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المحور األول: التعريف بالكتاب
العنــوان: املفاهيــم األخالقيــة بــن االئتامنيــة والعلامنيــة، لـــمؤلفه الدكتــور طــه عبــد الرحمــن، 

الصــادر يف عــام ٢٠٢١م، يف نرشتــْن كليهــا مــن القطــع الكبــر يف جزئــن، النــرة األوىل مــن الربــاط: 

دار األمــان، قرابــة ٦٠٠ صفحــة. والنــرة الثانيــة مــن الكويــت: مركــز نهــوض، قرابــة ٨٠٠ صفحــة. 

والفــرق بــن النرشتــْن يف اإلخــراج الفنــي فقــط وليــس هنــاك تغــر يف املحتــوى نفســه. 

مجمل معالم الكتاب
ر املؤلــف الجــزء األّول »املفاهيــم االئتامنيــة« مبقدمــة عــن كيفيــة التوســل باملعــاين اإلميانيــة  صــدَّ

ــا إياهــا بحاجــة املجتمــع العاملــي  ــى بالفصــول مبتدئً للوصــول للمشــرك الفلســفي األخالقــي، وثنَّ

ــث مبلحقــْن، األول: عــن  ــاق. وثلَّ ــة بواقــع فصــل لــكل ميث ــة، ثــم املواثيــق الثالث ــة االئتاني للنظري

كيفيــة جعــل املعــاين اإلميانيــة أدوات تحليليــة، والثــاين: عــن منظــور االئتان وجمــع القــرآن، فخامتة.

ومهَّــّد للجــزء الثــاين »املفاهيــم العلامنيــة«، ثــم عالــج يف الفصــول املفاهيــم األخالقيــة املعــارصة 

بالفلســفة االئتانيــة دافًعــا  علمنــة -فصلــه عــن اإلميــان- املفهــوم بأمينتــه -وصلــه باإلميــان-. ويلحــظ 

القــارئ أن أكــر املفاهيــم املعالجــة هــي مــن املجال اللغــوي اإلنجليــزي والســياق املوّســع للعلامنية، 

ــة  ــة، والعدال ــة، واألمــر اإللهــي، والقيمــة، والثقــة، واملســؤولية الحضاري ــة األخالقي وهــي: املعياري

العامليــة؛ ثــم ختــم مبلحــق عــن العامليــة االئتامنيــة والســؤال الســيايس. 

ــاء  ــب عــى الجــزء األول التنظــر لبن ــق هــي: غل ــن التنظــر والتطبي ــة ب ــاب العام ــة الكت وبني

املفاهيــم االئتانيــة، والجــزء الثــاين محــل تطبيــق البنــاء النظــري لنقــد املفاهيــم األخالقيــة يف املجــال 

الفكــري والفلســفي املعــارص.

طــه  مشــروع  ضمــن  وســياقه  الكتــاب،  محتــوى   أصــل 
عبد الرحمن الفلسفي

مهــا املؤلــف بــن عامــي )٢٠١٧  يظهــر أن كثــرًا  مــن محتــوى الكتــاب عبــارة عــن محــارضات قدَّ

و٢٠٢١م(. وأمــا ســياق مضمونــه فمتعلــق بالجانــب الثــاين مــن مــرشوع طــه عبــد الرحمن الفلســفي، 

ــة  ــن الخصوصي ــف ع ــالل الكش ــن خ ــا، م ــفي عربيًّ ــد الفلس ــذ التقلي ــية: نب ــه األساس ــن أهداف وم

التداوليــة للمنقــول الفلســفي لدحــض دعــوى الكونيــة العامليــة للفلســفة، ويُثّنــي باإلســهام بفلســفة 

ــة باســتثار إمكانــات الخصوصيــة والبحــث  ــة الدخــول يف الكوني تداوليــة عربيــة خاصــة هــي بواب

عــن املشــرك املفتــاح للدخــول يف الكــوين العاملــي بإســهام أصيــل، وذلــك بالركيــز عــى:
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الجانــب اللســاين )أول مروعــه الفلســفي(: »وســائل التعبــر وإمكانــات البيــان« ولــه . ١

الفلســفة التداوليــة، التــي امتــدت منــذ الســبعينيات يف بواكــر كتابــات طــه عبــد الرحمــن 

ــن. ــرن الواحــد والعرشي ــن الق ــد األول م ــى العق حت

ــاق اإلميــان« . ٢ ــر وآف ــات التفّك ــان مكنون ــي )متأخــر مروعــه الفلســفي(: »بي ــب الدين الجان

ــت مــع كتــاب »روح الديــن« حتــى اآلن. ــة، التــي تجلَّ ــه الفلســفة االئتاني وهــو مــا تختــص ب

ويجــب تنبيــه القــارئ الكريــم إىل أن الجانبــْن قــد تصاحبــا يف كل كتبــه، غــر أن الرتكيــز والزخــم 

لجانــب يف فــرتة مــا هــو املقصــود مــن هــذا التفصيــل.

أمــا هــذا الكتــاب »املفاهيــم األخالقيــة بــن االئتانيــة والعلانيــة« فينتمــي لحقبــة الركيــز عــى 

»الجانــب الدينــي« وهــي مــا تعــورف عليهــا بـ»الفلســفة االئتامنيــة« يف مــرشوع طــه عبــد الرحمــن 

الفلســفي، وتجــّى التنظــر لهــا فلســفيًّا  يف كتــاب »روح الديــن« ٢٠١٢م، لــروز مفهــوم »األمانــة« 

وفلســفته، وإن كانــت مالمــح الفلســفة االئتانيــة العامــة قــد ظهــرت يف كتــاب »الحــق اإلســالمي 

ــاز بــه كتــاب »املفاهيــم األخالقيــة بــن االئتانيــة والعلانيــة«  يف االختــالف الفكــري«. أمــا مــا ميت

فهــو طــرح منهــج لنقــد املفاهيــم األخالقيــة ضمــن الســياق العلــامين ألمينتهــا، وتطبيقــه عــى عــدة 

مفاهيــم جلُّهــا يف الجــزء الثــاين، مــع بنــاء مشــرتك فلســفي إميــاين.

أصالة الطرح
ــن  ــد الرحم ــه عب ــاص لط ــروع خ ــامل م ــة، وإك ــرة عام ــد ثغ ــاب لس ــة الكت ــاءت أطروح ج

ــه يف آن  ــئ علي ــاص وال ينكف ــه الخ ــن مجال ــع م ــاص ال ينخل ــداويل خ ــفي ت ــرك فلس ــه ملش بإخراج

ــة  ــة واملنطقي ــات التصوري ــاء باملقتضي ــهم بالوف ــرك يس ــل مش ــاين، ب ــي اإلنس ــال العامل ــا املج  موّدًع

ــم الدخــول يف استشــكاالت واســتدالالت  ــررة، ث ــم الفلســفية املق ــه املفاهي ــويف ب ــا، ت ــو م ــى نح ع

للحــوار مــع مفاهيــم أخالقيــة أساســية، تحقًقــا مــن القــدرة الفلســفية للنظريــة االئتانيــة وذلــك يف 

الجــزء الثــاين.

أهمية الكتاب
تكمــن أهميــة الكتــاب يف تأسيســه لفضــاء فلســفي إميــاين تــداويل يدخــل مــن بــاب الخصوصيــة 

اللغويــة واإلميانيــة، ثــم نقلــه ملشــرك فلســفي عــر املناســبة واملشــاكلة لإلســهام يف الحــراك الفلســفي 

ــه  ــا ألصول ــوم«، تبييًن ــو »املفه ــفي وه ــاب الفلس ــفية يف الخط ــدة فلس ــر وح ــاء أصغ ــي، فبن العامل

ــّم تصحيــح األصــول اإلميانيــة بردهــا ألصولهــا  العلانيــة التــي علمنــت املفاهيــم اإلميانيــة، ومــن ث
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ــة  ــاين اإلمياني ــاء للمع ــع بن ــالمي، م ــن اإلس ــة الدي ــن خصوصي ــع تبي ــان م ــن األدي ــا ب ــق عليه املتف

ــم فلســفية.  وتحويلهــا ملفاهي

المحور الثاني: محتوى الكتاب
املشرتك الفلسفي؛ تأسيًسا ومرشوعية وامتياًزا:

يؤســس طــه عبــد الرحمــن يف الجــزء األول لـ»املشــرتك الفلســفي« بــن مجالــْن: علــامين غــريب 

ــا  ــان الســاموية وبقاي ــْن أصولهــام األوىل إميانيــة تســتند إىل األدي وإميــاين إســالمي، وهذيــن املجال

األديــان القدميــة، وهــذا جانــب الكشــف، أمــا جانــب التأســيس الفعــي فهــو تأســيس عــى »إميــان 

