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الف�صل اخلام�س� :صفات اهلل
ي� ��دور ه ��ذا ال�ف���ص��ل ب��أك�م�ل��ه ع�ل��ى «� �ص �ف��ات اهلل»
يف خم�ت�ل��ف ال�ت�ق��ال�ي��د ال��دي�ن �ي��ة ويف ال �ت���ص��ورات
ال�لاه��وت�ي��ة امل�ع��ا��ص��رة ،ودالالت ه ��ذه ال���ص�ف��ات.
وي��رك��ز ب��اخل���ص��و���ص ع�ل��ى �صفة «ال �ك �م��ال» التي
تتعلق بها فكرة ا�ستحقاق ال��رب �أن ُيعبد .وهو
االدع� ��اء ال�ت��ي تلتقي ال��دي��ان��ات الإب��راه�ي�م�ي��ة يف
القول به ،كما تلتقي يف فكرة �أن ال�صفات الإلهية
ت��أت��ي لتغني مفهوم «الإل� ��ه» م��ن خ�يري��ة وق��درة
وعلم وحياة ووجود وبقاء .ويعمد الباحثان �إىل
فح�ص ه��ذه ال�صفات ،وهما وف�ي��ان يف ذل��ك �إىل
منهج اجلوانية والربانية ،من منظور املتدينني
امللتزمني ،كما م��ن منظور املت�شككني .وي��ردان
على ادعاء النزعة الن�سوية �أن القول بكمال الإله
ي�شي ب�ن��زوع اله��وت��ي �أب ��وي �سلطوي ،كما ي��ردان
ع�ل��ى �أح ��د ال�ف�لا��س�ف��ة ال ��ذي ي��ذه��ب �إىل ال�ق��ول
بوجود تعار�ض بني العبودية هلل  -القائمة على
اخل�ضوع واخل�ن��وع  -وب�ين حرية الإن���س��ان التي
ت�ت���ض�م��ن ف �ك��رة ك ��رام ��ة الإن �� �س ��ان .واجل � ��واب �أنّ
العبودية هلل ال تناق�ض الكرامة ،و�إمن��ا بال�ضد
ت�شهد لها.
الف�صل ال�ساد�س :اخلري وال�شر
ي�ط��رح ال�ب��اح�ث��ان جملة �أ��س�ئ�ل��ة :م��ا اخل�ي�ر؟ وما
ال�شر؟ ومل��اذا؟ وه��ل ميكن �أن ي�صري اخل�ير �شرا
وبالعك�س؟ ومتى تكون املحبة بال �شرط؟ وهل
املحبة عاطفة؟ وكيف ميكن للتقاليد الالهوتية
�أن يكون لها ت��أث�ير عملي على تفكرينا وفعلنا
الأخالقيني ،مبا يت�ضمن ذلك من �أ�شكال احلكم
وال �ط ��ب واجل �ن ����س وم �� �س��اع��دة امل �ع��دم�ين وح�ك��م
الإع � ��دام ومم��ار� �س��ة احل ��رب؟ وي�ف�ت�ت��ح ال�ب��اح�ث��ان
هذا الف�صل بت�أمالت عامة يف اخلري وال�شر ،ثم
يعرجان على النظر يف نظرية الأم��ر الإلهي يف
الأخالق ،ويفح�صان ما �أم�سى اليوم يعرف با�سم
�أخالقيات املحبة وال�صداقة ،مبا هما بعد �أويل
ل�ل�خ�ير ،وي��وا� �ص�لان احل��دي��ث ع��ن الأخ�لاق �ي��ات
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة وع�ل�اق �ت �ه ��ا ب��ال �ت �ق �ل �ي��د ال�ل�اه ��وت ��ي
الفل�سفي ،ويختمان ب��احل��دي��ث ع��ن ك��ون ت�صور
اخلري وال�شر يفرت�ض فل�سفة يف الذات يحاوالن
بناءها.
