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جهة �أخرى معنى االحتمال املبهم .فقد يفيد القناعة العقلية ،وقد
يُفيد ما يثري القلب �أو فعل اجل�سد .وميكن لالعتقاد �أن ي�ستجيب
�إىل العقل ،كما ميكنه �أن يتمرد على العقل .ولهذا لئن �سئل النا�س:
هل تعتقدون/ت�ؤمنون باهلل؟ ف�إ َّن اجلواب ينبغي �أن يكون« :وما هذا
الذي تعنيه باالعتقاد؟» ففي اجلوامع والبيع والكنائ�س يوقن النا�س
باعتقادهم الديني ،لكن يف حميط دنيوي يجد النا�س منقلبهم بني
ال�لا�-أدري��ة والإحل���اد .وهكذا ،ف�إنه يف زمن احلداثة اتخذت م�س�ألة
االعتقاد لبو�ساً خا�صً ا .فقد �صار ال�س�ؤال ،مثال ،ممكنا بوفق ال�صيغ
التالية :هل ت�ؤمن باالحتبا�س احل��راري؟ �أو هل تعتقد يف الأ�شباح؟
وبالتايل ،ف�إ َّن هذه الكلمة الب�سيطة ـ االعتقاد ـ �أم�ست تت�ضمن معاين
متباينة .فهل االعتقاد يف اهلل �أو الإمي��ان به من جن�س االعتقاد يف
االحتبا�س احلراري �أو الإميان بالأ�شباح؟ هذا يدفعنا �إىل �إعادة طرح
�س�ؤال االعتقاد .وهو ما رامه امل�ؤلف يف م�ؤلفه هذا.
واحل����ق �أن م��ف��ه��وم «االع���ت���ق���اد» اك��ت�����س��ى ل��ب��و���س��ا ج���دي���دة يف الع�صر
احلديث؛ �إذ �أم�سى مفهوما مرادفا ملفهوم «�إب��داء ال��ر�أي» �أو «احلكم
ع��ل��ى ���ش��يء م��ع�ين» .وم���ن ث��م��ة��� ،ص��ار ف�����ض��اء للتعبري ع��ن ا�ستقالل
ال����ذات ال��ت��ي ت��رت��ئ��ي وحت��ك��م� ،أك�ث�ر مم��ا ب��ق��ي يتعلق ب���الأوام���ر التي
ت�صدر �إىل ال���ذات وتلزمها بالفعل وحتملها على الت�صرف .ومبا
�أن ال��ر�أي �أو احلكم مهمان للمجتمعات احلديثة ،ف���إن ال�س�ؤال« :ما
الذي يعنيه االعتقاد؟» �سوف ي�ستدعي من �سيادة ال��ذوات احلرة �أن
تقرر لذاتها ما هو اعتقادها .ففي جمتمع �أفراد م�ستقلني وجمتثني
من �أر�ض التقليد ،ف�إن اعتقاداتنا هي التي جتعلنا ننجد موقعنا يف
العامل؛ �أي �صرنا ُنع َرف من خالل اعتقاداتنا ،واعتقاداتنا هي التي
�صرنا ُن�س َتعرف بها وحت��دد هويتنا باعتبارنا م�ستهلكني وم�صوتني
وم�شاركني طوعيني يف جمتمع مدين وخمتارين  ...وذاك هو اعتقاد
ما بعد الأنواريني .وهو ما ي�سميه امل�ؤلف ،م�أخوذا على وجه اجلملة،
با�سم «االعتقاد احلديث»؛ مبعنى �أن االعتقاد �أم�سى مرادفا للحكم
اخلا�ص؛ وم��ن هنا ،ف���إن ال��ذوات احلديثة باتت تعتقد �أو ال تعتقد،
ت�ؤمن �أو ال ت�ؤمن ،بالقيا�س �إىل ت�صورها حول ما �إذا كانت ق�ضية ما
ق�ضية ذات م�صداقية.
و�سمة �أخرى لالعتقاد احلديث ،هي �أنه و�إن �صار ،مبدئيا ،نابعا من
اتباع هدي العقل ،وذلك حتى و�إن هو حكم مبا ال يقت�ضيه العقل ـ �أَ َو
ل�سنا نتذكر قول با�سكال :للقلب �أ�سبابه التي ال يفهمها العقل؟ ـ ومن
ثمة ،ال ينم عن اتباع نظام خا�ص ـ نظام العقالنية مبعناها ال�ضيق
مثال ـ بقدر ما ينم عن ف�ضاء وجمال حيث تدار املجادلة املعرفية.
