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طه عبدالرحمن ..هل يمكن فصل اإليمان عن

صياغة العهد األخالقي العالمي

فاطمة بنت ناصر

ُ
ي�ستعر�ض الباحث املغربي حفيظ هرو�س -يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» -م�شروع الفيل�سوف املغربي د .طه عبدالرحمن ،فيما يتعلق بر�ؤيته يف �صياغة العهد الأخالقي
العاملي .وهو بذلك يختلف مع اجتهادات املنظمات الأممية احلالية والتي تق�صي الدين يف �صياغتها للمواثيق الإن�سانية العاملية كحقوق الإن�سان والأخالق التطبيقية؛ مثل:
�أخالق الإعالم ،و�أخالق البيئة ،والأخالق الطبية ...وغريها .وقد ركز د.طه عبدالرحمن على ما خرج به م�ؤمتر برملان الأديان عام  ،1993وهو « �إعالن من �أجل �أخالق عاملية».
والذي قام الدكتور طه بتفنيده وحتليله وعر�ض ر�ؤيته اخلا�صة عنه.

ويف ه ��ذا امل �ق��ال�� ،س��أع��ر���ض ر�ؤي ��ة ال��دك �ت��ور ط��ه وم���ش��روع��ه ال�ع��امل��ي
للأخالق ،ثم �س�أختم بو�ضع ر�أيي املتوا�ضع يف هذا الأمر.
تعاطي الفيل�سوف طه عبدالرحمن مع «الإع�لان من �أج��ل �أخالق
عاملية» ،ال�صادر عن برملان الأديان عام �( 1993شيكاغو):
لقد قام هذا الإعالن على مبد�أين �أ�سا�سني؛ هما:
 -1مبد�أ الإن�سانية :الذي هو �أ�سا�س ينبغي االلتزام به يف التعامل
فهو حق لكل الب�شر؛ ف�إن�سانيته حمفوظة ويجب �أن يعامل بها.
 -2م�ب��د�أ التكاف�ؤ �أو ال�ت�ب��ادل :ال��ذي يكفل حرية جميع املعتقدات
والقناعات و�أن نتعاي�ش معها دون �أن يكون لأي ط��رف ميزة على
الآخر ،و�أن يعامل كل فرد منا الآخر بالكيفية التي يرغب الآخرون
�أن يعاملوه بها.
ومن ناحية أ�خ��رى ،قام د .طه عبدالرحمن مبعاجلة هذا الإعالن
بتطبيق معتقداته و�أفكاره ..و�أهم هذه الأفكار:
�أ -االرتياب :وهي احلالة التي يعي�شها جزء كبري من العامل اليوم
ب�سبب غ�ي��اب الإمي� ��ان ،ال ��ذي ي ��رى ال��دك�ت��ور �أن ��ه ال���س�ب��ب يف غياب
الأخ �ل�اق �أي �� �ض �اً؛ ف�ه��و دائ ��م ال��رب��ط ب�ين ح���ض��ور الإمي ��ان وح�ضور
الأخالق.
ب -ال �ت �ن��ازع :ب�ين ال�ن��ا���س والأمم امل���س�ت�ن��دة ع�ل��ى ال �ق��وة وامل�صلحة
لتحقيق «حب التملك» .ومن مظاهره الدماء امل�سفوكة يف خمتلف
�أنحاء العامل.
ج -الطغيان� :أو «ح��ب الت�سّ يد» ل��دى احل�ك��ام وم��ن مظاهره ت�أليه
احلاكم وا�ستعباد النا�س ،ويطبق بوا�سطة الت�سلط على املواطنني
وترهيبهم( .وهذا الأمر كما �أراه �أ�شد ح�ضورا يف العامل الإ�سالمي
وبقايا الدول الدكتاتورية ككوريا اجلنوبية ،ولكنه �شبه منعدم لدى
الدميوقراطيات املتقدمة).
د -الت�سليع :يف كافة املجاالت والر�أ�سمالية التي يكون فيها ال�سوق
هو امل�سيطر؛ فيتم تكري�س النزعة اال�ستهالكية والتفقري والتلوث
يف ج�شع �أن ��اين ال ي�ب��ايل ��س��وى مب��ادي��ات��ه ،غ�ير �آب ��ه مب�صري الب�شر
والأر�ض.
ه�ـ -ال���س�ي��ادة :ال�ت��ي ي��رى فيل�سوفنا �أن حمركها ه��و ( العقالنية)
ويق�صد بها �سيادة املجالني العلمي والإع�لام��ي .وم��ن مظاهرها
ال�شذوذ اجلن�سي وتفكك الأ�سرة والأ�سلحة الفتاكة( .غري �أين �أرى
�أن العقالنية براء من هذه التفهم فالعقالنية هي مرادفة (للتدبر
والتفكر والتعقل) ال��وارد يف القر�آن يف موا�ضع كثرية ،وكلها تعني

