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ث و الكهربائیة ألنها تعلم الشخص من خالل األلم الذي یعد عائقًا لحد األسیجةثل العقوبات م تعد" 
وبالتالي تكون العقوبة دالة على وجود العوامل األخالقیة من خالل األلم بوصفها الفعل اإلجرامي، 

 ".طریقًا لردع الجریمة
 ( Hampton , Jean, (1984): The moral Education Theory of punishment, 

philosophy and public affairs. Vol 13, No 3, P 212, Ph2 )  
 

 ً   ة :ـــــــــمقدم -أوال
على القانون اإلجرامي الذي یؤكد وجوده على  )١(یتون بهامجان تقوم النظریة الجزائیة لدى          

فراد من خالل ینتج من اإلرادة األخالقیة العقلیة لأل - وجود الدولة بوصفها تنظیم سیاسي اجتماعي 
وضح ت حیث.   Social Conventionیتون بنظریة الواجب أو اإللزام االجتماعي بیه هامضما ترت

بین النظریة الجزائیة والسببیة المعرفیة  ةرتباطیإلتجاه العقالني من خالل العالقة اإلیتون فعالیة ابهام
یتون نظریة بد الجزائیة لدى هامونظریة القیم بوصفهم مبادئ مناسبة للنظریة نفسها . وبالتالي تع
ة بین ، مما یوضح طبیعة العالقأخالقیة تطبیقیة والتي یمكن لإلنسان فهمها في حدود عقالنیة القیم 

ت الجزائیة التقلیدیة التي تربط العقوبة الجزائیة النظریا :هذه النظریة والنظریات الجزائیة األخرى مثل
ترتب علیه  بفعل إجرامي هرم العقوبة الجزائیة بسبب قیام، استحقاق المجDesertبفكرة االستحقاق 

، وأما النظریات الجزائیة )٢٠٠٢ – ١٩٢١( )٢(  J.Rawlsجزائیة جون رولس  :مثل ،وقوع ضرر
ألخذ بمبدأ المذهب ستحقاق التقلیدي بجانب اإلالمتقدمة فهي النظریات الجزائیة التي تناولت مبدأ ا

 -١٧٤٨()٣(  J. Bentham وبنتام ،)١٨٧٣ -١٨٠٦(  J.S.Mill لم كل من: النفعي لدى
التي  - وبالتالي تتناول الجزائیة النفعیة .)١٩٩٢ - ١٩٠٧( )٤( H.L.A.Hart وهارت ،)١٨٣٢

العقوبة في ضوء عالقتها بنتائجها ، مما یفسر  - Consequentalismتعرف بالمذهب الناتجي 
، بینما  Deterrence Crimeنحو ردع الجریمة تطلعیة اتجاه النفعیة نحو المستقبل بوصفها رؤیة 

في حین تجمع النظریات المركبة  .نفسهاالفعلیة  نحو الجریمة ،ترتد الجزائیة التقلیدیة نحو الماضي
  .    Jeffrie Murphyمثل جزائیة جیفرى مورفى بین عقوبة استحقاق الجزاء وعقوبة الردع

، یجد المرأ رؤیة مختلفة عن الرؤي السـابقة ،حیـث تقـدم یتون بالنظریة الجزائیة لدى هامففى          
نظریــة خاصــة بتحقیــق الجــزاء الــذي یمنــع تكــرار حــدوث الجریمــة مــن خــالل رؤیــة العقوبــة  هــامبیتون
فالعقوبـة الجزائیـة هنـا تكـون رمزیـة ألنهـا تحمـل فـي داخلهــا  ؛طریقـًا إصـالحیًا للمجـرم بوصـفها الجزائیـة

مــن الفعــل  Victumالضــحیة  Resentmentمجــرم والتــي تعنــي اســتیاء رســالة تربویــة أخالقیــة إلــى ال
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علــى قــیم ضــحیته ، وبالتــالي ال تكــون نظریــة بــه  الــذي تعــدي المجــرم Criminal actionاإلجرامــي 
جزائیة تقلیدیة وال هي شكل مـن األشـكال المتقدمـة السـابقة ، ولكنهـا نظریـة عقالنیـة أخالقیـة  هامبیتون

  األخالقي . المعاناة من خالل منهج النقدوبة الجزائیة من حالة األلم إلى حالة تعبر عن انتقال العق -
 ً   : مفھوم الجزاء وطبیعتھ - ثانیا

“ Retribution’s Concept and Nature”  
یــر العقوبــة فــي بر عــن ت –كمــا یــذكر مــورفي  –تبحــث النظریــة الجزائیــة الخاصــة بالعقوبــة      

الحـــق، والعـــدل ،  :ي حـــدود المنفعـــة . حیـــث تبحـــث الجزائیـــة عـــنحـــدود المفـــاهیم األخالقیـــة ولـــیس فـــ
وبالتـالي، یبحـث الجزائـي عـن  .The moral Responsibilityسـتحقاق ، والمسـئولیة األخالقیـة إلوا

مـا یعنـي تقریـر حـق الدولـة والمجتمـع فـي توقیـع هـذه العقوبـة م،  Just Punishmentالعقوبة العادلـة 
لمجرم في طلب هذه العقوبة ، مما یفسر األساس األخالقي في العقوبـة التي یستحقها المجرم ، وحق ا

الجزائیــة، وهــو األســاس الــذي یــدرك األشــخاص بوصــفهم كیانــات أخالقیــة تتجــه حریتهــا نحــو تحقیــق 
   )٥(الخیر. 

تجاه الجزائي العام لدى مورفي وبخاصة في األساس إلیتون، في هذا المقام ، مع ابتتفق هام         
 .یتونبني األخالقــي ، وفــي األســاس المســیحي ، األمــر الــذي یوضــحه مفهــوم الجــزاء لــدى هــامالقــانو 
 كون مقصودًا من أجل تحطیم قیم الضحیة،ی - لفعل خطأ Response"استجابة  :الجزاء یعدحیث 

 الخاصـة الحـدث التـي تؤكـد الرسـالة ةوهي القیم التي ینكرهـا المجـرم بفعلـه اإلجرامـي مـن خـالل بنیـ
  .)٦("، بینما یكونوا متساویین في إنسانیتهمالفعل اإلجرامي على الضحیة دةبسیا

 –سـتجابة الجزائیـة هـي اسـتجابة معرفیــة إلوفقـًا للمفهـوم السـابق ، كیـف تكـون ا ءیتضـح للمـر          
وبالتـالي ، ال تكـون هـذه االسـتجابة  .تقـوم علـى التبریـر العقلـي الخـاص بتوقیـع العقوبـة علـى المجـرمین

الـذي  )١٩٨١-١٩١٧( J.L.Makie )٧( ة وفقًا لمـا یـذهب الـبعض إلیـه أمثـال : جــ . ل مـاكيیزیغر 
ــًا رتبــاط العقوبــة بــالغریزة بقولــه : إیؤكــد علــى  شــعر الموجــودات ت، حیــث " یعــد الجــزاء شــعورًا غریزی
لكـي ینقـدوا الـذین آذوهـم  Emotional Urgeعندما یشـعرون بوجـود دافـع عـاطفي  هاإلنسانیة ب

  . )٨( "مسببًا أو عقالنیاً نقدًا 
یتون إدراك المعنـــي الـــذي یتضـــمنه الجـــزاء بوصـــفه بفـــي حـــین ال یمكـــن لإلنســـان لـــدى هـــام         

علـى أسـاس السـببیة  هـامبیتونفي حالة ماكي . حیـث تقـوم العقوبـة الجزائیـة لـدى  كما ستجابة معرفیةإ
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دراك إمكانیـــ ٕ ســـتجابة إلة تغیرهـــا فـــي حالـــة قبولـــه االمعرفیـــة األخالقیـــة والتـــي یمكـــن لإلنســـان فهمهـــا وا
  الجزائیة بوصفها مؤقتة . 

فــي تفســیر الصــفر المعرفــي فــي البنیــة  – هــامبیتونكمــا تــذكر  –وبالتــالي ، لــم یــنجح مــاكي 
علـى مـاكي بـالرغم مـن  هـامبیتونوفي هذه الحالة ، قـد تتفـوق  )٩( .لذهنیة ألنه یشجع التفكیر األعمىا
 – ١٧٢٤(.Kant Iیة العقلیــة الخاصــة بمــا ینبغــي أن یكــون لــدى كنــت فتراضــإلرتباطهمــا بــاألوامر اإ

لتزام بها وظیفة خاصة بالرغبة اإلنسـانیة إلففي حین تكون األوامر االفتراضیة لدى ماكي وا .) ١٨٠٤
تعطي للقیم األخالقیة التي تعبـر عـن نفسـها فـي األوامـر االفتراضـیة سـلطة معرفیـة  – هامبیتون، فإن 
سـتجابة إللـذا ، تؤكـد ا .ن خالل أسباب تفسیریة معقولة خاصة باألفعال التـي تنتجهـاتتحقق م–عمیقة 

ئیة في مقابل رفض الرؤیة الكلیة التي یختفي الفـرد بـین ثنایاهـا ، ممـا االجزائیة هذه الرؤیة الفردیة الجز 
  كنت وماكي .  رؤیة كل من: هامبیتونستجابة الجزائیة لدى إلیفسر إمكانیة تجاوز ا

فعــل غیــر أخالقــي ، مــن بخــاص أخالقیــًا فعــًال  هــامبیتونیعــد الفعــل الخطــأ لــدى  ،فــي حــین         
 santity ofة المعـاییر األخالقیـة مـحر  violateاألفعـال الخاطئـة هـي األفعـال التـي تنتهـك ف .جانـب

moral norms جرامیـة إلالواقعـة فـي الحـاالت اCircumstances Criminal . حیـث یـرتبط الفعـل
بدون أن یكون أحدهما هو اآلخر ألنه یمكن أن یوجد  Wrongمي بالضرر بوصفه فعًال خطأ اإلجرا

وبنــاءًا علیــه ، یكــون الضــرر المخطــئ هــو الضــرر الــذي ینــتج مــن ســلوك  .الضــرر بــدون كونــه خطــأ
علیــه . وبالتــالي، یهــتم فــي عملیــة الفعــل الــذي یســتحق العقوبــة الجزائیــة  بــه خـاطئ والــذي یقــوم العامــل

صــالح إ جــلأع بالعامــل الــذي تســبب فــي الضــرر مــن خــالل عملیــة الفعــل بطــرق خاطئــة مــن المشــر 
وتصــحیح ومحــو مـــا فعلــه المجـــرم . وفــي هـــذه الحالــة ، یقــع الضـــرر فــي نطـــاق العدالــة التصـــحیحیة 

Justice Correction  التي تهتم بالعامل ، بینما یقـع الخطـأ فـي العدالـة الجزائیـة التـي تـرتبط مباشـرة
 ،هــذه األفعــال الخاطئــة إلــى نــوعین هــامبیتون. تقســم  )١٠( الخاطئــة التــي ینــتج الضــرر عنهــا باألفعــال

ســتجابة الجزائیــة والتــي تحتــاج األضــرار فیهــا إلــى التعــویض إلیحتــاج إلــى ا -اطئ همــا : كــل فعــل خــو 
Compensation ، فیهــااســتجابة جزائیــة ولكــن تتطلــب األضــرار  ةال یتطلــب أیــ -وكــل فعــل خــاطئ 

األولى . في حـین  ولةال تكون كل األضرار نتیجة لألفعال الخاطئة التي تقع في المق ،وهنا .ضالتعوی
مكانیـة وجـود الفعـل الخـاطئ إ، یدرك المرأ المقولة الثانیة بوصـفها خاصـة بالفعـل الخـاطئ عـن طریـق 
ذا الفعل في مكانیة ما یسببه هإبوصفه فعًال غیر مشتركًا في الجزاء ولكنه یكون خاطئًا ، وعن طریق 

تتوافـق األفعـال الخاطئـة فـي المقولـة إحداث أضرارًا وهي التي تتطلب العدالـة التصـحیحیة . وبالتـالي ، 
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األولـــى مـــع العدالـــة الجزائیـــة ، بینمـــا تتوافـــق العدالـــة التصـــحیحة مـــع األضـــرار الخاطئـــة فـــي المقولـــة 
ضــحایاها عــن األضــرار ،  – هــامبیتونكمـا تــذكر  –. حیــث تعــوض العدالــة التصــحیحیة  )١١(األخـرى

   )١٢( بینما تعوض الجزائیة ضحایاها عن المظالم األخالقیة .
حیــث تعــد المســـئولیة  ٠ هـــامبیتونمســـئولیة المجــرم لــدى  تقریــرعــن  ، أیضـــاً  ،یعبــر الجــزاء         

 Angelo )١٣(وانجلوكورلت  هامبیتونتفاق بین إلمما یفسر حال ا ٠جرامیة تبریرًا للعقوبة الجزائیة اإل

Korlet  تسـبب الجریمـة بوصـفها تبریـرًا  –الذي یؤكد حقیقة مسئولیة المجرم علـى قیامـه بفعـل خـاطئ
وهمـا: عـدم تحدیـد  ،نقطتـین عـن كورلـت فـي هـامبیتونتختلـف  ،وفـي هـذا المقـام )١٤( ة.للعقوبة الجزائی

بینمـا تتحـدد المسـئولیة  ،كورلت نوع المسئولیة التى یتحملها المجرم والتى تبدو مسـئولیة قانونیـة مجـردة
قولـه علـى یؤكـد كورلـت فـى  ،مـن جانـب آخـر .العقلیـة معـًا  –لدى هامبیتون فى المسئولیة األخالقیـة 

تناسبیة الجزاء مـع الضـرر بـدون تحدیـد مـدى حقیقـة وجـود العالقـة بـین هـذا الضـرر والخطـأ مـن أجـل 
لجریمة مع القانون الذي تعدت الجریمة على أهمیة مبدأ تناسب ا هامبیتونتحدید العقوبة ، بینما تؤكد 

عنـدما  Margaret Gilbert )١٥(رتبـأقرب مودة إلـى مارجریـت جل هامبیتونعلیه ، وبالتالي ، تكون 
الـذین یفعلـون  Agentsتؤكد األخیرة على كـون المسـئولیة األخالقیـة هـي المسـئولیة الخاصـة بالعوامـل 

هي السببیة التي أدت إلى وقوع الفعل المتوقع حدوثـه مـن قصدیًا ، وبالتالي تكون المسئولیة األخالقیة 
بوصـفها  هامبیتونلذا ، یؤكد موقف مارجریت على شمولیة النظریة الجزائیة لدى  )١٦( .العامل قصدیاً 

  یعاني من ضعف أخالقي .  –ترتقي بكل عامل  –نظریة عالجیة أخالقیة 
یعــاني مــن الخبــرة  - بأنهــا مثــال لشــخص "الضــحیة  " هــامبیتونوفــي هــذا المقــام ، تعــرف          

ـــالنقص  ثالثـــة طـــرق  هـــامبیتونالنـــاتج مـــن فعـــل إجرامـــي . حیـــث تقـــدم  Diminishmentالخاصـــة ب
ومستواها األخالقي  هوهي : أن یتخذ الشخص فعله كدلیل على ضعف قیم، لشعور الشخص بالنقص

أخالقیـًا لكـي یحـدث  الً فعـا یقدم المعرفي عن الحالة التي یعتقد بها ، أو یشعر الشخص بالنقص عندم
یــرتبط بــالخبرة  -آلخــرین ، أو یكــون الشــعور بــالنقص شــعورًا ذاتیــًا یغیــر مــن القــیم األخالقیــة  -شــیئاً 

 یكـون الـنقص ال أخالقیـاً  ،وفـي هـذه الحالـة ٠الذاتیة وبخاصة عندما یغیر شـخص ثقـة آخـر فـي قیمـه 
   )١٧( عندما یكون مرتبطًا بفعل خطأ أو بضرر .

ي القـــیم المعیاریــة الموضـــوعیة هــف هـــامبیتونفـــي مفهــوم الجـــزاء لــدى  " قـــیم الضــحیة "وأمــا          
األخالقیة والتي تعد دعامة أساسیة في نظریتها وبخاصة عندما تشارك في تحدیـد مفهـوم الجزائیـة ومـا 
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مــن أجــل  یــرتبط بهــا مــن مفــاهیم ، إلــى جانــب فعالیتهــا فــي تفســیر الواقــع السیاســي تفســیرًا موضــوعیاً 
  توضیح العالقة بین سلطة القانون وعملیات العقوبة الجزائیة . 

الشـخص "تكون الجریمة مظهرًا لإلضـطراب األخالقـي فـي سـلوك المجـرم بوصـفه  ، يوبالتال         
فالمجرم هو العامل الذي یعاني مـن خلـل أخالقـي أو  )١٨( "وقع حدوث جریمة –الذي فعل فعًال خطأ 

بعض أسباب فعله ، ویكـون فـي نفـس الوقـت مسـئوًال أخالقیـا ومعرفیـا عنهـا مـن خـالل  أنه غیر مدركاً 
وعیــه التــام بعملیتــه اإلجرامیــة ونتائجهــا غیــر القانونیــة التــي تبــرر ضــرورة قیــام الدولــة بتوقیــع العقوبــة 

ي ال یكـون علـى وعـ -توقیع العقوبـة الجزائیـة علـى أي فـرد هامبیتونمما یفسر رفض  ٠الجزائیة علیه 
وعلــى ســبیل المثــال ، تــرفض هــامبیتون  )١٩(.معرفــي بالحــدود المعیاریــة الموضــوعیة األخالقیــة للقــانون

  ) ٢٠( توقیع العقوبة على الجاهل والمراهق .
ـــذاتي  وهكـــذا ،          یعـــد مفهـــوم الجـــزاء عملیـــة معرفیـــة ، وهـــي العملیـــة التـــي تتضـــمن األســـاس ال

 ٠للجریمة التي یـدركها المـرأ فقـط فـي نطاقهـا الموضـوعي دیاً المعرفي ، بوصفه دافعًا قص –خالقي ألا
حیــث تكـون بنیــة  .فــى مفهـوم الجـزاء The structure of event "بنیـة الحــدث" ممـا یفسـر مفهــوم

 ضـــحاألخالقیـــة فـــي عملیتهـــا الموضـــوعیة التـــي تقبـــل إقامـــة الـــدلیل الوا –المعرفیـــة  بینـــةالالحـــدث هـــى 
یتون الموضــوعیة العلمیــة فــي تجاهلهــا الطبیعــة الذاتیــة مــن جانــب، وبنــاءًا علیــه ، تــرفض هــامب .علیهــا

تهـا المطلقـة مـن جانـب آخـر، مـن یوترفض أیضا الذاتیة المیتافیزیقیة التي تتجه نحو الكلیة العقلیـة وقبل
 .تجمـع بـین الـذات والموضـوع فـي حـدود أخالقیـة –أجل تقریر الجزائیة بوصفها عملیة عقلیـة أخالقیـة 

تها المطلقـة تمامـًا ولكنهـا ترفضـها علـى المسـتوى یال ترفض هامبیتون الكلیة العقلیة وقبل اربم وبالتالي،
وعلــى ســبیل المثــال ، یعــد الفعــل الخطــأ  .المجــرد ، فــي حــین یمكــن قبولهــا علــى المســتوى الموضــوعي

بالنسـبة یضـًا أفي وقوع الجریمـة، وتعـد الجریمـة نفسـها قبلیـة بالنسـبة للحكـم الـذي یكـون قبلیـًا  قبلیاً  سبباً 
  ستیاء والصفح . إللحاالت الندم وا

ــي إنســانیتهم "وأمــا عــن كــونهم           فهــو یعــد تأكیــدًا لمبــدأ المســاواة فــي جزائیــة  " متســاویین ف
وبالتالي ، عندما تكون  ٠هامبیتون ، وهي المساواة بین قیم الضحیة وقیم المجرم بوصفها قیم إنسانیة 

ویض الضحیة عن قیمهـا األخالقیـة التـي انتهكهـا المجرمـون ، فإنهـا تؤكـد العقوبة الجزائیة من أجل تع
مما یعزو إلیه ، رفـض هـامبیتون عقوبـة المـوت أو حـاالت التعـذیب فـي  .مجرملًا القیم األخالقیة لأیض

  )٢١( مقابل تأكیدها على قیم المساواة والحریة والعدل بین طرفي القضیة .



 ٦

زاء لــدى هــامبیتون علــى البنیــة الوظیفیــة بــین األخــالق والعقــل معــًا وهكــذا ، یؤكــد مفهــوم الجــ         
تحقـــق الوحـــدة بـــین المجـــرم حیـــث ت Criminal low .والتـــي تمتـــد ســـلطتها إلـــى القـــانون اإلجرامـــي

حیة في ظل المجتمـع مـن خـالل فعالیـة القـانون وسـلطته فـي تحقیـق القـیم األخالقیـة ، وبـین األنـا والض
العقلـي  –األسـاس األخالقـي  یعبـر عـن. األمـر الـذي " نحـن"الحقیقي هو  ن لكي یكون الوجودیواآلخر 

جرامــي الـــذي یعبــر بـــدوره عـــن إلإلــى القـــانون افــي مفهـــوم الجــزاء لـــدى هــامبیتون والـــذي تمتــد فعالیتـــه 
هامبیتون في كشف النقاب عن األسـاس األخالقـي  تنجحالسلطة السیاسیة للدولة . وفي هذه الحالة قد 

 - Charles Millsما یذكر شارلز ملـیس ك -هامبیتون دالدولة وبخاصة عندما تحد بداعإفي عملیة 
ألسـس  The deepest levelوظیفـة الفلسـفة السیاسـیة فـي محاولـة الفیلسـوف فهـم المسـتوى األعمـق 

الـــوعي الـــدیني الخـــاص  نفـــي نفـــس الوقـــت ، یعبـــر مفهـــوم الجـــزاء عـــ )٢٢(.الدولـــة وتبریرهـــا األخالقـــي 
 .ون ودوره في فهم العقوبة الجزائیة والدفاع عنها من خـالل اتبـاع تعـالیم یسـوع المسـیحبمسیحیة هامبیت

األخالقــي فــي تفســیر النظریــة  –تكشــف كــل األســس النظریــة والعملیــة عــن األســاس العقلــي  ،وبالتــالي
  الجزائیة بوصفها نظریة تطبیقیة للقیم األخالقیة . 

