
نقد قيم الحوار 
مقاربة للمنهج النقدي عند طه عبد الرمحن

]*[
طارق الفاطمي]][

ما هي أهم االنتقادات التي وجهها الفيلسوف املغريب طه عبد الرحمن للمرجعيات النظرية 

لقيم الحداثة الغربية.. وما قواعد الحوار الحضاري التي نظَّر لها ودعا إىل تطبيقها لتجاوز األزمة 

الحضارية الراهنة؟  

هذا البحث يهدف إىل تظهري مواقف عبد الرحمن، وتأصيل املفاهيم التي أسس عليها نظريته 

يف القيم ويف ثقافة الحوار الحضاري، كام يعرض إىل يف أبرز انتقاداته لقواعد الحوار وأسسه 

الفكرية  اختباراتها وحفرياتها  قرون من  امتداد  العلامنية عىل  أنتجتها  التي  الفلسفية  وخلفياته 

العميقة يف املجتمعات الغربية.

املحرر

أخذ السجال ف جدلية األخالق والدين حيزاً كبرياً من الفكر اإلنساين.. من الفلسفة اليونانية 

إل الفلسفة الحديثة مروراً بالفلسفة اإلسالمية، غري أن مثل هذه الجدلية مل تخرج عن فرضيات 

ثالث؛ »تبعية األخالق للدين« و»تبعية الدين لألخالق« و»استقالل األخالق عن الدين«.  

تبعية األخالق للدين

لقد تقرر ف الفلسفة اليونانية أن األخالق تابعة للدين وال تنفك عنه. وهو ما ذهب إليه كبار 

»توماس  والقديس  »أوغسطني«”  القديس  مقدمتهم  وف  بعد،  ما  ف  الغرب  والهوتيي  فالسفة 

*ـ باحث، وأستاذ يف الدراسات اإلسالمية، اململكة املغربية.
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األكويني«، وذلك ألنها تتأسس عندهم عل أصلني وهم: »اإلميان باإلله« و»إرادة اإلله«.  فتقرر 

الثالث  الخصال  بإميان وأنه مصدرها وموجهها، فكانت  إالّ  أن ال أخالق  باإلله«  مببدأ »اإلميان 

األخالقية  الفضائل  عنها  تفرعت  التي  واملحبة  والرجاء  اإلميان،  الفضائل:  أمهات  اعتربت  التي 

فلسفة  عليها  تأسست  التي  والعدل  الحكمة(،  )أو  والرَِّويَّة]1]  والشجاعة  العفة  األربعة:  العقلية 

أصله ألن  ليس ف  املبدأ  لهذا  الرحمن  عبد  التي وجهها طه  االنتقادات  وأهم  الغربية.  األخالق 

املسيحية وقعت ف  العقيدة  الدين، ولكن األخالق ف  إالّ  يكون مصدرها  نظره ال  األخالق ف 

االضطراب والتذبذب الذي سببه تعدد اآللهة ف الفكر العقدي الكنيس، والتجسيم وأنسنة اإلله 

التي حصلت ف العقيدة املسيحية. وهو يقارنها باألخالق التي مصدرها مصدر واحد وإله متفرد 

بالجالل والجمل والكمل ما يسميه طه عبد الرحمن العقالنية التوحيدية]2]. 

أما أصل “إرادة اإلله” فقد أنتج ضورة االلتزام باألوامر والنواهي، أو ما عرف بنظرية “األمر 

اإللهي”، مع كل االعرتاضات التي قُّدمت عليها وأشهرها السؤال ف الخري والش، وهل إدراكهم 

عقل أم غيبي مرتبط بإرادة اإلله]]]؟ 

ف  الكالمية  الفرق  حياله  وانقسمت  اإلسالمية،  الفلسفة  ورثته  الذي  الجدل  أوجه  أحد  وهو 

املسألة التي عرفت ف كتب الكالم واألصول بالتحسني والتقبيح العقليني. ومن االنتقادات التي 

أحدهم  إسقاطني  ف  وقوعها  خاصة،  واألصوليني  والفقهاء  اإلسالمية  للفلسفة  د.طه  يوجهها 

ف  اللفظ  هذا  يحمله  ما  مع  »الفضائل«  لفظ  إل  اليونانية  الفلسفة  ف  األربعة  الخصال  ترجمة 

اللغة العربية من اإليحاء بالكمليات التي تبقى اختياراً ال يصل إل حد الضورة والهوية، وقوة 

االرتباط بالوجود والكينونة اإلنسانية]4]. وفهم الفقهاء واألصوليون »مكارم األخالق« التي ذكرت 

ف الحديث]5] عل أنّها ال تكون إاّل ف املرتبة األخرية من املقاصد التي تسمى تحسينية أو كملية 

املقاصد  األول من  املقام  تكون ف  أن  تقتيض  له  وتبعيتها  بالدين  األخالق  ارتباط  أن  ف حني 

عليه  تنص  كم  عليها،  وشعائره  أحكامه  ومدار  أساسه  ألنها  الدين  بحفظ  تتعلق  التي  الضورية 

األدلة الشعية]6]. 

