
  

  

 

 :حماور الدرس

  ،والوضعي الطبيعي بني احلق: احملور األول

  ،للحق كأساس العدالة: احملور الثاين

  ،واملساواة اإلنصاف بني العدالة: احملور الثالث

  :تقدمي

 هو ما على الالتيين أصله حيث من ويدل، واجلزاء احلرية اإلنصاف، العدالة، مثل مثلى أخالقية قيم إىل" احلق" مفهوم يشري

 تعين بينما، وبغريه بذاته عالقته يف اإلنسان تصرفات توجه اليت العقلية القواعد على يدل كما ،le droit فيه اعوجاج ال مستقيم

 جمال يف والعدالة احلق مفهوم ويثري، فرد كل كرامة احترام مع القانون لسلطة اخلضوع تعين كما واملساواة، والتساوي اإلنصاف "العدالة"

 : التالية التساؤالت يف بلورا ميكن إشكاالت عدة الفلسفة

  أساسه؟ وما احلق، ما 

  الوضعي؟ واحلق الطبيعي احلق بني الفرق ما 

  حق؟ العدالة هل 

  اإلنصاف؟ على أم املساواة العدالة على  تتأسس وهل 

  أخالقية؟ فضيلة والعدالة احلق هل 

  :والوضعي الطبيعي بني احلق: األول احملور

 أن الوقت نفس يف اإلنسان استطاع لكن الطبيعي، بوجوده مرتبطة طبيعية حقوقا له أن هذا طبيعيا فمعىن كائنا اإلنسان دام ما

 احلديث ميكن ال املنطلق هذا من، حمددة بقوانني املدين اتمع له يضمنها وضعية حقوقا له أن كذلك يعين فهذا ثقافة، ويطور جمتمعا يؤسس

  وضعي؟ هو ما على أم طبيعي هو ما على هل احلق؟ يقوم ماذا فعلى ،ثقايف وضعي هو وما طبيعي هو ما استحضار دون احلق عن

 يتصرف أن يف إنسان لكل اليت احلرية بأنه عرفه حيث ،“التنني” كتابه يف الطبيعي احلق نظرية صياغات أهم من واحدة هوبز قدم

 فاحلق وعليه، لذلك ناجعا وعقله نظره يرتئيه ما كل يفعل وأن اخلاصة، وحياته طبيعته على للمحافظة اخلاصة إمكاناته يف يشاء كما

 الطبيعي احلق، عنه والدفاع البيولوجي الوجود محاية يف املطلقة واحلرية عليها احملافظة يف واحلق احلياة يف احلق هو الطبيعة حق أو الطبيعي

 العوائق غياب هو باحلرية واملقصود ،طبيعته على للحفاظ اخلاصة وقدرته قوته يستعمل أن يف اإلنسان حرية هو هوبز طوماس حسب

 على مينع حبيث العقل، إليها اهتدى عامة قاعدة فهو الطبيعي القانون أما، يشاء ما فعل على قدرته استغالل من املرء متنع اليت واملوانع

" الطبيعي احلق" بني هوبز طوماس حسب منيز أن جيب وعليه صيانتها، عن يغفل أو حياته على يقضي أن شأنه من ما يفعل أن اإلنسان

 مينعه شيء وال عقله، ميليه ما إىل حيتكم الكل كان فإذا، اإللزام على يقوم القانون أن حني يف احلرية على يقوم فاحلق، "الطبيعي القانون"و

 الكل حرب حالة خيلق ما ،اآلخرين أجساد على احلق فيه مبا شيء كل على احلق إنسان لكل أن يترتب، أعدائه من حيفظه ما استخدام من

 مبا ويقبلون التصرف يف املطلقة احلرية عن يتخلون أي السلم، إىل الناس جينح لذا احلياة، يف االستمرار تضمن ال احلالة وهذه، الكل ضد

 وتعايش املطلقة احلرية عن التنازل ضرورة قاعدة عن كشف طبيعي قانون على بناء اإلنساين العقل فإن ذلك على وبناء اآلخرون، به يقبل