الف�صل ال�سابع :ال�شر والالهوت الفل�سفي

ينظر هذا الف�صل يف مفهومي «اخلري» و»ال�شر»
يف الالهوت الفل�سفي ،وذل��ك من خالل املقارنة
ب�ين ال�ت�ق��ال�ي��د ال��رب��وب �ي��ة ،م��ن ج �ه��ة ،وال�ت�ق��ال�ي��د
غري الربوبية� ،ش�أن البوذية والهندو�سية غري
الربوبية ،من جهة ثانية .ويذهب الباحثان �إىل
�أن التقاليد الدينية الإبراهيمية تعرتف بوجود
ال�شر من حيث هو واق��ع ،ولو هي �أنكرته لدلت
على بطالنها .لكن ه��ذه الأدي ��ان ال ت��ذه��ب �إىل
اعتبار �أن ال�شر م��ن الفظاعة مب�ك��ان بحيث �أن
اهلل ال ��ذي ي�سمح ب�ح��دوث��ه ال مي�ك��ن �أن يو�صف
باخلريية وال بالكمال.
الف�صل ال��ث��ام��ن :ا�ستك�شافات فل�سفية
لليهودية وامل�سيحية والإ�سالم والهندو�سية
والبوذية
م��ا ال��ذي يجمع التقاليد الدينية الإبراهيمية
بالهندو�سية من حيث املو�ضوعات املتناولة؟ يقف
الباحثان على امل�ؤتلف واملختلف بني التقليدين.
على �أن البوذية تختلف عن التقليدين ال�سابقني
معا من حيث �أنها ال تثبت وج��ود �إل��ه �شخ�صي.
ثم �إنّ هذه التقاليد ت�شهد يف ذاتها  -ولي�س فقط
ب��ال�ن�ظ��ر �إىل غ�يره��ا  -ع��ن اخ �ت�لاف��ات داخ�ل�ي��ة،
وبع�ضها �أدى �إىل خالفات عظيمة ،لكن امل�ؤلفني
يف�ضالن الوقوف على امل�شرتك.
ثم يقوم الباحثان با�ستك�شاف الالهوت الفل�سفي
يف �سياق تقاليد دينية �أربعة ومن خالل الرتكيز
ع �ل��ى امل �ف��اه �ي��م الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف ه� ��ذه ال �ت �ق��ال �ي��د:
ال�ي�ه��ودي��ة (ف �ك��رة ال�ت��وح�ي��د ال�ع�لائ�ق��ي وال�ن�ب��وة
وامل �� �س ��أل��ة االج �ت �م��اع �ي��ة) ،وامل���س�ي�ح�ي��ة (التثليت
والتج�سد وال�ك�ف��ارة) ،والإ��س�لام (الإل ��ه الرحيم
وال �ع �ق ��ل وال �ت �� �ص ��وف وال �� �س �ن ��ة) ،وال �ه �ن��دو� �س �ي��ة
(احلقيقة النهائية وال�شر والكارما والعدالة).
الف�صل ال�ت��ا��س��ع :ال�لاه��وت الفل�سفي واملجتمع
املفتوح
ي�ع�ت�بر ه ��ذا ال �ف �� �ص��ل ال�ل�اه ��وت ال�ف�ل���س�ف��ي على
�ضوء امل�س�ألة الثقافية .ويرى �صاحبا الكتاب �أن
الفل�سفة بعامة ،وال�لاه��وت الفل�سفي بخا�صة،
مي�ك��ن �أن ي���س��اه�م��ا يف خ�ل��ق ث�ق��اف��ة ت��دع��م ف�ك��رة
النظام ال�سيا�سي اجلمهوري الدميقراطي .كما
ي�ع�م��دان �إىل الإج ��اب ��ة ع��ن ب�ع����ض االع�ترا� �ض��ات

امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��اخل �ط ��ر ال �ث �ق ��ايف امل �ح �ت �م��ل ل �ل��دي��ان��ة
التوحيدية ،ويختمان الكتاب ببع�ض الت�أمالت
حول كيف ميكن لالهوت الفل�سفي �أن ي�ساهم يف
معاجلة التحدي الكبري امل�ط��روح على الأجيال
القادمة :خطر التغري املناخي .وباجلملة ،يدعو
ال�ب��اح�ث��ان �إىل ات�ب��اع «احل����س ال�سليم» يف تدبري
ال���ش��ؤون العمومية ،وذل��ك م��ن خ�لال «التوافق
ب��ال �ت �ق��اط��ع»؛ �أي امل �� �ش�ترك ب�ين ال�ب���ش��ر ب�صرف
ال�ن�ظ��ر ع ��ن اخ �ت�ل�اف ر�ؤى ال �ع ��امل ،و��س�ع�ي��ا �إىل
ت�أكيد قيم املجتمع املفتوح.