  
  :ینیة واألخالقیة في النظریةاألسس الفلسفیة : القانونیة والد -ثالثا ً 

“The Philosophical foundations:legal,religious, and moral in the theory” 
  

  :فلسفة القانون من النظریة إلى التطبیق-١
The Philosophy of law from theory to application 

ٕ إننا نحتاج إلـى معرفـة مصـدر الدولـة و " تقول هامبیتون :          د سـلطتها لكـي نفهـم دورهـا متـداا
یؤكد القول السابق أهمیة المعرفة الخاصة بالبنیـة القانونیـة  )٢٣( .التشریعي بوصفها المربي األخالقي"

للدولة وسلطتها بوصفها أساسًا فلسفیًا سیاسـیًا وقانونیـًا فـي النظریـة الجزائیـة لـدى هـامبیتون . وفـي هـذا 
جموعــة مــن المبــادئ التــي تكــون فعالیتهــا مصــدرًا للســـلطة المقــام ، تفهــم هــامبیتون القــانون بوصــفه م

السیاســیة ، وفــي نفــس الوقــت تســاند هــذه الســلطة فعالیــة المبــادئ األخالقیــة للقــانون فــي تنفیــذ الفعــل ، 
وبالتـالي تكـون العالقـة بـین السـلطة السیاسـیة وفعالیـة .  Entitlementوهو ما یعرفه العامل بالسـیادة 

  )٢٤( هي مبادئ السلطة ، هي القانون الذي یجب على كل فرد طاعته .خلقي ، المبادئ هي اإللزام ال
لدى هامبیتون حال رفض بعض النظریات التقلیدیة للسلطة السیاسـیة  السابق یوضح المفهوم         

 )٢٦(، والنظریــة الطبیعیــة Divin Authority.  )٢٥(وهــي : النظریــة الســماویة أو الســلطة المقدســة 
Authority  Natural، ٢٧( والنظریــة المعرفیــة المفارقــة( Ideal cognitional theory  وفــي ،
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 ١٦٣٢(  J. Lockeون لـوك ـاتفاقها مع مفهوم الحریة لدى ج مبیتونها مقابل الرفض السابق ، تؤكد
سلطة سیاسـیة علیهـا التي تؤكد عدم وجود و  لألفراد یة السیاسیة القانونیةر ) بوصفها هي الح ١٧٠٤ –

نحـو  األفـراد حیـث تعبـر عملیـة اإللـزام الخلقـي القـائم علـى الحریـة الفردیـة عـن اتجـاه )٢٨( .بموافقتهمإال 
تتفـق اتجاهـاتهم العقلیـة وعـواطفهم الوجدانیـة  ،تحقیـق الوحـدة والقضـاء علـى حـاالت الصـراع . وبالتـالي

یصـبح القـانون كیانـًا  ،ةوفـي هـذه الحالـ ب.معًا في تشكیل القانون العام للدولة من خالل الشكل المناس
، ویصـبح القــانون ذو طبیعــة عقالنیـة وأخالقیــة مــن أجـل تحقیــق العدالــة بــین  مسـتقًال عــن إرادة األفــراد

لــي بوصــفها مفــي تقدیمــه لألســباب التــي یجــب االلتــزام بهــا فــي الواقــع الع تــهعقالنیتبــدو كمــا  ،األفــراد
وأمـا أخالقیتـه فهـي فـي ارتباطـه بـالقیم الذاتیـة  ،اسيأسبابًا تفسیریة لما ینبغي أن یكون علیه الواقع السی

  جل الخیر . أاألخالقیة الالزمة من و 
تتكـــون مـــن عناصـــر شـــكلیة عقلیـــة  –وفـــي هـــذه الحالـــة ، یكـــون القـــانون ذو بنیـــة عضـــویة          

لــدى  a sound Rationalityالعمیقــة ا تســمى بالعقالنیــة مــوعملیــات وجدانیــة أساســیة معــًا ، وهــي 
تون ، فـــال یمكـــن أن یوجـــد القـــانون بـــدون ارتبـــاط الفكـــر مـــع العاطفـــة مـــن أجـــل تقریـــر الدولـــة هـــامبی

 )٢٩(حادیة الجانب الخاصة بالنظریـات العقدیـةأمما یعزو إلیه ، نقد هامبیتون حاالت الرؤیة  .وسلطتها
اعي لـدى األمـر الـذي یفسـر نقـدها لنظریـات العقـد االجتمـ ؛بوصفها الخطـوة األولـى نحـو إبـداع الدولـة 

 –وكنت ألنهم یتناولوا الفكـرة العقدیـة )  ١٧٧٨ – ١٧١٢( ) ولوك وروسو  ١٦٧٩ – ١٥٨٨هوبز (
فـي حـین تسـعى  ٠یة حتـى تحولـت الفكـرة لـدیهم إلـى صـورة خیالیـة حبنظـرة سـط -كما تـذكر هـامبیتون

ألخالقیـة نحـو مـا وراء هـذه الصـورة مـن أجـل تحدیـد المفـاهیم السیاسـیة وا -على حد ذكرهـا -هامبیتون
  .  )٣٠(للدولة 

وهمـا : حالـة تقریریـة سـلبیة وهــي  ،یؤكـد موقـف هـامبیتون السـابق علـى وجـود حـالتین ،وبالتـالي
الحالـة الخاصــة بــرفض الحــاالت الفوضــویة بكــل صــورها السیاســیة ، وحالــة تقریریــة كنتیــة وهــي الحالــة 

تجمع هامبیتون فـي  ،. وبناءًا علیهتؤكد العالقة االرتباطیة بین سالمة العقل وصالحیة األخالق التي 
فیة األخالقیة بین الحجة الوصفیة والحجة الغرضیة فـي العقدیـة والتـي علـى أساسـها یمكـن سرؤیتها الفل

ــفة للمـــرأ تفســـیر الســـلطة السیاســـیة للدولـــة وتبریـــر ســـیطرتها علـــى األفـــراد ، فتقـــول:  ــتم الفلسـ " ال تهـ
هر السیاسـیة علـى نحـو جزائـي ولكنهـا تتجـه خاصـة بوصـف الظـوا ةمحاولـة سـطحی ةالسیاسیة بأیـ

وهنــا ، یبــدو  Ethical justification  )٣١("نحــو فهــم األســس العمیقــة للدولــة وتبریرهــا األخالقــي
الجانب الوصفي هو الجانب الضعیف لـدى هـامبیتون فـي عملیـة العقـد بوصـفه مجـرد تبـادل الموافقـات 
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قي هو الجانب القوي في نفـس العملیـة ألنـه یعبـر عـن بین األفراد والحكومة ، بینما یعد الجانب األخال
استخدام هـامبیتون  ،مما یعزو إلیه ٠استمرار العمل والمشاركة واستمرار التزام األفراد وطاعتهم للدولة 

وبخاصــة عنــدما یــرتیط المفهــوم العقلــي  " العقــد "بــدًال مــن كلمــة  Convention )٣٢( " اإللــزام"كلمــة 
  .  )٣٣(بالعملیة األخالقیة 

تبـــدو النظریـــات  ،ترجـــع هـــامبیتون أهمیـــة النظریـــات اإللزامیـــة إلـــى مـــا یلـــي : أوًال  ،وبالتـــالي         
حیث ترتبط هذه العقالنیة بمبدأ المنفعة في الحالـة األولـى بوصـفه القاعـدة األساسـیة ، اإللزامیة عقالنیة

عنـدما تتجـه العقالنیـة نحـو عملیـة  اصـةبخوفي الحالة الثانیة ترتبط هذه العقالنیة باألخالق و  ،لألفعال
یقـدم األول سـلطة  فمـثال، .هـوبز ومـل :ة هامبیتون بنمـوذجيداألمر الذي یفسر إشا )٣٤(تقییم األفعال 

حیـث  )٣٥(للرغبـات مـن خـالل اإللتـزام بالشـروط العقلیـة التـي هـي أخالقیـة .  اً لألخالق بوصفها مصدر 
 ١٩٩١. " وجهـین اثنـین مـن الفكـر العقـدي"ي مقالتهـا : فـعنـدما تقـرر تؤكد هامبیتون األمر السابق 

ــ :أنـــه ــا" تعـ ــة فـــي جوهرهــــا هـــي العقالنیــــة اإلنســـانیة وأخالقیتهــ ً علـــى الرؤیــــة  )٣٦(."د العقدیــ وبنـــاء
ما یثبـت دوبخاصة عنـ –من أحد جوانبه  –هامبیتون أیضا بمبدأ المنفعة لدى مل  دالهامبیتونیة ، تشی

اســـتخدام مبـــدأ  low makersیجـــب علـــى المشـــرعین " :هأنـــ –علـــى حـــد ذكـــر هـــامبیتون  –مـــل 
األمـر الـذي  )٣٧(."ي أخالقـيعنـمـن أجـل إقامـة تشـریع ذو م The principle of utilityالمنفعـة

ً یفسر كیف تتناول هامبیتون العقدیـة ال  علیـه تقـیم هـامبیتون نقـدها سیاسـیة مـن منظـور أخالقـي ، وبنـاء
ون ادعــاء لــوك الخــاص بوجـود الســلطة القبلیــة لألفــراد بنــاءًا عقالنیــة لــوك . حیــث تنقـد هــامبیتب الخـاص

ال یفسـر ادعـاء لـوك عملیـة ،ثانیـًا  .یجاد دولة قبل سیاسیة، ال یستطیع لوك إأوًال  :على فكرتین، وهما
للعقوبـة القانونیـة قبلیـًا عتقـاد بـأن بعـض األفـراد لـدیهم قبـوال إلعقوبة المجرمین ألنه یكون من الصعب ا

ً  .مینمجر  همبوصف األمر الـذي یؤكـد  ،ال یكون اعتقاد شخص بكونه مجرمًا تبریرًا لعقوبته ،علیه وبناء
   )٣٨( .عقالنیة الفكرة القبلیة لدى هامبیتونال 

مـن أجـل تقریـر  Dilemma prisonعلى اختفـاء سـجن دلیمـا یات العقدیة ، ثانیا،ر تؤكد النظ        
قیم األخالقیـة مـن جانـب ، ویؤكـد طاعـة األفـراد للقـوانین وفقـًا واقع الدیمقراطیة الذي یؤكد حقیقة واقع ال

على حد ذكـر  -األمر الذي یوضح كیف تجمع هامبیتون .لزامیة من جانب آخرللمبادئ األخالقیة اإل
تكــون  ،وفـي هـذه الحالـة .زببـین أخالقیـة القــانون عنـد لـوك وسـلطة القـانون عنــد هـو  -هـامبیتون نفسـها

مما یفسر أهمیة النسق الدیمقراطي  )٣٩( . ابة احترامه لذاته أوًال وقبل القانونطاعة الشعب للقانون بمث
یس تتفـق هــامبیتون ، هنـا ، مـع مــا یـذهب ألیكســ .لـدى هـامبیتون بوصــفه نموذجـًا سیاسـیًا أخالقیــاً  )٤٠(
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إلیه وبخاصة عندما یحدد الثاني مفهـوم الدیمقراطیـة فـي  Alexis de Tocquevilleفیللو  دي توكیو
 Socialجتمــاعي إبأنهــا نظــام  –كمــا یــذكر اســتفن هــولمز  – " " الدیمقراطیــة فــي أمریكــاؤلفــه : م

Arrangement  ذو معنـي حتمـيInevitable  ، والـذي ال یمكـن الهـروب منـه فـي العصـر الحـدیث
وأمـا الدیمقراطیــة السیاسـیة فهــي نـاتج الحریــة ، وبالتـالي یــرتبط كالهمـا معــًا مـا دامــت االجتماعیـة هــي 

فـي هــذا  )٤١( .جتمـاعيإلاألسـاس الـذاتي للدیمقراطیـة ، وأمـا السیاسـیة فهـي شـكل مـن أشـكال المعنـي ا
في تقریر المعني األخالقي وفعالیته في تشـكیل الواقـع  -المقام یتفق الفیلسوفان : هامبیتون وألیكسیس 

التـي تؤكـد قــیم الفـرد فــي  ممـا یفســر اعتبـار طاعــة القـوانین لـدیهما امتثــاًال للحقیقـة األخالقیــة .السیاسـي
مقابل تجاوز حاالت العصیان والحاالت التي تنظر إلى اإلنسان بوصفه وسیلة أو شئ من أجـل غایـة 
محــددة . وبالتــالي ، تؤكــد هــامبیتون علــى كــون القــیم األخالقیــة الذاتیــة للفــرد هــي نفســها القــانون وهــي 

ً علیه ، تقـوم الدولـة علـى إ .الدولة أیضاً  انون ولـیس علـى إرادة االفـراد التـي تؤكـد مشـاركة ة القـرادوبناء
لیكســیس وبخاصــة عنــدما یــذهب  .األفــراد فــي الســلطة ٕ ویعــد األمــر الســابق هــو الفــارق بــین هــامبیتون وا
كمـا  –ال یحـل هـذا الشـكل السیاسـي  ،وفـي هـذه الحالـة .ة األفـرادداالدیمقراطیة في إر األخیر إلى تقریر 

الجریمـة داخـل الدولـة ألنـه عنـدما ال یطیـع الفـرد هـذا القـانون فإنـه حـاالت الصـراع و  -تذكر هامبیتون 
أهمیـة قیـام الدولـة "امبیتون یعد تقریـر هـ ،تجاه المقابلإلوفي ا. لقانون نفسه ل اً یسخر منه لكونه مصدر 

ال یســخر  ،وفــي هــذه الحالــة .تأكیــدًا علــى دوره فــي القضــاء علــى حــاالت الجریمــة "ة القــانونداعلــى إر 
بمعني عدم كون الفـرد هـو  ؛ة القانونیة طالقانون ألنه ال یعد مصدرًا للقانون وال مشاركا للسلالفرد من 

فــي تطبیقــه  ةوقفــًا لرؤیــة هــامبیتون ، معنــى فــي ذاتــه وقیمــ ،وبالتــالي، یكــون للقــانون .الحــاكم بالقــانون
   )٤٢( دى إلیكسیس .ي أكثر من حالة ارتباط القیمة السیادیة بالسلطة السیاسیة ولیس بالقانون للالعم

النســق الــدیمقراطي فــي فلســفتها السیاســیة بوصــفه نموذجــًا تطبیقیــًا تتنــاول هــامبیتون  ،وهكــذا         
 - وهي عالقـة تطبیقیـة ،التي تؤكد عالقة الفكر بالواقع الموضوعي القائم )٤٣( لمفهوم العدالة التوزیعیة

ون علـى كـون العقالنیـة هـى حـق الفـرد عنـدما حیـث تؤكـد هـامبیت .تعبر عـن عقالنیـة األخـالق العملیـة
بـالمفهوم  -بضرورة توزیـع األشـیاء صبمبدأ المنفعة العادل الخا خذبجانب األ یعرف األمور ومبادئها،

ون بـالقیم الذاتیـة للفـرد تممـا یعـزو إلیـه ، اهتمـام هـامبی .بـین األفـرادوفـق مبـدأ العـدل والمسـاواة  –العام 
تكــون هــامبیتون أقــرب إلــى العدالــة  ،وفــي هــذه الحالــة .یبرالیــةلیقراطیــة الالخــاص بالدوبالنســق السیاســي 

ة رولـس . یـ) من توزیع    -١٩٣٢( David Gauthier ثیرجو  افیدبرت نوزیك ودلدى رو التوزیعیة 
وهــى الفعالیــة التــى تؤكــد مبــدأ العقالنیــة قــرار الفعالیــة األخالقیــة للفــرد إر فــي ثییتفــق نوزیــك وجــو  حیــث
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التـــى تتحقـــق مـــن خـــالل العدالـــة التوزیعیـــة والتعـــایش العملـــى  رًا للقـــیم األخالقیـــة الفعلیـــةبوصـــفها تقریـــ
Practical Cooperation .الذى یقوم على عدالة التوزیع لدى جوثیر  

ً علیه ،  یعـد الجـزاء " :أنـهإلـى  )١٩٨١(یرات الفلسـفیة " فسـیـذهب األول فـي مؤلفـه : " التوبناء
حیـث یفسـر نوزیـك العالقـة بـین األلـم  "،ین المجـرم والقـیم الحقیقیـةبـ Linkage نوعًا من االرتبـاط

أن أفعالــه بــأجــل توصــیل رســالة خاصــة إلــى المجــرم األلــم مــن  ضــرورةإقــراره "والجریمــة مــن خــالل 
نوزیــك فــي أهمیــة العدالــة التوزیعیــة فــي قیــام الدولــة  عوفــي هــذه الحالــة تتفــق هــامبیتون مــ )٤٤(."خاطئــة

أساسًا في القانون االجرامي نظرًا لقیام القانون االجرامي على العدالـة اإلجرامیـة  ولكنها ترفض اعتبارها
قـرار إر إلیه فـي  " ثیالقانونیة . وفي نفس الوقت یتفق الفیلسوفان : هامبیتون ونوزیك مع ما یذهب جو 

 –سـیة " عدم حاجة هذا السلوك إلـى سـلطة سیاولكنهما ال یوافقانه على  أخالقیة السلوك اإلنساني"
تعجـب هـامبیتون  راألمـر الـذي أثـانًا في طبیعته أخالقیة العدالة": تنظمه ما دام هذا السلوك متضم

   )٤٥( . ر "ثیعلى حد ذكر جو 
فــي عقالنیــة األخــالق وفعالیتهــا فــي تفســیر الواقــع  ،ذنإ ،رنوزیــك وجــوثیهــامبیتون مــع  تفــقت         

یهم ، وتعـد هـذه النتیجـة حـدًا قاطعـًا بیـنهم وبـین رولـس األخالقي لـد الكنتى العملي . مما یفسر التوجه
وبخاصــة عـنـدما یعتمــد مــذهب اللیبرالیــة لــدى رولــس علــى فصــل المیتافیزیقــا عــن عملیــة العدالــة ألن 
الشـــكل اللیبرالـــي إنمـــا یهـــدف إلـــى تحدیـــد الشـــروط التـــي یخضـــع لهـــا النســـق القـــانوني الثابـــت للتعـــاون 

صــراع األخالقــي والــدیني الیــة بمــا یتضــمنه مــن وجــود حــاالت مــن داالجتمــاعي مؤكــدًا علــى واقــع التعد
ً علیـه )٤٦( والفلسفي بوصفها سمات للدیمقراطیة وأسس عدالـة التوزیـع. كمـا تـذكر  –یعـد رولـس  ،وبنـاء

فـــي رؤیتـــه الخاصـــة بعدالـــة التوزیـــع متجـــاوزًا للمـــنهج الكنتـــي مـــن أجـــل منهجـــه السیاســـي  -هـــامبیتون 
وفــي نفـس الوقــت ،  )٤٧(ت مـع مبــادئ اللیبرالیـة . نـمیتافیزیقــا األخـالق لــدى كاعتقـادًا منـه بعــدم توافـق 

تؤكد هامبیتون عدم وجود حالة عقدیة لدى رولس بالمفهوم اإللزامـي األخالقـي ألن مبادئـه فـي العدالـة 
ة باختیـار رولـس مبادئـه صـجد في حالـة العقـد وال ینبغـي أن توجـد وبخاصـة ألن األسـباب الخاو ال ت -

  ) ٤٨(.هى نفسها األسباب التى تبرر هذه المبادئ بوصفها مبادئ العدالة ة العقدفي حال

تؤكــد النظریــات العقدیــة اإللزامیــة علــى أهمیــة الفلســفة األخالقیــة فــي الــدفاع العقالنــي  ،ثالثــًا          
الل والـنظم السیاسـیة مـن خـ Actionعن السلطة السیاسیة . حیث تدافع الفلسفة األخالقیة عن الفعـل 

  قرار كون نتائج السلطة السیاسیة هي نتائج أخالقیة مفیدة . إ
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" یعــد یرجــع اهتمــام هــامبیتون بنظریــات العقــد اإللزامــي فــي هــذا القــانون إلــى قولهــا :  ،رابعــًا          
میـة التـي التـي تحـدد النظـام القـانوني وتؤسـس الشـروط اإللزاإبداع الدولة إبداعًا للقواعد السـلطویة 

ــ ــایحـــافظ كـ تتضـــمن العملیـــة العقدیـــة لـــدى هـــامبیتون قبــــوًال  ،وفـــي هـــذا المقـــام )٤٩( ."ل األفـــراد علیهـ
Consent قـــرار بقبـــول المبـــادئ القانونیــة واألخالقیـــة للدولـــة بوصـــفها إلبوصــفها إلزامیـــة والتـــي تعنــي ا

نتـي لـدیها مما یعبر أیضـًا عـن فعالیـة التواجـد الك ،تعبر عن الواجب األخالقي العقلي –مبادئ الزامیة 
هـو الوصـایا الشـرعیة التـي یمكـن  –كمـا تـذكر هـامبیتون  –وبخاصة ألن العقد االجتماعي لدى كنـت 

ممــا یعنــي كــون المبــادئ األخالقیــة  ؛لإلنســان اســتخدامها فــي تفســیر مــا یكــون عــادًال أو یكــون أخالقیــا
الخلقــي ج اإلثبــات والمفــاهیم الكنتیــة هــي نظریــات مثبتــه ومشــتقه مــن عملیــة ســلطة العقــل أو مــن مــنه

   )٥٠( الذي یجعل استخدام العقل المشترك فكرة .
االجتماعي من أجـل وبالتالي ، تتجاوز هامبیتون بتقریرها مبدأ القبول اإللزامي سطحیة العقد          

یعــد ارتقــاءًا أخالقیــا متوافقــًا األمــر الــذى  .تقریـر حقیقــة اإللــزام الكنتــى األخالقــى واالجتمــاعى والسیاسـى
مما یعـد تبریـرًا  ،األخالقياألخالقیة وفقًا لقبولهم ع تقدم االتجاه نحو طاعة القوانین واإللتزام بحدودها م

عملیــة توقیــع العقوبــة الجزائیــة فــي حالــة بعقالنیــا أخالقیــا لــدور الدولــة فــي رعایــة األفــراد ، وفــي قیامهــا 
للدولــة فــي  –كمــا تـذكر هــامبیتون  – حــال مشـاركة هــؤالء األفــرادلأیضــًا ممــا یعـد اثباتــًا  ،عـدم الطاعــة

تمثیل الجانب التشریعي الخاص بقانون الدولة من أجل قبـول األحكـام التنفیذیـة للقـانون بوصـفها تعبیـرًا 
   )٥١( .عن حالة القبول اإللزامي لألفراد

ة األولى من حالة اعتباره اللبن، ، خامسًا  هامبیتونمفهوم اإللزام األخالقي لدى  یمتد ،وهكذا         
ً علیـه. فـي نشـأة الدولـة إلـى كـل القــوانین اإللزامیـة األخالقیـة یعــد كـل قـانون جزئـي بمثابـة إلزامــا  ،وبنـاء

تقــدم هــامبیتون نــوعین مــن القــوانین ،  ، وفــي هــذا المقــام .سیاســیًا ذو كیــان موضــوعي مســتقلأخالقیــًا 
وقــوانین اإللــزام ،  Power – inferring rulesوهمــا : قــوانین خاصــة بمبــادئ الســلطة المانحــة 

ة القانونیــة یـویعـد القــانون اإللزامـي بمثابـة البن ،ةدار تحـدد القـوانین األولـى كیفیــة عمـل أفعـال اإل ،الخلقـي
ممـــا یوضـــح اهتمـــام هـــامبیتون بالشـــكل  threats )٥٢( ،للدولـــة مـــن خـــالل التهدیــداتلألنظمــة المؤیـــدة 

رتبط المعنــي القــانوني فیهــا بالعملیــة السیاســیة التــي یــیتوافــق مــع رؤیتهــا الفلســفیة الثــاني للقــانون ألنــه 
وبناءًا علیه ، تفهم هـامبیتون القـانون فـي حـدود نطاقـه الموضـوعي العملـي الـذي یـرتبط بـالواقع  .للدولة

  لدى هامبیتون.  )٥٣("المعني اإلیجابي للقانونالفعلي للفرد ، مما یفسر "
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القــانون علــى مــا ینبغــي فعلــه فــي الواقــع العملــي دون  وبالتــالي ، یؤكــد الجانــب األخالقــي فــي         
بوصــفه و تجـاوزه . وفــي هـذه الحالــة ، یفهـم اإلنســان هـذا القــانون بوصـفه عقالنیــا فـي حــدود أخالقیـة ، 

أخالقیًا في حدود عقالنیة ألن األخالقیة هي العقالنیة ، وكالهما یعبر عن الوحدة الوظیفیة التوجیهیـة 
ً علیــه .ة الــذات اإلنســانیةوالتفســیریة الخاصــة ببنیــ یســمح القــانون اإللزامــي بتطبیــق مــواد العقوبــة  ،وبنــاء

ال یكون لدیه القدرة على  ،في هذه الحالة ،من یتجاوز حدود القانون الملتزم بها ألن المجرملاإلجرامیة 
لعقوبــة األمــر الــذي یبــرر قیــام الدولــة بتوقیــع ا ه.بمــدى معرفتــه بأخالقیــة أفعالــ ةصــناعة القــرار الخاصــ
" لــدى هــامبیتون والتــي تعــد دافعــًا غیــر  التهدیــدات القانونیــةممــا یؤكــد دور " .علــى هــؤالء المجــرمین

أخالقیــا لكــي یتجنــب الشــقي األلــم عــن طریــق امتناعــه عــن القیــام بــأي فعــل غیــر قــانوني بوصــفه غیــر 
لمجــرم حقیقــة أخالقــي . فالتهدیــدات هــي طریقــًا لــردع الجریمــة فــي المســتقبل وبخاصــة عنــدما یعــرف ا

المعانــاة التــي ســوف یمــر بهــا بوصــفها عقوبــة جزائیــة واقعــة إزاء فعلــه غیــر األخالقــي الــذي تجــاوز بــه 
معبرًا عن القیم األخالقیـة لألفـراد . األمـر الـذي یفسـر دور األنظمـة السیاسـیة فـي  هواقع القانون بوصف

نینهــا ، ویفســر أیضــًا ضــرورة فهــم الدولــة فــي تحقیــق سیاســة طاعــة الدولــة األخالقیــة ، واالمتثــال لقوا
"یجب على كل شخص العامل طبیعة القانون وسلطته السیادیة ، والتي تعبر هامبیتون عنه ، فتقول : 

   )٥٤( التي تعضدها التهدیدات". فهم حقیقة القوانین بوصفها األنظمة
ى موضــوعي ، ویات الحكومــة إلــى مســتویین ، وهمــا : مســتو تومــن ثــم ، تقســم هــامبیتون مســ         

وهــو المســتوى  Legal levelیعــد المســتوي الموضــوعي هــو المســتوى القــانوني  .ومســتوي میتــافیزیقي
التــي تعــد بمثابــة  Legislative Powerالخــاص بــالقوانین التشــریعیة عــن طریــق الســلطة التشــریعیة 

