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كيف يرى في�شت احلق الطبيعي؟
فاطمة بنت نا�صر

لقد لعبت الفل�سفة الأملانية دوراً كبرياً يف ت�شكيل الدولة بعد الثورة الفرن�سية خا�صة تلك الفل�سفة املتعلقة باحلق الطبيعي وعالقته باحلرية ومفهوم الأخالق.
فيمكننا بذلك اعتبار �أن فرن�سا ما بعد الثورة كانت ال�ساحة التجريبية والعملية لتطبيق ما َن ّظر له فال�سفة �أوروبا حول حق الأفراد وتنظيم العالقة بني الدولة
ورعاياها وكيفية حفظ و�صون احلرية وجعلها من �أ�س�س قيام الدولة .وهنا �سن�ستعر�ض ما قاله الفيل�سوف الأملاين في�شت حول احلق الطبيعي كونه �أحد الذين �شكلوا
فل�سفة الثورة الفرن�سية.
املقال الذي �سنحاول تلخ�صيه وتب�سيطه للقارئ هنا هو مقال
كتبه �أ�ستاذ الفل�سفة حممد حتزمية من املغرب ون�شر يف جملة
التفاهم بعنوان( :في�شت� :أ�سا�س احل��ق الطبيعي) .وقبل �أن
�أت��ن��اول احل��ق الطبيعي م��ن وج��ه��ة نظر ه��ذا امل��ف��ك��ر ،علينا �أن
نعرف من هو ومن �أين كانت نقطة بدايته؟.
ف��ي�����ش��ت �أو ف��ي��خ��ت��ه ه��و ف��ي��ل�����س��وف �أمل����اين ول���د ع���ام  1762در���س
ال�لاه��وت وع��ل��م الأدي�����ان وف��ق��ه ال��ل��غ��ة ،ول��ك��ن��ه رف�����ض �أن يقوم
بتدري�س الالهوت ب�سبب �شغفه بفل�سفة كانط التي زادها لقا�ؤه
به .قام في�شت بتدري�س فل�سفة كانط والتعمق فيها .بل � ّإن ما
قام في�شت بت�أليفه يعد �إ�ضافات �إىل الأ�سا�س الأول الذي و�ضعه
كانط .فبعد �أن قام كانط بو�ضع فل�سفتها النظرية �أتى في�شت
ليف�سرها بو�ضوح �أك�بر م�ضيفاً لها م��ا يجعلها �أك�ثر حداثة
وتوا�ؤماً مع الواقع.
م�صطلحات الن�ص مفاتيح لفهمه؟
احلق الطبيعي هو حمور هذا الن�ص والذي البد من ا�ستعرا�ض
مفهومه للقارئ قبل ال�شروع يف احلديث عن ق�ضاياه و�إ�شكاالته.
ي��رى ك��ان��ط وفي�شت وم��ن يتبعهمّ �« :أن احل��ق��وق ال�شخ�صية،
و�أهمها حق احلياة واحلرية وامل�ساواة ،حقوق طبيعية كامنة يف
طبيعية الإن�سان ،وال يجوز للإن�سان التنازل عنها ،كما ال يحق
لأي �سلطة كانت اغت�صابها �أو انتزاعها منه» � .أما اللب�س الذي
اجتهد في�شت لتو�ضيحه هو اخللط القائم بني مفهوم احلق
الطبيعي وعلم الأخ�لاق على الرغم من � ّأن احلق الطبيعي يف
الواقع ال يتحقق �سوى بالقوانني التي ي�صوغها الب�شر وعندها
لن يكون حقاً طبيعياً .فهو يف هذه احلالة �شيء م�ؤ�س�س ولي�س
طبيعيا .وحني يكون احلق الطبيعي م�ؤ�س�ساً ب�صياغة ب�شرية
للقوانني التي تقره وحتفظه ،ف���إن��ه بذلك ال عالقة ل��ه بعلم
الأخالق .ومن هذا املنطلق ال يعرتف في�شت بوجود ما ي�سمى
باحلق الطبيعي لأن��ه غري قابل للتحقق يف الواقع دون وجود
تدخل ب�شري يقوم على �صياغة القوانني املحددة له ،وبالتايل
تكون العالقة ب�ين الب�شر قانونية وو�ضعية ولي�ست طبيعية
وتلقائية .ويقول في�شت � ّإن احلالة الطبيعية جت�سدها الدولة
التي ت�صون حقوق الأفراد الطبيعية وحتفظها لهم.
بني الثورة النظرية الأملانية والثورة ال�سيا�سية الفرن�سية