]1]- اعترب د. طه عبد الرحمن أن ترجمة الثقافة العربية اإلسالمية مصطلح » phronêsis« التي تدل عىل العقل يف معناه التدبريي والعميل، بكلمة 

ِوية« ملا يدل عليه من التوفيق يف التدبري العميل.     » حكمة« غري موفق ألن كلمة جكمة يف التداول العريب أخص وأرشف بيحتار لها مرادف لفظ » الرَّ

]2]- سؤال األخالق )ص 33 - 34(. 

»Divine Commands and Morality « 3]- تفاصيل املواقف واآلراء يف شأن هذه النظرية يف كتاب[

]4]- سؤال األخالق )ص 35- 45(.

]5]- »إمنا بعثت ألمتم صالح األخالق«، أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ بلفظ »حسن األخالق« )2 / 904( يف حسن الخلق، باب ما جاء 

يف حسن الخلق، أحمد يف املسند )14/ 513(، ويف لفظ آخر » مكارم األخالق«. وسنده قوي.

]6]- سؤال األخالق )ص -50 51(.
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تبعية الدين لألخالق

ة  الخريِّ اإلرادة  »مبدأ  بـ  القول  الحديثة عل  الفلسفة  الدين لألخالق ف  تبعية  تفرعت دعوى 

لإلنسان« أو اإلرادة الحسنة أو تسمى أيضاً اإلرادة الطيبة، الذي أقام عليه »إميانويل كانط« رصح 

نظريته األخالقية املتميزة]1].  

تتلخص دعوى »كانط« ف كون اإلرادة الخرية متسامية ف ذاتها ألنها مصدر الواجب الذي 

هو  ويفرضه  ميليه  الذي  ألن  عقاب  من  خوف  أو  ثواب  ف  طمع  دون  فرد  كل  يلتزمه  أن  يجب 

إل  املوصل  كانط  تصور  ف  والسعادة  الفضيلة  بني  الجمع  من  ميكن  الذي  الخالص«  »العقل 

»الخري األسمى«، فيكون بذلك اإلنسان هو نفسه مصدر األخالق ال قوة أو إرداة أخرى فوقية أو 

خارجة عنه تتصف بالكمل املطلق. وحسب قول »كانط«: »تبدو األخالق غري محتاجة إل فكرة 

كائن مختلف وأعل من اإلنسان ليك يعرِّف هذا اإلنسان واجبه، وال إل سبب غري القانون نفسه 

ليك يتبعه )...(، فإذن بالنسبة لألخالق، فليست تحتاج مطلقاً إل الدين، بل تكتفي بذاتها بفضل 

العقل الخالص العمل«]2].  

هكذا فبفضل مبدإ اإلرادة الخرّية، يجد »كانط« أن رصح األخالق ف غنى عن أن يقام عل 

تستتبع  ولكن  اليونانية،  الفلسفة  ف  الحال  هو  كم  املطلقة«  »إرادته  أو  باإلله«  »اإلميان  قاعدة 

األخالق الدين كم يستتبع األصل الفرع، ذلك ان العقل الذي تنضبط به هذه اإلرادة والذي يأمر 

بطاعة الواجب، يتطلع إل تحقيق الجمع بني الفضيلة التي تصحب أداء الواجب، وبني السعادة 

التي ال تصحب  بالرصورة الفضيلة. 

بسلوكه  الدينية  أعاد صياغة األخالق  إمنا  بأنه  الطرح  الرحمن عل هذا  د. طه عبد  ويعرتض 

طريقتني: طريق املبادلة وطريق املقايسة. 

فتجد أنّه استبدال مفاهيم معهودة ف النظرية األخالقية الدينية مبفاهيم ومقوالت أخرى غري 

معهودة؛ فعوض مفهوم اإلميان مبفهوم العقل، ومفهوم اإلرادة اإللهية مبفهوم اإلرادة اإلنسانية، 

ومفهوم اإلحسان املطلق لإلله مبفهوم الحسن املطلق لإلرادة، ومفهوم التنزيه مبفهوم التجريد، 

ومفهوم محبة اإلله مبفهوم احرتام القانون، ومفهوم التشيع اإللهي للغري مبفهوم التشيع اإلنساين 

للذات، ومفهوم النعيم مبفهوم الخري األسمى]]].  

]1]- أسس ميتافيزيقا األخالق، كانط دار النهضة العربية 1970م، بريوت لبنان.

[2[  - KANT، E ; LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE RESON. P. 23

]3]- سؤال األخالق )ص 39(.
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وتجد أنّه يقدر أحكام نظريته األخالق عل مثال أحكام األخالق الدينية، فيقيس أحكام الدين 

العقل ف  فإّن  التشيع  الدين املجرد، فإذا كان ف األول الإلله هو مصدر  املنزل عل أخالق 

الذاتية ف وضع  العلل واملصالح  القوانني، وكم أن اإلله ف األول منزه عن  الثانية هو مصدر 

رشيعته  وضع  ف  واألغراض  البواعث  كل  عن  متجرد  الخالص  العقل  كذلك  للبش،  تشيعاته 

اإلنسانية]1]... 

