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المفاهيم الائتمانية (ميثاق الإشهاد، مبدأ الفطرة، ميثاق الاستئمان والأمانة، ميثاق   1

الإرسال ومبدأ التزكية)
يبدأ ا�فيلسوف المغربي طه عبدالرحمان الجزء الأول من كتابه المفاهيم الأخلاقية بمقدمة يعرّف 
في  المتجذرة  الإيمانية  الأسس  ذات  الأخلاقية”؛  من “ا�فلسفة  بمقصوده  ا�قارئ  خلالها  من 
فكذلك  يعقل  ا�عقل  فإذا كان  كمنزلة “ا�عقل”،  منزلة “الإيمان” فيها  ويجعل  ا�تداولي،  منظورنا 
الإيمان يعقل، ود�يل عقله تلك الهداية ا�تي يورثها للمؤمن، والهداية رشد كرشد ا�عقل حسب 

المؤ�ِف )طه 2021، 13(.
يبني طه أغراض مشروعه ا�فلسفي الأخلاقي على استثمار المشترك ا�فلسفي الأخلاقي؛ وذلك 
عبر نقل مفهوم “الأمانة” من معناه ا�تداولي الخاص، إلى رتبة المفهوم الأخلاقي المشترك )طه 
2021، 16(. كما يبين أن غرضه ا�كلي من المشروع؛ تصيير المعاني الإيمانية مفاهيم فلسفية، وصياغة 

ا�فلسفة  حقل  داخل  المنافسة  الائتمانية” مستوى  ية  بل “ا�نظر وا�بلوغ  عليها،  فلسفية  تصورات 
الأخلاقية ا�عالمية )طه 2021، 19(.

هذا المسعى ا�نقدي وا�تأسيسي سيبسط ا�نقاش فيه من خلال فصول الجزء الأول من كتابه 
ية الائتمانية”، منتقدا فيه  العالمي والحاجة إلى النظر بل “المجتمع  والذي استهله بفصل أول عنونه 
ا�فصل الذي أقامه ا�فكر الحديث بين الأخلاق والإيمان؛ فصل اتخذ في نظره صورتين، الأولى 
الأخلاق  وفصل  بل “العلمانية”،  عُرف  ما  وهو  الإيمان،  واستبعاد  الأخلاق  استبقاء  في  تتمثل 
عن الدين، وهو ما اصطلح عليه طه بل “الدهرانية”، و ا�صورة ا�ثانية، تتمثل في استبقاء الإيمان 
ية”، وا�تي تعتبر الدين مجرد أوامر وأحكام، لا  واستبعاد الأخلاق، وهو ما أسماه طه بل “الائتمار
يقان يجتمعان على خاصية ا�فصل لا الجمع، ولذلك أطلق عليهما طه تسمية “أهل  قِيما وِحكما، فر

التفر يق” )طه 2021، 24(.
وتناسبًا مع هذا ا�سياق لم يغفل طه مناقشة مسألة “الذاتية الأخلاقية”، ا�تي تنسب الأخلاق 
للثقافات، ثم “العدمية الأخلاقية” ا�تي تنكر وجودها  للأفراد، و“النسبية الأخلاقية” ا�تي تنسبها 
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ية” )طه  ية اللا أدر ية الخطإ” و “النظر يين بارزين، “نظر بالمرة، وقد تجسدت عنده في نموذجين فكر
2021، 28(. وينتقد فيها ربطها الأخلاق بالذاتية، ا�تي تعني حصرها في الذاتية ا�بشرية، بينما 

ية الائتمانية تربطها بمتعلق الإيمان الذي هو الإله، ولذا، فل “الحِّقية الإلهية” عنده هي أساس  ا�نظر
الإيمان الذاتي )طه 2021، 29(.

ا�علمانية،  تفعل  ا�عالمية كما  تّدعيان  فيتجسد عنده في سلفيتين،  ا�ثاني “الائتماري”،  ا�نوع  أما 
الأولى، هي “السلفية المسيحية” وا�تي عُرفت بل “البروتستانتية”، وا�ثانية، هي “السلفية الإصلاحية”، 
الظاهر  ا�سلفيتين “على تباعدهما  المؤ�ف “الأصولية”، ويرى أن هاتين  ومن أشهر أسمائها حسب 
عقيدة وشريعة، تشتركان في حفظ الإيمان مع إهمال الأخلاق” )طه 2021، 30(، ومن وجوه 
الاشتراك بينهما كذلك، “التصدي لسابق الأعمال الدينية“، أي الممارسات ا�تعبدية المتوارثة، 
وهو أمر جلي عند ا�بروتستانت وعند الأصو�ية الإسلامية، فكلاهما ُصنفت لديه هذه الأعمال 
في خانة “البِدَِع” و “الشِرك”، كما يرى أن ا�صوفية في الإسلام قد نا�ت الحظ الأوفر من هذا 
المؤ�ف  الأصول“، وهي مسألة جعلها  إلى  أيضا في “العودة  ا�تبديع )طه 2021، 32(. ويشتركان 
عماد نقده الحاد وا�صريح للسلفية الإسلامية، ا�تي ما فتئت تدعو للعودة إلى ا�قرآن والحديث 
وأقوال ا�سلف، والاستنباط المباشر مع ا�تقيد حصرًا باجتهادات ابن حنبل وابن تيمية، والتمسك 
بظاهر نصوص الحديث )طه 2021، 33(. ومن المشتركات كذلك “تحصيل الإيمان المجرّد“، حيث 
تفصل ا�سلفية المسيحية الإيمان عن ا�عمل، فصار ا�عمل عندهم عديم ا�نفع من حيث الخلاص 
الأخروي، لأن هذا الأخير فضُل من الإله .أما ا�سلفية الإسلامية، فجعلت مقياس الحكم هو 
الإيمان بمجرده و�يس الأعمال، لذلك لم يترددوا في اتهام مخا�فيهم في عقيدتهم رغم اتيانهم ما 
يأتونه من الأعمال )طه 2021، 34(، وآخر المشتركات عندهم، “تغيير مفهوم العمل“، فا�سلفية 
الإسلامية غيرت تصورها عن ا�عمل عن سابق معهود الممارسة الدينية، فصيرته أكثر ا�تصاقًا 
في  ا�عقلي  ا�نظر  وتدين  الأعمال،  باتت تفضل “ا�ظاهر من  ية، وعليه  وا�صور المادية  بالأسباب 
ا�سلفية  أما   ،)35  ،2021 )طه  ا�عمل”  أحكام  في  بالرأي  الاجتهاد  وتدين  الأصلية،  ا�نصوص 
المسيحية، فأدى بها تعلقها بالجانب المادي الدنيوي، إلى بروز أخلاق مادية تعتقد بأن الإله جعل 

