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ذلك �أنه عند الفارابي الب�شر بو�صفهم كائنات ناق�صة منذورون
�إىل فقد ال َّر ِوية ،ووح��ده النبي بقواه ال�سامية القادر حقا على
�أن تكون له روية ال ت�ضعف؛ وذلك لأنه ،من جهة ،ميلك اليقني
ح���ول طبيعة ال��ب�����ش��ر ،وم���ن ج��ه��ة �أخ���رى لأن ل��ه وح���ده املعرفة
املطلوبة لتدبري �ش�ؤون الأمة .وقد �سمى امل�ؤلف هذه النزعة ب�أنه
«بينية معتدلة»« :بينية» لأن دور الأنبياء ـ الذين مبكنتهم درك
اليقني ـ هو االعتقاد ب�أن (ب) حق لأنها بالفعل حق ،مبا يعني �أن
الأنبياء ال ميكنهم �أن ي�صدقوا ق�ضية ما على �أنها حق ما مل تكن
كذلك .ومن ثمة ،ال اعتقادات باطلة عند الأنبياء .غري �أن هذا
املوقف غري بيني من جهة �أنه قد ي�أتي على الب�شر العاديني غري
الأنبياء �أن ي�صدقوا ب�أ�شياء من غري بينة .ومن هنا احلاجة �إىل
هداية الأنبياء الب�شر .ومن ثمة كانت «الب ِّينية» معتدلة.
ويقارن الباحث موقف الفارابي مبوقف كل من ابن �سينا وابن
ر�شد ،وهما معا ينتهيان �ش�أنهما يف ذلك �ش�أن �سلفهما �إىل القول
ببينية معتدلة .لكن ال��ف��ارق ب�ين ال��ف��اراب��ي واب��ن �سينا يف �أم��ر
ال��ن��ب��وة �أن ه��ذا ي��ذه��ب �إىل �أن النبي ميكنه �أن يح�صل معرفة
ج��دي��دة ،بينما الأول ال ي��رى غ�ير �أن ال��ن��ب��وة ال تعمل �إال على
ت�سيري فهم مو�ضوعات االعتقاد وامل�سوغ ال��ذي يُعطاها �أ�صال.
وقد �أنكر ابن ر�شد ب�شدة هذا القول اجلديد ال��ذي قال به ابن
�سينا .واحلال �أن فل�سفة ابن ر�شد ُت�ؤولت بت�أويالت �شتى ،ومنها
ت���أوي��ل ل��ي��و���-ش�تراو���س ورال���ف ل�يرن��ر وه��رب��رت ديفيد�سن التي
ذهب �إىل �أن الرجل كان يذهب مذهبا دنيويا ـ دهريا ـ متقدما،
بينما ذهب �إرفن روزنتال �إىل �أن الكلمة الفي�صل عند ابن ر�شد
تبقى لل�شرع على العقل ،هذا يف حني ذهب �أوليفييه ليمان �إىل
ال��ن��ظ��ر ن��ظ��رة كِ��ن��دي��ة �إىل اب��ن ر���ش��د :ال��ع��ق��ل والإمي����ان طريقان
ف��ع��االن نحو احلقيقة عينها .ومييل امل���ؤل��ف �إىل ال���ر�أي الأول،
فريى �أن الروية عند ابن ر�شد �أ�شبه �شيء تكون �إىل علم الطب
وتطبيقه يف الواقع �إذ يتطلب الأمر مهارة فائقة .والنبوة ت�شبه
املعرفة العملية (الروية) ،لكنها �إذا ما هي اع ُتربت لوحدها ما
كانت روي��ة مب��ا �أن��ه��ا لي�ست م�ؤ�س�سة على معرفة نظرية (على
خالف علم الطب النظري) .ومن هناك ،ال ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
ال�سعادة يف ذاتها ،و�إمن��ا احلاجة �إىل العلم النظري تقف جنبا
�إىل جنب مع احلاجة �إىل الوحي .يف اخلتم ،ينتهي ابن ر�شد �إىل
ب ِّينية معتدلة حتى و�إن كانت تخالف من بع�ض الوجوه ب ِّينية
الفارابي .والفارق اجلوهري بني الرجلني �أنه بالن�سبة �إىل ابن
ر�شد ميكن للب�شر العاديني (غري الأنبياء) �أن يبلغوا �أية درجة
من املعرفة بالتعويل على درا�سة الفل�سفة ،بينما بالن�سبة �إىل
الفارابي وحدهم الأنبياء ب�إمكانهم بلوغ اليقني.