فيتحول بذلك ف نظر طه عبد الرحمن األصل إل فرع، فبدل أن يكون الدين تابعاً لألخالق ف 

نظر كانط تجده يتحول إل األصل الذي تأسست عليه نظرية األخالق التي عرف بها.        

استقالل األخالق عن الدين

ذهب »دافيد هيوم« رائد دعوة فصل األخالق عن الدين واستقاللها عنه،إل تأسيس نظريته ف 

األخالق عل مبدأ  »ال وجوب من الوجود« التي فّصلها ف كتابه »رسالة ف الطبيعة البشية«]2]. 

إّن األحكام الدينية أحكام خربية ال تعد أن تكون إخباراً عن املغيّبات، واألخالق من طبيعة أخرى 

غري الخرب، فال يصح استنتاج األخالق من أحكام الدين. 

منه إل  األخالقية سعيا  األحكام  تؤسس  الدينية غري صالحة ألن  األحكام  أن  »هيوم«  ويعترب 

هدم كل األنساق األخالقية ف عرصه )القرن 18م(، مدعياً أن األخالق مصدرها الوجدان اإلنساين 

أّما اإلرادة اإللهية والعقل فال ميكن أن يكونا مصدراً  أو ما سمه الحدس الخلقي ف اإلنسان، 

ملعرفة الخري والش. 

ويعرتض د. طه عبد الرحمن عل هذا الطرح بأّن حقيقة الدين أشبه باملؤسسة منه بالنظرية، فهو 

مجموع أحكام ومعايري تحدد كيفيات العمل من أجل تلبية حاجات معينة، وإذا كان األمر كذلك 

لزم أن يتضمن الدين إل جانب األقوال التي تخرب عن املوجودات، حسية كانت أو غيبية، أقواالً 

وجوبية تحدد العالقات بني هذه املوجودات جلبا للمنفعة ودفعا للمضة، واألقوال الوجوبية التي 

تجلب النفع وتدفع الضر ال تعدو أن تكون أقواالً أخالقية فيلزم أن يكون الدين أخالقياً بقدر ما 

هو إخباري]]].        

واالعرتاض الثاين أّن ما يسميه »هيوم« الحدس الخلقي ال يعد أن يكون الفطرة السليمة التي 

]1]- املصدر نفسه.

[2[  -HUME، D: A treatise of human nature، Oxford، Clarendon Press.

]3]- سؤال األخالق )ص 44(.
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الدين  التي جاء  التلقائية والجملية والعملية،  تنطبق عليها صفات  الله ف اإلنسان والتي  خلقها 

لصيانتها وإحيائها وإبرازها]1].    

نقد اخلطاب الفلسفي املعارص املؤسس للحوار احلضاري

قبل طرح البدائل الفكرية والفلسفية انكب الفيلسوف املفكر طه عبد الرحمن عل قراءة ناقدة 

للمنظومة األخالقية التي تعد الخلفية النظرية والرباديغم املوجه للحوار العاملي املعارص، التي 

رسمها »باألخالق الكليّة« وأنتجت عل املستوى النظري أخالق الواجب مع »إميانويل كانط«، 

توجيه  و »جون ِمل«]2]. وأجمل قصور هذه األخالق عن  بنتهام«  املنفعة مع »جريميي  وأخالق 

اإلنسانية وبناء مستقبلها وعدم تأهلها لتوصف بالعاملية إل ثالثة أسباب: أوال ألنها أخالق عقلية 

مثالية غري  إل  وتتحول  األحيان  من  كثري  وتناقضها ف  اإلنسانية  الفطرة  مع  تتناىف  نظرية مجردة 

مجّربة. وثانيّا، ل أنّها أخالق أحادية فردية ليست محل إجمع وتوافق، إذ مل يتبناها غري الفيلسوف 

الذي نظَّر لها وأنتجها. وثالثًا، ألنها أخالق علمنية تنبذ الدين وتتعال عنه ف زعم أصحابها، ما 

يجعل املجتمعات املتدينة ترفضها ألنها تناقض منظوماتها األخالقية الدينية.   

أن تكون  منها  ينتظر  ناجعة، وال  العاملي غري  للحوار  لهذه األسباب تكون األخالق املؤطرة 

األرضية التي تجمع اإلنسانية، بل لهذه املواصفات تكون أخالقاً تعسفيّة تلغي مكونات كبرية ف 

العامل ما يفرس اتجاهها إل العنف والهيمنة والسيطرة والقوة.

أّما األخالق العاملية التي يؤهلها د. طه ألن تقود اإلنسانية وتوجهها فهي أخالق عملية مجربة، 

ومصادرها متعددة تستوعب وتؤلِّف، ذات توّجه ديني يجمع وال يفرق.  

ما يؤهل املنظومة األخالقية لألمة اإلسالمية ألن تكوِّن أخالقاً عاملية، ملا ينطبق عليها من تلك 

املواصفات والخصائص ألن تقود العامل وتوجه أخالقه، ويكون الحوار املتمثل لهذه األخالق 

واملتشب لها واملعربِّ عنها األداة التي تُبَلِّغ لتَبلُغ مداها وتصل اآلفاق املقّدرة لها.      