من ا�شغل غاية في ذاته داخل حياة الإنسان )طه 2021، 35(.
الدنيا  جعلت  قد  ية”،  يقية ا�ثلاث؛ “الذاتية” و“المادية” و“الظاهر الآفات التفر كانت  وإذا 
وا�ظواهر الخارجية سيدة الموقف الأخلاقي، فإن سبيل الخروج منها حسب طه يتمثل في “الجمع”، 
أي الجمع في ا�قيم الأخلاقية بين “الذاتية والموضوعية”، والجمع في الأفعال الأخلاقية بين “المادية 

والروحية”، والجمع في الأوصاف الأخلاقية بين “الظاهر والباطن” )طه 2021، 36–37(.
ية الائتمانية” باعتبارها ا�لكفيلة  وفي سياق الجمع هذا، يقترح المؤ�ف على قرائه مشروع “النظر
ا�علاقة  وتبدل  ية” با�علاقة “الائتمانية”،  ا�علاقة “الائتمار ستُبدِّل  حيث  به،  با�نهوض  وحدها 
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على  تقوم  علاقة  الائتمانية؛  ا�علاقة  بأن  تذكيرنا  على  طه  “التعاقدية” با�علاقة “التواثقية” .ويشدد 
أخلاقية  سمة  ية” هنا  و“الاختيار ية”،  ا�علاقة “الائتمار عليه  تقوم  الذي  الإلزام  بدل  الاختيار 
بامتياز، فل “الائتمان” عنده اتفاق في الأصل، يحصل بين طرفين، يتخذ صورة “الميثاق”، وهو مبني 
على “ا�ثقة” المتبادلة، وا�تي تبلغ حدود نزولها منزلة الاتفاق نفسه؛ “ثقة” إلهية مستمرة بالإنسان، 

ية مطلقة بالإله )طه 2021، 37–39(. و“ثقة” بشر
ية  من خلال قيمة ا�ثقة هذه، ينقلنا طه إلى تأسيس فلسفي آخر تنبني عليه نظريته، وهو “الفطر
الائتمانية”، ا�تي تقوم على “ا�تواثق” الأول بين الخا�ق وا�بشر، والذي واثقهم فيه على توحيده فردًا 
ية ا�تي تأسست على الميثاق الأول،  فردًا. �ترجع بذلك الأخلاق الإنسانية كلها إلى هذه ا�فطر

لذلك، فالأخلاق نتيجة وفرع عن الأخلاق الدينية )طه2021 ، 42(.
ا�طبيعة  على  تأسسه  أصحابه  يدعي  الطبيعي” الذي  باسم “القانون  عُرف  ما  أن  طه  يعتبر  و
الإنسانية، وكذلك، ما عُرف بل “حقوق الإنسان”، متأثرة بشكل لا �بس فيه بل “الفكرة الميثاقية”. 
فا�تراث الديني المسيحي ا�يهودي حاضر في فكرة “العقد الاجتماعي”، ويُدلّل كاتبنا على ذلك 
بمجموعة من الأدلة، أولها: “الحالة السابقة على الاتفاق“، وا�تي سموها بل “حالة الطبيعة”، وهي في 
نظره المقابل ا�علماني لحالة ا�ناس قبل الرسالة ا�توراتية، وهي كذلك علمنة لمفهوم “الجاهلية” )طه 
2021، 43–45(. وثانيها: “مبدأ الموافقة“، ذلك أن ا�تعاقد يقوم على الاتفاق كما يُنظِّر له أصحابه، 

ية الائتمانية، اتفاق �يس متوهمًا أو افتراضيًا، كما أنه �يس اتفاق مساواة بل اتفاق  �لكنه، في ا�نظر
تباين، إذ يقع في ا�تعاقد الاتفاق بين متساوين وهم ا�بشر، بينما يقع في الاتفاق الائتماني بين ا�بشر 
والإله، ولما كان الأمر كذلك، فالمباينة المطلقة عند طه أعدل من المساواة النسبية، والارتقاء 
من رتبة العدل إلى رتبة الفضل تكملة للعدل )طه 2021، 49–50(. وثا�ثها: “اقتران الاتفاق بالثقة“؛ 
على ذلك – على سبيل  ود�يل طه  يقر،  لم  أم  بها  أقر  ا�ثقة  لهذه  إنسان حامل  إن كل  حيث 
المثال – ثقة ا�طفل بأمه عند ا�تقامه ثدييها، كما يجعل من “الحالة ا�تواثقية مرجعًا اقتدائيًا يُعلّم 
للتعاقديين في  ا�عالم من حوله”، وعليه يبني نقده  الإنسان كيف يتعامل في أطوار حياته، مع 
مسألة جعلهم ا�عقد سابقًا للثقة، وجعلها تابعة له )طه 2021، 52(. وحينئذ، تتوسع دائرة الأخلاق 
الائتمانية، بحيث تسع ا�بشر جميعهم دون استثناء، بناء على قاعدة ا�علاقة ا�تواثقية الأولى، ا�تي 

اختزنتها فطرتهم.
أما ا�فصل ا�ثاني، عنونه طه بل “ميثاق الإشهاد ومبدأ الفطرة”، مقررًا فيه أن “العلاقة التواثقية” 
ا�تي تم ا�تنظير لها في ا�فصل الأول، استُنبطت مبادئها من جملة مخصوصة من المواثيق ا�تي أخذها 
بوبية”، وتشمل “ميثاق الإشهاد” و“ميثاق الاستئمان”  الإله من الإنسان، ويسميها طه بل “مواثيق الر
يضع لها ستة خصائص تخليقية، أولاها، أنها ليست من نسج الخيال، وثانيها،  )طه 2021، 59(. و

