«نقد السلطة من منظور أخالقي» للباحث اإليراني عماد أفروغ

رؤية إسالمية يف السياسة األخالقية
قراءة وحتليل :مصطفى املنصوري

«نقد السلطة من منظور أخالقي» كتاب للباحث اإليراين
عامد أفروغ صدرت ترجمته إىل العربية حديثاً عن مركز
الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي يف بريوت.

يندرج هذا الكتاب ضمن سلسة املؤلفات التي يعكف
املركز عىل نقلها إىل اللغة العربية ،والتي تلقي الضوءعىل
الفكر السيايس اإلسالمي بأبعاده املختلفة وخصوصاً منها
البعد األخالقي.
وهذا الكتاب عىل الرغم من موضوعاته املتعددة
العناوين إالّ يركّز عىل معالجة مشكلة األخالق يف العمل
السيايس مبيادينه املختلفة .ولذلك سيالحظ القارئ أن الكتاب هو مجموعة دراسات نظمها
املؤلف وتصبو إىل غاية واحدة ،وهي محاولة ضبط مامرسة السلطة بضوابط أخالقية ولو
باملعنى العام لألخالق .فالحرية والعدالة والنقد وضوابطه ،إمنا هي جميعاً موضوعات
تهدف إىل تقييد السلطة ،و ميكن القول انها مفاهيم تؤطّر عمل السلطة بإطار أخالقي.
بني األخالق والسياسة والسلطة
تشكل األخالق والسياسة ومفهوم السلطة اإلطار العام لألبحاث الواردة يف هذا الكتاب.

غري ان الكاتب عمل عىل أال تبقى معالجته للمسألة األخالقية مسألة نظرية مجردة ،ولذلك
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استند إىل تجارب اساسية يف تاريخ اإلسالم ،منذ البعثة النبوية الرشيفة وصوالً إىل التجربة
اإلسالمية يف إيران املعارصة .ووفقاً لهذه املنهجية الجامعة بني الجانب النظري والتجارب

التاريخية ،برزت العناوين للوهلة االوىل وكأنها .غري ان واقع األمر ليس كذلك .فحني نقرأ
املباحث نلحظ ترابطاً منطقياً حيث القضية األخالقية محورية يف جميع األبحاث .ميكن
ان نستدل عىل ذلك من خالل العنوان التي جاءت عىل الرتتيب الفهريس التايل :اإلسالم

والعوملة ،الحقوق الثقافية ودور الدولة ،مفهوم الحرية ونظريات حرية الصحافة ،األسئلة

األساسية حول العالقة بني األخالق والسياسة ،الدميوقراطية الدينية كفلسفة سياسية ناشئة،

مبادئ التجديد الديني ونطاقه عند اإلمام الخميني ،آراء جون راولز عن العدالة ،املجتمع
املدين وموقعه يف إيران ،النقد يف الجمهورية اإلسالمية؛ الجوهر ،والرضورة ،واألركان.

وال شك فإن ما دفع بالكاتب إىل خوض هذه التشكيلة الواسعة من املوضوعات والقضايا،

يكمن يف محاولته تسليط الضوء عىل مفهوم السلطة ومامرساتها األخالقية .ومن املفيد القول
ان محاولة كهذه هي ذات أهمية أساسية يف الفلسفة السياسية ،حيث كانت السلطة وما زالت

موضوعاً للدرس يف علوم عدة .ومن هنا تعددت الفروع العلمية التي يضاف اليها وصف
السيايس ،فيقال مثالً :علم االجتامع السيايس ،والفقه السيايس ،والفلسفة السياسية ،وعىل هذه
يقاس ما سواها من علوم شغلها التنظري للسلطة والبحث عنها .ولعلنا ال نجازف إذا حكمنا بأ ّن

مثل هذه املعالجات ال تيش مببالغة تنظريية ال يحتاجها الواقع؛ وذلك أن السلطة هي مكمن