�أخ�يرا ،ثمة «قطيعتان» خطريتان تعاين منهما
الثقافة العربية املعا�صرة:
ق �ط �ي �ع��ة �أوىل م ��ع ال� �ت��راث ال �ك�ل�ام ��ي ال �ع��رب��ي
ال �ق��دمي�� ،س��واء منه ال�ك�لام اخل��ال����ص �أو الكالم
الفل�سفي �أو الكالم ال�صويف.
قطيعة ثانية مع الالهوت املعا�صر ،بحيث عزيزة
ه��ي م�ع��رف�ت�ن��ا مب��ا ي �ح��دث يف اله ��وت الأدي � ��ان -
الغربية وال�شرقية  -اليوم.
ولئن ك��ان لهذا الكتاب من مزية ،ف�إنها تتمثل
يف �أنه جاء لو�صل القطيعة الثانية .وف�ضال عن
ه ��ذا ،ف ��إن ه��ذا ال�ك�ت��اب ذو بعد منهجي ت��رب��وي،
بالإ�ضافة �إىل لغته الب�سيطة ،و�إىل ح�سن انتقاء
من��اذج��ه .وه��و مذيل ب�أ�سئلة للتفكري والت�أمل.
كما �أن من مزايا هذا الكتاب �إطالعه �إيانا على
ع�شرات الفال�سفة الالهوتيني من الذين تظل
�أعمالهم جمهولة لدى القراء العرب ،ف�ضال عن
�أن تكون مرتجمة ،اللهم �إال يف ما ندر.
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التي تواجه الالهوت الفل�سفي اليوم .وه��ي يف
ع��داد اث�ن�ين :حت��دي العلم ل�لاه��وت الفل�سفي،
وحت ��دي ال��دي��ن نف�سه  -م��ن ح�ي��ث �إن ��ه جتربة
خا�صة قد تتمنع عن النظر العقالين  -لالهوت
الفل�سفي.
وهكذا ،يدور الف�صل الأول على التحدي الذي
ت�شكله العلوم الطبيعية �أمام الالهوت الفل�سفي.
وال�س�ؤال الذي يطرحه الباحثان ويديران عليه
جممل ردوده�م��ا ه��و :هل �أم�سى العلم املعا�صر
فعال ُيظهر �أن ك��ل الأدي� ��ان (�أك��ان��ت رب��وب�ي��ة �أم
غ�ير رب��وب �ي��ة) مبظهر االع �ت �ق��اد اخل��اط��ئ ،و�أن
ت �� �ص��ورات �ه��ا ل �ل �ك��ون «جم� ��رد ب �ن ��اءات �أ� �س �ط��وري��ة
متجاوزة»؟ وي�شدد �صاحبا الكتاب يف جوابهما
على �أن الطاعنني يف االعتقادات الدينية يبنون
م��وق�ف�ه��م ع�ل��ى م �ب��د�أ �أول ��وي ��ة ال �� �ش ��أن ال�ع�ل�م��ي -
وامل�ق���ص��ود ب��ه ه�ن��ا «ال��وق��ائ��ع ال���ص�م��اء البكماء»
 على ال�ش�أن الفل�سفي ،بينما ال�ش�أن الفل�سفي وامل�ق���ص��ود ب��ه هنا املعنى ال��وا��س��ع؛ �أي ك��ل ماتعلق باملفاهيم واال� �س �ت��دالالت وال�ق�ي��م � -أوىل
بالتقدمة على ال�ش�أن العلمي؛ وذلك لأن الطرح
العلمي ح�ين يتخذ ه��ذا امل��وق��ف �إمن��ا ينبع عن
مقاربة فل�سفية حتى م��ن غ�ير �أن يعي بذلك.
وي�صوب الباحثان �سهام النقد يف ه��ذا الف�صل
على ما �أم�سى يعرف با�سم «النزعة الطبيعية».
