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سؤال األخالق بين الطرحين العلماني واإلسالمي: أركون وطه عبد الرحمن 
 نموذجا  
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 باحث دكتوراه بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 جامعة القاهرة، مصر 

 

حاول هذا البحث مقاربة سؤال األخالق لدي إثنين من نماذج الفكر أحدهما يمثل رافدًا علمانيًا : ملخص
لى كيفية مقاربة سؤال للوقوف ع وذلك واآلخر يمثل رافدًا إسالميًا )طه عبد الرحمن( . )محمد أركون ( ،

المنطلقات الفكرية لكنهما متفقين أولوية بلوغ غاية أنسنة األخالق  من وجهتى نظر مختلفتين فى األخالق
ونية )العلمانية( والمقاربة الطاهائية األرك ثمة عالقة بين المقاربة: أن، ومن ثم راهن البحث على 

( تهدف األركونية والطاهوية لسؤال األخالق وقصدية أنسنتها ، بمعنى أن كل من )المقاربة( )اإلسالمية
 وإن اختلفت منطلقاتهم التأسيسية وآلياتهم المنهاجية. لوصول ألنسنة األخالقإلى ا
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The question of ethics between secular and Islamic propositions: 

Arqun and Taha Abdul Rahman are examples 

 

Hamed R. Abass 

 

Abstract 

 

This research attempted to approach the question of ethics in two models of 

thought, one representing a secularist (Muhammad Arkoun), the other 

representing an Islamic scholar (Taha Abdel Rahman). In order to find out how 

to approach the question of ethics from two different points of view in the 

intellectual premises, but they agree the priority of reaching the goal of 

humanization of ethics, and then the research bet that: There is a relationship 

between the approach (secular) and the atheist (Islamic) approach to the question 

of ethics and the purpose of its growth, Of the (Ecclesiastical and Taoist approach) 

aimed at achieving humanization of ethics, although their constitutions and their 

methodological mechanisms differed. 
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يعد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال األخالق واحد من أةثر األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤةلة إلحاحًا فى سؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحة الفكر ، إن فى السؤؤؤؤؤؤؤؤؤياقات الد نية أو 
الالد نية ، فلم تنفرد حضؤؤؤؤؤؤؤارة دون غيرها أو أمة دون غيرها من طرا سؤؤؤؤؤؤؤؤال األخالق ، وهو بذلك سؤؤؤؤؤؤؤؤال 

بحدة للمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت دات  تاريخي لم يطرا اليوم ، بل طرا منذ قديم األزل إال أنه بات يطرا فى الوقت الراهن
واألحداث العالمية الكبري والمتالحقة والتحوالت الفكرية والسياسية واالجتماعية فى الم تمع الدولي عامة ، 
فأصؤؤؤؤبا سؤؤؤؤؤال األخالق يىسؤؤؤؤتدعي فى الوقائع الدولية وسؤؤؤؤياسؤؤؤؤات الدول حيال بعضؤؤؤؤها أو سؤؤؤؤياسؤؤؤؤات النظم 

ين أفراد الم تمع الواحد . وبقدر اتسؤؤؤؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤؤؤؤاحة والحكام حيال رعاياها أو حتى فى التعامالت الم تمعية ب
الفكر يمكن أن  تسؤؤؤؤع سؤؤؤؤؤال األخالق ويت ؤؤؤؤعأ، كما يمكن أن  تسؤؤؤؤع بقدر اتسؤؤؤؤا  زوايا مقاربته من باحث 
ألخر، بحيث يصؤؤؤعأ إن لم يسؤؤؤتحل حسؤؤؤم هذا السؤؤؤؤال من دون تخصؤؤؤي  لسؤؤؤياق مقاربته ، وهذا ما حدا 

إثنين من نماذج الفكر أحدهما يمثل رافدًا علمانيًا )وهو محمد  بالباحث لتحد د مقاربته لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤال األخالق فى
أركون ( ، واألخر يمثل رافدًا إسالميًا )وهو طه عبد الرحمن ( ، وإن انضوى كالهما فى السياق اإلسالمي 

 إال أنهما قدما مقاربات متبا نه لتبا ن المنطلقات الفكرية لكل منهما.

راسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، عن كيفية مقاربة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال األخالق فى الطرا األركوني الذى ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل هذه الد فالسؤؤؤؤؤؤؤالوعليه، 
ونية )العلمانية( األرك ثمة عالقة بين المقاربة: التى تبحثها الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤة فى أن الفرضؤؤؤؤؤي وتتمثل  والطاهائي؟.

األركونية  لسؤؤؤؤال األخالق وقصؤؤؤدية أنسؤؤؤنتها ، بمعنى أن كل من )المقاربة( والمقاربة الطاهائية )اإلسؤؤؤالمية
أما  وإن اختلفت منطلقاتهم التأسؤؤؤيسؤؤؤية وآلياتهم المنهاجية. ( تهدف إلى الوصؤؤؤول ألنسؤؤؤنة األخالقويةوالطاه
مقاربة موضؤؤؤوعه ومن ثم اإلجابة على سؤؤؤؤاله فى إن از هذا البحث و  الذى يمكن االسؤؤؤتعانة به المنهجعن 

" والذي يمكن من خالله الوقوف على بؤر "المنهج المقارن  تمثل فىوبحث مدي صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدقية فرضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيته في
 .االتفاق واالختالف بين كال المقاربتان األركونية والطاهائية لسؤال األخالق وموقفهما التأويلي منه

هاالعتبؤؤارات :  وقع اختيؤؤار البؤؤاحؤؤث على هؤؤذ ن المفكرين وقؤؤد مؤؤا تتميب بؤؤه كتؤؤابؤؤاتهمؤؤا من جؤؤدة ،  أول
تلك التي  كل منهما يمثل مدرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مختلفة عن كون  ، وثانيهالمقدمات أو فى النتائج ، وأصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالة إن فى ا

اسؤؤتقى حيث ، للتراث لقضؤؤايا وصؤؤاحأ قرا ة نقدية ألسؤؤنية  ون" رافًدا علمانًيامثل "أركييمثلها اآلخر، فبينما 
اإلنسؤؤؤؤانية الكونية الحد ثة كاأللسؤؤؤؤنيات واألنثروبولوجيا والسؤؤؤؤيميائيات من مسؤؤؤؤاهمات العلوم أدواته اإلجرائية 

 يمثل "طه عبد الرحمن" رافًدا إسؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمًيا ، على ال انأ األخر.وعلم النفس االجتماعي وعلم األديان المقاَرن 
 تراث نب  إلى الخصؤؤوصؤؤية واالسؤؤتقالل الفكري وينتقى أدواته من الم ال التداولى االسؤؤالمي ويتعامل مع ال

وفق ما أسماه بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ"النظرية التكاملية " التي تت ه إلى البحث في التراث آلياتم ومحتوياتم من أجل  وقضاياه
معرفته من حيث هو كذلك، على اعتبار أنه كل متكامل ال يقبل التفرقة بين أجبائه، وأنه وحدة مسؤؤؤؤؤؤؤؤتقلة ال 