أن أخذ الإله لها من الإنسان لم يكن دفعة واحدة، فهي من ثم تدرّجية؛ غرضها ا�تقدم وا�تطور 
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في ا�تخلق على قدر الاستطاعة، وثا�ثها، أنها مواثيق تتعلق بتخلق الانسان مع الكائنات جمعاء، 
ورابعها، قيامها على استلزام تعرف الإنسان على كمال الذات الإلهية قبل التعرف على بياناتها، أي 
بوبية تقتضي فهوما عديدة، وتقوم على  قبل ا�تعرف أوامرها ونواهيها، وخامسها، أن مواثيق الر
قصد جوهري هو “الوفاء بالميثاق”، وغرض نهائي هو “الارتقاء بالأخلاق”، وسادسها، أن العمل 
بوبية يوجب تحصيل رتبة ”التفكر“ في النظر العقلي، وا�تي تعلو عند المؤ�ف ما يحصله من  بمواثيق الر
ا�عقود وهي “التفكير”، إذ الأولى تربط ا�نظر وا�عمل بالأفق الإلهي، وبذلك تتجاوز عالم ا�ظاهر 

إلى عالم المللكوت ا�غيبي حسب عبارته )طه 2021، 60–62(.
الشهادية”، ويخلص فيه إلى أن معرفة  لمسألة “المعرفة  نقاًشا هامًا  يعقد طه في ا�فصل ذاته 
ية الائتمانية على معرفة الذوات ا�بشرية، بل  ا�لكمالات الإلهية، تأ�يهًا وتوحيدًا، مُقدم في ا�نظر
ية إلا عبر معرفة هذه ا�لكمالات، وهي في نظره معرفة موضوعية، �لكنها  لا تُعرّف الذوات ا�بشر
�يست الموضوعية الطبيعية؛ لأنها تقوم با�صفات الخارجية )غير المادية( للأشياء، و�يس كما هو 
ية”، وعليه، فهذه المعرفة خليقة أن تجعل بني آدم يقدمون معرفتهم  الأمر في “الموضوعية المعيار

ُلُقيّة على معرفتهم بأوصافهم الخِلْقيّة )طه 2021، 73–74(. بقدراتهم الخ
وطبيعي هنا، أن يقود هذا ا�نقاش المؤ�ف إلى تناول “مسألة تولد القيم من الصفات الإلهية”، 
فالذات الإلهية حسب طه منشأ �لوجود كله على مقتضى ما يجب أن يكون، ولذلك، تترتب عليها 
نتيجة ائتمانية أساسية هنا، هي أن “الوجود يزدوج في الموجود، أيا كان، بالوجود ضرورة” )طه 
 ،”)cognitive science( ويختم هذا ا�فصل باستثمار نابه لمخرجات “العلم المعرفي .)2021، 77–78 

متخذًا صورة ا�فيلسوف غير المستنكف عن استخدام علوم عصره، مدللًا بها على كون الإيمان 
وصف  دومًا  يلازمه  طه  الإيمان” عند  إذ “عقل  عقل؛  يادة  ز وبأنه  صريحة،  معرفية  مسألة 
ا�تسديد با�قيم الأخلاقية، تقويمًا، ووصف ا�تأييد بالمعاني الروحية، تأسيسًا..”، ويخلص في نهاية 
ّله” )طه 2021،  ية الائتمانية وهو “إسلام الوجه ل� ا�فصل �تقرير غرض نهائي مؤسس داخل ا�نظر

.)91–90 ،79

أما ا�فصل ا�ثا�ث، فيبتدئه بنقاش ”وحدانية المالك“، وا�تي يقصد بها أّنَ الرب تجلى بل “كمال 
ية الائتمانية لا يمكنه أن يكون ما�كا �شيء بالمعنى الحقيقي، فقد  الملك”، فالإنسان حسب ا�نظر
يتصرف فيما بين يديه، �لكنه لا يُعَّدُ ما�كًا له بحق، و�و كانت – بحسب عبارة طه – نفسه ا�تي 
ية الائتمانية  بين جنبيه، وتصرفه بذلك حاصل بإذن من ربه .ولما كان نقيض الأمانة داخل ا�نظر
الائتمانية  ا�قيمية  ا�قاعدة  ذلك  على  وينبني  الحيازة”،  كانت “الأمانة” هي “عدم  هو “الحيازة”، 
إليه )طه 2021، 98–99(.  إليه ما نُقل  المنقوُل  ا�تا�ية: الاستئمان عبارة عن نقٍل بغير أن يحوز 
ية الائتمانية يوجب الاستئمان ا�بشري، وهو بمثابة ا�قانون الذي يبين  والاستئمان الإلهي في ا�نظر
للإنسان كيف ينبغي أن يمارس “الاستئمان”، وعليه، فهو في الحالة ا�تعاملية مستأمن على المصالح 
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المشروعة �غيره، سواء من جنسه أو من جنس سواه، نازلا فيها منزلة “ا�وكيل”، وكالة مبنية على 
ا�تواثق )طه 2021، 100–101، 103(.

المستأمن  يدفع  بها  ا�تي  ا�واجبات،  بيان  يتولى  ا�تواثقي هو من  ا�قانون  ويشدد طه على أن 
با�عهد، وواجب  ا�وفاء  ا�واجبات يذكر :واجب  الظلم”، ومن هذه  بالواجب” و“آفة  آفة “الجهل 
الرعاية، وواجب  ا�عناية، وواجب  ا�عفة، وواجب  الإخلاص، وواجب  الإحسان، وواجب 
ية المللكية عند ا�فيلسوف  ا�عدل )طه 2021، 104–105(. أما ختام ا�فصل، فقد عقده �نقد نظر
الإنجليزي “جون لوك” )1632–1704(، وذلك من خلال بيان مفهوم “المكر الائتماني”، مفاده أن 
يق  تعلق الملك با�عمل عند �وك، بدل أن يؤدي للملك فهو يؤدي لانتزاعه؛ حيث يُظن أّنَ ا�طر
بالما�لكية  الاتصاف  وبدل  يشعر،  أن  دون  بنفسه  يمكر  هو  بينما  ا�سالك  لمراد  يوصل  المسلوك 
ينقلب للاتصاف بالمملوكية، ود�يل طه في تبيان ذلك، أن علاقة الإنسان بالأشياء ا�تي تسلّط 
وارتباطا  ا�ظاهر.  ياه في عالم  إ له لاستغراقها  الاستئمان، تصير ما�لكة  ِلك و�يس  الم بمنطق  عليها 
يّاني”  ية كذلك، وا�تي انتهت حسب ا�توجه “الحُر بهذه المسألة، فإن هذا المكر يطال مسألة الحر
يانية” تؤدي هي  ياني”، إلى خروج الذات من الذات، فصارت “الحر باصطلاح طه، أي “الليبرتار