جــزءًا مــن المســتوى  لنظــام القــانوني بوصــفها هــذا یحــدد قــانون اإللــزام ،وبالتــالي .المســتوي المیتــافیزیقي
ممـا یعـزو إلیـه ، إعتبـار قـانون اإللـزام لـدى هـارت قانونـًا  .المیتافیزیقي ولیس من المستوى الموضوعي

 حـددحیـث ی The primary rulesیكون بخصـوص القـوانین األولیـة  - A secondary ruleثانویًا 
انوني علیـه وهـو قـانون تحدیــد النـوع الـذي یحـدد مـا یكـون النسـق القـ :هـارت نـوعین مـن القـوانین وهمـا 

، والنـوع الـذي یكـون موجـودًا فـي النظـام عـن طریـق قـانون  The system- defining rule النسـق
فــي تقریــر الشــكل ان ال یمنــع اتفــاق الفیلســوف ،فــي نفــس الوقــت )٥٥( .النســق وهــو قــانون االلــزامتحدیــد 

امبیتون مـــن جانـــب علـــى الحقیقـــة القـــانوني للدولـــة مـــن امكانیـــة اختالفهمـــا وبخاصـــة عنـــدما تؤكـــد هـــ
وكمـا  -ن یشـاركون القـانون فقـط فـي طاعتـه ألنـه واستقاللها عن إرادة األفـراد الـذیالموضوعیة للقوانین 

مرتبطــة بهــؤالء  ســوف تكــون قــوة القــانون ،فــراد علــى القــوانینألفــي حالــة ســیطرة ا - ســبق اإلشــارة إلیــه
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الي یكــون القــانون نفســه عــدیم القیمــة والمعنــي فــي حالــة تــوبالفــراد بوصــفهم مصــدرًا لقیمتــه الفعلیــة ، ألا
ز به هـو ر بیتون إلـى مـا یقـر میعـد نقـدًا صـریحًا موجهـًا مـن هـاممـا  .توري على سـبیل المثـاللدكتاالحكم ا

سـلطته مـن في حین یستمد القانون  )٥٦( بأن الحاكم هو الذي یستطیع حل الصراعات ولیست القوانین.
مفهـوم ه : "فـفـي مؤل األخیـروبخاصـة عنـدما یـذهب  ،، مـن الجانـب اآلخـراإلرادة الفردیـة لـدى هـارت 

هـي  positivism Legalفیة القانونیـة ضـإلى كون مصدر السلطة القانونیة فـي الو  ١٩٦١ القانون "
 Recognitionالقبول عن طریق تنظـیم نسـق القـوانین الـذي یكـون قائمـًا علـى قاعـدة اإلقـرار والتسـلیم 

: مبدأ القبول بوصـفه القـوة وهما ،الهارتیة شكلین جوهرین رةصو وبالتالي تتضمن ال .التي تحدد القوانین
فن لاإللزامیــة فــي القــانون ، ومبــدأ التوجیــه وهــي قواعــد توجیــه الســلوك العلمــي، األمــر الــذي یجعــل كــا

 – ١٩٣١( Donald Dworkinیقرر أفضلیة تعبیر دونالـد دوركـین  Calvine Normoreنورمور 
قــة بــین القــانون واألخــالق بطریقــة أفضــل مــن هــارت وبخاصــة عنــدما یقــرر األول وجــود ) عــن العال ؟

القــوة القانونیــة فــي القــیم األخالقیــة والتــي یمكــن لإلنســان اســتخدامها فــي تحدیــد واقــع القــانون ، وتحدیــد 
ن االخـــتالف بــین هـــامبیتون وهــارت فـــي االخــتالف بـــین كمــمـــن جانــب ثالـــث ، ی )  ٥٧( .كیفیــة تطبیقــه

جزائیــة النفعیــة لــدى هــارت والتــي یســعى نحوهــا مــن أجــل تأكیــد العالقــة بــین العقوبــة الجزائیــة بشــروط ال
جانبیــة نفعیــه، بینمــا تتجــه جزائیــة هــامبیتون نحــو الجــزاء نفســه ، نحــو ضــرورة توقیــع العقوبــة الجزائیــة 

  لجزائي . تبطل المعنى ا - ةبدون النظر إلى شروط نفعی –وفقًا لمعنى الجزاء  –على المجرم 

التــي تعبــر عــن اإللــزام  - شــروعیة الدولــةموهكــذا ، تمتــد مشــروعیة القــانون اإلجرامــي مــن          
ـــة تطبیقیـــة للبنیـــة األخالقیـــة العقلیـــة الذاتیـــة یصـــبح  ،ألفـــراد . وبالتـــالي إلـــى ا - االجتمـــاعي وهـــي حال

األخالقیـــة بوصـــفها قـــیم  عـــًا مـــن فـــروع القـــانون الـــذي یعبـــر عـــن عقالنیـــة العواطـــففر القــانون الجنـــائي 
  .ومعرفة ، ویعبر عن تحقیق الحكمة المسیحیة وفقًا لرؤیة هامبیتون

  التوجیھ الدیني من الكتاب المقدس -٢
Religious Orientation from the Bible  

یعــوق كــل مــن لدیــه معرفــة  –عــام بوصــفه طریقــًا  هتؤكــد هــامبیتون علــى أهمیــة الجــزاء بوجــ         
یعد الجـزاء طریقـًا خاصـًا  ،وبالتالي .فس الوقت ال یطیعه من خالل فعله غیر األخالقيبالقانون وفي ن

والعدل ،  ةمما یؤكد القیمة الفردیة للفرد من خالل تأكید مبادئ المساوا .بتمثیل القیم األخالقیة والذاتیة
الهویـــة أساســـًا لـــدى هـــامبیتون فـــي تشـــكیل  ،وتعـــد الطبیعـــة اإلنســـانیة ، مـــن جانـــب آخـــر .مـــن جانـــب
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تضــح مالمحهــا فــي ســجل الطاعــة األخالقیــة للقــانون الــذي یــؤول إلــى طاعــة الدولــة تالشخصــیة والتــي 
  بوصفها المربي األخالقي . 

حیــث  ٠وبالتــالي ، تعتمــد هــامبیتون فــي رؤیتهــا الجزائیــة علــى التوافــق مــع الــروح المســیحیة          
تقــرر قــیم  –وهـي أبویــة مقدسـة ،ویـة الــرب علــى أب –كمــا تـذكر هــامبیتون  – سیتضـمن الكتــاب المقـد
األمــر الــذي یفســر دعــوة هــامبیتون إلــى  ٠الــه طففــراد مــن منظــور أبــوي تجــاه أألالحــب والعدالــة لكــل ا

ألنه عنـدما یتبـع اإلنسـان مثـال الـرب فسـوف یتجـه نحـو حـب  Jesusأهمیة الوقوف على تعالیم یسوع 
یكـون  ،وفـي هـذه الحالـة ،بداخلـه The holly spiritحیث تسري الروح المقدسة  ،اآلخرین دون آذاهم

   )٥٨(فعل اإلنسان هو فعل یسوع الذي یتجه نحو نبذ الغضب والكره من أجل الحب والصفح .
ممـا یفسـر اتجاههـا فـي  .بمسـیحیتها المؤمنـة فـي االقتـداء بتعـالیم المسـیح هنـا، تقر هامبیتون         

وًال إقـرار القیمـة الذاتیـة للفـرد ألـى الشـخص نفسـه مـن أجـل العقوبة الجزائیة نحو أفعال الشخص ولیس إ
تمتـد إلـى اإلیمـان  –اإلنسـان علـى التغییـر وهـي قـدرة ذاتیـة  ةوفقًا لتعالیم المسـیحیة ، وثانیـًا إیمانـًا بقـدر 

خالقـي الـذي یعـد األیـر خوثالثـًا االتجـاه نحـو ال ،بیسوع نفسـه مـن خـالل مـا تحملـه فـي سـبیل المسـیحیة
انكارًا للخیر نفسه ، مما یفسر دعوة یسوع إلى المجرم والقضاء على ما بداخله من شر  انكار إصالح
   ) ٥٩(  .من خالل مشاعر الشفقة الممكنة –كما تذكر هامبیتون  –حب األعداء 

إذن ، خیریة العالم في مقابل الشر ألن الوجود مـن صـنع الـرب ، ومـا دام ، تقرر هامبیتون          
 ،وبالتــالي .وجود خیــر ألنــه ال یصــدر الشــر عــن الخیــر ولكــن یصــدر الخیــر عــن الخیــرالــرب خیــرًا فــال

فالشـئ الوحیـد لـدى  .القیم األخالقیة وغایتها الخیرتأكید یكون دور اإلنسان تأكید مسیحیته عن طریق 
الذي یستحقه كل الموجودات اإلنسانیة إنمـا  - Anthony Ellisكما یذكر أنتوني إللیس  –هامبیتون 

   )٦٠(.اآلثم فعلهالخیر ، وبناءًا علیه ال یكون اإلنسان مبررًا في  هو
 ممـا یفسـر ضـرورة ٠المفهوم لدى هامبیتون إلـى رؤیـة المجـرم بوصـفه عـامًال أخالقیـاً  ایمتد هذ

العقوبــة الجزائیــة علیــه نظــرًا لمــا أوقعــه مــن ضــرر علــى آخــرین متســاویین معــه فــي نفــس القــیم  توقیــع
ممـا یجعـل العقوبـة الجزائیـة دعـوة دینیـة مسـیحیة مـن  ،ز حدود طبیعته األخالقیـةاألخالقیة ولكنه تجاو 

" وفـي هـذا المقـام ، تـرفض هـامبیتون مـا یـذهب أوغسـطین فـي قولـه :  .أجل عـودة القـیم إلـى مسـاكنها
فـراد ردیئـة ألكـون اتحیـث تؤكـد هـامبیتون خطـأ القـول السـابق ألنـه ال  )٦١(."اكره الشر وال تكره الشـریر

وفـي نفـس الوقـت ، یكـون  .ولكنهم باألحرى أفرادًا أفعالهم غیـر أخالقیـةنفسهم مما یفقدهم الخیریة أفي 
مما یعزو إلیه ، رفض هامبیتون قـول أوغسـطین بـل واسـتبعاده مـن  .الرب قادرًا على جعلهم أهل خلق



 ١٥

ــافي یقینــي مــن أجــل األفــرادالمســیحیة وبخاصــة عنــدما تقــول:  ــر  " یســتطیع الــرب إیجــاد خیــر ك غی
   )٦٢( ".عترافاتألن المسیحیة تقوم على المعرفة الیقینیة ولیس على اال.....األخالقیین
وفــي هــذا المقــام ، ربمــا تخطــئ هــامبیتون فــي ادعائهــا بــأن أوغســطین بعیــدًا عــن المســیحیة          

 مـن الخیـر أوغسـطین خیریـة العـالم فـي خیریـة الخلـق وفقـًا لـدرجات الخیـر قـرری ،لسببین، وهمـا : أوًال 
هــو الخیــر األدنــى ألن  جرامیــةإلطبیعتــه ااألمــر الــذي یؤكــد خیریــة اإلنســان ورفــض  األصــلى نفســه،

ة فعلــه ثمیـإتغییـر  فـى حالــةوبالتـالي ، یمكــن اصـالح المجـرم  .المسـئول عـن الشـر ، وهــو فاعـل الشـر
ین عـــن إذن ، یعبـــر أوغســـط عـــن طریـــق الترقـــي فـــي درجـــات الخیـــر مـــن خـــالل المعرفـــة اإلیمانیـــة .

مما یجعله أفضل عقالنیة من هامبیتون وبخاصة عنـدما یمكـن  .المسیحیة المؤمنة أكثر من هامبیتون
أوغســطین مــن خــالل المســیحیة ، بینمــا یمكــن فهــم المســیحیة مــن خــالل  فهــم القــانون اإلجرامــي لــدى

فـي مبــدأها  اً ضـتناقعـد رفـض هـامبیتون مســیحیة أوغسـطین ی ،ثانیــًا  .هـامبیتونالقـانون اإلجرامـى لـدى 
  یعد تعارض مبدأها إثباتًا لعدم صدق ادعائها .  ،وبالتالي .الخاص بالخضوع لتعالیم المسیح

منـه  ىسـتقتوهكذا یعد األساس الدیني عامًال قویًا في النظریة الجزائیـة لـدى هـامبیتون والـذي          
ممــا  .عامــل بوصــفها فضــًال مقدســاً لل، وهــي الفكــرة التــي تؤكــد القــیم األخالقیــة الفكــرة الجزائیــة ومنهجهــا

أبنــاءه ، وضــرورة العــدل بــین األفــراد مثلمــا یعــدل یعـزو إلیــه ، ضــرورة حــب المجــرم مثلمــا یحــب الــرب 
ون النســق القــانوني الوضــعي عــادًال بوصــفه كــینبغــي أن ی ،وبالتــالي  .الــرب بــین طفلــین ألنــه یحبهمــا

  ) ٦٣( رم الذي یعاقبه القانون نصب عینیه .رحیمًا وبخاصة عندما یضع المشرع القانوني سعادة المج



 ١٦

  المعیاریة الموضوعیة األخالقیة : سلطة العقل -٣
Objective normativity of morality: Reason Authority  

تشــیر هــامبیتون إلــى وجــود ثــالث نظریــات فــي الســببیة ، وهــي النظریــات التــي تشــرح فعالیــة          
الســـببیة العلمیـــة ، نظریــات و ، نظریــات الســـببیة التقلیدیـــة  :وهـــي ،رجيقــل فـــي عالقتـــه بــالواقع الخـــاعال

  والسببیة المعیاریة الموضوعیة األخالقیة . 
من جانب ، تتكون السـببیة التقلیدیـة لـدى هـامبیتون مـن ثالثـة جوانـب ، وهـي : یكـون الفعـل          

د سـبب غیـر أداتـي بوصـفه دافعـًا اإلنساني عقلیًا ، العملیة العقلیـة هـي وسـائل مـن أجـل غایـات ، یوجـ
وفي هذه الحالة ، یتضمن العقـل علـى األسـباب األداتیـة للفعـل علـى أسـاس  )٦٤( .تقویًا لتحقیق الغایا

ممــا یفســر العقالنیــة المتمیــزة لــدى أفالطــون  ة،یــتیضــاف إلــى وظیفتــه األدا –أن العقــل یعــد شــیئًا مــا 
لـدى أفالطـون مصـدر غایـات الفعـل   - یتونكمـا تـذكر هـامب –العقل  یكون حیث .من جانب ،وكنت

فــي حــین ، یحــدد كنــت العقــل بوصــفه  )٦٥(ألنــه یــزود اإلنســان بــالمعني الحقیقــي ألهدافــه فــي الحیــاة . 
مـــن الشـــروط اإللزامیـــة لألفعـــال العقلیـــة واإلرادیـــة معـــًا . وبالتـــالي ، تأخـــذ العقالنیـــة المتمیـــزة مجموعـــة 

ـــلة ي هــــــذه الحالــــــة  وفــــــ .بــــــالفكرة األولــــــى وبــــــالفكرة الثانیــــــة ـــلطة فاصـــ ــون األســــــباب ذات ســـ ــــ " تك
Decisiveness Authority اهــل وجــود أســباب أخــرى جوهــي األســباب العقلیــة القاطعــة التــي تت

یــة العقــل بوصــفه أســبابًا ؤ یؤكــد هــوبز ویتبعــه هیــوم علــى رفــض ر مــن جانــب آخــر  )٦٦( ".غیــر عقلیــة
وفــي كلتــا الحــالتین ، یبقــى العقــل أداتیــًا ألن .  دعــاء الثالــثإلا علــى امممــا یفســر قیــام فلســفته .أداتیــة

ً هــي نظریــات وصــفیه مــن أجــل تحدیــد  انظریاتهمــ  ءیمكــن للمــر  ،علیــه شــكل الــوعي اإلنســاني . وبنــاء
الخاصة بتناول العقل بوصـفه سـببًا لغایـة . األمـر الـذي  المناهجتحدید اختالف النظریات الفلسفیة في 

مــن خــالل  العقــل بوصــفه ممنوحـاً  –كمــا تــذكر هـامبیتون  –یفسـر كیــف یتنــاول كـل مــن هــوبز وهیـوم 
ضـرورة العقـل فـي اسـتخدام السـبب لكـي عـدم تكـون كافیـة لكـي یـدرك العامـل الرغبات والعواطف التـي 

والغایة لدى الفیلسوفین ، وأما ما لدیهما من عقالنیة فهي  –ختفاء عقالنیة السبب إمما یؤكد  .یحددها
وفـي  .قریر ما یحدث عندما تتصارع الغایات بوصفها مفعلـة أو غیـر مفعلـةالعقالنیة الخاصة بعملیة ت

كلتــا الحــالتین ، یؤكــد الفیلســوفان التجریبیــان علــى كــون هــذه العقالنیــة هــي ظــاهرة خاصــة بالرغبــة مــن 
  ) ٦٧(أجل تحقیق الفعل . 

والسببات في تؤكد السببیة العلمیة على وجود عالقة ضروریة بین األسباب  ،من جانب آخر         
وفي هذه الحالة، یكون  حدود عقالنیة األسباب التي تكون من أجل غایات واقعیة في العالم الخارجي.
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بـرفض مفهـوم السـبب ة هامبیتون الخاص ةمما یفسر حال .العقل أداتیا في مقابل سلطة الواقع التجریبي
لـــذي یقبلـــه الطبیعیـــون لثالثـــة فیة هـــي نظریـــة خاصـــة بالســـبب اســـن الزاویـــة العلمیـــة ألن الســـببیة الفلمـــ

تقوم سلطة األسباب العقلیة على نفس مفهوم السلطة المعیاریـة الموضـوعیة التـي  ، والً أوهي:  ،أسباب
یمكــن لإلنســان تفســیر  ، ثانیــاً  .یفترضــها اإلنســان لكــي تجعــل األســباب األخالقیــة الموضــوعیة مقبولــة

القیــة األداتیــة الخاصــة بالســبب بــنفس الطریقــة للحــدود األخ Motivational forceالفعالیــة الدافعیــة 
األمـر الـذي یعبـر  moral prescription ) ٦٨(  .غیر الطبیعیة بوصفها فعالیـة دافعیـة فـي األخالقیـة

عن كیفیـة تعبیـر السـببیة العلمیـة عـن ضـرورة السـلطة الخاصـة بالسـبب والتـي تشـیر إلـى المـنهج الـذي 
حالـة تتحـول سـلطة العقــل إلـى سـلطة الواقـع التجریبـي . ممــا وفــي هـذه ال .یطـوق العامـل فیـه باألسـباب

الــــذین یؤكـــدون علــــى العالقــــة  ، ثالثـــاً یــــة ، متجـــاه فالســــفة الواقعیـــة العلإیعـــزو إلیــــه ، نقـــد هــــامبیتون 
فقـــط بـــدون محـــاولتهم فهـــم القـــدرات العقلیـــة  الضـــروریة بـــین الســـبب والغایـــة فـــي حـــدود الواقـــع العلمـــي

ال تكفــــي  ،وبالتــــالي )٦٩(األخالقیــــة.  تجــــاه نحــــو إدراك الموضــــوعات إلا الداخلیــــة وتحدیــــدها ، وبــــدون
ممــا یفســر ضــرورة الحاجــة إلــى  .الســببیة العلمیــة فــي وصــف العملیــات الواقعیــة فــي العــالم بــذاتها فقــط

ــًا ، تفشــل أ"تقریــر الفعالیــة األخالقیــة فــي تفســیر الواقــع . حیــث تــذهب هــامبیتون إلــى القــول:   یــةحق
ي الطبیعــة ألن الســلطة الســببیة الحقیقــة هــي ســلطة العقــل ومبادئــه . وبالتــالي ، ة فـــة سببیـــسلطــ

  )٧٠("تكون طبیعة األخالق في سلطة العقل ولیست في سلطة الطبیعة
حیــث  ،مــن جانــب ثالــث ، تعــد الســببیة المعیاریــة هــي الســببیة ذات المعنــي األخالقــي للســبب         

اولـة لشـرح مـا تعنیـه النظریـة لكـي تكـون هـذه المعـاییر قابلـة تعـد النظریـة الخاصـة بسـلطة المعـاییر مح
لزامیــة التــي إلیر ذات الطبیعــة اممــا یفســر أخالقیــة هــذه المعــای ،ه نحــوههــللتطبیــق علــى اإلنســان ومتج

  رض سلطتها على الحاالت اإلنسانیة بوصفها أمرًا إلزامیًا أخالقیًا ولیست مجرد فكرة مقترحة . تف
ســباب المبــررة التــي تهــتم بتحدیــد المعــاییر ألفهــوم األخالقــي عــن نظریــة اوبالتــالي ، یختلــف الم

" ینتج السبب عن المبدأ العـام ، ویكـون معني أنـه : ب ؛التي تنتج األسباب الالزمة من أجل العوامل 
   )٧١( "السبب األخالقي ملزمًا للعامل بما لدیه من سلطة موجهه.

بوصــفها أســباب   Compelling qualityكیفیــة إلزامیــة لســبب المعیــاريلیكــون  ، وبالتــالي         
ولیسـت  Final Causes، باعتبارهـا أسـباب أولـى تعتمد على معرفة اإلنسان بأسـباب الفعـل –معرفیة 

الضـــرورة المیتافیزیقیــة لألســـباب الــذي یفســـر رفــض  األمــر ،أســباب مشــتقة مـــن المشــاعر أو الرغبـــات
ً علیـــه ،  ٠المیتافیزیقیــة بماهیــة الموضــوعات الضــرورة رتبــاط إلاألخالقیــة لــدى هــامبیتون نظــرًا  وبنــاء
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ألخالقیة المعیاریة ، إذن سوف تكون سـلطة المعـاییر األخالقیـة مثـل عندما یحدد المرأ هذه الضرورة ل
في حـین ،  .األسباب التي تنتجها هذه المعاییر في كل العوالم الممكنة من أجل كل العوامل األخالقیة

األخالقیــة والتــي علــى أساســها یكــون الفعــل ى ضــرورة المعرفــة الخاصــة بالمبــادئ تؤكــد هــامبیتون علــ
وفـــي هـــذه الحالـــة تحـــدد هـــامبیتون األســـباب المعیاریـــة بوصـــفها هـــي  )٧٢(اإلرادي فعـــال إلزامیـــا عقلیـــًا .