املخاطر وقلام تنجو سلطة من سهام النقد الذي يوجه اليها من هنا وهناك مصيباً كان هذا النقد

أم مجانباً للحقيقة أو منطلقاً من الغرض والهوى الضلل.
الديموقراطية الدينية والقضية األخالقية

نستطيع الترصيح بأ ّن طرح الدميقراطية الدينية شكل محورا ً أساسياً يف هذا الكتاب،

ففي مجال الكالم عىل عىل هذا الطرح كمصطلح يجري تداوله يف الساحة الثقافية يف

إيران منذ نحو أربعة عقود ،يحاول الكاتب مقاربة املوضوع من خالل السؤال التايل:

كيف ميكن ان توازن الدميوقراطية الدينية بني الدميوقراطية والثيوقراطية كنظامني للحكم؟

وبالتايل كيف ميكن الجمع بني حكم الشعب وحكم الله؟ يف جوابه يرى املؤلف :إ ّن
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لحكم الشعب جانباً سلبياً وجانباً إيجابياً؛ فالجانب السلبي يدل عىل امتناع والية شخص
أو فئة خاصة عىل اآلخرين ،بينام يشري الجانب االيجايب إىل إمكانية والية شخص أو فئة

عىل اآلخرين عن طريق صناديق االقرتاع .من الواضح ان الوجه االيجايب للدميوقراطية

ال يجتمع عقلياً وجوهرياً مع حكم الله؛ كامتناع الجمع بني مفهوم العقل القائم بالله
والعقل القائم بذاته .لكن ينطبق وجهه السلبي عىل الثيوقراطية بصورة كاملة .إ ّن مفهوم
الشعب يحتمل الكثري من التأويل ،كام يحمل معه الكثري من الغموض والتعقيد ،وحرصه
يف الغالبية االنتخابية واختيار جامعة منتخبة لتسري االمور ،يثريان نقاط استفهام عدة .فام

هو الضامن ان تهتم الحكومة املنبثقة من اصوات الشعب بالجوانب األخالقية والروحية
أو تعمل وفق مصالح الشعب الحقيقية ومتطلباتهم الواقعية؟ أليس من املمكن أن تؤدي

صناديق االقرتاع إىل سلطة دمياغوجية ترجح املصالح الفئوية والشخصية عىل املصالح
العامة؟ مع هذا ،فال ميكن إنكار االيجابيات املوجودة يف هذا النوع من الحكم – أي

الليربالية الدميوقراطية ،-ال سيام ما يتعلق بحقوق االشخاص الثابتة والطبيعية واملبدئية.
ولعل من أهم هذه الحقوق محورية ـ حتى لو بقيت حربا ً عىل ورق ـ كام يقول الكاتب ،هو

رفض الوالية املبدئية عىل اآلخرين من قبل االشخاص والجامعات .إ ّن هذا الحق يضم بني

جوانحه دالالت عىل الحقوق االخرى؛ ومنها الحريات املدنية واالساسية ،والتي ترتبط

رصحة؛ كحق امللكية والحياة والحرية،
هي االخرى بسائر حقوق اإلنسان االساسية وامل ّ
كام يؤكد عليها جون لوك.
ودون الخوض يف حيثيات تحقيق هذا الحق املبديئ وامكانيته يف النظام الدميوقراطي،

وبعيدا ً عن جانبه السلبي ،هل مثة يشء من هذه الحقوق مطروح يف الثيوقراطية؟ ويف
حال وجود هذه الحقوق كام هو مرصح يف الليربالية الدميوقراطية ،أ هي فردية بحتة أم
انها ذات طابع جامعي واجتامعي؟ ويف حالة فقدان نص ديني مبارش لهذه الحقوق ،أال

يوجد يف الدين ما مينع االهتامم بهذه الحقوق؟ من الواضح أننا ـ وبالنظر إىل محورية

األخالق يف الحكم الديني ـ ال نتوقع ـ حسب قول الكاتب ـ انحصار االهتامم بالحقوق
الفردية املوجودة لدى الليربالية الدميوقراطية .فااللتزام بالحقوق االخالقية واالجتامعية،

