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حتدثنا أمس عن املصداقية عامة، متهيدا للحديث عن
أصعب،وهو حديث   consensual validityاق املصداقية باالتف

 .أهم لكن يبدو أنه وأخطر،

الفكرة األساسية هى أن الفرض، أو الرأى، أو املوقف،
إذا اتَفَق على) أى تتحقق مصداقيته(يكون حقيقى وصادق 
 ). باإلضافة إىل صاحبه(صحته أآثر من واحد 

مه،يصعب تقيي" اتفق على صحته" ألن تعبري  مسألة أصعبهى
 آما أن صفات ومواصفات املتفقني يصعب حتديدها أآثر

 ألا قد تفتح الباب لتصديق آراء أخطر  مسألةوهى
وأفكار قد تكون خاطئة، وقد تكون سلبية، وقد تكون ضارة،

 مث نعتد مبصداقيتها رد االتفاق عليها

 ألن آثريا من أحداث التاريخ، بلمسألة أهموهى 
مبا بقاء األنواع قد مت بنوع خاص منواستمرار التطور، ور

 .االتفاق الذى مسح هبذا البقاء أن يستمر ويتطور

إبداء الرأى"إذن الذى نقصده باالتفاق هنا ليس جمرد 
، وإمنا يعىن االتفاق هنا!أو بتسجيل األصوات أْن َنَعْم" باملوافقة
االتفاق باملشارآة، االتفاق باملواآبة، االتفاق: آال من
 .فل، االتفاق بالرأى غري املعلن، االتفاق بالرأى املعلنبالتكا

طبعا، سوف ال أتناول آل هذه التصنيفات معا ىف يومية
 واحدة،

 بداية شخصية

أشرت أول أمس أن البحث ىف مكتبىت عن مواد مثرية لكتابة
"مواضيع ونظريات وآراء"... أآتشف أن  هذه اليومية جعلىن

خرا إىل فرض أو تصور أو نظريةأآون شخصيا قد وصلت فيها مؤ
تصورت أا جديدة وأصيلة، أآتشف أا قدمية، وأن هناك من
سبقىن إليها بأروع وأدق مما اآتشُفُته أنا بيىن وبني نفسى
مؤخرا، فأخجل من جهلى، وأمحد اهللا أنىن مل أسارع بنشر أفكارى
هذه حىت ال تبدو أا سرقة بشكل أو بآخر، مث أعود أفخر أنىن
 وصلت بنفسى إىل ما سبق أن وصل إليه هؤالء الرواد الثقاة، 
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املصداقية باالتفاق"يتكرر ذلك معى حىت اخرتعت ما أمسيته 
 Consensual Validity" التارخيى"، أو "الطوىل"
  Longitudinal  إعادة اآتشاف نفس النظرية ولومبعىن أن

بعد عشرات أو مئات السنني هو ىف حد ذاته نوع من إثبات
 "مصداقيتها

 ل وآيف آان ذلك؟قي
 هذا هو ما حيتاج هنا إىل أيضاح

 متون هريميس

وأنا أجتهد ىف قراءة املوت بداخلى، وحوىل، مث ناقدا: مثال
آتاب(بالذات حلرافيش حمفوظ، وقبلها أفيال فتحى غامن، مث ىف 

)2007-11-7يومية  املوت والوجود الذى أشرت إليه منذ أيام
مث أثناء مناقشاتى مع أصدقاء وصديقات، خطر بباىل فرض ما

)الوعى الذاتى/الوعى الفردى(عن املوت وعالقة الوعى اخلاص 
:باملطلق إىل وجه اهللا عز وجل، جاءىن فرض يقولبالوعى الكوىن، 

إن املوت قد يكون، أو يشمل، انتقال الوعى اخلاص إىل الوعى"
، مع اختالف نوع النقلة سهولًة"الكوىن إليه سبحانه وتعاىل

إخل، وإذا ىب أآتشف..وصعوبْة، اتساقًا ونشاَزا، أملًا وتناغمًا 
 نفس الرأى ورد ىف أن- وأنا أحبث عن مواد هلذه اليومية–
 وآان الذى نبهىن إىل ذلك صديق مسع مىن هذا،"متون هريميس"