ار أفعالــه یــالتــي تؤكــد قــدرة العامــل علــى اخت Compelling Considerationsعتبـارات اإللزامیــة إلا
 ة غیــر العقلیــة لألفعــالیــعقلیــا موضــوعیا . ویعــد هــذا هــو الفــارق بینهمــا وبــین األســباب الدافع اختیاریــاً 
والفعل من خالل  بختالف السابق وبخاصة عندما یفرق بین الفعل من خالل السبإلیقدم كنت احیث 
   )٧٣( فتراضي .إلبین الفعل المقولي والفعل ا ،الرغبة

تعـــد هـــذه  :أوالً الث لـــدى هـــامبیتون فـــي عـــدة مبـــادئ ، وهـــي :وهكـــذا ، تتفـــق النظریـــات الســـببیة الـــث
النظریات عقلیة ألنها تحدد فعالیتها في كونها وصفیة أو معیاریة ، فهي وصـفیة ألنهـا تصـف الحـدود 

بط العامـل بهـا قبـل عملیـة الفعـل ، وهـي أیضـا تاألخالقیة للعملیات الذهنیة الداخلیـة وتحـددها والتـي یـر 
هـا تتتفـق النظریـات السـببیة فـي نظر  ثانیـًا : ،حـو تقیـیم األفعـال اإلنسـانیة وغایاتهـامعیاریة ألنها تتجه ن

األداتیة للعقل ، مما یعنـي اعتبـار كـل النظریـات األداتیـة أجـزاءًا مـن النظریـة العقالنیـة ، هـذه النظریـة 
عن حقیقة غایـات األفعـال بوصـفها إمـا  – Thomas Nagelكما یذكر توماس ناجل  –التي تكشف 
المرغوبــة بوصــفها وســیلة إلشــباع غایــة أخــرى والتــى  وهــي الغایــات motivated endsغایــات مفعلــة

تحدیـد السـلطة الفعلیــة التـى تحـدد هـذه الغایــات ، أو أنهـا غایـات غیــر  –یمكـن لإلنسـان علـى أساســها 
سـان الداخلیة التي تكون غایـة فـي ذاتهـا والتـي یمكـن لإلن وهى الغایات  unmotivated endsمفعلة 

ً علیـه یمكـن  )٧٤( تحدید السلطة العقلیة الخاصة باكتشاف هذه الغایات الداخلیة . –على أساسها  وبناء
 Instrumentalللعامـل تشـكیل القـانون العلمـي لـدى هـامبیتون عـن طریــق مبـادئ العقالنیـة األداتیـة 

Rationality وبالتــالي ، ال  .اتالتـي تتعامـل مـع السـلطة المعیاریـة الموضـوعیة بوصـفها وسـائل لغایـ
حیـث ال یسـتطیع المـذهب الطبیعـى  .أخالقیـة تكون هذه السلطة طبیعیة أكثر مـن كونهـا سـلطة نظریـة

ممـا یفسـر إمكانیـة اعتبـار مختلـف  .تفسـیرات سـیكولوجیة لهـا تقریر أسباب ما ینبغى فعله ولكنـه یقـدم 
تیـــة فـــي عملیـــة صـــناعة القـــرار العلـــوم وســـائل إلـــى غایـــات أخالقیـــة . األمـــر الـــذي یثبـــت القـــدرات الذا

: تؤكـــد ثالثـــًا  )٧٥(وبخاصـــة فـــي اتجـــاه الـــذات اإلنســـانیة نحـــو الخیـــر الـــذي یحقـــق عقالنیـــة األفعـــال.
النظریــات الســببیة اخــتالف المــذهب الــذاتي الــداخلي عــن المــذهب الخــارجي وهــو االخــتالف بــین حالــة 

سلطة الواقعیة الخاصة باألسـباب العقلیـة لل العلمى المفهوم السلطوي لألسباب العقلیة عن حالة المفهوم
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. ممـا ةیـوالموضوعي فـي بنیـة وظیفیـة معرف ى، في حین تجمع النظریات المعیاریة األخالقیة بین الذات
 – ١٩٢٩( Bernard Williams مزیفســر موقــف هــامبیتون مــن مشــكلة الســببیة لــدى برنــارد ولیــا

وهــو الســـبب الــذاتي الــذي یؤكـــد  ،للفعــل ســـبباً مــا عــن مــا یجعـــل شــیئًا  مزحیــث یبحــث ولیـــا)  ٢٠٠٣
، وهـي  Agent’s motivesالعالقـة االرتباطیـة بـین اتجاهـات السـبب مـن أجـل الفعـل ودوافـع العامـل 

بوصـفها مصـدرًا للحقـائق الذاتیـة فـي مقابـل الحقـائق  Internal Causesما تسمى باألسباب الباطنیـة 
ً علیه  .الیقینیة في العلم لألسباب في أحد أنواعهـا الذاتیـة فقـط ألن  تحدید ولیامز ، تنقد هامبیتونوبناء

البحـث بالتمییز بین األسباب الداخلیـة والخارجیـة إنمـا یتعلـق بمـا یجعـل شـیئًا مـا سـببًا للفعـل وال یتعلـق 
 الموضـــوعیة عــن تبریــر لــدى ولیـــامز الذاتیـــة الداخلیــة، یختلــف تبریــر عــن دافعیــة الســبب ، وبالتـــالي 

 سـمة ةسـتمرار السـبب بأیـسببًا للفعل عندما یـرتبط ا ، یكون لدى العامل األولبریر ، ففي التالخارجیة 
 للفعـل عنـدما یـرتبط اسـتمرار السـبب بأیـة سـمة اً مـل سـببى التبریر الخارجى یكون لدى العاوف .له ذاتیة

نــه یمكــن لإلنســان إبــداع أوبالتــالي ، تقــرر هــامبیتون  ٠ســمة باطنیــة خاصــة بالعــالم الخــارجي ولیســت
لـدینا مـن أسـباب هـي  كون مـایجمع بین التبریر الداخلي والتفعیـل الخـارجي عـن طریـق انكـار  - اً اتجاه

" بـین العلـم واألخـالق والتــي  Naturalدة مفهـوم كلمـة " طبیعــي حـدوافـع بـذاتها ، ومـن خـالل تقریــر و 
سـباب ألتجریبیة لعلى أساسها یكون من الضروري قبول وجود الطبیعة األخالقیة لألفراد مع الواقعیة ال

مــع المفهــوم األخالقــي للنظریــة الســـببیة  الســابق األمـــروبالتــالى، یتوافــق  )٧٦(العلمیــة بوصــفها عقلیــة .
 .یســیطر علــى النظریــة الجزائیــة برمتهــا لــدى هــامبیتون -اعتبارهــا أساســًا ثابتــًا  ممــا یعــزو إلیــه ،الثالثــة
حقیقــة اعتبــار الحــدود  ىالنظریــات الســببیة هــ تقــاء بــینلتؤكــد هــامبیتون علــى أن أهــم نقــاط اال ،رابعــًا 

األمــر الــذي یؤكــد أیضــًا  ٠فــي المفهــوم العلمــي التجریبــي  ىس المیتــافیزیقاالتقیمیــة لألخــالق هــي األســ
إمكانیة تحقیق الوحدة الفعلیة بین مفاهیم السـبییة مـن خـالل المفهـوم األخالقـي الخـاص بالسـببیة والتـي 

فها موضــوعیة وصــفیة ، وتحقیــق معیاریــة صــموضــوعیة العلــم بو علــى أساســها یمكــن لإلنســان تحقیــق 
  األخالق بوصفها معیاریة فعلیة . 

الموضـوعیة األخالقیـة لـدى هـامبیتون حقیقـة البنیـة الذاتیـة ومن ثم ، تفسر النظریة المعیاریة          
الـذى یفســر  األمـر .تجمـع بـین فعالیــات الـذات : العقلیـة واألخالقیـة معــاً  –للفـرد بوصـفها بنیـة وظیفیــة 

فـي تفسـیر كون السببیة لدیها هى السببیة العمیقة التى تسعى نحو كشف الحقیقة األخـال قیـة وفعالیتهـا 
تعبــر النظریــة المعیاریــة المعرفیــة عــن معیاریــة الســلطة بوجــه حیــث  .الســلوك اإلنســاني والتنبــؤ بنتائجــه

هـذه السـلطة مـن المبـادئ األخالقیـة إلـى مما یتوافق مع النظریات العقوبیة وبخاصـة عنـدما تمتـد  .عام
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 ً الثقــة  ىعلـ السـلطة العقلیـة وهـي سـلطة األسـباب التـي یجـب علــى العوامـل طاعتهـا وعـدم تجاوزهـا بنـاء
یجـب  ،وبالتالي ، عندما یمثل القانون هذه السلطة العقلیـة األخالقیـة ، إذن .في الطبیعة األخالقیة لهم

 David Estlund نداســتولدفــق هــامبیتون مــع مــا یــذهب دافیتت احترامــه وطاعتــه ، وفــي هــذه المســألة
" والتـــي یؤكـــد فیهـــا علـــى العالقـــة  أمـــان مـــن أجـــل الدیمقراطیـــةعملیـــة الصـــدق إلیـــه فـــي مقالتـــه : " 

  ) ٧٧(فكار الخبرة والسلطة . أوبین  ،رتباطیة الطبیعیة بین أفكار الحقیقة والمعرفة إلا
للفـــرد عــن حاجـــة الفكــرة المقولیـــة إلــى وجـــود المعنـــي الذاتیـــة وفــي هـــذا المقــام ، تعبـــر البنیــة          

للعامـل مـن البحـث  ،ول البنیـة السـببیة الداخلیـة ، إذنحـتت .لـزام الخلقـيإلاألخالقي لكي یتحقـق معنـى ا
المیتافیزیقي إلى البحث األخالقي بوصـفه بحثـًا معرفیـًا داخـل نطـاق البنیـة الذاتیـة نفسـها ، األمـر الـذي 

ریم ســلوك الفــرد غیـــر جــوبخاصــة عنــدما یــرتبط الحكــم بتقــانوني لهــذه النظریــة الســببیة یفســر الــدور ال
ً األ هذه السـببیة وبخاصـة عنـدما یعبـر الحكـم عـن موقـف الفـرد مـن القـوانین ل خالقي والذي یعد موضوع

وبالتـــالي ، تبـــرر النظریـــة المعیاریـــة العقوبیـــة وجـــود القـــانون اإلجرامـــي  .ومـــدى طاعتـــه األخالقیـــة لهـــا
   )٧٨( العقوبة في الدولة ألنها تعتمد في وجودها على النظام العام للدولة .و 

وبالتــالي ، تعــد النظریــة الســببیة لــدى هــامبیتون نظریــة خاصــة باألســباب الموضــوعیة التــي          
یفسر كونها نظریة معرفیة من جانب ، للسلوك وتفسیرها . مما  لیةعقد اإلنسان في فهم األنواع التساع
األمــر  .نهـا میتافیزیقیــة ألنهـا تبحــث عـن كیفیــة تـأثیر هــذه األسـباب علــى اإلنسـان مــن جانـب آخــروكو 

تســـمیتها بالنظریــة المعیاریــة وبخاصـــة ألنهــا هــي الحالـــة الضــروریة الخاصــة بوجـــود  الــذى یعــزو إلیــه
 ولــیس مــن خــالل المقــوالتالســبب لــدى العامــل والــذي یمكــن فهمــه حدســیًا مــن خــالل الخبــرة الفعلیــة 

المیتافیزیقیة . وفي هذه الحالـة ، یـتم حـدس الحالـة الضـروریة لـدى العامـل فـي اتجاههـا إلـى مـا ینبغـي 
. األمر الـذي یتوافـق مـع طبیعـة القـانون اإلجرامـي لـدى هـامبیتون فـي النظریـة الجزائیـة أن یكون واقعیاً 

فالمعیاریــة الموضــوعیة  )٧٩( التــي تؤكــد حقیقــة الطبیعــة العقلیــة األخالقیــة بوصــفها هــي ســلطة العقــل .
هــي الموضــوعیة األخالقیــة لــدى هــامبیتون حتــى تصــبح الموضــوعیة األخالقیــة هــي الرؤیــة الخاصــة 

 - General position حالـة عامـةالمعیاریـة الموضـوعیة المعیاریـة عنـدما تكـون هـذه بالموضـوعات 
فقد تكون بعض األنمـاط  ؛یةتؤكد الموضوعیة األخالقیة في ضوء ارتباطها بالمعاییر السیاسیة والمعرف

لیست موضوعیة أخالقیة ، ویمكن أیضًا أن تكـون هـذه األنمـاط موضـوعیة  اموضوعیة معیاریة ولكنه
مســعى ممــا یثبــت  .یــةمعیاریــة بخصــوص األخالقیــة ولكنهــا ال تقبــل البحــث فــي أشــكال أخــرى للمعیار 

اریة عندما تكون یالموضوعیة المعثبات ارتباط الطبیعة المكونة للعامل مع كل أشكال إهامبیتون نحو 
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وفـــي هــــذه الحالـــة ، تكـــون الموضـــوعیة فـــي النظریـــة المعیاریــــة  .الموضـــوعیة األخالقیـــة رؤیـــة عامـــة
 Open – mindedاألخالقیــة فضــیلة والتــي تكــون مرتبطــة باإلنســان بوصــفه موجــودًا عقالنیــا یقظــًا 

فة ألن اإلنسان یعرف عندما یكـون وهنا تصبح الموضوعیة شرطًا للمعر .  Impartialityوموضوعیًا 
  ) ٨٠(بعض األشخاص أكثر موضوعیة من اآلخرین .

وفي هذه  ،یتضح في المقام السابق كیف ال تفرق هامبیتون بین حدود الطبیعة الذاتیة للعامل          
اب وبالتـالي توجـد فعالیتـان ألسـب .الحالـة ، تثبـت هـامبیتون كـون المعیاریـة األخالقیـة هـي جـوهر العقـل

وهمـــا : مـــن جانـــب تبـــدو الفعالیـــة الســـببیة أســـباب تفســـیریة ، ومـــن جانـــب آخـــر تكـــون فعالیـــة  ،الفعـــل
تؤكـــد  –وفـــي كلتـــا الحـــالتین ، ال تنفصـــل إحـــدى الفعـــالیتین عـــن األخـــرى بوصـــفها معرفیـــة  .موجهـــة

تبــدو الضــرورة الســببیة للفعــل وكفایتهــا فــي ظــل تعبیرهــا عــن الطبیعــة األخالقیــة للعامــل أیضــًا والتــي 
لمجرم عن قیامه بفعل ا مسئولیة مما یؤكد. وفي القدرة على اتخاذ القرارظواهرها في حریة االختیار ، 

مما یعزو إلیه ضرورة توقیع العقوبة الجزائیة علیـه مـن أجـل تفعیـل طبیعتـه األخالقیـة ،  .غیر أخالقي
  ومن أجل ردع الجریمة في المستقبل . 

ألخالقیـة الموضـوعیة لـدى هـامبیتون عـن التوجـه الكنتـي وبخاصـة فـي هكذا تعبر المعیاریـة ا         
 وهـي العالقـة بـین المیتافیزیقـا ؛ولیـة والشـروط االفتراضـیة عالقة االرتباطیة بین الشروط المقتأكیدهما ال

ها غایــات فــي صــفیــرتبط الفیلســوفان أیضــًا فــي تقریــر أهمیــة رؤیــة العوامــل بو  )٨١( .واألخــالق المعرفیــة
علــى  كنــترًا الشــتراكهم فــي الطبیعــة الذاتیــة التــي تؤكــد القــیم الفردیــة وبخاصــة عنــدما یؤكــد ذاتهــا نظــ

وهمـــا :  ،وبنـــاءًا علیـــه ، تقـــوم األخالقیـــة الكنتیـــة علـــى دعـــامتین .القیمـــة األخالقیـــة النهائیـــة للشـــخص
قـــي الـــذي الخلالمـبـادئ األخالقیـــة التـــي یمكـــن لإلنســان تناولهـــا مـــن الـــذات العقلیــة للشـــخص ، واإللـــزام 

  الكنتي .  بیتون أیضًا في مفهوم السبب األداتىتتفق هامكما  )٨٢( یسیطر على هذه المبادئ.
یــًا لنقــد لاعتبــار فلســفة هــامبیتون وبخاصــة رؤیتهــا الجزائیــة امتــدادًا عم ءیمكــن للمــر  ،وبالتــالي         

تعـد كتـاب نقـد  -تونكانت هـامبیأنه: " Stephen Dorwallحیث یذكر ستیفن داروال العقل الكنتي 
فــي نفــس الوقــت ربمــا  )٨٣(".العقــل العملــى قبــل رحیلهــا وهــو الكتــاب الــذى عنونتــه بنظریــة األســباب

ل األخالقي لدى كنت على السـبب فعد التمیع ،وًال أوهي :  ،عن كنت في أربع نقاط الفیلسوفة تختلف
 ،وبنــاءًا علیــه .صــفه إلزامــا عقلیــاً رادة فــي حــدود اإللــزام الخلقــي بو إلفعــال األ هممــا یفســر فهمــ ،العقلــي

ي بوصـفه تـتتنـاول هـامبیتون السـبب األدا ، في حـینتي مكونا عقلیًا ولیس أخالقیا . ادیكون السبب األ
یـدرك المـرأ مثالیـة  ،ثانیـًا ال تقبـل التحلیـل ألنهـا لیسـت كلیـة .  – ةیـفـي وحـدة وظیف ؛أخالقیا  –عقلیا 
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 افي حدود أخالقیة عملیة أكثر من كونهـسر العملیة المعرفیة في حدود موضوعیتها ألنها تف هامبیتون
رفـــة ة مشـــروعًا معرفیـــًا مـــن أجـــل تحقیـــق المعیـــدحـــدود میتافیزیقیـــة مجـــردة ، بینمـــا تمثـــل المثالیـــة النق

ــاً میتافیزیقیــة . ال یعــد الســبب العقلــي بوصــفه شــرطًا إلزامیــًا كافیــًا لــدى كنــت هــو مصــدر القیمــة  ، ثالث
هــامبیتون علــى أنــه تتضــمن الطبیعــة األخالقیــة خالقیــة لــدى اإلنســان ، بینمــا تؤكــد الحقیقیــة للقــیم األ

 مجموعـة مـن األسـباب التـي تمثـلنتج هذه المبـادئ تحیث  .مبادئها األخالقیة بوصفها معاییرًا أخالقیة
ــل "ممــا یفســر كیــف تتوصــل هــامبیتون فــى مؤلفهــا :  .الجانــب العقلــى إلــى أنــه تتطلــب  " ســلطة العق

كـد هـذه ؤ وبالتـالي ت ،عن طریق األسـباب النظریـة Completationنیة األداتیة حالة من الكمال العقال
األداتیة على كون األوامر اإللزامیة اإلفتراضیة فقط هي صانعة البنیة الذاتیة لإلنسان . حیـث ال ینـتج 

االفتراضـــیة بأنـــه ال فالعقالنیـــة االرتباطیـــة هـــي الفكـــرة  ؛عـــن هـــذه العقالنیـــة اإلرتباطیـــة أســـبابًا للفعـــل 
، وأن  Aفقـط وسـیلة مـن أجـل  Bبوصفها غایة بدون االعتقاد بأن  Aیستطیع شخص أن یكون لدیه 

مـن عـدم یمكن ألي شخص أن یقضـي علـى هـذه الحالـة  ، في نفس الوقت . Bالقصد لیس من أجل 
قلیـــة ال تقـــدم العوفـــى هـــذه الحالـــة ، .  Bبوصـــفها  A  suspensionالتوافـــق عـــن طریـــق إبطـــال 

ممـا یعنــي أنـه عنــدما  ؛رتباطیـة لإلنسـان أكثــر مـن ســبب لكـي یفعــل األخیـر أكثــر ممـا یفعلــه األول إلا
وبالتــالي ال یجــب وفقــًا لرؤیــة  ." Bینبغــي علیــه االلتــزام بعمــل " هــي غایــة العامــل " إذن  Aتكــون " 

. A الغایـةمـع  Bل رتبـاط العقالنیـة الخاصـة بعمـإل بین القضیتین . مما یفسر حقیقـة صهامبیتون الف
وبنـاءًا علیـه ، ال تقـدم  . Aعنـدما یوجـد سـبب إلنجـاز  Bإذن ، یوجد سـبب لكـي یلتـزم العامـل بعمـل 

ممــا یعــزو إلیــه ، إمكانیــة التفســیر  )٨٤( .فتراضــیة أي توجیــه محــدد بــدون األســباب النظریـةإلاإللزامیـة ا
یم أفعاله وفقـًا لمبادئـه األخالقیـة . وفـي المعرفي ألفعال العامل من خالل معرفة أسبابه مع إمكانیة تقی

هـي الموضـوعیة المعیاریـة األخالقیـة و كلتا الحالتین ، ال تنفصل األسباب عن مبادئها وهو مـا یعـرف ب
ممــا یفســر كیــف  ٠الموضــوعیة التــي تجعــل األســباب فعلیــة والتــي تتوافــق مــع تطبیــق العقوبــة الجزائیــة 

هجـًا تطبیقیـًا خـاص بالنظریـة المعیاریـة األخالقیـة والتـي تعبـر كون النظریـة الجزائیـة لـدى هـامبیتون منت
" ال توجد السلطة السیاسیة قبلیا في أي شخص ولكنها توجد فعلیا .. عنه عندما تقول :  هامبیتون

تتضــمن  ، ارابعــ )٨٥( ".وبالتــالي ال توجــد الســلطة السیاســیة بالطبیعــة الفطریــة ولكــن ینتجهــا األفــراد
وهمــا : قــیم معیاریــة میتافیزیقیــة وقــیم شخصــیة ، فــي حــین یوجــد لــدى  ،)٨٦(لقــیم الكنتیــة نــوعین مــن ا

هــامبیتون قــیم شخصــیة فقــط ألنهــا هــي القــیم التــي تتوافــق مــع مبــدأ الفردیــة الجزئیــة ومــع إقــرار مبــدأ 
                      .دیمقراطى لیبرالى، وتتوافق أیضًا مع مبدأ الجزاء فى القانون اإلجرامى المساواة في مجتمع
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وهكـــذا ، یؤكـــد االخـــتالف الجزئـــي بـــین هـــامبیتون وكنـــت عـــن شـــمولیة اإلتفـــاق العـــام بینهمـــا          
تعــد دعامــة أساســیة فــي  –وصــفه فكــرة أخالقیــة عقلیــة بنحــو تقریــر الجــزاء  همــااه كالجــتإلوبخاصــة 
لفكـرة الجزائیـة بوصـفها األمر الذي یدفع الباحث نحـو تحدیـد ا .جرامي وغایة في نفس الوقتإلالقانون ا

  فعالیة منهج النظریة الجزائیة لدى هامبیتون . غایة من أجل تحدید 
 ً    "" الفكرة الجزائیة بوصفھا غایة - رابعا

Retributive idea as End 
: فكـــرة إیقـــاع ىتتضـــمن النظریـــة الجزائیـــة لـــدى هـــامبیتون ثـــالث أفكـــار رئیســـیة مترابطـــة وهـــ         
، وفكــــــرة التحقـــــــق  Prevention، وفكـــــــرة الحمایــــــة  self – defeating الذاتیــــــة الهزیمــــــة

Reconciliation  ، هـي إیقـاع  ،والً أ. حیث تعد الفكرة األساسیة في الجـزاء هـي أن العقوبـة الجزائیـة
الهزیمــة للمجــرم علــى نحــو كلــي بوصــفه هــو الشــخص الــذي یــدعي ســیطرته علــى الضــحیة مــن خــالل 

 مـزحیـث تر  .ه عملیـاً ذي یكـون المجـرم مسـئوًال عنـه فـي اختیـاره وتنفیـفعلة اإلجرامي غیر األخالقـي الـذ
فـي الجــزاء  ةاألمـر الــذي یؤكـد الفكـرة األساسـی .إلـى القیمـة الحقیقیــة بـین المجـرم والضـحیةهـذه العقوبـة 

وفــى هــذه الحالــة ، تؤكــد هــامبیتون علــى فكــرة تناســبیة  )٨٧(.یســتحق المجــرم المعانــاة ""  وهــي فكــرة
المجـرم حالـة األلـم التـي یمر تبریـر  مما یعزو إلیـه .علیهمع القانون الذي تعدي المجرم  ائیةالعقوبة الجز 

في حین ، ال یكون األلم فـي العقوبـة الجزائیـة  .بها في عقوبته من أجل هزیمة الشر الكامن في داخله
ها عقوبـة خاصـة العقوبة الجزائیة فـي صـورتمما یعني كیف تكون  .مادیًا بقدر كونه ذاتیًا بوصفه رمزاً 

وهنـا ، تمثـل الخبـرة دورًا هامـًا  .باأللم ولكنها في حقیقة األمر تحمل معني حقیقـي وهـو معنـى المعانـاة
علـى تمثیــل حالـة األلــم القــدرة  ك المجــرم لدیـهلـفـي عملیــة العقوبـة وبخاصــة عنـدما تجعــل هـذه الخبــرة ذ

 قــوة خبرتــه التمثیلیـة كالضــحیة أمـام والمعانـاة التـي مــرت الضـحیة بهمــا، وبالتـالي ، یصــبح المجـرم فـي
مما یترتـب علیـه ، تحقـق معنـى العبودیـة لـدى المجـرم  .السلطة السیاسیة التي یمثلها القانون اإلجرامي

فـــال یمتلـــك المجـــرم ، إذن ، بوصـــفه ضـــحیة فـــي خبراتـــه ســـوى طاعـــة العقوبـــة  .مقابـــل ســـیادة القـــانون
ممـــا یفســـر مـــدى اتفـــاق فـــي تحقیـــق هزیمـــة المجـــرم . وســـیادتهوبالتـــالي ، تـــنجح قـــوة القـــانون  .الجزائیـــة

ــد ": قولــهإلیــه فــي  Fingarete فنجاریــت هــامبیتون مــع مــا یــذهب ــاة  تع ــة معان ــدما یكــونالعقوب  عن
  )٨٨( ."الجزاء هزیمة إلرادة الخطیئة في الشخص

 ةمـــن أجـــل تحقیـــق العقوبـــ ،مـــن جانـــب ،وهكـــذا تـــرتبط فكـــرة إیقـــاع الهزیمـــة بمعادلـــة العقوبـــة         
مــن أجــل تحدیــد  حیــث یؤكــد الجزائیــون علــى معادلــة العقوبــة  .الجزائیــة بوصــفها رمزیــة لــدى هــامبیتون
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یـؤول  .الجـزاء مـع الجریمـة مما یفسر أیضًا توافق .إمكانیة امتداد عملیة المعاناة بین المجرم والضحیة
فإنـه یكـون سـیدًا فـى تنفیـذ  للمجـرم هذا األمر إلى تقریر مبدأ المساواة بینهمـا ألن العقـابى عنـد معاقبتـه