وينتهيان �إىل ا�ستنتاج �أن العلم املعا�صر ،وعلى
عك�س ما ُيظن� ،أ�شد ت�أييدا لالهوت الفل�سفي
مما ُيعتقد .و�أنه مل ي�ؤ�س�س ال�ستقالة موهومة
لالهوت الفل�سفي ،و�إمنا هو باعث نه�ضة جديدة
تغذي الالهوت الفل�سفي بفكرة «حدود العلم»،
و�أن هناك �إمكانية تفكري يف ما وراء طور العلم.
الف�صل الثاين :الأ�سرار الدينية والالهوت
الفل�سفي
م ��دار ه��ذا الف�صل على ال�ت�ح��دي ال�ث��اين ال��ذي
يواجه الالهوت الفل�سفي :وجهة النظر الدينية
ال �ت��ي ت ��رى �أن م��ن � �ش ��أن ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�ن�ي��ة �أن
ت�ستع�صي على الت�أمل الفل�سفي .ذلك �أن��ه َل ِئنْ
�أثبت الباحثان  -يف الف�صل ال�سابق � -أن العلم ال
ي�شكل حتديا لالهوت الفل�سفي ،ف�إنّ البع�ض قد
يرى �أن التحدي احلقيقي �إمنا يكمن يف بع�ض
الأنظار الدينية التي تواجه الالهوت :وماذا لو
كان ثمة رب لكنه لي�س ُيعلَم؟ بح�سب ما يذهب
�إل�ي��ه بع�ض الفال�سفة ،ف ��إن ف�ك��رة «ال� ��رب»� ،إذا
ما هي ا�ستُكنهت حق ا�ستكناه ،ب��دا �أنها تنفلت

من فهم الب�شر ،وتت�أبى على لغة الب�شر ،بحيث
تدخل يف ب��اب ما ال ُي َت َعقّل وال ُي َت َفكَّر ،وتلج يف
جمال ما ال ينقال وما ال ينعرب .ف�ش�أن اهلل �أنه
ي�ق��ع يف ط��ور م��ا ال ُي�ع�ق��ل ب�ع�ق��ل ،ويف ب��اب م��ا ال
ينقال بلغة .ومن ثمة مي�سي الالهوت الفل�سفي
مبحثا عقيما ال يثمر .وج��واب الكاتبني :على
الرغم من �ضرورة �أن ن�أخذ بعني النظر فكرة
�أن االع �ت �ق��ادات وامل �م��ار� �س��ات ال��دي�ن�ي��ة تت�ضمن
�أ�شكاال م��ن احل�ي��اة وم��ن التجربة تتعدى طور
اال�ستك�شاف التحليلي  -بحكم �أن احلياة الدينية
ُجعلَت لكي حتيى وتعا�ش �أكرث مما ُجعِلت لكي
ُت�ب� َ�ح��ث وت�ستق�صى  -ف� ��إن ال�لاه��وت الفل�سفي
�أ� �ض �ح��ى ي ��أخ ��ذ ب �ع�ين ال �ن �ظ��ر خ���ص��و��ص�ي��ة ه��ذه
التجربة ،وم��ا ع��اد ي�سعى �إىل تعقيلها التعقيل
امل �ت �ط��رف .وب��اجل�م�ل��ة�� ،ص��ار الع�ت�ب��ار ال��وج��دان
مكان يف الالهوت الفل�سفي اليوم .وف�ضال عن
ه��ذا ،لئن �سلم الباحثان ب ��أن �سر ال��رب �أم��ر ال
ُي�ستَكنه بكنه ،ف�إنهما عادا لي�ؤكدا على �أن الكالم
عن الرب وت�صوره ما كان بالأمر امل�ستحيل ،وال
بال�ش�أن غري املهم ،و�أن مبكنة الالهوت الفل�سفي
�أن ينه�ض بهذه املهمة على خري وجه.