« -3النزعة امل�ضادة للب ِّينية املعتدلة» :وهي املوقف املن�سوب �إىل
الأ�شعرية ،بحكم �أنها ال تعتقد �أن االعتقاد �أمر مرهون بالب ِّينة
و�إمنا هو �أمر موكول �إىل �إرادة اهلل ،فمن �أراد اهلل �أن يحمله على
اعتقاد اعتقد فيه ولو �أعوزت املعتقد الب ِّينة .على �أن امل�ؤلف يرى
�أن م�ضادة الب ِّينية �أخذت منحى معتدال مع الغزايل الذي يرى
�أن��ه حتى لو �أن اهلل طلب منا �أال نعتقد �شيئا �إال عن ب ِّينة ،ف�إن
علينا اعتقاد ما هو يف نهاية املطاف موكول �إىل �إرادة اهلل .على
�أن الغزايل يعتقد �أن ثمة م�س�ألة معرفية واح��دة ميكن ك�سبها
با�ستقالل ع��ن ال��وح��ي ه��ي االع��ت��ق��اد ب���أن النبي نبي ح��ق��ا ،لكن
ما �أن يعتقد فيها الإن�سان حتى ت�صري معايري كل االعتقادات
الأخرى حمددة يف النهاية ب�إرادة اهلل .ولهذا ي�سمي امل�ؤلف هذا
املوقف «النزعة الب ِّينية املعتدلة» التي ت�ؤكد على �أن كل الق�ضايا ـ
ما عدا واحدة ـ ينبغي �أن يُعتقد فيها ب�إرادة من اهلل ولي�س بب ِّينة.
اليقني والنبوة
ي��ع��ود امل���ؤل��ف يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين م��ن ك��ت��اب��ه ل��ك��ي يعمق ال��ر�ؤي��ة
ال�����س��اب��ق��ة .و�أجَ ����دُّ م��ا ي��ط��رح��ه ه��ن��ا م�����س���أل��ة ع�لاق��ة االع��ت��ق��اد مبا

ي�سميه «اخلا�صة» من النا�س .وقد �سبق �أن �أكد على �أن الفال�سفة
امل�سلمني يتبنون ما دعاه «النزعة البينية املعتدلة» التي مفادها
عنده :بالن�سبة �إىل «اخلا�صة» ( أ�ه��ل املعرفة �أو ال��دراي��ة) ،ف�إن
على الإن�سان �أن يعتقد �أن (ب) حق �إذا كانت ثمة بينة جيدة على
�صحة االعتقاد بها .لكن الأمر ال ينطبق على «العامة» التي ت�أتي
عليها �أوقات تعتقد فيها ال عن ب ِّينة و�إمنا عن �أ�سباب عملية ،مثل
�أن يكون االعتقاد حامال لها على حتقيق �سعادتها� ،أو على ال�سري
على هدى ما ر�سمها له اهلل .وقد �أهل هذا الأمر الفال�سفة �إىل
�إدراك الدور الذي ي�ؤديه النبي وال ميكن للفيل�سوف �أن ي�ؤديه:
ال��ه��داي��ة العملية ل��ل��ع��ام��ة .ل��ك��ن يف م�سريهم �إىل ه���ذه الفكرة
اختلف الفال�سفة .ويعيد امل�ؤلف طرح اختالفاتهم على النحو
ال��ذي ك��ان ق��د طرحه يف الف�صل الأول ـ مب��ا �أن الكتاب جتميع
ملقاالت فقد اعتوره التكرار �أحيانا� .إذ بينما يذهب الفارابي �إىل
�أن الأنبياء وحدهم ي�شكلون اخلا�صة ،يذهب ابن ر�شد �إىل القول
�إمنا الفال�سفة هم اخلا�صة ،وينحل النقا�ش حني يرى الفارابي
�أن الأنبياء هم بال�ضرورة فال�سفة .هذا بينما يذهب ابن �سينا
�إىل �أن اخلا�صة ه��م الفال�سفة ،لكن ي��رى �أن ثمة معرفة غري
