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مفهوم «االعتقاد» في الفلسفة
ناصر الكندي
ي�ستعر�ض الباحث والأكادميي املغربي «حممد ال�شيخ» يف بحثه«يف فل�سفة االعتقاد» املن�شور يف جملة التفاهم مدى تعاطي الفل�سفة وخا�صة احلديثة مع فكرة االعتقاد ،ويطرح
ت�سا�ؤالت مثل هل �شكّل االعتقاد مو�ضوع ًا للنظر الفل�سفي؟ ومتي حدث ذلك �إن كان له �أن حدث؟ وهل �شكّل االعتقاد مفهوما �أ�سا�سيا من مفاهيم الفل�سفة؟

يفتتح ال�شيخ بحثه بنفور املذاهب الو�ضعية يف القرن
التا�سع ع�شر عن تناول هذا املبحث باعتباره مو�ضوعاً
مهم ً
ال ومرج�أ النظر فيه على الدوام ،مو�ضوعاً ال مكان
له يف مباحث الفل�سفة .وبالعودة �إىل املعاجم الكال�سيكية
للفل�سفة ،نفاج�أ ب�أال �أثر له بني ا�صطالحات الفل�سفة
الأ�سا�سية ،ويظل امل�صطلح �إن وجد جمرد تابع ينبغي
جلبه �إىل املركز� .إال �أ َّن هذا الو�ضع تغري اليوم ،فهناك
العديد من املباحث �صارت تعنى بالنظر بهذا املفهوم
��س��واء كانت فل�سفية �أم ال ،مثل �سيكولوجية االعتقاد
و�سو�سيولوجيا االعتقاد و�أخالقيات االعتقاد وغريها.
وي� �ط ��رح ال �ب ��اح ��ث � � �س � ��ؤا ًال ع ��ن � �س �ب��ب ه� ��ذا االن �ع �ط��اف
نحو االع�ت�ق��اد؟ �إذ رمب��ا القتناع الإن���س��ان املُعا�صر ب�أنه
ب� ��الأوىل �إن �� �س��ان م�ع�ت�ق��د ،وي �ق��ف م�ف�ك��ران وراء �إ��ش��اع��ة
هذا املفهوم وهما :عامل االجتماع كر�ستيان �سميث يف
كتابه «حيوانات �أخالقية معتقدة» ،وال�صحايف العلمي
ميخائيل �شريمر يف كتابه «الدماغ املعتقد :من الأ�شباح
والآلهة �إىل ال�سيا�سة وامل�ؤامرات :كيف نكون املعتقدات
ونر�سخها حقائق يف الأذهان».
ك�ث�ير م��ن امل ُ�ف �ك��ري��ن ت �ن��اول��ت ك�ت��اب��ات�ه��م االع �ت �ق��اد مثل
ديفيد هيوم ال��ذي كتب ف�صلني عن االعتقاد يف كتابه
«بحث يف الطبيعة الب�شرية»  ،1739والفي�سلوف الأملاين
ف��ري��دري����ش ه��اي�نر���ش ي��اك��وب��ي يف ك�ت��اب��ه «دي �ف �ي��د ه�ي��وم
واالعتقاد»  ،1787والفيل�سوف الأمريكي ال�شهري �شارل
بور�س يف بحثه «كيف يرت�سخ االعتقاد؟»  ،1878ونظريه
ال�ف�ي�ل���س��وف ول �ي��ام جيم�س يف ب�ح�ث��ه «�إرادة االع�ت�ق��اد»
 1897وقبله «�سيكولوجية االعتقاد»  ،1889والفيل�سوف
الأمل� � ��اين ف�ي�ت�غ�ن���ش�ت��اي��ن يف حم ��ا� �ض ��رات م�ت�ف��رق��ة ح��ول
االعتقاد الديني .1938
وي�ف��رد ال�ب��اح��ث ع��دة حل�ظ��ات ت�ت�راوح يف م��ا قبل تاريخ
مفهوم االعتقاد وحلظة الت�أ�سي�س لفل�سفة االعتقاد،
وت �ب ��د�أ ال�ل�ح�ظ��ة الأوىل م ��ن ب��ارم�ن�ي��د���س �إىل دي �ك��ارت
و�أخالفه ،وي�صنفه بالتاريخ البعيد للمفهوم تتمثل يف
حلظة بارمنيد�س � -أفالطون :الر�أي والعلم /الظاهر
وال�ب��اط��ن /ال��وج��ود وال�ع��دم .وي��دي��ن بارمنيد�س ال��ر�أي

يف ق�صيدته الفل�سفية �إذ م��ن ��ش��أن ال ��ر�أي �أو االعتقاد
�أن يتنزل عن احلق والثبات ،وت�ستند مملكة احلق عند
�أفالطون �إىل �أمنوذج ريا�ضي قائم على فكرة ال�ضرورة
وال � ��دوام� ،إال �أ َّن م�ف�ه��وم ال� ��ر�أي ال ي�ستمر دائ �م��ا على
الباطل �إذ هناك م��ا ي�سمى ب �ـ«ال��ر�أي ال�سليم» يتو�سط
العلم احلق واجلهل ّ
البي.