ذل��ك �أن �ش�أن النا�س ،تبعا للمعنى احلديث لالعتقاد� ،أال يعتقدوا
بنف�س الطريقة وبنف�س االعتقاد ،ولكنهم يت�صرفون بوفق منطق
�أنهم �صاروا �أداة للدفاع عن حقهم يف �إ�صدار الأحكام .فالتوافق بني
النا�س هنا حادث حول الف�ضاء نف�سه :كل واحد حر يف �أن يختلف مع
الأغيار ،و�أن يعر�ض ما يعتربه �أف�ضل حجة ،لكن ال �أحد ينكر منزلة
الآخرين من االعتقاد وحقهم فيه� ،أو يقول لهم ب�أن ذاتيتهم ال ترقى
�إىل م�ستوى االعتقاد .مبعنى �أن فكرة اال�صطفاء من �أجل االعتقاد �أو
الإميان قد انتهت.
وهكذا ،يعد كتاب «االعتقاد احلديث» ت�أريخا عميقا لت�شكل املفهوم
احلديث لالعتقاد .وهو يظهر كيف �أن التنوير �صار هو من ي�سمح
للدين بتجديد ادعاءاته وما عاد الأمر بالعك�س .ويُظهر امل�ؤلف كيف
�أن االعتقاد احلديث بزغ يف القرن ال�سابع ع�شر بح�سبانه نقدا للنزعة
الطائفية الإق�صائية ،وباعتباره حتررا �أكرث منه حتديدا وتقييدا.
ف��ذاك املفهوم ال��ذي �أح���دث التع�صب ق��دمي��ا ،ه��ا ه��و ـ وي��ا ل�سخرية

الأقدار ـ يقود حركة حترر الإن�سان احلديث :كل ح�سب اعتقاده.
وم��ن منظور تاريخ االعتقاد ،ف���إن ما هو جديد حا�سم يف احلداثة
ما ك��ان هو قبول تعدد الأح��ك��ام ـ �إذ حتى القدماء كانوا يعلمون �أن
الإج��م��اع �أم��ر ن���ادرا م��ا يح�صل ـ ولكنه ب���الأوىل الف�ضاء ال��ذي �صار
ي�ستقبل تعدد الأحكام التي ي�صدرها الب�شر على �أنها ينبغي �أن ُتقبل
بو�سمها اعتقادات .وهكذا ،ف�إن مقولة «االعتقاد» نف�سها قد تطورت
�إىل �ضرب من الف�ضاء الإب�ستمولوجي اجلديد ال��ذي يقبل التعدد
والتناف�س ،بحيث �أن التعدد الذي كان ميثل يف االعتبار القدمي �أزمة
�أو غياب االعتقاد �أو الإمي��ان� ،صار يعني ،بح�سب االعتبار اجلديد،
االعتقاد نف�سه .ففي احلداثة ،االعتقاد هو الف�ضاء الذي تقوم فيه
كل االدعاءات باعتبارها بدائل متقاي�سة مت�ساوية بدل ف�ضاء كان فيه
ادعاء واحد ينت�صر على باقي االدع��اءات .ومن ثمة� ،أم�سى االعتقاد
احلديث ميثل �ضربا من النظام بدل الفو�ضى .ومبا �أن النا�س �أم�سوا
ي���ؤم��ن��ون ب�أ�شياء خمتلفة ،ف�إنهم ���ص��اروا ،عموما ،يقبلون باملنزلة
املعرفية العتقادات كل �إن�سان �إن�سان بو�سمه اعتقادا ينبغي �أن يحظى
باالحرتام حتى و�إن كان ال يعجبهم .وها هم باتوا يتجادلون حول ما
�إذا كانت اعتقادات معينة م�سوَّغة وم�أمونة وحقة �أو جيدة؛ هذا بينما
امل�سيحيون القدامى كانوا ينكرون اعتبار ادع��اءات النا�س اعتقادات
ب��امل��رة .وه��ذا التغري ما ك��ان جم��رد تغري يف دالل��ة «االع��ت��ق��اد» ،و�إمن��ا
هو �أمارة �أ�سا�سية على �سيادة ال�شخ�ص؛ مما تتولد عنه �شروط �إقامة
ال�سلم يف جمتمع متعدد.