املعرفة الفل�سفية ،هي املعرفة الإ�شراقية التي للأنبياء ن�صيب
فيها .ويقارن امل�ؤلف بني الفارابي والغزايل ،فريى �أن اخلالف
بني الرجلني كامن يف �أم��ري��ن� :أ ـ على خ�لاف الفارابي يعتقد
الغزايل �أن اليقني �شيء مت�أتٍ للب�شر ،ومن ثمة فهو �أقرب �إىل ابن
�سينا وابن ر�شد منه �إىل الفارابي يف م�س�ألة «اخلا�صة» .ب ـ لكن
هنا يتوقف الغزايل عن �أن يعطي للعقل املكانة العليا ،ومن ثمة
يهاجم الفال�سفة يف تف�ضيلهم العقل على الوحي .وي�ستعر�ض
الكاتب �شرائط اليقني املطلق عند الفارابي ،ويقف باخل�صو�ص
على ال�شرط ال�ساد�س الذي يذهب فيه الفارابي �إىل �أن احلقائق
املطلقة قد حتددت من لدن اهلل ،ومن ثمة كانت �ضرورية ،حتى
و�إن ك��ان النبي ب�شرا ف��ان��ي��ا .وتكمن �أه��م��ي��ة ال��ف��اراب��ي وفائدته
لإب�ستمولوجيا ال�شهادة اليوم يف �أن��ه و�ضع معيارا للتمييز بني
النبي واملتنبي من غري �أن يكون امل ُ َميز بال�ضرورة خبريا يف هذا
الأمر �أو نبيا ،و�إمنا باال�ستدالل فقط من خالل مهارات النبي
اخلطابية والعملية ودع��وت��ه .وع��ن��ده �أن ت�صور ال��ف��اراب��ي �أ�شد
�إثمارا من ت�صور ابن ر�شد لأ ّن ت�صور الفارابي ي�أخذ بعني النظر
ه�شا�شة الإن�سان و�ضعفه .ومن ثمة يتوافق مع الطرح املعا�صر.
النبوة وال�سيا�سة
يفح�ص امل����ؤل���ف ه��ن��ا م��ا ي��ل��زم �سيا�سيا ع��ن ال��ن��ظ��رة الفل�سفية

الإ�سالمية التي جتمع بني القول ب�ضعف بني الب�شر والت�صديق
بالنبوة واالعتقاد يف النزعة البينية املعتدلة .وك��ان قد انتهى
يف الف�صل ال�سابق �إىل �أن نظرة ال��ف��اراب��ي نظرة غائية تراعي
م�����س���أل��ة ال��ك��م��ال ال��ب�����ش��ري :م��ا ه��و ح��ق ن��ظ��را وع��م�لا ينبغي �أن
ي��ت��واف��ق م��ع ال��ك��م��ال الب�شري ال���ذي ه��و ال��غ��اي��ة امل���أم��ول��ة ،متاما
كما عند �أر�سطو ،وال��ذي به تتحقق ال�سعادة .و�إذ �سبق �أن ذكر
�أن قوة اخليال تقوى عند النبي وت�ضعف عند الإن�سان العادي،
و�أنها هي ما ي�سمح للأول ال فقط بتحقيق �أف�ضل يقني ممكن،
و�إمنا �أي�ضا بوهبه �أف�ضل معرفة عملية ممكنة ،ف�إنه ي�ستنتج �أن
النبي �أعلم من غريه بكيف يحول املثال �إىل واقع متحقق .وذاك
هو املدخل �إىل �سيا�سة العامة .ويذكر امل���ؤل��ف هنا �أن الفارابي
امتاز على �أقرانه بتخ�صي�ص كتابات مهمة للفل�سفة ال�سيا�سية
اجتهادا ال فقط تقليدا .وال��ذي ي��راه الفارابي �أن النبي وحده
م��ن يتحقق فيه ال�شرط ال�ساد�س م��ن ���ش��روط اليقني املطلق:
اجلمع بني ملكة خيال �سامية ومعرفة باملبادئ العقلية الأوىل.
