة  -١
 ).غباتي وینتج عنه  سعادتيالخیر هو الرغبة فى إشباع احتیاجاتي ور ( نظریة الرغبة  -٢

الخیر هو الخیـر لنـا جمیعـًا ویبعـد عنـا الشـر جمیعـًا ،ویجـب علینـا أن ( النظریة الموضوعیة  -٣
 )٣().نرید  الخیر لنا جمیعًا ونتجنب الشر لنا جمیعًا 

التـى تنكـر الفاعـل  ولقد أراد بارفت أن نتحول من النظریة الموضـوعیة إلـى النظریـة الجمعیـة   
فـالخیر لدیـه ثابـت  "تومـاس سـكانلون "  ألن الخیر لدیها ثابت ودائم كمـا عنـد السیادة العلیا ذو

 )٤(.وموضوعي وهذا الذي یجعل حیاتنا تتجه نحو األفضل

ــت قــــد اتفــــق مــــع تومــــاس ســــكانلون فــــى مفهــــوم الخیــــر الموضــــوعي ، فنجــــده  ذا كــــان بارفــ ٕ وا
فى قوله بالخیر النسبي الخاص بكـل فرد،وذلـك علـى النحـو  J.S Millیعارض جون سیتورات مل 

  -:لتالي ا
 "أعتقـــد مـــل فـــي أن الخیـــر نســـبى ذاتـــي ، وموقـــف مـــل یتفـــق مـــع المـــذهب النفعـــي -١

utilitarianism "   " الذي یري أن الخیر شخصي یختلف مـن شـخص إلـى شـخص وال یتفـق مـع
األخـالق االجتماعیــة ؟ وان االنسـان حــر ویملـك الحریــة فهــو فاعـل نســبي كمـا أن الخیــر اإلنســاني 

human good لســعادة یعــادل اhappines   التــى هــى ســرور وغیــاب لأللــمhappines is 

pleasure and absence of pain"   " والخیر لیس ثابتـًا یختلـف بـأختالف األحكـام لألشـخاص

                                                
(1) Derek Parfit : Reasons and persons, P. 56. 
(2) L.W. Sumner : Well fare, happiness, and Ethics oxford university praess, 1996, 

P. 82. 
(3) Derek Parfit : Acts and outcomes : Areply to Boonn-vail, philosophy and public 

Affairs, vol, 25, no2 (Fall, 1996 ). P. 583. 
(4)Thomas Scanoln: Value, Desire and Quality of life, oxford press clarendon press, 

1993, P. 190. 
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اآلخــرین ، وـهـو لـــیس خیــرًا جوهریـــًا أصــلیًا ، بـــل هــو خیـــر خــاص، فكـــل شــخص هـــو الــذي یحـــدد 
حدیــد الخیــر الخــاص بهــم ، وتوجــد فــروق الخیــر الخــاص بــه ، كمــا أن األشــخاص یختلفــون فــي ت

واسعة من شخص إلى شخص ، ومن ثم فإن مـا یعـد خیـرًا جوهریـًا بالنسـبة لـي یختلـف عـن الخیـر 
الخــاص بـــك ألن مفهـــوم الخیــر شخصـــي نســـبي ذاتـــي یختلــف مـــن شـــخص إلــى آخـــر ، وهـــذا هـــو 

حینمــا رأي  Nozickك ز نــو ولقــد أكــد علــى ذلــك  )١(. مضــمون الخیــر الموجــود فــي النظریــة اللذیــه 
أن نظریـة اللــذة الموجـودة عنــد مـل تأخــذ شـكل الســعادة لتعبـر بهــا عـن الخیــر ، والخیـر یتنــوع بعــدد 
االشــخاص المشــاركین فیــه، وكــل شــخص هــو الــذي یشــرع الخیــر الخــاص بــه ولكــل شــخص شــكل 

  )٢(.للخیر
المـذهب األنـاني العقلـي ، ( وعلى هذا ، عارض بارفت مفهوم الخیر الموجود في كـل مـن   

لمشـــترك لـــدي ســـدجویك ، جـــون نظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة ، نظریـــة الرغبـــة ، أخـــالق الحـــس ا
  -لألسباب اآلتیة) ستیورات مل والخیر النسبي 

ألنـــه نبـــذ الســـعادة الشخصـــیة والحریـــة الفردیـــة ووضـــع القواعـــد والقیـــود والنـــواهي والمحظـــورات -١
  .األبویة

ألنـة رأى أن الخیــر عــام وموضــوعي وحیــادي ولــیس نسـبیًا شخصــیًا ذاتیــًا یختلــف مــن شــخص -٢ 
  .یر عام غیر شخصي أو أناني ألنه موضوعي عقلي حیادي إلى شخص ، بل هو خ

ولقد قام بارفت بعرض موقـف كـل مـن كـانط وجـون رولـز مـن الخیـر األسـمى علـى النحـو التـالي   
:-   

 عند كانط Boonin Vailالخیر األسمي 

  ینقسم الخیر عند كانط إلى نوعین ) أ(
  خیر طبیعي محسوس ) ١
عظم ، الخیر األسمى وهو خیر یخلو من اإللزام وهو الخیر خیر خلقي معقول وهو الخیر األ) ٢

  .بالذات، الخیر المحض وهو المركب من الفضیلة والسعادة معاً 
ینــادي كــانط بأنــه حینمــا نفعــل واجبنــا األخالقــي وتصــبح  لــدینا إرادة حســنة وحســن نیــة ، 

مملكـة " ونعـیش فـى  "بـالخیر األسـمي " ورغبة خیرة، ونتمتع بموهبة الصـدق ، فـنحن حینئـذ نتمتـع 
، وهــو عـالم احتمــالي مـن الممكــن أن ننتجـه ویتحقــق إذا مـا أســتطاع كـل فــرد أن یصــبح " الغایـات 

له إرادة حسنة وحسن نیة ، وفـى هـذا العـالم الممكـن االحتمـالي یسـتطیع كـل فـرد أن یملـك السـعادة 
ذا لــم توجــد مثــل هـــذه الموجــودات العقلیــة التــى تســتطی )٣(. التــى یســتحقها ٕ ع أن یصــبح لهـــا إرادة وا

                                                
 (1) Derek Parfit: comments, Ethics, P. 13. 
 (2)Robert  Nozick: Anarchy, state, and utopia,  New york, Basic Book, 1979, P. 42.    
 (3)Derek parift :climbing the mountain ,p,103. 
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فـالوجود المسـتمر .. عاقلة خیـرة ، فـإن الكـون سیصـبح مجـرد فسـاد ، عبـث ، بـدون غـرض نهـائي 
للموجــودات العقلیــة هــو تحقیــق آخــر للقیمــة األســمي، فــالموجودات العقلیــة هــى غایــة فــى حــد ذاتهــا 

" هـذه القیمـة تعـد وتملك سمو ووقار غیر مشروط وقیمة أخالقیـة مطلقـة غیـر قابلـة للمقارنـة ومثـل 
وكـــل الموجـــودات العقلیـــة أو االشـــخاص یجـــب علـــیهم أن  )١(.  Supreme-value" قیمـــة أســـمي 

  . یعاملوا معاملة واحدة بطریقة معینة وحتى العبید فهم مواطنین لهم الحقوق نفسها
عقلیـة تملـك تلـك ویري بارفت أن كانط قد أخطـأ حینمـا رأي أن كـل الموجـودات االنسـانیة ال

القیمـــة األخالقیـــة المطلقـــة واألســـمى ، ألنـــه توجـــد موجـــودات إنســـانیة ســـیئة وال تملـــك أي نـــوع مـــن 
الخیریة أو الطیبـة ، فمـثًال هتلـر وسـتالین لـم یكونـا طیبـین وال یسـتحقان أن یكـون لهمـا وقـار وسـمو 

نســــــانیة اإل " و  كرامــــــة أو قیمــــــة أخالقیــــــة ، لــــــذلك فیجــــــب علینــــــا أن نــــــدرك أن مقصــــــد كــــــانط 
"Humanity  هیرمــان " فلقـد كتـب  )٢(.یعنـي الطبیعـة العاقلـة التـى تملـك فقـط القیمـة األخالقیـة

"Herman أســـاس األخالقیـــة عنـــد كـــانط یكمـــن فـــى العقالنیـــة كقیمـــة أخالقیـــة ، ولقـــد أطلـــق  أن
ساســـیة فـــي النظریـــة األخالقیـــة ورأي أنهـــا القضـــیة األ" القیمـــة العقالنیـــة " " Woodوود "   علیهـــا

إننــا نســتطیع أن نصــبح أكثــر عقالنیــة بتطــویر : ( عنــد كــانط برمتهــا ، ویزیــد بارفــت علیهمــا قــائًال 
ذا مــا كانــت العقالنیــة أو النشــاط العقالنــي لــه ســمو ووقــار ومنزلــة، بمعنــي قیمـــة  ٕ قــدراتنا العقلیــة وا

الذین یستحقوا قیمـة االحتـرام وهـم هـؤالء أخالقیة بال حدود ، فإنه یجب علینا أن نحترم األشخاص 
  )٣(. األشخاص الذین لم یضروا اآلخرین ویتصرفون بعقالنیة

وبالرغم من ذلك، یري بارفت أن كانط هـو أعظـم المفكـرین األخالقیـین ونظریتـه األخالقیـة   
دمـــان الخ ٕ مـــر، ومـــع ذلـــك ، فـــإن تحتـــوي علـــى حقـــائق عمیقـــة ، فلقـــد أدان الرذائـــل مثـــل الشـــراهة وا

مطلــب كــانط ال یتضــمن انــه مــن الخطــأ  بالنســبة لنــا أن نأكــل كثیــرًا وبكمیــات كبیــرة، ألنــه تجاهــل 
الســبب والمفــاهیم المتضــمنة الســبب، فاألشــیاء تعــد  خیــر أخالقــي أو شــر أخالقــي، وال یوجــد لدیــه 

وذلــك حـین فــرق عقلــي أو شـر عقلــي، ألنـه یصــف العقالنیـة األخالقیــة كـأرض بــور قاحلـة، –خیـر 
بـــین قـــدراتنا األخالقیـــة وقـــدراتنا العقلیـــة، فـــرأي أن كـــل الموجـــودات العقالنیـــة لهـــا نـــوع مـــن القیمـــة 
األخالقیة یجب علینـا أن نحترمهـا ، وكـان ینبغـي علیـه أن یقـول أن كـل الموجـودات األخالقیـة لهـا 

ات اإلنســانیة هــي التــي نــوع مــن القیمــة العقلیــة التــى یجــب أن نحترمهــا ونقــدرها، وعقالنیــة الموجــود
تمــنحهم قیمــة أخالقیــة ولــیس أخالقیــة الموجــودات األنســانیة هــى التــى تمــنحهم قیمــة عقلیــة، وبــذلك 

ــة  ــة علــى األخالقی ، فــالخیر األســمي هــو خیــر عقلــي ولــیس خیــرًا أعلــي كــانط مــن قیمــة العقالنی
، لذلك فشل كانط فى الربط بین الخیر األسـمي وهـو الفضـیلة والوضـع األخالقـي حـین رأي  أخالقیًا

                                                
(1)  Ibid, P. 105. 
(2)  Ibid, P.P 41-42. 
(3)  Ibid, P. 104. 
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، فهـل " ومـا ینبغـي علینـا عقلیـًا عملـه " و " ما ینبغي علینا أخالقیًا فعلـه " أنه ال توجد عالقة بین 
  )١(!.كان یقصد أن یقیم فجوة بین األخالقیة والعقالنیة ؟

سـبب والخیـر وعلیه ، أنتقد  بارفت أخالق كانط حین تجاهل السبب والمفاهیم المتضـمنة ال  
الالأخالقــي ، كمـــا أعلــي مـــن قیمــة العقالنیـــة علــى األخالقیـــة ورأي أن الخیــر األســـمى هــو الخیـــر 

  .العقلي ولیس األخالقي كما أن القیمة العقلیة أسمي من القیمة األخالقیة 
 نظریة جون رولز الرفیعة فى الخیر

حـــدد عـــن طریـــق تقـــدیم خطـــة عقلیـــة " أدرك جـــون رولـــز أن  ُ موضـــوعیة خیـــر الشـــخص ی
لحیاتــه وهــى تحــدد خیــرة الحقیقــي ، ویجــب علــى الشــخص أن یختــار الحقیقــة ، لكــي یختــار الحیــاة 
نحـدد مـا هـو األفضـل لشـخص مـا ، أو مـا هـو الخیـر بالنسـبة  األفضل بالنسبة له ویجـب علینـا أن ُ

فالفعـل العقلـي هـو مـا یجـب علینـا لهذا الشخص وهو یظهر فى صـورة حقـائق نفسـیة سـیكولوجیة ، 
  )٢(". فعله

نظریــة  ألنهــا أنــه یجــب علینــا أن نحتــرم  نظریــة رولــز الرفیعــة فــى الخیــر ،" ویــري بارفــت   
اك معـــاییر لمـــا هـــو أخالقـــي ویجـــب علـــى األشـــخاص أن ، تنـــادي أن هنـــ"Normative" معیاریـــة

یراعوها وهم جمیعًا یتداولون الحقیقة ویضعوا الخطة العقلیة لشـخص مـا ، ویجـب علینـا أن نصـبح 
على وعي كامل وتام بالحقائق المرتبطة بها ،ونضع في حسـابنا النتـائج المترتبـة علیهـا ویمكننـا أن 

ویجــب علینــا أن نرغــب فــي وضــع هــذه الخطــة العقلیــة لكــي نتــداول ونتشــاور فــي أهــدافنا وغایاتنــا، 
  ". ننجح فى حیاتنا 

ومن جهة أخري، رفض بارفت هذا الجزء من نظریة رولـز الـذي تخیـل فیـه أن هنـاك رجـل   
یختار خطته العقلیة وكأنـه ینفـق حیاتـه فـى حسـابات ویحسـب كمـا لـو كـان یعـد الحشـائش والعشـب 

خیر بالنسـبة لهــذا الشـخص یمثــل حقــًا عـدد العشــب األخضــر األخضـر فــى المراعـي المختلفــة ، فــال
،ألن أي نظریـة مقبولـة یجـب أن " فى المراعي الخضراء ونحن لسنا فى حاجة إلى هذا االفتـراض 

تطبــق بنجــاح علــى جمیــع الحــاالت الوهمیــة الخیالیــة أیضــًا ، ألنــه ال یوجــد شــخص واقعــي ســوف 
  )٣(. ب األخضر في المراعيیختار أن یقضي حیاته وهو یعد ویحسب عدد العش

إن " -: حــین قــال  عــارض بارفــت مفهــوم الخیــر الشخصــي النســبي لــدي رولــزولــذلك ،   
" الخیــر الحقیقــي هــو الخیــر النســبي الشخصــي الــذي یقــوم علــى االختیــار الحاضــر حینمــا نتصــنع

، وحجــاب  " rational – deliberation"ونقــوم بمثــل هــذا التـداول العقالنــي "  حجــاب الجهــل
الجهل ضروري لعدم التحیز نحو مصلحتنا الشخصیة وحـب ذواتنـا لكـي ال نختـار سـعادتنا ونرغـب 

                                                
(1)  Ibid, P. 105. 
(2)  John Rawls : Lecture on the history of Moral philosophy, edited by Barbara,  

Herman, Harvard university press 2000, P.P, 91-92. 
(3) Ibid, P. 93. 
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" فیهــا علــى حســاب اآلخــرین ، والخیــر هــو أن نتجنــب المعانــاة والشــر هــو أن نریــد حیــاة المعانــاة 
ذا مـا ورأي أن االختیار یجب أن یقـوم علـى العلـم ال ا"  ولقد عارض بارفت حجاب الجهل ٕ لجهـل وا

  )١(. كان لدینا سبب عقلي للتغییر نحو األفضل، فیجب أن یقوم هذا السبب على العلم
وباإلضــافة إلــى ذلــك ، عــارض بارفــت مفهــوم الخیــر النســبي لــدي رولــز الــذي یقــوم علــى   

أن الخیــر هــو أن نفــي برغباتنــا -:ى اعتقــاد خــاطئ هــو نظریــة الوفــاء بالرغبــة ، ورأي إنــه یقــوم علــ
الحاضرة عن طریق التداول العقالني ، ویجب علینـا أن نرغـب فـي تجنـب عـدم المعانـاة فـى حیاتنـا 
ألن الشــر یتبـــدي فـــي المعانـــاة ، فمـــثًال حینمـــا یوجـــد شــخص فقیـــر یعـــاني الفقـــر قـــد یرتكـــب بعـــض 

وهــذه المعانــاة ، هــي التــي أوقعتــه فــي الشــر والفعــل الجــرائم التــى تكــون عقوبتهــا اإلشــغال الشــاقة ، 
  )٢(.الخاطئ ، لذلك یجب علینا تجنبها

موضــوعي لــدي رولــز هــو الخیــر الــذي  یــر الشخصــي الــالفــأن الخوعلـى هــذا األســاس ،   
، أي أننـا لكـي نبحـث عـن الخیـر  خیر االشخاص اآلخرین ومع ما تتطلبه األخالقیـة یتعارض مع

الــذاتي، فــإن مصــلحتنا یجــب أن تتصــارع مــع مصــالح اآلخــرین ، وأن نعــارض األخالقیــة والقیمــة 
ألخالقیــة هــي النظریــة التــي تســلم بنتیجــة الحكیمــة ، ومــن ثــم فــإن النظریــة الصــحیحة فــى الخیــر وا

تضحیة الفرد بذاته من أجل األشخاص اآلخرین أو مـن أجـل القیمـة األخالقیـة الجـدیرة بـاألحترام ، 
ویجب علیك أن تعتقد أنه  بمسـاعدة اآلخـرین تصـبح أخالقـي دائمـًا وتزیـد مـن الحـد األعلـى للخیـر 

الحیــاة األخالقیـة الخیــرة وبــذلك نصــل للكمــال  لـدیك ، ألن قیمــة الحیــاة تتبــدي فـي الخیــر وتلــك هــي
األخالقــي حینمــا نحقــق االیثاریــة ،وحینئــذ تصــبح حیاتنــا أخالقیــة، أمــا الحیــاة غیــر األخالقیــة فهــي 

-األنانیــة وهـــى جحــیم أصـــلي لألشـــخاص الــذین یصـــطلون بنارهــا وال یحـــدث فـــى تلــك الحیـــاة الـــال
مـن وجــع الـرأس ألنـه ال یقتـرب أي شــئ  أخالقیـة أي أنجـاز وتصـبح بمثابـة صــراع مسـتمر ومیـراث

  )٣(. فیها من القیمة األخالقیة
  

                                                
(1)  Derek Parfit : comments, correspondence, P. 72. 
(2)  Richard J. Ameson : Human Flourishing versus Desire stiaisfaction, puplished 

in social philosophy and policy, 16 No. I, winter, 1999, P.P, 1-3. 
(3)  Ibid, P. 14.  
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  مبدأ التضحیة واإلحسان: رابعاً 
یــؤمن بارفــت بأهمیــة إعطــاء بعــض األولویــة لرفاهیتنــا مــع العمــل علــى التضــحیة بــالنفس   

ذا  ٕ ن یعـد فعـل أخالقـي ولكنـه قـد رأي أن إیثـار اآلخـری" تومـاس ناجیـل كـانألنقـاذ حیـاة الجمیـع ، وا
غیر عقالني ، فإن بارفت أكـد أن التضـحیة بـالنفس مـن أجـل اآلخـرین ، واالهتمـام برفاهیـة اآلخـر 
وســعادته أكثــر مــن االهتمــام برفاهیتنــا وســعادتنا هــو كــرم ونبــل وشــهامة وســخاء ، بــل هــو االیثاریــة 

التـى  سـدجویكض ادعـاءات نفسها ، ولذلك أقر بارفت بقیمة تضـحیة الفـرد مـن أجـل الجماعـة ورفـ
من األخالقیة والمعقولیـة أن یهـتم الشـخص برفاهیتـه ویفضـل مصـلحته الشخصـیة علـى : " مفادها 

  )١(" . مصلحة اآلخرین 
ین علـــى نفســـه وأن یضـــحي ولـــذلك نـــادي بارفـــت بأنـــه یجـــب علـــى الفـــرد أن یفضـــل اآلخـــر   

بســعادته مــن أجلهــم ، كمــا أننــا لــدینا أســباب أخالقیــة كثیــرة مــن أجــل هــذه التضــحیة ومــن أجــل أن 
نعمــل بمثــل هــذه الطریقــة األخالقیــة اإلیثاریــة ، كمــا یجــب علینــا أن نختــار بــین اثنــان مــن األفعــال 

خـرین ، فمـثًال نعطـي المـورفین الجائزة والمسموح بهـا أخالقیـًا ، وأن نختـار مـا هـو األفضـل لنـا ولآل
الخاص بي للشخص الغریب عني فى السریر المقابل لي ، وأفضـل اآلخـرین علـى نفسـي وأضـحي 

  )٢(. بسعادتي من أجلهم 
راء وكــذلك یتضــمن مبــدأ اإلحســان أن ینفــق األغنیــاء مــن ثــروتهم أو مــن دخلهــم علــى الفقــ  

حتـى یحـدث تكافـل اجتمـاعي ، حیـث یوجـد بالیــین مـن األشـخاص الـذین یعیشـون اآلن تحـت خــط 
الـذي یعتقـد إنهـم أغنیـاء جـدًا أن " األسـباب واألشـخاص " الفقر ، ویدعو بارفـت معظـم قـراء كتـاب 

ال یعترضــوا علــى مبــدأ االحســان أو مبــدأ القبــول والرضــا ویضــحوا بجــزء مــن ثــروتهم للفقــراء لكــي 
وا بحجــم معانــاتهم ویشــاركوهم فــى مشــاعرهم وحرمــانهم ، ولكــي یــدرك الغنــي أنــه یســتطیع أن یشــعر 

ینقــذ بســهولة كثیــر مــن الفقــراء والبؤســاء مــن المــوت أو مــن المعانــاة، أو مــن الجــوع حتــى المــوت ، 
وأي مبـــدأ عقالنـــي یقبـــل هـــذه النظریـــة وهـــو اإلحســـان إلـــى الفقـــراء، بـــأن یضـــحي الغنـــي بجـــزء مـــن 

یمـــارس عملیـــًا األحســـان ولكـــي ال یشـــعر الفقـــراء بالالمســـاواة والظلـــم واألذي والجـــور،  ملكیتـــه لكـــي
الغنـي یسـتطیع أن یشـارك فـي الالمسـاواه والظلـم العـام حینمـا " ولذلك یتفق بارفت مع كانط في أن 

  )٣(" . ال یحسن إلى الفقیر ویرحمه من جوعه ویعطیه جزء من ثروته 
التضحیة واإلحسان یحث على العدالة ویشجعها ،وهى عدالـة التوزیـع علـى  أن مبدأأي   
، بـــأن ینقـــل األغنیـــاء حـــوالي خمـــس أو عشـــر ثـــروتهم إلـــى الفقـــراء ، كمـــا یســـاهم فـــي حـــل الفقـــراء

المشكالت الناجمة مـن سـوء التوزیـع ، ألنـه یضـع فـى اعتبـاره المشـكالت األخالقیـة التـى تنشـأ مـن 
، لـــذلك  فـــأن هـــذا المبـــدأ یطالبنـــا بأنـــه  یجـــب علینـــا أن نتحمـــل " تطرفـــة عـــدم المســـاواة الكونیـــة الم

                                                
(1)  Derek Parfit : Comments, " what we to gether do " , March 29,1988, P. 30. 
(2) Derek Parfit : climbing the Mountain, P.P, 53-54. 
(3)  Ibid, P. 55. 
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ویجـب علـى األشـخاص أن یصـبح لـدیهم رضـا  " cumulative Costs"أعبـاء وتكـالیف تراكمیـة
وقبــول عقلــي علــى تحمــل هــذه األعبــاء ، وبــذلك نظــل قــادرین علــى أن نحقــق مثالیــة كــانط حینمــا 

ل  بــأن نضــحي ألجــل اآلخــرین  وبــذلك یوجــد حــل عملــي نقبــل مبــدأ الرضــا والقبــول ،فنرضــى ونقبــ
   )١(. لتلك المشكالت األخالقیة التي ال تعد وال تحصى 

إلــى مبــدأ   Kant consent principleعــدل بارفــت مبــدأ الرضــا الكــانطي ولــذا،   
،وهـذا یتبـدي  فـي األخـالق  The supreme principle األسـمي ورأي انه المبدأ ،  االحسان

إن مــا یجعـل االشــیاء تتجـه نحــو األفضـل أن ینفــق األشـخاص األغنیــاء علــى .. " فـي قــول بارفـت 
الفقـــراء الـــذین یعیشـــون تحـــت ظـــروف صـــعبة ویكـــون حـــالهم أســـوأ منـــا، بنســـبة عادلـــة مـــن ثـــرواتهم 

وهــذا ربمــا .. هــم للفقــراء الــذین یموتــون جوعــًا ودخلهــم ، كــأن تصــبح خمــس أو عشــر ثــروتهم ودخل
یحــدث اخــتالف كبیــر فــي الوضــع الــراهن ، ألنــه ال یجــب أن تعطــي األمــم الغنیــة القلیــل جــدًا إلــى 
األمـــم الفقیـــرة حـــوالي واحـــد فـــى المائـــة ، ألنـــه ینبغـــي أن یعطـــي األغنیـــاء أفضـــل توزیـــع لثـــرواتهم 

ومــن ثــم عــارض بارفــت مبــدأ االحســان لــدي كــانط ، ورأي إنــه مطلــب غیــر كــاف ،  )٢(. ودخلهــم 
أنـــه مـــن الخطـــأ بالنســـبة للغنـــي أن ال یعطـــي ، كـــأن یتبـــرع بـــدوالر واحـــد ، فهـــذا " ألن كـــانط  رأي 

، ولكن هذا لدي بارفت فعـل خـاطئ ، حیـث یجـب علـي الغنـي أن یعطـي أكثـر وینفـق أكثـر " یكفي
 الفتــاتروتـه ودخلـه للفقـراء وال یتبــرع بالقلیـل جـدًا ، فـال یجـب علینــا أخالقیـًا أن نعطـي للفقـراء مـن ث

أو لقیمـــات العـــیش وأقـــل القلیـــل مـــن الطعـــام ، حتـــى لـــو قنـــع الفقـــراء لهـــذا ورضـــوا وقبلـــوا ، فـــالفقراء 
دة یقنعـــون ویرضـــون بالقلیـــل ، وهـــذا فعـــل خـــاطئ ألننـــا نتجاهـــل ،بعـــدم حكمـــة  احتیـــاجهم للمســـاع

باســـتمرار وال نشـــعر بمعانـــاتهم وال نشـــاركهم فیهـــا وجـــدانیًا ، ونعـــاملهم كأشـــیاء  مجـــردة  لـــیس لهـــا  
ویـري بارفـت فـى  )٣(" . ترقـد علـى جـانبي الطریـق  التـيقیمة مثل الحجـر والحصـى وكومـة التـراب 

ورفاهیتنـا وأن نعـیش فـي  عـن جـزء مـن ثروتنـا نتخلـىأنـه  یجـب علینـا أخالقیـًا  أن  " موضع آخر 
دوالر لكـي ننقـذ بعـض مـن المسـاكین والفقـراء  ٢٠٠مستوى معیشة متوسط وننفق شهریًا من دخلنا 

الموجــودین فــى األرض البعیــدة النائیــة عــن كــل مظــاهر التقــدم والحضــارة  مــن المــوت المحقــق أو 
 یجـــب أن یصـــبح  الجـــوع حتـــى المـــوت  أو اإلمـــراض واألوبئـــة الفتاكـــه ، ولكـــن لـــیس بمفـــردي، وال

فعلـي فـردي ، بـل یجـب أن یصـبح  فعـل جمـاعي بـأن أعطـي المـال أنـا واآلخـرین لهـذه المؤسسـات 
لكــي نسـاعد هــؤالء الفقــراء والمسـاكین الــذین ال نعلـم عــنهم شـیئًا أكثــر ممــا Aid Agencyالخیریـة 

   )٤(.نراه في التلیفزیون 

                                                
(1)  Derek Parfit : comments,  " what we together do" , P. 32.  
(2)  Derek Parfit : climbing the Mountain , P. 83.  
(3)  Ibid, P. 84. 
(4)  Derek Parfit : over population and the quality of life , 1986, P. 67. 
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ونحن لدینا أسباب كافیة لكي نقـوم بمثـل هـذا الفعـل األخالقـي وأن نـؤثر مصـلحة اآلخـرین ونعطـي 
المال لهذه المؤسسات الخیریة، فهذا هو الفعل الوحید الذي یجعل هؤالء الفقـراء البؤسـاء ال ینقمـون 

  )١(.على األغنیاء 
نتهـك       ُ كما یري كانط أن اإلحسان للفقراء هو حق أخالقي مقـدس یجـب احترامـه وال یجـب أن ی

لكي نمحو البؤس من العالم ، كمـا أن هـذا واجـب أخالقـي نحـو اآلخـرین الفقـراء ویجلـب لنـا سـعادة 
  ".عقلیة 

بســـم اهللا " ق اإلحســـان ،وتـــرى الباحثـــة ،أن اإلســـالم الـــذي عارضـــه بارفـــت قـــد أثنـــى كثیـــرا علـــى خلـــ
یتـــاء ذي القربـــى والیتـــامى والمســـاكین " الـــرحمن الـــرحیم  ٕ ســـورة " ان اهللا یـــأمر بالعـــدل واإلحســـان وا

ویـؤثرون علـى أنفسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـة " بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم "، وایضـًا  ٩النحل ، آیة 
  . سورة الحشر  ٩آیة " .ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 

  مبدأ الرضا والقبول العقلي: مساً خا
أنه مـن الخطـأ أن نعامـل " هو مبدأ أخالقي من أهم مبادئ نظریة بارفت األخالقیة ، یري 

ــــاء  األشــــخاص بــــأي طریقــــة ال یمكــــن أن یقبلوهــــا أو یرفضــــوها ، وعلینــــا أن نرضــــي بتحمــــل األعب
 The formula"نیة صـیغة اإلنسـا" ولقـد أعتمـد فیـه علـى مناقشـة ". العظیمة من أجل الفقراء 

of humanity"   (FH)  أنــه یجــب علینــا أن نعامــل كــل الموجــودات " عنــد كــانط ،وهــى تــري
العقلیــة أو األشـــخاص كغایــات فـــي حــد ذاتهـــا ال كوســـائل مجــردة ، ومـــن الخطــأ أن نعامـــل بعـــض 

 )٢(". األشــخاص بطریقــة ال یقبلوهــا وال یرضــوا عنهــا رضــا عقلــي وال نعــاملهم كوســائل بــل غایــات 
والرضــا العقلــي یعنـــي أن یصــبح هنـــاك رضــا وقبـــول عقلــي مـــن األشــخاص اآلخـــرین علــى طریقـــة 
معاملتنــا لهــم وال نســتغلهم ونســتخدمهم كوســیلة لتحقیــق غایــة أخــري وال نضــغط علــیهم أو نكــرههم 

ن ال نعطي لآلخرین وعود كاذبة ونخدعهم لكي نصـل إلـى أهـدافنا ونخدعهم لكي یفعلوا شیئًا ما وأ
أن الوعــد الكــاذب " حیــث رأي  والخــداع رفــض كــانط الوعــود الكاذبــة واإلكــراه ولقــد  )٣(. الخاصــة 

كریســتین  علقــت، ولقــد "هــو الــذي أســتخدمه مــن أجــل قصــدي وهــدفي فأخــدع اآلخــرین وأغشــهم 
ان األشـــخاص ال یقبلـــون الوعـــود الكاذبـــة والخـــداع و اإلكـــراه أو "   korsgakardكورســـجارد 

وموقــف  )٤(. اإلجبـار علــى فعــل معــین وال یوافقـون علــى ذلــك وال یرضــون عقلیـًا علــى هــذه األفعــال
، حـین كتبـت بالمثــل   oneillأونـار أو نیـل د مـن اإلكـراه والخـداع  یتشـابه مــع موقـف كورسـكجار 

لــن یرضــي اآلخــرین علــى معاملتنــا لهــم إذا مــا أكرهنــاهم وأجبرنــاهم وأضــللناهم وعاملنــاهم : " قائلــة 
كوسـائل أو كــأدوات فــي موضــوعاتنا الخاصــة ، ومــن ثـم فــأن اإلكــراه واإلجبــار والخــداع هــي أفعــال 

                                                
(1)  Derek Parfit : climbing the mountain, P. 90. 
(2)  Derek Parfit : the tanner lectures on human values, P. 286. 
(3)  Derek Parfit : climbing the Mountain, P. 67. 
(4) Derek Parfit : the tanner lectures on  human values, PP, 287-288. 



٧٣ 
 

وعلى خالف كل من كـانط وكورسـكجارد وأونیـل ، رأي بارفـت ان  )١(".ال یوافق علیها احدخاطئة، 
، حیـــث یمكـــن أن نعامـــل  وتبریرهمـــا ولیســـوا دائمـــًا خطـــأ أخالقـــي كـــراة والخـــداع یمكـــن قبولهمـــاإلا

األشــخاص اآلخــرین بطریقــة ال یقبلوهــا أو یرضــوا عنهــا رضــا ممكــن ومحتمــل حینمــا یصــبح هــؤالء 
دركین للخطر الذي تعرضـوا لـه ، فـال یرضـوا مـثًال بجراحـة خطیـرة  ُ األشخاص غیر واعیین وغیر م
یمكن أن تنقذ حیاتهم ، فیمكننا نحن أن نضع بعض القرارات التى تعد في صـالحهم وال نجـد مـنهم 

ورضـــا عقلـــي علـــى هـــذا الفعـــل ، كمـــا فـــي جراحـــة إنقـــاذ الحیـــاة التـــي یـــتم فیهـــا أنقـــاذ حیاتـــك، قبـــول 
، )فاقـــدي الـــوعي ( نســتخدم فیهـــا الكـــذب والخـــداع والغـــش نحـــو بعـــض األشـــخاص غیـــر الـــواعیین 

ألننــي إذا مــا حاولــت أن أحصــل علــى موافقتــه ورضــاه ،یصــبح هــذا غیــر ممكــن ومســتحیل ، وهــذا 
جبــار یصــبح صــواب ویمكــن قبولــه ، وكــذلك حینمــا نكــره شــخص مــا ونجبــره النــوع مــن اإلكــراه واإل

علــى دـفـع ضــرائبه لكــي یطیــع القــوانین التــى ال یشــك فیهــا ویقبلهــا اآلخــرین ویرضــون عنهــا رضــا 
   )٢(. عقلي ، فعلینا أن نكرهم على دفع الضرائب كما نكرههم على فعل الخیر لآلخرین

 مبدأ الفیتو ومبدأ إعطاء االختیار
" "The Choice –Giving  principleمبـدأ إعطـاء االختیـار" ومـن ثـم رفـض بارفـت 

نحـن نسـتطیع " فـى معاملـة األشـخاص ، حیـث  قـال  "The veto priniciple"وقبل مبدأ الفیتـو 
عنهــــا ، إذا مـــــا كـــــان ذلـــــك فـــــي مصـــــلحتهم  أن نعامــــل األشـــــخاص بطریقـــــة ال یقبلوهـــــا أو یرضـــــوا

ومنفعتهم ، فقد یكون هؤالء األشخاص ال یملكون المعرفة التي لـدینا ، وهـذا یسـمح لنـا أن نعـاملهم  
جبــار قــد ال یوافقــون علیهــا ، أي أن هنــاك ظــروف واســتثناءات  ٕ بطــرق فیهــا اكــراه وخــداع وقســر وا

علـى اآلخـرین فـى االختیـار ألنهـم لـن یقبلـوا أو  تبیح لنا استخدام الخداع واإلكراه وأن ننكر الفرصة
   )٣(".یرضوا 

 والخــداع عنــد بارفــت متــابعین فــى جارد االكــراهســور ونــار أونیــل وكولقــد عارضــت كــل مــن أ
ــار اوینــل، وعلــى ســبیل المثــال، تقــول  ذلــك كــانط یجــب علینــا أن نســمح لآلخــرین بإمكانیــة  "..أون

والرضـــا أو عـــدم القبـــول أو الموافقـــة علـــى مـــا هـــو مقتـــرح ، ومـــن الخطـــأ أن االختیـــار أمـــا بـــالقبول 
 Choiceواالختیـار  Consentنعامل األشخاص بأي طریقة ال یقبلوها ویجب تحقق مبدأ الرضـا 

، فیجـــب علینـــا دائمـــًا أن نتـــرك لآلخـــرین أن یختـــاروا لنـــا الطریقـــة التـــي یجـــب علینـــا أن نعـــاملهم  
  )٤(".بها

  

                                                
(1) onora oneil: Constructions of Reason, Cambridge university press, 1989, P. 387.  
(2) Derek Parfit : the tanner lectures on human values, P. 289. 
(3)  Ibid, P. 290 
(4)  Onora ONeil: Acting on principle, Columbia university press, 1975, P. 125.  
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ولقـد قبــل بارفــت مبـدأ الفیتــو ألنــه أعتقــد أن هـذا المبــدأ یجنبــه الفعـل الخــاطئ ، وقــدم أمثلــة 
   -:شیقة عدیدة لكي یثبت حجته ورفضه لمبدأ االختیار على النحو التالي 

ـــ"  ى ممتلكـــات الغیـــر، فـــإن هـــذا اللـــص یوضـــع فـــى حینمـــا یســـرق شـــخص مـــا ویتعـــدي عل
السجن ویعامل بطریقة ال یستطیع أن یقبلهـا أو یرضـي عنهـا، فـال یجـب علینـا أن نتـرك لـه اختیـار 
بــرر ویعمــم  ُ الطریقــة التــي یجــب علینــا أن نعاملــه بهــا ،و مــن ثــم فــإن مبــدأ االختیــار ال یمكــن أن ی

خص یختــار كیــف نعاملــه وال نســتطیع أن ویصــبح قاعــدة عامــة، ألننــا ال نســتطیع أن نــدع كــل شــ
نعامـل كــل شـخص بطریقــة یقبلهــا ویرضـي عنهــا ، ألنـه مهمــا عاملــت األشـخاص اآلخــرین بطریقــة 
أخالقیــة فهــم ال یســتطیعوا أن یقبلوهــا أو یرضــوا عنهــا ، وهــل یجــب علینــا أن نعامــل كــل شــخص 

لـــذلك رأى   )١(!.لقـــانونبطریقـــة معقولـــة یرضـــي عنهـــا عقلیـــًا حتـــى وأن كـــان مجرمـــًا وخارجـــًا عـــن ا
بارفت أننا لدینا أسباب عقلیة في أن نتمسـك بمبـدأ الفیتـو ضـد األشـخاص المجـرمین وسیسـقط هـذا 

دع بــه  المبــدأ إذا مــا أصــبحنا كلنــا خیــرین ،وســننعم بالحریــة وأن كــان ســبب الحریــة ســبب وهمــي خــا
  .مغالطات ،لذلك فال معنى للقول بوجود حریة فردیة

أن األشـــخاص ال یقبلـــون وال یرضـــون عـــن " ومـــن ثـــم ،  قبـــل بارفـــت النظریـــة التـــي تـــري 
، و قــدم مثــاًال یوضــح فیــه حجتــه تلــك "األفعــال الشــریرة  التــي تتــركهم أقــل قــدرة علــى تحقیــق هــدفهم

، "بـالك"وقـدم " جـراى"حدث زلزال وأصـیب فیـه كـًال مـن افترض أنة قد .."وهو مثال الزلزال ، قائًال 
سـتطیع أن تعتـرض بطریقـة معقولــة ت، فأنـت "بـالك"أو قــدم " جـراى"وعلینـا االختیـار بـین إنقـاذ حیـاة 

، ألن هــذا سیصــبح  ســئ بالنســبة لــك "بــالك"بــدًال مــن رجلــك أو قــدم " بــالك" علــى أن تنقــذ حیــاة 
وقد ال تقبل أن تضحي برجلك مـن أجـل إنقـاذ شـخص وسوف یتركك أقل قدرة على تحقیق أهدافك 

ن كــان  مبــدأ القبــول والرضــا "مــا آخــر ٕ یثــار یجــب قبولهــا وا ٕ ، لكــن هــذه األفعــال التــي بهــا تضــحیة وا
الكـــانطي  یــــدین بطریقـــة خاطئــــة هـــذه األفعــــال ویـــري أنهــــا خاطئـــة ، وتوجــــد حـــاالت ال تعــــد و ال 

لح األشــــخاص وأهــــدافهم ، فــــنحن ال تُحصــــي مــــن هــــذا النــــوع ، فحینمــــا تتنــــاقض وتتصــــارع مصــــا
نستطیع أن نتجنـب معـاملتهم بطریقـة سـیئة تتـركهم أقـل قـدرة علـى تحقیـق أهـدافهم إذا مـا كـان ذلـك 

  )٢(.صالح الجمیعفى 
عامـل بطریقـة ال نرضـي عنهـا أو  باإلضافة إلى ذلك، یـري بارفـت أننـا یجـب أن نقبـل بـأن نُ

ح  لدینا هدف أسمي وهو صالح الجمیع ، فعلینـا أن نرضـي بمبـدأ الفیتـو نقبلها ، وذلك حینما یصب
ونقبلــه عقلیــًا ، وهــذا المبــدأ ال یتصــارع مــع مبــدأ القبــول والرضــا ،ألنــه یجــب علینــا أخالقیــًا أن ننقــذ 

  )٣(. حیاة شخص ما بدًال من رجلك،وحیاة أشخاص كثیرة بدًال من حیاتك 

                                                
(1)  Derek Parfit : the tanner lectures on human values , P.P 291-292. 
(2)  Ibid, P. 293. 
(3) Derek Parfit : climbing the Mountain, P. 55. 
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وتــري الباحثــة ، أن بارفـــت قــد وصــل إلـــى قمــة التطــرف األخالقـــي، حینمــا رأي أنــه یجـــب   
على الفرد أن یقبل التضـحیة لصـالح المجمـوع  بـدون موافقتـه ورضـاه العقلـي، وأننـا یجـب علینـا أن 

نـا نستخدمه كوسیلة من أجل اآلخـرین ، أو نضـحي بـه  فـي سـبیل الصـالح العـام ،فمـن الـذي أعطا
بــر علــى  ضــلل وأجُ ُ ــدع و نحـن هــذا الحــق ؟، وهــل إذا كــان بارفـت فــي موقــف هــذا الشــخص الـذي خُ
فعل التضحیة بأخذ جزء مـن جسـده بـدون رضـاه العقلـي ، فهـل كـان سـیقبل هـذا الفعـل ویرضـي بـه 

إن الرضــا الــذي یــدعونا إلیــه هــو ! .كمــا یــدعونا نحــن أن نرضــاه ونقبلــه مــن أجــل األخالقیــة ؟! ؟
، لــذلك ! مــن أجــل أســباب یعتقــد أنهــا قویــة وحاســمة وهــى رفاهیــة اآلخــرین وســعادتهم رضــا ســلبي 

، وهـذا الیمكـن قبولـه ! فعلینا أن نرضي ونقبل مـا أختـاره لنـا الجمیـع لعلهـم أكثـر علمـًا و فهمـًا منـا 
ن أبـدًا ،فـال أخــالق فـي الخـداع واإلكــراه ، وكأنـه یقـول أنــه یجـب علینـا أن نقبــل مبـدأ الفیتـو ونقبــل أ

نعامـــل بـــدون قبولنـــا ورضـــانا وأن یـــتم إكراهنـــا وخـــداعنا مـــن أجـــل مصـــلحة الجمیـــع ، وكأنـــه یشـــرع 
ألبناء فلسطین من أجل مصلحة إسرائیل ویخبرهم بأنه یجب علـیهم أن یكرهـوا ویجبـروا وعلـیهم أن 

هـــذا " ال ضـــرر وال ضـــرار " یرضـــوا ، ویمكننـــا أن نـــذكره بالمبـــدأ اإلســـالمي العظـــیم  الـــذي یقـــول 
  !. مبدأ اإلسالمي قد أختصر قواعد أخالقیة كثیرة فى أیجاز وأعجاز شاملال

.. قـائًال  " The Rights principle"مبـدأ الحقـوق   ، قبل  بارفـتومن جهة أخرى 
لـــیس مـــن حـــق أي شـــخص أن یقتـــل نفســـه أو ینتحـــر ، ألنـــه ســـتوجد حـــاالت مـــن قتـــل الـــنفس أو " 

بـــررة ، أي أن مبـــدأ الحقـــوق الـــذي قبلـــه بارفـــت ال  االنتحـــار ال نســـتطیع أن نتفاداهـــا وســـتعد غیـــر ُ م
یعطیك الحق فى أن تقتل نفسك حتى لو من أجل مصلحتك الشخصـیة أو خیـرك الخـاص ، ومثـل 
ـــذلك یجـــب علینـــا دائمـــًا أن نملـــك حـــق الفیتـــو ، طالمـــا أن ذلـــك هـــو  هـــذه األفعـــال تعـــد خاطئـــة ، ل

  )١(.أي ضررطریقتنا الوحیدة لكي ننقذ هذا الشخص من الموت أو من 
وعلــى هــذا ، قبــل  بارفــت مبــدأ الحقــوق و مبــدأ رفــض االختیــار والفیتــو واإلكــراه  والخــداع   

، أعتقـد بارفـت أن الفعـل الخـاطئ !معتقدًا أنه یجنبنا الفعل الخاطئ ، فما هو هذا الفعـل الخـاطئ ؟
  . -:یظهر في هذه الحاالت

عـض االشـخاص بـدون رضـاهم وقبـولهم ، فمـثًال إذا لـم أسـتطع حینما نسـتولي علـى ممتلكـات ب )١
أن أحصل علـى رضـاك ، فربمـا یكـون خطـأ بالنسـبة لـي أن أقـود سـیارتك وأعـیش فـي شـقتك ، 
وأكــل مــا هــو موجــود فــى مطبخــك ، حتــى لــو كــان لــدیك قبــول عقالنــي لفعلــي هــذا، فــأن فعلــي 

  !.هذا  یكون  خاطئ 
ة المنتحــر علــى االنتحــار والقتــل الــرحیم ، حتــى لــو كانــت مــن األفعــال الخاطئــة أیضــًا مســاعد )٢

هــذه  األفعــال یرضــي عنهــا المنتحــر رضــا عقلــي ، وكــذلك التمییــز العنصــري ومعاملــة المــرأة 
 .بوحشیة 

                                                
(1) Ibid P.P, 78-79. 
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القسوة ضد الحیوانـات ومعـاملتهم بوحشـیة وبـدون رحمـة ، أیضـًا هـي أفعـال خاطئـة ألنهـا غیـر  )٣
بررة أخالقیًا  ُ   )١(. م

أي أن تلك األفعال خاطئة حتى لو وجد من یرضى عنها ویقبلهـا عقلیـًا ، وهنـاك أفعـال ال  
تعد خاطئة حتـى لـو لـم یوجـد قبـول ورضـا عقلـي علیهـا مـن اآلخـرین ولكنهـا تكـون  صـوابًا  وتخـدم 

 یقبــل وال"  بلـو" ویرضـي عقلیــًا بقطـع رجلـه مـن أجـل إنقـاذ "جـراي " الجمیـع ، فمـثًال حینمـا ال یوافـق
حینمـا تمـوت تصـبح أكبـر بكثیـر مـن خسـارة " بلو"بالتضحیة بقدمه فیصبح فعله خاطئ ألن خسارة 

جـــراي "حـــین تفقـــد أحـــدي قـــدمیها ، لـــذلك فمـــن الجـــائز والمســـموح بـــه أن نســـتخدم جســـم "جـــراي " 
، وهــذا الفعــل لــیس خاطئــًا ألنــه " بلــو"كحجــاب بــدون موافقتهــا وأدمــر رجلهــا مــن أجــل إنقــاذ حیــاة "
  )٢(". بلو"یكون وسیلة إلنقاذ حیاة شخص آخر وهو س

ویتســائل بارفــت ، هـــل مــن الخطــأ أن نفعـــل بــأي طریقــة تتســـبب فــى إحــداث أذي وضـــرر   
، نجــده ! مربــك لشــخص مــا بــدون موافقتــه ورضــاه وتجعلــه وســیلة إلنقــاذ حیــاة شــخص مــا آخــر ؟

ــــ  ـــه هـــ" ال " یجـــب ب و أن ال نفكـــر فـــى مصـــلحتنا بـــل فـــى منفعـــة غیرنـــا ، ألن مـــا یجـــب علینـــا فعل
ـــًا أن أنقـــذ حیـــاة هـــذا الشـــخص الغریـــب حتـــى لـــو كلفنـــي ذلـــك قـــدمي ، وهـــذا  ،فینبغـــي علـــى أخالقی

 نحـونانیـة ألعلینـا أن نغیـر مـن معتقـداتنا األخالقیـة ا ، لـذلك یجـبیتعارض مع ما نعتقد به جمیعـًا 
اب كافیــة بــأن ال نحــافظ علــى منفعتنــا ومصــلحتنا ، فــنحن لــدینا أســب یثاریــة والتضــحیة بــال حــدوداإل

  )٣(.فقط ، ویجب علینا أخالقیًا أن نؤثر اآلخرین علینا
بمثــل " بلــو" بعبـارة أخــري ، یـري بارفــت أنــه مـن الجــائز والمســموح بـه أخالقیــًا أن ننقــذ حیـاة -

" لجـراي" نـه  ال یمكـن بدون موافقتها أو رضـاها ،أل"  جراي" هذه الطریقة وهى قطع رجل 
أن توافــــق وتقبــــل هــــذا القــــرار ألن اختیارهــــا األخالقــــي ال یعــــد صــــائبًا ، وال یســــتطیع مبــــدأ 
القبـول والرضـا الكـانطي أن یشـجب ویـدین مثـل تلـك األفعـال ویـري إنهـا خاطئـة ألنهـا تقــوم 

  )٤(. على معتقدات أخالقیة خاطئة 
الـــذي قبلــه بارفـــت یختلــف عـــن مبــدأ القبـــول الرضــا الكـــانطي " مبــدأ القبـــول والرضــا"أذن ، 

اـلذي یســمح بحـق االختیــار ومبـدأ الحقــوق ورفـض اإلكــراه  والخـداع والغــش واإلجبـار والقســر مهمــا 
  . كانت الظروف واألسباب والدوافع

  
  
  

                                                
(1) Ibid, P. 80. 
(2) Ibid, P.P, 81-82. 
(3) Ibid, P. 83. 
(4) Ibid, P. 84. 
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  مبدأ الوسائل الضارة :سادساً 
   :استخدام األشخاص كوسائل مجردة  عدم -١

أن قبـــل اســـتخدامهم كوســـائل فقـــط  األشـــخاص كوســـائل مجـــردة و  عـــارض بارفـــت اســـتخدام
إنــه ال یجــب علــي اســتخدام األشــخاص .. " ، حیــث رأينحــافظ بهــا علــى رفاهیــة الجمیــع وســعادتهم

كحوامـل لـي ، لكــي أقـف علـى أكتــافهم وأعـاملهم كوسـائل مجــردة ، ولكـن مـن الجــائز والمسـموح بــه 
على عقد ، أو حین أسألك عن بعـض الكلمـات لتبحـث أخالقیًا أن أحتاجك كشاهد لي عند التوقیع 

لي عن معناها فى القاموس ، فإن مثل هذه الطرق فى استخدام األشخاص كوسـیلة ال تعـد خاطئـة 
  )١(".، أي أنه من الممكن أن نعامل األشخاص كوسیلة وال یصبح  فعلنا خاطئ أخالقیًا 

أن الفعـل یصـبح خطـأ حینمـا " ولقـد رفـض بارفـت معارضـة كـانط لمبـدأ الوسـائل حـین رأي 
یتســـبب فـــي إلحـــاق األذى والضـــرر باألشـــخاص اآلخـــرین بـــدون رضـــاهم وقبـــولهم ومـــوافقتهم ، وال 

 ، ومــن ثــم أعتقــد بارفــت أن مبــدأ كــانط " یجــب علینــا أن نســتخدم اآلخــرین كوســیلة لتحقیــق أهــدافنا 
  : خاطئ ، ویجب تعدیله على النحو التالي 

  : من الخطأ أن نعامل األشخاص كوسائل مجردة فقط ، فمثًال  حینما نتخیل عالمتین  
تجري تجاربها المعملیة على الحیوانات داخـل المعمـل دون ان تراعـي اآلالم التـي تحـدثها :  األولي

  .  لحیواناتها 
الحیوانات داخـل المعمـل مـن دون أن تسـبب لهـا االآلم حتـى تجري تجاربها المعملیة على :  الثانیة

  . لو كانت برامجها سوف تكون أقل فاعلیة 
والفــرق بــین العــالمتین، أن األولــي تعامــل الحیوانــات كوســائل مجــردة وهــو مــاال نقبلــه ، أمــا   

بــررات وأســباب كافیــة ُ ویــري )٢( .الثانیــة فتعامــل حیواناتهــا كوســائل فقــط وهــذا مــا نقبلــه ومــا نجــد لــه م
أن هـــذا ینطبـــق علـــى المعـــامالت البشـــریة ، فهنـــاك مـــن یعـــاملون غیـــرهم كوســـائل مجـــردة " بارفـــت 

عندما یركزون على تحقیق أهدافهم بغض النظر عن األضرار التي تقع علـي غیـرهم ، وهنـاك مـن 
 act against"یعمـل ضـدهم " لـى إیـذاءه، أو بعبـارة كـانط یعامل غیره  كوسائل فقـط فـال یعمـل ع

them " ولقـد قـدم بارفـت مثـاًال  )٣(" .، ومثل هذه المعاملـة تصـبح خاطئـة وتـؤدي إلـى فعـل خـاطئ
أن مالـــك العبیـــد .." دیـــة ، حیـــث رأي غریبــًا  یجعلـــه فـــي موضـــع انتقـــاد أخالقـــي ، وهـــو مثـــال العبو 

یجـــب علیـــه أن ال یعامـــل عبیـــده كوســـائل مجـــردة فقـــط ویتـــركهم یســـتریحون وقـــت القیلولـــة ویرعـــاهم 
صحیًا ویهتم بصحتهم ألنه یجب علینا أن نتحمل بعض من األعباء العظیمة من أجـل منفعـة هـذا 

                                                
(1)  Derek Parfit : The Tanner lectures on human values, P. 296. 
(2)  Derek Parfit : Climbing the mountain, P. 85.  

  
  ج

(3) Derek Parfit : The tanner lectures on human values, P. 297. 
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كوسیلة فقـط لخـدمتي ، لـذلك ال  ، وال یجب على أن أستخدمه كوسیلة مجردة لرفاهیتي، بل! العبد 
یجــب علــى أن أجلــد عبــدي ألن هــذا فعــل خــاطئ ، بمعنــي أنــه مــن الجــائز والمســموح بــه  أن نقــوم 
لحـاق الضـرر  ٕ بامتالك عبد ، ولكن ال یجوز وال یبـاح  أخالقیـًا أن یتسـبب السـید فـي إیـذاء العبـد  وا

ألن هــــذا یبلــــد جهــــازه "  "sadistic Pleasure"*ســــادیةســــعادة " بـــه حتــــى لــــو أعطــــاه هــــذا  
السمبتاوي ، لذلك فال یجب أن نصبح قاسیین تجاه األشـخاص اآلخـرین ونحـن نسـتخدمهم كوسـائل  

ــــة " فقــــط  ،وبعبــــارة أخــــري  دركــــة واعی ُ ) حیــــوان/ إنســــان ( مــــن الخطــــأ أن نعامــــل أي موجــــودات م
   )١(. " كوسائل مجردة فقط ، ولكن یصبح مسموح به أخالقیًا أن نعاملهم كوسائل فقط 

األفعـــال الجـــائزة "و" األفعـــال الخاطئـــة" وتـــري الباحثـــة ، أن بارفـــت أخطـــأ فـــى التفرقـــة بـــین
تخدم العبیـد فـى تحقیـق رفاهیتنـا ، ومـا هـو خطـأ ، وأعتقد أن ما هو مسموح بـه هـو أن نسـ"المباحة 

، كمـا دافــع عـن قضــیة العبودیـة ورأي أنهـا لیســت خاطئـة ومــا هـو خــاطئ ! هـو أن نعـاملهم بقســوة 
فقط هو أن ال نهتم بهذا العبـد وبسـعادته  ، أى سـعادة یتحـدث عنهـا للعبـد وهـو عبـد ؟، أى منطـق 

، هـل هـذا هـو اإلحسـان الـذي دعـي !أن یكـون ؟هـذا أو أي أخـالق یـدعوا إلیهـا فیلسـوف مـا ینبغـي 
إلیـــه، أنـــه یـــذكرنا بنیتشـــه فـــي أخـــالق الســـید والعبـــد ،حـــین رأى أن الفعـــل الخـــاطئ فقـــط هـــو أن ال 

، ولـم !، وان ال یجلـد السـید عبـده لكـي ال یصـبح فعلـه خـاطئ ؟!نتركهم یستریحون وقت القیلولـة ؟ 
منطـــق براجمــاتي نفعـــي ، ال یتفـــق مـــع  یــدرك أن قضـــیة العبودیـــة نفســها هـــي قضـــیة خاطئــة تخـــدم

ثورتــه علــى النفعیــة وال علــى نظریــة المصــلحة الشخصــیة وال المــذهب األنــاني الــذي عارضــه مــرارًا 
ـــدر بـــه وهـــو فیلســـوف األخـــالق، وفیلســـوف مـــا ینبغـــي أن یكـــون، أن یعتـــرف  ُ ، ومـــا كـــان یج وتكـــرارًا

جدوا قوت یومهم فقـط ، هـل هـذا هـو بالعبودیة ، ألنهم أناس یبیعون حریتهم من أجل أن یعیشوا وی
العـــدل الـــذي طالبنـــا إیـــاه ،و الـــذي كـــان یبحـــث عنـــة طیلـــة حیاتـــه، والواقـــع أن العبودیـــة هـــي انهـــزام 

  . لألخالقیة وعار على اإلنسانیة والوجود بأكمله

                                                
ادیة*  تعنــى أن یقــوم الشــخص بــإنزال األذى البــدني والنفســي تجــاه اآلخــرین أو مــن یحــب ، لــذلك   Sadism س

 .                                                                فهي اتجاه تدمیري نحو اآلخرین بتعذیبهم  واالستمتاع بذلك 

 ٤حات الفلســفیة ،دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزیــع ،القــاهرة ،طالمعجــم الفلســفي ،معجــم المصــطل :مــراد وهبــة 
.                                                                                                                            ٣٦٧ص . ١٩٩٨،

(1) Derek Parfit: Climbing the  Mountain, P. 85. 
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ولقــد قــدم بارفــت أمثلــة عدیــدة تكشــف عــن ســوء فهمــه لمبــدأ الوســائل المجــردة وعــدم 
   -:اطئ والفعل المسموح به على النحو التالي التفرقة بین الفعل الخ

، فـأن مركبهـا قـد ١٩٣٠عنـدما سـافرت أمـي عبـر نهـر الصـین عـام " یقول بارفـت  :المثال األول 
نهبـت عــن طریــق بعــض اللصـوص ، ولكــنهم لــم یعــاملوا أمــي كوسـیلة مجــردة للســرقة والنهــب ، بــل 

خطوبتهـا أو خـاتم زفافهــا ، وأخـذوا مــن حــین خیـروا أمـي بــین أخـذ خــاتم ! كـان لـدیهم مبــدأ أخالقـي 
األشــخاص اآلخـــرین نصـــف ممتلكـــاتهم فقــط ، لـــذلك فـــإن هـــؤالء اللصــوص كـــان لـــدیهم رحمـــة ولـــم 

  )١(!.یتصرفوا بخطأ ولم یقتلوا وهذا هو الحد الفاصل 
اني  ال الث كوســیلة مــن أجــل إنقــاذ خمســة أشــخاص ، فــال " هوایــت" ســمحینمــا نســتخدم ج  :المث

یصــبح فعلنــا خــاطئ ، حینمــا نســتخدم جســمها لكــي نوقــف القطــار لكــي ال یقتــل خمســة أشــخاص ، 
ومــن الممكــن أن یصــبح لهوایــت رضــا وقبــول عقلــي علــى قتلهــا كوســیلة مــن أجــل إنقــاذ اآلخــرین ، 

قبــول والرضــا العقلــي فــى اســتخدام جســدها  حتـى لــو أن هوایــت لــم یكــن لــدیها فــى الواقــع مثــل هــذا ال
أي أنــه مــن حقنــا أن نقتــل شخصــًا مــا كوســیلة فقــط ، حینمــا یصــبح مــوت  )٢(.كــأداة لتوقــف القطــار

هـــذا الشـــخص وســـیلة وجـــزء أساســـي فـــي أنقـــاذ هـــدفنا، أي أنـــه مـــن حقنـــا أن نقتـــل ونـــؤذي و نضـــر 
وســـیلة لتحقیـــق األهـــداف النبیلـــة ، ألنـــه لـــدینا واجـــب أخالقـــي بـــأن ننقـــذ حیـــاة خمســـة شـــخص مـــا ك

وتـري الباحثـة ،أن بارفـت قـد  )٣(.أشخاص بدًال من شخص واحد ، فهذا فعـل صـواب ولـیس خـاطئ
أخفــق بشــدة حینمــا رأي أن مــن واجبــه األخالقــي أن یقتــل مــن أجــل اآلخــرین ، مــن أعطــي لــه هــذا 

، كمـا أن واجبنـا األخالقـي هـو أن نحـافظ علـى حیـاة االشـخاص ال أن نقـتلهم ، ومذهبـه ! ؟  الحـق
هنا یقترب من المیكافیللین أصحاب الغایة تبـرر الوسـیلة وال نجـد لـدینا أي أسـباب أخالقیـة صـارمة 

بـــدون رضـــاها مـــن أجـــل إنقـــاذ الخمســـة أشـــخاص ، ویجـــب علینـــا ان نشـــجب مبـــدأ " هوایـــت "لقتـــل 
لرضــا البــارفتي إذا مــا  بـــرر هــذا الفعــل الألخالقــي ، ومـــن جهــة أخــري، تــري الباحثـــة أن القبــول وا

هناك تشابه بین أخالق بارفت وتفكیر الصهاینة حینما اعتقدوا أن مـن حقهـم أن یقتلـوا الفلسـطینیین 
بـــادتهم كوســـیلة لتحقیـــق بعـــض  ٕ مـــن أجـــل إنجـــاز هـــدفهم األساســـي ، وأنـــه یجـــوز أخالقیـــًا قـــتلهم وا

النبیلـــة وهـــو دولـــة إســرائیل الهالمیـــة الظالمـــة االســـتعماریة، ولكــن هـــذا غیـــر جـــائز وغیـــر األهــداف 
، وهذا نابع من احتكام بارفت لمبدأ الوسائل الضارة   .فما هو هذا المبدأ؟.مسموح به أخالقیًا

رر دأ الض لــیس مــن الخطــأ أن نضــر األشــخاص بــدون  -: "The Harm Principle" مب
انـــت أفعالنــا هـــي الطریقــة الوحیـــدة فــى تحقیـــق بعــض األهـــداف الجیـــدة رضــاهم وقبـــولهم ، إذا مــا ك

بـاح ومسـموح بـه  ُ الخیرة ، فالضرر الذي نحدثه یتفق مع  النتـائج الخیـرة ومـا نطمـح إلیـه  ، وهـذا  م
، أي أننـا نسـتطیع أن نفـ ض بطریقـة یمكــن تبریرهـا بعـض األضـرار األقـل علـى األشــخاص ر أخالقیـًا

                                                
 (1) Derek Parfit: the tanner lecture on human values, P. 297. 
 (2) Derek Parfit: Climbing the Mountain, P. 90.  
 (3) Ibid, P. 91. 
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یلة لتحقیــق أهــداف معینـة مثــل الضــرائب، والضـرر الــذي نتســبب فیــه بـدون مــوافقتهم ورضــاهم كوسـ
  )١(.لآلخرین یكون ضروریًا النجاز هذا الهدف 

مـن الخطـأ افتـراض أن إلحـاق :   "The Harm Means Principle" مبدأ الوسائل الضارة
رین كوســیلة لتحقیــق بعــض األهــداف الخیــرة والتــى تحمــل المنفعــة العامــة والمصــلحة الضــرر بــاآلخ

للجمیــع یعــد خطـــًأ، فلــدینا مبـــررات أخالقیــة جـــائزة ومباحــة ومســموح بهـــا  لكــي ننقـــذ حیــاة الخمســـة 
وال یصـــبح فعلنـــا خـــاطئ حینمـــا نعاملهـــا كوســـیلة " هوایـــت "أشـــخاص بـــدًال مـــن الحفـــاظ علـــى حیـــاة 

وعلــى هــذا ، یــري بارفــت أنــه حینمــا أقتــل هوایــت إلنقــاذ الخمســة أشــخاص )٢(.لتحقیــق أهــداف نبیلــة
اآلخــرین بــدون موافقتهــا وقبولهــا  ورضــاها ، فأنــا ال أعاملهــا كوســیلة مجــردة ، كمــا إن لــدي أســباب 

بها الضرر مـن أجـل اآلخـرین ، إذا مـا قویة لهذا الفعل ومبررات كافیة لكي نضرها كوسیلة ونلحق 
ذا كــان هــذا هــو وســیلتنا مــن أجــل أن نحقــق  ٕ كــان هــذا الفعــل هــو طریقتنــا الوحیــدة فــى إنقــاذهم ، وا
ــــه لــــیس خطــــأ أن نلحــــق الضــــرر بشــــخص مــــا لكــــي یصــــبح وســــیلة  بعــــض أهــــدافنا النبیلــــة، أي إن

هـذه التضـحیة التـي للحصول على منفعة اآلخرین ،  ویجب على الشخص أن یرضى ویقبل عقلیـًا 
یجــب علـــى الجـــزء أن یصــبح فیهـــا  وســیلة لمنفعـــة وفائــدة اآلخـــرین ، وتلــك حقیقـــة أخالقیــة هامـــة، 

 )٣(. ، أذن یجـــب علینــا أن نحــتكم إلــى مبـــدأ الضــرر ومبــدأ الوســائل الضـــارة  یضــحى ألجــل الكــل
ن دعــت إلــى أن كــل مــن اإلكــراه و ولــذا عــارض بارفــت فلســفة كورســجارد المتشــبعة بالكانطیــة حــی

القسر والخداع أو التضلیل همـا طریقتـان فـى اسـتخدام اآلخـرین كوسـائل مجـردة فقـط ، وهـى أفعـال 
خاطئة وغیر مباحـة أو جـائزة أخالقیـًا ، فـي حـین رأي بارفـت أن اإلكـراه والخـداع والغـش أحیانـًا قـد 

فأهــدده بــأنني ســوف أطلــق النــار یكــون جــائز،  فمــثًال حینمــا أحــاول منــع شــخص مــا عــن قتلــي ، 
علیه ، وأكذب علیه وأخبـره أن البـولیس قـادم حـاًال ، وحینئـذ أكـون قـد خدعتـه وأجبرتـه علـى الهـرب 
، وعاملتـــه كوســـیلة مجـــردة وأكرهتـــه علـــى الهـــروب ، فهـــل هـــذا الخـــداع واالكـــراه  ســـوف یلحـــق بـــه 

بـــ ُ اح وجـــائز ولـــه مـــا یبـــرره الضـــرر ؟، وفـــى هـــذا الموقـــف ســـوف یكـــون الكـــذب والخـــداع واالكـــراة م
  )٤(. أخالقیًا ألسباب كثیرة ویصبح ذو مغزى أخالقي ، وهناك مواقف حیاتیه مماثلة 

ذا ما كان بارفت رأي أنه توجد مواقف معینة یصـبح فیهـا الكـذب واإلكـراه مبـاح وجـائز ،    ٕ وا
 ُ   برر فعل القاتل السفاح هتلر حین عامل الیهود كأشخاص مجردة في األقالیم الشرقیةإال أنه لم ی

  

                                                
(1)  Derek Parfit : the tanner lecture on human values, P.P,299-300. 
(2) Derek Parfit : Climbing the Mountain, P. 92. 
(3) Ibid, P.P, 95-98. 
(4) Derek Parfit : the tanner lecture on human values, P. 297. 
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التي غزاها، وفى الواقع، لقـد أعتبـر هتلـر هـؤالء الیهـود وسـائل مجـردة وهـذا یفسـر المعاملـة السـیئة  
  )١(. التي عاملهم بها

تنـق بارفـت مبـدأ الوسـائل الضـارة ومبـدأ الضـرر، ألنـه حـاول أن یعــدل ومـن جهـة أخـري أع  
إنــه یجــب علینــا أن نعامــل الموجــودات " -:التــي دعــي فیهــا إلــى صــیغة اإلنســانیة عنــد كــانطمــن 

االنسانیة كغایة في حد ذاتها وأن ننظر إلـى كـل موجـود عقلـي علـى إنـه غایـة  فـي ذاتـه و موضـع 
نــا أن نقتــرب مــن تلــك األفعــال المشــینة والمخزیــة التــي تتعــارض احتــرام مــن الجمیــع ، وال یجــب علی

ـــتهكم والعقـــاب والقـــذف والغطرســـة واالحتقـــار ، ألنهـــا كلهـــا  مـــع احترامنـــا لألشـــخاص كالســـخریة وال
أفعــــال خاطئــــة تتعــــارض مــــع أحترامنــــا لألشــــخاص، فــــاحترام األشــــخاص هــــو المبــــدأ األســــمى فــــي 

  )٢(" .األخالق
ــویــري    أنــه ینبغــي علینــا أن نوافــق علــى مطالــب كــانط  .".  "Allen wood"ن وود أل

ونقبــل صــیغة اإلنســانیة ونعامــل االشــخاص بطریقــة تعبــر عــن إننــا نحــبهم ونحتــرمهم ، لــذلك فــإن 
مطالب كانط فى صیغة اإلنسـانیة تعبـر عـن احتـرام صـحیح ومالئـم وهـى تعبـر عـن تبجیـل وتـوقیر 

 kant's doctrine"ترام وهـى تعبـر عـن مـذهب كـانط فـى الفضـیلة لقیمـة اإلنسـانیة الجـدیرة بـاالح

of virtue"   ألنـه دافــع عـن ســمو الطبیعــة اإلنسـانیة ووقارهــا وقیمتهـا واحترامهــا، وغالبـًا مــا كــان
وهو أحترام األنسـانیة، وهـو احتـرام غیـر مشـروط،ویجب علینـا " المبدأ األسمى في األخالق " ینشد 

فــي حـین رأي بارفــت أن مطالــب كــانط بــأحترام جمیــع  )٣(.انط األخالقیــةأخالقیـًا أن نقبــل مطالــب كــ
االشــخاص هــي المســاهمة العظیمــة فــى تفكیرنــا األخالقــي، ولكنهــا ال تخبرنــا كیــف ینبغــي علینــا أن 

ــــین الصــــواب والخطــــأ، كمــــا أن إحتــــرام جمیــــع  نفعــــل ؟ كمــــا أن صــــیغة كــــانط ال توضــــح الفــــرق ب
ألنـه یجـب علینـا أن نحتـرم األشـخاص  )٤(.األشخاص ال یستطیع أن یحل جمیع مشاكلنا األخالقیة

یجـــب علینـــا رفـــض صـــیغة الجــدیرین بـــاالحترام والـــذین یســـتحقون منــا هـــذا االحتـــرام فقـــط ، أى أنــه 
االحترام المطلق لإلنسانیة ووضع شـروط لهـذا االحتـرام ،فیصـبح احتـرام مشـروط غیـر مطلـق، ألن 

  . مبدأ االحترام المطلق مبدأ ضیق األفق

                                                
(1) Derek Parfit : climbing the Mountain, P. 98.  
(2) Ibid , P. 99. 
(3) Allen Wood : kant's Ethical thought, Metaphysics of Moral, op. cit, P.37. 
(4) Derek Parfit : the tanner lectures on human values P. 306. 
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 The Respect Principle (RP)مبدأ األحترام 

هـر من الخطأ أن نعامـل األشـخاص بطریقـة ال تعبـر عـن االحتـرام وال یظ" ینص على إنه 
، ولقــد رفــض بارفــت هــذا المبــدأ ألنــه یــدین بطریقــة "فیهــا ســمو اإلنســانیة الجــدیرة بــاالحترام ووقارهــا 

خاطئــة العدیــد مــن األفعــال المســموح بهــا والجــائزة ، فمــثًال مبــدأ االحتــرام یــدین فعــل المجــرم الــذي 
نمـا یشرب القهوة ألنه لم یعبر عن احترامه لبائع القهوة ولم یظهر احترامـه لـه كموجـ ٕ ود عقالنـي ، وا

  )١(. عامله كآلة لصنع القهوة ، و إن كان هذا العمل جائز أخالقیاً 
أن صـــیغة اإلنســـانیة تـــدلنا علـــى إنـــه یجـــب علینـــا دائمـــُا أن .. " Woodألـــن وود  ویـــري  

رغــة جــدًا نحتــرم اإلنســانیة فــردًا فــردًا ، وأنــه یجــب علینــا أن نعتــرض علــى صــیغة االنســانیة ألنهــا فا
ومبهمــة ، ولــم یوضــح كــانط مــا هــو المقصــود بــاحترام اإلنســانیة أو الموجــودات العقلیــة كغایــة فــي 

   )٢(. ذاتها ؟
ولقد أتفق بارفت مع وود فى رفض موقف كانط الذي أدان الكذب على اإلطـالق حتـى لـو   

إن أي كــذاب " یـرة كتحقیــق مصـلحة ومنفعــة الجمیـع، حیــث یـري كــانط كـان وســیلة لتحقیـق غایــة خ
هــو  مخــادع ومضــلل حینمــا  ینتهــك ســمو اإلنســانیة ووقارهــا خــالل وجــوده الشخصــي ، لــذلك فهــو 
مظهـر خـادع للوجــود اإلنسـاني وینتهــك حرمـه اإلنســانیة فـي شخصـه الكــاذب، كمـا أنــه یجـب علینــا 

، "، ألن لهذه الموجودات العقلیة سمو ومنزلـه وقیمـة أسـميأن نعامل الموجودات االنسانیة كغایات 
في حین رأي بارفت أنه ال تمتلك جمیـع الموجـودات العقلیـة هـذا السـمو والوقـار وأن االحتـرام یجـب 

  . أن یصبح مشروطاً 
.." ولقــد أحتــرم بارفــت قیمــة الحیــاة االنســانیة فــرفض االنتحــار وأحتــرم أجســاد المــوتى قــائالً   

نحتــرم علـــم دولتنــا عـــن طریــق رفضـــنا اســتخدامه كقماشـــه لغســیل الصـــحون أو أن یجــب علینـــا أن 
، كمــــا یجـــب علینــــا أن نحتـــرم المــــوتى  نحرقـــه كالخشـــب أو أن نضــــعه علـــى لعبــــة هزیلـــة لألطفـــال

وأجســادهم ، لــیس بــأن نحــنطهم كمــا فعــل قــدماء المصــریین ولكــن عــن طریــق تــدمیرهم مــن خــالل 
لورود بــدًال مــن إلقــائهم فــي مزابــل القمامــة وال یجــب علینــا بعــض الطــرق المحترمــة مثــل زخــرفتهم بــا

ألنــه  ، وضــعهم فــى التــراب مــع القمامــة وال یجــب أن نســتخدمهم فــي التشــریح لتعلــیم طلبــة الجراحــة
، ومـن ثـم فـال  ، وجثـث المـوتىthe value of Deathیجب علینا أخالقیًا  أن نحتـرم قیمـة المـوت 

  )٣(.وتى كأن نستخدمهم فى أفالم الرعب وغیرها مثالً یجوز لنا أو یباح انتهاك حرمة الم
إنهــا قضــیة بدائیــة قدیمــة أن ننظــر إلــى حیــاة اإلنســان .." "Scanlon"ســكانلون ویــري   

قیمــة علــى إنهــا شــئ مــا جــدیر بــاالحترام ، فــنحن لــدینا أســباب كثیــرة لكــي نحتــرم الحیــاة اإلنســانیة و 

                                                
(1)  Ibid, P. 307. 
(2) Allen wood : kant's  Ethical  thought,P. 38. 
(3) Derek Parfit: climbing the mountain, P. 101. 
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الحیاة الشخصیة للشخص وتحقیق الحیاة الفاضلة ومسـاعدة األشـخاص فـى تحقیـق أهـدافهم النبیلـة 
شــجیع علیــه وهــذا هــو مــا أكــده بارفــت حــین دعــي إلــى عــدم االنتحــار وعــدم الت )١(.وغایــاتهم الخیــرة

حتـى لــو كـان المنتحــر لدیـه دوافــع قویــة ، وعلـى الشــخص المنتحـر أن یحیــا حیاتـه الطبیعیــة  حتــى 
مبكــرًا ، فهــذا یعــد أفضــل ، ویجــب علــى الشــخص المنتحــر إال یقتــل نفســه ألن مثــل هــذه  لــو مــات  ُ

ى الحیـاة األفعال تفشل فى احترام قیمة اإلنسانیة ، ولذلك فنحن لدینا أسباب حاسمة لكي نمضـي فـ
، وال یوجــد لــدینا أســباب أو مبــررات كافیــة وصــارمة تُبــرر انتحارنــا ، فحیــاة الشــخص لهــا نــوع  مــن 

  )٢(.القیمة األخالقیة وینبغي علینا أن نحترمها ، لذلك فأن فعل االنتحار خاطئ وال أخالقي
قیمــــة الحیــــاة اإلنســــانیة حــــین اعتقــــدوا إننــــا كموجــــودات  stoicsالــــرواقیین وقــــدیمًا أحتــــرم   

إنســانیة نملــك مزیــد مــن الســمو والوقــار والكرامــة وحینمــا نقــدم علــى االنتحــار للــتخلص مــن  اآلمنــا 
انـــه مـــن "  كـــانط ورأي ومعاناتنــا ، فـــنحن نفشـــل فـــى احتـــرام إنســـانیتنا ومنزلتنـــا كموجـــودات عاقلـــة ،

حــار لكــي نتجنــب المعانــاة ، فهــذا فعــل یقلــل  مــن درجــة اإلنســانیة  و الخطــأ أن ننهــى حیاتنــا باالنت
مـن قـدر كــل فـرد وكــل إنسـان یمثــل اإلنسـانیة فـي شخصــه ، ونحـن نملــك وضـع رفیــع وسـام وجلیــل 

الحیـاة حـین اختـار  فروید سجموند، و أحتـرم " یجب أن یكون جدیر باالحترام وأغلي من أي ثمن 
م القاسـي المسـتمر مـن أجـل أن یسـتمر فـي اسـتخدام قدراتـه أن یموت بشجاعة وصمود فتحمـل األلـ

العقلیة ولم یأخذ المـورفین ولـم یسـتعجل بموتـه ، فلقـد أحتـرم قیمتـه اإلنسـانیة وأظهـر شـجاعة حینمـا 
  )٣(. كان یعاني ویتألم 

موقـف  وتري الباحثة ، أن بارفت قـد وفـق حینمـا رفـض االنتحـار ، وموقفـه هـذا یتشـابه مـع  
اإلســالم فــي الغایــة ویختلــف فــى األســباب ، فلقــد رأي اإلســالم أن االنتحــار هــو عــدوان ســافر علــى 
الـــذات ویتنـــاقض مـــع القـــوانین الشـــرعیة واألخالقیـــة ، فلـــیس مـــن حـــق الفـــرد أن ینتحـــر ، وال توجـــد 
ـــنفس بـــدون وجـــه حـــق ، كمـــا یـــرفض اإلســـالم تشـــجیع االنتحـــار ، ألن  أســـباب أو مبـــررات لقتـــل ال

عــین ال ُ ، یقــول اهللا عــز )المنتحــر( مســاعدة علــى االنتحــار یترتــب علیهــا إلحــاق الضــرر بشــخص م
" ، وفــى ســورة المائــدة )٣٣ســورة اإلســراء ، آیــة "(وال تقتلــوا الــنفس التــي حــرم اهللا إال بــالحق " وجــل 

میعـًا فـي األرض ، فكأنمـا قتـل النـاس ج فسـادمن قتل نفسًا بغیر نفـس أو " بسم اهللا الرحمن الرحیم 
، ومــن أحیاهــا فكأنمــا أحیــا النــاس جمیعــًا ولقــد جــاءتهم رســلنا بالبیانــات ثــم إن كثیــرًا مــنهم بعــد ذلــك 

، وعــن أبــي هریـــرة رضــي اهللا عنــه ، عــن النبـــي ) ٣٢ســورة المائـــدة ، آیــة "( فــي األرض لمســرفون
یهـا خالـدًا من تردي من جبل ، فقتل نفسه ، فهـو فـى نـار جهـنم یتـردي ف: صلي اهللا علیه وسلم قال

متفــــق علیــــه ، و ذلــــك ألن ســــبب القتــــل واالنتحــــار هــــو الجــــزع وعــــدم الصــــبر علــــى الــــبالء " أبــــدًا 

                                                
(1)theomas Scanlon: what we owe to each other, Harvard university, 1998, chapter I, 

P. 102. 
(2) Derek Parfit : climbing the mountain, P. 102. 
(3) Ibid, P. 144.  
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واســتعجال المــوت للــتخلص مــن المعانــاة واالآلم، أمــا ســبب رفــض االنتحــار عنــد  بارفــت هــو أنــه 
رفـــض حـــق االختیـــار ومبـــدأ الحقـــوق ، وتمســـك  بمبـــدأ الفیتـــو ، فاإلنســـان لـــیس حـــرًا  فـــي اختیـــار 

  ..ألنه ماذا لو فعل كل شخص ذلك ؟! مصیره 
 القانون الذھبي

  موقف كانط من القانون الذھبي 
اعترض كانط على القانون الذهبي ووصفه  بأنه عدیم األهمیة وال یصلح أن یكـون قـانون 
كلــي عــام وال یعبــر عــن واجبنــا األخالقــي فــى أن نقــدم المنفعــة لآلخــرین، وال یحتــوي علــى أســـاس 

خالقیة تجاه اآلخـرین ، ویتضـمن األعـذار فـي مسـاعدة اآلخـرین ، ویتضـمن أیضـًا انـه الواجبات األ
ـــدینا واجـــب أخالقـــي فـــى تقـــدیم العـــون والمســـاعدة لآلخـــرین ، ومـــن ثـــم تصـــبح قاعـــدة عـــدم  لـــیس ل
المســاعدة قــانون كلــي عــام ، كمــا أن القــانون الــذهبي یحــتكم إلــى رغبــات االشــخاص التــي ال تكــون 

یفشــل فــى أن یــدلنا علــى أن لــدینا واجــب أخالقــي فــي مســاعدة اآلخــرین ونحــن عقلیــة ، ولــذلك فهــو 
نحتـــاج إلـــى مســــاعدة اآلخـــرین طالمـــا أننــــا لســـنا ملوكــــًا اســـتبدادیین أو حكـــام طغــــاة ، كمـــا أننــــا ال 
نسـتطیع أن نسـتغني عـن اآلخـرین ، ألننـا لـیس لـدینا القـوة التـي تجعلنـا فـوق اآلخـرین ،ومـن ثـم فـال 

  )١(.للقانون الذهبي
ویقـدم كــانط اعتراضــه علــى القــانون الــذهبي الثالــث ، عــن طریــق االحتكــام إلــى أن المجــرم   

، أي "ال تعــاقبني ، وال أعاقبــك " یمكـن أن یجــادل ضــد الحكــم بعقابــه ویعتــرض علــى عقوبتــه قــائًال 
در علیـه ، ویـري المجـرم أن القانون الذهبي یساعد المجرم ضمنیًا علـى أن یجـادل فـي الحكـم الصـا

أنـه ال یســتحق العقـاب ، ولكــن العقـاب ضــروري ومبـدأ معاقبــة المجـرم مبــدأ أخالقـي ، فالعقــاب هــو 
نــوع مــن التعــویض لتهدئــة جــرح الضــحیة ، ویجــب أن یكــون هنــاك موضــوعیة فــي ردع المــتهم أو 

   )٢(. المجرم
لقــانون الــذهبي ال یتعــارض مــع مبــدأ إیقــاع الضــرر اعتقــد كــانط أن ا .." wood ألــن وود ویــري  

ردع ( بــاآلخرین ، ویتعـــارض مـــع مبـــدأ معاقبـــة المجــرم وردعـــه ، والـــردع لدیـــه نوعـــان ردع خـــاص 
، والعقـاب مطلـوب لذاتـه ، ویجـب التركیـز علـى الباعـث ) ردع اآلخـرین ( وردع عـام ) خـاص بـي 

  )٣(". في ارتكاب الفعل ولیس على نتیجة الفعل 
انــه لــیس قانونــًا عامــًا ، وال : "ومــن جهــة أخــري، اعتــرض كــانط علــى القــانون الــذهبي قــائالً   

  ".یغطي واجباتنا تجاه اآلخرین وتجاه أنفسنا ومن ثم فلیس له مبررات أخالقیة 
 

 انون الذھبي موقف الفالسفة المعاصرین من الق

                                                
(1) Ibid, P.P, 147-148. 
(2) Ibid, P. 149.  
(3)Allen Wood,: what is kantian Ethics, yale university , oxford, P. 318.  



٨٥ 
 

یجــب علینــا أن نتمســك بالقــانون الــذهبي فهــو لــیس  " .. Nagel"تومــاس ناجیــل " یقـول-
صعبًا  في التطبیق ، ویجب علینا أن نضع أنفسنا مكان اآلخـرین ، حیـث یمكنـي أن أتخیـل نفسـي 
وأنــــا أســــتطیع أن أنفصــــل وأنقســــم الحقــــًا وأصــــبح شخصــــین ، فأتعــــاطف مــــع الشــــخص األول تــــم 

ـــــا وأضـــــع نفســـــي مكـــــان أتعـــــاطف مـــــع  ـــــل األمیب ـــــاني ، وهكـــــذا أســـــتطیع االنقســـــام مث الشـــــخص الث
  )١(".اآلخرین

یجـب علـى أن أتخیـل أننـي سـوف أحیـا حیـاة فیمـا "  : Richard hare"هیـر  ریتشـارد " ویـري-
، ولكـن لـیس فـى وقـت واحـد ، بـل بالتعاقـب ، أي واحـد بعـد ) ص(، ثـم حیـاة ) س(بعد تشبه حیـاة 

  )٢(".الثاني
إننـا إذا مـا تخیلنـا أنفسـنا فـى مكـان كـل هـؤالء "  : الً قـائ John Rawls "جـون رولـز" ویعتـرض-

ائق الموجـودة فـى العــالم الـواقعي وســوف األشـخاص ، فـإن ذلــك سـوف یقودنـا إلــى تجاهـل كـل الحقــ
  )٣(".نتحمل أعباء كثیرة ال یمكن أن نعوض عنها عن طریق تقدیم المنفعة والفائدة لآلخرین 

   موقف بارفت من القانون الذھبي
   -:وله صور عدیدة، هي" المبدأ األسمى األخالقي " ذهبي هو یري بارفت أن القانون ال  

   :ینص على القانون الذھبي األول 
یجــب علینــا أن نعامــل اآلخــرین كمــا نریــد أن یعاملونــا، ویجــب علیــك أن تعامــل اآلخــرین " 

  " . بما تحب أن یعاملوك به 
  :علي ینص الثاني القانون الذھبي 

  " . أفعل وعامل اإلنسانیة في شخصك" 
   :القانون الذھبي الثالث  ینص على 

یجــب علینــا أن نعامــل اآلخــرین كمــا نرغــب ونتمنــي أن یعاملونــا هــم أنفســهم  ،وأن نضــع " 
  " .أنفسنا فى موقفهم ومكانهم ،وقد نكون على عالقة وثیقة بهم مثل عالقات القرابة والنسب 

   :بع  ینص على القانون الذھبي الرا
كـل األشـخاص اآلخـرین بطریقـة تـدل علـى أننـا نختـار ویكـون لـدینا اختیـار یجب علینـا أن نعامـل " 

  ". عقالني ونضع أنفسنا مكانهم ونتخیل ظروفهم 
  

  :القانون الذھبي الخامس ینص على
 ".یجب على أن أنقذ نفسي من الموت بدًال من أن أنقذ شخص ما آخر من العمى " 

                                                
(1)Thomas  Nagel: kantian theory, Ethics, oxford university, press, 1990, P. 241. 
(2)Derek  Parfit: climbing the mountain, P. 150. 
(3)Allen Blomm: John Rawls versus the tradition of political philosophy , P. 417. 
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، ألنــه یعبــر عــن  األســمى فــي األخــالق المبــدأ هــو  القــانون الــذهبي" أن وأعتقــد  بارفــت 
الفكـرة  األخالقیــة األساســیة المقبولــة بــالمعني الواســع ، ویقـوم علــى الواجــب األخالقــي فــى مســاعدة 
اآلخــرین ، و ال یحــتكم إلــى رغباتنــا ، بــل یحــتكم إلــى اختیارنــا العقالنــي وهــو اختیــار مــا هــو خیــر 

أن أفعــل حــین أعامــل شــخص مــا ولــذلك فقــد ألنفسـنا ولآلخــرین ، كمــا أنــه یتضــمن مــا ینبغــي علـى 
بالقــانون الـذهبي وأوجــب علینـا أن نعامــل كـل األشــخاص اآلخـرین بالطریقــة  Jesusطالـب عیسـي  

عامل بها وأن نتخیل أنفسنا فـي وضـعهم وظـروفهم  ،أي أن القـانون الـذهبي یفـرض  التي نحب أن نُ
م ووضـعهم بحیـث ینبغـي علـى على أن أشارك ضـمنیًا هـؤالء األشـخاص وأتخیـل نفسـي فـى ظـروفه

أن أنقـــذ حیـــاة شـــخص مـــا و ال ینبغـــي علـــى أنقـــذ نفســـي مـــن العمـــى، ، ویجـــب علینـــا أن نتجاهـــل 
رفاهیتنــا وســعادتنا الخاصــة ، لــذلك فــإن صــیغة القــانون الــذهبي ســوف تظــل أفضــل مبــدأ وهــى تــدل 

یـــة ونزاهـــة ، علــى المفهـــوم األســمى لألخالقیـــة ، وتجعــل تفكیرنـــا األخالقــي أكثـــر موضــوعیة وحیاد
حیــادي یحكــم علــى أفعالــه بموضــوعیة وحیادیــة وذلــك " مالحــظ موضــوعي " وتجعــل كــل شــخص 

حینما یضع نفسه فـي مكـان اآلخـرین ووضـعهم وكأنـه هـو الـذي فـى نفـس الظـروف ، ویجـب علینـا 
أخالقیًا أن نتساءل عن ما هو أخالقي لكي نفعله ویكـون بـذلك فعلنـا عقلـي ، ولـیس مـا هـو أفضـل 

ــــة  لنــــا مــــن وجهــــه نظرنــــا الخاصــــة ، كمــــا أنــــه لــــه أغــــراض عملیــــة ویمــــدنا بالطریقــــة األكثــــر فاعلی
ســیكولوجیًا والتــي تجعــل منــا أكثــر موضــوعیة وحیادیـــة ویولــد بــداخلنا دوافــع أخالقیــة حینمــا نضـــع 
أنفسنا مكان اآلخرین ، فالقانون الذهبي یجعلنا نتخیل أنفسنا مكان الحصـان الـذي نجلـده بالسـوط ، 

وان الجائع المحبوس فى القفص أو الحیوان الذي نقتله لكي نأخـذ منـه الفـرو الـذي نرتدیـه ، أو الحی
و یجــب علینــا أن نســأل أنفســنا أســئلة أخالقیــة ضــروریة هــي، مــاذا لــو حــدث ذلــك لــي ؟ ، مــاذا لــو 
فعــل كــل فــرد مــا ســوف أفعلــه أنــا ؟ ، مــاذا إذا  مــا وضــع كــل واحــد لنفســه اســتثناءات مــن القاعــدة 

قیة كمـا فعلـت أنـا واسـتثنیت نفسـي اسـتثناء غیـر عـادل وجـائر ؟ ، وهـو ینبهنـا إلـى  إننـا كلنـا األخال
فــي ورطــة ومــأزق أخالقــي إذا لــم ننتبــه إلــى أنــه یجــب علــى كــل فــرد أن یكــون محایــدًا فــي معاملــة 

  )١(".اآلخرین
ب ـجـــه ال یـــــي ، ألنـــبـذهـون الــــانــة القـــغـل صیـــــب تعدیـــــــه یجــــــــى أنــت إلـــب بارفـــــــد ذهــــــولق

ه ـــــن أنـــــیـي حـع فـــــائـا جــــص مـخــام لشــــعـدم الطـقــا أن نـب علینــجـــیـمثل ، فـالــة بــــلـامــعـكون المـــــأن ت
ــــقـــال یســـتطیع أن ی ــــــــمــنـــیـام حـعـــــا الطــــــنـدم لــ ون ـكــــب أال تـجــــذلك یــــــون ، لـعـــــدة والـاج المساعــــا نحت

  العون وهذا له تطبیقات د ــــــــم یـــهـد لــــــمـم ونــــــدهـــــــــساعـار أال نــــــختـا سنــــــنـل ألنــثـة بالمــلـعامـالم
رعبـــــــة ،  ُ لمثــــل إذا مــــا أردنــــا أن نجعــــل حیاتنــــا تتجــــه نحــــو فیجــــب إال تكــــون المعاملــــة باأخالقیـــــــــة م

  )١(. األفضل 

                                                
(1) Derek Parfit : climbing the Mountain, P.P, 149-150. 
(1) Ibid, P.P, 151-153. 
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ومن جهة أخري ، یري بارفت أن صـیغة القـانون الـذهبي تتشـابه مـع صـیغة القـانون الكلـي 
العام لدي كانط ، فكالهما له مطالـب أخالقیـة تنـادي بالمسـاواة ، وعلـى سـبیل المثـال المسـاواة بـین 

، حیــث یوجــد   "segregation Racial"بــیض أو قضــیة التمییــز العنصــري العرقــي األسـود واأل
العدید من النظریات األخالقیة التي یدین فیها كانط كثیرًا  من المواقـف العنصـریة ألنهـا تقـوم علـى 
حب الذات والخداع ،وفاعلي تلـك األفعـال الخاطئـة یضـعوا اسـتثناءات غیـر عادلـة ظالمـة ألنفسـهم 

فــت أن كــانط ناشــد تلــك المطالــب العقلیــة عــن المســاواة ولــم یجعــل هنــاك وزن أو قیمــة ، ویــري بار 
أعلي كرفاهیة اآلخرین وكانـت لدیـه اتجاهـات عـن المسـاواة علـى نحـو بـارز وملحـوظ ، وباإلضـافة 
إلى أن هؤالء األشخاص الذین یكون لـدیهم تمییـز عنصـري ال یملكـون إرادة عاقلـة یمكـن أن تكـون 

عتقــدون أن تلــك األفعــال مســموح بهــا و جــائزة أخالقیــًا ، ولكنهــا فــي الواقــع أفعــال صــواب وخیــرة وی
خاطئة ولیس لها مبرر أو سـبب معقـول لكـي یفضـل هـؤالء األشـخاص أن یعـاملوا الزنـوج مثـل تلـك 
المعاملــة ، وال یجـــب علـــى االشـــخاص البـــیض أن یطـــردوا الزنــوج مـــن حیـــاتهم بـــال رحمـــة أو شـــفقة 

ـــیهم أن یشـــعروا بمـــ دي الظلـــم و اإلهانـــه وســـوء المعاملـــة ، ومـــن ثـــم ینـــادي الشـــخص الزنجـــي وعل
األســـود بأنـــه یجـــب علینـــا أن نعامـــل اآلخـــرین بـــنفس الطریقـــة التـــي یعاملونـــا بهـــا ، لـــذا یجـــب علـــى 
الشخص األبیض أن یتخیل أنه هـو نفسـه أسـود زنجـي وأن یضـع نفسـه فـى مكانـه وظروفـه وأن لـه 

  )٢(. سمیة نفس السمات النفسیة والمالمح الج
وباإلضـافة إلــى ذلــك ، دلــل بارفـت علــى قیمــة القــانون الـذهبي بقضــیة المســاواة بــین الرجــل 
عامـل المـرأة بسـوء ، أن یضـع نفسـه مكانهـا وفـى  ُ والمرأة ، فالقانون الذهبي یطلب من الرجـل الـذي ی

لـذلك ال یجـب علـى الرجـل أن یعامــل وضـعها وظروفهـا وموقفهـا ، فمـاذا لـو كـان هــو نفسـه امـرأة ، 
المــرأة بعنــف وبقســوة وال یظلمهــا فیكفــي معاناتهــا ومــا تتحملــه مــن أعبــاء ومعانــاة ومشــقة والضــرر 
الكبیــر الواقــع علیهــا ، وصــعب علینــا أن نقــف بجانــب الرجــل فــى مطالبــه األنانیــة تلــك ، وأن نــدافع 

بــرر ، عنهـا أو نبررهـا ، فهـذا االسـتغالل مــن الرجـل للمـرأة علـى  ُ مـر التــاریخ ، هـو اسـتغالل غیـر م
فـال یوجـد أسـباب ومبـررات معقولـة تبـرر امتیـاز الرجـل علـى المـرأة ، وال یجـب  أن یسـتهان بحقـوق 
المـرأة أو تجاهلهــا ، فهــذا یشـكل ســلوك ال أخالقــي مـن الرجــل للمــرأة ویتعـارض مــع القــانون الــذهبي 

یعــاملوك بــه ، ولــذلك فهــذا القــانون الــذهبي  الــذي یــري المعاملــة بالمثــل وعامــل النــاس بمــا تحــب أن
مقبــول فــى العــالم بطریقــة واســعة ألنــه یـــدین مثــل تلــك األفعــال الخاطئــة بطریقــة صــحیحة ویحقـــق 

   )٣(. الموضوعیة والنزاهة 
  عقیب ت

                                                
(2) Ibid, P.P, 154-155. 
(3) Derak Parfit : climbing the Mountain, P. 155.  
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ل تكملهـــا ، فالســـبب العقلـــي هـــو اعتقـــد بارفـــت أن العقالنیـــة ال تتنـــاقض مـــع األخالقیـــة بـــ  
السبب اإلیثاري األخالقي وهو الذي یفرض تكالیف باهظـة وأعبـاء علینـا ، وفائـدة أقـل ، لـذلك فهـو 

  . سبب إیثاري یتبني القیمة اإلیثاریة التي ال تهتم بالرغبة وال تضع لها وزن أو قیمة أخالقیة 
ین فــى هــدف نبیــل ، وهــذا لــه ولقــد دافــع بارفــت عــن نظریــة الهــدف ، وهــى مشــاركة اآلخــر   

یثار اآلخرین ، والتغییر لألفضل ٕ   .سبب معقول وهو التضحیة من أجل اآلخرین وا
وعلــى هــذا رفــض المــذهب األنــاني العقلــي وقبــل التضــحیة واإلیثــار األخالقــي ودافــع عــن   

ة القـــانون الـــذهبي وعـــارض الرغبـــة وقبـــل العقـــل والعقالنیـــة ونـــادي باإلحســـان والغیریـــة وأیـــد رفاهیـــ
االشــخاص اآلخــرین لكــي یتجنــب الفعــل الخــاطئ ، وهــذا هــو مــا یجــب علینــا فعلــه ، واألفضــل لنــا 

  . جمیعًا 
كمـــا دافـــع عـــن األخالقیـــة حینمـــا عـــارض ثنائیـــة ســـدجویك واحـــتكم إلـــى نظریـــة األســـباب   

وعـارض المــذهب النفعــي األنــاني ونظریــة المصــلحة الشخصــیة وحینمــا رفــض األســباب البراجمانیــة 
وقبـــل األســـباب الحیادیــة الموضـــوعیة واهـــتم بقیمـــة المســتقبل وبرفاهیتنـــا المســـتقبلیة وتجنـــب النفعیــة 

  .العذاب المستقبلي واهتم بالسعادة األبدیة في المستقبل وهذه هي العقالنیة الموضوعیة 
  :ا فعله أخالقیًا یتمثل كاآلتي لذا أعتقد بارفت أن ما ینبغي علین

 الرغبــة تقــوم علــى معتقــدات خاطئــة وتــؤدي إلــى أفعــال  أن نفضــل الســبب علــى الرغبــة ألن
  . خاطئة  في حین یقوم السبب على حقائق تؤدي إلى أفعال صحیحة أخالقیًا وخیرة 

  ــــة ــــة التــــي تهــــتم برفاهی ــــة وهــــى األســــباب الموضــــوعیة الحیادی ــــار األســــباب االیثاری أن نخت
ـــذات والمصـــلحة اآلخـــرین وســـعادتهم وأن نعـــارض األســـباب األنانیـــة التـــي تتعلـــق بحـــ ب ال

لذلك فیجب علینا تقدیم الفائـدة والمنفعـة لجمیـع النـاس .. الشخصیة وان نعمل األفضل لنا 
وأن ال نفضل تحقیق مصـلحتنا علـى حسـاب اآلخـرین ألن السـعي وراء مصـالحنا الخاصـة 

  . سیؤدي إلى نهایة حقیرة 
 شخصــیة وتــرفض مبــدأ أن نــرفض المثــول للرغبــة غیــر العاقلــة التــي تبحــث عــن ســعادتنا ال

ولــذلك فالرغبــة ال تصــلح كأســاس للنظریــة األخالقیــة كمــا أنهــا .. التضــحیة ألجــل اآلخــرین
  . ترتبط بالالعقالنیة

  أن نهــتم بنتــائج أفعالنــا حتــى نحقــق ســعادتنا المســتقبلیة وأن نضــع أنفســنا مكــان األشــخاص
  . اآلخرین ونتخیل ظروفهم ووضعهم ونشعر بمدي معاناتهم

 ل مبدأ التضحیة واإلحسان واإلیثـار والسـعادة الموضـوعیة ، سـعادة اآلخـرین ونجعـل أن نقب
لها األولویـة وهـذا یجعـل حیاتنـا تتجـه نحـو األفضـل و أن نهـتم بالمسـتقبل البعیـد ، فنفضـل 
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مـــثًال المعانـــاة الحاضـــرة عـــن المحـــن المســـتقبلیة وحینئـــذ تصـــبح رغبتنـــا رغبـــة عقلیـــة وخیـــرة 
  .وأخالقیة 

  النحـو ، أراد بارفــت مـن نظریتـه األخالقیـة أن یصــل إلـى الكمـال األخالقــي وأن وعلـى هـذا
یحقق مثالیة كانط عن طریق تضحیة كل فرد بذاتـه مـن أجـل اآلخـرین أو مـن أجـل القیمـة 
ــــاة تتبــــدي فــــي الغیریــــة وأن نفضــــل مصــــلحة  ــــاالحترام ألن قیمــــة الحی األخالقیــــة الجــــدیرة ب

نئذ نستطیع أن نعـیش فـي عـالم مثـالي ونسـتطیع وحی.. اآلخرین على مصلحتنا الشخصیة 
أن نحقق مثالیة كانط وذلك حینما یقبـل كـل فـرد مبـدأ الرضـا والقبـول ، ویقبـل بـأن یضـحي 
بجــزء مـــن ثروتــه علـــى الفقــراء ، ونقبـــل أن نتحمـــل هــذه األعبـــاء والتكــالیف التراكمیـــة لكـــي 

الفقـراء ، حینئـذ یحـدث نساهم في حل المشكالت الناجمة عن سوء التوزیع باإلحسان على 
  .التكافل االجتماعي وال یشعر الفقیر بالالمساواة والظلم والفقر

  :قیة والعقالنیة لهذه األسباب م فجوة بین األخالیلبارفت أنه لم یقیویحسب 
  . أنه رأي أن أساس األخالقیة یكمن في العقالنیة كقیمة أخالقیة أسمي  : األول
واألخالقیة فرأي أن ما ینبغي علینا فعله أخالقیًا یتفق مـع مـا ینبغـي  أنه ربط بین العقالنیة: الثاني

  . علینا فعله عقلیاً 
ث أنــه ربــط بینهمــا فــي المــذهب األخالقــي العقلــي ، ورأي أنــه المــذهب الوحیــد الــذي یــدفعنا  : الثال

  . للقیام بواجبنا األخالقي تجاه اآلخرین 
ع ــــی: الراب ن الفعــــل األخالقــــي والفعــــل العقلــــي ، فالفعــــل اعتقــــاده أنــــه ال یوجــــد صــــراع أو نــــزاع ب

  .األخالقي هو الفعل المعقول ، وهو الفعل الذي یجب علینا فعله أخالقیًا وعقلیًا 
   

مبــدأ (-: ومــن مــواطن الضــعف فــي المبــادئ التــي قامــت علیهــا نظریــة بارفــت األخالقیــة  
لضــرر ومبــدأ االكــراة واإلجبــار الفیتــو ومبــدأ عــدم االختیــار ومبــدأ الرضــا والقبــول البــارفیتى ومبــدأ ا

ألنــه ال یجــب علینــا أخالقیــًا أن نلحــق الضــرر بشــخص مــا مــن أجــل اآلخــرین ، ونكرهــه ) والقســر
ونجبره على القیام بمثل هذه التضحیة اإلجباریة ألجل اآلخـرین ، ونعتقـد أنـه البـد أن نرضـى بمثـل 

فعــل المثــالي ومــا یختــاره یعــد فعــًال هــذه التضــحیة اإلجباریــة ألنــه لــیس لدیــه حریــة اختیــار للقیــام بال
أنانیـــًا ونســـتخدم الفیتـــو فـــي اعتراضـــنا ومصـــادرتنا علـــى أفعـــال اآلخـــرین ، فلـــیس لـــدینا ســـبب كـــافي 
وحاســم وصــارم لكــي نقبــل ذلــك كمــا أن هــذا المبــدأ یتعــارض مــع العقالنیــة التــي دعانــا إلیهــا، ألنــه 

  ..  رمبدأ غیر معقول ویحمل اآلخرین تكالیف كبیرة وأعباء أكث
كما أن بارفت قد جانبه الصواب تمامـًا حینمـا أعتقـد أن اإلرادة الفردیـة هـي سـبب الخطیئـة 

ص "تسـلق الجبـل "،إلعتقادة إنها إرادة فردیة أنانیة ترتكب الشر دائمًا ،حیـث نجـدة یقـول فـي كتابـة 
ذا یــدفعنا ،وهــ" إن اإلرادة الفردیــة هــي إرادة فوضــویة وهــى أســاس مشــكلة الشــر فــي العــالم .."،٢٩٨
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إلى أن نقف عند هذه المشكلة األخالقیة ،مشكلة االختیار لدیة، ونعالجها بشـيء مـن التفصـیل فـي 
  .الفصل التالي
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 الباب الثاني
 أسس األخالق العملیة

  الفصل األول
  ختیارمشكلة اال 

 تمهیـد  
  ًأنواع االختیار:أوال  
  ًكافكا األخالقیةرفض مبادئ :ثانیا 

  ًاالستنتاج البغیض ومفارقة اإلضافة المجردة:ثالثا  
  ًاإللزام الخلقي نحو المستقبل: رابعا  
  ًالقضایا األخالقیة المتعلقة باالختیار:خامسا  
 تعقــیب  

  

  األخالق التطبیقیة : الفصل الثاني
  

  تمهید  
 األخالق البیئیة : أوال  
  َأخالق المساواة : ثانیا  
  ًاألخالق التوزیعیة : ثالثا  
  ًأخالق الكثافة السكانیة : رابعا  
  ًأخالق المستقبل : خامسا  
  ًأخالقیات الطب: سادسا  
 تعقیب  

  
  
  