  .اجتماعي  توافق إطار يف وأمنه سالمته على حفاظا غريه مع اإلنسان

 حبيث وإمكانياا، ماهيتها حتدد خاصة بنية إنسانية ذات لكل أن وهو أساسي تصور من اسبينوزا باروخ ينطلق أخرى جهة من

 وليس) الطبيعة(الذات  من مشروعيته يستمد فاحلق ،حقك هو عنه الدفاع أو فعله تستطيع فما وقوا، الذات لقدرة مطابقا احلق يصبح

 بفعل، تقوم أو تفعل أن سوى ليس الطبيعي فاحلق الذات، على احلفاظ هي اسبينوزا عند األوىل والفضيلة قانونية، أو أخالقية مرجعية من

  .احلياة يف االستمرار لك يضمن فعله، على قادر أنت

 والعدالةوالعدالةوالعدالةوالعدالة    الحقالحقالحقالحق 



 يقتضي الطبيعة مرحلة جتاوز أن يرى اسبينوزا أن إال اإلنسان، دد الطبيعة حالة كون على متفقان أما املوقفني خالل من يتضح

 وتناقض حدود تبني هكذا ،رغبة بدل عالقة احلرية تصبح وبذلك العقلي، االجتماعي بعدها يف احلياة وممارسة العقل جتربة إىل االحتكام

  .احليواين البعد إال اإلنسانية املاهية يف يراعي ال كحق الطبيعي احلق فكرة

 حالة هي الطبيعية حالة" :يقول إذ الطبيعي احلق لنظريات العام املنهجي األساس عن وضوحا األكثر التعبري لوك جون عند وجند

 من بداهة أكثر حقيقة هناك ليس إذ، املساواة حالة أيضا وهي، ... وممتلكام بأشخاصهم والتصرف أفعاهلم تنظيم يف للناس الكاملة احلرية

 أن أيضا جيب نفسها، امللكات وباستخدام الطبيعة متنحها اليت نفسها باملنافع كلها املتمتعة نفسها والرتبة النوع إىل املنتمية املخلوقات أن

  ."بعض مع بعضهم يتساوى

 والعقل، للطبيعة إهانة هو الثمن كان وأيا احلرية أو احلياة عن التنازل إن": "الناس بني التفاوت أصل" كتابه يف فيقول روسو أما

 الطبيعة من هبة هي إذ احلرية أن، ... جدا بينا يظل الفرق فإن ماله، يف يتصرف كما حريته يف اإلنسان التصرف إمكان افتراض على ولكن

 الطبيعة تغري أن أيضا وجب فقد والعنف، بالشدة الطبيعة إكراه يقتضي العبودية إنشاء فمادام وهكذا، بشرا كوم بصفة هلم وهبت وقد

  ."إنسانا يولد ال اإلنسان أن هذا قضائهم معىن كان عبدا، يولد العبد ولد بأن وقار بكل قضوا الذين والفقهاء ،احلق هذا لتأييد

  طبيعي؟ هو ما على احلق تأسيس ملاذا

 اتمعات باختالف واختالف تنوع من الثقافة على يسري ما عليه يسري ثقايف هو مما املستمد احلق أن الدوام على لوحظ لقد

 جبال وراء خاطئة هنا، صائبة أفكار! ر حيدها اليت العدالة لبؤس يا: "ساخرا مرة ذات يكتب أن باسكال دفع مما التارخيية، واحلقب

 مستقل بشكل خاصة، اإلنسانية الطبيعة ويف الطبيعة يف للحق تؤصل اليت الطبيعي احلق ملقولة النظرية األمهية تكمن بالضبط هنا" الربانس

  .والثقافة اتمع على وزمنيا منطقيا وسابق كوين مرجع الطبيعة ألن املشرعني، وإرادة الثقافة عن

 سابقة حقوقا بوصفها واملساواة، واحلرية احلياة مثل اإلنسان لطبيعة حمايثة أساسية حقوق وجود على الطبيعي احلق نظريات تؤكد