ً علیـه ، . للجریمـة نفسـها  وبالتـالى ، یتسـاوى هـذا الموقـف مـع الموقـف الفعلـى  .العقوبة الجزائیـة وبنـاء
تكـون هزیمـة المجـرم  ،وفـي هـذه الحالـة .للمجـرم اً یكون المجرم عبدًا للقانون مثلمًا كانـت الضـحیة عبـد

المسـاواة بــین أطــراف الصـراع ، وتكــون العقوبــة الجزائیــة  ممـا یترتــب علیــه ، تحقــق .نفیـًا لــدلیل الســیادة
إذن فعــًال ثانویــًا للســیادة األخالقیــة بوصــفها هــي الســلطة القانونیــة التــي تنفــي الــدلیل علــى ســیادة الفعــل 

  ) ٨٩(األصلي للمجرم . 
لـى دور عفـي الفكـرة الجزائیـة األولـى  ،تؤكد العقوبة الجزائیة من جانب آخـر ،في نفس المقام         

 .العقــابي بوصــفه عــامًال خارجیــاً  یــةالعقــابي فــي تحقیــق الجــزاء القــانوني ، وهــو مــا یمكــن تســمیته بدافع
حیــث یهــتم العقــابي بتقریــر الحقیقــة األخالقیــة مــن خــالل العمــل علــى تحقیــق المســاواة فــي القــیم بــین 

عقلیة وهي النظریة الذاتیـة المجرم والضحیة عن طریق ما لدیه من نظریة قانونیة من القیم األخالقیة ال
ینكـر العقـابي السـلطة القبلیـة الخاصـة  ،وبنـاءًا علیـه .التي تجمع مكونات البنیة الذاتیة في بنیة القـانون

یتم ما سـبق لـدى العقـابى عـن  .الضحیة من جانب آخرقیم  -مع – هبالمجرم من جانب ، ویؤكد قیم
اللغة التي تعبر عـن األسـاس األخالقـي الخـاص دقیقة وواضحة ، وهي طریق ما لدیه من لغة قانونیة 

عنـدما یریـد العقـابي هـامبیتون إلـى قولـه : " باألمر الذي یفسر ما تذه .باإللتزام في النظریة القانونیة
 هتأكید عالقـة المسـاواة بـین الضـحیة والمجـرم فإنـه ال یریـد معاملـة المجـرم علـى أسـاس إنكـار قیمـ

  ) ٩٠( "ألنه موجود إنساني .
میــة عملیــة وهكــذا ، توضــح العقوبــة الجزائیــة لــدى هــامبیتون بوصــفها هزیمــة للمجــرم عــن أه         

المجرم على أهمیة  هزیمة وبالتالي تؤكد .قام المجرم به  –لفعل غیر أخالقي الجزاء بوصفه استجابة 
ً علیـه ، تكـون العقوبـة الجزائیـة .إعادة تقریـر قـیم الضـحیة ، مـن جانـب ثالـث رغوبـًا والـذي أمـرًا م وبنـاء

األمـر الـذي یؤكـد البنیــة  .مـن أجـل هزیمـة الشـر بداخلــه واسـترجاع مبادئـه األخالقیـةیتجـه المجـرم إلیـه 
حیــث  .لهیجــممــا یفســر حـال االتفــاق بــین هـامبیتون وكنــت و  .الوظیفیـة للجــزاء بوصــفه هزیمـة للمجــرم

زیمـــة المجـــرم مـــن أجـــل فـــى تقریـــر ضـــرورة العقوبـــة الجزائیـــة فـــى هتتفـــق األولـــى مـــع الثـــاني وبخاصـــة 
إلزامیــًا مــن شــروط العقلیــة القبلیــة لــدى كنــت ، وبوصــفها شــرطًا أخالقیــًا  شــرطااســتعادة القــیم بوصــفها 

تعبر هذه العملیة الخاصة بالهزیمة عـن نضـال الضـحیة ضـد القـیم الواقعیـة  .موضوعیًا لدى هامبیتون
اسـتخدام  –كما تذكر هامبیتون  –حیة ا ضـب علیها بوصفهـذات الوقت ألنه یج فىواحترامها رم ـللمج
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ممـا  Respect humanity in his person )٩١(  ".احتـرم اإلنسـانیة فـى شخصـه: "  عبـارة كنـت
وفـــى نفـــس الوقـــت ، تتفـــق  .یعنــى ضـــرورة هزیمـــة المجـــرم مــع اســـتمرار عملیـــة احتـــرام قیمـــه اإلنســانیة

رورة العقوبة الجزائیة ألنهـا إبطـال هامبیتون فى ضرورة تحقیق هزیمة المجرم مع هیجل الذى یقرر ض
فـى حـین ، تتجـاوز  )٩٢(  .للجریمة من خـالل القضـاء علـى الـدلیل الكـاذب الخـاص بالسـیادة اإلجرامیـة

بینمــا هــامبیتون تقریــر هیجــل الخــاص باعتبــار القضــاء علــى دلیــل الجریمــة نفیــًا للجریمــة نفســها فقــط ، 
خــالل مــا تقدمــه العقوبــة الجزائیــة مــن تعــویض  تســعى هــامبیتون نحــو القضــاء علــى فعــل الجریمــة مــن

وبالتـالى ، یكـون هیجـل أقـرب إلـى الجزائیـة . للضحیة بوصفها تعویضـًا أخالقیـًا أكثـر مـن كونـه مادیـًا 
   .، بینما تكون هامبیتون أقرب إلى الجزائیة المتقدمة لدى هارت ومورفىالتقلیدیة لدى رولس 

ئیــة األولــى الخاصــة بتحقیــق هزیمــة المجــرم أنهــا تســتقر فــى وهكــذا ، یتضــح مــن الفكــرة الجزا         
ومـا دامـت الجزائیـة وظیفیـة فإنـه یجـب االنتقـال مـن مرحلـة الشـكل  .شكل العقوبة الجزائیـة بوصـفها ألـم

هـذه العملیـة االنتقالیـة لـدى هـامبیتون عـن فكـرة الحمایـة بوصـفها  ، تعبـروبالتالى .الجزائى نحو المعنى
وفــى هــذه الحالــة ، تتحقـــق المعرفــة بمفهــوم الجــزاء لــدى كــل مــن الضـــحیة  .لجــزاءالفكــرة الثانیــة فــى ا

ً علیــه ، یتحــول ألــم العقوبــة مــن العنــف إلــى المعانــاة والرقــة بــدون  .أیضــا والمجــرم بــل والمجتمــع وبنــاء
  )٩٣(".من أجل تحقیق غایة العقوبة فى منع الجریمة من خالل الجزاءتغیر فى قوته التطبیقیة، " 

ومــن ثــم ، یســیطر علــى فكــرة إیقــاع الهزیمــة حالــة مــن الجــدل الســلبى بــین المجــرم وســلطة          
فــى حــین تتســم فكــرة الحمایــة بـــالتعبیر عــن الحالــة الخاصــة بالجــدل اإلیجــابى بــین الضـــحیة  ،القــانون

یتخــذ  –طــرفین متصــارعین إال أن صــراعهما فــى هــذه الحالــة  اواألنــت بوصــفهم اوالمجــرم ، بــین األنــ
األمــر الــذى یــؤول بالضــرورة األخالقیــة  .إنســانیًا ، وهــو مــا یمیــزه عــن الصــورة الجزائیــة األولــى شــكالً 

بـین الشـكل والمعنـى فـى  جمـعالموضوعیة إلى الفكـرة الجزائیـة الثالثـة ، وهـى فكـرة التصـالح مـن أجـل ال
   .الخیر تحقق تعبر عن –وحدة عضویة 

تحقـق النسـق الفكـرى فــى الجـزاء ألنهـا تكمـل معنــى تعبـر فكـرة التصـالح ، إذن ، عـن عملیــة          
"، بینمـا تقـدم الفكـرة سـلب القـیمحیث تكون الفكرة األولى حالـة "  .الجدل األخالقى فى فلسفة هامبیتون

 ."تحقیـق تقریـر القـیم األخالقیـة" ألخیـرة علـى ا، وفى نفس الوقـت تعمـل الفكـرة  لقیم"اتقریر الثانیة " 
تصــالح بــین المجــرم والضــحیة والمجتمــع علــى تقریــر القــیم األخالقیــة بوصــفها وبالتــالى ، تؤكــد فكــرة ال
تنتقل فكرة الجزاء من العقوبة الجزائیة إلـى حالـة المعانـاة " ،وفى هذه الحالـة .أساس اإلنسانیة الفردیة

األمر الذى یعبر عن االنتقـال مـن حالـة الجریمـة إلـى حالـة  .األخالقیة إلى حالة الحب فى اإلنسانیة"
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التعلیم ، إلى حالة تقریر النجاح ، وهو الشكل الـذى یتوافـق مـع رؤیـة هـامبیتون الخاصـة بكـون الجـزاء 
ً علیه ، تؤكد فكرة التصالح على صالحیة المجرم فى وجـوده لعضـو  هو عملیة تربویة أخالقیة . وبناء

طـراف المتنازعـة یخضع إلى سلطة القانون بوصفها سلطة أخالقیة. وبالتالى، تختفـى كـل األ –إنسانى 
مــن أجــل تقریــر حقیقــة وجــود "نحــن" فــى داخــل "األنــا" و"األنــت" و "اآلخــر" علــى أســاس تقریــر مبــادئ 

   )٩٤(الدیمقراطیة السیاسیة وهى "مبدأ المسئولیة ومبدأ التناسب ومبدأ العدل الجزائى" 
 ُ   خالقيألمنھج الظلم ا - خامسا

The moral injury method 
  :عقوبة األلم -١

یتجـه هـذا المـنهج نحــو  .هـامبیتون مـنهج نظریتهـا الجزائیـة فـي مــنهج التربیـة األخالقیـة تحـدد         
 .تعلــیم المجــرم بــأن مــا فعلــه غیــر أخالقــي ، وتعلیمــه أیضــًا الواجبــات األخالقیــة التــي یلتــزم بالقیــام بهــا

، وهمـا : االتجـاه نحـو  وبالتالي ، یتجه منهج التربیة األخالقیة في اتجاهین متكاملین شـكًال ومضـموناً 
تجــاه نحــو تعلــیم المجــرم حقیقــة األســباب األخالقیــة إلإیقــاف الفعــل اإلجرامــي بوصــفه خطــأ أخالقیــًا ، وا

التـي أدت إلـى عقوبتــه الجزائیـة . األمـر الــذي یفسـر توافــق الطریـق األول مـع الفكــرة الجزائیـة األولــى ، 
ً علیه .وتوافق الطریق اآلخر مع فكرتي : الحمایة والتحقق یتون النقـد الـذي یوجهـه تتجـاوز هـامب ،وبناء

وبخاصـة عنـدما یقـرر  ٢٠٠٨ "مشـكلة العقوبـة إلیها في مؤلفه : "  David Brooninین دافید برون
  ) ٩٥( تتجه نحو ردع العقوبة أو الصفح ولیس إلى توقیع العقوبة –أن هامبیتون  رونینب

تؤكـــد  ، أوالً وهمـــا :  ،یتون لســـببین ممـــا یوضـــح ســـوء فهـــم بـــرونین فلســـفة الجـــزاء عنـــد هـــامب
الذي یؤكد العالقـة الضـروریة  ئىالجزاالنسق توقیع العقوبة الجزائیة وفق مفهوم ضرورة هامبیتون على 

بــین النظریــة الجزائیــة والعقوبــة االســتحقاقیة والتــي بــدونها  - Adam beadauكمــا یــذكر آدم بیــدو –
ربما یغفل برونین الخطوة المنهجیة  ،ثانیاً   )٩٦(. Denmarkتكون الجزائیة مثل هاملت بدون األمیر 

تعبــر الجزائیــة األخالقیــة وبنــاءًا علیــه ،  .وهــي الخطــوة الخاصــة بتوقیــع الجــزاء ،األولــى لــدى هــامبیتون
وفــى هــذه الحالــة، تكــون المبــادئ  .عــن االتجــاه نحــو خضــوع الســلوك اإلنســانى إلــى الســلطة القانونیــة

ً  .وكاألخالقیة هى الموجهة للسل السلوك الرمزي معبرًا عـن الهزیمـة الذاتیـة هذا یكون " علیه ،  وبناء
  )٩٧(.  "من الجانب الذاتي بالنسبة للقوانین السیاسیة

بنـاء علـى مـا قـام  سـلطة الدولـة یتم توقیع العقوبة الجزائیة على المجـرم مـن خـالل  ،وبالتالي         
یتخــذ الجــزاء الشــكل المناســب وفــق  ، وفــي هــذه الحالــة .ونالمجــرم بفعلــه منتهكــًا القــیم األخالقیــة للقــان

ً على ما تقرر  .تبریر العقوبة  )٩٨(. "" تنـتج األشـكال الجزائیـة مـن تبریـر العقوبـة :هـامبیتون بأنـه هبناء
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كــون العقوبــات الجزائیــة مثــل الســیج الكهربیــة التــي یتعــرض المجــرم لهــا جــزاءًا علــى توفــي هــذه الحالــة 
ي یؤكــد موضــوعیة النظریــة الجزائیــة األخالقیــة مــن خــالل تقریــر توافقیــة العقوبــة جریمتــه . األمــر الــذ

حیث یقرر نوزیـك عـدم توافـق  .یرفض نوزیك ادعاء هامبیتون ،الجزائیة مع ما یبررها . في هذا المقام
تتفــق  )٩٩( .تبریــر العقوبــة عــن طریــق العقوبــة نفســها ألن األلــم ال یصــلح البنیــة الســیكولوجیة للمجــرم

مبیتون ، هنــا ، مــع نوزیــك فــي عــدم كفایــة األلــم ، وفــي الوقــت نفســه تقــرر ضــرورة وجــود األلــم مــن هــا
بوصــفه تعــذیبا  األلــم وفــي هــذه الحالــة ، ال تقبــل هــامبیتون ٠خــالل ارتباطــه بــالخطوة المنهجیــة الثانیــة 

علــى خبــرة للضــحیة ولكنهــا تقــرر دوره الرمــزي فــي تحقیــق معــاني أخالقیــة والتــي یعتمــد مــدى ادراكهــا 
ً علیه ، یكون الجزاء جزءًا أساسیًا  ٠المجرم  وضـروریًا فـى كـل عملیـة  -تذكرها هـامبیتون كما –وبناء

   )١٠٠(.عقلیة أخالقیة ولكنه یكون كافیا عندما یتضمن المعاناة األخالقیة
یــة فــي وهكــذا ، تقــوم الخبــرة العملیــة بــدور هــام : معرفــي وأخالقــي فــي عملیــة العقوبــة الجزائ         

ـشكلها األول ، حیـث یمكــن للمجـرم إدراك المعـاني األخالقیــة الخاصـة بتوقیـع العقوبــة علیـه مـن خــالل 
تفهم هامبیتون الخبرة ، في هذه الحالة ، بالمعني الشـمولي الـذي یتضـمن الخبـرة العملیـة  .خبرته الكلیة

لعملیــة عــن العالقــة الســببیة فمــن جانــب ، تعبــر الخبــرة ا .ا خبــرة انســانیةموالخبــرة الســیكولوجیة بوصــفه
التي تربط بین الجریمة وأسبابها . مما یؤكد دور الواقع الموضوعي في إدراك العملیة السببیة الخاصـة 

ً علیه واقعة الجزاء من خالل   -كما تذكر هامبیتون -یدرك المجرم  ، بحدوث الجریمة بالفعل ، وبناء
نیـة ، حیـث تؤكـد خبرتـه المعرفیـة أنـه تعـدى علـى حـدود خبرته التي یواجهها في عالقته بالسلطة القانو 

القانون أخالقیًا ، مما یجعله خاضعًا للعقوبة تحت سیطرة السلطة القانونیة التي تبطل حریته وبخاصـة 
الرسـالة األخالقیـة فعالیـة وبالتـالي یفهـم اإلنسـان الجـزاء بهـذه الطریقـة التـي توضـح  .في مالحقة رغباته

 وفي نفس الوقـت ، ال یعـد التفسـیر السـببي ضـروریاً ) ١٠١(.سلطة اإللزام القانوني المجرم إلى نعاذفي ا
، حیــث یوضــح ، مــثًال  .ممــا یفســر إمكانیــة وجــود تفســیرًا ســیكولوجیًا بجانبــه .لــدى هــامبیتون بمفــرده 

التفســـیر الســـببي فـــي ارتباطـــه بالحـــدث اإلجرامـــي الموضـــوعي علـــى العالقـــة الضـــروریة بـــین الجریمـــة 
وفــي هــذه الحالــة ، یكــون الشــعور بــالنقص لــدى المجــرم إمــا أنــه نتیجــة لمعنــى الســلوك غیــر  .وســببها

 .أو أنـه ارتباطـًا سـببیًا باسـتجابة المجـرم لتوقیــع العقوبـة الجزائیـة علـى سـلوكه غیـر األخالقــىاألخالقـي 
ولوجیة تؤكـد الخبـرة السـیك .ر بـالنقص حالـة مـن الغضـب األخالقـيوفي كلتا الحـالتین ، یتضـمن الشـعو 

كمـا تـذكر  –أیضًا على موضوعیة الظلم األخالقي من خـالل ارتباطـه بحالـة انعـدام الـذات والتـي تعـد 
  )١٠٢( .عامًال قویًا التجاه الفعل نحو الجریمة –هامبیتون 
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جرامیـة إلوبالتالي، یتحول األلم الجزائي نحو االرتباط بكل المعاني التي تؤكد رفـض الواقعـة ا         
ملیــة قیامــه فقــد حریتــه بوصــفها الدعامــة األساســیة فــي ع عملیــة لمجــرملیثبــت ممــا  .الخبــرةمــن خــالل 

إلــى حالــة مــن المعانــاة التــي تعلــم الرســالة األخالقیــة للمجــرم  أخالقیــًا  قــي األلــمتر بالفعــل اإلجرامــي ، وی
نـاءًا علیـه ، ة الفعـل ، واألخطـاء الضـارة الواقعـة علـى الضـحیة والمجتمـع . وبیـثمإوالتي تتضمن اقرار 

یصــبح األلــم فــي العقوبــة الجزائیــة تهــذیبًا للمجــرم عنــدما یعــرف معنــي العقوبــة عــن طریــق مــا یقدمــه 
 العقوبــة تكــون ، الحالــة هــذه وفــي .االتجــاه المكمــل اآلخــر لمــنهج الجزائیــة وهــو مــنهج الظلــم األخالقــي

ـــاً  مـــالً ع األولـــى صـــورتها فـــي الجزائیـــة  األلـــم خـــالل مـــن والمعرفـــي األخالقـــي المعنـــي عـــن یعبـــر – رمزی
 بالعقوبــة المرتبطــة المعــاني إدراك فــي المجــرم لــدى العقلــي الحــدس فعالیــة یعكــس الــذي األمــر .الجزائــي
ـــ ویعكـــس ، الجزائیـــة  یســـاعد حیـــث ٠الضـــحیة معانـــاة نفـــس المجـــرم تمثیـــل فـــي األخالقـــي الحـــدس ةفعالی

 هـذا " : لـه یقـول العقـابي وكأن -مجرمال عقوبة خالل من األلم تمثل في – هامبیتون تذكر كما - سالحد
   )١٠٣(. ه"ـب ضحیتك شعرت كیف اعتبر ولذا ؛ تكرهه فأنت لآلخر فعلته ما
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  :القیم – نقص -٢
 VALUES – DEMINISHING  

 – منهجاً  بوصفها األخالقي الظلم وعملیة األخالقیة القیم بین العالقة طبیعة على هامبیتون تؤكد
 الظلم ددحیت ال ، الحالة هذه وفي )١٠٤( . القیم بنقص خاص طریقا فهابوص الجزائیة العقوبة یدعم

 یكون ال حیث . الخطأ الفعل على یترتب الذي باأللم الخاصة السیكولوجیة الخبرة خالل من األخالقي
 یعد ال ،الوقت نفس وفي .وفهمه الخطأ إدراك في أنفسهم الضحایا فشل إلمكانیة نظراً  ضروریاً  األلم
 األمر . المؤلمة بالعقوبة المجرمین بعض معاملة یمكن ال ألنه األخالقي الظلم لوجود كافیاً  طاً شر  األلم
 نوعاً  یعد ولكنه ، بالشخص االعتقادیة الحالة على یعتمد ال ألنه األخالقي الظلم موضوعیة یؤكد الذي
 یتم ،للفهم قابلة تكون  - أخالقیة معاني من الجزائیة العقوبة تحمله ما طریق عن المجرم قیم ظلم من

 أو ،جزائیةال معانيال خالل من مهلقی المجرم إدراك تحطیم إما طریق عن هامبیتون لدى األخالقي الظلم
 تحطیم خالل من ذلك ویتم ة،المؤقت القیم بهذه المجرم اعتراف أجل من أیضاً  تحطیمها طریق عن

 تبقى العملیة نفس وفي ، األخالقیة لعقالنیةا غیر األفعال طریق عن القیم تنتجها التي الذاتیة السمات
   )١٠٥(. إلنسانیته نظراً  تتغیر ال ثابتة القیم

 قـیم هاصـغبو  اإلنسـانیة العواطف نظاق في هامبیتون لدى األخالقي الظلم مجال یتحدد ، وبالتالي         
 ولـیس ،الجزائیـة العقوبـة مـن ،نظریتهـا داخـل مـن هـامبیتون قلتنط كیف یفسر مما .معرفیة وحاالت ذاتیة
 فـي مـورفي مـع هـامبیتون تتفـق ، المقـام هـذا وفـي . نفسـها العقوبـة عملیـة نعـ مسـتقلة فكریـة رؤیة أیة من

 المعرفیـــة البنیــة یفســر ممــا .بالشــعور تولیســ باالعتقـــاد خاصــة معرفیــة حــاالت العواطــف اعتبــار تقریــر
 الجــــزء هــــو االعتقــــاد یكــــون ، علیــــه وبنــــاءاً  .یمالتقیــــ مكانیــــةبإ الخاصــــة األخالقیــــة ومعقولیتهــــا للعواطــــف
 الحـــاالت مــن حالــة بوصـــفه عقالنیــة غیــر أخــرى عاطفـــة مــن عقالنیــة عاطفــة أیـــة یمیــز الــذي الجــوهري
 تفــاقإلا هــامبیتون لـدى الجزائیــة النظریــة فـى لألفــراد یمكـن ،ذحینئــ )١٠٦(.ومــورفي هـامبیتون لــدى المعرفیـة

 والرحمـة ،والصـفح ،واالسـتیاء ،والنقمـة ، الكـره : مثـل ، الجزائیـة بـةبالعقو  الخاصـة العاطفیـة المعاني حول
  . والسعادة  ، والعدل ،
 EMATION HATRED : الكره عاطفة-أ

 واالستیاء الكره عواطف خالل من العقوبة تبریر على -دوف یذكر كما - هامبیتون تعتمد          
 عاطفة بوصفه الكره إلى هامبیتون تنظر هكذا، )١٠٧( .الجریمة أنواع لبعض مالئمة استجابات بوصفهم
 كل دراكإ مكانیةإ یعنى مما ؛ خطأ فعل من المجرم به قام ما تجاه ومقبولة متمیزة باستجابة خاصة
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 الكره یعد حیث .مورفي یذهب كما المجرمین نطاق فى تحدیده دون هبالكر  الخاصة المعاناة لهذه فرادألا
 الكره یكون ، حین في )١٠٨(مللمجر  األخالقي الكره بخبرة ترتبط يوالت العقوبة في رغبة مورفي لدى
 شكل في الجزائیة العقوبة توقیع خالل من اإلجرامي السلوك تقویم نحو تجاهاً إ هامبیتون لدى خالقياأل

 بینما ، ذاته الشخص نحو مورفي اتجاه في الفیلسوفین بین الفارق یتحدد ، وبالتالي . أخالقیة معاناة
 هامبیتون لدى والمجرم الضحیة بین المتبادل الكره حالة ینفى مما .الشخص سلوك نحو مبیتونها تتجه
 المجرم بشهادة تهذیبه ینبغي مكروهاً  سلوكاً  یحمل ولكنه إنسان بوصفه مكروها المجرم دیع لم ألنه
 األمر . الضحیة قیم إثبات أجل من المجرم أذى تحقیق على الشخص یعمل ، الحالة هذه وفي . نفسه
 التي سبابألوا جریمته معنى المجرم تعلیم نحو تتجه - معرفیة عملیة األخالقي الكره اعتبار یؤكد الذي
 الشر هذا هذا هامبیتون تفهم حیث . الشر أسباب من بداخله ما یمحو لكي األخالقي الظلم تبرر