 الفصل األول
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 ختیارمشكلة اال 
  

 تمهیـد  
  ًأنواع االختیار:أوال  
  ًرفض مبادئ كافكا األخالقیة:ثانیا  
  ًضافة المجردةاالستنتاج البغیض ومفارقة اإل:ثالثا  
  اإللزام الخلقي نحو المستقبل:رابعًا  
  ًالقضایا األخالقیة المتعلقة باالختیار:خامسا  
 تعقــیب.  
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 -:تمھـید

فتحــــدث  عــــن أنــــواع االختیــــار واإللــــزام  هــــتم بارفــــت بمشــــكلة االختیــــار عبــــر مؤلفاتــــه المختلفــــة ،أ
ضـایا  الخلقیـة المتعلقـة باالختیـار ،وهـذا وتطبیقاته ومواقف بعض الفالسفة منة ،واسـتعرض أهـم الق

  :ما سوف توضحه الباحثة كما یلي 
  أنواع االختیار: أوالً   

یــــرى بارفــــت أن أنــــواع االختیــــار عدیــــدة منهــــا االختیــــار اإلیثــــاري و األنــــاني، العقالنــــي و غیــــر 
ــــــاح ،غیــــــر الجــــــائز وغیــــــر  ــــــي، الصــــــائب  والخــــــاطئ، الحــــــر وغیــــــر الحــــــر، الجــــــائز والمب العقالن

  -:خ، وذلك على النحو التاليال....احالمب

هـــو الـــذي یقـــوم علـــى دوافـــع وأســـباب أخالقیـــة مـــن إنكـــار الـــذات مـــن أجـــل : االختیـــار اإلیثـــاري-١
یثـار ســعادة الجمیـع علــى سـعادتنا الشخصـیة، ومــن أمثلـة االختیــار  ٕ إلیثـاري اختیــار ااآلخـرین، وا

ج إلـى مســاعدتنا لكـي یبقــى فیجــب علینـا أن نتبنــى  طفـل یحتــا". "Adopt-Child" تبنـى طفـل"
علـى قیـد الحیــاة، وأن ننقـذه مـن معاناتــه ونقـدم لـه یــد العـون والمسـاعدة ، وهنــاك أسـبابًا أخالقیــة  
كافیــة  لمســاعدة هــؤالء األطفــال المتــألمین البؤســاء والقیــام بمســئولیتنا تجــاههم ، ویصــبح التــأثیر 

تبنى، و  من واحد إلى واحد ، أي ُ    )١(.االختیار إیثاري عقلي هذامن المتبنى للطفل الم
هو الذي یقوم علـى دوافـع وأسـباب أنانیـة ال أخالقیـة ،كحـب الـذات و اختیـار : االختیار األناني-٢

فعــل األفضــل لنــا ومراعــاة مصــلحتي  الشخصــیة علــى حســاب اآلخــرین الــذین قــد یحتــاجوا إلــى 
   )٢(.تنا، وله نتائج أخالقیة سیئةمساعد

حــددة، وال یوجــد فــي حــد ذاتــه، وبخــالف مــا : االختیــار الحــر-٣ ُ هــو الــذي ال یقــوم علــى أســباب م
: ولـذلك رفـض بارفـت حجـج جوسـتون قــائالً . اعتقـده كثیـر مـن المفكـرین لـیس لـه أهمیـة أخالقیـة

رفـض بارفـت  تومـاس سـكانلونولقـد عـارض  )٣(".حـد ذاتهـا ال تكون مهمـة فـي رحریة االختیا"
حـر ألن لـه أسـباب قویـة ال نستطیع أن نرفض بطریقة معقولة االختیار ال: "لالختیار الحر قائالً 

ــــا أن نعطــــى األولویــــة لحریــــة  ــــة المألوفــــة ،لــــذا یجــــب علین و یشــــكل مغــــزى النظریــــات األخالقی
االختیــار وحریــة الفعــل الفــردي ألن رفضــهما یمثــل كارثــة أخالقیــة وحینئــذ ســوف تصــبح أفعالنــا 

بررة أخالقیًا وال تستحق اللوم أو العقاب وال نصبح مسئولین عنها ُ    )٤(".الخاطئة م
قیــد بالضــرورات األخالقیــة ولــه : االختیــار غیــر الحــر-٤ ُ هــو الــذي یقــوم علــى أســباب ضــروریة وم

لـیس مـن .. "أهمیة أخالقیة بالغة في ضوء مراعاة الحقائق، وهو مـا یفضـله بارفـت حیـث یقـول 
ا حــر،ألن االختیـار غیــر الحـر هــو االختیـار المــرتبط المهـم أخالقیـًا أن یكــون اختیـار شــخص مـ

                                                
(1) Derek Parfit: Five Mistakes in Moral Matematics, p.26. 
(2) Derek Parfit: Reasons and persons, P. 161. 
(3) Derek Parfit: Philosophy and Public affairs, innumerate Ethics, 1978, Oxford University, p. 143. 
(4) T.M.S Canlon: The significance of Choice, p. 153. 
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كمـا أن األخالقیـة الحقیقیـة هـي  )١(".بمصالح اآلخرین وهو الذي یراعى األخالقیة ویتفـق معهـا 
قیــد بالواجبــات  ُ ،فــنحن لســنا " األخالقیــة تجــاه اآلخــرینالتــي تنطلــق مــن االختیــار غیــر الحــر الم

  )٢(.أخیار لكي یصبح اختیارنا حرًا 
یـرى بارفـت أن االختیـار الفـردي هـو اختیـار غیـر عقالنـي ألنـه یجعـل حیاتنـا : االختیار الفـردي-٥

ــــه  تتجــــه إلــــى األســــوأ، وستصــــبح  نتیجتــــه بائســــة، وســــیبتعد الفــــرد عــــن المجتمــــع وال یشــــارك فی
   )٣(.الواقع مأساوي وتعیس وستحدث مشكلة اجتماعیة لها مغزى أخالقيوسیصبح 

ــد ویتفــق بارفــت مــع الكاتبــة  التــي رأت أن االختیــارات الفردیــة ال  Julian Grandجولیــان جران
أو رفاهیـــة للمجتمــع، ومـــن ثــم تســـود المشـــكالت  تحقــق أي عدالـــة اجتماعیــة أو تضـــامن اجتمــاعي

راد  االجتماعیة وسیصبح الواقع أكثر مأسـاویة وتعاسـة، وهـذا لـه ى األف رة عل رة وخطی ة كبی ائج أخالقی نت

ً ما یؤدى إلى قرارات خاطئة ال تراعى مصالح اآلخرین ً وفى المستقبل، ألن االختیار الفردي غالبا    )٤(.حالیا

هـــو اختیــار الجماعـــة وعـــدم قبـــول حكـــم الصــفوة ألنـــه  قـــرار جمـــاعي یـــتم : االختیـــار الجمـــاعي-٦
بمشاركة جمیع أفراد المجتمـع ، لـذلك فهـو اختیـار إیثـاري معقـول غیـر أنـاني، یتسـم باألخالقیـة، 

تم برفاهیــــة اآلخــــرین ویبعــــد عــــن اختیــــار المصــــالح وهــــذا یجعــــل حیاتنــــا تتجــــه لألفضــــل، ویهــــ
   )٥(.الشخصیة األنانیة

هــو االختیــار القــائم علــى األســباب اإلیثاریــة، وهــو اختیــار أصــیل وجــوهري : االختیــار العقالنــي-٧
قبل، و لــدینا األســباب والــدوافع لكــي نهــتم بمســتقبلنا وأن نختــار ألنــه قــائم علــى االهتمــام بالمســت

المستقبل، ویجب علینا أخالقیًا عدم تأجیل المحن إلى المسـتقبل ألن تأجیـل األلـم یزیـد مـن هـذه 
المحـــن والتكـــالیف ویجعلهـــا باهظـــة ومؤلمـــة أكثـــر، كمـــا أن هـــذا االختیـــار العقالنـــي یظهـــر فـــي 

ـــدینا أســـباب حاســـمة لكـــي  ال نفضـــل ســـاعة مـــن اختیـــار رفاهیـــة اآلخـــرین وســـعادتهم ، ونحـــن ل
العذاب غدًا على خمـس دقـائق مـن األلـم الخفیـف فـي نفـس الیـوم الحـالي، ونحـن لـدینا األسـباب 

  )٦.( العقلیة  لكي نفضل األلم الخفیف اآلن عن العذاب المستقبلي
  

  : ،على النحو التالي  بنتاموهیوم و  أفالطونومن ثم أنتقد بارفت كل من 

حینمـا لـم یعطـى للمسـتقبل حقـه مـن القلـق الكـافي، حیـث یقـول  بنتامأنتقد بارفت أخالق =:      
علــى المســتقبل البعیــد، وكــان یجــب علیــه أن یهــتم أكثــر كــافي   بشــكل لــم یكــن بنتــام قلقــاً : "بارفــت

  ". ویقلق أكثر وأكثر على هذا المستقبل
                                                

(1) Derek Parfit: Comments, Ethics, VoL., 96, No. 4 (July, 1986), p. 30. 
(2) Ibid, p. 31 
(3) Derek Parfit: Over Pobulation and the Quality of life, 1986, p. 8. 
(4) Julian Le Grand: Individual Choice and Social Exclusion, Abstract, p. 10. 
(5) Derek Parfit: Philosophy and Public affairs, innumerate Ethics, p. 150. 
(6) Derek Parfit: Over Population and the Quality of life, Applied Ethics.p16. 
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ینبغــي علــى أن : " حینمــا طالــب بالســعادة الحاضــرة ،حیــث قــال   هیــومكــذلك انتقــد بارفــت =
أفضل السـعادة الحاضـرة علـى تلـك السـعادة المسـتقبلیة، كمـا أن هـذا االنحیـاز للمسـتقبل ال یلیـق 

". رم الـــزمن، ونحـــن ال نهــتم ســـوى بمســـتقبلنا الحاضـــر وباللحظــة الحاضـــرة التـــي نعیشـــهاوال یحتــ
  .لذلك یجب أن یكون هناك اهتمام كافي بما سیحدث في المستقبل

حینمــا رأى أن االنحیــاز للحاضــر غالبــًا مــا یصــبح  أفالطــونوكــذلك عــارض بارفــت اعتقــاد =
، وهــو یزودنــا بتفســیر موضــوعي حیــادي نزیــه لكــي ورأى بارفــت أن  )١(."نهــتم بالمســتقبل  صــوابًا

، ألنه یجـب أن یحـدث العكـس، فیجـب أن نختـار بعـض  مطلب أفالطون غالبًا ما یصبح خاطئًا
ــــا أن نهــــتم باللحظــــة الحاضــــرة فقــــط  ــــى بعــــض الســــعادة وال یجــــب علین اآلالم لكــــي نحصــــل عل

ت أفعالنا على المستقبل، وال یجب علینا أن نعطى قیمـة أقـل للمسـتقبل البعیـد وال ونتجاهل تأثیرا
الحاضـــر والمســـتقبل (یجـــب علینـــا التركیـــز علـــى الحاضـــر فقـــط بـــل علـــى جمیـــع مراحـــل الحیـــاة 

، ویجــــب علینــــا أن ال نتشــــابه مــــع الشــــخص األنــــاني الــــذي ال یهــــتم ســــوى باللحظــــة )والماضــــي
   )٢(.الحاضرة

هو اختیار فردى یقوم على اعتقـاد خـاطئ یـؤدى إلـى قـرار غیـر حكـیم : اإلختیار غیر العقالني-٨
أو مصــاب بقصــر النظــر، حیــث ال ینظــر اإلنســان فیــه ســوى تحــت قدمیــه ویطلــق علیــه قصــر 

، مثــل اختیــار تأجیــل األلــم إلــى المســتقبل، أي اختیــار اآلالم المســتقبلیة الكبیــرة myopiaنظــر ال
ن هذا االختیـار العقالنـي ألنـه یجـب علینـا أن إعلى األلم البسیط الخفیف في الحاضر، لذلك ف

نهتم بمستقبلنا البعید وأن ال نتحیز للحاضر على حسـاب المسـتقبل ،ومثـل هـذا التحیـز التعسـفي 
ألنــه یجــب علینــا أن نهــتم برفاهیتنــا فــي المســتقبل، . كلــى للحاضــر یجعــل حیاتنــا تتجــه لألســوأال

ولكن هذا االختیـار غیـر العقالنـي یـرى أننـا لـیس لـدینا أسـباب كافیـة لكـي نهـتم بالمسـتقبل، وهـو 
یقوم على رغبة غیر عقلیة، فحینمـا نفضـل سـاعة مـن العـذاب غـدًا عـن خمـس دقـائق مـن األلـم 

یصـــبح لـــدینا اختیـــار غیـــر عقالنـــي، ومـــن ثـــم فـــإن االختیـــار غیـــر  الحـــالىالیـــوم  الخفیـــف فـــي
لـذلك ال  )٣(.العقالني هو اختیار فـردي أنـاني كاختیـار بنتـام للسـعادة األقـرب ألنهـا هـي األقـرب 

م اآلن یجـب علینـا أن نؤجـل األلـم إلـى المسـتقبل ألن النتیجـة ستصـبح  سـیئة، فالسـاعة مـن األلــ
ستصـبح غــدًا عشــر سـاعات وهــذا غیــر عقالنــي ، لـذا یعــد هــذا االختیـار ســخیف ومنــافي للعقــل 
ألنه  ال یوجد سبب واحد معقـول لكـي ال نفكـر فـي مسـتقبلنا وهـذا التفكیـر فـي المسـتقبل طبیعـي 
ولــه مــا یبــرره، لــذلك فــإن اختیــار تأجیــل األلــم للمســتقبل هــو اختیــار غیــر عقالنــي ولــیس لــه أي 

أخالقي، وتلك الرغبة في تأجیل األلم تعد رغبـة ال عقلیـة، ومـن غیـر المعقـول أن ال نهـتم سبب 
ــــى هــــذا المســــتقبل وال  ــــق عل ــــار أن نقل ــــا أن نخت ــــذا یجــــب علین ــــا ،ل ــــه لــــیس ملكن بالمســــتقبل وكأن

                                                
(1) Derek Parfit: Reasons and Persons, pp. 159 – 160. 
(2) Derek Parfit: Five Mistakes in Moral Mathematics, University of Kansas, 1995, p. 378. 
(3) Ibid, pp. 161-162. 
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أن االختیـــار غیـــر العقالنـــي یشـــبه اختیـــار مـــریض " ، ویـــرى بارفـــت فـــي موضـــع آخـــر)١(.نهملـــه
ألنـــه یتجاهـــل عقلیـــًا مـــا ســـوف یحـــدث فـــي المســـتقبل ویتناســـى األلـــم ) فاقـــد الـــذاكرة(األمینســـیا 

   )٢(.ره الفردي غیر العقليوالمعاناة المستقبلیة الناتجة عن اختیا
بـــرر و لـــه أســـباب قویـــة ودوافـــع أكبـــر مثـــل : االختیـــار الجـــائز والمســـموح بـــه-٩ ُ هـــو االختیـــار الم

و اختیــار الطبیبــة أن تعمـــل فــي الهنـــد بــدًال مـــن إنجلتــرا ،لكــي تنقـــذ حیــاة أشـــخاص كثیــرین، وهـــ
اختیــار ال یراعــى مصــالح الطبیبــة الشخصــیة ویضــع مصــالح اآلخــرین فــوق مصــلحتها، ولكنهــا 
تتشبع بدوافع أخالقیة كثیرة لكي تفضل  هذا االختیار الذي قد یعتقد الـبعض أنـه  شـر لهـا ،فـي 
حین إنها ستقدم الخیر لآلخرین، ولدى تلك الطبیبة أسباب أخالقیة كثیرة للعمـل فـي الهنـد ألنهـا 

تقدم الفائدة والمنفعة ألشخاص كثیرین في الهند وهـذا یعطیهـا سـبب أخالقـي لكـي تفضـل  سوف
العمل بالهند وتنقذ حیاة أشخاص كثیـرین حیـث ال یوجـد أطبـاء هنـاك بمـا یكفـى، وال یجـب علـى 

ــــار  ــــك الطبیبــــة أن تخت لكــــي ال یصــــبح اختیارهــــا معرضــــًا للنقــــد األخالقــــي، فواجبهــــا  إنجلتــــراتل
المئــات مــن األشـخاص بــالرغم مـن أنهــا تُضــر بمصـلحتها الشخصــیة، لــذلك  اذهــو إنقـاألخالقـي 

عد هذا االختیار جائزًا ومباح أخالقیاً  ُ    )٣(.ی
هــو اختیــار معــرض لالنتقــاد األخالقــي ویتعــارض مــع : االختیــار غیــر الجــائز وغیــر المبــاح-١٠

مــــا ینبغــــي علینـــــا عملــــه، وال یراعــــى مصـــــالح اآلخــــرین أو رفـــــاهیتهم  الواجــــب األخالقــــي ومـــــع
تبــــرره، مثـــل اختیــــار تلــــك الطبیبــــة أن تســــافر إلــــى  وســـعادتهم، ولــــیس لــــه  أي أســــباب أخالقیــــة ُ
مبـرر  بریطانیا من أجل مصلحتها وتتناسى واجبها المقدس نحو اآلخرین، لـذا فهـو اختیـار غیـر ُ

،ألنه اختیار أن   )٤(.اني وغیر مقبول أخالقیًا
االختیـار قــد یصـبح خاطئـًا بســبب تـأثیره علــى شـخص مــا "یـرى بارفــت أن : االختیـار الخــاطئ-١١

دركــة بــالحس ألنهــا ستصــبح واحــدة مــن بــین  ُ فیجلــب لــه األلــم، وقــد تصــبح هــذه التــأثیرات غیــر م
  على كل من الخاطئ یؤثر  مجموعة من األفعال التي تجلب األلم لشخص ما، وهذا االختیار

  
  
  
  
   
  

                                                
(1) Derek Parfit: Bombs and Conconuts irrationality, Christopher, essay on David Gauthier, New 

York; Cambridge University Press, 2001. P.78.  
(2) Derek Parfit: Five Mistakes in Moral Mathematics, pp. 123-124. 
(3) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p. 38. 
(4) Ibid, p.40. 
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ولقــد أطلــق بارفــت علــى التطبیقــات العملیــة لمشــكلة االختیــار أســم ". األشــخاص هویــات وأعــداد
ومـن أمثلــة ، )١("Individul s Paradox the future". " مفارقـة األفـراد فـي المسـتقبل"

هـو اختیـار ااألخصـائى  التقنـي  النـووي : اختیـار اسـتخدام الطاقـة النوویـة ،االختیار الخاطئ 
تــي مــن الممكــن أن تســرب الطاقــة النوویــة وتصــبح أن ال یفحــص بدقــة تلــك الخزانــات النوویــة ال

النتیجة كارثة مفجعة طوال مائتي عـام قادمـة حیـث یقتـل اإلشـعاع المتسـرب مـن معامـل الطاقـة 
النوویـــة اآلالف مـــن األشـــخاص األبریـــاء الـــذین لـــیس لهـــم ذنـــب أو خطیئـــة، لـــذلك فهـــو اختیـــار 

ــــك  ــــد مــــن األشــــخاص المصــــابین وال یتجنــــب تل ــــة المحققــــة وذلــــك خــــاطئ ال یتجنــــب مزی الكارث
ومـــن جهـــة أخـــرى، یـــرى بارفـــت أن االختیـــار الخـــاطئ هـــو اختیـــار  )٢.( المصـــیر المـــؤلم المفجـــع

، الــذي ال یراعــى ســوى مصــلحتنا الشخصــیة وال "The Risky" Policy"یاســة الخطــرة الس
یهتم باآلخرین وال الذین یعیشون في المستقبل البعید، وهـذا االختیـار الخـاطئ سـوف یـؤثر علـى 
مـن یولـدون فــي المسـتقبل واألطفـال الــذین یولـدون فیمـا بعــد بتشـوهات خلقیـة نتیجــة تلـك الكارثــة 

، كمــا یجعــل حیــاة اآلخــرین ملیئــة بــاألمراض والمعانــاة وال یجعــل حیــاتهم جــدیرة النوویــة المفجعــة
بأن تُعاش، وهذا االختیار الخاطئ یجعـل حیـاة األشـخاص فـي المسـتقبل القریـب أو البعیـد حیـاة 
معانــاة وألــم، حیــاة عجــزة وجرحــى، وهــذا االختیــار الخــاطئ یــدعو إلــى األســف األخالقــي بســبب 

ضـــر اآلالف مــن األشــخاص، ویجــب علینـــا أن نعتــرض علیــه أخالقیـــًا أضــراره  البالغــة حیــث ی
  )٣(.ألنه سیلحق األضرار البالغة الجسیمة باألشخاص المستقبلیین

حتـى یتمثـل فـي اختیـار السیاسـة اآلمنـة واختیـار البـدیل اآلمـن مـن الطاقـة : االختیار الصـائب-١٢
یثـارهم علینـا ٕ وفیــه ال نصـبح أنــانیین . ولـو لـم یرتفــع مسـتوى معیشـتنا، واختیــار رفاهیـة اآلخــرین وا

ال نفكـــر ســــوى فـــي أنفســــنا ومصـــالحنا فقــــط، ألن اختیـــار السیاســــي النـــووي ســــوف یـــؤثر علــــى 
األجیـــــال المســـــتقبلیة، وهـــــذا االختیـــــار الصـــــائب ینشـــــأ حینمـــــا نقلـــــق علـــــى تـــــأثیر أفعالنـــــا علـــــى 

خــرین فـي المســتقبل وحینمــا یصـبح لــدینا قلـق واهتمــام أكبــر بتـأثیرات أفعالنــا علــى األشـخاص اآل
األجیال المستقبلیة ألن أفعالنا لها تأثیرات  مسـتمرة وباقیـة عبـر الـزمن، لـذلك فـإن هـذا االختیـار 
 الصـــائب یقـــدم منفعـــة لألشـــخاص المســـتقبلیین ألنـــه یعطـــیهم الحـــق فـــي الحیـــاة و  الســـبب فـــي

قتلون الوجـــــود  ویجنـــــبه ُ م تلـــــك األضـــــرار النوویـــــة ویتجنـــــب اآلالف مـــــن األشـــــخاص الـــــذین ســـــی
ُجرحون من جراء تلك الكارثة النوویة    )٤(.وی

هـو اختیـار ال أخالقـي وخـاطئ ویعـد  شـرًا  لجمیـع األشـخاص المسـتقبلیین : ختیار الشـریراال-١٣
لزم الضــحایا والقتلــى ویتســبب فــي كارثــة عالمیــة، وتوجــد اعتراضــات أخالقیــة قویــة كمــا أنــه یســت

                                                
(1) Derek Parfit: Energy Policy and The Futher; The Social Discount Rate in Douglas Madean, Peter 
G. Brown (ed) Energy, and the future, totowa, New Jersy, 1983, p.73. 
(2) Derek Parfit: Philosophy and Public Affairs, Future generation Futher problems, VoL II, No. 2, 
Spring 1982, Princeton University Press, pp. 113-114. 
(3) Derek Parfit: Philosophy and Public Affairs, p. 116. 
(4) Derek Parfit: Energy Policy and Futher Future, p.74. 
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علیه، ، ومن غیر المناسب أخالقیًا أن نختار األسوأ ألشخاص لیسوا موجـودین وهـذا لـه مغـزى 
أخالقـي كبیــر، وال یجــب علینـا أن نجعــل هــؤالء األشـخاص المســتقبلیین أقــل سـعادة منــا، ویجــب 

الخیـرات والثـروات الطبیعیـة ومسـتوى المعیشـة وكیفیتهـا وأن یعیشـوا حیـاة  علینا أن یشـاركونا فـي
   )١(.Worth Livingجدیرة بأن تُعاش 

  -:ومن األمثلة العملیة التطبیقیة لالختیار الخاطئ الشریر التي قدمها بارفت ما یلي
  .اختیار الطفل المعاق -جـ.      اختیار الحمل غیر الشرعي -ب.     اختیار النضـوب -أ

یعنى نضوب الموارد الطبیعیة واسـتنفاذها ، وهـو اختیـار شـریر لـذا : Depletionالنضـوب  -أ
ال یجـــب علینـــا أن نختـــار سیاســـة النضـــوب واســـتهالك المصـــادر الطبیعیـــة بـــل یجـــب علینـــا 

ذا مــا اخترنــا النضــو  ٕ ب فإننــا ســنعمل علــى زیــادة كیفیــة الحیــاة لنــا حمایتهــا والحفــاظ علیهــا، وا
وستقل عند اآلخرین في المستقبل، ألنه فیمـا بعـد لـن  توجـد هـذه المـوارد ولـن تصـبح الحیـاة 
جــــدیرة بــــأن تُعــــاش، لــــذلك ال یجــــب علینــــا أن نختــــار سیاســــة النضــــوب مــــن أجــــل مســــتقبل 

  .األشخاص الذین سیخلفوننا 

عـاق -ب ُ عـض السـیدات أن تنجـبن أطفـال بـالرغم مـن معـرفتهن هـو اختیـار ب: اختیار الطفل الم
أنهــن سیصــبح لــدیهن أطفــال معــاقین وغیــر أســویاء وســتكون حیــاة أطفــالهن أســوأ حــاًال مــن 

ـــــاة أي طفـــــل آخـــــر طبیعـــــي ـــــة یعـــــانوا  مـــــن األلـــــم ، حی وســـــوف یعیشـــــوا فقـــــط لســـــنوات قلیل
وهــذا االختیــار ال واالضــطرابات الذهنیــة والعقلیــة وال تســتطیع أمهــاتهن أن تفعــل شــیئًا لهــم، 

أخالقي وشریر ألنه حینما تصبح السیدة على درایة ومعرفـة كاملـة بمرضـها و تحمـل وتنقـل 
المرض إلى أطفالها بالوراثة  ،فسیصبح  خطـأ هـذه المـرأة خطـأ بدرایـة ومعرفـة كاملـة ولـیس 
خطـأ عـن عــدم معرفـة وجهــل، واختیـار تلــك السـیدة الخـاطئ یصــبح  فیـه ظلــم وعـدم مســاواة 

لمقــام األول لطفلهــا البــائس الشـقي، وهــو اختیــار یــؤدى إلـى نتــائج مــن الممكــن أن تتنبــأ فـي ا
ن أن یرفضــا مثــل  هــذا الطفــل الشــقي البـــائس یبهــا الســیدة الحامــل، لــذلك فــإن علــى الــزوج

الــذي ستصــبح  حیاتــه تعیســه ،ویجــب علــیهم أخالقیــًا أن ال یــأتوا بــه  إلــى الوجــود  عـــاجزًا  
أن یفعال شیئًا بسـبب معاناتـه التـي ال تنتهـي والتـي ال یمكـن تخفیفهـا،  كما إنهما ال یستطیعا

وال یوجد لـدینا سـبب أخالقـي  فـي أن نرغـب بمثـل هـذا الطفـل الشـقي، ألن حیـاة هـذا الطفـل 
ومــن  المعــاق ستصــبح  أقــل رفاهیــة وأقــل جــدارة فــي االســتحقاق مــن حیــاة الطفــل الطبیعــي

لــذا  رضــها لكــي  یصــبح  لــدیها طفــل طبیعــي  ،األفضــل أن تؤجــل األم  حملهــا فــي فتــرة م
تأتى هذه السیدة بمثل هذا الطفل إلـى الوجـود وأن تنتظـر تلـك  یجب علینا أن نطالب بأن ال

ـــرزق بطفـــل طبیعـــي  تـــأتى بـــه  إلـــى الوجود،فالطفـــل المعـــاق یحمـــل أمـــه إثـــم  الســـیدة لكـــي تُ

                                                
(1) Derek Parfit: Reasons and Persons, pp. 117-118. 
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ف یشــعر بــأن وجــوده اإلتیـان بــه ویحــث أمــة  أن تحمـل بطفــل ســلیم طبیعــي بــدًال منـه، وســو 
غیـر مرغـوب فیـه، وقـد ینـدم علـى وجـوده  حتـى لـو أحبتـه أمـه حبـًا جمـًا فهـذا ال یمنـع كونــه 
معـاق، وهـذا كـافي لكـي نقـول أن اختیـار تلـك السـیدة غیـر عقالنـي وال أخالقـي  معـًا ویجــب 

عاق ألنها یجب علیها أن تهـب حیـاة أفضـل وجـدیرة بـأن تُعـا ُ ش علیها أن تندم بحق أبنها الم
لهذا الطفل التي ستكون هي سببًا في وجوده الشقي البائس، وعلیها أن تنتظـر وتصـبر لكـي 

   )١(.تأتى بطفل طبیعي سوى

 هـو اختیـار تلـك الفتـاة الصـغیرة أن: ختیار بنت األربعة عشر عامـًا الحمـل غیـر الشـرعيا -جـ
یصــبح لــدیها طفــل غیــر شــرعي،  فتعطیــه بدایــة فقیــرة جــدًا للحیــاة ،وهــذا االختیــار ســیختلف 

ســیكون لــدیها طفــل مختلــف تمامــًا وســتعطیه بدایــة أفضــل   نــهإذا مــا انتظــرت عــدة أعوام،أل
وع رغبتهــــا غیــــر العاقلـــــة وســــیكون أفضــــل فــــي كـــــل شــــيء ولكنهــــا حینمــــا ال تنتظـــــر وتطــــا

لـه مسـتقبل غیـر معلـوم وال تمنحـه حیـاة جـدیرة بـأن تُعـاش، ، فسیصبح لـدیها طفـل الشیطانیة
طفل غیر سوى وغیـر سـعید، لـذلك علیهـا أن تنتظـر ویصـبح لـدیها طفـل لـه مسـتقبل أفضـل 

   )٢(.،ألنة سیصبح طفل شرعي 

نجاب طفـل واحـد، واسـتخدام التعزیـز: االختیار األخـالقي-١٤ ٕ الجینـي  مثل اختیار الطفل السعید وا
  .الوراثي لتجنب ظهور األمراض الوراثیة

عاقا -أ ُ عـاق : ختیار الطفل السعید غیر الم ُ یـرى بارفـت أنـه یجـب علینـا أن نـرفض وجـود الطفـل الم
ویجـــب علــــى اآلبـــاء أخالقیــــًا أن یجلبـــوا الســــعادة ألطفـــالهم ویجعلــــوهم أســـعد األطفــــال بقـــدر مــــا 

. ن بإنجـاب أطفــال أسـویاء ســعداءعاقــة، فهمـا ملتزمــو قــر والشـقاء واإلیسـتطیعوا وال یجلبــوا لهـم الف
ـــیهم أن یتجـــاهلوا األســـباب األنانیـــة  ولـــدیهم أســـباب أخالقیـــة لكـــي یتجنبـــوا مثـــل هـــذا الطفـــل، وعل
األخرى التي تجعلهم ال یرغبوا في وجود هـذا الطفـل، كـأن یصـبح هـذا الطفـل عقبـة أمـام مهنـتهم 

ن ینجبـــا هـــذا الطفـــل وسیصـــبح ســــعیدًا ونجـــاحهم بســـبب ظـــروف عملهـــم، ألن علـــى الـــزوجین أ
بــرر، إذن یجــب علــى الزوجــان أن  ُ وســیقدم لآلخــرین منــافع وفوائــد كثیــرة وهــذا مطلــب معقــول وم

مثــل هــذا الطفــل،  ینجبــاینجبــا هــذا الطفــل الســعید ومــن ثــم فلــیس لــدیهم ســبب أخالقــي فــي أن ال 
ومـن ثـم إذا مـا قـرر  .)٣(طالما أنه سوف یعیش حیاة سعیدة وسیملك كل مقومـات الحیـاة السـعیدة

الفــرد أن یكــون  لدیــه طفــل، فیجــب علیــه أخالقیــًا أن یجلــب لــه الســعادة ویجعلــه أســعد طفــل وال 
   )٤(.یجلبه للفقر والشقاء

دًال یرى بارفت أننا لدینا واجـب أخالقـي  بإنجـاب طفـل واحـد سـلیم سـعید، بـ: إنجـاب طفـل واحـد -ب
مــن إنجــاب أطفــال كثیــرین غیــر ســعداء، فالطفــل الواحــد الســعید الــذي  تُهیــئ لــه جمیــع إمكانــات 

                                                
(1) Derek Parfit: Future Generation, Futher Problems, pp. 118-119. 
(2) Ibid, pp. 126-128. 
(3) Ibid, p. 138. 
(4) Ibid, pp. 139-140. 
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الـــزوجین یكــــون أفضـــل مــــن أطفـــال كثیــــرین محـــرومین مــــن الحـــب والحنــــان واالهتمـــام ،ویعــــدوا  
  .تعساء ألنهم یورثون الفقر والحرمان ،ومن ثم ال تصبح  حیاتهم جدیرة بأن تُعاش

 یعـــد یـــرى بارفـــت أن اختیـــار اســـتخدام التعزیـــز الجینـــي: ســـة الوراثیـــة الجینیـــةاســـتخدام الهند -جــــ
اختیـارا أخالقیـًا صـائبًا ألنـه یكفــل إیجـاد طفـل مختلـف وأفضــل ویجنبـه العیـوب الوراثیـة الموجــودة 
لــدى أبویـــه، وبـــدون هـــذا التـــدخل الجینـــي فإننـــا ال نزیــد مـــن مبـــدأ الحـــد األعلـــى مـــن الفائـــدة لهـــذا 

نا واجـــب أخالقـــي فـــي أن نحصـــل علـــى طفـــل واحـــد ســـلیم باســـتخدام التعزیـــز الطفـــل، ونحـــن لـــدی
التعزیــز الجینــي الــوراثي یهــدد النـــوع و "أن  Kavkaكافكــا  الجینــي  الصــناعي، فــي حــین یــرى

ـــــة األشـــــخاص ویطمـــــس  ـــــى هوی ـــــؤثر عل ــــة و المســـــاواة و كرامـــــة اإلنســـــانیة وی التنـــــوع  و  الحریـ
   )١(".لتدخل الجیني بشدةمالمحهم، ولذلك یجب علینا أن نعارض هذا ا

وتتفــق الباحثــة مــع موقــف كافكــا ،فاســتخدام التعزیــز الجینــي الــوراثي البــد أن یقیــد بظــروف 
باب قویـــة كتجنــب مـــرض وراثـــي خطیــر فـــي الجینـــات أو تجنـــب معینــة و یجـــب أن یصـــبح  لــه أســـ

أمــا إذا كــان مــن أجــل تغییــر النــوع والجــنس مثــل إنجــاب . ظهــور نفــس العیــوب الخلقیــة فــي األبنــاء
،  ذكــور أطفــال فقــط فــإن ذلــك ســیهدد بكارثــة علــى المــدى الطویــل وال یجــب علینــا أن نقبلــه أخالقیــًا

ال كانــت الطامــة الكبــرى ،ومــن جهــة أخــرى قــدم ویجــب علینــا أن نحــافظ علــى الصــفات الوراث ٕ یــة وا
بارفـت أخــالق إنجابیــة جیــدة تتعلــق بتنظــیم النســل وحمایــة األطفــال مــن األمــراض الوراثیــة واإلعاقــة 

  . المدمرة 

، وهـو اختیـار غیـر أخالقـي  ألنـه یـؤثر علـى  اختیـار التـدخینمثـل : االختیار غیر األخالقي -١٥
ســـــه بتعریضـــــه للعدیـــــد مـــــن األمـــــراض التـــــي تصـــــیب الرئـــــة اآلخـــــرین ویـــــؤثر علـــــى المـــــدخن نف

كالســـرطان، ولـــذلك یهمـــل المـــدخن مســـتقبله وینـــدم علـــى اختیـــاره الالمعقـــول بحـــق نفســـه وبحـــق 
  . اآلخرین

هــو اختیــار المشــاركة مــع اآلخــرین فــي هــدف نبیــل، مثــل  القیــام بعملیــة : االختیــار اإلیجـــابي-١٦
بإنقــاذ مائـــة شــخص، وكـــل شــخص فـــي مهمــة اإلنقـــاذ  اإلنقــاذ واختیــار رجـــال اإلنقــاذ أن یقومـــوا

یشـارك أصـحابه فـي إنقـاذ اآلخــرین ویشـارك فـي إنتـاج المنفعــة اإلجمالیـة الكلیـة للجمیـع، ویجــب 
ي یـنجح الـذعلینا اختیار المشاركة مع اآلخرین فـي إنجـاز هـدف نبیـل ألن الفعـل الجمـاعي هـو 

رین ویفشــل فــي إحــداث تغییــر ملحــوظ  أمــا الفعــل الفــردي فلــن یصــبح لــه تــأثیر مــدرك علــى اآلخــ
  .وتأثیره سیصبح  ضئیل

                                                
(1) Derek Parfit: In Doing the best for our Children, Bayles (ed), Ethics and population, Cambridge 
University, 1976, p. 101  
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لــذلك فــإن مــا یجــب علینــا عملــه هــو المشــاركة فــي فریــق اإلنقــاذ لكــي ننفــع أشــخاص أكثــر        
ألنني بمفردي ال أستطیع أن أنتج هذه الفائدة ویجـب علینـا أن نختـار المشـاركة معـًا لكـي نحقـق 

   )١(. لي ذلك العالم المثالي ،ولكي نصل إ أكبر فائدة مرجوة للجمیع
  رفض مبادئ كافـكا األخالقیـة: ثانیاً 

  :المبدأ األول
للمــــوارد الطبیعیــــة هــــو ) النفـــاذ(أن اختیـــار السیاســــة الخطــــرة أو النضــــوب " *:یــــرى كافكــــا

االختیار األمثل، ونحن هكذا ال نعامل األشخاص الذین یأتون في المستقبل كوسـائل مجـردة، ومـن 
شـخاص فــى المسـتقبل یـدینون بوجــودهم الختیارنـا، ألننـا حینمــا نختـار لهـم سنصــبح الصـواب أن األ

". سبب وجودهم على أي نحو، وهذا یفسر أن اختیارنا لهـذه السیاسـة ال یصـبح شـرًا  ألي شـخص 
یجـب علینـا عـدم اختیـار سیاسـة النضـوب أو السیاسـة الخطـرة :"ولقد رفض بارفت هـذا المبـدأ قـائًال 

ارنـا علــى األشــخاص فـي المســتقبل الــذي سـیجعل حیــاتهم حیــاة بائسـة ســیئة یســود بسـبب تــأثیر اختی
  .وفـاسد خالقيفیها الشر ونضوب الموارد الطبیعیة، لذلك فإن هذا االختیار هو اختیار ال أ

  :المبدأ الثاني

یـــرى كافكـــا أن الحیـــاة التـــي یعیشـــها األشـــخاص فـــي المســـتقبل هـــي حیـــاة قصـــیرة محـــدودة 
والنـواهي والمحرمــات ولكــن هـذه الحیــاة المحظــورة  بـالنواهي والمحرمــات ال تصــبح ومقیـدة بــاألوامر 

.. ویــرد بارفــت علــى هــذا المبــدأ قـــائالً  )٢( .هشــر وأفضــل أن یعیشــها الشــخص بــدًال مــن عـــدم جــود
یجــب علینــا أن نمنــع مثــل هــذه الحیــاة التــي یصــبح المــوت أفضــل منهــا، ألنهــا حیــاة غیــر مرغــوب "

عـاش شـخص  فیها فعلیًا وحقیقیـًا وجوهریـًا وهـى شـر أخالقـي ویجـب علینـا أن نتفاداهـا، ألنـه إذا مـا
ســیعیش فــي  شــر  همــا حیــاة مقیــدة ومحظــورة بالمحرمــات واألوامــر والنــواهي واألوامــر المطلقــة فأنــ

وال یوجــد شــخص یتمنــى أن یوجــد مكانــه، ألن تلــك الحیــاة المقیــدة ال ، حقیقــي وفعلــي فــي حــد ذاتــه 

                                                
 

  )١٩٩٤-١٩٤٧(Kavka .Gregoryكافكا (*) 

هــو فیلســوف أخالقــي معاصــر ذو شخصــیة بــارزة فــي الفلســفة األخالقیــة والسیاســة المعاصــرة ،تحــدث عــن 
خالقي،وهـل هـي عالقـة ضـروریة؟ ألیة واإللزام الخلقـي والعقلـي والعالقـة بـین النیـة الطیبـة والفعـل االعدالة االجتماع

م،نظریــــة القیمــــة ١٩٩٣م ،العــــدل بــــین األجیــــال ١٩٩٣)المخــــاطر واألعبـــاء(تكــــالیف الجــــرائم :،ومـــن أهــــم أعمالــــة
م ،األخـالق التجاریــة ١٩٨٣لغـز السـببیة  ،م١٩٩١الجماعـة  م ،االختیـار الفـردي واختیـار١٩٩٤ومعضـلة السـجین 
   .م١٩٨٢م ،مفارقة األفراد في المستقبل ١٩٨٣وأخالق البیزنس 

  Stanford dictionary Essays for Gregorys S.Kavka, combridge university press, 1998. 
(1) Derek Parfit :Future Generation ,future Problems, P .148 
(2)Gregory S.Kavka :The Parddox Of Further Generations .Oxford University .1982 .P .51  
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رد قصـــیرة تجعـــل الحیـــاة البشـــریة حیـــاة جـــدیرة بـــاالحترام والقیمـــة، فمـــن الممكـــن أن تصـــبح حیـــاة الفـــ
  )١(.المطلقة ولكنها جدیرة باالحترام عن أن تكون طویلة ولكنها تحكمها األوامر والنواهي

  
  المبدأ الثالث
إننــا حینمــا نصــبح  الســبب باختیارنــا فــي وجــود شــخص مــا، فإننــا ســنفید هــذا " كافكــا یــرى

  ".له الفائدة والمصلحة وهذا كافي لكي یجعل حیاته جدیرة بأن تعاش الشخص وسنقدم

إن هـذا المبــدأ یوسـع مـن اسـتخدام كلمــة : "ولقـد انتقـد بارفـت هـذا المبــدأ الثالـث لكافكـا قـائالً 
منفعة، ألنه یجب علینا أن نعمل ما یفید معظم األشخاص ویحقق لهم أكبـر قـدر مـن الفوائـد بـدون 

راد فـي المسـتقبل فـي ظـل اختیـار سیاسـة النضـوب ونفـاذ المـوارد واسـتخدام خسارة، ولكن وجـود األفـ
الطاقة النوویة المدمرة ال یحقق لهـم أي منفعـة أو فائـدة، وال یجعـل حیـاتهم جـدیرة بـأن تعـاش، وهـذا 
عــاق أن تنتظــر وتصــبر، ألن الحصــول علــى طفــل معــاق  ُ یفســر لمــاذا یجــب علــى والــدة  الطفــل الم

  ".د األعلى من الفوائدیحد من حصوله على الح

: ولقــد أعتــرض كافكــا علــى عــدم اختیارنــا لسیاســة النضــوب والنفــاذ للمــوارد الطبیعیــة قــائالً 
إن هــذا االختیــار ســوف یفیــد هــؤالء الــذین یعیشــون فــي المســتقبل، وربمــا لــم یوجــدوا إذا مــا اخترنــا "

سیاســـة النضـــوب  ، أي أن كافكـــا یفضـــل اختیـــار" سیاســـة المحافظـــة علـــى المـــوارد وعـــدم النضـــوب
واستنفاذ الموارد في حین دعي بارفت إلى المحافظة على الموارد واختیار السیاسـة اآلمنـة ألن هـذا 

  ".سوف یفید كثیرًا األشخاص الذین سیأتون في المستقبل

مبـدأ الحـد األعلـى مـن "ولقد رفض بارفت هذه المبادئ األخالقیة الثالثة التى یطلق علیهـا 
  :وذلك على النحو التالي" مبدأ الحد األعلى المعدل"ا تعدیالت وحولها إلى وأدخل علیه" الفائدة

یجبرنــا ویلزمنــا علــى أنجــاب طفــل لكــي  یقــدم ) الحــد األعلــى للفوائــد(یــرى كافكــا أن مبــدأ "
ه مــــن ــــــــالمنفعـــة والفائـــدة لآلخـــرین، ومثــــل هـــذه الفوائـــد تزودنــــا بتلـــك األســـباب األخالقیــــة، حتـــى أن

ـــائــالج مســموح بــه أخالقیــًا أن یصــبح  لــدینا طفــل عبــد إذا مــا كــان هــذا هــو االحتمــال والبــدیل ز والـــ
نــه یجــب تعــدیل هــذا المبــدأ ألنــه یجبرنــا علــى الحصــول أ"یــرى بارفــت   -. اح لوجــود طفــل لنــاالمتــ

علــى طفــل بینمــا یجــب عــدم التــدخل فــي حیاتنــا، فــإذا مــا كــان بعــض األزواج ال یریــدون الحصــول 
نـــه ول علـــى طفـــل ال یرغبـــون فیـــه، وكمـــا أد مـــا یلـــزمهم ویجبـــرهم علـــى الحصـــعلـــى طفـــل فـــال یوجـــ

                                                
(1)Derek Parfit: Future Generation, Futher Problems, P.199.  
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الیجوز أخالقیًا  الحصول على مثل هذا الطفل ، كمـا أنـه ال یجـوز أخالقیـًا أن نحصـل علـى طفـل 
  )١(".جد لدینا طفل عبد یعانى ویتألمعبد واألفضل لنا أن نظل بال أطفال وعقیمین عن أن یو 

كمــــا یــــرى بارفــــت أن تعــــدیل مبــــدأ كافكــــا ال یســــتطیع أن ینتقــــد حصــــولنا علــــى طفــــل عبــــد 
معـــاق وال یســـتطیع أن یخبـــر بنـــت الــــ  عامـــًا أن تنتظـــر ویصـــبح لهـــا طفـــل فیمـــا بعـــد، طفـــل  ١٤أو ُ

شـرعي سـعید یتمتـع بكافـة الحقـوق، لـذلك فـإن هـذا المبـدأ عـاجز عـن حـل مفارقـة األفـراد المســتقبلیة  
 ه،أهمهــا أنــة ال ینبغــي علینــا أخالقیــًا أن یصــبح لــدینا طفــل معــاق أو طفــل عبــد ألنــ ،ألســباب كثیــرة

یجــب علینــا أن نكفــل مســتقبل أطفالنــا ونضــمن لهــم حیــاة كریمــة وال نجلــبهم للبــؤس والشــقاء والفقــر، 
كمـــا یجـــب أخالقیـــًا علـــى البنـــت الصـــغیرة أن ال تحمـــل لكـــي ال تتعـــرض للمخـــاطر، ویجـــب علینـــا 

أن ننتقـــد سیاســـة النضـــوب ونفـــاذ المـــوارد والتمســـك بالسیاســـة الخطـــرة، ألننـــا حینمـــا أخالقیـــًا أیضـــًا 
نتسبب في وجود شخص ما ،ال یعنـى أننـا قـدمنا لـه المنفعـة والفائـدة، بـل یصـبح  فعلنـا خیـر حینمـا 
نقدم له الفائدة والمنفعة ونجعل حیاته التي نهبها له باختیارنا األخالقـي، حیـاة جـدیرة بـأن تعـاش وال 

عدمة، حیاة أعاقة ومرض ألن هذا یجعل حیاته بائسة، ونحـن حینمـا نهـب للطفـل ن ُ هبه حیاة فقیرة م
المعــاق الحیــاة یصــبح فعلنــا شــر ألن النتیجــة األخالقیــة والمحصــلة إننــا نجعلــه یعــانى ویتــألم وینــدم 

ه ســـوى أخالقیـــًا علـــى وجـــوده وال نهبـــه أي فوائـــد أو منفعـــة كاملـــة احتمالیـــة فـــي المســـتقبل وال نعطیـــ
  )٢(. وهذا یخالف ما أعتقدة كافكا تماماً  ،اأعباء نكبله به

لــدى كافكــا ال یســتطیع حــل مفارقــة األفــراد فــي " مبــدأ الحــد األعلــى"لــذلك أعتقــد بارفــت أن 
الـذي یـرى أنـه یجـب علینـا أن نزیـد مـن الفائـدة  لكـل " تنـوع اإلحسـان مبـدأ"المستقبل ویتعارض مع 

الزیــادة إلــى الحــد "مــع مبــدأ " تنــوع اإلحســان"قبــل بارفــت مبــدأ ص یــأتي فــي المســتقبل، ولــذا شــخ
ورأى أنهمـــا یتزامنـــان ویتطابقـــان وكـــل منهمـــا یعطـــى نتـــائج واســـتنتاجات أخالقیـــة " األعلـــى المعـــدل
  )٣(. معقولة ومقبولة

        The Maximazzing"" مبـدأ الحـد األعلـى"رفـض بارفـت ومـن جهـة أخـرى، 

Principle"، ألنه رفض وجود كل من الطفل المعاق والطفل العبد والطفل غیـر الشـرعي  لكافكا
ودعي إلى وجود طفل واحـد سـلیم أفضـل مـن وجـود أطفـال كثیـرین بؤسـاء یعـانون الفقـر والحرمـان، 

لـى وجـود عـالم أف ٕ ضـل مثـالي  ال فهو یهدف إلى وجود أشخاص یعیشـون حیـاة جـدیرة بـأن تعـاش وا
یعـــیش فیـــه ســـوى األســـویاء ،كمـــا دعـــي بـــأن ال نتمســـك بعامـــل القرابـــة كـــأن نهـــتم بعائلتنـــا فقـــط أو 
نفعـل قیمـة المشـاركة الوجدانیـة  ُ باألشخاص المقربین منا، بل نهتم بجمیع الغربـاء ونتعـاطف معهـم و

أن یصــبح ولكنــه وســع هــذه الفكــرة حینمــا تســاءل هــل مــن المعقــول .. لكــي یصــبح الجمیــع ســعداء

                                                
(1) Ibid, p.p., 120-122. 
(2) Ibid, p.p., 123-124. 
(3) Ibid, p.p., 125-126. 



١٠٤ 
 

؟جمیــع ســكان العــالم ســعداء  لـــذلك طالبنــا بوجــود طفــل واحــد ســـلیم  ،بـــالرغم مــن أنهــم كثیــرین جــدًا
أفضل من كثیرین فقراء، ألنه یؤمن بهذه النتیجـة الحدسـیة التـي تـرى إنـه كلمـا زاد عـدد السـكان قـل 

الفوائـــد  نصـــیب الفـــرد مـــن الفوائـــد والخیـــرات العامـــة وكلمـــا قـــل عـــدد الســـكان زاد نصـــیب الفـــرد مـــن
فكیـف إذن نحقـق هـذه السـعادة االحتمالیـة فـي ظـل هـذه .. والخیرات العامـة وارتفـع مسـتوى المعیشـة

الزیـــادة الســـكانیة الرهیبـــة؟، فلقـــد وصـــل عـــدد ســـكان العـــالم إلـــى عشـــرة بلیـــون شـــخص ومعظمهــــم 
ة یعیشــون تحــت خــط الفقــر، ویعیشــون حیــاة ســیئة شــاقة، یعــانون ویتــألمون كثیــرًا مــن عــدم المســاوا

كیـــف إذن نجعـــل مـــن هـــؤالء األشـــخاص یعیشـــون حیـــاة تســـتحق أن تُعـــاش، .. والظلـــم االجتمـــاعي
 وتكون جدیرة باالحترام؟ ، وهكذا تحدث بارفت عـن أخـالق السـكان التـي  شـغلت مسـاحة كبیـرة فـي

  )١(.كتاباته الفلسفیة

  االستنتاج البغیض ومفارقة اإلضافة المجردة: ثالثاً 

  "The Repugnant Conclusion"االستنتاج البغیض  )١(
أفتــرض بارفــت عــدم وجــود مســاواة اجتماعیــة أو موضــوعیة بــین المجتمعــات، فیوجــد مــن 
یعیشــون فــي مســتوى معیشــة مرتفــع جــدًا ومــنهم مــن یعــیش تحــت خــط الفقــر ومــنهم مــن یعــیش فــى 
حیــاة متوســطة فــي ظــل تلــك الكثافــة الســكانیة الهائلــة، ولــذلك  ال مفــر مــن أن یحــدث الظلــم وعــدم 
العدالة االجتماعیة ،ولذلك أعتقد أن الحـل األخالقـي یكمـن فـي العـیش جمیعـًا فـي  مسـتوى معیشـة 
متوسط لكـي تحـدث تلـك العدالـة االجتماعیـة ویمحـى الظلـم االجتمـاعي ،و یحـدث تكافـل اجتمـاعي 

حســــان والتوزیــــع العــــادل للثــــروات ،إذن الحــــل األخالقــــي هــــو حــــل إیثــــاري بــــأن نصــــبح أكثــــر باإل
  )٢(.إیثاریة

وتصـــور بارفـــت فـــي أخـــالق الســـكان أنـــه كلمـــا زاد عـــدد الســـكان فـــي العـــالم قلـــت احتمالیـــة 
شـخاص، وكلمـا قـل عـدد السـكان فـى العـالم الوجود الجید لكل شخص وقلت معها رفاهیـة هـؤالء األ

زادت احتمالیــة الوجـــود الجیـــد لكـــل شــخص وزاد معـــدل الرفاهیـــة وألغـــى الفقــر، ولـــن یصـــبح  هنـــاك 
فقراء یعیشون تحت خط الفقر وألصبح الجمیع یعیش حیـاة جـدیرة بـأن تعـاش، ألنـه سـیزداد نصـیب 

  )٣(.الفرد من الخیرات والثروات العامة

وتأتى المفارقة حینما یسألنا بارفت في أي عـالم نحـب أن نعـیش؟ فـي عـالم بـه عـدد سـكان 
؟، أم  محدود حیث تصبح حیاة هؤالء السكان سعیدة جدًا وسیعیشون في مستوى معیشـة مرتفـع جـدًا

؟ أم فــي عــالم مكــتظ بالســكان فــي عــالم بــه عــدد ســكان كبیــر جــدًا یعــیش الجمیــع فیــه حیــاة معتدلــة
 حجــج أخالقیــة كثیــرة لیبــرهن علــى أنــهیصــل إلــى عشــرة بلیــون شــخص؟ نجــد بارفــت بعــد أن قــدم 

                                                
(1) Derek, Parfit: Persons and values, population paradox, oxford, p.p., 173-175. 
(2) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 372. 
(3) Derek Parfit: Comments, future generation, p. 863. 
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العـالم المكـتظ بالسـكان ألنـه یـؤمن بـأن هـذا العـالم هـو خیــر  یجـب علینـا أخالقیـًا أن نعـیش فـي هـذا
  .العوالم الممكنة، وهذا هو االستنتاج البغیض

  
  
  
  
  

A                             B                                           Z 

(A)  ، ان بهـا ضـعف عـدد السـك (B)بها عدد سكان قلیل یعیش في مستوى معیشة مرتفع جدًا
، (A)وهــــؤالء األشــــخاص أســــوأ حــــاًال مــــن األشــــخاص الموجــــودین فــــي  (A)الموجــــودین فــــي 

وتقــل كیفیــة الحیــاة ومســتوى المعیشــة وتقــل نســبة األشــخاص  (A)ومســتوى المعیشــة أقــل مــن 
 (A)تكـــون أفضـــل مـــن  (B)الـــذین یعیشـــوا حیـــاة جـــدیرة بـــأن تعـــاش، وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـــإن 

أشـــخاص كثیـــرین وتقـــدم المنفعـــة والفائـــدة لهـــم ویحـــدث بهـــا  تفیـــد (B)ألســـباب كثیـــرة، منهـــا أن 
  )١(.تعاون ومشاركة

  

ألنهـــا تحتـــوى علـــى عـــدد ســـكان هائـــل  Bو  Aأفضـــل مـــن  Zوبـــنفس األســـباب تصـــبح 
وضـــخم وهـــم جمیعـــًا یقـــدموا المنفعـــة والفائـــدة للجمیـــع وتوجـــد مســـاواة فـــي الفقـــر وكـــل فـــرد یقبـــل 

عــة العامــة، ألنــه كلمــا زاد عــدد الســكان قــل نصــیب الفــرد مــن الثــروات نصــیبه القلیــل مــن المنف
والخیــرات العامــة التــي یحصــل علیهــا ولكــنهم جمیعــًا ســیقدمون منــافع أكبــر للجمیــع، أي أنــه فــي 

(Z)  یـــزداد حجـــم المنفعـــة العامـــة اإلجمالیـــة، كمـــا أنـــه یوجـــد فیهـــا مســـاواة فـــي الفقـــر وال یوجـــد
 (Z)االسـتنتاج البغـیض أن نفضـل أن نعـیش فـي ویعنـى -. شخص أغنـى مـن شـخص آخـر 

حیـث عـدد السـكان القلیـل ومسـتوى  (A)حیث الكثافة السكانیة المرتفعة عـن أن نعـیش فـى 
  :، وذلك لألسباب التالیةالمعیشة المرتفع

والفوائـــد التـــي یحصـــل علیهـــا مـــن كـــل  (Z)هنـــاك تـــوازن لألضـــرار التـــي  یجـــدها الشـــخص فـــي -١
مســاواة فــي الفقــر وال یوجــد أحــد أســوأ حــاًال  (Z)، ویحــدث فــي (Z)األشــخاص الموجــودین فــي 

  .من اآلخرین
٢-Z  یكـون فیهـا عدالـة اجتماعیـة فـي الظلـم ، فالكــل فـي مسـتوى معیشـة مـنخفض والجمیـع یعــیش

فـــي مســـتوى رفاهیـــة معـــین محـــدود ومـــع ذلـــك تصـــبح حیـــاتهم مترابطـــة متعاونـــة وملیئـــة بـــالقیم 

                                                
(1) Ibid, p. 864. 
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ص یعیشــون وینعمــون بالحیــاة حتــى لــو كــانوا فقــراء بــالرغم األخالقیــة، وهنــاك كثیــر مــن األشــخا
ي أن بارفــت أ. رسـالة أخالقیـة وقـیم ســامیة یسـعون إلیهـا وینشـدونها  امـن ذلـك، نجـد حیـاتهم بهــ

أفقــر  (Z)یــرى أن الســعادة ال تــرتبط بمســتوى الرفاهیــة، فمــن الممكــن أن یكــون األشــخاص فــي 
ة؛ حیــاة متوســطة وال یعــدوا  فــي مســتوى ولكــنهم یعیشــون حیــاة ســعید (A)مــن األشــخاص فــي 

  )١(.عالي جدًا وأفضل من غیرهم وال مستوى ردئ جدًا وأسوأ من غیرهم
، ومــن (Z)یعیشــوا حیــاة جــدیرة بــأن تُعــاش ولــذلك فأفضــل عــالم هــو  (Z)إذن فاألشــخاص فــي -٣

ونظـرة متشـائمة عـن  (Z)عـالم دواعي األسف األخالقي إننا لدینا اعتقاد خاطئ عـن مثـل هـذا ال
هــذا العــالم الحقیقــي وهــذا یخــالف الواقــع والحقیقــة ، وتلــك النظــرة الســوداویة تــرى أن األشــخاص 
یعیشــوا فـــي  هـــذا العـــالم المكـــتظ بالســـكان حیـــاة مثـــل الحیـــاة التـــي كـــان یعیشـــها األشـــخاص فـــي 

وع والجهــــل العصــــور الوســــطى ، فلــــدیهم طــــاعون وأوبئــــة وأمــــراض فتاكــــة وینتشــــر بیــــنهم الجــــ
ــــه ، ألنــــه فــــي  ــــین  (Z)والمــــرض، وهــــذا اعتقــــاد خــــاطئ و یجــــب علینــــا أن نقلــــع عن یوجــــد بالی

األشخاص الذین یعیشوا حیاة بالكاد جیدة ویتمتعون بالقیم السامیة األصـیلة، وهـذه هـي المفارقـة 
أن مثــل هـذا االســتنتاج البغــیض لــیس بغیضــًا "التـي تولــد االســتنتاج البغــیض، لـذلك یــرى بارفــت 

ونحــن لــدینا أســباب أخالقیــة كثیــرة لكــي نقبلــه ونتفهمــه لــذا فهــو نظریــة أخالقیــة معقولــة تنــاقش 
أن االســــتنتاج البغـــیض ال یعــــد "ومـــن جهـــة أخــــرى، یـــرى بارفـــت  )٢(".أخـــالق الكثافـــة الســــكانیة

التـــي تـــرى أنـــه لكـــي "یمكـــن قبولـــه والـــدفاع عنـــه، و یختلـــف عـــن وجهــة النظـــر النفعیـــة بغیضــًا و 
یصبح  كل سكان العالم سعداء جدًا فیجب أال یصبحوا كثیرین، ألنـه كلمـا زاد عـدد السـكان قـل 

ولذا یعـد االسـتنتاج البغـیض مفارقـة، ولكنـه لـیس ". نصیبهم من الفوائد والمنافع والخیرات العامة
، بــل  هــو مبــدأ أخالقــي معقــول یطبــق علــى أخــالق الكثافــة الســكانیة ویمكــن قبولــه تمامــًا خاطئــًا

ذا مـا رفضـنا االسـتنتاج البغـیض فعلینـا أن نـرفض قیمـة الحیــاة  ٕ وحقـًا ال یقـاوم وشـدید اإلغـراء، وا
  )٣(.ولكننا جمیعًا نرغب في البقاء على قید الحیاة

  The mere addition paradox مفارقة اإلضافة المجردة) ٢( 

مفارقــــة اإلضـــــافة المجـــــردة تعنـــــى عـــــدم المســـــاواة المعروفـــــة فـــــى العـــــالم ،وهـــــى تتضـــــمن الظلـــــم 
اإلجتماعى وفیها یصبح  بعض األشخاص أسـوأ حـاًال مـن اآلخـرین وفیهـا ال یوجـد مسـاواة طبیعیـة 

  )٤(.خالقي،وهذا یستوجب األسف األ

، ومـن وفیها جادل بارفت بأن مستوى المعیشـة وجودتهـا وكیفیتهـا ال یـرتبط بمسـتوى السـعادة
الممكـن أن توجــد مســتویات مــن الســعادة فــي مســتوى معیشــة متوســط حــین یشــارك كــل شــخص فــي 

                                                
(1) Ibid, p. 861-862. 
(2) Derek Parfit: Philosophy and public affairs, correspondence, vol 8, no 4, 1979. 
(3) Derek Parfit: Over population and the quality of life, p. 140. 
(4) Derek Parfit: Reasons and Persons, p. 370. 
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. یاة جدیرة بأن تُعاش تتمیـز بالمسـاواة وعـدم الظلـموالخیرات العامة فیعیشون ح المصادر والثروات 
ومن البدیهي والحقائق الحدسیة أن هؤالء األشخاص الذین یوجدون في مستوى معیشـة متوسـط  )١(

هـــذه اللوحـــات ، فهـــل )معـــرض اللوحـــات الفنیـــة(یشـــبهون اللوحـــات الموجـــودة فـــي ســـرداب الجـــالیرى 
الفنیــة الموجـــودة فــي الســـرداب أقــل جـــودة مـــن اللوحــات الموجـــودة فــي بهـــو الجــالیرى نفســـه؟ ، فـــي 

  )٢(.الواقع أنها ال تقل أهمیة أو قیمة حتى لو وضعت في أي مكان

أن هناك عالقة قویة بین كیفیـة الحیـاة وجودتهـا ومسـتوى المعیشـة "رأى بارفت ومن جهة أخرى، 
والمشــاركة فــي المصــادر والثــروات وبــین مســتوى الســعادة، فكلهــا تسلســالت متشــابكة مترابطــة وكــل 
عنصر فیها یـؤثر علـى اآلخـر ویـرتبط بـه ویصـبح  سـبب ضـروري لوجـود العنصـر اآلخـر، وحینمـا 

  )٣(." ر الظلم االجتماعيال یتوافر عنصر منها یظه

  :ومن ثم، یرى بارفت أن هناك ثالثة أنواع من الحیاة
  .الحیاة تحت خط الفقر أو العیش في الجحیم  -١
  ".الحیاة المقیدة"الحیاة المحدودة باألوامر   -٢
  .الحیاة العالیة الرائعة فوق المستوى المحدود برفاهیة عالیة  -٣
 ش فـي الجحـیم وفیهـا یتقاتـل األشـخاص علـى الممیـزات تماثل العـی: الحیاة تحت خط الفقر

ألنهـم یعیشــون تحــت خــط الفقــر بــدون ذنـب أو أثــم أو خطیئــة اقترفوهــا وال یوجــد شــئ أســوأ 
مــنهم ،وهــؤالء هــم أســـوأ مــن ال شــئ حتـــى أنهــم إذا مــا اســـتطاعوا أن یقتلــوا أنفســهم لفعلـــوا 

لجحــیم ، وال یــرتبط بـــأي وذلــك مــن أجــل االقتتــال علــى الخیــرات وهــذا یماثــل العــیش فــي ا
ولقــد قبــل بارفــت نظریــة كافكــا التــي تــرى أن الشــر . طریقــة أخالقیــة أو أي نــواحي أخالقیــة

الجوهري الحقیقي في الحیاة األدنى من مستوى الحیاة المحدود، ومـن األفضـل أخالقیـًا إذا 
ألشـخاص لم توجد مثل هـذه الحیـاة ولـم تُعـاش أبـدًا أو لـم یوجـد مـن یعـیش فیهـا ألن حیـاة ا

  )٤(.فیها ال تصبح حیاة جدیرة بأن تُعاش
 هــي الحیــاة المقیــدة بــالنواهي والمحظــورات وهــى حیــاة محــدودة : الحیــاة المحــدودة بــاألوامر

قیــدو  ُ . شــر جــوهري وحقیقــي وفعلــي ومــن یعــیش فیهــا یصــبح  تحــت المســتوى المحــدود الم
ي فـــي وجـــود مثـــل تلـــك أن الشـــر الحقیقـــ"ولقـــد أعتقـــد  بارفـــت فـــي نظریـــة كافكـــا التـــي تـــرى 

الحیاة التي تنعدم فیها أي قیمة أخالقیة ألنها أدنـى مـن المسـتوى المحـدود، وفـى مثـل تلـك 
ولـذلك أعتقـد أنـه أفضـل أخالقیـًا إذا لـم توجــد ". الحیـاة ال وجـود ألي قیمـة أخالقیـة جوهریـة

، أن نعتقـد یجـب علینـا :" ولقـد عبـر بارفـت عـن ذلـك قـائًال  مثـل تلـك الحیـاة ولـم تعـاش أبـدًا
                                                

(1) Derek Parfit: Comments, future generation, p. 863. 
(2) Ibid, p. 812 
(3)Derek Parfit :Reasons and Persons .P,372 . 
(4) Ibid.P.P ,161-162 . 
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أنــه ســیزداد الوضــع ســوءًا مــن الناحیــة األخالقیــة إذا مــا وجــد كثیــرًا  مــن األشــخاص الــذین 
یعیشــون أدنــى مــن المســتوى المحــدود وســیعد أفضــل أخالقیــًا إذا مــا كــان هنــاك المزیــد مــن 
األشخاص الـذین یعیشـون فـي المسـتوى الرائـع أعلـى خـط الفقـر، ولـذلك مـن الصـعب قبـول 

أن األشـــخاص الـــذین یعیشـــون تحـــت المســـتوى المحـــدود یعیشـــون  تـــرى نظریـــة كافكـــا التـــي
  )١(. " حیاة جیدة وجدیرة بأن تعاش

 وهـى تحتـوى علـى عـدد قلیـل مـن : الحیاة فوق المستوى المحدود ،حیاة الرفاهیـة العالیـة
ال األشــخاص ،بحیـــث یصـــبح  نصـــیب الفــرد مـــنهم فـــي الخیـــرات العامــة كبیـــر جـــدُا ولكنـــه 

یحصل على فوائد كبیرة مـن اآلخـرین ألن عـددهم قلیـل، وال یوجـد فیهـا مـن هـو أسـوأ حـاًال 
مـن اآلخـر، وهـؤالء حیــاتهم أفضـل جوهریـًا ولـدیهم مســاواة وعدالـة اجتماعیـة وال یوجـد فیهــا 

  )٢(.ظلم اجتماعي
یجــب علینــا أن نتحــرك مــن : "الً قــائ (B)ولقــد دافــع بارفــت عــن مســتوى المعیشــة المتوســط وهــو 

(A)  إلــى(B) و ،(B)  أي مســتوى المعیشــة المتوســط الــذي ال یتضــمن أي خســارة فــي الكیــف بــل
العدید من االكتشافات والمعرفة والوعي واإلدراك وعالقـات الصـداقة  (B)في الكم، حیث یوجد في 

رد مــن الخیــرات قلیــل والحــب وهــى تمثــل أعلــى كیفیــة للحیــاة وبــالرغم مــن ذلــك سیصــبح نصــیب الفــ
تحتـوى علـى ضـعف عـدد  (B)وذلـك ألن  (A)بالمقارنة بمن یعیشون في مستوى المعیشة المرتفع 

وهــــذا یــــؤثر علــــى مســــتوى المعیشــــة وكیفیــــة الحیــــاة بــــالطبع وهــــؤالء  (A)الســــكان الموجــــودین فــــي 
ة األشــخاص ال یعوضــون وال یكــافئون، ومــن ثــم فــإن األشــخاص الــذین یعیشــون فــي مســتوى معیشــ

ن ومــن ثــم فــأ الكیــف ولكــن فــي الكــم لكــل شــخص ، فــيي خســارة أال یصــبح  لــدیهم  (B)متوســط 
(B)  أفضل من "(A) .  

 معنى الحیاة لدى بارفت

الحیــاة تحمــل قیمــة أخالقیــة غیــر أنانیــة إیثاریــة وأنهــا یجــب أن تســعى للكمــال .."رأى بارفــت أن 
ال ٕ كانــت جحیمــًا حقیقیــًا لألشــخاص الــذین  األخالقــي، ألننــا ال نســتطیع تصــور الحیــاة غیــر ذلــك وا

یصطلون بنارها وألصبحت الحیاة میراث من وجع الرأس المستمر وبعیدة عـن أي إنجـاز وأي قیمـة 
أخالقیــة ثــم تنتهــي بــالموت بعــد عــذاب وألــم فــى عمــر الشــباب، فیجــب أن تتقیــد تلــك الحیــاة بــالقیود 

وتلــك الحیــاة  )٣(". ریــة فــي حــد ذاتهــا والحــدود لكــي تصــبح حیــاة جیــدة تتحقــق فیهــا الخیــرات الجوه
" قیمـــة حكیمـــة عاقلـــة"یلغـــى فیهـــا دور الفاعـــل ذو الســـیادة العلیـــا ألن القیمـــة األخالقیـــة لدیـــه هـــي 

"prudential value" والقیمـة  )٤(. أي اتجاهـات فردیـة ذاتیـة موضوعیة ولیسـت ذاتیـة وهـى تنكـر

                                                
(1) Ibid, p. 164. 
(2) Ibid, p.p., 165-166. 
(3) L.U. Sumner: Welfare, happiness, and Ethics, oxford university press, 1996, p. 82. 
(4) Richard J. Arneson: Human flourishing versius desire satisfaction.,p  19 . 
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ولكنهـا قیمـة أخالقیـة ولـذلك فضـل  أونار أونیـلالتي تحملها الحیاة لدیه لیست قیمة مادیة كما عند 
(B)  عــن(A) لـــى نســـبة فـــي الصـــداقة والحـــب وفضـــل مســـتوى المعیشـــة المتوســـط الـــذي یحمــل أع

  )١(.ذات المستوى المرتفع والرفاهیة العالیة للحیاة (A)والعالقات اإلنسانیة عن 

ومن ثم أراد بارفت أن یعـیش سـكان العـالم فـي مسـتوى رفاهیـة متوسـط وبكیفیـة عالیـة مـن الحیـاة 
شــخص، وهــو عــدد كبیــر وضــخم ومحتمــل  بلیــون ٨إذا مــا كــان ســكان العــالم وهــم "لــذلك یــرى أنــه 

وممكــن، فهـــدفنا أن یعیشـــوا جمیعـــًا بكیفیـــة واحـــدة عالیــة وفـــى مســـتوى واحـــد ألنـــه یجـــب أن تحـــدث 
عادة توزیع للموارد لكي یعیش األشخاص كلهـم فـوق المسـتوى المحـدود وفـوق خـط الفقـر،  ٕ مساواة وا

 (A)أســوأ مــن  (Z)ح ، بــل نطالــب أن ال تصــب(A)أفضــل مــن  (Z)كمــا أنــه ال یجــب أن تصــبح 
  ."Pretty Repugnant"" الجمال القبیح البغیض"وهذا هو 

وهكــذا اعتقــد بارفــت أنــه یجــب أن یعــیش جمیــع ســكان العــالم حیــاة أعلــى مــن المســتوى المحــدود 
وفــوق خــط الفقــر لكــي یعیشــوا حیــاة جــدیرة بــأن تُعــاش، ألنــه ال یجــب أن یفقــد هــؤالء الــذین یعیشــوا 

، ولكــن personal valueا یجعــل للحیـاة قیمــة إنســانیة وقیمــة شخصــیة فـوق المســتوى المحــدود مــ
بلیــون شــخص أن یعیشــوا فــى مســتوى معیشــة مرتفــع  ٨كیــف هــذا؟ ،هكــذا تســاءل بارفــت، كیــف لـــ 

بلیــون شــخص أن یعیشــوا حیــاة مرفهــة وحیــاة جــدیرة بــأن تعــاش؟  ٨وكیفیــة حیــاة عالیــة؟ وكیــف لـــ 
فقـر؟ هـل نسـتطیع تجنـب هـذا االسـتنتاج البغـیض فـي وكیف نلغى الفقر ومن یعیشـون تحـت خـط ال

  )٢(.ظل هذه الزیادة السكانیة؟

كان إلـــى عشـــرة بلیـــون یـــرى بارفـــت أنـــه فـــي ظـــل هـــذه الزیـــادة الســـكانیة ووصـــول عـــدد الســـ
نه سـیوجد عـدد كبیـر مـن األشـخاص یعـانون معانـاة جسـدیة وفكریـة، وسـیوجد كثیـر مـن شخص، فأ

ء الـذین یتحملـون المعانـاة واأللـم والعـذاب الشـدید وهـذا یعـد شـرًا  جوهریـًا ،ألنـة یجـب أن تـوزع الفقرا
كمیــة المعانــاة علــى عــدد كبیــر مــن األشــخاص ولــیس فقــط علــى الفقــراء مــنهم، باإلضــافة إلــى أن 
األشــخاص األســوأ حــاًال منــا ال یحتــاجون إلــى إعــادة توزیــع للمعانــاة فیكفــى مــا هــم فیــه مــن معانــاة 

ال یجــب أن یتحمــل الشــخص األســوأ حــاًال منــا كمیــة معانــاة إضــافیة ألن  كمــا أنــهجوهریــة بالفعــل، 
وض، وبالرغم من ذلك فتلك المعاناة هي التي تجعل تلـك الحیـاة جـدیرة  ُ هذه المعاناة ال یمكن أن تع

الء ، ویعتقـــد الـــبعض أن هـــؤ !بــأن تعـــاش  وبهـــا قیمـــة أخالقیـــة لـــذلك فـــال تصــبح  تلـــك المعانـــاة شـــراً 
األشــخاص الــذین یعــانون ، یجــب أن یقتلــوا لكــي ننهــى معانــاتهم ونضــع حــدًا لمأســاتهم، وهــذا خطــأ 
أخالقي  فال یجب علینا أن نقتل األشـخاص غیـر المحظـوظین أصـحاب األمـراض والمعانـاة ألنهـم 

ة هـــذه الـــدعاوى ویجـــب علینــا أن نـــرفض بشــد )٣(.یفعلــوا مـــا فــي وســـعهم لكــي یخففـــوا مـــن معانــاتهم

                                                
(1) Ibid, p.p., 18-19. 
(2) Ibid, p.p., 167-168. 
(3) Ibid, p. 407. 



١١٠ 
 

الالأخالقیــــة التــــي تــــرى أنــــه مــــن األفضــــل أن ال یوجــــد مثــــل هــــؤالء األشــــخاص اإلضــــافیین الــــذین 
یعیشـون فــي  مســتوى مــنخفض كمــا أن تلــك المعانـاة التــي  یتحملهــا هــؤالء األشــخاص ال یمكــن أن 

  )١(.تعوض

لزیـــادة الســـكانیة وهـــذا الكـــم الهائـــل مـــن وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، یؤكـــد بارفـــت أنـــه فـــي  ظـــل هـــذه ا
األشخاص ال توجد قیم أخالقیة، بل هي قیم فردیة شخصیة ویحتكم هؤالء األشـخاص إلـى مسـتوى 

وهــذا یصــاحبه خســارة فــي كیفیــة الحیــاة وتــدنى فــي مســتوى  The valueless levelعـدم القیمــة 
یـة ،ألنـه ال وجـود سـوى لقـیم جمعیـة المعیشة حیث ال توجد قیم أخالقیة إیجابیـة أو سـلبیة فردیـة ذات

  )٢(.اجتماعیة

تظـل مشـكلتنا باقیـة، والسـؤال : (ومن ثم یعلن بارفت فشله في حل هذا االستنتاج البغـیض، قـائالً 
، بــال أجابــه، ویرحــب بإجابــة واقعیــة، وســیظل یوجــد العدیــد مــن األشــخاص الــذین هــم أســوأ  مفتوحــًا

یعانون مـن الظلـم االجتمـاعي وسـوء التوزیـع بـدون أثـم أو ذنـب اقترفـوه   ا سیظلو حاًال من اآلخرین و 
،وهــذا ال یمكــن قبولـــه ألن هــؤالء األشـــخاص ال یمكــن أن یعوضـــوا عــن  هـــذه اآلالم والحیــاة التـــي 
یعانوهــا تحــت خــط الفقــر، وســیظل یوجــد العدیــد مــن األشــخاص األســوأ واألفقــر حــاًال مــن اآلخــرین 

لكـــون ویموتـــون جوعـــًا وفقـــرًا حتـــى یســـكنوا القبـــور مـــن الحـــزن والفقـــر وهـــؤالء وهـــؤالء األشـــخاص یه
یعیشوا وكأنهم وسائل مجردة في أیدي األغنیاء من أجل تحقیق مآربهم وأغراضـهم الشخصـیة وهـذا 
یعــد شــراً  جوهریــًا وحقیقیــًا حیــث یحیــا هــؤالء األشــخاص حیــاة معدمــة فقیــرة بــال أي قیمــة أخالقیــة 

المسـتوى المحـدود أو فـوق أخالقیًا أن نعطى هؤالء فرصة لكي یعیشوا فوق  شخصیة، ویجب علینا
ویعــد شــرًا لــو عــاش هــؤالء الضــعفاء والبؤســاء فــي الفقــر الشــدید حتــى یصــبحوا ضــحایا خــط الفقــر، 

الظلـــم اإلجتمـــاعى وعـــدم العدالـــة االجتماعیـــة بحیـــث یصـــبح مـــن األفضـــل إن لـــم یعیشـــوا أبـــدًا ولـــم 
لـــك الحیـــاة المهینـــة الالنســـانیة، بـــالرغم مـــن أنـــه یحـــدث فـــي تلـــك الحیـــاة یوجـــدوا لكـــي یعیشـــوا مثـــل ت

تواصل واتصال ومشاركة ولكنها ستصبح  ملیئة بالظلم اإلجتماعى وعـدم العدالـة االجتماعیـة التـي 
حى وتُزال ،فنحن نحتاج إلـى إعـادة توزیـع عـادل للثـروات والخیـرات ُ ثـم بعـد ذلـك  ". تحتاج إلى أن تم

یصــبح أفضــل إذا لــم یعــیش هــؤالء األشــخاص فــي هــذا العــالم ویحیــوا مثــل تلــك یتســائل بارفــت هــل 
الحیــاة الملیئــة بــالظلم اإلجتمــاعى؟، نجــد بارفــت یجــب  بــأن هــذا یبــدو غیــر معقــول وال یمكــن قبولــه 

حســان ولــذلك فــنحن لــدینا إلــزام خلقــي باإل )٣(.، مفارقــة اإلضــافة المجــردة!عقلیـًا وهنــا تكمــن المفارقــة
  للفقراء واآلخرین، فما هى مبادئ هذا اإللزام الخلقي؟

  
  Moral obligation for futureنحو المستقل  ياإللزام الخلق: رابعاً 

                                                
(1) Ibid, p.p., 410-411. 
(2) Ibid, p. 412-414. 
(3) Ibid, p. 419. 
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. یرى بارفت أن اإللزام الخلقي هو إلـزام الـذات الحاضـرة تجـاه األجیـال المسـتقبلیة وتجـاه اآلخـرین
وهـذا یتشـابه  )١(.نـه واجـب أخالقـي مفـروض علینـاوهذا اإللزام ال یوجد فیه أي نوع مـن االختیـار أل

إن اإللــزام الخلقــي : "حــین قـال" األخالقیـة ومــذهب النتـائج"فـي كتابــة  Reganریجــان مـع مــا ذكـره 
ســـئولة هــو إلـــزام الـــذات المبكـــرة تجـــاه الـــذات الالحقـــة فــي المســـتقبل بحیـــث تصـــبح الـــذات المبكـــرة م

باختیارهـا عـن الضـرر الـذي یلحـق بالـذات الالحقـة فـي المسـتقبل وهـذا اإللـزام الخلقـي یقتضـى عــدم 
  )٢(".دة للجمیعالضرر وتحقیق المنفعة والفائ

  :واإللزام الخلقي  لدى بارفت نوعان
  .خلقي خاص یتعلق بالواجبات الخاصة  إلزام  -١
  .إلزام خلقي عام یتعلق بالواجبات العامة   -٢

  Special obligationاإللزام الخاص ) ١
وهــو یتعلـــق بالواجبـــات الخاصـــة نحــو أطفالنـــا وآبائنـــا وأقاربنـــا ومــن نحـــبهم ونقـــیم معهـــم عالقـــات 

  :قرابة، وعرضه بارفت كالتالي

یجـب علـى أخالقیـًا أن : "بارفت إلى المحافظة على الوعـود قـائالً  دعي: اإللزام الخلقي بالوعود  )أ
  ".ألتزم وأفعل ما أعد به وأن أفي بوعودي فهذا یشكل جزءًا من األخالقیة والواجب األخالقي

رأى بارفت أنه یوجد لـدینا بعـض أنـواع مـن المسـئولیة األخالقیـة : اإللزام الخلقي تجاه أطفالنا )ب
ا مــا توقفنـا عـن حــب أوالدنـا وعـن االهتمـام بهــم ورعـایتهم، فسنفشـل فــي أن تجـاه أطفالنـا ألننـا إذ

نـه حـین نعامـل أطفالنـا بقسـوة وحـین ال أنفـى بالتزاماتنـا األخالقیـة، وكـذلك یجـب علینـا أن نعتقـد 
نفكـر فــي مسـتقبلهم ونفشــل فــي واجبنـا األخالقــي تجـاههم ال یعــد هــذا نظریـة أخالقیــة مقبولــة وال 

ذن مـا یجـب علینـا ا )٣(.خالقیة معقولة تُبرر معاملتنا ألطفالنـا بطریقـة قاسـیةیوجد لذلك أسباب أ
فعله هو حمایة أطفالنا وتوفیر لهم مسـتقبل مشـرق لكـي ال یصـبحوا تعسـاء فقـراء ونعمـل مـا فـي 

  )٤(.الخلقي نحوهم ،بسبب شعورنا بهذا اإللزام. وسعنا ونضحي ألجلهم

رأى بارفــت أن علینــا إلــزام خلقــي بــأن نحمــى أطفالنــا وأن : اإللــزام الخلقــى بوجــود طفــل ســلیم) جـــ
العجــز المـــدمر نكفــل لهــم الحــق فــي أن یعیشــوا أســویاء  ســعداء وأن نجنــبهم اإلعاقــة المؤلمــة و 

مظلــم المجهــول، ومــن ثــم یجــب علــى الــزوجین أن یقومــا باختبــار الــزواج واختبــارات  والمســتقبل اُل

                                                
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 384. 
(2) D. Regan: Morality, rules and consequences, university press, 2000, p. 177. 
(3) Derek Parfit: Comments, future generations, p. 854. 
(4) Derek Parfit: Over population and the quality of life, applied ethics. ,p 111. 
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الحمــل لكــي یتأكــدا مــن عــدم وجــود أمــراض وراثیــة تنتقــل إلــي طفلهمــا  لكــي نتجنــب األمــراض 
  )١(.تتجه لألفضل ویجعل حیاتهم أفضل الوراثیة و اإلعاقة، وهذا یجعل النتیجة

عـــاق بهـــذا المثـــال حـــین یقـــول ُ : ویؤكـــد بارفـــت علـــى اإللـــزام الخلقـــي بوجـــود طفـــل ســـلیم غیـــر م
ــــم  Carlaعلینــــا أن نتخیــــل أن هنــــاك أمرأتــــان األولــــى هــــي كــــارال " وهــــى تصــــر علــــى الحمــــل وتعل

ذا مــا حملــت بطفلهــا فتتســبب لــه فــي وجــود م ٕ خــاطر كبیــرة كمــا أن طفلهــا ربمــا یحمــل بمرضــها، وا
عــاق لعــدم أخــذها العــالج وانتظارهــا حتــى  ُ إعاقــة معینــة، وكــان نتیجــة ذلــك أن طفلهــا كــارل أصــبح م

و تحـاول أن تصـبح حامـل و تعلـم أنهـا إن مـا حملـت اآلن  Paulaتتماثل للشفاء، والثانیة هي بـوال 
تظــرت شــهرین فأنهــا ســتجنب طفلهــا هــذه فإنهــا ستتســبب فــي وجــود إعاقــة لطفلهــا ولكنهــا إذا مــا ان

اإلعاقـــة وهـــذه المخـــاطرة ولكنهـــا اختـــارت أن ال تنتظـــر، وكـــان نتیجـــة ذلـــك أن طفلهـــا بـــول أصـــبح 
عــاق ُ لزامنــا األخالقــي تجــاه أطفالنــا " . م ٕ وفــى هــذا المثــال یؤكــد بارفــت علــى مســئولیتنا األخالقیــة وا

عاق وأنه یجب علینا استخدام الهندسة ُ الجینیة الوراثیة لتجنـب حـدوث مثـل تلـك  بعدم أنجاب طفل م
عــاق، أي أن حقــوق الطفــل  ُ األمــراض الوراثیــة ألن هــذا فیــه انتهــاك لحقــوق الطفــل الــذي سیصــبح م
المعــــاق تنتهــــك بمثــــل تلــــك اإلعاقــــة، ویجــــب علینــــا أخالقیــــًا أن نجنــــب أطفالنــــا مثــــل تلــــك اإلعاقــــة 

هـــؤالء األطفـــال المعـــاقین ســـیئة وننتهـــك المؤلمـــة، ألننـــا باختیارنـــا لهـــم حیـــاة اإلعاقـــة، نجعـــل حیـــاة 
حقــوقهم فــي العــیش أســویاء فــي بیئــة آمنــة، وال یوجــد اخــتالف أخالقــي علــى أن اختیــار بــوال وكــارال 

مع مالحظة أن قرار بوال یعد أسوأ من كارال التـي ال یصـبح لهـا بـدیل آخـر " اختیار ال أخالقي"هو 
معـاق أو أن تصـبح عـاقر بـال أطفـال، ومـن لكي  تنجب وتحتفظ بأطفال، سوى وجـود هـذا الطفـل ال

  )٢(.ثم ال یجب على أن أفشل في أن أفي  بالتزاماتي األخالقیة تجاه أطفالي

یرى بارفـت أنـه یجـب علینـا أن یصـبح لـدینا إلـزام : اإللزام الخلقى فى إعطاء األولویة لآلخرین) د
ي مســـاعدة أشـــخاص كثیـــرین بـــدًال مـــن شـــخص واحـــد، وهـــذا لـــه العدیـــد مـــن األســـباب خلقـــي فـــ

األخالقیــة الجــائزة والمباحــة والمســموح بهــا، فــال ینبغــي أن ننشــد الرفاهیــة علــى حســاب اآلخــرین 
وال ینبغي علینا أن نفضل مصلحتنا الخاصة على حساب اآلخرین، حتى لـو كـان هـذا االهتمـام 

، ألنـه یجـب علینـا أن نعطـى األولویـة لرفاهیـة اآلخـرین الغربـاء جائز ومسموح به ومباح أخ القیًا
كمـا أنـه ال یجـب . عنا بدًال من رفاهیتنا الخاصة، ولكن ال یجب أن تصبح هذه األولویة مطلقـة

علینـا أن نعطــى األولویـة ألطفالنــا التـي هــي مـن صــلبنا فقـط، أو لعامــل القرابـة والنســب، ویجــب 
ام الخــاص إلــى اإللــزام العــام، وأن ال نعطــى األولویــة ألوالدنــا وأقاربنــا علینــا أن نتحــرك مــن اإللــز 

حجــة جــون وأصــحابنا وجیراننــا  فقــط أو ألنفســنا، ألننــا حینمــا نعطــى األولویــة ألنفســنا فســنقبل 
نقــاذ "التــي تــرى أنــه  تریــك ٕ بــرر لكــي ننقــذ ذراعــي ونضــحي  بــه فــي ســبیل اآلخــرین وا ُ ال یوجــد م

                                                
(1) Derek Parfit: Five mistakes in moral mathematics, p. 138. 
(2) Derek Parfit: Reasons and persons, p.p.,419-422 .  
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بارفـت ورأى أنـه یوجـد لـدینا أسـباب أخالقیـة ومبـررات كثیـرة لكـي  ، ولقد رفضها"حیاة شخص ما
ننقــــذ حیــــاة شــــخص مــــا غریــــب بــــدًال مــــن ذراعــــي، ألنــــه یجــــب علــــى أن أســــاعد مجموعــــة مــــن 
األشــخاص الغربــاء بــدًال مــن أن نقــدم المســاعدة لشــخص واحــد فــي حــین یــرى جــون تریــك أنــه 

مبرر لكي   )١(.اعد هؤالء األشخاص جمیعاً أس یجب على أن أنقذ شخص واحد طالما ال یوجد ُ

إذن، رأى بارفت أنه ال یجب أن نعطى األولویة ألنفسنا أو ألطفالنـا فقـط، ألنـه علینـا إلـزام 
األولویـة ألنفسـنا أو لشـخص  خلقي تجـاه اآلخـرین ، ومـن ثـم ال یسـمح لنـا أخالقیـًا أن نحصـل علـى

  . قریب لي بدافع عامل القرابة أو النسب

  :وعلى هذا عارض بارفت كل من النفعیین وجون تریك على النحو التالي

أنـه یجـب علینـا أن نعطـى األولویـة لرفاهیتنـا وسـعادتنا ویعـد مسـموح لنـا أخالقیـًا أن : یرى تریـك -
قـاذ الغربــاء مــن األضــرار األكبــر، فمــثًال ال یصــبح مــن ننقـذ حیاتنــا مــن األضــرار األقــل بــدًال مــن إن

الصــواب أن نخفــف مــن معانــاة الغربــاء وعــذابهم بــدًال مــن أن نخفــف ألمنــا الــذي قــد یصــبح بســیط 
  .وثانوي

ال یجـــب علینـــا أن نســـاعد الغربـــاء ألننـــا سنخســـر علـــى وجـــه العمـــوم وعلینـــا أن : یـــرى النفعیـــین -
  )٢(.فقط ن نحبهمنعطى األولویة ألقاربنا وأطفالنا وم

یجـــب علینـــا أخالقیـــًا أن نلطـــف : "ولـــذا رفـــض بارفـــت موقـــف كـــل مـــن تریـــك والنفعیـــین قـــائالً 
ونخفـــف مـــن معانـــاة  الشــــخص الـــذي  یســـتحق أن نخفـــف عنــــه المعانـــاة، ولـــذلك ال ینبغـــي علینــــا 

خاصـــة، ألنـــه لـــدینا إلـــزام أخالقیـــًا أن نقبـــل نظریـــة تریـــك بـــأن نعطـــى األولویـــة لرفاهیتنـــا وســـعادتنا ال
و  ،خلقــي  بتخفیــف معانــاة اآلخــرین ولــذلك ال یعــد مســموحًا ومباحــًا  أخالقیــًا أن نقبــل نظریــة تریــك

زالـة معانـاة شـخص غریـب عنـا  ٕ من ثم یجب أن ترفض بجدارة، كما أنه لدینا إلـزام خلقـي بتخفیـف وا
و كـــان هـــذا الشـــخص مـــن بـــدًال مـــن أن نهـــتم بإزالـــة وتخفیـــف األلـــم الثـــانوي لشـــخص آخـــر حتـــى لـــ

أقاربنا، كما أنه یجب علینا أن ننقذ حیاة شخص ما بدًال مـن أن ننقـذ عضـو فـي جسـم فقـط، ولـدینا 
إلــزام خلقــي فــي أن نحــافظ علــى حیــاة شــخص بأكملهــا بــدًال مــن أن نحــافظ علــى حیــاة عضــو مــن 

العدیـد  بـأن ننقـذالجسم فقط، حتى لو كان هذا الجسد هو جسدنا نحن ، ومن ثم علینا إلـزام خلقـي  
إذن یـرى بارفــت أن لـدینا إلــزام  )٣(.مـن األشــخاص بـدًال مــن أن ننقـذ حیــاة شـخص واحــد قریـب منــا 

خلقــي فــي أن ننقــذ حیــاة العدیــد مــن األشــخاص بــدًال مــن شــخص واحــد ألنــه ال یصــبح  جــائز أو 
لمـن یكـون علـى صـلة بنـا، أي أنــه مبـاح لنـا أن نبـدى أنفسـنا علـى اآلخـرین ونجعـل األولویـة لنـا أو 

ال یجــوز لنــا أن ننقــذ شــخص واحــد بــدًال مــن اآلخــرین حتــى لــو كــان هــذا الشــخص هــو واحــد مــن 

                                                
(1) Derek Parfit; Philosophy and public affairs, innumerate ethics, p.p., 285-287. 
(2) Ibid, p. 289. 
(3) Ibid, p. 290. 
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أصدقائنا، ومن ثم ال یجب علینا أن نضع عامـل القرابـة فـي حسـابنا ، حتـى لـو كـان هـذا الشـخص 
نقـذ حیـاة خمسـة أشـخاص كما أنه لدینا إلزام خلقـي لكـي ن. من أقاربنا وأصدقائنا وشخص قریب منا

بدًال من أن ننقذ حیـاة شـخص واحـد تربطنـا بـه عالقـة شخصـیة قویة،كقصـة حـب عمیقـة مـثًال ألن 
اإللـــزام الخلقـــي ال یعتمـــد علـــى مـــا نفضـــله ونرغـــب فیـــه  ،أى أنـــه لـــیس فـــي الواجـــب األخالقـــي أي 

لــزم وضــروري، ومــن ثــم یجــب علینــا أن نقــدم المســاعدة واأل ُ ولویــة وننقــذ تفضــیل أو اختیــار فهــو م
حیاة الخمسة أشخاص بدًال من إنقاذ حیـاة شـخص واحـد، حتـى لـو كـان هـذا الشـخص هـو شـخص 

یوجد في اإللـزام األخالقـي  أي أنه النحبه وتربطنا به عالقة شخصیة قویة تجعلني أعیش ألجلـه، 
نـدخل عامـل القرابـة فـي الحما هو مباح أو ما هو مسموح بـه أخالقیـاً  سـبان، ، وال یجـب علینـا أن ُ

وتوجد أسباب أخالقیـة كثیـرة لقبـول هـذه النتیجـة األخالقیـة التـي  تعـد أفضـل مـن بـدیلها وهـى مـوت 
الخمسة أشخاص، لـذلك فیوجـد لـدینا أسـباب أخالقیـة حاسـمة لكـي  نقبـل أن ننقـذ الخمسـة بـدًال مـن 

   )١(.إنقاذ حیاة شخص واحد وهذا له أسباب أخالقیة كثیرة مقبولة عقلیًا ومبررة أخالقیًا 

رأى بارفـت أن علینـا إلـزام خلقـي بتجنـب الفعـل الخـاطئ  :اإللزام الخلقي بتجنب الفعل الخاطئ) هـ
 ،ونظریــة الكمــال لـذلك رفــض الحریــة الشخصـیة واالســتقالل الــذاتي ودعـا إلــى المــذهب األبـوي

  :على النحو التالي

  االستقالل الذاتي-١ 

ـــیعنــى االست ـــذاتـلقالل اــ ـــریـحـي والـ ـــخصیـة الشــــــ ـــة أن یــــ ـــطریــعمل الشــخص بـ ة ـــــقة ال عقالنیـ
، وأن یصـبح لــدي  أثیر فعلـه علــى اآلخـرینــــى تـــراعـــة وأن ال یــــــیـانـــة األنــــه الشخصیـــًا لمصلحتـوفقـ
ي ـوقفنـــــــق فـــــي أن تـــــــك الحــــــــلدیس ـــــــة لیــــــــا أنـكمـــــ ة ،ــــــــة ال عقالنیــــــــقــطریـــل بــــــــحق فـــــي أن أعمـــــــال

ـــتـوتع ـــلـرض علــى فعـــ ـــى الحـ ـــــر، ولـــ ـــنـــیـب علـجـــــــك یـذل ـــعتـا أن نـ ـــ ـــذه األفعــــى هـرض عل ـــال الحــ رة إذا ــ
ن كــان فــي اعت نـــــــت تضــر اآلخریـــــا كانــــم ٕ لمبــــــة وفقـــــعال الخاطئـــــا علــى هــذه األفـــــراضنــــ، وا دأ ــــا ً

 ،یصبح جـائز لمنـع قیامنـا بالفعـل الخـاطئ، وبعبـارة أخـرى فأنه ار،ــــبـراه واإلجــــو نوع من اإلكـــــتــــالفی
یعتقد بارفت أن لدیـه الحـق فـي أن یمنـع األشـخاص مـن العمـل بطریقـة خاطئـة ألنـه مـن واجبنـا أن 

لتهـور وعـدم الحكمـة نحمى اآلخرین من األفعال الخاطئة، وعلینا إلزام خلقي في حمایة أنفسنا من ا
  ة ــه الخاطئــــرد من قراراتــــحمى الفــا أن نـــــنـــیـجب علــــار، ویـــــبــحتى لو أن هذا یتضمن اإلكراه واإلج

  

                                                
(1)Ibid, p.p., 291-293. 
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ــــه المســــتقبلیة وأن نمنــــع اآلخــــرین مــــن الوقــــوع فــــي الخطــــأ أذن،  )١( .التــــي تــــؤثر علــــى ذات
لـذلك دعـي بارفـت  )٢(.االستقالل الذاتي یؤدى إلى أفعال خاطئة ال عقالنیة وفیه تهور وعدم حكمة

  .إلى المذهب األبوي 

  *المذھب األبوي -٢

نحـن مـن أصـحاب المـذهب األبـوي ولـدینا " -:حیث نجـدة یقـول  ینتمي بارفت إلى المذهب األبوي،
مبررات قویة وأسباب كافیة من أجل قبول هذا المـذهب األبـوي، ورفـض الحریـة الشخصـیة ألسـباب 
 قویة تعتمد علـى سـوء اسـتعمال الحریـة كاختیـار القنبلـة الذریـة والهیدروجینیـة التـي  مـن الممكـن أن

  )٣(".تنهى العالم ،وتدمر تاریخ البشریة الطویل

تعـرف اآلخـرین ومن مطالب المذهب األبـوي أن یـتعلم كـل فـرد مـن أخطائـه التـي مـر بهـا وأن ی-
و مــن شــروطها ،أن هنــاك مســئولیة أبویــة فــي معاملــة األفــراد  )٤( .علــى األخطــاء التــي وقعــوا فیهــا

وأن هنـــاك مســـئولیة أبویـــة علـــى أفعـــال األفـــراد والجماعـــات  نصـــل إلـــى الكمـــال، والجماعـــات لكـــي
  .مفاهیم الحق والفضیلة عن طریق السلطة األبویةتساعدهم على فعل الخیر وتساند 

  *مذھب الكمال - ٣
جبار إلراه والقسر واــــــكإلخدمون اـــوي یستـــوالمذهب األب اب مذهب الكمالــحـوأص

ي ــنف لكـــلون إلى العــــن یمیـــــن الذیـــاص اآلخریـــة في ردع األشخـــــلة وذریعـــویبررونه كوسی
ل األب ـــعامــوهذا الفعل یبدو أبوي، فكما ی.. اةــــة في الحیــة وذو قیمـــلـطرق فاض قودهم إلىـن

ٕ جبار و إها ــة فیـــــقـــن بطریـــــــأوالده البالغی كراه لمعرفته بالخیر لهم، وألن هذا األب یرید ألوالده ا
   .. تهم التي قد یجهلونهامصلحتهم ومنفع الخیر یكرههم ویجبرهم على القیام بأفعال خیرة تؤدى إلى

  

  

  

                                                
ین المطاوعة واإلذعان الكامل للقواعد والمبادئ األخالقیة وال یتفق ھو مذھب یقتضى من اآلخر: Paternalism المذھب األبوي) *(

  .تجاھات اللیبرالیة التحرریةاالمع 
Wikipediai, paternalism, Ethics, and politics, 2005. 

  .یةرتفاع بالخلق إلى مرتبة الكمال ھو أسمى الغایات األخالقاالھو مذھب یقول بأن : Perfectionism مذھب الكمال) *(
 

The journal of philosophy, Ethics, perfection.,2009. 
 (1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 321. 
(2) Ibid, p. 320. 
(3) Derek Parfit: Bombs and coconuts, rational irrationality, essay for practical rationality and 
preference ,New York ,2001 .p283. 
(4) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 322. 
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  )١(.ومن ثم فأن أصحاب نظریة الكمال والمذهب األبوي یعارضون المفهوم اللیبرالي للسیاسات

أن بارفــت ینتمـــي إلـــى نظریــة الكمـــال المتوســـطة المعتدلـــة  Jonathan Quongویــرى 
Moderate perfectionism  التحرریــــــة أو التــــــي تقبــــــل الحــــــدوس اللیبرالیــــــةLiberal 

intuitions.)و إلــى المســـئولیة األبویــة، وتـــرى وتــرفض اإلكـــراه واإلجبــار التعســـفي األبــوي وتـــدع )٢
یجب أن توجد مبـررات قویـة ودوافـع نبیلـة وأسـباب كافیـة لكـي نسـتخدم اإلكـراه والقسـر مـن أجـل أن 
نمنــع اآلخــرین مــن فعــل مــا یضــرهم ویصــبح أهــم أســبابنا ودوافعنــا هــو الحــرص علــى بلــوغ الكمــال 

Perfection أخـالق بارفـت العملیـة یـرى أن عن طریق توزیع الثروة وهو مبدأ أخالقـي حیـوي فـي "
،علـى الفقـراء والمسـاكین یخفـف مـن عـدم المسـاواة فـي  distribution of wealth" توزیـع الثـروة

  )٣( .العالم والظلم االجتماعي الذي یتعرضون له

ذا مــا كــان بارفـــت مــن أصـــحاب مــذهب الكمــال و  ٕ األبــوي ، فإنـــه بــذلك یعـــارض المـــذهب وا
وهـو مـن اللیبـرالیین المشـهورین، فقـد رأي مـل  lJ.S. Milجـون سـتیوارت مـل یبـرالیین مـن أمثـال الل

مبــررة  وبهــا"أن  ، ألنــه لــیس مــن Prima facie" خطــأ أولــى" الطریقــة األبویــة تصــبح دائمــًا غیــر ُ
حتى لو كـان ذلـك بطریقـة والدیـه فهـذا .. حق أي فرد أن یتدخل في شئون األفراد بالنصح واإلرشاد

مبرر دائمًا ولیس له تبریر أخالقي، ویجب علینـا أن نحتـرم المشـاعر الخاصـة والظـروف  أمر غیر ُ
  )٤(".الشخصیة والثروات الخاصة والملكیة الخاصة

 جــون رولــزموقــف بارفــت األبــوي یتعــارض مــع موقــف الفیلســوف السیاســي الكبیــر وكــذلك 
أنــه یجــب علینــا أن نفهــم أنفســنا كأشــخاص أحــرار نتمتــع باالســتقالل الــذاتي كأشــخاص "حــین رأى 

أخالقیـین قـادرین علـى أن یخططــوا لحیـاتهم العقلیـة وأن یحققـوا معنــى العـدل فـي حیـاتهم األخالقیــة 
الواقعیة لذلك فإن تلـك األفعـال األبویـة هـي خطـأ أخالقـي  وتنطـوي علـى مغالطـة أولیـة، لـذلك فـإن 

  )٥(".هذا المذهب األبوي ال یوجد له ما یبرره أخالقیاً 

ذا كان كل من جون ستیورات مـل وجـون رولـز و كثیـر مـن الفالسـفة التحـرریین عارضـوا  ٕ وا
یبــرر هــذا المــذهب األبــوي قــائالً المــذهب األ إن هــذا التـــدخل " ..بــوي ونظریــة الكمــال، نجــد بارفــت ُ

بــررًا ولــه أســباب قویــة كالفشــل فــي االختیــار الفــردي األنــاني  ُ األبــوي  یجــب أن یصــبح ضــروریًا وم
لــذلك یجــب علینــا أن نطیــع تلــك األوامــر األخالقیــة األبویــة ألنهــا الــذي ال یراعــى مصــالح اآلخــرین 

                                                
(1) Jonatham Quong: Paternalism and perfection, political international politics theory, applied 
philosophy in oxford university of Manchester, August 16, 2005, p.p., 1-3. 
(2) Ibid, p.p., 7-9. 
(3) Ibid, p.p., 13-15. 
(4) J.S. Mill: Utilitarianism, in his collected works, vol. 10, ed, J.M. Robson, Toronto university of 
Toronto press, 1969, p.p., 210-211. 
(5) John Rawls:, op.cit, p, 49. 
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لـــذلك یجـــب علینـــا أن نعامـــل  ورفاهیـــة الجمیـــع والســـعادة الموضـــوعیة إلـــى الوصـــول للكمـــالتهـــدف 
  )١(".األشخاص بطریقة أبویة مبررة لكي ال یصبح هذا التدخل األبوي تدخل فظ آلي

أبرزهـــا االنتقـــادات التـــي  مـــن،ولقـــد وجهـــت انتقـــادات خطیـــرة وكثیـــرة إلـــى فلســـفة بارفـــت األبویـــة 
  :كاآلتي "Jonathan Quong"وجهها إلیه 

كیـــف لنـــا أن نعامــــل األشـــخاص بطریقـــة أبویــــة كـــأدوات وكـــأنهم لیســــوا عوامـــل فعالـــة أخالقیــــة -١
"equal moral agents"؟.!  