وما كان الإ�صالح الديني هو من د�شن هذا التغري .ذلك �أن مذهب
ال��ت���أوي��ل الربوت�ستانتي مل يكن ه��و م��ن فتح االع��ت��ق��اد �أم���ام احلكم
اخلا�ص ،و�إمنا كان �أتى ببديل ت�سلطي مبني على �أ�سا�س من �أن اعتقاد
الفئة القليلة من �ش�أنه �أن يغلب ع��دم اعتقاد الفئة الكثرية .ومن
هناك ،ف�إن حركتي الإ�صالح والإ�صالح امل�ضاد �ساهمتا يف م�شروعني
متوازيني للتدجني الديني؛ �إذ بينما الكاثوليكية دجنت ال�ساكنة على
االعتقاد �أو على الإميان ،دجنت الربت�ستانتية جمهور غري امل�ؤمنني/
غري املعتقدين .وبالتايل ،ما نبع االعتقاد احلديث من هذه الطائفة
وال م��ن تلك .و�إمن���ا ن�ش�أ ،بال�ضد م��ن ه��ذا ،باعتباره ردة فعل على
النظام الق�شف القوي اللتني �أقامتاه.
ويت�ساءل امل���ؤل��ف :مل��اذا مل يُكتب ت��اري��خ للإعتقاد؟ وي�ستبعد �سببا

وي�ستح�ضر �أ�سباب �أخ���رى� .أم��ا ما ي�ستبعده فهو ما ادع��اه البع�ض
�أن الإع��ت��ق��اد ي��ب��دو مفهوما «طبيعيا» و»ب��ده��ي��ا» ول��ذل��ك مل ي�شعر
الباحثون باحلاجة �إىل تزويده بتاريخ .واحلجة امل�ضادة هي �أن ثمة
مفاهيم ت�شبهه ـ احلقيقة مثال ـ وم��ع ذل��ك وج���دت م��ن ي����ؤرخ لها.
و�أما ما ي�ستح�ضره من �أ�سباب ،ف�إن �أحدها يكمن يف املقام االمتيازي
للدين ،بحيث ال ج��راءة عليه ،وبحيث �أن��ه داخ��ل «امل�شكلة املعرفية»،
يبقى االعتقاد �أقد�س الأقدا�س .وثاين الأ�سباب �أن من �ش�أن الت�أريخ
لالعتقاد/الإميان �أن يتحدى م�س�ألة ما ال ينقال وما ال يتزمن؛ ومن
ثمة ف�إنه يتحدى العقدية الدينية.
منهجية الكتاب
ميكن �أن منيز يف املنهجية التي ا�ستعملها امل���ؤل��ف للت�أريخ ملفهوم
«االعتقاد» ،وال �سيما ملقولة «االعتقاد» احلديثة ،بني وجهني� :سلبي
و�إيجابي.
من اجلهة ال�سلبية ،ه��ذا الكتاب كتاب بحث ال كتاب عقيدة ،ونظر
�إب�ستمولوجي يف االعتقاد الدين ال اعتقاد ديني؛ وبالتايل ما كان
كتابا يف االعتقاد كما يعي�شه �أ�صحابه ويعانونه .ومن جهة الإيجاب،
يدر�س الكتاب االعتقاد خ��ارج موطنه الأ�صلي ،ل��دى عامة النا�س،
يف خلوة النخبة الدينية املفكرة وغري الدينية الناظرة ،ولي�س بني
�أفناء النا�س .لكن ف�ضله يكمن يف �أنه ينفلت من ادعاء �أن االعتقاد هو
م�ضمون الدين الإيجابي ،و�أنه حا�ضر دوما يف كل فعل �أو ادعاء على
الت�ساوي لي�س من �ش�أنه �أن يُ�ساءل �أو �أن يُ�ست�شكل.
لقد ر�سم امل�ؤلف خريطة وا�سعة من خم�سمائة �سنة �سماها خريطة
االعتقاد ،متجاوزا عن بع�ض التفا�صيل املوغلة ،م�ؤمنا ب���أن التغري
يف مفهوم «االعتقاد» ما حدث هكذا فج�أة عن غدارة ،و�إمنا كان �أمرا
بطيئا وغري متكافئ .ثم �إنه ح�صر املو�ضوع يف امل�سيحية ،ومل يتطرق
�إىل اليهودية �أو الإ�سالم الذين يعترب �أنهما لعبا دورا مهما يف الغرب
و�ساهما يف «احل��داث��ات» .لقد ركز على مو�ضوع االعتقاد يف اهلل ويف
العقائد الأ�سا�سية ،مغطيا بلدان بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا وهولندة
و�إ�سبانيا و�إيطاليا.