وال سيام الثقافية يضيق دائرة الحقوق الفردية بشكل طبيعي.
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حكومة الفضيلة األفالطونية

إن أكرث الكلامت الرئيسية مثل« :امللكية» «حكومة األرشاف» و»الدميقراطية» التي تكون
متداولة يف وصف مختلف الحكومات ،قد اخذت من اليونان وروما القدمية .فموضوع
السياسة الرئييس يف جميع هذه املصطلحات كان شيئاً واحدا ً وهو توزيع السلطة بحيث
يتم تعريف الحرية والسعادة البرشية عىل أفضل وجه .كان أفالطون يعتقد بأ ّن «الفضيلة»
هي هدف السياسة .وأن العديد فقط سيدركون فهم هذا العلم فهامً كامالً .وبزعمه أن
علم السياسة له «نظرة عميقة يف باب جميع الحقائق وكل الوجود” .فالفضيلة تكتسب
عن هذا الطريق وميكن فقط للذين تلقوا الرتبية والتعليم أن يحكموا اآلخرين .ومن وجهة
نظر افالطون ،فإن أفضل شكل للحكومة هو حكومة «الحاكمون الفالسفة» او»الفالسفة
الحاكمون» .وميكن أن تتجىل عىل شكل حكومتني «ملكية» أو «حكومة أرشاف» .ولكن
القوانني االصلية واالساسية باقية يف مكانها .وكل ذلك من أجل الوصول إىل الشكل
املطلوب من «الحكومة النموذجية” والحكومة الكاملة أي الحكومة «العادلة والصالحة»
التي تختلف عن حكومة «االرشاف» والحكومة “الدميقراطية» والحكومة «الظاملة».
ولهذا السبب أضاف افالطون بعد ذلك «تعدد الحكومة الوسط» إىل هذه املجموعة.
ولكن جميع هذه االشكال «العادية والسابقة كانت موجودة عند اليونان املتحرضين وبني
الربابرة غري املتحرضين”( .)Plato
ولكن تلميذ افالطون ،أرسطو ،قسم مختلف أشكال الحكومات إىل نوع آخر .وبزعمه
فان من املمكن ان تكون الحكومة «مؤلفة من مجموعة أو من عدد كثري من املجموعات
وأن تعمل عىل ضامن املصالح الشخصية أو املصالح املشرتكة» .وعىل هذا فإن هناك
ثالث حكومات وليس نوعاً واحدا ً من الحكومات الدينية «امللكية» و»حكومة االرشاف»
او»النظام الدستوري» .عىل كل حال ،فارسطو وصل إىل هذا التصور يف تحليله الشكال
حكومات عرصه املختلفة ،فاالنظمة الحكومية لـم تتوجـه إىل حكومـة االرشاف وال نحـو
الدميقراطية ،بل نحـو نظام بيـن هذا وذاك»)Aristotle, Part V, Op. cit Book.2( .
ثالثة مقومات للسلطة اإلسالمية
يف بحثه عن مقومات السلطة اإلسالمية يستعرض املؤلف تجربة الثورة الدستورية املعروفة
بـ "املرشوطة" ويُذكر ما وضعه آية الله النائيني من أفكار يف هذا املجال.
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يحدد املريزا النائيني ثالثة مقومات للدولة االسالمية هي :مساواة الشعب والحكام امام
القانون ـ والحرية من أغالل األرس واالضطهاد ومشاركة الشعب يف اتخاذ قرارات الحكم
العامة واستشارة عقالء االمة من قبل الحكام .ويؤكد عىل تقييد الحكم من خالل اإلرشاف،
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتحديد صالحيات الحكومة قانونياً ،واملحافظة عىل