أرتكــب بارفــت خطــأ أولــى أساســي حــین وضــع نفســه مكــان الدولــة وعــارض المفــاهیم اللیبرالیـــة -٢
لمـــاذا؟،فلیس كــل اختیـــار فـــردى .. م یهــتم باالختیـــار الفــردي ورأى أنـــه دائمـــًا خطــأالتحرریــة، ولـــ

  .یصبح بالضرورة خاطئ
یجـب علــى األفــراد أن یطیعـوا األوامــر والمبــادئ األخالقیـة بحریــة وحــب ألنهـم أحــرار متســاویین -٣

إلــى وال یجــب علینــا أن نفــرض علــیهم الطاعــة واإلذعــان لتلــك المبــادئ األخالقیــة،حتى تتحــول 
   )٢(.أوامر أخالقیة

وتـرى الباحثـة أن رفــض بارفـت للحریــة الشخصـیة واالســتقالل الـذاتي مــن الممكـن أن یهــدم 
مذهبه األخالقي بأكمله رأسًا على عقب، حیث ال یوجد معنى أخالقي للمسـئولیة أو اإللـزام الخلقـي 

ة اختیـار، أو معنـى للعقـاب أو الـردع والحریـة مقیـدة، وال یملـك األشـخاص صـنع قـراراتهم بدون حری
واختیــاراتهم فــي حیــاتهم الخاصــة وكــل مــا علــیهم هــو طاعــة القــوانین والســلطة األبویــة التــي تجبرنــا 
على الخضوع واإلذعان ألوامرهـا، وهنـا یتضـح لنـا كیـف ألغـى بارفـت القیمـة الشخصـیة لألشـخاص 

هم كأطفـال صـغار ال یملكـون حریـة االختیـار وال یـدرون مـا هـي مصـلحتهم ومنفعـتهم وأن ونظر إلی
فـاعلین أخالقیـین  كونـونعلیهم وصي هو السلطة األبویـة وتناسـى أن هـؤالء األشـخاص یجـب أن ی

  . بالحریة التي یمتلكوها ال بتلك السلطة األبویة المزعومة

  اإللزام الخلقي العام) ٢

  :ي العام مساحة كبیرة في فلسفة بارفت األخالقیة وهو یشملیحتل اإللزام الخلق

  .                                          اإللزام الخلقي بتأثیر أفعالنا على اآلخرین في المستقبل  )أ
  .اإللزام الخلقي باختیار السیاسة اآلمنة وعدم اختیار السیاسة الخطرة) ب

  .ال المستقبلیةاإللزام الخلقي تجاه األجی) جـ   

علینـا إلـزام خلقـي أن یرى بارفت : اإللزام الخلقي بمراعاة تأثیر أفعالنا على األجیال المستقبلیة  )أ
تجاه اآلخرین وتجاه األجیال المستقبلیة وینبغي أن نراعى تأثیر أفعالنا علـى اآلخـرین اآلن وفـى 

                                                
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 323. 
(2) Jonathan Quong: Paternalism and perfectionism, p. 208. 
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كها، فال یجـب علینـا أن نجـرح هذه اللحظة الحاضرة و في المستقبل وأن نراعى حقوقهم وال ننته
أو نقتـل أو نـؤذى آالف ومالیــین األشـخاص ونجعلهــم أكثـر ســوءًا منـا، ألن اختیارنــا یـؤثر علــى 
هویــــة األجیــــال المســــتقبلیة، فــــنحن حینمــــا نتســــبب فــــي  ضــــرر اآلخــــرین فــــي المســــتقبل یصــــبح  

  .اختیارنا أناني  غریب شاذ
 م اختیـار السیاســة الخطـرة المحفوفـة بالمخــاطراإللـزام الخلقـي باختیـار السیاســة اآلمنـة وعـد  )ب

مثــل اســتخدام الطاقــة النوویــة ألنــه ینــتج عنــه نكبــة وكارثــة نوویــة مفجعــة مروعــة، حیــث تطلــق 
الطاقـــة النوویـــة إشـــعاعات تقتـــل وتجـــرح وتشــــوه آالف األشـــخاص كمـــا تلـــوث البیئـــة باإلشــــعاع 

بتلـك اإلشـعاعات النوویــة النـووي وكـذلك األشـخاص فیصـبحوا أشـخاص نــوویین حینمـا یصـابون 
، كحقهــم فــي العــیش فــي وجــود آمــن خــالي مــن  ،فتســلب حقــوقهم وتنتهــك حــریتهم انتهاكــًا شــدیدًا

مــن الملوثــات النوویــة، ویجــب اإلشــعاع، فمــن حــق كــل إنســان أن یعــیش فــي بیئــة آمنــة خالیــة 
  )١(. لمستقبلمقاومة إغراء الطاقة النوویة لكي نتجنب تأثیراتها المدمرة الممتدة نحو ا علینا

لـن أوموقف بارفت من ضرورة وجود إلزام خلقي تجاه األجیال المستقبلیة یتشابه مع موقف -
إن اســــتخدام السیاســــة الخطــــرة یضــــر األشــــخاص النــــوویین .. "حــــین رأى Allen Wood وود

یـاة طبیعیـة آمنـة، وال یجـب علینـا أن نختـار اسـتخدام الطاقـة ویسلبهم حقهم في الحیاة والحـق فـي ح
لزامنــا تجــاه األجیــال المســتقبلیة ونحــن  ٕ النوویــة ألنــه یــنم عــن عــدم وجــود وعــى أخالقــي بمســئولیتنا وا
 ،مسئولین عن حمایة األجیال المستقبلیة وأن نترك لها ما ورثناه من مـوارد طبیعیـة وبیئـة نقیـة آمنـة

ًا اختیــار هــذا البــدیل وهــو اســتخدام الطاقــة النوویــة حتــى لــو كــان ســیرفع مــن وال یجــب علینــا أخالقیــ
  )٢(".مستوى رفاهیتنا كثیرًا في الوقت الحاضر

م لنـا، ألننـا ویأتي االستنتاج البغیض حینما نعتقد أن هـؤالء األشـخاص النـوویین مـدینون بوجـوده
حینمـــا نختـــار السیاســـة اآلمنـــة ســـوف ال یوجـــد هـــؤالء األشـــخاص وحینمـــا نختـــار السیاســـة الخطـــرة 

  . أن یوجد هؤالء األشخاص النوویین السبب في سنصبح

وترى الباحثة أن هـذا أمـر غیـر مقبـول أخالقیـًا ویقـوم علـى اعتقـاد خـاطئ ال أخالقـي ألننـا 
  .یرجع الفضل في وجودنا ألحد سوى اهللا عز وجل لسنا عله مباشرة لوجود أي شخص، وال

یؤكــد بارفـــت علــى اإللـــزام الخلقــي تجـــاه األجیـــال : تجـــاه األجیـــال المســـتقبلیة اإللـــزام الخلقـــي) جـــ
المســـتقبلیة، وأنـــه یجـــب علینـــا أن ال نختـــار اســـتخدام األســـلحة النوویـــة أو سیاســـة النضـــوب ونفـــاذ 

إننــا حینمــا : "علـى تلــك األجیــال المســتقبلیة ، قــائالً  المـوارد أو عــدم إنجــاب أطفــال مــن أجــل الحفــاظ
نختار استخدام األسلحة النوویة، فأننا نضع نهایـة للجـنس البشـرى باختیارنـا الخـاطئ، ویجـب علینـا 
أن نحــل مشــكلة التهدیــد النــووي لكــي نــدافع عــن األرض التــي وهبتنــا الحیــاة ألكثــر مــن بلیــون ســنة 

                                                
(1) Derek Parfit: Comments, future generations, p. 853. 
(2) Allen Wood: Kants Ethical thought, metaphysics of Morales, p. 137. 
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الوصول إلـى النهایـة، أي أن التهدیـد النـووي  مـن الممكـن  ولكي نحمى مستقبل الجنس البشرى من
أن ینهــى الســاللة البشــریة، وكــذلك الحــال عنــدما تقــرر األجیــال القادمــة أن ال تنجــب أطفــاًال ، فهــذا 
قرار خـاطئ والسـیما حینمـا یصـبح قـرار جمـاعي،  و مـن الـداعي للقلـق األخالقـي أن ال نفـتح بـاب 

وضــوع ویجــب علینــا أن ننكــر هــذا االختیــار بســبب تأثیراتــه الســیئة النقــد األخالقــي فــي مثــل هــذا الم
أنه یجب علینـا أن یكـون  لـدینا إلـزام .. "ویرى في موضع آخر )١(".الشریرة على األجیال المستقبلیة

ألجیـال القادمـة ومـن الممكـن أن یضـع خلقي على اختیاراتنا ألن اختیارنـا هـو الـذي یحـدد مسـتقبل ا
نهایــة للجــنس البشــرى كمــا أن اختیارنــا هــو الــذي یحــدد هویــة األشــخاص المســتقبلیة وهــم یصــبحوا 
لغــز علــى نهایــة الجــنس البشــرى،  ُ ضـحایا الختیارنــا الخــاطئ وهــذا لــه مغــزى أخالقــي كبیـر وتــأثیر م

 Abortionجهـــاض مثـــل اإل قـــات ألســـئلة متشـــابهة عدیـــدةكمـــا أنـــه یتضـــمن معـــاني ضـــمنیة وتطبی
كـل  خـاطئ، جهـاض اختیـارتل األطفال، فهل منع الحمل أو اإلوق Contraceptionومنع الحمل 

هنـاك اخــتالف أخالقـي كبیــر بـین قتــل ، فتلـك األســئلة األخالقیـة تحــتكم إلـى مبــدأ التـأثیر الشخصــي
  )٢(".األطفال ومنع الحمل ،واألول أسوأ من الثاني

هـذه االختیـارات الغریبـة الشـاذة تجعـل مسـتقبل الجـنس البشـرى "وعلى هـذا ،یـرى بارفـت أن 
غـــامض وغیـــر محـــدد وتدفعـــه نحـــو المجهـــول فـــي ظـــل هـــذه الزیـــادة الرهیبـــة للجـــنس البشـــرى وهـــذا 

  )٣(".وعلینا أن نختار بدائل أخرى sterility عدم االنجاب واختیارتهدید النووي  المستمر ال

ومـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد بارفـــت علـــى اإللـــزام الخلقـــي تجـــاه الـــذات المســـتقبلیة، وأن علینـــا واجـــب 
االنتهـاك األخالقـي ، فاســتخدام السـجائر والتبــغ أخالقـي فـي حمایــة الـذات المسـتقبلیة مــن مثـل هــذا 

یمكـــن أن یصـــنف بأنـــه إســـاءة معاملـــة ضـــد حقـــوق الشخصـــیة الفردیـــة المســـتقبلیة مـــن أجـــل وجـــود 
لدینا إلزام خلقي تجاه البیئة وعلینـا تحـریم القنبلـة الذریـة والهیدروجینیـة وجمیـع أنـواع  ، كما أنحتمي

یئــة ویجــب علینــا المحافظــة علــى البیئــة التــي هــي مــن حــق الملوثــات البیئیــة ألنهــا تــدمر وتنتهــك الب
  )٤(. شعوب المستقبل ولیست من حقنا وحدنا

  :اإللزام الخلقي في إنقاذ الجمیع) د
یوجـد إلـزام  رأى بارفت أنه یجب علینا أن ننقذ الخمسة أشخاص بدًال من شـخص واحـد، وبالمثـل

خلقــي نحــو جمیــع الفقــراء بتقــدیم المســاعدة ویــد العــون لهــم بــدًال مــن تقــدیم المســاعدة لشــخص واحــد 
حتــى لــو كــان مــن األغنیــاء، وال یجــب علینــا أن نعطــى األولویــة إلنقــاذ األغنیــاء فقــط وكــأنهم هــم 

ـــذین لهـــم الحـــق أوًال فـــي إنقـــاذ حیـــاتهم، فهـــم الدرجـــة األولـــى ثـــم بعـــد ذلـــك یـــأتي ا ویجـــب . لفقـــراءال

                                                
(1) Derek Parfit: Comments future generation, p.,37. 
(2) Derek Parfit: The social discount rate, energy policy and future, edited by Douglas, 1983, p.p., 
31-33. 
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 174. 
(4) Derek Parfit: Five mistakes in moral mathematics, p. 378. 
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، ویجب علینا أن نعطى أهمیـة ووزن وقیمـة متسـاویة فـي  المحافظة على حیاة الفقراء واألغنیاء معًا
إنقاذ الجمیع، لكي یصبح فعلنا عادل، ومحاید وموضوعي، أذن یجب علینا أن ننقـذ الجمیـع وأكبـر 

ة األخالقیـة نفســها، عـدد مـن األشـخاص وال نفـرق بــین األغنیـاء والفقـراء، بـل نعطــى الجمیـع األهمیـ
فالجمیع متساویین في الحقوق فقـراء وأغنیـاء، كلهـم مثـل بعضـهم الـبعض، أي أنـه ینبغـي أن ینظـر 

  )١(.إلیهم جمیعًا نظرة واحدة ال تفرق بین غنى وفقیر

ء وتـرى الباحثـة أن مـن مـواطن القـوة فـي  نظریـة بارفـت األخالقیـة هـي إنهـا ال تفـرق بـین األغنیــا
  .والفقراء فئ الحقوق ،كما إن هذا  یزید من ثراء النظریة األخالقیة لدیة  على المستوى العملي

  القضایا األخالقیة المتعلقة باالختیار: خامساً 
األبــوة، العبودیــة، : "تنــاول بارفــت العدیــد مــن القضــایا األخالقیــة المتعلقــة باالختیــار علــى رأســها

لــم األخالقــي، مشــكلة القلــق، مشــكلة األلــم، وذلــك علــى النحــو مشــكلة الهویــة، الطفــل المعــاق، الظ
  :التالي

  :Parenthoodاألبوة -١
یــرى بارفــت أن األبــوة هــي واحــدة مــن القضــایا التــي نحترمهــا ونقدســها بوجــه عــام، وتوجــه 
حیـاة األفــراد نحــو األفضــل، وتجعـل للبشــریة قیمــة أخالقیــة جــدیرة بـأن تعــاش، فكــل أب لدیــه واجــب 

نحــــو أوالده، وهــــذا یجعــــل حیاتــــه جــــدیرة بــــأن تعــــاش ألنهــــا ستصــــبح ملیئــــة بــــالقیم  أخالقــــي ســــامي
األخالقیة كالتضحیة من أجـل أبنائـه بسـعادته وراحتـه لكـي  یجنـبهم الجـوع والفقـر والحرمـان، ولكـي 
یســتحق أن یكــون جــدیرًا  بــاالحترام مــن قبــل أوالده، ویجــب علــى اآلبــاء أن ال ینجبــوا طفــل معــاق 

  )٢(".زیز الجیني االنتقائيویستخدموا التع

  Slaveryالعبودیة -٢
أن اختیــار العبــد ووجــود رقیــق هــو اختیــار ال أخالقــي  و ال "رفــض بارفــت قضــیة العبودیــة ورأى 

یتفـق مـع احتـرام األشـخاص حتــى عنـدما یعـیش هـؤالء العبیـد حیــاة جیـدة جـدیرة بـأن تُعـاش، فالعبیــد 
لیـًا كتلـك التـي نجـدها لـدى المـواطنین األحـرار، كمـا أن العبیـد اآلن لیسـوا قد یملكـون ثقافـة رائعـة فع

هم الذین یعملون بأیدیهم، ولكن من خالل اآلالت ویمكثون سـاعات طویلـة أمـام اآلتهـم ،لـذلك فهـم 
أن نلغـــى نظـــام  عبیــد لتلـــك ا آلآلت، ومــن ثـــم فهـــم یختلفــون عـــن العبیــد الســـابقین،  ومـــن األفضــل

ة العبید لیسـت جیـدة ولیسـت جـدیرة بـاالحترام ولیسـت كریمـة، فلقـد تعرضـوا للظلـم ، ألن حیاالعبودیة

                                                
(1) Ibid, p. 176. 
(2) Ibid, p. 129. 
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االجتماعي واألخالقي عبر التاریخ ولـو اسـتطاعت البشـریة فـي الماضـي اكتشـاف اآلالت بـدًال مـن 
  )١(".استخدام العبید لكانت الحیاة أكثر سعادة

وباإلضــافة إلــى ذلــك، یــرى بارفــت أنــه ال یصــبح  جــائز أو مســموح بــه أخالقیــًا الحصــول علــى 
ن قـــدم المنفعــة والفائــدة لآلخـــرین، ولكــن هــذا الفعــل فـــي مــذهب المنفعــة یصـــبح  ٕ طفــل عبــد حتــى وا

، وفــى الواقــع یعــد هــذا الفعــل اختیــار ظــالم غیــر عــادل و  ه مســموح بــ غیــرمســموح بــه وجــائز أخالقیــًا
، بل المسموح به أخالقیًا أن نظل بال أوالد، إذا ما كنا نرید طفل عبـد لنـا، ألنـه یجـب علینـا  أخالقیًا
أن نبحـــث عـــن الوجـــود العـــادل الـــذي فیـــه مســـاواة ویجـــب علینـــا أن نقـــدم المنفعـــة والفائـــدة لمعظـــم 

ذا مـ ٕ ا عرفـت األشخاص بدون أن یدفع هؤالء العبید الحساب وال تصـبح التضـحیة علـى حسـابهم، وا
األم أنهــا ســتولد  طفــل عبــد، فمــن األفضــل لهــا أن ال تنجبــه لكــي ال تصــبح الســبب فــي شــقائه ألن 

ن هــذه األم ال تفیــده  ولــذا فــأعلیهـا واجــب أخالقــي تجاهــه وسـیعد وجــوده هــو ســبب تعاســته وشـقائه، 
ال یعــیش ، ألن هــذا الطفــل العبــد !وال تقــدم لــه أي فائــدة أو منفعــة تفیــده حینمــا تصــبح ســبب وجــوده

حیاة كریمة أو مرفهة، كما أن أمـه ال تقـدم لـه نفـع أو فائـدة حینمـا تصـبح سـبب وجـوده بـل تقـدم لـه 
الضــرر واإلســاءة وتصــبح حیاتــه بــال قیمــة، أي أن الخیــر األخالقــي هــو أن ال نصــبح الســبب فــي 
وجــود شــخص مــا، بــل نصــبح الســبب فــي ســعادته ودفــع حیاتــه لألفضــل، ولــدى هــؤالء العبیــد ظلــم 

جتمــاعي وعــدم عدالــة اجتماعیــة وحیــاتهم ال تعــد جــدیرة بــأن تعــاش وال یوجــد بهــا قیمــة وال یجــب ا
علینــا أن نعتقــد أن هــؤالء ضــعفاء فــي العقــل وناقصــین فــي كــل الممیــزات التــي تســتطیع أن تجعــل 
 الحیاة جیدة وجدیرة بأن تعاش، وال یجب أن نعتقد أن هؤالء العبیـد هـم البلهـاء األغبیـاء الـذین لـیس

  )٢(. لهم وزن أو قیمة وأنهم وسائل فقط ولیسوا غایات

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(1) Derek Parfit: On doing the best for our children, p.p 102-103. 
(2) Ibid, p.p., 104-105. 
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  :الظلم األخالقي-٣

  :یرى بارفت أن الظلم األخالقي یتمثل في عدة مواقف حیاتیة منها
عــاق إعاقــة شــدیدة وقاســیة جــدًا تقضــى علــى أي طمــوح أو   -١ ُ اختیــار الحصــول علــى طفــل م

  .نجاح أو رغبة له
  .اختیار فتاة الرابعة عشر من عمرها أن تحمل بطریقة غیر شرعیة وتنجب طفًال فقیراً   -٢
  .اختیار النووي التقني استخدام السیاسة الخطرة كاستخدام الطاقة النوویة غیر اآلمنة  -٣
  )١(. عدم مراعاة تأثیر اختیارنا على اآلخرین  -٤
اختیـار المجـرم أن یسـرق لعـوزه واحتیاجـه قـوت یومــه، ألنـه ال یصـل إلـى الحـد األدنـى مــن   -٥

المعیشة، ثم یوضع في متاهات السجون و یصبح عقابه ظلمًا لـه ، ألن السـجین ال یسـتحق 
تلك العقوبة، ویكفى ما یشعر به السـجین مـن ظلـم ال أخالقـي ویجـب أن نمـد یـد العـون إلیـه 

اعد فقـــراء العـــالم لكـــي یعیشـــوا حیـــاة كریمـــة، ونعطـــیهم فرصـــة للعـــیش وال نعـــاقبهم علـــى ونســـ
  .فقرهم واحتیاجهم ونمد لهم ید العون واإلحسان

  :مشكلة عدم الھویة الشخصیة -٤

تحـدث بارفـت عــن تـأثیر اختیاراتنــا علـى هویــة األشـخاص فـي المســتقبل، فـي العدیــد مـن مؤلفاتــه 
ختیـــارات تــؤثر علـــى هویـــة األشـــخاص فــي المســـتقبل، إال أنهـــا ال تـــؤثر أن هـــذه اال الفلســفیة مؤكـــداً 

علــى عـــددهم فســـواء اخترنـــا السیاســـة اآلمنـــة أو السیاســة الخطـــرة، أو إذا مـــا حافظنـــا علـــى المـــوارد 
، أن  الطبیعیــة أو ســاعدنا علــى نضــوبها، فأننــا نســتطیع أن نفتــرض بطریقــة جــائزة ومباحــة أخالقیــًا

ون في المستقبل، أي أن اختیارنـا سـوف ال یـؤثر علـى عـدد هـؤالء نفس عدد األشخاص سوف یولد
  )٢(. األشخاص في المستقبل ولكنه سیؤثر على هویاتهم المستقبلیة

، فالشـخص یتغیـر بتغیـر الـزمن هویـة الشخصـیةواعتقد بارفت أنه ال یوجد معیار ثابت لل
وتتغیــر میولــه وانطباعاتــه وشخصــیته، وبالتــالي تتغیــر هویتــه مــع كــل تلــك التغیــرات التــي تصــاحب 

 )٣(.الفـرد مــن الطفولــة وحتـى الشــیخوخة نتیجــة اختیاراتـه المختلفــة المتفاوتــة لـنفس المواقــف الحیاتیــة
مانیـًا ومكانیـًا حینمـا نختـار ز ومـن ثـم نحـن نسـتطیع أن نـؤثر علـى هویـات األشـخاص البعیـدین عنـا 

ــــة وأزمــــة اال ــــال -سیاســــة النضــــوب مــــثًال وهــــذا یؤلــــف مشــــكلة عــــدم الهوی شخصــــیة أو أزمــــة األجی
، المســتقبلیة ، ألننـــا حینمــا نختـــار مســتوى الحیـــاة األعلــى لنـــا، ســنختار لهـــم مســتوى الحیـــاة األدنـــى

                                                
(1) Derek Parfit: Future generation, further problems, p. 118. 
(2) Derek Parfit: Prudence, morality, and prisoner's Dilemma, British academy, vol, 65, 1979, p. 38. 
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 365. 
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فاألجیال المستقبلیة ستدین بوجودها الختیارنا الذي سوف یحدد هویتها في المسـتقبل وسـوف یحـدد 
  )١(.اختیارنا مستقبل األجیال القادمة ومن ثم ال توجد هویة ثابتة

قاء وهو یحتـوى علـى الـوعي والـذاكرة التـي لذلك فإن الهویة لیست هي ما حدث، ما حدث هو الب
متغیــرة دومــًا  هــىتكــون االســتمراریة العقلیــة ألنــه ال یوجــد طبیعــة خاصــة بنــا وال طبیعــة ثابتــة، بــل 

لیســت أكثــر مــن العالقــات فالهویــة الشخصــیة  )٢(. بتغیــر الظــروف والمواقــف وحــاالت األشــخاص
 )٣(. النفســیة واالســـتمراریة الســـیكولوجیة، ومفهـــوم الشـــخص یقــوم علـــى تصـــاعد األحـــداث والحقـــائق

ذلك فهــي لیســت ذو ومــن الممكــن أن یختــزل إلــى مجموعــة مــن الحقــائق مثــل الحــدوس والــذاكرة ولــ
قیمة أخالقیة ولیسـت الهویـة فطریـة بـل هـي حقیقـة سـطحیة واعتقـاد خـاطئ یجـب طرحـه فـال یوجـد 

  )٤(. هناك انفصال بین األشخاص

األخالقیة األكثر أهمیـة، وتحتـل جـزء  مشكلة عدم الهویة هي المشكلة"وعلى هذا یرى بارفت أن 
نـه ا ،ألسـباب كثیـرة أهمهـاهام في نظریتنا األخالقیة وسـوف تصـبح أكثـر أهمیـة فـي تـاریخ البشـریة 

ال توجــد هویــة شخصــیة ألننــا نســتطیع أن نــؤثر علــى هویــات األشــخاص المســتقبلیین البعیــدین عنــا 
، أي أن اختیارنـــا ســـوف یـــؤثر علـــى هویـــة األجیـــال  المســـتقبلیة، ومـــن ثـــم فـــال وجـــود لهویـــة زمكانیـــًا

  )٥(.شخصیة بل هناك هویة مجتمعیة، كأن نقول أن هویة المجتمع الصیني اإلخالص مثالً 

  :مشكلة القلق -٥

  :لق على مستقبلنا، وهذا القلق نوعانیرى بارفت أن االختیار الفردي یعد سببًا كافیًا  للق

  قلق موضوعي عام -ب           قلق ذاتي خاص         -أ

  Self concernالقلق الذاتي   -أ
تصــور بارفــت أننــا لــدینا ســبب كــافي للقلــق علــى مســتقبلنا و لــدینا رغبــة عقلیــة لكــي نتجنــب هــذا 

  ونحن. ش وتحمل قیمة أخالقیةالقلق، وهى رغبة سلبیة فنحن نرید أن نعیش حیاة جدیرة بأن تعا

  

  

  

                                                
(1) Derek Parfit: Is personal identity what matters, p. 84. 
(2) Derek Parfit: Personal Identity, the philosophical review, p. 80.  
(3) Derek Parfit: Persons, bodies , and human being, oxford black well, 2007, p. 217. 
(4) Derek Parfit: Divided minds and the nature of persons, oxford, 1987, p. 19. 
(5) Derek Parfit: Personal identity, the phil,osophical review p. 17., p. 36. 
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نقلق ألننا نبحـث عـن السـعادة ونتجنـب األلـم ونریـد مـن المسـتقبل أن یفـي برغباتنـا الحاضـرة ومـن  
برر غریزي متوقع مستقبلي ُ   )١(.ثم نقلق على مستقبلنا الخاص وهو قلق م

  :ویوجد أنواع عدیدة من القلق الخاص لدى بارفت هى
 هو القلق الصادر من األب أو قلق األب تجـاه أوالده والنـاتج مـن حـب األب : القلق األبوي

  .ألوالده وخوفه على مصلحتهم ومنفعتهم وهو یتضمن قیمة الحب ألطفالنا
 ــق المشــتق حاضــرة ومشــروعاتنا تجــاه المســتقبل هــو القلــق الــذي یشــتق مــن رغباتنــا ال: القل

  .لكى نصبح األفضل ولكي  نفى برغباتنا ومشروعاتنا المستقبلیة وهو غیر مقید
 برر ُ هو القلق الذي له دوافع قویة وأسباب كافیة تبرره عقلیًا وهو یشـتق مـن قلقنـا : القلق الم

  .المباشر وهو قلق محدود ومقید
 المشـاعر والعواطـف، وهـذا القلـق یـؤثر علـى المشـاعر  هو القلق الذي یحرك: القلق المؤثر

ا  باشــر ویغطــى كــل مظــاهر الرفاهیــة ولكنــه یســقط شــیئً ُ أكثــر مــن القلــق المشــتق ألنــه قلــق م
ا   .فشیئً

 هـو قلـق األم علــى أطفالهـا واألب علــى أطفالـه الصــغار وهـو قلــق : القلـق الغریــزي الفطــري
  .ینبع من الغریزة والفطرة السلیمة

  ـــق ـــم خـــاص : المتوقـــعالقل هـــو القلـــق الـــذي نتوقعـــه حـــین نشـــاهد شـــئ مفـــزع أو یصـــیبنا أل
یجعلني أتوقع أن هذا األلم سوف ینتقل إلى أطفالي، فأنا أتوقـع ألـم أبنـى ولكنـى ال أسـتطیع 
أن أتوقع األلم ألي شخص آخر، ونحن نسـتطیع أن نتوقـع األلـم لشـخص مـا غریـب بسـبب 

وقــع األلــم النــاجم مــن القلــق الظــاهري لــبعض األشــخاص الــذاكرة، والتــذكر الظــاهري، وأنــا أت
  .فى المستقبل بسبب االستمراریة السیكولوجیة

 هــو القلــق والخــوف علــى نفســي فــي المســتقبل وعلــى الــذات المســتقبلیة : القلــق المســتقبلي
التــي تــدخل معــي فــي اســتمراریة ســیكولوجیة واتصــال نفســي ویحــدث بیننــا عالقــات متبادلــة 

  .القة تأثیر من واحد إلى واحدویكون هناك ع
هو قلق ضروري بالنسبة لنا وهو مزیج من القلق التأثیري والقلـق الثـانوي المشـتق : القلق العقلي -

  )٢(.ونحن جمیعًا نملك مثل هذا النوع من القلق العقلي

  Objective Concern وضوعيالقلق الم )ب

نحـن ال نحتـاج إلـى مثـل : "فضل بارفت القلق الموضوعي العام على القلق الـذاتي الخـاص قـائالً 
هذا القلق الخاص، فبدونه تتجه حیاتنـا نحـو األفضـل، كمـا أن الـذي یجعـل حیاتنـا أفضـل لـیس هـو 

وهـو أشـمل وعـام وهـو القلق الخاص وحده، بـل یجـب أن نضـیف إلیـه هـذا القلـق العـام الموضـوعي 
                                                

(1) Derek Parfit: Over population and the quality of life, population Ethics, p. 18. 
(2) Derek Parfit: What matters,. oxford university press,2006. p.p 80-82. 
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قلـق علــى مســتقبل اإلنســانیة كلهــا وهــو ال یقــوم علــى أســباب نفعیــة أو أســباب المصــلحة الشخصــیة 
البراجماتیــة، ـبـل یقــوم علــى أســباب إیثاریــة غیــر نفعیــة أو براجماتیــة لكــي نهــتم برفاهیتنــا وســعادتنا 

، وال یجــب علینــا أن نهــتم كثیــرًا بمثــل هــذا القلــق الخــاص، وأن نت جاهلــه تمامــًا ونهــتم بــالقلق جمیعــًا
العام المباشر ألنه قلق موضوعي في حین أن القلـق الـذاتي هـو قلـق غیـر مباشـر یقـوم علـى القلـق 
علـــى أقاربنـــا وأطفالنـــا ویقـــوم علـــى الحـــب، فـــي حـــین نجـــد القلـــق الموضـــوعي  یقـــوم علـــى الواجـــب 

علــى مسـتقبل اآلخــرین بهــذا األخالقـي  ومــا ینبغـي علینــا فعلـه أخالقیــًا ، ألنــه یجـب علینــا أن نقلـق 
الشكل الذي نقلق به على أنفسنا، وهـذا القلـق الموضـوعي لـه أسـباب موضـوعیة حیادیـة نزیهـة هـي 
القلق على مستقبل اإلنسانیة والجنس البشرى، فـي حـین أن القلـق الـذاتي ال یصـبح لـه أسـباب ألنـه 

لحـب ال یحتـاج أن یؤسـس یؤسس على الحب، حب أقاربنا وأصدقائنا وهو یقـوم بـدون أسـباب ألن ا
  )١(".على أسباب، ویجب علینا أن نحب أوالدنا ونقلق علیهم ألنهم أوالدنا بدون أي سبب آخر

  :إذن فضل بارفت القلق الموضوعي على القلق الذاتي لألسباب اآلتیة
  .لى اآلخرینالقلق الموضوعي یجعل حیاتنا تتجه لألفضل ومستقبلنا أفضل ألنه قلق ع-١
ذو  هالقلــق الموضـــوعي العـــام ینبـــع مــن المـــذهب اإلیثـــارى ویتعـــارض مــع مـــذهب الســـعادة اللذیـــ-٢

  .النظرة الضیقة
القلــق الموضــوعي یحــدث تــوازن أخالقــي  بــین قلقنــا علــى أنفســنا وقلقنــا علــى اآلخــرین ویجعلنــا -٣

تطرفــة األنانیــة التــي نتمســك بتلــك النظریــة المعتدلــة غیــر المتطرفــة ونــرفض مطالــب النظریــة الم
ینكر أصحابها أن لدینا سبب لكي نهتم برفاهیة اآلخرین ونقلق على مستقبلهم ولكننـا فـي الواقـع 
لدینا أسباب قویة لكي نقلق علیهم وأن نراعى تأثیر اختیاراتنـا علـیهم، وهـذا مطلـب عقلـي ونحـن 

  .نملك مثل هذا القلق غیر األناني الذي یحقق الخیر لنا
وضــوعي یراعــى أن لــدینا اســتمراریة ســیكولوجیة مــع اآلخــرین، وأن مــن حقنــا أن نقلــق القلــق الم-٤

  )٢(.المستقبل على ذاتنا المستقبلیة في
وبــالرغم مــن تفضــیل بارفــت للقلــق الموضــوعي علــى القلــق الــذاتي ، فــإن هــذا ال یعنــى أنــه 

إن حیاتنـا سـوف تتجـه إلـى : "لنـوع مـن القلـق الـذاتي، حیـث نجـده یقـولدعـي إلـى تجاهـل مثـل هـذا ا
األســوأ بــدون مثــل هــذا القلــق علــى مســتقبلنا الخــاص، ألن هــذا النــوع مــن القلــق الخــاص ضــروري 
ذا مــا افتقــدناه  ولــم یوجـد لــدینا مثــل هــذا النــوع مـن القلــق علــى مصــیرنا الخــاص، فــأن  ٕ بالنسـبة لنــا وا

ولـذلك یجــب أن یوجـد لـدى مثــل هـذا القلـق المعتــدل عـن ألمــي . بـال شــكحیاتنـا سـتتجه إلــى األسـوأ 
الحاضر، وأنا أستطیع أن یصبح  لدى مثل هذا النوع من القلق الخـاص حتـى لـو كنـت أعـانى مـن 

                                                
(1) Ibid, p.p., 23-24. 
(2) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 82. 
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فقــدان الــذاكرة  وال أعــرف أي شــئ عــن نفســي، ومثــل هــذا القلــق الخــاص علــى وجــودي ومســتقبلي 
  )١(".یصبح  قلق معتدل غیر أناني

إذن ،دعــي بارفــت إلــى القلــق االیثــاري الغیــري  المعتــدل وهــو القلــق علــى رفاهیــة اآلخــرین  
الــذي یتمثــل فــي اإلذعــان  Egoistic concernونهــى عــن القلــق األنــاني  ،وعلــى مصــیري أیضــاً 

. ى حســاب اآلخـرین وال نهــتم سـوى بـالقلق علــى أطفالنـا فقــطلرغباتنـا وتحقیـق مســتقبلنا ورفاهیتنـا علـ
كمــا طالبنــا أن نتحـــول مــن القلـــق األنــاني إلـــى القلــق الغیـــري اإلیثــاري المعتـــدل  وأن نغیــر مـــن  )٢(

یریـــة ألن لـــدینا وجـــود مســـتمر فـــي معتقـــداتنا األخالقیـــة مـــن قطـــب األنانیـــة إلـــى قطـــب اإلیثـــار والغ
  )٣(. المستقبل

ومــن جهــة أخــرى، لــم یكــن لــدى بارفــت هــذا النــوع مــن القلــق النــاتج عــن الفــزع مــن المــوت 
The fear of death ،بغـي لنـا أن نسـخ مصـغرة واختـزالیین وتكـراریین، فـال ین ننـا جمیعـاً أ عتقادهال

نخــاف مــن المــوت ومــا نخــاف منــه ســوف یختفــي إذا مــا أدركنــا أن لــدینا اســتمراریة نفســیة واتصــال 
ســـیكولوجي بـــین ذاتنـــا الحاضـــرة وذاتنـــا المســـتقبلیة أو نســـختي المكـــررة منـــى لـــذلك فـــال تعـــد الهویـــة 

ــل وولــفوعلــى هــذا عــارض بارفــت موقــف  )٤(.خصــیة مهمــة أو لهــا أهمیــة أخالقیــةالش   روبــرت ب
نه إذا ما توقفنا عن االهتمام بالهویة وعدم الخـوف مـن المـوت، فـأن هـذا مـن الممكـن إ"..حین قال 

أن یجعل عالقتنا باألشخاص أكثر سـطحیة وهشاشـة وسـتنمحي القـیم األخالقیـة فـي  تعامالتنـا مـع 
ن إ: "ورد علــى روبــرت بــل وولــف قــائالً بارفــت عــن عــدم وجــود هویــة شخصــیة  ، ودافــع"األشــخاص

هذا یزید من ثراء القیم األخالقیة في حیاتنا فـال یجـب علـى أن أفكـر فـي مـوتى بعـد اآلن، فـي ظـل 
هـذا الوجـود المسـتمر لعقولنــا وفـى النسـخ المصـغرة منــى، لـذلك یصـبح الخـوف مــن المـوت لـیس لــه 

واالختـــــزالیین  Reductionists النســـــخ المصـــــغرةظـــــل وجـــــود  وجـــــود ویصـــــبح ســـــؤال فـــــارغ فـــــي
واالستمراریة النفسیة واالتصال النفساني، فالحقیقـة تكمـن فـي البقـاء عـن طریـق االنقسـام، واالنقسـام 
أفضــل مـــن البقـــاء بســـبب عالقتــي المســـتمرة باألشـــخاص النـــاتجین عنــى وذواتـــي المســـتقبلیة، لـــذلك 

بــرر ولــ ُ یس لــه أسـباب كافیــة تســمح بــه كمـا أن عــدم الخــوف مــن یصـبح الخــوف مــن المــوت غیـر م
  )٥(.الموت له نتائج جیدة على مستقبلنا

وبعبارة أخرى، لم یكن لدى بارفـت مثـل هـذا النـوع مـن القلـق الوجـودي علـى ذاتـه أو خوفـه 
ویعتقـد بهــا ،بــالرغم مـن أنــه رأى إنهــا ) االستنســاخ(ختزالیــة مـن المــوت ألنـه كــان یــؤمن بالنظریـة اال

صعبة في التصدیق ولكنه رأى أنها النظریة األكثر حیادیة، وهى تمثل تعـویض ونـوع مـن المواسـاة 

                                                
(1) Derek Parfit: Is personal identity what matters, p. 24. 
(2) Derek Parfit: Unimportance of personal identity, p. 17. 
(3) Derek Parfit: Is personal identity what matters, p. 27. 
(4) Derek Parfit: Comment's, consequentialist rationality, p. 836. 
(5) Derek Parfit: Is personal identity what matter, p. 27. 
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والتعزیة عن هذا العمر القصیر الذي ینتهي بموتى، وحینما یصبح لـدى نسـخة مصـغرة فـال یصـبح 
لــه بعــض خــواص  Physical spectrum" ي الجســديطیفــ"المــوت شــر بالنســبة لــي، وسیصــبح 

، وال یهـــم تمامـــًا  الخالیـــا الموـجــودة فـــي جســـدي وعقلـــي وسیصـــبح الشـــخص النـــاتج یشـــبهني تمامـــًا
السؤال األخالقي عن هذا الشخص النـاتج هـل یشـبهني تمامـًا أم ال؟ المهـم أن الشـخص المستنسـخ 

علینــا أن نفــزع مــن المــوت ألن مــا منــى یصــبح لــه اســتمراریة ســیكولوجیة معــي، ومــن ثــم ال یجــب 
نخاف منه سوف یختفي في ظل عالقتي  بنسختي التـي هـي  طبـق األصـل منـى، كمـا أنـه یصـبح 

نما مـا هـو معقـول أن نهـتم بأشـكال االتصـال  من غیر المعقول أن نظل ٕ نحترم الهویة الشخصیة، وا
مــا هــو معقــول أن  الســیكولوجي التــي تقــام بینــي وبــین نســختي التــي هــي طبــق األصــل منــى، لــذلك

  )١(. یتالشى خوفي من موتى في ظل هذا الوجود المستمر لعقولنا

  مشكلة األلم -٦

  :تعریفه -أ
نیـه الجمیـع، ال یعد األلم لدى بارفت ألمًا شخصیًا  بل هو ألم الجمیع، وهـو مجمـوع مـا یعا

بـل ألـم جمـاعي   لذلك فهو ألم موضوعي ال شخصي یعبر عن معاناة الجمیع وهو لیس ألمـًا فردیـاً 
یعبر عما یشعر به الجمیع ویمكن أن یقاس بالكمیة وهو مجمـوع معانـاة األعـداد الكبیـرة مثـل كمیـة 

 ، مـا یعانیـه الملیـون  ذن فـاأللم هـو كمیـة معانـاة أكبـر، والشـر هـو مجمـوعإمعاناة شعب بأكمله مثًال
ذن فالشــر األخالقــي لــیس مجمــوع معانــاة شــخص واحــد بــل مجمــوع مــا یعانیــه الجمیــع  إمــن األلــم، 

لــم جمــاعي واأللــم هــو مجمــوع المعانــاة، والمعانــاة هــي حاصــل جمــع ة جمعیــة والشــر أ،لــذا فالمعانــا
آلخــــــرین أخالقــــــي لمجمــــــوع آالم اآلخــــــرین أو حاصــــــل جمــــــع آالم اآلخــــــرین، أو مجمــــــوع معانــــــاة ا

  )  ٢(.بأستثنائى أنا

لــم ذاتــي أموضــوعیًا  ولكنــه    وذلــك بســبب اعتقــاد بارفــت أن ألمــي الشخصــي الــذاتي لــیس ألمــاً 
:" قـائًال   هعبـر عنـشخصي و عدم فارغ ال قوام له ،لذا فهو ال یصبح شر موضوعي وهذا هو ما 

، فالشــر الــذاتي ال یصــبح  شــر  إن آالمنــا الخاصــة ال تصــبح شــر ومعاناتنــا الخاصــة ال تعــد  شــرًا
صـي، فـاأللم یعـد شـرًا ال شخ )٣(".أخالقي، في حین أن كـل ألـم یحـل باألشـخاص اآلخـرین یعـد شـر

ـــم شـــر ال شخصـــي، شـــر  وحینمـــا یصـــبح هنـــاك المزیـــد مـــن األشـــخاص یعـــانون حینئـــذ یصـــبح األل
موضوعي، وهو ألم شخص آخر أو ألم اآلخرین، لذلك فـإن األلـم الـذي أشـعر بـه هـو ألـم شخصـي 

                                                
(1) Derek Parfit: Comment's consequentialist rationality, the fear of death, p. 835. 
(2) Derek Parfit: Philosophy and public affairs, innumerate Ethics, p. 285. 
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, the limited suffering principle, p. 408. 



١٢٨ 
 

ولــیس بــه شــر أخالقــي وال یجــب علینــا أن نتجنبــه علــى حســاب اآلخــرین ،ویجــب علینــا أن نعــانى 
  )١(.جل اآلخرینعاناة من أونتحمل المشقة والم

  الفرق بین األلم والمعاناة والخطیئة والشر -ب

شـر میتـافیزیقي وهـو مجـرد تعبیـر عـن الـنقص ،ثـم هنـاك :أن الشر ثالثة أنواع  لیبنتز رأى
ــــذي یتمثــــل فــــي  ــــراً  الشــــر الطبیعــــي ال ــــذي ینحصــــر فــــي  صــــورة الــــم، وأخی ــــاك الشــــر الخلقــــي ال هن

إنــه :"فــي حــین أن الشــر الــذي تحــدث عنــة بارفــت هــو الشــر األخالقي،حیــث نجــده یقــول .الخطیئــة
، وهــذا الشــر لــه مغــزى ضــخم تتحــول المعانــاة إلــى شــر أخالقــي حینمــا تصــبح المعانــاة كبیــرة واأللــم

بیــرة وألــم ضــخم ،وهــذا الشــر أخالقــي كبیــر ویســتطیع أن یجعــل حیاتنــا تتجــه لألســوأ ألنــه معانــاة ك
األخالقـــي نـــاجم عـــن الشـــر األصـــلي الموجـــود فـــي العـــالم مـــن ســـوء توزیـــع للمـــوارد والخیـــرات ومـــا 

كمـــا أن الخطیئـــة التـــي یرتكبهـــا الفـــرد وال یمكـــن اغتفارهـــا أو  )٢(."وفقـــر كـــوني یصـــاحبه مـــن جـــوع
شـــر وینـــتج عنهـــا كمیـــة مـــن المعانـــاة وهـــى أســـوأ بطریقـــة مطلقـــة مـــن األلـــم  التســـامح فیهـــا تصـــبح

والمعاناة التي یعانى منها كل الجنس البشرى، أي أنه حینما یعـانى كـل الجـنس البشـرى مـن عـذاب 
الخطیئــة أســوأ شــدید ومعانــاة قاســیة یصــبح هــذا أقــل شــرًا مــن الخطیئــة التــي یرتكبهــا الفــرد، أي أن 

ة، والشر الـذي تحدثـه الخطیئـة یكـون أكبـر مـن الشـر الـذي ینتجـه األلـم، أي بطریقة مطلق من األلم
واإلرادة  الفردیــة أن هنـاك شـر أكبــر متمثـل فـي الخطیئــة وشـر أصــغر متمثـل فـي األلــم الشخصـي، 

ألنهـا إرادة فوضـویة ترتكـب الشـر والخطـأ األخالقـي وهـى أسـاس مشـكلة   الحرة هي سـبب الخطیئـة
أللم الذي یشـعر بـه  األشـخاص اآلخـرین  الـذین یعـانون  ،حینئـذ یصـبح الشر في العالم و أساس ا

  )٣(.الشر أخالقي  في حین أن األلم الشخصي هو شر ال أخالقي

  اإللزام الخلقي واأللم -جـ
ــدرك إذا مـــا  ُ یــرى بارفــت أن علینــا إلــزام خلقــي فــي أن نخفـــف مــن ألــم أي موجــود واعــي م

ه یجــب علینــا أن نعــالج خمســین شخصــًا مــن كمیــة معانــاة كبیــرة، بــدًال مــن أن نعــالج اســتطعنا، وأنــ
شخص واحد من معاناة كبیرة ، ویجب علینا أن ننقذ خمسة أشخاص من المـوت بـدًال مـن شـخص 
واحـد ألن خســارة الخمســة أشــخاص تصــبح أفــدح وأكبــر، وكمیــة المعانــاة التــي یشــعر بهــا الخمســین 

أي أن األلــم یمكــن أن یقــاس لمعانــاة التــي یشــعر بهــا شــخص واحــد، شــخص تعــد أكبــر مــن كمیــة ا
وأیضـًا . ، كمیـة مـا یعانیـه األشـخاص وقـد تصـبح كمیـة معانـاة أكبـر أو كمیـة معانـاة أصـغربالكمیـة

                                                
(1) Derek Parfit: The tanner lecture on human values, p. 353. 
(2) Derek Parfit: Climbing the mountain, p. 181. 
(3) Ibid, p.p., 297-298. 
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یجــب علینــا أن ننقــذ حیــاة أشــخاص كثیــرین بــدًال مــن إنقــاذ مجموعــة مــن األشــخاص مــن األضــرار 
  )١(.لضرر األكبر بدًال من أن نمنع الضرر األصغر أو األقلاألقل، أي إنه یجب علینا أن نمنع ا

ومن جهة أخرى، فإن علینا إلزام خلقي فـي أن نعطـى األولویـة لمسـاعدة األشـخاص الـذین 
ن نساعد الشخص األسوأ حـاًال علـى اإلطـالق، یواجهون كثیرًا من األضرار وعلینا إلزام خلقي في أ

فال یجب علینا أن ننقـذ شـخص واحـد مـریض بالتهـاب المفاصـل مـن العمـى بـدًال مـن أن ننقـذ عـدد 
مـن األشــخاص فاقــدي البصــر مــن التهــاب المفاصــل، كمـا أنــة یجــب علینــا إنقــاذ شــخص واحــد مــن 

أضـرار أقـل وأصـغر ویجـب علینـا الضرر الكبیـر الفـادح بـدًال مـن إنقـاذ أشـخاص كثیـرین مـن كمیـة 
  )٢(. أخالقیًا أن نعطى األولویة لمساعدة  ذوى االحتیاجات الخاصة وتخفیف معاناتهم الكبیرة

 وباإلضــافة إلــى ذلــك، فقــد تخیــل بارفــت أن لــدینا إلــزام خلقــي فــي توزیــع اآلالم، وأننــا یجــب
علینـــا أن نقـــوم بتوزیـــع عـــادل لـــآلالم التـــي یعـــانى منهـــا األشـــخاص، ویجـــب علینـــا أخالقیـــًا أن ننقـــذ 
شــــخص مــــن العــــذاب القاســــي واآلالم الشــــدیدة بــــدًال مــــن إنقــــاذ الكــــل مــــن اآلالم الخفیفــــة ألن هــــذا 
الشـخص سیصــبح أســوأ حـاًال علــى اإلطــالق بسـبب مــا یعانیــه مـن اآلالم ، وال یجــب علینــا أخالقیــًا 

ن نتركه علـى هـذه الحالـة السـیئة یظـل یعـانى بشـدة طـوال الوقـت، ألنـه یجـب علینـا أن نمنـع أكبـر أ
مـدرك ونحـن نملـك  كمیة من المعاناة، كما أن علینا إلزام خلقي أن نخفف من ألم أي موجود واعي ُ

وكـل فـرد علیـه شخصـیة، موضـوعیة -أي أن المعانـاة المعظم األسباب لكي نخفف من هذا األلم، 
  )٣(. یتجنب المعاناة واأللم الشخصي لدى اآلخرین أن

ویوجــد إلــزام خلقــي فــي أن نتجنــب أســوأ نتیجــة مــن نتیجتــان، أي ال یجــب علینــا أن نمنــع  
أكبــر كمیــة مــن الضــرر لشــخص واحــد بــدًال مــن كمیــة مــن الضــرر أقــل ألشــخاص كثیــرین، ألننــا 

جــب علینــا أن نمنـــع أكبــر كمیـــة مــن الضـــرر ألكبــر عــدد مـــن األشــخاص، لـــذلك یجــب علینـــا أن ی
كمــا أننــا جمیعــًا نملــك أســباب شخصــیة لكــي  )٤(. نســاعد الملیــون بــدًال مــن مســاعدة شــخص واحــد

إلـزام خلقـي  وعلینـا "Agent-Relative"" عامـل القرابـة"نهرب من األلم وتلـك األسـباب تتمثـل فـي 
فـي أن نمنـع أكبـر كمیـة مـن المعانــاة لألشـخاص اآلخـرین وأن ال نراعـى عامـل القرابـة ألن مجمــوع 

  )   ٥(.المعاناة للملیون شخص سیعد أكبر من مجموع معاناة شخص واحد

  واأللم والندم األخالقي العالقة بین اللوم واالستحقاق والمعاناة -هـ
قد یصبح شـر ذاتـي حینمـا یلحـق الضـرر بكـل مـا هـو فـردى  Blameیرى بارفت أن اللوم 

وقـــد یصـــبح شـــر موضـــوعي حینمـــا یلحـــق الضـــرر بـــاألفراد، وكـــل فاعـــل أخالقـــي  یقصـــد باختیـــاره 
                                                

(1) Derek Parfit: Philosophy and public affairs, innumerate Ethics, p. 294. 
(2) Derek Parfit: The tannel lectures on human values, p. 354. 
(3) Derek Parfit: Climbing the mountain, p.p 181-182. 
(4) Ibid, p.p., 297-298. 
(5) Derek Parfit: Reasons and persons, p.p., 407-408. 
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تحق الفردي قتلى یستحق اللوم والعقاب بقراره المتطرف على ما فعله بى مـن أثـم وذنـب، ونحـن نسـ
اللوم حینما نسعى وراء مصالحنا الشخصیة دون مراعاة لصالح اآلخرین، ومن ثم فـإن الفعـل الـذي 

   )١(. یستحق اللوم هو الفعل الفردي الخاطئ الذي ینبع من القرار الخاطئ واالختیار األناني

، ومـــن جهـــة أخـــرى رأى بارفـــت أن النـــدم بـــین اللـــوم واالســـتحقاق إذن فهنـــاك عالقـــة قویـــة
األخالقـي لــیس لــه قیمـة أخالقیــة ولــم یفطـن إلــى أهمیــة النـدم ولــم یعطــى لـه أي قیمــة أخالقیــة، فــي 

وفطن إلى أهمیة الندم األخالقي وأنـه أقـوى مـن اللـوم اإلجتمـاعى ورأى أنـه  نوزایاسب حین قد سبقه
حــین رأى أن النــدم هــو شــكل مــن أشــكال عــالج الــذات لــذاتها  رلیمــاكس شــفضــیلة نســبیة، وكــذلك 

وهو السبیل إلى استعادة قواها الضائعة وهـو وسـیلة صـادقة لجعلنـا صـادقین حقـًا مـع أنفسـنا ویمهـد 
ال تقل أهمیة عـن قیمـة اللـوم  ومن ثم فللندم قیمة أخالقیة )٢(.السبیل إلى إقامة الفضائل في نفوسنا

اإلجتمـاعى والفــارق هــو أن النــدم موجـه للــداخل أي إلــى داخــل الــذات لـذلك فهــو إیجــابي، أمــا اللــوم 
فهو موجه من الخارج للداخل، داخل ذواتنا، لذلك فهو سلبي ، وقد یصبح الفاعـل غیـر مقتنـع بهـذا 

قـراره بالخطـأ، لــذلك فللنـدم تــأثیر اللـوم مـن المجتمــع، فـي حـین نجــد النـدم ینشــأ مـن اقتنـاع الفا ٕ عــل وا
   )٣(.أكبر من اللوم اإلجتماعى

و یمكننــا أن نســتنتج أن بارفــت قــد أخطــأ حینمــا لــم یفطــن إلــى قیمــة النــدم األخالقــي وهــذا 
م بالفرد أو الشخص في حد ذاته ،فهـي أخـالق ال تـرى سـوى تبسبب أخالقه الموضوعیة التي ال ته

تجمعــات الكبیـــرة أو إنســـان الحشــد ،أخـــالق اجتماعیـــه ال تعــي قیمـــة الذاتیـــة  ومــا یـــرتبط بهـــا مـــن ال
  .حاالت شعوریة فریدة كالندم مثًال 

وباإلضــافة إلــى ذلــك ،رأى بارفــت أن األلــم ممكــن أن یصــبح غیــر مــدرك بــالحس ولكنــه حقیقــي، 
أللـم فعـل ظـالم ولـیس فكل شخص متعذب یعـانى مـن بعـض اآلالم یصـبح ضـحیة لهـا، لـذلك یعـد ا

لـه مغــزى أخالقــي، ویجــب علینــا جمیعــًا أن نشــارك اآلخــرین فــي محنــتهم وآالمهــم و عــدم مشــاركتنا 
بـرر أخالقیـًا ،ویوجـد أسـباب أخالقیـة  ُ لهم یعد فعل خـاطئ أو تصـرف خـاطئ وغیـر معقـول وغیـر م

  ولذلك اعتقد بارفت أن األلم الشخصي الذاتي لیس  )٤(. قویة لكي نزیل ونخفف من آالم اآلخرین

  

  

                                                
(1) Derek Parfit: Five mistake in Moral mathematics, p. 19. 

 .٨٢-٨١، ص ص األخالق النظریة: عبد الرحمن بدوى) ٢(
 .٨٣ص : المرجع السابق) ٣(

(4) Derek Parfit: Five mistake in moral mathematics, p. 20. 
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شـرًا  جوهریـًا وال یحمـل أي قیمـة أخالقیــة فـي حـین تـرى نظریــة الوفـاء بالرغبـة أن األلـم الشخصــي 
  )١(هو شر جوهري و یجب علینا أن نتجنبه 

  : األلم موقف الفالسفة من مشكلة
رفـــت مـــع موقـــف الرواقیـــة مـــن األلـــم ،ألنهـــا رأت أن األلـــم الشخصـــي لـــیس شــــرًا أتفـــق با:لرواقیـــةا

الـم أو شـر وال  هال یعتقـد أن بـ،،فالرواقي الذي یعانى من معظم اآلالم الحادة للنقرس،داء المفاصـل
   )٢(. هیسلم أبدًا  أن هناك شر قد حل ب

  )٣(.م هو الشر الطبیعين الخیر هو السعادة واأللحینما رأى أ عارض بارفت موقف هیوم:هیوم

، بل هـو شـر ال أخالقـي، شـر  :كانط أتفق بارفت مع كانط في أن األلم الشخصي لیس شرًا أخالقیًا
ولقــد أســاء كــانط فهــم الرواقــي حــین قــرر الرواقــي أن ألمــه لــم یكــن شــر أخالقــي یجــب أن . جســدي

  )٤(.خصي الذاتينتجنبه ولقد تجاهل هذا النوع من الشر الالأخالقي الموجود في األلم الش

رأى مل أن األلـم شـر ولـیس لـه قیمـة أخالقیـة، والسـعادة هـي نشـاط دائـم ثابـت : جون ستیوارت مل
وهى أكثـر شـئ ذو قیمـة وتختلـف فـي كیفیتهـا وكمیتهـا، ونحـن لـدینا كراهیـة ونفـور فطـرى مـن األلـم 

لحیـاة رائعـة فـي ولدینا جاذبیـة وسـحر للسـعادة ونثـق فـي أن األلـم یكـون شـر والسـعادة تكـون خیـر وا
عـاش فیهـا الشـخص البـائس المثیـر للشـفقة طـوال حیاتـه ُ فـاأللم ضـعف  ،كل تفاصـیلها وال یجـب أن ی

والسعادة هي تحفز وقوة، ویجب علینـا أن نختـار الحیـاة السـعیدة عـن الحیـاة الملیئـة بـاأللم، كمـا أن 
  )٥(.السعادة واأللم یتوقفان على الشخص نفسه

كلمــا كــان الشــخص أرقــى وأســمى ،كلمــا كــان  هنــأیركجــارد الوجــودي فــي أتفــق بارفــت مــع ك:كیركجــارد
الثمن الذي  ندفعه من معاناة وألـم أغلـى وأبهـظ، فالقـدرة علـى التـألم تسـیر جنبـًا إلـى جنـب مـع الرغبـة 

فــاأللم الـذي كــان یقصـده كـل منهمــا هـو األلــم النفسـي الــذي یـرتبط ارتباطــًا   ،تحقیـق المثــل األعلـى فـي
  .ب الشعور األخالقي ،وهو لیس ألم جسدي یرتبط بمطالب الجسد العضویة مباشرَا بمطال

ر وبـین یلوكذلك یمكننا أن نستنتج أن هناك تشابه بین فكر الفیلسوف األلماني ماكس ش:ریلماكس ش
لر عالقة وثیقة بین األلم والتضحیة ،ألن األلم هو فـي صـمیمة یموقف بارفت من األلم ،فلقد أظهر ش

  .من أجل  الكل،أو التضحیة بما له قیمة دنیا من أجل ما له قیمة علیاتضحیة بالجزء 

                                                
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 493.                                                                       
(2)Derek parift;The Tanner Lecture on Human values ,P.355.                                            

          ٣٩٠-٣٨٩ص-،ص١٩٥٠فبرایر ، ٣،عدد ٥،مجلة علم النفس ،مجلد رقم  مشكلة األلم في حیاتنا النفسیة:زكریا إبراھیم ) ٣( 
                               

(4)Derek Parift:Climbing the mountain.,P.P,181-182.  
(5) Richard J.Arneson:Human Flourshing verses Desire Satisfaction,.1999.no,1.P.P.14-15.  
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رأى ناجیل أن المعاناة شر و شئ سئ ولیست عادلـة كمـا أنهـا موقـف ظـالم یمـر بـه  :توماس ناجیل
الشـخص المتعــذب الــذي یعـانى ویتــألم ویعاقــب ویــدفع الـثمن ویعــانى مــن أعبـاء ضــخمة علیــه حملهــا، 

أو أتــألم، وقــد تكــون أنــت، فجمیعنــا وكالنــا مــن الممكــن أن یعــانى ویشــعر  وقــد أكــون أنــا الــذي أعــانى
باأللم، أي أن المعاناة تشمل جمیع األشخاص وكـل األشـخاص ونحـن جمیعـًا نملـك أسـباب لكـي ننـدم 
على ألم أي شخص ونحاول أن نتجنب هذا األلم بقدر ما نسـتطیع، وهـذه األسـباب تصـبح موضـوعیة 

دم على ألم شخص ما تربطه بنا عالقة، وكل فرد یملك األسـباب لكـي یتجنـب حیادیة وقویة تدفعنا للن
  )١ (.المعاناة واأللم الشخصي لآلخرین 

إلـى نتـائج شـریرة، ویجـب أن یصـبح لـدینا رأى روس أن األلم یعد شر وهو الذي یـؤدى : دیفید روس
لكي نتجنب آالمنا الخاصة بنا، وأن نجعل األولویـة  فـي تجنـب  "Prima facie duty"واجب أولى 

   )٢(.آالمنا الخاصة ومن نرتبط معهم بعالقة قرابة

یرى تریك أننا ال نستطیع أن نقارن بین ألم أثنـین مـن األشـخاص، ألنـه ال یسـتطیع أحـد  :جون تریك
أن یعد أسوأ ألمًا من اآلخر، ألن هذه المقارنة فارغة وغیر واعیة، أي أن اآلالم ال تستطیع أن تجمـع 

معیـار دقیـق وكأنها عملیة حسابیة بحتة، فهناك ألم خفیف وألم كبیر وهو العذاب والمعانـاة، وال یوجـد 
نسـتطیع أن نفتـرض أن األلــم األسـوأ هـو األلــم األكبـر والمعانـاة األكبــر ولكنـه یعـد أســوأ أن  لقیـاس والل

میـة  األلـم فنجمـع في حـین أعتقـد بارفـت أننـا یمكننـا أن نقـارن بـین ك )٣(.نمر به ونخضع له مرة ثانیة
لـذلك موقـف بارفـت  ،اآلالم ،وتعد المعاناة جمعیة فقط ،معاناة األعداد الكبیـرة مثـل معانـاة شـعب مـثالً 

أنـه یجـب علینـا أخالقیـًا أن نخفـف مـن معانــاة " یختلـف عـن موقـف تریـك بالفعـل ، حینمـا رأى بارفـت 
و مـن نحـبهم ألن هـذا غیـر مسـموح بـه الغرباء الذین یستحقون أن نعطى لهم األولویة ولیس ألقاربنـا أ

  ". وغیر مباح أخالقیًا 

یجــب علینــا أن نعتــرف بالمعانـاة الفردیــة وال نهمــل المعانــاة الجمعیــة  فــي نفــس  هو تـرى الباحثــة أنــ 
الوقــــت وأن نضــــع االثنــــین فــــي اعتبارنــــا ونأخــــذهما بجدیــــة  ،فكــــل مــــن المعانــــاة الفردیــــة والمعانــــاة 

  .خالقيالجمعیة تستحق اهتمامنا األ

                                                
                     (1) Thomas Nagel :Critical essays .oxford university,1969.p.38.                    

 
(2) David Ross: The Foundation of Ethic, oxford university press.2009..P.272.   
(3)Derek Parfit: Philosophy  and Public affairs.vol 1,no,4.,P.P, 103-104.   
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یرى لـویس أن مشـكلة األلـم هـي مشـكلة مطلقـة وهـى لیسـت كالمـًا غامضـًا : C.S. Lewisلویس 
) ×(بــه لــبس أو غمــوض، فــاأللم ال یمكــن أن یجمــع، فــأفترض أننــي أعــانى مــن وجــع أســنان شــدید 

وال یمكــن أن تقـول أن الكمیــة اإلجمالیــة لأللـم فــي الغرفــة تكــون ) ×(لــدیك وجـع أســنان  وأنـت أیضــاً 
، وأنـت سـوف ال تجـد هـذا األلـم المركـب 2)×(، ألنه ال یوجد أحـد یعـانى 2)×)= (× ) +( ×(ي ه

في وعى أي فرد وال توجـد مثـل هـذه الكمیـة مـن مجمـوع المعانـاة ألنـه ال یمكننـا أن نصـل إلـى شـئ 
فــي حــین رأى بارفــت أن األلــم یمكــن أن یجمــع ویصــبح شــر . فظیــع ورهیــب ومفــزع مــن هــذا األلــم

  .ا أن مشكلة األلم هي مشكلة نسبیة ،وهذا یخالف ما أرتأة لویس من قبل أخالقي ،كم

عــارض كــوهین موقــف بارفــت مــن األلــم ورأى أن األلــم شــر جــوهري للشــخص  :Kahaneكــوهین 
الــذي یجربــه، ویجــب علینــا أن یصــبح لــدینا أســباب معیاریــة لكــي نتجنبــه وقــد ال یعــوض هــذا األلــم 

ـــم، فـــي حـــین  ویصـــبح  شـــرًا وال یمكـــن تعـــویض الشـــر لـــم یهـــتم بارفـــت بـــاأللم  أنـــهالموجـــود فـــي األل
وهـو ألــم واقعـي وحقیقـي، فـاأللم قـد یصـبح  فیزیـائي جســدي  الشخصـي physical pain الجسـدي

physical  وقـــد یعــــد الــــم عقلـــي ذهنــــيmental الموجــــود بـــاأللم یفتــــرض وجــــود األســــباب  والشــــر
اإلحســاس بــاأللم الشخصــي هــو إحســاس  الظاهریــة لكــي نتجنــب هــذا األلــم، لــذلك یــرى كــوهین أن 

حیادي موضوعي نزیـه وهـو أحسـاس ال نرغـب فیـه جمیعـًا والشـعور بمثـل هـذا األلـم الشخصـي هـو 
نـه یصـبح لدیـه السـبب فـي أن ینهـى هـذا ألـم فأ حالة حیادیـة موضـوعیة، وحینمـا یكـون اإلنسـان فـي

   )١(.ارفت من قبلكما أدعى ب األلم وهذا السبب هو سبب حقیقي صادق غیر زائف وأصیل

لقد أعتقد بارفت أن اختیاراتنا الفردیة تؤدى بنا إلـى الوقـوع فـي األلـم فـي حـین رأى  وصفوة القول  
أنــــه لــــیس كــــل االختیــــارات الفردیــــة تصــــبح شــــر، فهنــــاك  Richardكثیـــر مــــن الفالســــفة وأبــــرزهم 

اختیارات فردیـة جـدیرة باالهتمـام الموضـوعي وهـى خیـر فـي حـد ذاتهـا وتحمـل قیمـة أخالقیـة جـدیرة 
، ومـن ثـم  باالحترام وتجعل حیـاة الفـرد تسـیر تجـاه األفضـل،،تجاه العـالم المثـالي الـذي ننشـده جمیعـًا

   )٢(.شر واختیارات سلبیة كما اعتقد بارفتفلیس كل االختیارات الفردیة 

                                                
(1) Guy kahan: Feeling pain for the first time, the normative knowledge argument, philosophy, 
oxford, university. P.16.  
(2)Richard J.Arneson:Human Flourshing versesDesire Satisfaction.1999.no,2.P.P.8-10.   
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  تعقیب
رفــض بارفــت االختیــار الفــردي الحــر العتقــاده بأنــه دومــًا اختیــار أنــاني یعبــر عــن مصــلحة 

نــــي خـــاطئ وفاســــد وال أخالقــــي یخلــــو مــــن غیــــر عقال ينــــانأالفـــرد الشخصــــیة، لــــذلك فهــــو اختیـــار 
المشــاركة الوجدانیـــة مـــع اآلخـــرین فــي هـــدف نبیـــل لـــذلك فهـــو اختیــار ســـلبي مثـــل اختیـــار اســـتخدام 
الطاقـــة النوویـــة وسیاســـة النضـــوب ونفـــاذ المـــوارد وقـــدم أمثلـــة شـــیقة علـــى تلـــك االختیـــارات الفردیـــة 

واختیــــار المــــدخن التــــدخین  الشــــرعي والنضــــوب الخاطئــــة ،كاختیــــار الطفــــل المعــــاق والحمــــل غیــــر
ـــة بارعـــة وحجـــج قویـــة  واختیـــار الطبیبـــة أن تســـافر إلـــى بریطانیـــا بـــدًال مـــن الهنـــد، وأیضـــًا قـــدم أمثل
واسـتنتاجات مذهلـة علــى االختیـار الجمــاعي كاختیـار السیاسـة اآلمنــة واختیـار المشــاركة فـي هــدف 

نجــاب ٕ أطفــال أســویاء، لــذلك رأى أن  واختیــار اســتخدام الهندســة الجینیــة الوراثیــة وتحســین النســل وا
  .هذا االختیار الجماعي هو اختیار إیثاري وعقالني ومباح أخالقیاً 

وكذلك رفض بارفت مبادئ كافكـا األخالقیـة التـي تـدعو إلـى النضـوب ونفـاذ المـوارد ومبـدأ 
الحــد األعلــى للمعیشــة واســتخدام الطاقــة النوویــة ألننــا نظلــم بــذلك االختیــار الخــاطئ تلــك األجیــال 
المســتقبلیة ،و دعــي إلــى الحــد المتوســط ومســتوى المعیشــة المتوســط،وكیف أنــه أفضــل مــن مســتوى 

ِ  Zالمعیشــة المرتفــع وهــذا هــو االســتنتاج البغــیض ،وهــو بغــیض ألنــه أعتقــد أن  وأن  Aأفضــل مــن 
الكثافــة الســكانیة المرتفعــة أفضــل مــن عــدد الســكان القلیــل، كمــا حــاول أن یعــالج مفارقــة اإلضــافة 

العالم بمبدأ اإلحسـان ولكنـه فشـل عـن حـل هـذه المفارقـة حتـى  فىوعدم المساواة المعروفة  المجردة
بعد أن وضع مبدأ اإللزام الخلقي تجـاه أطفالنـا وأقاربنـا بإنجـاب طفـل سـلیم غیـر معـاق وسـعید غیـر 
شـــقي وأن لـــدینا إلـــزام خلقـــي بتجنـــب الفعـــل الخـــاطئ ورفـــض الحریـــة الشخصـــیة واالســـتقالل الـــذاتي  

ل المـذهب األبـوي  ونظریــة الكمـال، وكـذلك لــدینا إلـزام خلقـي عـام تجــاه ذاتنـا المسـتقبلیة ولــدینا وقبـو 
إلزام خلقـي باختیـار السیاسـة اآلمنـة وعـدم اختیـار السیاسـة الخطـرة وعـدم اسـتخدام األسـلحة النوویـة 

لزام خلقي  في إنقاذ الجمیع فقراء وأغنیاء ٕ   .وا

لمتعلقــة باالختیــار مثــل األبــوة، الطفــل المعــاق، العبودیــة، كمــا نــاقش بارفــت القضــایا األخالقیــة ا
وهــــى تعبــــر عــــن  عمــــق رؤیتــــه الفلســــفیة لمشــــكلة .. مشــــكلة الهویــــة، مشــــكلة القلــــق، مشــــكلة األلــــم

  .االختیار
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 األخالق البیئیة : أوال  
  َأخالق المساواة : ثانیا  
  ًاألخالق التوزیعیة : ثالثا 

  ًاألخالق السیاسیة:رابعا  
  ًأخالق الكثافة السكانیة  خامسا  
  ًأخالق المستقبل : سادسا  
  ًأخالقیات الطب: سابعا  
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 :تمھید
یخ تـــار "أو العملیـــة عبـــر مؤلفاتـــه المختلفـــة منهـــا  )*( بارفـــت بدراســـة األخـــالق التطبیقیـــة أهـــتم

حیـث ركـز علـى  ،؟ وغیرهـا"مـاذا حـدث" ،"األخالق الغربیـة منـذ بـدایتها وحتـى نهایـة القـرن العشـرین
وهى تشمل األخالق النسـویه والمسـاواة  أخالق المساواة ،األخالق البیئیة :عدة قضایا أخالقیة منها

الق التوزیعیــة األخــ بــین األغنیــاء والفقــراء ومســاواة كبــار الســن بالشــباب وعــدم التمییــز العنصــري ،
أخـــــالق الكثافـــــة  ،أخـــــالق الثـــــورة و أخـــــالق الحـــــرب والســـــالم،األخـــــالق السیاســـــیة التـــــي تشـــــمل  

التـي  البیولوجیـة الطبیـة و األخـالق ،أخالق المسـتقبل التـي تلتـزم بتحسـین آفـاق المسـتقبل ،السـكانیة
نحــــو وذلــــك علــــى ال تحتــــوى علــــى واجــــب الطبیــــب االخالقــــى والمشــــكالت األخالقیــــة فــــي الطــــب ،

   -:التالي
  Environmental Ethicsاألخالق البیئیة  :أوالً 
 :تعریفھا

قیـة حقوق األجیال القادمة فى الحفاظ علـى بیئـة صـالحة ن احترامهي حركة أخالقیة تدعو إلى 
الكون الذي نعیش فیه بأن نحـافظ علیـه حتـى ال تنضـب  واحترام یروهى محاولة فلسفیة جدیدة لتوق

عصــر الثــورة  ،ســتجابة ملحــة لعصــر مــا بعــد العلــماوهــى  .)١(یــاة اإلنســانتنتهــي معــه ح و همــوارد
وهــى محاولــة إلعــادة االنســجام بــین اإلنســان والبیئــة ومحاولــة تعــدیل ســلوك اإلنســان  ،التكنولوجیــة

بـر  ٕ  ،الجدلیـة بـین اإلنسـان والبیئــة ة الدیالكتیكیـهلدینامیكیـز العالقـة االكـي یتجـه للحفـاظ علـى البیئـة وا
  .)٢(والحق في العیش في بیئة نقیة والمساواة في تحمل األعباء البیئیة وحق الحیاة وتقدیرها

 :أھدافھا
ي شـــعاعل البشـــع للبیئـــة مثـــل تـــدمیر الغابـــات واإلبـــادة النوویـــة والتلـــوث اإلســـتغالمحاربـــة اال -١

  لحفاظ على البیئة وحمایتهاالموارد الطبیعیة وا استنزافو 

                                                
هـي جـزء مـن الفلسـفة الخلقیـة وهــى تتعلـق بوضـع معـاییر لمـا هــو : Applied Ethics* األخـالق التطبیقیـة) *(

صواب أو خطأ أخالقي لذلك فهي أخالق معیاریة تهتم بوضع معاییر لتفرق بین الخیر والشر األخالقي وهـى 
ولقــد ظهــرت تلــك . تــدل علــى مــا ینبغــي علینــا فعلــه ومــا یجــب علینــا أن نســلكه لكــي نتجنــب الشــر األخالقــي

حینمـا أهـتم الفالسـفة بـاألخالق العملیـة ،فاسـتعلموا النظریـات المعیاریـة وطبقوهـا  ١٩٦٠ام األخالق العملیـة عـ
  .على المشكالت العملیة الحیاتیة

Encyclopedia Britannica article from the full 32 vol April 29. encyclopedia, applied 
Ethics, 2005. 
(1) Evelyn Shirk: New Ethics, Ethics and environment, p., 199. 
(2) The internet encyclopedia of philosophy in http://utm.ed/research 

environment.htm . 
  :وانظر كذلك

Marshall: Environmental Ethics, the unity of nature, imperial college press, London, 
2002, p. 317. 
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ن یصــبح أثــات تجــاه البیئــة وتحقیــق أخــالق المشــاركة مــع اآلخــرین و و غییــر المعتقــدات والمور ت -٢
تجاه بیئته ویمد یـد العـون للطبیعـة التـي تـئن مـن ظلمنـا لهـا سـواء أكانـت  إیجابیاً  لإلنسان دوراً 
 )١(). الطیـر والحیوانــات(أو بیئــة حیوانیـة ) كـالنهر(أو بیئـة مادیـة ) النبـات والــزرع(بیئـة نباتیـة 

وال یجــب  ، لــذلك فــإن علینــا إلــزام خلقــي تجــاه البیئــة لكــي ال یصــبح مصــیرنا الحتمــي المــوت
 ،مرة الالمبـاالةعلینا أن نصمت حیال جـرائم التعـدي علـى البیئـة ألننـا بصـمتنا نشـترك فـي مـؤا

أن نسـتهن بقیمـة الحیـاة  وجرائم الصمت تستحق اللوم أكثر من غیرهـا وال یجـب علینـا أخالقیـاً 
  . والبیئة التي هي المستقبل

وهــو عقــد تعــاوني هدفــه الحفــاظ علــى  ،بیننــا وبــین البیئــة يجتمــاعالمحافظــة علــى العقــد ااإل -٣
ــــة ثنائیــــة العقــــل والمــــادة  زال ٕ ــــةالثنائیــــة ال"الصــــحة وا ــــاة  ،"دیكارتی والمحافظــــة علــــى إجــــالل الحی
التـــــي یعانیهـــــا اإلنســـــان  ،ام بالمشـــــكالت الحیاتیـــــةهتمـــــوتوقیرهـــــا واإلقـــــرار بقدســـــیة الحیـــــاة واال

یجــاد بیئــة نظیفــة المعاصــر مــن أجــل تحســین حــال أفــراد المجتمــع وتحســین صــحته ٕ م العامــة وا
توجـه ومتفطنـة إلـى الصـحة ، ومن ثم فتلـك األخـالق البیئیـة هـي أخـالق شـاملة وحیویـة الآمنة

   )٢(.العامة وأخالق ملتزمة بالمسئولیة تجاه الجمیع
مجموعـة ،والـدعوة إلـى خالق جدیـدة مـن أجـل البقاءباستكشاف أالحفاظ على أجیال المستقبل  -٤

مــن  ت تســیر بالطاقــة الشمســیة بــدالً مــن القــیم البیئیــة التــي هــدفها حمایــة البیئــة فنجعــل الســیارا
تعبر عـن توسـیع الحـدود التقلیدیـة لألخـالق مـن أجـل الحفـاظ علـى البیئـة  ،ولذلك فهي البنزین

  )٣( .ألجیال المستقبل
 )٤(.ظ علـــى مواقـــع التـــراث العـــالميالحفـــاالحفـــاظ علـــى كوكـــب األرض وتوازنـــه عبـــر الـــزمن و  -٥

ام بمشــــكالت الواقــــع هتمــــام بالحیــــاة الصــــحیة والمســــئولیة األخالقیــــة تجــــاه البیئــــة واالهتمــــواال
هــي فلسـفة شــاملة واعیــة  أن فلسـفة البیئــة لیمونســكىهنریــك سكو لـذلك یــرى  ،الیـومي المعــاش

  )٥(. وهى فلسفة حیاة واقعیة ال تحلق فى الفضاء أو المیتافیزیقا وسیاسیاً  بیئیاً 
فظــة علیهــا المحا، و لجمیــع البشــر عتبــار الثــروات الكونیــة المتمثلــة فــي المــوارد الطبیعیــة إرثــاً إ -٦

البحـار  هیـاممثل االتفاقیة الدولیة لمنـع تلـوث  ،تفاقیات الدولیةالمن خالل وضع المعاهدات وا
  لحمایـة  تفاقیـة الدولیـةاالو  ،١٩٦٣ر األسلحة النوویة عام حظ  ومعاهدة، ١٩٤٥بالنفط عام 

ــــة االوهــــذه  ،الــــخ.. .١٩٧٣األوزون   طبقــــة تفاقیــــات ســــعت فــــي مجملهــــا للحفــــاظ علــــى البیئ

                                                
 (1) Simon Blackburn: Oxford dictionary of philosophy , oxford university press, 

1994, p. 121. 
(2) http://utm.ed/ environmental ethics, 2006. 
(3) Onora Oneill: Environmental values, 6, No. 2, 1997, p.p., 127-128. 
(4) The journal of philosophy, Essays on environmental Ethics. 

، ص ص ١٩٩١، ترجمة دیمترى أفیبربتوس، دمشق، األبجدیة للنشر فلسفة البیئة: هنریك سكولیمونسكى) ٥(
٦٥-٦٣. 
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ولكــن هـــذه االتفاقیــات تفتقــر إلـــى  ،المحلیــة والعالمیــة واإلقــالل مـــن األضــرار التــي تلحـــق بهــا
تفاقیـــات ملزمـــة إال للـــدول التـــي توقـــع علیهـــا بشـــكل االهـــذه  تصـــبحعنصـــر اإللـــزام حیـــث ال 

ُ  يختیار ا عـادویجب أن تكـون م ٕ  ةلزمـة وبهـا عقوبـات رادعـة مـن أجـل حمایـة البیئـة واإلنسـان وا
  )١(.منهما التوازن إلى كل

  موقف بارفت من األخالق البیئیة
یــرى بارفــت أن األخــالق البیئیــة تناشــد حشــد مــن األســئلة األخالقیــة الصــعبة التــي تتعلــق 

اعــي األســف األخالقــي أنــه ال یوجــد تــوازن بــین ولكــن مــن دو  ،بتحقیــق التــوازن بــین اإلنســان والبیئــة
 ،اإلنســان والبیئــة بســبب التقــدم التكنولــوجي الرهیــب للعلــم مــن أجــل تحقیــق أكبــر قــدر مــن الرفاهیــة

ظلــم أخالقــي لألجیــال  ه،كمــا أن هــذا بــوهــذا أدى إلــى حــدوث خلــل كبیــر بعناصــر التــوازن الكوني
لـذلك یجـب علینـا أن  ،ا ورثنـاه نحـن مـن أجـدادناالمستقبلیة ألنه من حق األجیال القادمة أن ترث م

ونبتعــد عــن المــذهب النفعــي والنفعیــین الــذین یفضــلون  )٢(.نحــافظ علــى تلــك البیئــة لألجیــال المقبلــة
قـــدها لألبـــد وال تراهـــا فضـــها و لـــذتهم الحاضـــرة مثـــل صـــید الحیوانـــات الجـــائر الـــذي یـــؤدى إلـــى انقرا

خیـرات الطبیعـة  ولكن من حقها أن ترث ما ورثناه من المصادر الطبیعیة ومـن ،األجیال المستقبلیة
علینــا أن نحــافظ علــى تلــك البیئــة ونحــل مشــكلة الهــواء الملــوث  اً لــذلك كــان لزامــ )٣(.التــي وجــدناها

ألنـه مـن حـق الجمیـع هـذه البیئـة الجیـدة والهـواء النقـى والمـاء النقــي  ،والمـاء الملـوث والتربـة الملوثـة
 ،Industrial Revolution" للثـورة الصـناعیة "والتربة الصـحیة والطعـام النقـي اآلمـن ووضـع حـد 

وتقلیــــل  ،ســــتعمال تكنولوجیــــا الطاقــــة البدیلــــةللضــــرر الواقــــع علــــى البیئــــة واألقصــــى وتقلیــــل الحــــد ا
مــن % ٣٨فهــي تســتهلك  ، ســتهالك الطاقــة فــي العــالمااســتهالك الوالیــات المتحــدة األمریكیــة مــن 

ستهالك الطاقة لكـي ال یتغیـر المنـاخ اإذن یجب وضع خطة بدیلة من  ،ستهالك الطاقة في العالما
 ،لمـــدمرة التـــي یمتصـــها الغـــالف الجـــوى والتـــي تـــؤثر علـــى طبقـــة األوزونالكـــوني بســـبب الغـــازات ا

ســــتنفاذها جمیــــع اســـتخدامها و بـــرى أن تعلــــن مســـئولیتها وتبــــرر اویجـــب علــــى الـــدول الصــــناعیة الك
ســـتهالك الطاقـــة والتقلیـــل مـــن اهـــدف األخـــالق البیئیـــة هـــو خفـــض  صـــبحلـــذلك ی ،مصـــادر الطاقـــة

ري فـــل الوقـــود الحیـــوي الحاســـتغالة الكونیـــة الناتجـــة مـــن حتبـــاس الحـــراري ومشـــكلة الحـــرار الظـــاهرة ا
لـذلك  ،رتفاع درجة حرارة األرض وذوبـان الجلیـد كمـا حـدث فـي القطـب الشـمالياالذي یساعد على 

یجــب علینــا أن نبــذل التضــحیات إلنقــاذ كوكــب األرض باتخــاذ خطــوات نشــطة ووســائل فعالــة فــي 
لـــذلك  )٤(.ض مــن اســتهالك الطاقـــة بشــكل أكبــر خفـــاســتخدام الطاقــة البدیلــة التـــي مــن شــأنها أن ت

                                                
(1) Ernest Bartridge: Environmental  Ethics: An introduction in 

http://www.igc.org/gadfly. 
(2) Derek Parfit: Over population and the quality of life, p. 120. 
(3) Derek Parfit: The history of western ethics from the beginning of 20th century, 

applied ethics, p.p., 3-5. 
(4) Jstor: The philosophical review, vol. 98, No 4, Derek Parfit. 
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نقــاذ المزیــد مــنیجــب علینــا الحــد مــن ا ٕ ســتهالك الوقــود الطاقــة عمومــًا ،وترشــید ا نبعــاث الكربــون وا
سـتهالك اقتصـاد فـي الینـا استهالك البنزین والتخلص مـن السـیارات التـي تسـتهلك بنـزین أكثـر وعلاو 

  )١(. الطاقة وأن نتخلى عن أنانیتنا وبهذا تتجه حیاتنا نحو األفضل
التـي ال تفصـل بـین البشـر  "االیكولوجیا العمیقـة "وهكذا تنبع األخالق البیئیة لدى بارفت من

نفصـال لدیـه بـین ن األشیاء المنفصلة حیث ال یوجـد اوال ترى العالم كمجموعة م ،)البیئة( والطبیعة
سلســــلة مــــن العالقــــات  يفالكــــل فــــ ، أو بــــین األشــــخاص وبعضــــها الــــبعض ،األشــــخاص واألشــــیاء

أي القیمــــة ، هلــــذلك تقــــر فلســــفته األخالقیــــة بالقیمــــة الالشخصــــانی ،المترابطـــة بعضــــها مــــع الــــبعض
األشـــخاص علـــى إنهـــم مجـــرد خـــیط واحـــد متمیـــز فـــي هـــذا  لكائنـــات وتنظـــر إلـــىالجوهریـــة لجمیـــع ا

   )٢(.يفجمیع الكائنات الحیویة حلقات فى شبكات المحیط الحیو  ي،النسیج الحیو 
ورأى أنهــــا  ، ریكیــــة األنانیــــةأدان بارفــــت سیاســــة الوالیــــات المتحــــدة األم ،ومــــن جهــــة أخــــرى

عــن تلــوث الكــون كلــه عبــر الممارســات الصــناعیة والنوویــة الخطــرة ودفــن النفایــات  مســئولة أخالقیــاً 
وهـذا مـن شـانه  )٣(.السامة الضارة في دول العالم الثالث أو بالقرب من الزنـوج وهـم األضـعف مادیـاً 

  :شاملة تدعو إلى وهى حركة حركة العدالة البیئیةظهور 
   )٤(.المساواة في تحمل األضرار واألعباء والمساواة في االستفادة من الفوائد والممیزات -١
  .لجمیع الحق في بیئة منتجة وصحیة وآمنة واالستفادة منها بطریقة عادلةل -٢
  .ق العدالة بین البشرتوفیر فرص متكافئة لألفراد وتحقی -٣
ختبــارات النوویــة والنفایــات الســامة الخطــرة التــي الوا يالحــق فــي كــون خــالي مــن الــدمار البیئــ -٤

  )٥(.في هواء نقى ومیاه نظیفة وغذاء صحي يتهدر الحق األساس
ســتخدام سیاســة النضــوب أو نفــاذ المــوارد أو اســتخدام السیاســة ا كمــا دعــي بارفــت إلــى عــدم

 احترامبــ قــيلــدینا التــزام أخالأن یكــون و  ،الخطــرة مــن أجــل المحافظــة علــى البیئــة لألجیــال القادمــة
   )٦(.البیئة من أجل رفاهیة البشریة ومن أجل المحافظة على حقوق األجیال القادمة

 
 
 
 

 تجاه الحیوان اإللزام الخلقي
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لـزام خلقـي أدان بارفت اإلساءة للحیـوان، ورأى أن لـدینا واجـب أخالقـ ٕ تجـاه الحیوانـات  يوا
  : كاآلتي

وتـــوفیر ،محمیــات طبیعیــة ومنــع الصـــید الجــائر حتــى لألســماك  نحــو خلـــق لــدینا إلــزام خلقــي  -١
مــن مكــان مناســب لهــم مــن غابــات طبیعیــة ومراعــى خضــراء مــن أجــل األجیــال المســتقبلیة و 

  .بادة للنوعانقراض الساللة أو اإلأجل عدم 
ـــم تنفـــذ األمـــر  یجـــب علینـــا -٢ وعـــدم إجـــراء  ،عـــدم إیـــذاء الحیوانـــات كحرمـــانهم مـــن الطعـــام إذا ل

  ! ألنها مؤلمة وتنتهك حقوقهم بال رحمة المعملیة عدیمة الجدوى علیهاالتجارب 
وأن نعـــارض  ،م بطریقـــة مبتذلـــةهـــان وأن ال نعـــاملهتبـــدون ام اســـتخدام الحیوانـــاتیجـــب علینـــا  -٣

 ستنســاخوأن نسـتخدم اال ،والجلــود المدبوغـة والصــوف وصـیدها مـن أجــل الحصـول علــى الفـر 
الحیوانــــات  لصــــیدتخدام الحیوانــــات الصــــغیرة كفــــخ وشــــرك ســــوأن نعــــارض ا ،لزیــــادة أعــــدادها

ســــتخدامهم فـــي الســــیرك بطریقـــة مهینــــة وأن نحــــرم ، وكــــذلك یجـــب علینــــا أن نعـــارض االبریـــة
بـــل الضـــرر النـــاتج عنهـــا أكبـــر مـــن الفائـــدة المرجـــوة  ،ارعة الثیـــران ألنهـــا ال تعـــود بفائـــدةمصـــ
  )١(.منها

ریم جــإلــى عــدم اســتخدام فــراء الثعالــب وت Roger Scruton روجــر ســارتونوكــذلك أشــار 
  )٢(.!ید الثعالب من أجل فرائها بال شفقةالمصانع التي تستغل الحیوانات وتأخذ جلودها وحرم ص

یــوان هــو للح ســاءة للحیــوان ورأى أن عـدم اإلســاءةدعــي بارفــت إلـى عــدم اإل ، وصـفوة القــول
ورأى أنـه  ، جزء من األخالق البیئیة التطبیقیة وتعاطف معها ألنهـا ال تسـتطیع التعبیـر عـن آالمهـا

 ُ ، الموجـودة لـدى اإلنسـانبرر لالعتـداء علیهـا فهـي تملـك نفـس األحاسـیس ال یوجد سبب كافي أو م
والحیـوان عناصــر البشــر والنبـات  وهـم جمیعـاً  ،لـذلك فالبشـر لـیس مــن حقهـم بمفـردهم التمتــع بالبیئـة

بـــین البوذیـــة التـــي حرمـــت أكـــل لحـــوم  وســـطاً  ویجـــب علینـــا أن نتخـــذ موقفـــاً  ،فـــي المجتمـــع الحیـــوي
      .الذین یقتلون الحیوانات لمجرد المتعة واللذة فقط لذيالحیوانات وبین أصحاب المذهب ال

تســخیر علــى حقــوق الحیــوان رغــم وهــذا مــا نــادي بــه اإلســالم العظــیم فقــد طالبنــا بالمحافظــة 
إال أن هــذا التســخیر ال یعنــى اســتخدام البهــائم فـــي  ،األنعــام والبهــائم لخدمــة اإلنســان فــي اإلســـالم

ولقد جاءت األحادیث النبویة كثیرة في النهى عـن تعـذیب الحیوانـات أو تحمیلهـا  ،غیر ما خلقت له
  . لتعلیم الرمایة كما نهى الرسول عن اتخاذ الحیوانات هدفاً  ،بما ال یطاق

  
  

  Equality Ethicsأخالق المساواة : انیاً ث

                                                
(1)Derek  Parfit:Climbing the mountain, p.3.  
(2) Ibid ,p ,4 .                                                                                                                                  
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، والمسـاواة بـین الغنـى )*األخـالق النسـویه(بارفت فیها إلى المساواة بین الرجل والمرأة دعي 
  : والفقیر في المعاملة وعدم التمییز العنصري وهى تنقسم إلى

  األخالق النسویة-١
 :تعریفھا

ــ ي األخــالق، وهــى، مثــل المجــاالت تنتقــد األخــالق النســویه التحیــز الــذكوري حیثمــا وجــد ف
ســاءة المعاملــة واالســتغاللالنســوىاألخــرى للفكــر  ٕ  ، مرســخة فــي االلتــزام بإنهــاء الظلــم، والتبعیــة، وا

 نهـا تكونـت أساسـاً فأ ففـى نهایـة السـتینات، عنـدما بـدأت األخـالق النسـویة،. كانت النتائج یاً للنساء أ
لـى نظـام المسـائل األخالقیـة التـي أعلنـت بواسـطة من تطبیق مصادر الفلسفة األخالقیة التقلیدیـة ع

وهـــــذه المســـــائل، مثـــــل التمییـــــز . الحركـــــات النســـــائیة الناشـــــئة فـــــي كثیـــــر مـــــن المجتمعـــــات الغربیـــــة
، العنـــف األســــرى، االغتصــــاب، )الحصــــریه(االقتصـــادي ضــــد النســــاء، األدوار الجنســـیة التقییدیــــه 

، كانت ذوى أهمیة خاصـة بالنسـبة للنسـاء، الزواج غیر المتكافئ ونماذج األمومة المضحیة بالذات
وهكـذا فقـد سـعت األخـالق النسـویة، منـذ  .وأهملـت بشـكل كبیـر بواسـطة األخـالق الفلسـفیة التقلیدیـة

، وعلــى األغلــب  البدایـة، لتحویــل االهتمـام الفلســفي نحـو الموضــوعات التــي تجاهلهـا الفالســفة سـابقًا
   )١(. الذكور

  :واألخالق النسویةتتصف بعدة خصائص منھا
أخـرى مـن نزعـات الهیمنـة " نزعـة تمییزیـة"إلغاء التمییـزات الجنسـیة والعنصـریة والطبقیـة أو أي  -١

  .جتماعیةالا
األخالق النسویة سیاقیة واألخالق السیاقیة هي تلك التي تـرى الخطـاب والممارسـة األخالقیـین  -٢

وعنـدما تكـون األخــالق  .نـاجمین عـن أصـوات النـاس الموجـودین فــي ظـروف تاریخیـة مختلفـة
  .السیاقیة نسویه فهي تولى مكانة محوریة ألصوات النساء

وجـــود بمســـبق فتـــراض الُ اال نهـــا تـــرفض، أل ختزالیــةاســـت واحدیـــه األخــالق النســـویة تعددیـــة ولی -٣
  .عتقادات والمواقف والسلوكالیمكن بواسطته تعیین القیم األخالقیة وا" صوت واحد"

  .األخالق النسویة تتغیر عبر الزمن -٤
  .تنوع أصوات النساء مشروع في بناء النظریة األخالقیة -٥

                                                
ذه القضــیة الشــائكة مــع الثــورة الفرنســیة التــي شــاركت فیهــا المــرأة كمواطنــة، بــدأ الــوعي االجتمــاعي بهــ: النســویة* 

، ساهمت المرأة في صیاغة أول عریضة تطالب بحقوقها، وهـى تـدعوا إلـى عـدم التمییـز فـي  ١٩٧٨وفى عام 
لى خلق رجل أقل تحیزًا لجنسه وأكثر احترامًا لطبیعة المرأة ٕ   . المعاملة ضد المرأة وا

http://www.Britinica.com.feminists. 
، ص  ٢٠٠٧، دار المصطفي للنشر  والتوزیع ، طنطا ، الفلسفة النسویة:  إبراهیم طلبه سلكها . د  )١(

 . ٥٩-  ٥٨ص 
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ُ  ،غیــر ملحوظـة ة لقــیم كانــت نمطیـاً ر األخــالق النسـویة مكانــة محوریـفتـو  -٦ أو محرفــة  ،مهملــةأو 
  .مثل قیم الرعایة والحب والصداقة والثقة ،في األخالق التقلیدیة

والهدف الذي مـن أجلـه ینخرطـون فـي اتخـاذ  البشرتتضمن األخالق النسویة إعادة فهم ماهیة  -٧
   )١(.القرار األخالقي

دولــة فــي  لفمــع تشــكل أو .. ،الفلســفة النســویة عنــف الــذكور الــدائم ضــد النســاء ولــذلك تؤكــد
خضــاعهم لســلطان الــذكوراالتــاریخ بــدأ  ٕ لــى هــذا الحــال إلــى أن عوظــل الوضــع  ،ســتبعاد النســاء وا

شــعواء ضــد النســاء فــي الحیــاة  فالرجــال یشــنون حربــاً  وء،علــى ســ حلـت الحداثــة لتزیــد الوضــع ســوءاً 
یبــدأ الرجــال فــي قمــع  ،وفــى غــرف النــوم، وفــى قاعــات البرلمــان ،المطــبخ الشخصــیة والعامــة، وفــى

یقومـــون بإجهـــاض  .والـــذي یتغیـــر فقـــط هـــو األســـلوب المتبـــع داخـــل المجتمـــع ،اإلنـــاث مـــع المـــیالد
أو " رالختـــان الجـــائب"ویعتـــدون علـــى الفتیـــات إمـــا  ،ویهملـــون البنـــات الصـــغیرات ،األطفـــال اإلنـــاث

ثــــى یعنــــى أن یمشــــى خائفــــا هنــــا ن یكــــون اإلنســــان أنأفــــ. ."نســــيبــــالتحرش الج"أو " غتصــــابباال"
  )٢(.وهناك

: ســفة بتلــك الثنائیــة التــي تتمثــل فــيوالنســویة تــربط نزعــة الســیطرة علــى المــرأة فــي تــاریخ الفل
نوثــة فاأل .هـن/ الخطـأ، نحــن / الصــواب  ،العاطفـة/ العقــل  ،الطبیعـة/ اإلنســان  ،الطبیعـة/ الثقافـة 

ولمـــا كانـــت  ،رتبطـــت بالعقالنیـــةابینمـــا الـــذكورة  ،وبمـــا هـــو غیـــر عقالنـــي ،بالجســـم رتبطـــت أساســـاً ا
أي أنهـا ، ستفسـاراته او   وتجـاوزه  الفلسفة لیست في نهایة األمـر سـوى الـوعي اإلنسـاني فـي دهشـته

تقاللیة ســالوفــى الفكــر یتســم الــذكر با. .الــذكور دفقــد غــاب النســاء عــن الفلســفة وســا ،"عقــل"مجــرد 
وتتســم األنثــى بالــدور المنزلــي كــأم  ،والتنافســیة والمسـئولیة ،والقــوة واألقــدام والعدوانیــة ،وتأكیـد الــذات

ضـارة عبـر تاریخهـا وهـذا الموقـف خلقتـه الح .وطاهیة ومدیرة منزل ومعینة لزوجهـا فهـي مجـرد رحـم
  )٣(.الطویل

 موقف بارفت منھا 
وهـى حركـة مسـاواة  Feministsالنسـویه فلقـد دافـع عـن الفیمینسـت  ت مـن أنصـاریعد بارفـ 

طبیعـــة المـــرأة  احتـــرامو  "Sexual Equality""المســاواة الجنســـیة"الرجــل بـــالمرأة التـــي تـــدعو إلـــى 
بـل هنـاك أدوار مختلفـة فقـط لكـل  ،والتأكید على عدم وجـود فـروق بـین الـذكور واإلنـاث فـي األدوار

  )٤(.منهم
ورأى أنـه ،  ٢٠٠٦" تسـلق الجبـل "وتحدث بارفت عن المساواة بین الرجل والمـرأة فـي كتابـه 

فمـاذا  ،یجب على الرجـل أن یعامـل المـرأة بمسـاواة وأن یتخیـل نفسـه فـي وضـعها وظروفهـا وموقفهـا
                                                

 .٥٩-٥٨ص ص  ،نفسه المرجع ) ١(

 .١٦، ص نفسه المرجع  ) ٢(

 .٧٣-٧٢ص ص  ،نفسه المرجع ) ٣(

(4) Derek Parfit: Equality and priority, p.p., 145-146. 
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" بــه عامــل النــاس بمــا تحــب أن یعــاملوك"القــانون الــذهبي  مــرأة وعلیــه أن یطبــقالــو كــان هــو نفســه 
  )١( .وبهذا یستطیع الرجل أن یتخیل مدى المعاناة والظلم والضرر الكبیر الواقع على المرأة

وكــأن المــرأة أقــل مكانــة  ،والمــرأةه یجــب علینــا أن ال نمیــز بــین الرجــل انــوكــذلك رأى بارفــت 
ـــة أقـــل مـــن الرجـــل بســـبب ظروفهـــا الفســـیولوجیة إن ومنزلـــة مـــن الرجـــل أو  وهـــذا اعتقـــاد هـــا فـــي منزل

  )٢( .خاطئ
یــدلنا التــاریخ علــى أن . ".ویستشــهد بارفــت بالتــاریخ لكــي یــدلل علــى ظلــم الرجــل للمــرأة قــائالً 

 ولقـد ،نهـم فـي منزلـة أقـل مـن الرجـالأ ء حقیر ردئ دونـي أويالرجال كش نمعظم النساء قد عامله
ُ  أعتقـد وتوجـد العدیــد  ،مســلم بهـا مــن قبـل الجمیــعهـؤالء الرجــال أن مثـل تلــك المعاملـة مســموح بهـا و

والصــالحیات ولدیــه وضــع أســمى مــن االمتیــازات  مــن المجتمعــات التــي یحــتفظ فیهــا الرجــل بكــل 
ُ  ،ید بعبـدهالمرأة ویحتفظ بزوجته كما یحـتفظ السـ نـدافع  ولـذلك فـإن هـذه المطالـب األنانیـة صـعب أن

حــین تعامــل كشــئ حقیــر ردئ وهــذا  يعنهـا ألن تلــك المــرأة صــعب أن نجــد لــدیها قبــول ورضــا عقلــ
عــن عـدم المســاواة بــین الرجـل والمــرأة وال توجــد  معقــول عافـوال یمكــن أن نجــد د غیـر مبــرر أخالقیـاً 

فــي الواقــع عــدم مســاواة جــل علــى المــرأة ولكنــه لألســف یوجــد متیــاز الر اأســباب قویــة معقولــة تبــرر 
  )٣(".كونیة

المــــرأة قضــــیة مســــاواة  ،هــــذه القضــــیة Korsgaardكریســــتین كورســــكجارد ولقــــد ناقشــــت 
ســتثناء ویســـتثنى نفســـه األن كـــل رجـــل یضــع نفســـه موضـــع  مـــن الصـــعب معالجتهــاورأت  بالرجــل،

همالهـا بسبب دوافعه األنانیة و  ٕ حبه لذاته باإلضافة إلى الخسة والدناءة واالستخفاف بحقوق المـرأة وا
ومعتقداتهم الخاطئة التي تقوم على فلسفة األخـذ دون العطـاء والترحیـب بمبـدأ أن نأخـذ  ، وتجاهلها

   )٤(.نعطى وهذا یشكل سلوك أخالقي خاطئوال 
  :حیث رأى تبرج واإلباحیة ومن جهة أخرى، دعي بارفت المرأة إلى عدم ال

ها اغتصـابأن التبرج واإلباحیة ربما یضر المرأة بأشكال عدیدة وبطـرق متنوعـة فتكـون مسـئولة عـن 
وقـد یكـون حجتهـا أن لـدیها  ،هااغتصـابالمغتصـب فـي جریمـة  وتصبح مشتركة مع المجـرم مثالً 

معتقـدات خاطئـة زائفـة ناتجـة  ذهوهـ ،كأن تجعل شخص مـا تحبـه یعجـب بهـا أكثـر ةأسباب واهی
عـن وهـم الحریـة والتحــرر وعلیهـا التحـرر مــن تلـك المعتقـدات الخاطئــة التحرریـة لكـي ال تصــبح 

بــل  ،ال یكــون الرجــل هــو المخطــئ بحقهــا وفــى هــذه المــرة .هااغتصــابفاعــل مشــترك فــي جریمــة 
ومن ثم فالتبرج یغفل حقوق المرأة وال یجعـل منهـا سـوى آلـة  ،المرأة هي التي تخطئ بحق نفسها

                                                
(1) Derek Parfit: The history of western philosophy . ethics, p. 87. 
(2) Ibid, p. 88. 
(3) Ibid, p.p. 147-149. 
(4) Korsgaard, q: Cretating the kingdom of end, reciprocity and responsibility, New 

York, Cambridge, 1996, p. 189. 
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ویجب على المرأة أن تغیـر مـن هـذه الفكـرة لـدى الرجـل فـال تختـزل نفسـها وقیمتهـا كآلـة  ،للجنس
  )١( .للجنس وكوسیلة له فقط

مـــن قیمتهـــا ویجعلهـــا وســـیلة للدعایـــة الرخیصـــة  كثیـــراً المـــرأة التبـــرج واإلباحیـــة یفقـــد كمـــا أن 
ویــرى ، ویجعلهــا ضـحیة لجــرائم مختلفـة  بهـاویوقــع الضـرر ! لــیس أكثـرومجـرد شـئ لتســلیة الرجـال 

نه یجب علینا أن نتشارك في هذا االعتقاد وهذا الرأي وهو أن التبـرج یلحـق الضـرر بـالمرأة إبارفت 
ـــذلك فهـــوویلقـــى بأعبـــاء كثیـــرة وتكـــالیف أكبـــر وفوائـــد أقـــل  واقعـــة تحـــت وهـــم الشـــر وخطـــأ للمـــرأة  ل

مـن تلـك المعتقـدات  أن تتحـرر ، لـذلك فیجـب علـي المـرأة ریـة والتحـررمعتقدات خاطئة بـدعوى الح
  )٢(.تعتقد أن التبرج شر أخالقي بالضرورةو  الزائفة الخاطئة الالأخالقیة ، 

  : المساواة بین الفقراء واألغنیاء -٢
نفـــرق بــــین  وال یجــــب أن ،رأى بارفـــت أن علینـــا إلــــزام خلقـــي فــــي إعطـــاء األولویــــة لآلخـــرین

المعیــار هــو  یصــبحبــل  ،ثــم الفقیــر وال یجــب علینــا أن ننقــذ الشــخص الغنــى أوالً  ،األغنیــاء والفقــراء
   )٣(. من الغنى ویجب علینا أن ننقذ الشخص الفقیر الذي یعانى أكثر. كمیة المعاناة

  :االھتمام بكبار السن -٣
وأنـه یجـب علینـا أن نهـتم ،ت أن عدم المساواة بین األشخاص تشكل كارثة وجودیـة رأى بارف

بكبـــار الســـن وبمتطلبـــاتهم مـــن أدویـــة وعـــالج وال یجـــب علینـــا أن نســـمح لهـــم بـــالموت ألنهـــم فقـــراء 
حتیاجــات كبــار الســن وتــوفیر المــوارد المالیــة لهــم ینبغــي أن تصــبح األولویــة لمراعــاة او  ، ومرضــى

 نــرفض مســاعدتهم وأن نحتــرم معانــاتهم وتــاریخ حیــاتهم الطویــل ومــا بــذلوه مــن ویجــب علینــا أن ال
  )٤(.حتیاجاتهم الخاصةاوال نقلل من قیمة  ،عطاء

   Racial segregation *عدم التمییز العنصري -٤
ض فـي أمریكـا ورأى أن مثـل تلـك األفعـال هـي أدان بارفت التمییز العنصري بین السود والبی

ً یسمح ب الذات واألنانیة وال أفعال خاطئة عنصریة تقوم على حُ  ُ بها أخالقیا    مبرر أو وال یوجد لها 
  

                                                
ـــز العنصـــري(*)  فرقـــة العنصـــریة بـــین األشـــخاص والتعصـــب العنصـــري لنـــوع عـــن نـــوع ومـــذهب یعنـــى الت التمیی

العنصریة یفرق بین الشعوب بحسب العرق واللون ویترتب على ذلك ضـیاع حقوقـه السیاسـیة واالجتماعیـة وأضـرار 
هــذا التمییــز العنصــري  فــي جنــوب الوالیــات المتحــدة األمریكیــة بــین البــیض والزنــوج  نفســیة واجتماعیــة ،  ،وظهــر

  .السكان األصلیین
(1) Caroline West: The free speech argument against, pornography, the university 

of Sydney 2006. Australia, p.3 
(2) Ibid, p.p., 5-6. 
(3) Derek Parfit: Reasons and Persons, p. 176. 
(4) Derek Parfit: The history of western ethics, p. 67. 
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ولـــذلك فـــإن األشـــخاص البـــیض یتجـــردوا مـــن تلـــك  ،ســـبب ألنهـــا أفعـــال ظالمـــة خاطئـــة ال أخالقیـــة
  )١(. بمثل تلك الطریقة الألخالقیة وبال رحمةاإلرادة العاقلة حین یطردوا الزنوج من حیاتهم 

وكـــذلك یظهـــر هـــذا التمییـــز العنصـــري فـــي أمـــاكن دفـــن النفایـــات بـــالقرب مـــن األمـــاكن التـــي 
  !تعیش فیها جماعات السود وكأن الجنس هو المعیار في تحدید أماكن دفن النفایات

 ي،التمییـز العنصـر  عـدم  كون فقـط وهـوأن بارفت لم یتحدث عما ینبغي أن ی،وترى الباحثة 
وهــذا  ،مســاواة بــین البشــرالعنصــري وعــدم التمییــز الوهــو وجــود  فعــالً ولكنــه تحــدث عمــا هــو كــائن 

وهـــذا العلـــم یؤكـــد عمـــق " بالیوجینـــا"ظهرتـــه الدراســـات الغربیـــة الحدیثـــة الـــذي یســـمى أیتفـــق مـــع مـــا 
بــا هــي ســیدة و خلقــوا سواســیة وأن أور وأن النــاس لــم ی ،عنصــریة النظریــة الغربیــة لألجنــاس األخــرى

أي مـن أجـل الرجـل األبـیض الـذي هـو السـید واألسـود الزنجـي  ،العالم وبقیة البشر خلقوا مـن أجلهـا
بــا عــن تلــك الفكــرة بعمــق، ومــا زالــت و ولقــد عبــر تــاریخ أور  ههــو العبــد والعدالــة أن یطیــع العبــد ســید

بـــین البشـــر وأن علـــى األبـــیض أن یحكـــم  الالمســـاواه تلـــك العقیـــدة الیوجینیـــة موجـــودة وتصـــر علـــى
وبـذلك لـم تصـبح فلسـفة  )٢(!وتلـك هـي العدالـة هاألسود كما یحكم القوى الضعیف ویطیـع العبـد سـید

  .هو كائن بارفت األخالقیة فلسفة نظریة، بل أصبحت فلسفة عملیة تطبیقیة تتحدث عن ما 
 ، ومن المالحـظ أن عـدم المسـاواة بـین البشـر انعكسـت علـى التفكیـر الفلسـفي بصـفة خاصـة

األول هــو الســید الــذي یــأمر واآلخــرون هــم  :فلقــد میــز أرســطو بــین البشــر ورأى أن البشــر نوعــان
روح  الذین خلقوا لیطیعوا والعالقة بین السید اآلمر والعبد المطیع تشبه الموجـود الحـي المركـب مـن

لــذلك یـــرى أرســطو أن بعـــض البشــر خلقـــوا  ،نفــذیولقــد وجـــدت الــروح لتـــأمر ووجــد الجســـد ل ،دســوج
!.. التمییــز الطبیعــي بــین األحــرار واألرقــاء، وتلــك هــي مســألة عادلــة  والــبعض األخــر عبیــداً  اً أحــرار 

هـــم البشــر أصــحاب الحـــق فــي الحیـــاة  خصوصــاً  واألمـــریكیین وهــذا ینطبــق علـــى الغربیــون عمومــاً 
  )٣(!.الحریة ومن عداهم یعد فى مرتبة أدنىو 

                                                
(1) Ibid, p. 80. 
(2) Derek Parfit: Over population and the quality of life, p. 131. 