ً  )١٠٩( ".األحداث یرتفس أسباب فهم على قادراً  غیر یكون عندما اإلنسان حالة" بوصفه اإلجرامي  وبناء
 تكون ، الحالة هذه وفى ٠ هزیمته فتتحقق ، خالقیةألا عدو بأنه خالقیةألا الرسالة المجرم یفهم ، علیه
 وعندما ، الجریمة تبطل التي الطریقة هذه على موافقتها عند وبخاصة للضحیة إشباعاً  المجرم ةمعانا
 موجود بوصفه للمجرم هزیمة اإلجرامي السلوك كره طریق عن األخالقي الظلم یعد كیف أیضاً  تعرف
   . أخالقي غیر

 ، SIMPLE HATRED البسیط الكره : وهي الكره من أنواع ثالثة هامبیتون تقدم ، ذاـوهك          
 . MALICIOUS – SPITEFUL الكیــدى - الحقــدي والكــره ، MORAL HATRED األخالقــي والكــره
 فیهــا الشــخص یشــعر ال التــي الســلبیة العاطفیــة ســتجاباتإلا عــن بیــراً تع الكــره حالــة تكــون قــد ،جانــب فمــن

 نظـر وجهـة بوصـفه األخالقـي للحـب مقـابالً  األخالقـي الكـره یعـد ، حـین فـي . اإلحسـاس بمتعـة أو بالحب
 التفرقــــة علــــى األخالقــــي الكــــره یؤكــــد ، الحالــــة هــــذه وفــــي . طــــرفین بــــین تجمــــع والتــــي وأخالقیــــة عرفیــــةم
 والمجتمـع الضـحیة رغبـة بجانـب ، العـاطفي التوحـد حالـة تحقق من بدالً  والضحیة جرمالم بین ختالفإلوا

 التعبیـر فـى قسـوة أشـد األخالقـى الكـرة یكون الحالة، هذه وفى )١١٠( . أخباره تتبع أو المجرم رؤیة عدم في
 خالقـىاأل الكـرة إمتـداد عـدم ضـرورة تقریر على هامبیتون تحرص الوقت، نفس فى الرضا. عدم حالة عن
نما نفسه المجرم كرة نحو ٕ  إلـى ودعوتهـا لـدیها الحـذر حالـة یفسـر الـذى األمـر اإلجرامیـة. أفعالـه كره نحو وا

 رؤیـة یحجـب قـد الـذى بالشـكل المجـرمین سـلبیة فـى االعتقـاد إلـى یـؤدى قـد ألنـه الكرة من النوع هذا تجنب
 الذاتیـة الهزیمـة تحقیـق نحـو تسـعى ألنها محكمة وخطة عاطفة الكره یكون ، وأخیراً  )١١١(األخالقیة. قیمهم

 دلــیالً  الموضـوعیة رغبتـه فشــل یكـون ، وبالتـالي . رغبتـه علــى المجـرم حصـول رفــض تعنـي والتـي للمجـرم
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 الذاتیـة الهزیمـة هـذه الكـره یحقـق قـد ، الوقـت نفـس وفـي ، الرغبـة هـذه معرفـة خـالل مـن الهزیمـة واقع على
 بــین األخالقــي الجــدل وبخاصــة لجــهی بفلســفة فیهــا هــامبیتون رتتــأث والتــي " علیــا معرفیــة خطــة " بوصــفه

 آخـر یـذعن أن یتمنـى – الشـخص السـیادة سـلطة عـن البحـث أهمیـة عـن یعبـر الـذي األمـر . والعبـد السید
 الخطــة هــي الكــره خــالل مــن المجــرم هزیمــة تحقــق والتــي العلیــا المعرفــة لحالــة العكســیة الصــورة وأمــا . لــه

 عـن تعبـر التـي الخطـة وهـي  THE NEOPHTE RECOGNITION STRATEGY المترهبنـة المعرفیـة
 یعنــي ممــا ، بهــا االعتقــاد فــي األفــراد یشــترك التــي المبــادئ مــن مجموعــة علــى یعتمــد الــذي الحقــدي الكــره

 لكـي شـخص یتمنـاه مـا تـدعیم نحـو الحقـدي الكـره هـذا یتجـه  . األفراد هؤالء بین عتقادإلا مستویات تقارب
 بنـوع الحقـدي الكـره یـرتبط كیف یوضح الذي األمر . العتقاده وفقاً  العالم تفسیر إعادة قطری عن به یعتقد
 الذاتیــة الهزیمــة تؤكــد – عقلیــة غیــر معرفیــة حــاالت الحقــدي الكــره اعتبــار ، إلیــه یعــزو ممــا  . الــوهم مــن

   )١١٢( . للمجرم
   THE EMOTION OF INDIGNATION :النقمة عاطفة – ب

 یعنـــي ممـــا .الشخصـــي  غیـــر أو الشخصـــي الغضـــب مـــن نـــوع إلـــى هـــامبیتون لـــدى مـــةالنق تشـــیر         
 نظـراً  والـدفاع الخـوف مـن نوعـاً  النقمـة تتضـمن ، وبالتـالي .شخص بفعل أو بشخص النقمة ارتباط إمكانیة
 یعـزو الـذي األمـر .االعتقـاد هـذا یهـاجمون فـإنهم وبالتـالي قـیمهم مناهضـة مـن بالخوف المجرمین لشعور

 وهـو أخالقـي ال عمـل مقابـل فـي EMOTIONAL PROTEST عاطفي اعتراض النقمة تكون كیف ، إلیه
 الفعــل هــذا یهــددها التــي األخالقیــة القــیم عــن الــدفاع فــي موضــوعه یتحــدد والــذي الجزائیــة العقوبــة توقیــع

   )١١٣( . اإلجرامي
ــــة ةالمعرفیــــ القیمــــة تحــــدد التــــي العاطفــــة فعالیــــة ، إذن ، هــــامبیتون تؤكــــد            الرســــالة فــــي األخالقی
نمـا الـذاتي نطاقهـا فـي النقمة لعاطفة قیمة ال ، وبالتالي .الجزائیة ٕ  نفسـها عـن تعلـن عنـدما أهمیتهـا مكـنت وا

 إلــى النقمــة تتجــه ال أیضــاً  الحالــة هــذه وفــي .المجــرم ســلوك أخالقیــة ال تجــاه عــاطفي اعتــراض شــكل فــى
 تعتمــد " : قولـه فــي مــل مــع هـامبیتون تتفــق ،المقــام ذاهــ وفـي .اآلثــم فعلــه نحــو تتجـه ولكنهــا نفســه المجـرم
 ، حـین فـي  )١١٤( . "للقیمـة الكلیـة البنیة یمثالن اللتان ستیاءإلوا النقمة مشاعر على القانونیة الكفایة
 ســتیاءإلوا النقمــة عواطــف اعتبــار علــى لمــ یؤكــد عنــدما ،وهــامبیتون مــل : الفیلســوفین بــین الفــارق یتحــدد
 الجزائیـة مـنهج مفـردات مـن أنهـا هـامبیتون تعـرف بینمـا ، يالكمـ يعـالنف للمـذهب وفقـاً  ةیـفعن لغایـة لوسائ

   )١١٥( .الجزائي للمذهب وفقاً  األخالقیة
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  THE EMOTION OF RESENTMENT :ستیاءإلا عاطفة -ج
 حتجـــاجإلا عاطفـــة عـــن ســـتیاءإلا یعبـــر حیـــث . الغضـــب مـــن نوعـــاً  هـــامبیتون لـــدى ســـتیاءإلا یعـــد         

 شـجب نحـو المجتمـع یتجـه ، وبالتـالي . بهـا الضـحیة مـرت التـي األخالقیـة غیـر المعاملة برفض صةالخا
DENOUNCE مـــا مـــع هـــامبیتون تتفـــق ، الحالـــة هـــذه وفـــي )١١٦( .الضـــحیة عـــن دفاعـــاً  اإلجرامـــي الفعـــل 

 ذاتیــة یمقــ ولكنهــا رـمعاییــ وال أخالقیــة قــیم لیســت -یةســتیائإلا الوظــائف أن اعتبــار فــي إلیــه مــورفي یــذهب
 GENERAL .عامــة خطــاءأل اســتجابة ولــیس فردیــة ألخطــاء اســتجابة هــو ســتیاءإلا ألن بالــذات خاصــة

WRONGS بـــاإلرادة خـــاص مباشـــر ســـتیاءإ : وهمـــا ، نـــوعین ســـتیائیةإلا األخطـــاء هـــذه تكـــون ، وبالتـــالي 
ٕ و  ، اإلنسـان لحقـوق المباشـرة  اجــل مـن قانونیـةال غیــر باألعمـال الخـاص سـتیاءإلا وهــو مباشـر غیـر ســتیاءا
ً  . قانونیـة حقـوق على الحصول  تكـون – للجریمـة المباشـرة الضـحیة كـون علـى مـورفي یؤكـد ، علیـه وبنـاء

   )١١٧( . األولى بالطریقة المجرم ستیاءإ موضع في
  THE EMOTION OF FORGIVENESS :الصفح عاطفة – د

ــــــدى الصــــــفح مفهــــــوم یتخــــــذ          ـــفح نیكــــــو " : وهمــــــا ، معنیــــــین هــــــامبیتون ل  اً تعبیــــــر  ، اوالً  ، الصـــ
ــاً  ــاً  ، )١١٨("انطباعی ــراً  الصــفح یكــون" وثانی ــب فــي تغی  اتجــاه فــي المفهومــان یلتقــي ، وبالتــالي )١١٩( ."القل
 عملیــة تتعلــق حیــث ٠ حیةضــال لــدى داخلیــة ســیكولوجیة تغیــرات مجــرد اعتبــاره دون المجــرم نحــو الصــفح
 القضـاء أجـل مـن تجـاهإلا هـذا یكـون . اإلجرامـي الفعـل ثمیةإ نحو تجاهإلا خالل من فعالً  ابوصفه الصفح

 یـذهب مـا مـع هـامبیتون تتفـق ، امالمقـ هـذا وفـي . عنـه مسـئوالً  بوصـفه اإلثـم داخـل نكمی الذي الشر على
 CATHARSIS التطهیــر مــن نــوع هــي العقوبــة فــي األلــم خبــرة اعتبــار فــي وبخاصــة إلیــه سیمــور  بــرتهر 

   )١٢٠( . نفسه في الشر حرق خالل من للمجرم
 وبالتـالي .عتـذارإلا بحالـة رتباطهإ هو هامبیتون لدى الصفح یمیز ما أهم یعد ، السابقة الحالة في         

 هـامبیتون تتجـاوز كیـف یفسـر الـذي األمـر . الصفح عملیة في أخالقیاً  شرطاً  وندمه المجرم عتذارإ یعد ،
 – الصـفح تفهـم عنـدما یهالـد الجزائیـة الرؤیـة لـتكور  أنجلو ینقد حیث إلیها كورلت أنجلو یوجهه الذي النقد
 المجـرم یتحمـل لكـي عتـذارإلبا رتباطـهإ بـدون الضـحیة علـى عـبء بوصـفه – نفسه كورلت ذكر حد على
 الــذي لإلثــم تخفیفــاً  بوصــفها عتــذارإلا حــاالت أهمیــة علــى هــامبیتون تؤكــد ، حــین فــي )١٢١( . العــبء هــذا

 . والعقوبـة اللـوم مسـتحقاً  بوصـفه ذمـه مـن بـدال للمجـرم حقـاً  عتـذارإلا یكـون ،علیـه وبنـاءاً  . المجرم ارتكبه
 مقابــل فــي عقلیــة غیــر أفعــال هــي المجــرمین هــؤالء أفعــال اعتبــار إلــى هــامبیتون دعــوة ، إلیــه یعــزو ممــا

 عـــامالً  یكـــن لـــم ألنـــه المجـــرم تجـــاه اللـــوم وال مجـــاال مذللـــ یكـــون ال ، الحالـــة هـــذه وفـــي اآلخـــرین. عقالنیـــة
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 قراراتـه صـناعة علـى قدرتـه عـدم حالـة وفـي ، اختـاره الـذي الفعـل بقانونیـة معرفتـه عـدم حالـة يفـ وبخاصة
 حالــة فــي وأمــا . الجزائیــة العقوبــة توقیــع خــالل مــن العملیــة حســم علــى وقدرتــه القــانون معرفــة مقابــل فــي

 غیــر فعــل بعمــل قــراره اتخــاذ علــى وأخالقیــة عقلیــة قــدرة مــن لدیــه مــا حالــة وفــي ، بالقــانون المجــرم معرفــة
 أیضـاً  امبوصـفه واللـوم الـذم مسـتحقاً  الحالـة هـذه فـي المجرم یكون إذن ، الجریمة حداثإ أجل من أخالقي
 القـــیم نقـــص مـــن الحـــالتین كلتـــا فـــي المجـــرم یعـــاني ، إذن )١٢٢( .األخالقـــي الظلـــم معانـــاة لحالـــة امتـــداداً 
   . المستقبل في الجریمة ردع إلى یؤول الذي راألم أیضاً  وهو ، ذاتیاً  هزیمته یؤكد الذي األمر . الذاتیة

 : وهي ، الندم من حاالت بثالث هامبیتون لدى المجرم عن الصفح یرتبط ،المقام هذا وفي         
 وهي العقوبة ندم واستجابة ،خطأ فعله ما على فعلیا ندمه عن فیها المجرم یبدي والتي عملیة ستجابةإ

 وهي تطهیریة واستجابة ، هامبیتون ترفضه ما وهي ، الجزائیة لعقوبةا وقوع عند للندم المجرم استجابة
 وفي . الجریمة عن تراجعه عن أیضاً  ویعبر ،فعله عن المجرم ندم عن یعبر الذي العقلي الندم من حالة
 جزائیة فى موقعها یفسر مام .التطهیر من نوعا العقوبة معاناة تكون ، األخیرة الحالة هذه

   )١٢٣(.هامبیتون
 ،العملیة هذه وفي .والمجتمع والضحیة المجرم وحمایة ،یةلك حمایة أجل من الصفح یكون وهكذا         

 یفسر مما .القدیم العهد في الحمایة بوصفه الصفح یوجد حیث .الدینیة المرجعیة على هامبیتون تستند
 لكي" القدیم العهد فى KIPPER"" كلمة تعنى : مثل المعنى، هذا تثبت التى العبریة الكلمات بعض وجود
 كلمة وتعني ""CARRY OUT العاطفة هتبعد" "NASA" كلمة وتعني، "TO COVER " یحمي

SALACH" " " صراحه یطلق "LET GO" . بوصفه الصفح معني اإلنسان یدرك  ، الوقت نفس في 
 هوو  یسوع لدى الصفح مفهوم عن APHIEMI مفهوم یعبر حیث الجدید. العهد في الحمایة عملیة

   )١٢٤(." نصفح لكي " معني نفس وهو "TO LIBERATE"  ر"نتحر  لكي" یعني الذي  المفهوم
 في فضیلة بوصفه الصفح معني األخیر اعتبار في مورفي مع هامبیتون تتفق المقام هذا في         

 مورفینى دیؤك ، الوقت نفس وفى .للضحیة الذاتیة القیم احترام على یقوم الذي ستیاءإلبا رتباطهاإ ضوء
 في )١٢٥( .ذاته احترام إلى الشخص حاجة إلى الصفح یشیر ندماع وبخاصة رذیلة اعتباره ةنیإمكا على
 خیرا هامبیتون لدى الصفح مفهوم یكون  ، :أوالً  وهى ، نقاط عدة فىخر اآل عن هامبیتون تختلف ، حین
  ،االخالقیة القیم اثبات أجل من رمالمج تجاه الوجداني التغیر حقیقة بین یجمع ألنه فضیلة بوصفه دائما

 : القانونیة المعرفة ساباكت أجل من الجزائیة العقوبة نحو المجرم هااتج عن یعبر ألنه فضیلة ویكون
 یكون لكي بالنقص المجرم یشعر ال ،الحالة هذه وفي . أخالقیة رسالة بوصفها األخالقیة – العقلیة
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 یؤید ": هامبیتون قول یفسر مما ٠المعرفة إلى بحاجته یشعر ولكنه  ،مورفي یذهب كما ةرزیل الصفح
 ."فضیلة كونه من أكثر رزیلة ألنه خطأ أو ضاراً  الصفح أن یقرر عندما إلیه نیتشه یذهب ما مورفي

 تتجاوز وبالتالي . المجرم تجاه موضوعیاً  واقعیا فعال بوصفه الصفح هامبیتون تفهم ، ثانیاً  )١٢٦(
 أخالقیة أسباب على بناءاً  ستیاءإلل اً انتصار  بوصفه الصفح یرى الذي مورفي ذاتیة هامبیتون موضوعیة

 عن اإلجرامى الفعل فصل عملیة على هامبیتون تؤكد : ثالثاً  .هامبیتون تقبله ال الذي األمر وهو ،
 على لیةصالف العملیة تؤكد حیث ، مورفي لدى الفصل عدم حالة تقریر مقابل في وذلك نفسه المجرم
 حالة مورفي یرفض بینما ، وأخالقیاته السلوك أشكال تغیر مع الحاالت كل في الذات احترام استمرار
 لدى القانون حكم فى أساساً  األخالقیة العواطف تعد ،رابعاً  )١٢٧(.الشریر وكره الشر كره بین الفصل

 المجرم تجاه یةالوجدان الحالة فى تغیراً  بوصفه الصفح معنى تحقیق ضرورة ، إلیه یعزو مما .هامبیتون
 تطبیق أجل من الوجدانى التغیر ضرورة عدم على مورفى یؤكد حین فى القانونیة العقوبة تأیید أجل من

، )١٢٨(.الصفح ىمعن تحقق أجل من أو القانون  بین الفجوة على القضاء ،إذن ،هامبیتون تحاول خامسًا
ً  ح.الصف وحالة الداخلى التغیر عدم إمكانیة  تام تغییر حالة الصفح اعتبار هامبیتون تفترض علیه وبناء

 .ستیاءإلبا أو بالكره الصفح ارتباط هامبیتون ترفض علیه، وبناءاً  .المجرم تجاه الضحیة عواطف فى
 األمر ویعد .هامبیتون لدى للصفح بالنسبة سلبیة حالة هى مورفى لدى ستیاءإلا وجود كون یعنى مما

 "یكون :تقول عندما وبخاصة مورفى لدى الصفح یائیةاست دعاءإل هامبیتون نقد أساس هو السابق
   )١٢٩( ." واستیاءه المجرم بكره خاصة عواطف أى تسقط بحیث المجرم نحو القلب فى تغیراً  الصفح

  RETRIBUTIVE PUNISHMENT AND MERCY :والرحمة الجزائیة العقوبة -هـ
 أي وجود بدون للمجرم العقابي منحهای والتي AGIFT ةهب الرحمة اعتبار إلى هامبیتون تذهب         

 شرطین یتطلب الذي األمر . فقط بالعقابي الجزائیة العقوبة في الرحمة ارتباط یعني مما .طلبها فى حق
 أن یجب ،الحالة هذه وفي . األخالقیة والضرورة ة،یالمعرف ضرورةال : وهما ، العقابي لدى ینیإلزام
 ، الوقت نفس في .الجزائیة العقوبة توقیع في الحق تعطیه التي القانونیة المعرفة  العقابي لدى یكون
 تقدیم في بدوره وعي حالة في العقابي یكون ، وبالتالي . إنساناً  بوصفه المجرم قیم بتقریر العقابي یلتزم
 .العقوبیة خبرته في بها المجرم یمر التي األخالقیة بالمعاناة علمه بجانب قیمها وتقریر الضحیة حق

 ً    )١٣٠( . مطلوب هو مما قلأ بوصفه رحیماً  القانوني الحكم یكون ، علیه وبناء
 .الضحیة لدى وجودها لحالة نفیاً  العقابي ید في الرحمة هامبیتون تحدید یعد ال ،المقام هذا وفي         

 إلى ترجع والتي تطوعیة أمور هي والرحمة الصفح كون في " كورلت مع الباحث یتفق ، جانب فمن
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 بوصفها عتذاراتإلا حالة وجود مع یتفق الذي األمر وهو )١٣١( المجرمین". عتذاراتإلا الضحایا قبول
 لدى أیضاً  أخالقیة فضیلة بوصفها الرحمة وجود یؤكد قد الذي األمر هامبیتون. لدى للصفح شرطاً 

 تنفیذ في الرحمة صدتق قد فإنها ، العقابي ید في بوصفها الرحمة هامبیتون تقرر عندما ، ثانیاُ  .الفیلسوفة
 إال جزائیة عقوبة أیة للمجرم الضحیة رحمة تحقق ال  ،علیه وبناءاً  السیاسي. القانون رحمة وهي الحكم

 الضحیة لدى وجودها عدم نع تمیزاً  العقابي رحمة تعد ال ،وبالتالي .القانون بتطبیق ارتباطها ضوء في
 تجاه هامبیتون شك حال یفسر مما . نفسه القانون رحمة هي ، معطاة رحمة هي العقابي رحمة ألن

 الضحیة من الضحیة رحمة تكون ،حین في . السلطة أو بالمال علیهم التأثیر من خوفاً  العقابیین بعض
 القانون حكم من ولیس القانون تطبیق إلى الضحیة من أوالً  الجزائیة العقوبة تبدأ وبالتالي، )١٣٢( .نفسها
ً  .نفسه  القانون رحمة إلى بالمجرم عالقتها في الضحیة لدى األخالقیة القیم من ةالرحم تمتد علیه وبناء
   . العدل مبدأ تحقق عن األخیر إعالن أجل من به العقابي یحكم الذي

 JUSTICE VERIFICATION OF : العدالة تحقق – و

 المسـاواة لعـف عـن تعبـر -أخالقیـة فضـیلة العـدل اعتبـار فـي ومـورفي هامبیتون : الفیلسوفان یتفق         
 كونــه مــن بــالرغم عــادالً  الوضــعي القــانوني النســق یعــد " :أنــه إلــى هــامبیتون تــذهب حیــث . األفــراد بــین

 وفـي )١٣٣(."القـانون یعـاقبهم الـذین المجـرمین سـعادة اعتبـاره فـي العقـابي یضع عندما وبخاصة رحیماً 
 فإنهــا وبالتــالي .فضــالً  بوصــفها ةالذاتیــ العواطــف كــل وراء الرحمــة وجــود حقیقــة مــورفي یؤكــد الوقــت نفــس
 هـامبیتون لـدى األخالقیـة الفضـائل قمة العدل فضیلة تمثل حیث )١٣٤( وااللتزام. والواجب الحق وراء توجد
 القـیم جـدل مـن حالـة عـن الجـزاء یعبـر ،الحالـة هـذه وفـي . الجزائیـة العملیـة إنجـاز خـالل من حققتت والتي
 هــي الرحمــة ألن للعدالــة أساســاً  بوصــفها لذاتیــةا الطبیعــة دور نعــ أیضــاً  ویعبــر ، الخیــر نحــو اتجاهــه فــي

 بــین رتباطیــةإلا العالقــة تقریــر فــي مــورفي مــع أیضــاً  هــامبیتون اتفــاق یؤكــد الــذي األمــر . العــدل أســاس
 القــانون تجعــل التــي التوزیعیــة العدالــة عــن مــورفي یعبــر ، حــین فــي . ذاتیــة قــیم امبوصــفه والعــدل الرحمــة
 مــع الجریمــة توافــق تعنــي التــي اإلجرامیــة العدالــة أهــل مــن هــامبیتون تكــون بینمــا ، جریمــةال مــع متوافقــاً 
 الخــاص التقلیــدي بــالمعني الجــزاء مفهــوم هــامبیتون تتجــاوز وبالتــالي، .علیــه األولــى تعــدت الــذي القــانون

   . األخالقي بالظلم الخاص األخالقي بالمعني الجزاء تقریر أجل من المادي ستحقاقإلبا
 – جزائیة عقوبة بوصفه الجزاء منهج خالل من الجزائیة نظریتها تحقیق هامبیتون تحاول وهكذا         