الف�صل الثالث :التعددية والالهوتات
الفل�سفية
�إذا كان الباحثان قد نظرا يف الف�صلني ال�سابقني
يف عائقني اثنني �أمام الالهوت الفل�سفي :التعزز
بالعلم ،والتعزز مبا ال ينعرب ،ف�إنهما يطرحان
يف الف�صلني الثالث والرابع م�شكلة �أخرى تتعلق
بتعدد التقاليد الدينية .فلماذا واحل ��ال هذه

االلتزام بتقليد واحد ولي�س بالتقاليد الأخرى؟
وملاذا ال نعر�ض على الالهوت الفل�سفي باملرة؟
يعمد الباحثان �إىل املقارنة بني خمتلف �أ�شكال
الالهوت الفل�سفي يف خمتلف ال�سياقات ،وذلك
من خالل �س�ؤال جوهري :كيف ميكن للإن�سان
�أن ي �ع�بر � -أو ي �ن �ف��ذ  -ع�ب�ر خم �ت �ل��ف احل� ��دود
واالخ �ت�لاف��ات ال�ت��ي تقيمها خمتلف التقاليد
الالهوتية؟ و�أي اله��وت منها ح��ري ب ��أن يحوز
ت���ص��دي�ق�ن��ا؟ و�أي �ه ��م مي�ث��ل احل�ق�ي�ق��ة ومي �ك��ن �أن
ي�ح��وز ثقتنا؟ وج��واب�ه�م��ا يف م��ا يخ�ص ��ض��رورة
ال �ع �ن��اي��ة ب��ال�لاه��وت �أن غ��ال�ب�ي��ة � �س �ك��ان ال �ع��امل
يعلنون ان�ت�م��اءه��م �إىل دي ��ن م�ع�ين ،و�أن القيم
امل�ح��اي�ث��ة ال �ت��ي ي��دع��و �إل �ي �ه��ا ب�ع����ض ال�ف�لا��س�ف��ة
امل�ع��ا��ص��ري��ن  -اب�ت���س��ام��ة ��ص�ب��ي ،ب��راع��ة راق����ص،
حركة عا�شق  -مما يعطي للحياة طعما يوجد
�أي�ضا من�صو�صا عليه يف الأدي��ان ن�صا متعاليا.
و�إذ ي �ت �� �س��اءل ال �ب��اح �ث��ان :ه ��ل ت �ع��دد ال�ت�ق��ال�ي��د
الدينية مع�ضلة �أم فر�صة؟ ف�إنّ جوابهما �أنّ يف
التعدد فر�صة� ،إذ كلما كرث التنوع ازدادت فر�ص
اكت�شاف احل��ق م��ن بينها .وع��ن التعلل بكرثة
التقاليد ل�ل�ق��ول ب��ال�ت��وق��ف ،ي��رى ال�ب��اح�ث��ان �أن
التعدد �إمن��ا هو بالعك�س فر�صة للإطالع على
خمتلف القيم التي حتملها خمتلف الديانات
الربوبية ،ف�ضال عن �أنها توفر فر�صا �سانحة
لتجربة الأمر املقد�س.
الف�صل الرابع :الدالئل و�أ�شكال الوحي
يفح�ص ه ��ذا ال�ف���ص��ل احل�ج��ج الرئي�سية التي
تدعو �إىل اعتناق الالهوت الفل�سفي يف التقاليد
الإبراهيمية .وهو يطرح خم�سة �أمور:
�أ  -ما ي�سمى «الإب�ستمولوجيا الدينية» وهي
املتعلقة بنظرية االع�ت�ق��اد واحل �ج��ة ،ومب�س�ألة
امل �ق��ارب��ة ال� � ��ودودة وغ�ي�ر ال� � ��ودودة اجت� ��اه قيمة
التجربة الدينية.
ب  -نقد نظرية الفيل�سوف الإجنليزي هيوم يف
�أمر جتلي ال�ش�أن الرباين وتخفيه ،وبيان تهافت
موقفه املعادي للمذاهب الربوبية.
ج  -ال�ن�ظ��ر يف ال��دالئ��ل امل���س�ت�ق��اة م��ن التجربة
الدينية وت�أثريها �أو ع��دم ت�أثريها على دالئل
امل ��ذه ��ب ال ��رب ��وب ��ي ال �ت �ق �ل �ي ��دي :وه� ��ي ال��دل �ي��ل
الوجودي والدليل الكوين والدليل الالهوتي.
د -ال ��رد ع�ل��ى االع�ترا� �ض��ات ع�ل��ى ال�ن�ظ��رة التي
تقول ب�أن الرب يتجلى لنا يف التجربة الدينية،
وذلك �ضد النزعات املنكرة للوحي.