مما يك�سبه مهارات تف�سري الأفكار املعقدة للجمهور ،واملعرفة
بكيفية تنزيل الأفكار املجردة على الواقع ،والعلم بكيفية حتقيق
امل��ث��ال يف ال��دن��ي��ا .ف��الأن��ب��ي��اء ه��م اجل��ام��ع��ون يف ال��ك��م��ال الب�شري
بني الكمال النظري والكمال العملي .ومن ثمة كان النبي هو
الزعيم ال�سيا�سي املثايل.
ع��ل��ى �أن ال��ن��ب��ي ال مي��ك��ن��ه �أن ي��ح��ي��ى ب����دوام ح��ي��اة ،ال وال ميكنه
�أن يحكم ك��ل م��دي��ن��ة .ذل��ك ه��و ال��ت��ح��دي ال���ذي ح���اول ال��ف��اراب��ي
اجلواب عليه .وهو حتد يجد بع�ض مقارباته يف موقف الفارابي
م��ن الدميقراطية ،حيث يعتربها ـ م��ن بع�ض املناحي الأق��رب
�إىل املدينة الفا�ضلة يف امل��دن امل�ضادة لها ،وذل��ك لأنها حتتفظ
ببع�ض «ب����ؤر» و»ن��واب��ت» الف�ضيلة فيها ،مب��ا جتعلها �أق���رب �إىل
«الليربالية» اليوم بل وحتى �إىل «النزعة الفو�ضوية»!
ختاما ،ل�ست �أرى الباحث �إال جم��ددا يف حقل درا�سات الفل�سفة
ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة م�ب�رزا مل��ا حت��م��ل��ه م��ن �إم��ك��ان��ات امل�ساهمة
اجل����ادة يف امل��وا���ض��ي��ع ال��ت��ي �أم�����س��ت الفل�سفة ال��غ��رب��ي��ة املعا�صرة
تناق�شها .غ�ير �أين �أرى �أن ل��ه��ذا ال��ت��ج��دي��د ح����دودا .ل��ق��د ج��دد
ال��رج��ل على م�ستوى امل��و���ض��وع امل��ط��روح ـ �أخ�لاق��ي��ات االع��ت��ق��اد ـ
لكني �أرى �أنه �أخفق يف التجديد على م�ستوى الأ�سماء الفل�سفية
الإ�سالمية التي تناولها� .إذ بقي �شديد الكال�سيكية ملَّ��ا عر�ض
لفال�سفة الإ���س�لام (ال��ك��ن��دي ،ال��ف��اراب��ي ،اب��ن �سينا ،اب��ن ر�شد)
بينما �أه��م��ل �أ���س��م��اء �أخ���رى �أج��د �أن��ه��ا �أق���در م��ن ه��ذه على �إث��راء
مباحث «�إب�ستمولوجيا االع��ت��ق��اد» و»�إب�ستمولوجيا ال�شهادة»
و»�إب�ستمولوجيا ال��وح��ي» و»�إب�ستمولوجيا اخل�ل�اف» �أذك���ر من
بينها �أ�سماء حنني بن �إ�سحاق و�أبي احل�سن العامري ويحيى بن
عدي و�أبي �سليمان ال�سج�ستاين املنطقي و�أبي حيان التوحيدي
و�أب���ي ال�برك��ات ال��ب��غ��دادي واب��ن كمونة وامل�لا ���ص��درا ال�����ش�يرازي
وال�شيخ الداماد وال�شيخ املفيد ..فلكل ه�ؤالء �إ�سهامات جليلة يف
�أخالقيات االعتقاد ويف �أخالقيات اخلالف كما حدثت من جهة
بني فال�سفة الن�صارى واليهود وامل�سلمني ،ومن جهة �أخرى بني
�سنية الفال�سفة و�شيعتهم..