ــان  ــع بي ــة، م ــوم األمان ــة مفه ــالمي يف تجلي ــل اإلس ــة« ذات األص ــة االئتاني ــق »النظري ــاص« وف خ

املشــرك اإلميــاين بــن األديــان الســاوية وفــق »املواثيــق« التــي تُقرّهــا، وهــذا البنــاء ال يســتهدف 

فقــط إبــراز جانــب األصالــة، بــل دافعــه هــو اإلســهام يف طــرح الحلــول لدفــع التحديــات األخالقيــة 

املعــارصة، وذلــك بـ»عالقــة ميثــاق« تســتند إىل املواثيــق اإللهيــة وفــق مفهــوم الشــاهدية، ال »عالقــة 

وثــاق« كــا يف االئتاريــة التــي تهتــم بجانــب األمــر الظاهــر؛ إذ تُقــي »أخــالق الباطــن« وتحفــظ 

ــد  ــود كـ»العق ــى العق ــة ع ــة املبني ــا يف العلاني ــد« ك ــة تعاق ــي«، وال »عالق ــان الن ــود اإلمي »جم

االجتاعــي«؛ إذ تُقــي »اإلميــان« وتحفــظ »جمــود الُخلــق الظاهــر«. و»عالقــة امليثــاق« أو »عالقــة 

ــان،  ــاىل واإلنس ــبحانه وتع ــه س ــن اإلل ــْن ب ــن املتواثق ــة ب ــة املطلق ــظ املباين ــاز بحف ــق« متت التواث

وليســت عالقــة تعاقــد بــن إنســان وإنســان، ويف حفــظ املقــام داللــة تحفــظ وفــاء اإللــه ســبحانه 

بامليثــاق وحفظــه لــه ومتــام نعــوت الكــال مــع املواثــق األول ســبحانه، وأن الخلــل يــأيت مــن املواثــق 

اإلنســاين الــذي يحفــظ ميثاقــه بتذكــر »األمانــة«. وبعــد التأســيس يضــع ســؤال املرشوعيــة لتأســيس 

هــذا املشــرك ثــم تجــّي االمتيــاز لــه وفــق الســياق االئتــاين؛ لتحصيــل نتيجــة تقــي بأنــه: ال تحقــق 

لهــذا املشــرك إال بالنظريــة االئتانيــة وليــس املــرشوع التنويــري العلــاين وال املــرشوع اإلصالحــي 

االئتــاري. 

المشترك الفلسفي االئتماني ومواثيقه الثالثة
ــق  ــاين« وف ــفي االئت ــرك الفلس ــة »املش ــى نظري ــاق ع ــكل ميث ــية ل ــرة التأسيس ــرع الفك تتف

املواثيــق الثالثــة »اإلشــهاد«، و»االســتئان«، و»اإلرســال«، براتبيــة يُلحــظ فيهــا تراتــب املواثيــق مــن 

ــق  ــاق اإلشــهاد« إميــاين وهــو: »الفطــرة« وواث ــة. فأســاس »ميث ــق النخب ــة إىل مواثي ــق العام املواثي

عليــه كل فــرد إنســاين، ولــه الفصــل الثــاين، وأســاس »ميثــاق االســتئامن« إصالحــي وهــو: »األمانــة« 

ــدايئ هــو:  ــاق اإلرســال« أساســه االقت ــث، و»ميث ــه الفصــل الثال ــرشي، ول ــس الب ــه الجن ــق علي وواث

»التأيس-التفكــر« ميثــاق بــن اإللــه واألنبيــاء عليهــم الســالم، ولــه الفصــل الرابــع. أي إن كل رســول 
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لــه ثالثــة مواثيــق، ومــن كان دون الرســول فلــه ميثاقــان أو ميثــاق، وبالنســبة إىل عمــوم النــاس دون 

األنبيــاء -عليهــم الســام- فاالشــراك اإلنســاين يف ميثــاق اإلشــهاد، أمــا التفــرد االئتــاين ففــي ميثــاق 

االســتئان، وهــو تفــرد يُطلــُب بالتزكيــة.

نسق المشترك الفلسفي االئتماني الميثاقي ومترتباته
ــي عــى  ــة، وهــو نســق مبن ــة االئتاني ــة النســقية للنظري ــا الخاصي ــنَّ فيه ــم بخامتــة ب ــم خت ث

ــات  ــة، والعالق ــق الربوبي ــن مواثي ــة ب ــات القامئ ــي: العالق ــا، وه ــب عليه ــا يرت ــع وم ــات أرب عالق

القامئــة بــن مبــادئ هــذه املواثيــق، والعالقــات القامئــة بــن نتائجهــا؛ ويرتــب عليهــا جميًعــا تجــاوز 

التصــور االئتــاري يف مســألة »عالقــة اإلنســان بربـّـه«، وتجــاوز التصــور العلــاين يف مســألة »العقــل«، 

ــع  ــز رف ــادة تعزي ــْن لزي ــاب مبلحق ــّفع الكت ــم ش ــالح«. ث ــألة »الص ــا يف مس ــن مًع ــاوز التصوريْ وتج

الخصــويص التــداويل إىل رتبــة املشــرك الفلســفي، دفًعــا لـ»علمنــة« املفاهيــم اإلميانيــة، بـ»مفهمــة« 

املعــاين اإلميانيــة؛ وهــذه هــي »األمينــة«.

منهج الكتاب إجمااًل 
ــّرح  ــي مســلّاته ويُ ــج األكســيومي، فيبن ــق املنه ــف، إذ يعمــل وف ــاد للمؤل ــج املعت هــو املنه

بهــا ويُدلــل عليهــا، وهــذا هــو الجــزء التنظــري، ثــم يعالــج املفاهيــم يف ضوئهــا بعــد أن يســتعرضها 

ــا. ــا ومصلًحــا ومضيًف ــا وملقيً وينقدهــا بنظريتــه االئتانيــة مبقيً

المنهج الخاص بالكتابين
يبــدأ املنهــج الخــاص بالجــزء األول باملقدمــة وفيهــا الهيــكل العــام للكتــاب، ثــم يف الفصــل الثــاين 

حتــى الرابــع يبــدأ بســؤال املرشوعيــة ويبنيــه بطريــق التشــاكل، ثــم يُبــّن متيّــز فكرتــه باالســتدالل، 

ثــم يختــر متيّزهــا وقابليتهــا للنقــد واملعالجــة بانتخــاب منــاذج ملفاهيــم أخالقيــة معــارصة. وطبــق 

املنهــج ذاتــه يف امللحــق األول بتبيــن املرشوعيــة فالتميّــز فاالختبــار.

المحور الثالث: القراءة التحليلية للكتاب
تزخــر كتــب طــه عبــد الرحمــن برفــع شــأن القصــد، وأن التيقــن منــه يُلقــي بظاللــه عى الوســيلة 

الناجعــة للوصــول إليــه، ولــذا فبيــان غــرض الجــزء األول وهــو الكشــف عــن الخصوصيــة التداوليــة 

للمنقــول الفلســفي لتبيــن الطريــق لإلســهام يف املشــرك الفلســفي، يُجــيِّ الطريقــة وهــي: اإلبطــال 

واإلثبــات، فنبــذ باإلبطــال دعــوى كونيــة الفلســفة وكليــة العقــل، وأن املشــرك الفلســفي املصمــت 

ــه  ــايف املوجِّ ــداويل الثق ــا الت ــفة منظوره ــكل فلس ــن؛ إذ ل ــر ممك ــان غ ــان وإمي ــة لس ــال خصوصي ب
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ــه يف آن. وباإلثبــات يتجــىَّ املشــرك الفلســفي الناشــئ عــن مجــاالت تداوليــة متنوعــة لــكل  واملوجَّ

منهــا خصوصيتهــا، فمســتندها أداة هــي اللســان ومعتقــدات هــي اإلميــان. وبعــد هــذا الكشــف تــأيت 

مرحلــة اإلســهام بالفلســفة االئتانيــة، وتفعيــل رشوط إدخالهــا يف املشــرك الفلســفي عــر املواثيــق 

ــم الســالم-  ــم الخاصــة بالرســل -عليه ــامن«، ث ــكل اإلنســانية، وهــي: »اإلشــهاد« و»االئت ــة ل العام

بـ»اإلرســال«، ويرتتــب عليهــا مبــدأ »التزكيــة«.

غرض الكتاب في السياق العالمي المعاصر
أبــان املؤلــف عــن غرضــه مــن الكتــاب ضمــن هــذا الفصــل، متمثــاًل يف إعــادة بنــاء األخــالق عــى 

التصــّور االئتــامين يف واقــعٍ حــَر »األخــالق« يف نطــاق التعامــل االجتامعــي؛ تأسيًســا عــى تصــورات 

تداوليــة نُظّمــت بـ»التعاقــد«، وأشــهرها »تصــورات العقــد االجتامعــي« التــي تفــرض حالتــْن: حالــة 

مــا قبــل إبــرام العقــد »حالــة الطبيعــة«، وحالــة إنفــاذ بنــود العقــد »حالــة املدنّيــة«.