�أم� ��ا يف ال�ل�ح�ظ��ة ال �ث��ان �ي��ة «حل �ظ��ة �أر� �س �ط��و » دي �ك ��ارت:
االع �ت �ق ��اد واحل� �ك ��م» ف�ت�خ�ت�ل��ف ع ��ن الأوىل م ��ن ن��اح�ي��ة
«االحتمال» �إذ يقع يف موقع بيني :بني ما هو حق ّ
بي
وما هو باطل ّ
بي .فالر�أي و�سط بني الإح�سا�س العابر
وال��زائ��ل ال�ع��ر��ض��ي وال�ع�ل��م ال�ث��اب��ت الأك �ي��د ال���ض��روري.
ويف «حل�ظ��ة ال�ت��أ��س�ي����س لفل�سفة االع �ت �ق��اد ع�ن��د ديفيد
ه �ي��وم» ي�شري ي��اك��وب��ي يف حم��اورت��ه «ه �ي��وم واالع�ت�ق��اد»
�إىل �أ َّن ه�ي��وم ق��د ي�ك��ون �أول م��ن نظر ملفهوم االعتقاد
و�أ��س�ب��اب��ه ومفعوله يف الأه ��واء واخل�ي��ال حم��دث�اً بذلك
حت� ّوال جذريا يف خط م�سار املفهوم وذل��ك حني انتزعه
م��ن مو�ضعيته االب���س�ت�ي�م��ول��وج�ي��ة ال �ق��دمي��ة ،ب��ل حتى
واحل ��دي �ث ��ة م ��ع دي� �ك ��ارت و�إ� �س �ب �ي �ن ��وزا ،ل�ي�ق�ح�م��ه �ضمن
م�شروع ان�ثروب��ول��وج��ي بديل للمرويات امليتافيزيقية
عن الإن�سان.
وي ��ؤك ��د ه �ي��وم يف ك �ت��اب��ه ع ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ب���ش��ري��ة على
�صعوبة تف�سري االعتقاد و�أنه �أحد �أكرب �أ�سرار الفل�سفة،
وي�ست�شكل هيوم املفهوم ا�ست�شكاال �أي ينظر �إليه وفق
املنهج الفل�سفي وذل ��ك ب�ط��رح ��س��ؤال�ين :م��ا االع�ت�ق��اد؟
ومل ��اذا االع�ت�ق��اد؟ ويجيب هيوم ع��ن ال���س��ؤال الأول ب ��أ َّن
الفكرة التي نعتقد فيها تتميز عن الفكرة التي ال نعتقد
فيها ،فالفكرة ال�ت��ي نعتقد فيها تتوهج وفيها جانب
ل��وين �أ��ش��د م��ن الأف�ك��ار الأخ ��رى وبها درج��ة م��ن القوة
واحليوية .وبالتايل ف��إ َّن االعتقاد ال يتعلق بطبيعة �أو
نظام �أف�ك��ارن��ا ،و�إمن ��ا بالطريقة التي نت�صور بها هذه
الأفكار ،بالطريقة التي ي�شعر بها الذهن بهذه الأفكار.