واخلال�صة املفارقة التي انتهى �إليها امل�ؤلف من جولته املمتعة عرب
الأزمنة والأمكنة هي التالية :على خالف ما يُعتقد ،ف�إنه عو�ض �أن
ينح�سر االعتقاد يف زمن احلداثة ،انت�شر انت�شاره الأك�بر لكي يغزو
كل مناحي احلياة احلديثة .لقد حل االعتقاد يف كل مكان .وبدل
�أن تكون دنيوية احلداثة قد ف�صلت الإميان/االعتقاد عن العامل،
ف�إنها ،بال�ضد ،فتحت االعتقاد على العامل كله ،حمررة بذلك مفهوم
«االعتقاد/الإميان» من داللته امل�سيحية املخ�صو�صة.
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ميالد االعتقاد الحديث :اإليمان والحكم من
العصور الوسطى إلى عصر التنوير ..إليثان شاغان
محمد الشيخ *
من اكتشافات المحدثين ،التي ظلت خفية على الكثير من األقدمين ،أن لكل شيء ،كيفما كان شأنه ،تاريخً ا .ثمة من المفكرين من أ َّرخ للحقيقة،
وثمة منهم من أرخ للكذب ،ومنهم من أرخ للضحك؛ بل منهم حتى من أرخ للجنون ...واليوم ،يلتحق بهم مؤرخ أمريكي إذ عني بالتأريخ «لالعتقاد»،
ال سيما في داللته الدينية :االعتقاد الديني أو اإليمان .ففي أحدث إصداراته ـ «مولد االعتقاد الحديث» ( )2018ـ يستقصي المؤلف تاريخ االعتقاد في
الغرب المسيحي من العصور الوسطى إلى عصر التنوير ،كاشفًا للمرة األولى كيف نشأت مقولة متميزة لالعتقاد الحديث .ولم يركز المؤرخ على
ما الذي يعتقده النَّاس أو ما الذي يؤمنون به ـ وهو األمر الذي عني به عصر اإلصالح الديني ـ وإنما ركز على مسألة ما الذي يعتبره الناس «اعتقادا».
وكانت بغيته من الكتاب بيان كيف حدث إن غدا االعتقاد يحتل هذا الموقع التناقضي في العالم الحديث :صار المقولة األساسية التي بواسطتها
تم على حساب االحتكار الذي كان الدين ،طيلة عصور ما قبل الحداثة ،يحتكر به هذا
نعبر عن أحكامنا عن العلم والمجتمع والمقدس ،ولكن ذلك َّ
المفهوم .فلم يعد االعتقاد حكرا على الدين وحده ،بل تعمم مفهوم «االعتقاد» تعممه المعروف اليوم.

�إ�شكال الكتاب
ذات يوم �أجرى الأديب الرو�سي الكبري ليون تول�ستوي مقارنة غريبة
بني امل�ؤرخني وفاقدي ال�سمع ،فوجد �أن كليهما يجيب عن �أ�سئلة مل
يطرحها �أحد .وال يخفي م�ؤلف هذا الكتاب �أنه �شعر باحلرج نف�سه ملا
عزم على ت�أليف كتابه� .إذ عادة ما كان ال َّنا�س ي�س�ألونه عن االعتقادات
الدينية ،لكن ال �أحد منهم �س�أله ذات يوم عن تاريخ االعتقاد نف�سه.
ثم �إ َّن زم�لاءه نظروا �إليه نظرة ا�ستغراب ملا حدثهم عن م�شروعه.
وبتوا�ضع �شديد ،ي���ؤك��د امل���ؤل��ف على �أن��ه رام و�ضع ت��اري��خ لالعتقاد
ال��دي��ن��ي .وق��د رك���ز ،على وج��ه اخل�����ص��و���ص ،على الع�صور احلديثة
املُبكرة .لكن ،مل��اذا يا ت��رى الرتكيز على الع�صور احلديثة املُبكرة؟
لقد فعل ذلك ت�أثرا ب�أ�ستاذه تيد راب ال��ذي كان يعترب �أن احلداثة
املبكرة هي املرحلة الأكرث �إثارة يف التاريخ الأوربي ،وذلك لأنها �شكلت
املنعطف الإب�ستيمي «املعريف» من املا�ضي �إىل احلا�ضر .لقد �شكلت،
بح�سب تعبري امل�ؤلف« ،حتو ًال يف الع�صر» كان حا�سماً.