أصل أصول تصورات العقد االجتماعي
تختلــف تصــورات العقــد االجتاعــي باختــالف تصــورات منظِّريهــا ومنظورهــم الثقــايف. إال أنهــا 

تجتمــع يف أصولهــا اإلميانيــة مــن املــوروث الدينــي )املســيحي-اليهودي( وبقايــا الوثنيــة اإلغريقيــة، 

ســواء أعلنــت أصلهــا اإلميــاين الــذي علْمَنتــه أم أنكرتــه. ولذلــك افتتــح املؤلــف كتابــه بقولــه ســبحانه: 

وتَِي 
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
نزَِل إِلَيٰٓ إِبَۡرٰهِـَۧم َوِإۡسَمٰعِيَل َوِإۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَب َوٱلۡأ

ُ
نزَِل إِلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ ﴿قُولُٓواْ َءاَمنَّا بِٱللَّ

لَُهۥ ُمۡسلُِموَن﴾]البقرة: ١٣٦[.  َوَنۡحُن  ّمِۡنُهۡم  َحٖد 
َ
أ َبيَۡن  ُنَفّرُِق  لَا  ّبِِهۡم  بِيُّوَن ِمن رَّ ٱلنَّ وتَِي 

ُ
أ َوَمآ   ُموَسٰى وَِعيَسٰى 

أي: »املشرك الفلسفي األخالقي« الذي ال بُدَّ للدخول فيه من التوّسل يف التنظر له بـ»املجال التداويل« 

يف جانبه »الديني« الذي يُعيد إىل اإلسالم مبعناه العام: دين البرية كلها، ودعوة كل األنبياء -عليهم 

السالم- وإن اختلفت رشائع تطبيقهم للمعاين واألصول املشرتكة بحسب كل رشيعة.

أصل املواثيق »التواثق«:

ــِن هــذه الدعــوى  ــن َوَه ــن« وتبي ــة الفلســفة« واســتقاللها عــن »الدي ــة »كوني ــذ مقول بعــد نب

ــن »األســاس  ــا ع ــة« بحثً ــف »ســؤال املرشوعي ــة، يطــرح املؤل ــة عــى كل خصوصي ــة املتعالي الكونيّ

اإلميــاين« الخــاص بـ»التواثــق«، ثــم يُدلــل عليــه بآلية التشــاكل. فيتأســس املشــرك الفلســفي األخالقي 

عنــده عــى األســاس اإلميــاين املشــرك بــن األديــان وهــو »التواثــق«؛ وهــو عالقــة بــن اإلنســان ورب 

النــاس جميًعــا -ســبحانه-، ولهــذه العالقــة حالتــان: »حالــة املواثقــة«: و»فيهــا يواثــق اإللــه البــر 

ــي«،  ــر األخالق ــاذ األم ــر بإنف ــوم الب ــة« إذ »يق ــة املعامل ــوص«، و»حال ــي مخص ــر أخالق ــى أم ع

وبتشــاكل البنيــة التواثقيــة مــع البنيــة التعاقديــة التــي علَْمنــت األســس اإلميانيــة ولكنهــا اكتســبت 
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وجاهتهــا وتقدميهــا يف املجــال الغــريب املعــارص، تظهــر مرشوعيــة البنيــة التواثقيــة ملعيار »املشــاكلة«؛ 

ــة  ــتداللية، فالبني ــة االس ــت املرشوعي ــد، فتثب ــدة القص ــا ووح ــة وتراتبيته ــارص البني ــاكلت عن إذ تش

التواثقيــة تتشــاكل مــع البنيــة التعاقديــة يف تقديــم املشــرك األخالقــي، واالختــالف يف األســس.

البنيتان المتشاكلتان

وحدة املقصد واختالف الوسائل:

وبالعــودة للمفاهيــم واملســالك االســتداللية عنــد املؤلــف، ميكــن الربــط بــن هــذه الطريقــة وبن 

تكــراره بــأن املقصــد املتيقــن منــه قــد ال نصــل إليــه بالعقــل املســدد، الــذي يــروم الهــدف غــر أنــه 

قــد ينقلــب إىل ضــده أو ينحــرف عنــه الفتقــاده الوســيلة الناجعــة، أمــا العقــل املؤيــد فهــو الــذي 

تيقــن مــن وســيلته املوصلــة لهدفــه أو مقصــده، وإن كانــت نظريــات التعاقــد قــد طرحــت وســائلها 

لتحقيــق الغايــة املشــركة »املعاملــة األخالقيــة« ومل تفلــح وألقــى الزمــن املعــارص مشــكالت أخالقيــة 

جّمــة، فقــد وضــع املؤلــف وســيلته التواثقيــة للوصــول إىل املقصــد ذاتــه.

سبب اختيار املواثيق الثالثة:

انتخــب املؤلــف مــن املواثيــق اإللهيــة »مــا يتقبّلــه املشــرك الفلســفي األخالقــي« املؤســس عــى 

األديــان الســاوية -إن بإعــالن أو إنــكار-، وباالســتدالل مــن مجــال املعــاين املشــركة نفســه، فمعــاين 

بنية التعاقدبنية التواثقالجانب املرعّي

تعاقدتواثقالعالقة

)إنسان( و)إنسان()الحق سبحانه( و)الناس(طرفا العالقة

حالتا العالقة
املواثقة )قبلية( واملعاملة 

)بعدية(

الطبيعة )قبلية( واملدنية 

)بعدية(

املعاملة األخالقيةاملعاملة األخالقيةالقصد

عقي إنساينإميايناألساس
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»الشــهادة« و»األمانــة« و»الرســالة« مشــركة بــن األديــان ولــو مل يكــن طرفهــا األعــى اإللــه، وهــذه 

املواثيــق الربوبيــة هــي: 

ــاة ١.  ــاده اســتعداًدا  للحي ــرب عب ــة األعــى ملواثقــة ال ــه الدرجــة اإلمياني ــاق اإلشــهاد«: ل »ميث

ــة الصالحــة. الفردي

ــل الجنــس ٢.  ــرب عــى تحّم ــة الوســطى ملواثقــة ال ــه الدرجــة اإلمياني ــاق االســتئامن«: ل »ميث

البــرشي ملســؤولية صــالح العــامل.

»ميثــاق اإلرســال«: لــه الدرجــة اإلميانيــة األدىن عموميــة ملواثقــة عــى إقامــة أســباب صــالح ٣. 

هــذا العــامل عــر رســل امتــازوا بحفــظ امليثاقــْن الســالفْن.

ــم  ــه، يُقّس ــهام في ــة اإلس ــى مرشوعي ــتدالل ع ــفي واالس ــرك الفلس ــف املش ــادة تعري ــد إع وبع

املؤلــف كتابــه لفصــول تتســق وتراتــب منطقيًّــا لبنــاء املعــاين اإلميانيــة ونقــد املفاهيــم الفلســفية يف 

ــا.  الســياق املحــدد آنًف

ــة  الفصــل األّول: »المجتمــع العالمــي والحاجــة إلــى النظري
االئتمانيــة«

بــدأ الفصــل بتمهيــد املؤلــف ِبعــدِّ األخــالق صفــة جوهريــة ذاتيــة لألعــال اإلنســانية، ففســاد 

األعــال فســاد للــذات اإلنســانية، وإصالحهــا ال يكــون إال بأخــالق جديــدة، وأصــل الفســاد األخالقــي 

املعــارص: »الفصــل بــن األخــالق واإلميــان«، وفــق صورتــْن متقابلتــْن: 

ــة: »اســتبقاء األخــالق واســتبعاد اإلميــان« مخرجــة األخــالق عــن وصفهــا  صــورة أهــل العلامني

األصــي وهــو اتصالهــا بالديــن، لوصــف حــادث يســتبعد الديــن ُعــرف باســم »العلامنيــة«.

وصــورة أهــل االئتامريــة: »اســتبقاء اإلميــان واســتبعاد األخــالق«، أي إخــراج »اإلميــان عــن وصفــه 

ــط بالظواهــر وتتحقــق  ــر تنضب ــا  وأوام ــه باألخــالق« فصــار أحكاًم ــه مــن اتصال ــذي ورث األصــي ال

بــاألداء ال قيــًا وِحكــًا. و»اســتبعاد األخــالق« هــو »االئتامريــة«، واملقصــود بهــا »األخــالق الباطنة«. 