 بني اختالف من نالحظه ما ورغم، بدوا كإنسان اإلنسان تصور ميكن وال تارخييا، أو ثقافيا مشروطة نسبية مواضعة أو اجتماع كل على

 كل من اإلنسان جتريد يف املتمثل املنهجي اإلجراء نفس يتبعون أم إال الطبيعة، حالة وكذا اإلنسانية الطبيعة فهم يف الطبيعي احلق منظري

 يف تتحول الطبيعي احلق نظريات ألن يتالشى االختالف هذا إن مث ،لطبيعته حمايثة حقوق استنباط أجل من والتارخيية الثقافية احملددات

 كانت فإذا والتعاقد، واالجتماع الثقافة استبعاد يعين ال طبيعي، هو ما على احلق تأسيس أن ذلك االجتماعي للعقد نظرية إىل النهاية

 سوى يعين ال هنا" الطبيعة" على اإلحالة أن وواضح، استمراريته يضمن الذي هو التعاقد فإن ومشروعيته، مصدره للحق تعطي الطبيعة

 فهي وبالتايل ودولة، جمتمع كل على وحضارة، ثقافة كل على سابقة فالطبيعة: تارخيية مرجعية كل على سابقة مرجعية على احلق تأسيس

 الوضعية ترى ال مغاير، فلسفي منظور من، كذلك مطلقة كلية حقوق هي عليها تتأسس اليت فاحلقوق ثَم ومن مطلقة، كلية مرجعية

 بأحكام امللتزمة الوضعية االبستملوجيا تفهمها كما العلمية شروط حتقق ال ميتافيزيقية إنشاءات سوى الطبيعي احلق أطروحة يف القانونية

 القوانني من إال ومصدره قوته يستمد ال مثال كلسن هانز عند فاحلق وهكذا، )يكون أن ينبغي ما( القيمة بأحكام ال) كائن هو ما( الواقع

 يترجم ومبا التارخيي وتطوره اتمع خصوصية يعكس مبا واألولويات لالختيارات تبعا احلق يقول القانون ألن به، العمل وحتتم تبلوره اليت

 والدراسة القانون فقه نظر وجهة ومن، االجتماعية التشكيالت بتغري متغرية ديناميكية موازين وهي االجتماعية البنية داخل القوى موازين

 مستعينا معيش واقع إىل احلق لتحويل الضرورية اإللزام قوة يوفر الذي الوضعي القانون خارج عدالة أو حلق وجود فال العلمية،

  .والقضائية التنفيذية باملؤسسات

  :حقا باعتبارها العدالة :الثاين احملور

 وبني والتفريط اإلفراط بني التوسط حكمة على تقوم فضيلة أا أرسطو ويرى ،طرفني بني انسجام العدالة أن أفالطون يرى

 التناسب عن تبحث متعارضة قوى من فيه البد للعدالة كجوهر فاالنسجام ،امليزان برمز إليها يرمز مساواة وهي، واجلور اإلنصاف

 وظيفته فرد كل يؤدي حني لنا تظهر اتمع وعدالة والعقلية، والغضبية الشهوانية قواها تنسجم حني لنا تبدو النفس عدالة إن والتناغم

 فالظلم العدل، يف توجد الفضائل كل، حقه حق ذي لكل إعطاء فهي القضائية العدالة أما ،اآلخرين عمل يف يتدخل أن دون االجتماعية



 فالشرير، املساواة حلفظ وضعت األخرية وهذه القوانني، تراعي ألا فضيلة فهي العدالة أما القانون، حدود يتعدى تصرف ألنه رذيلة

 هو العادل الفعل إن، العامة للمصلحة احلامي بالقانون وميس باملساواة خيل السلوك ذا فهو حقه من أكثر حيوز أن يريد أرسطو حسب

 الدميقراطية، الدولة عليه تقوم مبدأ هناك أن فيعترب اسبينوزا أما، السياسية اجلماعة سعادة محاية أو إجياد على جزئيا أو كليا القادر الفعل