مركبيًا لدي كل من أركون وطه وإن تبا نت كون سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال األخالق ًؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل مكانًا  وثالثها. يقبل التبعية لديره
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مآالت مقاربة السؤؤؤؤؤال لد هما ، فبينما قدم أحدهما) أركون( جوابًا علمانيَا ، قدم اآلخر )طه( جوابَا إسؤؤؤؤالميًا 
ويتيا لنا الوقوف  األركونية والطاهوية هو ما يضؤؤؤؤؤؤؤفي التنو  واالختالف رؤيةوهذا االختالف القائم بين ال ،

  ى مقاربتهما لسؤال األخالق.جوانأ مختلفة ف

 أوال  : المقارب  األركوني  لسؤال األخالق:

المقاربة األركونية لألخالق ت اوزت األخالق كموضؤؤو  متصؤؤاًل بالسؤؤلوك إلى كونها متصؤؤلة بالتفكير ، 
 تحث على القيم وال تهتم بالخلفية الفلسفية التى تستند إليها هذه القيم. الكتابة التقليدية التى ثمة ت اوزة ومن
اقترن سؤال األخالق لدي أركون مع توترات وصراعات العقل واإليمان ، كما استدعي هيمنة السياسي فى و 

مسؤؤؤؤيطرة ظاهرة العنف ال سؤؤؤؤؤال األخالق اسؤؤؤؤتدعيو  ،دنيا(  ، دولة، ن ثالثية )د ن صؤؤؤؤياغة االخالقي ضؤؤؤؤم
استدعي النبعة اإلنسانية أو الكونية وتعدد أو تنو  المرجعيات الثقافية وضرورة  كماالواقع اإلسالمي.  على

 .صياغة أخالق عالمية

فإذا كان "ال ابري" قد قام بمقاربة العقل األخالقي العربي وتحليل نظم القيم فى الثقافة العربية وانتهي 
وية هي القيمة المركبية التى حكمت العقل األخالقي العربي إلى أن "العبودية" أو قيمة "الطاعة" الكسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 

فإن المقاربة األركونية إلًؤؤؤؤؤؤؤكالية األخالق جا ت لمنعتاق من العقل  وليس "العمل الصؤؤؤؤؤؤؤالا والمصؤؤؤؤؤؤؤلحة.
، واعتبرت هذه الحاجة  الالهوتي والعقل الحداثي العلماني المتطرف فى آن ، وحاولت بلورة أخالق عملية

عن بلورة أسؤؤؤؤؤؤس فلسؤؤؤؤؤؤفية جد دة من أجل التوصؤؤؤؤؤؤل إلى روحانية حد ثة وإلى  وال تنفصؤؤؤؤؤؤلملحة وضؤؤؤؤؤؤرورية 
أخالق عملية محسؤؤؤؤؤؤوسؤؤؤؤؤؤة قابلة ألن تندمج فى ممارسؤؤؤؤؤؤاتنا السؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤية واالقتصؤؤؤؤؤؤادية والقانونية ، فالروحانية 

 iولم تعد قادرة على التأثير فى الحياة الحد ثة.بنظر أركون واألخالق التقليدية عفا عليها البمن 

صؤؤؤياغة أخالق كونية تنطبق على  هي لتى تراوض أركون فى مقاربته لسؤؤؤؤال األخالقيالداية اوكانت 
ثمة معيقات  إال أنه رأى أن iiجميع الب ؤؤؤر من دون اسؤؤؤتثنا  وبدر النظر عن أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم .

، وهي معيقات تنبع بنظر أركون من السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياقين اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمي الالهوتي  هذه الداية تحقيق تقف فى وجه
والدربي العلماني المتطرف ، وهذا ما حدا بأركون لدراسة المسألة األخالقية وتقلباتها فى السياق اإلسالمي 

                                                           
  تاريخ األخالق وبنيتها وأسؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤها في الفكر العربي.  حاول ال ابري من خالل مقاربته للعقل األخالقي العربي الوقوف على

وقسؤؤؤؤؤم  ال ابري أسؤؤؤؤؤس وبنى األخالق في الثقافة العربية إلى خمسؤؤؤؤؤة أقسؤؤؤؤؤام: الموروث الفارسؤؤؤؤؤي المتمثل في أخالق الطاعة 
ق السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعادة، الموروث الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفي المتمثل في أخالق الفنا  وفنا  األخالق، والخنو ، الموروث اليوناني المتمثل في أخال

)أنظر: محمد عابد .الموروث العربي الخال  المتمثل في أخالق المرو ة، وأخيرًا الموروث اإلسؤؤؤالمي المتمثل في المصؤؤؤلحة
العربي : دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة تحليلية نقدية لنظم القيم فى الثقافة العربية ، بيروت ، مركب دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات الوحدة  العقل األخالقىال ابري ، 
 (.2001العربية ، 
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فى  القطيع أو ظاهرة النسيان أولها :  وساق عدد من المعيقات التى تقف كعقبة أمام ت كيل أخالق كونية
لفكر اإلسؤؤؤالمي فاالسؤؤؤالم األرثوذكسؤؤؤي )السؤؤؤني كما ال ؤؤؤيعي( نسؤؤؤي  الفتوحات الفكرية الكبري التى حققها ا

 "مسكوية"و "التوحيدي"الفكر العربي اإلسالمي فى العصر الكالسيكي الذهبي حيث الفتوحات الفكرية ل يل 
ع ؤؤؤؤؤؤؤؤر وحتى اليوم ومن ثم  ، كما قطع الفكر اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤالمي مع فتوحات الحداثة األوربية منذ القرن السؤؤؤؤؤؤؤؤاد 

وز حالة الفقر المدقع للفكر األخالقي اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمي )عربيًا كان أو فارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيًا أو تركيًا أو باةسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتانيًا ...( افت 
ن مع فتوحات الفكر اإلسؤؤؤالمي الكالسؤؤؤيكي أو مع إن القطيعتين وإقامة عالقة صؤؤؤحيحة يفرض ت اوز هاتي
  iiiفتوحات الحداثة.

فى تاريخ اإلسالم ، حيث لم يحظ اإلسالم فى  الزمني على الروحي/األخالقي/السياسيهيمن  وثانيها 
تاريخه بنظر أركون بممارسة السلطة الروحية واألخالقية العليا ، )حتى وإن ظاهريًا( باستقاللية عن سلطة 

ظلت سؤؤؤؤلطة الفقها  والقضؤؤؤؤاة ، ومن ثم ع ب بنظر أركون عن بلورة وصؤؤؤؤياغة القانون الفقهي وتطبيقه ، و 
كما ساهم السياسي من خالل عالقة هى أقرب إلى البواج الكاثوليكي  ivالدولة هي المهيمنة على كل ذلك.