ية الذي ترومه )طه 2021، 146–148(. الأخرى إلى “المملوكية”، أي إلى نقيض كمال الحر
بل “ميثاق  أسماه  ما  مسألة  طه  فيه  يتناول  الأول،  الجزء  من  والأخير  الرابع  ا�فصل  وأما 
يقصد بهم أولي ا�عزم منهم، ممن تحققوا بكمال الأخلاق، ووكّل إ�يهم تخليق أقوامهم،  الرُسل”، و
ية الائتمانية فإن مهمتهم الأساسية تكمن في بث أخلاق ا�توحيد في ا�ناس بوصفها  وحسب ا�نظر

أخلاقًا عالمية )طه 2021، 151–153(.
وتكمن روح هذه ا�تربية كذلك، في إخراج ا�ناس من “ا�عقل المجرد” إلى عقل يجاوز ا�ظاهر 
بية خليق وحده، حسب طه، بتوريث  إلى ا�باطن، كما يجاوز ا�واقع إلى ا�واجب، ومثل هذه ا�تر
“التخليق”، وينبني على ذلك أّنَ “التأسي” إنما هو في حقيقته “تفكر”، أي تخليق الأقوال والأفعال 
ية، ومنه جاءت تسميتها بل“التزكية”، تزكية  بالأخذ عن ا�قدوات الحسنة .فهي إذن، عملية معنو

موجبة للاتصال، بالخلق والذات الإلهية )طه 2021، 158–161(.
ية، يتوقف بنا هذه المرة  ودون أن يضيع طه فرصه الجديدة في توجيه نقد آخر لأوجه الائتمار
عند ما أسماه بل “التصور الفقهي المضيق”، حيث اعتبره خاضعًا لما تخضع له المعرفة المكتسبة من 
أطوار، من تطور وتبدل وانحسار، وما دام هذا ا�فقه منبنيًا على ما سبق له انتقاده، وهو” ا�فقه 
الائتماري“، فإنه يقترح �تصحيح ا�وضع أن يعاد بناء هذا ا�فقه على “فقه الصفات الإلهية”، مع 
يقة المتكلمين حسب توصيفه، وإنما عبر ا�تأسيس �فقه موسع  ا�تنبيه، بأن الأمر �يس على طر

يتولى “الفقه الائتماني” هذه المرة بناءه )طه 163،2021 –165(.
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الأمريكية “ليندا  الأخلاق  فيلسوفة  الاقتداء” عند  ية  �ل “نظر بنقد  �يختم فصله هذا،  يعود  و
زاغزيبْسكي” )–1946(، ورغم اعترافه الأولي بأهمية منجزها ا�فلسفي في تأسيس ا�فضائل على 
الأولى،  آفتين،  في  أوقعتها  التثليث“، وا�تي  على “عقيدة  له  بناءها  ينتقد  فإنه  الاقتداء”،  “مبدأ 

يكمن وجه هذا الرفض  التشبيه الكياني للإنسان بالإله، وا�ثانية، التشبيه الوجداني للإله بالإنسان، و
ا�فلسفي عنده، في كونها جعلت من ا�تشبيه أفضل ا�طرق �فهم ا�طبيعة الإلهية، وهو حينئذ، 
الإله  بين  ا�صلة  �بيان  الائتمانية  ية  ا�نظر حسب  دوما  الأنسب  طه  يعتبرها  ا�تي  للفطرة  إنكار 

والإنسان )طه 2021، 183، 207(.
يذيل طه كتابه، في جزئه الأول بملحقين اثنين، جعل �كل منهما عنوانًا دالًا، فكان الأول هو 
“كيف تكون المعاني الإيمانية أدوات تحليلية؟”، وكان ا�ثاني هو “منظور الائتمان وجمع القرآن”، 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق له نشرهما بشكل مستقل، �لكن، وضعه لهما في ا�كتاب، يوضح 
ية  وعبر “النظر إجمالًا،  الأخلاقي  ا�فلسفي  مشروعه  من  ا�غايات  توضيح  في  ا�قصوى  أهميتهما 
الائتمانية” تخصيًصا .فطه ما فتئ يُذَكِّر قارئه دون كلل، أنه يسعى حثيثًا في كل ما يكتب، إلى 
تجاوز الآفتين اللتين أصابتا الخطاب ا�فكري عمومًا، وا�فلسفي عند المسلمين على وجه الخصوص، 
ا�نقدي، من  ا�فلسفي  في صلب مشروعه  يقع غرض تحييدها  وا�تي  البيانية”،  أولاهما، “الآفة 
خلال سعيه الدؤوب للتأ�يف بين المباني والمعاني، والذي في نظره لا يمكن ا�توسل بغيره في 
تحصيل “الإبداع البياني“، أو ما يُسميه بل “الفلسفة التداولية”، وثانيهما، “الآفة الإيمانية”، وهي آفة 
ية،  يقصد بها أن المعاني الإيمانية لم تعد توجه مفاهيمنا ا�فكر متأخرة عن سابقتها في الانوجاد، و

وبعبارة ا�كاتب لم يعد “الإيمان يفكر بين أظهرنا” )طه 2021، 211(.
يقترح طه مقابل عملية “العلمنة” ا�تي تحور المفاهيم وتنقلها إ�يها، أن تستبدل بل “الأيمنة”، أي  و
ية، ونقلها من الانحصار في مجال ا�وسائل ا�ظاهر، إلى مجال  نقل المعاني الإيمانية إلى المفاهيم ا�فكر
أرحب عبر الجمع بين ا�وسائل والمقاصد، وعدم الاكتفاء فيها بأدنى الرتب المتمثلة في ا�عقلانية 
المجردة المضمنة في ا�علمنة، وا�علو بها نحو معقولية الإيمان ا�تي تجمع “عقلانية المقاصد“ بل “عقلانية 
الوسائل”، جمع يقرر طه عبره حقيقة ائتمانية تخص المفاهيم، تتجلى في كون “المفهوم الإيماني بلا 

تعاٍل ولا عمٍل كلا مفهوم” )طه 2021، 231–234(.