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الفلسفة اإلسالمية وأخالقيات االعتقاد ألنطوني روبرت بوث
محمد الشيخ *
لعل «رقدة» �أهل الفل�سفة بالعامل العربي طيلة القرون املديدة التي �سبقت النه�ضة احلديثة كانت �أ�شبه �شيء يكون برقدة �أهل الكهف .و�إذ ا�ستفاقوا من رقدتهم
ـ بفعل بالء العديد من امل�ست�شرقني يف حتقيق ون�شر الرتاث الفل�سفي العربي وتدري�سه باجلامعات العربية كما حدث يف م�صر منذ الع�شرينيات من القرن املا�ضي ـ
فقد وجدوا �أنف�سهم يف و�ضع �أ�شبه ما يكون بو�ضع الواحد من �أهل الكهف الذي �أراد �أن يقتني ما ي�سدوا به رمقهم بعملة ما عادت متداولة منذ �أمد .فكان ال بد من
�أن «يجددوا» هذه الفل�سفة حتى ت�صري مقروءة يف زمن بينما رقدت فيه الفل�سفة الإ�سالمية رقدتها املعلومة ا�ستيقظت فيه الفل�سفة الغربية يقظتها املعروفة.
على �أنهم جددوا يف مناهج درا�سة هذه الفل�سفة (ت�أويلية ح�سن حنفي ،مادية وجدلية ح�سني مروة والطيب تيزيني ،بنيوية اجلابري التكوينية ،)..وما جددوا ـ
اللهم �إال يف ما ندر ـ يف «مو�ضوعات» هذه الفل�سفة .فظلوا على الأغلب يجرتون املو�ضوعات ذاتها التي ا�س ُتهلكت :العقل والنقل ،احلكمة وال�شريعة ،نظرية الفي�ض،
املدينة الفا�ضلة ،نظرية النف�س ..بينما موا�ضيع �أخرى ظلت «مهم�شة» يف هذه الفل�سفة :ال�صداقة ،ال�سعادة ،الفرح ،احلزن ،الع�شق ،اللذة ،املوت ،االنتحار..
وبينما ك���ان �أ���ص��ح��اب امل�����ش��اري��ع يف ق���راءة الفل�سفة الإ���س�لام��ي��ة
ي��دن��دن��ون ح���ول امل��وا���ض��ي��ع عينها ،ك��ان��ت الفل�سفة ال��غ��رب��ي��ة قد
ط��ل��ع��ت ع��ل��ى ال��دن��ي��ا مب��ب��اح��ث ف��ل�����س��ف��ي��ة ج���دي���دة :الأن��ط��ل��وج��ي��ا
االجتماعية ،فل�سفة املعرفة� ،أخالقيات االعتقاد� ،إب�ستمولوجيا
الوحي� ،إب�ستمولوجيا اخلالف� ،إب�ستمولوجيا ال�شهادة ..رافقتها
م��وا���ض��ي��ع ج���دي���دة :االع��ت��ق��اد ،االع��ت��راف ،ال���ت���ذاوت ،ال��ت�����ش��اور،
ال��ت��واف��ق ..وم��ن��اه��ج م�ستحدثة :ال��ت��ح��ل��ي��ل ،ال��ه��دم والتفكيك،
اجلنيالوجيا..