 تقییم نحو العقلیة السببیة توجیه في األساسیة الذاتیة البنیة فعالیة یفسر الذي مرألا .أخالقیة ومعاناة
 للضعف شجباً  هامبیتون لدى الجزائیة النظریة تكون ، وبالتالي ، علیها والحكم الواقعیة العملیات
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 مجتمع في والمساواة والحب والعدل والخیر الحق قیم تقریر مقابل في والجریمة والعنصریة والتعذیب
ً  . لیبرالي دیمقراطي سیاسي  تمثیل في الدولة حق بقبول أخالقیا اً إقرار  الجزائیة النظریة تقدم ، علیه وبناء
 منهج یتضمن ،الحالة هذه وفي . وأخالقي ودیني قانوني اساس ذا  سیاسیاً  حقاً  بوصفه وتطبیقه القانون
 وردعهم المجرمین تهذیب في الدولة دور على وتأكیدأً  ، اإلجرامي للفعل صریحاً  رفضاً  الجزائیة النظریة

 بالحل تهدإشا في إلیه ونینبر  دافید بذهی ما مع هامبیتون اتفاق یفسر مما . المستقبل في الجریمة عن
 أیضاً  ویعد ، للمجرم أخالقیاً  رفضاً  التربوي المنهج في الجریمة ردع یعد " : فیقول خالقياأل التربوي
 برونین  یتفق ال ، المقام هذا وفي )١٣٥ (."أخالقي غیر سلوكه بأن المجرم تعلیم في الدولة لدور إثباتاً 
 ال الدولة ألن العقوبة فى الدولة حق هامبیتون تؤید ال " : بأنه ادعائه في وبخاصة هامبیتون مع نفسه

 ألن السابق النقد یسقط ربما حین، في )١٣٦( ."المجرم إلى لغویة كرسالة العقوبة نقل فى دورها یتحدد
 ، وبالتالي .معني تتضمن التي الجزائیة العقوبة یتضمن ولكنه اً یكالم منهجاً  لیس الهامبیتوني المنهج
 ترفض .جانب من ، الرسالة تطبیق في الجزاء كمنی وال الجزاء تطبیق في األخالقیة الرسالة تكمن

 بعض یتبنى " :أنه ترى عندما وبخاصة كالمیة الجزائیة العقوبة اعتبار ، آخر جانب من ،هامبیتون
 خاصة عملیة نهاأ أو تصال،إل ا من نوع هي العقوبة كون فكرة وزیكنو  روبرت : أمثال ،ینالجزائی

 العقوبة تكون أن أرفض ولكنني "الفلسفیة "التفسیرات :مؤلفه في إلیه األول یذهب لما وفقاً  بالمعني
  )١٣٧( ".كالمیة طریقة

 قیام على هامبیتون لدى أخالقي تربوي منهج بوصفه األخالقي الظلم منهج یؤكد ، وبالتالي         
 الحب كونی كیف یوضح مما .والسعادة والحق الحب تحقیق أجل من الجزائیة العقوبة هذه بتوقیع الدولة

 تجاهإ عن الحب یعبر الحالة هذه وفى اآلخرین مع عالقتها فى الفردیة الذات بإدراك خاصة نظر هةوج
 صورتها في األخالقیة الحقیقة هي بوصفها نحن نحو واألنت األنا اتجاه ، الخیر نحو الذات

 المشتركة قیةاألخال اإلنسانیة عن تكشف -كشفیة معرفیة حالة الحب یكون ،علیه وبناءاً  الموضوعیة.
 فعالیة یفسر مما )١٣٨( المعاناة. بنهایة الخاصة السعادة إلى الحب یؤول ،لذا .اإلنسانیة الموجودات بین

 المنهج دور عن تكشف لكى بالجریمة الخاصة النظریات بعض تقییم في هامبیتون لدى الجزائیة
 هامبیتون نظریة في النقدي البعد صلینف ال ، وبالتالي ، األخالقیة القیم عقالنیة تحقیق في األخالقي

   . نفسها النظریة عن
  :الجزائیة النظریة في النقدي البعد -  سادساً 
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 فـــي تحدیــدها یمكـــن والتــي العقوبـــة نظریــات نقــد خـــالل مــن هـــامبیتون لــدى الجزائـــي النســق یكتمــل       
 النفعیـة النظریـات كـل عـن األول تجـاهإلا یعبر حیث .الجزائي تجاهإلوا ، النفعي تجاهإلا : وهما ، تجاهینإ

 التقلیدیـة الجزائیـة مـن بدایـة الجزائیـة النظریـات كـل عـن أیضـاً  الجزائـي تجـاهإلا یعبـر .وبنتـام مـل من بدایة
 لـدى یوجـد مـامثل الجـزاء مبـدأ بجانـب المنفعـة مبدأ وجود عن المركبة النظریات تعبر وبالتالي .رولس لدى

 وكــذلك ، المركبــة النظریــات فــي المنفعــة مبــدأ إلــى أیضــاً  موجهــاً  النفعیــة نقــد یكــون ، علیــه وبنــاءاً  .هــارت
   . للجزائیة بالنسبة

 تحـــدد حیـــث . المبـــادئ مـــن مجموعـــة علـــى بالعقوبـــة الخاصـــة النفعیـــة الرؤیـــة تقـــوم ،جانـــب فمـــن         
 أفضـل یحقـق الـذي الفعـل طریـق عـن خیراً  یكون ما – TOM SORELLE سوریل توم یذكر كما – النفعیة
 ، وبالتـالي ، الفردیـة للمنـافع الكلـي المجمـوع بوصفها الكلیة المنفعة ینتج الذي هو النفعي فالفعل ٠ النتائج
 المتقدمـة تهـانظری یةتسـم یفسـر ممـا .األفعـال هـذه نتـائج علـى النفعـي المذهب في القانونیة الشرعیة تعتمد

 وتســمیتها ، إلیــه الفعــل یتجــه الــذي الخیــر علــى تعتمــد – الفعــل مشــروعیة تجعــل التــي ناتجــةال بالنظریــات
 مـــن قـــدر أكبـــر تحقـــق والتـــي نفعیـــة غایـــة نحـــو تتجـــه – اإلنســـانیة األفعـــال ألن الغـــائي بالمـــذهب أیضـــاً 

   )١٣٩( . المنفعة
 أهمیة وفي ، وموضوعیته الفعل قیمة تقریر في النفعیة مع ، المقام هذا في ، هامبیتون تتفق         

َ  .المجرم ولیس الجزائیة العقوبة موطن هو الفعل ألن عملیاً  نتائجه تقریر ◌ ً  : الطرفان یتفق علیه وبناء
 تقریر إلى ومل كنت اتفاق یرجع أنه األولى تقرر حیث .العقل سلطة حول العقوبیة والنفعیة هامبیتون
 في . هامبیتون لدى األداتي بالسبب الخاصة المعیاریة السلطة وهي ، الفعل عن للعقل المعیاریة السلطة

 الموضوعي السلطوي المعیار هذا هیوم رفض في وبخاصة هیوم عن ومل كنت من كل یختلف ،حین
 تكون قد الوقت، نفس فىو  )١٤٠( .وظیفتها العقل یكمل التى الرغبات بفعالیة اهتمامه مقابل في للعقل

 الذى األمر .فعلیاً  تحققاً  اكونه من أكثر أحیان، بعض فى أخالقى نىمع هى الفعل على المترتبة النتیجة
  .النفعیة النظریات عن واختالفها هامبیتون لدى األخالقیة الجزائیة طبیعة یفسر

 سیمور  هربرت دعن التوزیعیة العدالة مبدأ نقدها یفسر مما ٠النفعیة عن ، إذن هامبیتون، تختلف         
 أكثر فائدة على المجرم یحصل ، وبالتالي .األفراد بین األشیاء توزیع في لعدالةا تحقیق نحو یتجه الذي
 تقرر حین، في )١٤١( .والمساواة العدل تحقیق أجل من علیه العقوبة توقیع یبرر مما .اآلخرین من

 حجم مع مقارنتها خالل من األلم قیاس جلأ من الجریمة من تنتج التي المنافع قیاس استحالة هامبیتون
 یذكر كما – تبریرها یمكن والتي ةیالنفع في یةلالعم الخبرة مفهوم هامبیتون تجاوز یعني مما . المعاناة
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ً  – دوف ً  )١٤٢(.للغایات الوسائل كفایة أساس على المتوقعة أو الفعلیة نتائجها على بناء  ترى ،علیه وبناء
 سلوك ةیاثم فإن ، سیمور  لدى زیعیةالتو  العدالة من جزءاً  الجزائیة العدالة تكون لكي أنه هامبیتون
 نظراً  كلیة السابقة الحقیقة تكون ال ،حین في .ظالماً  سلوكهم كون حقیقة متضمنة تكون – المجرمین

 المنفعي المذهب عدالة تكون ، اذل )١٤٣( .أخالقیاً  ظلماً  تتضمن ال ولكنها الخاطئة األفعال بعض لوجود
   . جرامیةإ قیةاألخال الجزائیة عدالة وتكون ، توزیعیة

 هي النفعیة العقوبة ألن العقوبیة النفعیة النظریات هامبیتون تنقد كیف ،المقام هذا في یتضح،
 لدى الجزائیة العقوبة تكون ، حین فى .األلم مع العقوبة تناسب مبدأ مع یتوافق الذي بالشكل كمیة

 ، لذا . جزاءاً  بوصفه األخالقي مبالظل الخاصة المعاناة مع الجزاء تناسب أساس على كیفیة هامبیتون
 في ، هامبیتون تتفق كیفیة. األخالقیة الجزائیة عقوبیة وتكون ، كمیة المنفعي المذهب عقوبیة تكون
 – العقوبة تعد حیث .الجریمة ردع نحو اتجاهها في وبخاصة العقوبیة النفعیة النظریات مع الوقت، نفس
 ردع نحو العقوبة تتجه ، وبالتالي٠ للجریمة مانعاً  الناتجي النفعي المذهب في – دوف یذكر كما

 وتجنب الجریمة عن المجرمون یحجم لكى السبب یقدم ألنه عقلیاً  بوصفه الردع هذا یظهر مما .الجریمة
 أصبحت حتى بالنتیجة خاص مذهبي أساس على النفعیة في الردع فكرة قیام ، یعني مما )١٤٤( ". اآلالم
 فكرة من ذاته الردع معنى یختفي وبالتالي ، الفائدة من قدر أكبر تحقق لتيا العملیة هي الردع فكرة

ً  . النفعیة في الردع  رؤیته تقوم ال ولكن الردع فكرة – سوریل توم یذكر كما – مل یستخدم ، علیه وبناء
 قیةاألخال الجزائیة النظریة في بموضوعیتها الردع فكرة تستقل ،حین في )١٤٥( .نفسها الردع فكرة على
 لیتشك أیضاً  أساسها على والتي ، األخالقي الظلم منهج مالمح تحدد اساسها على والتي هامبیتون لدى

 ، نظریة ةنسقی المنفعي المذهب في الجریمة ردع یكون ، لذا .التنفیذیة وقوانینها للدولة العام القانون
   . علمیة منهجیة األخالقیة النظریة في الجریمة ردع ویكون
 أجل من العقوبة توقیع ضرورة علي بناءاً  الموت عقوبة عن ،أیضاً  المقام هذا في ، نفعیةال تدافع         

 عقوبة اعتبار على مل یؤكد أجله من الذى السبب یفسر مما .للمجرم مرغوباً  غیر أو مؤلماً  شئیاً  فعل
 .حیاً  المجرم بقاء من الیأس الناتج بالدلیل یقرر عندما وبخاصة الجریمة لمنع طریقة أفضل هي الموت

 على هامبیتون تؤكد ، حین في )١٤٦( .المستقبل في الجریمة لوجود ردعاً  الموت عقوبة تكون ، وبالتالي
 من علیه یترتب وما اإلجرامي فعله مقابل الجزاء یستحق – المجرم ألن الجزائیة العقوبة توقیع ضرورة
 كما ، التعذیب من نوعاً  تتضمن التي العقوبات لوك الموت عقوبة هامبیتون ترفض علیه، وبناءاً .أضرار

 نظریتها فى الفیلسوفة لدى الوسطیة مبدأ حقیقة عن یكشف مما .جداً  الرقیقة الجزائیة العقوبات رفضت
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 فإن اإلعدام، عقوبة إقرار فى الواقعى الدلیل على النفعیون عتمدی عندما ،الحالة هذه وفي .الجزائیة
 أجل من الموت عقوبة یسوع یرفض حیث .المقدس الكتاب من النقلي لیلالد على تعتمد – هامبیتون

 ،المجرمین إصالح في بدوره المجتمع قیام أجل ومن كوسائل، واولیس كغایات المجرمین معاملة اثبات
 النفعي المذهب قرری ، لذا )١٤٧(.اآلثم إصالح في علیه الرب بفضل أیضا اإلنسان اعتراف أجل منو 

 لبشرى استجابة الموت عقوبة األخالقیة الجزائیة تقرر بینما ، العملي الواقع لیأس جابةاست الموت عقوبة
  . المسیح
 الســببي بالتفســیر تأخــذ التــي فةســالفل يوهــ ، خارجیــة واقعیــة فلســفة لعقوبیــةا النفعیــة تعــد ،وبالتــالي         

 میكانیكیــة آلــة أو شــئ إلــى رمالمجــ یتحــول ،وبالتــالي .الواقعیــة أســبابها أســاس علــى الجریمــة یفســر الــذي
 تؤكــد ألنهــا موضــوعیة- ذاتیــة هــامبیتون لــدى الرمزیــة ةزائیــالج تعــد ، حــین فــي . ذاتهــا فــي القیمــة عدیمــة
 التفســـیر وجـــود ، إلیـــه یعـــزو ممـــا .عقلیـــة وســـببیة – أخالقیـــة تكـــون والتـــي النقدیـــة الوظیفیـــة البنیـــة علـــى

لــى ، النفعیــة فــي فقــط الســببي مــن الً دبــ هــامبیتون لــدى الســببي التفســیر مــع الســیكولوجي ٕ  خبــرةال وجــود وا
لـى ، فقـط العملیة من بدالً  الكلیة ٕ  رفـض مقابـل الجزائیـة فـى نیتهـاالعق وتقریـر األخالقیـة العواطـف وجـود وا

 .لـذا الفعلیـة الرغبـات وهـي العملـي الواقـع مـع بهـا بطتیـر  مـا عدا ما النفعي المذهب لدى للعواطف دور أى
 بوصــفه الجزائیــون تناولــهی بینمــا غایــة بوصــفه خــارجيال الواقــع هــذا النــاتجي لمــذهبا أصــحاب یتنــاول ،

   . تطبیقیاً  نموذجاً 
 أنهـم یعتقـدون ولكـنهم أیضـاً  الجـزاء عـن تـدافع التـي النظریـات كـل إلـى هـامبیتون نقد یمتد ، وهكذا         
 – الجـزاء ألن جزائیـة رؤیـة هـي یـةعقوب رؤیـة كل تعد أنه هامبیتون تقریر یعني مما .العقوبة عن یدافعون
 دون العقوبـــة علـــى التركیـــز الخطـــأ مـــن یكـــون  وبالتـــالي .اإلنســـانیة الموجـــودات اســـتجابات كـــل یتضـــمن
ً  )١٤٨( .الجـــزاء ـــذا . نفعیـــة جزائیـــة كـــل تكـــون وال جزائیـــة نفعیـــة كـــل تكـــون ، علیـــه وبنـــاء  جزائیـــة تكـــون ، ل

   . معرفة األخالقیة الجزائیة جزائیة وتكون – مذهبهم یةجزائ النفعیون یجهل أي – جهالً  الناتجي المذهب
 إلیه یعزو مما .التقلیدیة الجزائیة عن هامبیتون لدى األخالقیة الجزائیة تختلف ، آخر جانب من         

 تقول عندما وبخاصة الجزاء تقریر في الفریقان یتفق حیث .الجزائیة فالسفة بعض هامبیتون نقد ،
 في الجزاء یعد ،الوقت نفس في )١٤٩( .الجزاء" هو ، واحدة كلمة فى إلیه نسعى ام إن " : هامبیتون
 العقوبة وهو ؛ معنى ذو مفهوم هامبیتون أخالقیة في الجزاء یكون بینما ، وقسوة ألماً  التقلیدیة الجزائیة

 یبرر مما  .فيالفلس التصور كلیة على التقلیدیة الجزائیة تعتمد الوقت نفس في .األخالقیة المعاناة ذات
 هامبیتون تؤكد ، حین في . الفرد ولیس الكل هي القیمة ألن التعذیب وحاالت القتل جزاء توقیع إمكانیة



 ٤٠

 لقانون مجال ال وبالتالي .التعذیب وحاالت الموت عقوبة رفض یبرر مما ، للفرد الذاتیة القیم على
 وجود یفسر الذي األمر .التقلیدیة الجزائیة ةصدار  القانون هذا یتبوأ بینما هامبیتون، جزائیة في المثلیة
ً  .هامبیتون لدى القانونیة العدالة ووجود رولس، لدى التوزیعیة العدالة  العواطف تختفى علیه، وبناء

 الواقع تقییم في األخالقیة الفعالیة عن هامبیتون لدى العواطف تعبر بینما التقلیدیة في اإلنسانیة
 األخالقیة القواعد فعالیة فى NAGELWALKER والكیر ناجیل مع ونهامبیت تتفق )١٥٠( الموضوعي.

    .للعقوبة هدفاً  الجزاء اعتبار رفض فى توافقه ال اولكنه العقوبة عملیة فى
 نظریة أنها : وهي جزائیة مواضع ةثالث على هامبیتون لدى الجزائیة النظریة تتضمن وهكذا         
 نظریة وأنها ، الجریمة ردع نحو تتجه أخالقیة تربویة جزائیة هاوأن ، الجزاء نحو تتجه ألنها جزائیة
 هذه تشترك ، الوقت نفس وفي .األخالقي ومعناها الجزائیة العقوبة ظاهر بین تربط – رمزیة جزائیة

ً  .بالعقوبة الخاص المنفعة مبدأ تجاوز في المواضع  على نفعیة هامبیتون جزائیة تعد ال ، علیه وبناء
 مبدأ قرارإ على یعتمد الذي المثلیة قانون ترفض نهاأل تقلیدیة جزائیة یضاً أ تكون وال ، اإلطالق

 رفض على بناءاً  مركبة جزائیة أنها سوى یتبقى ال قد .وهنا، الموت عقوبة وتقریر األلم في ستحقاقإلا
 والجزائیة الناتجة النفعیة من مركبة هامبیتون جزائیة تكون أن یمكن ال حین، في .الناتجةو  التقلیدیة
 في الثابت الحقیقي الشئ یعد أخرى، جهة نم .أوالً  هذا الثانیة، وال األولى لیست جزائیتها ألن التقلیدیة
 غایة. هاصفبو  الجزائیة الفكرة تقریر حتى الجزاء مفهوم من یمتد الذي الكنتي التوجه هو هامبیتون نظریة
 الشروط لتناولها نظراً  فقط شكلیة نقدیة دتع ألنها ةنقدی مثالیة هامبیتون نظریة تكون ال الوقت، نفس وفي

 المستوى على والكلیة القبلیة مفاهیم هامبیتون رفض بجانب ، الجریمة عملیة تفسیر في الالزمة اإللزامیة
مكانیة المجرد ٕ  األخالقیة كنت یقدم أنه أیضاً  جانب إلى ، العملیة الخبرة خالل من موضوعیاً  قبولهم وا

   . ثانیاً  هذا ، أخالقي ثیاب في العقالنیة هامبیتون تقدم ینماب عقلي ثیاب في
 هذه وفي ٠ وثانیا أوال من األخالقیة بالعقالنیة خاصة نظریة هامبیتون نظریة تكون ثم، ومن         
 نظریة أنها " : تقول عندما هامبیتون لنظریة معنى فال ٠ أخالقیة وقیمة معرفة الجزاء یصبح ،الحالة
 الخاصة النظریة هي بوصفها أخالقیة عقلیة نظریة كونها في الحقیقیة قیمتها ولكن " طفق جزائیة

 - جدیدة نظریة هامبیتون تضیف ، علیه وبناءاً  . جزائیة عملیة بوصفها واألخالقیة المعرفیة باألسس
 والجزائیة فعیةالن الجزائیة والعقوبة الناتجة والجزائیة التقلیدیة الجزائیة عن الموضوعیة بذاتیتها تنفرد

 " المجرم تتلقي  عالجیة نظریة وهي ،الجزاء نظریة فى األخالقیة العقالنیة إعالن أجل من المزیجیة
 یشعر ال الحالة هذه وفي " عالجاً  یتلقى لكي " علیه الجزائیة العقوبة الدولة توقع لكي " مریضاً  بوصفه



 ٤١

 تقریر عند " عقوبته تنتهي عندما وبخاصة " قیةأخال معاناة تصبح ألنها " الجزائیة العقوبة بألم المجرم
 یثبت عندما" سعادته تتحقق ثم ومن "لوم أو ذم بدون له المجتمع قبول "في  سالماً  مواطن ویحیا قیمته"
  . "إنسانیته األخالق في ویؤكد ،المعرفة في قدرته



 ٤٢

 ً   ھوامش البحث -  سابعا
  

ابریـل  ٢ – ١٩٥٤یونیـو  ١كیـة معاصـرة ( هي فیلسـوفة أمری Jean Hamptomان هامبیتون ) ج١(
 ةفة حدیثًا بزمیلو ، وهي معر  Arezonaا نة في جامعة أریزو فوظیفة أستاذ الفلسشغلت ) ١٩٩٦
األسـس التـي تقـوم  مـن) . وتعـد رؤیتهـا فـي فلسـفة السیاسـة ونشـأة الدولـة a pew fellow البـو (

،  ١٩٨٨هـــوبر والعقـــد االجتمـــاعي نظریتهـــا فـــي العقوبـــة الجزائیـــة علیهـــا ، ومـــن أهـــم مؤلفاتهـــا 
  .  ١٩٩٨، وسلطة العقل  ١٩٩٧والفلسفة السیاسیة 

  راجع:(
- Copp, David and Hampton , Jean (eds) . (1995) The idea of democracy . 1st 

ed. Cambridge university press: U.S.A and Australia. Pviii)  
  : راجع أیضا(

( and also : wikipedia.org/w/ind ex.php? .stub  
    title = Jean _ Elizabeth _ Hampton and Action = edit )              

) هو فیلسوف سیاسي واجتماعي . درس رولس  ٢٠٠٢ – ١٩٢١( John Rawls) جون رولس ٢(
وفـــي عـــام  Harvardوهارفـــارد  Cornellوأتـــم تعلیمـــة فـــي كورنیـــل  Princetonفـــي برینكتـــون 

وقـــانون "،  ١٩٩٣ عـــام "رولـــس " نظریـــة العدالـــة " ، ونشـــر " اللیبرالیـــة السیاســـیةنشـــر  ١٩٧١
  ٢٠٠٠عام  "محاضرات في تاریخ الفلسفة األخالقیة"، ونشر  ١٩٩٩عام  " المواطنین

  راجع :(
Nagel . Thomas (e.d) (1995): “Rawls , John” In Ted Hondrich (ed.) (1995), 

the oxford companion to philosophy. 1st ed. Oxford university press : 
oxford and New York. pp 786-787) 

) یعـد مـذهب بنتـام ومـل مـن أهـم المـذاهب التـي تناقشـها هـامبیتون بوصـفها إحـدى تفسـیرات نظریـة ٣(
العدالـة ، حیـث یؤكـد بنتـام علـى ضـرورة اسـتخدام مبـدأ المنفعـة كأسـاس للتشـریع القـانوني بالدولــة 

 ٠یــة تأثر مــل بهــذه الرؤیــة إال أنــه یضــیف إلیهــا مبــدأ الكنتــأهــم أســس قیامهــا ، ولقــد  ألنــه مــن
النقدیــة المثالیــة التــي تهـــاجم  نهم الفیلســوفان فــي المــذهب اللیبرالــي ألنهمــا یمــثالاوبالتــالي ، یســ

األمـر الـذي  ،حادیة الجانـب والتـي تهـتم بالفردیـة فـي مقابـل إقرارهمـا المـذهب الـذريأ –النظریات 
 ن نحو ردع الجریمة في المستقبل وتطبیق عقوبة اإلعدام . یتجاه الفیلسوفإفسر ی

  راجع :(



 ٤٣

Clarr , Michael (2004): Notes and discussions Mill on capital punishment – 
retributive overtones? in Journal of the history of philosophy.vol. 
42.No:3.p328 )                                                    

ویمثــل مفهومــه  .) مــن أعظــم فالســفة القــانون ١٩٩٢ – ١٩٠٧( H. Hartهــارت بــرت ر ه) یعــد ٤(
ـــــانون عـــــام  ـــــانوني  ١٩٦١عـــــن الق  Legalأساســـــًا كالســـــیكیًا حـــــدیثا للمـــــذهب الوضـــــعي الق

Positivism  الكلیـة للعقوبـة الغایـة التبریریـة  بوصـفهاحیث یفهم هارت ردع الجریمة في نظریته
الجریمــة بنــاءًا علــى هــذا  ةالقانونیــة ، وبالتــالي یحــاول الفیلســوف تحدیــد اهتمــام اإلنســان بمالحقــ

یـذكر فـي هـذا و الهدف عن طریق تقریر مبدأ العقوبة وفرضه فقـط علـى السـلوك غیـر القـانوني ، 
ررا ألعمــال فورد ، ومحــســللقــانون فــي جامعــة اك اســتاذأالمقــام عمــل هــارت كمحــامي انجلیــزي ثــم 

 جیرمي بنتام . 