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الالهوت الفلسفي المعاصر

شارل تاليافيرو وشاد مايستر
محمد الشيخ *

َم ْن قال �إنّ «الالهوت» ـ وهو عديل «علم الكالم» يف التقاليد الإ�سالمية ـ قد مات؟ ومن قال ،بالتبع� ،إن «الالهوت الفل�سفي»  -وهو نظري «علم
الكالم الفل�سفي» عندنا  -قد باد؟ تكاد الكنائ�س بالغرب تكون مهجورة ،بينما الالهوت �سوقه نافقة .والأمر يو�شك �أن يكون بال�ضد عندنا.
ٌ
حياة على الرغم من بع�ض �ضمور �أ�صاب ال�شعور الديني .و�شرقا  -يف البالد الإ�سالمية
غربا ،كانت دائما لالهوت ،و�ضمنه الالهوت الفل�سفي،
ال�شرقية (�إيران والعراق ولبنان و�سورية)  -يتم احلديث اليوم عن «علم الكالم اجلديد» ،كما يتم احلديث غربا  -باملغرب وتون�س على وجه
اخل�صو�ص  -عن «جتديد علم الكالم» .على �أن �أهل ال�شرق عموما � -شرقا وغربا  -ال يكادون يهتمون بالالهوت يف البالد الغربية ،اللهم �إال يف
ما ندر.
وقد جاء هذا الكتاب  -الالهوت الفل�سفي املعا�صر ( - )2016لكي يقدم للقارئ �صورة �ضافية عما جد يف �أمر الالهوت الفل�سفي اخلا�ص بخم�س
ديانات :الديانات الإبراهيمية الثالث (اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم) ،ف�ضال عن الديانتني الآ�سيويتني الأ�سا�سيتني (الهندو�سية والبوذية).
ويتكون الكتاب من مدخل وت�سعة ف�صول .وكل ق�سم منه مذيل ب�أ�سئلة تفكرية تعني القارئ على تقومي ما ورد فيه من معارف جديدة و�إثرائها
ومعار�ضتها ب�آراء �أخرى مل ترد يف متنه.

املدخل :ما الالهوت الفل�سفي؟
يت�ضمن مدخل الكتاب َب ْ�س َط الأ�سئلة الأ�سا�سية
التي تطرح ح��ول مبحث «ال�لاه��وت الفل�سفي».
وهي يف عداد اخلم�سة:
�أ  -ما هو الالهوت الفل�سفي� ،أو قل بعبارة غري
معهودة يف الل�سان ال�ع��رب��ي :م��ا ه��و علم الكالم
الفل�سفي؟ حقيقة الالهوت الفل�سفي �أنه تفكري
نقدي يف مفهوم «ال��رب» ويف مفهوم «ال��رب��اين».
وب �ي �ن �م��ا ك ��ان ��ت ت�ت���ض�م��ن امل �م ��ار� �س ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة
لالهوت درا�سة الت�أويل النقدي للكتاب املقد�س،
ف�إن املمار�سة الفل�سفية املعا�صرة لالهوت تقوم
ع�ل��ى درا� �س��ة خمتلف ال�ت���ص��ورات وامل ��روي ��ات عن
«الرب» وعن «ال�ش�أن الرباين» .وما مييز الالهوت
الفل�سفي املعا�صر عن البحث الفل�سفي يف الدين
بعامة ه��و �أن��ه ينظر �إىل التقاليد الفل�سفية يف
النظر �إىل «الرب» و�إىل «الرباين» نظرة «جوانية»
و»ب��ران �ي��ة» م�ع��ا؛ �أي �أن ��ه مم��ار��س��ة للفل�سفة من
«داخ ��ل» وم��ن «خ ��ارج» التقاليد الالهوتية .من
اخل ��ارج؛ �أي بنظرة حيادية غري متحيزة .ومن
ال��داخ��ل؛ ال يعني بال�ضرورة التحيز �إىل تقليد
ما ،و�إمنا اال�ستناد �إىل هذا التقليد امل�ست�أن�س به.