�إعمال العقل� .أما �أن العقالنية �سبب ال�شذوذ فهو �أمر غريب فهل
كان قوم لوط من العقالنيني؟!).
ويرى الدكتور طه �أن الإعالن جتاهل مبد�أين �أ�سا�سيني -يف وجهة
نظره؛ هما :غياب الإميان والعمل الديني.
فالإعالن حيد الدين من �أي ذكر ،ويرى فيل�سوفنا �أن �أهل الدين
�سبقوا �أهل العقل يف الدعوة �إىل توحد الب�شر .و�أن الفكر الإن�ساين
ال ميكن �أن يقوم على العقل وحده؛ فالإميان كما يرى لي�س جمرد
ميل وهوى ،بل ميلك من احلقائق ما ال يطيقه الفكر خا�صة فيما
يتعلق ب��ال��دع��وة �إىل ت��وح��د ال�ب���ش��ر ،وه��ي ذات ال��دع��وة ال�ت��ي يريد
الإعالن معاجلتها ولكنه حذف الإميان من �صياغتها.
م�ف��اه�ي��م الفيل�سوف ط��ه ع�ب��دال��رح�م��ن م�ف��ات�ي��ح لإدراك مقا�صده
ومبتغاه:
�إ َّن القارئ للفيل�سوف طه عبدالرحمن قد يجد ا�صطالحات جديدة
عليه وق��د ي�ستغربها يف ال�ب��دء؛ لأنها ذات وق��ع جديد على الآذان،
غري �أ َّن تلك املفاهيم كما ر�أيتها -وعلى الرغم من تعقيدها اللغوي-
ب�سيطة الفهم وال�شرح .وه��ذه املفاهيم متثل مفاتي َح لنا حيث �أن
معرفتها جتعلنا نعلم توجه الفيل�سوف وما مييل �إليه وما ين�شده.
و�أهم تلك املفاهيم:
* االنف�صال :فهو يرى �أن الإع�لان ال ميكن �أن يحقق مبتغاه لأنه
يعمل على مبد�أ االنف�صال (ف�صل الدين عن العمل الأخ�لاق��ي)؛
وذلك من خالل تعامله مببد�أ التظهري الذي يتبعه مفكرو العهد
احلديث؛ حيث ي�ؤمنون �أن كل ما هو موجود �سيظهر وكل ما لي�س
ب�ظ��اه��ر ه��و غ�ير م��وج��ود .وه ��ذا م��ا ميثله الإمي ��ان بالن�سبة لهم؛
لهذا مل ي�شركوه يف �صياغة الإع�لان ،الذي ي�ؤمن الدكتور طه �أنه
ل��ن يكتب ل��ه النجاح طاملا �أن��ه قائم على ف�صل الإمي ��ان ع��ن القيم
والأخالق.
* االت�صال :ال ميكن ف�صل ما هو مت�صل .يف وجهة نظره �أن الإميان
مت�صل بالعمل ال�صالح والقيم واخللق؛ لهذا ال ميكن ف�صله من
�صياغة الأخالق العاملية؛ فهو يرى �أن الأخالق م�صدرها الدين و�أن
�أهل الإميان -كما �أ�سلفنا� -سبقوا �أهل الفكر يف الدعوة �إىل توحيد
النا�س وامل�ساواة بينهم.
* النظر امللكوتي :حيث يتم احلكم على الظواهر اخلارجية من
خالل �سرب بواطنها و�أ�سباب وجودها وتدبرها؛ فهي �آيات من �آيات
اهلل يف الكون ..فهذا النظر امللكوتي �أو الآياتي يجب من وجهة نظره