  راجع :(
 Lippk , Richard L.(2006) : Mixed theories of punishment and mixed 

offenders : some unresolved versions. In the southern Journal of philoso 
phy. vol. LIV . pp 280 – 281 )  

 :راجع ایضًا (
and also : Hart , H.L.A (1999) : punishment and Responsibility. in Michael 

Rosen and jonatham .Wolff with the assistance of Catriona Mckinnon 
(eds.) (1999), political though . 1st ed . oxford university press : New 
York and united states . P411)                                                                                        

(5) Murphy , Jeffrie G . (1985) : Retributivism and the state's interest in 
punishment. In Nomos, vol xxvll , J.Roland pennock and John 
w.chapman (eds.) (1985) , Criminal justice . New York university. press : 
New york and London . pp 158 – 159 . 

(6) Hampton , Jean (2007) : the intrinsic worth of persons : Contractarianism 
in moral and political philosophy. In Daniel farnham (ed.) (2007) , Jean 
Hampton's the intrinsic worth of persons : contractarianism in moral and 
political philosophy . 1st ed . Cambridge university press : New York. 
p135 ph2. 

نـه عـاش وتعلـم فیهـا ، أ) فـى اسـترالیا حیـث ١٩٨١ – ١٩١٧(John Mackie ) ولد جـون مـاكى ٧(
كســفورد . یهــتم أقبــل  ســفره الــى انجلتــرا التــى اتــم تعلیمــه بهــا فــى جامعــة  ثــم ســافر الــى نیوزلنــدا

هـــم أوتعـــد نظریــة الخطــأ لدیـــه مــن  ،خـــالق وفلســفة الــدین وتـــاریخ الفلســفةأللمیتافیزیقــا وامــاكى با



 ٤٤

خالقیـــة ألخالقیـــة وبخاصـــة عنـــدما یـــرفض مـــاكى القـــیم األالمـــؤثرات فـــى رؤیتـــه الخاصـــة بـــالقیم ا
  الموضوعیة بوصفها خاطئة ألن الذات هى مصدر القیم .

  راجع: (
Noa Latham (1995): “Mackie , John L" in Ted Hondrich (ed) (1995) , The 

Oxford Companion to philosophy, 1st ed . Oxford university press : 
Oxford and New York. p 549) 

(8) Hampton , Jean (1998) : The Retribive idea . in Jeffrie Murphy and Jean 
Hampton (eds.) (1998) , Forgiveness and Mercy . 1st ed.  Cambridge 
university press Cambridge and U.S.A.p117 ph2. 

(9) Ibid , p 119. 
(10) Ibid , pp 11-12. 
(11) Ibid , p 113 ph2 . 
(12) Ibid , 147 . 

ربــع نقــاط وهـى : یــتم معاقبــة أعلـى  Angelo Corlettنجلوكورلــت أ) تقـوم نظریــة العقوبـة لــدى ١٣(
وتتوافــق درجــة العقوبــة مــع  ،ظــرا لمســئولیتهم عــن هــذا الســلوكن اإلجرامــى فــراد علــى ســلوكهمألا

جتماعیــة إلعتبــارات الخاصــة بالمنفعــة اإلوربمــا تــؤثر بعــض ا ،الجریمــة التــى ارتكبهــا المجرمــون
  .ویكون للدولة الحق الشرعى فى توقیع العقوبات ،على عملیة العقوبة

   راجع:(
Ha.J.I , Ishtiyaque(2002) : J. Angelo Corlett's Responsibility and punishment. 

in mind. vol lll . No 444. October 2002. P 847)  
(14) Ha.J.I , Ishtiyaque (2002) : op . cit , P 850 ph2. 

خالقــى ألن ألاط عملیــة القبــول بــااللتزام ابــرتإلــى تقریــر إ M.Gilbertجریــت جلبــرت ر ما) تــذهب ١٥(
الى یــرتبط لتــوبالتــزام النــوعى الجزئــى .إلبــول الكلــى مــع حالــة اامــات هــى اســتجابة لوجــود القز لتإلا
 توبنـاءا علیـه ال تعـد المیـول وحـاال ،تتطلب العقـل -سبابألتزام بالقرار الشخصى القائم على إلا

  لتزامات .إلالتعصب من ا



 ٤٥

  راجع: (
Gilbert , Margaret (2000) : sociality and Responsibility : New essays in 

plural subject theory . Rowman and littefield publishers : Newyork and 
oxford. p52 ph 1)  

16) Gilbert , Margaret (2000) : op . cit . pp 141 – 142 . 
17) Hampton , Jean (1998) : forgiveness , Resentment and Hatred. In Jeffrie 

G.Murphy and Jean Hampton (eds.) (1998) , forgiveness and mercy . 
op.cit. , pp 51-52 .  

18) Hampton Jean (2007) : The intrinsic worth of persons : Contract 
Tarinism in moral and political philosophy . op.cit. p 148 ph3. 

19) Hampton Jean (1984) : The moral education theory of punishment . 
in philosophy and public a ffairs . vol 13. No 3. p 22, ph1.  

خالقیـة ألعقوبـة الجاهـل ألنـه یحتـاج الـى التربیـة ا –دافیـد بـونین  یـذكركما  –تون یبم) ترفض ها٢٠(
یضـا عقوبـة المراهـق ألنهـم یعـانون مـن مظـالم أردع الجریمـة ، وتـرفض  علـى بجانب قدرة الدولة

   ا العالج ولیست العقوبة .علیه یستحقونخالقیة والتى أ
  راجع:(

     Boonin , David (2008) : The problem of punishment. 1st ed .Cambridge 
university press : Cambridge and New york . pp 189 – 190).   

  :راجع ایضا(
     Hampton , Jean(2007): The intrinsic  worth of persons : Contract 

tarinism in moral and practical philosophy . op . cit ., p148 phl. 
21) Hampton , Jean (1984) : The moral Education theory of punishment . op 

. cit, p222 ph2 . 
22) Mills , Charles. W (2001) : White supremacy and racial justice , here and 

now . in James P.sterba (ed) (2001) , social and political philosophy: 
Contemporary perspectives . 1st ed . Routledge : London and New york . 
p324 phl). 

23) Hampton , Jean (1984): The moral education theory of Punishment . 
op.cit, p230. 

24) Hampton , Jean (1997): Political philosophy . westview press : U.S.A 
and united states . p4 ph4 .  

 :التى تستمد سلطتها من اإلله مثـلو حدى نظریات السلطة لدى هامبیتون إ) السلطة المقدسة هى ٢٥(
وبالتـالى ، یكـون  .لـهإلالحـاكم مختصـا بعنایـة او لـه ، إلله ، الحاكم ذو عالقـة مـع اإلالحاكم هو ا

  فراد طاعتها .ألة التى یجب على ااكم السلطة المقدسحلل
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  Ibid., pp10-11)                                                                راجع:(

ون والتــى توجــد مبیتحــدى نظریــات الســلطة السیاســیة لــدى هــاإیضــا هــى أ) تعــد الســلطة الطبیعیــة ٢٦(
سـلطة البشـر علـى الحیوانـات ، وسـلطة  :لالسلطة فیها بالغریزة الطبیعیة فى الكائنات الحیة ، مث

لوجیــة و تون هـذه الرؤیـة ألنهـا تعتمـد علـى الطبیعـة البیمبیهــافـى حـین تـرفض  ،الرجـل علـى المـرأة
خالقیـة التـى تفسـر ألساسها تنشـأ القواعـد اأمثیال للعملیات المعیاریة التى على تنسان بوصفها إلل

  الحق والخیر .
      Ibid ., p12,  ph2)                                        :                         راجع(

تعد النظریة الخاصة بسلطة المعرفة المفارقة مصـدرًا للسـلطة السیاسـیة والتـى تمتـد بجـذورها إلـى  -٢٧
سلطة نظرا لما یتمتع بـه مـن قـدرات عقلیـة معرفیـة  یكون ذو -أن الحاكمبیقرر  الذىأفالطون . 

هـذه النظریـة لعـدم توافقهـا  هـامبیتونفـى حـین ، تـرفض  .ن مثـال الخیـر نفسـهتكون مستمدة مـ –
مــع موضــوعیة النظریــة الجزائیــة ، كمــا أنهــا تقــوم علــى مبــدأ عــدم المســاواة الــذى ال یتوافــق مــع 

  نظریتها أیضا . 
 )Ibid., pp 24 – 25                                                                            راجع:(

28- Archard, David (2005) : Political Reasonality. in Candian Journal of 
Philosophy. Vol 35. No 1. p 6 ph3. 

تقسم هامبیون نظریات العقـد اإلجتمـاعى إلـى نـوعین وهمـا : عقدیـة الدولـة والعقدیـة األخالقیـة .  -٢٩
. وبالتــالى، یكــون وغایتهــاة وبنیتهــا األساســیة ففــى األولــى، یثبــت العقــدیون شــرعیة الــنظم السیاســی

، وروسـو ،ولـوك ،األفراد فى حالة إغتراب عن القوة التى منحوها للدولـة ، وهـذا مـا یمثلـه : هـوبز
ونیوزیــك فــى حــین، ال یحــدد أصــحاب العقدیــة األخالقیــة إتجــاههم فــى شــكل واحــد للدولــة  ،وكنــت

بین الدولة ومفهوم العدالـة . ممـا یفسـر فعالیـة وهو الشكل السیاسى ولكنهم یؤكدون على العالقة 
الشــروط اإللزامیــة العقدیــة فــى تفســیر طاعــة الســلوك اإلنســانى لهــا ، ومــن هــؤالء : جــون رولــس، 

  یر ، وماكى . ثوجو 
  :راجع(

Hampton, Jean (1991): Two Faces of Contractarian Thought. in Peter 
Vallentyne (ed.) (1991), Contractarianism and Rational Choice: Essays 
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on David Gauthier's Morals by Agreement. 1sted. Cambridge University 
Press: U. S. A and Autralia. P 32 ph2.) 

 راجع أیضا(

(and also:(2007) ــــــ: Contract and Consent. Robert E. Goodin and Philip Pettit 
(eds.) (2007), A Companion to Contemporary Political 
Philosophy, 2nded. Vol 11. Blackwell Publishing: U.S.A, 
UK, and Australia. P 479). 

ــــــــــ -30  (2007): Contract and Consent. Op.cit., p 499 ph1. 

ـــــــــ -31  (1997): Political Philosophy. Op.cit., pxiii ph1. 

تعنـــى نـــوع حقیقـــى مـــن القبـــول والموافقـــة ، وأمـــا  – Contractبیتون أن كلمـــة عقـــد تـــذكر هـــام -٣٢
ا شرعیا  أو مجموعة من الوعـود الالزمـة  apromiseالقانون األمریكى فإنه یحددها بوصفها وعدً

 من أجل إنجاز ما یدركه القانون بوصفه واجبا . 

 راجع :(

Hampton, Jean (1990): The Contractarian Explanation of the state. In 
Midwest Studies in Philosophy. Vol xv: The Philosophy of the Human 
Science. P 350 ph3). 

33- Hampton, Jean (2007): Contract and Consent. Op.cit., pp 481-482. 

      (and also : ــ  .(Political Philosophy. Op.cit., p 94 ph3 :(2007) ــــ
ــــــــ  -34  (1988): Hobbes and the Social Contract Tradition.1sted. Cambridge 

University Press: Cambridge, New York, and Sydney. P 209 phs. 

عد تأكید هامبیتون على فعالیة الجانب األخالقى فى بناء الدولة وفى عملیة التشـریع القـانونى سـببا ی* 
ســیة لــدى هــوبز مــن وجهــة نظرهــا . فــى نفــس الوقــت ، تعتــرف هــامبیتون فــى تمیــز الفلســفة السیا

بفشــل كــل النظریــات التقلیدیــة العقدیــة فــى تقــدیم أى تفســیر عقلــى لســلطة الدولــة مــن خــالل فكــرة 
اإللـزام الخلقــى ، وفـى حالــة هـوبز ، تجــد هـامبیتون نــوعین مـن القبــول ، وهمـا : القبــول الطبیعــى 

ا علیـه ، یكـون األقبول ال، و  وهو خاص بقبول قوانین الدولة ً خالقـى بوصـفه حـًال للصـراع . وبنـاء
القبــول األخالقــى هــو موضــوع العقــد لــدى هــوبز ألنــه یتضــمن كــل الوعــود الفعلیــة واإلفتراضــیة 
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معًا . مما یفسر فعالیة الفكر الهوبزى لدى هیوم وبخاصة فى أخالق العاطفة وفى اتفـاق كلیهمـا 
  ى للعقل .تالمفهوم األدا فى المفهوم الذاتى للقیمة وفى

  :راجع(
Hampton, Jean (1997): The Hobbesian Side of Hume.  In Andrews Reath 

and Barbara Herman (eds) (1997), Reclaiming the History of Ethics: 
Essays for John Rawls. 1sted. Cambridge University Press: UK and 
Autralia. P 66 ph2). 

            )                                                            and also : Ibid., p 74 ph2 جع أیضا:را(

 Equalizing Concessions in the Pursuit of Justice: A discussion :(1991) ــــــــ -35
of Gauthier's bargaining solution. In peter vallentyne (ed) 
(1991), Contractarianism and Rational Choice: Essays on 
David Gauthier's Morals by agreement. 1sted. Cambridge 
University Press: U.S.A and Australia. P14, ph1. 

36- ـــــــ  (1991):Two Faces of Contractarian Thought.Op.cit., p32 ph1. 

 .Political Philosophy. Op.cit., p 123 ph3 :(1997) ـــــــ -37

38- Ibid., pp 76-77. 

* سجن دلیما هى الحالة التى تشیر إلى شخص عندما یكون ملتزمًا باختیار صعب بوصفه فى حالـة 
  من الصراع مع اإللتزامات األخالقیة . 

  :راجع(
     Marcus, Ruth Barcan (1995): "dilemma". In Ted Hondrich (ed) (1995), 

The Oxford Companion to Philosophy. 1sted. The Oxford University 
Press: Oxford  and New York. P 201.) 

39- Hampton, Jean (1997): Political Philosophy. Op.cit., p 54 ph1. 

فـى مؤلفــه : "الدیمقراطیـة : مفــاهیم فـى العلــوم  Anthony Arblasterیـذكر أنتـونى أربالســتر  -٤٠
أنــه : "تعــد كلمــة دیمقراطیــة هــى كلمــة یونانیــة والتــى تتكــون مــن مقطعــین ،  ١٩٩٦جتماعیــة" اال

حیث تعنى األولى المواطن الكلى الذى یعیش فى دولـة  crates، وقراطیه  demoوهما : دیمو 
المدینــة التــى یخضــع للســلطة السیاســیة فیهــا . وتعنــى كلمــة قراطــى القــوة أو القاعــدة . وبالتــالى 
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دیمقراطیة أنها هى القانون األساسى الـذى یحكـم األفـراد فـى شـكل إجتمـاعى ، مـن خـالل تعنى ال
  ."المقطعین معاً 

  راجع :(
Arblaster, Anthony (1996): Democracy: Concepts in the Social Sciences. 

2nd ed. Open University Press: London. P2 ph1). 
41- Holmes, Stephen (1995): Tocqueville and Democracy. in David Copp 

and Jean Hampton (eds.) (1995), The idea of democracy. Op.cit., pp 23-
24. 

 Democracy and the Rule of Law in Nomos, vol xxxvi. Ian :(1994)ــــــــ -42
Shapiro (ed) (1994), the Rule of Law. New York University Press: New 
York and London. P 13. 

 Ibid., pp 26 – 28)                                                             (راجع أیضا

والتى تعنى لدیه  –كما یذكر ستیوارت هامبشایر  –تمتد العدالة التوزیعیة بمفهومها إلى أرسطو  -٤٣
لدولة من أجل تحقیـق الفضـیلة ضرورة توزیع األدوار السیاسیة على أساس المشاركة فى أهداف ا

  راجع :، وهنا ، یتفق أرسطو مع أفالطون فى حق المجتمع وواجبه فى جعل اإلنسان فاضًال . 
Mulgan, Richard (2000) : Was Aristotle, Politics, and Human Capitalism: A 

response to Antony, Arneson, Charles Worth, and Mulgan. in Ethics, 
Vol 111. No. 1. pp 94-95). 

  راجع أیضا :(
(and also: Hampshire, Stuart (1999): Justice is Conflict. 1sted. Duckworth: 

London. Pp 17-19). 

) هــو فیلســوف أخالقــى كنــدى متخصــص فــى دراســة ـــــ١٩٣٢( David Gauthier* دافیــد جــوثیر 
إلنســـان إقامــة األخـــالق علـــى الجانـــب العالقــة بـــین العقـــل واألخــالق . یقـــرر جـــوثیر أنــه یمكـــن ل

الـذاتى فـى الفــرد . وبالتـالى یعــد جـوثیر مطــورًا للخطـاب العقـدى مــن خـالل تطبیقاتــه . حیـث أنــه 
ختیار العقلى ، ولقد كتب جوثیر سلسلة من المقاالت التى تعد تفسیرات إلیستخدم أدوات نظریة ا

  .تخاصة بالفالسفة : لوك وهیوم وكن
  راجع :(
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(Kymlicka, Will (2005) : "Gauthier, David". In Ted Hondrich (ed) (2005), 
the Oxford Companion to Philosophy. 2nd ed. Oxford University Press: 
Oxford and New York. P 329). 

44- Hampton, Jean (1995): The Retributive idea. Op.cit., pp 113-114. 

 .Can we agree on morals? in Canadian Journal of Philosophy :(1986) ــــــــــ -45
Vol. 18. No 2 June 1988. p 332. 

46- Siegel, Andrew W. (1998): Moral Status and the status of morality. In 
Anita L. Allen and Milton C. Regan (eds.) (1998), Debating 
Democracy's Discontent: Essays on American Politics, Law, and Public 
Philosophy. Oxford University Press: New York. P 50 ph1. 

47- Hampton, Jean (1989): Should Political Philosophy be done without 
Metaphysics?. in Ethics. Vol 99 – No 4. July 1989. pp 791-792. 

 Contracts and Choices: Does Rawls have a social contract :(1980) ــــــــ(48)
theory?. in the Journal of Philosophy. Vol Lxxvii. No 6. June 1980. pp 
315-317. 

 .Contract and Consent. op.cit., p 481 ph4 :(2007) ــــــــ (49)

50- Ibid., p 486 ph2. 
51- Hampton, Jean (1984): The moral education theory of punishment. 

op.cit., p 220 ph3. 
      (and also : Bauchanan, Allen (1991): Toward a theory of succession. in 

Ethics, vol 101. No 2. January 1991. p 327 ph3). 
52- Hampton, Jean (1984): The moral education theory of punishment. 

Op.cit., P 210. 
53- ibid., P 210 ph2. 
54- ibid., P 211 ph1. 
55- Hampton,Jean (1994):Democracy and the Rule of Law.Op.cite.p26 ph2. 
56- Ibid., p 16. 

) هـو فیلسـوف أمریكـى متخصـص فـى األحكـام -١٩٣١(    Donald Dworkin*دونالـد دوركـین 
نون إلـى رؤیـة هـارت وهـى اعتبـار . تمتـد نظریتـه فـى القـا ١٩٦٩القضائیة بجامعة أكسفورد منذ 

فلســـفة القـــانون بمثابـــة نظریـــة معیاریـــة تمتـــد ســـلطتها إلـــى السیاســـة والقضـــاء . وبالتـــالى ، تكـــون 
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مجـرد غایـة أو واجـب ، ومـن  تالنظریة القانونیـة والسیاسـیة واألخالقیـة حقـوق ثابتـة لألفـراد ولیسـ
 .١٩٨٥أهم مؤلفاته : موضوع المبدأ 

  راجع :(
      Finnis, John: "Dworkin, Donald" in Ted Honderich (ed) (1995), The 

Oxford Companion to Philosophy. Op.cit., pp 209-210). 
57- Normore, Calvin G. (2001): Philosophy of Law. in John v. Confield (ed) 

(2001), the Philosophy of the English Speaking World in the Twentieth 
Century: Meaning, Knowledge, and Value. Vol 2. Routledge History of 
Philosophy: London. pp 342-346. 

58- Hampton, Jean (1998): The Retributive idea. Op.cit., pp 121-122. 
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60- Ellis, Anthony (1995): Recent Work, on Punishment. in the 
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61- Hampton, Jean (1998): The Retributive idea. Op.cit., p 153 ph1. 
62- Ibid., p 153 ph2. 
63- Ibid., p 161 ph1. 

 ,On Instrumental Rationality. in J. B. Schneewind, Reason :(1996) ــــــــ -64
Ethics, and Society: Themes from Kurt, with his Responses. 1sted. Open 
Court: U.S.A pp 84-85. 

65- Ibid., p 90 ph5. 

 :The Authority of Reason. 1sted. Cambridge University Press : (1999) ــــــــ -66
United Kingdom and U.S.A. p 85. 

 .On Instrumental Rationality. Op.cit., p 89 :(1996) ـــــــ -67

وبالتـالى  .هى النظریة التى تحدد الحق فـى حـدود الواجـب العقلـى Deontologyتعد األخالقیة  -٦٨
، تكــــون األخالقیــــة لــــدى كنــــت هــــى مجموعــــة مــــن المبــــادئ اإللزامیــــة فــــى بنیــــة العقــــل العملــــى 

  األخالقى . 
  راجع :(
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Christman, John (2002): Social and Political Philosophy: A Contemporary 
Philosophy. 1sted. Routledge: London and New York. p 15 ph3). 

69- Hampton, Jean (1996): On Instrumental Rationality. Op.cit., p 91. 

 .The Authority of Reason. Op.cit., pp 288-289 :(1998) ـــــــ -70

71- Ibid., p 83. 
72- Ibid., pp 103-104. 
     (and also: Blackburn, Simon (2000): Jean Hampton's the Authority of 
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73- Hampton, Jean (1998): The Authority of Reason.Op.cit., p 93. 

 .On Instrumental Rationality.Op.cit., p 88 ph4 :(1996) ـــــــ -74

75- Johnson, Robert N. (2002): Jean Hampton's the Authority of Reason. in 
mind. Vol 111 No 443. July 2002. p 76 ph3. 

) مـن أعظـم مفكـرى انجلتـرا فـى نهایـة القـرن ٢٠٠٣ – ١٩٢٩( B. Williams* یعـد برنـارد ولیـامز 
ســـــفة األخالقیـــــة ، ومیتافیزیقـــــا العقـــــل ، وبخاصـــــة ویعـــــرف ولیـــــامز باهتماماتـــــه بالفل ،العشـــــرین

خـالق أل، ا١٩٧٣موضوعات الهویة الشخصیة ، ویعد من أهم مؤلفاته ، هى : مشكالت الذات 
  .  ٢٠٠٢، والصدق والمصداقیة  ١٩٨٥وحدود الفلسفة 

  راجع :(
Dent, Nicholas (2005): "Williams, Bernard A. O" in Ted Honderich (ed) 

(2005), The Oxford Companion to Philosophy. Op.cit., p 958). 
76- Hampton, Jean (1996): On Instrumental Rationality. Op.cite. pp 94-95. 

     (and also : (1998) ـــــ: The Authority of Reason.Op.cit., p 25 ph2). 

77- Estlund, David (1995): Making Truth for democracy. in David Copp and 
Jean Hampton (eds) (1995), the idea of democracy. Op.cit., p 72 ph3. 

78- Duff, R.A (2003): Punishment. in Hugh Lafollette (ed) (2003), the 
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and New York. p 334 ph1. 
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یتأثیر رولس فى اتجاهـه األول الكنتـى بالعالقـة بـین األخـالق ومیتافیزیقیـا المعرفـة وبخاصـة فـى  -٨١
المــنهج  مفهومــه عــن العدالــة ، بینمــا یتجــاوز رولــس هــذا المــنهج الكنتــى المیتــافیزیقى مــن أجــل

السیاســى الــذى یؤكــد العالقــة بــین العدالــة والواقــع السیاســى مــن خــالل مــا یدعیــه رولــس بالعدالــة 
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