ية، العدالة  ية الأخلاقية، القيمة، الثقة، المسؤولية الحضار المفاهيم العلمانية (المعيار  2

العالمية)
في الجزء ا�ثاني من ا�كتاب، والذي يعقده المؤ�ف �نقاش المفاهيم ا�علمانية، يشتبك مع ا�عديد 
ية الائتمانية و“المعاني الإيمانية” إجمالًا في عالمنا المعاصر، من قبيل كون  من ا�تُهم ا�تي توجه للنظر
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ا�عنصر الإلهي في الميثاق يحّدُ من أفقه ا�فلسفي، وأن ا�عنصر الإلهي موهومٌ وغير حقيقي، والادعاء 
كذلك أن ا�عنصر ا�نبوي في الميثاق يحّدُ من ممارسة ا�عقل، وا�عقل قوام ا�فلسفة كما هو متداول. 
وأخيرًا، كون ا�عنصر الإيماني أمر اعتقادي أو لاهوتي، والاعتقاد يضاد الانتقاد وا�شك. وفي 
ية الائتمانية” إنما  سياق رد طه على هذه الدعاوى، يحرص أن يبين بأّنَ ما يقدمه عبر مشروع “ا�نظر
يمانية، �يست  يصرح كذلك، بأّنَ ما تضمنته من معان إ هو صياغة فلسفية متكاملة ومتناسقة، و
أخذًا مباشرًا من نصوص دينية، وإنما هي معان جليلة تمت إعادة تصورها وبنائها على مقتضى 
ية عموما  ا�نظر ا�فلسفي. وبا�تالي فهي مفاهيم فلسفية لها من الانتاجية والاجرائية ما للمفاهيم ا�فكر
يات ا�فلسفية الأخلاقية  )طه 2021، 14–13، 17–16(، ولذا، فإن تقّصده نقاش ا�عديد من ا�نظر

ية الائتمانية، ما دامت  المعاصرة، إنما هو ردٌّ غير مباشر على الدعاوى ا�تي تم أو قد يتم توجيهها للنظر
مندرجة في سياق ا�توسل بالمعاني الإيمانية داخل الخطاب ا�فكري المعاصر.

ا�فيلسوفة  عند  الأخلاقية”،  ية  مفهوم “المعيار طه  يناقش  ا�كتاب،  من  الأول  ا�فصل  في 
ية”،  بخاصية “المعيار متفرد  بشكل  اهتمت  وا�تي   ،)1952–( ُكورْسغاْرد”  الأمريكية “كريستين 
ية الأقدر  حسب وصفه لها .وانصب نقده هذا، في ما جعلته أساس معياريتها، وهو أّنَ ا�نظر
ية علمانية، إلى جانب  ية الحداثية، ما يعني أنها نظر على الجواب على ا�سؤال المعياري هي ا�نظر
ية”، وإن أبدى مؤ�فنا إعجابه بما أسمته كريستين “الوعي الذاتي”، حيث رأى  ياها بل“ا�تنوير وصفها إ
ياها – ما جرت  فيه ملامح اقتراب من مفهوم “الفطرة”، �لكنها سايرت في المحصلة – حسب نقده إ
يف المصطلحات بتليدها .أما “مسألة التنوير“ فيرى فيها، محوًا  به ا�عادة ا�علمانية في استبدال طر
لدور الدين في ا�تأسيس للقيم الأخلاقية، من ثم لم تعد تتحرج أن تنِسب تحقق الإنسان با�قيم إلى 

ية” … الخ )طه 2021، 27، 52–54، 62–69(. “التنوير”، سواء مع قيمة “اللكرامة” أو “الحر
ية الأوامر الإلهية”، ا�تي تنظر للأخلاق في تبعيتها للأوامر الإلهية،  ويناقش ا�فصل ا�ثاني “نظر
ّله” هي الأصل في الأخلاق “)طه 2021، 79–80(. وقد اشتملت  وتبعيتها للدين، مسلمة بأن “إرادة ال�
آدامز”  الأمريكي “روبرت  ا�فيلسوف  وضع  من  أولها،  عدة،  نظر  وجهات  على  ية  ا�نظر هذه 
ية، يكمن في تأثرها  )–1937(، والذي اشتهر بها. ووجه ا�نقد ا�بارز الذي وجهه طه لهذه ا�نظر

المسيحيين من  ا�فلاسفة  آفة تحجب  نظره  في  يعّدُ  التجسيد” المسيحي، والذي  بل “معتقد  ا�با�غ 
تحصيل تصور تنزيهي للأ�وهية.

وا�تي  �صاحبها “فيليب كوين” )1940–2004(،  للأوامر”،  القصدية  ية  نقاش “النظر ويتبعها 
سابقتها )طه2021 ،  على  عابه  ما  عليها  يعيب  الإلهية، حيث  للقصود  الأخلاق  تبعية  على  تقوم 
ية، إذ يرى أن  ية الاستئمانية والاستئمار يؤسس في مقابل ذلك، للفارق بين ا�نظر 86–89(، و

يات،  ية الائتمانية ذات أصالة لا توجد في غيرها من ا�نظر تبعية الأخلاق للأوامر الإلهية في ا�نظر
وذلك متجٍل في فضل الذات على ا�فعل فيها، وفضل معرفة الآمِرِ على معرفة الأْمرِ، وفضل 
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حضور الذاتين الإلهية والإنسانية باعتبارهما فاعلتين، وهو ما يسميه طه بل “التعامل الحضوري” 
)طه 2021، 97(. وفي ختام هذا ا�فصل يقرر حقيقة مفادها، أن هاتين ا�نظريتين د�يل واضح 

على أّنَ ا�فكر ا�فلسفي المعاصر أخذ يعي ضيق ا�علمانية، ويتسع فضاؤه شيئًا فشيئًا �تقبل ا�قضايا 
الدينية )طه 2021، 106(.