ــة  ــًا  ذاتي ــّر األخــالق قي ــاء األخــالق يُص ــام: أن اســتبعاد اإلميــان وإبق ــق بينه ومجمــل التفري

ــلفية  ــة كالس ــااًل مادي ــالق أفع ــل األخ ــان فيجع ــاء اإلمي ــالق وإبق ــتبعاد األخ ــا اس ــة، أم كالعلاني

املســيحية، أو أوصافـًـا  ظاهريــة كالســلفية اإلســالمية. فاآلفــات الثــالث عــى التــوايل: الذاتيــة واملاديــة 

ــزال بالجمــع  ــدَّ مــن رفــع هــذا االخت ــزال األخــالق« فــال بُ ــة، كلهــا صــور مختلفــة لـ»اخت والظاهري

بــن »الذاتيــة« و»املوضوعيــة« يف القيــم األخالقيــة، والجمــع بــن »املاديــة« و»الروحيّــة« يف األفعــال 
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ــْن  ــل عالقت ــك بتبدي ــة، وذل ــاف األخالقي ــن« يف األوص ــر« و»الباط ــن »الظاه ــع ب ــة، والجم األخالقي

ــْن:  مــكان عالقت

فـ»العالقــة االئتامريــة« ال اختيــار معهــا )إلزاميــة( وهــذه اإللزاميــة تكســبها )الصفــة 	 

االســتحكامية( فتجعلهــا »عالقــة وثــاق« غــر مؤسســة عــى »الثقــة« بــن الــذات اإلنســانية 

واإللــه -أي اســتبعاد الــذات-، فتســتبدل بـ»العالقــة االئتانيــة« إذ هــي اختياريــة )التزاميــة( 

وهــذه االلتزاميــة تكســبها )الصفــة االختياريــة( فتجعلهــا »عالقــة أخالقيــة« مؤسســة عــى 

ــاق  ــان وميث ــاق االئت ــتبطنة يف ميث ــاين املس ــى املع ــة ع ــالق مؤسس ــر األخ ــة«. لتص »الثق

اإلشــهاد، وبــذا تســتعيد األحــكام الدينيــة حقيقتهــا املؤسســة عــى العالقــة امليثاقيــة القامئــة 

ــه«، وهــذا مــا  ــْن »ثقــة إلهيــة مســتمرة باإلنســان« و»ثقــة بريــة مطلقــة باإلل عــى ثقت

ــة أخــالق اإلنســانية كلهــا.  ــه اإلنســان أول األمــر فاألخــالق االئتامني ُفطــر علي

أمــا »العالقــة التعاقديــة« فلــم تســتطع إزالــة آثــار اإلميــان الــذي اختلســته وكتمتــه، ولــو مــع 	 

هوبــز منظِّرهــا املؤصــل لهــا؛ إذ ذكرهــا بلفــظ »امليثــاق« مقتبًســا إيــاه مــن التــوراة. فاألصــل 

اإلميــاين مشــرتك يف التصوريْــن التعاقــدي واإلميــاين، والفــرق بــن »التصــور التعاقــدي« 

و»التصــّور االئتــاين« يكُمــن يف املوقــف مــن األصــل اإلميــاين، إذ التصــور التعاقــدي موقفــه 

ــان«. وتســويغ  ــه »الدخــول يف اإلمي ــاين فموقف ــا االئت ــا، أم ــان« تعاقديًّ ــن اإلمي »الخــروج م

ــيوع  ــة«، وش ــة الطبيع ــي »حال ــابقة ه ــة س ــراض حال ــى اف ــاء ع ــدي بالبن ــروج التعاق الخ

الســالم مــع غوتيــه أو النــزاع مــع هوبــز، وهــذه الحالــة أيًضــا علمنــة لحالــة مــا قبــل بعــث 

ــْن  ــْن متضادت ــْن دينتي ــة« حالت ــة الطبيعي ــون بـ»حال ــة«، فيجمع ــة الجاهلي ــل »الحال الرس

ــم يف وصــف  ــّر اختالفه ــذا يُف ــة«، وه ــة املواثق ــة« و»حال ــة الجاهلي ــا: »حال متــت علمنته

حالــة الطبيعــة بــن الــرش والخــر، إذ جعلــوا األصــل »تقديــم الثقــة« متأخــرًا بعــد االتفــاق، 

ــة« بعــد علمنتهــا، مــع  ــد واضــح لـ»الحقيقــة التواثقي ــة تصــاغ مــن تقلي والقاعــدة األخالقي

ــة مــن التبــّر والتعقــل لــدى جاعــة تضــع القوانــن. افــراض حال

امتياز النظرية االئتمانية على النظرية التعاقدية
ــة  ــة عــى النظري ــة االئتاني ــاز النظري ــة، يتجــّى امتي ــة التعاقدي ــة األصــل اإلميــاين للنظري بتجلي

ــرر  ــي ال يُك ــرايض، والحقيق ــي ال اف ــي حقيق ــا: أن التصــّور التواثق ــاط أبرزه ــدة نق ــة يف ع التعاقدي

ــك  ــه املال ــن »اإلل ــة ال مســاواة ب ــاق مباين ــه اتف ــرايض، وأن ــوع االف ــراض وق ــرر اف ــا يُك ــه ك وقوع
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لــكل الكــاالت« و»اإلنســان الــذي ال ميلــك أي كــال«، فاملباينــة املطلقــة أعــدل مــن املســاواة؛ ألن 

اإللــه املحيــط يضــع الرشيعــة لتــام إحاطتــه وحكمتــه وعلمــه وعونــه، واالرتقــاء مــن رتبــة العــدل 

إىل رتبــة الفضــل إحســانًا للمواثقــن، فتجــّى اإللــه لإلنســان بكالــه جــالاًل وجــااًل، واقــرن االتفــاق 

بالثقــة، واقــرن التكريــم بثقــة اإللــه باإلنســان لحمــل األمانــة، فالثقــة وقعــت قبــل امليثــاق. 

ــة، ألن  ــم األخالقي ــو أصــل القي ــة، فه ــه شــهود للكــاالت اإللهي ــق يتصــف بالكــال؛ ألن والتواث

أكمــل ذات »الحــق« ســبحانه وتعــاىل هــو املواثــق األعــى، بينــا التعاقديــة علمنــت الكــال وأنزلتــه 

يف جاعــة متميــزة تضــع هــذه القواعــد األخالقيــة!

مجمل الفصل
ــة،  ــة االئتاني ــة للنظري ــاز أو األفضلي ــة واالمتي ووفــق مــا تقــّدم، فهــذا الفصــل يُثبــت املرشوعي

لينتقــل إىل معــاين مواثيــق الربوبيــة املشــركة يف الفصــل التــايل، ووســيلة التمييــز بــن األخــذ باملعــاين 

اإلميانيــة واالنحبــاس يف معتقــل املفاهيــم الفلســفية وســيلة ثنائيــة تتمثــل يف: »التفكــر« و»التفكــر«، 

ثــم تبيــن معــاين كل ميثــاق ومــا يؤسســة مــن أطــوار أخالقيــة توصــل اإلنســان للكــال بالتــدرج، 

ومــا تعالجــه كل مرتبــة إنســانية أخالقيــة واجبــة مــن املفاهيــم الفلســفية املعــارصة الواقعــة، واضًعــا  

لــكل ميثــاق مبــدأه املســتخرج مــن التفكــر يف هــذا امليثــاق.

الفصل الثاني: ميثاق اإلشهاد ومبدأ الفطرة
ــل األفــكار املعنويــة  يُجــي املؤلــف »البنيــة االئتانيــة التواثقيــة العامــة« لــكل املواثيــق، ثــم يُفصِّ

االئتانيــة التواثقيــة الخاصــة بــكل ميثــاق يف هــذا الفصــل والفصلــْن التابعــْن لــه. فيمهــد للبنيــة 

ــة  ــة عــى وحداني ــة وهــو: »الدالل ــة الثالث ــق الربوبي ــن مواثي ــق باملشــرك ب ــكل املواثي ــة ل االئتاني

ــرتكة  ــاين املش ــن املع ــة، وم ــن أركان الربوبي ــن م ــى رك ــة ع ــاق بالدالل ــاص كل ميث ــرب«، واختص ال

بــن هــذه املواثيــق: أنهــا حقيقيــة متجهــة لإلنســان؛ إذ لإلنســان ِخلقــة مــن َخلــق وُخلــٍق بأســباب 

حقيقيــة مــن لــدن خالــق واحــد ســبحانه، فأحســن الصــور الوجوديــة بـ»الَخلــق«، وأحســن الصــور 

الُخلقيــة بـ»التخليــق«؛ والتخليــق يكــون عــر أطــوار املواثيــق:

الطــور األول »ميثــاق اإلشــهاد«: وهــو طــور إعــداد كل إنســان للتخلــق، وميزتــه: »تحصيــل . ١

املعــاين الروحيــة والقيــم الُخلقيــة الواجبــة للتخلّــق«. 