، الفلسفة التطبیقیة ص حقوق اإلنسان المعاصر بین الخطاب النظري والواقع العملي: مصطفى النشار. د) ٣(
 .٢٧٣-٢٧٢ص 
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  Distributive Ethicsاألخالق التوزیعیة : ثالثاً 
هنــاك ال مســاواة رأى بارفــت أن هنــاك تفــاوت غیــر عــادل فــي توزیــع الثــروة بــین األشــخاص و 

المرتفـع وبـین الحیـاة الفقیـرة ومـن یموتـون  يوظلم اجتماعي بین الحیاة الغنیة ذات المسـتوى المعیشـ
بــدأ اإلحســان والتوزیــع دعــي إلــى م و *أي أنــه حــارب اإلفــراط المفــرط والغنــى الفــاحش ،فیهــا جوعــاً 

  )١(.اتالعادل للخیر 
ومـن ثـم  .تحقـق الكفایـةتحسـان واألولویـة للفقـراء حتـى الوتقوم األخالق التوزیعیة على مبدأ ا

كبیــرة مــن الــدول الصــناعیة الكبــرى العالمیــة نحــو الشــعوب  رأى بارفــت أن هنــاك مســئولیة أخالقیــة
فهنـاك مسـئولیة أخالقیـة بالغـة   وبالمثل )٢( .المجاعة الشائعة الممتدةو الفقیرة التي تبتلى باألمراض 

 ،فـي الـدول الفقیـرة الـذین یموتـون جوعـاً  على األغنیـاء الـذین یعیشـون فـي الـدول الغنیـة نحـو الفقـراء
رســال عشــر ثــرواتهم أو دخلهــم إلــى المنظمــات التــي ف ٕ علــیهم واجــب أخالقــي فــي اإلحســان إلــیهم وا

تعمل من أجل تقلیل وخفض الفقر العالمي وخفض عدد األشخاص الذین یولـدون تحـت خـط الفقـر 
 ُ یــدركوا أنهــم مســئولین عــن زیــادة  لــذلك یجــب علــى األغنیــاء أن ،هــدر حقــوقهم اإلنســانیةألن هــذا ی

ویجـب علـي  )٣(. الجوع والفقر في الدول النامیة وعن حاالت الوفیات السـنویة التـي تقـدر بـالمالیین
ـــذین یموتـــون جوعـــاً  هـــم یتركـــوا لوأن ال  األغنیـــاء أن یضـــحوا بجـــزء مـــن ملكیـــتهم للفقـــراء البؤســـاء ال

 حتیاجــاتهم وعــوزهم وأن ال یتجــاهلوهمبمعانــاتهم وآالمهــم ومــدى ا یشــعروا وأن الفتــات أو القلیــل جــداً 
  )٤(.باستمرار 

بشــكل إلــى أن التوزیـع یجــب أن یتحقـق " األولویـة أو المسـاواة؟"لـذلك دعـي بارفــت فـي كتابــه 
  )٥(.)*(یحدث الغنى الفاحش المفرطكي ال زیل الفجوة بین األغنیاء والفقراء ولنعادل للخیرات لكي 

، وعـارض مبـادئ معیار التوزیع هو األولویـة ولیسـت المسـاواةوعلى هذا ، رأى بارفـت أن 
ض غـــب يیـــرون أنــه یجـــب أن یكــون التوزیـــع متســاو الــذین  Principles Egalitarian تیینالمســاو 

شـــر  صـــبحأن عـــدم المســـاواة فـــي التوزیـــع ت یعتقـــدواكمـــا ،النظـــر عـــن ظـــروف األشـــخاص وحـــالتهم 
 Prioritarianاألولویـة  مبـادئوغیـر عادلـة، وقبـل بارفـت مبـادئ األولـویین أو أصـحاب  يجـوهر 

principles  وأنــه یجــب علینــا أن ،أخالقیــًا نأســف علیــه  لــیس شــراالــذین یــرون أن عــدم المســاواة
                                                

یجب أن یحدث توزیع عادل "التي قال فیها " ویة أو المساواةاألول"لقد أقتبس بارفت عبارة شكسبیر في كتابه ) *(
 "ویلغى اإلفراط المفرط  والغنى الفاحش وكل شخص یجب علیه   أن یحصل على ما یكفیه  فقط

(Shakespeare, King Lear, 4. 1-66) 
"distribution should excess and each man have enough" .                                                                                                             
(1) Derek Parfit: Climbing the mountain, p.p., 146-147. 
(2) Derek Parfit: The history of western Ethics, p. 71. 
(3) Ibid, p. 73. 
(4) Derek Parfit: Climbing the mountain, p. 148. 
 
(5) Derek Parfit: Equality or priority? The ideal of equality, London, 2000, p.p., 81-

82. 
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وأنــه یجــب ، المســاواة  نعطــى األولویــة لألشــخاص األســوأ حــاًال مــن اآلخــرین ویفترضــون مبــدأ عــدم
ویحصـلوا علـى الممیـزات األقـل واألعبـاء  على األغنیاء أن یعطوا األولویـة لألشـخاص األسـوأ حـاالً 

  )١(.كبیر يوهذا له مغزى أخالق ،األكثر
بــدًال  scarcityومــن ثــم انضــم بارفــت إلــى أصــحاب مبــدأ األولویــة ودافــع عــن حجــة الكفایــة 

التـي تقـوم علـى قیمـة المسـاواة ودافـع  واتىالمسـامن حجـة المسـاواة وأعتـرض علـى مبـادئ المـذهب 
لــى تفكیــر معقــول ورأى أنهــا تقــوم ع ،عــن األولویــة كقیمــة أخالقیــة أساســیة فــي األخــالق التوزیعیــة

ألنـــه یجـــب أن یحصـــل الفقیـــر علـــى مـــا یكفیـــه فهـــذا لـــه مغـــزى  ،وأســـباب أخالقیـــة ومبـــررات كافیـــة
أما حینما تحدث المساواة ویحصل الغنـى علـى الفوائـد وهـو لدیـه مـا یكفیـه وهـو لـیس لدیـه  ،أخالقي

   )٢( .فهذا لیس له مغزى أخالقي ،أي نقص أو احتیاج
عتراض علـى المسـاواة ومضـمونها الولذا قدم بارفت حجج أخالقیة كثیرة معقدة تعرف باسم ا

لـیس لـدیهم أسـباب معقولـة ومبـررة وكافیـة  يواتالمسـاین أو أصحاب المـذهب تیأسباب المساوا، أن 
ومـــن هـــذه الســـیناریوهات ســـیناریو الطبیـــب الـــذي ال  )٣(.وذلـــك مـــن أجـــل ســـیناریو الكفایـــة واألولویـــة

یحــافظ علــى قیمــة یموتــوا لكــي  ذ جمیــع مرضــاه الموجــودین بعیادتــه فیتــركهم جمیعــاً قــیســتطیع أن ین
وبالفعــــل فــــأن مثــــل هــــذه الســــیناریوهات عــــن المســــاواة تبــــدو ال ! المســــاواة ولكــــي تتحقــــق المســــاواة 

قتـدار ألنـه یقـوم علـى منطـق اغیـر فعـال وغیـر كفـؤ ویفشـل ب اتيو المسـاویبدو أن المـذهب  ،معقولة
ن یتحـررون مـن ولذا یجب علینا أن ندافع عن قیمـة األولویـة وأصـحاب مـذهب األولویـة الـذی ،فاسد

 ،هـــذا الفســـاد والـــذین یـــرون أنـــه مـــن العـــدل أن نهـــتم برفاهیـــة اآلخـــرین لكـــي تســـیر حیاتنـــا لألفضـــل
،  بطریقـة متسـاویة أخالقیـاً  ویجب علینا أن نقر بقیمة المسـاواة فقـط حـین نعامـل األشـخاص جمیعـاً 

   )٤( .أي المساواة القانونیة
وعلـــــى هـــــذا ،لـــــم یـــــرى بارفـــــت غضاضـــــة فـــــي الالمســـــاواة إذا كانـــــت فـــــي مصـــــلحة األكثـــــر 

واألقــل حظــًا مــن النــاس  ألن األخــالق التوزیعیـة تســتهدف األقــل حظــًا واألكثــر حرمانــًا  )٥(. حرمانـا ً
ضــافة الكمیــة األكبــر مــن الم ٕ نفعــة والرفاهیــة للمحــرومین أو األشــخاص تحــت خــط فــي المجتمــع وا

  )٦(. الفقر في المستوى األدنى

                                                
(1) Ibid, p.p., 89-90. 
(2) Derek Parfit: Levelling down objection, equality or priority, p. 126. 
(3) Paula Casal: Why sufficiency is not enough?, the university of Chicago, ethics, 

117 (January 2007), p.p., 296-299. 
(4) Derek Parfit: Equality or priority? p. 130. 
(5) http:www.bookrags.com./wiki/Derek-Parfit. 
(6) Encyclopedia Britannica online ,2010, web, 18Mar. 
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  Political Ethics: األخالق السیاسیة: رابعاً 
  كم الظالم اوهى تشمل أخالق الحرب والسالم وأخالق الثورة على الح

   War and peace Ethicsأخالق الحرب والسالم  -١
ة مثــل مشــروعیة الحــرب مهمــنــاقش بارفــت فــي أخــالق الحــرب والســالم موضــوعات أخالقیــة 

ومشروعیة الخدمة العسكریة وتنفیذ األوامر للقائد والعصیان المـدني والجـرائم األخالقیـة فـي الحـرب 
لنـووي والحـق فـى قتـل ع ادستخدام األسلحة النوویة علـى األجیـال المسـتقبلیة ومشـروعیة الـر اوتأثیر 

وذلــك  ،الحــاكم المســتبد الطاغیــة وعــدم إطاعــة األوامــر الظالمــة وتعــدیل قاعــدة الســالم لــدى كــانط
   -:على النحو التالي

الخدمـة العسـكریة إلزامیـة أم  لناقش بارفت مشروعیة الحرب وهـل هـي عادلـة أم غیـر عادلـة وهـ -
ني إذا مـــا كــان الحــاكم ظــالم وجـــائر وال فــرأى أنـــه یجــوز العصــیان المــد. .یجــوز العصــیان المــدني

  .یحقق المساواة في معاملة المواطنین
حینمــا نجــد صــوت المــدافع والقنابــل " :وكــذلك نــاقش بارفــت الجــرائم األخالقیــة فــي الحــرب قــائالً  -

نــدمن  اوحینمــ ،فهــذا دلیــل علــى ســقوطنا األخالقــي أو خجــل ، یــدوى فــي كــل مكــان بــدون اســتحیاء
بــل ونعشــق صــوت طلقــات النــار ونــدمن بكــاء النســاء والشــیوخ ونشــتهى القتــل صــوت المــدافع والقنا

فســـندرك حجـــم وجودنـــا البـــائس التعـــیس المثیـــر ،وحینمـــا ال نبـــالي بكـــل هـــذه المآســي وســفك الـــدماء 
بمـا فعلنـاه فـي حـق مـواطنین أبریـاء ال ذنـب لهـم فـي حـرق  للشفقة وسـینبغي علینـا أن نتـوارى خجـالً 

نتهــاك آدمیــتهم وقیمــتهم انتهــاك حرمــاتهم وتعــذیبهم واشــیوخهم ونســائهم و أجســادهم وقتــل أطفــالهم و 
ُ  ،اإلنسانیة بطریقة ال أخالقیة بشعة ندین قـاذفي القنابـل مـن فـوق السـحب وهـم لذلك یجب علینا أن 

لــذلك فعلــى هــؤالء  ،یقــذفون المــواطنین األبریــاء البســطاء العــزل مــن الســالح بالقنابــل المحرمــة دولیــاً 
الســـوداء  لـــك األوامـــر العســـكریة الظالمـــة لكـــي ال یالمـــوا علـــى تلـــك األیـــام الطویلـــةالجنـــود رفـــض ت

ـــذلك ی ،ویتحملـــوا ذنـــب هـــؤالء األبریـــاء ـــًا  العصـــیان المـــدني صـــبحل  إذا مـــا كـــان قـــرار جـــائز أخالقی
  )١(.الحرب ظالم ألنة قرار فردى خاطئ

ألنـه سـیؤثر  مشروعیة اسـتخدام األسـلحة النوویـة الذریـة والـردع النـوويكما ناقش بارفـت 
ورأى أن هناك مسئولیة أخالقیة تجاه األجیال القادمـة فـي المسـتقبل  ،على هویة األجیال المستقبلیة

 ، دة ثمانیـــة أجیـــال قادمـــةلمـــحیـــث تظلـــم  ،ســـتدفع فـــاتورة الحـــرب النوویـــة بالكامـــلي التـــ هـــا هـــيألن
ــل جیـــل مـــن هـــذه األجیـــال الثمانیـــة فـــي أن یظـــل علـــى قیـــد الحیـــاة وهـــو محمـــل  وســـوف یجاهـــد كـ

لـذلك یجـب علینـا أن نتجنـب حـدوث كارثـة  ،وهذا هو الثمن الذي یدفعونـه ظلمـاً  ، باإلعاقة المفزعة
رون فــــي الــــدمار والخــــراب وأن نحــــارب المتــــاجرین باألســــلحة النوویــــة ألنهــــم یتــــاجنوویــــة مســــتقبلیة 

                                                
(1) Derek Parfit: Bombs and concounts, or rational irrationality, press, 2001, New 

York, Cambridge university, p.p., 213-214. 
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ولكــي ال یجنــى ، ویجــب علینــا أن نحــذر مــن تلــك الكارثــة النوویــة  ، بــادة الكاملــة للجیــل النــوويواإل
  )١(.النوویة ثمار الشر التي زرعناها جیل ما بعد الكارثة

هــي سیاســة خاطئــة تعبــر عــن  يأن سیاســة الــردع النــوو  M. Rendallرانــدال . دویــرى 
ن كـــان هنـــاك ضــرورة لسیاســـة الـــردع  ،تجــارة لألســـلحة النوویـــة وال تعبــر عـــن أي أفعـــال أخالقیــة ٕ وا

لــیس فقــط روســیا  ي،هنــاك مســاواة ویكــون لــدى الجمیــع أســلحة ردع نــوو  صــبحفیجــب أن ی يالنــوو 
 ،علـى مـن الـردع ثابـت ووجیـز مـن أجـل سـالم العـالمالحـد األ یصبحو یجب أن  ،والوالیات المتحدة

علــى  يوهــذا برهــان كــاف ،لــیس فقــط روســیا وأمریكــا هــي التــي تملــك ترســانة نوویــة تهــدد بهــا العــالم
   )٢(. المسئولیة األخالقیة تجاه األجیال المستقبلیةوعدم تحمل  ،هیار األخالقان

ألن تلــك الكارثــة ســوف ال  ،یجــب علینــا تجنــب تلــك الحــرب النوویــة هوكــذلك رأى بارفــت أنــ
المســتمر وســنظلم  يوســنجعل كوكبنــا تحــت التهدیــد النــوو  تجعــل الموجــودات اإلنســانیة تصــمد كثیــراً 

، وال نختـــار أن یعـــیش أحفـــاد أطفالنـــا فـــي قصـــورأن  ویجـــب علینـــا أن نختـــار ،األجیـــال المســـتقبلیة
ألنـه  يوال یجب علینا أن نختـار الـردع النـوو  ،نعیش نحن الیوم في قصور الملوك ونتركهم للضیاع

ختیــار الــردع النــووي یتعــارض اوكــذلك  ،ممــا كــانوا علیــه ســوأ حــاالً أســیترك األشــخاص المســتقبلیین 
أنـــه یجـــب علینـــا أن نتـــرك لألجیـــال "الـــذي یـــرى  يالقـــمثـــل المبـــدأ األخ همـــع مبـــادئ أخالقیـــة ســـامی

فمـن  ،من خیرات الطبیعة وال نترك لهم الدمار والغبـار الـذرى وآثـار الحـرب النوویـة نصیبهمالقادمة 
 ،"القادمة حـق التمتـع بالطبیعـة وخیراتهـا كمـا تمتعنـا نحـن وورثنـا تلـك الطبیعـة الخالبـةحق األجیال 

یجــب علینــا أن ننظــر إلــى  هالقائــل بأنــ يعــارض مــع المبــدأ األخالقــیت يالــردع النــوو  ختیــاراكمــا أن 
األعبــاء التــي تلقــى علــى المالیــین مــن األشــخاص النــوویین وهــم جیــل الكارثــة النوویــة وال یجــب أن 
نصـبح أنــانیین ال نهــتم ســوى بمصــلحتنا فقــط وأن نراعـى معانــاة األجیــال المســتقبلیة ونــدرك أن تلــك 

  )٣(. ة ومبتذلة وال أخالقیةالحرب النوویة هي حرب وضیع
أنــه یجــب علینــا أن نتجنــب تلــك الحــرب النوویــة ألنهــا ســتؤثر علــى  جــون رولــزوكــذلك رأى 

األجیــال المســتقبلیة وألن آثارهــا ســوف تــدوم آلالف الســنین القادمــة وسیصــبح جیــل مــا بعــد الكارثــة 
تلــك األجیــال المســتقبلیة تســتحق فــرص جدیــدة كمــا أخــذنا نحــن مــن فــرص ملــئ بالتشــوهات ولكــن 

وهذا یعنى أنه من العدل أن یـرث األجیـال القادمـة مـا وجـدناه نحـن مـن  ، للعیش على هذا الكوكب
ومـن الظلـم أن ال تـورث تلـك األجیـال  ،مصادر وخیـرات وأن تتمتـع بتلـك الخیـرات ومصـادر الطاقـة

                                                
(1) Ibid, p. 216, 218. 
(2) Dr. Mathew Rendall: Nuclear weapons and intergeneration, university of 

Nottingham, 2007, p. 17. 
(3) Derek Parfit: Bombs and conconuts, p. 215. 
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ر حكیمـة لهـا نتـائج مفزعــة ذن سیاسـة غیـإ ،فتلـك شـعاعياإل يوث النـوو المسـتقبلیة سـوى الفقـر والتلـ
  )١(.أخالقیاً 
علــى مشــكلة  ســیؤثر يأن اســتخدام سیاســة الــردع النــوو رأى بارفــت  ، وباإلضــافة إلــى ذلــك 

فـــي األطفــال وســـتتغیر الخریطـــة الوراثیـــة الجینیـــة  يجینـــ يوراثـــ لعــدم الهویـــة ألنـــه ســـیحدث اخــتال
وسیصبح عدم الهویـة هـو الـثمن الـذي تدفعـه تلـك  ،سكان العالم ثلثيوسیقتل  ،للجنس البشرى ككل

   )٢(.وها ولم یدافعوا عنهایة لم یختار األجیال المستقبلیة على حرب نوو 
أن تلك الحرب النوویة لیس لها مبرر أو أسباب كافیـة للقیـام بهـا وهـى  یرى بارفت، ومن ثم 

ینتهـك حدوسـنا  فض الـردع النـووي ألنـهلـذلك یجـب علینـا أن نـر  ،ال تحقق مبدأ العدالة بین األجیال
   )٣(.األخالقیة البدیهیة

 ورولـــز ورانـــدال، كافكـــا كـــل مـــن وأتفـــق مـــع Schwartzوعلـــى هـــذا عـــارض بارفـــت شـــوارتز 
  -:كاآلتي

أننـــــا لـــــیس لـــــدینا إلـــــزام خلقـــــي تجـــــاه األجیـــــال " حینمـــــا رأى شـــــوارتز فلســـــفة عـــــارض بارفـــــت
ـــدینا ردع  كـــون أن ییجـــب  و ،ألن أطفالنـــا ســـیولدون ســـواء قامـــت تلـــك الحـــرب أم ال ،المســـتقبلیة ل

نطـور مـن أسـلحتنا النوویـة وال یجـب أن یملـك الشـرق سـالح الـردع و الحد األعلى من الـردع و نووي 
ختـــرع الســالح النـــووي لیعمـــل بـــه فــي الشـــرق ولیمـــارس علــى شـــعوب الشـــرق فهـــؤالء أ، فلقـــد النــووي

یســـتحقون الحـــرب وهـــم مســـئولون عـــن تـــدمیر مـــدنهم وســـكانهم وال یجـــب علـــیهم أن یملكـــوا ترســـانة 
ورأى  ،ي خالقــالأولقـد عـارض بارفــت موقـف شـوارتز ال ."قتضــى هـذا حـرب جدیــدةأنوویـة حتـى لـو 

 ، لـــة ونابعـــة مـــن معتقـــدات ال أخالقیـــة تبناهـــا سیاســـیین فاســـدینأن مثـــل تلـــك المطالـــب غیـــر معقو 
 ُ تعــاش ولیســت الحیــاة بعــد ویجــب علینــا أن نــوفر لتلــك األجیــال المســتقبلیة الحیــاة التــي تســتحق أن 

علــى مــا وأن نتجنــب اللــوم األخالقــي التــي ســتلقیه تلــك األجیــال المســتقبلیة علینــا و  ،الكارثــة النوویــة
وال یجـب علینـا أن نعفـى  ،  قاسیة ولـدوا فیهـا اً تیارنا الخاطئ خلقنا لهم ظروفخفعلناه بحقهم ألننا با

ار الحــرب النوویــة أنفســنا مــن تلــك المســئولیة األخالقیــة تجــاه األجیــال المســتقبلیة وأن نتجنــب أخطــ
وهـذا  ، ختیار خاطئ یستلزم المزید من الضحایا والقتلى ویتسـبب فـي كارثـة عالمیـةوكوارثها ،ألنه ا

دعـي إلیــه كافكــا الوجـودي مــن ضـرورة تجنــب تلــك الحـرب النوویــة المفزعـة بســبب أخطارهــا  هـو مــا
  )٤(.الكونیة المدمرة وأنها ستتسبب في كارثة عالمیة محققة

                                                
(1) Stevn Lee: Morality, prudence and nuclear weapons, Cambridge. Uk: 

Cambridge university press, 1993, p.p., 139-140. 
(2) Nye, Josephs, Jr: Nuclear Ethics, New York, the free press, 1986, p.p., 62-63. 
(3) Dr. Mathew: Nuclear weapons and intergenerational explicatory, university of 

Nottingham, 2008, p.p., 20-21. 
(4) Derek Parfit: Philosophy and non-reciprocal responsibility for future, 

university of oxford, p. 33. 
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هـو حـاكم ظـالم ومسـتبد  ،الـذي یقـرر هـذه الحـرب النوویـة غیـر العادلـةن الحاكم إف ، ومن ثم
ویجـب أن یتحـرر شـعبه مـن حكمـه لكـي ینهـى هـذه الحـرب غیـر األخالقیـة ولكـى یتحــرر  ،وطاغیـة

األخالقیة تدین قتلنا لهـذا الحـاكم كانط ولكن قوانین  ،الشعب من سیطرة هذا القائد المستبد الطاغیة
یجعــل الشــعب شــارد وغافــل وقتــل حكامنــا یصــبح خطــأ بغــض النظــر  أن هــذا" تــريالطاغیــة حیــث 

قتــل هتلــر خــالل  لأللمــانكــان یحــق  ألنــهولقــد رأى بارفــت أن هــذا االعتقــاد خــاطئ " عــن األســباب
وقتـل الحـاكم لـه مبـررات قویـة ویكـون مبـاح  ،وطاغیـة الحرب العالمیة الثانیة طالما أنه كان مسـتبداً 

، ولـذلك فمـن الجـائز فى المكان الـذي یحصـد فیـه ضـحایاه ما سیقتلطال وجائز ومسموح به أخالقیاً 
   )١(.تلر طالما أنه حاكم ظالم وطاغیةقتل ه

ورأى أنــه توجـــد  ،يوالعصــیان المـــدننـــاقش بارفــت عــدم إطاعـــة األوامــر  ،ومــن جهــة أخــرى
لـذلك عـارض صـیغة كـانط للمـرة الثانیـة التـي  ي،ة األوامر وللعصیان المدنمبررات قویة لعدم إطاع

وأنــه یجــب  يورأى أنــه توجــد أســباب قویــة لهــذا العصــیان المــدن ،"بالطاعــة العمیــاء لألوامــر"تنــادى 
تتحـول الطاعـة لـدیهم مـن مطلقـة عمیـاء إلـى مشـروطة نسـبیة ،وأن یرفضـوا طاعـة على الجنـود أن 

حیـــاة  يذ بهـــذا العصـــیان المـــدنقـــننالطاعـــة علـــى جثـــث اآلخـــرین وحینمـــا  حینمـــا تـــأتى هـــذهقائـــدهم 
   )٢(.المواطنین األبریاء حینئذ یصبح مباح ومسموح به أخالقیاً 

ألن  ،ال تســـتخدم العنـــف أبـــداً "لـــدى كـــانط التـــي تـــرى " قاعـــدة الســـالم"وكـــذلك نـــاقش بارفـــت 
أن نــدعو إلــى ســالم مطلــق غیــر ویجــب  حترامالســالم هــو نــداء حدســي بــدیهي ومطلــب جــدیر بــاال

وقـام بارفـت بتعـدیل هـذه ، " دعـاه سـالم أمـام العـدوان أن نكـون جمیعـاً مشـروط بسـالم مثلـه، ویجـب 
ال تسـتخدم العنــف طالمــا لـم یســتخدمه كــذلك األشــخاص "للمـرة الثالثــة إلــى  الصـیغة الكانطیــة أیضــاً 

ألنــه مـن الضـروري أن تــدافع عـن نفســك  ،فوطالمـا لــم یمارسـوا ضـدك أي نــوع مـن العنـ ،اآلخـرین
إذن ال یجــب علینــا أن ، وحینمــا یوجــد مــن یســتخدم العنــف فعلینــا بــالعنف المضــاد  ،وعــن اآلخــرین

العنـف مطلـق بـل  صـبحنصبح دعاة سالم أمام الظلم والعدوان والعنف وعلینا بالمقاومة وحینئذ ال ی
ة العـــدوان لكــي نــرد علــى تلــك األفعـــال ومــن ثــم فعلینــا بمقاومــ. .عنــف مشــروط بعنــف قبلــه ومثلـــه

الخاطئة بحقنا والتي تصدر من األشـخاص اآلخـرین المعتـدین علینـا وهـذا هـو األفضـل بالنسـبة لنـا 
 أنــه ســیعرف اطالمــ وحینئــذ ســوف ال یوجــد مــن یســتخدم العنــف أبــداً " مقاومــة العــدوان بعــدوان مثلــه"

لـو أصــبحنا دعــاة  فـي حــین أننــا ،المثــالي وهــذا مـن شــأنه أن یخلــق العـالم ،بعنـف مثلــه ســیقاوم أنـة 
  وهذا یتعارض مع صیغة  ،مان أمام هتلر بدون مقاومة سنجعله یتمادى في وحشیتهسالم مثل األل

  

                                                
(1) Derek Parfit: The tanner lecture on human values, p. 231. 
(2) Ibid, p. 232. 
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   )١(!. كانط التي ترى أنه من الخطأ أن نحارب جیش هتلر ألننا یجب أن نكون دعاة سالم 
 ،ثــورة علــى الظلــم والعــدوانإذن یجـب علینــا أن نقــاوم العــدوان بعــدوان مثلــه ونتشــارك فــي ال

  لدى بارفت ؟  *أخالق الثورة ولكن ما هي مواصفات
ویجــب علینــا أن نتشــارك فــي  ،فعــًال فردیــاً  تالثــورة هــي فعــل جمــاعي ولیســیــرى بارفــت أن 

ومــن األفعــال الخاطئــة أن ال نتشــارك فــي الثــورة علــى الظلــم ألن المشــاركة فــي الثــورة یعــد  ، الثــورة
التي تزید من الحد األعلى للفوائـد والمصـالح والمنـافع وسـنزید مـن الحـد األعلـى من األفعال العاقلة 

ویجــب علــى المالیــین المشــاركة  ،أفعالنــا علــى أشـخاص كثیــرین وســتؤثرللقیمـة األخالقیــة المتوقعــة 
ویجـب علـى أن أشـارك فـي الثـورة  ،في الثورة على العدوان والظلـم رغبـة فـي تحقیـق مسـتقبل أفضـل

یــر للجمیــع ویجــب علــى كــل شــخص أن یشــارك وتكــون المشــاركة جمعیــة ولیســت أحقــق الخ ي لكــ
دوان وهـذا عـفي هذا الهدف النبیـل وهـو الثـورة علـى الظلـم وال ویجب علینا أن نتشارك جمیعاً  ،فردیة

أن نقــوم بــالثورة علــى الحــاكم  لــذلك یجــب علینــا أخالقیــاً  ،هــو مــا یجعــل حیاتنــا تتجــه نحــو األفضــل
لـــدینا هـــو التغییـــر لألفضـــل والقلـــق علـــى الخیـــر ي ویكـــون الـــدافع األخالقـــ ،تـــرفالظــالم القاتـــل المح

أن نعمـل علـى تنمیتـه ونتشـارك فـي  ویجب علینا جمیعـاً  ،وهذا الدافع األخالقي هو أهم دافع ،العام
   )٢(.ق الخیر العام والثورة على الظلمتحقی

أن بارفـــت أبــــاح ضـــرورة الثـــورة علـــى الحكومـــة الظالمــــة  Torbjorn Tannsjoویـــرى 
أن نتشــارك  ویجــب علینــا أخالقیــاً  ، والحــاكم الطاغیــة المســتبد وحینئــذ تصــبح الثــورة ممكنــة أخالقیــاً 

لم مــن كمــا یجــب علینــا أن نــتع ،القاتــل المحتــرف لكــي نضــع حــد للقتلــة المحتــرفین"فــي عــزل هــذا 
 ،الظـــروف المصـــیریة ونتشـــارك فـــي األزمـــات والثـــورة علـــى النظـــام الظـــالم لكـــي ال نصـــبح أنـــانیین

فالشــخص األنــاني هــو الــذي ال یبــالى بتغییــر الظــروف إلــى األفضــل وال یهــتم بتحقیــق الخیــر العــام 
حقـــق تتولكـــي  ،تـــافهمأكأمـــا االیثـــاریون األبطـــال المحـــاربین فهـــم الـــذین تقـــوم الثـــورة علـــى  ،للجمیـــع

الثــورة جماعیــة والمشــاركة جماعیــة والفعــل جمــاعي لكــي یحـــدث  صــبحأهــداف الثــورة، فیجــب أن ت
تــأثیر مــن أجــل تعظــیم الفائــدة والمنفعــة للمجمــوع والقضــاء علــى األوضــاع الفاســدة والظــالم المســتبد 

  )٣(. الطاغیة

                                                
تطبیقیـة وتـدرس العالقـة بـین الشـعب والحـاكم وأسـباب هـي فـرع مـن األخـالق ال: Revolution Ethicsأخالق الثورة (*)
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 http :/en .wikipedia .org /wiki/Copernican revolution ,2011 . 
(1) Derek Parfit: Climbing the mountain, p.p., 143-144. 
(2) Derek Parfit: The five mistakes in moral matics, p.p., 117.-118. 
(3) Torbjorn tannsjo: Social psychology and the paradox of revolution, Stockholm 

university, 2007, p.p., 2-4. 
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حــین رأى " الحــرب العادلـة"فـي  تومــا االكــوینىویمكننـا أن نسـتنتج مــدى تـأثر بارفــت بنظریـة 
كوینى أن تلك الحرب العادلة هي التي تكـون مـن أجـل الـدفاع عـن الـنفس وعـن اآلخـرین ویجـب األ

وال یكـون هـدفها المصـلحة الشخصـیة كمـا ذكـر  ،نیینأن نفرق فیها بین السیاسیین العسكریین والمـد
هـــى حــق مشــروع للــدفاع عــن الــنفس وهــى فعـــل ، و بــل الثــورة علــى الظلــم واألوضــاع الفاســدة ،مــل

ضــــروري ضـــــد الدولـــــة المعتدیــــة ألنـــــه مـــــن الضــــروري أن نـــــدافع عـــــن أنفســــنا ونقـــــوم بـــــالرد علـــــى 
ُ  )١(.المعتـــدین ســـتخدام القـــوة ابـــررات قویـــة وهـــى تبـــرر الحـــق فـــي لـــذلك فـــإن لتلـــك الحـــرب العادلـــة م

أ ســتخدام القــوة لتصــحیح وضــع خطــیرهــا محاكمــة مجرمــي الحــرب وتبریــر االمســلحة ومــن أهــم معای
سـتنفاذ جمیـع الوسـائل والبـدائل عادلـة ،ومـن أجـل ردع المعتـدى بعـد ا ومن أجل الدفاع عن قضیة،

   )٢(.م تنازالتالسلمیة والمفاوضات التي ال تكون بغرض المماطلة وتقدی
معاصـر مثـل بارفـت یـدعى الحیادیـة  يعـالم يوترى الباحثة أنـه كـان یجـدر بفیلسـوف أخالقـ

كمــا تحــدث عــن قتــل  ،الیهــود يفلســطین علــى أیــد فــيلموضــوعیة أن یتحــدث عــن قتــل األبریــاء ا
ین كـل یــوم وكــل ینیلــم یســتوقفه جـیش إســرائیل وهــو ینتهـك حقــوق الفلســطأ! الیهـود علــى أیــدي هتلـر

ألــیس مـن حقــه أن یـرد هــو  ،بـادة جماعیــة ال تفـرق بـین طفــل وشـیخإلحظـة؟ ومـا یحــدث هنـاك مــن 
  !؟ ا الظلم والعدوان بعدوان مثله؟ ألیس من حقه الدفاع عن نفسه ولو بالحجارةاآلخر ویقاوم هذ

  Population Ethicsأخالق الكثافة السكانیة  : خامساً 
مثــل هــل هنــاك إمكانیــة أو احتمــال أن ،تهــتم أخــالق الكثافــة الســكانیة بأســئلة أخالقیــة معینــة 

عــة وبعـد أن وصـلت الكثافــة السـكانیة إلــى نجعـل العـالم أفضــل فـي ظـل هــذه الكثافـة السـكانیة المرتف
حیــث تقــل الرفاهیــة كلمــا زاد عــدد الســكان  ،عشــرة بلیــون شــخص معظمهــم یعــیش تحــت خــط الفقــر

وكلمـا قــل عـدد السـكان فســتوزع  ،ألنـه سـتوزع الخیـرات علــى أشـخاص كثیـرة یقـل فیهــا نصـیب الفـرد
سـتنتاج البغـیض هـو واحـد الوهـذا ا )٣(.قلیلون وذلك هـو االسـتنتاج البغـیضأشخاص الخیرات على 

ســتحالة الوصــول إلــى اولقــد قبــل بارفــت  ، مـن التحــدیات الرئیســیة األساســیة فــي األخــالق التطبیقیــة
أننــا ال نســتطیع أن نجــد نظریــة أخالقیــة مقبولــة لدراســة وأعتقــد  )٤(.ثافــة الســكانیةأخــالق مقبولــة للك

  )٥(.أخالق السكان وتجنب االستنتاج البغیض
فلقــد  ،أشــار إلــى هــذا االســتنتاج البغــیض غیــر المقبــولي وال یعــد بارفــت أول فیلســوف أخالقــ

ینبغــي علــى الكثافــة الســكانیة أن تشــجع لكــي تزیــد مــن  . ".إلیــه حینمــا قــال هنــرى ســدجویكأشــار 
                                                

(1) Markula: Applied philosophy and public Ethics, Australian national university, 
and university of Melbourne, p. p,137-119. 

(2) Ibid, p.p., 138-139. 
(3) Arrhenius, G: Future generation: Acheallenge for moral theory, uppsala 

university, population Ethics, p. 225. 
(4) G, Arrhenius: The very repugnant conclusion, law, morality, Uppsala 

university, p, 229. 
(5) Stanford encyclopedia of philosophy, the repugnant conclusion, Feb 16, 2006, p. 

1. 
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ولقــد أحضــر بارفــت هــذه النتیجــة وأودعهــا " ةمعــدل الســعادة وتصــل إلــى الحــد األقصــى مــن الســعاد
بعـــد أن ورثهـــا مـــن ســـدجویك وأكـــد علـــى هـــذا االســـتنتاج موضـــحا صـــعوبة ي ام الفلســـفهتمـــدائـــرة اال
  )١( .)١٩٨٤(تجنبه 

وكیــف تصــبح األم  ،كیــف تــؤثر اختیاراتنــا علــى األجیــال المســتقبلیة وتوضــح أخــالق الســكان
وكیـف تتغیـر هویـة هـذا الطفـل  ،بطفل معاق یعانى من عاهـة مسـتدیمة تأتى حینماالحامل مسئولة 

  .ى بطفل سلیم ینعم بالحیاة األفضلإذا ما اختارت تلك السیدة الحامل أن تنتظر وتأت
ومســتوى المعیشــة  أصــحاب الكثافــة الســكانیة الكبیــرة جــداً  موهــ Zأن الســیناریو  توضــحكمــا 

حاب الكثافــة الســكانیة األقــل ومســتوى المعیشـــة وهــم أصــ Aأفضــل مــن الســیناریو  المــنخفض جــداً 
وهذه الخسـارة تعـوض فـي الكیفیـة ) كمیة الخیرات(لدیهم خسارة في الكمیة  Zفهم أي  ،المرتفع جداً 

التـــي بهـــا كمیـــة أقـــل مـــن ) A(بهـــا كمیـــة أكبـــر مـــن الســـعادة عـــن ) Z(وذلـــك ألن ) كیفیـــة الحیـــاة(
وهــذه هــي النتیجــة  Aأفضــل مــن الســیناریو  Z الســیناریوأي أن  ،الســعادة ألن عــدد ســكانها قلیــل

   )٢(.غیر المقبولة واالستنتاج البغیض، الذي رأى بارفت أنه لیس من السهل أن نتجنبه
ســـتنتاج أخـــالق الكثافـــة الســـكانیة هـــي نظریـــة فـــي الرفاهیـــة والســـعادة وتـــؤدى إلـــى اال، إذن 

أخـالق كثافـة سـكانیة  وال توجـد ،البغیض غیر المقبول وال توجد نظریـة أخالقیـة تسـتطیع أن تتجنبـه
   )٣(.مرضیة كافیة

وكیــف یصــبح  ،فهــذا یعــد مفارقــة ، Aأفضــل مــن  Zوذلــك ألنــه مــن الصــعب أن نقبــل أن 
قــل أفضــل مــن عــدد الســكان القلیــل عــدد الســكان الكبیــر ومســتوى المعیشــة المــنخفض والرفاهیــة األ

 )٤(.Aأفضــل مــن  Zومســتوى المعیشــة المرتفــع والرفاهیــة األعلــى ؟ والنتیجــة الســخیفة أن نقبــل أن 
ذا مــــــا كــــــان بارفــــــت رأى أنــــــه مــــــن الصــــــعب تجنــــــب االســــــتنتاج البغــــــ ٕ دونالدســــــون یض نجــــــد أن وا

Donaldson  وBalackorby  یـرى أننــا نســتطیع تجنـب االســتنتاج البغـیض حینمــا نــرى أنZ 
ســتخدام المقــاییس النفعیــة الكلیــة وأن نعتــرف أنــه فــي الكثافــة اوحینمــا نتجنــب  Aلیســت أفضــل مــن 

یة العالیـة یتمتـع السكانیة الصغیرة یتمتع األشخاص برفاهیة عالیة وسعادة أكبر وفى الكثافـة السـكان
بغــیض كمــا تجنــب ســیدنا األشـخاص برفاهیــة أقــل وســعادة أدنــى وهكــذا نسـتطیع تجنــب االســتنتاج ال

   )٥(.نوح الطوفان
عتقـد أن جـزء ، ألنـه أ زء كبیـر مـن فلسـفة بارفـت األخالقیـةوتحتل أخالق الكثافة السكانیة ج

بمصــطلحات مــا هــو  وجــود اإلنســاني ویجــب أن یفســر تمامــاً مكبیــر مــن األخالقیــة یهــتم برفاهیــة ال
                                                

(1) Ibid, p. 2. 
(2) Derek Parfit: Over population and the quality of life, p. 156. 
(3) Ibid, p. 137. 
(4) E. Carlson : Mere addition and two trilemmas of populate population Ethics, 

p. 14. 
(5) Balack Orby, C and D. Donaldson: Critical level utilitaries Lanism and 

population Ethics, Dilemma, p. 13. 
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ومــن الخیــر أن نزیــد مسـتوى الســعادة ونجعــل هنــاك أشـخاص أســعد فــي العــالم  ، خیـر ومــا هــو شـر
بارفـت إلـى تقییـد وجـدان الشـخص ألنـه سـتؤثر  ومن ثم دعـي ،ونضیف أشخاص سعداء إلى العالم

وهــذا هــو منبــع مشــكلة عــدم الهویــة  ، تنــا علــى األشــخاص الــذین ســیأتوا فیمــا بعــد إلــى الحیــاةاقرار 
  )١(. الشخصیة

ه لكــي تــوعاطفالشــخص یــد وجــدان أخــالق ال شخصــیة تق ة هــيخالق الكثافــة الســكانیفــأإذن 
 ،لـزام والقیـود األخالقیـةمن الشر األخالقي أن تنتهك أفعالنا بعض اإلألنه  ، تتجه النتیجة لألفضل

وفــــى نفــــس الوقــــت ال یوجــــد لــــدینا قیــــود والتزامــــات جبریــــة أخالقیــــة علــــى عــــدم إنجــــاب أكثــــر مــــن 
ومــن األفضــل أن یكــون لــدى  ، ختیــار غیــر صــائباهــو وجــود أربعــة أطفــال  ،لــذلك فاختیــارطفلین

  )٢(.دًال من أربعة، فهذا اختیار أفضل أخالقیاً طفالن ب
ولــذلك یجــب  ،حــزم ولســنا أفــرادوتــرى أخــالق الكثافــة الســكانیة لــدى بارفــت أننــا مجموعــات و 

علینــا أن نقــوم بالفعــل الجمــاعي وأن نتجاهــل عواطــف الشــخص ومیولــه ألنهــا ســتؤدى إلــى أفعــال 
خاطئة ویجب علینا أن نتجنـب القیـام بأفعـال خاطئـة لـذلك یجـب أن تكـون عواطـف الشـخص أكثـر 

األخالقیــة ألجــل  شخصــانیة ألنــه ال یجــب علینــا أن ننتهــك حرمــة بعــض مــن القیــود وااللتزامــات ال
أنـه فــي  مـن  المفارقــة أوتنشـ )٣(.األجیـال المسـتقبلیة التـي تســتحق السـعادة مـع هــذه الزیـادة السـكانیة

  )٤(! وسط هذا العدد الكبیر للسكان ال توجد سعادة وستظل أخالق الكثافة السكانیة بال إجابة
  The Future Ethicsأخالق المستقبل  :ًسادسا

 :تعریفھا
مـــن أجــــل دوام وأحفادنـــا هـــي األخـــالق التـــي تبحــــث عـــن مســـتقبل أفضـــل ألنفســــنا وأطفالنـــا 

لـــذلك فهـــي تلتــزم بتحســـین آفـــاق المســتقبل وتـــرى أن لـــدینا  ،لتـــاریخ الطویـــل للحضــاراتســتمراریة ااو 
 ،فــي تحســین كیفیــة الحیــاة لألشــخاص فــي المســتقبل والــذین یــأتوا بعــد مئــات الســنین قــي إلــزام أخال

  )٥(.والبحث عن مستقبل الحضاراتستمرار الحضارات اكما أنها أخالق 
  :يیرى بارفت أن هناك مبادئ عدیدة تقوم علیها أخالق المستقبل كالتال :مبادئھا
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بـأن ال نضـرهم ونتــرك فـي المسـتقبل القیـة كبیـرة تجـاه اآلخـرین ویعنـى أن لـدینا مسـئولیة أخ
وهـــذه  )١(.ات الذریـــةشـــعاعلهـــم بیئـــة صـــحیة آمنـــة خالیـــة مـــن الملوثـــات النوویـــة والهـــواء الـــذرى واإل

 يتضــمن البقــاء ووجــود حیــاة مزدهــرة مضــیئة لهــا مغــزى أخالقــ المســئولیة تجــاه األجیــال المســتقبلیة
كمــا أن تلــك المســئولیة تجــاه األجیــال المســتقبلیة لیســت مســئولیة قانونیــة بــل هــي  )٢(.وجــاد هــادف 

مســئولیة تجــاه األجیــال فیهــا انحیــاز زمــاني للحاضــر ألنهــا مســئولیة مســتقبلیة عــن المســتقبل ولــیس 
بي المباشـر بـین بصـال السـفهم القـانون العلـى فـي الضـرر واالت وتلك المسئولیة تعنى )٣(.المستقبلیة

فالــدول الصــناعیة الكبــرى مســئولة عــن أجیالنــا المســتقبلیة ألنهــا  ،نتــائج البدیلــةأفعــال شــخص مــا وال
تقلــل مــن فــرص الحیــاة حینمــا تلقــى النفایــات الســامة المــدمرة فــي منطقــة فقیــرة مــا وتصــیبها بــالتلوث 

وهـى بـذلك تقلـل مـن معـدل الموالیـد وتجعـل الموالیـد  ،بالرغم من علمها بالكثافة السكانیة الكبیرة بهـا
وعــدم وجــود مســئولیة أخالقیــة  ،نعــدام مســئولیتها األخالقیــةاقادمــة بهــا أمــراض فتاكــة قاتلــة بســبب ال

. )٤(كافیــة تحتــرم حقــوق األشــخاص األخالقیــة وال تقــدر الضــرر الــذي یقــع علــى البیئــة واألشــخاص
ریتشـارد قانونیـة كمـا عنـد أو  هیـدجروهذه المسئولیة تجاه األجیال المستقبلیة لیست أبویة كما عند 

ة كـل أم تجـاه ابنتهـا یهـى مسـئولو )٥(.تبادلیـة تجـاه األجیـال المسـتقبلیة، ولكنها مسئولیة ال دى جورج
ــدجرحیــث یــرى  ،العــالم - فــي –فــي المســتقبل لكــي تســتمر أن توجــد  أنــه یجــب علینــا أن ال "  هی

 ،نا مــن خــالل عالقتنــا بــاآلخرینفــنحن نكشــف أنفســ ،نهــتم بأنفســنا فقــط بــل نهــتم بعالقتنــا بــاآلخرین
وتلـك العالقـات بیننـا وبـین اآلخـرین هـي عالقـات  ،هذا هو ما یعطى لحیاتنـا معنـى وقیمـة أخالقیـةو 

   )٦(.متشابكة متالحمة
   "Persons affecting principle": مبدأ التأثیر على األشخاص: الثاني

، مـن أجـل واجب أخالقي في أن نفعل ما یضر أقل عدد من األشـخاص یعنى أن لدینا وهو
 ،ام بمســتقبلهم والمشــاركة فــي التطلعــات واألهــدافهتمــســتمرار األفــراد وباالأن تســتمر الحضــارات با

   )٧(.لذلك یجب علینا أن نراعى تأثیر اختیارنا على اآلخرین ألنه سیؤثر على هویاتهم المستقبلیة
أنه یجب علینا أن نحارب التدخین : قائالً  لى محاربة التدخینإولذلك دعي بارفت    

Smoking  ،لكي نبحث عن تلك الحیاة المضیئة المزدهرة والتي لها معنى أخالقي هادف
، فحینما یبدأ الفرد بالتدخین وهو صغیر السن، "التأثیر الشخصي"وهذا انطالقًا من نظریة 

                                                
(1) Derek Parfit: Energy policy and the futher future, energy and future, p. 32. 
(2) Chris Groves  Cardiff university, environmental ethics, 2001, p. 13. 
(3) Chris Groves: The concept of responsibility, Reciprocity and accountability, 

2003, p.p., 2-4. 
(4) Ibid, p.p, 3-7 

 
(5) Martin Heidegger: Being and the time, trans, John Macquarries, Edulaa Edward 

Robinson, Oxford, Black Well, 1998, p. 327. 
(6) Ernest Partridge: Why care about the future in responsibilities to future 

generation, p. 1981, p. 33. 
(7) Derek Parfit: Reasons and persons p.p., 318-319. 
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نه یضر ذاته المستقبلیة والشخص الذي یأتي فإنه یضر نفسه ویؤذیها بفعله الخاطئ كما أ
الحقًا في المستقبل، ألنه سیعطى حیاته المؤلمة لهذا الشخص اآلخر وبذلك یضره بفعله 

   .االأخالقي

كمــا أن هــذا الشــخص الصــغیر سیصــبح شــخص كبیــر مختلــف، یجــد نفســه یأكلــه الســرطان  
ا المصــــاب بمــــرض ویتوقــــف عــــن أن یوجــــد، فالشــــخص الــــذي كــــان عمــــره خمســــة وخمســــون عامــــ

السـرطان هـو نفسـه الصـبي الــذي یقـرر أن یـدخن، وعلـى هـذا الصــبي المـدخن أن یـدرك أنـه ســوف 
یصــــبح شخصــــًا مــــا آخــــر یعــــانى مــــن آالم الســــرطان التــــي ال تطــــاق وســــینهى حیاتــــه بفعلــــه غیــــر 
األخالقـــي وغیـــر المقبـــول، لـــذلك فـــنحن لـــدینا أســـباب قویـــة ودوافـــع كافیـــة مـــن أجـــل أن نجنـــب هـــذا 

المـدخن مخـاطرة المـوت المـؤلم، ولـذلك یعـد التـدخین فعـل متهـور یعبـر عـن عـدم الحكمــة  الشـخص
  )١(. واالتزان ألنه ال یجب علینا أن نضر ذاتنا المستقبلیة

  مبدأ المحافظة على حقوق األجیال القادمة: الثالث
ا لــدینا أســباب كافیــة ومبــررات قویــة للمحافظــة علــى األجیــال القادمــة وفیــه یــرى بارفــت أننــ 

  )٢(. ومسئولیة أخالقیة تجاه تلك األجیال المستقبلیة
  مبدأ المحافظة على البیئة وتغییر المعتقدات الخاطئة: الرابع

یجـب علینـا أن ال نلحــق الضـرر بالبیئـة ألنهــا ورث لتلـك األجیـال المســتقبلیة، وفیـه یـرى بارفـت أنــه 
لذلك فنحن بحاجـة إلـى تغییـر معتقـداتنا الخاطئـة والبحـث عـن مفـاهیم جدیـدة تهـدف إلـى المحافظـة 

زالـة الغابـات وجمیـع أنــواع  ،علـى البیئـة والثـروات الطبیعیـة ٕ لــذلك فعلینـا الحـد مـن تجریــف األرض وا
ل الجشـع للبیئـة سـتغالوأن نطـرح أنانیتنـا جانبـًا ونمنـع اال ،كـان فـي التربـة أو فـي الجـوالتلوث سواء 

ـــثمن وهـــى التـــي ســـتعانى مـــن نضـــوب المـــوارد والثـــروات  ألن األجیـــال القادمـــة هـــي التـــي ســـتدفع ال
لـذلك یجـب علینـا أن ال نلحـق  ،والتلوث النووي والغبار الذرى وجمیـع صـور الـدمار الكـوني الشـامل

وكـذلك یجـب علینـا أن  ،لبیئة ألنها ورث لتلك األجیال المسـتقبلیة لكـي تسـتمر الحضـاراتالضرر با
. ال نضر تلك األجیال القادمة ونورطهـا فـي حـرب نوویـة ونغرقهـا فـي آثارهـا المرعبـة غیـر الحكیمـة

اه األجیـال ننـا ال نحمـل أي مسـئولیة تجـإحـین رأى  ریتشـارد دى جـورجومـن ثـم عـارض بارفـت  )٣(
ونحــن لســنا لــدینا مســئولیة ســوى باألجیــال  ،ألنهــا لــم تــأتى إلــى الوجــود أصــالً  ،المســتقبلیة القادمــة

وكـذلك فـنحن لـیس  ،فمـثًال رجـال الكهـوف لـم یكـن لهـم الحـق فـي أجهـزة كهربائیـة ،الحالیة الحاضرة
ألشـخاص لـم  ود حـقلـذلك فـإن اإلدعـاء بوجـ ،لدینا الحق في قوة األبصـار الموجـودة لـدى الحیوانـات

یوجدوا أساسًا هو كالم فارغ ال معنى له، لذلك فاألجیال المستقبلیة لیس لها الحق في اسـتخدام الـنفط 

                                                
(1) Derek Parfit: Energy policy and persons, 1983, p. 33. 
(2) Derek Parfit: Over population and the quality of life, p. 145. 
(3) Ibid, p. 148. 
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أو الغاز أو الفحم، وال یجب علینا أن نهتم بهذا كثیرًا من الناحیة األخالقیة كما ال یجب أن یثیر هـذا 
  )١(". انتباهنا

  فاؤل واألمل مبدأ الت: الخامس
یــرى بارفــت أن التفــاؤل واألمــل ضــروري لكــي تســتمر الحضــارات حیــث یجــب أال یعــیش األشــخاص   

كمـا یجـب أن یتحقـق مبـدأ . في إحباط ویأس وخوف لكـي ال یموتـوا مـن القلـق وخیبـة األمـل والحرمـان
  ) ٢(. المشاركة االجتماعیة وهو المشاركة مع اآلخرین في هدف نبیل

  األخالق الطبیة:سابعاً 
أدخلت الثورة البیولوجیة اإلنسان المعاصر في مشكالت أخالقیة واجتماعیة ودینیـة وقانونیـة، وكلهـا   

تطبیقیة، وأوضـحت تلـك الثـورة البیولوجیـة أن مـا ینقصـنا  مشكالت جدیدة تحتاج إلى أخالق بیولوجیة
، فــالخوف لــیس مــن العلـــم، بــل مــن اإلنســان الــذي  یســتخدم هــذا العلـــم )العلــم(ولــیس ) الحكمــة(هــو 

أي أن المشـكلة تكمـن فـي اإلنسـان الـذي یسـتخدم هـذه التكنولوجیـا ولیسـت . استخدامًا بشعًا ال أخالقیاً 
دون شـك سیسـعى إلـى فأنـه كان لدیه وازع أخالقي یحكـم أفعالـه وتصـرفاته في التكنولوجیا ذاتها، فإذا 

خیر البشریة ومنفعتها، أما إذا كان مجردًا مـن القـیم والمبـادئ األخالقیـة، فـإن حیـاة اآلخـرین ال تعنـى 
ومــن هنــا تــأتى أهمیــة األخــالق الطبیــة لكــي تضــع حــدًا للتطــور ! لــه شــیئًا ولــو أفنــى البشــریة بأكملهــا

ـــى قـــوانین العلمـــي ا ـــى األخـــالق والعلمـــاء بحاجـــة إل لمـــذهل، فـــالعلم ســـالح ذو حـــدین، وهـــو بحاجـــة إل
تحكمهــم فــي ظــل التطــورات العلمیــة والتكنولوجیة،وهــذا  العــالم تنقصــه الدرایــة بقیمــة اإلنســان وبقیمــة 

ة، اآلخـرین، كمــا أن هـذا العــالم یجهـل المعرفــة بتلـك اإلشــكالیة األخالقیـة التــي تعبـر عــن قدسـیة الحیــا
وهنــا یكمــن دور الفیلســوف التطبیقــي  حــین یحــاول أن یضــیق الهــوة بــین التكنولوجیــا المتطــورة وبــین 
اإلنسان الذي یتحكم فیها، ویعرض موقفه األخالقي  من التطـورات الطبیـة العلمیـة والتكنولوجیـة التـي 

  )٣(. تهدد كیان اإلنسان

                                                
(1) Ibid, p. 146. 
(2) Derek Parfit: Later selves and moral principle, philosophy and personal 

relations, Alen Montefiore, 1973, p. 137. 
ة لخدمة قضایانا القومیة في ظل التحدیات الفلسفة التطبیقیة، الفلسف: أحمد مستجیر/ خالد قطب ) ٣(

 .، الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر، القاهرةالمعاصرة
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ولقد أهتم بارفت بأخالقیات الطـب وناقشـها فـى العدیـد مـن مؤلفاتـه الفلسـفیة التطبیقیـة حـین 
  :إهتم بثالثة فروع هي

  ).تأخیر الشیخوخة،واالستنساخ ) (اإلحیائي(الطب الحیوي -١
  ).واجب الطبیب األخالقي(الطب البیولوجي  -٢
  )المساعدة على االنتحار، القتل الرحیم، الطفل المعاق(الطب النفسي  -٣

  : وذلك على النحو التالي
  : )ياإلحیائ(الطب الحیوي  -١

تحدث بارفت عن الطب االحیائى حین تناول أسباب الشیخوخة وتجدید عمـر اإلنسـان والـدفاع 
یجـب علینـا البحـث فـي الظـروف التـي تـؤدى إلـى الشـیخوخة، فهـذه .. "لـم البقـاء قـائالً عن الحیاة وح

المسألة ال تقل أهمیـة عـن عملیـات زرع الكلـى، وتـأخیر الشـیخوخة یعنـى فقـدان الهویـة عبـر الـزمن 
ویجب علینا أن نشجع العلماء لكي یؤخروا مرحلة الشیخوخة فنحن جمیعـًا لـدینا میـل واسـع النطـاق 

ء وأن نضــاعف عمرنــا وأن نغــزو المــرض ونتجنــب العجــز والمعانــاة والشــیخوخة وأن نظــل فــي البقــا
  )١(.في شباب دائم

ت هذه هي األهداف المعلنـة لبحـوث الطـب اإلحیـائي ،ویمكننـا أن نسـتنتج عـدم مراعـاة  بارفـ
اآلثار المترتبة حینما یكون الشخص الذي یهدف إلى إطالـة الحیـاة هـو حـاكم مسـتبد وطاغیـة، كمـا 
أن إطالة العمر حلم ال یتـاح للجمیـع، بـل یتـاح لمـن یقـدر علیـه فقـط، أي لألغنیـاء، أمـا الفقـراء فـال 

ألولویــة یقــدرون علــى هــذا الحلــم، وســتحدث أزمــة أخالقیــة ال تكــون فیهــا مســاواة أو عــدل، وتكــون ا
  .لألغنیاء فقط الذین یقدرون على استخدام هذه األبحاث البیولوجیة الطبیة المتطورة

ینبغــي القضــاء علــى الظــروف المنهكــة : "إذن، تجاهــل بارفــت هــذه المشــكلة األخالقیــة قــائالً 
للعمــر والمســببة للشــیخوخة وتــأمین الغــذاء الصــحي والهــواء الصــحي البعیــد عــن الملوثــات والعــودة 

  !ولم یدرك بارفت أن هذا حق لألغنیاء فقط )٢(". عة والبیئة النقیة البكرللطبی

                                                
(1) Jussi Suikkanen and John Cottingham: The American Journal of Bioethics, Dec. 

2004. 
(2) Derek Parfit: The history of western ethics from the beginning of the 20th 

century, p. 63. 
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  :)الحیوي * ( الطب البیولوجى) ٢
ب أن یحصــل تحــدث بارفــت فــي الطــب البیولــوجي عــن واجــب الطبیــب األخالقــي، وهــل یجــ

الطبیــب علــى موافقــة المــریض علــى طریقــة العــالج؟، وهــل یجــب أن یكــون هنــاك رضــا وقبــول مــن 
المـــریض علـــى طریقـــة العـــالج؟، وحـــاول أن یصـــل إلـــى نظریـــة أخالقیـــة تـــربط بـــین مـــذهب النتـــائج 
والمذهب الكانطى وأخالق الحس المشـترك، فـاألخالق الكانطیـة تقـوم علـى احتـرام المـریض وتتركـه 

، ومــذهب النتـائج یقلـل مـن احتـرام المـریض مــن "دع المـریض یقـرر"ویكـون مبـدأها األخالقـي  یقـرر
أجل تخفیض النتائج السیئة وتخفیض الضرر األخالقي ومذهب الحس المشترك یـدعو إلـى احتـرام 

   )١(.االستقالل الذاتي للمریض، لذلك فهو یتعارض مع مذهب النتائج ویتفق مع األخالق الكانطیة
دع "إذن، رأى بارفــت أنــه ال یجــب علــى الطبیــب األخالقــي أن ینــادى بمبــدأ الكــانطیین وهــو 

تیــار ألن هـذا المبـدأ لــه نتـائج طبیـة سـیئة، توجـب علــى الطبیـب أن یحـافظ علـى اخ" المـریض یقـرر
المــریض ألســلوب عالجــه مــن أجــل احتــرام االســتقالل الــذاتي للمــریض، فــى حــین أنــه یجــب علــى 
الطبیــب األخالقــي أن یفــرض الرعایــة الطبیــة علــى المــریض بــاإلكراه، إذا مــا كــان المــریض صــحته 
متــدهورة أو مصــاب بالســكتة الدماغیــة وعــاجز، ألن مــا یهــم أخالقیــًا هــو صــحة المــریض، كمــا أن 

ایــة الطبیــة بــالقوة علـى المــریض یعكــس القلــق األخالقـي علــى مصــلحة المــریض ، وهــذا فـرض الرع
أفضل من الحرص على االستقالل الذاتي للمریض، كما أنه ینتج عن عـدم احتـرام المـریض تجنبـه 

                                                
أو  Medical ethicsنسـبة إلـى البیولوجیـا تسـمى أحیانـًا األخـالق الطبیـة  Bioethicsق البیولوجیـة األخـال ) *(

أو أخـــالق الحیـــاة أو أخالقیـــات الطـــب أو أخالقیـــات علـــوم الحیـــاة " علـــم األحیـــاء"األخـــالق الحیویـــة نســـبة إلـــى 
  . والبیولوجیا والطب

ي تنشأ في مجـال الرعایـة الصـحیة والعلـوم البیولوجیـة وتشـمل والمقصود باألخالق البیولوجیة دراسة القضایا الت    
: مركـب مـن كلمتـین یونـانیتین همـا Bioethicsومصـطلح . القضایا االجتماعیة التي لها صـلة بالقضـایا األخالقیـة

Bios  بمعنــى الحیــاة وEthos  بمعنــى األخــالق، وموضــوعة القضــایا األخالقیــة التــي أفرزهــا التقــدم الحاصــل فــي
وغایتــه اقتــراح المبــادئ األخالقیــة التـي یجــب أن تــنظم ممارســة األطبــاء والعــاملین فــي . ن الطبــي والبیولــوجيالمیـدا

ولقــد صـبت األخــالق . میـدان الطـب والبیولوجیــا والصـحة لكــي تضـع تنظیمــًا أخالقیـًا متفــق علیـه للممارســة العلمیـة
المـریض وعلـى الفضـائل الحسـنة التـي یجـب أن الطبیة جـل اهتمامهـا فـي المقـام األول علـى العالقـة بـین الطبیـب و 
، إذا أنهـا ال تقتصــر  یتحلـى بهـا الطبیــب الجیـد أمـا األخــالق الحیویـة فهــي تمثـل مشـروعاً  نقــدیًا أكثـر انفتاحـًا وتــأمًال

على استقصاء األبعاد األخالقیة للعالقة بین الطبیـب والمـریض والعالقـة بینهمـا لتتجـاوز نطـاق األخالقیـات الطبیـة 
یدیة ویكون هدفها التوصل إلى تحقیق فهم أفضل للقضایا األخالقیـة المتعلقـة بالطـب بعـد أن أضـحى كـل شـئ التقل

  !معروضا للتجارة وقابال للبیع والشراء حتى أرحام النساء وبویضاتهم
 .٦،ص  ٢٠٠٧،أم القرى للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ، الفلسفة التطبیقیة،  فلسفة الطب:حسین على .د 

(1) Nir Eyal: Consequentialism, constraint and respect, Princeton university, p.p., 
1-2. 
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لأللم والمعاناة وتحقیق أكبر قدر من المنفعـة وأقـل قـدر مـن األلـم واألعبـاء لـه ،وهـذه النتیجـة كافیـة 
  )١(.أخالقیاً ومرضیة 

إلــى التركیــز علــى مصــلحة المــریض   وعلــى هــذا، ســعى بارفــت فــي تلــك األخــالق البیولوجیــة
والوصـــول إلـــى أفضـــل النتـــائج الطبیـــة أكثـــر مـــن تركیـــزه علـــى مبـــدأ القبـــول والرضـــا واحتـــرام قیمـــة 

المـذهب الكـانطى ومـع ، ومن ثم اتفق مـع مـذهب النتـائج واختلـف مـع االستقالل الذاتي للمریض
   -:وذلك على النحو التالي معظم البایو أخالقیین المعاصرین

حــرم معظــم البــایو أخالقیــین المعاصــرین التــدخل الفضــولي  فــي أجســام المرضــى واعتقــدوا أن  -أ
هـذا نـابع بعمــق مـن عــدم احتـرام اآلخــرین وعـدم احتـرام حــریتهم واسـتقاللهم الــذاتي ، ألنهـم قبلــوا 

والرضــا الكــانطى الــذي یــرى أنــه مــن غیــر الجــائز والمبــاح أخالقیــًا أن نتــدخل فــي مبــدأ القبــول 
ورضــاهم حتــى لـو مــن أجــل أن نســاعدهم، ألن هــذا التــدخل فیــه أجسـام المرضــى بــدون حــریتهم 

مــن المرضــى علــى هــذه  يواقعــ يتلصــص علــى أجســادهم وتطفــل وفضــول، یقابلــه رفــض حقیقــ
  .العنایة الطبیة المتطرفة

فـــي  ي أنــه یجــوز التــدخل الطبــ"ت موقــف البــایوأخالقیین المعاصــرین حینمـــا رأى عــارض بارفــ -ب
ـــه مـــن أجـــل أن نســـاعده وتلـــك هـــي العنایـــة الطبیـــة  جســـم المـــریض بـــدون حریتـــه ورضـــاه وقبول
ذعـــان مســـتمر مـــن قبـــل  ٕ المتطرفـــة، ومثـــل هـــذا التـــدخل الطبـــي یكـــون نـــاجح ویتطلـــب طاعـــة وا

ك تلـــك التفاصـــیل الطبیـــة الدقیقـــة لكـــي ال األشـــخاص المرضـــى، ولـــیس علـــى المـــریض أن یـــدر 
یحمى فیـه المـریض مـن  يیصاب بالرعب والخوف والفزع، وعلى الطبیب أن یقوم بقرار دكتاتور 

نمــا الــذى یهــم أخالقیــًا أن ینقــذا فقـدان حیاتــه، وال یهــم أخالقیــًا احتــرام ٕ الطبیــب  ختیــار المـریض وا
عالجــه ، وال یهـــم أخالقیــًا عـــدم  حیــاة المــریض دون أن یشـــعر المــریض بمرضـــه وال یفشــل فـــى

ـــو فـــرض  موافقـــة المـــریض، إنمـــا المهـــم أن یـــنجح الطبیـــب فـــى حمایـــة صـــحة المـــریض حتـــى ل
الرعایـة الطبیــة علیـه بــاإلكراه، فهــذا أفضـل مــن الفشــل فـى رعایتــه وتــدهور صـحته، إذن مــا یهــم 

  )٢(!.أخالقیًا هو صحة المریض ولیس استقالله الذاتي
إذن ســمح بارفــت بــاإلكراه والقســر وعــدم االســتقالل الــذاتي فــي الرعایــة الطبیــة والتــدخل األبــوي  -ـجــ

ورأى أنها عادلة في حـین رفـض األطبـاء البـایوأخالقیین هـذا التـدخل األبـوي وكـل أشـكال القسـر 
واإلكــراه وأعطــوا األولویــة الحتــرام االســتقالل الــذاتي للمــریض فــي حــین أعطــى بارفــت األولویــة 

علــــى المــــریض أن یطیـــــع أوامــــر الطبیــــب، و یـــــدرك أن .. "لشــــفاء المــــریض ولمصــــلحته قـــــائالً 
، فهـذا التـدخل األبـوي ضـروري فـي جعـل "اإلذعان ألوامر الطبیـب یـؤدى إلـى نتـائج طبیـة بـاهرة

نمــا هــو نــابع مــن حــب أبــوي وخــوف  ٕ النتیجــة تتجــه نحــو األفضــل ولــیس فیــه اســتبداد أو قهــر وا

                                                
(1) Ibid, p.p., 3-4. 
(2) Ibid, p.p., 6-8. 
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. ة أبویـه تجعـل الطبیـب هـو المسـئول عـن صـحة المـریض وجسـدهعلى مصلحة المریض وسلط
)١(   

باإلضــافة إلــى ذلــك، لــم یهــتم بارفــت بمبــدأ الرضــا ولــم یحتــرم االســتقالل الــذاتي للمــریض ، ورأى  -د
الطبیــة مطلقــة وغیــر أن اســتقالله لــیس تامــًا بــل هــو اســتقالل نــاقص، ویجــب أن تكــون الرعایــة 

مشــروطة ومفروضــة علــى المرضــى وال یجــب أن یقبــل المرضــى طریقــة العــالج ألنــه لــیس مــن 
حقهــم التــدخل فــي عالجهــم ألن الرعایــة الطبیــة واجــب الطبیــب بمفــرده وال تتســبب تلــك الرعایــة  
 الطبیــة المطلقــة فــي أي إذالل وانتهــاك لحقــوق المــریض ألن  تــدخل الطبیــب بمثــل هــذه الرعایــة

  )٢(.الطبیة المفروضة یكون لصالح المریض من أجل إنقاذ حیاته
وهــى ) CIC(ولــذا عــارض بارفــت مبــدأ غالبیــة البــایوأخالقیین المعاصــرین الــذین اعتقــدوا بـــ 

وتعنــى رفــض التــدخل الطبــي فــي جســد المــریض بــدون موافقتــه، ورأى أنــه  المفرطــةالرعایــة الطبیــة 
الطبیــب اســتخدام جســد المــریض بــدون موافقتــه وذلــك حینمــا یصــبح المــریض غیــر قــادر مــن حــق 

علــى الكــالم أو مصــاب بالشــلل أو الســكتة الدماغیــة أو المــوت، ألن واجــب الطبیــب األخالقــي أن 
یحـافظ علــى حیــاة المــریض ویجنبــه العجــز أو الشــلل، ولـذلك فــإن حریــة المــریض هــي حریــة وهمیــة 

  )٣(. سیئة ولیست خیر بأي حالألن نتیجة تلك الحریة 
لـم یؤكـد بارفـت علـى قیمـة المشـاركة بـین المـریض والطبیـب مـن أجـل تقـدم البحـث العلمـي ولقـد  -هـ

رئـیس قسـم البـایوأخالق األكلینكیـة فـي جامعـة  David Wendlerدیفیـد وینـدللر فطـن إلیهـا 
أنـه یجـب أن تحـدث مشـاركة بـین الطبیـب والمـریض مـن أجـل إنجــاح .." میتشـجان ،حینمـا رأى 

األبحـــاث البیولوجیـــة والحفـــاظ علـــى صـــحة المــــریض، وهنـــاك فوائـــد طبیـــة كبیـــرة حینمـــا نطبــــق 
  )٤(. د هذا بال شك  بالمنفعة الكبیرة على  للمریضالمشاركة بین الطبیب والمریض ویعو 

ث إذن ، ال یجب على الطبیب أن یفرض الرعایة الطبیة بالقوة علـى مرضـاه ویجـب أن تحـد
مشــاركة بــین المـــریض والمعــالج لكـــي یتوصــلوا معـــًا إلــى األســلوب األفضـــل فــى العـــالج مــن أجـــل 

  )٥(. الوصول إلى نتائج جیدة طیبة
أهمیـة المشـاركة وقبـول المرضـى " حـدود األخالقیـة"فـى كتابهـا  شـیللى كـاجنوكذلك تفهمـت 

یحدث بعض من درجات االستقالل الـذاتي للمـریض ألنـه ال یجـب أن  وتقبلهم ألسلوب العالج وأن
ـــذاتي كلیـــاً  ـــة.. یفقـــد المـــریض اســـتقالله ال إن الحیـــاة المزدهـــرة تعنـــى .. "ولقـــد عبـــرت عـــن ذلـــك قائل

الصــحة الجیــدة وبعــض مــن أشــكال التعــاون بــین مرضــانا وأطبائنــا ویكــون مــن غیــر المعقــول عــدم 
                                                

(1) Derek Parfit: Climbing the mountain, p. 48. 
(2) Nir Eyal: op, cit, p. 2. 
(3) Frankfurt: Freedom of the will and the concept of person, essay of individual 

autonomy, New York, oxford, 1989, p. 31. 
(4) David Windler: What research with stored samples teaches us about research 

with human subject, vol, 16, number, 1, 2002, p. 216. 
(5) Nir Eyal: Consequentalism, p. 4-5. 
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لحصـول علـى أفضـل النتـائج، وحینئـذ یـنجح الطبیـب فـي هدفـه، التأكید على قیمـة المشـاركة وذلـك ل
، ویجــب  كمـا یجــب أن یكـون هنــاك مفتشــین وبـاحثین یحصــلون علـى رضــا وموافقــة المرضـى كتابیــًا
أن تحدث تلك المشاركة المنشودة بین المریض والطبیب لكي یكون هناك رضـا مـن المـریض علـى 

ــــة أســــلوب العــــالج، وكــــذلك یجــــب أن تحــــدث مشــــاركة بــــین  التالمیــــذ والمــــدرس لكــــي تــــنجح العملی
  )١(". التعلیمیة

فــي حــین یــرى بارفــت أنــه لــیس لــدینا أســباب كافیــة لكــي نحصــل علــى موافقــة المــریض علــى 
ریض وال یهــم االســتقالل الــذاتي الرعایــة الطبیــة المفروضــة طالمــا أن هــدف الطبیــب هــو صــحة المــ

  )٢(!. للمریض
  :المشكالت األخالقیة في الطب

ممـا ال شـك فیـه أن األخـالق والطـب همـا علمـان یختلـف كـل منهمـا عـن اآلخـر، إال أن كــل 
خر ویتفقان في أنهما یتعامالن مـع الوجـود الحـي المعـاش وهـدفهما واحـد وهـو منهما فى احتیاج لآل

  .جعل الحیاة جدیرة بأن تعاش وتستحق أن تعاش لكي ال نصل إلى نتیجة بغیضة
ولقـــد احتلـــت المشـــكالت األخالقیـــة فـــي الطـــب مســـاحة كبیـــرة مـــن فلســـفة بارفـــت األخالقیـــة 

مشـــروعیة اســــتخدام الخالیــــا (مشــــكالت األخالقیــــة العملیـــة ألهمیتهــــا العملیـــة ، ومــــن أمثلــــة تلـــك ال
التبـــرع  –القتـــل الـــرحیم  –االنتحـــار  –التعزیـــز الجینـــي الـــوراثي  –اإلجهـــاض  –الجذعیـــة الجنینیـــة 

  :وذلك على النحو اآلتي) االستنساخ –باألعضاء 
  Embronic Stem Cell (ESC): الخالیا الجذعیة الجنینیة -١
  :تعریفھا -أ

حصل علیها عنـدما یخصـب الحیـوان المنـوي البویضـة فیصـبح لـدینا خلیـة هي الخالیا التي ن
وحیـدة مــن الممكـن أن تكــون شـخص إنســاني، وبعــد بضـعة أیــام یتطـور الوضــع ویصـبح طبقــة مــن 
الخالیـــا التـــي تشـــكل المشـــیمة واألنســـجة األخـــرى وتســـمى حینئـــذ بالخالیـــا الجذعیـــة ویـــتم الحصـــول 

  )٣(. بیع كاملةعلیها من إجهاض األجنة بعد ثماني أسا
 :موقف بارفت منھا -ب

رأى بارفــت أنــه یجــب علینــا أخالقیــًا الســماح باســتخدام الخالیــا الجذعیــة الجنینیــة، مــن أجــل 
ن اإلعاقـــات فوائـــدها، فهـــي تســـتخدم فـــي عـــالج مـــرض البـــول الســـكري وأمـــراض القلـــب وغیرهـــا مـــ

واألمـــراض المـــدمرة، وكـــذلك تســـاعد فـــي تنشـــئة جیـــل أفضـــل وتعمـــل علـــى تحســـین النســـل البشـــرى 
وتحقـق المســاواة للجمیــع فــي إنجــاب طفــل ســلیم غیـر معــاق فتخفــف بــذلك مــن آالالم بعــض األســر 
بهــرة، وبــالرغم مــن ذلــك لهــا أضــرار بشــعة ســلبیة ال أخالقیــة ألنهــا تعمــل علــى  ُ ولهــا فوائــد طبیــة م

                                                
(1) S. Kagan: The limits of morality, oxford university press, p. 1989, p. 3. 
(2) Onora Oneill: Autonomy and truot in bioethics, Cambridge, oxford, 2000, p. 73. 
(3) The Journal of American Medical Association, Bioethics, March, 2000. 
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 –میر األجنـة وتظهـر عـدم احتـرام الجنـین وعـدم احتـرام قیمـة الحیـاة اإلنسـانیة علـى نطـاق واســع تـد
لذلك یجب أن توضع محظورات وحدود أخالقیة الستخدام الخالیا الجذعیة الجنینیـة، ویجـب أیضـًا 

 )١(.أن توضــع ضــوابط قانونیــة وأخالقیــة تقیــد طــرق الحصــول علــى تلــك الخالیــا الجذعیــة الجنینیــة
كمــا أن اســتخدام األجنــة ســیفتح البــاب أمــام التجــارة باألجنــة وســیؤدى إلــى زیــادة حــاالت اإلجهــاض 

  )٢(.یع وشراء وسیصبح هناك معارض لألجنة البشریةوسیصبح اإلنسان سلعة قابلة للتداول من ب
 :موقف النفعیین -جـ

ـــذین یؤكـــدوا علـــى ضـــرورة اســـتخدام األجنـــة  یختلـــف موقـــف بارفـــت عـــن موقـــف النفعیـــین ال
كمصــدر أساســي لنقــل وزراعــة األعضــاء ویبیحــون إجــراء التجــارب علــى األجنــة ویــرون أن هنــاك 

رات كافیـــة الســـتخدامها، ویعتقـــدون أن األضـــرار الناجمـــة عـــن اســـتخدام األجنـــة أســـباب قویـــة ومبـــر 
تتضاءل أمام الفائدة التي یمكن أن تتحقق للبشریة باستخدامها، وهذا الموقف النفعـي  یمثـل موقـف 
السیاســـة األمریكیـــة التـــي وافقـــت علـــى تمویـــل بحـــوث الخالیـــا الجذعیـــة الجنینیـــة وقـــد أتـــاح البیـــت 

التجارب الالأخالقیة ومولتها الحكومة مع مالحظـة أن الخالیـا الجذعیـة الجنینیـة األبیض مثل هذه 
تكــون مــن األجنــه فقــط، ولــم تضــع الحكومــة األمریكیــة أي محــاذیر أخالقیــة وأطلقــت العنــان للتقــدم 

  .العلمي  واألبحاث المتطورة التي تستخدم الخالیا الجذعیة
 :موقفنا منھا -د

ض تـــدمیر األجنـــة الحیـــة مـــن أجـــل إجـــراء البحـــوث البیولوجیـــة یجـــب علینـــا أخالقیـــًا أن نعـــار 
علیهــا، ألنــه ال ینبغــي علینــا أخالقیــًا أن نبنــى حیــاة بعــض األشــخاص علــى أنقــاض حیــاة أشــخاص 

ن كـانوا أجنــة ٕ ، والمســألة فـي األول إلـى اآلخــر !، أو لـیس الجنـین مشــروع إنسـان صـغیر؟!آخـرین وا
ر األجنــة الحیــة مــن أجــل التجــارة باألعضــاء البشــریة هــي مســألة أخــالق، بمعنــى أنــه ال یجــب تــدمی

نما یجب االستفادة من الخالیا الجذعیـة التالفـة مـن خـالل بنـوك األعضـاء البشـریة التـي ال یجـب  ٕ وا
أن تستخدم األجنة التي قد دمرت ودبت فیها الحیاة، كما أن هـذا یتعـارض مـع جـوهر شـریعتنا ألن 

جـــوز االعتـــداء علیهـــا مهمـــا كانـــت المبـــررات واإلغـــراءات هـــذه األجنـــة قـــد دبـــت فیهـــا الحیـــاة وال ی
  )٣(. المادیة

  
  
  

                                                
(1) Derek Parfit: Rights, interests, and possible people, moral problems in 

medicine, Englewood cliffs, 1976, p.p., 369-375. 
(2) Ibid, p.p., 378-379. 

ــة: جوخــه الریــامى) ٣( ــي فلســفة األخــالق التطبیقی ــة، دراســة ف شــكالیته الطبی ٕ ــل وا ، الــدار المصــریة مفهــوم القت
 .١١٨، ص١، ط٢٠٠٦اللبنانیة، 
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  :اإلجھاض -٢
  :تعریفھ -أ

وهــو شــبیه بــالوأد الــذي كانــت تفعلــه  اإلجهــاض هــو إســقاط الحمــل وهــو نــوع مــن القتــل العمــد
الجاهلیة، سواء وقع اإلجهـاض فـي أول طـور مـن أطـوار الجنـین أو بعـد نفـخ الـروح فیـه، وهـو قتـل 

  )١(. نفس بریئة ال ذنب لها
 :موقف بارفت من اإلجھاض -ب

، فــالجنین هــو شــخص مــا بــالقوة،  یــرى بارفــت أن اإلجهــاض هــو فعــل خــاطئ عقلیــًا وأخالقیــًا
مثـــل بـــذرة شـــجرة البلـــوط التـــي  هـــي شـــجرة بلـــوط بـــالقوة، فالبویضـــة المخصـــبة هـــي موجـــود إنســـاني  
بـالقوة وهــى مســألة وقــت لیصـبح شــخص، فالبویضــة المخصــبة تصـبح بــبطء موجــود إنســاني  وبعــد 

  )٢(. ما تولد وتكتسب مهارات تصبح شخص
، جـــون لـــوكولقـــد فـــرق بارفـــت بـــین الموجـــود اإلنســـاني واألجنـــة والشـــخص متابعـــًا فـــي ذلـــك 

فاألجنــة تصــبح موجــودات إنســانیة قبــل نهایــة الحمــل، والموجــود اإلنســاني  یصــبح شخصــًا حینمــا 
یكون له وعى ذاتي ولكن الطفل ال یصبح لدیه وعى ذاتي، وعلى ذلك فالبویضـة المخصـبة لیسـت 

  )٣(". ثم تصبح موجود إنساني قبل نهایة الحملموجود إنساني  
ویــرى بارفـــت أن هنـــاك ضـــوابط ومحــاذیر وقیـــود أخالقیـــة تبـــیح فعــل اإلجهـــاض وهـــى تمثـــل 

ذلـــك أســباب قویـــة ومبـــررات كافیـــة تبـــیح فعـــل إجهـــاض الجنــین فـــي الشـــهور األولـــى مـــن الحمـــل، و 
حینما تعلم األم أن طفلها سیصبح معاق وأنه سیكون عبء علـى أبویـه وعلـى األشـخاص اآلخـرین 
والمجتمـــع، ودون ذلـــك ال یعـــد اإلجهـــاض فعـــل مشـــروع، ألن فعـــل اإلجهـــاض یكـــون منحـــرف عـــن 
بــرر تعــد أنانیــة تبتعــد عــن طبیعتهــا وغریــزة  ُ طبیعــة المــرأة وحینمــا تقــدم األم علــى اإلجهــاض بــدون م

  )٤(.الطبیعیة األمومة
وقدیمًا رأى أرسـطو أن دور المـرأة یكمـن فـي اإلنجـاب والـزواج ولـذلك یعتبـر اإلجهـاض فعـل 

  )٥(. ال یتماشى وال یتفق مع طبیعة المرأة
إذن رأى بارفــــت أســــباب قویــــة ومبــــررات كافیــــة ألجهــــاض األم لجنینهــــا، كــــأن تعلــــم األم أن 
جنینهــا مشــوه أو معــاق، فهــي بــذلك تحرمــه مــن الوجــود العــادل وتجعــل حیاتــه أكثــر صــعوبة وأســوأ 
حـــاًال بالمقارنـــة بحیاتـــه بـــدون مثـــل هـــذه اإلعاقـــة المـــدمرة وال یجـــب علیهـــا أن تمـــنح طفلهـــا اإلعاقـــة 

ل علیهــا أن تجنـب طفلهــا هــذا الشـر، إذن فمــن حــق المـرأة أخالقیــًا أن تجهــض نفســها إذا والعجـز بــ
                                                

 .١٢٠المرجع السابق، ص ) ١(

(2) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 322. 
(3) Derek Parfit: Rights, interest and possible people, p. 377.  
(4) Ibid, p. 379. 

-٢٦، ص ١٩٩٩ فادیه خالد، المكتبة األكادیمیة، ،)تحلیل ثقافى(ثورة تكنولوجیا اإلنجاب : فالیرى هارتونى )٥(
٢٧. 
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مـــا عرفـــت أنهـــا ســـوف تنجـــب طفـــل معـــاق عـــاجز، ألنـــه مـــن األفضـــل أن ال یولـــد هـــؤالء األطفـــال 
  )١(. المعاقین

لـــألم حـــق اتخـــاذ قـــرار اإلجهـــاض بمفردهـــا، ولـــم یبـــیح  ومـــن جهـــة أخـــرى، لـــم یعطـــى بارفـــت
برر قوى أو ضرورة طبیة، ألنه قرار بالقضاء على حیـاة كـائن حـي لـذلك  ُ ویجیز اإلجهاض بدون م

بـــرر أ )٢(. فهـــو شـــر وال أخالقـــي ُ ـــذلك دعـــي للتـــدخل القهـــري لمنـــع األم مـــن اإلجهـــاض بـــدون م و ل
سـبب، وموقفــه هــذا یتفـق مــع موقفــه فــي االختیـار والحریــة المقیــدة، لــذلك دعـي إلــى التــدخل القهــري  
لمنــــع الســــیدات مــــن اإلجهــــاض باحتجــــازهن  ومــــنعهن مــــن التــــدخین وشــــرب الكحولیــــات واألدویــــة 

  )٣(.الممنوعة
  :األسالم موقف -أ

تبیح الشریعة اإلسالمیة اإلجهاض قبل نفخ الروح لعذر، كـأن تتعـرض األم لحالـة اغتصـاب 
بغیـــر عـــذر حـــرام شـــرعًا بإجمـــاع ) اإلجهـــاض(وهـــو یســـمى عـــذر حاجـــة، وتـــرى أن إســـقاط الحمـــل 

ذا المـؤدة سـئلت "المسـلمین وهـو مـن الـوأد الـذي قـال اهللا عـز وجـل فیـه ، بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم  ٕ وا
، إذن فجمیـع أطـوار الجنـین یجـب أن تُحتـرم، ویعـد اإلجهـاض ٨سورة التكویر آیـة " لتبأي ذنب قت

بــرر قتــل نفــس بریئــة بــدون ســبب وتعــریض نفــس أخــرى لمخــاطر المــوت هــي األم التــي ال  ُ بــدون م
تملك حق اتخاذ قرار اإلجهاض االأخالقي، كما أن هذا الفعل یعد ال معقـول وال أخالقـي ولـیس لـه 

برر أو سبب أخ ُ   )٤(. القي  وال یجعل الحیاة أفضلم
    Genetic Enhancementالتعزیز الجیني  -٣

أو التعــدیل الجینــي وهــو تعــدیل للمــادة الوراثیــة فــي الكــائن الحــي، وأي كــائن حــي ینــتج عــن 
كتریـــا أول الكائنـــات المعدلـــة وراثیـــًا عـــام هـــذا التعـــدیل الـــوراثي یســـمى كائنـــًا معـــدًال وراثیـــًا وكانـــت الب

والتعزیـز الجینــي یتعامـل مــع . ١٩٩٤ثـم الغــذاء المعـدل وراثیـًا عــام  ١٩٧٤ثـم الفئـران عــام  ١٩٧٣
الجینـات البشــریة وهــو یعــدل دور الجـین ووظیفتــه حینمــا یكــون هنــاك نقـص بــه وهــو یتطلــب إدخــال 

أجـل أحـداث تغییـر وراثـي بفعـل إنزیمـات التوجـه  مادة وراثیة جدیدة لعزل المادة الوراثیة القدیمـة مـن
   )٥(.وهو الحامل للشفرة الوراثیة DNAالمعدلة وراثیًا واستخدام تقنیات الحمض النووي 

                                                
(1) Derek Parfit; is personal identity what matters, p. 299. 
(2) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 329. 
(3) Derek Parfit: is personal identity what matters, p. 300. 

شكالیته: جوخه الریامى) ٤( ٕ  .١٢١، ص مفهوم القتل وا

(5)Hanna E. Kathi : Genetic enhancement, national human research genome 2002, 
p.278.  
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  -:وعانلدى بارفت ن) يالتعزیز الجین( يواالنتقاء الجین
   التعزیز الجیني السلبي -٢           يالتعزیز الجیني اإلیجاب -١ 
    positive selection ياإلیجاب يالتعزیز الجین -١

هــو انتقــاء مالمــح الوجــه للطفــل واختیــار المالمــح المرغوبــة مثــل لــون الشــعر ولــون العینــین 
 Designer"طفــــال الــــخ، وهــــو یســــمى بتصــــمیم األ..ولــــون البشــــرة ومالمــــح الوجــــه والطــــول،

children" ١(. وفیه نختار جینات أطفالنا كیفما نشاء(  
 :موقف بارفت منھ

هور ومنتشـر جـدًا ورأى أنــه غیـر جـائز وغیــر مبـاح بــالرغم رفضـه بارفـت بــالرغم مـن أنـه مشــ
مـن أن هـدف األبـوین فیـه هـو تطـویر حیـاة طفلهمــا وجعلـه أفضـل طفـل علـى اإلطـالق، ولكـن هــذا 
ســبب غیـــر كـــاف ألن هنـــاك جینـــات وراثیـــة تاریخیـــة یجـــب أن نحترمهـــا وهـــذا عبـــث بالجینـــات وقـــد 

فمـــن حـــق الطفـــل أن یحمـــل صـــفات أبیـــه  نضـــر هـــذا الطفـــل بمثـــل هـــذا التـــدخل الجینـــي التجمیلـــي 
ویرثهــا، كمــا أن هــذا التعزیــز الجینــي اإلیجــابي لــه مخــاطر أخالقیــة مفرطــة ،ألنــه یغیــر مــن الوحــدة 
الوراثیـــة ویعـــدل الجینـــات الوراثیـــة بـــدون ســـبب كـــاف ، لـــذلك یجـــب علینـــا أخالقیـــًا رفـــض االنتقـــاء 

دخل الجینـي إذا مـا كـان مـن أجـل تجمیـل الجیني اإلیجـابي  التجمیلـي وكـل المعالجـات الوراثیـة والتـ
  )٢(. مالمح الوجه ألطفالنا

وعلى هذا، رأى بارفت في االنتقاء الجیني اإلیجابي معضلة أخالقیـة ألنـه یجـب أن یـتم نقـل 
كمـــا أن االنتقـــاء  )٣(.البـــن مالمـــح األب بالوراثـــةالجینـــات األبویـــة إلـــى الذریـــة والنســـل وأن یحمـــل ا

الجیني اإلیجابي یؤدى إلى معضلة أخالقیة ،ألسباب أخالقیـة كثیـرة ،أهمهـا أنـة سـیؤثر فـي طبیعـة 
النســل والذریــة ویغیــر مــن الخریطــة الجینیــة تمامــًا للعــائالت ویضــیع األنســاب وذلــك حینمــا یختــار 

ذا كــان بارفــت رفــض االنتقــاء الجینــي )٤(. ان شــكل األطفــال التــي ســوف تــأتى إلــى الوجــودالزوجــ ٕ وا
رأى أن االنتقـــاء الجینــــي اإلیجــــابي  Joel Feibergsاإلیجـــابي، نجــــد كثیـــر مــــن الكتـــاب مثــــل 

یجـــب علینـــا أن نســـتفید مـــن تطبیقـــات الهندســـة الوراثیـــة، وعلـــى األم أن  لألطفـــال لـــیس خطـــًأ، ألنـــه
تتجنـــب مالمـــح وجـــه أبنهـــا غیـــر المرغـــوب فیهـــا ویحـــدث مـــا یســـمى بالتجمیـــل الجینـــي أو تصـــمیم 
األطفـال، فلمـاذا یولـد أطفالنـا ذو بشـرة داكنـة أو سـوداء أو مجعـدي الشـعور ونرضـى بـذلك؟ ،فـنحن 

. وجینیــًا ونتخلــى عـن جینــات ونتمســك بجینــات ونعــدل جینــات أخــرى یمكننـا أن نعــدل أطفالنــا وراثیــاً 
)٥(  

                                                
(1) K.W. Anstey: Are attempt to have impaired perfect genetic determinism 

children justifiable?, Journal of medical ethics children, 2002, p. 17. 
(2) Derek Parfit: On doing the best for our children, p.p., 115-116. 
(3) K.W. Anstey: op .cit, p. 17. 
(4) Joel Feinberg's: Harm to others, oxford university press, 1984, p. 103. 
(5) Ibid, p. 105. 
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  Negative Selectionاالنتقاء الجیني السلبي  -٢
هو انتقاء الجـین الـذي بـه مـرض وراثـي مـن أجـل تعدیلـه وراثیـًا لكـي نتجنـب المـرض الـوراثي 

نتقـاء الجینـي یمكننــا أن نـرزق بطفــل الخطیـر أو لكـي نتجنــب اإلعاقـة والعجـز، وعــن طریـق هــذا اال
عاق ُ   )١(.مختلف یهرب من الحتمیة الوراثیة وشروط الوراثة، طفل سلیم غیر م

  :موقف بارفت منھ
إن انتقـــاء األطفـــال الجینـــي الســـلبي أمـــر "قبــل بارفـــت االنتقـــاء الجینـــي الســـلبي ودعمـــه قــائًال 

 مفـر منـه ألنـه ببسـاطة یعـد خطـأ أخالقـي أن نجلـب إلـى الوجـود مثـل هـذا الطفـل المعــاق محتـوم ال
الذي یظل یعانى ویتألم، وهذا أمـر غیـر معقـول وال أخالقـي أن نجلـب إلـى الوجـود مثـل هـذا الطفـل 
المعاق، وعلینا واجب أخالقي في استخدام مثل هـذا االنتقـاء الجینـي السـلبي لكـي نمنـع وجـود أفـراد 

إذن االنتقـــاء الجینـــي الســـلبي یتغلـــب علـــى الحتمیـــة الوراثیـــة وضـــرورة انتقـــال  )٢(. ین معـــاقینعـــاجز 
المـــرض مـــن األب إلـــى االبـــن ویتجنـــب وجـــود طفـــل معـــاق، بـــأن یقـــوم األبـــوین بعمـــل الفحوصـــات 

ة للتأكد من أن طفلهما سیأتي سلیم غیر معاق وال یحمل إعاقة وراثیـة تجعلـه معـرض الطبیة الجینی
للشــــفقة والســــخریة مــــن اآلخــــرین، لــــذلك فاالنتقــــاء الجینــــي الســــلبي یتضــــمن االختیــــار بــــین طفلــــین 

  )٣(. مختلفین األول سلیم واآلخر معاق
على هذا، رأى بارفت أن لدینا مسئولیة أخالقیة تجاه أوالدنـا فـي المسـتقبل وأننـا یجـب علینـا و 

لـــذلك  )٤(.أن نعتمـــد علـــى التعزیـــز الجینـــي الســـلبي لكـــي نجنـــب أطفالنـــا األمـــراض الوراثیـــة الخطیـــرة
جـــراءات مـــا قبـــل الـــزواج تجنبـــًا إلنجـــاب طفـــل هنـــاك ضـــرورة أخالقیـــة الختبـــار مـــا قبـــل الـــوال ٕ دة وا

عاق ُ لماذا غیرت رأى فـي ضـرورة تشـخیص أمـراض مـا قبـل "في كتابه  آسین أدرین ولقد تأثر )٥(.م
، بإصــرار بارفــت علــى هــذه الفحــوص الطبیــة كوقایــة ولتجنــب األبــوین وجــود مثــل هــذا "قبــل الــوالدة

االنتقــاء الجینــي الســلبي مثــل بارفــت، حیــث نجــده " تومــاس ســكانلون"ولقــد قبــل  )٦(.لطفــل المعــاق
ق إن االنتقــاء الجینــي الســلبي هــو حــق قــانوني وشــرعي وأخالقــي لكــل أب وأم، فهــم لــدیهم حــ"یقــول 

في أن یأمال بإنجاب طفل سـلیم غیـر معـاق، معـافى مـن األمـراض الوراثیـة، فمـن حـق الزوجـان أن 
عــاق وعلــى  ُ ســبق قبــل الحمــل لكــي یتأكــدوا مــن عــدم حصــولهما علــى طفــل م ُ یقومــا باختبــار جینــي م
المــرأة أن تتأكــد مــن خلوهــا مــن جینــات اإلعاقــة بــداخلها لكــي ال تــأتى بأطفــال معــاقین، وعلیهــا أن 

                                                
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 319. 
(2) Dan, W. Brock: Is selection of children wrong?, Harvard medical school, p. 24. 
(3) Derek Parfit: On doing the beat for our children, p. 138. 
(4) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 337. 
(5) Ibid, p. 338. 
(6) Adrienne Asch: Why I haven’t changed my mind about prenatal diagnosis, 

prenatal testing, univ. press, 2000, p. 19. 
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ك أن وجودهـا بـال أطفـال أفضـل أخالقیـًا مـن وجـود طفـل معـاق ،ألنـه یجـب علـى األم أن تهـب تدر 
  )١(.طفلها حیاة أفضل ووجود طبیعي
ضــرورة التعزیــز الجینـي الســلبي ألن مــن حــق أطفالنــا أن یــأتوا إلــى وكـذلك دعــي بارفــت إلــى 

رعبــة، واألم التـــي  ُ الوجــود بــدون أعاقــة ویجــب علینــا أخالقیــًا إنجـــاب أطفــال أســویاء بــدون إعاقــة م
تصر على إنجاب طفل معـاق وهـى تعلـم بعـدما یجیئهـا تحـذیر مـن طبیبهـا وال تكتـرث وتصـر علـى 

أن تصــبر لكـي تـأتى بطفـل سـلیم، یعــد فعلهـا جریمـة إنجابیـة بحــق اإلتیـان بطفلهـا إلـى الوجـود دون 
تعاقـب علیهـا ألنهـا ستصـبح سـبب وعلـة  أبنها المعـاق وحـق نسـلها وذریتهـا وتلـك الجریمـة یجـب أن ُ

، كمـا )٢(.للشرور التي سیورثها طفلها كما أنها بذلك تنتهك حقوق طفلهـا وتؤذیـه وتلحـق بـه الضـرر
بـــاح  ُ بـــرر وفعلهــا خـــاطئ أخالقیــًا والشــر الـــذي تلحقــه بطفلهـــا غیــر م ُ یعــد ســلوكها واختیارهـــا غیــر م
قانونــــًا أو أخالقیــــاً وقرارهــــا غیــــر صــــائب وغیــــر حكــــیم ألن هــــذا الطفــــل المعــــاق ســــیتحمل ظــــروف 

وعلـي هـذا، یـرى بارفـت  )٣(.الحمـل معیشیة صعبة، لذلك فـال یوجـد لـدیها أسـباب عملیـة إلتمـام هـذا
أن األبـوین مســئولین قانونیـًا وأخالقیــًا عـن األضــرار التـي ســتلحق بـذریتهما وأطفالهمــا فـي المســتقبل 

تقــاء وعلیهمــا حمــایتهم مــن األمــراض الوراثیــة باالســتفادة مــن العلــم واســتخدام الهندســة الوراثیــة واالن
الجینــي الســلبي أو انتقــاء الجینــات لكــي ال یصــاب الطفــل بــاألمراض الوراثیــة ولكــي یتــوفر لــه حیــاة 

ـــذلك یجـــب علـــى األم أخالقیـــًا أن تتجنـــب الكحـــول والمخـــدرات وهـــى حامـــل وأن .. كریمـــة أفضـــل ل
یصـبح أكلهـا وغــذائها صـحي ومتــوازن ألن اإلخـالل بمثــل هـذا التــوازن مـن شــأنه أن یعـرض طفلهــا 

  )٤(.طر وعلیها أن تتأكد أن طفلها سیولد بدون إعاقة وبدون عجزللخ
بتكــرة ذكیــة فــي عــدم حمــل األم  Joel Feibergs ویــرى  ُ أن مــا قدمــه بارفــت هــو حالــة م

اهر مـتقن ولكنـه بعیـد عـن بمثل هذا الطفل المعاق، وعدم إنجاب مثـل هـذا الطفـل یصـبح اختیـار مـ
الحـدود "ومن جهـة أخـرى رأى فـي كتابـه  )٥(.خیال العلم وطموحاته، فالعلم كل یوم في تقدم مستمر

جـــرم هـــو الـــذي ینتهـــك حقـــوق اآلخـــرین ویـــؤذیهم ظلمـــًا الم"أن " الحـــدود األخالقیـــة وعقوبـــة المجـــرم"
وعدوانًا كما تفعل األم تمامًا حینما تنتهك حقـوق طفلهـا وتجلبـه للوجـود وهـو معـاق یظـل یعـانى بـال 
حــدود، لــذلك فقضــیة بارفــت مــاهرة وســلوك األم هــو فعــل ال أخالقــي  وســلوك إجرامــي بحــق طفلهــا 

   )٦(".ةلذلك فأنا أدعم موقف بارفت وأقترب منه بشد

                                                
(1) Thomas Scanlon: Freedom of expression and categories of expression, the 

university of Pittsburgh, 1979, p. 519. 
(2) Derek Parfit: On doing the best for our children, p. 140. 
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 319. 
(4) Derek Parfit: On doing the best for our children, p. 117. 
(5) Joel Feinberg's: Discussion of Derek Parfit's misconceived baby example, 1983, 

oxford university press, p. 5. 
(6) Joel Feinberg's: Harm to others, p. 103. 
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، مثــــل بارفـــت مبــــدأ إلحـــاق الضــــرر بـــاآلخرین، ورأى أن األم التــــي Feinbergكمـــا نـــاقش  
تنجــب الطفــل المعــاق تلحــق الضــرر بطفلهــا وهنــاك أســباب أخالقیــة تتعلــق بتحــریم إنجــاب الطفــل 

المعــاق لكــي ال نتســبب فــي إلحــاق األضــرار  المعــاق ونحــن لــدینا إلــزام أخالقــي بعــدم إنجــاب الطفــل
البالغـة لدیـه ومعظمهـا أضـرار معنویــة ومعانـاة كبیـرة، ولكـن حینمــا ال تـدرى األم بمرضـها فـإن مبــدأ 
الضــرر ال یتحقــق، والواجــب األخالقــي علــى المــرأة أن تحمــى أطفالهــا مــن األمــراض الوراثیــة وأن 

  )١(.تنتظر وتصبر لكي تأتى بطفل سلیم غیر معاق
ذا كـــان بارفـــت قـــد أیـــد التعزیـــز الجینـــي الـــوراثي الســـلبي وهـــو تجنـــب الحصـــول علـــى طفـــل  ٕ وا

 Danw ، نجـــد أن "تصـــمیم األطفــال"معــاق وعـــارض التعزیــز الجینـــي اإلیجـــابي المتمثــل فـــي 

Brock  قــد عــارض كــل مــن التعزیــز الجینــي الســلبي واإلیجــابي، ورأى أن كالهمــا خــاطئ ویــؤدى
ة أخالقیــة كبیــرة فــى المســتقبل وال یمكــن حلهــا، كمــا أن اســتخدام االنتقــاء الجینــي بشــقیه إلــى معضــل

یعــد بمثابــة بــذور إلحادیــة لتأدیــة دور اإللــه أو القیــام بــدور اإللــه الخــالق، فــاهللا هــو الــذي یجــب أن 
یحــدد طبیعــة أطفالنــا ومالمحهــم ولــیس مــن مهــام اآلبــاء أن یقومــوا بتحدیــد مالمــح أطفــالهم أو أن 
ـدمرة مثـل البهـاق أو اإلعاقـة  ُ یعترضوا على اإلرادة اإللهیة إذا ما كانوا معـاقین أو یحملـوا أمـراض م

  )٢(.التامة
  )القتل الرحیم(االنتحار والمساعدة على االنتحار  -٤

  Suicideاالنتحار : أوال
 :تعریفھ

وع مـــن القتـــل یرتكبـــه الشـــخص بحـــق نفســـه لكـــي یـــتخلص مـــن آالمـــه الجســـدیة االنتحـــار هـــو نـــ
 A right to choose" " الحق في  اختیار المـوت"والنفسیة التى ال یرجى شفائها، ویعرف لغویًا 

the death ".)٣( 
 :موقف بارفت منھ

حار ورأى أننا لیس لـدینا الحـق فـي اختیـار المـوت أو االنتحـار، فاالنتحـار رفض بارفت االنت
فعـــل خـــاطئ مهمـــا كانـــت أســـبابه حتـــى لـــو كنـــا معـــاقین أو لكـــي نـــتخلص مـــن األلـــم العظـــیم عقـــب 

إذن فـنحن لـیس لـدینا الحـق فـي .."الحرمان من العالج الكیمائي أو بعـد معانـاة نفسـیة عمیقـة قـائًال 
االنتحـــار لـــیس ســـلوكًا أخالقیـــًا أو ال یصـــلح كقاعـــدة أخالقیـــة، فـــالمنتحر كمـــا أن " اختیـــار المـــوت

ـــه  قاعـــدة أخالقیـــة، أو قـــانون عـــام یصـــلح ) االنتحـــار(یتحـــرر مـــن كـــل إلـــزام خلقـــي وال یصـــبح فعل
مـا أن المنتحـر یلقـى وراء ظهـره كثیـر مـن المهابـة ك )٤(.للبشریة أن تسیر علیه في كل زمان ومكان

المهابة والرفعة والسمو ویغادر الحیـاة كمـا یغـادر الـدخان الغرفـة المفعمـة بالـدخان، والمنتحـر جبـان 

                                                
(1) Ibid, p. 104. 
(2) Dan. W. Brock: is selection of children wrong? P. 21. 
(3) Derek Parfit: Is personal identity what matters, p. 117. 
(4) Derek Parfit: the tanner lecture on human values, p.p 307-308. 
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یهــرب مــن تحمـــل األلــم المســتمر بشـــجاعة وال یحــافظ علـــى أســمه ویســتعجل بموتـــه وفعلــه خـــاطئ 
لوضــعه كموجــود إنســاني وال عــن احترامــه واختیــاره ال أخالقــي وغیــر حكــیم وال یعبــر عــن احترامــه 

  )١(.لقیمته العقلیة
  Euthanasia Thanasiaالقتل الرحیم  : ثانیاً 

هو نوع من القتل یرتكبه الطبیب لكي یخلص المریض مـن آالمـه التـي ال یرجـى شـفائها ولـم 
مسـاعدة علــى القتـل، أو القتــل المـوت الهــادئ بـدون ألــم أو ال(یعـد یطیـق أن یتحملهــا، ومعنـاه لغویــًا 

بـدافع الشــفقة أي التعجیــل بــالموت بواســطة الطبیــب إلنهــاء حیــاة المــریض لكــي یــتخلص مــن اآلالم 
  )٢(.التي لم تعد تحتمل، أي القضاء على المریض لكي یستریح من آالمه رحمة به

 :فة من القتل الرحیمموقف الفالس

  یجـــب علـــى : "المـــوت بـــدافع الشـــفقة قـــائالً " الجمهوریـــة"فـــي مؤلفـــه الشـــهیر  أفالطـــونقبـــل
المواطنین الذین تنقصهم سالمة األعضاء واألجسام ویعانون معاناة شدیدة ویتـألمون بشـدة 

  ".أن یتركوا للموت
  أي أنـه یجـب علـى الطبیـب القتل بدافع الشـفقة إذا مـا كـان بأشـراف الطبیـب، ور  بیكونقبل

أن یعمل على إعادة الصحة إلى المریض وتخفیـف آالمـه، ولكـن إذا مـا وجـد أن شـفائه ال 
  .أمل فیه، فیجب علیه أن یهیئ له موت هادئ ومریح

  القتـل الـرحیم، بــل إنـه كـان مـن أنصـار حركــة القتـل الـرحیم وأعطـى الصــالحیة  نیتشـهقبـل
رحیمـــًا والـــذین ال أمـــل فـــي شـــفائهم ویعـــانوا مـــن آالم لألطبـــاء لكـــي یمنحـــوا مرضـــاهم موتـــًا 

  .جسدیة ونفسیة رهیبة ال تحتمل، طالما أن مصیرهم الحتمي الموت
  یوتوبیـا"القتـل الـرحیم فـي كتابـه  توماس مورقبل ""Utopia"  ورأى أنـه یجـب علـى القـس

أن یحـس التعســاء وأصــحاب المــرض الشـدید علــى المــوت حینمــا ال یصـبح هنــاك أمــل فــي 
وعلى خالف موقـف كـل مـن أفالطـون ونیتشـه وبیكـون ".شفائهم وعودتهم لحیاتهم الطبیعیة

وهو كان طبیبًا أخالقیـًا عـاش قبـل المسـیحیة بخمـس قـرون حیـث  أبقراطومور نجد موقف 
، فالشــفقة ال تكــون بالقتــل ولكـن ببــذل الحــب والعطــاء "قـال  ال تضــعوا لمرضــاكم دواءًا قـاتًال

 )٣(". والتضحیة

  
  
  
  

                                                
(1) Ibid, p. 309. 
(2) Medical Journal of Australia, Ethics medics, 1984, p.130. 
(3) J. Arras: Ethical issue in modern medicine, California, 1983, p. 2. 
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 :موقف بارفت منھ

رفــض بارفــت القتــل الــرحیم ورأى أنــه ال یجــوز أخالقیــًا ألنــه قتــل، وال یتغیــر فعــل القتــل تبعــًا 
یجــوز لنــا فعــل القتــل الــرحیم لشــخص مــریض فــي غیبوبــة فمــثًال ال  )١(.للظــروف وال یجــوز أخالقیــاً 

ولــیس لدیــه وعــى ذاتــي ولــیس هنــاك أمــل فــي أن یســتعید وعیــه ولكــن قلبــه یخفــق، وال نســتطیع أن 
األمـــر كلـــه  لـــذلك یجـــب أن یتـــرك )٢(.نوقـــف قلبـــه ألن ذلـــك قتـــل ومـــن الخطـــأ األخالقـــي أن نقتـــل

للطبیب بدافع السلطة األبویة وحینما یرى الطبیب أن الوفاة هي أمر محتوم للمـریض وأمـر ال مفـر 
منــه، إذن فــال معنــى ألن یتركــك تعــانى معانــاة مســتمرة وال یصــبح القتــل بــدافع الشــفقة خــاطئ بــل 

بــاح وجــائز ولــه ضــرورة أخالقیــة، وحینمــا یقــرر طبیبــك أن مصــیرك الحتمــي هــو  ُ المــوت، یصــبح م
  )٣(. فلیس هناك معنى حینئذ لتركك تعانى، وال تصبح المعاناة لها مغزى أخالقي

 :موقف اإلسالم من القتل الرحیم

رفـــض اإلســـالم القتـــل بـــدافع الشـــفقة تحـــت أي ظـــروف أیـــًا كانـــت األســـباب، ورأى أن الحیـــاة 
ویض من اهللا للبشر للقضاء علیها، لذلك فالقتـل بـدافع الشـفقة هـو قتـل منحة من اهللا ولیس هناك تف

عمــد تتــوافر فیــه جمیــع أركــان القتــل ویتعــارض مــع قیمــة احتــرام الحیــاة التــي هــي أمــر غریــزي وفیــه 
ه عدوان سافر على الذات ولیس من حق الفـرد أن ینهـى حیاتـه وقتمـا كما أن )٤(.إهدار لقیمة الحیاة

  .)٥( .!فأین قیمة الصبر أذن؟.. یشاء وتحت أي ظرف حتى لو كان یعانى ویتألم
  التبرع باألعضاء -٥

وافـق بارفـت علـى التبـرع باألعضـاء مـن أجــل التشـجیع علـى االسـتمراریة النفسـیة التـي دعــي 
إلیهـا ولكـي یؤكــد علـى عـدم وجــود هویـة شخصـیة ثابتــة، بـل هـي متغیــرة، ولقـد تطـرف بارفــت ورأى 

دم أنــه یجــوز أن نقتــل أحــد األشــخاص األبریــاء لكــي ننقــذ خمســة أشــخاص ویجــوز أن نضــحي بقـــ
، أي أن التبــرع باألعضــاء قــد جعلــه بارفــت إجباریــًا ولــیس حســب رغبــة المتبــرع وهــو حــق " جــراى"

، ببتـر رجلـك بــدون موافقتـك ومـا علیــك "بلـو" للطبیـب وحـده الـذي مــن الممكـن أن یفضـل إنقـاذ حیــاة
  .سوي أن تقبل وترضى بمثل هذه التضحیة اإلجباریة

مــا رأى أنــه یجــوز لنــا أن نقتــل أحــد األبریــاء وتــرى الباحثــة أن بارفــت قــد تطــرف وأخطــأ حین
لكــي ننقـــذ مجموعــة مـــن األشـــخاص ونســتخدمه كوســـیلة مجــردة، ألنـــه یجـــب أن یكــون لـــدینا التـــزام 

                                                
(1) Derek Parfit: Comments, p. 84. 
(2) Derek Parfit: Is personal identity what matters, p. 32. 
(3) Derek Parfit: Personal identity, p. 30. 