ب  -وه��ل تتطلب مم��ار��س��ة ال�لاه��وت الفل�سفي



�أن ي�ك��ون امل��رء منتميا �إىل دي��ن بعينه؟ وج��واب
الباحثني بال�سلب .ب��ل ي��ذه�ب��ان �إىل ح��د القول
ب�أنه ،مثال ،با�ستطاعة غري امل�سيحيني �أن يزاولوا
الهوتا فل�سفيا م�سيحيا� .أكرث من هذا ،ميكنهم
ح�ت��ى �أن ينتجوا اله��وت��ا �أف���ض��ل م��ن ذاك ال��ذي
ينتجه فيل�سوف الهوتي م�سيحي.
ج  -وهل ميكن للتقاليد الدينية التي ال �أثر فيها
لفكرة «الرب»� ،ش�أن البوذية� ،أن يقوم بها الهوت
ف�ل���س�ف��ي؟ وج� ��واب ال�ب��اح�ث�ين يتمثل يف ال�ل�ج��وء
�إىل حجة الواقع املتحقق :ثمة بالفعل فال�سفة
بوذيون يناق�شون هذه الق�ضايا مع �أهل الأديان
الربوبية .ه��ذا ف�ضال عن �أنّ البوذية والأدي ��ان
الربوبية تت�شاركان يف فكرة «التعايل».
د  -وم ��ا ه ��ي �أخ�ل�اق �ي ��ات ال�ل�اه ��وت ال�ف�ل���س�ف��ي؟
واجل��واب :اال�ستناد �إىل �إقامة احلجج ،وتطوير
مهارة التعرف على احلجج ومتييزها عن ال�شبه،
وا�ستعمال امل �ه��ارات التحليلية يف ب�ي��ان متا�سك
ال ��دع ��اوى �أو ت�ه��اف�ت�ه��ا ،وال �ت �م �ك��ن م ��ن امل�ب��اح��ث
الأخ��رى املجاورة ،واالنفتاح على �أفكار الأغيار،
وال �ت��وا� �ض��ع ،وال �� �ص�بر ،وال� �ق ��درة ع�ل��ى ال�ت�خ�ي��ل.
وي ��رك ��ز ال �ب��اح �ث��ان ع �ل��ى ف���ض�ي�ل�ت�ين م�ع��رف�ي�ت�ين
�أ�سا�سيتني هما «اخل�ي��ال املتعاطف» و»التعددية

امل�ن�ه�ج�ي��ة» ،ف�لا اله ��وت فل�سفي مي�ك��ن �أن يقوم
حقا من غري النظر �إىل العقائد الأخ��رى نظرة
«تواد» ،ومن غري القبول بواقعة «تعدد» العقائد.
ه  -وكيف ميكن �أن يتم �إجن��از اله��وت فل�سفي؟
ذاك يتم باتباع �شرطني :ال ينبغي �أن ي�صرح املرء
ب��ال���ض��رورة ب�خ�ي��ارات��ه ال�ع�ق��دي��ة ال�لاه��وت�ي��ة �إىل
الآخرين ،وعليه �أن ي�ستند �إىل احلرية يف النقا�ش
معيارا لكل جدل الهوتي فل�سفي حقيقي.
ويختتم الباحثان هذا املدخل ال�ضايف بالإ�شارة
�إىل �أن �� �س ��وق ال �ل�اه� ��وت ال �ف �ل �� �س �ف��ي ن ��اف �ق ��ة يف
امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي�ي��ة وال�لاه��وت�ي��ة .وي��ري��ان �أن
ثمة على الأق��ل ثالثة �أ�سباب لهذه االنتعا�شة:
اع�ت�ق��اد بع�ض الفال�سفة �أن �أف���ض��ل م��دخ��ل �إىل
الفل�سفة ه��و امل��دخ��ل ال�لاه��وت��ي ،ورغ�ب��ة العديد
م��ن الفال�سفة� ،أم��ام التحيز يف املناق�شات التي
ي�شهدها الدين ،يف مقاربة من�صفة وذكية للدين،
وبداية جتدد نظرة الفال�سفة �إىل الدين بحيث
�أم�سوا ينظرون �إىل التجربة الدينية بح�سبانه
جت��رب��ة وج��دان �ي��ة ـ ول�ي����س ف�ق��ط عقلية ـ جدية
�شغوفة.
الف�صل الأول :العلم والالهوت الفل�سفي
م��دار الف�صلني الأول وال�ث��اين على التحديات