مع الالهوتي فى ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيل وعي أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطوري متخيل عن االخالق والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فى االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم وعن العدالة 
، لذلك يقترا أركون أن لتحريك ال ماهير والبّج بهم في الصؤؤؤؤؤؤرا  حول النفوذ المادي والسؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤي والخالفة 

المنوط به بيان كيفية ت كل الحلم بهذه  "تدر  الرؤى السياسية في اإلسالم من منظور "علم اجتما  األمل
مختلف طبقات الم تمع اإلسؤؤالمي في جميع العصؤؤور في صؤؤورة أخالق "المهدي   األخالق السؤؤياسؤؤية لدى

كما به التاريخ الموضؤؤؤوعي مد نة، وهذا الوعي يكذّ المنتظر" الذي يصؤؤؤلا الكون ويسؤؤؤتعيد ت ربة النبي في ال
ومن ثم فإعادة َنّظم العالقة بين ثالثية "د ن، دولة، دنيا" ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة ملحة بنظر أركون لت اوز  . ري أركون 

 vهذا المأزق األخالقي.

)تاريخ  1928وحتى قبلها فى عام  1979إ ران  فبعد انتصار الثورة اإلسالمية فى ، األصولي وثالثها 
ن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤأة جماعة اإلخوان المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلمين( بدا فى األفق ما عرف بعودة الد ن أو ظاهرة الحركات اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمية أو 
األصؤؤولية ، حيث أصؤؤبحت ال ؤؤدل ال ؤؤاغل فى موضؤؤو  تحليل اإلسؤؤالم وطىماسؤؤت المسؤؤألة األخالقية على 

كما أصؤؤؤؤؤؤبحت أعمال نت ؤؤؤؤؤؤه وكبار  viوعات الدراسؤؤؤؤؤؤة ال ادة.أثر ذلك بصؤؤؤؤؤؤفتها موضؤؤؤؤؤؤوعًا معقدًا من موضؤؤؤؤؤؤ
المفكرين اآلخرين فى م ال علم األخالق ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل الالمفكر فيه األعظم بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة للخطابات اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمية 

 viiالمعاصرة.

السؤؤؤؤؤؤؤلفي المتبمت يقف حائل أمام ت ؤؤؤؤؤؤؤكل  بخطابها الدوغمائي )المدلق/ال امد(  وإذا كانت األصؤؤؤؤؤؤؤولية
الكبت ال نسؤؤي الرهيأ أو من خالل  –أركون  كما يسؤؤميه –أخالق كونية بإقامة جدار من ال هل المقد  

العلمانوي ، فإن الرد  ائم ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفجر ،و حد الرجم و مالحقة المرأة على كل ًؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاردة وواردة واالًؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتباه بها،  
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تحلؤؤل من كؤؤل القيود واختبال األخالق وال بؤؤاحيؤؤة من خالل اإلن كؤؤذلؤؤك بنظر أركو ال يقؤؤل خطورة  المتطرف
ومن ثم تطمس لدي كال الطرفين )األصؤؤؤولي ،  .إلى م رد براغماتية منفعية أو إًؤؤؤبا  للدرائب االسؤؤؤتهالةية

 viiiوالعلماني المتطرف( أولوية الروا الب رية وأسبقيتها ، فتنسي المسألة األخالقية بل  تم سحقها.

لكن رغم كل هذه المعيقات التى سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤردها أركون فى وجه األخالق الكونية إال أنه لم يقطع األمل مع 
تطّورين أسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤيين كان لهما بالا األثر في تناول إمكان ت ؤؤؤؤؤؤكل أخالق كونية ، وقد بني هذا األمل على 

سؤؤؤؤؤؤؤؤبأ ظهور علوم موصؤؤؤؤؤؤؤؤول ببوال التفكير األخالقي التقليدي ب فالتطّور األولقضؤؤؤؤؤؤؤؤية األخالق والقيم. 
 ، والتى علم األنثربولوجيؤؤاالجتمؤؤا  وعلم النفس و ةؤؤاإلبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتيمولوجيؤؤا وعلم الكينونؤؤة )األنطولوجيؤؤا( وعلم ا

العموم على منب  إيمؤؤؤاني تم يؤؤؤدي وبعؤؤؤد  أحؤؤؤدثؤؤؤت قطيعؤؤؤة معرفيؤؤّؤة مع نمت التفكير التقليؤؤؤدي القؤؤؤائم في
لم يعد لها اليد  "األخالق الد نيةعرف بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ"كما أن ما   ة مسألة األخالق والقيم الد نية.في معال أسطوري 
ألخالقي في نهاية المطاف )إذا ة، بل "ي ي  الحكم اات المعرفيعلى العلوم واالةت افبنظر أركون العليا 
عة، بواسؤؤؤؤؤؤؤؤطة البحث العلمي ب ؤؤؤؤؤؤؤؤكل عام، يعتمد على نوعية المعارف المت م له أن  تدخل(، لكي صؤؤؤؤؤؤؤؤا

 . ix" ئيةفيدرسها ويستخرج منها المحّصلة النها

إلى ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعأ المعرفة العلمية  ة التقويم األخالقي ذاتها نظراً تبت بإمكانيإنه  ر ، فالتطّور الثانيأّما 
مر بالنسؤؤؤؤبة إلى ة أنماطًا كثيرة فبأّ ها نأخذ؟ وكذا األالنقدية وتوسؤؤؤؤعها توسؤؤؤؤعًا كبيرًا اليوم، ذلك أن للعقالني

ف بدأ أخالقيًا أو قيمّيًا؟ ومن ثم هل بوسؤؤؤعنا أن نصؤؤؤند مالمضؤؤؤامين الوضؤؤؤعية، فعلى أّ ها نعتمد كي نحد
مثل هذه األسؤؤؤؤةلة تدفعنا   رى أركون أن األخالق على أسؤؤؤؤا : أخالق صؤؤؤؤحيحة وأخالق غير صؤؤؤؤحيحة؟

األنظمة األخالقية المختلفة من نقطة خارجها،  ما فوق األخالق"؛ أي علم  در  كلإلى تأسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيس "علم 
 xالفها وآليات اًتدالها.لكي نفهم وجوه ت ابهها ومظاهر اخت

والتى  األنسؤؤؤؤن المقاربة األركونية إلًؤؤؤؤؤؤكالية األخالق على النحو السؤؤؤؤؤؤابق ال يمكن فهمها بمنأي عن 
تحتل مكانًا مركبيًا فى فكر أركون حيث االنفتاا على الذات اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانية وإ الئها مكانة مركبية واحترام 

وهذا ما جعل أركون يقوم بنقد مبدوج للفكر الالهوتى  ةرامة اإلنسؤؤؤؤؤان وأهليته لممارسؤؤؤؤؤة حقوقه وواجباته ،
فإذا كان إنسؤؤؤؤؤؤان ما : والفكر الحداثي العلماني المتطرف ، واعتبر أن اإلنسؤؤؤؤؤؤان م بور فى كال السؤؤؤؤؤؤياقين