 .٦٤١، ص ١٩٧٣، دیسمبر ٤جالقتل بدافع الشفقة، عالم الفكر، م: عبد الوهاب حومد) ٤(

شــكالیته األخالقیــة: جوخـة بنــت شــخبوط عبــد اهللا الریــامى) ٥( ٕ محمــد / ، رســالة دكتــوراه، إشــراف دمفهــوم القتــل وا
 .١٦٧، القاهرة، ص ٢٠٠٥مدین، 
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، ویتغیر الوضع إذا مـا كـان التبـرع باألعضـاء هـو رغبـة "ال نقتل األبریاء وال نجعلهم وسیلة"بقاعدة 
رادته ٕ   .من المتبرع نفسه أي حسب رغبته وا

 Klon-colningستنساخ اال -٦
 :تعریفھ

طابق تمامًا لي من حیث الخصائص الشـكلیة والوراثیـة، وهـو توالـد ال  ُ هو تكوین كائن حي م
جنسي ال یحدث فیـه إخصـاب لبویضـة األنثـى بنطفـة الرجـل، والخلیـة فـي التوالـد الـال جنسـي تشـرع 

لـــــه ألنـــــه تكـــــاثر ال  فـــــى تكـــــوین الجنـــــین بـــــدون مشـــــاركة الـــــذكر، أي أن الكـــــائن المستنســـــخ ال أب
  )١(.جنسي
 :منھبارفت  موقف

، أن االستنســاخ یعنــى انقســام المــخ، ١٩٧١عــام " وجهــة نظــر فلســفیة"یــرى بارفــت فــي كتابــه  -
ــــــى  (A)فالشــــــخص  ــــــى  (B1)، و (B2)، (B1)یمكــــــن أن ینقســــــم إل ، (B3)یمكــــــن أن تنقســــــم إل

وذلـــك بفضـــل  (B30)إلـــى أن تصـــل إلـــى  (B6)، و(B5)یمكـــن أن تنقســـم إلـــى  (B3)، و(B4)و
 (A)تلــك االســتمراریة النفســیة واالتصــال النفســي وهــو عالقــات مــن الــذاكرة والــوعي وحینئــذ تتحــول 

  )٢(. وهو ذلك الشخص الحاضر (A)هو الشخص المستقبلي لـ  (B30)، ویصبح (B30)إلى 
، أن االستنســاخ هـــو صــدور نســخة مطابقــة منـــى أو ١٩٨٦عــام " التعلیقـــات"ویــرى فــي كتابــه  -

طبــق األصــل مــن خالیــا جســدي كلــه وســأجد نفســي  فــي مكــان آخــر وزمــن آخــر وهــذا هــو معنــى 
ذا ما كـان اآلخـرین یعتبرونـه االستمراریة النفسیة، فالجسد المستنسخ والمخ أیضًا یشبه ٕ ، وا اني تمامًا

كمـا أن  )٣( .الطریق للموت، فإنني أجده قصـة علمیـة أو خیـال علمـي یعبـر عـن السـفر عبـر الـزمن
ي ألن هنـــاك الشـــخص المستنســـخ هـــو مـــا ینـــتج عنـــى فـــي المســـتقبل وســـوف یشـــبهني تمامـــًا كطیفـــ

  )٤(.اتصال جسدي ونفسي بیني وبین هذا الشخص المستقبلي
، أن االستنسـاخ هـو استنسـاخ ٢٠٠٦عـام " هل الهویة الشخصیة هي ما حـدث"ویرى في كتابـه -

وهـذا " المتواصـل معـي"أو  "Physical spectrum"" بخیـالي الجسـدي"شخص مطابق لي یعرف 
، "teletransportation"" بإعـــادة االنتقـــال"ویعـــرف االستنســـاخ أیضـــًا  االتصـــال یكـــون بـــدرجات،

وفـى االستنســاخ یصــبح الشــخص المستنســخ نسـخة طبــق األصــل منــى، أى أن اإلنســان المستنســخ 
عــاد  ُ ، ألن بعـض الخــواص مــن جسـمي ســوف ی منـى أو الشــخص النـاتج عنــى ســوف یشـبهني تمامــًا

  ل منى، أي أنه سوف تنسخ خالیا من جسدي نقلها في عملیة فردیة وتكون نسخة طبق األص
  

                                                
(1)Dan.W.Brock :Cloning human being ,university press,1979,p .137. 
(2) Derek Parfit: The philosophical review, p. 23. 
(3) Derek Parfit: Comments, consequentialist rationality, p. 837. 
(4) Ibid, p. 836. 
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  )١(".وتكون جسم آخر یشبهني تماماً 
باالستنســاخ وقبلــه ودافــع عنــه " ١٩٨٤عــام  األســباب واألشــخاص"وقــد رحــب بارفــت فــي كتابــه  -

حیاتنـا بهـا سـتتجه إلـى األفضـل ویكـون لهـا أهمیـة یجب علینـا أن نرحـب بهـذه العملیـة ألن .. "قائالً 
  )٢( ".أخالقیة جمة ومكاسب أخالقیة كثیرة لذلك ال نستطیع أن نرفض بعقالنیة هذه العملیة

ولــم یكتفــي بارفــت بقبولــه أو الترحیــب بــه ولكنــه دافــع عنــه ورأى أن لــه فوائــد أخالقیــة كثیــرة 
إن االستنساخ سوف یلغى القلق ألنه سـوف توجـد تلـك االسـتمراریة السـیكولوجیة بینـي وبـین : "قائالً 

الشــخص المستنســـخ منــى أو نســـختي التــي ستصـــبح نســـخة طبــق األصـــل منــى، وحینئـــذ ســـوف ال 
یكــون هنــاك ســبب للقلــق، حینمــا یكــون لــدى نســخة مصــغرة مكــررة وأنــا أشــرف علــى المــوت، ألنــه 

ســخة مكــررة منــى ســتكمل كتــابي وتهــتم بأطفــالي، وفــى تلــك النســخة المصــغرة ســوف تكــون هنــاك ن
یوجــد فیهــا بعــض مــن التعزیــة والمواســاة والتعــویض عمــا القتــه األصــل مــن معانــاة، أي أن النســخة 

   )٣( ".المكررة ستُعوض
ن عالقـــات صـــداقة أطـــول عمـــرًا ومـــن الصـــعب أن تـــدمر أو تقطـــع كمـــا أن االستنســـاخ یـــؤم

وســوف تتوطــد عالقتنــا باألشــخاص اآلخــرین وتصــبح أكثــر عمقــًا وتبعــد عــن الســطحیة بســبب ذلــك 
االتصــال النفســاني بــین األصــل والنســخة المكــررة، كمــا أن االستنســاخ یســتطیع أن یحقــق لنــا حلــم 

ع أن نبقى أحیاء ونحقق حلم البقاء ألن عـدم االسـتمراریة یجعـل حیاتنـا تتجـه ألننا نستطی )٤( .البقاء
   )٥( .إلى األسوأ ویعبر عن تفكیر مریض فاسد

وهذا االستنساخ هو سبب األمل والتفاؤل في المستقبل، وأخـالق النسـخة هـي أخـالق متفائلـة 
ب تكــرار األفــراد ولــیس فــي تلــك األخــالق تشــاؤم ولــیس فیهــا خــوف مــن المــوت وهنــاك تفــاؤل بســب

باستمرار بسبب حلم البقاء الذي یتحقـق باالستنسـاخ والـذوات المتعاقبـة، فاالستنسـاخ هـو األمـل فـي 
المسـتقبل، األمـل فـي النسـخ المكـررة، فمـن حـق كــل فـرد أن یستنسـخ نفسـه كیفمـا شـاء لكـي یضــمن 

كمـا أن االستنسـاخ یضـمن إیجـاد شـخص مطـابق تمامـًا . اة جدیدة وحیاة جدیرة بأن تعاشلنفسه حی
لـــي، مـــن أجـــل اســـتخدام أعضـــاء النســـخة المكـــررة منـــى، وحینئـــذ تتحـــول النســـخة التـــي هـــي طبـــق 

  )٦( .األصل منى إلى معرض لقطع الغیار ألجزاء جسدي التالفة بفعل الزمن
ت أن المشاكل األخالقیة العدیدة التي تثار حول االستنسـاخ هـي مشـاكل وعلى هذا رأى بارف

بــالغ فیهــا، ألن لــه فوائــد ومنــافع جلیلــة وأضــرار ال تكفــى لرفضــه، فاالستنســاخ هــو الحــل األمثــل  ُ م

                                                
(1) Derek Parfit: Is personal identity what matters, p. 8. 
(2) Derek Parfit: Reasons and person, p. 318. 
(3) Derek Parfit: Comments, Egoism and the fear of death, p. 833. 
(4) Ibid, p. 834. 
(5) Derek Parfit: Is personal identity what matters, p. 18. 
(6) Ibid, P., 190. 
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بــاح ومســموح بــه  ُ ألنــه یمكننــا مــن أن نــؤمن أنفســنا صــحیًا عــن طریــق استنســاخ أنفســنا لــذلك فهــو م
  )١( .أخالقیاً 

 :موقف الفالسفة المعاصرین من بارفت

  :أنقسم المفكرین المعاصرین لبارفت فى مواقفهم من االستنساخ كما یلي 
   أرنســت برتــردجیــرى Parridge  أن االستنســاخ لــه فوائــد جلیلــة ضــخمة ویجعــل حیاتنــا

  )٢(.تتجه نحو األفضل
   بــروكویــرى Brock  أن االستنســاخ یجعــل حیاتنــا جــدیرة بــأن تعــاش وهــو حــق لكــل فــرد

  )٣( .یرید أن یضمن لنفسه الشباب الدائم بفضل النسخة المصغرة منى
  جون هـاریسویـرى Harris, J  أن االستنسـاخ ضـرورة أخالقیـة ویمكنـي مـن تـأمین قطـع

المصـغرة منـى، ولـیس لتلـك النسـخة المصـغرة غیار ألجزاء جسدي المسـتهلكة مـن النسـخة 
أى وعــى ذاتــي  لكــي تشــعر بمــدى الظلــم الــذي یرتكــب فــي حقهــا ولــیس هنــاك جریمــة أو 

  )٤(. ضرر ألنها نسخة منى
  

ذا كــان كــل مــن برتــردج  ٕ أیــدوا االستنســاخ ولــم یلتفتــوا إلــى اآلثــار  وهــاریس قــد وبــروك  وا
السـیئة و قـد انتبهـوا لتلـك اآلثـار  Fletcherو  Kahnو  Naberالسیئة لإلستنساخ نجد أن 

  :لذلك عارضوه كما یلىالألخالقیة 
  رأىNaber  أن االستنســـاخ ینتهـــك حقـــوق األشـــخاص المســـتقبلیة وال یتفـــق مـــع اعترافنـــا

ال المســـتقبلیة، فالنســـخ المصـــغرة واالستنســـاخ ال تتفـــق مـــع بـــاإللزام األخالقـــي تجـــاه األجیـــ
حقوق األجیال المستقبلیة ألن فیها انتهاك أخالقي لحقوقهم المسـتقبلیة، وال یجـب علینـا أن 
ننــــادى بحقــــوق األجیــــال المســــتقبلیة وننــــادي فــــي نفــــس الوقــــت باالستنســــاخ ألن كالهمـــــا 

عارض ال ُ  )٥(. مبدأ الثاني بالضرورةیتعارض مع اآلخر ومن یقبل المبدأ األول ی

  كـــاهنویـــرى Kahn  مفـــزع أن االستنســـاخ ینتهـــك حقـــوق وكرامـــة النســـخة وهـــو ســـیناریو ُ
خیف یؤدى إلى ذعر عظیم، أشخاص  ُ  مستنسخین ال حقوق لهم یعانون ینتهي بكابوس م

 

                                                
(1) Derek Parfit: Moral problem in medicine, p. 13. 
(2) Ernest Partridge: Should we seek a better future,Ethics and Invironment 

.university of calfornia .1982 . p. 88. 
(3) Dan, W. Brock: Bioethics, reproductive freedom it is nature basses and limits 

in health professionals, D thomasma aspen publishers, 1994, p. 38. 
(4) Jon Harris: The ethics of biotechnology, oxford university press, 1992, p. 87. 
(5) Naber, R: Board on ethics in reproduction, on human cloning through embryo 

splitting, ethics, p.p., 251-252. 
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  معانـــاة ال تنتهـــي، وال یوجـــد مـــن یـــدافع عـــنهم، ویعـــانون مـــن أنانیـــة ســـافرة مفرطـــة ال حـــد
  )١(.لها
  روبرت سونویرى Robertson  أن االستنساخ یلغى إنسـانیة الكـائن الحـي ویتحـول إلـى

جرد وسیلة لتحقیق غایة، كما أنه یلغى الحقوق األخالقیة للنسـخة المصـغرة ویعمـل علـى م
تآكــل ســمو اإلنســانیة ویعبــر عــن عــدم أصــالة الجــنس البشــرى ألن الشــخص المستنســخ ال 

  )٢( .یصبح له أي قیمة أخالقیة أو أیة حقوق أخالقیة
  ویـــرىG. Annas  أن البشـــر المستنســـخین یفتقـــرون إلـــى الحریـــة والفردیـــة واالســـتقالل

 ُ ألنهــم یخــدمون فقــط الشــخص األصــلي وســوف یلحــق بهــم  مهینــةویعــاملون معاملــة ســیئة 
  )٣(. ، لذلك فهو غیر مقبول أخالقیاً يوماد يضرر اجتماع

  ویــــرىNicholas ،A يجعــــل الطفــــل المستنســــخ یخــــدم الطفــــل األصــــلأن االستنســــاخ ی 
مستنســـخ لصـــالح األصـــل وهـــذا ســـوف یلحـــق  صـــبحویصـــبح قطـــع غیـــار لألصـــل ألنـــه سی

 ُ ُ الضـرر بــه، كمـا أنــه سـوف ی صـنع مــن أجــل هــدر قیمــة وكرامـة الشــخص المستنسـخ ألنــه م
  )٤( .األصل الذي یتطابق معه وراثیًا ویصبح أداة إلنقاذ األصل الذي یشبهه تماماً 

  جون هـاریسوترى John Harris أن االستنسـاخ یلغـى هویـة الشـخص المستنسـخ كمـا 
حــدد وراثیــًا  مــن قبــل  ُ أنــه ینتهــك حقوقــه ألنــه سیصــبح بــال فردیــة أو إرادة حــرة وسیصــبح م

  )٥( .مستقبل مفتوح لذلك یعد غیر أخالقي بل إنه كارثة أخالقیة ولیس له الحق في
  كمـا یــرىJoel Feinberg  أن الطفــل المستنســخ فــي أنابیـب االختبــار یفتقــر إلــى الحــب

بـــوي أو الحـــب المتبـــادل بینـــه وبـــین والدیـــه وهـــذا یـــؤدى إلـــى ضـــغط نفســـي علـــى الطفـــل األ
المستنسخ كما یشوه مشكلة الحدود بین األجیال وسیلغى مفهوم المجتمـع واألسـرة وسـیغیب 

  )٦( .الدور االجتماعي لألم واألب
أن حیــاة التــوأم المستنســخ تصــبح  صــعبة وعلیــه أن یتحمـــل  Fletcher فلیتشــركمــا یــرى 

 أضــرار بالغــة وأعبــاء جمــة وال یعــوض عــن تلــك األعبــاء وبــالرغم مــن ذلــك ال یعتــرف أحــد أنــه یقــع
                                                

(1) C Kahn : Can we achieve immorality? Cloning, 1989, p. 14. 
(2) J.A Robertson: A ،ban on cloning ,research is unjustified . March, 1997, p. 3. 
(3) Georg Annas: the politics of human Emgo research, new England, Journal of 

medicine, 1996, p.p. 334-340. 
  :وكذلك أنظر

Onera Oneil: Autonomy and trust in bioethics, Cambridge university press, 2002, p. 
281. 

(4) Nicholas Agar: Liberal Eugenics: A defence of human enhancement, Black 
Well, 2004, p. 131. 

(5) John Harris: Good-bye, Dolly?, the Ethics of human cloning, journal of medical 
Ethics, 1997, p.p., 236, 353, 360. 

(6) Joel Feinberg: A child's right to an open future, in philosophy of education, 
Black Well, 1980, p.p., 112-113. 
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علیه ظلم، وال توجد أسباب أخالقیة الستنساخ هذا الطفل التـوأم، واألفضـل أن ال یوجـد هـذا الطفـل 
المستنســخ أبــدًا إذا كانــت هــذه هــي الطریقــة الوحیــدة لكــي یوجــد ،  وأن ال یعــیش أبــدًا ألن األضــرار 

حتــــرم التــــي تلحــــق بــــه ال یمكــــن علیــــه أن یتجنبهــــا ومتعــــذر اجتنابهــــا وهــــى أعبــــاء ســــیكولوجیة ال ت
  )١( .المستنسخ أو قیمته اإلنسانیة

أن االستنســــاخ بشــــع ومقــــزز وال أخالقــــي ألن النســــخ المصــــغرة  "Callahan"وأیضـــًا رأى 
وهــذا یــؤدى إلــى نتــائج كارثییــة ویقلــل التنــوع الجنســي ویقلــل مــن قیمــة  علیهــا أعبــاء نفســیة خطیــرة

األشخاص المستنسخین ومن عدم  احترام آدمیة هؤالء األشخاص المستنسخین في حین أنـه یجـب 
  )٢(. علینا تقدیس الحیاة وعدم امتهانها

أن االستنساخ لیس هـو الحـل األمثـل ألنـه سـوف یـؤدى إلـى زیـادة  فؤاد زكریا. وكذلك رأى د
عــــدد الســـــكان واألرض مزدحمــــة أصـــــًال وهـــــذه الزیــــادة اإلضـــــافیة ســـــتؤدى إلــــى اســـــتنزاف المـــــوارد 

  )٣( .الطبیعیة
أن االستنسـاخ لـیس هـو الحـل األمثـل إلیجـاد أجمـل  مصطفى عبـده محمـد خیـر. دكما رأى 

إنسـان أو أفضــل إنسـان ألنــه نــاتج مـن نــوع واحـد وال یكــون األفضــل إال مـن اثنــین ولـیس مــن نفــس 
متخــالفین إلنتـــاج شــئ ثالــث جدیــد غیـــر مكــرر أو مستنســخ ألن هــذا ضـــد النــوع، أي مــن جنســین 

  )٤( .الفطرة، فاالستنساخ لیس خلقًا جدیداً 
 :موقف الباحثة

لحقـــوق اإلنســـان األخالقیـــة وانتهـــاك لكرامتـــه وســـموه ووقـــاره یعـــد االستنســـاخ البشـــرى انتهـــاك 
،كمـا أنــه یشـجع مبــدأ عــدم العقـاب ألنــه سیصــبح هنـاك أشــخاص كثیــرین یشـبهون بعضــهم الــبعض 
وستنتشـــر الجریمـــة فـــى المســـتقبل ویهـــرب المجـــرم مـــن توقیـــع العقـــاب علیـــه ونجـــد أنفســـنا ال نجعـــل 

، ألنـه بإصـراره علـى االستنسـاخ یجعـل حیاتنـا تتجـه  حیاتنا تتجه نحو األفضل كما حلم بارفـت دومـًا
نحو األسوأ فى ظل مبدأ االستنساخ وعدم الهویة الشخصیة، كما أنه من أهم مبـادئ نظریـة بارفـت 
األخالقیـــة مبـــدأ احتـــرام الحیـــاة وقدســـیتها، ومبـــدأ عـــدم إلحـــاق الضـــرر بـــاآلخرین ولكـــن االستنســـاخ 

،ومبـدأ احتـرام الحیـاة هـو مبـدأ عـدم  إلحـاق !ة ذاتهـاوالنسخة المصغرة هو تطاول علـى قدسـیة الحیـا
الضرر باآلخرین ألنه  یتسبب فـي إلحـاق الضـرر البـالغ بحقـوق النسـخة المصـغرة المكـررة ویجعلـه 
مجرد آلة مجردة وقطع غیار لألصـل، ومـا كـان یجـدر ببارفـت وهـو فیلسـوف مـا ینبغـي أن یكـون ، 

                                                
(1) Fletcher, J: The ethics of genetic control ending report , Uative roulette, Garden 

city, Anchor Books, 1971, p. 121. 
(2) Callahan, D: Perspective on cloning: A threat to individual uniqueness, Los 

Angeles, time, Nov. 2, 1993, p. 7. 
، ١٩٨٧لة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، ، سلسالتفكیر العلمي: فؤاد زكریا) ٣(

 .٢٥٦ص 
ر وآخرون) ٤( ل تحدیات : مصطفى عبده محمد خی ى ظ ة ف ایانا القومی ة قض ة، الفلسفة لخدم الفلسفة التطبیقی

 .٣٤٠-٣٣٩، ص ص العصر
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و الــذوات المتعاقبــة، وكــم عــارض المــذهب األنــاني أن یحلــم بالبقــاء علــى حســاب النســخة المكــررة أ
والمصــلحة الشخصــیة ولــیس فــى النســخة المصــغرة أو المكــررة منــى إال أنانیــة ســافرة وحــب للــذات 
وللمصـــلحة الشخصـــیة ورفـــض لإلیثاریـــة التـــي طالمـــا دافـــع عنهـــا وهـــذا كفیـــل بـــأن ینســـف نظریتـــه 

ن جهـة أخـرى كیـف تحـدث فـى أخـالق األخالقیة من أساسـها ویجعلهـا نظریـة أخالقیـة صـوریة، ومـ
الكثافة السكانیة عن إنجاب طفل واحد بـدًال مـن اثنـین مـن أجـل المحافظـة علـى المـوارد ومـن أجـل 
لى أن كل فرد یصـبح لـه نسـخة طبـق األصـل  ٕ تقلیل الكثافة السكانیة وكیف یدعو إلى االستنساخ وا

إلضـافة اســتنزاف للمــوارد الطبیعیــة ألــیس فـى هــذه الزیــادة وا! منـه أو أن یستنســخ نفســه كیفمـا شــاء؟
التــي دعـــي بارفــت للمحافظـــة علیهــا، كمـــا أن االستنســاخ الـــذي قبلــه ودافـــع عنــه ال یقـــل ضـــرر أو 
خطـــر عـــن الطاقـــة النوویـــة التـــي رفضـــها، ألنـــه جعـــل أعضـــاء النســـخة حـــق لصـــالح األصـــل وهـــذا 

ًا اإللـزام الخلقـي تجـاه مسموح به وجائز أخالقیًا ولكنه فى الواقع یخلو مـن أي حـس أخالقـي، وأیضـ
األجیــال المســتقبلیة الــذي تحــدث بارفــت عنــه كثیــرًا فــى معظــم مؤلفاتــه یتالشــى ویــذوب حینمــا یقبــل 

  !.االستنساخ ویقبل أن تنتهك حقوق النسخة المكررة منى
إذن ،االستنســاخ الــذي قبلــه یتعــارض مــع أهــم مبــادئ نظریتــه األخالقیــة وهــى مبــادئ احتــرام 

وعــدم إلحــاق الضــرر بــاآلخرین، أخــالق الكثافــة الســكانیة ومبــدأ المحافظــة علــى الحیــاة وقدســیتها، 
  .الموارد الطبیعیة ومبدأ اإللزام الخلقي تجاه األجیال المستقبلیة

  
  تعقیب

لقــد تعرضــنا فــى هــذا الفصــل لمالمــح األخــالق التطبیقیــة لــدي بارفــت ، وكیــف كانــت قــوة   
أخــــالق معیاریـــة ، أخــــالق مشـــاركة ال یبتعــــد فیهــــا دینامیـــة متطــــورة ورؤیـــة فلســــفیة كونیـــة شــــاملة و 

ــــة وأخــــالق المســــاواة واألخــــالق  اإلنســــان عــــن المجتمــــع ، أخــــالق شــــاملة عالجــــت األخــــالق البیئی
. التوزیعیــة وأخــالق الســكان وأخــالق المســتقبل وأخالقیــات الطــب والمشــكالت األخالقیــة فــى الطــب

حصــــر لهــــا وهــــى تتعلــــق بصــــمیم الوجــــود ال  أخالقیــــةوتلــــك األخــــالق التطبیقیــــة تواجــــه إشــــكالیات 
ــه ، بعـــد أن أصـــبح اإلنســـان حقـــل تجـــارب وقطـــع غیـــار یبـــاع كـــل جـــزء مـــن جســـده  اإلنســـاني ذاتـ

  .بالقطعة وتسلعت أعضاء جسده 
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 :الثالثالباب 
 نحو نظریة أخالقیة جدیدة

  الفصل األول
  فت للنظریات والمذاھب األخالقیة نقد بار 

  
  النظریة النفعیة)u(  
  نظریة المصلحة الشخصیة)S ( 

  الحس المشترك أخالقیات)CSM( 

  المذهب االیثارى 

 المذهب الشكي األخالقي 

  المذهب التعاقدي 
  المذهب الحدسي 

  مذهب النتائج 

   تعقیب  
  الفصل الثاني 

  طبیعة النظریة األخالقیة الجدیدة 
  

  تمهید  
  عناصر النظریة األخالقیة الجدیدة 

  أهداف النظریة األخالقیة الجدیدة 

 السمات العامة للنظریة األخالقیة الجدیدة 

  القیم التي تدعو إلیها النظریة األخالقیة الجدیدة 

  تعقیب  
  

  
  

  الفصل األول
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  فت للنظریات والمذاھب األخالقیة نقد بار 
 
  النظریة النفعیة)u(  
  نظریة المصلحة الشخصیة)S ( 

 حس المشترك ال أخالقیات)CSM( 
  المذهب االیثارى 

 المذهب الشكي األخالقي 

  المذهب التعاقدي وصوره 
  المذهب الحدسي 

  مذهب النتائج 

 تعقیب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لنظریات األخالقیةبارفت لنقد 
حاول بارفت أن یصل إلي نظریة أخالقیة جدیدة تخبرنا بما یجـب علینـا فعلـة فـي المواقـف   

أهتم أوًال أن یبــدأ مــن مرحلــة الهــدم ثــم تــأتي مرحلــة البنــاء ، فــ هلمختلفــة ،لــذلك كــان علیــالحیاتیــة ا
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وعلــى رأســها النظریــات النفعیــة ، بدراســة العدیــد مــن النظریــات األخالقیــة مبینــًا إخفاقاتهــا المختلفــة
ــس  المشــــترك والمــــذهب التعاقــــدي والمــــذهب اإلیثــــاري والمــــذهب الحدســــي والمــــذهب  وأخــــالق الحــ

  -:الخ وذلك على النحو التالي، .....، ومذهب النتائج ،الشكي
 Utilitarianismالنظریة النفعیة  : أوالً 

النفعیة مذهب أخالقي شهیر في األخالق ینادى بأن الفعل الصائب هو الـذي یحقـق أكبـر   
قــدر مــن الســعادة ألكبــر عــدد مــن النــاس ویبحــث عــن الســعادة العامــة ولیســت الســعادة الشخصــیة 

    )١(.معیار للحكم الخلقيویجعلها 
وهــى غایــة الســلوك ، فمقیــاس الخیــر هــو المنفعــة، وتحــدد النفعیــة القیمــة األخالقیــة للفعــل بنتائجــه

  .الخلقي
   -:وتنقسم النفعیة إلى قسمین  

 أكبــر قــدر مــن الســعادة ألكبــر عــدد مــن النــاس و االهتمــامتعنــى تحقیــق  -:النفعیــة اإلیجابیــة -١
 بنتائج الفعل

ومـن ، وهى تعنى منع أكبـر قـدر مـن المعانـاة ألكبـر عـدد ممكـن مـن النـاس-:والنفعیة السلبیة  -٢
أنصارها كارل بوبر الذي یـرى أنـه یجـب علینـا أن نطالـب بالقضـاء علـى المعانـاة بـدًال مـن التـرویج 

   )٣(.ومن المساهمین األكثر نفوذًا في هذه النظریة جیرمي بنتام وجون سیتورات مل )٢(.للسعادة
  :هما ویرى بارفت أن هناك نوعان من النفعیة

 -نظریـة الوفـاء بالرغبـة -نظریـات اللـذة(صـورها  -: Individual Egoismاالنانیـة الفردیـة  -١
  -:وعبر عنها كالتالي، )النظریات العالمیة -نظریات النجاح

 ".تنادى تلك النفعیة الفردیة بأنه یجب على كل فرد أن یفعل ما یتفق مع مصلحته الخاصة

 -مــذهب النتــائج -المــذهب التعاقــدي(صــورها  -: Universal Egoism االنانیــة العامــة -٢
یجب على كل فـرد أن یفعـل مـا یحقـق سـعادة الجمیـع : "وعبر عنها كالتالي) المذهب الكانطي

ولقـــد هـــاجم بارفـــت النفعیـــة  )٤(".وهــى ســـعادة كلیـــة والمعیـــار هـــو الوصـــول إلــى أفضـــل النتـــائج
فــي  Jon Rawls" جــون رولــز"الفردیــة باإلضــافة إلــى كثیــر مــن المفكــرین والفالســفة مثــل 

 كمـا، حینما رأى أن النفعیة ال تعبر عن وجـود مقیـاس محسـوب للسـعادة" نظریة العدالة"كتابه 
ویتجاهـــل حقـــوق اإلنســـان وینشـــر السیاســـات غیـــر ، التعـــذیب، القتـــل، أن النفعـــي یبـــرر الـــرق

وفیهــا ، لــذلك فهــي تتســاوى مــع األنانیــة األخالقیــة التــي تنشــد المصــلحة الشخصــیة، اإلنســانیه
                                                

(1)Gregory  Clays (ed): Encyclopedia of nineteenth century though, 2005. 
(2) Britannica Encyclopedia, though, 2005.  
(3) Robert Audic (ed): the Cambridge university press, the Cambridge dictionary 

of 
     philosophy.   
(4)Derek parfit: the history of western Ethics, from beginning, Normative Ethics, 

Ethical Egoism ,oxford university press . 2008, p.2. 
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یجـب أن تعكـس مـدى مـا هـو علیـه مـن  يیتحلل الفرد مـن كـل القیـود والواجبـات األخالقیـة التـ
، والنتیجـــة المترتبـــة علـــى ذلـــك ضـــیاع مفهـــوم العـــدل وظهـــور نظـــم ظالمـــة ،أنـــه كـــائن أخالقـــي

یحتــوى علــى خطــأ فــادح مــن شــأنه أن یزعــزع ثقتنــا فــي ، كنظــام الــرق وهــو نظــام ظــالم دائمــاً 
  )١(".النفعیة الفردیة ویمحوها أخالقیاً 

تعــد النفعیــة واحــدة مــن النظریــات األخالقیــة المعیاریــة التــي تبتعــد "ولقــد نقــدها بارفــت قــائًال   
التـي تـرى  Ethical Egoism* باألنانیـة األخالقیـةتـرتبط عـن قواعـد السـلوك األخالقـي القـویم و 

أن القــرار األخالقــي هــو الــذي یجــب أن یحقــق مصــلحتي الشخصــیة والســلوك األخالقــي الصــحیح 
  )٢(".هو الذي یتنكر من أي واجب أخالقي یدعوا إلى التضحیة في سبیل اآلخرین

إنها أنانیة لـم یكتـب لهـا أن تعـیش وال یمكـن أن تقـوم علـى .. "وقال بارفت في موضع آخر  
وال یجـــب علینــا أن نجعـــل المنفعــة الفردیـــة مـــذهبًا أخالقیــًا لنـــا فـــي ، قواعــد أخالقیـــة علــى اإلطـــالق

مبـرر للتضـحیة بـالنفس فـ، الحیاة ولـذلك  )٣(".ي سـبیل اآلخـرینألنها مذهب أناني ال یـرى أن هنـاك ُ
ویـؤثر مصـالح ، رأى أنه یجب أن یتراجع األناني عن منفعته الخاصة ویضحى بها ألجـل اآلخـرین

ن علــى ســعادته وال یحــاول أن یصــل كمــا یــؤثر ســعادة اآلخــری، اآلخــرین علــى مصــلحته الشخصــیة
  )٤(.إلى الحد األعلى المتوقع من الفائدة ویقلل من التكالیف واألعباء المفروضة علیه

العدیـد مـن كتبــه  هـاجم بارفـت كـل صــور النفعیـة الفردیـة األنانیـة فـي، وباإلضـافة إلـى ذلـك  
، حـین "مبـادئ الفلسـفة العامـة"و "األسـباب واألشـخاص"، "تاریخ األخالق الغربیـة"كما في ، الفلسفیة

یحـاول أصـحابها الحصـول علـى السـعادة والنشـوة التـي ال " نفعیة سلبیة"رأى أن النفعیة الفردیة هي 
ن النفعیـة السـلبیة أو النفعیـة أي أ، تضع وزنًا أو قیمة أخالقیـة ألي معانـاة وبـؤس وعـذاب لآلخـرین

كمـا أنـه ، الفردیة تجعل األولویة للسعادة الفردیة وتتجاهل المعاناة والعذاب الذي یشعر بـه اآلخـرین
وال یوجـد فیهـا معیـار للتمییـز بـین الصـواب والخطـأ ، ال یوجد فیها خط فاصل بین الصواب والخطأ

                                                
شــخص مــا  ویعنــى المغــاالة فــي االهتمــام بــالنفس وأن یســلك Egoمشــتق مــن األنــا  Egoismمصــطلح األنانیــة 

  .سعیًا نحو مصلحته دون مراعاة لمصالح اآلخرین من أجل تحقیق مصلحته الخاصة
Internet Encyclopedia of philosophy, Egoism. 

المعـاییر لكـي تعـزز خیـر الشـخص بمـا یتفـق مـع أخالقیتـه  تضـعهـي نظریـة أخالقیـة معیاریـة  واألنانیة األخالقیـة
ضــرار بمصــالح ورفاهیــة اآلخــرین إلتتطلــب ا ألنهــا". dentologist" "وأصــحاب مــذهب الواجــب"ویعارضــها كــانط 

بررة أخالقیاً  يولذلك فه، نحو تلبیة المصلحة الذاتیة  بالضرورة يوالسع ُ   ..غیر م
Hospers Rutledge: Ethical Egoism, in introduction to philosophical analysis, London 
1967, p.189  
Stand ford Encyclopedia of philosophy, Egoism, Feb, 2006. 

(1) John Rawls: theory of Justice, Harvard university press, 1971, p.74.    
(2) Derek Parfit: the history of western Ethics, Normative Ethics, 2008, p.31.    
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, what Make some ones libe go best, oxford, 
     pp.2- 3.    
(4) Derek Parfit: philosophy and public affairs, innumerate Ethics, 1978, No,7.  
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كمــا أنهــا تعنــى أن وفـاتي تعــد مأســاة فــي ، ینوتزیـد مــن كمیــة المعانــاة واأللـم الــذي یشــعر بــه اآلخـر 
وأن ألم أي شخص یعد تافه بالمقارنـة بـألمي حتـى لـو ، حین أن موت ملیون شخص یعد سوء حظ

والعـذاب الرهیـب لألشـخاص اآلخــرین ، كـان ألمـي صـغیر ویحتـوى علـى درجـة صــغیرة مـن المعانـاة
بــل بســعادتي الشخصــیة ویجــب أن یعـد أســهل مــن ألمــي البســیط أي أنهــا ال تهـتم برفاهیــة اآلخــرین 

لـذلك رفضـها بارفـت  )١(.یكون المعیار الیوم هـو تقلیـل المعانـاة للجمیـع ولـیس جلـب السـعادة لنفسـي
     -:ورفض جمیع صورها على النحو التالي

 Hedonistic theoriesنظریات اللذة  -١
  :ثیرة أهمهارفضها بارفت ألسباب ك

ومـن ثـم تلحـق ، ألنها تبحث عن سعادة الفرد األنانیة وال تهتم بنتائج تلك األفعال على اآلخرین -١
  .ولیس هذا ما یجب علینا فعله أخالقیًا ، وهذا یجعل حیاتنا تتجه إلى األسوأ، الضرر بنا

ســعادة ســلبیة ، یةوتــرى أن اللــذة والســعادة حســ، ألنهــا تخفــق فــي تحدیــد معــاني األلــم والســعادة -٢
كـأن تقـرأ قصـة الملـك لیـر وهـذا أفضـل مـن أن تـذهب ، فاللذة یجب أن تكون عقلیة، لیس لها قیمة

وبعبــارة أخــرى یجــب علینــا أن نفضــل اللــذة العقلیــة ، إلــى حفلــة وتتمتــع بالطعــام والشــراب والــرقص
أن نتـألم مـن أجـل كـ(وأن نفضـل السـعادة اإلیجابیـة ، عن اللذة الحسیة التي یفضلها المذهب اللذي

ـــه نتـــائج إیجابیـــة ویتفـــق مـــع واجبنـــا ، )اآلخـــرین وهـــذا لـــه مغـــزى أخالقـــي إیجـــابي مرغـــوب فیـــه ول
كما یجب علینا أن نـرفض السـعادة اللذیـة الزائفـة التـي تـرى أن األلـم شـر ، األخالقي تجاه اآلخرین

فـإن أصـحاب  ومـن ثـم، ولیس له مغزى أخالقي وغیر مرغوب فیه و سیئ ویؤدى إلى نتـائج زائفـة
  )٣(.بل عن بعد واحد من تلك الحقیقة، وال یعبروا عن كل الحقیقة )٢(.نظریات اللذة ضیقي األفق

 Desire Fulflmentنظریات الوفاء بالرغبة  -٢
theories 

  :اـاهـمعن
الوحیـد الــذي یحمـل قیمــة جوهریـة ألنهــا  يءبـة أن الســعادة هـي الشــتـرى نظریـة إشــباع الرغ  

وهــى غایــة فــي حــد ذاتهــا ولیســت وســیلة فقــط ولقــد رأى جــون ، هــي الشــيء الوحیــد المطلــوب لذاتــه
ویعتقـد أصـحاب . ستیورات مل أن السعادة هي الشيء الوحید المطلوب لذاته ألنهـا غایـة فـي ذاتهـا

ـــذلك فمـــن الســـهل الخلـــط بـــین الشـــخص ســـع هـــذه النظریـــة أن مـــا یجعـــل ید هـــو إشـــباع  رغباتـــه  ل
والـذي یجعلنـا سـعداء هـو تحقیـق كـل ، فأسـعد النـاس هـو الـذي تتحقـق كـل رغباتـه، السـعادة والرغبـة

ویتناســى أصـــحاب هـــذه النظریــة أنـــه یجــب إشـــباع الرغبـــات . أحالمنــا ورغباتنـــا وأن تصــبح حقیقیـــة

                                                
(1) Derek Parfit :climbing the mountain ,p .8  

 (2) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 158.  
Ibid, p. p 491- 492.  )3( 
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لرغبـــات ســـواء كانـــت ســـامیة أو دنیئـــة ،وكـــذلك ال الســـامیة العقلیـــة فقـــط ،ولكـــنهم ال یفرقـــون بـــین ا
  .یفرقون بین السعادة العقلیة و والسعادة اللذیة

ولقد قدم بارفت مثال على رفض نظریة الوفاء بالرغبة بالرجـل الـذي یرغـب سـرًا أن یصـبح   
ابنـــه الوحیـــد سیاســـیًا مشـــهورًا ثـــم بعـــد ذلـــك یحـــدث اضـــطراب دولـــي ویصـــبح ابنـــه سیاســـیًا بالفعـــل 

یرسل ابنه إلى صحراء الجزیـرة ویفقـد األب كـل اتصـال مـع ابنـه وتتحقق أي أنـه ، رغبة األب ولكن ُ
حینمــا تــم إشــباع رغبــة األب لــم تصــبح النتیجــة جیــدة وصــارت األمــور إلــى األســوأ ألنــه ال یــدرك 

أي أنــه ترتــب علــى إشــباع رغبــة األب الحــزن و األســي ،وهــذا كثیــرًا مــا ، األب أو االبــن المســتقبل
   )١(.ي الحیاةیحدث ف

  -:منها وعلى هذا رفض بارفت نظریة إشباع الرغبة ألسباب كثیرة
  . أنها تتجاهل قیمة التعاطف والمشاركة الوجدانیة -١
 تهـتم بـالكیف وتعتمـد علـى إشـباع الرغبـات بـدون النظـر إلـى أنها تهتم بكم تحقیـق الرغبـات وال -٢

وتعتقـــد اعتقـــادًا خاطئـــًا أن حیـــاة الشـــخص تتجــه نحـــو األفضـــل حینمـــا یقـــوم بإشـــباع ، العواقــب
  .رغباته الالمعقولة
 the success theoriesنظریات النجاح    -٣

  -:رفضها بارفت كذلك لهذه األسباب
ولكنهــا تختلــف عنهــا فــى ، بالرغبــة غیــر المحـدودة وغیــر المقیــدة ألنهـا تتوافــق مــع نظریــة الوفــاء -١

كــأن أرغــب فــي أن أحقــق أبــوه ، ولكنهــا رغبــة فــي النجــاح، أن تلــك الرغبــة لیســت رغبــة لذیــة حســیة
فأســـافر إلـــى الخـــارج مـــن أجـــل أســـرتي وأوالدي ألمـــنحهم حیـــاة جدیـــدة مـــن حیـــث المأكـــل ، ناجحـــة

ولكنــى ال أدرك أن حیــاة ، لجیــدة مادیــًا هــي األفضــل ألســرتيمعتقــدًا أن الحیــاة ا، والمشــرب والتعلــیم
، قطـاع طــرقیتحولــون الـي فـي التعلـیم و  ویفشـلونأوالدي قـد تتجـه إلـى األســوأ ولیسـت إلـى األفضــل 

وعلـى هـذا یجـب ، وحینئذ رغبتي القویة في النجاح كأب لم یـتم الوفـاء بهـا ولـم أحقـق األبـوة الناجحـة
   )٢(.بة ألنها تؤدى إلى نتائج سیئة وال تجعل حیاتي تتجه لألفضلعلینا أن نرفض إشباع تلك الرغ

لـذلك ، الهیـروین مـثالً  يكالرغبـة فـي تعـاط، ألنها تؤدى إلى رغبات قویـة متطرفـة غیـر معقولـة -٢
  )٣(.ك الرغبة غیر العقلیة ونصبح مدمني مخدرات مثالً ال یجب علینا أن نستجیب لتل

  
 The Global Theoriesالنظریات الكونیة   -٤

  -:لقد هاجمها بارفت ألسباب كثیرة أهمها

                                                
(1) James Rachel's: Elements of  Moral philosophy, London, , Desire and Ethics 
,1999.p.39.  
(2) Derek Parfit: philosophy and public Affairs, innumerate Ethics , No. 3, p. 18. 
(3)Derek Parfit: Reasons and persons, P. 495.   
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شـباعها -١ ٕ حسـابیًا وهـذا  وتقـوم بجمعهـا، ألنها تقوم بعملیة حسابیة للرغبات التـي یـتم الوفـاء بهـا وا
فتفضل مثًال أن نعیش أكبـر عـدد مـن السـنوات ولكـن بكیفیـة حیـاة متوسـطة عـن ، غیر معقول

وتـرى أن مجمـوع الرغبـات التـي یـتم ، أن نعیش خمسین سنة بكیفیة حیاة ممتازة ورفاهیة عالیة
شـباعها أكبــر مـن الرغبـات التـي یــتم الوفـاء بهـا ونحـن نعــیش خمسـین سـنة ٕ  وهــذا، الوفـاء بهـا وا

نفضــل البـدیل األول أي العــیش خمســین ســنة ألن ذلــك یعطینــي ، غیـر معقــول حیــث علینــا أن ُ
  .أفضل حیاة ممكنة

ألنهـــا تحـــتكم وتناشـــد الرغبـــات الخاصـــة الشخصـــیة ویجـــب علینـــا أن نحـــتكم ونناشـــد الرغبـــات  -٢
العامــة الشــاملة ونحقــق رغبــة المجمــوع  فــي تحقیــق هــدف معــین بــدًال مــن الســعي إلــى تحقیــق 

  )١(.شخصي أناني ال موضوعي هدف
 The Objective Theoryة  النظریة الموضوعی -٥

  -:التالیة المبادىءالنظریة الموضوعیة على  تؤسس
  .ونتجنب المعاناة واأللم الفردي، یجب أن نحقق الخیر الذاتي ونتجنب كل ما هو شر ذاتي -١
یجـــب أن نفـــى بمتطلبـــات أطفالنـــا ونشـــبعها فقـــط وأن نكـــون آبـــاء جیـــدین صـــالحین وال نصـــبح  -٢

  .خائنین
    )٢(.ألنها قبیحة وبشعة* بالسعادة الفردیة التي تتناقض مع السعادة السادیةیجب أن نهتم  -٣

  -:ولقد توصل بارفت إلى
النظریـــــة "و " نظریـــــة النجـــــاح"و " نظریـــــة اللـــــذة"علیهـــــا كـــــل مـــــن أن المبـــــادئ التـــــي یؤســـــس  -١

یعتقــد أن الســعادة هــي ســعادة ذاتیــة فردیــة توجــب  هــاألن كــل من، تتــداخل جزئیــاً " الموضــوعیة
علینــا البحــث عــن مــا یجعــل حیاتنــا تتجــه لألفضــل واأللــم هــو الــذي یجعــل حیاتنــا تتجــه نحــو 

غیــر  وهــذا، بــاآلخرینقبولهــا ویلحــق الضــرر  وهــذا یــؤدى إلــى نتــائج أخالقیــة ال یمكــن، األســوأ
جـــائز أخالقیـــًا ألنـــة یجـــب علینـــا أن نعـــانى ونتـــألم مـــن أجـــل اآلخـــرین ونـــؤثر ســـعادتهم علـــى 

  )٣(.الشخصیةسعادتنا 

فمـــا هــي هـــذه ، تعبــر عـــن نظریــة المصـــلحة الشخصــیة، إن نظریــات المنفعـــة الفردیــة الســـابقة -٢ 
  النظریة؟ ولماذا رفضها بارفت؟

   the self-interest theory (s)ظریة المصلحة الشخصیة ن: ثانیاً 
                                                

  .حیث یتلذذ المرء بإنزال صنوف العذاب بمحبوبة، تعنى االبتهاج بالقسوة المفرطة السادیة* 
 ٥٤٨ص ، ،١٩٧١ار الكتـاب اللبنـاني، بیـروت،د ،سفي ،الجزء األول ،الطبعة األولىالفل جمیل صلیبا ، المعجم  

 .  
(1)  Ibid, p. p 10- 12. 

 (2) Rober Audi: the Cambridge dictionary of philosophy, self interest- theory.  
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 496. 
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  -: تعریفها
ترى أنه من المعقول ألي شخص أن یجلب أعظم فائدة متوقعة لنفسـه ومـن غیـر المعقـول 

وأن ینكــر ذاتــه ویضــحى بهــا ألجــل الغیــر ألن ، أن یفعــل مــا هــو األســوأ لنفســه مــن أجــل اآلخــرین
فلــیس ، تفظ بوعودنــا ألن هــذا ســیعد ســیئ لنــا جمیعــاً وال یجــب علینــا أن نحــ، النتیجــة ستصــبح شــر
  )١(.كما أن األخالقیة هي التي تتفق مع مصلحة الفرد الشخصیة، هناك معنى لإلحسان

" األسـباب واألشـخاص"هیر بشدة وقدم انتقادات كثیرة لها فـي كتابـه الشـ ولقد رفضها بارفت
بـررة : "قائالً  ُ یجب علینا أن نرفض نظریة المصلحة الشخصیة ألنها تتناقض مـع األخالقیـة وغیـر م

   )٢(."أو مقبولة أخالقیًا وتقوم على ادعاءات وحجج باطلة ومن ثم تفشل أخالقیًا 
 -:أسباب رفض بارفت لنظریة المصلحة الشخصیة 

  -:رفض بارفت نظریة المصلحة الشخصیة لألسباب اآلتیة 
تتطلـــب نظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة أن نعمـــل ضـــد مصـــلحة اآلخـــرین، وأن ال نراعـــى ســـوى  -١

ة مصالحنا الخاصة فقط وال نهتم بنتائج أفعالنا على اآلخرین، وهذا ما ترفضـه األخالقیـة الحقـ
التي تطالب بضرورة العمل من أجل الجماعة حتى لـو كـان ذلـك ضـد المصـلحة الفردیـة وهـذا 

  .یجعل النتیجة أفضل للجمیع
تنـادى نظریــة المصـلحة الشخصــیة بعـدم المحافظــة علــى الوعـود والتنصــل مـن قیمــة التضــحیة  -٢

نكارهـا ٕ إلــى التعــاون  واألنــاني ال یعــرف معنـى التضــحیة بالــذات مـن أجــل اآلخــرین وال یمیـل، وا
بــررة أخالقیــًا وال یمكــن  ُ والمشــاركة ویركــز فقــط علــى إشــباعاته الشخصــیة وهــذه النظریــة غیــر م

ویجــب علینــا أخالقیــًا أن نــرفض ســلوك األنــاني الــذي یــرفض أن یضــحى بذاتــه البتــة ، قبولهــا
ــــى قیمــــة التضــــحیات والمحافظــــة علــــى الوعــــود والمشــــاركة  وكــــذلك یجــــب علینــــا أن نؤكــــد عل

نكار الذات والتعاون ٕ   .و اإلیثاریة وا
ــة المصـــلحة الشخصــــیة علـــى األنانیـــة وحـــب الــــذات وتتجاهـــل تـــأثیر أفعالنـــا علــــى  -٣ تقـــوم نظریـ

فمـــثًال ال یجـــب علـــى أن أتخلـــى عـــن ، وتعتقـــد أن مـــا هـــو عقلـــي ال یصـــبح أخالقـــي، اآلخـــرین
ن فلــــیس مــــن المعقــــول أن نتخلــــى عــــن العبیــــد الــــذین یراعــــو ، العبیــــد ألن هــــذا الفعــــل یضــــرني

كمـا تـرى تلـك النظریـة إنـه ال ، مصالحنا في حین أنهم یرفضـون أن یصـبحوا هـم أنفسـهم عبیـد
لـــذلك فهـــي تتطـــابق مـــع ، یجـــب علینـــا أن نهـــتم ســـوى بمصـــلحتنا الحاضـــرة ورفاهیتنـــا الخاصـــة

كما أنهـا تقـوم علـى إدعـاء ، المذهب األناني وتقبل النظریة اللذیة التي یجب علینا أن نرفضها
والواقـــع یشـــهد  بأنـــه ال وجـــود لمثـــل هـــذا ، العقالنیـــة تتعـــارض مـــع األخالقیـــةباطـــل وهـــو أن 

ــــة ویوجــــد عوامــــل أخالقیــــة ال تتعــــارض مــــع ، التعــــارض فاألخالقیــــة ال تتعــــارض مــــع العقالنی

                                                
(1) Derek Parfit: philosophy and public affairs, correspondence, P. 184.    
(2) Derek Parfit: what Matters, Black well, oxford, university, P. 196.     
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ومـن ثـم أصـبحت نظریـة المصـلحة الشخصـیة ، األسباب العقلیة ویوجد عوامل مشـتركة بینهمـا
  . نظریة سخیفة ومنافیة للعقل

فـــال تهـــتم برغبـــات اآلخـــرین ، هــل نظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة الرغبـــات التـــي ال تخصـــنيتتجا -٤
وتهــتم بســعادة الفــرد الشخصــیة فقــط وتــرفض االهتمــام بســعادة اآلخــرین وتقبــل الوفــاء بالرغبــة 
الفردیة فقط وترى أن لكل شخص أسباب قویة في أن یشبع رغباته وأن یهتم بهـا خـالل حیاتـه 

وهــذا اإلنحیـــاز ال عقلــي بـــالطبع ، أن ینحـــاز لمصــلحته الشخصـــیةكلهــا وتطلـــب مــن كـــل فــرد 
لذلك یجب علینا أن نستبعد المذهب األناني من دائرة األخالق ألن فعلـه األنـاني ال یعـد فعـًال 

مبــرر أخالقــي فیجــب علینــا أن نهــتم برفاهیــة اآلخــرین وعــدم ، أخالقیــًا وال یصــبح لــه ســبب أو ُ
 )١(.ابهماالنحیاز لمصلحتنا الشخصیة على حس

تنحاز نظریة المصـلحة الشخصـیة إلـي اللحظـة الحاضـرة وتـرفض االهتمـام بالمسـتقبل وال تـرى  -٥
ـــذلك فهـــي تفضـــل المعانـــاة  ـــم ل مشـــرق خـــالي مـــن المعانـــاة واألل أنـــه یجـــب أن یصـــبح مســـتقبل ُ

لــذلك ، وتفضــل الســعادة األقــرب كمــا أعتقــد بنتــام، ســتقبلیة عــن األلــم الخفیــف فــي الحاضــرالم
فهي نظریة غیر مقبولة أخالقیًا ألنـه یجـب علینـا أن نهـتم بالمسـتقبل وأن نتحمـل العـذاب اآلن 

  . من أجل مستقبل سعید
توافقـان ، ومـن تعتقد نظریـة المصـلحة الشخصـیة أن المصـلحة الذاتیـة واألخالقیـة متزامنـان وم -٦

دواعـي األسـف األخالقـي أن نظریـة المصـلحة الذاتیـة ظلـت مسـیطرة علـى الثقافـة لمـدة مـائتي 
فلقـد دعـت المسـیحیة المـؤمنین بهـا إلـى البعـد عـن المعصـیة خوفـًا ، عام حتى ملئت المسـیحیة

ـــم ، ولـــیس مـــن أجـــل األخـــالق ذاتهـــا، مـــن النـــار وحرصـــًا علـــى مصـــلحتهم الشخصـــیة فقـــط ول
وهـذه المالحظـات المتشـابهة ، یصبحوا فضـالء وأخالقیـین مـن أجـل األخـالق ذاتهـا تعلمهم أن

   )٢(.تنطبق على المسلمین أیضًا وكثیر من البوذیین والهندوس
وترى الباحثـة أن بارفـت قـد جانبـه الصـواب تمامـًا وضـل الطریـق حینمـا جمـع بـین اإلسـالم 

ــــة والهندوســــیة و الكو  ، فكیــــف یــــرى فــــي اإلســــالم دیــــن المصــــلحة الشخصــــیة، نفوشیوســــیةو البوذی
وهـذا بـال شـك فیـه ظلـم كبیـر وخطـأ ، واإلسالم هو الدین الذي یعادى األنانیة والمصلحة الشخصیة

ألن ، أخالقــي وعــدم فهــم اإلســالم وتحیــز وال موضــوعیة التــي دعانــا هــو نفســه إلــى االبتعــاد عنهــا
التضـــحیة وهـــو حافـــل بـــالقیم األخالقیـــة الســـامیة منهـــا قیمـــة اإلســـالم هـــو دیـــن المشـــاركة والتفـــاؤل و 

، وقیمـة اإلیثـار، "ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیـه مـا یحـب لنفسـه): "ص(قال رسول اهللا ، المحبة
ـــیهم وال یجـــدون فـــي : ".قـــال تعـــالى ـــدار واإلیمـــان مـــن قـــبلهم یحبـــون مـــن هـــاجر إل والـــذین تبـــوءوا ال

أنفســهم ولـــو كــان بهـــم خصاصــة ومــن یـــوق شــح نفســـه صــدورهم حاجــة ممـــا أوتــوا ویـــؤثرون علــى 

                                                
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, what Makes some one, life go best, p.p.20-
22. 
(2) Ibid, p.p. 23- 24. 
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وال تســتوي الحســنة وال : "قــال تعــالى، وقیمــة اإلحســان. ٩أیــة .ســورة الحشــر .فأولئــك هــم المفلحــون 
فســأل ، أنصــر أخــاك ظالمــًا أو مظلومــاً ) "ص(وقــال رســول اهللا .." أدفــع بــالتي هــي أحســن، الســیئة

بــأن تمنعــه مــن : فأجــاب الرســول، ا كــان ظالمــاً وكیــف یــا رســول اهللا أنصــر أخــي إذ: الرجــل متعجبــاً 
  .الخ"... إیذاء الناس

قــــام ، وباإلضـــافة إلـــى تلـــك االنتقـــادات التـــي وجههـــا بارفـــت لنظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة
  -:بالهجوم على نظریة المصلحة الشخصیة لدى كل من سدجویك و هیوم على النحو التالي

 سـدجـویـك
  -:ثالثة مذاهب أساسیة في األخالق هي" قمناهج األخال"حدد سدجویك فى كتابه 

المـــــــــــــــــــــــذهب ) ٣(      المذهب الشامل         ) ٢(      المذهب األناني        ) ١(
  الحدسي

ولقــد قــام ســدجویك بتحلیــل هــذه المنــاهج لتحدیــد أي منهــا یتوافــق أو ال یتوافــق مــع الســلوك 
وقــد تكــون الســعادة العامــة  فقــد تصــبح الســعادة الخاصــة لكــل فــرد هــي الهــدف النهــائي، األخالقــي

. لجمیــع األفــراد هــي الهــدف النهــائي وقــد تصــبح الفضــیلة األخالقیــة أو الكمــال هــو الهــدف النهــائي
فالمـذهب ، وكل من هذه المنـاهج تفسـر الواجـب بطریقـة مختلفـة ومـا یجـب عملـه فـي مواقـف معینـة

ویؤكـد المـذهب األنـاني ، صـةاألناني یؤكد أن كل األفـراد یجـب أن یهـدفوا إلـى تعزیـز سـعادتهم الخا
الشـــامل الـــذي یشـــمل النفعیـــین أن كـــل األفـــراد یجـــب علـــیهم أن یهـــدفوا إلـــى تعزیـــز ســـعادتهم الكلیـــة 

 )١(.وســـعادة جمیـــع األفـــراد ویمكـــن جمـــع المبـــادئ الكلیـــة واألنانیـــة فـــي المـــذهب األنـــاني األخالقـــي 
ویسعى المذهب الحدسي إلى التوفیق بین المبادئ األنانیة التي تـرى أن السـعادة الخاصـة لكـل فـرد 

فالحقــائق ، هــدف نهــائي والمبــادئ النفعیــة التــي تــرى أن الســعادة العامــة لجمیــع األفــراد هــدف نهــائي
فعـــال بأنهـــا صـــواب أو خطـــأ حدســـیًا بغـــض األخالقیـــة یمكـــن إدراكهـــا حدســـیًا ویـــتم الحكـــم علـــى األ

، والواجـــب األخالقـــي هـــو واجـــب إلزامـــي، النظـــر عـــن عواقبهـــا وعـــن مـــا یتطلبـــه الواجـــب األخالقـــي
ـــه دافـــع أخالقـــي وهـــو الواجـــب نحـــو عائلتـــه أو  واجـــب علـــى كـــل فـــرد أن یفعـــل شـــیئًا مـــا ویصـــبح ل

ومــن ، انون اآلالم شــدیدةأصــدقائه أو أســرته أو وطنــه واألشــخاص الــذین هــم بحاجــة للمســاعدة ویعــ
جهــة أخــرى فــإن الهــدف النهــائي المتمثــل فــي الســلوك األخالقــي هــو اللــذة األخالقیــة وهــى تنطــوي 
على أكبر قدر من المتعة والسعادة وتجنب اآلالم وهذه أهداف عقلیة للفعـل اإلنسـاني ویجـب علینـا 

   )١(.فـي  السـعادة العالمیـة أن نعتنق مذهب اللـذة الشـامل الـذي یـرى أن لجمیـع األفـراد حـق متسـاوي
كما رأى سدجویك أنه ال یوجد خالف حقیقي بـین نظریـة المصـلحة الشخصـیة والواجـب األخالقـي،  

                                                
(1) Henry Sidgwick: the Methods of Ethics, Hackeh  publishing compancy, 1981, 
      p.217.. 

قصـد بـه سـدجویك أن العقـل یتطلـب مـن كـل شـخص أن یهـدف إلـي أكبـر كمیـة مـن السـعادة  * : اإلحسان العقلي
الممكنة ألنة من واجبنا األخالقي أن نضع  أنفسنا في خدمة العقل ونطیع أوامـره ،وهـذا سـینتهي بنـا إلـى اإلحسـان 

  .مع أنفسنا ومع اآلخرین علي حد السواء 
(1) Ibid, p. p,  218- 219. 
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ونحــن نمیــل بحیادیــة إلــى فعــل مــا هــو أفضــل لنــا ، فاألخالقیــة ال تتنــاقض مــع المصــلحة الشخصــیة
مصــلحة الشخصــیة التــي ولــیس ثمــة شــيء جــدیر بــأن نــدافع عنــه إال ال، ویشــبع مصــلحتنا الخاصــة

لــذلك فـإن أفضـل نظریـة أخالقیــة ، نرغـب فیهـا ویجـب علینـا أن نخضــعها للواجـب وسـعادة المجمـوع
یمكـــن أن نـــدافع عنهـــا هـــي نظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة الرشـــیدة التـــي ال تتنـــاقض مـــع األخالقیـــة 

أن أفعــل مــا ومــن غیــر المعقــول ، فمــن المعقــول أن نفعــل األفضــل لنــا جمیعــاً ، وتتفــق مــع العقالنیــة
  )٢(.هو سیئ بالنسبة لي

أن المصـــــلحة "ولقـــــد عـــــارض بارفـــــت نظریـــــة ســـــدجویك األخالقیـــــة حینمـــــا رأى ســـــدجویك 
ومـن العقالنیـة أن أبحـث ، ي فـردالشخصیة تحدد الهدف النهائي والغایة القصوى للسلوك العقلي أل

فالمصــلحة یجــب أن تخضــع ، عــن الســعادة الخاصــة الحاضــرة التــي ال تقتــرب مــن المــذهب األنــاني
كمـا یجـب أن نطیـع أوامـر العقـل وأن أبحـث ، للواجب الذى یـؤدى إلـى اإلحسـان الموضـوعي النزیـه

 *اإلحسـان العقلـينا إلـى وهذا سینتهي ب، عن سعادتي الخاصة التي ال تختلف من السعادة العامة
Rational Benevolence "وال یجـــب علینـــا أن ننكـــر أن اللـــذة هـــي الشـــيء الوحیـــد "  الخیریـــة

ویجـب علینـا أن نسـتند علـى الواجـب ، المسایر لحكم العقل والتي نرغب فیهـا ویجـب علینـا إشـباعها
  )٣(.والمصلحة الشخصیة لكي نقیم مذهبًا أخالقیاً 

كما أن نظریته األخالقیة خاطئـة ، وعلى هذا أنتقد بارفت سدجویك ورأى أنه قد ضل الطریق
وســخیفة ومنافیــة للعقــل ویوجــد لــدینا أســباب كثیــرة لرفضــها وعــدم قبولهــا ألنــه حــاول أن یــدعم نظریــة 

كمــا أن ، أنهمــا ال یتفقــان مطلقــاً  فأخضــع المصــلحة الشخصــیة للواجــب والواقــع، المصــلحة الشخصــیة
كمـا یجـب علینـا أن نعـارض ، سعادة الجمیع ال تتفق مع سعادتي الخاصة وهـذا مـن غیـر شـك مفارقـة

ألن المـذهب الحدسـي یخبرنـا بالبحـث عـن سـعادتنا ، بدیهیه سدجویك عن اإلحسان العقلي أو الخیریة
وتــــرى الباحثـــة أن بارفــــت قــــد جانبـــه الصــــواب فــــي الحكــــم   )٤(.الخاصـــة ویــــؤدى إلــــى أفعـــال خاطئــــة

ألنــه مــن الممكـــن ، األخالقــي علــى ســدجویك حینمــا حــاول أن یوفــق بـــین المصــلحة الذاتیــة والواجــب
الجمع والتوفیق بینهما حینمـا یكـون الهـدف واحـد فتصـبح المصـلحة العامـة للجمیـع عبـارة عـن مجمـوع 

الذاتیة، وحینما نصلح من داخلنا وننقى قلوبنا ونطهرها ،وكذلك یـرى الرسـول صـلى اهللا  تلك المصالح
لكـــن بارفـــت لـــم یتنبـــه إلـــى تطهیـــر  ،كلـــهحت صـــلح الجســـد لفـــي الجســـد مضـــغة لـــو صـــ.علیـــه وســـلم 

ألنـه ، فأن سدجویك لم یكن من أنصار مذهب اللذة الفردیة كمـا أعتقـد بارفـت،ومن جهة أخرى .قلوبنا
ة العامة ولم ینادى بمذهب اللذة الفـردي بمفـرده وعـارض حـب الـذات الالعقلـي لـدى هـوبز دعم المنفع

الـــذي یشـــمل المـــذهب اللـــذى  Ethical Hedonismوكـــان مـــن أنصـــار المـــذهب اللـــذي األخالقـــي 
  ). النفعیین(والمذهب اللذى الشامل ) األبیقوربین(األناني

                                                
(2) Henry Sidgwick: the Methods of Ethics, London, Macmillan, Vol, IV.,III, P.5. 
,1907 . 
(3) Derek Parfit: Reasons and persons., p.p, 139- 140.  
(4) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p.43. 
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 ھیـوم

ألن ، حته الشخصــیة ویشــبع رغبتــه الذاتیـــةیــرى هیــوم أنــه مــن المعقــول أن یلبـــى الفــرد مصــل
ال تعـرض لأللـم اإلنسان ٕ والسـلوك الفاضـل هـو الـذي ، عبد لرغباته وعواطفه ویجب علیه أن یطیعهـا وا

فالفضیلة هي تحقیق مصلحتنا الشخصیة ، یشبع رغباتنا ویحقق مصلحتنا الشخصیة ویبعدنا عن األلم
وهذا من شأنه أن یجلب ، وف أمام مصلحتنا الشخصیةوالرذیلة في عدم إشباع رغباتنا وعواطفنا والوق

والشر في عدم إشباع عـاطفتي ورغبتـي وهـذا ، فالخیر في تحقیق اللذة والمصلحة الشخصیة، لنا األلم
   )١(.أن تصبح علیه حیاتي الشخصیة يیحقق ما ینبغ

أن  هــدف "ولقـد عــارض بارفــت نظریــة هیــوم األخالقیــة ورأى أنــه جانبــه الصــواب حینمــا رأى 
، وأنه یجب علینا أن نختار المصـلحة الذاتیـة، أى نظریة أخالقیة هو تحقیق مصلحة الفرد الشخصیة

مبــــررة عــــن لــــذلك فـــإن ، "كمـــا أن األخالقیــــة ومصـــلحة الفــــرد یتوافقــــان ویتطابقـــان نظریــــة هیــــوم غیـــر ُ
وهــو ثــوب ، اســتبدل ثــوب األخالقیــة ومـا لهــا مــن فتنــة وســحر أصـیل بثــوب االأخالقیــة ألنــهاألخالقیـة 

  )٢(.وهو ثوب المصلحة الشخصیة القبیح، كئیب محزن یجب أن یسقط
نظریــة الھــدف                                       

  The Present Aim Theoryالحاضر
وبعد أن عـارض بارفـت نظریـة المصـلحة الشخصـیة وقـدم انتقـادات قویـة علیهـا وعـارض كـل 

علـــى أنهـــا الحـــل األخالقـــي " نظریـــة الهـــدف الحاضـــر"دعـــم اعتراضـــاته بتقـــدیم ، مـــن هیـــوم وســـدجویك
  -:وذلك على النحو التالي، والبدیل لنظریة المصلحة الشخصیة

  تعریفھا: والً أ
تحــتكم نظریــة الهــدف الحاضــر إلــى األخالقیــة وتحقــق أفضــل انجــاز بعملیــة توحیــد األهــداف 
الفردیـة لكـي یصــبح هنـاك هـدف واحــد مثـالي للجمیـع ، وذلــك بعـد عملیـة التــداول المثـالي مـع الجمیــع 

علــى رغبــة وبعـد أن یشــاركنا الجمیــع القـرار لــذلك یصــبح هـدف عقالنــي لــه أسـباب خیــرة مثالیــة ویقـوم 
 )٣(.عقلیة في أن یصبح لدینا هدف عامًا ولیس خاصًا ال یتعارض مع اآلخرین ومع واجبنـا األخالقـي

لذلك یجب علینا أن نقبل نظریة الهدف الحاضر ونرفض نظریة المصلحة الشخصیة ألنها دعت إلى 
كمــا أن ، مــع األخالقیــة علــى حســاب اآلخــرین وهــى بــذلك تتنــاقضخصــیة تحقیــق مصــلحة الفــرد الش

نظریة المصلحة الشخصیة ونظریة الهدف الحاضـر یتناقضـان تمامـًا ویفشـالن فـي االنـدماج معـًا ألن 
ففي حـین تنـادى المصـلحة الشخصـیة بعـدم وجـود سـبب كـاف للتضـحیة بحیـاتي ، مطالبهما متعارضة
هدف الحاضر أنه یجب علینا أخالقیـًا أن نضـحي بحیاتنـا لكـي ننقـذ ترى نظریة ال، في سبیل اآلخرین

موتى المرعب ألن موتى بمثل هـذه الطریقـة هـو الـذي یجعـل لحیـاتي  اآلخرین حتى لو كان الثمن هو ُ
    )1(.قیمة أخالقیة

                                                
(1) Fredrick Copleston: A history of philosophy, vol. 5, Garden city, New York, 

1964, p. 123.  
(2) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p.23.  
(3) Derek Parfit: Reasons and persons, pp, 124- 126. 
(1) Ibid, p .p, 123- 124 . 
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  : أنواعها 
   Instrumental Theoryالنظریة الذرائعیة -١
   Deliberative Theoryالنظریة التداولیة -٢
  The Critical Present Aimنظریة الهدف الحاضر النقدي -٣

  Instrumental Theory أو األداتیة  النظریة الذرائعیة-١
وال یهــم أخالقیــًا  ،تنــا الحاضــرةإننــا نملــك األســباب لكــي نقــوم بالفعــل الــذي یشــبع رغبا" تعتقــد

ســـائل المتاحـــة وكیـــف نقـــوم بإشـــباع رغباتنـــا العامـــة ،أي أنهـــا ال تنتقـــد غایـــات الفاعـــل ووســـائله أو الو 
  " .الطریقة التي یقوم بها من أجل إنجاز الفعل الخیر األخالقي

   Deliberative Theoryالنظریة التداولیة -٢
خالقیـة لكـي نقـوم أنه ینبغي علـي الجمیـع أن یشـاركونا القـرار ،وأننـا نملـك األسـباب األ" تعتقد

بعملیـــة تـــداول مثـــالي ،وال یجـــب علـــى كـــل فـــرد أن یفعـــل مـــا یریـــده ومـــا یرغبـــه إذا كـــان قـــراره سیضـــر 
بــاآلخرین ،ویلحــق بهــم الضــرر، ألن مــا یفعلــه شــخص مــا ال یــؤثر علــي نفســه فقــط ،بــل یــؤثر علــى 

نیــة ،ویجــب علینــا أن اآلخـرین أكثــر مــن نفســه، لــذلك فــال یجــب علینــا الوفــاء بتلــك الرغبــة الذاتیــة األنا
  ". نجتاز عملیة التداول المثالي، وهذا یحقق أفضل إنجاز للجمیع 

  The Critical Present Aim نظریة الهدف الحاضر النقدي-٣
حینمـا ال یكـون لـدینا سـببًا أخالقیـًا للقیـام بـه، ویتبـع رغبـه غیـر  اً أن الفعـل یكـون خاطئـ" تعتقد

خالقیـــة األمعتقـــدات الهـــو األســباب األخالقیـــة التـــي تنبـــع مـــن عقلیــة ،لـــذلك فمعیـــار الفعـــل األخالقـــي 
الصحیحة ولیس الرغبات الالعقالنیة ،ألن الرغبة تكون غیر عقالنیة جوهریًا وال تزودنا بأسباب جیدة 
للقیــام بالفعــل األخالقــي ، كمــا أن الرغبــة تتفــق مــع نظریــة المصــلحة الشخصــیة وتتعــارض مــع واجبنــا 

لفـرد فـي تحقیـق مصـلحته الشخصـیة علـى حسـاب اآلخـرین تعـد موقـف غیـر األخالقـي، أي أن رغبـة ا
  )٢(".أخالقي ویتناقض مع األخالقیة

  

  

  

  

  مبادئھا :ثانیاً 
  تغییر حیاتنا لألفضل -١

رأى بارفــت أن نظریــة الهــدف الحاضــر هــي التــي تعبــر عــن األخالقیــة وعــن وجــود هــدف 
وهـي ،وهـى تغییـر حیاتنـا لألفضـل، عمهاأسمى وهو مساعدة اآلخرین ولهـا أسـباب أخالقیـة قویـة تـد

تبحر في االهتمام بـالالمعقول ،وتـري أنـه یجـب علینـا أن نغیـر مـن نظریتنـا األخالقیـة التـي تتمسـك 

                                                                                                                                       
(2) Ibid ,P..P,117-120 . 
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وأن یصبح لدینا دافع قوى وهو السیر باتجاه األخالقیة ونحـو نظریـة الهـدف ، بالمصلحة الشخصیة
یـل یجعـل حیاتنـا تتغیـر نحـو األفضـل ، الحاضر وهى تعمل على توحید أهدافنا في هـدف أسـمى نب

وهــى أقــوى منــافس ، لــذلك  فــإن نظریــة الهــدف الحاضــر هــي النظریــة المعقولــة التــي یمكــن قبولهــا
ولــذلك یجــب علینــا أن نغیــر مــن معتقــداتنا الفكریــة المتشــبعة بنظریــة ، لنظریــة المصــلحة الشخصــیة

مسـیطرة علـى تفكیرنـا لمـدة قـرنین مـن الزمـان ألنهـا تؤكـد أنـه یجـب  المصلحة الشخصیة التي ظلت ُ
حتـــى لـــو كلـــف هـــذا الفعـــل ، علـــى الفاعـــل األخالقـــي أن یعطـــى أهمیـــة أســـمى لمصـــالحه الخاصـــة

ولــذلك یجــب علینــا أن نتبــع نظریــة الهــدف الحاضــر حتــى لــو كانــت ضــد مصــلحتنا ، اآلخــرین كثیــراً 
مبـررًا أخالق، الشخصیة یـًا ولـه سـبب قـوى وأصبح ذلك الهدف ضد رغباتنا الشخصـیة ولكنـه یصـبح ُ

   )١(.هو تبنى النزعة اإلیثاریة ومراعاة مصالح اآلخرین
  تجنب الفعل الخاطئ -٢

، أنه إذا ما أردنا تجنب الفعـل الخـاطئ فعلینـا أن نقبـل نظریـة الهـدف الحاضـر"یرى بارفت 
، ن ال نهـتم ببكـاء أطفالنـا فقـطألنها هي المنافس القوى لنظریة المصلحة الشخصـیة وهـى تخبرنـا بـأ
هــد الطریــق ، بــل ببكــاء كــل طفــل صــغیر وهــذا یتكیــف ویــتالءم مــع مــا هــو معقــول ُ ومــن شــأنه أن یم

   )٢(".إلقامة األخالق
ــــاق نظریــــة الهــــدف ، إذن أعتقــــد بارفــــت أن مــــا یمهــــد الطریــــق إلقامــــة األخــــالق هــــو اعتن

وهـو تجنـب ، أهـدافنا فـي هـدف واحـد أسـمى هـو الهـدف النبیـلیجب توحیـد التي ترى أنه ، الحاضر
ــــــة  الفعــــــل الخــــــاطئ ورفــــــض نظریــــــة المصــــــلحة الشخصــــــیة التــــــي تعبــــــر عــــــن األنانیــــــة والألخالقی

  )٣(.والالعقالنیة
صلحة  یة الم من نظر فت  قف بار لى مو یاكوري ع تراض  أع

 یةالشخص

والحــــق أن موقــــف بارفــــت المعــــارض لنظریــــة المصــــلحة الشخصــــیة تعــــرض للعدیــــد مــــن 
 Alessioیــــاكوري  أبــــرزهماالنتقـــادات شــــنها علیــــه مجموعــــة مــــن المفكــــرین المعاصــــرین ومــــن 

uaccari   بــرر وغیــر معقــول ُ ، الــذي رأى أن رفــض بارفــت لنظریــة المصــلحة الشخصــیة غیــر م
نـي علــى أن نظریـة المصـلحة الش ُ ولمــاذا ، خصــیة تقـوم علــى الرغبـات التـي یجــب أن نرفضـهاألنـه ب

ألـــیس اإلنســـان مجموعـــة أهـــداف ، نرفضـــها؟ ولمـــاذا افتـــرض بارفـــت أن الرغبـــة الفردیـــة دائمـــًا شـــر؟
/ الحاضـــرة/ الماضـــیة(ورغبـــات تعطـــى لحیاتـــه قیمـــة وتجعلهـــا تتجـــه إلـــى األفضـــل؟ ألـــیس الرغبـــات 

كمــا أن الرغبــات المســتقبلیة ، ور إیجــابي فــى حیاتنــامفیــدة فــي تحدیــد مــا ســنفعله ولهــا د) المســتقبلیة
أي أن الرغبــة التــي أنكرهــا بارفــت ال تعــد ســببًا ضــروریًا للقیــام ، لهــا نفــس أهمیــة الرغبــات الحاضــرة

بالفعــل الخـــاطئ الــذي ال یمكـــن قبولــه ،كمـــا أن اعتقــاده یقـــوم علــى افتراضـــات خاطئــة ،فالرغبـــة ال 
                                                

(1) Ibid, p. p,  190- 191. 
(2) Ibid, , p. , 463. 
(3)Derek Parfit: the tanner lectures on human values, p. 370.  



١٩٣ 
 

ــــى األســــوأ ــــه، تجعــــل النتیجــــة تتجــــه إل ــــى األشــــخاص أن یتجهــــوا ضــــد مصــــلحتهم  ألن ال یجــــب عل
ولمــاذا ال یمكــن قبــول أن لكــل فــرد رغبــة عقلیــة ســامیة یریــد تحقیقهــا؟ ولمــاذا یصــبح هــذا ، الخاصــة

ألن هــذا ، كمــا أنــه مــن غیــر المعقــول ألي شــخص أن یضــحى بمصــلحته الشخصــیة، العقالنیــًا ؟
ور الالأخالقـــي والالمعقـــول ومـــن عـــدم ولمـــاذا یـــرى بارفـــت أنـــه مـــن التهـــ، یـــؤدى إلـــى أســـوأ النتـــائج

ولمـاذا تصـطدم تلـك المصـلحة دائمـًا مـع الغیـر؟ وكأنـه یریـد أن ، الحكمة أن نسعى وراء مصـلحتنا؟
ولمـاذا ، یقول أن المصلحة الشخصیة هي نظریة عقالنیـة ال أخالقیـة تـدل علـى التهـور الالأخالقـي

الشخصـــیة حینمـــا أحـــب عـــائلتي  وقـــد تكـــون مصـــلحتي، یـــرى األخالقیـــة فـــي إنكـــار الـــذات وحـــدها
فأنــا أتســبب فــي وجــود ، وأصــدقائي وجیرانــي وأفضــل مصــلحتهم علــى مصــلحتي ومنفعتــي وفائــدتي

لـذلك یجـب ، وحینما ال أهتم بمصلحتهم یصبح هـذا هـو األسـوأ بالنسـبة لـي، السعادة إلى من أحبهم
   )١(.على أن أظل تابعًا لمصلحتي الخاصة ومحبًا ألسرتي

كما یرى مـاكوري أن بارفـت قـدم أمثلـة یوضـح فیهـا أهمیـة المصـلحة الشخصـیة التـي تنكـر 
وكاتب طموح ومشهور ولدیه رغبة قویة أن یصـبح لدیـه كتـاب إذا ما كان یوجد مؤلف : لها كاآلتي

لـــذلك یظــل ســـاعات طویلــة بـــین الكتــب وال یشـــعر باإلرهـــاق ، نــاجح وجیـــد لكــي یفـــوز كتابــه بجـــائزة
، ولكنـــه إذا مـــا أتجـــه ضـــد مصـــلحته الشخصـــیة، الشـــدید ویصـــبح ســـعید جـــدًا عنـــدما تتحقـــق رغبتـــه

الجیـد وسـوف یضـر نفسـه ویجعـل حیاتـه تتجـه  فسوف ال یصبح  لدیه دافع لكي ینجـز هـذا الكتـاب
لــذلك فكــان ال ینبغــي علــى بارفــت أن یوحــد بــین نظریــة المصــلحة الشخصــیة والنظریــة ، إلـى األســوأ

ألن هـذا المؤلــف حینمـا یشـبع رغبتــه الشخصـیة ال یضـر بمصــلحة اآلخـرین وتكـون النتیجــة ، اللذیـة
ه ضـــد مصـــلحتنا الشخصـــیة الخاصـــة لـــذلك ال یجـــب علینـــا أال نرغـــب البتـــ، مرضـــیة لـــه ولآلخـــرین

   )٢(.وأیضًا ال نحتفظ بوعودنا ألن االحتفاظ  بها یجعل األمور تتجه نحو األسوأ
وتــرى الباحثــة أنــه یجــب علینــا االحتفــاظ بوعودنــا وعلینــا أن نخــالف وننكــر مــا دعــي إلیــه  

كمــــا أن دیننــــا ، یخــــالف الفطــــرة النقیــــةمــــاكوري  مــــن عــــدم االحتفــــاظ بــــالوعود أو الكــــذب ألن هــــذا 
فالمســلم ال ، الحنیــف یأمرنــا بالمحافظــة علــى الوعــود والعهــود لكــي ال نصــبح منــافقین وأن ال نكــذب

ولـــذلك یجـــب رفـــض اعتـــراض مـــاكورى ، وبارفـــت كـــان محقـــًا فـــي دعوتـــه للمحافظـــة علـــى ، یكـــذب
لحة الشخصــیة مــع حینمــا تتعــارض تلــك المصــ، العهــود ورفــض المصــلحة الشخصــیة ولكــن بشــرط

مصالح اآلخرین وتصبح على حسـابهم ،أي أن رفـض المصـلحة الشخصـیة یصـبح رفـض مشـروط 
  .اً مطلق رفضاً ولیس 

 شیللي كاجن ورفض المصلحة الشخصیة نظریة

                                                
(1) Alessio Uaccari: Prudence and Morality in butler, sidgwick and parfit, Ethics,  
      politics, university of Roma, 2008, p. p 94- 95. 
(2) Ibid, p. p , 96- 98. 
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واذا كان ماكورى اعترض على بارفت في رفضه لنظریة المصـلحة الشخصـیة نجـد شـیللي 
نظریـــة الهـــدف " حة الشخصـــیة فـــي كتابهـــاقـــد عارضـــت نظریـــة المصـــل Shelly kaganكـــاجن 

  :، لسببین على النحو التالي ١٩٨٦" الحاضر للعقالنیة واإلجابة في األخالق 
تتجاهل نظریة المصلحة الشخصیة األولویة في مسـاعدة اآلخـرین ومـن نحـبهم وأن ننقـذ :األول -١

قـي وأقــل حیـاة األشـخاص وتجعــل الهـدف األســمى هـو المصــلحة الشخصـیة ،وهــو هـدف غیــر أخال
نقاذ حیاتهم  ٕ   .عقالنیة ، ألنه یجب أن یصبح هدفنا هو منع الظلم ومساعدة اآلخرین وا

ـــة الألخالقیـــة التـــي ال یكـــون : الثـــاني -٢ تـــدعم نظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة الرغبـــات غیـــر العاقل
  )١(.إشباعها خیرًا لي ، وتتفق مع المذهب األناني

 Common Sense Moralityأخالقیات الحس المشترك : ثالثاً     
(CSM)  

ألنهــا ، أعتقــد بارفــت أن نظریــة الحــس المشــترك هــي نظریــة أخالقیــة تهــزم نفســها بنفســها 
تعتقــد أنـــه یوجــد أهـــداف أخالقیـــة خاصــة یجـــب علینــا أن نحققهـــا كالمحافظـــة علــى حیاتنـــا وأوالدنـــا 

ذا لــم نحــافظ علــى تلــك االلتزامــات الخاصــة ونحقــق تلــ، الــخ... ، وأقاربنــا ٕ ك األهــداف األخالقیـــة وا
   )٢(.سنحقق أسوأ إنجاز وسیؤدى إلى نتائج سیئة

ولقــد عارضــها ألنــه عــارض مبادئهــا الذاتیــة وأهــدافها الشخصــیة ،التــي ال تتفــق مــع دعوتــه 
  .إلى الموضوعیة المتمثلة في حب جمیع األطفال ولیس أطفالنا فقط 

لقـد أنشـغل الفالسـفة مـن أیـام سـقراط بمهمـة .." " Michael Slot ل سـلوتیمیشـ" ویـرى
وبــین الخیــر والشــر وأقــاموا فلســفة ، حــث عــن معیــار عــام للتمییــز بــین الصــواب والخطــأالتفكیــر والب

یجــاد هــذا المعیــار العملــي ٕ وجــدت ، وفــى الســنوات األخیــرة. عملیــة لتحلیــل هــذه المهمــة األخالقیــة وا
ثالثة طرق للتفكیر عـن األخالقیـة والبحـث عـن المعیـار األخالقـي فكـان مـذهب النتـائج الـذي یؤكـد 

واألخــالق الكانطیـــة التــي تقــوم علــى القــانون الكلــى العـــام ، ئج كأســاس للتقیــیم األخالقــيفشــل النتــا
واحتـــرام اآلخـــرین كأســـاس لألخالقیـــة وأخـــالق الفضـــیلة وهـــى تهـــتم بالفاعـــل األخالقـــي الـــذي یقـــوم 
بالفعــل ورأت أن الحــس المشـــترك األخالقــي یمكــن أن یكـــون معیــارًا للتمییــز بـــین الصــواب والخطـــأ 

حدسیة البدیهیـة الـذي یمكـن أن یكـون معیـارًا للتمیـز بـین الفعـل الصـواب والفعـل الخـاطىء بأفكاره ال
  )١(."،وتلك األفكار الفطریة البدیهیة الواضحة بذاتها یمكن ان تضع المعاییر األخالقیة 
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(2) CoHen Joshua: the Journal of philosophy, vol 70, No 10, is common sense self-

defeating,10 october ,1979. 
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وتطالب أخالقیـات الحـس المشـترك أن لـدى كـل فـرد التـزام خـاص تجـاه أطفالـه بـأن یحـبهم 
ویجـب علـى كـل فـرد أن یشـعر بـاللوم ، ویقدم لهـم األفضـل وأن یجعـل مصـلحة أطفالـه لهـا األولویـة

ا االلتــزام الخــاص تجــاه أوالده والنــدم األخالقــي إذا لــم یفعــل ذلــك ویصــبح أب جیــد، وأن ال یفــي بهــذ
أي أن مـــا یجعـــل النتیجـــة أفضـــل هـــو إعطـــاء ، وهـــذا عقالنـــي ویجعـــل حیاتنـــا تتجـــه إلـــى األفضـــل

كمـا أنـه ال یجـب علـي أن ، األولویة لعامل القرابة وعدم االلتزام  بـالوعود ألنهـا ستتسـبب لـي ضـرر
، أن یحــاول حمایــة طفلــه  وهــذا هــو مــا یجـب علــى كــل فــرد فعلــه، أهـتم بتــأثیر فعلــى علــى اآلخــرین

  )٢(.فقط
، ورأى أنــه بحاجـة إلــى التعــدیل والتغییــر، ولـم یــدافع بارفــت عــن الحـس المشــترك األخالقــي

  -:كالتالي، وقدم كثیر من الحجج األخالقیة
 بـل ، فال یجـب أن نعطـى األولویـة ألطفالنـا فقـط، یجب أن یعدل الحس المشترك األخالقي

ه األشـــخاص الــذین تربطنـــا بهـــم فصــحیح أننـــا لــدینا واجبـــات خاصـــة تجــا، األطفـــال لجمیــع
ولكـن ال یجـب أن یصـبح اهتمامنـا ، عالقات خاصة مثل أطفالنا وآبائنا وتالمیذنا ومرضانا

بمعنـى أنـه ال یجـب علینـا ، واإل سـیزداد الوضـع سـوءاً ، ولكن برفاهیة الجمیـع، بأطفالنا فقط
ومــا ، رابــة فقــطأخالقیــًا أن نعطــى األولویــة ألخالقیــات الحــس المشــترك المــرتبط بعامــل الق

ویجـب علـى الجمیـع ، یجب علینا هو أن نقدم منافع جلیلة وعظیمـة لكـل األطفـال اآلخـرین
فـي حـین إذا مـا أختـار كـل فـرد منـا أن ، ألن هذا سیكون أفضل لنـا جمیعـاً ، أن یفعل مثلى

  .فهذا سیصبح سیئ لجمیع أطفالنا، یقدم المنفعة والفائدة لمصلحة أطفاله فقط
  نهـدف إلـى الخیـر العـامیجـب علینـا أن "Public- good"  وأن تعمـم الفائـدة والمصـلحة

كحــق جمیــع األطفــال فــي هــواء نقــى ، علــى الجمیــع أي ألوالدنــا ولجمیــع األطفــال اآلخــرین
ویجـب علینـا جمیعـًا أن ، والحـق فـي تعلـیم جیـد، ووقایة المصادر الطبیعیة، ورعایة صحیة

ألننـــي ال ، عى إلـــى المشـــاركة فـــي تحقیقـــهوأن نســـ، نتشـــارك فـــي تحقیـــق هـــذا الخیـــر العـــام
فكیـــف یتــنفس أطفـــالي هـــواء ، أســتطیع أن أصـــلح حــالي فقـــط إال إذا أنصـــلح حــال الجمیـــع

إال إذا تنفس الجمیع هـواء نقـى؟ وكیـف یتلقـى طفلـي رعایـة صـحیة جیـدة بمفـرده؟ إال ، نقى
یـق الخیـرات لذلك یجـب علینـا أن نتشـارك فـي تحق، إذا كانت الرعایة الصحیة للجمیع جیدة

  )١(.العامة
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Black well dictionary of western philosophy, common sense morality and see 
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2008. 
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ثـر كـافالك حـول أخالقیـات الحـس المشـترك علـى النحـو ر ولقد حـدث جـدل أخالقـى بـین بارفـت وأ
  -:التالى

ألنـــه ، مطالــب بارفــت لهــا مســتوى ضــیق جــداً "أن  Arthur Kuflik أرثــر كــافالكیــرى 
فــإن هــذا یخرجنــا مــن دائــرة األخالقیــة إلــى ، حینمــا ال نهــتم بأطفالنــا وأقاربنــا وال نجعــل لهــم األولویــة

وستصبح ذاتنا بها خلل وضعف وتلـك هـي أصـل ، أخالقیة -وستتولد لدینا نظریة ال، أخالقیة-الال
لـو كنـت األب  كمـا أننـي "Parent's Dilemas" مشـكالت أبویـةالورطة أو المشكلة وستنشأ لدینا 

وســوف توجــد ، الوحیــد الــذي یضــحى بمصــلحة طفلــة مــن أجــل اآلخــرین فسیصــبح هــذا غیــر عــادل
مشــــكالت عامــــة مشــــتركة تنــــتج مــــن عــــدم مشــــاركة الجمیــــع لــــذلك فــــال یجــــب علینــــا أن نغیــــر مــــن 

   )٢(.أخالقیات الحس المشترك
بــأن عــدل الحــس المشــترك األخالقــي ، ولقــد قــام بارفــت بــرفض حجــة أرثــر كــافالك الســابقة

یجـب أن یـتم تعـدیل : "نظریة فى الفعـل المثـالي تحـس علـى المشـاركة والتوزیـع العـادل قـائالً  وجعله
، مثالیـًا فعلـه هفعلـتخبرنا بما یجب علینا  نظریة في الفعل المثالي األخالقي إلى الحس المشترك

أن یصــبح لــدینا هــدف أخالقــي فــي مشــاركة و ، ویجــب أن یــتم توحیــد أهــدافنا ودوافعنــا األخالقیــة
فیجـب علـى اآلبـاء أن ، بالنسـبة لجمیـع أطفالنـا أفضـل فهذا مـن شـأنه أن یجعـل النتیجـة، اآلخرین

یتشــاركوا فــي تقــدیم المنفعــة لجمیــع األطفــال اآلخــرین وأن یوجهــوا اللــوم إلــى اآلبــاء اآلخــرین غیـــر 
حتـى ، الـدعم المـادي والمعنـوي لجمیـع األطفـالكما ینبغي على جمیع اآلباء أن یقـدموا ، المتعاونین

إذن یجـب علـى الكــل أن یتشـارك وأن یشـعر أن لدیـه إلـزام عـام تجــاه . یسـتفید أطفـالهم بمنفعـة أكبـر
الجمیــــع وأن ال یعطــــى األولویــــة ألطفالــــه فقــــط أو جمیــــع األشــــخاص الــــذین تربطنــــا بهــــم عالقــــات 

وأن یصــبح لــدیهم دوافــع أخالقیــة وأن ، ویجــب علــى الجمیــع أن یفعــل بمثــل هــذه الطریقــة، خاصــة
یجعلوا األولویـة فـي إنقـاذ طفـل آخـر غیـر طفلهـم مـن ضـرر أكبـر عـن أن ینقـذوا طفلهـم مـن ضـرر 

وال یجب علینا أن نرغب فـي أن ننقـذ طفلنـا مـن ضـرر أقـل ، وهذا ما یجب علینا أخالقیًا فعله، أقل
یئة وســیجعل جمیــع أطفالنــا یعــانون ألن هــذا ســیؤدى إلــى  نتــائج أخالقیــة ســ، بســبب حبنــا ألطفالنــا

ومــن ثــم فمــا یجــب علینــا فعلــة  أن نحــب أطفالنــا وجمیــع األطفــال اآلخــرین وأن ، مــن أضــرار أكبــر
نتشـــارك  فـــي الخیـــرات العامـــة وأن یصـــبح لـــدینا التزامـــات خاصـــة بجانـــب االلتزامـــات العامـــة تجـــاه 

، ومـا یجــب علینــا جمیعــًا فعلــه، لــةوهــذا أكثــر عقالنیــة وتلـك هــي النظریــة األخالقیــة المعقو ، الجمیـع
فیجــب علــى الــدول أن ال تعطــى أولویــة لمواطنیهــا ، ویجــب أیضــًا أن یعمــم علــى الحكومــات والــدول

وتلــك هــي النظریــة الناجحــة الحیادیــة النزیهــة التــي تجعــل ، بــل تهــتم بالــدول الفقیــرة اقتصــادیاً ، فقــط
ومـن ثـم فـإن متابعـة الحـس ، نجـازالنتیجة تتجه إلـى األفضـل بالنسـبة لكـل شـخص وتحقـق أفضـل إ

                                                
(2) Loc. cit. p. 850. 
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المشـــترك األخالقـــي ونظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة یجعـــل النتیجـــة تتجـــه إلـــى األســـوأ ویحقـــق أســـوأ 
   )١(.ویجعلنا نعمل بطریقة خاطئة وستصبح النتیجة سیئة، إنجاز

مشترك األخالقي هـي انهـزام ذاتـي جمـاعي ألنهـا أخالقیات الحس ال"ولذلك یرى بارفت أن 
 "ألن األخالقیـــــــة ، واألهـــــــم هـــــــو المســـــــتوى الجمـــــــاعي، ال تـــــــنجح ســـــــوى عنـــــــد المســـــــتوى الفـــــــردي

"Morality؟  ،هــي قــانون جمــاعي مشــترك وهــى التــي تحــدد لنــا كیــف یجــب علینــا أن نفعــل جمیعــًا
جماعیـــــة بــــــین  وهـــــى تعبـــــر جوهریـــــًا عــــــن قواعـــــد مشـــــتركة ، وذلـــــك مـــــن أجـــــل حمایـــــة المجتمــــــع

   )٢(".األشخاص
عــدل، ومـن جهــة أخــرى ُ  الــي یــرى بارفـت أن الحــس المشــترك األخالقــي خـاطئ ویجــب أن ی

ویجــب علینـــا ، وهــذا هـــو األفضــل لكــل فـــرد، حیــادي موضـــوعي لــه أهــداف عامـــة مشــتركةمــذهب 
الخـــاص إلـــى واجـــب عـــام تجـــاه وأن یتحـــول الواجـــب ، أخالقیـــًا أن یكـــون  لـــدینا إلـــزام تجـــاه الجمیـــع

كمـا یجـب أن یكــون  لـدینا دافــع ، وهـذا هــو مـا یجــب علینـا جمیعـًا أن نفعلــه بطریقـة مثالیــة، الجمیـع
ویجـب علـى الجمیـع ، عملي مثـالي لتقـدیم األفضـل لجمیـع أطفالنـا حتـى لـو كـان األسـوأ بالنسـبة لـي

یـع األطفـال ولكـن إذا مـا أعطـى وأن یعطى األولویـة لجم، أن یفعل ویسلك بنفس الطریقة األخالقیة
فـــإن هـــذا ســـوف یصـــبح ســـیئ بالنســـبة للجمیـــع وســـوف یقـــدمون ، الجمیـــع األولویـــة ألطفـــالهم فقـــط

وهـــذا یضـــعنا جمیعـــًا فـــي ورطـــة أو مشـــكلة ، ألطفـــالهم فائـــدة أقـــل ویحرمـــوهم مـــن الخیـــرات العامـــة
رر باألطفـــال ألننـــي ســوف أقــدم الخیـــرات لطفلــي والحـــق الضــ، أخالقیــة وســیلحق الضـــرر بــالجمیع

لكـــي نتغلـــب علـــى تلـــك المشـــكالت ، لـــذلك یجـــب أن یتغیـــر هـــدفي ویأخـــذ شـــكل مختلـــف، اآلخـــرین
األبویة والمشكالت التعاونیة وهـذا المـأزق األخالقـي وذلـك حینمـا نتشـارك مثالیـًا فـي إنتـاج الخیـرات 

وبـذلك ال ، لنـافیجب أن یتلقى طفلي الفوائد من الجمیع بدًال منى فقط ، وهـذا هـو األفضـل ، العامة
بـل یجـب علینـا أن نصـبح ، یأخذ وال یعطى وال یتشارك مع اآلخـرین، أكون عضو سلبي غیر فعال

    )٣(.أعضاء إیجابیون نتشارك في إنتاج الخیرات العامة للجمیع
إذا مـا فعلـت بمفـردي وفضـلت منفعـة اآلخـرین : "ویعترض كافالك علـى حجـة بارفـت قـائالً 

ولـــم ، وكنـــت أنـــا األب الوحیــد الـــذي یفعـــل ذلـــك، ولـــم یفعــل اآلخـــرین مثلـــى، علــى مصـــلحة أطفـــالي
ظلم كبیر ألطفالي، یشاركني اآلخرین   ".وستصبح  النتیجة سیئة، وسأظلم أطفالي، فهذا ُ

یجـب أن :  وعـدل مـن حجتـه واعتـرف بـذلك قـائالً ، استجاب بارفت العتراض كـافالكولقد 
وأن تأخـذ شـكل شـرطي لكـي نصـبح متأكـدین مـن أن الجمیـع سـوف یقـدمون لنــا ، أعـدل مـن حجتـي

نفـس النتـائج ونفـس المعاملـة وهـذا یحجـب مشـكلة اآلبـاء ویعـد األفضـل لنـا جمیعـًا وهـى تعنـى أننـي 

                                                
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. p 99- 102. 
(2) Ibid, p. p 95- 96. 
(3) Derek Parfit: is common sense morality self defeating?, the Journal of 

philosophy, vol 170, No, 10 p. 533- 543. 
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ة لآلخــــرین إذا مــــا توقعــــت أن اآلخــــرین ســــوف یقــــدمون لــــي نفــــس یجــــب علــــى أن أعطــــى األولویــــ
  ".المعاملة

 نظریة الفعل المثالي                             
 Ideal" نظریـة الفعـل المثـالي إلـيوحولهـا  قام بارفت بتعدیل أخالقیات الحس المشـترك 

Act theory"  الـذي  العـالم المثـاليمـا یجـب علینـا جمیعـًا أن نفعلـه لكـي نصـل إلـى ذلـك ب تخبرنـا
، والتأكیـد علـى مـا ینبغـى علینـا فعلــه Partial Compliance" الطاعـة الحیادیـةب"یتحقـق بـااللتزام 

وحینئذ یصبح كـل فـرد لدیـه إرادة عاقلـة یمكـن أن تصـبح  صـواب وتضـع قـوانین عامـة كلیـة تجعـل 
تلـك القواعـد المشـتركة أي یجـب أن یتحقـق الرضـوخ واالمتثـال والطاعـة ل، حیاتنا تتجه إلى األفضـل

وفــى الوقــت نفســه ،یجــب  افتــراض ، لكــي یتحقــق المســاواة والعــدل ونعــیش فــي ذلــك العــالم المثــالي
بطریقـــة متضـــمنة ، بعـــض األنـــواع مـــن الحریـــة المقیـــدة التـــي تجعلنـــا مســـئولین أخالقیـــًا عـــن أفعالنـــا

نبــرر فعــل الشــخص الســفاح القاتــل، االســتحقاق د شــرًا بالنســبة للقاتــل وهــو مــا یعــ، واإل اســتطعنا أن ُ
ألنــه یجــب علینــا أن نشــعر بالنــدم واألســف علــى أفعالنــا الخاطئــة ویجعلنــا نعــانى ، والضــحیة أیضــاً 

      )١(. "ونتألم
أخالقیـــات الحـــس المشـــترك عـــن طریـــق إتبـــاع  قـــام بارفـــت بتعـــدیل، وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك

  -:صیغة كانط في الخیر األسمى إلي نظریة الفعل المثالي ، قائالً 
یجـب علـى كـل فـرد أن یســعى إلـى تعزیـز عـالم الفضـیلة الكلــى لكـي یسـتحق السـعادة عــن "

 كلـىأتباع القانون األخالقـي وأن یصـبح لـه إرادة عاقلـة تـؤدى إلـى تعمـیم قاعدتـه إلـى قـانون  طریق
،ویصـبح عـالم الفضـیلة  أن یجعـل األشـیاء تتجـه إلـى األفضـل ویصـبح العـالم مثـاليوهذا من شـأنه 

وال یوجــد أحــد یســتحق  الكلــي ممكــن ،وحینئــذ یســتحق كــل فــرد الســعادة  فــي هــذا العــالم المثــالي ،
م إذن فمثالیــة كــانط تـدعونا إلــى عــال، المعانـاة أو أن یصــبح أقـل ســعادة بســبب مـا فعلــه مــن أخطـاء

كمــا أن ، كمــا ینبغــى علینــا أن نحتــرم العــوالم التــي ال تصــبح مثالیــة، مــن الفضــیلة الكلیــة والســعادة
   )٢(".هدف الفضیلة لدى كانط هو سعادة اإلنسانیة 

لبشــــرى كلــــه وســــعادة وتـــرى الباحثــــة أن الغایــــة األســــمى لـــدى كــــانط هــــي ســــعادة الجـــنس ا
اإلنســانیة وهــى تختلـــف عــن الغایـــة األســمى لـــدى بارفــت وهـــى تحقیــق رفاهیـــة اآلخــرین وســـعادتهم 

  . أي هي سعادة سلبیة تسلب الذات وتستثنى ذاتي منها وذلك بأتباع المبادئ التفاؤلیة، بأستثنائى
  

   Altruismالمذھب االیثارى : رابعاً 
    -:تعریفة

                                                
(1) Derek Parfit: is common sense morality self defeating?, the Journal of 

philosophy, p. 546.  
(2) Derek Parfit:  the tanner lectures on human values, p.363. 
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ي أو إلزام خلقي بمبادئ معینة أخالقیة على األفراد القیام بهـا مثـل مسـاعدة هو مبدأ أخالق: اإلیثار
كمـا أنـه ، نكران الذات ورعایـة اآلخـرین وتحقیـق رفـاهیتهم، اآلخرین والتضحیة بالمصالح الشخصیة

ویمكــن تمییــز اإلیثــار عــن مشــاعر الــوالء ، یــرتبط بالتضــحیة بــالنفس وتحقیــق العدالــة وتوزیــع الثــروة
فاإلیثــار یعنــى مسـاعدة اآلخــرین مــن دون مكافـأة فــي حــین یركـز الواجــب األخالقــي علــى ، والنفعیـة

عـــین ُ أمــا اإلیثـــار ، وتســعى النفعیـــة إلــى تحقیــق النتـــائج الخیــرة للجمیـــع، إلــزام خلقــي تجـــاه شــخص م
لذا فهـو یعنـى ، فیهدف إلى تحقیق الحد األقصى من النتائج الخیرة للجمیع ماعدا الفاعل األخالقي

  )١(.یجب علینا أخالقیًا فعله هو جلب النتائج الخیرة لآلخرین ماعدا الفاعل األخالقي ذاتهأن ما 
ولقد برز اإلیثار في التقالید الدینیة والثقافات والفلسـفات والمـذاهب األخالقیـة المختلفـة وأن 

التاسع عشـر مؤكـدًا أن اإللـزام الخلقـي یعنـى تخلـى  كان   أوجست كونت هو الذي أطلقه في القرن
أي أن فلســــفة كونــــت تلخــــص فــــي العــــیش ، الفــــرد عــــن مصــــالحه الشخصــــیة مــــن أجــــل اآلخــــرین

وتعـــرض مـــذهب اإلیثـــار النتقـــادات عدیـــدة كمـــا نجـــد مـــثًال أنصـــار نیتشـــه الـــذین أعلنـــوا ، لآلخـــرین
وكیــف ، ى خدمــة اآلخــرین؟كیــف ال یكــون للرجــل الحــق فــي الوجــود ســو : رفضــهم لــه وحجــتهم هــي

أي أن اإلیثاریـــة تفـــرض التضـــحیة بـــالنفس ، تصـــبح خدمـــة اآلخـــرین هـــي المبـــرر الوحیـــد لوجـــوده؟
وتجعــل منهــا واجــب أخالقــي أســمى وكــأن نكــران الــذات هــو معیــار الخیــر وحــب الــذات هــو معیــار 

  .ولذلك عارض بارفت أنصار نیتشه ودافع  عن اإلیثاریة  )٢(.الشر وهذا ال یمكن قبوله
 :     أنواعة 

  -:بارفت أن المذهب اإلیثارى نوعان یرى 
  المذهب اإلیثارى العقلي -٢          .      المذهب اإلیثاري الكافي -١

   Sufficient Altruismالمذھب اإلیثارى الكافي  -١
بعـد مــا رفـض بارفــت نظریـة المصــلحة الشخصــیة والنظریـة النفعیــة وعـدل الحــس المشــترك 

وأن نصـــبح إیثـــاریین بمـــا  أن نصـــبح أكثـــر إیثاریـــةطـــرح حلـــه وهـــو ، إلــى نظریـــة فـــي الفعـــل المثـــالي
فالمــذهب اإلیثــاري یكفــى لحــل أي معضــلة أخالقیــة حیــث یــرى أنــه یجــب علینــا أخالقیــًا أن ، یكفــى

ومــن األفضــل ، فمــا أجمــل أن نســاعد اآلخــرین الغربــاء، ى لــو كلفنــا هــذا الكثیــرنســاعد الغربــاء حتــ
أخالقیـــًا أن نصـــبح میـــالین بطریقـــة مباشـــرة إلـــى مســـاعدة اآلخـــرین بـــدًال مـــن أن نتـــابع ونجـــرى وراء 

  )١(.مصلحتنا الشخصیة 
ت یتمثــل فــي المــذهب اإلیثــاري الــذي یتبــدى بوضــوح فــي فالحــل األخالقــي لــدى بارفــ ،إذن

  -:على النحو اآلتي واإلحسان الموضوعي والحق الموضوعي المشاركة
    Contribution المشاركة -١

                                                
(1) The free Encyclopedia, Altruism, 2010. 
(2) Stamford Ehcyclopedia of philosophy, Altruism and Selfshness, Apr, 2008. 
 