الطــور الثــاين »ميثــاق االســتئان«: وهــو طــور إعــداد اإلنســان للتحّمــل. وميزتــه: »تعهــد . ٢

اإلنســان باألخــذ بهــذه املعــاين والقيــم«.
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ــق. . ٣ ــل التخلّ ــزيك وتفعي ــداد اإلنســان للت ــو طــور إع ــال«: وه ــاق اإلرس ــث »ميث الطــور الثال

ــم«. ــاين والقي ــق هــذه املع ــة األعــامل عــى وف ــه: »إقام وميزت

فاألطــوار اختصــاًرا: اإلشــهاد )تلقــي( االســتئامن )تعهــد( اإلرســال )إعــامل(، أي: تعريــٌف فتحّمٌل 

فتريــٌع؛ ليتحقــق كــامل اإلنســان تدرًجــا بكــامل التخلّق. 

عالمية المواثيق والزمن األخالقي
وهــذه املواثيــق عامليــة تشــمل كل البرشيــة، وتســتلزم التعــرف إىل الكــاالت اإللهيــة أواًل، قبــل 

التعــرف إىل بياناتهــا الترشيعيــة خــالف التخلــق االئتــاري، وهــي متســعة ورتبتهــا الفكريــة مبســلك 

»التفّكــر« ال »التفكــر«، وقــد أظهــر مجــال هــذه النظريــة زمانيًّــا قبــل بيــان املســلك، وهــو »الزمــن 

األخالقــي«: زمــن الديــن املختــار لهــذا الوقــت، لتحقق املواثيــق الثالثة مــن خالله مجتمعــة بخصيصة 

»ميثــاق اإلرســال«. وميكــن القــول بيــر أكــر مــا ذكــر املؤلــف، إن اإلســالم ناســخ ملــا قبلــه، واألداء 

م املنســوخ، واالئتــان يختــص برتبــة  ــى الناســخ ويُقــدَّ إمنــا هــو عمــل بالناســخ ال املنســوخ، فــال يُنحَّ

أعــى للكــال اإلنســاين مــن رتبــة املواثقــة اإلشــهادية، وهــي املواثقــة االئتانيــة املتحققــة بالوصــل 

بــن امليثاقــْن مبيثــاق اإلرســال عــر التزكيــة بالرشيعــة اإلســالمية. ومعلــوم أن كل ديــن نــزل ناســًخا  

لســابقه، ذلــك أن الديــن ينــزل لإلصــالح، ولــو كان الديــن األســبق صالًحــا  لإلصــالح لبُعــث مــن يجــدد 

تحقيقــه مــن األنبيــاء -عليهــم الســالم-، ال مــن يجــدد ترشيعــه، ولكنــه اســتنفد مخزونــه اإلصالحــي 

فجــاء ديــن جديــد برشيعــة جديــدة عــى يــد رُســل آخريــن.

التفكر في المعاني والتفكير في المفاهيم
أمــا مســلك اســتخالص معــاين هــذه املواثيــق »التفّكــر«: فهــو نظــر يف »املعــاين«، واملعــاين أفــكار 

يف عقــل اإلنســان تصــل »النطــاق البــري باألفــق اإللهــي«. ومخرجــات هــذا التفّكــر نحــو األفــق 

ــة«  ــرأي« بــل تتعــداه إىل »الرِويَّ ــة« وهــي أفــكار ال تقــف عنــد حــد »ال اإللهــي: »األفــكار املعنوي

ــق.  ــا املواثي ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــة والخفّي ــد الجلّي ــى املقاص ــوف ع ــب الوق ــل-؛ إذ تتطل -التأم

و»ال تقــف عنــد حــد »الخــرة«... وإمنــا تتجاوزهــا إىل »الِعــرة«، إذ تتطلــب الوقــوف عــى النتائــج 

القريبــة والبعيــدة التــي ترتــب عــى املواثيــق«، و»هــذه »املقاصــد التأمليــة« و»النتائــج االعتباريــة« 

التــي تتميــز بهــا األفــكار املعنويــة... عنــارص تظــل إمكاناتهــا القصديــة منفتحــة وآفاقهــا اإلنتاجيــة 

متســعة... ألن »عــامل التفّكــر« وإن ضــّم مــا يضّمــه »عــامل التفكــر« مــن أفــكار، فإنــه ال ينفــك يصلهــا 

متناهــي، فــال تتناهــى مقاصــده كــا ال تتناهــى نتائجــه)١(«، ومجــال التفكــر »املواثيــق«. بأفــق الالَّ

))( طه عبد الرحمن، املفاهيم األخالقية بن االئتانية والعلانية، ص٦٧.
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ــاق  ــال يف النط ــر األع ــل »يح ــكار عق ــي أف ــم« وه ــر يف »املفاهي ــر« نظ ــن أّن »التفك يف ح

ــذي »ال  ــرأي«؛ ال ــد »ال ــد ح ــف عن ــكار تق ــي أف ــة«، وه ــكار املفهومي ــه »األف ــرشي«، ومخرجات الب

ــد حــد »الخــرة«؛ و»ال  ــف عن ــود«، وتق ــا العق ــي تنطــوي عليه ــوالت« الت ــنُّ »املدل ينشــغل إال بتب

ــر.  ــل التفك ــي مح ــود ه ــود«)٢(، فالعق ــى العق ــب ع ــي ترت ــار« الت ــّن »اآلث ــغل إال بتب تنش

أثر التفّكر في المعاني على مخرجات التفكير
بعــد تبيــن مســلك اســتخالص املعــاين، وأن املواثيــق مســتخلصة مــن التفكــر يف مواثيــق األفــق 

اإللهــي، فالخصوصيــة لــكل ميثــاق مــن معانيــه املســتخرجة، ثم املســتثمرة ألمينــة املفاهيم الفلســفية 

ــع لألفــق اإللهــي فيســتخلص املعــاين ثــم ينظــر  ــمَّ مســتوى يتطلّ بعــد إزاحــة ســتار علمنتهــا، أي ثَ

ــم املحــددة، فيلقــي بقــّوة املعــاين املســتخلصة مــن املجــال  إىل املجــال اإلنســاين ويفكــر يف املفاهي

متناهــي عــى املفاهيــم املعتقلــة يف املجــال املتناهــي اإلنســاين، فالتفــاوت بــن املســتويْن ومــن  الالَّ

ثـَـمَّ طريقــة املســلكْن »التفّكــر« و»التفكــر« أنتــج تصحيحــات باألعــى، فنتيجــة التفّكــر يف »ميثــاق 

الشــهادة« تجــّى أول املبــادئ األخالقيــة للنظريــة االئتانيــة، وهــو: »مبــدأ الفطــرة«، وترتــب عليــه 

معــاٍن منهــا: أن »العالقــة التواثقيــة يف اإلعــداد التخليقــي األول، تتحــدد بكونهــا »عالقــة شــهادة«...«، 

وطرفاهــا شــاهد ومشــهود مًعــا، وهــي »عالقــة معرفــة« بــن عارفــْن، أي »عالقــة معرفيــة مختــارة« 

مــن جهــة تحصيلهــا بطريــق مبــارش )عــن قــرب(، ومــن جهــة مرتبتهــا اليقينيــة )معرفــة جازمــة(، 

فهــي مأخــوذة عــن طريــق التجــي ال االســتدالل العقــي املتأخــر الحــادث يف »عــامل املعاملــة«.

ويُعــزز مــن أصــول هــذا امليثــاق -لالســتئناس- العلــم الوضعــي املعــارص »العلــم املعــريف 

Cognitive Science«، الــذي يُبطــل فصــل اإلميــان عــن املعرفــة بإثبــات املعرفــة الفطريــة بالعقــل 

ــدة أن: ــال، مؤك ــى األطف ــت ع ــات أُجِري ــرد يف دراس ــري املج النظ

»اإلميان معرفة« نقًضا لدعوى التنوير بـ»تضاد األديان والعقل«، 	 

»الدين فطري« نقًضا لدعوى االجتاع »األصل االجتاعي للدين«، 	 

»املعرفــة بالصفــات اإللهيــة فطريــة« نقًضــا لدعــوى التنويــر »األصــل التشــبيهي للصفــات 	 

ــة« بالتغييــب.  اإللهي

ــة«،  ــن« ال حفــظ مفهــوم »الكــامالت اإللهي ــدأ التدي ــة مــا تقّدمــه هــو »ترســيخ مب إال أن غاي

وحفــظ »وحدانيــة األلوهيــة« بـ»إســالم الوجــه للــه«، لــذا أَتَْبــع طــه كل فقــرة بنقــد وفــق فلســفته 

االئتامنيــة.