�أن يقف �أم��ام النظر التظهريي -ال��ذي �أ��ش��رت �إل�ي��ه �سلفاً -وال��ذي
يعتمد على ربط الظواهر بالوجود املادي فقط.
* الإميان ال ّد ّفاق :هو الإميان ال�صادق كما ي�سميه الفيل�سوف وهو
الإمي ��ان ال��ذي ال ميكن �أن يتحقق �سوى بالنظر امللكوتي العميق
ال��ذي يركن للتظهري والت�سطيح ،و�إمن��ا بالتدبر الإمي��اين العميق
املت�صل بالتف�سري الظاهري والباطني.
 العمل ال�ت�وّاق �أو العمل الثقيل :هو العمل ال�صالح كما ي�سميهالفيل�سوف طه عبدالرحمن.
اخلال�صة:
بعيداً عن املفاهيم املعقدة وابتكار الأ�سماء اجلديدة ملا هو معروف
وم �ف �ه ��وم ،وه ��و ج �ه��د ب��ال�ط�ب��ع م���ش�ك��ور وحم �م ��ود ل�ل�ف�ي�ل���س��وف طه
عبدالرحمن� ،إال �أ َّن مبتغاه ب�سيط ،وهو ت�ضمني العن�صر الإمياين يف
�صياغة املفاهيم الأخالقية العاملية ،رغم �أن ف�صل الإميان عن �صياغة
الإع�لان جاء من خالل م�ؤمتر الأدي��ان ال��ذي خرج به م�ؤمنون من
�شتى الأديان! وهذا دليل ب�سيط على �أن امل�ؤمنني اختلفوا يف �إ�شراك
الإميان �أو ف�صله عن �صياغة الأخالق العاملية .فالإعالن على عك�س
ما تكلم عنه الفيل�سوف مل ي�صدر من غري امل�ؤمنني �أو العقالنيني
�أو التظهرييني (�إن تكلمنا بنف�س لغة الفيل�سوف) ،ب��ل ه��و �صادر
عن جممع ميثل �أمثاله من ممثلي الأدي ��ان وامل��ؤم�ن�ين .مل يناق�ش
الفيل�سوف ذلك وكان يخاطب من خرجوا بهذا الإعالن وك�أنهم من
غري امل�ؤمنني.
و�أمت �ن��ى �أن ي �ع��ذرين فيل�سوفنا ال�ك�ب�ير يف ع��ر���ض م��ا �أراه ( ولكن
االجتهاد كالعلم ال عمر ل��ه)� .س�أعر�ض نقاط اتفاقي معه ونقاط
اختاليف كذلك:
 -1أ�ت�ف��ق معه :يف ال��دور ال��ذي لعبته الأدي ��ان يف ال��دع��وة �إىل مكارم
الأخالق والعمل بها .ويف نظرة الأديان �إىل توحيد النا�س وجمعهم.
�أختلف معه :يف �أن تطبيق ما تدعو �إليه الأديان كان وال يزال يف �أيدي
الب�شر الذين فرقوا الأدي��ان �إىل �شيع وم��ذاه��ب ،فاقتتلت بها ،وقد
فرقوا بها خلقا كثريا �أكرث من مل �شملهم بها .فكيف ونحن ندرك
كل ما �سفك من دم مل يراع خلقا وال دينا؛ وبا�سمها الزلنا نعتقد �أن
�إ�شراكها يف �صياغة �أخالق عاملية �سيالقي �إجماع اجلميع وقبولهم!
وختاماً ،قال تعاىلَ « :و َل ْو َ�شا َء َر ُب َّك َلآم ََن مَن ِف ْ أَ
الر ِْ�ض ُك ُّل ُه ْم جَ مِيعًا
�أَ َف� َ�أن� َ�ت ُت ْك ِر ُه ال َّنا�سَ حَ َّتى َي ُكو ُنوا ُم��ؤْمِ � ِن� َ
ين»� .إن كانت هذه �إرادة اهلل
فكيف نريد تغليب ر�أي امل�ؤمنني على غريهم؟!
f_wahaibi@hotmail.com