دعوى الكتاب
ي�ستفتح امل�ؤلف كتابه بالت�صريح التايل :نعم� ،إن لالعتقاد تاريخا.
وي�����ش��رح م��ع��ن��ى ذل���ك ب��ال��ق��ول :ذل���ك �أن م��ف��ه��وم «االع���ت���ق���اد» مفهوم
يتغري عرب الزمان .ويعرتف امل�ؤلف ب�أن عدد امل�ؤرخني الذين در�سوا
م�ضمون االعتقاد الديني ال يح�صى ،لكن املفهوم نف�سه ـ ما الذي
يعني �أن نعتقد و�أن ن�ؤمن ـ بقي دوم��اً على الهام�ش ،حتى و�إن ت�أمل
فيه الفال�سفة ورجال الالهوت .وذاك هو ما ي�سميه «مقاومة املفهوم
للدرا�سة التاريخية» .ويعترب �أن هذه املقاومة ما كانت حدثا عر�ضيا.
ذلك �أن امل�ؤرخني ر�سموا لالعتقاد مفهومًا ثابتا ،فكان �أن جعلوه بال
تاريخ .ه��ذا بينما �أط��روح��ة امل�ؤلف اجلوهرية �أن لالعتقاد تاريخا،
و�أنه مفهوم قد تغري� .إذ بني الع�صور الو�سطى وع�صر التنوير� ،أعادت
الثورات املتتالية يف املعرفة الدينية ت�شكيل ما الذي يعنيه االعتقاد/
الإمي����ان ،عاملة ب��ذل��ك على تطليق اليقينيات ال��ق��دمي��ة ،ومنتجة
لف�ضاء االعتقاد احلديث.
َّ
واحل��ال �أن امل�ؤلف يرى �أن التحول ال��ذي �شهد عليه االعتقاد� ،أكرث
من بزوغ الال-اعتقاد /الال�-إميان ،هو الذي دفع بالفكر الغربي �إىل
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حتقيق احلداثة ،و�أن الت�شكيلة التي ترتبت عن هذه الدفعة هي التي
ما لبثت �أن �شكلت بدورها �شرط الدين وو�ضعه يف الع�صر الدنيوي
هذا الذي نحيا عليه.
لقد ك��ان يعني االع��ت��ق��اد/الإمي��ان يف تقليد الع�صر الو�سيط ـ وهو
التقليد ال���ذي ا�ستمر ل��ق��رون م��ن ال��زم��ان م��دي��دة ـ ب��الأ���س��ا���س عباد
الرب املتوا�ضعني الذين ال مي�شون يف الأر�ض مرحً ا والذين يقبلون
احلقيقة الربانية ويتلقونها ،بل يتلقفونها ،من املرجعية الدينية ـ
الكني�سة ـ وما كان االعتقاد �ش�أن اجلبارين املتكربين الذين مي�شون
يف الأر�����ض م��رحً ��ا وال��ذي��ن يعتقدون �أن مبكنتهم �أن يحكموا على
احلقائق الغيبية بعقولهم .وم��ن ث��م ،ما ك��ان مفهوم «االعتقاد» ،يف
هذا الأمنوذج التقليدي الو�سطوي ،يعني احلكم املنطقي امل�ستند �إىل
احلجة و�إىل الربهان ،بقدر ما كان يعني الوثوق ب�أن كال من عقلنا
وجتربتنا على �ضاللة.
وقد حدثت بدايات التحول يف مفهوم «االعتقاد/الإميان» يف القرن
ال�ساد�س ع�شر .وه��ي التحوالت التي جعلت من م�س�ألة «االعتقاد»
م�س�ألة عاجلة يف الغرب امل�سيحي .لكن امل�ؤلف يذهب �إىل �أن حركة
الإ���ص�لاح الديني ،وعلى عك�س م��ا يعتقده ال��ك��ث�يرون ،م��ا كانت هي
�أداة احلداثة ،و�إمن��ا الأم��ر بال�ضد؛ �إذ �إن مفهوم «االعتقاد» اجلديد
تطور باعتباره ردة فعل �ضد ديانة لوثر وكالفن ،مثلما تطور � ً
أي�ضا
�ضد جممع ترنت امل�سكوين الذي كان قد ا�ستدعاه الباب الثالث �ضد
دع���اوى لوثر ي��وم  22مايو  ،1542و�شكل منطلقاً حلركة الإ���ص�لاح
امل�ضادة.