احلاجة إىل احلوار األخالقي العاملي

بني  والسالم  التواصل  تحقيق  ف  ومركزيته  الحوار  أهمية  إل  العاملية  املنظومة  انتهت  لقد 

والحرص  األديان،  حوار  مؤمترات  تنظيم  إل  تنتهي  جعلها  ما  العامل،  حول  واألمم  الشعوب 

]1]- نفسه )ص 46(.

]2]- سؤال العمل )ص 111(.



حلقات الجدل244

   2 0 1 6 صيــف 
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

األخالقية  للمنظومة  والتطبيقي  النظري  اإلطار  لتكون  املؤمترات  لهذه  العاملية  اإلعالنات  عل 

العاملية، وتطرح نفسها بديالً عن األخالق العلمنية التي تؤطر هذه املنظومة العاملية األخالقية 

املعارصة. ف أفق اقرتاح حلول ألزمات أربع يعيشها العامل ف عرصنا، أزمة اقتصادية تتفاقم وما 

فتئت تداعياتها تهدد العامل بانهيار لألخالق والقيم، وأزمة بيئة ال مخرج منها إالّ بتبني قيم وأخالق 

موحدة، وأزمة سياسية تهدد العامل مبزيد من الدمار واالستغالل واالستبداد، وأزمة اجتمعية تهدد 

بانهيار البنيات االجتمعية وف مقدمها األرسة ومكانة املرأة. 

ويكتيس »اإلعالن من أجل أخالق عاملية« ف منظور د. طه عبد الرحمن أهميته من جهتني؛ أولها 

زيادة وعي الديانات بأهمية الحوار والحاجة إليه. وثانيها أن الديانات ما تزال قادرة عل قيادة العامل 

والتنظري ملستقبله ف ضوء األخالق الدينية، واقرتاح حلول ناجعة وفعالة لألزمات التي يعيشها]1].         

يتأسس نقد الدكتور طه عبد الرحمن لإلعالن العاملي األخالقي، وتوصيات مؤمترات حوار 

األديان عل تساؤلني أساسيني، وهم يشكالن ف نفس الوقت الهدفني اللذين يجب أن تحققهم 

رشوطه  احرتام  أن  كم  الدينية،  لألخالقية  وشهوداً  انتصاراً  انعاقدها  يعد  التي  التجمعات  هذه 

منظومتها  عن  الدفاع  عل  قدرتها  ف  فاصل  ومحدد  فشلها،  أو  نجاحها  مؤرشات  تعد  ومعايريه 

األخالقية وجعلها عاملية.

أما التساؤل األول فمفاده هل هذا اإلعالن يجعل الدين يتمكن ف العامل؟، والثاين هل يحقق 

اإلعالن للُخلقية التقدم ف العامل؟

أربع:  للدين ف مظاهر  التمكن  بالشط األول ف  أّخل  العاملي  أن اإلعالن  ويخلص د. طه 

وحذف  »اإلله«،  اسم  وحذف  معرفته.  ومصادر  ومقاصده  ومبادئه  الدين  عل  التأسيس  حذف 

القيم  هذه  اكتساب  طريق  هو  الذي  الديني  العمل  وحذف  األخالقية،  القيم  سلم  من  اإلميان 

األخالقية، ومرقاة لتثبيتها وترسيخها ف النفوس. 

أما اإلخالل بشط التقدم الُخلقي فيتلخص ف ثالثة مظاهر: أّما األول فيتجل ف أن اإلعالن 

ال يقدر عل تحقيق السالم العاملي، باعتباره قيمة إنسانية كربى، إذ قرص اإلعالن الحوار والسالم 

عل أتباع الديانات وأقىص عدداً من املكنونات وتناىس أن الدين أداة ف أغلب األحيان ينفعل 

وال يفعل ف الحياة العامة وتدبري املؤسسات، وال سالم إالّ باستيعاب كل األطراف التي يشكل 

أتباع الديانات ف العامل جزء منها. 

]1]- سؤال العمل )ص 119، 120(.
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األدىن  الحد  عل  اإلعالن  اقتصار  الخلقي  بالتقدم  اإلخالل  مظاهر  من  الثاين  املظهر  وأما 

الحد األدىن  تناقض  األديان، فوقع ف  والقيم املشرتكة بني  من األخالق، برتكيزه عل األخالق 

من األخالق الذي ال يصل إل مستوى الحد األىن ف أقل دين من الديانات، مع أن املفرتض 

األخذ بأفضل األخالق من كل دين ومراعاة التفاضل والتفاوت الواقع بني األديان، لتحقيق التقدم 

الخلقي حتى ترقى إل مستوى األخالق العاملية. 

وأما املظهر الثالث فهو افتقاره إل الركن األساس ف جميع األديان وهو »اإلميان«، فغياب 

هذا الركن، وغلبة الطابع الحيس الذي يروم إرضاء غري املؤمنني، جعل اإلعالن بعيداً عن التقدم 

الخلقي املنشود للحوار. فإنّكار »ثقافة اإلميان«]1] بتعبري د. طه عبد الرحمن، تعطيل للروح التي 

يكون  أن  يعدو  ال  اإلعالن  يجعل  فوقه،  أخر  عامل  من  منزلة  أخالق  إل  اإلنسان  بأخالق  تسمو 

حساب مصالح.            