ية الخطأ”، عند واضعها ا�فيلسوف الأسترالي “جون  أما ا�فصل ا�ثا�ث، فيعقده �نقاش “نظر
ليْسلي ماكيه” )1917–1981(، وا�تي تقوم، باختصار، على اعتبار ا�عالم في أصله مجردًا من ا�قيم، 
يكمن  واعتبارُ الجمهور لها في أعمالهم إنما هو خطأ مخا�ف لمقتضى ا�واقع ا�عملي )طه2021 ، 111(. و
ية في إنكارها ا�قيم الأخلاقية وجودا ومعرفة، وإنكار صلتها بالخصائص  وجه انتقاده لهذه ا�نظر
ا�طبيعية وجودًا ومعرفة كذلك. وعبر ا�نقد الائتماني لهذا ا�تصور، يقيم طه فارقًا فلسفيًا بين “البعد 
العباري” المختص بظاهر هذا ا�عالم، و “البعد الإشاري” المختص بباطن هذا ا�عالم .وبناء عليه، يقيم 
يقه بين “الغريزة” المختصة با�عالم ا�عباري، و“الفطرة” المختصة بالإشاري، فالأولى محل للميولات  تفر

ية لحفظ الحياة، وا�ثانية محل ا�قيم الأخلاقية. الداخلية ا�ضرور
ية الائتمانية، لا ينفرد بالأشياء فقط، بل هنالك “عالم الأسماء” الدال  إن ا�عالم، حسب ا�نظر
على  على “السمو” لا  بالأساس  المبنية  للقيمة،  الملازم  ا�وصف  وا�سمو هو  الإلهية،  الذات  على 
 ،145  ،143–141  ،124  ،2021 له )طه  ومباطنة  ا�عالم  �ظاهر  مباينة  نظره،  في  وهي  “الظهور”، 
ية الخطأ يكمن في “اختزال العالم”، في ا�عالم  150(. وعنده، فا�نقد الأساس الممكن توجيهه �نظر

ِللكية”، وأما ا�وجه ا�نقدي ا�ثاني،  ية” و“الم الخارجي أو ا�طبيعي، بسبب صفات “الشيئية” و“الظاهر
ية  ا�صور المُثل  إلى  ردها  لأنه  بل “الإغراب“،  ماكيه  وصفها  ولهذا،  القيم،  في تشيئية  فيكمن 
الإعجاب  طه “تثير  يعتبرها  ا�تي  حقيقتها،  تبين  دون  ا�كانطية،  ا�قطعية  والأوامر  الأفلاطونية، 
الأول ومأخوذة من  الوجودي  بالأمر  ية موصولة  الإجلال، وهي […] معان إشار إلى  وتدعو 

الأسماء الحسنى” )طه 2021، 152(.
للثقة” عند  الأخلاقية  ية  عبر “النظر مفهوم “الثقة”،  ا�كتاب،  من  الرابع  ا�فصل  ويناقش 
يلاندية المعاصرة “آنيت بايير” )1929–2012(، وا�تي يعتبرها طه من خلال منتجها  ا�فيلسوفة ا�نيوز
ية في ا�ثقة، دون أن يحصر الاشتغال في هذا المجال عليها،  ا�علمي أوّلَ ا�ساعين إلى تأسيس نظر
ولذلك أشار إلى فلاسفة آخرين، ميزهم نفس الاهتمام )طه 2021، 155(. �لكن، ورغم إقراره 
بسبب  نظره  في  قصرت  فقد  للثقة”،  الاستئمانية  تسمى “المقاربة  أن  ية “بايير” تستحق  نظر بأن 
توجهها ا�علماني ا�صريح عن ا�نفاذ إلى أغوار الاستئمان، ولهذا، أنز�ت الموثوق به ا�بشري منزلة 
الموثوق الإلهي، وأنز�ت ا�ثقة منزلة ا�صورة ا�تي يتخذها الإيمان ا�علماني، وهي بذلك تقع موقع 

ية الائتمانية )طه 2021، 179–180، 185، 188(. تقابل ا�تضاد مع ا�نظر
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بأّنَ  مقرًا  ية”،  الحضار مفهوم “المسؤولية  نقاش  طه  فيه  فيستدعي  الخامس،  ا�فصل  وأما 
ر لهذا المفهوم، �لكنه، وقبل أن  ا�فيلسوف الألماني “هانس يوناس” )1903–1993(، أول من نّظَ
يفّصل في مناقشة يوناس، يتقدم ذلك بنقد لما اعتبره قد عمت به ا�بلوى في الحضارة المعاصرة، 
وهو إرادة “طلب اللامحدود”، وا�تي يقصد بها “سعيها لا إلى إزالة الحدود عن الأشياء، توسيعًا 
لمداها فحسب، بل أيًضا إزالة الحدود ا�تي بين الأشياء، دمجًا �بعضها في بعض” )طه 2021، 193(. 
وإزالة الحدود عند طه، هي في حقيقتها “محو الحدود” وتعلو رتبة على “تخطي الحدود”، والمحو لا 
يكتفي بإتلاف الأشياء بل يجاوزها إلى تبديل طبائعها أو ماهياتها، فتدمج بذلك، ا�طبيعي با�ثقافي، 
وا�بيو�وجي با�صناعي، وا�بشري بالآلي، وا�واقعي بالافتراضي … الخ، ولذلك لا يستغرب طه نشوء 
ثقافة جديدة خاصة بمحو الحدود، وا�تي أضحت تعرف باسم “ثقافة ما بعد الإنسان”. وعودًا إلى 
يوناس، يرى طه أن هذا الأخير قد لجأ للجانب ا�وجداني وجعل له مكانة جد عا�ية في تحديد 
المسؤو�ية، بحيث إّنَ ما يشعرنا بالمسؤو�ية إزاء الآخرين، �يس نتيجة برهانية وإنما تجربة وجدانية، 
والذي يدفعنا إلى ا�عمل الأخلاقي �يس ا�قدرة على ا�تأمل في أحوال الآخرين، وإنما ا�قدرة على 

ا�تأثر باستغاثتهم )طه 2021، 194، 196، 199(.
يكمن  الإنسان،  بعد  ما  ثقافة  أو  الحدود،  إزالة  لخاصية  طه  يوجهه  الذي  الائتماني  وا�نقد 
بالأساس في كونهما تفوتان على الإنسان مقصدين، فإرادة تخطي الحدود تفوت مقصد “حفظ 
قد  الإنسان  أن  يعتبر  الوجود”. كما  تفوت مقصد “حفظ مراتب  الحدود  الوجود”، وإرادة محو 
كان في علاقة مع ا�طبيعة تقوم على الأنس والمساكنة وا�تي أسماها بل “العنفوان”، فاستُبد�ت بل 
“السُلطان”، ا�تي تقوم على قهر هذه ا�طبيعة وا�بطش بها عبر وسائل ا�تطور ا�تقني، وسائل فتك 