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. p 63- 64. 
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فیجــــب أن یحــــدث تعـــــاون ومشــــاركة بـــــین ، أن الحـــــل یكمــــن فــــي المشـــــاركة"یــــرى بارفــــت 
والشــر هــو عــدم حــدوث تلــك ، میــعاألشــخاص لكــى یتحقــق الخیــر العــام ونقــدم الخیــر والمنفعــة للج

ونحـن نحتـاج إلـى دوافـع أخالقیـة لكـي نصـبح میــالین ، المشـاركة وهـذا أمـر سـیئ بالنسـبة لنـا جمیعـاً 
وأن ، ویجـــب علینـــا أن نوحـــد مصـــلحتنا الشخصـــیة مـــع المصـــلحة العامـــة، للمشـــاركة مـــع اآلخـــرین

   )٢(.یصبح لدینا دوافع للمشاركة مع اآلخرین 
ألن أي خسـارة ، وهـى ال تتطلـب منـى تكلفـة حقیقیـة، ثـم تصـبح مشـاركة جماعیـة ومن 

، ویجـب أن نتشـارك جمیعــاً ، عنهـا بمــا أحصـل علیـه بعـد ذلـك مــن فائـدةأتحملهـا سـوف أعـوض 
ــ ُ ویحــدث  ،درك علــى اآلخــرینألن المشــاركة الفردیــة یكــون تأثیرهــا ضــعیف وال تحــدث أي تــأثیر م

فمــثًال أنــا بمفــردي ال أســتطیع أن ، االخــتالف حینمــا یقــوم اآلخــرین بمشــاركتي فــي مثــل هــذا العمــل
أمـــا أنـــا بمفـــردي فیمكننـــي أن أنقـــذ حیـــاة ، أمـــا أنـــا وأربعـــة ممكـــن أن أنقـــذ مائـــة شـــخص، أنقـــذ أحـــد

یمكننــي أن أنقــذ مائــة أمــا إذا مــا اشــتركت مــع ثالثــة أو أربعــة ف، شــخص أو ثالثــة علــى حــد أكثــر
یجــب وحینئـذ ، شـخص لكـي یصـبح فعلــى لـه تـأثیر كبیـر جــدًا ألننـا جمیعـًا قمنـا بإنقــاذ مائـة شـخص

ــــة ــــار المشــــاركة الجماعیــــة ال الفردی ــــى أن أخت ــــأثیر، عل  والفعــــل الجمــــاعي ال الفعــــل الفــــردي ذو الت
ة اإلنقــاذ كــل واحــد مــن الخمســة أشــخاص فــي مهمــ، وبمعنــى آخــر، الضــعیف الــذي ال یكــاد یــذكر

فـأي منفعـة ، أمـا أنـا بمفـردي فسـوف أنقـذ خمسـة أشـخاص، سوف یقوم بإنقاذ حیـاة عشـرین شـخص
ومن ثـم یجـب علینـا أن نتشـارك مـع اآلخـرین فـي فعـل الخیـر إلنتـاج ، أكبر ویجب على أن اختارها

ألنـــه إذا لـــم یلتحـــق أي شـــخص مـــن األربعـــة أشـــخاص الموجـــودین فـــي ، المنفعـــة العامـــة اإلجمالیـــة
فسیفشـــل األشــخاص الثالثــة فـــي مهمــتهم وتصـــبح حیــاة المائــة شـــخص فــي  خطـــر ، مــة اإلنقــاذمه

التـي تـرى أننـي یمكننـي بمفـردي  الفردیـة رفـض بارفـت نظریـة المشـاركةوعلـى هـذا ، وسوف یموتـون
أي ، أن أنقــذ حیــاة خمســین شــخص وال یجــب علــى أن التحــق بمهمــة اإلنقــاذ وأتشــارك مــع اآلخــرین

، بوضوح ألننـي إذا مـا عملـت بمثـل هـذه الطریقـة ركة الفردیة ورأى أنها خاطئةأنه رفض هذه المشا
لـذلك یجـب علـى أن التحـق بمهمـة اإلنقـاذ وأشـارك ، فإنني من الممكن أن أفتقد حیاة المائة شخص

أن نسـاعد اآلخـرین ، وهـذا هـو مـا یجـب علینـا فعلـه جمیعـاً ، وال یجب على أن أعمـل بمفـرديمعهم 
ألن المشـــاركة الفردیـــة ال تتضـــمن مشـــاركة جمیـــع األفـــراد وكـــل األشـــخاص  ،فـــي مشـــاركة جماعیـــة

، أي أننــي سأخســر فــي تلــك المشــاركة الفردیــة، تحــدث أي اخــتالف وربمــا ال تعطــى فائــدة لآلخــرین
هــو  ياإلیثــار  يوهــذا الفعــل الفــرد، بــل أتكبــد األعبــاء بــدون أن یحــدث تغییــر، ولــن أربــح أي فائــدة
   )١(.  تضیع للوقت والجهد

   partial benevolence  الحیادياإلحسان  - ٢

                                                
(2) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p. p, 117- 118..   
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p. p 67- 89.  
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كمـــا یـــرى بارفـــت أن المـــذهب االیثـــارى یتبـــدى بوضـــوح فـــي اإلحســـان الموضـــوعي الـــذي 
یتضمن إنه یجب على كل شـخص أن یهـتم بصـفة خاصـة باألشـخاص اآلخـرین القـریبین منـه مثـل 

كمـا یجــب علــى ، وأن یقلـق علــى مسـتقبلهم وعلــى ذاتـه المســتقبلیة فیمـا بعــد، الــخ.. ، أوالده، جیرانـه
جمیع األشخاص أن یعطوا أهمیة أخالقیة كبیرة لإلحسان الموضوعي الحیادي النزیه فیحسـنوا إلـى 

بــل یجــب علینــا ، أي ال یجــب علینــا أن نحســن إلــى أقاربنــا فقــط، الفقــراء بغــض النظــر عــن األقربــاء
وأن ، ى أطفالنا وعلى أطفـال اآلخـرین وأن ال نعطـى أهمیـة كبیـرة لعامـل القرابـة والنسـبأن نقلق عل

یصبح لدینا واجبات عامة تجاه اآلخرین الغرباء عنا بجانـب الواجبـات الخاصـة تجـاه أطفالنـا وتجـاه 
   )٢(.ذاتنا المستقبلیة

 Objective Right يموضوعالحق ال - ٣

عبــر عــن ، المــذهب االیثــاري یتبــدى بوضــوح فــي الحــق الموضــوعي"یــرى بارفــت أن  ُ الــذي ی
، فإنـه ربمـا یعـد خاطئـاً ، حتى لو كان فعلـى ال یضـر أحـد، عدم تجاهلنا لتأثیر أفعالنا على اآلخرین

لـى خیـر وال یفیـد وبالمثـل إذا مـا كـان فع، ألنه سـیكون مـن األفعـال التـي تضـر األشـخاص اآلخـرین
أي أن الحـق الموضـوعي هـو ، فإنـه سـیكون  مـن األفعـال التـي تفیـد معـًا األشـخاص اآلخـرین، أحد

حقنــا فـــي أن نجعـــل النتیجـــة تتجـــه إلـــى األفضـــل بقـــدر مـــا نســـتطیع ،ومـــذهب النتـــائج یتضـــمن هـــذا 
علـى  نبحث عـن الحـق الموضـوعي ال الحـق الـذاتي الـذي یـدعوا إلـى أنـه یجـب وعلینا أن، المطلب

ولكــن البحــث عــن الحــق الــذاتي ، یجعــل النتیجــة تتجــه إلــى األفضــل أن أقــرر مــا) ولــیس نحــن(أنــا 
نـتج العدیــد مــن المشــكالت المشـتركة ُ ولكــن یجــب علینــا جمیعــًا أن نشـارك فــي الفعــل لكــي تصــبح ، ی

حتــى لــو لــم ، تــأثیرات أفعالنــا علــى األشــخاص اآلخــرین كمــا یجــب علینــا أن نراعــى، النتیجـة أفضــل
وقــد یصــبح الفعــل خاطئــًا بســبب تأثیراتــه ، رالتــأثی الحــظ أي شــخص مــن األشــخاص اآلخــرین هــذای

علـــى اآلخـــرین حتـــى لـــو كانـــت غیـــر مدركـــة بـــالحس لصـــغرها ولكنهـــا حینمـــا یقـــوم بهـــا األشـــخاص 
لــذلك فــإن أي نظریــة أخالقیــة معقولــة تتطلــب مبــدأ اإلحســان والحــق ، جمیعــًا یعــد خطــورة أخالقیــة

ولــیس لألشــخاص الــذین تربطنــا بهــم روابــط  ، نقــدم الفائــدة لألشــخاص اآلخــرینالموضــوعي فــي أن 
     )٣(.وال تنشد المصلحة الشخصیة، خاصة من قرابة أو نسب

نصــبح أنــه ال یجــب علینــا أن ننشــد مصــلحتنا الشخصــیة و "وعـالوة علــى ذلــك، یــرى بارفــت 
وكثیـــر منــا ینشـــد مصـــلحتنا ، وعلینـــا أن نصـــبح إیثــارین أكثـــر، ألن النتیجـــة ستصـــبح شــرٍا ، أنــانیین

معضـــلة "ومثـــال علـــى ذلـــك ، وهـــذا الموقـــف یتكـــرر كثیـــراً ، الشخصـــیة ولكنـــه یجـــد النتیجـــة شـــر لـــه
التـي تحتـل مكانـة بـارزة  فـي النظریـة  "Prisoners- dilemmas" ومشـكالت السـجناء" السـجین
ومثــل تلــك المعضــلة تحتــاج إلــى حلــول أخالقیــة ولیســت إلــى ، قیــة فــي أواخــر القــرن العشــریناألخال

، كما أن السجین ال یستحق اللـوم األخالقـي. حلول سیاسیة ألن السجناء یعانون الظلم واالضطهاد

                                                
(2) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p. p, 68- 69.  
(3) Derek Parfit: Five Mistake in moral mathematics, pp, 17- 18.  
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فهنــاك أســباب قویــة دفعتــه ، وذلــك إذا مــا أردنــا الحــق الموضــوعي، ألنــه یجــب تغییــر المجتمــع أوالً 
لـذلك إذا مـا أردنـا الحـق الموضــوعي ، وسـتختفي تلـك الجریمـة إذا مـا محینـا تلــك األسـباب، یمـةللجر 

أي أنـه یجـب علـى المجـرم أن یصـل ، فعلینا إعادة توزیع الثروات لكي تختفي الحاجة إلـى السـجون
 فـال، فالـذي  یسـرق هـو الفقیـر لعـوزه واحتیاجـه قـوت یومـه، إلى الحد األدنى من المعیشـة والرفاهیـة

والمجــرم مــریض یحتــاج إلــى ، یجــب أن یعاقــب الفقیــر علــى فقــره ویكفــى مــا تحملــه مــن بــؤس وذل
  )١(.والحل یكمن في اإلحسان ومساعدة الفقراء، عالج ولیس إلى عقاب
فلــیس كــل مــن ، أن اعتقــاد بارفــت خــاطئ إلــى حــد مــا ویتســم بضــیق األفــق، وتــرى الباحثــة

، ویشــهد علــى ذلــك الواقــع  فقیــر مجــرمولــیس كــل ،!فــي الســجون هــم الفقــراء ولــیس كــل مجــرم فقیــر
وارتكبــوا فــي حــق اإلنســانیة أبشــع ، فهنــاك كثیــر مــن األثریــاء الــذین تملكهــم هــوس الســرقة، المعــاش

نمــا بــدافع الغنــى لكــى یزیــدوا مــن ثــرواتهم الطائلــه المتراكمــة الجــرائم الالأخالقیــة لــیس بــدا ٕ فع الفقــر وا
وســتظل األخــالق تحتــاج إلــى الســجون ألن األخــالق بحاجــة إلــى رادع أخالقــي ، فــي بنــوك العــالم

نمــا !  ألننــا ال نعــیش فــي المدینــة الفاضــلة أو فــي مجتمــع كلــه أخیــار، لكــي ال تختفــي األخــالق ٕ ، وا
القانون مع الرحمة ،فالرحمـة هـي روح العدالـة ،وال یجـب أن یعاقـب الفقـراء فقط ما نرجوه أن یطبق 

  .ویلقى بهم في السجون وال ینظر لألغنیاء الذین ینهبون بشراسة 
ویقــــدم بارفــــت أمثلــــة عدیــــدة علــــى معضــــلة الســــجین ،منهــــا أنــــه إذا مــــا تخیلنــــا اثنــــان مــــن 

فالســجین الــذي ، وال یعتــرف اآلخــر المســاجین یوجــه إلیهمــا اتهــام بارتكــاب جریمــة ویعتــرف أحــدهما
، والسجین الذي لم یعترف سیلقى في السجن لمـدة عشـرین عامـاً ، أعترف سیلقى صراحة في الحال

ذا لم یعترفا كالهمـا سـیلقى كـل منهمـا فـي السـجن لعـدة شـهور قلیلـة ثـم یطلـق صـراحهما ٕ ذا مـا ، وا ٕ وا
الحكـم علیهمـا لمـدة خمسـة عشـر أعترف كالهما على السجین اآلخر سیلقى بهما في السـجن ویـتم 

والنتیجــــة ، عامـــًا ، أي أن اعتقــــاد الســــجین بالســــعي وراء مصــــلحته الشخصــــیة هــــو اعتقــــاد خــــاطئ
ستصــبح شــر بــالرغم مــن أنــه ینشــد مصــلحته الشخصــیة التــي  أعتقــد أنهــا تتضــح فــي عــدم اعترافــه 
فتتضـــــــــــــاعف مـــــــــــــدة العقوبـــــــــــــة التـــــــــــــي سیقضـــــــــــــیها فـــــــــــــي الســـــــــــــجن وهنـــــــــــــا تكمـــــــــــــن المغالطـــــــــــــة 

  .Paradoxicallyةوالمفارق
  Rational Altruismارى العقلي  یثالمذھب اال -٢

ویصـــبح لهـــا ، یـــرى المـــذهب اإلیثـــاري العقلـــي أن هنـــاك تـــأثیرات ال یمكـــن إدراكهـــا بـــالحس
ذا مـا تجاهلنـا تلـك التـأثیرات سیسـوء حـال هـؤالء األشـخاص علـى ، مغزى أخالقي وأهمیة أخالقیة ٕ وا

نـه یمكننــا الحكــم األخالقــي علـى أفعالنــا بســبب تأثیراتهــا علــى أي أ، اإلطـالق بطریقــة یمكــن إدراكهــا
ویتجلـــى المــــذهب ، األشـــخاص اآلخـــرین وهـــذا ال یمكـــن تجاهلـــه أخالقیـــًا ویشـــكل خطـــورة أخالقیـــة

التــــي تــــرى أن صــــیادي الســــمك أنــــانیین ویحبــــون " صــــیاد الســــمك"معضــــلة االیثــــاري العقلــــي فــــي 
                                                

(1) Derek Parfit: Prudence, Morality, and prisoner's, Dilemma, The British 
academy, vol, 65, 1979.   
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للسـمك وهـذا النـوع مـن الصـید محـرم ومرفـوض مصلحتهم الشخصـیة حینمـا یختـاروا الصـید الجـائر 
وستحل الكارثة إذا ما فعل الصیادین جمیعًا بنفس الطریقة واختـاروا أن یصـطادوا سـمك كثیـر لعـدة 

فحینئـذ ســوف یقــل ثمـن الســمك لوجـوده بكمیــات كثیــرة ولكـن بعــد فصـول قلیلــة ســوف ال ، أیـام قلیلــة
 یجــدوا مــا یبیعونــه مــن ســمك وال حتــى یوجــد مــا یصــطادونه مــن ســمك وستصــبح شــباكهم فارغــة وال

كغذاء ألطفالهم ویتجاهـل صـیادي السـمك هـذه الحقیقـة وهـذه التـأثیرات المرعبـة ویعتقـدوا أنهـا تافهـة 
ولكن یجب علیهم أن یدركوا أنه إذا ما عمل اآلخرین بنفس الطریقة وقـاموا بالصـید الجـائر بوسـائل 

كبیرة إجمالیـة تـنقص مـن المجمـوع الكلـى للسـمك غیر مشروعة فأنهم معًا سوف یتسببوا في خسارة 
مدركة بالحس ولذلك فعلى صـیادي السـمك أن یتجنبـوا ، وهذه أفعال ال أخالقیة وینجم عنها أضرار ُ

فمـن غیـر المعقـول أن نعمـل بمثـل هـذه الطریقـة األنانیـة ونفضـل مصـلحتنا الشخصـیة ، تلك الكارثة
وســـنجعل النتیجـــة تتجـــه إلـــى األســـوأ ،وهـــذا الفعـــل ألنـــه ســـینتج عنهـــا خســـارة كبیـــرة فـــي المســـتقبل ، 

برر ولیس له سبب معقول ُ   )١(.األناني غیر م
وهـذا الفعـل الخـاطئ بسـبب تأثیراتـه ، ویجب علینا أن نتجنـب مثـل هـذه النتیجـة الالأخالقیـة

دركـة بـالحسحتى لو كانت هذه األفعال ضـ، على اآلخرین ُ ، ئیلة وال یمكـن إدراكهـا حسـیًا أو غیـر م
أى أنـــه یجـــب أن نهـــتم بتـــأثیر أفعالنـــا علـــى األشـــخاص اآلخـــرین حتـــى لـــو كانـــت تـــأثیرات مشـــتتة 

ألن فعلى مع مجموعة األفعال األخرى سیلحق الضـرر باألشـخاص ، وضئیلة وغیر مدركة بالحس
، ألنه یجـب علینـا أن ، اآلخرین نتجنـب إلحـاق الضـرر بـاآلخرین وأن نهـتم بهـم وهذا خاطئ أخالقیًا

وأن نختار األفضل لنا ولآلخرین وأن ال نختـار أنانیتنـا ومصـلحتنا الشخصـیة ألن النتیجـة ستصـبح 
كارثة  أخالقیة وشر كبیر لنا ،كما تعد مفارقـة غیـر معقولـة وتفـرض علـى اآلخـرین خسـارة إجمالیـة 

  )٢(.أكبر
بــل حــل أخالقــي ، الحــل لــدى بارفــت لــم یكــن حــل سیاســي أو ســیكولوجي وتــرى الباحثــة أن

یقــــوم علــــى ضــــرورة تغییــــر معتقــــداتنا األخالقیــــة الراســــخة والثابتــــة مــــن المصــــلحة الشخصــــیة إلــــى 
اإلیثاریــة التــي تجعــل حیاتنــا تتجــه لألفضــل ، وهــذا یظهــر بوضــوح فــي معضــلة الســجین ومعضــلة 

مصــلحة الشخصــیة وحــب الــذات یجعــالن النتیجــة صــیاد الســمك اللــذان یوضــحان كیــف أن حــب ال
یجـب تغییـر معتقـداتنا األخالقیـة مـن المصــلحة وعلــى هـذا .. أكثـر سـوءًا بعكـس مـا اعتقـدنا وتوقعنـا

األفضــل لنــا جمیعــًا فــي اختیــار الشخصــیة إلــى اإلیثاریــة األخالقیــة لكــي یصــبح لــدینا دوافــع قویــة 
كمــا أن  وراء مصــالحنا الخاصــة الجــرىخرین و الضــرر بــاآل وعــدم الحــاقونتجنــب األفعــال الخاطئــة 

  .التفكیر العملي یدل على أن النتیجة ستصبح مفارقة

                                                
(1)Derek Parfit: Reasons and persons, p. p 209- 212.  
(2) Ibid, p. 87.  
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االختیـار اإلیثـاري هـو الـذي یجعـل النتیجـة أفضـل ویحـل تلـك المشـكلة ولذا یرى بارفت أن 
ذا مـــا فعـــل كـــل شـــخص بـــنفس الســـلوك وقـــام بإنكـــار ذاتـــه وفضـــل مصــــلحة  ،العملیـــة التطبیقیـــة ٕ وا

  .نفسه فسوف نصل إلى أفضل حیاة ممكنةاآلخرین على 
الـذى  یعـد المـذهب اإلیثـارى الحـل األخالقـي األمثـل ویعبـر عـن اإلختیـار اإلیثـاريومن ثـم 

یظهــر حینمــا نفعــل مــا هــو أســوأ بالنســبة لنــا ونفضــل اآلخــرین علینــا وننكــر ذاتنــا وفــى هــذا اإلنكــار 
اري وتوجـد أسـباب أخالقیـة قویـة الختیـار الذاتي نجد الحل الذهبي وهذا هو االختیار العقالني اإلیث

، اإلیثاریة بدًال من اختیار المصـلحة الشخصـیة والمنفعـة الذاتیـة التـي تصـبح علـى حسـاب اآلخـرین
، ومــن العقلــي أن ال أختــار مصــلحتي علــى حســاب اآلخــرین ألن هــذا یجعــل النتیجــة ســیئة للجمیــع

  )١(.وسنخسر جمیعًا ألن الجمیع سیعمل ضد الجمیع 
مــن العقالنیــة  لمــع كــ ریــة المصــلحة الشخصــیة ألنهــا تتنــاقضیجــب علینــا رفــض نظ، اذن
وعلـى هـذا ، حة الجمیـعوتطالب كـل فـرد بـأن یختـار مصـلحته حتـى لـو عمـل ضـد مصـل واألخالقیة

ولـــذلك یجـــب علـــى الجمیـــع أن ، فـــإن نظریـــة المصـــلحة الشخصـــیة ستقســـم األخالقیـــة إلـــى وحـــدات
  .یراعى مصالح الجمیع وهذا هو األفضل للجمیع وسیتحقق لنا جمیعًا مصالحنا الشخصیة

أدان  بارفــت عــدم االتــزان الكبیــر بــین المــذهب اإلیثــاري ونظریــة المصــلحة ،وصــفوة القــول
وخـــالف مـــا أكـــد علیـــه معظـــم فالســـفة القـــرن العشـــرین مـــن أن هنـــاك ارتبـــاط قـــوى بـــین ، صـــیةالشخ

بمعنـــى أن الحكمـــة تـــرتبط بتبریـــر ، وبـــین المـــذهب اإلیثـــاري واألخالقیـــة، المـــذهب األنـــاني والحكمـــة
، واألخالقیــــة تــــرتبط باإلیثاریــــة، ولــــذلك یعــــد الســــلوك اإلیثــــارى أخالقــــي ومعقــــول، الســــلوك األنــــاني

كمـــا أن هنـــاك ، إلیثـــارى هـــو الســـلوك األخالقـــي الـــذي لــه أســـباب عقلیـــة ودوافـــع أخالقیـــةفالســلوك ا
عالقــة متناقضــة متصــارعة بــین المــذهب اإلیثــاري والمــذهب األنــاني أو المصــلحة الشخصـــیة ،وال 

   )٢(.وكذلك بین الحكمة واألخالقیة، یمكن أن یتفقان معاً 
  

  Moral skepticism  ياألخالقالمذھب الشكي : خامساً 
وأصــحابه ، یــرى المــذهب الشــكي األخالقــي أنــه ال توجــد حقــائق حــول العقالنیــة واألســباب

ـــیهم وهـــم یعتقـــدون أن  non-cognitivists "الالمعـــرفیین" ینتمـــون للمـــذهب الالمعرفـــي ویطلـــق عل
األشــخاص ال یملكــون األســباب لكــي یصــبح لــدیهم معتقــدات صــحیحة وأنــه ال یوجــد شــيء صــواب 

وال توجـد حقـائق أخالقیـة  ثابتـة تقـدم لنـا أسـباب للقیـام ، شيء صحیح أو خـاطئوال یوجد ، أو خطأ
 No Morality or Moralجوهریـة  حقیقـة وال یوجـد فعـل خـاطئ وال توجـد، بالفعـل الصـواب 

                                                
 
(1) Alessio uaccari: prudence and Morality in Butler, sidgwick and parfit, op. cit, 

p.p 72- 73.   
(2) Ibid ,pp.74-75. 
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truth ،ألنـــه ال وجـــود لحقیقـــة ، وال توجـــد أي نظریـــة أخالقیـــة یمكـــن أن تعـــد صـــوابًا أو موضـــوعیة
، خالقیـــة ألن الحقیقـــة األخالقیــة تختلـــف عـــن الحقیقـــة الریاضـــیة الثابتـــةأخالقیــة واقعیـــة ثابتـــة أو أل

    )١(.فاألخالق لیست كالریاضة التي ال یمكن الشك فیها ،لذلك ال توجد نظریة أخالقیة موضوعیة
أن .. "دم حجــج أخالقیــة ضــده اختصـــارهاولــذا، رفــض بارفــت مــذهب الشــك األخالقـــي وقــ

مــذهب الشـــك األخالقــي یقودنـــا إلـــى حالــة مـــن التنــاقض وعـــدم التـــرابط المنطقــي والنســـبیة المطلقـــة 
وهــؤالء الشــكاك أنفســهم لــدیهم معتقــدات أخالقیــة ال یشــكون فیهــا ولــدیهم ، ویفتقــر إلــى الموضــوعیة

لـذلك ، ه ال توجـد قـیم موضـوعیة أخالقیـةأسباب أخالقیة للقیـام بالفعـل وبـالرغم مـن ذلـك یؤكـدون أنـ
یجب علینا أن نرفض ما یطالـب بـه الشـكاك ألنهـم غریبـي األطـوار جـدا لكـي یكونـوا جـزء مـن بنیـة 

 ً     )٢(.هذا الكون ونسیجه 
  Contractualismالمذھب التعاقدى : سادساً 

  -:هدفة 
، عاقــدي للوصــول إلــى اتفــاق عقلــي ومبــادئ أخالقیــة علیهــا اتفــاق عــامیهــدف المــذهب الت

لــذلك یجــب علینــا أن نختارهــا بعــد هــذا ، وعلــى الجمیــع أن یقبلهــا بمــا أن علیهــا اتفــاق مــن الجمیــع
  )٣(.االتفاق األخالقي علیها

 the Rational"" صـیغة االتفـاق العقلـي"عاقـدي یعبـر عـن ویـرى بارفـت أن المـذهب الت

Agreement Formula"  یجــب علــى كــل فــرد أن یوافــق علــى المبــادئ التــي "، التــي تــرى أنــه
ومــن ، ومـن المعقـول لكـل فـرد أن یوافــق علـى هـذه المبـادئ ویقبلهـا، یصـبح لهـا قبـول عـام ویتبعهــا 

ئ التعاقدیـــــة حتــــى لـــــو لــــم تخـــــدم  مصـــــلحته األفضــــل ألنفســـــنا و ألي فــــرد أن یقبـــــل هــــذه  المبـــــاد
، ولكنهـــا لهـــا قبـــول كلـــى وعـــام، لـــذلك یجـــب علینـــا أن نختارهـــا بعـــدما قبلهـــا اآلخـــرون، الشخصـــیة

حتـى لـو ، والمبادئ التـي ال یقبلهـا اآلخـرون وال یحـدث علیهـا اتفـاق عـام ال یجـب علینـا أن نختارهـا
ب أن نفشــــل فــــي الوصـــول إلــــى هــــذه وال یجـــ، كانـــت هــــذه المبـــادئ هــــي األفضــــل بالنســـبة ألنفســــنا

وذلـك ، ویجـب علینـا أن نصـنع تنـازالت مـن جانبنـا لكـي نصـل إلـى هـذا االتفـاق، المبادئ األخالقیة
  )١(".لكي نتجنب األعباء الناجمة من عدم اتفاق األفراد في العالم حول المبادئ األخالقیة  

  
س تومــا، جــون رولــز، عنــد كــانط يلقــد اســتعرض بارفــت ثــالث صــور للمــذهب التعاقــد

  -:وعرض موقفه منها كما یلى، سكانلون
  Kantian Contractualism ي الكانطي المذھب التعاقد - ١

                                                
(1) The Journal of philosophy, Ethics, 2003., Moral skepticism..  
(2)  Derek Parfit: Reasons and persons, p. 451.  
(3) Britinnica Encyclopedia, contractualism, Ethics, 2008. 
(1) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p. 360. 
      and see Derek Parfit: the tanner lectures on human values, p. 327.   and see 
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  :یمكن التعبیر عنه على النحو التالى يالكانط يقدیرى بارفت أن المذهب التعا
  أنــه یجــب علــى كــل فــرد أن یتبــع المبــادئ "صــیغة المــذهب التعاقــدي الكــانطي تــنص علــى

  ".ومن العقلي لكل فرد أن یوافق علیها، التى لها قبول كلى وعلیها أتفاق عام
  جــد أي فــرد یســتطیع أن قبـل بارفــت الصــیغة الكانطیــة ورأى أنهــا أكثـر معقولیــة ولكنــه ال یو

یصل إلى اتفاق مع األشخاص اآلخرین ألن االختیار فـردى ولـیس جماعیـًا وكـل فـرد ربمـا 
أي أن كـل فــرد ، یملـك مبـررات وأسـباب كافیـة لكــي یكـون لـه اختیـار مختلــف عـن اآلخـرین

بررات كافیة وأسباب قویة لكي یكون له اختیار مختلف عـن اآلخـرین ُ أي أنـه ، ربما یملك م
لمســتحیل أن یحــدث اتفــاق عقلــي ومــن الممكــن أن نفــرض أعبــاء كثیــرة ضــخمة علــى مــن ا

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن تلـــك ، الفـــرد وال یحصـــل علـــى ممیـــزات وفوائـــد تعـــادل تلـــك األعبـــاء
الصـــیغة الكانطیــــة تزودنـــا بمبــــادئ غیـــر نفعیــــة وتضـــمن الموضــــوعیة والحیادیـــة وتصــــون 

  )٢(.األخالقیة ویصبح األمر المطلق أمر مشروط

 Rawlsian contractualisnالمذھب التعاقدى الرولزى  -٢

   -:بر عنه كالتاليیرى جون رولز أن المذهب التعاقدي یع
وحینئـذ یصــبح لــدى الشــخص ، مـن المعقــول بالنســبة لنـا أن نعمــل وفقــًا لمـا تتطلبــه العدالــة"

مثالیة عقلیة وأسباب قویة لكي  یستحسن األفعـال اإلیثاریـة التـي تحـث علـى إنقـاذ حیـاة األشـخاص 
حـــل عـــدم وذلـــك خلـــف حجـــاب الجهـــل ألنـــه یضـــمن الموضـــوعیة والحیادیـــة والنزاهـــة وی، وأرواحهـــم

ألن خلف حجاب الجهل ال یدرك كل فرد اهتماماتـه ومصـالحه الشخصـیة ، االتفاق بین األشخاص
  )٣(.التي تتعارض مع اآلخرین وتلغى أسباب المصلحة الشخصیة وتتحقق الموضوعیة

  
  
  

  :ولقد رفض بارفت المذهب التعاقدى لدى رولز لعدة أسباب أهمها
هـي أسـاس النظریـات األخالقیـة كمـا  الرغبـةة تكـون  فیهـا إنه یبـدأ مـن افتراضـات عـن العقالنیـ -١

وینـــادى ، ویبحــث عــن مــا هــو األفضــل بالنســبة ألنفســنا، المــذهب األنــاني العقلــيیتوافــق مــع 
، ویختـــار المبـــادئ األخالقیـــة التـــي تجنـــى مصـــالحنا وفائـــدتنا، بعقالنیـــة المصـــلحة الشخصـــیة

  .لحة الشخصیةویتبع المبادئ العقلیة التي تبحث عن مصطلحات المص
، بـل وجدانیـة عاطفیـة، كما تكمن األخالقیة لدیه في عـدم التـزام اإلنسـان بـأن یحیـا حیـاة عقلیـة -٢

وأن یصـــبح لـــدى ، وفـــى التـــزام اإلنســـان بمـــا هـــو عقلـــي إلـــى جانـــب مـــا هـــو عـــاطفي وجـــداني
                                                

(2) Derek Parfit:Climbing the Mountain, p. 170.  
(3) John Rawls :lectures on the history of Moral philosophy ,edited by Barbara 

Hernan,Harvard university press,2000,p.99.  
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واالســتقرار فــي  "The Sense of Justic"اإلنســان ذلــك الحــس الوجــداني بمــا هــو عــدل 
أحــد مبــادئ  يواإلحســاس بــاإلثم، هــذه هــ، العــادل یقــوم علــى هــذا الحــس و العاطفــةالمجتمــع 

أن العاطفـــــة ال تصـــــلح معیـــــارًا المـــــذهب التعاقـــــدي الراولـــــزي ولـــــذا رفضـــــها بارفـــــت ألنـــــه رأى 
لــدى بارفــت هــو العقــل ولــیس العاطفــة أو  األخالقیــة أن معیــارأي  )١(.لألخالقیــة نحــتكم إلیــه

  .الوجدان
وهـو موقـف ، لكـي یحـدث أتفـاق عقلـي Aveil of ignorance" حجـاب الجهـل"یفترض رولز  -٣

وذلـك ، افتراضي یفترض فیه األشخاص أنهم یجهلون ظروفهم الشخصـیة وأهـدافهم فـي الحیـاة
  )٢(.ضمان لعدم التحیز واألنصاف

یرى بارفت أن رولز قدم نوعان من األسباب عند إضافة حجاب الجهل أو صیغة الال  - ٤
    - :معرفة

فــــإنهم ســــوف ، إذا مـــا عــــرف األشـــخاص الحقــــائق االســـتثنائیة عــــن أنفســـهم وعــــن ظـــروفهم: األول
لعدل وتصبح مشكلة المفاوضة مشكلة معقدة وصـعبة ومیئـوس منهـا یعملون بتحیز ویجانبهم ا

  .وسوف ال یحدث اتفاق كلى وعقلي بأي حال
 "فــإن هـــذا یجعلنــا موضــوعیین وحیـــادیین وال نختــار علـــى، إذا لــم نعـــرف شــیئًا عـــن أنفســنا: الثــاني

أمـا إذا مـا اصـطنعنا حجــاب ، Self- interested Reasons" أسـباب المصـلحة الشخصـیة
لــذلك فقــد نــادي رولــز بمــزیج مــن ، ل فســنعطى أهمیــة متســاویة لرفاهیــة كــل فــرد وســعادتهالجهــ

الموضـــوعیة والمصـــلحة الشخصـــیة الرشـــیدة وذلـــك فـــي حجـــاب الجهـــل الـــذي یضـــمن إمكانیـــة 
   )٣(.العدل والمساواة والتفكیر التجریبي المعقول 

  
تدافع صـیغة الالمعرفـة أو حجـاب الجهـل عنـد رولـز عـن القـرار العقلـي ، ذلكوعالوة على 

الرشــید و ضــمان حریتنــا واســتقاللنا الــذاتي بعــد أن نصــل إلــى عــالم األشــیاء فــي ذاتهــا لــدى كــانط 
  الذي یتحقق فیه هذا االتفاق العقلي الرشید ألننا ال نعرف شیئًا عن أنفسنا وال نبدأ من معلومات 

ولكــن اعتقــاد رولــز خــاطئ ألن حجــاب الجهــل یهمــل الوصــول إلــى اتفــاق ، علــى اإلطــالق
  )١(.عقلي

وأن علــى كــل ، مـن الفوائــد "Maximin Argument"‘‘ بحجــة الحــد األعلــى‘‘ نـادى رولــز -٥
لــذلك فلهــا معــاني ضــمنیة ســیئة وبهــا مبالغــة ، فــرد أن یختــار الحــد األعلــى مــن الفوائــد لنفســه

كمـا أن صـیغته ، سیئة بالنسبة لكل فرد ومن المتعـذر الـدفاع عنهـا أو تبریرهـا متطرفة وتصبح

                                                
(1) Derek Parfit: the tanner lecture on human values, p. 361. 
(2) Robert paul Wolff: understanding Rawls, N.J, Princeton university, pp. 30- 34. 
(3) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p. 165. 

Ibid, p. 268. (1) 
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فــي المــذهب التعاقــدي تــدعم األشــخاص األشــرار فــي تبریــرهم العــام لعــدم االحتفــاظ بوعــودهم 
ولـم یسـتطع رولـز أن یـدین هـذه األفعـال الخاطئـة بوضـوح ، وقولهم األكاذیب بـدون مبـرر قـوى

یبعـــد الحـــق عـــن  لرولـــزىفـــإن التفكیـــر اوعلـــى هـــذا ، بالجمیـــل التـــي یـــنجم عنهـــا عـــدم العرفـــان
بــالرغم مــن أنــه جعــل األشــخاص یختــاروا خلــف حجــاب الجهــل لكــي ال یهــدفوا إلــى . صــاحبه

منفعتهم ولكن هؤالء األشخاص یفرضون على اآلخرین أعباء كبیرة فى مقابـل حصـولهم علـى 
ناســب مــع عدالـــة التوزیــع بـــین منــافع وفوائــد كثیـــرة مــن أجــل مصـــلحتهم الشخصــیة وهـــذا ال یت

تحمـــل األعبــــاء و التضــــحیة  ه رولـــز یتعـــارض مــــع مبـــدأبــــأي أن مــــا نـــادي ، الفوائـــد واألعبـــاء
وهــذا المبــدأ هــو أهــم ، والفوائــد العظیمـة عــن اآلخــرین مــن أجــل أن نقــدم لهــم مزیـد مــن المنفعــة

جـون رولـز  مبدأ في نظریة بارفت األخالقیة، وعلى هذا رفض بارفت المذهب التعاقدي  لـدى
عــادى للعقــل  ُ ألنــه یفشــل فــي صــیانة األخالقیــة ویــؤدى إلــى اســتنتاج ســخیف غیــر معقــول أو م
مبـــرر  حینمـــا یقـــدم تبریـــرات غیـــر مباشـــرة فـــي االلتـــزام بالمـــذهب النفعـــي وهـــذا غیـــر مقبـــول أو ُ

    )٢(.ویشكل كارثة أخالقیة
  Scanlonian contractulismالمذھب التعاقدى لدى سكانلون  - ٣

لــدى ســكانلون هــو نظریــة أخالقیــة عملیــة للصــواب والخطــأ فــي الســلوك  يالمــذهب التعاقــد
ما ینبغي علینا فعلـه یعتمـد ویرى أن ، الفردى ویدرس بوجه الخصوص الكانطیة فى مقابل النفعیة

التــي تتفــق مــع العقالنیــة وتتجنــب الفعــل الخــاطئ  Moral Sense  "الخلقیــة  الحاســة"  علــى
  )٣(.النفعي

ولقد قبل بارفت صیغة سكانلون ورأى إنهـا لیسـت فارغـة مـن المضـمون والمعنـى ألنهـا 
  -:وقدم أسباب كثیرة أهمها، يتحدث اختالف في تفكیرنا األخالق

تضــع صــیغة ســكانلون المبــادئ األخالقیــة التــي ال یســتطیع  -: تأكیــده علــى الحاســة الخلقیــة-١
أحد أن یرفضها بطریقة معقولة وترى أن الفعل الخاطئ هو الفعل الذي ال یعـد مسـموح وغیـر 
مبـاح ویعـارض الحاسـة الخلقیـة التــي تـرى أنـه یجـب علینــا أن نعطـى رفاهیـة أكثـر لألشــخاص 

كانلون یســــتخدم الخطــــأ بمعنــــى مــــا هــــو غیــــر مســــموح بواســــطة المبــــادئ أي أن ســــ، اآلخــــرین
كما أن الفعل یصبح خاطئـًا حینمـا ال نقبـل مبـدأ الوسـائل ، األخالقیة غیر القابلة للرفض عقلیاً 
  )١(.الضارة ونقبل مبدأ األعباء العظیمة

لـیس مـن الـذي یـرى أنـه -: The harmful Means principle ضارةمبدأ الوسائل ال قبوله -٢
الخطأ أن نحدث ألمًا لشخص ما أو نلقى على شخص مـا عبئـًا كبیـرًا مـن أجـل إنقـاذ اآلخـرین 

  .و تقدیم المصلحة والمنفعة لهم
                                                

(2)Derek Parfit:the tanner lecture on human values, p. 345. 
(3) Stanford Encyclopedia of philosophy, Scanlonian Contractulism, 2009. 
(1) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p. 179. 
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یجــب علینــا أن نفــرض  The Greater Burden Principle-: مبــدأ العــبء األكبــرقبولــه -٣
، إذا ما كان ذلك هو طریقتنـا الوحیـدة مـن أجـل إنقـاذ اآلخـرین، ى شخص ماالعبء األكبر عل

، ولذلك یرى سكانلون أنه ال یوجد أحد یستطیع أن یرفض مبـدأ العـبء األكبـر بطریقـة معقولـة
  )٢(.وحینما نرفضه یكون فعلنا خاطئ

ورأى أنـه یجـب علینـا أن نقبـل ، ت مبدأ الوسـائل الضـارة ومبـدأ العـبء األكبـرولقد قبل بارف
" بلــو" فمــثًال حینمــا أعمــل طبیبــًا وأســتطیع إنقــاذ حیــاة، العــبء األكبــر ونضــحي مــن أجــل اآلخــرین

ألنـه یجـب علینـا أن ، فـإن فعلنـا ال یكـون خـاطئ، بقطـع رجلهـا" جـراى"وتقبـل ، "جراى"بتدمیر رجل 
لســبب عقلــي كــافي ،وهــو أن هــذا الفعــل هــو ، خص مــا بــدون موافقتــه ورضــاهال نلحــق الضــرر بشــ

كمـا یجـب علینـا أن نتجنـب الفعـل فـي مـذهب المنفعـة ، طریقتنا الوحیدة في إنقاذ حیاة هذا الشخص
ألنه یسمح بالعدید من األفعال الخاطئة تمامًا التي تختلف عن معتقداتنا األخالقیة التـي تـدین مثـل 

  .عیة الخاطئةتلك األفعال النف
ولقــد عــارض ، تــرفض صــیغة ســكانلون الفعــل فــي  مــذهب المنفعــة -:النفعــىمعارضــة الفعــل  -٤

  -:بارفت أیضًا الفعل النفعي على النحو التالي
أنــه یجــب علــى أن أعمــل دائمــًا مــا یفیــد أكبــر عــدد مــن األشــخاص : یــرى مــذهب المنفعــة

بء األكبــر علـى شـخص واحــد مـن أجــل حتـى لـو أقتضــى ذلـك اســتخدام مبـدأ الوسـائل الضــارة والعـ
یسـتطیع أن یســتخدم أعضـائها وینقلهـا وهـى حیـة لكـي ینقــذ ، " هوایـت"فمـثًال طبیـب ، إنقـاذ اآلخـرین

، وبهذا تصبح كمیة الفائدة أكبـر ألننـا نقـدم المنفعـة لخمسـة أشـخاص، حیاة خمسة أشخاص آخرین
ه حالـة مـن القلـق تشـغلنا جمیعـًا حینمـا ومعظمنا یعتقد أن هذا الفعل خاطئ أخالقیًا ألنه یترتب علی

وهذه العالقة لها أهمیـة كبیـرة فـي مرحلـة ، ندخل المستشفى وستسوء عالقتنا باألطباء المعالجین لنا
، ألننـا مــن المفـروض أن نتوقــع أن أطبائنـا هــم الـذین یســاعدونا علـى التغلــب علـى المــرض، الشـفاء

وعلـى جمیـع األطبـاء أن   )٣(.نهایـة حیاتنـا، نهایـةال أن یصبحوا هـم أنفسـهم الـذین یوصـلوننا إلـى ال
أخالقیـة النفعیـة بـه خطـأ كبیـر بالنسـبة لنـا -یدركوا أن إنقاذ حیاة األشخاص بمثـل هـذه الطریقـة الـال

ـــة ألننـــا إذا مـــا  )١(.ولآلخـــرین، ومـــن ثـــم فإنـــه یجـــب علینـــا أن نـــرفض الفعـــل النفعـــي بطریقـــة معقول
احتكمنــــا إلــــى مــــذهب المنفعــــة فســــینقذ األطبــــاء حیــــاة كثیــــر مــــن األشــــخاص بوســــائل نفعیــــة غیــــر 

أمـا إذا مـا احتكمنـا إلـى صـیغة أصـحاب المـذهب التعاقـدي فسیصـبح هنـاك اخـتالف فـي ، مشروعة
كمــا أن عملیــة نقــل األعضــاء بمثــل هــذه ، األخالقیــة وســنفقد ســوء الظــن تفكیرنــا األخالقــي وأســبابنا

  )٢(.أي بدون موافقة المتبرع، الطریقة الال أخالقیة ال یجوز أخالقیاً 

                                                
(2) Derek Parfit: the tanner lecture on human values, p. 353. 
(3) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p.30 
(1) Derek Parfit: the tanner lecture on human values, p. 355. 
(2) Ibid, p. 356.  
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ورأى أنـــه مـــن الخطـــأ أن نفتـــرض األذى الكبیـــر ، إذن رفــض بارفـــت مبـــدأ الوســـائل الضـــارة
وعلـى هـذا یصـبح خطـأ ، ولصـالح اآلخـرین بـدون موافقتـهلشخص واحد كوسیلة في منفعة اآلخرین 

أن أنقــذ خمســة مــن األشــخاص فــي عملیــة نقــل أعضــاء شــخص وقتلــه كوســیلة لكــي یعــیش هــؤالء 
وال یجب أخالقیًا أیضًا أن أقتـل هوایـت وأعتبرهـا وسـیلة مجـردة مـن أجـل إنقـاذ ، األشخاص الخمسة

لـــدیهما قبـــول عقلـــي للقیـــام بمثـــل هـــذه األشـــخاص فـــى النفـــق والجســـر،ولكن مـــن الجـــائز أن یصـــبح 
  .التضحیة

ـــة مبـــدأ الطـــوارىء-٥  The Emergency مبـــدأ الطـــوارئصـــیغة ســـكانلون  تقبـــل -: قبول

principle ال یجــب علــى األطبــاء أن یقتلــوا مرضــاهم كوســائل مــن أجــل : علــى النحــو التــالي
لشخصـیة بیــنهم إنقـاذ حیــاة األشـخاص اآلخــرین ویجـب علــیهم أن یحـافظوا علــى تلـك العالقــة ا

وكــذلك قبـل بارفـت مبــدأ الطـوارئ لـدى ســكانلون ورأى أن األطبـاء ال یجــب  )٣(.وبـین مرضـاهم
وال توجـــد طـــوارئ ، علـــیهم أن یقتلـــوا مرضـــاهم وال حتـــى كوســـیلة إلنقـــاذ حیـــاة أشـــخاص آخـــرین

یـــاة شــخص مـــن أجـــل إنقــاذ العدیـــد مـــن األشـــخاص طبیــة تســـمح ألي طبیـــب بــأن یضـــحى بح
فـــي النفـــق أو الجســـر مـــن أجـــل إنقـــاذ " هوایـــت"لكـــي نقتـــل ، وال توجـــد أســـباب كافیـــة، اآلخـــرین

فمــــثًال نحــــن یصــــبح لــــدینا ، بمثــــل هــــذا المصــــیر" هوایــــت "إال إذا رضــــیت ، خمســــة أشــــخاص
بـررات كافیــة لكـي نعطــى شـخص فقیــر بعــض مـن المــال ونصـبح راضــیین بمثـل هــذ ُ ، ا الفعــلم

فـال نجـد لـدینا مبـررات ، ولكن حینما یقوم هذا الشخص الفقیر بالسرقة وأخذ المـال منـا بـاإلكراه
وبالمثـــل ال یوجـــد لـــدینا أســـباب قویـــة إلجبارنـــا علـــى فعـــل التضـــحیة ، كافیـــة لقبـــول هـــذا الفعـــل

  . واستخدام أجسامنا من أجل إنقاذ العدید من األشخاص
تحـتكم صـیغة سـكانلون إلـى معتقـداتنا الحدسـیة البدیهیـة عـن حیـث  -: قبوله المذهب الحدسـي-٦

أي األفعال التي تصبح خاطئة والتي تتفق مع صیغة كـانط فـي القـانون الكلـى ومـا نملكـه مـن 
حــدس أخالقــي ،ولقــد أعتقــد بارفــت بــالمنهج الحدســي وأنــه یجــب علینــا أن نصــحح معتقــداتنا 

ولقد رأى بارفـت أن الحـل األخالقـي یكمـن فـي  )٤(.الحدسیة البدیهیة من األنانیة إلى المشاركة
المــــذهب الحدســـــي الـــــذي یمكننـــــا أن نصـــــحح بــــه معتقـــــداتنا األخالقیـــــة مـــــن حـــــب المصـــــلحة 

  .الشخصیة إلى حب الغیر والتضحیة من أجل اآلخرین والمشاركة في فعل الخیر واإلحسان
  intuitionismالمذھب الحدسي   :سابعاً 

  -:تعریفة 
 meta Ethicsالمذهب الحدسي هو نظریـة فـي المعرفـة األخالقیـة وفـرع مـن المتیـاأخالق 

، یقوم على المعتقدات األخالقیـة البدیهیـة وكیـف إنهـا تمثـل حقـائق أخالقیـة بمحتـوى معرفـي داخلـي

                                                
(3) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p.p 178- 179. 

 (4) Ibid, p. 18.  
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وهـذا ، وهى تشكل معتقدات أخالقیة ذاتیة حدسیة عن مـا هـو الفعـل الخـاطئ ومـا یجـب علینـا فعلـه
ننـا مـن أن نعـرف الصـواب والخطـأ فـي الحـال بـدون أي تفكیـر تجریبـي اسـتداللي ولكـن الحدس یمك

مــن خــالل حــدس عقلــي یجعــل تلــك المعتقــدات األخالقیــة المتوارثــة حقــائق أخالقیــة بدیهیــة حدســیة 
وهـذا المـذهب الحدسـي ، تقر ما یجب علینا القیام به من أفعال أخالقیة تتفق مع الحق الموضـوعي

لدینا وعـى حدسـي بالقیمـة أو بالمعرفـة الحدسـیة للحقـائق األخالقیـة التـي تتشـكل مـن یقوم على أننا 
  .معرفتنا األخالقیة 
وصــــمویل ) ١٦٨٧ – ١٦١٤(ومــــن أنصــــار المــــذهب الحدســــي هنــــرى مــــور  -: أنصــــارة

ودیفیــد روس  G. E. Moore  وفــى القــرن العشــرین جــورج مــور ) ١٧٢٩ -١٦٧٥(كــالرك 
ًال لقــد أنشــأ مــور األخــالق علــى المــذهب الحدســي وأقــام مواقــف أخالقیــة فمــث، )١٩٤٧ -١٨٧١(

لــــذلك یعــــارض التجــــریبیین المــــذهب ، كحـــق موضــــوعي تختلــــف عــــن أي شــــكل اســـتداللي تجریبــــي
  )١(.الحدسي وال یعتقدوا في الحقائق الحدسیة بل في االستدالل االستنتاجي التجریبي

ال : "ولقــد قبــل بارفــت المــذهب الحدســي الــداخلي مــع تعدیلــه قـــائالً -: هموقــف بارفــت منــ
ویجــــب علینــــا أن نعدلــــه مــــن ، یجــــب علینــــا أن نــــرفض وجهــــة النظــــر المضــــادة للمــــذهب الحدســــي

كمــا أنــه توجــد حقــائق أخالقیــة بدیهیــة مثــل ، المعتقــدات األخالقیــة األنانیــة إلــى األخــالق اإلیثاریــة
عــــدم أخالقیــــة الــــرق والعبودیــــة واالعتقــــاد الحدســــي البــــدیهي بــــأن تلــــك األفعــــال ال أخالقیــــة حقیقــــة 
  )٢(".وخاطئة

  -:تفق مع سكانلون كاآلتياوكذلك عارض بارفت رولز و 
 ة البدیهیـة رفض رولز المذهب الحدسي ورأى أنه یؤدى إلى تضارب فـي الحقـائق األخالقیـ

التـي  Moral Facts   وبـه قصـور وال نسـتطیع أن نحصـل منـه علـى الحقـائق األخالقیـة
بــل هنـاك حقــائق نصــل ، تـدین العبودیــة وتـرى أنهــا خاطئــة وال توجـد حقــائق حدسـیة بدیهیــة

 constructivism "االسـتنتاجي" إلیها باالستدالل والتفكیر التجریبي التعاقدي االستداللي

  .ق التي نحصل علیها من المذهب الحدسي إال مجرد وهم وتداعیات للثقافةوما الحقائ، 
  ــــه یجــــب علینــــا أن نحــــاول تحقیــــق مــــا أســــماه رولــــز ــــالتوازن " فــــي حــــین رأى بارفــــت أن ب

بمعنـــى أنـــه یجـــب أن یحـــدث تـــوازن بـــین  Equililabrium" "Reflective-"االنعكاســـي
ولقــــد وافــــق ، یــــة وهــــذا التــــوازن عكســــيعتقــــداتنا الحدســــیة البدیهیــــة وبــــین مبادئنــــا األخالقم

، هـذا هـو المـنهج الوحیـد الممكـن الـدفاع عنـه: "سكانلون على هذا التوازن االنعكاسي قائالً 
  )١(".وهناك بدائل ولكنها تصبح وهمیة وخادعة ومضللة

                                                
(1) Britannica Encyclopedia: EThical intuitionism. 
(2) Derek Parfit: Climbing the Mountain, p. 181. 
(1) Ibid, p. 181.  
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الحتكـام ینادى بارفت إنه یجـب علـى كـل مـن الكـانطیین والتعاقـدیین أن یقبلـوا ا، وعلى هذا
ــــك  إلــــى هــــذه المعتقــــدات األخالقیــــة الحدســــیة البدیهیــــة فــــي تفكیرنــــا األخالقــــي وأن یــــدافعوا عــــن تل

  )٢(.المعتقدات األخالقیة الصارمة المحددة البدیهیة الحدسیة
  Consequentalismمذھب النتائج : ثامناً 

   -:المذهب على قضیة أساسیة هي یقوم هذا
أن األفعــال لیســت صــحیحة أو خاطئــة فــي ذاتهــا ولكــن خاصــیتها فــي النهایــة تعتمــد علــى 

هـــذه األفعـــال تصـــبح خیـــرة عنـــدما یصـــبح لـــدیها أو تمیـــل إلـــى أن یكـــون لـــدیها . نتائجهـــا أو توابعهـــا
یصــبح لــدیها نتــائج  وهــذه األفعــال تصــبح شــریرة عنــدما یصــبح لــدیها أو تمیــل إلــى أن، نتــائج خیــرة

  )٣(".فالفعل األخالقي لیس غایة فى ذاته ولكنه وسیلة لغایات أبعد، شریرة
ویحقــق لنــا وهكـذا فــإن مــذهب النتـائج یــرى أن الفعــل الخیــر هـو الــذي تعــد نتیجتــه خیـر لنــا 

وهـو فعـل صـحیح أخالقیـًا ویسـبب السـعادة ألكبـر ، فائدة ومصلحة ویغیر حیاتنا من حال إلـى حـال
عــدد ممكــن، أي أن نتــائج الفعــل هــي التــي تحــدد مــدى صــوابه ویجــب علــى الفاعــل األخالقــي أن 

أي أن مـــذهب النتـــائج یطلـــق علـــى مـــذهب المنفعـــة ، یحـــدد مـــدى صـــواب الفعـــل بعواقبـــه ونتائجـــه
سیكي وهـو یـدل علـى أحفـاد النفعیـة الكالسـیكیة وهـو تطـور طبیعـي لهـا ویـرتبط باألنانیـة لـذلك الكال

فهـو نظریـة غیـر قابلــة للتصـدیق وغیـر معقولــة ألنهـا تـربط بـین الصــواب األخالقـي لألفعـال ونتــائج 
حـب تلك األفعـال وتبتعـد عـن الحیادیـة والموضـوعیة و تفتقـر إلـى القـیم الجوهریـة الثابتـة الصـادقة لل

فــال نجــد نفعــي لــه صــاحب ســوى مصــلحته الشخصــیة التــي  یقدســها وال یریــد ، والفضــیلة والصــداقة
فهـو ال یقبـل أي نـوع مـن الخسـارة أو الضـرر ، سوى تحقیق رفاهیته علـى جثـث اآلخـرین وسـعادتهم

أو األعبــاء المفروضــة علیــه مــن أجــل اآلخــرین وال یلتــزم بالوفــاء بــالوعود ألن هــذا یجعلــه یخســر، 
فعــل الصـــواب لدیـــه هـــو الــذي یـــأتي بأفضـــل النتـــائج، لـــذا فــإن الوفـــاء بـــالوعود  ال یحقـــق أفضـــل وال

ولـذلك كثیـرًا مـا تعرضـت هـذه النظریـة أو مـذهب النتـائج للهجـوم الكبیـر علیهـا مـن عـدة ، النتائج لـه
جوانـــب ألنهـــا تركـــز علـــى نتـــائج األفعـــال وال یوجـــد فیهـــا فاعـــل حیـــادي موضـــوعي ألن أصـــحابها 

   )١(.سعادتهم بدون ألم ومعاناة ویرفضون تحمل أي أعباء أضافیة من أجل اآلخرین یختارون
  :ت عن مذهب النتائج كاآلتيولقد عبر بارف

 وربمـــا یختلـــف ، یعـــد الفعـــل صـــوابًا عنـــدما یحقـــق لنـــا مـــا هـــو أفضـــل وتصـــبح نتیجتـــه خیـــر
فــبعض أصــحاب ، مــذهب النتــائج فــي معتقــداتهم حــول مــا هــو خیــر ومــا هــو شــرأصــحاب 

مــذهب النتـــائج ینتمـــون إلـــى النفعیــة عنـــدما یعتقـــدوا أن مـــا یحقــق المنفعـــة والمصـــلحة لكـــل 
                                                

(2) Derek Parfit: the tanner lecture on human values, p. 367. 

ص ، ٢٠٠٣، طنطـا، دار المصـطفى للنشـر والتوزیـع، فلسفة الدین عند ولترسـتیس: إبراهیم طلبة سـلكها. د) ٣(
١٣٩. 

(1) http: // plato. Stanford. edu/ entrie/ consequentialism. 
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ینتمــون " أصــحاب مــذهب النتــائج"وبعــض ، األشــخاص وبــدون أعبــاء هــو األفضــل واألنفــع
األفضــل هــو مــا یحقــق أكبــر قــدر مــن وهــؤالء هــم الــذین یؤمنــون بــأن ،  إلــى مــذهب اللــذة

   )٢(.السعادة بدون ألم ومعاناة
  وأنــه ال ، أن النتــائج الخیــرة قــد تعتمــد علــى تــأثیر أفعالنــا" أصــحاب مــذهب النتــائج "یعتقــد

   )٣(.توجد أفعال خیرة بذاتها أو شریرة بذاتها
 أن أحــد الجوانــب المهمــة لنظریــة بارفــت األخالقیــة هــو األعبــاء التــي تــوزع ، وتــرى الباحثــة

ع لتوزیـ يولقـد اهـتم بارفـت بوضـع المعیـار األخالقـ، والفوائد التي یحصل علیها األشـخاص
ورأى أن الفوائد التـي یجـب أن نحصـل علیهـا یجـب أن ، الفوائد و األعباء على األشخاص

ألنــه یجــب أن یحصــل الفقــراء علــى فوائــد أكثــر ، تصــبح أقــل مــن األعبــاء التــي تلقــى علینــا
كنــوع مــن التعــویض ولكــي یتحقــق العـــدل ، وهــذه المبــادئ االیثاریــة  تختلــف بــالقطع عـــن 

  .مذهب النتائج اللذي
 تقالیـد، وعـادات، بـل یوجـد قـوانین، أصحاب مذهب النتائج أنه ال توجـد أفعـال عادلـة یرى ،

  .ورغبات وعواطف ومعتقدات أخالقیة
  ینادى أصحاب مـذهب النتـائج بأنـه یجـب علـى كـل فـرد أن یفعـل أي شـيء یجعـل األشـیاء

تعنـى مـا " أفضـل"وكلمة " المعنى النسبي لالعتقاد"تعنى " یجب"وكلمة ، تتجه إلى األفضل
كمــا یجــب علــى كــل فــرد أن یتبــع المبــادئ التــي یصــبح لهــا ، هــو متوقــع أن یصــبح أفضــل

وتلك المبادئ تؤدى إلى أفعـال جـائزة ومباحـة ، قبول عام یجعل األمور تتجه نحو األفضل
  .ومسموح بها وتحقق أفضل النتائج

 صـبح ورائهـا دوافـع وفقًا ألصحاب  مذهب النتائج فـإن األفعـال الصـائبة العاقلـة هـي التـي ی
    )٤(.جیدة وأسباب تجعل النتیجة تتجه نحو األفضل

  فوائــد  -اإلرادة العاقلــة(تتمثـل فــى  مبــادئ تفاؤلیــةیعتقـد أصــحاب مــذهب النتــائج أن هنـاك
ؤلیـــة تعـــود إلـــى وتلـــك المبـــادئ التفا )أضـــرار أقـــل وأعبـــاء جســـیمة علـــى اآلخـــرین عظیمـــة

التــي تـرى أن الفــرد العاقــل هـو الــذي لــه إرادة عاقلـة ویعمــل وفقــًا  الطبیعــة صـیغة كــانط فـي
ولكن ال یصـبح لـدى كـل شـخص إرادة عاقلـة یمكـن أن تكـون ، لقواعد معینة لها قبول عام

  .صواب ، فیجب علیه أن یعمل وفقًا لهذه القواعد التفاؤلیة
 ألســباب كثیــرة أهمهــا مــوقفهم  هب النتــائج األنــانیینولقــد رفــض بارفــت موقــف أصــحاب مــذ

من الرغبة وكیف أنه یجب أن نفى ونشبع رغباتنا ألننـا نملـك إرادة عاقلـة یمكـن أن تصـبح 
                                                

(2)Derek  Parfit : the tanner lecture on human values, p. 354.                                    
              
(3)Derek Parfit :Climbing the mountain ,P.P.181-182. 
(4)Derek  Parfit: Motivation and Reasons, p. 99. 
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صواب حینما تبحث عن فوائد عظیمة وتفرض األعباء الكثیـرة علـى اآلخـرین وهـذا هـو مـا 
یجعــل األشــیاء تتجــه نحــو فــي حــین رأى بارفــت أن مــا ، یجعــل األشــیاء تتجــه إلــى األفضــل

األفضل هو تحقیق رفاهیة األشـخاص اآلخـرین وسـعادتهم وحینئـذ یصـبح لـدینا إرادة عاقلـة 
، یمكـــن أن تعـــد صـــواب وتعمـــل وفقـــًا لـــبعض المبـــادئ المتفائلـــة التـــي لهـــا قبـــول كلـــى عـــام

 .    ویستطیع أن یختارها كل فرد اختیارًا عقلیًا 

 فـنحن مســئولون عــن ، م علــى أســاس حسـاب نتــائج األفعــالأن التقیـیم األخالقــي ألفعالنــا یـت
ومــن ثــم فــإن الفعــل یصــبح خــاطئ حینمــا یــأتي ، نتــائج أفعالنــا ولــیس عــن نیتنــا أو قصــدنا

 الخطأ الثـاني فـي الریاضـیات األخالقیـةأي أن ، ویكون لها تأثیرات خاطئـة بنتیجة خاطئة
ا التــي تلحــق الضــرر األفعــال تصــبح صــواب أو خطــأ بســبب تأثیراتهــ یــأتي مــن أن بعــض

یجـــب علینـــا أن نضـــع فــــي ، لفعـــل مــــا يأي أننـــا حینمـــا نقــــوم بـــالتقییم األخالقـــ، بـــاآلخرین
اعتبارـنـا نتـــائج هــذا الفعـــل وتأثیراتــه بمعنـــى أن الفعــل الخـــاطئ ال یصــبح اال بنتیجتـــه فقـــط 

ال یلحــق الضــرر بــي وال یعمــل ) ×(النــار علــي فــإن ) ×(فمــثًال حینمــا یصــوب ، الخاطئــة
ألنــــه لــــم یصــــیبني بالنــــار ولــــم تختــــرق الرصاصــــة ، خاطئــــة وال یعــــد فعلــــه خــــاطئ بطریقــــة
   )١(.جسدي

   -" :مذهب النتائج"حول موقف بارفت من  ولقد ظهرت تفسیرات عدیدة
  إجلیســتونفلقــد رأى "Ben Eggleston" لكنــه و ، أن بارفــت مــن أنصــار مــذهب النتــائج

ولقــد وافـــق علــى أن الفعـــل یصــبح خطــأ حینمـــا یعــد واحـــد مــن مجموعـــة ، لــم یقبلــه بمفـــرده
األفعـــال التـــي لهـــا معـــًا تـــأثیرات ســـلبیة وأن تقیمنـــا األخالقـــي یصـــبح علـــى حســـاب نتــــائج 

  )٢(.أي أن المحاسبة تصبح على نتائج األفعال ولیس على النیة أو القصد، أفعالنا
  فرانك جاكسـونورفض Frank Jackson  اتهـام بارفـت بأنـه مـن أصـحاب مـذهب النتـائج

ورأى أن هــذا الخطــأ الثــاني هــو مبــدأ أصــحاب مــذهب النتــائج ، ووقوعــه فــي الخطــأ الثــاني
لتقیــیم األخالقــي یصــبح علــى نتــائج وهــو یعنــى أن ا بــه،یجــب علــیهم أن یعتنقــوه ویــدینون 

ولقد عدل بارفت وتغلـب علـى هـذا الخطـأ الثـاني فـرأى  )١(.الفعل ولیس على نیته أو قصده
نمــا  نتیجتــهتكــون  طئــًا حینمــااأن الفعــل یصــبح  خ ٕ خاطئــة ولــه تــأثیرات خاطئــة لــیس لــي وا

وأن أتجنــــب ، كمــــا یجــــب علــــى أن أتجنــــب الفعـــل الخــــاطئ فــــي مــــذهب النتــــائج، لآلخـــرین
البحــث عــن أفضــل النتــائج لــي وأحــافظ علــى خیــر المجمــوع وحیــاة معظــم األشــخاص وال 
أتســبب فــي ألحــاق الضــرر بــأي شــخص وأن أفعــل مــا یفیــد معظــم األشــخاص ویقــدم لهــم 

                                                
(1) Derek Parfit:  Climbing the Mountain, p. 186. 
(2) Ben Egglestion: Should Consequentialists Make parfit's Mistake?, July, 
8,1999, p.4 
(1) Frank Jackson: which Effects?, in Reading parfit, oxford, Black well publishers, 

1997, p.p 42- 43.. 
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كمـــا یجـــب علـــى أن ال أتســبب فـــي الحـــاق األذى والضـــرر بـــاآلخرین  )٢(.منفعــة والفائـــدة ال
فهــذا مــن شــأنه أن یجعــل النتیجــة الكلیــة تتجــه ، وخــداعهم  لكــي أجعــل النتیجــة أفضــل لــي

یـق أفضـل النتـائج نحو األسوأ ویجعل فعلى خاطئ ،ومن ثم یجـب علـى أن أمتنـع عـن تحق
ومــن ثــم یصـــبح مــذهب النتــائج مــذهب مفتـــوح ، الممكنــة لــي فــي ســبیل مصـــلحة المجمــوع

  )٣(.وعقیدة قابلة للتكیف ولها مغزى أخالقي كبیر

ن وأصحاب مذهب النتـائج یمیز بارفت بین أصحاب مذهب النتائج الكانطی، ومن جهة أخرى
  -:ن على النحو التاليیالنفعی

یعتقد أصـحاب مـذهب النتـائج النفعیـین أن األشـیاء تتجـه إلـى األفضـل حینمـا نقـدم المنفعـة 
لـى مـا یفیـد معظـم األشـخاص ٕ ، والمصلحة لمعظم األشخاص أي أنهم یحتكموا إلى خیریـة النتـائج وا

كمــا أن بعـــض مــن النفعیـــین ال یعـــدوا مــن أصـــحاب مــذهب النتـــائج حینمـــا ال یحتكمــوا إلـــى خیریـــة 
  .النتائج

بل أصحاب مذهب النتائج النفعیـین المبـادئ التوزیعیـة ویعتقـدون أنـه یجـب أن یـتم توزیـع یق
الفوائد واألعباء على األشخاص بالتساوي مع أعطاء المزید من هذه الفوائـد إلـى األشـخاص األسـوأ 

  )٤(.حاًال منا وهذا هو ما یجعل األشیاء تتجه نحو األفضل
، ویقارن بارفت بین أصحاب مذهب النتائج النفعیـین وأصـحاب مـذهب النتـائج األنـانیین

   -:على النحو التالي
القیــام بالفعـل الخــاطئ ألنهـم یجعلــوا النتیجــة  أصــحاب مـذهب النتــائج األنـانیینال یتجنـب -

صـار مـذهب اللـذة ویعملـوا بطریقـة ال أخالقیـة ویعطـوا أفضل لهم وال یراعوا األخالقیة ویعدوا من أن
كمــا یعتقــد الســارق أنــه ، األولویــة لمصــلحتهم الشخصــیة معتقــدین أن هــذا مــا یجعــل النتیجــة أفضــل

یجـب علینـا أن نعتقـد فـي حـین أنـه ،وهذا خطأ ویخالف هدفنا األخالقي، سیأتي بنتائج جیدة له فقط
  .ما نسرق حتى لو كانت النتیجة أفضل لناأن السرقة خطأ ویجب أن نشعر بالندم حین

 ،و یتجنــب أصــحاب مــذهب النتــائج النفعیــین الفعــل الخــاطئ ویراعــوا باســتمرار األخالقیــة-
ویتمســكوا بهــدف أخالقـــي أســمى لـــه األولویــة علـــى األهــداف األخـــرى العقلیــة وهـــو هــدف أخالقـــي 

   )١(.دیة نزیههمشترك جماعي كما أنهم یملكون مبادئ تفاؤلیة وأسباب موضوعیة حیا
رأى مـذهب النتــائج الكـانطي أن المبــدأ الـذي یجــب أن نقبلـه هــو المبـدأ التفــاؤلي وهـو الــذي 

ألننــا حینمـا نعمـل جمیعـًا كـل فــرد ، ویجـب علینـا أن نعمـل معـاً ، یجعـل األشـیاء تتجـه نحـو األفضــل

                                                
(2) Derek Parfit: Reasons and persons, p. 24.  
(3) Ibid, p. 70.  
(4) Derek Parfit:  the tanner  lecture on human values, p. 359. 
(1) Derek Parfit: Reasons and persons, p.p 49- 50.  
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وهــذه المحــاوالت غالبــًا مــا تبــوء بالفشــل ألن ، ألشــیاء تتجــه نحــو األفضــلفهــذا ال یجعــل ا، بمفــرده
   )٢(.األشخاص غالبًا ما یرتكبون أخطاء في سعیهم نحو مصلحتهم الشخصیة ومنفعتهم الذاتیة

فإننـا سـوف نبـرر السـرقة ، ویرى بارفت أننا إذا ما عملنـا وفقـًا لمـذهب النتـائج اللـذي بمفـرده
أنــه یجــب أن تصــبح الفوائــد التــي نحصــل علیهــا تفــوق األعبــاء ، ذب ألننــا نعتقــد اعتقــاد خــاطئوالكــ

نقــیم وعــود كاذبــة مــع  ُ قتــل و التــي ســوف یفرضــها علینــا اآلخــرین ویصــبح لــدینا أســباب كافیــة لكــي نِ
وهــــذا ســــوف یقــــوض بعــــض مــــن ، اآلخــــرین مــــن أجــــل مصــــلحتنا لكــــي نصــــل إلــــى أفضــــل نتیجــــة

وسـنفقد كثیـر مـن القــیم ، لعملیـة للقیمـة كمـا نقـوض قیمـة الثقـة فـي اآلخـرینالممارسـات والتطبیقـات ا
وســنفقد كثیــر مــن الــذین یحبونــا حــب ) اإلخــالص -الحــب -الوفــاء -الــوالء(األخالقیــة المتمثلــة فــي 

صادق ویكنون لنا الوالء والوفـاء الصـادق وهـذا هـو الشـر األخالقـي الـذي یجعـل النتیجـة تتجـه إلـى 
أي أنـــه إذا مـــا قبـــل كـــل فـــرد الفعـــل فـــي مـــذهب النتـــائج اللـــذي ، أفعـــال خاطئـــةاألســـوأ ویـــؤدى إلـــى 

ولـذلك یجـب تعـدیل مـذهب النتـائج بإضـافة المبـادئ ، فإن األشـیاء سـوف تتجـه نحـو األسـوأ، بمفرده
ال ، فهــي تنــادى ال تســرق، المتفائلــة التــي یصــبح لهــا قبــول عــام یجعــل األشــیاء تتجــه نحــو األفضــل

نعطــى  ال تخــالف وعــودك، تكــذب إال إذا كانــت هنــاك ضــرورة هــي منفعــة اآلخــرین ألنــه یجــب أن ُ
  .األولویة لرفاهیة اآلخرین ومنفعتهم

                                                
(2) Ibid, p. 199.  
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  تعقیب
رأى بارفت الحل األخالقـي الـذهبي ال یكمـن فـي نظریـة المصـلحة الشخصـیة أو النظریـة 

 یجعـل النفعیة ألنهما یقومان على حب الذات ویتجـاهال قیمـة التضـحیة بالـذات ونكرانهـا وهـذا ال
وكذلك ال یكمن الحـل األخالقـي فـي المـذهب الشـكي األخالقـي ألنـه ال . حیاتنا تتجه نحو األفضل

ـــة ثابتـــة ـــدیل ، یعتـــرف بوجـــود حقـــائق أخالقی وال فـــي المـــذهب الحدســـي بمفـــرده ألنـــه یجـــب تع
ــك المــنهج  ــة كمــا یعبــر عــن ذل ــة الحدســیة بمــا یتفــق مــع معتقــداتنا األخالقی المعتقــدات البدیهی

  " .زني االنعكاسيالتوا"
كما یجب تعدیل أخالق الحس المشترك التي تقوم  على المعتقدات الموروثة مـن اتجـاه 
األنانیة وتفضیل المصلحة الشخصیة إلى اتجاه حب التضـحیة بالـذات وحـب اآلخـرین ، أي مـن 
قطــب األنانیــة إلــى قطــب االیثاریــة ،لــذلك قبــل الحاســة الخلقیــة التــي تــرى أنــة یجــب أن نعطــى 

  .اهیة أكثر لآلخرینرف
كذلك لم یقبل بارفت مذهب النتائج بمفرده ورأى أنه یؤدى إلى كارثة أخالقیة وقبل معـه 

كمــا قبــل . مــع المــذهب النفعــي وهمــا معــًا یمــثالن نظریتــه األخالقیــة الثالثیــة يالمــذهب الكــانط
هــدف  نظریـة الهـدف الحاضـر التـي توحــد األهـداف المفـردة فـي هـدف واحــد مثـالي للجمیـع وهـو

عقالنـي لـه أســباب خیـرة مثالیـة كــالخیر العـام و المشـاركة فــي الخیـرات العامـة وهــو هـدف عــام 
  .ولیس خاص وهذا من شأنه أن یمهد الطریق إلقامة األخالق 

و  الموضـوعى رأى بارفت أن الحل الذهبي یتمثل فـي اإلیثاریـة وقبـول اإلحسـان، وأخیراً  
 .لعامةفي إنتاج الخیرات ا الجماعیة المشاركة
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 :تمھیـد

ادئ ذي بــدء یجــب اإلشــارة إلــى أن كثیــر مــن الفالســفة المعاصــرین وعلــى رأســهم باتییــل بــ
یعتقدون أن الخریطة األخالقیـة قبـل بارفـت كانـت مختلفـة ، فلقـد كـان هنـاك   bietal Barryبارى 

ثالثــة أنــواع مــن النظریــات األخالقیــة المنهجیــة ، كــل واحــدة منهــا علــى حــدي وهــى مــذهب النتــائج 
انطي والنظریة التعاقدیـة ، وكـل واحـدة منهـا كانـت تقـدم كبـدیل منهجـي عـن اآلخریتـان والمذهب الك

، وكانــت تــري فــى نفســها أفضــل المــذاهب األخالقیــة ، ولقــد غیــر بارفــت هــذه الخریطــة األخالقیــة 
عـــاد رســـمها مـــن جدیـــد ، ویـــتم دمــج النظریـــات الـــثالث فـــى نظریـــة واحـــدة هـــى  ُ ورأي انــه یجـــب أن ی

   )١(.  النظریة الثالثیة
ــــة المختلفــــة ، ودافــــع عــــن كــــل مــــن   أي إنــــه بعــــد أن قــــام بارفــــت بنقــــد النظریــــات األخالقی
المـــذهب اإلیثـــاري ومـــذهب النتـــائج النفعـــي والكـــانطى والمـــذهب التعاقـــدي وعـــدل المـــذهب الحدســـي 
،حاول أن یقدم نظریة أخالقیة جدیدة تجمع بـین ثـالث نظریـات أخالقیـة هـي ، الكانطیـة والتعاقدیـة 
ومـــذهب النتـــائج ، ورأي أن كـــل نظریــــة مـــن هـــذه النظریـــات األخالقیــــة بمفردهـــا خاطئـــة ، ویجــــب 

  .(*)فلسفة العقلا معًا لتشكیل نظریة أخالقیة جدیدة تعتمد على جمعه
ـــذا ، یـــري بارفـــت أن تلـــك النظریـــة األخالقیـــة الجدیـــدة هـــى نظریـــة ثالثیـــة كلیـــة جمعیـــة    ول

متشابكة ، تتألف من ثالثة مذاهب أخالقیة یجب علینا التوفیق بینها لكي نجعـل النتیجـة تتجـه إلـى 
تالفـات العمیقـة بـین هـذه المـذاهب الثالثـة ، فسـنجد أنفسـنا نصـل األفضـل ، وذلـك حینمـا نزیـل االخ

مــن الممكــن ان نتســلق " إلــى تلــك النظریــة الموحــدة وهــى قمــة الجبــل ، وذلــك بحســب كلمــات مــل 
   )٢(". الجبل من عدة جوانب ، ولكننا فى النهایة نتسلقه 

وهكذا حاول بارفت أن یقدم نظریة أخالقیة جدیدة تجمع بین ثالث نظریـات أخالقیـة ،لكـن 
مــا هــي مبــادئ هــذه النظریــة األخالقیــة الجدیــدة ؟ومــا هــي أهــدافها ،وســماتها العامــة و منطلقاتهــا ؟ 

  : هذا ما سوف توضحه الباحثة كما یلي 

                                                
هـي فـرع مـن المیتافیزیقـا یـدرس طبیعـة العقـل ومـا الـذي یجعـل منـا كائنـات : Philosophy of mindفلسـفة العقـل (*) 

واعیة ،والسؤال المركزي في هذا المجـال ،هـل العقـل مـادي أم معنـوي ؟ ،هـل نحـن كائنـات مادیـه أم أكثـر مـن مـادة ؟ 
أجسـادنا ، أم إنهـا لیسـت أكثـر مـن نشـاط كهربـائي فـي المـخ ،وهل النفوس غیر المادیة الجواهر ،هل هي التي تحرك 

والدماغ ، نجد أن هناك من ینادى بالثنائیة بین الجوهر والمادة مثل كثیر من الفالسفة الذین نادوا بتلك الثنائیة القدیمة 
  . لنفسیة و  الجسدیةوهى نظریه ساذجة ،والجدید أن البشر یتكونون من مادة أحادیة ألنه ال یوجد تمییز بین العوالم ا

Wikipedia ,the free Encyclopedia ,2005 .                                    
(1) Bietal Barry : Symposium on Derek parfit , Reasons and persons, Ethics. p.204. 
(2) Derek Parfit : climbing the Mountain ,p.p,33-34.                               
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  لجدیدةعناصر النظریة األخالقیة ا  :أوالً 
  :لى مجموعة من العناصر كما یلي تقوم تلك النظریة  الثالثیة ع

وهى تعني العمل من أجـل الجمیـع والبحـث عـن األفضـل باسـتمرار مـن خـالل القـوانین :الكلیة  -١
  .الجمیع * وتزید معدل رفاهیة) ما ینبغي أن یكون ( الكلیة التى توجه األمور نحو األفضل 

یجــب أن یصــبح  لكــل فــرد ارادة عاقلــة فــى تعاملــه مــع األمــور الحیاتیــة  بمعنــي إنــه:العقالنیــة  -٢
المختلفــة ، وهــذا یجعــل مــن الصــعب رفــض العقالنیــة بطریقــة معقولــة ، كمــا ال توجــد مبــررات 

  )١(. قویة لدي اآلخرین على رفضها عقلیاً 
درة علـى التحقـق فـى المسـتقبل بصـورة أفضـل تعنـي أن هـذه المبـادئ األخالقیـة قـا :العمومیة  -٣

ونـحن            نختارهـا بصـورة عامـة ، وتجـد قبـوًال واســعًا لـدي النـاس ویتفـق علیهـا عامـة النــاس 
 .)٢(  

ال شــك أن نظریــة بارفــت األخالقیــة معیاریــة ، وهــذا هــو مــا أكــد علیــه فــي  : *المعیاریــة -٤
،  "ومـــاذا حـــدث " واألســـباب واألشـــخاص " ، تســـلق الجبـــل "یة العدیـــد مـــن مؤلفاتـــه الفلســـف

لـــذلك فهـــو لـــم یضـــع نظریـــة أخالقیـــة تقلیدیـــة كمـــا فعـــل أصـــحاب مـــذهب النتـــائج والنفعیـــة 
والمــذهب التعاقــدي ، فــإذا مــا كانــت هــذه المــذاهب األخالقیــة اهتمــت بالبحــث عــن مبــادئ 

نمـا أخالقیة تحدد معیار الصواب والخطـأ فإنهـا لـم تقطـع بأخـذ قـ ٕ رارات أخالقیـة صـعبة ، وا
  وضع بارفت نظریة 

                                                
                  :                                                         well-being *الرفاهیة

هى مصطلح یستخدم لیشیر إلى رفع المعیشـة وكیفیـة الحیـاة وتقیـیم رفاهیـة األفراد،والمجتمعـات  كمـا یسـتخدم 
على نطاق واسع في العدید مـن المقـاالت ، ویضـمن مجـاالت التنمیـة الدولیـة والرعایـة     الصـحیة ، وكیفیـة 

 . لتعلیمالحیاة الذي یقوم على الدخل الثروة والعمالة وا

Wikipedia, the free encyclopedia, wellbeing ,2009  
هـي فـرع مـن فلسـفة األخـالق تنشـأ عنـدما نفكـر ونبحـث عـن إجابـة   Normative Ethics األخالق المعیاریـة* 

للسؤال األخالقي كیف ینبغي علینا ان نفعل ، وما یجب علینا فعلـه ؟ ، لـذلك فهـي تختلـف عـن المیتـا أخـالق 
metaEthics  ألنهـا تــدرس معــاییر الصــواب والخطـأ لألفعــال بینمــا تــدرس المیتـا أخــالق اللغــة األخالقیــة ومــا

األخـــالق  ألن descriptive Ethicsوراء الحقـــائق األخالقیـــة ، كمـــا أنهـــا تختلـــف عـــن األخـــالق الوصـــفیة 
ملت األخـالق المعیاریـة الوصفیة تصف عدد األشخاص الذین یرون أن القتل خطأ ، وفي السنوات األخیـرة شـ

  . بالمشاكل التطبیقیة وأصبح لها عمق فلسفي أكبر  األخالق التطبیقیة وكانت أكثر اهتماما
 Wikipedia, free wikipedia, Normative Ethics,2008.   

 (1) Derek Parfit : reasons and persons, p, 112. 
 (2) Ibid P., 113. 
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عــــن  temkin ولقــــد عبــــر )١(. أخالقیــــة أكثــــر تعقیــــدًا تقــــدم معیــــارًا إلزامیــــًا للصــــواب والخطــــأ 
أنهــا أخــالق معیاریــة ، إلزامیــة ولیســت وصــفیة تــري أن الحقــائق األخــالق التــى قــدمها بارفــت ب

وهــذا هــو مــا عبــر عنــه بارفــت حینمــا رأي أن مــن أهــم مبــادئ  )٢(. األخالقیـة إلزامیــة ضــروریة 
دیـــد معنـــي الفعـــل الخـــاطئ ، فالفعـــل یكـــون  خاطئـــًا حینمـــا ال النظریـــة الثالثیـــة الجدیـــدة هـــو تح

یســمح بــه وال یجــوز أخالقیــًا وال یمكــن أن یحــدث بصــورة كلیــة  ویمكــن رفضــه عقلیــًا وحینمــا ال 
یمكـــن أن یعمـــم وال ینبـــع مـــن المبـــادئ التفاؤلیـــة ویصـــبح  لـــدي اآلخـــرین أســـباب قویـــة لرفضـــه 

أســباب قویــة وصــارمة لكــي ال نعمــل بمثــل هــذه ویشــعر فاعلــه  بالســخط والــذنب ، ویوجــد لــدینا 
أنـــه لـــیس هنـــاك خطـــأ فـــى حـــد ذاتـــه ، بـــل هنـــاك " بارفـــت فـــى موضـــع آخـــر  ورأى )٣(الطریقـــة 

ـــًا ،  أســـباب قویـــة هـــى التـــى تجعـــل الفعـــل خـــاطئ ألنـــه یخـــالف مـــا هـــو مســـموح ومبـــاح أخالقی
كنهـا أن تـدین تلـك األفعـال الخاطئـة ، فالكـذب أحیانـًا یكـون مبـاح ومسـموح ونظریتنا الثالثیة یم

حینمـــا یكـــون مـــن أجـــل أخفـــاء حقیقـــة المـــرض علـــى المـــریض ، ولكـــن االغتصـــاب مـــثًال فعـــل 
خاطئ وال یوجد لدینا مبررات أخالقیة تجیز هذا الفعل الخاطئ ألنه ماذا لـو فعـل كـل فـرد هـذا 

أن مثـل تلـك األفعــال مباحـة ومسـموح بهــا ؟ ومـن ثـم تصــبح ومـاذا لــو اعتقـد كـل فــرد ! الفعـل ؟
المبادئ األخالقیة كلیة وعامة تطبق علـى جمیـع األفـراد مـع وجـود بعـض االسـتثناءات العادلـة 
وحینئــذ ال یصــبح مــن الخطــأ أن نكســر بعــض مــن القــوانین كــأن نقــول بعــض األكاذیــب لكــي 

أ أن نفشـل فـي مسـاعدة األشــخاص نحقـق بعـض مـن الغایـات الخیــرة النافعـة ، ولكـن مـن الخطــ
الذین یحتاجون للمساعدة ویفتقرون إلى العون ، وكذلك مـن الخطـأ أن ننجـب أكثـر مـن طفلـین 
فـــى هـــذا العـــالم المكـــتظ بالســــكان ، وكـــل هـــذه أفعـــال خاطئـــة غیــــر مبـــررة ولـــیس لهـــا أســــباب 

  )٤(. أخالقیة
یظهــــر هــــذا المبــــدأ بوضــــوح حینمــــا یــــرفض بارفــــت وجــــود معیــــار للهویــــة  :شخصــــانیة الال -٥

أننا مخطئون في افتراض أن الهویة الشخصیة هى ما یهـم ، ولكـن مـا " الشخصیة حیث یري 
یهمنـا بــاألحرى هــو تلـك االســتمراریة الســیكولوجیة واالتصـال النفســاني وهــو إتصـال قــوي یعبــر 

صـــال قـــوي بـــین األشـــخاص ، فـــاألفراد لیســـوا أكثـــر مـــن عـــن سالســـل قویـــة متشـــابكة تكـــون ات
أدمغـتهم وأجسـادهم وتوجـد األمـم بـنفس الطریقـة التـى توجـد بهـا األشـخاص ، فـال وجـود لهویــة 
شخص فرنسي ؟ بل هناك هویة مجتمعیـة لدولـة فرنسـا، وال یجـب علـى أن أجعـل حیـاتي مثـل 

تي لكـي أعـیش فـى الهـواء نفق زجاجي نهایته ظالم دامـس، ویجـب علـى أن أغیـر مـن معتقـدا
                                                

(1) s.ed Dancy : Reading on parfit, philosopher and their critics, Normative 
Ethics, 2004.p.7. 

(2) Temkin : intransitivity and mere addition, paradox, 1987, Black well, oxford. 
P.75. 

(3) Derek Parfit : Reasons and persons, P.113. 
(4) Derek Parfit : Climbing the Mountain , P. 207. 
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الطلـــق ، وذلـــك حینمـــا أعتقـــد بعـــدم وجـــود اخـــتالف بـــین حیـــاتي وحیـــاة اآلخـــرین ، فـــال وجـــود 
لفروق فردیة بین حیـاة األشـخاص اآلخـرین ، لـذلك أصـبح  أكثـر اهتمامـًا بحیـاة اآلخـرین ألنـه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة األشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــین حی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك انفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ب   ال یوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هن
 . ")١(  
وتــري الباحثــة،  أنــه إذا كــان بارفــت قــد رفــض الهویــة الشخصــیة ورأي أن ذلــك یعبــر عــن   

نمــا أهــتم بحیــاة اآلخــرین، أي مــن أجــل  ٕ الحقیقــة العمیقــة فــى األخــالق لكــي ال أهــتم بهــویتي فقــط وا
" حجــاب الجهــل " حینمــا افتــرض " نظریــة العدالــة " فــى  جــون رولــزهــو یشــبه ف.الحیادیــة والنزاهــة 

مــن أجــل ضــمان عــدم التحیــز والموضــوعیة واالهتمــام بحیــاة اآلخــرین ، أي یمكننــا أن نســتنتج أن 
كالهمـــا قـــد اشـــتركا  فـــي الهـــدف وهـــو االهتمـــام بـــاآلخرین ، واختلفـــا فـــي الوســـیلة ، فـــرفض بارفـــت 

وعلــى هــذا كانــت نظریــة " . بحجــاب الجهــل " ورولــز ، قــال " ذات -البــال" الهویــة الشخصــیة وقــال 
بارفــت األخالقیــة فــوق شخصــانیة ، ألنــه  لــم یجعــل للشــخص اإلنســاني قیمــة مطلقــة أولــى ، وهــو 
ذا  ٕ بــذلك یختلــف عــن الوجودیــة، ألنــه قلــل مــن حریــة الفــرد واختــار الــدفاع عــن رفاهیــة المجموعــة،وا

مطلـــق وكـــل فـــرد یملـــك قیمـــة مطلقـــة ورأى أنـــه ال یجـــوز كـــان كـــانط قـــد جعـــل احتـــرام األشـــخاص 
اسـتعماله لتحقیـق أي مـأرب للغیـر ، فأنـه  بـذلك قـد جعـل الفـرد غایـة مطلقـة ورأى أن كـل اسـتعمال 
لــه كوســیلة إنقــاص للكرامــة اإلنســانیة كمــا أن اإلرادة الفردیــة هــي المشــرعة الوحیــدة لألمــر المطلــق 

  .فتلذلك كانت فلسفة كانط شخصیة بعكس بار 
اعتقـــد بارفــــت أن نظریتــــه األخالقیـــة تتســــم بالموضــــوعیة  ،الموضــــوعیة والحیادیــــة والنزاهــــة  -٦

ورأي أنها تهزم نفسـها بنفسـها ، ورفـض نظریـة " المصلحة الشخصیة " والحیادیة حینما رفض 
الرغبــة أو أن یصــبح للرغبــة أي دور فعــال ، واهــتم باألضــرار غیــر المدركــة بــالحس والتوزیــع 

و جعـــــل األولویـــــة للفقــــراء وحســـــب الحاجـــــة ال االســــتحقاق ، وقـــــدم نظریـــــة الهـــــدف  العــــادل ،
الحاضــر التــى تعبــر عــن الموضــوعیة والحیادیــة ، ورأى أنــه یجــب توحیــد األهــداف فــي هــدف 
واحــــد هـــــو القیمـــــة النبیلـــــة األســـــمي ، ورفــــض المـــــذهب األنـــــاني العقلـــــي أو األنانیـــــة الرشـــــیدة 

Rational Egoism  ــــى ــــه یقــــف عل أرض متحركــــة غیــــر مســــتقرة ومشــــكوك فیــــه ورأي أن
م  فروقــــًا بــــین األشــــخاص ، لــــذلك ال یجــــب أن تخســــر األخالقیــــة فــــى یمیتافیزیقیــــًا ، كمــــا یقیــــ

  )٢(. صراعها مع الحكمة واألنانیة الرشیدة 
  

                                                
(1) Jussi Swikkanen : Essay on Derek parfit's on what matters , Black well, oxford , 

2009   P. 78. 
(2) Ibid, P, 38. 
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  األھداف الجدیدة : ثانیاً 
ئ حتـــى یمكننــا تجنبـــه ، عــن الفعـــل الخــاط رتهــدف نظریــة بارفـــت األخالقیــة إلـــى وضــع معیـــا -١

  )١(. ألنها نظریة معیاریة
ـــائق األخالقیــــة التــــي تبعـــــدنا عــــن ارتكــــاب أفعــــال خاطئــــة ، واحتــــرام جمیـــــع  -٢ احتــــرام كــــل الحقـ

  .األشخاص احترام مشروط
الخیر األســمي والعــدل والفضــیلة و تعزیــز عــالم الفضــیلة والســعادة االیثاریــة الغیریــة المرتبطــة بــ -٣

إیثــار اآلخـــرین علینـــا ، وتعزیـــز قیمـــة الفضـــیلة والعـــالم الخلقـــي وتحقیـــق أهـــداف مشـــتركة مثـــل 
إنقاذ األشخاص مـن المـوت والجـوع كمـا یحـدث فـى الـبالد الفقیـرة التـى بهـا أوبئـة ومجاعـات ، 

عـــالء قیمـــة الســـعادة الكلیـــة لآلخـــرین ، وهـــى ســـعادة موضـــوعیة غیـــر فرد ٕ یـــة ، تحمـــل قیمـــة وا
، " حـــب الجمیـــع " موضـــوعیة وتكـــون قیمتهـــا مشـــتقة مـــن المعرفـــة والنشـــاط العقالنـــي والحـــب 

واالهتمام بمبدأ السعادة الالشخصي وهو یعبـر عـن سـعادة الجمیـع ویزیـد مـن مجمـوع السـعادة 
  .الصافیة الخالصة ألكبر عدد من االشخاص 

ا على اآلخـرین ومعارضـة السـعادة الذاتیـة التـى یشـعر االهتمام برفاهیة اإلنسانیة وتأثیر أفعالن -٤ 
بها الفرد ألنها تفتقر إلى القیمة الموضوعیة والخیر الموضوعي ، ولكن بهـا خیـر ذاتـي وقیمـة 

ســـــون ینأر  وعلـــــى خـــــالف بارفـــــت نجـــــد بعـــــض المفكـــــرین ومـــــن أبـــــرزهم )٢(.ذاتیـــــة لصـــــاحبها
Arenson   أن بعـض الخیـرات الفردیـة تكـون جـدیرة باالهتمـام الموضـوعي وهـى خیـر " یـري

فى حد ذاتها وتجعل حیاة الفرد تسـیر نحـو األفضـل، ولـیس ضـروریًا أن تصـبح  تلـك السـعادة 
أن " وتتفــق الباحثــة مــع أرینســون الــذي یخــالف بارفــت ویــري  )٣(.الفردیــة شــر أو تجربــة ســیئة

  )٤(".السعادة الفردیة غالبًا ما تكون شر وتؤدي إلى نتائج سیئة وتصطدم مع مصالح اآلخرین
أنــه علــى ســبیل المثــال، مــن الممكــن أن یمــوت " المــوت، حیــث یــري بارفــت عــدم الخــوف مــن  -٥

بعــض االشــخاص الطیبــین وهــم صــغار ، فلــیس هنــاك مــا یوجــب الخــوف مــن المــوت ، ألننــا 
لســنا قــادرین فــى هــذه الحیــاة  علــى إعطــاء كــل فــرد الســعادة التــى یســتحقها ، ولكــن یمكــن أن 

ویـري فـي موضـع  )٥(". لـك العـالم السـرمدي یعوض هؤالء فى الجنـة ألن أرواحنـا خالـدة فـي ذ
ال ینبغــــي علینــــا أن نخــــاف مــــن المــــوت ، بــــالرغم مــــن أنــــه یعــــد خســــارة فــــى مســــتقبل " آخــــر 

وهـــذا هـــو مــا فعلـــه العدیـــد مـــن " األشــخاص وال یمكـــن الـــدفاع عنــه أو حتـــى أن نرغـــب فیــه ، 

                                                
(1) Derek Parfit: climbing the Mountain, P. 207. 
(2) Derek Parfit : the tanner lecture on human values P. 324. 
(3) Arenson .J Richard,: human Flourshing versus desire satisfaction, p. 23.  
 
(4) Derek Parfit: the Meaning of life, what Matters, oxford university press, p.596.  
 