بقيام ال��ث��ورة الفرن�سية القائمة على فكرة احل��ري��ة وم��ا ن�ش�أ
ع��ن ذل��ك م��ن ���س��ج��االت فكرية ح��ول مفاهيم احل��ق واحل��ري��ة.
كان لفي�شت النقد الأكرث جر�أة بني كل الآراء حينها .فقد قام
في�شت بو�ضع احلرية كمبد�أ لكل �شيء كونها نابعة ب�شكل عفوي
من الأن��ا .وعليه ف��� ّإن فكرة احلرية الأملانية ال تف�صل نف�سها
عن امل�ؤ�س�سة الفرن�سية التي جعلت من احلرية �أ�سا�سا للدولة.
فاحلق واحلرية الميكن ف�صلهما .وما الثورة �إال ارتقاء للحق
ب��ق��در م��ا متثله م��ن ارت��ق��اء للحرية ك��م��ا ه��و معلن يف �إع�لان
حقوق الإن�سان ل�سنة  .1789فبمقدار ما ي�سمح به من حرية
فهو كذلك ي�سمح بامل�ساواة وي�ؤمن بها.
النمط القانوين وفل�سفة احلق
م��ن منطلق ق��ول في�شت« :احل��ري��ة ه��ي �أول �أ���س��ا���س وال�شرط
الأول لكل وعي» .جند � ّأن احلرية هي التي جتعل الإن�سان ذاتاَ
للحق وذات��اً للحقوق .فكون احلرية هي احل��ق الأول امل�ؤ�س�س
لوجود الإن�سان فهي التي جتعل كل احلقوق الأخ��رى حقوقاً.
ومن هنا مت حترير مفهوم احلق من العقل الذي �أدى ربطه به
للب�س القائم بينه وبني العقل الأخالقي لوقت طويل.
�أولوية العملي على النظري كمنهج م�ؤ�س�س للحق الطبيعي
ي��رى في�شت � ّأن مفهوم م��ذه��ب العلم �أو م��ا ي�سمى بالفل�سفة
مق�سم �إىل جزئني :نظري وعملي ،وتقع الأنا يف اجلزء النظري
وه��ي مبثابة العقل للج�سم .وي��رى في�شت � ّأن اجل��زء العملي
يتقدم اجلزء النظري ولي�س العك�س .فالعقل ال ميكنه �أن يكون
نظرياً دون �أن يتحقق عملياً يف البداية .ف�إذا �أخذنا الإح�سا�س
مثال فهو ال يظهر بداخل الأن��ا �سوى نتيجة لتناق�ض معني
�أوج���د ج��ه��داً ف��ب��دون ه��ذا اجل��ه��د (ال���ذي ميثله الأن���ا العملي)
لن يتمكن (الأنا النظري) من حتديد ردة فعل و�إجابة للفعل
العملي واجلهد الذي ح�صل.
عامل الطبيعة وعامل احلرية و�إ�شكالية احلق
ف��ك��م��ا �أ���س��ل��ف��ن��ا � ّأن ت��ق�����س��ي��م ف��ي�����ش��ت مل��ذه��ب ال��ف��ل�����س��ف��ة �إىل ج��زء
نظري و�آخر عملي يقابله يف العامل :العامل الطبيعي (القائم
وامل��ع��روف) وع��امل احلرية (�أي العامل ال��ذي يجب �أن يكون).
وت��ك��م��ن �إ���ش��ك��ال��ي��ة احل���ق م��ن ك��ون��ه م��رت��ب��ط��ا بهما م��ع��ا .وي��رى
في�شت �أ ّن احلق ال ميكنه �أن يتحقق �إال ب�إيجاد العامل القانوين

الذي بدوره ال توجده الطبيعة ولكن الب�شر هم من ي�شكلونه
على �ضوء ما يجب للعامل �أن يكون ،وهنا جند احلق مرتبطا
باجلانب العملي التطبيقي .وم��ن جانب �آخ��ر ال ميكن ف�صل
احلق عن اجلانب الأخالقي النظري وهنا تكمل �إ�شكالية احلق
فهو غري منف�صل نظرياً وعملياً.
تطبيق مفهوم احلق
يرى في�شت � ّأن مفهوم احلق ال ميكن تطبيقه �إال بوجود نظام
تباديل بني كافة الكائنات العاقلة .فكل فرد عليه �أن يعي حريته
ويت�ص ّرف بحرية جتعله يفر�ض على نف�سه دائرة من احلرمان،
هذه الدائرة تتيح للآخرين �أن يت�صرفوا بحرية وحتمي حقهم
يف ممار�ستها دون تع ٍّد من الآخ��ر ال�شريك له يف املجتمع� .أمّا
القانون الت�شريعي فهو قانون الدولة الذي يخ�ضع له اجلميع
بكل ر�ضا كونه قانون حرية مت بقبول اجلميع ليحمي حرياتهم
وليفر�ض احلرية على اجلميع بالت�ساوي ويعرت�ض طريق كل
معتد عليها .وه��ذا ال��ق��ان��ون م��دت��ه يحددها ر���ض��ا الأف���راد به،
فهو قائم م��ا ك��ان مرغوباً ب��ه م��ن قبل النا�س .وبالت�أكيد قد
يكون هناك �أفراد ال يطبقون دائرة احلرمان على �أنف�سهم وال
يرغبون بحماية «حق حريتي» وبالتايل ف�أنا �أي�ضاً غري ملزم
بحماية حريتهم وهنا ي�أتي حق الإجبار الذي يعد حقا �أ�صي ً
ال
لكل كائن عاقل ال يعامله الغري باعتباره كذلكّ � .إن خمالفة �أي
فرد للقانون تعني �أنه ال يوجد ما ي�سمى باحلق الطبيعي ف�إن
كان طبيعياً فلن يوجد من يخالفه.
العقد االجتماعي عقد احتاد وحماية
ميثل العقد االجتماعي لفي�شت االحت��اد واحلماية فهو لي�س
ب��ع��ق��د جت��م��ع وخ�����ض��وع ف��ب��ه��ذا ال��ع��ق��د يتعهد اجل��م��ي��ع بحماية
احل��ق الطبيعي لهم وللآخرين .فبموجب القانون ومبوجب
عقد االحتاد يجب على اجلميع �أن يعطوا �شيئاً من امتيازاتهم
ل��ل��ف��ق�ير ال����ذي ����ش���ارك يف �إمت�����ام ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي وت���أم�ين
امل�ساعدة له.
وبهذا يوفر العقد االجتماعي يف ت�صور في�شت توفري التكافل
ال��ف��ع��ال مي��ار���س��ه امل��واط��ن��ون اجت����اه بع�ضهم ب��ح��م��اي��ة ال��دول��ة
ورعايتها.
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