استُلّت من ا�طبيعة نفسها )طه 2021، 194–199(.
وللخروج من هذه ا�وضعية، يصرح طه باحتياج الحضارة المعاصرة لأنوار جديدة، هي “أنوار 
ا�قيم  ربط  لابد من  و�تحقق ذلك  دة”،  المسّدَ الإيمان  له “عقلية  أخرى  بعبارة  الإيمان”، وهي 
با�لكمالات الإلهية، إذ ا�قيم ما هي إلا تجليات للصفات الإلهية، ولابد من استبدال “الإرادة” 
للخروج من سلطان  ّله .ويدعونا طه كذلك  ال� إرادة  الإنسان عن  فيها  يصدر  وا�تي  بل “العبادة”، 
يقًا للمقابلة  “السمع” إلى عنفوان “البصر”، كما يرى أن ا�فكر الديني الإسلامي نفسه، جعل ذلك طر
بين ا�سمع وا�عقل، فخرج به حاله هذا عن طور ا�عنفوان إلى طور ا�سلطان، وصار يتعامل مع 
ا�شارع تعامله مع ا�غائب عنه، ويتوجه إ�يه بسمعه دون بصره .كما ينتقد عليهم أيضا تقديمهم 
يادة )طه 2021،  ركن “العبادة” على “الاستعانة”، هذه الأخيرة ا�تي تعلوها رتبة، إذ هي عبادة وز

.)229–228 ،225

المفاهيم  على  ا�تي يجريها منظروها  ا�علمنة  تبيان عملية  والأخير،  ا�سادس  ا�فصل  في  يكمل  و
الدينية، في تعلق هذه المرة بمفهوم “العدالة العالمية”، باعتبارها نموذجًا للعلمنة ا�واسعة في المجال 
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الأخلاقي الذي يفصل بين “الإيمان” و“ا�عقل”، بل وينظر إ�يهما باعتبارهما متعارضين. �يبتدئ 
ية  المعاصرين “جون رولز” )1921–2002(، صاحب نظر ا�سياسة  فلاسفة  نعتَهُ كبيرَ  بنقاش من 
“عدالة الاستواء )Justice as fairness(”، حسب ترجمة طه لها، والذي يرى فيه كبير تأثر بسابق 

رغبته في أن يصير كاهنًا، وآثارًا �سابق تخصصه في دراسة المجال اللاهوتي، ولذلك فمفهوم “الوضع 
لمعنى  الجهل” علمنة  ومفهوم “حجاب  التواثقية”،  لمعنى “الحالة  علمنة  يعدو  لا  رولز  الأصلي” عند 
“التجرد التواثقي”، و“العدالة الدولية” علمنة �ل “العدالة اللكونية” )طه 2021، 250–254(. �يعرج طه 
ية “ا�عدالة” عند رولز، والذي قدمه ا�فيلسوف الألماني  بعد ذلك على تبيان وتأييد نقد آخر �نظر
أفراد  استيعاب  ية عن  ا�نظر قدرة هذه  في عدم  والمتجسد  بوغيه” )–1953(،  المعاصر “توماس 
يفضل طه ا�توقف بتفصيل أكبر، عند ا�فيلسوفة الأمريكية المعاصرة “مارثا  الإنسانية كلهم. و
انتباه طه “الائتماني”  ا�تي اجتذبت  الأخيرة  نقده، هذه  في  بوغيه  أيدت  ا�تي  نسباوم” )–1947( 
ية”، واللذان  نحو مفهومين أساسيين في مشروعها، هما “التنمية البشرية” ومفهوم “العدالة الاقتدار
عزاهما إلى كونهما عبارة عن جلب ا�فلسفة الأخلاقية إلى مجال اقتصاد ا�تنمية، كما أن ربط 
ا�تنمية بصفة “البشرية” إخراج لها عن دلا�تها المادية الخا�صة إلى دلالة أخلاقية صريحة، �لكنها 
ية الائتمانية عن كونها علمنة هي الأخرى �ل “العدالة  ية لا تخرج في المحصلة عند صاحب ا�نظر نظر

اللكونية” )طه 2021، 260، 271–269، 277(.
با�سؤال  الائتمانية  ا�عالمية  علاقة  المرة  هذه  فيه  ناقش  بملحق  ا�ثاني  الجزء  اختتم  وكسابقه، 
ا�سياسي، مفرقا في ا�بداية بين “العولمة” و“العالمية الائتمانية”، ويدلل طه على مَسيس حاجة ا�فعل 
زاركا”  شارل  هما “ييفس  معاصرين  فرنسيين  بمفكرين  وا�تعديل،  للمراجعة  المعاصر  ا�سياسي 
ا�فرنسي “بنجامان  ا�سياسي  ا�كاتب  إلى  بالإضافة   ،)1973–1882( ماريتان”  و“جاك   ،)1950–(

هنري كونستانت” )1767–1830(، حيث تفطن الأول من هؤلاء إلى معضلة “حيازة الأرض” 
ا�تي كانت سببًا في تبديد شمل ا�عالم، بينما تفطن ا�ثاني للتحول في مفهوم “السيادة” ا�تي صارت 
بمعنى “التملك” و�يس “النيابة”، فتحو�ت بذلك إلى رفض للتعددية آخذ في ا�تطور يومًا بعد آخر، 
الحديثة.  الدولة  ينبني عليها مفهوم “المواطنة” في  ا�تي  الامتلاكية  للعلاقات  الأخير فتفطن  وأما 
وخلاصة رأي طه في ذلك، أنه لابد من إتيان فعل سياسي بديل، يتأسس على “العالم” بدل 
تآخيًا )طه  وعلى “المعاملة” بدل “المواطنة”،  وعلى “الأمانة” بدل “الحيازة” تعاملًا،  ًا،  “الحوز” سكن