(5) Ibid, 610. 
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عــدم الخــوف مــن المــوت حینمــا الفالســفة ، ولكــن بارفــت زاد علــیهم فأعطانــا ســبب عملــي فــى 
قــال باالســتمراریة الســیكولوجیة واالتصــال النفســاني وهــذا یحقــق لــي البقــاء ، وهــو ال یقــنط أو 

   )١(. ییأس من األمل فى المستقبل ولكنه لم یحدد ما هو الموت لكي ال نخاف منه 
وتري الباحثة أن بارفـت حینمـا یـدعونا إلـى أن أرواحنـا خالـدة فـى عـالم سـرمدي ، فهـو هنـا   

یؤمن بحقیقة المـوت وأن الـنفس خالـدة وأن هنـاك ثـواب وعقـاب ، وجنـة ونـار ، وهـى جمیعـًا حقـائق 
 ولكنــه قــد غیــر موقفــه هــذا فـــي" ١٩٨٤، " األســباب واألشــخاص" ثابتــة ، وهكــذا كــان موقفــة فــى 

، حیـث طالبنــا بعــدم الخـوف مــن المــوت وتطهیـر معتقــداتنا األخالقیــة ٢٠٠٦" تســلق الجبــل " كتـاب
مـــن هـــذا الـــوهم ، أي أن موقفـــه مـــن تلـــك الحقـــائق الثابتـــة األخالقیـــة لـــم یكـــن واضـــحًا و بـــه  لـــبس 

  . وغموض
الوصـــول إلـــى الفعـــل المعقـــول وهـــو الفعـــل الـــذي ال یمكـــن الشـــك فیـــه ألنـــه فعـــل جـــائز ومبـــاح  -٦

ـــًا مـــن خـــالل بعـــض المبـــادئ التـــى ال یســـتطیع أحـــد أن یرفضـــها بطریقـــة  ومســـموح بـــه أخالقی
معقولــة  ،وهــو یحــافظ علــى معــاییر المعتقــدات األخالقیــة الصــارمة وال یتنــاقض مــع معتقــداتنا 
األخالقیـــة البدیهیـــة الحدســـیة الصـــواب والمعقولـــة ، ونحـــن لـــدینا أســـباب قویـــة لكـــي نقبـــل هـــذا 

أخالقي ویتفق مع الحقائق األخالقیة التى یجـب أن یحـدث بشـأنها أجمـاع  الفعل المعقول ألنه
  )٢(.واتفاق عام 

الوصول إلـى أصـل الشـر فـي العـالم ، والـذي یرجـع إلـى أن كـل فـرد یسـتثني نفسـه مـن القـانون  -٧
األنانیة وحبه لذاتـه فیأخـذ وال یعطـي ، وكـذلك  العام ویضع لنفسه مبررات واهیة بسبب دوافعه

یأتي الشر إلـي العـالم حینمـا یتخیـل بعـض األشـخاص أن لهـم امتیـازات علـى حسـاب اآلخـرین 
وأنهم جـنس سـامي، وكـذلك حینمـا یتمیـز الرجـل علـى المـرأة والغنـي یتفـوق علـى الفقیـر والسـید 

واة وهـــذا یولـــد الضـــغائن  واألحقـــاد علـــى العبـــد ، حینئـــذ یشـــعر الفقیـــر والعبـــد بـــالظلم والالمســـا
   )٣(.وجرائم العنف التى تولد من الیأس والقنوط وتدفع هؤالء االشخاص الرتكاب الشر 

أي أن الشــر األخالقــي فـــى تلــك النظریـــة األخالقیــة یتمثــل فـــى عــدم المســـاواة بــین الرجـــل      
، الغنــي والفقیــر ،الســید والعبــد ، وأخــذ االمتیــازات بــدون وجــه حــق ، كمــا یتمثــل هــذا الشــر والمــرأة 

األخالقــــي فــــى انشــــغال اإلنســــان بحیاتــــه الیومیــــة وبمشــــاكله وهمومــــه عــــن اآلخــــرین ، فــــال نشــــعر 
لـــذلك فـــإن عـــالج هـــذا الشـــر األخالقـــي یكمـــن ... بـــاآلخرین وال نســـاعدهم ونتـــركهم یموتـــون جوعـــًا 

،وهـــذا یجعـــل "عامـــل اآلخـــرین بمـــا تحـــب أن یعـــاملوك بـــه " .."القـــانون الـــذهبي " ي بصـــورة قویـــة فـــ
تفكیرنا األخالقي واستنتاجاتنا األخالقیة موضوعیة وحیادیة ونزیهة ، وهكذا نتجنـب الوقـوع فـى هـذا 

                                                
(1) Christopher William: Death and Deprivation , oxford .Black well, 2000, P. 83. 
(2) Derek Parfit : climbing the Mountain, P. 207.  
(3) Derek Parfit : Reasons and Persons, P.P. , 452-453. 
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المــأزق األخالقــي وال نفضــل مصــلحتنا الشخصــیة ونعمــل األفضــل للجمیــع ، وتصــبح النتیجــة خیــرة 
أنفسنا نساعد الغرباء الـذین یحتـاجون للمسـاعدة ویفتقـرون إلـى العـون ونتجنـب الوقـوع للجمیع ونجد 

  )١(.فى تلك المشكالت األخالقیة وال نحبس فى سجن دلما األخالقي
لــذلك رفــض بارفــت صــیغة ..  اقعــي رفــض المثالیــة وقبــول الواقعیــة ، ألننــا نعــیش فــي عــالم و  -٨

ال .." كـــانط ورأي أنهـــا كاذبـــة خاطئـــة وتجعـــل األشـــیاء تتجـــه نحـــو األســـوأ ، فقـــد قـــال كـــانط 
رفـض بارفـت هـذه القاعـدة  )٢(" . تستخدم العنف أبدًا مهما كانت الظروف والدوافع واألسـباب 

ال نســتطیع أن نعــیش فــي عــالم مثــالي بینمــا اآلخــرون یعاملوننــا بطریقــة واقعیــة إننــا .. " قــائالً 
فیها كذب وخداع ، ومن المتوقع أن تصبح ألفعالنا تـأثیرات سـیئة جـدًا ، ألنـه یجـب أوًال علـى 
األشــخاص اآلخــرین أن یفعلــوا مثلــي ، أي یجــب أن تكــون المعاملــة بالمثــل ، فإمــا أن نصــبح 

ویتفـــق بارفـــت مـــع كورســـكجارد فـــي أن مقیـــاس ". جمیعـــًا واقعیـــین  جمیعـــًا مثـــالیین أو نصـــبح
، وهـذا المعیـار  بالفعـل السلوك في حاالت كانط قد صمم من أجل حاالت مثالیـة تختلـف عنـا

الكانطي یدلنا على أن نتصـرف كمـا لـو كنـا نعـیش فـي عـالم مثـالي، عـالم مـن الغایـات بغـض 
بــة النظــر عــن النتــائج التشــاؤمیة الكارثیــة المحتم لــة والممكنــة ، وهــو یتناســى تلــك النتــائج المرعُ

   )٣(. والممكن حدوثها 
ـــدائم ، أن العقـــل فـــي علیـــاء عرشـــه ، والـــذي هـــو    ولقـــد رأي كـــانط فـــي مشـــروعه للســـالم ال

المصدر األعلى لكـل تشـریع أخالقـي ، یسـتنكر إطالقـًا أن نتخـذ العـدوان والحـرب سـبیًال إلـى الحـق 
فنحن لسـنا فـي حاجـة إلـى معانـاة صـنوف الـبالء والخـراب .. ن حالة السالم واجبًا مباشرًا ویجعل م

ال ابتعــدنا عــن الحــق ..  ٕ لــذلك یجــب علینــا أن نتــوخى الســالم فــي تســویة مــا بیننــا مــن منازعــات وا
الطبیعـي وال یجـب أن نتهـاون فــي السـعي وراء الخیـر ، ألن الحـرب شــر وتزیـد مـن عـدد األشــرار ، 

ن یناصــرون الحــرب والعــدوان ال یناصــرون الحــق والعــدل وال یقدســون الواجــب األخالقــي لــذلك فمــ
" ولیست الحرب هي ما یجب علینا فعله ، بل السالم األبدي وهـو لـیس فكـرة جوفـاء فارغـة بـل هـو 

  .یمكن أداؤها عن طریق الحلول التقدمیة" مهمة " أو " رسالة 
) دولیة،عالمیــة،أهلیــة(اســتثناء مهمــا كـان نوعهــا ومـن ثــم ، رأى كــانط أن كــل الحـروب بــال      

ضـــد األخالقیـــة وضـــد اإلرادة الخیـــرة والعمـــل بمقتضـــى الواجـــب األخالقـــي، لـــذلك یجـــب أن یصـــبح 
السالم ال العنـف أو العـدوان واجـب اخالقـى غیـر مشـروط لكـي نصـل إلـى الكمـال األخالقـي ولكـي 

لـدي كـانط مـن " قاعـدة السـالم " صـیغة  وعلى هذا ، قام بارفت بتعـدیل. نصبح مستحقین السعادة 
ال تسـتخدم العنـف ، إذا لـم یسـتخدمه كـذلك األشـخاص اآلخـرین ، " إلـى " أال تستخدم العنـف أبـداً " 

، ألنـه مـن الضـروري أن تـدافع عـن نفسـك " ولم یمارسوا ضدك أي نوع من أنواع العـدوان العنیـف 
                                                

(1) Derek  Parfit  : the tanner Lectures on human values p. 128.  
(2) Derek Parfit : Reasons and persons, p. 320. 
(3) Ibid, p. 142.  
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لینــا بــالعنف المضــاد ، لــذلك ال یجــب وعــن اآلخــرین ، فحینمــا یوجــد مــن یســتخدم العنــف ضــدنا فع
علینـــا أن نصـــبح  دعـــاه ســـالم أمـــام العـــدوان والظلـــم ، بـــل یجـــب علینـــا المقاومـــة ، مقاومـــة العنـــف 

لكـن صـیغة كــانط .. والعـدوان وحینئـذ ال یكـون هـذا العنــف مطلـق بـل هـو مشـروط بعنــف مـن قبلـه 
موجـود ، ألنــه یجـب علــى تـدعو إلــى سـالم مطلــق غیـر مشــروط بسـالم مثلــه فـي عــالم مثـالي غیــر 

ال كــــان ألفعــــالي تــــأثیرات مشــــئومة وكارثیــــة ، وهــــذا لــــیس هــــدفنا ،  ٕ اآلخــــرین أن یعاملونــــا بالمثــــل وا
. ویبعــدنا عــن هــدفنا الحقیقــي ،وهــو جعــل النتیجــة تتجــه نحــو األفضــل وأن نعــیش فــي عــالم أفضــل 

)١(  
فـــاق بســـخاء علـــى الفقـــراء ، لكـــي ننهـــي نإلغـــاء الفقـــر عـــن طریـــق تحقیـــق مبـــدأ اإلحســـان ، واال -٩

حاجة الفقیر وبؤسه وعـوزه ، حتـى لـو أن هـؤالء األغنیـاء لـم یكـن هـدفهم هـو إلغـاء الفقـر ومحـوه 
م ویعجــب اآلخـرین بســخائهم و إحســانهم ویتبــاروا أمــام الجمیــع ، بـل مــن أجــل أن یعجبــوا بأنفســه

ــــة وهــــذا أفضــــل مــــن أن نتــــرك الفقــــراء  فــــأنهم الیتصــــرفون بطریقــــة خاطئــــة وأن كانــــت ال أخالقی
  )٢(!. یحصلون على غذائهم من صنادیق القمامة الملقاة على جانبي الطریق 

ال  -:قــائالً " دینیــة -دافــع بارفــت عــن تلــك األخــالق الــال: دینیــة–الــدفاع عــن األخــالق الــال  -١٠
توجد أخالق دینیة یمكن أن تصبح محایدة وموضوعیة ، ویجـب علینـا أن نبعـد عـن طریـق تلـك 
األخـالق الدینیـة نحـو اآللیــة الیومیـة للمشـكالت األخالقیـة المعاصــرة ونسـعى لتحقیـق حلـم البقــاء 

دینیـة المحایـدة الموضـوعیة -م المرض والشیخوخة وبـذلك نصـل إلـى تلـك األخـالق الـالبأن  نهز 
هــد الطریــق إلقامــة  ُ التــي تحــدد معــاییر الصــواب والخطــأ لكــي نتجنــب األفعــال الخاطئــة وهــذا یم

دینیــة فــى -األخــالق ، كمــا یجــب علینــا أن ننظــر إلــى الفالســفة الــذین أقــاموا تلــك األخــالق الــال
ا وأعلنوا إلحادهم ورفضوا وجود إله، كیف أقاموا أخالق عملیة عظیمة وعملـوا حیاتهم وعملوا به

وقلیــل مــن األغریــق  Confuciousوكونفوشــیوس   Buddhaبهــا فــى حیــاتهم، كمــا فعــل بــوذا 
والیونــان القــدماء ومــن ســار علــى نهجهــم هیــوم وســدجویك وســارتر، وهــؤالء جعلــوا هــدفهم تقــدیم 

لحـدة عملیـة ،-أخالق ال ُ دینیـة هـى التقـدم األخیـر والشـاب -لـذلك فـإن تلـك األخـالق الـال دینیة م
ألننـا حینمـا ننكـر وجـود سـند مـن اهللا سـیحدث التقـدم األساسـي فـى العلـوم  –فى میدان األخالق 

والفنـــون والتقـــدم األخالقـــي فـــى المجتمـــع العـــالمي، و هـــذا ســـوف یحـــدث فـــى القـــرون المســـتقبلیة 
لغـي االعتقـاد فـي وجـود اهللا سـتطور حینما نتحرر من تلك المعتقدات األخال قیة الباطلة وحینما نُ

األخــالق وســیكون العــالم بــدون خــداع ، ألن هــذا االعتقــاد الخــاطئ یمنــع التطــور الحــر للتفكیــر 
ذاتــي وأن نتحــرر مــن هـــذا  –األخالقــي ، ومــن األفضــل أن ال ننخــدع جمیعــًا ونقــع فــى خــداع 

                                                
النجلـو المصـریة،القاهرة،  الثانیة،مكتبـة ا لطبعةترجمة د عثمان أمین ، ا،،مشروع للسالم الدائم ایمانویل كانط) ١(

 .٢٧،٦٨ص،  -،ص ١٩٦٧

 (2) Derek Parfit : Reasons and Persons, P.160. 
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لصـــواب أن نغیـــر معتقـــداتنا األخالقیـــة الخاطئـــة الـــوهم ، وهـــم االعتقـــاد فـــي وجـــود اهللا ، ومـــن ا
ونكون معتقدات أخالقیة عاقلة ال تعتقد فى وجود اهللا ، ألنه من غیـر المعقـول أن نسـتمر هكـذا 

   )١(. مخدوعین لألبد 
یـة التـى دعـي إلیهـا مـن عـدم وجـود وتري الباحثة، أن بارفت لم یتعقب آثار النتـائج األخالق  

أخــالق دینیــة ، وفشــل فــى الوصــول إلــى تلــك النظریــة األخالقیــة الكاملــة التــى تســتطیع أن تســتغني 
عن الدین وعن وجـود اهللا ، وكانـت أخالقـه بـال سـند یـدعمها،أخالق ملحـدة ، واعتقـد أن هـذا السـند 

عـة اإلنسـان ویـدرك مـدي قصـور عقلـه هو العقل والعلم ، ولم یدرك أن اهللا عز وجل هـو أدري بطبی
، كمـا أن ١٤سـورة الملـك ، آیـة " . اال یعلم من خلق  وهو اللطیف الخبیر " ، كما فى قوله تعالي 

موقف بارفت من رفض األخالق الدینیة هـو موقـف متنـاقض ، وغریـب ، فكثیـرًا مـا ذكـر وجـود اهللا 
ادة أبدیــة ثــم یتراجــع عــن ذلــك، ومــن ثــم والثــواب والعقــاب و الجنــة ، وأن اهللا ســیعوض الفقــراء بســع

فــأن حجــج  بارفــت األخالقیــة علمانیــة تمامــًا وال تلبــى نــداء الــدین،ولیس هــذا مــا یجــب علینــا فعلــه  
ولــیس لدیــه أســباب قاطعــة لــرفض وجــود اهللا، وهــذا بــال شــك یقــوده إلــى االســتنتاج البغــیض ألنــه لــم 

ة وأن هنـاك العدیـد مـن األشـیاء التـي ال یمكـن یدرك أهمیة الدور الذي یلعبه الدین فـي حیـاة البشـری
  .اإلجابة عنها بعیدًا عن الدین

، ویفرق بین الفعل الخـاطئ أو الفعـل الالخالقـي  تقدیم معیار أخالقي یدین األفعال الخاطئة -١١
والفعل المسموح والجائز والمبـاح ، ومـا یجـب علینـا فعلـه لكـي تتجـه حیاتنـا نحـو األفضـل عـن 

إلـــى القواعـــد التـــى لهـــا قبـــول عـــام ، وهـــذا المعیـــار لـــدي بارفـــت یختلـــف عـــن طریـــق االحتكـــام 
المعیار لدي كانط الذي یلتزم بالواجبات األخالقیة الصـارمة المحـددة ، ألنـه معیـارًا  دینامیكیـًا 
متحركًا و لیس ثابتًا ألنه یقوم علـى مبـدأ األفعـال الجـائزة والمباحـة أخالقیـًا ، فلقـد أبـاح بارفـت 

الخــداع والكـذب وعــدم إطاعــة األوامـر وقتــل الحـاكم المســتبد الطاغیــة ولكـن لــیس مــن اإلكـراه و 
أجـــل هـــدف شخصـــي ، بـــل مـــن أجـــل مصـــلحة اآلخـــرین ، أي أن المعیـــار لدیـــه  یســـتند إلـــى 
( الجوازیة واالستثناءات وذلك بعكس المعیار لدي كانط الـذي یسـتند إلـى المحرمـات الكانطیـة 

ــــة  /ال تكــــذب / ال تســــرق / ال تقتــــل ــــذلك رأي بارفــــت أن هــــذا / ....) ال تقــــم الوعــــود الكاذب ل
... المعیـار الكـانطي خـاطئ ویفشــل فـي إدانـة وشـجب معظــم األفعـال الخاطئـة غیـر المعقولــة 

ألنه ال یمكن أن یصبح  الكذب خاطئًا  دائمـًا ، فأحیانـًا توجـد مبـررات قویـة للكـذب ، فالكـذب 
  )٢(.كذب مباح أخالقیًا وله مبرراتهمن أجل إنقاذ حیاة شخص ما أو شعب ما هو 

  
  

                                                
(1) Derek Parfit : Reasons and Persons, P.P, 452-454. 
(2) Derek Parfit: climbing the mountain , P.P, 117-119. 
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وتــري الباحثـــة ، أن النظریـــة األخالقیـــة لـــدي بارفـــت هـــى نظریـــة معیاریـــة تحـــدد لنـــا معیـــار   
الصــواب والخطــأ ، حــاول فیهــا أن یعــدل صــیغة كــانط مــن األمــر المطلــق إلــى األمــر المشــروط ، 

وتوجــد فــى شــریعة اإلســالم الســمحة مثــل هــذه . ألخــالق المطلقــة إلــى أخــالق االســتثناءات ومــن ا
االســـتثناءات فـــى صـــورة رخـــص شـــرعیة وهـــذا مـــن عظمـــة اهللا ســـبحانه وتعـــالي وعظمـــة اإلســـالم ، 
بحیث یتفق االسالم مع طبیعة اإلنسان البشریة ، وهذا طبیعي ، ألن اهللا هو خـالق هـذا اإلنسـان ، 

أن تكــون أوامــره فــى حــدود تلــك الطبیعــة البشــریة التــى یــدرك خالقهــا أن بهــا قصــور فمــن الطبیعــي 
  . فطري 

عطاء األولویة للفقـراء ،ولمـن هـم أسـوأ حـاًال -١٢ ٕ خلق عالم مثالي منصف وعادل بإعادة التوزیع وا
  .منا

اً  ً   السمات العامة: ثالث
  :المشاركة -١

ن والتبــادل فــى اتخــاذ القــرار ، ومــن یــري بارفــت أن جــوهر األخالقیــة هــو المشــاركة والتعــاو 
العقلي أن یحدث اتفاق عقلي من اآلخرین ومشاركة فى اتخاذ القرار وأن نتجنـب مخـاطرة عـدم 
االتفاق األخالقي على المبادئ األخالقیة فى العالم ویجب على الجمیـع أن یقبـل هـذه المبـادئ 

حینمــا تتحقــق المشــاركة تتوحــد األهــداف العامــة مــع و  )١(. األخالقیــة كاألحســان علــى الفقــراء 
الشخصیة وتتحقق الخیرات العامـة مثـل المحافظـة علـى القـانون والهـواء النقـي والصـحة العامـة 

ولـیس فردیـًا لكـي ال تصـبح  آثـاره  اً ، ویجب علینا أن نشارك اآلخـرین وأن یصـبح فعلنـا جماعیـ
أن ال نتجنـــب المشـــاركة فـــى مثـــل هـــذه ضـــئیلة ال یشـــعر بهـــا اآلخـــرون ، وكـــذلك یجـــب علینـــا 

الخــدمات العامــة لكــي نتجنــب تحمــل االعبــاء العظیمــة والتكــالیف الباهظــة ، ویجــب علینــا أن 
نتعلم المشاركة وأن نأخـذ ونعطـي أیضـًا ، فـال یجـب علینـا أن نأخـذ المنـافع العظیمـة التـى هـى 

مــن الحــاالت الواقعیــة مــن حــق اآلخــرین وأن ال نتحمــل األعبــاء العظیمــة لكــي نتجنــب العدیــد 
التــى ال تعــد وال تحصــي مــن هــذا النــوع مثــل مشــكلة صــیاد الســمك ومشــاكل الســجناء والرعــي 

  )٢(. الجائر وزیادة السكان 
ومـن ثـم فـإن تلـك النظریـة األخالقیـة تـدعونا إلـى المشـاركة وتوحیـد أهـدافنا الشخصـیة مـع  

لكـــي ال نقـــع فـــي مشـــكلة أو مـــأزق  –منفعتنـــا العامـــة  أهـــدافنا العامـــة ومنفعتنـــا الشخصـــیة مـــع
نتـاج  ٕ أخالقي ، لذلك یجـب علینـا أن نتشـارك فـى الخیـرات العامـة وأن ال نفشـل فـى المشـاركة وا
الخیــرات العامــة وأن ال نســتثني أنفســنا بــأن نعطــي الفوائــد األكبــر ألنفســنا أو ألوالدنــا وتالمیــذنا 

نحــــتكم إلــــى عامــــل القرابــــة وتلــــك هــــى المبــــادئ  ومرضــــانا واألشــــخاص المقــــربین منــــا ، أي ال
                                                

(1) Ibid, P. 161. 
(2) Ibid P. 141.  
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األخالقیــة الموضــوعیة ، ونظریـــات االختیــار العقلـــي وتلــك المشـــاركة الجماعیــة هـــى مــا یجـــب 
،لذلك فیجب أن یكون القـرار جماعیـًا ولـیس فردیـًا لكـى تتحقـق قـیم المشـاركه  علینا فعله جماعیًا

   )١(. في اتخاذ القرار 
ولقــد أشـــاد العدیـــد مـــن المفكـــرین المعاصــرین والفالســـفة األخالقیـــین بقیمـــة المشـــاركة ومـــن   
بارفــت قــد فطــن إلــى أهمیــة " التــي رأت أن   ]Julian Le Grand  جرانــد ولیــان جأبــرزهم 

یجــــب أن تحــــدث المشــــاركة الجماعیــــة فــــي اتخــــاذ القــــرار ألن البعــــد االجتمــــاعي یعــــد  مشــــكلة ، و 
المشــاركة لكــي تتحقــق العدالــة االجتماعیــة والتضــامن والتكافــل االجتمــاعي ویجــب أن یشــارك الفــرد 
فــي األنشــطة الموجــودة فــي المجتمــع ، ألن بعــد الفــرد عــن المجتمــع باختیــاره یحرمــه مــن المشــاركة 

اركة وتصـــبح النتیجـــة بائســـة وتعیســـة ومأســـاویة وســـتحدث مشـــكلة اجتماعیـــة ناجمـــة عـــن عـــدم مشـــ
هــؤالء األشــخاص فــي جمیــع أنشــطة المجتمــع ، أي أن االبتعــاد عــن المجتمــع وعــدم المشــاركة یعــد 
مشـــكلة اجتماعیـــة خطیـــرة ، كمـــا أن القـــرارات الفردیـــة تجعـــل األفـــراد یصـــنعوا قـــرارات خاطئــــة ألن 
نظرتهم ضیقة وتتسم بقصر النظر وسوء تصرف ، لذلك فـنحن نشـیید ببارفـت الـذي رفـض األفعـال 

  )٢(" . ردة التي تأتي بقرارات متطرفةالمف
   -: وقبول نظریات القیمة ورفض المذهب األناني العقلي رفض نظریات الرغبة -٢
نــرفض أن تكــون الرغبــة هــى األســاس .." مــن حقــه ، لــذلك یقــول بارفــت ألن األنــاني یأخــذ أكثــر  

األخالقـــي لـــدینا ، ألننـــا ال نرغـــب دائمـــًا فـــى التوزیـــع المتســـاوي للخیـــرات العامـــة ، ویجـــب أن 
، یجعــــل األولویــــة للفقــــراء واألســــوأ حــــاًال منــــا ، لــــذلك نــــرفض نظریــــات  یصــــبح التوزیــــع عــــادًال

ید باختیاره أن یحصل علـى نصـیبه المتسـاوي مـن التوزیـع االختیار العقلي ألنه ال یوجد من یر 
فــى الخیــرات العامــة وأن یتحمــل أعبــاء تتــوازن مــع الفوائــد التــى یحصــل علیهــا ، مــن ثــم فــال 
توجد حریة لیبرالیـه أو أخـالق  ذاتیـة، بـل هـي أخـالق جمعیـة مشـتركة ،فاألخالقیـة هـي قـانون 

  )٣(" . جماعي مشترك
  -: التعددیة -٣

لقـــد اعتقـــد بارفـــت أن نظریتـــه األخالقیـــة  الثالثیـــة تتســـم  بأنهـــا تعددیـــة، أي تجمـــع بـــین عـــدة      
مبـــدأ التـــأثیر الشخصـــي ، ( مبـــادئ أخالقیـــة ،  كـــل مبـــدأ یشـــكل جـــزء مـــن األخالقیـــة ، مثـــل 

ول المبـــدأ اإلیثـــاري ،اإلحســـان الموضـــوعي ،المشـــاركة الجماعیـــة رفـــض ثنائیـــة ســـدجویك ، قبـــ
،رفــض الحریــة الفردیـــة ، رفــض المــذهب الشـــكي، رفــض الهویــة الشخصـــیة ، نظریــة المنفعـــة 

                                                
(1) Derek Parfit : Philosophy and public Affairs, P. 97.  
(2) Julian Le Grand : Individual Choice and social Exc- Lusion, centre for Analysis 

of Economics, December, 2003, P.P. 3-8.  
(3) Derek Parfit : the tanner Lecture on human lecture on human values, P. 309. 
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لـذلك فهـي نظریـة تضـع فـي حسـابها كـل األشـیاء ) .. دینیـة -الشخصیة ، قبـول األخـالق الـال
فـــي حســـابها توزیـــع الثـــروات العـــادل وتحتـــرم جمیـــع االشـــیاء و متماســـكة ، متناغمـــة ، تضـــع 

، لـذلك فهـي نظریـة الشخصـانیة تحمـل القیمـة   Elitismوترفض حكم الصفوة ، حكم النخبـة 
" الالشخصـــیة والقـــرار فیهــــا جمـــاعي ، لـــذلك اعتقــــد بارفـــت أن تلـــك النظریــــة األخالقیـــة هــــى 

  )١(.والتى یمكن قبولها أخالقیًا " النظریة األخالقیة الوجیهة 
  -:المنافسة وقبول التحدي-٤
النظریـة التنافسـیة ، مبـررًا ذلـك علـى " لقد أطلق بارفت على نظریته  األخالقیة الجدیدة اسـم   

   -:النحو التالي 
 وهـذا مــا یجعلنـا نتجنــب  ألنهـا تســتثني المصـلحة الشخصــیة واالهتمـام المبــالغ فیـه بــذواتنا ،

  )٢(.الفعل الخاطئ ، وبذلك نمهد الطریق إلقامة األخالق 
  ألنهــا تطالــب بتغییــر معتقــداتنا األخالقیــة الحدســیة وعــدم التمســك بالســعادة الشخصــیة كمــا

  . السعادة الموضوعیة الحیادیة  فعل سدجویك من أجل تحقیق سعادة الجمیع ، فهذه هى
  ألنها تقوم على حب الخیـر للجمیـع، فـال یجـب علینـا أن نهـتم بأطفالنـا فقـط، بـل ببكـاء كـل

  )٣(.طفل صغیر یلهو ویمزح ، ویجب أن یدلنا على ذلك الحس المشترك األخالقي 
  ألنهــا تقــوم علــى مبــدأ إنكــار الــذاتself denial   وهــذا المبــدأ یجنبنــا القیــام بأفعــال ،

خاطئــة ، ألننــا سنضــع فــى اعتبارنــا مصــالح اآلخــرین ونؤثرهــا علــى منفعتنــا الشخصـــیة ، 
وهـذا یمهـد الطریـق إلقامـة أخالقیـات المهنـة ویجعـل حیاتنـا تتجـه نحـو األفضـل ، ونتمســك 

مثـل المشـاهد الموضـوعي  ونجعلـه قانونـًا عامـًا ونصـبح  Golden Ruleبالقانون الذهبي 
  )٤(.حینما نحقق السعادة للجمیع ونختار رفاهیة اآلخرین ، وهذا هو المبدأ التفاؤلي

 ى االرادة العاقلـة ، فحینمـا ال نسـاعد الفقیـر ألنها تري أن الفعـل الخـاطئ هـو الـذي یفتقـد إلـ
الذي یحتاج إلى المساعدة ، فنحن ال نملك حینئذ ارادة عاقلة بالطبع ، إلننـا ال نهـتم سـوي 
بأنفســـنا ونكبـــد اآلخـــرین الفقـــراء تكـــالیف وأعبـــاء أكبـــر وحینئـــذ ال یكـــون فعلنـــا عقالنـــي أو 

فالشـخص األنـاني لـیس لدیـه إرادة  )٥(. أخالقي ، بل فعل خاطئ یفتقد إلـى االرادة العاقلـة 
عاقلـــة وأفعالـــه خاطئـــة بـــالطبع ، ویعتقـــد أن أفعالـــه جـــائزة ومباحـــة بســـبب حبـــه لذاتـــه ، وال 
تنطوي أفعاله على أي قیمة أخالقیة لذلك فهـو ال یسـتطیع أن یفـي بواجباتـه نحـو الفضـیلة 

                                                
(1)  saul smil ansky : free will, two Radical proposal, 2008,P.5. 
(2)  Derek Pafit : climbing the Mountain , P. 202. 
(3)  Derek Parfit : comments, P. 58.  
(4) Ben Eggleston: Parfit on Normative irreducibility, comment climbing the 

mountain, july, 16, 2007, P.P, 1-3. 
(5) Derek Parfit : climbing the mountain , p. 126.  
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ســبب حبــه لنفســه ، أي أن معیــار األفعــال الخاطئــة هــو عــدم وجــود إرادة عاقلــة، والعدالــة ب
ویصبح لدینا إرادة عاقلة حینما نعطي األولویة لرفاهیة اآلخرین وسـعادتهم ویكـون اختیارنـا 
عقالـنـي إیثـــاري وأخالقـــي ، ولكـــن معظمنـــا ال یســـتطیع أن یملـــك إرادة عاقلـــة تـــأتي بأفعـــال 

   )١(.عد اختیاره عقالنيصائبة وخیرة ، ومن ثم ال ی
  ، ألنهــا تـــري أن الحقیقــة لیســـت أحادیــة الجانـــب ولهــا مطالـــب حیادیــة وهـــى تراكمیــة تعددیـــة

وهى كل عضوي ،وتلك الحقیقـة یمكـن أن تغیـر معتقـداتنا عـن الخیـر والشـر والفعـل الخـاطئ 
خالقیـة ، وتلـك الحقیقـة لیسـت ،ومن ثم تقییمنا األخالقي وهذا یؤدي إلى قصور كبیر فـى األ

، كمـــا أن تلـــك الحقیقـــة لیســـت تصـــوریة  )٢(. نســـبیة كلیـــة بـــل هـــى نســـبیة جزئیـــة وموضـــوعیة
ـــذلك فهـــي تعددیـــ ة ، خیالیـــة ، بـــل هـــي واقعیـــة ولیســـت أحادیـــة ، وتتكـــون مـــن أبعـــاد كثیـــرة ل

وتظهـر حینمــا نتحــرك تجـاه المــذهب االیثــاري العقلــي ونصـبح ال شخصــانین أكثــر وال نعطــي 
األولویة لمبدأ القرابة فقط ونرفض المصلحة الشخصـیة ونقبـل نظریـة الهـدف الحاضـر ونقبـل 
عـــدم انفصـــال األشـــخاص ألننـــا ال نكـــون كینونـــات موجـــودة أو منفصـــلة وممیـــزة عـــن عقولنـــا 

فتلــك هــى الحقیقــة العمیقــة ، حقیقــة أن وجــود األشــخاص یشــبه األمــم ، وأجســادنا وتجاربنــا ، 
كمــا أن الحقیقــة تتجلــي حینمــا نتحــرر مــن بعــض المعتقــدات األخالقیــة الخاطئــة والتــى یكــون 
لهــا تــأثیر ســیئ علــى اآلخــرین ، لــذلك یجــب علینــا أن نتجنبهــا لكــي نتجنــب إلحــاق الضــرر 

وذلـك بفضـل تلـك  )٣( .وهـو األمـل فـى المسـتقبل  باآلخرین ، كما أن الحقیقة تكمن فى البقاء
أي أن الحقیقـــة . االســـتمراریة الســـیكولوجیة والتـــي تبـــرهن لنـــا كیـــف ال یوجـــد هویـــة شخصـــیة

تكمـن فـى عـدم وجـود معیـار للهویـة الشخصـیة ألنهـا متغیـرة كمـا فـى المصـیر الثـاني والنسـخ 
كمــا أن الحقیقـة تكمـن فـى أن الكـون لـم یخلــق  )٤(.لـذلك فـال یوجـد اسـتحقاق للعقـاب  المكـررة

نما بالقضاء الحتمي ٕ   )٥(.باله عادل وخیر وا

 ظهر الحقیقة حینما نعطـي األولویـة للفقـراء االسـوأ حـاًال منـا وحینمـا نـرفض مبـادئ التوزیـع وت
العادل ، ومن جهة أخري تكون الحقیقـة متعبـة ومربكـة ومقلقـة بعمـق ،بـالرغم مـن قلقهـا لكـي 
ال  نخدع اآلخرین أو نخدع أنفسـنا مثـل حقیقـة عـدم وجـود الـه ، كمـا أن الحقیقـة تتضـح فـى 

   )٦(. ي الضروري األبوي الذي یحد من حریة اإلرادة واستحقاق العقاب المذهب الحتم
  

                                                
(1) Ibid, P. 227.  
(2) Derek Parfit : prudence, Morality and prisoner Dilemma, 1979, p.p, 543-547. 
(3) Derek Parfit : Reasons and Persons, P. 443. 
 
(4) Derek Parfit: is personal identity what matters? p. 23. 
(5) Derek Parfit : comments, Personal identity and injustic , p.p 837-838.  
(6) Derek Parfit : the Puzzle of Reality, why does the universe Exist? July 3,1992, 

p.p, 3-5. 
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  :عدم وجود إرادة عاقلة كاآلتي  ولقد برهن بارفت على

  السرقة القاتلة -ب        العقاب الظالم  -أ
المالع -أ اب الظ وذلــك حینمـــا نرتكـــب جریمــة ونـــدع اآلخــرین یقعـــون فیهــا ، ویحكـــم علـــیهم  : ق

دع اآلخـرین یعـاقبون " بالسجن على جریمتي وهم لم یفعلوها وحینئذ نجـد أنفسـنا نعمـل وفقـًا لقاعـدة 
وحینئذ ال یصبح  لدینا إرادة عاقلة أو أسباب أخالقیـة مبـررة ، ویكـون فعلنـا خـاطئ " على جریمتي 

  . وح بوض
حینما نسرق دواء أو تریاق شخص ما ، وتصبح النتیجـة المتوقعـة هـي  -:السرقة القاتلة  -ب

موتـه ، فـال یكـون  لـدینا حینئــذ إرادة عاقلـة تجعلنـا نشـعر بالنـدم أو تأنیــب الضـمیر علـى هـذا الفعــل 
األنانیــة الخــاطئ ، أو نــدرك أن الســرقة هــي الطریقــة الوحیــدة فــي إنقــاذ حیاتنــا ، وســتفرض قاعــدتنا 

األعباء الخطیرة على اآلخرین ، وال یجب علینا أخالقیًا أن نفعل وفقًا لقاعـدة األنـاني ألنـه ال یوجـد 
  )١(.مــن  الســرقة القاتلــة ومــن أن یعامــل اآلخــرین كوســائل مجــردة  لدیــه أي أســباب أخالقیــة تمنعــه

أي أننـــا حینمـــا ننقـــذ أنفســـنا مـــن المـــوت متجـــاهلین اآلخـــرین ومصـــالحهم مبـــررین ذلـــك بأســـباب ال 
أخالقیة ، ال یكون لدینا حینئذ إرادة عاقلة یمكن أن تكـون صـواب ، ویجـب علینـا أن نفضـل العـالم 

عــالم المنفعــة والمصــلحة ، العــالم األنــاني الــذي نعــیش فیــه ،  المثــالي الــذي نمــوت فیــه ، بــدًال مــن
   )٢( .ونجد أنفسنا نعیش في غابة من األنانیین الال أخالقیین 

  قیة الجدیدةالقیم التي تطالب بھا النظریة األخال: رابعاً 
نمــا لترقیــة حیاتنــا وجعلهــا أكثــر     ٕ ال تطالــب النظریــة األخالقیــة  الجدیــدة بــالقیم األخالقیــة لــذاتها وا

رفاهیة ولتغییر العالم والكون ، ومن ثم فإن تلك القیم األخالقیة هـي  ذرائـع وأدوات ووسـائل لتغییـر 
م فهــي أدوات النجــاح فــى الحیــاة العــالم نحــو األفضــل ، هــدفها توجیــه ســلوكنا نحــو األفضــل ومــن ثــ

وهــى لیســت ثابتــة بــل هــي فــي دیمومــة مســتمرة تتجــه نحــو زیــادة المجمــوع الكلــي للســعادة ، وتلــك 
ـــــم العدیــــد مـــــن القـــــیم األخالقیـــــة مثــــل اإلحســـــان الموضـــــوعي ، المشـــــاركة  النظریــــة األخالقیـــــة تضُ

ألولویـــة والعـــدل وذلـــك علـــى الجماعیـــة ، االیثـــار ، إنكـــار الـــذات ، باإلضـــافة إلـــى قیمـــة المســـاواة وا
   -:النحو التالي 

   قیمة المساواة األخالقیة -١

                                                
(1) Derek Parfit  : Justifiability to each persons, oxford studies, press oxford, 

university press, 2003, PP, 320-321.  
(2) Derek Parfit : what we could Rationaly will, the tannel Lectures on human 

values 2002, P. 79.  
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یري بارفت أن قیمة المساواة األخالقیـة تتسـاوي مـع قیمـة العـدل التـوزیعي والالمسـاواة والتفـاوت     
، وأننــا یجــب علینــا أن نهــدف إلــى أفضــل توزیــع لكــي نجعــل حیاتنــا تتجــه لألفضــل ، وذلــك حینمــا 

األقــل ونجعــل المصــالح والمنــافع لألشــخاص اآلخــرین األســوأ حــاًال منــا وذلــك إذا مــا  نختــار الفوائــد
أردنــا أفضــل توزیــع ، أي أن المســـاواة تتســاوي مــع التفــاوت العـــادل ، والتوزیــع ال یجــب أن یصـــبح 

  )١(. متساوي إذا ما أردنا أصالح أحوال األشخاص 
  :ل ونوزك وولف على النحو اآلتي بكل من جون رولز وتوماس ناجیهنا  ولقد تأثر بارفت  

 جون رولز

عبر جون رولز عن المسـاواة  بأنهـا صـورة مـن صـور العـدل التـوزیعي وأنهـا تتعلـق بكیفیـة   
المجتمــع ، ولــذلك تعــد المســاواة فضــیلة اجتماعیــة ألنهــا  توزیــع الخیــرات واألعبــاء علــى األفــراد فــي

تحسن من أحوال النـاس وظـروفهم بـالتوزیع المتسـاوي المتكـافئ للخیـرات واألعبـاء علـى األشـخاص 
بغض النظر عن موقفهم وظروفهم ، باإلضـافة إلـى أنـه ینبغـي السـماح للمتفـوقین بمزایـا معینـة فـى 

وهـذا یسـمح بقیـام نـوع مـن الالمسـاواة كـالنفوذ األدبـي والثـروة مقابل ما یقومون به من أعباء متمیـزة 
، وعلـــى هـــذا تعـــد الالمســـاواة  مقبولـــة ، والبـــد لكـــل فـــرد فـــى المجتمـــع أن یوافـــق علـــى هـــذا التمییـــز 
لألشخاص المتفوقین ، وهذا واجب أخالقي لیس فیـه أي نـوع مـن التعسـف أو الظلـم ، والتـزام الفـرد 

كـس مـدي مـا هـو علیـه بوصـفه كـائن أخالقـي ، كمـا أن المسـاواة تعنـي بهذه الواجبات األخالقیة یع
التفاوت العـادل الـذي تتحقـق مـن ورائـه مصـالح األشـخاص األقـل تفاوتـًا بالنسـبة إلـى غیـرهم ویجـب 

  )٢(.أن نحقق مصلحة األشخاص ذوي االمتیازات األدنى 
 اجیلتوماس ن

تنـــاول بارفـــت  مقـــاالت تومـــاس ناجیـــل بالنقـــد والتحلیـــل فـــي كثیـــر مـــن مؤلفاتـــه  الفلســـفیة ، 
حینمــا قبــل  قیمــة األولویــة وأن یصــبح التوزیــع األفضــل لألســوأ حــاًال ، فلقــد تخیــل ناجیــل أنــه یوجــد 
طفــــالن األول ســــلیم وســــعید وبحالــــة جیــــدة والثــــاني یعــــاني مــــن بعــــض اإلعاقــــة المؤلمــــة ، وعائلــــة 

طفــــالن لــــدیها خیــــاران ، إمــــا أن تنتقــــل إلــــى المدینــــة ویتلقــــي الطفــــل المعــــاق بعــــض مــــن الرعایــــة ال
الخاصـــة أو تنتقـــل إلـــى الریـــف حیـــث یتلقـــي الطفـــل الســـلیم نمـــو صـــحي آمـــن ویكتســـب كثیـــر مـــن 
معــــاق  المهــــارات الســــلوكیة التــــي ال یجــــدها إال فــــي الریــــف ، نجــــد بارفــــت یفضــــل الطفــــل الثــــاني اُل

وطالبنــا بــأن نقــدم العــون والمســاعدة لــه بــدًال مــن تقــدیم المنفعــة للطفــل الســلیم  الحتیاجــه للتضــحیة
  )٣(. كنوع من التعویض عن عذابه ومعاناته

                                                
(1) Derek Parfit : Equality and priority , university of Kansas, 1997,P.202.  
(2) John Rolws : Atheory of Justice, 1971, p.p, 74-75. 
(3) Derek Parfit  Equality and priority, p. 203. 
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 وذكـــن
یـــري نـــوذك إنـــه ال یوجـــد شـــيء  مـــا یـــوزع فمعظـــم الخیـــرات ال تكـــون مـــن أجـــل التوزیـــع أو 

ع ، فهنــــاك أشــــخاص ممیــــزین یمتلكــــون بالفعــــل هــــذه الخیــــرات بالوراثــــة أو مجهــــودهم إعــــادة التوزیــــ
  )١(.الخاص ویكون فى إعادة التوزیع ظلم كبیر لهم ،وال یوجد أحد یستحق األفضلیة على أحد

 روبرت بل وولف                                
وهـذا یتشـابه مـع مـا نـادي بـه وولـف " المساواة تتفق مع الالمسـاواة العادلـة" یري بارفت أن   
التفــاوت یصــبح عــادًال تمامــًا ، طالمــا أنــه یــذهب إلــى مــن هــو أســوأ حــاًال ویكــون بمثابــة " مــن أن  

التوزیــع ال " ولقـد رأي ولـف فـى موضـع آخـر ، أن  )٢(" . فـاق العقالنیـةوهـذه هـي آ.. تعـویض لهـم 
یجــب أن یكــون متســاویًا لكــي یكــون عــادًال ، ویجــب أن یأخــذ المعــاق أكثــر مــن الســلیم كنــوع مــن 

  )٣( " .التعویض له عن معاناته وعذابه ، وال یجب أن یكون التوزیع  متساوي
ــــالتوزیع العــــادل " وعلــــي هــــذا ، یــــري بارفــــت أن  ناجیــــل قــــد ضــــل الطریــــق حینمــــا نــــادي ب

ن كـان فـي هـذا تفـاوت فأنـه عـادل  ٕ المتساوي ألنه یجب أن یأخذ الطفل المعاق أكثر من السلیم ، وا
، ألنــه یجــب أن یصــبح  التوزیــع األفضــل لألشــخاص األســوأ ولــیس فیــه ظلــم للطفــل األول الســلیم 

حاًال  ،أي أن التوزیع ال یجـب أن یصـبح متسـاویًا إذا مـا أردنـا أن نجعـل حیاتنـا أفضـل ، ولقـد أقـر 
    )٤(".رولز بمثل هذا التفاوت العادل الذي یحقق مصلحة األشخاص األدنى منزلة 

ن نجلـــب كمیـــة مـــن الفوائـــد أكبـــر أأي أنـــه یجـــب أن تقـــوم المســـاواة علـــى مبـــدأ النفعیـــة ، بـــ
، ونحسـن مـن صـحتهم ومـن تعلـیمهم  لألشخاص األسوأ حاًال منا ، فنجلب لهم سعادة أعظم وأكبر

ٕ  )٥(... ".و  ذا كــان بارفــت قــد جعــل قیمــة المســاواة  تقــوم علــى مبــدأ النفعیــة ، نجــد رولــز یــرفض وا
انه مبدأ غیر عـادل یبنـي علـي الظلـم والتعسـف ، و یصـبح مفهـوم العـدل تـابع " هذا المبدأ ، ویري 

للمنفعـة وهـذا خطــأ فـادح ألن العــدل ال ینبغـي أن یشـترط بالمنفعــة ، كمـا أن المــذهب النفعـي یفشــل 
أحكامنــا األخالقیــة المتعلقــة بالعــدل ، وهــذا النظــام یعامــل البشــر كمــا لــو كــانوا نــوع مــن فــى تبریــر 

عین من اإلشباع وذلـك بغـض النظـر عـن الـدالالت األخالقیـة التـي  ُ األوعیة التى یصب فیها قدر م
تربطـــه بغیـــره مـــن اآلخـــرین ، لـــذلك فـــإن هـــذا المـــذهب النفعـــي یفشـــل فـــى أن یفـــي باحتیاجـــات مبـــدأ 

بسبب تصارع المصالح الشخصیة لألفراد ، لذلك فهـو مـذهب غیـر معقـول وال أخالقـي وال المساواة 

                                                
(1) Ibid, P. 204. 
(2) Derek Parfit : over population and the quality of life, Applied philosophy, 

volume 15, 2004.p.364 
 
(3)  Robert Paul Wolf : understanding Rawls, N.J. Princeton university, 1977, p.p, 

35-36. 
 

(4)  Derek Parfit : Equality or priority, the ideal of Equality 2002, P.P, 1-3. 
(5) Ibid, p. 5. 
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مـة والفارق بین بارفت ورولـز هـو أن بارفـت لـم یقـرن قی )١(.یوجد لدیه مبررات أخالقیة تسمح لقیامه
المساواة بالنفعیة وحدها بل بـالتوزیع غیـر المتسـاوي للفوائـد واألعبـاء مـن أجـل مطلـب أفضـل توزیـع 
ألنه من أصحاب مذهب المساواة الهادفة ورأي أن المساواة تصبح شـر فـي حـد ذاتهـا إذا لـم نجعـل 

  )٢(.توزیع الفوائد لصالح األشخاص االسوأ حاًال منا
، وهـى نظریـة فـى األخـالق  Priority viewومـذهب المسـاواة یعبـر عـن نظریـة األولویـة   

والفلسفة السیاسیة تقـوم علـى خیریـة النتـائج ورفاهیـة الجمیـع مـع االهتمـام بمـن هـم أسـوأ حـاًال منـا ، 
لــى الرفاهیــة وهــى شــكل مــن أشــكال مــذهب النتــائج وتختلــف عــن المــذهب النفعــي حیــث ال تهــدف إ

  Larry temkin  الرى العامــة ، وأول مــن أطلــق مصــطلح األولویــة هــو الفیلســوف األخالقــي
الـذین أقـاموا القیمـة األخالقیــة  أن أصـحاب مـذهب األولویـة هــم  Arneson نسـونیأر ، ویـري )٣(.

، ومذهب المساواة یحقق الرفاهیة للجمیع بصـرف النظـر عـن  على تحقیق الفائدة لألفراد األقل حظًا
مفهـــوم االســـتحقاق فـــي حـــین یقـــوم أصـــحاب مـــذهب األولویـــة علـــى االســـتحقاق ویرفضـــون إعطـــاء 

   )٤(.الفوائد لمن ال یستحقونها 
ننــا یجــب أن نعظــم الفائــدة لمــن هــم أســوأ أیعتقــد أصــحاب مــذهب األولویــة ومثــل النفعــین 

حــاًال منــا  ،وأن یحصــل مــن هــم أحســن حــاًال منــا علــى فوائــد أقــل ، ویؤكــد أصــحاب األولویــة علــى 
وجــود المسـاواة فقــط ،  وهــذا أكثـر اتســاقًا مـع الحـس الســلیم عـن Compassion اإلحسـان والرحمـة

وأصـحاب مـذهب األولویـة ال یعطـون قیمـة جوهریـة وأیضًا هذا یتفق مع التفكیر األخالقي السلیم ، 
یعطــون األولویــة للفقــراء ویــرون أن هــذا أكثــر عــدًال وهــذا توزیــع  للمســاواة بــین رفاهیــة األفــراد ، بــل

تقـوم األولویـة علـى تعظـیم مبـدأ الحـد ، أي ، ألنه یجب أن یستفید بالفوائد من هم أسوأ حاًال  عادل
،وهناك اعتراض على مـذهب األولویـة ، وهـو یسـمي  األعلى من الفوائد لألفراد األفقر في المجتمع

باالســتنتاج البغــیض ویقــوم علــى أولویــة االســتحقاق للفقــراء فمــن الــذي یحــدد هــذا االســتحقاق ، وقــد 
  )٥(. ائد أكثر من اآلخرینیحدث تعسف ظالم ویأخذ أشخاص ال یستحقون ممیزات وفو 

أن بارفـــت قـــدم حجـــج قویـــة تؤیـــد األولویـــة ،  Michael Weberمیشـــیل ویبـــر ویـــري 
فالمسـاواة النسـبیة هـي العـدل ، لكنـه لـم یوضـح مـا هـو .وكانت المساواة لدیـه نسـبیة ولیسـت مطلقـة 

االسـوأ حـاًال ، هـل هـم أسـوأ حـاًال فـي المـال ، أم فـي الصـحة ، أم المعیار لهذه النسـبیة ، ومـن هـم 

                                                
(1) John Rawls : Distributive Justice, philosophy, politic and society, oxford, 1967, 

P. 37. 
(2) Derek Parfit : Equality and priority, P. 205.  
(3) Derek Parfit: Equality and priority, Ratio, vol 10 no.3, ( Decem 1997), Black 

well publishing, p.p, 202-210, 
(4) Richard Arneson : Egalitarianism, Ethics and polices, p.3.   
(5) Derek Parfit: Equality or priority , p19. 
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. في الحظ والثروة ، أو الوضع االجتماعي ، لذا فـإن حجتـه عـن المسـاواة النسـبیة یجـب أن تـرفض
)١(  

أن بارفـت قـد میـز بـین أصـحاب مــذهب  Jeremy Mossجیرمـي مـوس  فـي حـین یـري
وأصـــــحاب مــــذهب المســــاواة الهادفـــــة   Dentologist Egalitarianismالمســــاواة الــــدنتولوجى 

Telic Egalitarianism ولكـن هنـاك نـوع آخـر لـم یدركـه بارفـت وهـو أصـحاب مـذهب المسـاواة ،
ـــم یضـــعه بارفـــت فـــي اعتبـــاره حینمـــا نـــ اقش مـــذهب المســـاواة وتجاهـــل المـــذهب المشـــروطة لـــذلك ل

  . المساواتي المعتدل 
عن قیمة المساواة ورأي أنهـا جوهریـة فـى أي مـذهب أخالقـي فـى حـین  سكانلونكما دافع 

رفضــها بارفــت وقــال بالتفــاوت العــادل ، وأصــحاب مــذهب المســاواة الهــادفیین یعتقــدون أن المســاواة 
دنتولوجي یـــرون أن قیمـــة المســـاواة ضـــروریة ، جوهریـــًا شـــر ، أي أن أصـــحاب مـــذهب المســـاواة الـــ

فالقیمة األخالقیة تتمثل في قیمة المساواة التي ال یعلو علیها أى قیمـة أخالقیـة أخـري ویـؤدي عـدم 
توزیــــع الثـــروة إلـــى الشــــر والتوزیـــع غیـــر العــــادل ، أي أن أصـــحاب مـــذهب المســــاواة المســـاواة فـــي 

  )٢(. وبها ظلم وخاطئة  عادلة تصبح غیر  أن الالمساواة خطأ   یعتقدون
   :نوعان  ومن جهة أخري ، رأي بارفت أن أصحاب مذهب المساواة 

وهــم الــذین یهتمــون بــالتوزیع بــین األشــخاص بطریقــة متســاویة  :أصــحاب المســاواة الخالصــة -١
  .بغض النظر عن ظروفهم وأحوالهم 

وهــم یهتمــون فقــط بالفائــدة والمنفعــة ویقولــون بــأكثر مــن حقیقــة  :أصــحاب المســاواة المتعــددة  -٢
المنفعــة والفائــدة لمــن هــم  مطلقــة أو أكثــر مــن مبــدأ أو قیمــة ومزیــد مــن الالمســاواة ومزیــد عــن

أســـــوأ حـــــاًال منـــــا ، أي أن أصـــــحاب مـــــذهب المســـــاواة الخالصـــــة یفضـــــلون أن یأخـــــذ الجمیـــــع 
بالتســـاوي وأن یصـــبح التوزیـــع متســـاوي ویـــرون إن هـــذا فیـــه عـــدًال ویجعلنـــا نصـــل إلـــى أفضـــل 
نتیجــة ممكنــة، فــي حــین أن أصــحاب مــذهب المســاواة التعــددین یــرون أن هــذا التوزیــع العــادل 

لم ویجعل النتیجة تتجه لألسوأ ، ألنه یجب أن یحصل األفـراد األسـوأ حـاًال منـا علـي أعلـي ظا
  . فائدة ومنفعة 

وباإلضــافة إلــى ذلــك ، یــري بارفــت أن المســاواة تصــبح خیــر حینمــا یكــون لهــا آثــار ونتــائج   
وتلحـق الضـرر بمـ ن هـم جیدة وتكون شر حینما ینتج عنها تناقض وصـراع وتتلـف االحتـرام الـذاتي ُ

أســوا حــاًال منــا وأفقـــر منــا أو حینمــا تضـــع بعــض االشــخاص فــى ســـلطة اآلخــرین أو تحــت رحمـــة 
                                                

(1) Michael weeber : is Equality Essentialy comparative? Journal of Applied 
philosophy, p. 183.  

(2) Jeremy Moss: Egaltrarianism and the value of Equality , Journal of Ethics, 
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اآلخرین ، ویكون للمساواة قیمتان ، قیمة أداتیه كأن تصبح أداة للخیر ، وقیمة فعلیـة جوهریـة كـأن 
  )١(. تكون خیر فى حد ذاتها، ویصبح عدم المساواة شر في  حد ذاته 

ولقد أیـد  بارفـت نظریـة المسـاواة األخالقیـة الدنتولوجیـة التـي تقـوم علـى العـدل النسـبي بـأن   
نعامــل أشــخاص معاملــة أفضــل ونعطــي لهــم مزیــد مــن المنــافع والفوائــد عــن األشــخاص اآلخــرین ، 

إلـــى المســـاواة ، بـــل إلـــى أكثـــر مـــن  ألنهـــم أســـوأ حـــاًال منـــا وأفقـــر مـــن اآلخـــرین ، أي أننـــا ال نهـــدف
عــاد فیــه توزیــع المــوارد علــى  ُ المســاواة وذلــك مــن أجــل أســباب أخالقیــة كثیــرة ،وهــذا موقــف عــادل ی
األشخاص حسب األولویـة ألن الخیـرات والمنـافع والفوائـد المعینـة یجـب أن تـذهب إلـى الـبعض منـا  

بع عـن العـدل الالنسـبي الـذي یعنـي وهذا هـو العـدل النسـبي الـذي یختلـف بـالط. ولیس إلى الجمیع 
أننا نعامل األشخاص بطریقـة غیـر عادلـة ألنـه یجـب علینـا أن نعامـل كـل شـخص كمـا یسـتحق أن 
عامل ،وبذلك نطلق علـى هـذه المعاملـة بأنهـا عادلـة ویجـب أن ال نفـرق بـین شـخص وشـخص فـى  ً ی

  )٢(. المعاملة لكي ال یوجد ظلم نسبي 
   :خري ، یري بارفت ان المساواة ثالثة أنواع ومن جهة أ

 .المساواة الهادفة ) ٣(المساواة األخالقیة الدنتولوجیة ) ٢(المساواة السیاسیة القانونیة  )١(

وأصحاب المساواة السیاسیة القانونیة یرون أن كل فـرد یجـب أن یكـون لـه قیمـة متسـاویة أمـام  
ة أخالقیـــة كبیـــرة ، وأصـــحاب المســـاواة األخالقیـــة القـــانون، وهـــذا النـــوع مـــن المســـاواة لـــه أهمیـــ

الدنتولوجیـة یـرون أن المسـاواة الدنتولوجیـة تتسـاوي مـع العـدل النسـبي الـذي یختلـف عـن العــدل 
زالــة الــرق ،  ٕ الالنســبي الــذي یتســاوي مــع الظلــم النســبي وهــو یــدعو إلــى المســاواة بــین البشــر وا

، أي أن قیمـة المسـاواة وأصحاب المساواة الهادفة یرون أن عدم المساواة  شر ولكنه لـیس ظلمـًا
تعني نوع من الخیریة بل هي الخیر في حد ذاتها ومن ثم ال یوجد فیها ظلم، ونحـن لـدینا عـدم 
مساواة فى مواهبنا الحیادیـة والـبعض منـا قـد ولـد موهـوب أو أغنـي مـن اآلخـرین أو أكثـر حظـًا 

 یــــرون أن مثــــل تلــــك الفــــروق عــــن اآلخــــرین ، ولكــــن أصــــحاب مــــذهب المســــاواة األخالقیــــة ال
الطبیعیة تعد  شر ألنها ال مساواة طبیعیة كالتفـاوت فـى الفـن والـذكاء والثـروة لـذلك تخـدم قیمـة 

  )٣(.المساواة من هم أكثر حرمانًا وفقرًا واألقل حظًا من الناس
ال مســـــاواة طبیعیـــــة ، وال مســـــاواة  -:الالمســـــاواةكمـــــا یـــــري بارفـــــت أن هنـــــاك نوعـــــان مـــــن   

اجتماعیة ، وبما أنه كان من أنصار مذهب المساواة الـدنتولوجي األخالقـي ، فلقـد اعتقـد أنـه یوجـد 
بعـــض مـــن عـــدم المســـاواة التـــي ال نســـتطیع أن نتجنبهـــا ، وال تعنـــي أن هنـــاك ظلـــم ، أي أن لتلـــك 

لیســــت غیــــر معقولــــة ، فعــــدم المســــاواة فــــى مواهبنــــا الالمســــاواة أســــباب أخالقیــــة وقابلــــة  للتبریــــر و 

                                                
(1) Derek Parfit :the ideal of equality,p.205.          
(2)  Ibid, P. 206.  
(3) Derek Parfit : Equality and Priority, P. 209 . 
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والفروق البیولوجیـة تصـبح شـرًا ألنهـا ال مسـاواة طبیعیـة ، ولكـن أصـحاب  مـذهب المسـاواة الهادفـة 
یرون أن تلك الالمساواة تصبح شر فـي حـد ذاتهـا ونحـن ال نسـتطیع أن نتجنبهـا ، أذن فالالمسـاواة 

ال تصــبح شــر ، وفــى النظریــة الهادفــة تصــبح شــر فــي فــى مــذهب المســاواة  الــدنتولوجي األخالقــي 
   )١(.حد ذاتها 
أن هنــاك ســمو جینــي ألجنــاس علــى أجنــاس ، " وممــا یــدعو إلــى الدهشــة أن بارفــت  رأى  

بالرغم من أن هناك خلط جیني عشوائي غیر منتظم ، وهذا السـمو الجینـي ال نصـبح قـادرین علـى 
هنــاك ظلــم ولكــن ســرعان مــا تــزول هــذه الدهشــة حینمــا یخبرنــا أن تلــك تجنبــه ومــع ذلــك ال یصــبح 

الالمساواة الطبیعیة بین األشـخاص تختلـف عـن الالمسـاواة االجتماعیـة ، ولـم یقبـل تلـك الالمسـاواة 
االجتماعیة كالفروق بین الطبقات والتفـوق الطبقـي، ودعـي إلـى احتـرام قیمـة اإلنسـان حتـى لـو كـان 

" حیـث نجـده یقـول  –دخله أقل أو صحته سیئة ، أو أقل حظًا مـن اآلخـرین  أسوأ حاًال منا أو كان
إن تلك الالمساواة بین األشخاص القائمة على الفروق الطبقیـة یصـبح غیـر مرغـوب فیهـا وال یجـب 
علینــا أن نــدافع عنهــا أو نبررهــا ، ویجــب علینــا أن نعتقــد أنهــا شــر، ألن نظریتنــا األخالقیــة تبادلیــة 

Reciplocity جـب أن یكــون هنــاك احتــرام متبــادل بـین األشــخاص و توجــد بیــنهم منــافع تبادلیــة وی
، ویجب أن تصبح تلـك الخیـرات العامـة تعاونیـة مشـتركة ألنهـا خیـرات عامـة ، ناتجـة عـن التعـاون 
المشترك بـین جمیـع النـاس ، وال یوجـد ألحـد مطالـب خاصـة ، ویجـب أن یكـون هنـاك توزیـع عـادل 

وهـذا التوزیـع العـادل ال یشـمل فقـط الـذین ینتجـون هـذه الخیـرات، بـل وهـؤالء  لتلك الخیرات العامـة ،
الـــذین ال یســـتطیعون المشـــاركة مثـــل المعـــاقین واألطفـــال واألجیـــال المســـتقبلیة، وال یجـــب علینـــا أن 
نســتثني هــؤالء ألن ذلــك خطــأ فــادح ، ویحــدث التوزیــع العــادل حینمــا نهــتم أكثــر بــالفقراء ونعطــیهم 

غیــر المعقــول أن نكــون مجتمــع غنــي ویكــون هنــاك مجتمعــات أخــري یوجــد فیهــا  أكثــر ، ألنــه مــن
أشــخاص أـسـوأ حــاًال منــا ونـــدعو إلــى المســاواة ، ومثــل تلـــك الالمســاواة بــین المجتمعــات یجـــب أن 
تســتدعي قلقنــا والتزامنــا األخالقــي تجــاههم ویجــب علینــا أن نقلــل مــن تلــك الالمســاواة الطبقیــة علــى 

  )٢(. یكون هناك تفاوت فى تحمل االعباء والتمتع بالمزایا قدر ما نستطیع ، وأن 
   :الياة الدنتولوجیة على النحو التولقد دافع بارفت عن نظریة المساو 

تقــوم نظریــة المســاواة الدنتولوجیــة األخالقیــة علــى اإلیمــان بمبــدأ التعــاون والمشــاركة مــن  " 
أجل رفاهیة البشـر وذلـك فـى مقابـل الـروح الفردیـة وطغیـان الذاتیـة واألنانیـة وتـدعیم مبـدأ المصـلحة 

لجمیـــع الشخصـــیة ، كمـــا تقـــوم علـــى مبـــدأ التوزیـــع العـــادل للخیـــرات وفقـــًا لتصـــور أخالقـــي یرضـــي ا
ــــا یجــــب علینــــا أن نفســــح مجــــاًال للتفــــاوت  واســــتثناء مــــن هــــم أكثــــر تعرضــــًا للحرمــــان والفقــــر ، وهن

                                                
(1) Ibid, P. 210 . 
(2) Jeremy Moss: Egaltrarianism and the value of Equality ,Journal of Ethics 

,Social philosophy ,September university of Melbourne ,2009 ,p.4 
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وال یوجــد لــدینا ســبب  Morally amiss" خطــأ أخالقــي"والالمســاواة غیــر الظالمــة وال یوجــد بهــا 
  .  Redistribution "أخالقي لكي نزیل و نمحو مثل هذه الالمساواة من خالل إعادة التوزیع 

ذا كــان بارفــت قــد دافــع عــن نظریــة المســاواة الدنتولوجیــة ، نجــده یهــاجم نظریــة المســاواة    ٕ وا
  : الهادفة التي تري أن الالمساواة ظلم ، ووجه إلیها هذه االعتراضات 

راض األول تــري هــذه النظریــة أن عــدم المســاواة یكــون شــر البــد مــن تجنبــه، وهــذا یعنــي   :االعت
اص لــدیهم بصـر واآلخــرین فاقــدي نعمــة البصــر ، فیجــب علینــا أن أنـه إذا كــان لــدینا بعــض االشــخ

نجعل جمیع األشخاص مبتسرین ونتمنى لهـم العمـى ، لكـي تحـدث تلـك المسـاواة المزعومـة ، وممـا 
  . ال شك فیه أن هذا استنتاج مرعب وسخیف ، و لیس لها مبررات قویة لكي نقبلها 

راض  انياالعت نقبــل الحالــة التــي یكــون فیهــا إعــادة توزیــع  تــري هــذه النظریــة أننــا یجــب أن :الث
لألعضـــاء ، ألنـــه یجـــب علینـــا أن نـــؤمن بقیمـــة المســـاواة وأنهـــا هـــي القیمـــة الوحیـــدة ، فیجـــب علینـــا 
جمیعـًا أن نرغــب أن نكـون بعــین واحـدة ، ألن هــذا أفضــل مـن أن یكــون بعضـنا ال یملــك بصــر وال 

ال یوجـد فیـه أي معقولیـة وهـو لـیس عین یبصر بهـا ،ویكـون  أعمـي ، وهـذا غیـر صـواب بوضـوح و 
كافیـًا لكــي نطالــب بــأن مثـل هــذه النظریــة یمكــن أن تكــون صـواب ،ألنــه ال یجــب أن نصــبح جمیعــًا 
نمـــا  یجـــب أن نســـاعدهم فقـــط لتحســـین مســـتواهم ، ال أن نصـــبح  ٕ مبتســـرین لكـــي تحـــدث المســـاواة وا

مســاواة ، اى أن مــا نحــن فــي مســتواهم غیــر مبصــرین ، وذلــك فــى محاولــة لكــي نزیــل أســباب الال
یجب علینا هو أن نقدم الفوائد والمصلحة لمن هم أسـوأ حـاًال منـا ، لكـي نرفـع مسـتواهم ، وال یجـب 
علینـا أن ننتقـل إلــى مسـتوي هــؤالء مـن فقــر وجـوع وعمـي ونطالــب بـذلك لآلخــرین ونخفـض مســتوي 

واة الهادفــة ألنــه اآلخــرین لكــي یكونــوا فــى ظــروفهم  لكــي تحــدث المســاواة لــذلك تفشــل نظریــة المســا
  . من الصعب أن نبررها أو نقبلها عقلیا ، وال توجد لدیها مبررات معقولة لقبولها أو أسباب كافیة 

تـري هـذه النظریـة أنـه  فـي المسـاواة الهادفـة تصـبح  الالمسـاواة  شـر ، وأنـه  :االعتراض الثالث
منـا ، لكــي تصـبح أكثــر  یجـب علینـا أن نتمنــى بعـض الكـوارث الطبیعیــة للمجتمعـات األفضــل حـاالً 

سوءاً منـا ، أي أن هـذه الكارثـة الطبیعیـة تـنجح فـى إزالـة الالمسـاواة بـین المجتمعـات الغنیـة والفقیـرة 
  )١(.، وهذا بال شك غیر معقول بوضوح 

ذا كـــان بارفـــت قـــد هـــاجم نظریـــة المســـاواة الهادفـــة ، فـــذلك لكـــي یـــدعم نظریـــة األولویـــة  ٕ وا
انـه مـن الضــروري أن نعطـي األولویـة لمــن هـم أسـوأ حـاًال منــا ، لهـؤالء البؤسـاء أصــحاب .. " قـائالً 

الظــروف الصــعبة ، ویجــب أن نســاعدهم ونقــدم لهــم الفوائــد العظیمــة ونهــتم بكیــف نســاعدهم  ،وال 
یجـــب أن یصـــبح التوزیـــع متســـاوي ألننـــا یجـــب أن نخصـــهم بالفوائـــد والمنفعـــة وهـــذا یقلـــل مـــن عـــدم 

فــى الكــون ، وال یشــعر هــؤالء البؤســاء بــالظلم والحقــد علینــا ، لــذلك یجــب علینــا أن نعطــي  المســاواة

                                                
(1) Ibid, P.P, 207-208. 
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وحینئـــذ ال تكـــون عـــدم المســـاواة  بـــین األشـــخاص شـــر كمـــا یعتقـــد .. األولویـــة لهـــؤالء األشـــخاص 
  )١(".أصحاب نظریة المساواة الهادفة ، وال تظهر مشكلة فى عدم المساواة

  :لمساواة وذلك لثالثة أسبابنه ال توجد فروق بین األولویة واأهذا یري بارفت  وعلي
أن كـل مــن األولویـة والمسـاواة مبــادئهم واحـدة وهـى المطالبــة بالمسـاواة السیاســیة و :  السبب األول

لغاء االمتیازات الكیفیة  ٕ   .القانونیة وا
اني بب الث تصــارعا أو یتناقضــا بعمــق ویطالبــان كــل مــن األولویــة والمســاواة ال یســتطیعا أن ی: الس

  . بزیادة كمیة الخیرات والمنافع العامة لألشخاص األسوأ حاًال منا 
كل مـن المسـاوایتین وأصـحاب مبـدأ األولویـة یطـالبون بإعـادة  التوزیـع علـى الفقـراء  :السبب الثالث 

األســـباب الثالثـــة رأي األســـوأ حـــاًال منـــا ولـــیس التوزیـــع العـــادل المتســـاوي للممیـــزات العامـــة ، ولهـــذه 
  )٢(. بارفت أن التمییز بین األولویة والمساواة قد تم التغاضي عنه

ذا كــان بارفــت قــد رأي أنــه ال توجــد فــروق بــین األولویــة والمســاواة ، نجــد    ٕ  تومــاس ناجیــلوا
لمســاواة ، بــل أن األولویــة مطلــب لقیمــة المســاواة ، إن األولویــة لیســت هــي ا:" یمیــز بینهمــا قــائًال 

ولكــن األولویــة لیســت هــي القیمــة الوحیــدة للمســاواة ، كمــا أن األولویــة والمســاواة لیســتا متــرادفین ، 
األولویـــة ولـــیس المســـاواة ن نعطـــي ألآلخـــرین ونتـــرك أنفســـنا ، ویجـــب علینـــا  ألننـــا نعطـــي األولویـــة

ى أي شــخص آخــر ، ومــن هنــا یجــب علینــا أن نفضــل قیمــة لألطفــال المعــاقین مــثًال ونفضــلهم علــ
أنـــا أشــك فـــى .. " ولقـــد أعتــرض بارفـــت علــى نظریـــة ناجیــل هـــذه قــائالً " . األولویــة علـــى المســاواة 

نظریـة ناجیــل ، ألنهــا تحــتكم  إلــى األولویــة وال تـرتبط بالمســاواة وال توجــد عالقــة حاســمة وضــروریة 
  )٣(".قد ضل الطریق ألن األولویة هي جوهر المساواة بین األولویة والمساواة ، وناجیل هنا 

ولقد نادي بارفـت بـأن جـوهر المسـاواة هـو األولویـة وأحـد أشـكالها هـو التوزیـع وفقـًا للحاجـة   
ر مــن الرجـل الــذي أكثـ" االحتیاجـات الخاصــة " وأنـه یجـب أن یأخــذ الرجـل ذو االحتیاجــات األكبـر 

التوزیــع وفقــًا ألولویــة لــه احتیاجــات أقــل ، وهــذا هــو التوزیــع وفقــًا لمــا نحتــاج ، أي التوزیــع العــادل ، 
عــاق ، وحینئــذ ال یكــون التوزیــع العــادل هــو  ُ الشــخص الــذي یحتــاج إلــى المســاعدة ألنــه مــریض أو م

  ألنه یجب العمل على إعادة المساواة الكاملة فى تحمل الفوائد واألعباء بین أفراد المجتمع ، 
  
  

                                                
(1) Ibid, P.P, 214-215. 
(2) Derek Parfit : Equality or priority, P. 22.  
(3) Derek Parfit : Reasons and persons, P.P, 448-449. 
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التوزیـــع وفقـــًا لمـــا نحتـــاج وحینئـــذ ســـتحدث المســـاواة الكاملـــة بأقصـــى درجـــة ممكنـــة وهـــذا لـــه مغـــزى 
   )1(.أخالقي خطیر

ولذلك عارض بارفـت أصـحاب مـذهب المسـاواة الهادفـة الـذین یـرون أن عـدم المسـاواة یعـد    
المسـاواة یجعـل النتیجـة  تتجـه نحـو األسـوأ ، ألنـه یجـب أن یحـدث شر كبیر ، وأن السـیر باتجـاه ال

تـــوازن بـــین الفوائـــد التـــي تـــذهب لآلخـــرین األســـوأ حـــاًال منـــا واألعبـــاء التـــي تلقـــي علینـــا ألن  هـــؤالء 
  )٢(. األشخاص هم في احتیاج  شدید لهذه الممیزات والمكاسب 

عتقد بارفت أن هناك ثالث نظریات أخالقیة معقولة عبرت عن العالقة الضروریة بـین وی
   :ولویة والمساواة وهىاأل 
   Cohoneنظریة كوھین  -١

تهدف إلى عـدم إلحـاق الضـرر النسـبي بـاآلخرین األسـوأ حـاًال منـا ، ألنـه یجـب أن تصـبح 
ة بــین اآلخـرین ، ویعتقــد بارفــت األولویـة لألشــخاص المحتــاجین ، وبـذلك نزیــل كــل صـور الالمســاوا

  . أن هذه االفتراضات لكوهین هي أساس نظریة رولز فى العدل التوزیعي 
   Akeنظریة  -٢

تهــدف إلــى أن تحــدث مســاواة تامــة فــى المجتمــع ، وتلــك المســاواة تــرادف العــدل المطلــق ، 
سـین حـال وتحدث حینما یضحي الشـخص صـاحب الثـروة لآلخـرین لتحقیـق المسـاواة للمجتمـع ولتح

الفقـراء وجعــل حیـاتهم أفضــل ، وهـذا الشــخص لدیــه العدیـد مــن األسـباب األخالقیــة لكـي یفعــل ذلــك 
  . ولكي یضحي من أجل اآلخرین ببعض المكاسب الكبیرة والتي ال تفوق خسارة اآلخرین 

 Temkin larryنظریة  -٣

طلــق ویجــب أن نهــتم بالمعــاقیین    ُ ونوجــه لهــم احتــرام  تهــدف إلــى أن عــدم المســاواة تكــون شــر م
  . كبیر واهتمام أكبر لفاقدي البصر المبتسرین ، وهذا یجعل النتیجة أفضل 

وعلى هذا ، أید بارفت هذه النظریات األخالقیة الـثالث ، وعـارض نظریـة المسـاواة األقـوى   
 ، ورأي أنـه ال یمكـن تصـدیقها ألن الســیر باتجـاه الالمسـاواة لـیس مــن شـأنه أن یجعـل النتیجـة أســوأ
أو شـــر ، وهـــذا تفكیـــر أخالقـــي ضـــعیف لطبیعـــة األخالقیـــة ، ونظریـــة المســـاواة األقـــوى لهـــا معـــاني 
ضمنیة غیر مقبولة وتتعارض بشدة مع بعض معتقداتنا األخالقیة ، لذلك فهي أقـل عقالنیـة ، كمـا 

ألن  أن نظریة المساواة الهادفة تبدو غیـر معقولـة ، ویجـب علینـا أن نقلـل مـن الالمسـاواة الكونیـة ،
عــدم المســاواة بــین أفــراد نفــس المجتمــع ال یجعــل أفــراده متعــاونین ولــیس لهــم هــدف واحــد وســوف 

لـــذلك یجـــب علینـــا أن نتحـــرك باتجـــاه نظریـــة األولویـــة وأن نطالـــب بهـــذا ... تمحـــي فكـــرة المشـــاركة 
                                                

(1) Ibid , P. 448.  
(2 ) Derek Parfit: Equality and priority , p. 213. 
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أن  التغییر األخالقي نحو األولویة وأن نقلل من عدد األشخاص األسوأ حـاًال منـا ، وهـذا مـن شـأنه
یجعل النتیجة أفضل ، ومن جهة أخري ، فإن أشكال نظریات الالمسـاواة واألولویـة متطابقـة وتتفـق 
مع بعضها ولكن بینها اختالفات دقیقة إلى حد ما ، ولذلك ال نسـتطیع أن نقـرر أي نظریـة سـتكون 
صــواب فــى جمیــع المواقــف الحیاتیــة وال أن نوضــح مــا هــي أفضــل نظریــة علــى اإلطــالق ، لــذلك 

  )١(. لینا أن نقدر جمیع مذاهبها ، ألن لها فوائد جوهریة حقیقیة معقولة وأخالقیة ع
كما أن نظریة األولویة تقوم علـى منفعـة األشـخاص األقـل حظـًا منـا ومـن یعـد حـالهم أسـوأ   

ن یعطـوا ویحسـنوا إلـى مـن هـم أسـوأ حـاًال مـنهم ، ویجـب منا ، ومن هم أحسـن حـاًال یجـب علـیهم أ
أن یتحـقق ذلــك علــى مســتوي األفــراد ومســتوي الـدول أیضــًا ، فالــدول الغنیــة یجــب علیهــا أن تعطــي 
الــدول الفقیـــرة التـــي تمــوت جوعـــًا وأن نســـتبعد مصـــالحها ومــن ثـــم نبتعـــد جمیعــًا عـــن هـــذا المنظـــور 

  )٢(. ا العالم المثالي المنصف  العادلالبراجماتى النفعي ، ومن ثم یمكنا خلق هذ
ذا كان بارفـت قـد أیـد نظریـات المسـاواة ، إال أنـه یوجـد اعتراضـات علیـ   ٕ ا یمكـن تجاهلهـ  هوا

ألنها ال تشـكل أي قیمـة أخالقیـة تسـعي ضـد مسـاعدة االشـخاص الفقـراء ، ألن حرمـان االشـخاص 
مــن ثــرواتهم فیــه ظلــم وعــدم مســاواة ، فهــذا لــیس توزیعــًا مثالیــًا للثــروات ، كمــا أن هــذا المبــدأ یعمــل 

ذا ضد رفاهیة االشخاص الذین یستحقون هذه الرفاهیة ، وال یجـب أن تتحقـق هـذه المسـاواة علـى هـ
  )٣(. النحو الظالم ویجب أن یحدث مفهوم جدید مشترك للمساواة 

 قیمة العدل - ٢
   :یة ، وتقوم على ثالثة مبادئ هيتحتل قیمة العدل أهمیة بالغة في نظریة بارفت األخالق

، وهـــو یؤكـــد تحقیـــق المبـــادئ  زیـــع العـــادل للمكاســـب واألعبـــاء بـــین األشـــخاصمبـــدأ التو : األول
التوزیعیــة التــي یجــب أن تطبــق بحیادیــة ، أي التوزیــع المتســاوي بــین األشــخاص المختلفــین وقســمة 
األمـــوال بــــین المــــواطنین والتوزیــــع العــــادل للخیــــرات والمنـــافع لشــــخص واحــــد فــــي الحاضــــر ولذاتــــه 

أن نفــرض علــى أنفســنا االعبــاء لكــي نــنعم بــالممیزات والفوائــد ونحــن فــى المســتقبلیة ، ویجــب علینــا 
مرحلـة متقدمــة مـن العمــر ، ولكــي ال نظلـم ذاتنــا المسـتقبلیة ، ویجــب أن یكــون فعلنـا عــادل ویحمــل 

  . مبادئ توزیعیة حیادیة 
   :مبدأ التعویض، وینقسم إلى قسمین : الثاني
             Pure- Compensationتعویض خالص -١

 Quasi - Compensation تعویض ظاهري -٢

                                                
(1) Derek Parfit : philosophy and public Affairs, 2009, P. 30. 
(2) Eitan Freedeneberg : Necessary and sufficient, finding the ideal and Jusat 

world, Equality and impartiality, april 23, 2008, P.P, 5-6. 
(3) Richard J. Arneson : international Journal of analytic philosophy, 2008,p. 87. 
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هو تعویض ضروري مـن أجـل أن نتحمـل أعبائنـا بطریقـة أسـهل ، ویجـب أن  :التعویض الخالص 
یحدث هذا التعویض طوال الوقت ،ویجب علینا أن نتحمل ونساعد الشخص الذي یكـون ألمـه أشـد 

علنـــا ذلـــك فســـوف نقلـــل مـــن وأصـــعب وال یمكـــن أن یأخـــذ تعـــویض عـــن هـــذا األلـــم ، ألننـــا إذا مـــا ف
مجموع معاناته ، فمبـدأ المسـاواة یخبرنـا أن نعطـي بعـض مـن األولویـة لكـي نسـاعد الشـخص الـذي 
لـم یكــن لدیــه التعــویض طــوال الــزمن، وهــذا هـو العــدل نفســه الــذي یعبــر عنــه التعــویض الخــالص ، 

  . وهذا التعویض له أهمیة أخالقیة كبیرة
ینمــا یختــار شــخص مــا أن یتحمــل االعبــاء اآلن مــن أجــل هــو الــذي یحــدث ح:التعــویض الظــاهري 

مصـــلحته الشخصـــیة والمنفعـــة فـــى المســـتقبل ، ونحـــن ال نســـتطیع أن نعـــوض مـــن خـــالل المنـــافع 
والفوائــد التــي نقــدمها لألشــخاص اآلخــرین الــذین نحــبهم ویكونــوا أقــرب النــاس إلینــا كأوالدنــا ، ألننــا 

فقـر ومــن ذلــك المصــیر المــؤلم ، فنضــحي بمصــلحتنا سـیكون هــدفنا هــو إنقــاذ أطفالنــا مــن الجــوع وال
وهـذا  )١(. ومنفعتنا من أجل أوالدنا ونؤثر مصـلحة أوالدنـا علـى أنفسـنا ، وهـذا یجعلنـا سـعداء أكثـر 

یسعفنا الوقـت و لـم نعـوض عمـا  تحملنـاه مـن ألـم هو التعویض الذي ننتظره ونتوقعه ، حتى لو لم 
وأعبــاء ، ولكــن هــذه التضــحیة بمصــلحتنا تعــد خیــرًا لنــا وســوف تفیــد أوالدنــا وتجعلنــا آبــاء صــالحین 
فى نظر أوالدنا ، وتكون كمیة المصالح والفوائد التـي تـذهب إلـى أطفالنـا بمثابـة نـوع مـن التعـویض 

لفوائــد التـي نحصــل علیهـا فــى المسـتقبل ســتعطبنا تعــویض عمـا تحملنــاه مـن معانــاة وألـم ، كمــا أن ا
ظــاهري تقریبــي مســتقبلي مــن خــالل مــا یــذهب لآلخــرین مثــل أحبابنــا مــن منفعــة ، وهــذا لــه أهمیــة 
أخالقیة كبیرة ولكـن حینمـا یـنعم أوالدنـا بالمصـالح والفوائـد والخیـر ، هـل سـتختفي معاناتنـا ونعـوض 

  )٢(.ترك بارفت هذا السؤال مفتوحاً  ، لقد! عما تحملناه من مشقة واعباء ؟
ویعني الرضا الحقیقي الـواقعي مـن الشـخص الـذي یجـب :  مبدأ الرضا الحقیقي الواقعي : الثالث

علیـــه أن یتحمـــل األعبـــاء مـــن أجـــل اآلخـــرین ، ومـــن جهـــة أخـــري ، ال یجـــب علینـــا أن نظلـــم هـــذا 
" س كافیـًا لـذلك أیـد بارفـت التعـویض الخـالص فـى كتابـة الشخص ألن قبوله تحمل هذه االعبـاء لـی

، ولكن موقفه هذا قد تحول وتغیر فكریًا مـن االعتقـاد بـالتعویض الخـالص  ١٩٨٦عام " التعلیقات 
" إلى االعتقاد في  التعویض الظاهري التقریبـي فـى ظـل المبـدأ االیثـاري الـذي عبـر عنـه فـى كتابـة 

تعویض الظاهري لـه أهمیـة أخالقیـة أكبـر مـن التعـویض النقـي ، وهذا ال ٢٠٠٦عام " تسلق الجبل 
ولكــن ال یجــب أن یحــدث تعــویض خــالص نقــي طــوال الوقــت . الــذي یعــوض فیــه الشــخص اآلن 

یجـب أن یكـون هنـاك اجبـار أو إكـراه ال للذات التي تعیش في مجتمع تبادلي یتسم بالمشاركة ،كمـا 

                                                
(1) Derek parfit : Comment's, Appendix, intertemporal injustice, P.P. 868-869. 
(2) Ibid, P.P, 870-871. 
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یر عادل ، فـال یجـب أن نتحمـل ونحـن كـارهین أو قسر لكي نتحمل هذه االعباء ألن هذا موقف غ
  )١(.لهذه األعباء ویجب أن تحدث عدالة توزیعیة لكي تتحقق المساواة والعدل االجتماعي 

  :ارفت أن للعدل ثالثة أنواع كما یري ب 
ــذاتي  -١ وهــو مــا یجــب علــي أنــا وحــدي فعلــه ،  :Subjective Rightnessالعــدل ال

ســـبب قـــوي لـــدي للقیـــام بهـــذا الفعـــل ، وحینمـــا أقـــرر مـــا أفعلـــه ، فیجـــب علـــى أن  ویشـــترط وجـــود
اتجنب الظلـم الـذاتي ، فمـثًال یجـب علـى أن ال أوجـه اللـوم إلـى آبـاء هتلـر ألنهـم أتـوا بطفـل مثـل 

  . هتلر إلى الوجود ، فهذا المطلب ظالم وغیر معقول وهذا هو العدل الذاتي 
هـو مـا یجـب علینـا فعلـه جمیعـًا ، أنـا  :Objective Rightnessالعدل الموضـوعي  -٢

وأنــت ونحــن ، لــذلك یجــب علینــا جمیعــًا أن نعــرف كــل الحقــائق المتصــلة باألخالقیــة ، والعــدل 
الموضــوعي یحتــل أهمیــة بالغــة فــى نظریتنــا األخالقیــة ولــه أولویــة واضــحة علــى العــدل الــذاتي 

شـر ذاتـي یوجـب اسـتحقاق  الذي قد یلحـق  الضـرر بـاآلخرین ویسـبب خطـأ موضـوعي  ویصـبح
اللوم وضرورة التعـویض ، لـذلك فـإن هـذا العـدل الموضـوعي یعبـر عـن نظریـة مثالیـة لهـا أهمیـة 
أخالقیة عملیة تطبیقیة كما أن العدل الموضوعي هـو مجمـوع األفعـال العادلـة الذاتیـة التـي نقـوم 

ولهــا تــأثیرات طیبــة  بهــا جمیعــًا فــى وقــت واحــد ، وهــذا ینــتج عنــه أفعــال خیــرة یمكــن أن نتوقعهــا
  )٢(.وخیرة محتملة ، وهذا العدل الموضوعي له مطالب موضوعیة كامنة فى تفكیرنا األخالقي 

العـدل الموضـوعي ، وهو ینشأ عندما یتطابق العدل الذاتي مـع  :العدل الذاتي الموضوعي -٣
فیصــبح عــدل ذاتــي موضـــوعي وحینمــا تتوحــد أســـبابنا مــع أهــدافنا فیتولــد هـــذا النــوع مــن العـــدل 
حینئذ ال یمكن التفریق  بینهم في التطبیق العملي، لذلك یجب علینا السعي إلـى تحقیـق كـل مـن 

لعــــدل العـــدل الــــذاتي والموضـــوعي ، وحینئــــذ یتشــــابه الفعـــل فــــى العـــدل الــــذاتي مــــع الفعـــل فــــى ا
الموضـوعي ، وهــذا لــه مبــررات أخالقیـة قویــة ویعتمــد علــى معتقـداتنا المعقولــة ،  لــذلك ال یجــب 
علینا أن ننشد العدل الموضوعي بمفـردة ألن ذلـك محـض هـراء وفیـه خطـأ كبیـر ، ویجـب علینـا 
 جمیعًا أن نقرر ما نفعله وتكون أفعالنـا عادلـة ذاتیـة وحینمـا تتوحـد هـذه األفعـال فـى الهـدف نجـد

  . أنفسنا ننشد العدل الذاتي والموضوعي معًا وهما متطابقتان ومتفقان
وعلــى هــذا ، یــري بارفــت أن فعــل العــدل الــذاتي هــو خطــأ موضــوعي ، ویجــب أن نختــار   

الفعل الذي یحدث علیه اتفاق عام فیصبح فعل موضوعي ، وهـذا الفعـل سـوف ینـتج أفضـل نتیجـة 
ل العـــدل الموضــوعي ألنـــه هـــو الــذي یحقـــق أفضـــل ممكنــه ، لـــذلك یجــب علینـــا أن نهـــدف إلــى فعـــ

وهـذا الفعـل ال ینـتج عنـه آثـار سـیئة ، ویجـب ،نتیجـة ممكنـة لآلخـرین وأقـل مخـاطر لآلخـرین أیضـًا 
                                                

(1) Ibid, P. 872. 
(2) Derek Parfit : Five Mistakes in moral mathematics, university kanses, 1988, P.P, 

2-4. 
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علینــا جمیعــًا أن نقــوم بمثــل تلــك األفعــال العادلـــة الموضــوعیة ، ألنــه إذا مــا فعلــت أنــا هــذا الفعـــل 
تكون ســیئة وســوف یتســبب ذلــك فــى كارثــة وال وفعلــت أنــت فعــل ظــالم غیــر عــادل فــإن النتیجــة ســ

  . ینجم عنه أي أفعال عادلة 
وباإلضـافة إلـى ذلـك ، یـري بارفـت أن الفعـل الـذي یتسـم بالعـدل هـو الفعـل الـذي ینـادي بــه   
ویكــون فیـه الشــخص  فاعـل أخالقــي فـى مجتمــع عـادل ، وهــذا هـو مــا " مــذهب النتـائج " أصـحاب 

عــادل ومثــالي و نزیــد مــن الحــد األقصــي للخیریــة ، ولــذلك  یجــب علینــا فعلــه ، ویكــون فعلنــا فعــل
عــارض بارفــت تفكیــر دونالــد ریجــان حینمــا عــارض الفعــل فــى مــذهب النتــائج ورأى انــه فعــل ظــالم 
وخــاطئ ، ورأي بارفــت أن مشــروع ریجــان هــذا مضــلل وخــادع ونظریتــه األخالقیــة فاشــلة وال تقودنــا 

عبـر إلى أفضل نتیجة ممكنة، كما أن الفعل لدي مـ ُ ذهب النتـائج ال یحتـاج أن یعـدل أو یغیـر وهـو ی
عن العدل الموضوعي وهذا الفعل یعبر عن أفضل نتیجـة ونصـل إلـى الحـد المتوقـع مـن الخیریـة ، 
ألنـه مــن الممكــن أن نتنبــأ بمــا ســیفعله اآلخــرون وحینئــذ ســنفعل مــثلهم ، لــذلك یجــب أن یتســم فعلنــا 

ل أخالقـي ، أي أن مـذهب النتـائج ال یفشـل فـى أن بالعدل ، ویجب أن نعامل بعضنا البعض كفاع
یخبرنا بمـا یجـب علینـا فعلـه معـًا بطریقـة مثالیـة ألنـه یزیـد مـن الحـد األقصـى المتوقـع للخیریـة وهـذا 
یحقـق أفضــل نتیجـة ممكنــة وهـذا هــو مـا یجــب علینـا بالفعــل أن نعملـه ، اذن یجــب علینـا أن نوســع 

لموضــوعي ، ویجــب علینــا أن نعامــل اآلخــرین كمــا مــن مــذهب النتــائج لكــي یشــمل نظریــة العــدل ا
رعبـــة وینـــتج مشـــكالت تعاونیـــة حقیقیـــة ، ألننـــا  ُ یعاملونـــا ، ولكـــن هـــذا األمـــر لـــه تطبیقـــات عملیـــة م
سنصطدم باألشخاص األنانیون الـذین توجـد لـدیهم مثـل هـذه المشـكالت التعاونیـة ، أمـا االشـخاص 

لتعاونیــــة بوضــــوح ألنهــــم یعطــــون فوائــــد كثیــــرة االیثــــاریون فــــال توجــــد لــــدیهم مثــــل هــــذه المشــــكالت ا
  )١(.لآلخرین وال یأخذون كما یعطون ویكون علیهم أعباء أكبر 

، ورأي أنـه ال یحتـاج إلــى تغییـر أو تعــدیل ،  AC"مـذهب النتــائج  "ولقـد دافـع بارفــت عـن  
، ونحقـق العـدل الموضـوعي ألنه یدلنا على الفعل الصواب المثالي لكي ننـتج أفضـل نتیجـة ممكنـة 

والخیر الموضوعي ،ألنه یطالب أن كل منا یفعل بطریقة صـواب إذا مـا أنـتج أفضـل نتیجـة ممكنـة 
، ولكــــن ال یســــتطیع جمیــــع األفــــراد الوصــــول إلــــى أفضــــل نتیجــــة ویصــــبح الحــــل هــــو التعــــویض ، 

  )٢(. له تعویض هذا الشخص عما لحق به ضرر وألم ومعاناة بسببي وهذا هو ما یجب علینا فع
االخطــــاء " وتـــري الباحثـــة أن تفكیـــر بارفــــت األخالقـــي قـــد تطـــور وتغیــــر ألنـــه فـــى كتابـــه   

ویـري أنـه ال یحتـاج أن " مـذهب النتـائج " ، یـدافع عـن  ١٩٨٨" الخمسة فى الریاضیات األخالقیة 
" تطـــورت فـــى كتابـــة  یتغیــر ویكفـــي لقیـــام العـــدل الموضــوعي ، فـــى حـــین أن نظریتـــه األخالقیــة قـــد

                                                
(1) Ibid, PP. 3-5. 
(2) Ibid, P.P. 5-8.  
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ال یكفـي بمفـرده وانـه بمفـرده خـاطئ " مذهب النتـائج " ، حینما رأي  أن  ٢٠٠٦عام " تسلق الجبل 
  . ویجب أن یجمع مع المذهب التعاقدي والكانطیة لكي نصل إلى ذلك الفعل المثالي العادل

                                          
 النظریات المفسرة للعدل

  :المفسرة للعدل كاآلتي النظریاتیعرض بارفت       
وهــى تخبرنــا أن الفعــل الــذاتي بــه خطــأ موضــوعي وغیــر  :نظریــة الحــس المشــترك األخالقــي ) ١

ألنـــــه هـــــو الفعـــــل " مـــــذهب النتــــائج " عــــادل  ،وكیـــــف أنـــــه یجــــب علینـــــا أن نختـــــار الفعــــل فـــــى 
  .  الموضوعي الذي ینتج أفضل نتیجة ممكنة

یفتقــر إلــى الفضــیلة " مــذهب النتــائج " تـري تلــك النظریــة أن الفعــل فــي  :ن ریجــا نظریــة دونالــد) ٢
الجوهریــة الفعلیــة الممكنــة ،ولــذلك یجــب علینــا أن نــرفض هــذه النظریــة ألنهــا تــؤدي إلــى أفعــال 

  . غیر عادلة و أن نقبل نظریة التكیف التي تنتج أفضل نتیجة ممكنة ومحتملة 
نتیجـة ممكنـة ویكـون قـادر علـى التكیـف مـع الظـروف  هـو الـذي یحقـق أفضـل :مذهب النتائج ) ٣

  .،ألنه یضع في اعتباره  تأثیر أفعالي على اآلخرین وعواقب فعلى ونتائجه البعیدة والقریبة 
تــأثیر أدنــي و تــأثیر أعلــي ، فلقــد أعتقــد بارفــت أن الفعــل یعــد  -:هــي نوعــان  :نظریــة التــأثیر ) ٤

میعًا ، لـذلك یجـب علینـا إن نراعـي هـذه التـأثیرات لفعلنـا ظالمًا حینما نتجاهل تأثیرات ما نفعله ج
علــى اآلخــرین ألن أفعالنــا یكــون لهــا تــأثیر علــى اآلخــرین قــد یضــرهم أو یفیــدهم ، أي أن هنــاك 
تـــأثیر بینـــي وبـــین اآلخـــرین ، أي أن أفعـــالي لهـــا تـــأثیر علـــى اآلخـــرین بصـــورة مباشـــرة ،ویصـــبح 

لـــى اآلخـــرین ، وقـــد تكـــون تلـــك التـــأثیرات علـــى فعلـــي عـــادل حینمـــا یكـــون لفعلـــي نتـــائج خیـــره ع
اآلخرین تافهـة وضـئیلة ومشـتتة بـین اآلخـرین ، أي أنـه یجـب أن یصـبح  فعلنـا جمـاعي لكـي ال 
تكــون تلــك التــأثیرات ضــئیلة غیــر مدركــة بــالحس وبالتــالي ال یمكــن تجاهلهــا ، كمــا توجــد لــدینا 

مبـررات أخالقیـة لكـي یصـبح  فعلنـا جمـاعي ، فعـل أ ُ خالقـي یتسـم بالمشـاركة ولـه تـأثیر أسباب و
كبیـر علــى اآلخـرین ، ویطلــق علیـه تــأثیر أعلـي ، أمــا التـأثیر األدنــى  یقـل فیــه عـدد األشــخاص 
المشـــاركین فـــي الفعـــل ، فلـــذلك یقـــل تـــأثیر الفعـــل علـــى اآلخـــرین ، وكلمـــا زاد عـــدد االشـــخاص 

                                                )١(.المشاركین فى الفعل ،زاد تأثیر الفعل على اآلخرین 
وعلــى هــذا ، یــري بارفــت أن التــأثیر یجــب أن یحــدث مــن كثیــر إلــى كثیــر ولــیس مــن واحــد   

إلى واحد ،ألن كل فعل فردي له تأثیر ضعیف على الفـرد ، وكلمـا زاد عـدد االشـخاص المشـاركین 
مجموعــة كبیــرة مــن األشــخاص وهــذا التـــأثیر  فــى الفعــل وتحــول إلــي فعــل جمــاعي لــه تـــأثیر علــى

یمكن إدراكه  بالحس ، ولكن كلما زاد عدد األشخاص الذین یتم التأثیر علـیهم ، یكـون هـذا التـأثیر 

                                                
(1) Ibid, P.P 9-10. 
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أدنـــي ، والعكـــس صـــحیح كلمـــا قـــل عـــدد األشـــخاص الـــذین یـــتم التـــأثیر علـــیهم بفعـــل جمـــاعي كـــان 
درك بالحس ُ   )١(.التأثیر أعلى وم

یري بارفت أنه لكي نصـل إلـى أفضـل نتیجـة ممكنـة یجـب علینـا أن نتعـاون  :نظریة المشاركة  )٥
ونتشــــارك معــــًا فــــى صــــنع القــــرار ، أي أن مــــن یضــــع القــــرار هــــم األفــــراد التــــي تعمــــل معــــًا فــــى 
المجموعــة ، وهــذا هــو مــا یجــب علینــا أن نفعلــه ، أي یجــب أن ال یكــون القــرار مــن فــوق و ال 

لمجموعـة ویصـبح قـرار فـردي مفـارق ألفـراد تلـك المجموعـة ، أي أن الجماعـة یتخطـي أعضـاء ا
صائب   )٢(.المكونة من األفراد هي التي یجب أن تضع القرار معًا ألن قرار المجموعة دوما ً

وتري الباحثة ،أن بارفت حین قرر أن من یملك حق اتخـاذ القـرار هـو المجمـوع ولـیس فـرد   
عــین  ُ ، قــد أســتبعد نظریــة الســوبرمان أو البطــل  أو الجــوكر الــذي یقــرر بمفــرده ویقــود المجتمــع ، م

وهذا یتفق  مع نظریة المشـاركة التـي دومـًا مـا نـادي بهـا وبنظریـة الهـدف التـي تعنـي توحیـد أهـدافنا 
في هدف أسمي هو مصلحتنا جمیعًا ، وهذا هـو مـا یجعـل النتیجـة تتجـه إلـى األفضـل ، ومـا یجـب 

نــا فعـلـه جمیعــًا ، اى الوصــول إلــى نظریــة الفعــل المثــالي العــادل ، وكأنــه قــد أراد أن یستعصــم علی
  . بالمجتمع ویحتمي به ،ألنه استبعد  السند والعون األلهى الذي ال ینضب ،فال عزاء له 

ومـــن جهـــة أخـــرى ،یـــري بارفـــت  إنـــه فـــي ذلـــك القـــرار الجمـــاعي ال یكـــون هنـــاك أي  قـــرار   
عـة ال تخطـأ بفعـل المشـاركة ویصـبح لـدینا سـبب أخالقـي فـى أن  نتشـارك فـى متطـرف ألن المجمو 

اتخـاذ القـرار لكـي ال یصـبح  قـرار متطـرف ، وعلـى هـذا یجـب علینـا المشـاركة فـى أتخـاذ القـرار أنــا 
وأنت ، لكي نتجنب تعذیب األبریاء ولكي ال یعد  فعلي خاطئ أو غیـر معقـول أو ال أخالقـي ألنـه 

ین األبریاء ، لذلك ال یجب علینا أن نحـتكم إلـى األفعـال المفـردة التـي تلحـق سیلحق الضرر باآلخر 
ب علـى أن أشـعر بمسـئولتي وواجبــي ویجـ )٣(.الضـرر بـاآلخرین وال تشـاركهم وجـدانیًا فـى معانـاتهم 

األخالقي نحو اآلخرین ، فأتجنب تلك األفعال المفردة ، لكـي نجعـل أفعالنـا أخالقیـة ونجعـل حیاتنـا 
تتجه نحو األفضل ، وحینئذ فـنحن ال نختـار مصـلحتنا علـى حسـاب اآلخـرین ، ولـذلك ال یجـب أن 

أن نتشـارك فـي صـنع القـرار وأن یكـون ینفرد الجوكر بصنع القـرار بمفـرده ، بـل یجـب علینـا جمیعـًا 
القرار قرارنا جمیعًا ، ولیس قرار واحد منا ، ألنه إذا ما أختار الجـوكر بمفـرده لنـا ، فـإن هـذا القـرار 

  . سیكون بال شك قرار متطرف وغیر عادل أو منصف
  
  

                                                
(1) Ibid, P.P, 25-27. 
(2) Ibid, P.P. 29-30. 
(3)Donalld Regnan : Does participation Matter ? An inconsistency in parfit's 

moral mathematics , Princeton university, P.2. 
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القـرار المتطـرف هـو القـرار الـذي یضـعه شـخص واحـد  :نظریة الجوكر والقرار المتطرف) ٦
ثر علــى المجموعــة كلهـا ، و هــذا الفعــل ال أخالقـي وال یوجــد لــه سـبب معقــول ، بــل ســبب ویـؤ 

یبـــرر وال یصـــبح هـــذا القـــرار المتطـــرف فعـــل مثـــالي، ألنـــه یجـــب أن  متطـــرف ، وال یمكـــن أن ُ
ذا مــا قــام الجــوكر بمفــرده  ٕ یشــترك فــى الفعــل الجمیــع طالمــا أنــه ســوف یــؤثر علــى المجمــوع ،وا

یهمـل عـدد كبیـر مـن األشـخاص الـذین یسـتحقون المسـاعدة بصنع القرار، فإن قراره  المتطـرف ُ
، لــذلك یجــب أن تحــدث المشــاركة فــى الفعــل ، كمــا یحــدث  فــي التصــویت فــى االنتخابــات ، 
فال یحدث هناك تصویت ، إال إذا قام جمیع األفراد واشـتركوا فـي التصـویت فـي االنتخابـات ، 

ح فردیًا متطرفًا بـل جماعیـًا كمـا فـي االنتخابـات وكذلك بالمثل نجد أن القرار ال یجب أن یصب
، ألنــه یجــب علینــا أن نحتــرم كــل فاعــل أخالقــي للوصــول إلــى أفضــل النتــائج ولكــي نتجنــب 
األفعال الخاطئة ، لذلك فأنه یجب علینا جمیعًا أن نتشارك فـي صـنع القـرار لكـي نتفـادي تلـك 

ا هـو األفضـل لنـا جمیعـًا ولكـي ننـتج المشكالت التعاونیة وهذا القـرار المتطـرف ولكـي نعمـل مـ
أفضل نتیجة ممكنة  ،وذلـك ألن الجـوكر ال یسـتطیع أن یحقـق بمفـرده أفضـل نتیجـة ممكنـة ، 
بــل یجعلنــا نتجــه مــن ســیئ إلــى أســوأ بفضــل هــذا القــرار المتطــرف الــذي یتضــمن العدیــد مــن 

  )١(. المشكالت التعاونیة 
السببیة هي عالقة السبب بالمسبب ، أو العلة بالمعلول ، ویـري بارفـت أنـه : نظریة السببیة) ٧

ال یهــم أخالقیــًا حــل مشــكلة الســببیة ، وال یجــب علینــا أن نتســاءل أخالقیــًا هــل هــي ضــروریة أم 
ال ؟ ، فــنحن ال  غیــر ضــروریة ؟ ، أو هــل عالقــة الســبب بالمســبب عالقــة ضــروریة حتمیــة أم

نحتــاج إلــى إعــادة حــل هــذا اللغــز ، ألنــه ال یهــم أخالقیــًا البحــث عــن جــدوى هــذه العالقــة بــین 
الســبب والمســبب ، فمــثًال حینمــا یوجــد مجموعــة مــن األشــخاص یقومــون بتصــویب النــار علــى ، 

لضـرر فأن فعلهم هذا هو السبب  في قتلي ، كما أنه  ال یوجد أحد من الذین قتلوني قـد الحـق ا
بي ، ولم یوجد أحد منهم یصبح فعله سیئ بالنسـبة لـي وخـاطئ ، ولكـن هـؤالء الرجـال معـًا كـان 
فعلهم خاطئ ، وهم جمیعًا قد فعلوا بطریقة خاطئـة ویجـب علینـا أن نحـتكم إلـى مـا فعلـوه جمیعـًا 
، ألنهم جمیعًا ولیس شخصًا بمفرده منهم قد تسـبب فـى إلحـاق الضـرر بـي ، وكـانوا أسـباب فـى 
إصــابتي بالضــرر ، وكــان فعلهــم جمیعــًا خاطئــًا وهــذا هــو الخطــأ الموضــوعي ، وهــم جمیعــًا قــد 
عملــوا بطریقــة خاطئــة ، أي أن الخطــأ یكــون فــى الفعــل الجمــاعي ولــیس الفعــل الفــردي ، لــذلك 

  )٢(. یعد خطأ موضوعي 
الء الرجــال الــذین یطلقــون النــار وتمضــي الســببیة خطــوة أبعــد مــن ذلــك حــین تــري أن عمــل هــؤ      

قدر من قبـل ، أي أن فعـل القتـل كـان فعـل ضـروري ، حتـى لـو لـم یوجـد  أحـد یصـوب  ُ علي كان م
                                                

(1) Derek parfit : five Mistakes in moral mathematics, P.P. 29-32. 
(2) Ibid, P.P, 17-18. 
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علـى النـار ویصـبح السـبب فــي مـوتي، اى أننـي كنـت سـأموت ولكــن بطریقـة مختلفـة نوعـًا مـا ، لــذا 
ة التــي كنـت ســأموت فـإن فعـل المــوت هـو فعــل مقـدر علــى، فأنـا كنـت ســأموت ولـو اختلفــت الطریقـ

مقـــدر علـــى ، أي أن قتلـــي ســـوف یكـــون قـــرار  بهـــا، بالنـــار أو بغیرهـــا فكلهـــا أســـباب فقـــط للمـــوت اُل
مأخوذ من قبـل ویكـون قـرار حتمـي متطـرف، وهـذا الرجـل الـذي قتلنـي لـم یقصـر مـن حیـاتي وبـذلك 

هـذا نسـتطیع أن فعله ال یكون سیئ بالنسبة لي، ولكنه یستحق اللـوم والعقـاب لمـا فعلـه مـن أثـم ، وب
  . نحل لغز السببیة أو العلیة 

هذه كانت النظریات التي فسرت العدل وعرضها بارفت وتناولها بالنقد والتحلیـل ، ثـم بعـد ذلـك   
ــا أن نحقــق قیمــة العــدل مــن  ــة لكــي نتجنبهــا إذا مــا أردن ــر العادل ــة مــن األفعــال غی عــرض أمثل

  :الناحیة التطبیقیة كاآلتي
ألن أفعــال التعــذیب كلهــا خاطئــة وظالمــة بســبب مــا تحدثــه مــن نتــائج ســیئة  ، تعــذیب األبریــاء) ١(

ومعانـاة للضــحیة تكــون مدركـة بــالحس وال یمكــن تجاهلهـا، كمــا فــى عملیـات اإلبــادة الجماعیــة 
أو عملیـــات القتــــل الجمــــاعي التــــي یقـــوم بهــــا الجنــــود المغلــــوبین علـــي أمــــرهم ألنهــــم یطیعــــون 

ب هـذا الفعـل الالأخالقـي الـذي یحـدث الـم مـدرك بـالحس ، األوامر وتكون تلك دوافعهم الرتكـا
ویجـــب أن یصـــبح الفعـــل غیـــر عـــادل حینمـــا تقـــوم المجموعـــة معـــًا بإلحـــاق الضـــرر بـــاآلخرین 

دان ویشجب ویوجه له اللوم األخالقي ُ   )١(.ویكون فعلهم خاطئ یستحق أن ی
لعقـاب والـردع ولـیس مجـرد اللـوم األخالقـي ، وتري الباحثة أوًال ، أن هـذه الـدوافع تسـتحق ا  

ألنهـا تسـقط العقـاب والقصـاص وهـذا فعـل خـاطئ ألنـه یجـب علینـا أن نحـتكم  إلـى مبـدأ القصـاص 
سـورة " ولكم فى القصاص حیاة یا أولي األلباب لعلكـم تتقـون "  بسم اهللا الرحمن الرحیم : " العادل 

وكتبنــا علــیهم فیهــا أن الــنفس بــالنفس والعــین " حیم بســم اهللا الــرحمن الــر " وأیضــا   ١٧٩البقــرة آیــة 
. ســورة المائــدة ٤٥آیــة " –بــالعین واألنــف بــاألنف واألذن بــاألذن والســن بالســن والجــروح قصــاص 

ثانیـًا ، موقـف بارفـت قـد تغیـر فبعـد أن جعـل الجنـود مغلـوبین علـى أمـرهم وعلـیهم طاعـة القائـد فــي 
، نجــده بعـــد ذلــك یبــیح حریـــة الخــروج علـــى ١٩٩٥عـــام "األخطــاء الخمســـة فــي المیتافیزیقــا "كتابــة 

مـاذا " وكتابـة ٢٠٠٦عـام " تسـلق الجبـل" الحاكم الظالم الطاغیة ویبیح قتله وعـدم طاعتـه فـي كتابـة
ـــًا ،هـــذا یخـــالف مـــا دعـــي الیـــه بارفـــت مـــن رفضـــه نظریـــة الجـــوكر والقـــرار ٢٠١١عـــام " حـــدث ،ثالث

لك فنظریتـه األخالقیــة لیسـت متماســكة بســبب ، لــذ! المتطـرف وأنــه یجـب أن یكــون القـرار جمــاعي 
  .ما بها من متناقضات أخالقیة حین اسقط مبدأ العقاب وهو مبدأ  ضروري لكي تستقیم األخالقیة

، ألنـه فـي مدینـة كبیـرة مثـل " الملوث البـريء" الذي أطلق علیه بارفت  عدم إصالح الشكمان) ٢(
ح الشـكمان وهـذا یـؤدي إلـى خـروج لوس أنجلوس، نجد كثیر من األشـخاص یفشـلوا فـي أصـال

عـــوادم مـــن ســـیارتهم والنتیجـــة أن االآلف مـــن األشـــخاص یعـــانون ، ولكـــن ألن اآلثـــار تكـــون 
                                                

(1) Ibid, p.p 46-78. 
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لـذلك یطالبنـا بارفـت بأنـه یجـب علینـا أن نصـلح الشـكمان  )١(. مشتتة فال یمكن إدراكها حسیًا 
إلحــاق الضــرر بــاآلخرین األبریــاء ، لســیارتنا ألن هــذا یــنجم عنــه ضــرر جمــاعي یترتــب علیــه 

وتصــبح أفعالنــا خاطئــة حتــى لــو كانــت لهــا تــأثیرات غیــر مدركــة بــالحس أو ال یمكــن إدراكهــا 
حسیًا ، فإنهـا ستصـبح أفعـال غیـر عادلـة ألنـه یجـب علـي أن أضـع فـي اعتبـاري نتیجـة فعلـي 

وتعــاطفي مــع  ومـا یســببه مــن ألــم لكـل ضــحیة ، وهــذا یجــب أن یثیــر لـدي المشــاركة الوجدانیــة
الضـحیة بـأن أضـع نفســي مكـان الضـحیة وهكــذا أظـل أحـتفظ بنفسـي كفاعــل أخالقـي فـى تلــك 
ــــة الحیــــاة بالنســــبة للمــــواطنین القــــادمین فــــى  المجموعــــة ، وســــوف ال نضــــعف معــــًا مــــن كیفی
المستقبل ، ألننا الیجب علینا أن ندمر لهم بیئتهم التي من حقهم والتـي یسـتحقوا أن یـأتوا إلـى 

ویجــدوها كمــا وجــدناها نحــن وكمــا كنــا نعــیش فیهــا نحــن ، ونحــن نكــون مســئولین عــن الوجــود 
قتــل هــؤالء االشــخاص الــذین لــم تصــمد رئــتهم أمــام هــذا التلــوث ، أي أننــا حینمــا نتغلــب علــى 

  . مشكلة التلوث ستصبح أفعالنا عادلة ولها تأثیر إیجابي أكثر فاعلیة 
هذا من شأنه أن یجعل النتیجة تتجـه إلـى األسـوأ  السعي وراء مصلحتنا الخاصة الشخصیة ،)  ٣(

ألننــا  ال نراعــي مصــالح اآلخــرین وســوف نتصــرف بطریقــة  خاطئــة و غیــر عادلــة وال یصــبح 
سـلوكنا بـرئ ونسـتحق العقــاب واللـوم ، إلننـا یجــب علینـا أن نجعـل النتیجــة تتجـه إلـى األفضــل 

   )٢(.بقدر ما نستطیع باختیار األفعال العادلة الجماعیة
  التعقیب

وعلـى هـذا النحـو ، قـدم بارفـت نظریـة أخالقیـة ثالثیـة جمعـت بـین ثـالث نظریـات متشـابكة   
الكلیــــــة " قامــــــت علــــــى ثالثــــــة مبــــــادئ هــــــي " ومــــــذهب النتــــــائج " التعاقدیــــــة " و" الكانطیــــــة " هــــــي 

طئ مـــن خـــالل تزویـــدنا ، وكـــان هـــدفها هـــو تجنـــب القیـــام بالفعـــل الخـــا"العمومیـــة " و" العقالنیـــة "و"
بمعاییر للفعل الخاطئ واحترام الحقائق األخالقیة وتعزیز عـالم الفضـیلة والسـعادة االیثاریـة والسـعي 
وراء الفعــل العقلــي وتجنــب أصــل الشــر فــي العــالم وهــو حــب الــذات وعالجــه هــو القــانون الـــذهبي 

الق الالدینیــة وتقــدیم معیــار وقبــول الواقعیــة والغــاء الفقــر وتأصــیل مبــدأ اإلحســان والــدفاع عــن األخــ
المشـــاركة ، التعـــاون ، التبـــادل فـــي اتخـــاذ ( أخالقـــي یـــدین األفعـــال الخاطئـــة ، ومـــن أبـــرز ســـماتها 

القــرار ،رفـــض نظریـــات الرغبــة، قبـــول نظریـــات القیمــة ،رفـــض المـــذهب األنــاني العقلـــي ، التعددیـــة  
نكـــار  ،مبـــدأ التـــأثیر الشخصـــي ، قبـــول المبـــدأ االیثـــاري ، مبـــدأ التوزیـــع ٕ العـــادل ، مبـــدأ التضـــحیة وا

الــذات ، مبـــدأ عـــدم وجـــود إرادة عاقلــة یمكـــن أن تكـــون صـــواب ، ومبــدأ أن الحقیقـــة لیســـت أحادیـــة 
  ) . الجانب بل هي تراكمیة تعددیة ونسبیة جزئیة 

                                                
(1) Ibid, P. 79. 
(2)  Ibid, P.P, 26-28. 
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ولقـد أطلــق بارفـت علــى نظریتــه الثالثیـة اســم النظریـة التنافســیة ،ألنهــا  قامـت علــى العدیــد 
قیة كاإلحسان الموضوعي، المشاركة الجماعیـة ،اإلیثـار ،إنكـار الـذات وحـب الغیـر من القیم األخال

،األولویــــة ،العـــــدل التـــــوزیعي ،الالمســـــاواه فـــــي تحمـــــل األعبـــــاء والتمتـــــع بالمزایـــــا ،األولویـــــة للفقـــــراء 
وكـان .. والمعـاقین وذوي لالحتیاجـات الخاصـة وكبـار السـن واألجیـال المسـتقبلیة واألسـوأ حـاًال منـا 

ا هــو إعــادة التوزیـــع علــى الفقــراء ،تقلیـــل عــدد األشــخاص األســوأ حـــاًال ،جعــل حیاتنــا أفضـــل هــدفه
،معرفــة مــا یجــب علینــا فعلــه مــن تعــویض اآلخرین،تحقیــق قیمــة العــدل الموضــوعي الــذي یتجنــب 
الخطــأ الموضــوعي والشــر الــذاتي ویتمشــي مــع مــذهب النتــائج، مراعــاة تــأثیر أفعالنــا علــى اآلخــرین 

تلك التأثیرات غیـر مدركـة بـالحس ومشـتتة علـى اآلخـرین ، وفـى تلـك النظریـة یكـون حتى لو كانت 
القـرار جماعیــًا ولـیس فردیــًا لــذلك فهـو یــرفض حكــم الصـفوة والجــوكر واألفعــال المفـردة ألنهــا تصــنع 

  .القرار المتطرف 
ــــا أن نســــتنتج كیــــف  تهــــرب بارفــــت مــــن حــــل مشــــكلة الســــببیة    وان كــــان یــــؤمن .. ویمكنن
المتطرفــة وبالقضــاء الحتمــي ، وهــذا واضــح مــن نظریتــه األخالقیــة التــي ظــن وتــوهم أنهــا  بالحتمیــة

وجیهــة ألنهــا تضــع فــي حســابها كــل األشــیاء وتحتــرم جمیــع المبــادئ األخالقیــة وتســتطیع أن تكــون 
واقعیـة تطبــق علــى عالمنــا الــواقعي الحقیقــي مــن أجــل الوصــول إلــى نظریــة فــي العدالــة االجتماعیــة 

لغاء الفقر والجـوع مـن العـالم لكـي یصـبح العـالم أفضـل ،ولكـن تبحث عن الت ٕ وزیع العادل للثروات وا
كیف یصبح العالم أفضل بدون اهللا ؟، وهل من الممكن أن یوجد عـالم مثـالي منصـف بـدون وجـود 

یبرر    .اهللا ؟ ، لذلك فاعتقاد بارفت اعتقاد مریض وفاسد ولیس له سبب معقول وال یمكن أن ُ
، رأي بارفـت أن التقیـیم األخالقـي یـتم علـى أسـاس حسـاب نتـائج األفعـال  ومن جهة أخري  

، فــنحن مســئولون عــن نتــائج أفعالنــا فقــط ولــیس علــى نیتنــا أو قصــدنا ، فالفعــل یكــون خطــأ حینمــا 
یأتي بنتیجة خاطئة ویكون لـه تـأثیرات خاطئـة علـى اآلخـرین حتـى لـو كانـت غیـر مدركـة بـالحس ، 

لتقییم األخالقــي لفعــل مــا ، یجــب علینــا أن نضــع فــى اعتبارنــا نتــائج هــذا بمعنــي أننــا حینمــا نقــوم بــا
   )١(. الفعل وتأثیراته ، والمحاسبة على نتائج الفعل ولیس على القصد أو النیة 

إنـــه المـــذهب الوحیـــد الـــذي یتســـم بالموضـــوعیة "  ذهب النتـــائج قـــائالأي أن بارفـــت دافـــع عـــن مـــ   
والحیادیـة ویقــوم علــى مطلــب أساســي رئیســي هــو أن نجعــل النتــائج خیــرة كلمــا كــان ذلــك ممكنــًا لــذا 
فهــو یعبــر عــن النظریــة األخالقیــة المعقولــة التــي تــري أنــه یجــب إال تكــون نتــائج فعلــي مضــرة ألي 

   )٢(.شخص

                                                
(1) Ben Eggleston,: scould consequentialist Make parfits second Mistake?, July 

8,1999, P.2. 
 (2) Derek Parift:What Matters. Oxford University Press.Usa ,June 20, 2011, p.72. 