وهذا الكتاب يدخل يف �صميم حركة جتديد النظر يف «موا�ضيع»
الفل�سفة العربية الإ�سالمية الكال�سيكية .ذلك �أنه يعالج �أحد
امل��وا���ض��ي��ع ال��ت��ي ا���س��ت��ج��دت ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر الفل�سفي ال��غ��رب��ي منذ
نهاية القرن التا�سع ع�شر وب��داي��ة القرن الع�شرين �إىل اليوم.
يتعلق الأمر مبا �صار يعرف يف الأدبيات الغربية املعا�صرة با�سم
«�أخالقيات االعتقاد» �أو «�إب�ستمولوجيا االعتقاد» .وهو مبحث
ي��روم النظر يف م�س�ألة «االعتقاد» ـ �أي اعتقاد كان ـ هل يت�أ�س�س
على �أ���س��ا���س «بينة ب��دي��ة ـ ال َب ِّين ُّيون �أو ا ُ
حل��جِّ ��ي��ون ـ �أم على غري
�أ�سا�س و�إمن���ا على �إمي���ان يلقى يف قلب املعتقد �أو لطف يناله ـ
َّ
الل َب ِّي ِن ّيون.
ول�����س��ت ت��رى ال��ب��اح��ث �إال م��واف��ق��ا ع��ل��ى م��ا ذه��ب��ت �إل��ي��ه الباحثة
الغربية مت��ارا �ألربتيني م��ن �أن ترجمة الفال�سفة ال��ع��رب �إىل
ال��ل��غ��ات الغربية واق���ع حت��ت م��ا �سمته «ف��ق��ر ال�ترج��م��ة» ،بحيث
«�أُف���ق���روا» ه��م م��ن الكثري م��ن حمتويات فل�سفتهم� ،إال �أن هذا
ال مينع ال��ب��اح��ث م��ن ال��ت���أك��ي��د على �أن االن��ط�لاق م��ن الفل�سفة
ال��غ��رب��ي��ة امل��ع��ا���ص��رة يف ال��ن��ظ��ر �إىل م��وا���ض��ي��ع الفل�سفة العربية
الإ�سالمية ما كان من �ش�أنه �أن «يُفقر» هذه بقدر ما من �أمره �أن
« ُي ْغني» تلك الفل�سفة ،بل �إن الباحث يجد يف فل�سفة الفارابي يف
االعتقاد «�إثراء» للنقا�شات الفل�سفية الغربية املعا�صرة يف جمال
�أخالقيات االعتقاد.
و���ص��اح��ب البحث ـ �أن��ط��وين روب���رت ب���وث ،وه��و ب��اح��ث يف جمال
الإب�ستمولوجيا والأخالقيات التطبيقية يعمل حاليا بجامعة
�سي�سك�س بربيطانياـ ينطلق من اعتقاد يخ�ص م�س�ألة االعتقاد
ه���ذه :وه��و �أن امل�����س���أل��ة الأ���س��ا���س��ي��ة يف الفل�سفة الإ���س�لام��ي��ة هي
م�س�ألة �أخالقيات االعتقاد :ما الذي ينبغي على املرء اعتقاده؟
م��ا ���ش��روط خ���روج امل���رء عما يعتقده؟ كيف ميكن التحقق من
دع��اوى النبوة؟ و�أطروحته يف ه��ذا املجال التي يب�سطها كتابه
غاية الب�سط هي �أن من يعتربهم «قلب الفل�سفة الإ�سالمية»
(الفارابي واب��ن �سينا واب��ن ر�شد) يتبنون على هذا امل�ستوى ما



ي�سميه «ال��ن��زع��ة ال�� َب�� ِّي�� ِن��ي��ة «م�شتقة م��ن ال�� َب�� ِّي��ن��ة مبعنى احلجة»
املعتدلة» ،ومفادها �أنهم يرون �أن على الإن�سان �أن يعتقد االعتقاد
(ب) يف حالة ما �إذا كانت ثمة ب ِّينة جيدة على ما يذهب �إليه من
االعتقاد (ب).