ل وهر بعدما كان هو المركب والمرجعية والمبدأ التفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيري واو أية خصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية،  بعد الحداثة لم يعد له
 إحدى الظواهر أو المعطيات، مثله في ذلك مثل المعطيات الفيبيائية أو االتأسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي الثابت أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب

وهو ما انتهي بإنسؤؤؤؤؤان الحداثة إلى نوعًا من الت ؤؤؤؤؤيو  وجبرية لمنسؤؤؤؤؤان الحد ث . xiالبيولوجية أو التاريخية
 تقابلها، في نظر أركون، جبرية أخرى في الفكر اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمي، بل في الفكر الد ني عموًما؛ فالعقل الد ني
يحصؤؤؤؤر تسؤؤؤؤاؤالته وإن ازاته داخل الحدود المنصؤؤؤؤوب عليها من قبل ظاهرة الوحي، كما أن اإلنسؤؤؤؤان في 

، فالعقل الدوغمائي "أغلق ما كان من تعاليم السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤما  الفكر الالهوتي محكوم بقوانين  بعم مؤلفوها أنها 
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 . xiiا الي ؤؤأ التفكير فيؤؤه"مفتوحؤؤًا ومنفتحؤؤًا وحول مؤؤا كؤؤان يمكن التفكير فيؤؤه بؤؤل وي ؤؤأ التفكير فيؤؤه إلى مؤؤ
ومن جهة أخري قطع الفكر الالهوتى اإلسؤؤؤالمي المعاصؤؤؤر بنظر أركون مع تنويري العصؤؤؤر الكالسؤؤؤيكي 

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد و  مثل ال احظاإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمي  التنويريين ، وانتقل إلى  الفالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفةغيرهم من ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكويه والمعري وابن ًر
بؤؤا يعؤؤاني من انحالل أخالقي بعؤؤد أن أور  دوغمؤؤائيؤؤة أخالقيؤؤة مفرطؤؤه. وكؤؤذا الفكر العلمؤؤاني المتطرف فى

الميتافيبيقا الكالسيكية التي تم د اإلنسان بوصفه جوهًرا خاضًعا للحكم األخالقي الذي  أحدث قطيعة مع
 وجه اإلرادة نحو فعل الخير، وهو ال ؤؤؤي  الذي كانت تتفق فيه األديان مع الميتافيبيقا الكالسؤؤؤيكية، وهو 

بانتقالها من الصؤؤؤؤؤؤؤالبة إلى السؤؤؤؤؤؤؤيولة ومن تفكيك المسؤؤؤؤؤؤؤلمات إلى تفكيك ما هدمته فلسؤؤؤؤؤؤؤفة ما بعد الحداثة 
، وهم فقت يقبلون بالحد ث  لسؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤية أو القانونيةالذات. ولم يعد هناك حد ث عن القيمة األخالقية أو ا

 بالخروج منومن ثم فالوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول إلى أخالق كونية لدي أركون مرهون  .نبعة إنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانية براغماتية  عن
 فى الوقت نفسه  نبديكما المدلقة لكل الطوائف والمذاهأ دون استثنا .  الالهوتية السياجات الدوغمائية

 xiii.ئية العلمانية المتطرفة للدرب من الدوغما الخروج 
وقيم المواطنة ،  العولم ومن جهة أخري ال يمكن فهم المقاربة األركونية لألخالق بمنأى عن ظاهرة 

كما  ري  –اق العولمي هم مصؤؤؤؤدر القيم اإلنسؤؤؤؤانية ووكالئها ومرسؤؤؤؤلوها ومسؤؤؤؤتقبلوها فالمواطنون فى السؤؤؤؤي
وفى ظل هذا الفضؤؤا  العولمي الذى أضؤؤحي فيه العالم قرية صؤؤديرة بفضؤؤل تكنولوجيا االتصؤؤال  –أركون 

والمعلومات ، تضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطر الدول القومية إلى االنتقال من الدفا  عن أنانيتها القومية المقدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إلى مرحلة 
العولمة ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاملة ، بحيث يصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبا العالم كله وطنًا لمنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان بعد أن تبول الحواجب والحدود ، وهو ما 
يفرض مراجعات صؤؤؤؤؤؤؤؤعبة وقاسؤؤؤؤؤؤؤؤية للقيم المحلية وللتراثات الد نية العتيقة وكذلك للتراثات الفةوية والقومية 

  xivلبلورة قيم كونية تتوافق مع م ريات العصر.
 
 المقارب  الطاهائي  لسؤال األخالق: ثانيا  :

واحد من أهم األسؤؤةلة التى ًؤؤدلت طه عبد الرحمن هو سؤؤؤال األخالق ، بل يكاد إنتاجه الفكري فى م مله 
، حتى أطلق عليه البعر "فيلسؤؤؤؤؤؤوف األخالق" . والمقاربة الطاهائية لسؤؤؤؤؤؤؤال  يسؤؤؤؤؤؤعي لمقاربة هذا السؤؤؤؤؤؤؤال

نقد المبدوج للتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورين الدربي واإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمي لفلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفة األخالق ، األخالق تنبني على محورين ، أولهما ال

                                                           
  تخترق تكاد طه عبد الرحمن إلى درجة أن المقوالت األخالقية، إبداعا ونقدا وت د دا،  ي ؤؤؤؤؤؤكل سؤؤؤؤؤؤؤال األخالق هاجس  ؤرق

سؤؤة إال وفيها إًؤؤارة إلى االرتباط الوثيق بين األخالق وبقية القطاعات العلمية م ؤؤروعه كله. ويعسؤؤر أن ت د كتابا لطه أو درا
الرحمن" فى عدد من مؤلفاته  ويمكن مالحقة المقاربة األخالقية فى اإلنتاج الفكري لؤؤؤؤ"طه عبد .المتعددة التي ي تدل فيها طه

  الدهرانية :النقد األخالقي لفصؤؤؤؤؤل األخالق عن ، "بؤ : مسؤؤؤؤؤاهمة فى النقد األخالقي للحداثة الدربية""سؤؤؤؤؤؤال األخالق مثل :
"من اإلنسان األبتر إلى اإلنسان الكوثر" ، و "د ن الحيا " بأجبا ه " ًرود ما بعد الدهرانية" ، و "سؤال العنف" ، والد ن" ، و
 .الثالثة 
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وثانيهما محاولة تقديم البد ل الطاهائي األخالقي أو االئتماني كما يسؤؤؤميه صؤؤؤاحبه ، وهو ما يمكن التطرق 
 إليه على النحو التالي:

 النقد الطاهائي للنموذج األخالقي الغربي: -أ 

، لديه  فال انفصؤؤؤؤؤال بين الد ن واألخالقتصؤؤؤؤؤور تكاملي يقوم على منطق الوصؤؤؤؤؤل  يعد التصؤؤؤؤؤور الطاهائي
وعلى هذا  .بين الد ن والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية نظر، أو بين القول والفعل، أوبين العمل وال ةما ليس ثمة انفصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال

فبينما تبا نت مواقفهم على ثالثة مناحي .  األسؤؤؤا  جا  النقد الطاهائي لتصؤؤؤور فالسؤؤؤفة الدرب لألخالق ،
جعلت  والثاني جعلت من األخالق تابعة للد ن اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنادًا إلى مبدئي "اإليمان باإلله" و"إرادة اإلله" ،  أولها

رأت أنه ليس أيًا من الطرفين  والثالث من الد ن تابع لألخالق استنادًا إلى مبدأ "ةانت" فى "اإلرادة الخيَّرة" ، 
جا  التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور الطاهائي لنقد هذه  xvلآلخر اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنادًا إلى مبدأ "هيوم" فى أنه "ال وجوب من الوجود" تابعاً 

 التصوارات الثالثة ، والتى رأى فيها إنكارًا لآلمرية اإللهية وال اهدية اإللهية.