التقدم اخُللقي أساسًا للحوار احلضاري

التقدم الُخلقي املفقود ف » اإلعالن من أجل أخالق عاملية«، جعله وغريه من اإلعالنات، ال 

يرقى ألن يكون مرجعاً لألخالق العاملية التي ينبني عليها الحوار الحضاري، ما جعل د. طه عبد 

الرحمن يضع أربعة معايري أساس باإلضافة إل القيم اإلنسانية الكونية املأخوذة من الدين التي 

نص عليها امليثاق العاملي واملتمثلة ف »التضامن« و»التسامح«، و »املساملة«، و»املساواة«. 

ذلك ألنّه افتقد إل التنصيص عل مصدرين للقيم األخالقية العاملية وهم »اإلميان« و»العمل«. 

الخلقي  التقدم  مقومات  ييستوف  حتى  واحد  دين  ف  تتوفر  أن  يجب  األربعة]2]  واملعايري 

العاملي، وف مقدمتها: معيار الوعي بالصلة بني الدين والتخلق، ذلك بالربط بني العمل الديني 

والسلوك الخلقي، ما يعني أن زيادة العمل الديني واإلقبال عل أدائه بشوطه ينعكس أثره اإليجايب 

عل الخلق والسلوك.

الخمسة ومل  بالتوجيهات األخالقية الضورية عل األقل  الثاين املتمثل ف األخذ  واملعيار 

تشمل  حيث  األخالقي  التوسع  ميثله  الذي  الثالث  واملعيار  منها.  أربعة  عل  إالّ  اإلعالن  ينص 

املعامالت  من  قدر  أكرب  وتستوعب  األخالقية  املمرسة  من  مهمة  جوانب  اإلنسانية  املعاملة 

اإلنسانية وتدخلها ف منظومتها األخالقية.  

]1]- سؤال العمل )ص  132(

]2]- سؤال العمل )ص  135(
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واملعيار الرابع املتمثل ف التفاضل األخالقي، حيث تكون املنظومة األخالقية العاملية ميثلها 

الطور املتقدم من األخالق اإلنسانية إذ هي تراكم كم ترتاكم التجارب واملعارف األنسانية، فإّن 

طور االكتمل لن يكون إالّ مع الدين الخاتم. ما عرب عنه قوله صل الله عليه وسلم: »إمنا بعثت 

ألمتم مكارم األخالق« وف رواية »صالح األخالق« ]1].  

وقد أصل الدكتور طه عبد الرحمن لهذه املعايري ف كتابه روح الدين، ف فصل العمل الديني 

التسامح  مقدمتها  ف  املشرتكة  واألخالق  القيم  من  عدداً  وأصل  ودقّق  وميّز  التشهيد،  وممرسة 

والتفاضل الديني وحرية االعتقاد، التي تأسس للحوار ومنطلقاته النظرية.

أنّه األكرث متثيال وشموالً واستيعاباً  الدين اإلسالمي يجد املتأمل  وبتطبيق هذه املعايري عل 

لهذه املعايري، والدين األتم واألكمل لقيادة وتوجيه األخالق العاملية، وذلك مصداق قوله تعال: 

زبڇ ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژ ڑ ڑ 
ک ک کک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ 
ڭ   ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ       ۇ ۇ رب ]املائدة: 48[.إذ الدين الخاتم يوافق طور االكتمل البشي عل 
العامل  يقبلها  التي  والدعوة  يكون املرجعية  يؤهله ألن  ما  والعمل،  الخلقي واإلمياين  املستوى 

أساس  القرآين  األخالقي  مبفهومها  الهيمنة  يجعل  ما  املختلفة.  املجاالت  ف  حاجاته  وتلبي 

ومرجعية الحوار الحضاري.  

جدلية احلوار واالختالف

خلق الله تعال الكون عل أسس وقوانني وسنن ثابتة بثها ف ثنايا آيات الذكر الحكيم، وأصل 

هذه  عن  وينتج  املخلوق«،  واختالف  الخالق  »وحدانية  مفادها  حقيقة  إل  ترجع  القواعد  هذه 

الحقيقة املطردة أصالن جعلهم الدكتور طه عبد الرحمن مدار فكره واملرجعية النظرية ف تصوره 

لقواعد الحوار وسننه.       

أما األصل األول فهو التعدد ال االنفراد، إذ ال حوار إالّ بني اثنني فأكرث، وهو ما يحيل عل 

ڄ  تعال:زب  قال  للحياة،  الحوار ضورة وحاجة  اإلنساين، ويجعل  والتعدد  البشي،  التنوع 

ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ 

]1]- أخرجه األمام أحمد يف املسند )14/ 513( وغريه وهو صحيح.
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الذي جعله  االستخالف  وأساس  واألمانة  الرسالة  إل مستوى  بالحوار  يرقى  ما  رب]1]،  ژ  ڈ 
الله تعال مهمة اإلنسان ف األرض.   