الرأى، مما جعل صديقا آخر يهديىن نص هذه املتون فأعيد
آل هذا ال يعىن بالضرورة أن فرضى. اآتشافها اآلن ىف مكتبىت
هو صحيح ىف ذاته رد وجود) هو هو(هذا، أو متون هريميس 
 آيف يصل:التساؤل الذى جاءىن يقولهذا االتفاق، ولكن 

الوعى البشرى مفصوال بآالف السنني إىل نفس/العقل البشرى
 الفكرة بنفس التفاصيل؟ 

 .هذه واحدة، وهى خربة شخصية حمدودة
 نظرية ىف االنفعاالت

وهى(، النج-جيمسمث تذآرت نظرية االنفعاالت املسماة بـاسم 
– خاصة األتونومى –ى النظرية الىت تقول بسبق التفاعل اجلسد

، وقد آنت قد حسبت ألول وهلة أن)لالنفعال العاطفى املصاحب
 هو صاحب هذه النظرية، فإذا آانجيمس النجهناك واحدًا امسه 

األمر آذلك فلماذا الشرطة بني االمسني؟ لكنىن حني قرأت التفاصيل
نعرفت أما عاملان ال عامل واحد، وأن جيمس هو أمريكى، ىف حني أ

1884 دانيمارآى، وأن أحدمها اآتشف النظرية ونشرها سنة النج
، وأنه ّملا صُعب التحقق بشكل1885واآلخر اآتشفها أيضا سنة 

آامل من أيهما أسبق، وخاصة مع اعتبار وقت االآتشاف بالنسبة
لوقت النشر، انتهى األمر إىل أن تكتب النظرية بامسهما معا،

-1884النج -نظرية جيمس: همها هكذاوأن تلحق السنتان بعد امس
 النظرية، بالصدفة-هذان العاملان وصال إىل نفس الفكرة  . 1885

برغم التباعد املكاىن بينهما، وصال إليهما ىف نفس السنة
تقريبا، وقد أدى اتفاقهما إىل دعم النظرية لفرتة من الزمن

 بعدقبل أن تلقى نقدا قاسيا أعتقد أنه ينبغى أن ُيراجع اآلن،
اآتشاف العلم املعرىف إسهام اجلسد ليس فقط ىف برجمة العواطف

 .وإمنا أيضا ىف التفكري
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 نظرية التطور وأصل األنواع

تشارلز دارويناتفاق نبيل آخر مت حني تواآب اآتشاف 
نظريته ىف أصل األنواع، بعد رحلة دامت عشرين عاما وبعد
عودته إىل اجنلرتا وقبيل أن ينشرها، تواآب ىف نفس الوقت

الذى آان ىف اهلند آنذاك (ألفريد واالس مع اآتشاف تقريبا
لنفس النظرية ولكن خالل بضعة أيام أو) على ما أذآر

 .أسابيع من الفكر املنظم واحلْدس الفائق

اجلميل ىف هذه القصة هو تلك الصداقة الىت نشأت بني 
االثنني على اختالف وضعهما االجتماعى والطبقى واملاىل، وعلى

 وبرغم احتمال التنافس على أحقية السبق هما،اختالف ختصص
بينهما، ومن مظاهر نبل هذه الصداقة موقف داروين الذى
أصر أن يقدم واالس باعتباره شريكا ىف النظرية إْذ راح يعرتف
بفضله طول الوقت، وبدوره راح واالس حيرص على أن يسمى

واالس أيضا هو الذى أطلق على". بالداروينية"النظرية 
 ".نيوتن التاريخ الطبيعى"روين صفة دا

ليس هذا هو املهم فيما حنن بصدده، إن غاية ما أريد 
تولدت ىف نفس) النظرية(الرتآيز عليه هو أن نفس الفكرة 

الوقت عند اثنني بعيدين عن بعضهما البعض قبل ان يتصادقا،
 الذى أوضح تلك العالقةفريريك بندزإنىن أريد أن اقتطف من 