ه" ، وهو القؤائؤل بتبعيؤة األخالق للؤد ن والقؤائم على مبؤدئي: "اإليمؤان بؤاإللؤه" و"إردة اإللؤ فالتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤور األول
تصؤؤؤؤؤؤؤؤور تبناه عدد من مفكري الدرب األخالقيين ، كما هو ًؤؤؤؤؤؤؤؤأن القديس "أوغسؤؤؤؤؤؤؤؤطين" ، والقديس "توما  
األةويني" وغيرهما ، وقد ورثو هذا التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور عن فالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفة اليونان . اعتبر طه هذا التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور مقدوحًا فيه 

هية مما  نتهي باألخالق إلى نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبيتها النبنائه على تعدد األلهة ومن ثم تعدد اإلرادات اإللهية واآلمرية اإلل
والذي أنبني على اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتتبا  التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤور ال انطي أما  xviال إطالقياتها كما  نبدي أن تكون عليه بنظر طه.

معكو  لالسؤؤؤؤؤتتبا  السؤؤؤؤؤابق لألخالق ، حيث جا  الد ن وفق هذا التصؤؤؤؤؤور تابع لألخالق ، كما صؤؤؤؤؤرا به 
لكي يعرف  هج إلى كائن أسؤؤؤؤؤؤمى وأعلى منغير محتاإلنسؤؤؤؤؤؤان واعتبر ا)نقد العقل العملي(  فى مؤلفه "ةانت"

بل تكتفي  ، ال تحتاج مطلقا إلى الد ن وفق هذا التصؤؤؤؤور الكانطي فاألخالق ومن ثم ،هذا اإلنسؤؤؤؤان واجبة 
ن كانت لم يضؤؤؤع مقوالته ورأى أ، هو تصؤؤؤور أعتبره "طه" كذلك مقدوحًا فيه فضؤؤؤل العقل الخال . و بذاتها ب

وبعد أن جعل العقل جوهر أحل اإلنسؤؤؤؤؤؤان موضؤؤؤؤؤؤع  والمبادلة األخالقية إال عن طريق المقايسؤؤؤؤؤؤةوتصؤؤؤؤؤؤوراته 
فقد أخذ كانت مفهوم العقل بدل مفهوم اإليمان، ومفهوم اإلرادة اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانية بدل مفهوم ": طه  يقولاإلله ، 

ومفهوم األمر القطعي اإلرادة اإللهية، ومفهوم الحسؤؤؤؤؤؤن المطلق لمرادة بدل مفهوم اإلحسؤؤؤؤؤؤان المطلق لمله، 
بؤؤؤدل مفهوم األمر اإللهي، ومفهوم الت ريؤؤؤد بؤؤؤدل مفهوم التنبيؤؤؤه، ومفهوم احترام القؤؤؤانون بؤؤؤدل مفهوم محبؤؤة 
اإلله، ومفهوم الت ريع اإلنساني للذات بدل مفهوم الت ريع اإللهي للدير، ومفهوم الخير األسمى بدل مفهوم 

القائل  لتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤور الهيوميل أما نقد طه عبد الرحمن xvii."نةم مملكة الدايات بدل مفهوم ال النعيم، ومفهو 

                                                           
 نسبة إلى دفيد هيوم 



almayadine.com-www.madjalate اإلنسانية العلوم في للدراسات الميادين مجلة  األول العدد 

 

15 
 

أى نقد  –باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقاللية األخالق عن الد ن ، والمبني على مبدأ "ال وجوب من الوجود" ، فقد جا  هذا النقد 
بين القضايا الخبرية الوجودية والقضايا الوجوبية باعتباره  روم إلى الفصل بين الخبر  لتمييب "هيوم"  -طه 

محكومة بقيم ومقاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد بنظر "طه"  كل ممارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة علمية وعقالنية  فى حين ن والقيمة األخالقية. في الد
ال داعي لالدعا  ف ، ومن ثم  .(weltanschauung)يحملها اإلنسان من حيث هي تعبير عن رؤيا للعالم

 "ةانت" أنه ًأنً "هيوم"بأن القيم مفصولة عن األن طة اإلنسانية الحسية أو العقلية. ويترتأ من هذا أن 
وب المقدسؤؤؤة لم يقم بإن ؤؤؤا  مفهومه لألخالق أو باألحرى الد ن الطبيعي إال بواسؤؤؤطة المقابسؤؤؤات من النصؤؤؤ

فكل ما أسنده "هيوم" لما أسماه بؤ"الحس األخالقي" إنما هو بنظر طه يستوعبه ما  xviii."وتأويالتها الالهوتية
 xixسائر النصوب المقدسة.جا  به الد ن باسم "الفطرة" بما هي مفهوم مبثوث فى 

لعالق  والنقد الطاهائي للرؤية األخالقية الدربية على النحو السؤؤابق ، إنما جا  من منطلق إًؤؤكالته 
فصؤؤؤؤؤؤل األخالق ، ودعوته لتأسؤؤؤؤؤؤيس األخالق على الد ن وليس العكس ، حيث رأى أن  بالدين األخالق

على مبادئ التوجه إلى اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  باألسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يانبن كما ًؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  لدي أرباب الرؤية الدربية قدعن الد ن 
فى  ما سؤؤؤؤماه ووه ،اآلخرة دل ببدل األخالق، والتعلق بالدنيا اإلله، والتوسؤؤؤؤل بالعقل  التوجه إلى عوض

xx نتي ة إنكار الدهرانيين آلمرية اإلله "المروق "بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ"روا الحداثة" 
" سمي ما بعد الدهرانيةًرود "في و  ، 

التمرد على إًؤؤؤؤؤؤهاد اإلله على أعمال  حيث "ال ؤؤؤؤؤؤرودبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ " –بين األخالق والد ن  أى –هذا الفصؤؤؤؤؤؤل 
اعتبر كلتؤؤؤا بؤؤؤالكليؤؤؤة. و  ت ؤؤؤاوز رتبؤؤؤة المروق إلى رتبؤؤؤة الخروج من األخالق وهو مؤؤؤا يعنياإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان، 