وأما األصل الثاين فهو االختالف ال االتفاق، وهو أحد القوانني السننية الكربى التي شيد الله 

تعال عليها أساس هذا الكون، وعلّق عليها استمرار اإلنسانية وتشييد رصح حضاراتها، وجعلها رشط 

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   تعال:زب  قال  العاملي،  واألمن  االستقرار 

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ         ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ رب]2]، 
وقد ذهب جّل املفرسين للقول بأّن الله تعال إمنا خلق الناس لالختالف ف مصائرهم وتوجهاتهم 

واختياراتهم وعقائدهم]]]، وأن االختالف أصل وسنة فُطرت البشية عليها. 

وقد جمع الدكتور طه عبد الرحمن هذه الحقائق املؤسسة للمرجعية النظرية للحوار الحضاري 

ف قاعدتني: »األصل ف الكالم الحوار«]4]، و»األصل ف الحوار االختالف]5]«. وجعلها األساس 

الفكري والفلسفي الذي يجب أن تقوم عليه ثقافة الحوار الحضاري بني األفراد والجمعات. 

الذوات  تعدد  الذوات املتحاورة، وأن  تعدد  الحوار يقيض  أن  الرحمن  الدكتور طه عبد  أثبت 

يعني اختالفها، واالختالف مع التعدد أمر سنني مستمر ف البشية. ويعرتض عل هذه النتيجة مبا 

ميكن أن يكون متثال وصورة ذهنية منطية تذهب إل أن التعدد ال يكون داخل الجمعة ألنها تعني 

االتفاق واللُّحمة، واالختالف يحيل إل املنازعة والفرقة وهي تناقضات وتقابالت يصعب الجمع 

العقل والواقعي بينها؟

التي  الحوار  عل  فاالعرتاضات  السابقة،  املواصفات  كل  عليها  تنطبق  الحضارية  العالقات 

العالقات  ف  والتدافع  الخالف  ونظريات  تصورات  أنتجت  التي  هي  الرحمن  عبد  طه  د.  قدمها 

الحضارية ف تفسري ماضيها وواقعها، وتوقع واستشاف مستقبلها، كنظرية رصاع الحضارات. ما 

أحال العامل إل حلبة الستعراض القوة والتسارع نحو السيطرة والهيمنة، ما أجج العنف ف أنحاء 

العامل وزعزع االستقرار والسالم.

والعامل املعارص يتشوف إل تنظري تنتج عنه ممرسة وقيم كونية تنقذه من دوامة العنف والعنف 

]1]- سورة الحجرات 13.

]2]- سورة هود 118، 119.

]3]- يرجع إىل اختالف األقوال وترجيح شيخ املفرسين اإلمام الطربي يف تفسريه جامع البيان )15/ 537(.

]4]- الحق العريب يف االختالف الفلسفي )ص 27(.

]5]- املرجع نفسه )ص 28(.
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له  وتضمن  والضنك،  الكدر  من  وتعصمه  للسيطرة،  التنافس  وهاجس  للبقاء،  والرصاع  املضاد، 

الراحة والطأمنينة النفسية واالستقرار االجتمعي، وفوق كل ذلك متأل الفراغ الروحي الذي خلفه 

الفكر املادي.          

احلوار النقدي

يقرتح الدكتور طه عبد الرحمن ليتقبل العقل هذه اإلشكاالت والتعارضات الظاهرية السابقة، 

ما اصطلح عليه بالحوار النقدي، أو الحوار العقل، أو الحوار اإلقناعي، أو الحوار االعرتايض. 

الكريم،  القرآن  من  مستمد  قواعده  أصل  ألن  اإلسالمي،  والفكر  الحضارة  ف  أصيل  حوار  وهو 

فوسمه املسلمون بـ »املناظرة«. وعرفه بالقول: »هو الحوار االختالف الذي يكون الغرض منه دفع 

االنتقادات أو ـ قل االعرتاضات ـ التي يوردها أحد الجانبني املتحاورين عل الرأي ـ أو قل دعوى 

ـ اآلخر بأدلة معقولة ومقبولة عندهم مًعا«]1]. ويكون بذلك اإلطار النظري املستوعب لالختالف 

ف جميع أبعاده وتجلياته، سواء كان بني الجمعة الواحدة أو املجتمعات املختلفة، سواء كان 

دافعه مذهبيًا طائفيًا أو حضاريًا فكرانيًا. 

التي  والقيم  باعثه األخالق  الرحمن حوار حضاري،  الدكتور طه عبد  فكر  النقدي ف  الحوار 

تجمع اإلنسانية وتوحد وجهتها، وتقلص هوة الخالف بينها، ألنّه ينبني عل إميان عميق باالختالف 

وقبول اآلخر، لذا فقد جعله يناف مزالق ثالثة: العنف]2] والخالف]]] والفرقة]4]. 