.)308 ،305–306 ،298–299 ،294 ،2021

ية الائتمانية“ في سياق النقاش العالمي لفلسفة الأخلاق ”النظر
يمكن ا�قول إّنَ طه يواصل من خلال كتابه هذا بجزأيه، الاشتغال بما كَلَفت به نفسه في مؤ�فاته 
ا�فلسفية الأولى، أي احترام بنائية “الفلسفة التدوالية” في انسجام المعاني بالمباني، وهو ما يلحظ 
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يجعل  الذي  ا�نحت “المصطلحي” و“المفهومي” ا�فلسفي،  عبر  المكثف  استمرار حضوره  ا�قارئ 
مسيرة  أما  واستئنافه.  ا�بياني  الإبداع  مواصلة  على  قادرين  وجهين  وا�عربية  الإسلامي  ا�تراث 
الاشتغال، في نظرنا، با�نقد ا�فلسفي الأخلاقي فقد استأنفه في مؤ�فه “سؤال الأخلاق” )2001(، 
ية الائتمانية، وا�تي َجهِد في تقديمها في صورة  �لكنه، اشتغال استوى على سوقه في مشروع ا�نظر
نسقية فلسفية متكاملة، يريد لها المنافحة عن “المعاني الإيمانية” داخل حقل ا�فلسفة المعاصرة، بما 
يجعلها لا تقل عن نظيراتها عقلًا ونقدًا واستدلالًا، �لكنها، تغايرهم في أفقها “القصدي” الذي 
يربطه طه بالإلهي، جامعًا فيها بين “ا�تفكير” المرتبط بالمادة وا�ظاهر، و“ا�تفكر” المرتبط بما يعلو عليها 

“سموا”، وهي فلسفة ارتضى لها تسمية “ا�فلسفة الائتمانية”.

ية الائتمانية،  و�عله، يحسن بنا ا�وقوف عند أهم ما قد نسجله من إضافات قد تحسب للنظر
داخل نسق فلسفات الأخلاق المعاصرة، وا�تي تتجلى أولًا، في المصارحة بأّنَ الإيمان، عقٌل، 
ا�عقلانية  ا�تي لا تنسجم مع خصائص  بنائيته الخاصة،  المعنى، �لكن، وفق  له طرقه في عقل 
المجردة، �لكنها، لا تعني لاعقلانيته، بل تعني حسب طه مزيدا منه، مرتبطًا با�تسديد وا�تأييد، 
يل  ا�تأو إحياء  إضافاتها،  وهو “الترشيد”. وثاني  الأكبر  ا�عقلاني  با�غرض  تعلقها  من  تزيد  ا�تي 
ية  ا�فلسفي في ا�نصوص الدينية الإسلامية المؤسسة، وإرجاعها مجددًا إلى دائرة الجمع بين ا�نظر
ية  وا�واقع في جوانبها ا�عملية .وهو ما يفسر للقارئ حضور ا�نقاش ا�سياسي والمسؤو�ية الحضار
داخل المتن ا�طهائي الأخير بشكل ظاهر وجلي. وثا�ثها، وا�تي لا تنفصل عن سابقاتها من حيث 
ا�تعلق با�تراث الإسلامي، انغماس طه في استثمار صريح ومبدع �ل “المقاصد”، وا�تأسيس غير 
المباشر �عملية الإبداع ا�تنظيري فيها، مع دمجها المقصود، تكاملًا، مع الخطاب ا�فلسفي وا�سياسي 

وا�فكري عمومًا.
ية الائتمانية، أما ما تعلق منها  هذا فيما يخص الإضافات ا�تي حبل بها المتن الخاص با�نظر
بعدم  الأول اختص  فله وجهان،  المعاصر،  ا�فلسفي  با�نقاش  في علاقتها  نظريته  بسياق ورود 
ية أخلاقية يريد لها طه أن  ية، وفتحها على المقترح ا�لكوني، باعتبارها نظر تضييق مجال هذه ا�نظر
تكون عالمية، تروم الإصلاح الذي يمكنه الانوجاد وا�تفاعل في سياقات كونية يشغلها الهاجس 
يات أخلاقية معاصرة،  الإصلاحي نفسه، ومنه، نعي غائية ا�تشاكل ا�نقدي الذي قدمه تجاه نظر
ية” و“الحداثية”  يف ا�قارئ بها، أولًا، �لكنه، راغب أيًضا في تبيان حدودها “الأنوار راغبًا في تعر
ا�علماني، وراغب في المحصلة في تبيان “لاعقلانيتها” و“لا  بالأفق  ا�تي تضيق دومًا عند ا�توسل 
مشروعيتها” كذلك. وأما ا�وجه ا�ثاني، فنقده الذي في اعتقادنا لم يكن أمامه بد من خوضه، وهو 
المتعلق با�فكر الديني في سياقه الإسلامي خصوًصا، مع حضور مناقشة رديفه المسيحي وا�يهودي 
ية الائتمانية في بعدها الاستئماني وا�تواثقي حسب طه، لا يمكنها أن تنسجم  أيًضا. ذلك أّنَ ا�نظر
مع ا�بعد الائتماري ا�ظاهري الذي بات يمثله ا�وجه الأصولي داخل هذا ا�فكر، المرتبط با�سمع 
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دون ا�بصر، وا�فاصل بين ا�عقل وا�نقل، والأهم من كل ذلك، أنه بات فكرًا عاجزًا عن رفد 
أشبه  بات  بل،  ا�علمانية،  طغيان  مواجهة  في  عليه  تستند  أن  يمكنها  ما  بمزيد  الائتمانية  ا�فلسفة 

يقية رغم ادعائه عكس ذلك. بصورتها في خاصيتها ا�تفر
وفي الختام قد يسوء مراجعتنا هذه، أن لا نسجل على ا�كتاب بعض الملاحظات، ا�تي قد 
يكون لها بعض الإسهام في ا�تلميح إلى بعض ما يستحق مزيدًا من ا�نقاش ا�فلسفي، وأولاها، 
قد  وإن كان طه  الاستئمان”،  الإنسان “جهلا” في “ميثاق  تحملها  بقدر “المسؤو�ية” ا�تي  تختص 
استبق تلميحنا ا�نقدي هذا، بأن أخبرنا أن “الإخبار الإلهي” يقتضي ا�ثقة وا�يقين به، بناء على 
ُخْبَر عنه، إلا أننا قد نجد وجاهة في تأو�نا ا�نص ا�قرآني الذي أسس عليه مسألة  ُخبِر والم ا�ثقة في الم
الجهل الإنساني بقدر المسؤو�ية، فنقول أننا بدورنا مع مزيد من ا�تأول في هذا الحدث ا�غيبي قد 
نعي مزيدًا من حيثياته، وبا�تالي تفصيلات أكثر إقناعًا حول حقيقة هذا الميثاق، وحقيقة هذا 

ية أخرى! “ا�تحمّل” أهو عن جهل فعلًا، أم أنه غير ذلك، يحتمل وجوها تفسير
عبدالله هداري

باحث في ا�فكر الإسلامي، كلية الآداب وا�علوم الإنسانية، جامعة ا�سلطان مولاي سليمان، 
بني ملال، المغرب
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