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هل الأخــالق ممر احلـريــة وما عالقـــة اخلطــــاب
الدميوقراطي بهما ؟

�سيف الوهيبي

واحدة من التحدِّيات ال ُكربى التي تواجه الفكر الإ�سالمي اليوم ،هي نظرته للمر�أة وحقوقها ودورها يف البناء احل�ضاري ،يف ظل اتهامات كثرية ترى �أن الإ�سالم ومنظومته
جن�سا �آخر ثانو ًّيا وتاب ًعا .ويف هذا ال�سياق ،نناق�ش من خالل تلخي�صنا ونقدنا
الفقهية قد �أ�ساءتْ للمر�أة ،وح َّقرت دورها ،واختزلته يف حدود الأ�سرة والأمومة ،ف�ضال عن اعتبارها ً
ملقال �سعاد حكيم يف جملة الت�سامح «املر�أة امل�سلمة نحو ت�أ�صيل لنموذج عاملي»� ،إمكانية تقدمي منوذج عاملي للمر�أة امل�سلمة ي�ستند للر�ؤية الإ�سالمية ويزاحم النموذج الغربي املهيمن.
حيث ترى �سعاد احلكيم �أ َّن ق�ضايا املر�أة امل�سلمة بد�أت ت�أخذ حيزاً يف تداوالت الكتاب واملفكرين العرب يف بداية القرن الع�شرين ،يف �شكل نزاع بني تيارين متثل بقا�سم �أمني الذي كان
َي َرى �أن العادات والتقاليد متنع املر�أة من التقدم والتحرر كاحلجاب مثال الذي يعتربه عادة اجتماعية ولي�ست عبادة .ويف الوقت نف�سه ،كان هناك تيار �آخر يرى العك�س كما هو عند
ر�شيد ر�ضا الذي يقول �إ َّن الن�ساء امل�سلمات بد�أن يتجاوزن ال�شريعة و�أحكامها حتت ت�أثري الثقافة الغربية.
دائ��مً��ا م��ا كانت ا ُ
حل�� ِّري��ة �ساحة ح��رب داف��ع فيها فال�سفة احل��ق عن
ِّ
احلق الذي �سُ لب بدعوى القانون والنظام على مر الع�صور .ل�سنا هنا
لرفع ال�شعارات الزائفة التي تطالب الإن�سان بال َّتحرر مثلما يريد ف�إذا
كان هو يريد فالآخرون يريدون � ً
أي�ضا لذلك له حق وعليه حق؛ فقد
ارتبطت احلرية دائمًا و�أبدًا بالأخالق .و ُت� َّؤطر احلرية دوماً بالقانون �أو
الواجب الذي ينظم طريق احلرية ،وقد �أكد ذلك الفيل�سوف ال�سوي�سري
الفرن�سي الثورة جان جاك رو�سو بقوله« :حرية الفرد ال تكمن يف �أ ّنه
ي�ستطيع �أن يفعل ما يُريد بل فى �أ ّنه ال يجب عليه �أن يفعل ما ال يُريد».
���س�� ُن��غ��ام��ر ال���ي���وم يف م��ق��ال ال���دك���ت���ور ع���ز ال���دي���ن اخل��ط��اب��ي وال����ذي
عنونه بــ(الأخالق واحلرية بني �ضرورة الواجب وعقالنية التوا�صل
ال��دمي��وق��راط��ي (م��ن ك��ان��ط �إىل ه��اب��رم��ا���س) املن�شور مبجلة الت�سامح،
و�سنبد�أ من مفهوم احلرية وعالقتها بالأخالق لدى فيل�سوف كرامة
الإن�سانية �إميانويل كانط ،وم��ن ثم �سننتقل �إىل طبيعة العالقة بني
القانون ك�إلزام واحلقوق كحريات ،بعدها �سنبحر يف عامل الفيل�سوف
الأملاين املعا�صر يورغن هابرما�س الذي فتح �أعيننا على �آفاق جديدة يف
ارتباط احلق بالأخالق وربطه بعقالنية التوا�صل الدميوقراطي بني
الذوات داخل الف�ضاء العمومي والذي �سنعرِفه تباعاً يف هذا املقال ،ثم
�إىل خطاب احل��ق وخطاب حقوق الإن�سان ال��ذي �أ�سهب فيه هابرما�س
كثرياً ،و�سنخت�صره يف �سطور حمدودة.