))( املرجع نفسه.
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الفصل الثالث: »ميثاق االستئمان ومبدأ األمانة«)3) 
متناهــي »األفــق  أبــرز معــاين »ميثــاق االســتئان« املســتخلصة بطريــق التفّكــر وفــق مجــال الالَّ

اإللهــي« هــو: »مبــدأ األمانــة«، والداللــة الخاصــة بـ»ميثــاق االســتئان« هــي: الداللــة عــى وحدانيــة 

ــن بأوصــاف  ــام اليق ــري يف مق ــاق اإلشــهاد تقري ــار، إذ ســؤال ميث ــق االختي ــتَئِْمن بطري ــك املُْس املال

الربوبيــة، وســؤال ميثــاق االئتــان تخيــري يف مقــام الظــن بأوصــاف اإلنســانية املحّصلــة للمســؤول، 

ــي  ــال التواثق ــان. وللح ــة اإلنس ــى معرف ــة ع ــا ورتب ــرّب زمًن ــة ال ــت معرف ــة قّدم ــة التواثقي فالحال

مقامــان: إشــهادي يقينــي بالصفــات اإللهيــة »ميثاق اإلشــهاد«، وإشــهادي ظنــي بالصفات اإلنســانية 

»ميثــاق االئتــامن«. 

الميثاق المجّلي للصفات اإلنسانية
ــاق  ــى »ميث ــي ع ــتئان« املبن ــاق »االس ــق ميث ــا، وف ــل به ــة وقب ــان األمان ــس اإلنس ــل جن حم

ــا، وأظهــُر اســم تجــىَّ بــه الحــق ســبحانه وتعــاىل يف هــذه الحالــة هــو  اإلشــهاد« اســتمداًدا  وحفظً

»املالــك«، الــذي عــرض ملكــه عــى خلقــه، فهــو تجــلٍّ باملالكيــة اإللهيــة، وتجريــد لإلنســان منهــا، 

وصبغــه بصبغــة »اململوكيــة«، فأعــم مدلــول لألمانــة هــو »طلــب عــدم االحتيــاز« أي عــدم امللكيــة. 

أصل معنى »الثقة«:

ــة  ــة التعاملي ــا ففــي الحال ــا فرعه ــة، أم ــة التواثقي ــاق االســتئاين يف الحال ــن امليث ــة م أصــل الثق

ــاًل  ــه، فض ــل واجبات ــأِمن ويجه ــوق املتس ــم حق ــد يظل ــتأَمن ق ــن املس ــاين، لك ــألداء اإلنس ــّي ل املج

ــد  ــا فق ــإن خانه ــد«، ف ــاء بالعه ــب الوف ــو »واج ــات ه ــة، وأول الواجب ــى األمان ــة مقت ــن مخالف ع

تســيَّد للســلطان، واســتوىل عــى امللــك، وبــرده إىل أصلــه فإنــه عــدوان عــى املالكيــة اإللهيــة ونقــض 

ــي.  ــاق اإلله للميث

الواقع المعاصر والملكية اإلنسانية
إن تقــرر مــا تقــّدم تبــّن أن التحديــات املعــارصة تدفــُع باســتعادة مفهــوم امللكيــة مــن خــالل 

نقــد املفاهيــم التــي اختلســته وغيّبتــه، كشــًفا عــن أصلهــا يف »عــامل املواثقــة« وأنــه ُحجــب يف »عــامل 

املعاملــة«، كـ»نظريــة امللكيــة« عنــد »جــون لــوك« ومــن بعــده الليرتاريانيــن )الحّريانيــن(، فهــي 

ــا أدى النقــالب مقاصــده  ــه م ــًكا ل ــه ومال ــا  لعمل ــت اإلنســان خالًق ــاق، إذ جعل ــذا امليث خــرق له

))( ومــن املهــم اســتحضار تفريــق طــه عبــد الرحمــن اإلجــرايئ بــن »االســتئان« و»االئتــان«؛ مخصًصــا »االســتئان« بالداللــة عــى الصلــة بـ»ميثــاق 

االســتئان«، يف حــن أن »االئتــان« دال عــى عمــوم الصلــة بنظريتــه األخالقيــة الشــاملة للمواثيــق الثالثــة.
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لقانــون »املكــر االئتــاين«، إذ مــن نقــض امليثــاق عوقــب بنقيــض قصــده فيصــر مملــوكًا ال مالــًكا 

ملــا يظنــه ملكــه.

الفصل الرابع: »ميثاق اإلرسال ومبدأ التزكية« 
متناهــي ذاتــه ووفــق مســلك »التفكــر«، هــو معنــى  أبــرز املعــاين املســتخرجة مــن املجــال الالَّ

»مبــدأ التزكيــة« مــن حقيقــة »ميثــاق اإلرســال«، وميثــاق اإلرســال خــاص بالرســل -عليهــم الســالم-، 

ــال  ــم بك ــر أن امتيازه ــهاد، غ ــاق اإلش ــان وميث ــاق االئت ــم مبيث ــع أقوامه ــركون م ــل يش والرس

 الوفــاء باملواثيــق جعلهــم النــاذج التــي تُعيــد الوصــل بــن ميثــاق »اإلشــهاد« وميثــاق »االســتئان« 

ــريب الرســُل أقواَمهــم عليــه يف »حالــة املعاملــة« الفرعيــة، وهــذا وصــل  مبيثــاق »اإلرســال« الــذي يُ

بـ»حالــة املواثقــة« األصليــة، أي رد إىل ســؤال: ألســت مربيكــم؟ فالحــق ســبحانه هــو املــريب لرســله، 

ــا عــى ثالثــة  ــون ألقوامهــم؛ لتتكامــل يف هــذا امليثــاق كــاالت األطــوار التخليقيــة تعرّفً وهــم املُربُّ

ــريب«  ــرّب »امل ــتئامن، وال ــاق االس ــة يف ميث ــهاد، واملالكي ــاق اإلش ــة يف ميث ــة: األلوهي  أركان للربوبي

يف ميثاق اإلرسال. 

واملــريب هــو املــزيك لرســله وهــم بدورهــم يزكــون أقوامهــم تأســيًا  واقتــداًء بهــم، بربيــة حيــة 

مبــارشة مشــاهدة »تربيــة حضوريــة«. فـ»الربوبيــة«: »توجــب كــال الربيــة« و»الربيــة: عبــارة عــن 

ــال،  ــق األفع ــأيس »تخلي ــر«، فالت ــأسٍّ وتفكُّ ــن ت ــارة ع ــق عب ــى الفطــرة، والتخلي ــى مقت ــق ع تخلي

ــة  ــداًء بهــم، فيكــون تزكي ــة لألفعــال«، والتفكــر »تخليــق األفــكار اقت ــداء بالرســل، فيكــون تزكي اقت

لألفــكار«، فكالهــا )تزكيــة( »املتــأيس واملتفكــر باألصــل اإلشــهادي« ووصــل بالــذات اإللهيــة، فيكــون 

ــا. يســميه طــه عبــد الرحمــن أحيانًــا بـ»الربيــة والروحيــة«.  تعاملــه تعامــاًل آياتيًّ

التصــور الفقهــي االئتمانــي والتصورْيــن الفقهيْيــن: االئتماري 
والمقاصدي

ــله  ــة لتوّس ــى التزكي ــي ع ــاين -املبن ــور االئت ــد التص ــالك نق ــى مس ــيس تتج ــذا التأس ــد ه وبع

ــْن »التصــور االئتــاري« و»التصــور  بالحالــة اإلشــهادية-، فيفضــل التصوريــْن الفقهيــْن العامَّ

املقاصــدي«، ليبــّن مرشوعيــة ومتيــز الفقــه االئتــاين لدفــع التحديــات املعــارصة الختالفــه عنهــا، 

إذ أنهــا توصــال  إىل القيــم )اآلثــار( عــن طريــق االشــتقاق اللغــوي، بينــا التصــور االئتــاين توّصــل 

إليهــا بطريــق التلقــي اإلشــهادي، معتــرًا االشــتقاق اللغــوي أثــرًا مــن آثــار الحالــة التعامليــة املوروثــة 

عــن التلقــي التواثقــي. وإن ثبــت هــذا، فاألجــدر لنقــد املفاهيــم األخالقيــة املعــارصة هــو الخطــاب 

ــاين؛ إذ هــو األوىف. الفقهــي االئت
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النقد االئتماني لنظرية االقتداء عند »ليندا زاْغرِيْبسكي«
ــة  ــدا زاْغِريبْســي« الفيلســوفة األمريكي ــد »لين ــداء عن ــة االقت ــد نظري ــاين بنق ــد االئت ــدأ النق يب

األخالقيــة املعــارصة، املتميــزة بإنشــاء نظريــة أخالقيــة للفضائــل مؤسســة عــى مبــدأ االقتــداء، معترة 