واألمينة بني االثنني تعقيبه فيما يتعلق باملصداقيةالنبيلة 
 يبدو أن )بندز(بالنسبة ىل "...باالتفاق على الوجه التاىل

والدة نفس النظرية بواسطة شخصني خمتلفني ىف نفس الوقت يزيد
من احتمال أن آال منهما قد استخلص حقيقة هلا مصداقيتها

 وبعيدان عنإنه من املستبعد أن يصل باحثان خمتلفان..،
بعضهما البعض إىل نفس النظرية، إن مل يكن َثم دليل ىف

 "الطبيعة على أا صحيحة

 ، باملصداقية باالتفاق– ىف العلم –هذا هو ما عنيته 
ظهور نظريتان ىف وقت متقارب) العرضى(سواء االتفاق اآلىن 

جدا، أم االتفاق الطوىل، إعادة اآتشاف نفس النظرية بعد
ل بواسطة آخرين مل تصل إىل علمهم أن نفس النظريةزمن طوي

 "قد سبق اآتشافها

 تساؤالت صعبة
 تقول ) قد توّلد فروضا(أتوقف هنا ألغامر وأضع عدة تساؤالت 

أو(العقل البشرى اجلمعى هل يوجد ما ميكن أن يسمى   -1
مبشروع معرٍفة" احلمل"القادر على ) الوعى املعرىف اجلماعى

، ليلدها من خالل بعضلكون البشرىرحم اما، آأنه 
؟ وهل هذا هو ما يفسرأن تكتمل مدة احلملاألفراد بعد 

التزامن ىف ظهور مثل هذه النظريات معا ىف مكانني خمتلفني،
 وىف نفس الوقت تقريبا؟

هل ميكن أن يظل هذا الرحم اجلمعى املعرىف حامال  -2
تولدملشاريع نفس األجنة، مع اختالف فرتات احلمل، ف

النظريات من خالل األفراد ىف أحقاب خملتفة آلما أتيحت هلا
 الفرصة؟
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يا ترى ماذا فعلت الفرص التكنولوجية التواصلية  -3
؟ هل)الوعى اجلماعى املبدع(األحدث ىف هذا العقل اجلمعى 

"حيمل"زادت من فرص نشاطه معا، ومن مث من فرص أن 
باألفكار اجلديدة أفرادا أآثر فأآثر، حىت من األفراد

ديني فتكون فرص والدة ما ينفع الناس أآثر فأآثر؟العا
العقل(أم أا أفسدت تناغم هذا الوعى املعرىف اجلمعى 

بالرتآيز حىت اإلغراق بتواصل رمزى لفظّى) البشرى اجلماعى
 مالحق طول الوقت؟

هل توجد عالقة بني احتماالت تكوين األفكار والنظريات -4
قل اجلمعى، مث والدهتا ىفاألصيلة املتجددة ىف رحم هذا الع

من) أو إعادة والدهتا ىف أزمان متباعدة(أزمان متقاربة 
"املثل"خالل بعض األفراد املتميزين عادة، وبني نظرية 

 قال إنه- رمبا أليكسيس آاريل–أذآر أن احدهم (ألفالطون 
يشك أنه عرب التاريخ مل يفهم مجهورية أفالطون أآثر من

 ) ا أصدقهمن البشر، وأن" دستة"

هل ميكن أن يطمئننا ذلك إىل أن الكون، هبذا الرتآيب، -5
حيمل مقومات حفظ احلياة، بفضل اهللا، فُتْنقذ البشرية ضمنا،
ىف مواجهة آل هذا العبث القاتل الذى متارسه قوى
االنقراض التدمريية االنتحارية الزاحفة من أعلى معظم

 الوقت؟
 و ال أريد، اإلفصاح عنهاوأسئلة أخرى آثرية، ال أستطيع، أ

 )نصف نصف(اعتذار 
 ولكن ما جدوى آل ذلك ىف هذه اليومية؟

 لست أدرى 
 البد أن هلا جدوى، 

 .وإال ما آتبتها هنا اآلن
 الوجه السلىب

مث إىن سوف أؤجل احلديث عن الوجه السلىب ملا أمسيته
الىت البد وأن تكون سلبية، بل وضارة" املصداقية باالتفاق"