الحداثة ف . ال امعة لوجوه االنفصؤؤؤؤؤاالت عن الد ن "الدنيانية"من صؤؤؤؤؤور  الصؤؤؤؤؤورتين )المروق وال ؤؤؤؤؤرود(
عبل الؤذي قؤامؤت بؤأخطر عمليؤة انتبا  لقطؤاعؤات الحيؤاة من الؤد ن، وأبرزهؤا األخالق. وهو ال طؤهبنظر 

الروحي  أي نب  األخالق عن لباسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤها (وهي النظر لألخالق بمعبل عن هللا) اختار له اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الدهرانية
 بما هي فصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤللمانية )بفتا العين(، أخت للعَ  - الدهرانيةأى  –،  وهي بذلك وجعلها بلبا  زمني 
لمانية )بكسر العين(، بما هي فصل للعلم عن الد ن، إذ كلها بنات أخت للعا  أيضاً للسياسة عن الد ن. و 

إلى ضؤؤؤؤيا  اإلنسؤؤؤؤان والبج به في آفات تحرمه  ، تنتهي ورا بائسؤؤؤؤا لرؤية العالمللدنيانية، التي  راها تصؤؤؤؤ
 xxi.آدميته

قّدمقبل أن :  النقد الطاهائي للنموذج األخالقي اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمي -ب   ه األخالقي اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالميبد ل طه يى
والفلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفي  عمؤؤؤد إلى نقؤؤؤد التصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمي )الكالمي ، على الطريقؤؤؤة اإلئتمؤؤؤانيؤؤّؤة مىؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسال

المتكلمين والفالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤفة المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤلمين الذ ن تذبذبوا بين القول بتبعية الد ن ف األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤولي( لألخالق ./والفقهي
النسؤؤؤياقهم إلى التفكير بنظر طه  القلق ، إنما جا  موقفهم لألخالق والقول باسؤؤؤتقالل األخالق عن الد ن

أما الفقها  واألصؤؤؤؤؤؤؤؤوليين الذ ن جعلو األخالق تابعة  في هذه العالقة وفق مقتضؤؤؤؤؤؤؤؤيات المنقول اليوناني.
د ن وجعلو منها رتبة ال تتعدي رتبة المصؤؤؤالا الكمالية ، فإنهم بنظر طه قد خالفو المنطق السؤؤؤليم فى لل
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فهم حقيقة الد ن ، إذ األخالق بنظره َأولي برتبة المصؤؤؤالا الضؤؤؤرورية من غيرها ، فما  نبدي لد ن إلهي 
لى االهتمام بكيفيات االرتقا  أن يقدم االهتمام ب ؤون الحياة المادية لمنسان ع –ناهيك عن اإلسالم  –

بحيؤاتؤه الروحيؤة ، والتى مؤدارهؤا على األخالق. فؤالؤد ن واألخالق بنظر طؤه ًؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  واحؤد فال د ن بدير 
 xxiiأخالق وال أخالق بدير د ن.

العقل من منطق التكامل ال الت بي  والوصؤؤل ال الفصؤؤل ، وال مع بين : النموذج األخالقي الطاهائي -ت 
 واب الطاهائي عن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال األخالق فى لبا  ليأتى ا العقل والقلأ وبين العقل والحس؛وال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ،وبين 
ت اوز الضرر الخلقي لحضارة اللوغو ، وتأسيس حضارة يكون فيها السلطان فيه صاحبه ائتماني يحاول 

 . xxiiiفعلهلؤ"اإل تو "؛ )أي الخلق(، بحيث تتحدد فيها حقيقة اإلنسان، ال بعقله أو بقوله، وإنما بخلقه أو 

، حيث  األركان والمبادئ عدد من على لسؤال األخالقاالئتمانى  وقد بني طه عبد الرحمن ال واب
الميثاق "ركن  اأوله :ة أركانثالث فىفى "سؤال األخالق"  "نظرية التعبد" األخالقي  تهأركان نظريؤ عدد طه

 "َأَلْستى باَربّاكىم"تعهد أمام هللا سبحانه وتعالى  وم خاطبه: ومقتضاه أن اإلنسان قد  ،" األول واألخالق الكونية
( فأجاب: "َبلى". وهذا التعهد اإلنساني هو الميثاق الذي أخذه ال ار  من العقال ؛ وبهذا 172)ااَلعراف: 

ن حيث خصائصها، وهي الميثاق تبود اإلنسان باألخالق التي تحميه من التبلبل، وهي ذات طبيعة كونية م
بين العقل  بهذا الركن ي مع طهو  أخالق مؤسسة من لدن ال ر  لعلو رتبته على العقل واستدنائه عنه،

فيبنيه طه على الحادثة التاريخية ل ق صدر  ،" ًق الصدر واألخالق العميقة" أما الركن الثاني .وال ؤر 
 األخالق  يؤسس على ذلك كون و  بين القلأ والعقل ، مع النبي ، وما تستدعيه من معاني تطهيرية وتبكية لي
أما   . د ال تقليد  دوت ال ت ميل،وتأهيل ال تثبيت، وتبكية اإلسالمية أخالق عميقة ألّنها أخالق تطهير

وهو الذي  تعلق بال مع بين العقل والحؤس ،ويتفؤر  عنؤه  ، "تحويل القبلة واألخالق الحركية" الركن الثالث
  .xxivوانفتاا ال اندالق،واجتما  ال انقطا  األخالق اإلسالمية أخالق حركية ،ألّنها أخالق إًارة ال عبارة، أن

التى أرتكب عليها ال واب االئتماني الطاهائي لسؤال األخالق فقد بسطها طه فى " بؤ   المبادئأما 
)مبدأ ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهدية ، ومبدأ  " حيث عدد "طه" خمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مبادئ  نبني عليها نموذجه األخالقي وهي :الدهرانية

أصؤؤل  مبدأ ال ؤؤاهدية اإللهية""ف عل طه من اآلياتية ، ومبدأ اإل داعية ، ومبدأ الفطرية ، ومبدأ ال معية( . 
ؤؤهادته عليها لما تم لم كمال  نسؤؤان تخلق، ناهيك عنالتخلق اإلنسؤؤاني، )فلوال ًؤؤهادة اإلله لهذه األعمال ًو

تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال ا )أن اتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال الد ن بالعالم عبارة عن اتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال آيات، ال اهمقتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف"مبدأ اآلياتية"  وأماالتخلق(، 
)أن األًيا  ودائع عند اإلنسان(، ويقتضي ذلك منا  ة" ويقصد بهظواهر(، والمبدأ الثالث هو "مبدأ اإل داعي