وبغاية ب�سط �أط��روح��ت��ه ه��ذه ،يق�سم كتابه �إىل ثالثة ف�صول:
الفل�سفة باعتبارها �أخالقيات اعتقاد ،اليقني والنبوة ،النبوة
وال�سيا�سة.
الفل�سفة باعتبارها �أخالقيات اعتقاد
ه���ذا ك��ت��اب كاخلطبة ال��ب�تراء ُك��ت��ب ب�لا م��ق��دم��ة .نفتح الكتاب
م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى ال��ف�����ص��ل الأول ـ ب��ع��د ال��ف��ه��ر���س��ت وك��ل��م��ة ال�شكر.
وملخ�ص الف�صل اهتداء الباحث �إىل اعتبار الفال�سفة امل�سلمني
ال��ك��ب��ار يف ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى ع��ل��ى ���ض��وء ال��ب��اح��ث�ين ال��غ��رب��ي�ين
املعا�صرين يف �ش�أن �أخالقيات االعتقاد .ويف هذا الإط��ار ،مييز
يف الفكر الإ���س�لام��ي وموقفه م��ن م�س�ألة �أ���س��ا���س االع��ت��ق��اد بني
ثالثة مواقف :ما ي�سميه «النزعة ال َب ِّي ِن َّية» �أو «النزعة ا ُ
حلجِّ َّية»،
وهي التي تت�شدد يف م�س�ألة �أن ال اعتقاد �إال وينبغي �أن يقوم على
«ب ِّينة» �أو «حجة» ،وما ي�سميه «النزعة امل�ضادة للنزعة البينية»
التي ترى �أن االعتقاد لي�س يقوم وال ينبغي �أن يقوم على بينة،
و�إمنا هو �إلهام �أو هداية �أو عناية �أو لطف من اهلل .وهو يحاجج
على �أن الفال�سفة امل�سلمني ما كانوا ال �أ�صحاب هذه ،وال �أ�صحاب
تلك ،و�إمنا تبنوا ما ي�سميه «النزعة البينية املعتدلة» ،و�أن هذه
النظرة حتتاج �إىل االعتبار والتقدير يف النقا�ش احلديث الدائر
على �أخالقيات االعتقاد .وهو يقابل بني هذه النظرة والنظرة
التي يعتربها املناف�س الأوح��د ،يف ال�سياق الإ�سالمي ،الذي هو
النزعة املعتدلة املعادية للنزعة البينية (الغزايل).
وي��ع��ود ل��ي��ذك��رن��ا ب�����س��ي��اق ك�لام��ه ع��ن �أخ�لاق��ي��ات االع��ت��ق��اد ،وه��و
ال�سياق الفل�سفي الغربي� ،إذ يطلق مفهوم «�أخالقيات االعتقاد»
ـ يف الفل�سفة الغربية ـ على النقا�ش ال���ذي دار ب�ين فئتني من
الفال�سفة يف ما يتعلق مب�س�ألة «ت�سويغ» �أو «تعليل» �أو «تربير»
االع��ت��ق��اد .الأوائ�����ل ه��م «ال�� َب�� ِّي�� ِن�� ُّي��ون» �أو «ا ُ
حل���جِّ ���ي���ون» ال��ذي��ن ال
يعتقون �إال يف م��ا ق��ام على بينة �أو علة معرفية ،وال��ث��واين هم
«ال َّ
الَ -ب ِّي ُنون» �أو «الال-حجيون» الذين ينكرون �ضرورة احلجة.