وامل�ب��د�أ ال�ع��ام ال��ذي ي��ؤم��ن ب��ه هيوم ه��و �أن االن�ط�ب��اع ال
ينع�ش يف ذهننا الأفكار املالئمة له فقط و�إمنا ينقل معه
�إلينا ق�س ًما من قوته وحيويته و�شدته وتوهجه.

ويف حلظة «تلقي فل�سفة االعتقاد» يتحدث ياكوبي يف
كتابه «ديفيد هيوم واالع�ت�ق��اد» ع��ن ب��روز ه��ذه املفهوم
بال�ضد لفل�سفة ع�صره التي متيل بهو�س �إىل تف�سري
وا�ستدالل كل �شيء ،ولذلك ي��رى ياكوبي �أن من �ش�أن
الفل�سفة احل�ق��ة  -الفل�سفة االع�ت�ق��ادي��ة� -أن ت�ه��ز�أ من
الفل�سفة ال�سائدة القائمة على اال�ستدالل واال�ستنتاج
ال�ت��ي ت�ترك ط��ري��دت�ه��ا ل�ك��ي تكتفي بظلها .وي�ستدعي
ياكوبي ديفيد هيوم يف هذا املقام لأن هيوم جعل الوجود
ال م�س�ألة ا�ستدالل و�إمن ��ا م�س�ألة اعتقاد .وي�ستعر�ض
ياكوبي �آراء خ�صومه اال�ستدالليني يف املقدمة �إذ يلوم
نف�سه على عدم �إيجاد حل لهذه املع�ضلة ومن ثم �إ�سكات
خ���ص��وم��ه يف �أن ط�ب�ي�ع��ة ال�ع�ق��ل احل �ق��ة ت�ك�م��ن يف ملكة
االعتقاد.
وي��رى ياكوبي �أن الح��اج��ة ل��ه �إىل اال��س�ت��دالل على �أن��ه
موجود و�إمنا يكتفي بيقينه الذاتي على وجوده ،وذلك
ب�أنه ثمة ن��ازع يف طبيعة الب�شر يتمثل يف �أن��ه من ،غري
�أي ا� �س �ت��دالل ،نعتقد اع�ت�ق��ادا را��س�خ��ا يف وج ��ود �أ��ش�ي��اء
ومو�ضوعات خارجية نعتقد �أنها حقيقة كائنة �أي �أنها
ال حتتاج لكي توجد �أن ندركها نحن .ويبتعد ياكوبي
ع��ن دي�ك��ارت وا�سبينوزا اال�ستدالليني ب���ش��أن االعتقاد
ومي�ي��ل لاليبنتز ال ��ذي ي�ع��د احل�ق��ائ��ق الأب��دي��ة جت��ارب
�إح���س��ا���س داخ�ل�ي��ة م�ب��ا��ش��رة ب�لا وا��س�ط��ة .ب��امل�ق��اب��ل ،ر�أى
ف�لا��س�ف��ة �آخ� ��رون م��ن ي��اك��وب��ي �آل ��ة ح ��رب م��وج�ه��ة �ضد
التنوير املتمثل يف العلم والفل�سفة ،وكان رده �أن املعرفة
العقلية ال تتعلق فقط بالعالقات و�إمنا بوجود الأ�شياء
الواقعي عينه.
و�إذا ك��ان هناك م��ن �إ��ض��اف��ة ،ف ��إن مفهوم االع�ت�ق��اد كان
له الف�ضل يف ت�أ�سي�سه �إىل بلوغ مفهوم الوجودية الذي
تبلور يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر عند ك�يرك�غ��رد ونيت�شه،
وت�ط��ور الح�ق��ا ع�ن��د ه�ي��دغ��ر و��س��ارت��ر وك��ام��و وغ�يره��م،
فالوجودية قامت بال�ضد من العقالنية لأن الأخ�يرة
بلغت ما ي�سمى بـ«ن�سيان الوجود» ب�سبب العقل والتقنية
ح�سب هيدغر.
nskindi83@yahoo.com