و���ض��ع ك��ان��ط الأخ�ل�اق حم��ور االرت��ك��از يف مُعظم ت���أم�لات��ه الفكرية
والفل�سفية ،فهي التي ُت��دد الواجب ف���إذا جت��رد الإن�سان من �أخالقه
ي�صبح حيوا ًنا؛ فما ُييزنا عن احليوان هو العقل ،والذي هو عبارة عن
عملية مُعقدة ي�شرتك فيها كل من العقل واحلوا�س ،يقول كانط معلقاً:
(احلدو�س احل�سية بدون مفاهيم تظل عمياء واملفاهيم بدون حدو�س
ح�سية تظل جوفاء) ،هكذا يبدو العقل لدى كانط بناء على املقوالت �أو
ال�صور القبلية التي �ستكون عدمية الفائدة ،ول��وال معطيات التجربة
احل�سية فالعقل هو الذي ي�ضفي املعقولية على العامل وينظمه ويحوله
�إىل معرفة ،فهو جدير �إذن ب���أن يحول �أو ي�صوغ الواجب مبعنى �أدق؛
فالواجب ي�أتي بعد احلق الذي ُتليه عليه الأخالق ح�سب توجه كانط
الفل�سفي والذي �شاركه فيه عديد من الفال�سفة �أمثال �سقراط وجون
ل��وك وول��ي��ف��ري و�آخ��ري��ن .ي��ق��ول ���س��ق��راط يف ه��ذا ال�����ص��دد (:ال��ع��دل هو
�إعطاء كل ذي حق حقه) ،ولي�صل الإن�سان �إىل مرحلة �صياغة الواجب
ال��ذي هو ابن احلق يجب �أن ميتلك ا�ستقاللية الإرادة التي هي املبد�أ
الأ�سمى للأخالق؛ فمفهوم الإرادة (الإرادة اخلرية) يرتد بنا �إىل مبد�أ

الأفعال الأخالقية للإن�سان العاقل �صاحب الإرادة؛ فب�إرادته ي�ستطيع
خلق كرامته امل�ستقلة.
يعول كانط دائمًا على مبد�أ الإن�سان الذي ت�صنعه �أخالقه باملجمل
والتي بطبيعة احلال ُتلي عليه حقوقه النابعة من حريته الذاتية ،من
خالل قانون يعي�ش به .يقول كانط يف كتابه �أ�س�س ميتافيزيقيا الأخالق
خي
عن الطبيعة الإن�سانية من زاوية اخلري وال�شر ويجيب( :الإن�سان ّ
من زاوي��ة عقالنية و�شرير من زاوي��ة جتريبية) ،وهو نف�س ما طرحه
يف (الدين وح��دود العقل) حينما ي�ؤكد على م�شكلة الرتبية فيقول(:
�إن الإن�سان هو املخلوق الوحيد ال��ذي يجب تربيته) ،فالتزام الإن�سان
ب��ال��ق��ان��ون ي��ج��ب �أن ي��ب��د�أ م��ن ح��ري��ت��ه ال��ت��ي ت���ؤط��ره��ا ح��ق��وق��ه وحقوقه
�ست�صوغ قانوناً يهتدي به وي�سري عليه؛ مما يخلق نظاماً عاماً �شام ًال
كام ًال� ،أمَّا التزام القانون على �أنه قانون غري مقبول البتة لدى كانط؛
فعلى ال��ق��ان��ون �أن ي��ك��ون ن��اب�� ًع��ا ع��ن ح��ق ي�ضمن ل��ه ح��ي��اة ك��رمي��ة عادلة
و�آمنة.
�أث��ارت �أطروحة هابرما�س اجلدل يف ق�سم ال�سو�سيولوجيا بجامعة
ماربورغ ب�أملانيا عام  1961والتي عنونها بـ(الف�ضاء العمومي ،حفرية
العمومية ( )publicitéكبعد م��ك��ون للمجتمع ال��ب��ورج��وازي)،
ي���ع���رف ه��اب��رم��ا���س ال��ف�����ض��اء ال��ع��م��وم��ي ك��ف�����ض��اء لأ���ش��خ��ا���ص خ��ا���ص�ين
جمتمعني على �شكل عموم ،ه�ؤالء الأ�شخا�ص يدافعون عن هذا الف�ضاء
العمومي املُنظم من طرف ال�سلطة ،وهم يف نف�س الوقت �ضدها ،وذلك
من �أجل نقا�ش القواعد العامة للتبادل يف ميدان تبادل ال�سلع والعمل
االجتماعي (املجال الذي بقي خا�صاً و�أهميته ذات بعد عام) ،و�سيط هذا
التعار�ض بني الف�ضاء العمومي وال�سلطة هو و�سيط �أ�صلي ال �سابق
تاريخيًا� ،إ ّن��ه اال�ستخدام العمومي للعقل ،وي�ؤكد فيها هابرما�س على
�أ ّن التوا�صل يجب �أن يكون بني فاعلني يُريدون التفاهم حول م�س�ألة
معينة بدعوى �إ�صالحية يريد كل طرف �أن يقرنها بخطابه ،وترتكز
على معايري نذكر منها:
 ت�ساوي كل املتداخلني املحتملني يف املناق�شة. توفرهم على نف�س الفر�ص يف التعبري عن مواقفهم. االنفتاح على املواقف الأخرى واال�ستماع لها. الإن�صات للآخر واالع�تراف به ،بدون البحث عن القيمة الكونيةداخل ال َّتعبري الذاتي الختيار ما.