ــة كــا شــاع، وقــد تناولــت  ــم األخالقي ــة، عــوض التعريــف باملفاهي ــم الواجب القــدوة مجســًدا للقي

ــد  ــم العقائ ــو تدعي ــا ه ــس«، إال أن غرضه ــم« و»القدي ــل« و»الحكي ــدوات »البط ــاذج للق ــة من ثالث

املســيحية بجعــل اإللــه القــدوة األســمى. وتختلــف عــن النظريــة االئتانيــة بأنهــا ال تســعى لالنعتــاق 

ــا بينهــا وبــن املفاهيــم الدينيــة، فكانــت ذات  مــن الســلطان العلــاين للمفاهيــم العلانيــة، جمًع

مقصــد ديــاين بوســيلة علانيــة، فوقعــت يف آفتــْن:

ها الديني.. ١ آفة »التشبّه الكياين لإلنسان باإلله«، وقد أورثها للنظرية االقتدائية شقُّ

ها العلاين.. ٢ آفة »التشبّه الوجداين لإلله باإلنسان«، وقد أورثها للنظرية االقتدائية شقُّ

وبعــد أن أثبــت ســؤال املرشوعيــة للفلســفة االئتانيــة ثــم امتيازها ثــم تطبيقها لدفــع التحديثات 

املعــارصة وفــق املواثيــق الثالثــة ومــا يختــص بــه كل ميثــاق مــن دفــع للمفاهيــم الخاصــة مبجالــه، 

تنتهــي األطروحــة الرئيســة للكتــاب يف الجــزء األول.

من اإلضافات الفلسفية في الكتاب
ــا،  ــة حقًّ ــة نفيس ــمَّ إضاف ــة؟ ث ــة أدوات تحليلي ــاين اإلمياني ــون املع ــف تك ــق األول: كي يف امللح

ــْن: ــريب؛ آلفت ــري الع ــاب الفك ــم الخط ــة عق ــف عل تكش

»آفــة بيانيــة« عطّلــت أســباب الذهــن منــذ االحتــكاك بالفلســفة اليونانيــة، مــا دعــى طــه 	 

لوضــع »الفلســفة التداوليــة« يف أول مرشوعــه الفلســفي قبــل االئتــاين.

ــطة 	  ــر بواس ــد نفك ــر، فـــ»مل نع ــة للفك ــة املوجه ــباب اإلمياني ــت األس ــة« عطَّل ــة إمياني و»آف

ــفة  ــع »الفلس ــة بوض ــذه اآلف ــدي له ــة للتص ــة الحالي ــذه املرحل ــاه يف ه ــا دع ــا«. م إميانن

االئتانيــة«. 

فنقــد طــه عبــد الرحمــن املتبــوع بالبنــاء داخــل املجــال التــداويل لــه »جانــب لســاين« يتصــدى 

ــل  ــة »التأثي ــداويل لســاين بني ــل ت ــن عم ــه م ــج ل ــا أنت ــرز م ــن أب ــاين، وم ــاين واملب ــن املع للفصــل ب

ــل  ــدى للفص ــاين« يتص ــب إمي ــان(، و»جان ــة بـ)اللس ــفة« عناي ــه الفلس ــم« يف »فق ــوي للمفاهي اللغ

بــن اإلميــان والفكــر )العقــل(، وجــاء بجديــد فريــد هــو أمينــة بنيــة »املفاهيــم اإلميانيــة« للمعــاين 

ــا  ــه اآليّن. مقدًم ــة« ملرشوع ــدم، و»األمين ــه املتق ــوي« ملرشوع ــل اللغ ــة«. فـ»التأثي الفلســفية »مفهم
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منوذًجــا  تطبيقيًّــا لإلبــداع الفلســفي مــن خــالل املعــاين اإلميانيــة، ومبيًنــا الســات األساســية للمفهوم 

الفلســفي مــن منظــور ائتــاين، تأسيًســا عــى أصلــْن جامعــْن:

األول: »األصل يف األشياء االئتان عليها، ال االمتالك لها«.

الثاين: »األصل يف األفعال االختيار لها، ال اإلجبار عليها«.

نابــًذا بـ)االئتــان( و)االختيــار( »الصبغــة االعتقاليــة للمفاهيــم الفلســفية«، مبنهــج إثبــات 

ــا مســتوى إخــراج املفاهيــم  املرشوعيــة باملشــاكلة مــع الســات االئتانيــة للمعــاين اإلميانيــة، مبيًن

الفلســفية وفــق املجــال اإلنســاين املقيّــد واملعتقــل للمفاهيــم واملعتقــد حيازتــه لهــا، واملجــال اإلميــاين 

املوســع للمفاهيــم لتوجهــه لألفــق اإللهــي غــر املتناهــي، فمعانيــه متكــرة واســعة ال مقيّــدة، ويؤمتن 

عليهــا وال يحيــط بهــا وميتلكهــا، وميكــن إجــال الفــرق بــن بنيــة املجالــْن، عــى النحــو التــايل:

ــار بتبيــن كيفيــة نقــل املعــاين اإلميانيــة الســابحة يف فضــاء االحتضــان ال االعتقــال  ويــأيت االختب

ــة  ــة معلمن ــاٍن إمياني ــا مع ــارصة بوصفه ــفية املع ــم الفلس ــار املفاهي ــفية، واختب ــم فلس إىل مفاهي

علمنــة واعيــة كــا تجلَّــت عنــد هيجــل، أو غــر واعيــة كـ»مرهنــة العلمنــة« عنــد مفكــري الحداثــة، 

ــت  ــة ويثب ــة الحداث ــا تبطــل مرشوعي ــة، وبإبطاله ــزة األساســية للحداث ــة هــي الركي بوصــف العلمن

وهــم اســتقالل الفلســفة عــن اإلميــان. وهنــا يجــد الفكــر الحــدايث نفســه يف مــأزق؛ إذ العلمنــة هــي 

الحضن اإلمياين العقل الفلسفي

معتقل: املفاهيم الفلسفية )تعتقل فيه( مجال: املعاين اإلميانية تجول فيه

خاصيته: االمتالك خاصيته: االئتان ال االمتالك

سات معانيه: 

"القصد املعنوي": "من يقصد ال يلتقط". ١

"اإليحاء املعنوي": "من يوحي ال يحيط". ٢

"اإللباس املعنوي": "من يلبس ال ينتزع". ٣

"التمثيل املعنوي": "من مُيثّل ال يصور". 	

سات مفاهيمه:

"االلتقاط املفهومي" . ١

"اإلحاطة املفهومية" . ٢

"االنتزاع املفهومي" . ٣

"التصوير املفهومي" . 	
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األســاس، والديــن تراجــع، فــإن كانــت العلمنــة مــا هــي إال املفاهيــم الدينيــة مختلســة فيقــع اإللــزام 

بتجــاوز مرشوعيــة الحداثــة ملعقوليتهــا إىل ال معقوليــة الحداثــة. 

العلمنة واألمينة:

ــات  ــدم إثب ــي تُق ــة« الت ــن بـ»األمين ــد الرحم ــه عب ــأيت ط ــة، ي ــة العلمن ــات ال مرشوعي ــد إثب بع

مرشوعيتهــا باملشــاكلة بــن الحضــن اإلميــاين والعقــل الفلســفي، فـ»األمينــة«: »عبــارة عن نقــل للمعاين 

اإلميانيــة إىل املفاهيــم الفكريــة عموًمــا والفلســفية خاصــة نقــاًل ال يقــع فيــا وقعــت فيــه العلمنــة 

مــن التناقضــات، متســبّبة يف تهافــت الحداثــة«، وتقتــي األمينــة التأســيس عــى عقــل يتجــاوز عقــل 

العلمنــة »املجــرد« إىل »العقــل املؤيــد«، ومــن مســلامتها: »االحتيــاج إىل األســاس الدينــي« و»التوســل 

بالتســليم واليقــن«. وهــذه األمينــة درجــات: األدىن »األمينــة املصححــة« هــي: التــي تُخــرج املفاهيــم 

ــل  ــا، كالتمثي ــة املصححــة له ــارص الفرعي ــة بتزويدهــا ببعــض العن الفلســفية عــن صبغتهــا االعتقالي

ســة« وهــي: »نقــل املعــاين اإلميانيــة األصليــة إىل مفاهيــم  عــوض التصويــر...، واألعــى: »األمينــة املؤسِّ

فلســفية تُزحــزح األســس الفلســفية التــي تُبنى عليهــا صبغتهــا االعتقالية، كـ»اســتبداد العقــل املجرد« 

بالرفــع للتعــايل والعمــل. ومــن ذلــك إثبــات األمينــة بإعــادة تعريــف »اإلنســان« و»املفهــوم«. 