ؤؤؤاهدها نسؤؤؤب ة مطلقة، وإال فال أقل من أن ننسؤؤؤبها إليه قبل أن ننسؤؤؤبها إلى )أن ننسؤؤؤأ األًؤؤؤيا  إلى بارئها ًو
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أنفسؤؤؤؤؤنا(، والمبدأ الرابع هو "مبدأ الفطرية" ومقتضؤؤؤؤؤاه )أن األخالق مأخوذة من الفطرة(، والمبدأ الخامس هو 
"مبدأ ال معية" ومقتضؤؤؤؤؤؤاه )أن الد ن المنبل كله أخالق(، وذلك ألن )إنسؤؤؤؤؤؤانية اإلنسؤؤؤؤؤؤان ال تتحقق بعقالنيته 

دة، ولم َ نبال الد ن إال لكي  رقى بهذه اإلنال هذه سانية بفضل كمال التخلق(. و م ردة، وإنما بأخالقيته المسدَّ
من من م ؤؤؤؤقة التخلق إلى متعة التخلق، و  المؤتمن اإلنسؤؤؤؤان  قادرة بنظر طه على إخراج المبادئ الخمسؤؤؤؤة
األًؤؤؤؤؤيا  إلى الترفق بها، ومن  تسؤؤؤؤؤلت علىمن النفصؤؤؤؤؤالها إلى سؤؤؤؤؤعة اآليات واتصؤؤؤؤؤالها، و ضؤؤؤؤؤيق الظواهر وا

ن تخليق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤان لذاته بعضؤؤؤؤؤؤؤا إلى تخليقها كال، باطنا ، وملظاهر إلى أصؤؤؤؤؤؤؤوله في أغوار الباطنالتخلق ا
 xxv.تنتقل هذه القيم األخالقية إلى رتبة القيم ال مالية ؛ وبهذاوظاهرا

، فاألصل  االخالق مع العقل واألنسن على النحو السابق  نبني على أًكلة  ال واب االئتماني الطاهائي
، أي أن اإلنسانية أساسها األخالق  هو األخالقية وليس العقالنيةلدي طه عبد الرحمن اإلنسانية  فى

لق في اإلنسان أو القول بعدم حاجة وليس العقل، دون أن يفيد ذلك حدوث اال نفصال بين العقل والخى
إن اإلنسان، بقدر ما  بداد أخالقية،  بداد إنسانية ، وال "يقول طه :وفى هذا المضمار . ان للعقلاإلنس

 "طه"دفع منطق الوصل لدي  وقدهذا  xxviنقول إن اإلنسان، بقدر ما  بداد عقالنية،  بداد إنسانية".
وتداخالت األخالق والحس والعقل إلى تعميق النظر في مستويات هذه التداخالت، ليستنتج بأن األخالق 

لق وليست قوة العقل هي xxviiهي الميبة اإلنسانية األولى؛ أي التي يكون بها اإلنسان إنسانا ، وأن قوة الخى
ود األخالق وإنما مصاحأ بل إن وجود اإلنسان ليس متقدما على وج xxviiiالتي تميب اإلنسان عن الحيوان،

لوجودها. ويستدعي هذا بنظر طه إن ا  نظرية أخالقية يكون من أصولها مبدأ ال مع بين ًروط األخالقية 
روط اإلنسانية، فتتحقق عالمية اإلنسان باألخالق، وت نبه هذه الخاصية األخالقية كذلك خطر استرقاق  ًو

 xxixؤ"االسترقاقية".أو ما يسميه طه ب وت يؤه العلم المادي لمنسان

،  االبسؤؤؤؤؤؤؤتمولوجي مع األيديولوجيال واب الطاهائي االئتماني السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابق لم يخل كذلك من تداخل 
وكذا  فى النقد األخالقي للحداثة الدربية فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ"طه عبد الرحمن" صاحأ النبعة الصوفية ، بعد أن استدرق 

حاًل لم ؤؤؤؤكلة األخالق وأنهى قادر  التصؤؤؤؤوف أنتهي إلى اعتبار،  نقده للتصؤؤؤؤور الفقهي والفلسؤؤؤؤفى واألصؤؤؤؤولي
ده طه انبني مالنقد االئتماني الذى اعتكما أن  ن.على إلدا  التسؤؤؤيدا والنبعة الفوقية التي  تصؤؤؤفى بها اإلنسؤؤؤا

عقل إنسؤؤؤان الحداثة المادي( وعقل مسؤؤؤدد )وقصؤؤؤد به العقل الفقهي أى باألسؤؤؤا  على ثالثية  عقل م رد )
 وأةملها. الصوفي( ، وجعل من األخير أعلي هذه العقول )وقصد به عقل العرفانواألصولي( ، وعقل مؤيد 

ةما يمكن مالحقة الحس الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوفي فى مقاربة طه لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال األخالق من محاولته لم اوزة الفقه االئتماري 
 "ال الل" إلى الفقه االئتماني الذى جعل ركيبته "ال مال" وثنائية جالل/جمال هى إحديمنطق القائم على 
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أب ديات الطرا الصؤؤؤؤؤؤوفي ، ًؤؤؤؤؤؤأنها ًؤؤؤؤؤؤأن الع ؤؤؤؤؤؤق اإللهي الذى تمركب حوله الطرا الصؤؤؤؤؤؤوفي وحاول "طه" 
فى  –أى بين اإل د ولوجي واإلبسؤؤؤتمولوجي  –وبقدر ما ال يقدا هذا التداخل  أسؤؤؤتدعائه فى ثوب عصؤؤؤري.

بية ال تسؤؤؤؤؤؤؤتوعأ مقاربة طه لسؤؤؤؤؤؤؤؤال األخالق بقدر ما  وحي بأن مقاربته ًؤؤؤؤؤؤؤأن المقاربة األركونية تظل نسؤؤؤؤؤؤؤ
ال واب اإلسؤؤؤؤؤالمي لسؤؤؤؤؤؤال األخالق كما ال تسؤؤؤؤؤتوعأ مقاربة أركون ال واب العلماني . ويظل كذلك سؤؤؤؤؤؤال 

  األخالق سؤال حائر فى سما  الفكر تتعدد مقارباته بتعدد زوايا النظر له ، وسياقات طرحه.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخاتم 
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هذا البحث الوقوف على مقاربة سؤؤال األخالق لدي كل من محمد أركون وطه عبد الرحمن  حاولنا فى
 :، وفى خاتمة هذا البحث يمكن اإلًارة لعدد من الخالصات ن ملها على النحو التالي

: ال واب األركوني لسؤؤؤال األخالق جا  لالنعتاق من أواصؤؤر الدوغمائيات والمذهبيات والطائفيات  أوال  
ت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤ إنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان الحداثة ، رف العلماني واالنحالل األخالقي الذى انتهي إلى ا  لالنعتاق من التط، كما ج

ليحاول أركون التحليق فى فضؤؤؤؤؤؤؤا  أخالقي كوني إنسؤؤؤؤؤؤؤاني  بحث عن الم ؤؤؤؤؤؤؤترك الذى ي مع وال يفرق ، إن 
إلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان وهذا ما جعل أركون  ري فى اإلعالن العالمي لحقوق ا على أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس مذهبية أو عرقية أو إثنية.