 التفاعل بني �أف���راد املُجتمع ك�أ�شخا�ص لديهم رواب��ط والتزاماتمُتبادلة.

وهي كلها تنازالت مُتبادلة يف اخلطاب الدميواقراطي ،بني الأفراد
ت��ن��م ع���ن ال�ت�را����ض���ي ال��ع��ق�لاين يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وا���ص��ل ع��ل��ى ح���د و���ص��ف
هابرما�س.
ينطلق ه��اب��رم��ا���س يف �صياغته لأمن���وذج ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ن ثالثة
مفاهيم �أ���س��ا���س��ي��ة وه��ي ال��ع��ق�لان��ي��ة ،وال�����س��ل��ط��ة ،وال����ر�أي ال��ع��ام؛ فيجب
�أن ي��ك��ون ل���دى الأخ��ي�ر احل���ق يف ���ص��ي��اغ��ة ح��ق��وق��ه ع��ل��ى ال�����ش��ك��ل ال���ذي
ي��ر���ض��ي ال���ث���اين ،وا ُ
حل���ك���م ي���ك���ون مب���ي���زان الأول .وان��ت��ق��د ه��اب��رم��ا���س
الأمن��وذج الليربايل الذي تقوم نظرته على �سلطة الدولة املنبثقة من
ال�����ش��ع��ب ،وجت��ع��ل م��ن ال��دول��ة جم��� ّرد �أداة خل��دم��ة ال�شعب �أو امل�صلحة
العامة ،وحت�صرها يف جهاز �ضيق هو الإدارة العمومية التي تكون يف
مقابل املجتمع كن�سق من العالقات بني الأف���راد ،كما انتقد الأمن��وذج
اجلمهوري لكونه ينطلق من جعل املُمار�سة ال�سيا�سيّة ُمرد ممار�سة
ت��ه��دف لتخليق ال��ع�لاق��ات ب�ين امل��واط��ن�ين داخ����ل ال���دول���ة ،ب��اع��ت��ب��اره��م
مواطنني �أحراراً مت�ساوين فيما بينهم ،وبالتايل فهذا الأمنوذج يختزل
التفاهم وال��ت��واف��ق يف البُعد الأخ�لاق��ي فقط ،ويجعله ذا بعد قطري،
يرتبط فقط بالهوية اجلماعية امل�شرتكة واملُ��ت��ف��ق عليها ،وي��ق�ترح يف
املُقابل مبد�أ املناق�شة ك�أ�سا�س للمبد�أ الدميقراطي ،والذي يعتربه الأداة
املثلى لتكوين حقوق الإن�سان على ال�شكل الذي ير�ضي جميع الأطراف،
ليتجاوزوا معاً �أزمات العامل املعا�صر.
وبني هامربما�س وكانط هنالك الإتزان املطلوب جلعل مثلث احلرية
حقيقياً وع�صرياً ،بل يجب على الإن�سان �أال ينطلق بحريته كيف ما ي�شاء
مثلما يُثري بع�ض الفال�سفة فهنالك حريات الآخرين التي قد ت�ؤطر
حريته �أحياناً كثرية .ويجب �أن تكون هنالك �سلطة ولها قانون ود�ستور
وا�ضح مع مراعاة احرتام حقوق من ي�سري عليه هذا القانون ،ويجب
�أن تعي هذه ال�سلطة �أ َّن اجلمهور له حق امل�شاركة يف �صياغة حقوقه و�أن
تنطلق هذه احلقوق من مبد�أ الأخالق الإن�سانية و�أال حتابي حزبًا على
�آخر �أو مذهبًا على �آخر بل يجب �أن يكون مبد�أ احلرية وامل�ساواة مكفو ًال
للجميع .وهنا قد نقع على م�صطلح االنفرادية الذاتية فالقانون قد
يحكم بعدم تعديك على الآخ��ر ،ولكن يجب �أال يقيدك يف تفكريك �أو
توجهك ،و�أعتقد �أننا اليوم يف حاجة ما�سة لعدم التعدي على تفكري
الآخرين خا�صة يف توجه الطرف الآخ��ر ،بل يجب �أن نهيئ خللق بيئة
خطابية عقالنية جتر النقا�ش �إىل وادي احلب والوئام وال�سالم.
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