ع�صور االعتقاد
ير�صد امل���ؤل��ف «ث��ورت�ين» حدثتا يف مفهوم «االع��ت��ق��اد/الإمي��ان» بعد
الع�صر الو�سيط:
الأوىل متثلت يف �ضرب من احتكار خمتلف الفرق الدينية لالعتقاد/
الإميان .ذلك �أن خمتلف الطوائف الدينية امل�سيحية ـ الربوت�ستانت
والكاثوليك والتعميديني ـ �ساهمت ،يف ال��ق��رن ال�ساد�س ع�شر ،يف
م�شروع م�شرتك جلعل االعتقاد/الإميان ق�شفا مت�شددا .و�إذ واجهت
مناف�سة �شديدة غ�ير م�سبوقة ،و�إذ يئ�ست م��ن احل��ف��اظ لالعتقاد

امل�سيحي على هالة �إب�ستيمية «معرفية» خا�صة ،عمدت الكنائ�س
املتناف�سة �إىل �إعادة تعريف «االعتقاد/الإميان» بو�سمه و�ضعا امتيازيا
خا�صا يحظى به امل�صطفون ،وعدَّته مقاما خم�صو�صا ال يتوفر يف
عدد كبري من الب�شر ،بل يف غالبيتهم .وكانت هذه هي الثورة الأوىل
يف امل��ع��رف��ة الدينية ،وق��د �شكلت م�شروعا �إق�����ص��اء وت��دج�ين جمعت
حولها جماعات املعتقدين/امل�ؤمنني �ضد عامل �صار يُدرك الآن على
�أنه عامل مثخن حد التخمة بعدم االعتقاد /الكفر.
لكن ه��ذه ال��ث��ورة يف مفهوم «االع��ت��ق��اد/الإمي��ان» �سرعان م��ا تولدت
عنها ثورة ثانية كانت مبثابة ردة فعل املن�شقني عن االجتاهني معا ـ
الإ�صالح الديني والإ�صالح امل�ضاد ـ راف�ضة منطقهما املت�شدد الق�شف.
ولهذا فقدت هذه احلركة الإميان ،عاك�سة بذلك التق�سيم الذي كان
قد حدث بني االعتقاد امل�سيحي والطريقة الدنيوية يف املعرفة .كانت
هذه هي الثورة الثانية التي �شهدت عليها املعرفة الدينية .وهي التي
�أدت �إىل ميالد االعتقاد احلديث .كما �أن هذه الثورة ،ح�سب ما يرى
امل�ؤلف ،ما كانت �أقل قيمة من الثورة العلمية .وال غرابة �أن تتعا�ضد
الثورتان.
ت�أ�سي�سا عليه ،يت�ساءل امل�ؤلف طارحا �إ�شكاله الأ�سا�س :ف�إذن ،ما هذا
ال��ذي �أم�سى ي�سمى با�سم «االع��ت��ق��اد احل��دي��ث» وال���ذي ب��ات يتطلب
ت�أريخاً له؟ قد يجيب بع�ضهم :ال حاجة لالعتقاد بتاريخ ،االعتقاد
هو االعتقاد ،هكذا كان وهو على ما كان عليه و�سيظل �إىل الأبد هكذا.
ومن هنا ،ال �سبيل �إىل احلديث عن قدمي اعتقاد وعن حديثه  ...وقد
مييل البع�ض ،بال�ضد من هذا� ،إىل �أنه حتى على فر�ض �أن لالعتقاد
ت��اري��خ��ا ،ب��ل وت��واري��خ ،و�أن االع��ت��ق��اد متعدد ،ف���إن��ه م��ا ك��ان م��ن �ش�أن
االعتقاد �أن ي�ستقيم على ت�صور واحد ،حتى يف الع�صر احلديث؛ مات
دام �أن لكل جماعة اعتقادها وت�صورها لالعتقاد .ومن ثم ،ي�ستحيل
احلديث عن مفهوم واحد لالعتقاد احلديث.
يف افتتاحه احلديث عن معنى «االعتقاد احلديث» وعن متيزه عن
االعتقاد الو�سيط واالعتقاد الإ�صالحي ،ينبه امل�ؤلف �إىل �أ َّن��ه يكاد
يكون مفهوم «االع��ت��ق��اد/الإمي��ان» م��ن الأل��ف��اظ الأ���ض��داد؛ �إذ يُفيد
معنيني مت�ضادين :يفيد ،من جهة ،معنى اليقني املطلق ،ويفيد من