 كراهية لكل األساسي املصدر هي اليت الشهوة قوانني جتاوز من متكن عقلية قوانني وضع طريق عن لألفراد والسالم األمن حتقيق وهو

 حريام على للمحافظة احترامه األفراد على جيب والذي العليا، السلطة حتدده الذي املدين القانون عن اسبينوزا يتحدث هنا من، وفوضى

 سلب فهو الظلم وأما ،حقه حق ذي كل إعطاء يف تتمثل اليت العدالة خالله من تتجسد الذي هو القانون وهذا، املشتركة ومصاحلهم

 أجل من واإلنصاف، باملساواة الناس معاملة إىل القانون بتطبيق املكلفني القضاة اسبينوزا يدعو وهلذا، القانون هذا مبخالفة حقه ما شخص

 مبادئ إطار خارج عدالة تصور ميكن ال أنه يبدو هكذا ،غريه أو عرقي أو طبقي أساس أي على بينهم التمييز وعدم اجلميع، حقوق ضمان

 واحلالة فالعدالة، العدالة قوانني خارج حبقوقهم الناس متتع تصور ميكن ال كما بتطبيقه، الدولة تتكفل الذي املدين القانون يف اسدة العقل

 بإزاء نكون فإننا العقل، يضعها اليت القوانني هذه خارج أما، الدولة قوانني عدالة خارج حق يوجد ال إذ له، وحتقيق للحق جتسيد هي هذه

 احلق أن نعترب أن ميكن أال لكن ،واالستقرار واألمن احلرية يف املشروعة حبقوقهم اجلميع متتع فيها استحال اليت الطبيعة عدالة إىل العودة

 جيب أنه ذلك معىن لألفراد املشروعة للحقوق وهاضمة جائرة تكون قد األخرية هذه وأن القضائية، وتشريعاا العدالة قوانني على يسمو

 ألا للحق أساسا تكون أن ميكن ال والقوانني املؤسسات أن شيشرون يرى املقابل يف، وقوانينها العدالة غري للحق آخر أساس عن البحث

 سوف القوانني هذه فإن شيء كل مقياس هي املنفعة كانت وإذا ،املنفعة بتغري ستتغري املنفعة على املؤسسة والعدالة ،املنفعة على مبنية

 حب إىل امليل يف تتمثل اليت لإلنسان اخلرية الطبيعة يف األساس هذا عن البحث جيب لذا، الذاتية املصلحة لتحقيق وتنتهك ا يستخف

 أن إذ ،مثالية نظرية شيشرون نظرية لكن، "ستتالشى الفضائل مجيع فإن الطبيعة على احلق يقم مل طاملا" أنه ششريون يرى هكذا، الناس

  .املصاحل حول الصراع بسبب أو العدوانية نزوعام بسبب إما خرية سلوكات دائما عنهم تصدر ال الواقع يف الناس

 عدالته إن القائمة، السلطة طرف من به االعتراف يتم مل ما عادال يكون لن احلق أن شاريت إميل أالن يؤكد مغاير منظور ومن

 هناك كانت إذا إال فاعال يكون لن االعتراف هذا لكن، طبيعي حلق تؤسس القوة حيث العكس حصل وإال به االعتراف على مبنية

 كأساس املساواة على ثانية جهة من أالن ويؤكد، اإلنسان حقوق احترام يتم مبوجبها اليت القوانني مجيع تطبيق على وتسهر حتميه مؤسسات

 أو أطفاال أو نساء أو رجاال كانوا سواء سواسية، أمامها اجلميع يكون اليت هي العادلة والقوانني ،الالمساواة ضد احلق ابتكر حيث للحق

: أالن يقول اإلطار هذا يف، بئيسا قوال يقولون فهم األشياء طبيعة من الالمساواة أن اآلن حسب يقولون الذين أولئك أما، جهاال أو مرضى

 الناس كان وإذا، "شطارة األكثر اخلادمة مع متلهفة، بعيون املعروضات إىل ناظرا نقوده حيمل صغري طفل يتساوى حني فقط احلق يسود"