المواثيق وجمع القرآن الكريم
أمــا امللحــق الثــاين: »منظــور االئتــان وجمــع القــرآن« فهــو اختبــار ملواثيــق الربوبيــة يف حادثــة 

»جمــع القــرآن« يف زمــن الصحابــة�. 

نسق المواثيق االئتمانية
ــات  ــص بتجلي ــي تخت ــة« الت ــق االئتاني ــق املواثي ــة »نس ــاب بخامت ــن الكت ــزء األول م ــم الج خت

ــاق: ــكل ميث خاصــة ل

ميثاق اإلشهاد: الرب يتجى بوصف »اإلله« مواثقة عى »وحدانية اإلله«.. ١

ميثاق االستئامن: الرب يتجى بوصف »املالك« مواثقة عى »وحدانية املالك«.. ٢

ميثاق اإلشهاد: الرب يتجى بوصف »املريب« مواثقة عى »وحدانية املريب«.. ٣

وكل مواثقــة تســتلزم املواثقــة األعــى منهــا، وتتفــق يف تحصيــل اإلنســان للمعرفــة، ولــكل ميثــاق 

نــوع معرفــة، فميثــاق اإلشــهاد: »معرفــة بربـّـه« ليعبــده، وميثــاق االســتئامن: »معرفــة مبســؤوليته« 

ــه  ليتحّمــل األمانــة، وميثــاق اإلشــهاد: »معرفــة بنفســه« ليزكيهــا. ويظهــر النســق بــأن »يعــرف ربّ

ويعــرف مســؤوليته قبــل أن يعــرف نفســه، بــل إن معرفتــه بربـّـه هــي واســطته إىل معرفة مســؤوليته، 
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ومعرفتــه مبســؤوليته هــي واســطته إىل معرفــة نفســه، بحيــث ال يعــرف اإلنســان نفســه حــق املعرفــة 

ــل يف  حتــى يعــرف نفســه مســؤواًل  أمــام ربـّـه« فغايــة غايــات حالــة املواثقــة: »جعــل اإلنســان ُيحصِّ

حالــة املعاملــة، التخلُّــق الــروري ليكــون إنســانًا صالًحــا".

الجزء الثاني من الكتاب: »المفاهيم العلمانية«
ــة« يف  ــق »األمين ــة(، واملخصــص لتطبي ــم العلامني ــي )املفاهي ــوان فرع ــاين تحــت عن والجــزء الث

حــق املفاهيــم إلبطــال علمنتهــا، فبــدأه بتمهيــد يراجــع فيــه مــا ســبق ليصلــه مبــا أقبــل، ومــن ذلــك 

ــل مفهمــة  ــارشة مــن النصــوص، ب ــة ليســت هــي االستشــهادات املب ــم اإلمياني ــأن املفاهي ــر ب التذك

املعــاين اإلميانيــة كــا تقــدم، وأن كثــرًا مــن مفاهيــم النظريــات األخالقيــة املعــارصة تضّمنــت معــان 

إميانيــة، ووســيلة نقدهــا بالنظــر االئتــاين، إذ هــو نســق متكامــل ال مجــرد معــاٍن إميانيــة. ويف كل 

فصــل يقصــد أصالــة األصــل اإلميــاين لــكل نظريــة أخالقيــة معــارصة أُسســت عليــه، وعــت بــه أم مل 

تــع، ســعيًا  إلبطــال األســاس العلــاين للمفهــوم، وإثبــات أصلــه اإلميــاين بـ»األمينــة« الخاصــة بــكل 

ميثــاق. فهــذا الجــزء تطبيقــي ميــارس الطريقــة التنظريــة األهــم ذاتهــا يف الجــزء األّول.

وهذه املفاهيم هي: 

»مفهــوم املعياريــة األخالقيــة« الــذي اهتمــت بــه فيلســوفة األخــالق األمريكيــة املعــارصة ١. 

ــغارد«. »كريســن كورْس

»مفهــوم األمــر اإللهــي« مــن وضــع تيــار فلســفي منطقــي اســتقل عــن »الدهرانيــة«؛ لقرنــه ٢. 

ــه« هــي  ــأن »إرادة الل ــن، مســلًّا ب ــة، إذ »األخــالق تابعــة للدي ــن قــرن تبعي األخــالق بالدي

األصــل يف األخــالق، وباحثـًـا عــن أصــول هــذه املســلّمة يف تراثــه الفكــري، ومطلًقــا عــى هــذه 

األصــول اســم »اإلرادة الالهوتيــة«، ولــه نظريتــان: »نظريــة األوامــر«: مــن وضــع األمريــي 

ــي  ــة«: لألمري ــة القصدي ــر. و»النظري ــة« أوام ــد »اإلرادة اإللهي ــذي يع ــز« ال ــرت آدام »روب

»فيلــب كويــن« عــادًّا »اإلرادة اإللهيــة« قصــوًدا. وقــد اختلفــت نظرتاهــا يف صلــة األخــالق 

بــاإلرادة اإللهيــة تعبًــا لنظرتيْهــا لــإلرادة اإللهيــة. وبالنقــد االئتــاين للنظرتــْن تتبــن آفاتهــا 

وعلمنتهــا ومــن ثـَـمَّ تصحيحهــا.

ــه« هــي ٣.  ــن وضــع اإلســرايل »جــون ماكيي ــة م ــن خــالل نظري ــج م ــة« يعال ــوم القيم »مفه

ــا الوجــود القيمــي املوضوعــي )الطبيعــي(، إال  ــة الخطــأ The Error theory« ناقًض »نظري

أنــه مل يبــن كيفيــات وجــود األخــالق، فهــذا هــدم بــال بنــاء، لــذا أعــاد »منظـّـروا الخطــأ« مــن 

بعــده تأويــل كيفيــات األخــالق. والنقــد االئتــاين لنظريــة الخطــأ يســتظهر أبــرز اإلشــكاالت 
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ــة«،  ــعور بالغراب ــة« و»الش ــييء القيم ــامل« و»تش ــزال الع ــة: »اخت ــذه النظري ــفية له الفلس

وعالجهــا بإخــراج مفهــوم العــامل مــن الوصــف الظاهــرايت إىل الوصــف اآليــايت.

ــة . 	 ــوفة النيوزيالندي ــا الفيلس ــي وضعته ــة« الت ــة الثق ــالل »نظري ــن خ ــة« م ــوم الثق و»مفه

ــابقة. ــم الس ــت املفاهي ــي عالج ــا الت ــة ذاته ــا بالطريق ــر«، أيًض ــت باي »أَنِي

ــره األول الفيلســوف األملــاين »هانــس يونــاس«، وكــذا 	.  »مفهــوم املســؤولية الحضاريــة« ملنظّ

عالجــه بالطريقــة نفســها »أمينــة املفاهيــم«. 

ــز« ٦.  ــون رول ــا »ج ــي وضعه ــة« الت َولي ــة الدُّ ــا: »العدال ــة«، وأنواعه ــة العاملي ــوم العدال »مفه

ويعالجهــا طــه عبــد الرحمــن بـ»ميثــاق االســتئان«، و»العدالــة العومليــة التــي تعتــر حــدود 

الــدول« التــي اعتمدهــا الفيلســوف األملــاين »تومــاس بوّغييــه« ويعالجهــا طــه عبــد الرحمــن 

بـ»ميثــاق اإلشــهاد«، و»العدالــة العومليــة التــي ال تعتــر حــدود الــدول« وهــي مثــرة انتقــاد 

األمريكيــة »مــارث نســباوم« لنظريــة »جــون رولــز«، ويعالجهــا طــه عبــد الرحمــن بـ»ميثــاق 

اإلرســال«. وباألمينــة تقــاوم العلمنــة بالرد للمبــادئ الثالثة: »الفطــرة« و»األمانــة« و»التزكية«، 

املســتلزمة لوجــود عدالــة أوســع مــن األنــواع املذكــورة، وهــي »العدالــة الكونيــة«. 

وبــذا تنتهــي أطروحــة الكتــاب الفرعيــة املتعلقــة بتطبيــق النظريــة االئتانيــة يف ســياق 

»املفاهيــم« بـ»األمينــة« لدفــع »العلمنــة«. ويلحــق بالكتــاب »العامليــة االئتانية والســؤال الســيايس« 

ــه  ــى املمكــن وقوع ــث األع ــة الســؤال الســيايس باملثال ــن إجاب ــة ع ــاوى قصــور االئتاني ــع دع لدف

ــوز،  ــامل ال الح ــكن إىل الع ــل الس ــي، بتحوي ــالك األخالق ــن اله ــامل م ــاذ الع ــي إلنق ــديد األخالق بالتس

ــة. ــة« ال املواطن ــي »املعامل ــات التآخ ــازة، وعالق ــة« ال الحي و»األمان
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