باآلخر  القبول  ترسيخ  إل  اإلقناعي  النقدي  الحوار  أرضية  الحوار عل  قواعد  تأسيس  يهدف 

التقليد،  التشهي أو  الرأي املبني عل أسس استداللية مقنعة ال مجرد  املخالف، وتشجيع حرية 

املعرف  والحقل  للمجال  مناسبته  والنظر ف  االستدالل،  بالحجة وصحة  اإلقناع  باعتمد  وذلك 

واملوقف الحواري، وطبيعة املحاَور، واعتمد اإلذعان للصواب ف حال ظهور الحق تفاديا آلفتي 

الحوار  يكون  وبذلك  الحسم.  إل  باللجوء  الرمزي  والعنف  واللفظي،  الجسدي  املادي  العنف 

اإلقناعي أسمى مراتب الفكر والتواصل الحضاري.      

ينطلق الحوار الحضاري من أرضية مشرتكة ليجعل من مقاصده الحفاظ عل املشرتك اإلنساين 

من املعارف التي متثلها الوقائع املشرتكة ف التاريخ اإلنساين، والقيم املشرتكة التي توحد قناعات 

]1]- الحق العريب يف االختالف الفلسفي )ص 33(.

]2]-  نفسه )ص 33(.

]3]- نفسه )ص 36(.

]4]- نفسه )ص 35(.  
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األقوام، وتحفظ مصالحهم وتضبط أحوالهم، واألدلة املشرتكة التي تسمح بتبادل األفكار والتعبري 

عن القناعات واستمرار جسور الحوار وتفعيل قنواته.  

امللكات  وتطوير  االجتهاد  إل  يدعو  واألقوام،  والحضارات  األمم  بني  االختالف  الحوار 

والبحث عن حلول وإبداع طرق جديدة ومالمئة لالستدالل، وأدوات اإلقناع، ما يدفع إل توليد 

األفكار، وألن االختالف بني األقوام والحضارات املختلفة يكون أشد فإنّه ينشط الحركة الفكرية، 

فيكون أدعى إل التفلسف بتعبري الدكتور طه عبد الرحمن]1]. 

أفات  الحرية والحفاظ عل املشرتك، وبنبذ  قناعة ترسخ معها احرتام  عندما يصري االختالف 

والسيطرة  الهيمنة  منطق  والتكامل  الحوار  يعوض  والفرقة(،  والخالف  )العنف  السابقة  الحوار 

والقهر والسلطة، حيث يكون الحوار اإلقناعي أداة للتكامل اإلنساين بحيث يحرص كل قوم عل 

التكامل من  أمة إل اإلسهام ف هذا  القيمي واملعرف واملصلحي، وتسعى كل  حفظ املشرتك 

منظورها الفلسفي ف أفق ما وصفه د. طه عبد الرحمن »بامليثاق الفلسفي«]2] عل غرار »امليثاق 

االجتمعي« الذي يتنازل فيه كل طرف عن وعي وطواعية عن بعض حقوقه واحرتام واجباته ف 

سبيل حفظ مصالح الجمعة وتحقيقاً لتكاملها.    

هة للحوار احلضاري املفاهيم اإلسالمية املوجِّ

إن تأثيل املفاهيم أحد مرتكزات القوة ف الخطاب الفكري والفلسفي للدكتور طه عبد الرحمن 

فنقده للخطاب الفلسفي املعارص، واملفاهيم التي أنتجها والتي لها حمولة فكرية، وأبعاد تطبيقية 

ميثل  ألن  املؤهل  أنّه  عل  استدل  الذي  اإلسالمي  الدين  مقاصد  مع  األحيان  أغلب  ف  تتناىف 

األخالق العاملية من بني األديان العاملية، والتوجهات الفكرية املعارصة، كم بينت ف املبحث 

السابق. 

فإّن نظريته ف الحوار تتأسس عل مفاهيم أهمها مفهوم املؤاخاة الذي يعوض مفهوم املواطنة 

الذي أنشأته النظرية الليربالية والنظرية الجمعانية، ويرتقي بها لتواجه تحديات عامل اليوم]]]. واملؤاخاة 

ف منظوره امتداد ملبدأين مبدأ اإلخالص الذي يهبها اإلتصال، ومبدأ األمة الذي يهبها االنفتاح.  

]1]-  الحق العريب يف االختالف الفلسفي )ص 47(.

]2]- نفسه )ص 47(.

]3]- روح الحداثة )ص 230(.
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مفهوم اإلخالص

اإلخالص يعطي املواطنة االتصال بني املمرسة الواقعية واألصل الذي يستمد منه، فريى أن 

مفهوم  لتوسيع  أساسيني  ركنني  د.طه  يعّدهم  بعدين  املفهوم  ولهذا  إلهية،  واجبات  الغري  حقوق 

املواطنة، أّما الركن األول فهو »دوام التجرد من أسباب الظلم«، وأما الركن الثاين فهو »دوام التوجه 

إل املتجل بالحق«]1].  فيجد أن تواصله وحواره وصلته باآلخر عبادة وله بها أجر أو وزر، فيحرص 

بنفسه عن رشورها  يتنازل عن بعض حقوقه ارتفاعاً  الله فيها، وقد  عل حسن الصلة ومراعاة أمر 

وأنانيتها. فهو دائم املراقبة لترصفاته ما مينح الغري الشعور بالطأمنينة والعدل.   