٢٥٢ 
 

ـــــة     ـــــذي یهمنـــــا مـــــن الناحی ـــــا أن نتجنـــــب العـــــذاب المســـــتقبلي، فهـــــذا هـــــو ال ـــــه یجـــــب علین كمـــــا أن
كمـــا أننـــا نملـــك األســباب القاطعـــة لمنـــع اآلخـــرین مــن الشـــعور بالعـــذاب والمعانـــاة بـــأن .الموضــوعیة

وثرواتنــا لآلخرین،وهــذه المبــادئ األخالقیــة لهــا قبــول كلــى وعــام مــن نتخلــى عــن جــزء مــن رفاهیتنــا 
مــذهب  النتــائج التعاقـــدى  هــو اآلخــرین یجعلهــا أكثــر عقالنیــة لــذلك فــإن أفضــل مــذهب أخالقــي

، فاألخالق الكانطیه والمذهب التعاقدي معًا تؤدیان إلى المذهب التعاقـدي الكـانطي ألنهمـا الكانطى
قبــول كلــى وعــام وأفضــل فــي كــل شــيء،كما اعتقــد بارفــت أن كــل مــن  ینتجــان مبــادئ معقولــة ولهــا

األخــالق الكانطیـــه والمـــذهب التعاقـــدي یقـــودا إلــى مـــذهب النتـــائج،ویمكن أن ینتجـــا الفعـــل الحیـــادي 
الموضـوعي المثــالي الـذي یقودنــا إلـى أفضــل نتیجــة ممكنـة مــن شـأنها أن تجعــل األشـیاء تتجــه إلــى 

  )١(.األفضل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1) Derek Parfit : Reasons and persons, p.p, 24-96.      
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  الخاتمة
د "بعد الرحلة التي قطعتھا الباحثة عبر الصفحات السابقة مع   فلسفة األخالق عن

م : ،یمكن االنتھاء إلى موقفین أساسین "دیریك بارفت  ي ت ائج الت م النت األول ،أھ
ا م االنتق اني ،أھ ا ،الث ل إلیھ ت  التوص فة بارف ى فلس ھ إل ي  توج دات  الت

  :األخالقیة،وذلك على النحو التالي
  

 ً   النتائج والجوانب االیجابیة: أوال
تمیـــزت فلســـفة بارفـــت األخالقیـــة بإثـــارة موضـــوعات عدیـــدة بعمـــق نافـــذ وبصـــیرة متقـــدة وثقافـــة ) ١(

لــى درایــة شــمولیة واســعة ، ولقــد أظهــرت تلــك النظــرة الموســوعیة العمیقــة أن  صــاحبها كــان ع
عریضــة بعلــوم الطــب واالجتمـــاع والسیاســة والــنفس جنبــًا إلـــى جنــب مــع المیتافیزیقــا والمعرفـــة 
فضًال عن علم األخالق بطبیعة الحال ، وعبرت عما هو كائن من أجـل تغییـره إلـى مـا ینبغـي 

،  العمومیـــة والكلیـــة والشـــمولأن یكــون ، لـــذا أتســـمت نظریتـــه األخالقیـــة بأنهــا تحمـــل طـــابع 
لغــاء الــرق واســت ٕ مدت قضــایاها مــن الواقــع مثــل قضــیة المســاواة الجنســیة والتمییــز العنصــري وا

والعبودیــة وغیرهـــا ، لـــذلك فهـــي تبتعـــد عـــن الفلســـفات الدوجماطیقیـــة وتتحـــرر مـــن قیـــود النزعـــة 
  . الصوریة المتطرفة 

هـوة بـین مـا هـو كـائن وبـین مـا ینبغـي أن یكـون) ٢( ، لــذلك  أتسـمت نظریتـه األخالقیـة بعـدم وجـود ُ
سعت إلى تعزیز عـالم الفضـیلة لكـي یسـتحق كـل فـرد السـعادة عـن طریـق إتبـاع القـانون الكلـي 

  . الخلقي ، وهذا من شأنه أن یجعل األشیاء تتجه إلى األفضل ویصبح العالم مثالي 
أو القاعـــدة الذهبیـــة ،  Golden Role القـــانون الـــذهبي" احتكمــت نظریتـــه األخالقیـــة إلــى ) ٣(

عامـل النـاس بمـا تحـب أن یعـاملوك بـه ، وأفعـل بحیـث تعامـل اإلنسـانیة فـي شخصـك " القائله 
أنجیــل " كـل مـا تریـدون أن یفعـل  بكـم أفعلـوا هكـذا انـتم أیضـًا لهـم ".."  المسـیح ، وكـذلك قـول
مـا ال تحـب أن یفعلـه اآلخـرین بـك : "عام یقول  ٥٠٠قبل المسیح بـ  كونفوشیوسمتي ،وقول 

  ٦٠٠جـاء بعـد المسـیح بــ  نبي محمد علیه أفضل الصالة والسالمالقول ،و " ال تفعله باآلخرین
وال یـؤمن أحـدكم حتـي یحـب ألخیـه مـا یحـب لنفسـه "أحب ألخیك ما تحبه لنفسـك :" عام یقول 

حینمـا ، لذلك تعـد هـذه القاعـدة الذهبیـة جـوهر األخالقیـة ألنهـا تحقـق الموضـوعیة والنزاهـة " . 
نفسه استثناءات من القاعـدة األخالقیـة ألنـه مـاذا لـو فعـل كـل ال یستثنى كل فرد نفسه ویضع ل

كمــا یجــب علــى كــل فــرد أن یصــبح مالحــظ موضــوعي حیــادي یحكــم علــى أفعالــة ،فــرد ذلــك؟ 
  .وأن یضع نفسه مكان اآلخرین،بنزاهة وموضوعیه 

  



٢٥٥ 
 

ـــةاعتقـــدت نظریتـــه األخالقیـــة بأنهـــا ) ٤(  ، ألنهـــا قامـــت بوضـــع معـــاییر الصـــواب والخطـــأ  معیاری
رسمت القواعد الكلیة لما ینبغي أن یكون ومـا یجـب علینـا أن نفعلـه وذلـك لكـي نتجنـب الفعـل و 

الخاطئ وهذا من شأنه أن یمهد الطریق إلقامة األخالق وأن نصل إلى أحكـام معیاریـة یحـدث 
علیهـا اتفـاق كلــي عـام مــن الجمیـع ، كــأن نحـارب جمیعــًا التـدخین والعنصــریة ونحقـق المســاواة 

ء والفقـراء ونـدعو إلـى إعـادة التوزیـع مـن أجـل سـالمة المجتمـع ، ورأت أن هـذا هـو بین األغنیا
ما یجب علینا أن نفعله لكـي تتجـه حیاتنـا نحـو األفضـل ،ولكـي نقتـرب مـن ذلـك العـالم المثـالي 

  . ولكن ال یوجد عالم مثالي بدون اهللا ؟
، ألنهـا اهتمـت بتـأثیر  شخصـيالمبـدأ التـأثیري الالأتسمت نظریته األخالقیة بأنها قامت على ) ٥(

دركــة بــالحس كمـــا فــى  ُ معضـــلة " أفعالنــا علــى اآلخـــرین حتــى لــو كانـــت هــذه التــأثیرات غیـــر م
  . وعدم التدخین" و معضلة صیاد السمك " السجین 

التـي عملـت علـى توحیـد أهـدافنا الفردیـة " نظریة الهدف الحاضر "إلىاحتكمت األخالقیة لدیه ) ٦(
وذلك بعد عملیه التـداول المثـالي مـع الجمیـع وبعـد أن یشـاركنا ، جمیع في هدف واحد مثالي لل

الجمیع القـرار فـي الوصـول إلـي هـدف مثـالي وهـو الخیـر العـام ،وهـو هـدف عـام ولـیس خـاص 
وهو الخیر العام ، ومن أجل ذلك عملـت علـى توحیـد مصـلحتنا الخاصـة مـع مصـلحتنا العامـة 

دافنا العامـة فـي هـدف واحـد أسـمي مثـل القضـاء ، ودعت إلى توحید أهـدافنا الشخصـیة مـع أهـ
ذا مــاتحقق هــذا الهـــدف الحاضــر علــى المســـتوى العملــي ،فســیتغیر حالنـــا .علــى الفقــر مـــثًال  ٕ وا

وهـــي تمهـــد الطریـــق إلقامـــة ،كثیـــرًا ،لـــذلك تحمـــل هـــذه النظریـــة األخالقیـــة قیمـــة أخالقیـــة كبیـــرة 
  .األخالق

   :قیة سامیة مثل مبادئ أخال على مجموعةوقامت نظریته األخالقیة 
یعنى عدم التوزیع المتكـافئ بـین الفوائـد واألعبـاء و إعطـاء األولویـة ومزیـد مـن  مبدأ األولویة) أ ( 

الفوائد لمن هم أسوأ حاًال منا ، وتحمل التكالیف الباهظة و األعباء الجمـة  مـن أجـل اآلخـرین 
سـوأ حـاًال منـا مـن أجـل أقامـة والتضحیة ألجلهم ،واإلحسـان  إلـى الغربـاء واآلخـرین الـذین هـم أ

وهــذا بالفعــل مــا یجــب علینــا فعلــه لكــي نجعــل .عدالــة اجتماعیــة ومحاربــة الجــوع والفقــر الكــوني
حیاتنا أفضل ، ولقد كان هدف بارفت األساسي من نظریتـه األخالقیـة هـو معرفـة كیـف نجعـل 

  .حیاتنا أفضل ؟ ،وما هو السبیل للسعادة؟
مـدرك  اتخاذ القرار في المشاركة الجماعیة مبدأ) ب( ، إلعتقادة أن الفعل الفـردي ال یحـدث تـأثیر ُ

ویصـبح تـأثیره ضـعیف وغیـر مـدرك بـالحس أمـا الفعـل الجمعـي هـو الـذي یحـدث تـأثیر ، لـذلك 
یجب علینا المشاركة في اتخاذ القرار واألخذ بحكم األغلبیة ،وهـذا االعتقـاد األخالقـي سـلیم لـه 

لدیـــة   اولیـــةالتدا االعتقـــاد هـــو أســـاس النظریـــة األخالقیـــة أســـباب أخالقیـــة حاســـمة تبـــرره ،وهـــذ
،والتــي قامــت علــى المشــاركة فــي القــرار، فــالجمیع علــیهم أن یشــاركونا القــرار ،وأســاس وســبب  
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رفض الجوكر والفاعل ذو السـیادة فـي میـدان األخـالق، وسـبب انتقـاده موقـف كـل مـن أرسـطو 
معارضــته أیضـــًا ألحســن النـــاس لــدي أرســـطو  ونیتشــه حینمــا اســـتهانا بــالكثرة الغالبـــة ، وســبب

  . واإلنسان األعلى عند نیتشه ، حیث رأى أنه یوجد بینهم قرابي وصالت رحم 
ویحسب لبارفت هذا المبدأ األخالقـي السـامي ، ولكـن هـذا المبـدأ لـیس بجدیـد ولكـن بارفـت قـام 

ـــة ، كمـــا إن فكـــرة المشـــاركة هـــي جـــوهر دیننـــا الحنیـــف ، بســـم اهللا الـــر  " حمن الـــرحیم ،  بتفعیل
وذلـك لكـي نتجنـب القـرار المتطـرف غیـر الحكـیم " ، وشاورهم فـى األمـر " وأمرهم شوري بینهم 

  !وعهد النبوة ) ص(و المشاركة والشورى كانت أساس نشأة المجتمع المسلم فى عهد الرسول 
  

، وهـــذه  ، الســـعادة االیثاریـــة غیـــر الزائفـــة الســـعادة الموضـــوعیة، مبـــدأ الســـعادة الالشخصـــي) ج(
السعادة تتحقق حینما نقوم بواجبنا تجـاه اآلخـرین ونحقـق لهـم الرفاهیـة ونجنـبهم البـؤس والشـقاء 

  :والمعاناة ، ونعاني ونتألم من أجل إسعادهم ،وهذا المبدأ یقوم على عاملین 
  . وأخذ الفوائد األقل األعباء العظیمةتحمل :  الثانيالتضحیة بالذات ألجل اآلخرین ، : األول  
ذات: األول  حیة بال یعنــى أن نرضــي رضــا عقلــي بــأن نضــحي بحیاتنــا ألجــل اآلخــرین ، :  التض

فالتضحیة هي التي تصون األخالقیة ألنها تهدف إلـي  سـعادة المجمـوع ورفاهیـة اآلخـرین 
ألنهـــا تقودنـــا إلـــى الخیـــر ،، لـــذلك جعـــل بارفـــت مـــن قیمـــة التضـــحیة قیمـــة أخالقیـــة أســـمي 

وهــذا یقودنــا إلــي أفضــل حیــاه ممكنــه وهــي الحیــاة ، نس البشــريالخیــر العــام للجــ،األســمى 
كمــا یمكنــا أن نجــد ،ونصــل إلــي الكمــال األخالقــي ونقتــرب مــن العــالم المثــالي ،األخالقیــة 

  .  بالتضحیة بال حدود، حل عملي للمشكالت األخالقیة التي ال تعد وال تحصي 
صـیل ، یعنـى أنـه یجـب علینـا أن نتحمـل وهو مبدأ أخالقي أ: مبدأ الضرر والعبء األكبر: الثاني 

األعبــاء الجمــة عــن اآلخــرین األســوأ حــاًال لكــي یحصــلوا علــى مزیــد مــن الفوائــد كنــوع مــن 
  . التعویض عما شعروا به  من معاناة وألم 

، یتضــمن إعــادة توزیــع الثــروة ومحاربــة الجــوع باإلحســان إلــى اآلخــرین الفقــراء  مبــدأ اإلحســان) د (
، ویقـوم علـى العامــل الحیـادي النزیـه باإلحســان إلـى األشـخاص األســوأ  الـذین یموتـون جوعــاً 

منــا ، ولــیس علــى عامـل القرابــة  ، وفیــة دعــي ) الــخ/...الجیـران /األصــدقاء /كاألهــل  (حـاال ً
ــــزام الخــــاص إلــــى إلــــزام عــــام  ــــى واجــــب عــــام ، وتحــــول اإلل إلــــى تحــــول الواجــــب الخــــاص إل

عـي ، بـأن نتبـرع جمیعـًا للمؤسسـات الخیریـة التـي ،واإلحسان الفردي إلى اإلحسان العام الجم
تتكفل بإنشـاء مشـاریع الخیـر والمشـاریع الصـغیرة للفقـراء ،ألن الخیـر الفـردي غالبـًا مـا یضـیع 

وممــا الشـك فیــه  فكـرة بارفــت األخالقیــة وهـى وجــوب التبــرع . تـأثیره ویتشــتت علـى اآلخــرین 
لغنیــة ، هــي فكــرة ســامیة  تســتوجب كــل بخمــس ثروتنــا للفقــراء وكــذلك الحــال بالنســبة للــدول ا



٢٥٧ 
 

تقــــدیر أخالقــــي واحتــــرام منــــا كمفكــــر غربــــي ،ولكــــن یؤخــــذ علــــى بارفــــت أنــــه لــــم یهــــتم كثیــــرًا 
باإلحسان العقلي أو المعنـوي كمـا اهـتم باإلحسـان المـادي ، فإغاثـة المرضـي ومواسـاتهم فـى 

مـــادي الـــذي ال الشــدائد المعنویـــة كالوفـــاه والمــرض لـــیس أقـــل قیمــة أخالقیـــة مـــن االحســان ال
یملكه سوي األغنیاء أصحاب الثروات الطائلة ، وهذا ما قصده فى أخالقـه التوزیعیـة  والتـي 
تتضــمن إعــادة توزیــع الثــروة مــن أجــل محاربــه عــدم المســاواة الكونیــة ، وهــذا یــنم عــن جهــل 

ومـا ربـك بظـالم "وعدم حكمة وقصر نظر ، فلم یظلـم ربـك أحـدًا ، ،بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم 
  ". لعبید ل

وذلـك حینمـا نحقـق قـیم الـوالء واإلخـالص والوفـاء وبـذلك ال نفقـد  مبدأ تجنـب الشـر األخالقـي) ٧( 
وتقـــدیم المنفعـــة ،مـــن یحبوننـــا ویكنـــون لنـــا الـــوالء واإلخـــالص ،واإلیثـــار والتعـــاون والمشـــاركة

  .لجمیع الناس ،ألن السعي وراء مصالحنا یؤدي بنا إلي نهایة حقیرة غیر مشرفه
      :أن أفكار بارفت األخالقیة تستوجب منا كل االحترام وبخاصة  )٨(  
  : یةأخالقھ اإلنجاب) أ

  : رفض فیها بارفت وجود كل من-   
  الطفل المعاق البائس الشقي التي ستصبح حیاته تعیسة.  
  الطفـل غیــر الشـرعي الــذي ستصــبح حیاتـه غیــر جـدیرة بــأن تعــاش وسـینتظره مســتقبل غیــر

  .معلوم
 ل العبـــد الــذي تنتهـــك جمیـــع حقوقــه وتهـــان كرامتــه وســـیجد نفســـه یــدفع الفـــاتورة ویكـــره الطفــ

  . وجودة
  : دعي فیها بارفت إلي كل من-  

  االهتمام بجمیع األطفال ولیس طفلي فقط.  
 وجود طفل واحد سلیم سعید أفضل من أطفال كثیرین بؤساء یعانون الفقر والحرمان.  
 لـــم بمرضـــهن لكـــي ال ینقلـــوا المـــرض إلـــي أطفـــالهن بعامـــل عـــدم حمـــل الســـیدات الالتـــي تع

  . الوراثة ،وعلیهن أن ینتظرن ویصبرن لكي یأتوا بأطفال أسویاء 
  استخدام التعزیز الجیني الوراثي لتفادي العیوب الوراثیة الموجودة لدي األبوین.  
 اء والفقــرالتضــحیة ألجــل أطفالنــا لكــي نضــمن لهــم حیــاه كریمــه وال نجلــبهم للبــؤس والشــق ،

  .  وهذا ما یجعل حیاته جدیرة بأن تعاش ، فكل أب لدیه واجب أخالقي نحو أطفاله
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  :وأخالقھ النسویھ) ب
حینمــا دعــي إلــى مســاواة المــرأة  بالرجــل ، ،وكیــف أنــه یجــب علــى الرجــل أن یضــع نفســه 

قفـة مـن التبـرج مكان المرأة ، لذا فال یجب علیه أن یحتقرها أو أن یعاملها كشيء حقیر دونـي ،ومو 
واإلباحیــة یســـتحق كـــل تقـــدیر أخالقــي منـــا ، ویصـــحح النظـــرة المغلوطــة عـــن الغـــرب ، فهـــو مفكـــر 
غربــي ومــع ذلــك دعــي المــرأة إلــى االحتشــام وعــدم التبــرج لكــي ال تصــبح مســئولة عــن اغتصــابها 

  ".أن التبرج یختزل قیمة المرأة كأداة للجنس "،ومقولته الرائعة 
  :ةوأخالقھ المستقبلی) جـ

ـــدینا إلـــزام خلقـــي تجـــاه األجیـــال المســـتقبلیة   ال تبادلیـــة تجـــاه ومســـئولیه التـــي تتضـــمن أن ل
ـــذلك دعـــي إلـــى "األجیـــال المســـتقبلیة  ، وهـــذا انطالقـــًا مـــن مبـــدأه األخالقـــي  التـــأثیر الشخصـــي ، ل

 محاربة التدخین وعـدم اسـتخدام القنبلـة النوویـة مـن أجـل مسـتقبل البشـریة ، وعـدم اسـتخدام  سیاسـة
النضــوب ونفــاذ المــوارد أو سیاســة الــردع النــووي أو الصــید الجــائر لكــي نحــافظ علــى البیئــة ألنهــا 
ورث لألجیــال القادمــة كمــا فــي أخالقــه البیئیــة التــي تــدعو إلــى الحفــاظ علــى البیئــة مــن أجــل حیاتنــا 

  .ومستقبلنا ومستقبل األشخاص الذین سیخلفوننا في المستقبل 
  : ةأخالقھ االجتماعی) د

ـــار الســـــن وتحســـــین معاشـــــهم وتــــأمینهم ضـــــد المـــــرض والشـــــیخوخة والفقـــــر ، ا  هتمــــت بكبــ
ومحاربة الفقر وتقدیم المساعدة لمن هم أسوأ حـاًال ، و بـأحوال المـرأة ورفـع الظلـم عنهـا و بالصـحة 
معاقین وسـماع صـوتهم و ضـرورة دعمهـم مادیـًا ومعنویـًا  ومحاربة العنف ضد األطفال والنساء و اُل

فى المجتمع ، ونادت بضرورة جلب تبرعات شخصیة وضرائب لهـم مـن أجـل تحسـین  وأخذ مكانهم
وضـــعهم المـــادي ومســـتوي معیشـــتهم ، و محاربـــة التـــدخین العشـــوائي وطالبـــت باالهتمـــام  بالحیـــاة 
الصحیة والغـذاء الصـحي إلطالـة الحیـاة ، وكـذلك شـجعت علـى نمـو االیثـار فـى نفـوس األشـخاص 

قیق رفاهیتهم ، وشجعت الشعوب الغنیـة لكـي تسـاعد الـدول الفقیـرة بحیث یتوخون خدمة غیرهم وتح
، وذلـك مــن شــأنه أن یجلـب لنــا ســعادة إجمالیـة أكبــر ، ورأت أن الســعادة والفضـیلة كثیــرًا مــا تلتقیــان

  . وبذلك دعمت  النزعات الغیریة
  : ةأخالقة النووی) د

 لــى ضــرورة تجنــب تلــكودعانــا إ تحــدث فیهــا عــن سیاســة الــردع النــووي والحــرب النوویــة ،
  . ف السنین وستؤثر على األجیال المستقبلیةالآلالكارثة الكونیة النوویة ألن أثارها سوف تدوم 
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  :أخالق الثورة والحرب ) هـ
المســــتبد وفیهــــا دعــــي إلــــى ضــــرورة الثــــورة علــــى الظلــــم والحــــاكم الظــــالم القاتــــل المحتــــرف 

كمــا ، بل أفضــل لكــي یتحقــق الخیــر للجمیــع رغبــة فــي تحقیــق مســتق ، الطاغیــة والحكومــة الظالمــة
تحدث في أخـالق الحـرب عـن مشـروعیة الحـرب ومتـى تصـبح الحـرب عادلـة وقبـل العنـف المضـاد 

  .ورفض العنف المطلق و السالم المطلق أیضاً 
  :أخالق الرفاهیة) و 

  :وهي تضم كل من 
اوت غیــر عــادل ألن هنـاك تفــ، وهــي تعنـى التوزیــع العــادل للثــروات -:األخـالق التوزیعیــة-

في توزیع الثروة بین األشخاص وهنـاك ال مسـاواة وظلـم اجتمـاعي بـین الحیـاة الغنیـة ذات المسـتوى 
وفیهــا رأى أنــه یجــب أن نعطــي األولویــة للفقــراء ’المعیشــي المرتفــع والحیــاة الفقیــرة تحــت خــط الفقــر

ال أن نعــیش ’صــورألنــه یجــب علینــا أن نختــار أن یعــیش أحفادنــا فــي ق’األســوأ حــاال مــن اآلخــرین 
  .نحن في قصور ورفاهیة ونتركهم للضیاع 

وأن لــدینا إلــزام خلقــي تجــاه اآلخــرین وتجــاه البیئــة وتــدعوا إلــى الحفــاظ -:األخــالق البیئیــة-
  .على كوكبنا ألجل األجیال المستقبلیة

وفیها جادل أن مستوى المعیشة وجودتها وكیفیتهـا ال یـرتبط بمسـتوى   -:أخالق السكان -
ودعانــا إلــى أن نعــیش فــي مســتوى المعیشــة المتوســط ألن الحیــاة تحــت خــط الفقــر تماثــل ة ،الســعاد

العـیش فـي الجحــیم وتعـد شــر حقیقـي ،وحیــاة الرفاهیـة العالیـة یخســر أصـحابها فیهــا القیمـة الحقیقیــة 
  .للحیاة كعالقات الصداقة الحقیقیة والحب وهى تمثل اعلي كیفیة للحیاة 

رأي أن عـدد السـكان الضـخم أفضـل مـن عـدد السـكان القلیـل  وفیـه-: االستنتاج البغیض-
بــالرغم مــن أن نصــیب الفــرد مــن الخیــرات العامــة سیصــح قلیــل ولكنــة یكتســب عالقــات أخــرى مــن 

  ).(Aأفضل من ) (zالصداقة والمحبة والتعاون والمشاركة ویحصل على فوائد أكثر،لذلك فأن 
بغة العالمیــة ،ذو طــابع تعـــددي لــذلك فــنحن أمــام فكــر أخالقــي جدیــد ینحــو نحــو الصــ  

تركیبي ، ناقش فیـه  قضـایا فلسـفیة أصـیلة بعمـق تـرتبط بالحیـاة والمـوت والعالقـة مـع اآلخـر ، 
كما تنـاول قضـایا أخالقیـة جدیـدة أفرزهـا التقـدم الحـادث فـى میـدان الطـب والتكنولوجیـا الحیویـة 

قدم النووي ،لكي یضـع المبـادئ كاالستنساخ واستخدام الخالیا الجذعیة الجنینیة واإلجهاض والت
لـذلك .. األخالقیة التي یجب أن تنظمها من أجل الحفاظ على البیئة وحمایـة األجیـال المسـتقبلیة

ابتعدت فلسفته عن التأمالت النظریة المجردة واستندت إلى مسائل عملیـة انبثقـت مـن الواقـع ، 
ال سـیما فیمـا یتعلـق بـأخالق وتعلقت فلسفته بمشكالت الحیـاة الیومیـة وأمـور الصـحة والمـرض 
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ــه إزاء الحــاالت التــي یواجههــا  المهنــة ذاتهــا مــن خــالل التســاؤالت العملیــة عمــا یجــب القیــام ب
عقده ُ   . الطبیب ورجل الشارع العادي من مواقف حیاتیه تتطلب حلوًال أخالقیه م

   االنتقادات والجوانب السلبیة:ثانیاً 
   -:ة ، یمكن توضیحها على النحو التالي توجد مواطن ضعف فى فلسفة بارفت األخالقی

 توفق بین االیثاریة واألنانیة إنھا أخالق إیثاریة متطرفة لم تستطع أن  )١(
لــم تــدرك تلــك األخــالق أن الطبیعــة البشــریة تقــوم علــى الجمــع بــین نزعــات األثــرة واإلیثــار   

غیــة  ، ولــم تســتطع أن وأنــه مــن الخطــأ ردهــا إلــى األنانیــة الموغلــة وحــدها أو إلــى الغیریــة الطا
تقــیم توازـنـًا بــین األنانیــة الموغلــة والغیریــة الطاغیــة ، فلقــد تفوقــت لدیــه االیثاریــة وطغــت علــى 
األنانیــة ، ولــذلك لــم یســتطع تقــدیم أخــالق مثالیــة معتدلــة ، وكــان یجــب علیــه أن یتراجــع عــن 

 -Self"ار الـذات تمسكه باألنا االجتماعي ، وأن ال یصل إلى هذه الدرجة المتطرفـة  مـن إنكـ

denial"   یثـار ٕ ، فلقد أنكر ذاته لدرجـة أنـه لـم یبقـي لـه  شـیئًا سـوي المجمـوع وحـب اآلخـرین وا
فقــدم أخــالق إیثاریــة متطرفــة ، تتجاهــل أن لــدي اإلنســان واجــب نحــو .. رفــاهیتهم ومصــلحتهم 

خـرین  ، نفسه أوًال ، وهذا الواجب نحو نفسه یجب أن یسیر جنبًا إلى جنـب مـع واجبـه نحـو اآل
لـذا ال یجــب علینــا أن نلغــى واجبنــا نحــو أنفســنا لصـالح واجبنــا نحــو اآلخــرین ، بــل یجــب علینــا 
التوفیق بینهما ، وكانت المشكلة لدى بارفـت فـي التوفیـق ،ألنـة لـم یحـاول أن یوفـق بـین واجبنـا 

ل الخـــاص والواجـــب العـــام واإللـــزام الخـــاص واإللـــزام العـــام ، بـــل دعانـــا إلـــى ضـــرورة أن یتحـــو 
والقلـــق ،الواجـــب الخـــاص إلـــى واجـــب عـــام ،والخیـــر الخـــاص الـــذاتي إلـــي خیـــر عـــام موضـــوعي

ولــذلك لــم یســتطیع أن یصــل إلــى تلــك ، واإللــزام الخــاص إلــى إلــزام عــام،الــذاتي إلــي قلــق عــام 
المثالیة المعتدلة ،ألنه ال یجب علینـا أن نصـبح مغـرورین أو منكسـرین ومهـزومین ذاتیـًا ، ألن 

ئ أخالقیـــًا ، فـــال یجـــب علینـــا أن نمیـــل إلـــى أحـــداهما ، فكیـــف نطلـــب مـــن كالهمـــا فعـــل خـــاط
، لـــذا یجـــب علینـــا أن نـــوازن بـــین ! االنســـان أن ینســـي نفســـه ویتـــذكر واجبـــه تجـــاه اآلخـــرین ؟

مصـــلحتنا الشخصـــیة وصـــالح المجمـــوع ، أي بـــین توكیـــد الـــذات ونكرانهـــا ، كمـــا أنـــه ال یجـــب 
وتقویمها ، بحیث ال یطغـي علـى حـب اآلخـرین علینا الخالص من حب الذات ، بل ترویضها 

  . ، وال ننسي ذواتنا من أجل المجموع  فتتالشي فیه 
  :یثار لدیه تقادین في أخالق اإلنویمكننا أن نوجهه إلى بارفت ا

كیف طالبنا بـأن یصـبح فعلنـا محایـد ونزیـه وأن نصـبح كالمشـاهد الموضـوعي الحیـادي ، فـى ) أ(  
لــى أن حــین طغــت لدیــه االیثاریــه ع ٕ لــى األنانیــة ؟ ولــم یفطــن إلــى تكامــل الــنفس البشــریة ؟ ، وا

  . اإلنسان مركب من حس وعقل ، ولقد وعي ذلك أرسطو منذ ثالثة وعشرین قرنًا من الزمان 
والبقـاء ، قبـول عملیـة نقـل االعضـاء مـن النسـخة  (R)االستمراریة السیكولوجیة (لقد دعي إلى) ب(

، وهــذا یتفــق ) تخدام الخالیــا الجذعیــة الجنینیــة وقتــل الجنــین البدیلــة ،االستنســاخ البشــري ،اســ
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والمــذهب األنــاني اللتــان عارضــهما دومــًا وال تتفــق هــذه  (S)مــع نظریــة المصــلحة الشخصــیة 
األخــالق البیولوجیــة البراجماتیــه النفعیــة التطبیقیــة  مــع مبــدأ اإلیثــار والخیــر األســمى والقــانون 

ل تتناقض معها كلیًا ، لذا یوجد تنـاقض ذاتـي داخـل أخـالق الذهبي ، وما یجب علینا فعله ، ب
االیثـار لدیـه لــم یسـتطع حلــه بعـدما اتفقــت تطبیقـات األخـالق الطبیــة لدیـه مــع المـذهب األنــاني 

  !.ونظریة المصلحة الشخصیة 
  
   : أخالق اجتماعیة غیر مقبولة ، ال شخصا نیة) ٢(

، وألغیـت شخصـیة الفـرد وأصـبح الفـرد مجـرد ألنها تالشت فیها الفروق الفردیة بین األفـراد   
صــدي للمجتمــع وخــادم لــه فقــط ، وذابــت إرادة الفــرد داخــل إرادة المجتمــع لــذلك كــان اإلنســان لدیــه 

ذلك اإلنسـان الـذي تضـیع ! المسیحي من قبل  كیركجارد الوجوديأشبه بإنسان الحشد الذي حاربه 
فیصــبح االنســان لدیــه كالــدمى أو اللعبــة هویتــه فــى وســط المجمــوع ویفنــي فیــه ویتالشــي ویــذوب ، 

التـــي یحـــرك خیوطهـــا المجتمـــع ، لـــذلك فشـــل بارفـــت فـــى رؤیـــة الفـــرد وســـط هـــذه التجمعـــات الكبیـــرة 
وسـقط منـه الفــرد وتمیـزه وسـط هــذا الحشـد وهــذا المجمـوع ، فـى حــین نجـد عظمـة ســقراط تبـدت فــى 

سـمى ال یـري إال مـن خـالل األفـراد أن عیناه لم تكن تري تلك التجمعـات بـل أفـراد فقـط ، فـالفكر األ
لــذلك كــان .. ، وأولــي مراحــل الحیــاة األخالقیــة هــو توكیــد الــذات ولــیس نكرانهــا ، كمــا فعــل بارفــت

المثالیة ، یكاد یشبه قطعـة الشـطرنج التـي ال تملـك أن  أفالطونالفرد لدیه یشبه الفرد فى جمهوریة 
ك حســـب قـــوانین اللعبــة ، وهكـــذا تتالشـــي نختــار مكانهـــا وســط اللعبـــة ، ولكنهـــا توضــع هنـــا أو هنــا

الفردیــة والشخصـــیة ویخضــع الفـــرد إخضــاعًا كـــامًال للمجتمـــع ، ویضــیع مفهـــوم الفــرد وســـط ســـقوط 
التمییز بین األفـراد ، ویضـیع االنسـان وسـط هـذا الحشـد الكبیـر مـن الموجـودات اإلنسـانیة الماضـیة 

ـــذات مســـتقلة فـــى أخـــالق النســـخة أ و الصـــورة المكـــررة لدیـــه ، وال وجـــود والمســـتقبلیة ، فـــال وجـــود ل
لشـخص بـل ألنـات كثیــرة تشـبهني وتحمـل تــاریخي الشخصـي ، لـذلك ال توجــد هویـة شخصـیة ثابتــة 

وكــان األفضـــل لبارفـــت  أن یســـعي إلـــى تحقیـــق   ..لكل شخص ، بسبب عدم انفصال األشخاص 
الفــرد واســتقالله ، الــذات دون جــور علــى قــیم المجتمــع أو اســتخفاف بمعــاییره ، وأن یحــتفظ بفردیــة 

وأن ال یفنیــه  فــي المجمــوع ،وأن ال یــذوب توكیــد الــذات فــى نكرانهــا لكــي تصــبح األخالقیــة مطلــب 
  . میسور المنال 

  
  
  :خالق واجب متطرفة غیر موضوعیة أ) ٣( 
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الواجــب األخالقــي نحــو اآلخـــرین " أخــالق بارفــت یمكــن تلخیصــها فــي العـــیش لآلخــرین و  
طریـــق الحیـــاة األخالقیـــة الفاضـــلة المثالیـــة ، التـــي تقتـــرب مـــن الكمــــال ،اعتقـــادًا منـــه أن هـــذا هـــو 

ذا مــا كــان بارفــت قــد رأي أن معیــار الكمــال األخالقــي هــو الواجــب األخالقــي نحــو  ٕ األخالقــي ، وا
یـري أننــا نسـتطیع أن نصـل إلــي الكمـال األخالقــي "  راشــدال" اآلخـرین ولـیس تحقیــق الـذات ، نجـد 

فــي .. ، ومــن ثــم یصــبح الكمــال الــذي ننشــده هــو كمــال الــذات الفردیــة  حینمــا تتحقــق ذاتنــا الفردیــة
حــین رأي بارفـــت أن معیـــار الكمـــال األخالقـــي هـــو التضــحیة بالـــذات ، ولـــم یـــدرك الحـــد الوســـط أو 

ومـن جهـة أخـري ، . الوسط الذهبي بین تحقیـق الـذات ونكرانهـا ، بـین توكیـد الـذات والتضـحیة بهـا 
ال لــم یــدرك بارفــت واجــب اإلنســان  ٕ نحــو نفســه ، وكیــف أنــه یجــب أن تصــبح لــه األهمیــة األولــي وا

أصـــبح غیـــر قـــادر القیـــام بواجبـــة تجـــاه اآلخـــرین ، بمعنـــي أنـــه إذا اســـتطعنا أن نحقـــق واجبنـــا تجـــاه 
أنفســنا ، نســتطیع أن نحقــق واجبنــا تجــاه اآلخــرین ، فتقــدیر الــذات ولــیس تفضــیلها هــو أســاس كــل 

  . واجباتنا األخالقیة 
  
  :زائفة تعددیةأخالق ) ٤(

اعتقــد بارفــت أنــه وضــع نظریــة أخالقیــة تعددیــة تضــع كــل المعــاییر فــى حســابها ، ولكنــه   
ـــة مـــن حســـاباته وجعـــل العقـــل وحـــده معیـــارًا لألخالقیـــة ، وتناســـي أن  أســـتثني معیـــار الرغبـــة العاقل

قـي ومـن جهـة أخـري ، تكمـن قـوة أي نظریـة أخالقیـة فـى المعیـار األخال. اإلنسان حس وعقل معًا 
اإلرادة (الــذي تســتند إلیــه ، ولكــن نظریــة بارفــت األخالقیــة المعیاریــة تعــد زائفــة ألنــه تجاهــل معیــار 

ـــذات أو وجـــود هویـــة شخصـــیة ثابتـــة أو مســـئولیة  ـــنفس أو توكیـــد ال الحـــرة أو وجـــود اهللا أو خلـــود ال
حـــده ، فعلـــي أي شـــيء إذن ترتكـــز نظریتـــه األخالقیـــة ؟ وهـــل العقـــل و ) أخالقیـــة أو لـــوم أو عقـــاب

  یكفي ؟؟
  
  :ذات -الال ، أخالق الالحریة )٥(

وذلــك حینمـا ألغــي اإلرادة الحــرة الشخصـیة  ةعلــى الحریــ ةتعـد نظریتــه األخالقیـة غــاره جویـ  
واالختیار الحـر الفـردي ورأي أنـه اختیـار أنـاني ال عقالنـي غیـر حكـیم ، ألنـه اعتقـد اعتقـادًا خاطئـًا  

ــــار ــــار مصــــلحته الشخصــــیة ویتجنــــب التضــــحیة ألجــــل  ، مفــــاده أن الفــــرد حینمــــا یقــــوم باالختی یخت
وهـو القــرار ،اآلخـرین ، لـذلك فــال وجـود إلرادة حــرة عاقلـة ، ویصــبح االختیـار هــو اختیـار الجماعــة 

الجمــاعي لــذلك رفــض حكــم الصــفوة والجـــوكر واألفعــال المفــردة ألنهــا تصــنع القــرارات المتطرفـــة ، 
وال أخالقــي وال یوجــد لــه مــایبررة ،ألننــا ال نعــیش  ورفــض االختیــار الحــر ورأى انــه انــانى ال معقــول

فـي عـالم ملـيء باألخیــار ،أو فـي مدینـة فاضــلة ،لـذلك فـال توجـد إرادة حــرة یمكـن أن تكـون صــواب 
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،وأننــا لســنا أحــرار ،الن .وهــذا یتفــق  مــع المبــادئ التفاؤلیــة التــي تنــادي بالتضــحیة إلنقــاذ اآلخــرین
جـاه اآلخــرین لـذلك رفــض بارفـت االسـتقالل الــذاتي ودعـي إلــى اختیارنـا مقیـد بالواجبــات األخالقیـة ت

مذهب الكمال والمذهب األبـوي ورأى أن هنـاك سـلطة أبویـة علـى أفعالنـا تسـاعدنا علـى فعـل الخیـر 
لذلك رفض مبدأ إعطاء حق االختیار وقبل مبدأ الفیتـو فـي معاملـة ،و تساند مفاهیم الحق والفضیلة

  .   معاملة األشخاص بأي طریقة فیها إكراه وقسر وخداع  ورأي انه لیس من الخطأ،األشخاص 
وعلــى هــذا ، فلقــد أوجــب بارفــت علــى االنســان داخــل فلســفته األخالقیــة ، أن یســتبدل بعــده   

الــداخلي ببعــده االجتمــاعي وأن یصــبح شــیئًا ویتشــیىء بعــد مــا یتنــازل عــن حریتــه ، ویصــبح إنســان 
داه فــى یــد المجتمــع ، وهــذا التشــیؤ هــو صــورة أخــري بــال كرامــه ، بــال حریــة ، بــال ذات ، ویصــبح أ

للعبودیـــة التـــي حاربهـــا  دومـــًا ، فلقـــد جعـــل بارفـــت اإلنســـان عبـــدًا داخـــل فلســـفته األخالقیـــة یخضـــع 
ألوامـــر الجمیـــع ولـــإلرادة الجماعیـــة والمجتمـــع ، وهـــذا المجتمـــع الـــذي یحـــارب ألجلـــه قـــد مـــات أهـــم 

  .ًا سوي المجتمععنصر فیه أال وهو اإلنسان ولم یبقي منه شیئ
لــذلك تعتقــد الباحثــة أن نظریتــه األخالقیــة فشــلت نســبیًا لألســباب أخالقیــة كثیــرة أهمهــا أنــه   

الغـي االختیـار الفـردي واإلرادة الحـرة ، وتناسـي أن اإلنســان مـا كـان موجـودًا أخالقیـًا إال ألنـه كــائن 
أن الخیریـة التـي دعـي إلیهـا لـیس عاقل یملك اإلرادة الحرة التـي یختـار بهـا أفعالـه األخالقیـة ، كمـا 

لها وجـود بـدون إرادة حـرة ، ألنهـا ولیـدة الحریـة ، والقـیم األخالقیـة یجـب علیهـا أن تنبـع مـن موقـف 
حر وعلیها أن ترتكز على الحریة ، فهي دعامتها التي كسـرها بارفـت، وأن اختفـت دعامـة  اختیاري ُ

فالخیریـة ال تقـوم علــى اإلكـراه والقسـر كمــا الحریـة أختفـي الشـرط األساســي لقیـام خیـر أو شــر ، لـذا 
فعــل بارفــت ألنــه ال یمكــن أن یصــبح هنــاك قهــر للخیــر ، فاإلنســان هــو الكــائن الوحیــد األخالقـــي 
الـذي لـه قـدرة علــى االختیـار بـین الخیـر والشــر ، وهـو الوحیـد الـذي یملــك اإلرادة الحـرة لكـي یــتحكم 

ألنهـا   Autonomyة ال تقوم علـى اسـتقالل الـذات ومن ثم ، فاألخالق لدی. فى أهوائه وانفعاالته 
مشــرع للقـــانون األخالقـــي ، بـــل  تخضــع لإلكـــراه واإلجبـــار والقســـر ، ولــم تكـــن اإلرادة الفردیـــة هـــي اُل
اإلرادة الجماعیــة ، وهــى إرادة تحــب الخیــر للغیــر وتقســو علــى ذاتهــا ، إرادة العقــل ، ولیســت إرادة 

رادة لدیــه إرادة عامــة كمــا عنــد جــان جــاك روســو ، تحــل العاطفــة كمــا عنــد نیتشــة ، لــذلك فــإن اإل
  .محل اإلرادة الفردیة كما عند توماس سكانلون وسورین كیركجارد  

  
  :أخالق ضروریة جبریة ) ٦(

بعــد أن الغــي الحریــة ،  األخالقیــة بارفــت ال مكــان للمســئولیة األخالقیــة فــى نظریــهحیــث    
توجــد حریــة  ،  وحــین یوجــد عــالم خــال مــن الحریــة ولــم یفطــن إلــى أنــه ال توجــد مســئولیة حیــث ال 

بـاح القهـر والقسـر واإلجبـار ، ویصـبح  كــل  ُ وتسـوده الجبریـة المطلقـة ، فـال مكـان للمسـئولیة حیـث ی
، وكـذلك لـم یفطـن بارفـت إلـى أن المسـئولیة األخالقیـة التـي قامـت علیهـا  شيء مباح وجائز أخالقیًا
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بـات هویتنــا الشخصـیة خـالل الزمـان ، فــى حـین أسـقط هــو أخالقـة اإلیثاریـة ینبغـي أن  تقــام علـى ث
الهویة الشخصیة والحریة الفردیـة ، وفـى نفـس الوقـت دعـي إلـى المسـئولیة األخالقیـة تجـاه األجیـال 
المستقبلیة ، كیف ؟  في عالم خال من الحریة و حیـث لـم یفتـرض الحریـة  أو الهویـة الشخصـیة ، 

لــزام أخالقــي تجــاه اآلخــرین واألجیــال المســتقبلیة ، ولقــد لــذلك فــال یجــدر بــه أن یفتــرض أن هنــاك إ
ترتــب علــى إلغــاء الحریــة الفردیــة العاقلــة لدیــة ، إســقاط العقــاب واللــوم ، وهــذا كــافي لكــي یســقط أي 

  ! .نظریة أخالقیة تدعي أن لها أساسي قوي 
 یرتكــز وعلــى هــذا ، فــان مبــدأ اإللــزام الخلقــي تجــاه األجیــال المســتقبلیة وتجــاه اآلخــرین ال  

  . على شئ ولیس له أساس أخالقي یستند علیة ، ألنه ألغي اإلرادة الحرة واالختیار الفردي الحر
، وهـذا المبـدأ قـد  مبدأ الحتمیة في مجال السلوك األخالقـي قبل بارفتومن جهة أخـرى ،   

ددة فـي قبلته النظـرة العلمیـة المعاصـرة فـي العـالم الطبیعـي ویعنـي أن اإلنسـان یتصـرف بطریقـة محـ
ظـــروف معینـــة ، ولكـــن إذا مـــا كانـــت هنـــاك حتمیـــة فـــي مجـــال الســـلوك األخالقـــي ، فـــال یجـــب أن 
یستتبع ذلك مسئولیة ، وال یعـد اإلنسـان مسـئوًال عـن أفعالـه أیضـًا ، فـنحن نتعـرض لتأنیـب الضـمیر 

ت األخالقیـة والواقع أنه مـن دون اإلرادة الحـرة فـإن األخـالق والنظریـا.. واللوم والعقاب ألننا أحرار 
تصــبح عقیمــة ومســتحیلة ، وبــدون اإلرادة الحــرة یصــبح ال معنــي للمســئولیة وال للثنــاء واللــوم ، كمــا 
أن الحتمیـــة ال تفـــتح بـــاب األمـــل علـــى المســـتقبل كمـــا اعتقـــد بارفـــت أن مبادئـــه تفاؤلیـــة ، وال تـــؤدي 

  .الحتمیة إلى تغییر العالم أو إلي إحراز أي تقدم أخالقي 
  
  :   دینیةأخالق ال) ٧( 

أنكـــر بارفـــت وجـــود أخـــالق دینیـــة ألنـــه اعتقـــد أن المســـیحیة تتفـــق مـــع نظریـــة المصـــلحة  
رأت المسیحیة أنه من غیـر العقالنـي ألي شـخص أن یعمـل مـا یـدرك .."الذاتیة ، حیث نجدة یقول 

ـــه ، ویعتقـــد المســـیحیون  أن المعتـــدیین اآلثمـــین ســـوف یـــذهبون  أنـــه ســـوف یكـــون ســـيء بالنســـبة ل
ومــع ذلــك فالكــل یعمـــل بطریقــة خاطئــة ،  وتــرى المســـیحیة أنهــم مغفلــین ومجــانیین ألنهـــم للجحــیم 

یــدركون أنهــم ســوف یــدخلون النــار ، أي أنهــم مغفلـــین ألنهــم ال یخشــون النــار ولــیس ألنهــم یجـــب 
علـــیهم أن یكونــــوا أخالقیـــین لمجــــرد األخـــالق ذاتهــــا ، وهـــذه المالحظــــات المتشـــابهة تنطبــــق علــــى 

ن البــوذیین والهنــدوس ، ولــذلك  إذا مــا كانــت المســیحیة صــواب فــأن األخالقیــة المســلمین وكثیــر مــ
ومــن ثــم رفــض ". والمصــلحة الذاتیــة متوافقــان ، ولكــن هــذا لــیس صــواب ألنهمــا متناقضــان تمامــًا 

ــــة اعتقــــد أن جمیــــع األدیــــان الســــماویة تتوافــــق مــــع نظریــــة المصــــلحة  بارفــــت األخــــالق الدینیــــة ألن
خالقیــة ، لــذلك  رفــض حقیقــة المــوت وكــان موقفــة غــامض مــن خلــود الشخصــیة وهــى نظریــة ال أ

الــروح ووجــود اهللا ، فــى حــین أنــه لــم یســتطیع أن یقــدم الحــل علــى هــذا الموقــف الــذي طرحــة، ولــم 
یسـتطع أن یرســم لنــا مـا هــو الــدرب أو الطریــق الـذي یجــب علینــا أن نقتفــي أثـره طالمــا أنــه ال توجــد 
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األســـباب " بب اعتقـــاده الخـــاطئ الـــذي نـــادي بـــه  فـــي كتابـــة معتقـــدات دینیـــة نرتكـــز علیهـــا؟ ، بســـ
أن جمیـــع األدیـــان قـــد حثـــت علـــى حـــب الـــذات مـــع األخالقیـــة ، وحـــب الـــذات " وهـــو " واألشـــخاص

،وهــذا اعتقــاد خــاطئ بنــي علیــه " " واألخالقیــة ال یتفقــان معــًا ویتعارضــا دومــًا واتحادهمــا وهــم كبیــر
   .نیه بارفت موقف خاطئ وهو رفضه وجود أخالق دی

فلقــد رفــض بارفــت حقیقــة المــوت ، وهــى حقیقــة أخالقیــة هامــة ترتكــز علیهــا : حقیقــة المــوت) أ(
األخالقیــة ، تعنــي أیضــًا تجاهلــه للثــواب والعقــاب ولحقیقــة البعــث وخلــود الــروح ، وذلــك حینمــا 

مكانیــــة البقــــاء ، ورأي أنــــه  ٕ مــــن " ســــمح لنفســــه أن یحلــــم حلــــم غیــــر أخالقــــي ، وهــــو الخلــــود وا
أن نعــــیش لألبـــــد وأن تصــــبح حیاتنــــا طویلـــــة ، وهــــذا هــــو مـــــا یجعــــل حیاتنــــا جـــــدیرة  األفضــــل

تعــاش ، فــال یجــب أن تصــبح حیاتنــا قصــیرة تثیــر الضــحك والســخریة ، لــذلك  اعتقــد بأنــه  بــأن ُ
یمكننـا اســتبدال األجـزاء التالفــة منـا مــن النســخة البدیلـة التــي تصـبح مجــرد معـرض قطــع غیــار 

، وهـى نظریـة " انقسـام المـخ" ،" وكـذلك اعتقـد بإمكانیـة االنقسـام لي آخذ منها ما یتلف مني ، 
خیالیــة ولیســت حقیقیــة تعنــي أن هنــاك أنــات كثیــرة تشــبهني أو أن هنــاك صــور أو نســخ مكــررة 
منــى ، كــذلك اعتقــد  أنــه ال ینبغــي الخــوف مــن المــوت وســط حقیقــة عــدم انفصــال األشــخاص 

  .ووسط الذوات المتعاقبة المتوالیة 
  -: أن نستنتج مما سبق ویمكننا  

كیف خدع بارفت بوهم التكنولوجیا والتطورات الهائلة فـي الدراسـات البیولوجیـة ،ألنـه أغتـر بقـدرة  -
وأن نحــارب الشــیخوخة وأنــه ســیأتي الیــوم  الــذي ! العلــم إلــى درجــة أنــه دعــي إلــى انهــزام المــرض 

العلـــم والعقـــل ولـــیس فـــى نـــتخلص فیـــه مـــن جمیـــع اإلمـــراض بـــالعلم ، أي أن الحـــل األخالقـــي  فـــي 
اإلرادة الحــرة العاقلـــة أو الـــدین ، وهـــذا التفكیـــر البرجمـــاتي كارثـــة لفیلســـوف أخالقـــي یـــدعي المثالیـــة 

  .،فلقد أستبدل الوحي الدیني بالوحي العلمي وجعل من العلم حقیقة قدسیة بدال من حقیقة اهللا !
نـه إرادة الحیـاة بعـد حیـاة طویلـة لم یدرك بارفت أن اإلنسـان البـد أن یمـوت ، ویجـب أن تـزول ع -

أو قصیرة ، وغریزة الحیاة ینبغي أن تتحـول إلـى غریـزة الفنـاء ویجـب أن یفقـد اإلنسـان غریـزة الحیـاة 
ن اإلنسـان مهمـا طـال عمـرة فـأن المـوت هـو الـذي سینتصـر  ٕ وأن تظهـر غریـزة المـوت الطبیعـي ، وا

  .   حقیقة الیقینیة التي الیمكن إنكارهافي خاتمة المطاف ، فالموت هو تلك الخاتمة الضروریة وال
من فیـه اإلنسـان ولم یدرك أنه ال یوجـد مكـان یـأ، حاول بارفت أن یهرب من الموت باالستنساخ  -

" . أینما تكونوا یدرككم الموت ولو كنـتم فـي بـروج مشـیده"من الموت كما یقول  اهللا سبحانه وتعالى 
ســورة  ٨آیــة ". المــوت الــذي تفــرون منــه فأنــه مالقــیكمقــل أن "ســورة النســاء، ویقــول أیضــًا   ٧٨آیــة 

  .الجمعة
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لـم یــدرك بارفــت أن اهللا خلــق اإلنســان خالــدًا حــین نفـخ فیــه مــن روحــه ، وأن الحیــاة فــي الــدینا ال  -
تمثــل إال مرحلــة بســـیطة جــدًا مـــن عمــر اإلنســـان ، أو جــزء صــغیر جـــدًا مــن رحلـــة الحیــاة الكبـــرى 

وأن  ،  خــرة هــي الحیــاة الحقیقیــة التــي البــد أن یســعى إلیهــا كــل منــااألبدیــة فالــدنیا دار اختبــار واآل
  .تلك هي الحقیقة العمیقة، المؤمن سیخلد في الجنة والكافر سیخلد في النار

وباالضـافة إلـى ذلـك ، فلقـد الغـي بارفـت خلـود الـروح فـى فلسـفته األخالقیـة  : خلـود الـروح) ب(
لكــن فكــرة خلــود الــروح التــي أنكرهــا لهــا معــزي بســبب الــذوات المتعاقبــة والنســخ المكــررة ، و 

  . أخالقي كبیر فى مجال األخالق من حیث أنها هي التي تجعل للكفاح األخالقي معني 
یوجـــد غمـــوض أخالقــي فـــى موقـــف بارفـــت مــن وجـــود اهللا ، فنجـــده فـــي كتابـــة : وجـــود اهللا) جــــ(

جسـامنا الفیزیائیـة یقـر بـأن اهللا عـز وجـل قـادر علـى بعـث أ: " ١٩٨٤" األسباب واألشخاص"
وأننــا ســنكون أحیــاء فــي القبــر وأن اهللا قــادر علــى جمیــع أجســادنا قطعــة قطعــة بعــد مــا بلیــت 

إن علینـا أن نتحـرر مـن وهـم االعتقـاد :"  ٢٠٠٦عام " تسلق الجبل " ، ثم یقول فى كتابه ."
داتنا بوجود اهللا ، وتلك هي الحقیقة وان كانت كئیبة ، ومن ثـم  یجـب علینـا أن نصـحح معتقـ

إن الفعــل الخــاطئ هــو .. " ثــم یقــول فــى نفــس الكتــاب !  ؟"  ونلغــي االعتقــاد فــي وجــود اهللا
حــرم ومحظــور مــن قبــل اهللا ، لــذلك فــال یجــب علینــا  ُ الــذي یخــالف األوامــر اإللهیــة ومــا هــو م
حـــرم مـــن  اهللا ، وهـــذا هـــو مـــا یجـــب علینـــا فعلـــه ، وهـــو یتفـــق مـــع واجبنـــا  ُ ـــه ألنـــه م أن نفعل

ــــا رفــــض " ٣٢ص : ، وكــــذلك یــــري فــــى نفــــس الكتــــاب.٥٩ص" األخالقــــي  ــــه یجــــب علین أن
نظریـــات الرغبــــة ألن أصـــحابها یتجــــاهلون أن رغبـــاتهم الحاضــــرة خاطئـــة وخطایــــاهم ســــوف 

  ..p32" یعاقبون علیها فى نار جهنم وعلیهم أن یتذكرون أن الجحیم قریب 
وكیــف أنــه لــم یقــف إذن یتضــح لنــا كیــف كــان موقــف بارفــت قلــق ومضــطرب فــي أخالقــه الدینیــة -

عند رأي قاطع فیها ، ویبدو أنـه قـد أصـابه الغـرور بـالعلم ، واعتقـد أنـه تلـك العصـي السـحریة التـي 
یســتغني بهـــا عـــن كـــل شــئ ، حتـــى وجـــود اهللا ، ولـــذلك فقـــد تــاه فـــي ضـــالل التطـــرف ألن اإلنســـان 

قـي بكلمـات الـدكتور بحاجه إلى حقیقة علیا تشبع حاجاته اإلنسانیة ، ویمكننـا أن نوجـه لـه نقـد أخال
أیهـــا اإلنســان لســـت إلهـــًا ،  وال یجـــوز أن تقـــیس " عبــد الغفـــار مكـــاوي فـــي كتابــة مدرســـة الحكمـــة ،

  ". نفسك باإللهة حتى لو لمست النجوم ، فال تزال قدماك المرتعشان تعبث بهم السحب والریاح 
ى الـدین ،فلـوال الـدین ومن ثم ،أخفق بارفت حینما رفض األخالق الدینیة ،ألن األخالق بحاجة إلـ-

لبقیــت مكــارم األخــالق ناقصــة،وعلى مســتوى التطبیــق والممارســة یمثــل الــدین الــدافع الحقیقــي وراء 
، فالعتقـاد "لـوال اهللا لكـان كـل شـيء مباحـاً ".. "شـوبنهاور" امتثال الفرد للتكلیف األخالقي وكما یقول

یة تدعو الفرد إلـي سـلوك طریقها،وبـدون في وجود اهللا هو الذي ینفخ في القیم األخالقیة روحًا معنو 
  .هذا االعتقاد تبقي القیم األخالقیة حبرًا على ورق وتفتقد إلي الضمانات العملیة في دائرة التطبیق
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دینیـــه تفتقــد إلــي وجــود النمــوذج والمثـــل القــدوة والمثــل األعلــى الـــذي -كمــا أن تلــك األخــالق الــال-
جمیــع مفاصــل الحیــاة الفردیــة واالجتماعیــة حتــى یعمــل علــى تجســید وتطبیــق مفهــوم الفضــیلة فــي 

نصــل إلــي الكمــال المنشــود،ألن النبــي فــي كــل دیــن هــو القــدوة والنمــوذج األكمــل فــي دائــرة المعیــار 
  . العملي لألخالق ،وبذلك نستطیع االقتداء بسلوكهم االخالقى ونسلك طریق الفضیلة 

د أخــالق دینیــة ألنـه ال توجــد عقیــدة بارفـت بشــدة فــي معالجـة نتــائج عــدم وجـو  هــذا أخفــقوعلـى  - 
تســتطیع أن تحــل محــل اهللا ، كمــا أن فكــرة اهللا هــي فكــرة میتافیزیقیــة جوهریــة تلعــب دورًا هامــًا فــي 
تـاریخ الموجــود البشــرى ، مــادام العــالم الــذي نعـیش فیــه عالمــًا ناقصــًا ال یســتطیع أن یكتفــي بنفســه، 

  .األخالق  أي أننا في حاجة أخالقیة إلى وجود اهللا لتدعیم
  
  :أخالق سلبیة -٧

ألنـه ســلب والغـي الحریــة الشخصـیة والهویــة الشخصـیة ،حینمــا رأى عـدم وجــود تمـایز بــین   
لذلك فلم یكن بارفـت صـاحب مبـادئ تفاؤلیـة كمـا ادعـي فـى ... األشخاص وسلب األخالق الدینیة 

شــاملة بســبب وجــود  ، باإلضــافة إلــى أنــه رأي ان هنــاك عــدم مســاواة كونیــة" تســلق الجبــل " كتابــه 
یعــاد  الفقـر والحــروب و الجهـل والكــوارث الكونیـة مــن زالزل وفیضـانات وأعاصــیر، ولـذلك یجــب أن ُ
التوزیــع بســبب الظلــم وعــدم العدالــة الكونیــة ، فكیــف وهــو ینظــر إلــى الكــون هــذه النظــرة المتشــائمة 

ك فهـي أخـالق سـلبیة یدعي أنه صاحب مبادئ تفاؤلیة وأنه لیس في اإلمكان أبدع مما كان؟ ، لـذل
غیــر متفائلــة ولیســت أخــالق ایجابیــة كمــا اعتقــد هــو، ألنهــا أخــالق ال ترتكــز علــى شــيء، حیــث ال 
حریة شخصیة ، وال خلـود للـروح ، وال هویـة شخصـیة وال انفصـال لألشـخاص وال وجـود هللا ، وهـذه 

  .الحقائق قد جعلها كانط مسلمات العقل النظري وسلم بها من قبل 
  
  :أخالق الحتمیة والضرورة طبیعیة ،أخالق   -٨

یمكننا أن نوجه اللوم األخالقي  لفلسفة بارفت األخالقیة حینما اعتقـد أن هنـاك تشـابه بـین   
األخــالق وبــین الطبیعــة ، أو بــین القــوانین الطبیعیــة والقــوانین األخالقیــة ، وبــین مــا یحــدث بالفعــل 

هــو القــانون الطبیعــي العلــي الــذي تــرتبط  ومــا ینبغــي أن یحــدث ، وحــین رأي أن القــانون األخالقــي
فیه العلة والمعلول برباط العلیة والقضـاء الحتمـي الضـروري ، لـذا فالفعـل األخالقـي یصـبح صـائب 
حینما یعد هذا هو اتجاه أغلب البشر ، وتلك النظریات الطبیعیة تفسـر فـى ضـوء مصـطلحات علـم 

وهــى مصــطلحات ال ذاتیــة ولیســت )  میــل/ دافــع / هــدف / باعــث ( الــنفس وتســتخدم كلمــات مثــل 
ولقـــد تناســـي بارفـــت أن األخـــالق ال .. شخصـــانیة تـــري أن القـــانون الخلقـــي هـــو القـــانون الطبیعـــي 

ــــدر القــــیم  ُ ــــائج التحلیــــل النفســــي فــــى األخــــالق یه ــــم الــــنفس ، وأن األخــــذ بنت تتشــــابه مــــع قــــوانین عل
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ُرر كل سلوك وال یفرق بین طیب وشـریر أو خیـر وشـر مـن خـالل  األخالقیة ألن التحلیل النفسي یب
اح  وبإمكانه خلق تبریـرات وأعـذار للفعـل الخـاطئ مضـمونها أنـه  ُ ُررات وما هو جائز ومب فلسفة المب
ـــًا للـــوم  ـــذلك ال نجـــد فـــى تلـــك الفلســـفة األخالقیـــة مكان فعـــل ضـــروري یتســـم بالحتمیـــة والضـــرورة ، ل

ل یوجـــد دومـــًا مبـــررات أخالقیـــة واالســـتهجان األخالقـــي علـــى األفعـــال الخاطئـــة التـــي نقـــوم بهـــا ، بـــ
نسخ مكررة ، لذا فال یجب أن أحاسب علـى فعـل قـد ارتكبتـه ذاتـي الماضـیة وكـذلك فـال توجـد  ألننا ُ
هویــة ثابتــة أو إرادة حــرة ، فكیــف أحســاب وال یوجــد لــدي اســتقالل ذاتــي مــع وجــود المــذهب األبــوي  

مبـرر أخالقیـًا ، لـذل..  ك عجـزت عـن تأسـیس أخـالق ثابتـة أذن فال معني لوجود أخـالق وكـل شـئ ُ
  . موضوعیة ، فعلى أي شيء ترتكز أذن ؟ 

  
  :أخالق نفعیة عملیة  -٩

ــــالرغم مــــن أنــــه كثیــــرًا مــــا عــــارض المــــذهب النفعــــي ، إال أن القیمــــة لدیــــه كانــــت نفعیــــة    ب
نمـــا تطلـــب لترقیــة حیاتنـــا وجعلهـــا أكثــر رفاهیـــة ، وبـــذلك یصـــبح  ٕ فــاألخالق لدیـــه ال تطلـــب لــذاتها وا

والخیر كالسلعة المطروحة فى األسواق وهذه هـي القیمـة مدفوعـة األجـر ،  القیمـة المنصـرفة الحق 
Cash Value   وحینئذ تصبح القیمة األخالقیـة لدیـه مجـرد أدوات نسـتخدمها لجعـل حیاتنـا أكثـر ،

وهنا یمكننا أن نقول أنه من الممكن أن یكون وقع في تناقض ذاتـي ألنـه فیلسـوف مثـالي  –رفاهیة 
  .لمثالیة ال تتفق مع االتجاه النفعي أو الفلسفة العملیة البراجماتیه وا
  

  : أو السیناریو Copieأخالق النسخة  -١٠
نني قبــل الــزواج    ٕ فشــل بارفــت فــي حــل مشــكلة الهویــة حینمــا رأى أنــه ال توجــد هویــة ثابتــة،وا

ي الطبـاع لست بالشخص الذي بعده وان الوعي یتغیر ویتغیر معه افقى وأصبح شخص مختلـف فـ
والعادات ،لـذلك فقـد واجـه مشـكالت المصـیر الثـاني بعـدما دعـي إلـى عـدم انفصـال األشـخاص فـي 
ظــل وجــود تلــك االســتمراریة الســیكولوجیة واالتصــال الســیكولوجي ، لــذلك فمــا االشــخاص إال نســخ 

ــــنهم فــــروق فردیــــة  ــــم .. مكــــررة ال توجــــد بی ــــه عل ولكــــن هــــذا فــــى الواقــــع یخــــالف مــــع مــــا ذهــــب إلی
ولقــد أعتــرف .. روبولوجیــا الــذي أثبــت التفــاوت الشــدید بــین الشــعوب والحضــارات واألشــخاص االنث

بفشــله فــي أن یجــد تلــك النظریــة التــي تســتطیع أن " األســباب واألشــخاص" بارفــت نفســه فــى كتابــة 
  ! تحل مشكلة عدم الهویة وأنه مازال یبحث عنها 
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  :ارقة المطلقة ضیة ، أخالق المفأخالق كثافة سكانیة غیر مُر -١١
لم تنجح نظریة بارفـت األخالقیـة فـى تجنـب االسـتنتاج البغـیض أو حـل نتائجـه األخالقیـة،   

التــي بهــا عــدد  (A)اى عــدد الســكان الهائــل ، عشــرة بلیــون شــخص أفضــل مــن ) Z(واعتقــدت أن 
ولــیكن خمســة بلیــون شــخص ، بســبب اســتخدام المقــاییس النفعیــة للســـعادة ، )  z( ســكان أقــل مــن

ك أعتقــد أنــه ال توجــد أخــالق مرضــیة للكثافــة الســكانیة ، ویمكننــا حــل أخــالق الكثافــة الســكانیة لــذل
 (Z)التــي بهــا عــدد ســكان أقــل تكــون أفضــل مــن  (A)التــي  عجــز هــو عــن حلهــا  لــو اعتقــدنا أن 

ذا مـا اعتقـدنا أن الســعادة ال تجمـع علـى نحـو مــا تجمـع بـه األشــیاء  ٕ التـي بهـا عـدد ســكان هائـل ، وا
یـة وهـذا یشـبه رأي مـاكنزي الــذي رأى أن الفرقـة التـي تتـألف مـن مــائتي جنـدي طـول كـل مــنهم الماد

، ألن ذلـك ال یصـح إال إذا وقـف كـل واحـد مـنهم علـى رأس ! قـدم  ١٢٠٠ستة أقدام یكـون طولهـا 
وبرادلـي ، سـدجویك ، مـل ،  زمیله ، وهذا النقد لیس بجدیـد فلقـد وجـه مـن قبـل إلـى مـور ، ورسـل ،

 Fallacy of the Figure of" مغالطــة اللعــب باأللفــاظ " وتلــك هــي " حســاب اللــذات " فـى 

speech    ألن الســعادة تتكــون مــن قــیم غیــر متجانســة ویختلــف مــدلولها مــن شــخص آلخــر ومــن
عصــر إلــى عصــر بــل لــدي الشــخص الواحــد نفســه فــى جمیــع مراحــل حیاتــه ، ولــذلك ال یمكــن أن 

  . یكون هناك إحصاء للسعادة متفقین مع جرین و راشدال  وماكنزي في ذلك 
  

ً ما -١٢   : أخالق سكان ساذجة وسطحیة إلى حدا
، انـــه ال  ١٩٨٤" األســباب واألشـــخاص " وذلــك بســـبب اعتقــاد بارفـــت الغریـــب فــى كتابـــة   

فقیـــر هكـــذا لـــم یوجـــد ظلـــم حینمـــا ال یصـــبح هنـــاك تواصـــل واتصـــال بـــین الفقـــراء واألغنیـــاء ، ألن ال
یستطیع أن یدرك حجم غني الغني ولم یستوعب مدي ما هو فیه من ظلم وعدم عدل وسـوء توزیـع 
للخیــرات ، وأیضــًا یســود العــدل والعدالــة االجتماعیــة حینمــا یصــبح الجمیــع فقــراء وال یوجــد مــن هــو 

ر الجهـل ، أي أنـه جعـل معیـا! أغني من أحد حتى لـو كـانوا جمیعـًا تحـت خـط الفقـر وفـى الجحـیم 
وعــدم التواصــل هــو أســاس العدالــة االجتماعیــة ، وهــذه بــال شــك نظــرة أخالقیــة ســطحیة ســاذجة ، 
! وموقف ضعیف ، وال یمكن قبوله أخالقیًا ، وهذه النتیجة منافیة للعقالنیة التي طالمـا دعـي إلیهـا 

المفارقـة ، ولقد أعترف هـو نفسـه بفشـله فـى الوصـول إلـى نظریـة أخالقیـة تسـتطیع أن تحـل مشـكلة 
المجــردة أو عــدم المســاواة الموجــودة فــي العــالم ، ألنــه لــم یتــرك أســاس أخالقــي یرتكــز علیــه وقنــع 

  . بالعلم وحده ، فضل به الطریق 
ومــن جهــة أخــري ، حینمــا اصــطنع بارفــت معیــار الجهــل كأســاس لتحقیــق العــدل والعدالــة   

ولـم یوافـق علیـه " حجاب الجهل " االجتماعیة ، وهو نفس المعیار الذي أتخذه جون رولز من قبل 
  !بارفت ورأي أنه ال داعي لوجوده وال یضیف شیئًا 
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  :أخالق مادیة -١٣
أعتقد بارفت أن القیم األخالقیـة تـرتبط بمسـتوي المعیشـة المرتفـع ومسـتوي الرفاهیـة ، ورأي   

ي ال یملكــون ، أن الفقــراء ال یملكــون هــذه القیمــة المادیــة وبالتــال ٢٠٠٦" تســلق الجبــل " فــى كتابــة 
ــــدي طائفــــة  ــــة ، ألنهــــم یعیشــــون تحــــت خــــط الفقــــر، والقیمــــة األخالقیــــة ال توجــــد ل القیمــــة األخالقی
عدمین الذین یعیشون فـى الجحـیم بـدون أن یرتكبـوا أي أثـم أو ذنـب أو خطیئـة ، لـذلك فـال یوجـد  ُ الم

هـم سـوي قـانون من هم أسوأ منهم ، ألنهم  یقتتلون من أجل الخیرات وال یوجد قـانون أخالقـي یحكم
الغابـــة ، وتلـــك الحیـــاة ال نجـــد فیهـــا أیـــة نـــواحي أخالقیـــة ، لـــذلك  فـــأن هـــؤالء الفقـــراء المعـــدمین ال 
یعیـشون حیــاة جـدیرة بــأن تُعــاش وتصـبح حیــاتهم شــر أخالقـي ، لــذا فالشــر الجـوهري هــو أن یعــیش 

ي شـــخص مـــا تحـــت خـــط الفقـــر ، أي أن الشـــر یكمـــن فـــي مســـتوي المعیشـــة المـــنخفض أو المســـتو 
المحــدود ، والــذي یعلــو علــى خــط الفقــر تصــبح حیاتــه أفضــل ، وبالمثــل یصــبح أفضــل أخالقیــًا إذا  
لم توجد مثل هـذه الحیـاة التـي تصـبح تحـت خـط الفقـر ، ومـن األفضـل أخالقیـا أن ال یعـیش هـؤالء 

تاج وتعتقــد الباحثــة أن اســتن" الفقــراء المطحــونین مثــل هــذه الحیــاة البائســة وفــى هــذا الفقــر المفجــع 
بارفــت هــذا هــو اســتنتاج غیــر مقبــول وینــاقض مــا یشــهد علیــه الواقــع ، فكــم مــن فقــراء تمتعــوا بمثــل 
تلـــك القـــیم األخالقیـــة الســـامیة مـــن شـــهامة وعـــدل وكبریـــاء وشـــرف ، مـــع أنهـــم یعیشـــوا فـــي ظـــروف 
صـــعبة وهـــذا هـــو التحـــدي األخالقـــي الـــذي ینبغـــي علینـــا أن نواجهـــه ، وكثیـــرًا مـــا ننســـب األعمـــال 

ـــذین یمتلكـــوا قـــیم العـــدل البطو  لیـــة لـــیس إلـــى االغنیـــاء ، بـــل إلـــى أفقـــر الفقـــراء وتشـــیید بـــأنهم هـــم ال
  . والموضوعیة و ویعیشوا حیاة جدیرة  بأن تعاش ، حیاة خالدة بأعمالهم البطولیة

  
                  :أخالق الالمساواة الموضوعیة ، أخالق عنصریة  -١٤

مــن العبیــد ، والــذي یتنــاقض مــع مــا دعــي إلیــه مــن وذلــك بســبب موقفــه األخالقــي الغریــب 
الفلسـفة و " مبادئ عن العدالة االجتماعیة ومحاربة الظلم االجتمـاعي ، وذلـك حـین رأي فـي كتابـة 

ألننــا یجــب علینــا أن نهــتم بالعبیــد ألنهــم ضــعفاء فــى العقــل وناقصــین فــي كــل ".."المبــادئ العامــة 
ة وجــدیرة بــأن تعــاش ألنهــم وســائل ال غایــة فــى حــد الممیــزات التــي تســتطیع أن تجعــل الحیــاة جیــد

، لذلك كانت نظریتـه األخالقیـة متناقضـة " ذاتها ، خلقوا لهذا األمر ، فهم تلبیة لضرورة اجتماعیة 
والنتیجة التي توصل إلیها بشأن العبید تتناقض مع المسـاواة الموضـوعیة الحیادیـة التـي دعـي إلیهـا 

ومـا كـان " . عامل الناس بمـا تحـب أن یعـاملوك بـه " ون الذهبي ومع ما ینبغي أن یكون ومع القان
یجـــدر ببارفـــت وهـــو فیلســـوف مـــا ینبغـــي أن یكـــون أن یتخـــذ هـــذا الموقـــف االأخالقـــي الغریـــب غیـــر 

  .  العادل من العبید ولكن هذه هي البیئة األمریكیة وكل فیلسوف أبن بیئته
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  : أخالق حرب ظالمة غیر عادلة -١٥
لحـرب لـدي بارفـت بأنهـا حیادیـة أو نریهـه ألنـه لـم یـدافع عـن فلسـطین وال لم تتسم أخـالق ا  

عـن أطفــال فلســطین ودافــع فقــط عــن فیتنــام  والیهــود ، ونـدد بمــا فعلــه هتلــر بحــق الیهــود وكثیــرًا مــا 
ســـبتمبر ، وكـــأن ســـجل التـــاریخ قـــد وقـــف ولـــم یـــري غیـــر تلـــك  ١١تحـــدث عـــن المحرقـــة وبأحـــداث 

فلسطین كل یـوم وكـل لحظـة مـن مجـازر بشـریة ، وعـن مجرمـي  الصورة ، وتعامي عما یحدث فى
الحــرب فــى إســرائیل الــذین یغتــالوا األطفــال والنســاء والشــیوخ كــل لحظــة لمجــرد تمســكهم بحقهــم فــى 

، أم أنهـــا تلـــبس اآلن عبـــاءة العنصـــریة ! وطـــنهم ، أتلـــك هـــي الموضـــوعیة التـــي كـــان یـــدعونا إلیهـــا
مــن أجلهــا تُوجــد المبــررات واألعــذار ویصــبح مــا یقومــون بــه  والتحیــز إلســرائیل الدولــة المدللــة التــي

بـــاح ولـــه مـــا یبـــرره مـــن أجـــل هـــدف أســـمي، بقـــاء دولـــة  ً بحـــق أطفالنـــا وشـــعوبنا اإلســـالمیة جـــائز وم
  ! إسرائیل 

  
   :ازدواج المعاییر األخالقیة  -١٦

ل وعلــى هــذا نجــد فلســفة بارفــت األخالقیــة ، لیســت أخــالق معیاریــة عملیــة كمــا اعتقــد ، بــ  
بـل هـي تكشـف ، هي أخالق تسمح بازدواج المعاییر األخالقیة ، ولم تتمیز بالنزاهة والموضـوعیة  

بجــالء عــن عمــق المأســاة التــي نعیشــها الیــوم فــى ظــل التنــاقض بــین الخطــاب النظــري عــن العــدل 
لغــاء التمییــز العنصــري ،وبــین الواقــع العملــي لألخــالق الــذي تهمشــت  فیــه كــل معــاني  ٕ والمســاواة وا

  . لعدل والرحمة اإلنسانیة ا
  

  :عقیمة و أخالق طبیة سطحیة -١٧
تحـــدث بارفـــت كثیـــرًا فـــي األخـــالق الطبیـــة عـــن كیفیـــة المحافظـــة علـــى أجســـامنا مـــن األمـــراض  -أ

الــخ ، ولكنــه لــم یتحــدث عــن أمــراض .. الجســدیة وعــن كیفیــة أطالــة الحیــاة بالغــذاء الصــحي 
والكذب ، وهى أمراض خبیثة كثیـرًا مـا تـدخل القبـر القلب من الحسد والكبریاء والغرور والنفاق 

  . أیضًا ، وال تقل أهمیة عن تلك األمراض الجسدیة 
ســـمح  بارفـــت باالستنســـاخ البشـــري اآلدمـــي ونقـــل األعضـــاء وهـــو بـــذلك قـــد وافـــق علـــى  فـــتح  -ب

البــــاب علــــى مصــــرعیه للتجــــارة باألعضــــاء البشــــریة ، ولــــم یراعــــي أن الــــدول الفقیــــرة ستصــــبح 
قطع غیار للدول الغنیة وستبیع لحمها مقابل ما یجعلهـا تجـد قـوت یومهـا، فهـل هـذا معرض و 

هــو العــدل الــدولي الــذي نــادي بــه ؟، هــذا بالفعــل غیــر جــائز أخالقیــًا ألنــه ال یجــوز المســاس 
ـــذلك یجـــب تحـــریم أي نـــوع مـــن  بجســـم االنســـان ، وهـــذا یتعـــارض مـــع قیمـــة قدســـیة الحیـــاة ، ل

ولقــد نــادي بارفــت باالستنســاخ لكــي  –و كــان باستنســاخ نفســه االعتــداء علــى االنســان حتــى لــ
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یتعالي على حقیقة الموت وكان یجب علیه أن یـدرك أن صـراع اإلنسـان ضـد المـوت یجـب ال 
ینسـیه الحقیقــة األولیــة أال وهــى أن الحیــاة الــدنیا دار عبــور وال بــد مــن الفنــاء وال یبقــي إال وجــه 

ن یقتنــع أن للعلــم حــدودًا ال یجــب أن یتعــداها بخیالــه ربــك ذو الجــالل واإلكــرام ، وكــان علیــه أ
  !. الجامح 

نـــادي بارفـــت بالرعایـــة الطبیـــة المفرطـــة والمفروضـــة علـــى المرضـــي ، ورأي أنـــه مـــن واجـــب  -جــــ
الطبیب األخالقـي أن یعمـل علـى شـفاء مرضـاه  وال یشـرك مرضـاه فـى طریقـة العـالج ، المهـم 

وة ، وهـذا بـالطبع یتفـق مـع المـذهب األبـوي الــذي النتیجـة وأن یفـرض علـى مرضـاه العـالج بـالق
أعتنقه ومبدأ عدم االستقالل الذاتي، وتعتقد الباحثة أن هذا مبدأ خاطئ ، فمـن واجـب الطبیـب 
األخالقـــي أن یشـــرك مرضـــاه فـــى طریقـــة العـــالج وأن یحـــدث تـــوازن ، فـــال یتـــرك لمرضـــاه أن 

العالجیـة ویفرضـها علـى مرضـاه یحددوا وحدهم أسـلوب العـالج ، وال ینفـرد هـو بوضـع الخطـة 
  . بالقوة واإلكراه ، بل یجب أن یحدث اتفاق ورضي وقبول من المرضي 

  
   :خطأ االكسیوماتیة النسقیة -١٨

قامـــت فلســـفة بارفـــت األخالقیـــة علـــى االكســـیوماتیة النســـقیة ،التـــي تقـــوم علـــى البـــدء مـــن   
وف افتراضـي قـد أوصـلته االفتراضـات افتراضات ثـم التسـلیم بالنتـائج المترتبـة علیهـا، وبارفـت  فیلسـ

إلى الحقائق الثابتـة ، وهـذا خـاطئ أخالقیـًا ، ألنـه ال یجـوز البـدء بمجموعـة مقـدمات ثـم یطالبنـا أن 
نفتــرض صــدقها والتســلیم بصــحتها ثــم نســلم بالنتــائج المترتبــة علیهــا فــى نهایــة األمــر ، وتلــك هــي 

  . النسقیة االكسیوماتیة وهى مغالطة أخالقیة 
  

   :أخالق العبء األكبر  -١٩
أخطأ بارفت حین اعتقـد إنـه مـن حقنـا أن نلحـق الضـرر بشـخص مـا  مـن أجـل إنفـاذ حیـاة   

أشخاص كثیرین ، فمن أعطي له هذا الحـق ؟ ، فهـو بـذلك یتنـاقض مـع مـا دعـي إلیـه فـي القـانون 
أ الضـرر فهـذا القـانون الـذهبي یتعـارض مـع مبـد" عامل النـاس بمـا تحـب أن یعـاملوك بـه " الذهبي 

، وكیـــف یصــــبح مســـموح لنــــا أخالقیــــًا أن نقتـــل شــــخص مــــا مـــن أجــــل إنقــــاذ حیـــاة  مجموعــــة مــــن 
  !األشخاص ؟ 
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اعتراضات الفالسفة المعاصرین على نظریة بارفت 
  -:األخالقیة 

   :اعتراض روبرت بل ولف  -١
ا لــیس عـارض روبـرت بـل ولـف فلسـفة بارفـت األخالقیــة حینمـا رفضـت الهویـة الشخصـیة ورأت أنهـ

لها أهمیة أخالقیة واعتقدت أن هـذا هـو األفضـل  لنـا جمیعـًا ، ورأى ولـف أن هـذا لـیس صـحیحًا ، 
فالهویة الشخصیة مهمة أخالقیـًا ، واالعتقـاد بأنهـا لیسـت مهمـة  لـه نتـائج أخالقیـة سـیئة وخطیـرة ، 

  . فالهویة هي ما یمیز الشخص عن غیره ، وهي إحساسي من أكون وظني بنفسي 
   :راض وود اعت -٢

بارفــت خــاطئ ألن للهویــة الشخصــیة أهمیــة عملیــة ونتــائج إیجابیــة وأخالقیــة ، ومــا " رأي وود أن 
مرعب ومخیف وأسوأ من الموت نفسه    ". كان یجدر به أن یوافق على االستنساخ البشري ، ألنه ُ

  :اعتراض جونسون  -٣
خصــیة ورأي أنهــا لیســت مهمــة بارفــت قــد ضــل الطریــق حینمــا الغــي الهویــة الش" رأي جونســون أن 

  .وحینما ألغي الفواصل بین األشخاص وقال بالنسخ المكررة ، وهذا له نتائج أخالقیة خطیرة
  :افالك اعتراض آرثر ك -٤

صـــحح كـــافالك تصـــور بارفـــت عـــن الحـــس المشـــترك ، ورأي أنـــه لـــیس خاطئـــًا دومـــًا ، وأن الحـــس 
الشـــك فیهـــا ، كاالعتقـــاد بـــأن القتـــل والســـرقة  المشـــترك كثیـــرًا مـــا یحمـــل بـــدیهیات أخالقیـــة ال یمكـــن 

  . أفعال خاطئة وبدیهیة وال مجال للشك فیها
  
  :اعتراض توماس كیللى -٥
فاإلرهــابي هــو شــخص یحــب التكــالیف الكبیــرة،  ، باإلرهــابيشــبه تومــاس كیللــي موقــف بارفــت     

أن یتـــرك سیاســـة  ینبغـــي علـــى اإلرهـــابي هإال أنـــ وبـــالرغم مـــن أن لإلرهـــاب أســـباب قویـــة وحاســـمة ،
، وبالعكس،فأنه یجب علیـه أن یزیـد الفائـدة  التكالیف إلي الحد األعلى وال یحمل الدولة أعباء كثیرة

ولكــن اإلرهــابي یســتطیع أن یعــالج بنجــاح ســلوك فریســته ،ألن لدیــة األســباب  ، إلــي الحــد األعلــى
 لیـة ألعمـالهم اإلرهابیـة ،لكي یحل تلـك المشـكلة العمیقـة ولكـن بطریقـة خاطئـة بسـبب التكـالیف العا

ن كــان الــدافع نبیــل وهــو التغییــر  ٕ ذا مــا كــان لإلرهــاب أســباب قویــة إال أن الوســیلة خاطئــة حتــى وا ٕ وا
والبــد أن یتــرك بارفــت واإلرهــابي سیاســة زیــادة التكــالیف إلــى الحــد  .لألفضــل والثــورة علــى الفســاد 

ویجـب علیـه أن  ابي عـبء علیهـا ،األعلى وأن ال تظل الدولـة هـي التـي تـدفع الـثمن فیصـبح اإلرهـ
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ولكـــن بارفـــت یفعـــل العكـــس ..یزیـــد الفائـــدة إلـــى الحـــد األعلـــى ویقلـــل التكـــالیف إلـــى الحـــد األدنـــى 
   )١(.وفریسته هي التي تدفع الثمن

مبـالغ فیهـا ، یللـىوترى الباحثة ،أن وجهة نظر ك ُ فهنـاك فـرق كبیـر بـین اإلرهـاب واإلیثـار  ◌
  .تماماً  أما اإلرهاب یغیر لألسوأ دومًا ، فاإلیثار یغیر لألفضل الذي دعي إلیه بارفت ،

**************************  
ترى الباحثة أن هناك العدید مـن الموضـوعات التـي یمكـن دراسـتها  وفى النهایة،

  :قیة ومنها في فلسفة بارفت األخال
  .أخالق الرفاهیة  -١
 .األخالق البیئیة -٢

 . أخالق الحرب النوویة -٣

 .                     األخالق التوزیعیة   -٤

  .أخالق البایو تكنولوجي-٥
  .نظریة الهدف الحاضر  -٦
  .مشكلة الهویة الشخصیة -٧
  .وبارفت ستربا اجیمس  بیناألخالق والممارسة - ٨
  . فلسفة الموت-٩

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1)Thomas Kelly :sunk cost ,Rationality ,university of Notredame .1999 ,p .p 3-8 .  
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ع باللغة العربیةمراج: ٢  

دار المصطفي للنشر والتوزیـع ،  فلسفة الدین عند ولتر ستیس ، : إبراهیم طلبه سلكها/ د -١
  . ٢٠٠٣طنطا ، 

دار المصــطفي للنشــر والتوزیــع ، طنطــا ،  الفلســفة النســویة ، : إبــراهیم طلبــه ســلكها/ د -٢
٢٠٠٧ .  

، القــاهرة ، لجنـة التــألیف  ةدروس فــى تــاریخ الفلســف : ، یوســف كـرم إبـراهیم مـدكور/ د -٣
  .  ١٩٥٨والترجمة ، 

ــوم : إبــراهیم مصــطفي إبــراهیم/ د -٤ ، دار الوفــاء  الفلســفة الحدیثــة مــن دیكــارت إلــى هی
  . ٢٠٠٠للطباعة والنشر ، اإلسكندریة ، القاهرة ، 

ــى مــاركس ، : أمیــرة حلمــي مطــر/ د -٥ دار غریــب  الفلســفة السیاســیة مــن أفالطــون إل
  .  ١٩٩٩،  ٦ر ، القاهرة ، ط للطباعة والنش

 ،القـاهرة دار الثقافة للنشـر والتوزیـع،فلسفة األخالق نشأتها وتطورها : توفیق الطویل/د-٦
  . ٤،٢٠٠٦،ط

ترجمـــة عــــادل العـــوا ، بیــــروت ، لبنــــان ،  الفكــــر األخالقــــي المعاصــــر ،:  جـــاكلین روس -٧
٢٠٠١  .  

البكاوي ولد عبد المالك ، . وتعلیق د ترجمة مقال فى ما بعد الطبیعة ،:  لیبنتز. ف. ج  -٨
٢٠٠٤ .  

ٕ مفهوم القتل و :  جوخة الریامي/ د -٩ دراسة في فلسفة األخالق التطبیقیة  شكالیته الطبیة ،ا
  .  ٢٠٠٦،  ١، الدار المصریة اللبنانیة ، ط 

  ,٢٠٠٧،أم القري للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ، فلسفة الطب:  حسین علي/ د  -١٠

ـــة ، : خالـــد قطـــب ، أحمـــد مســـتجیر وآخـــرون /د -١١  الفلســـفة لخدمـــة الفلســـفة التطبیقی
، الــدار المصــریة  قضــایانا القومیــة فــي ظــل التحــدیات المعاصــرة

  .  ٢٠٠٤السعودیة للطباعة والنشر ، القاهرة، 

دار المعــارف ،  ٧نوابــغ الفكــر الغربــي ، العــدد  دیفیــد هیــوم ، : زكــي نجیــب محمــود/ د -١٢
  . ١٩٥٨ القاهرة ،



٢٩٣ 
 

 ،مجلـة علـم الـنفس ،مجلـدمشكلة األلم النفسیة فى حیاتنا النفسـیة : زكریا ابراهیم/د -١٣
  . ١٩٥٠،عدد فبرایر ، ٥رقم 

  . مكتبة النهضة العربیة ، القاهرة  األخالق النظریة ، : عبد الرحمن بدوي/ د  -١٤

  ,١٩٧٣، دیسمبر  ٤، عالم الفكر ، مج  القتل بدافع الشفقة : عبد الوهاب حومد/ د -١٥

الطبعــة الثانیــة ، ترجمــة عثمــان أمــین ،، مشــروع الســالم الــدائم ، :  ایمانویــل كــانط-١٦
  . ١٩٦٧المصریة ، القاهرة ،  نجلوألمكتبة ا

 ،دار المعـارف ،القـاهرة ١٦العـدد جون لوك ،نوابغ الفكـر الغربـي ،: عزمي إسـالم/ د-١٧
،١٩٦٤ .   

، فادیـــه خالــد ، المكتبـــة ) تحلیــل ثقــافي (  ا اإلنجـــاب ،ثـــورة تكنولوجیــ : فــالیري هــارتوني -١٨
  ,١٩٩٩األكادیمیة ، 

سلســلة عــالم المعرفــة ، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون  التفكیــر العلمــي ، : فــؤاد زكریــا -١٩
  . ١٩٨٧واآلداب ، الكویت ، 

ـــة ، : محمـــد علـــي أبـــو ریـــان -٢٠ یـــة ، الجـــزء الرابـــع ، دار المعرفـــة الجامع الفلســـفة الحدیث
  .  ١٩٩٦اإلسكندریة ، 

دار النهضـــة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر ، مـــع الفیلســـوف ، :  محمـــد ثابـــت الفنـــدي/ د  -٢١
  . ١٩٨٠بیروت ، لبنان ، 

الفلسفة الحدیثة ، الجزء األول في القرنین السابع عشر :  محمد توفیق الضوي/ د -٢٢
  . دار الوفاء ، شبین الكوم  والثامن عشر ،

ــأخرة ، : فتحــي عبــد اهللا ، مــیالد زكــي محمــد/ د -٢٣ اإلســكندریة  أرســطو والمــدارس المت
  . منشأة المعارف 

حقــوق اإلنســان المعاصــر بــین الخطــاب النظــري والواقــع :  مصــطفي النشــار/ د  -٢٤
  . الفلسفة التطبیقیة  العملي ،

لقــاهرة ، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع ، ا األخــالق عنــد هیــوم ،:  محمــود ســید أحمــد/ د -٢٥
١٩٩٢   .  



٢٩٤ 
 

ـــاریخ علـــم األخـــالق : هنـــري ســـدجویك -٢٦  ، دار الثقافـــة ، اإلســـكندریة ،  المجمـــل فـــي ت
، ١، ط  ١توفیــــــق الطویــــــل ، جـــــــ . القــــــاهرة ، ترجمــــــة وتعلیــــــق د 

١٩٤٩ .  

، ترجمــــة دیمتــــري أفیبــــر تبــــوس ، دمشــــق ،  فلســــفة البیئــــة : هنریــــك ســــكو لیموفســــكي -٢٧
  .  ١٩٩١األبجدیة للنشر ، 

 دار المعــارف، ،،مكتبــة الدراســات الفلســفیة تــاریخ الفلســفة الحدیثــة:  یوســف كــرم/د -٢٨
  .القاهرة 
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  باللغة العربیة -٢
، زكي نجیب محمود / راجعهاالمختصرة، الموسوعة الفلسفیة : فؤاد كامل، جالل العشري ) ١(

  .بیروت لبنان  –دار القلم 

  .٢٠٠٠، ، مكتبة مدبوليالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة :عبد المنعم الحفنى.د  )٢(

عجم المصطلحات الفلسفیة: مراد وهبه) ٣( ُ ، دار قباء للطباعة والنشر المعجم الفلسفي ، م
  . ١٩٩٨والتوزیع، القاهرة، 

  .، دار الكتاب اللبناني، بیروت  ١، ط الجزء األول المعجم الفلسفي،: جمیل صلیبا) ٤(
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  :الرسائل الجامعیة: خامساً 

، رسـالة دكتـوراه ، أشـراف  تـل  و اشـكالیته األخالقیـةمفهـوم الق : جوخة بنـت شـخبوط -١
  . ٢٠٠٥محمد مدین ، جامعة القاهرة ، /د

، جامعــة القــاهرة ، رســالة  األخــالق االجتماعیــة بــین البوذیــة واإلســالم : ماشــطة أحمــد -٢
 .  ١٩٩٢ماجستیر ، 

 المعاصـرفلسفة البیئة ، دراسة األخالقیـات البیئـة فـي الفكـر :  محمد كمال الجیزاوي -٣
محمد مهران رشوان ، حسـن إبـراهیم /، رسالة ماجستیر ، أشراف د

 . ٢٠٠٣حسن ، جامعة القاهرة ، 

 مفهوم العدل بـین تصـور المفكـرین اللیبـرالیین والماركسـیین:  نصار محمد عبد اهللا -٤
ــــز فــــي العــــدل ،  ــــة الفیلســــوف األمریكــــي جــــون رول ، دراســــة لنظری

الطویـــــل ، جامعـــــة القـــــاهرة ،  توفیـــــق/ رســـــالة دكتـــــوراه ، أشـــــراف د
١٩٨٢. 
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