، أةثر اتبانًا وتعبيرًا عن أخالق كونية من اإلعالن اإلسؤؤؤؤالمي العالمي  1948الصؤؤؤؤادر عن األمم المتحدة 
الصؤؤؤؤفة ي سؤؤؤؤد  ، ألن األول 1981-9-19الذي أصؤؤؤؤدره سؤؤؤؤالم عبام في اليونيسؤؤؤؤكو بتاريخلحقوق اإلنسؤؤؤؤان 
يؤا تكن أديؤانهؤا وأعراقهؤا أو : بمعنى أنهؤا موجهؤة إلى جميع ًؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعوب األرض أخالق لأل العلمؤانيؤة الكونيؤة

اإلعالم اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمي . أما تراثاتها ولداتها. إنها تنطبق على اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان في كل زمان ومكان دون أي تمييب
خضع للمرجعيات الد نية اإلسالمية التي ال تنطبق إال على المسلمين؛ فهي مرفوضة فإنه  لحقوق اإلنسان 

يوسية أم هندوسية إلخ من قبل ال عوب األخرى سوا  أةانت مسيحية أم  . هودية أم بوذية أم كونفًو

فاألركان  ،في نطاق الفلسؤؤؤؤؤؤؤؤفة الد نّية وليس غيرها: ال واب الطاهائي على سؤؤؤؤؤؤؤؤؤال األخالق يأتي  ثانيا  
ة الخاصؤؤؤؤؤؤؤؤيمن روا الد ن ، وإذا كان طه قد جعل من األخالقية  والمبادئ التى بني عليها مقاربته مسؤؤؤؤؤؤؤؤتقاه

، فإنه كذلك قد جعل منبع أو مصدرية هذه األخالق من الد ن  ليس العقل وال الضميرو  التي تميب اإلنسان
، وبذلك ي عل العقل تابعًا لألخالق ، كما ي عل  الذي يمنا لألخالق خواب اإلنسؤؤؤؤؤؤؤانية والمعنوية والديبّية

 . والد ن ً  واحد انفصال بينهما ، وال استدنا  أل هما عن اآلخر األخالق

: كال ال وابين األركوني والطؤاهائي لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال األخال انبنؤا على منطق النقؤد المبدوج للمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤألة  ثالثا  
ل مطرقؤؤة النقؤؤد على األخالقيؤؤة فى السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤاقين الدربي واإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمي ،   هتينبكلتؤؤا ال فقؤؤد كؤؤان أركون يىّعمؤؤا

لم يكن  نتقد فقت دوغمائية ال هة اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمية وطابعها القمعي على المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى والدربية( ، ف )اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمية
وإنما كان  نتقد أيضؤؤؤا وبالحدة نفسؤؤؤها إباحية الدرب وتحلله من كل القيود واختبال األخالق إلى ،  األخالقي

الرحمن الذى انتقد فلسفة  واألمر نفسه لدي طه عبد .م رد براغماتية منفعية أو إًبا  للدرائب االستهالةية
األخالق الدربية التى فصؤؤؤلت األخالق عن الد ن ، والرؤية اإلسؤؤؤالمية التى جعلت األخالق م رد كماليات 
. لكن على الرغم من اًؤؤؤتراك المقاربتان األركونية والطاهائية فى النقد المبدوج للتصؤؤؤور األخالقي )الدربي 

ب أو الحل األمثل للمسؤؤألة األخالق ، فانتهي ال واب األركوني إلى واإلسؤؤالمي( ، إال أنهما تبا نا فى ال وا
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ضؤؤرورة صؤؤياغة أخالق علمانية كونية ، أما ال واب الطاهائي فقد جا  ليؤكد على ضؤؤرورة صؤؤياغة أخالق 
 ائتمانية تنبني على اعتبار الد ن واألخالق ً  واحد .

مقاربة أركون وطه عبد الرحمن لسؤؤؤؤؤال األخالق ، إال أن منطلقات  : تظل األنسؤؤؤؤنة هى الم ؤؤؤؤترك فى رابعا  
إلى التحرر بلوغها  وفلسفة أنسنة األخالق تتبا ن لدي الطرحين األركوني والطاهائي . فبينما  دعو أركون 

ة، ة، القائمة على القول بالد ن الحق، والتحلل من النظرة الدوغمائية، والذهنية الطائفيهوتيمن النظرة الال
الوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  فى ظلها ريتحر و ة مرنة تدافع عن حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان، واالنتقال إلى م ال أرحأ  نبثق عن ذهني

ومن ثم تتحقق إنسانية اإلنسان ، ويستعيد اعتباره تحت مظلة قيم  ضطهادات والقمع والظلم؛من اال الب ري 
لطة هوت أو السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمنه الالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلبها ة، والمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاواة، ...إلخ، بعد أن ؛ كالعقالنية، والحرية، والديمقراطيةونية 

. على ال انأ اآلخر تأتى المقاربة الطاهائية لتقرر أن منبع الكهنوتية التي تنطق وتقرر باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم هللا داًئما
معاني م ّخصة وحية في نفس اإلنسان ووظيفة و  مىثىل فى حقيقتها القيم األخالقية، وأن  األخالق هو الد ن

ا يسؤؤؤؤؤؤؤتطيع العقل أن لم  نبل إلينا ليخبرنا عمألنه  ها ،ي والتصؤؤؤؤؤؤؤرف وفقالوحي أن يخبرنا بوجود هذه المعان
وبذلك  .نا عليها رّ طا ليخبرنا بالحقائق المعنوية التي فى  جا  بل، فحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ من الحقائق الكونيةيصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل إليه 

تسؤؤؤتمد مصؤؤؤدريتها من الد ن وال يمكن صؤؤؤرفها للم ال الخاب ومن  فاألخالق وفق هذا التصؤؤؤور الطاهائي
، ألن خروج األخالق من الد ن بنظر طه  نتهي إلى الخروج  أرخنتها وال عقلنتها،وال علمنتها، ثم ال يمكن 

من األخالق نفسؤؤؤها ، ودعوى أن "اإلنسؤؤؤانية ال توحدها إال األخالق" بنظر طه دعوي ظاهرها حق وباطنها 
ذ االختالف بين الب ؤؤؤؤؤر قانون مطرد وضؤؤؤؤؤع البتال  الب ؤؤؤؤؤر ، تمييبا للخبيث من الطيأ ، فأخالق باطل ، إ

االئتمان التى صؤؤاغها طه والتى تنأى بصؤؤاحبها عن اتبا  ال ؤؤهوات وسؤؤفك الدما  وحدها التى تكفل مواراة 
وبةة والحروب التى سؤؤؤؤوأة اإلنسؤؤؤؤانية بعد أن سؤؤؤؤلخ عنها إنسؤؤؤؤان الحداثة لباسؤؤؤؤها ، ودفع بها إلى الكوارث واأل

  فيها هالةها.
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