فال يعني �أن تكون للمرء حجة على ما اعتقده �أن تلك احلجة
ت�سوغ له ما اعتقد .ين�سب املوقف الأول �إىل ع��امل الريا�ضيات
والفيل�سوف الربيطاين وليام كليفورد ( )1879-1845القائل
مببد�أ« :من الغلط دوما ومهما يكن من �أمر �أن يعتقد �شخ�ص
اعتقادا ما ا�ستنادا �إىل حجة غري كافية» (� .)1877أم��ا املوقف

ال��ث��اين فين�سب �إىل النزعتني التقوية الإمي��ان��ي��ة (الفيل�سوف
ال��دامن��ارك��ي ���س��ورن ك�يرك��ج��ارد ( ))1855-1813والربجماتية
العملية (الفيل�سوف الأمريكي وليام جيم�س (، ))1910-1842
وهما ت�شرتكان يف القول ب�أن االعتقاد الديني ال ينبغي �أن يُتعقل
بعوامل معرفية �إب�ستيمية ،لأنه ما كان م�س�ألة معرفة و�إمنا هو
م�س�ألة �إمي��ان� ،أي م�س�ألة عملية ،بل هو عند كريكجارد «قفزة»
�إميانية لي�ست للتعقل.
ي�ستك�شف الباحث ما �إذا كان هذا التق�سيم قد �سرى �أي�ضا على
مفكري الإ���س�لام يف �أم��ر االعتقاد الديني .وهكذا مييز بني ما
ي�سميه:
«النزعة البينية الإ�سالمية» .وهو يرى �أن �أول فال�سفة العرب ـ
الكندي ـ كان معنيا مب�س�ألة الإميان والعقل ،ومن ثمة مب�س�ألة
ما الذي ي َُ�سوِّغ الإميان .وهذه امل�س�ألة هي بطبيعة احلال امل�س�ألة
الهادية لأخالقيات االعتقاد .ويورد مقتطفا من كتاب الكندي
�إىل املعت�صم باهلل يف الفل�سفة الأوىل« :ينبغي لنا �أال ن�ستحي من
ا�ستح�سان احلق ،واقتناء احلق من �أين �أتى ،و�إن �أتى من الأجنا�س
القا�صية عنا ،والأمم املباينة ،ف�إنه ال �شيء �أوىل بطالب احلق
من احل��ق» .لي�ستنتج منه �أن��ه عند الكندي ال بد لنا من م�سوغ
معريف لتبني اعتقادات دينية ،و�أن االعتقاد الإ�سالمي مبا �أنه
حق ،ف�إنه ال يتناق�ض مع االعتقادات احلقة الأخرى لدى الأمم
املباينة ،ال �سيما اعتقادات الفال�سفة .لكن الباحث �سرعان ما
يالحظ �أن هذا املوقف احلجي �سرعان ما يثري م�شاكل عوي�صة،
ومنها �أنه يهمل طرح م�س�ألة النبوة.
« -2النزعة البينية املعتدلة»:
يرى الباحث �أن وجهات نظر الفارابي وابن �سينا وابن ر�شد يف
م�س�ألة االعتقاد تتماثل على الرغم من تباين مواقفهم .ومفتاح
فهم موقفهم ت�صور الفارابي ملفهوم «اليقني» املبني على مفهوم
«الربهان» الأر�سطي .حيث يرى الفارابي �أن اليقني الأول �إمنا
هو يقني الأنبياء الذين ُوه��ب��وا َملَ َكة تخيل خمتلفة عن ملكة
بقية الب�شر ،وهي امللكة التي تتيح لهم �إدراك املبادئ الأوىل؛ �أي
ُتقدرهم على حد�س احلقائق املجردة حد�سا .ولها وظيفتان :أ� ـ
تهب النبي مهارة خطابية متكنه من درك ال�صلة بني الق�ضايا
املعقدة والق�ضايا الب�سيطة وتف�سر الأوائ��ل بالثواين .ب ـ تهب
النبي مهارة عملية ب�إقداره على حتقيق بع�ض املبادئ يف الواقع،
ي منه القائد ال�سيا�سي الأمثل .ومن ثمة جمع النبي يف
و ُت�صَ ِّ ُ
ذاته بني الكمالني النظري والعملي .على هذا الأ�سا�س ت�شكلت ما
ي�سميه امل�ؤلف «النزعة البينية املعتدلة» يف �أخالقيات االعتقاد.

