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 خالصه:
 نداریم برای کمک به دیگری ایثار  هرچند ایثار کاری پسندیده است، اما ما وظیفه در اخالق وظیفه گرایانه،

شود که ایثار کند، اما  تواند داوطلب شود که گرچه سرباز می کنیم. بر مبنای همین ایده در اخالق جنگ بیان می

خواهد شد. در این سخنرانی ادعای من این است که  داند در آن کشته وظیفه ندارد که به عملیاتی برود که می

حل آن در چهارچوب همین  گرایانه وجود دارد که بهترین راه وظیفه ی کمک کردن در اخالق معمایی درباره

دیگری  در بردارد که ما در مواقعی وظیفه به ایثار داریم. مشخصا، در مواردی که کمک ما به اخالق این نتیجه را

ها را برخود هموار کنیم. به  هزینه شود، ما وظیفه داریم که آن می  ای برای ما پرهزینه نشده نیبی به صورت پیش

خری که ممکن است اخالقا ملزم به ایثار  را به جان می زنی، این خطر این معنی، وقتی به دست به کمک می

یک سو، در مواردی، مانند نجات  گیرم به زبان ساده این است: از از آن می ای  شوی. معمایی که من چنین نتیجه

اما  تواند کشتن یک نفر را موجه کند؛ به قیمت مرگ یک نفر، کمک کردن آنقدر مهم است که می جان چند نفر

نداریم و  اهمیت است که ما نسبت به آن وظیفه از سوی دیگر، کمک کردن در هر مورد مشخص آنقدر کم

  ممکن است؟ نهایتا نتیجه خواهم باز زنیم. چگونه این هر دوتوانیم بخاطر منافع شخصی از انجام آن سر می

بردارد که در جنگ، در موارد نسبتا زیادی، سرباز وظیفه  حل من برای این معما این پیامد را در گرفت که راه
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