 بينهم العدالة تطبيق ينبغي فهل ذلك، وغري االجتماعية واملراتب واملزايا املؤهالت يف بينهم املوجودة االختالفات بسبب الواقع يف متفاوتني

 العدالة كانت إذا آخر، وبتعبري اآلخرين؟ عن متيزه حبسب منهم واحد كل إنصاف جيب أم سواسية، أمامها الناس يكون حبيث بالتساوي،

  أفراده؟ مجيع إنصاف بإمكاا فهل اتمع، يف املساواة خلق إىل دف

 :واإلنصاف املساواة بني العدالة: الثالث احملور

 من أفضل املنصف لكن، حقه حق ذي كل منح أي اإلنصاف، أيضا وهي التعادل، أي املساواة، هي العدالة أن سبق مما لنا اتضح

 كل يغطي أن ميكنه وال وفضفاض عام األخري فهذا نفسه القانون بسبب وإمنا ذلك، أو ذا يتصل لسبب ال، أرسطو نظر يف العادل

 من تركت ثغرات والقانون الفعل فبني، ذاته الفعل طبيعة عن ومترتب ناتج خطأ هو بل خطأه، ليس اخلطأ احلقيقة يف، النوعية احلاالت

 عدالة هي املطلقة باملساواة املطالبة أليست، األفضل فهو لذا، النسيان هذا ويصحح الثقوب هذه ميأل الذي هو املنصف، املشرع طرف

 تراعي ال دامت ما جائرة مساواة ألا الناس، بني املطلقة باملساواة املطالبة يف تتمثل ال العدالة بأن القول إىل شيلر ماكس يذهب جائرة؟

 طبائعهم ومتايز الناس اختالف تراعي اليت هي املنصفة فالعدالة، عليها يتوفرون اليت واملؤهالت الطبائع خيص فيما األفراد بني الفروق

 السامية، القيم على وحقد كراهية باملساواة املطالبة هذه وراء أن ذلك الناس، مجيع بني املطلقة باملساواة نطالب أن الظلم ومن، ومؤهالم

 يسميه ما شيلر ماكس ينتقد هكذا ،السلم أسفل يف هم الذين األشخاص مستوى إىل املتميزين األشخاص مستوى خفض يف دفينة ورغبة



 من عليه يتوفرون ما مستوى على بينهم املوجودة التفاوتات تنفي وبالتايل أخالقيا، متساوون الناس مجيع بأن تقول اليت احلديثة باألخالقية

 األقوياء جتاه السلم درجات أسفل يف هم ومن الضعفاء وكراهية حقد من نابعة عقالنية فكرة هي املطلقة املساواة هذه أن ويرى، مؤهالت

 اليت العقالنية األخالق هذه من وبدال، االجتماعي السلم أعلى يف يتواجدون جتعلهم غريهم من أكثر وقدرات مؤهالت ميتلكون الذين

، الواقع أرض على الناس بني الفوارق االعتبار بعني تأخذ اليت املوضوعية باألخالق أمساه ما شيلر يقترح والنظرية، الصورية باملساواة تنادي

 أن على راولز جون يشدد السياق نفس ويف ،املتفوقون األشخاص ا يتمتع اليت السامية القيم على حتافظ اليت املنصفة العدالة تكمن وهنا

 وضع عدم ثانية جهة ومن األساسية، احلقوق من االستفادة يف املساواة جهة من تقتضي قاعدة وهي، اإلنصاف قاعدة على تقوم العدالة

  .أمكن ما للجميع االستفادة حق ضمان شريطة أحسن، وضع يف يوجدون الذين االمتيازات وذوي املواهب أمام عوائق

 :استنتاج

، واألخالقية العقلية القوانني عن والعدالة احلق ينفصل ال ذا، بينهم فيما الناس عالقات حتكم عليا قيمة احلق أن سبق مما نستنتج

  .كرامته وصيانة الشخص احترام وإمنا للقوانني احلريف التطبيق يعين ال هذا لكن