النظام ومصالح الشعب ،بدالً من إرادة الحاكم ،وأهوائه .والحكومة الرشعية ـ كام يراها
النائيني ـ هي حكومة مقيدة محددة عادلة ومرشوطة ومسؤولة ،ويصف حاكمها باملحافظ،
والحارس ،والقائم بالقسط والعدل ،واملسؤول ،والعادل.
يوجد الكثري يف سرية الرسول األعظم ،sوأمري املؤمنني عيل بن ايب طالب(ع) ،النظرية
والعملية ،ما يؤرش عىل الحق املتبادل بني االمام واألمة ،والوفاء باملواثيق االجتامعية ،ولزوم
البيعة ،إىل جانب تأكيدهام عىل حق الناس يف التمتع باالمن واالستقرار الداخيل والخارجي،
والعدالة االجتامعية ،واملساواة امام القانون ،وتقديم النصيحة للحاكمني ،ومراقبة أفعالهم
وسلوكهم .وللتأكيد عىل الجوهر األخالقي للحكم اإلسالمي يشري الكاتب إىل الخطبة الـ
 34من نهج البالغة وفيها:
يل ،فالنصيحة لكم ،وتوفري
“أيها
يل ٌ
ُ
حق؛ فأما حقكم ع ّ
الناس! إ ّن يل علي ُك ْم ح َّقاً ،ولكم ع َّ
فيئكم عليكم ،وتعليمكم يك ال تجهلوا ،وتأديبكم كيام تعلموا ،وأما حقّي عليكم فالوفاء
بالبيعة ،والنصيحة يف املشهد واملغيب ،واإلجابة حني أدعوكم ،والطاعة حني آمركم».
إن االمام(ع) ـ ويف هذه العبارة ،يؤكد أن النصيحة لألمئة ليست حقاً فحسب؛ وإمنا تعترب
تكليفاً دينياً يوضح موقع النقد ورضورة وجوده وأهمية حضوره يف املجتمع .أ ّما ما كتبه
اإلمام يف عهده لـ مالك األشرت ،فإنه يفصل هذه الحقوق املتبادلة ،ونشري إىل بعضها كاآليت:
حق التعليم والرتبية الدينيني ـ حق املحبة والرحمة ـ حق الصفح والعفو ـ تكليف الحكام
يف االبتعاد عن الروح السلطوية والتمسك الصوري بالقانون .ـ اإللتزام بالحق والجدارة
والكفاءة يف توزيع املناصب .ـ حق العدل بوجهيه الجزايئ والتوزيعي ،واملودة والود بني
الناس .ـ حق املشورة واملشاركة .ـ حق الوفاء بالعهود واملواثيق .ـ حق الحصول عىل
الفرص املتكافئة والعدالة االجتامعية ،وتكليف الحكام بتجنب احتكار السلطة .ـ تكليف
الحكام بتجنب الظلم والحدة.
إنها عبارات بالغة بليغة تدل عىل نظرية الوايل املسلم الخاصة إىل رعيّته وحقوقها،

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 6

378

فضاء الكتب

دومنا متييز بني املسلم وغري املسلم ،وحتى لو نظرنا اليها كوصايا أخالقية ،فهي تعرب عن
فلسفة سياسية وانسانوية خاصة تقر يف جانب منها بحقوق اإلنسان املبدئية .وما يعطي لهذه
األحكام والوصايا األخالقية والتكاليف الرشعية ضامنة مضاعفة،هو التقيد بها من جانب
حاكم املسلمني تحت كل الظروف املكانية والزمانية.
قصارى القول ان كتاب عامد أفروغ «نقد السلطة من منظور أخالقي» يكتسب أهمية
كبرية واستثنائية يف الزمن الراهن خاصة لناحية ما يغىش هذا الزمن من األوهام اإليديولوجية،
وأضاليل االستبداد السيايس للسلطة.

الكتاب :نقد السلطة من منظور أخالقي.
الكاتب :عامد أفروغ
ترمجة :حممد الواسطي وعبد الرزاق اجلابري
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