مفهوم األمة

إن مفهوم األمة الذي يزيد عل مفهوم املواطنة القدرة عل االنفتاح واالستيعاب ألنها تتحقق 

بركنني آخرين هم: »التحقق باملاهية األخالقية«، و»تحصيل القدرة عل إبداع األخالق«]2]، بحيث 

يصري ميزان التفاضل بني الناس التفاوت ف تحصيل األخالق والتحقق بها ومتثلها، فتنقل األمة 

من مرتبة االمتثال والخضوع لألوامر والنواهي، إل مرتبة املعاين الجملية ف االمتثال الطوعي 

إبداع  السلوكية إل مقاصد معرفية ف خدمة اإلنسانية، ومنها إل مرتبة  القيم  باألخالق، فتتحول 

الفردية  الحياة املختلفة. وتصري املوجهة للترصفات  األخالق والتفنن ف تطبيقها عل مجاالت 

والجمعية املتنوعة.     

مفهوم املؤاخاة

مفهوم اإلخالص املتصل، ومفهوم األمة املنفتحة، واألركان األربعة التي تتأسس عليها هذه 

عل  القدرة  اإلسالمية  األمة  مينح  الذي  »املؤاخاة«،  مفهوم  تشكل  مبجموعها  التي  املفاهيم، 

االنفتاح والقدرة عل استيعاب التحوالت ومواجهة التحديات العاملية، واملهيمنة التي غايتها نش 

»أخالق عاملية«، تستوعب اإلنسانية وتحقق سعادتها.

الخري  يحمل  الذي  الحوار  بني  فشتان  الحوار،  ثقافة  تتأسس  الكونية  اإلنسانية  األبعاد  بهذه 

لإلنسانية، ويحرص عل سعادتها املمتدة ف الدنيا واآلخرة، وبني حوار غايته رعاية مصالح مادية، 

وتوازنات إقليمية ودولية، وإرضاء الفئات املنتازعة واملفرتقة. فهو ال يضمن أن تنحرف إل املزالق 

الثالث التي تنسف الحوار؛ العنف والخالف والفرقة.  

]1]- نفسه )ص -223 224(.

]2]- نفسه )ص 227(.
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والديانات  والطوائف  واألقوام  واألمم  الشعوب  بني  الحوار  ثقافة  الرحمن  عبد  طه  د.  يؤصل 

ها األحداث الكربى الفاصلة ف تاريخ االكتمل اإلنساين  املختلفة، عل ثالثة أسس وهي التي عدَّ

زب ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  تعال:  الله  فيه  قال  الذي  األول  امليثاق  أولها  البشي،  الُخلقي  والتقدم 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ  چ ڇ    
ڇ ڇ ڇ ڍ رب ]األعراف: 172[، حيث يخوِّل متثل أخالق هذا امليثاق وااللتزام بعهده 
ربط العقل بالشع فيتحول من طور »التجريد« إل طور »التسديد«. وثانيهم حدث شق الصدر 

بالقلب، وثالثها حدث تحويل  الله عليه وسلم فريتبط العقل  الشيف للنبي الخاتم محمد صل 

القبلة الذي يخوِّل العقل االرتباط بالحس]1].      

التطبيقات األربع للحوار احلضاري

 التطبيق األول: 

واألقوام  لألمم  املوحد  االلهي  والخطاب  املشرتكة  اإلنسانية  واألخالق  األول  امليثاق  اتخاذ 

أرضية لجمع اإلنسانية عل خطاب وقيم وأخالق مشرتكة موحدة، ووجهة واحدة.

 التطبيق الثاين: 

اإلنسان النموذج املتمثل ف شخص النبيs الذي اصطفاه ربه بني خلقه وطهر قلبه ف مرحلة 

اكتمل البشية ليكون القدوة واألسوة التي تصلح ملخاطبة العامل. ما يستوجب التعريف بأخالقه 

وسريته لتكون محور املشوع األخالقي العاملي. 

 التطبيق الثالث: 

اإلنسان املؤهل للحوار مع العامل ومخاطبته، هو الذي متكن من الجمع بني العقل والشع ف 

فكره، وعقله مسدد مبقاصد الشيعة، واملتحقق باألخالق املطهرة من العوائق والعوالق. وال يكون 

له ذلك إالّ بأخالق متجذرة صارت له سجية وطبعاً، مع صالح الباطن وسالمة القلب.

 التطبيق الرابع:  

إل  اإلنسانية  تحتاج  الحدود، حيث  وانتهاء  العامل  بتوحيد  الوجهة  فقدان  عند  القبلة  أخالق 

توجه مادي يحولها إل توجه معنوي أخالقي، ألن التوجه إل القبلة املادية يورث بالتبع تحصيل 

]1]- سؤال األخالق )ص -157 164(.
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العقل  بذلك  فينقاد  الحسية  لحاجاتها  وامللبية  لإلنسانية،  املوحدة  املعنوية  األخالق  ومتثل 

ويصري تبعاً للحس.      
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