أى بتأثري، االتفاق زائفا، أى بفعل فاعلحني يكون وخطرة 
فنحن. مغرض أو أعمى، يشوه الطبيعة البشرية آما خلقها اهللا

 عبثية الدميقراطية املزيفة الىت يتربمج هبا- مثال–نعرف 
 ، فيتفقون على تولية أسوأ من فيهم عليهمجمموعة من الناس 

تفقوا علىاإلعالم الغاسل ألخماخ البشر حىت يآما نعرف 
 من خالل عماه االنتحارى، !!  لصاحل هالك األثرى فاألثرىهالآهم،

وأيضا ال خيفى علينا غباء االتفاق على استهالك ما ال لزوم
 له رد االتفاق على أنه له لزم جدا بفضل اإلعالنات، 

آل هذا جدير بأن يقلل من غلوائنا ومحاسنا ملا يسمى
 ".املصنوع"املصداقية باالتفاق 

 وىف العالج اجلمعى

ىف خربتى ىف العالج اجلمعى، أثناء اجللسة النشطة، الىت
 أفراد10-8 دقيقة أسبوعيا، وتتكون من جمموعة من 90تستغرق

، أو يعلن أحد املرضىرأى ماُيطرح : غري املعاجلني، حيدث التاىل
 ، أو يبدو على املريض، أو املعاجل تعبري جسدى، أو موقفا ما
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وإمنا، ال نتناقش وحنن ىف اموعة يلوح ىف عني أحدنا قوٌل ما،
ِإْثبْت ِلَى واثبت: ، ال يوجد(!!) بكل اللغاتنعايش ما نقول

 ،..."وعشان، ومبا إن، بأمارة"َلْك، ال يوجد 

 إذن ما ذا يوجد؟

نروح نعّمق هذا التعبري أو نعيش هذا الرأى ، ونعرضه
على بعضنا البعض، فيصل إىل البعض وال يصل إىل آخرين، وقد
يصل معكوسا إىل بعضنا، فندرك عكسه، مث نعيش االحتمال
ونقيضه، ونشارك ىف القبول والرفض، وننتهى باتفاق نسىب

–طبعا ليس بأغلبية اآلراء، وإمنا بتحريك رأى َجْمِعىُّ ُيْحَضُر (
مث نأخذ ما)  ضاما َنِشطا  وسط اموعة–دون إعالن مباشر 

نعيد اختباره، ونرىاتفقنا عليه، ليس قضية مسلمة، ف
 نتائجه على صاحبه، مث على اموعة، ونواصل مسرية النمو

 أعرف أعرف، 
 الزائر/وصلىن اعرتاضك عزيزى القارئ

 لتأخذها نكتة إن شئت
 على شىء مشرتك" مصداقية باتفاق اموعة"لكنها 
 يتم من خالله النمو فالشفاء" شيئا"على أن 

 وتظهر نتائجه باضطراد

  التطور؟هل هكذا مت
 رمبا هذا هو ما حدث بني األحياء على مدى التاريخ احليوى،

فبإعادة النظر ىف قوانني ومسار البقاء، انتبه العلماء 
 ليست هى القاعدة األوىلمسألة البقاء لألقوىفالناس إىل أن 

، مع"لألقدر تكافال" – أيضا وقبال -واألخرية، وإمنا البقاء 
 .ألنواعأفراد نوعه، ومع بقية ا

على أن البقاء ممكن) الباقية(وأحسب أن اتفاق األحياء 
ومستمر، قد ُأعلنت مصداقيته لنا حنن البشر، من خالل أننا

 مع مجيع األحياء- مازلنا حنيا بني آل هذه األحياء، مع أننا 
 ال منثل إال واحدًا ىف األلف من آل األحياء عرب-الباقية 

 .قرضتان % 99.9التاريخ، والباقى 

 فأين نضع صراعات اإلنسان املعاصر بني آل ذلك؟
 هو الذى يسود اآلن،" اتفاق"وأى 

االتفاق املصَّنع من خارج الطبيعة البشرية لصاحل هالك 
 االنتحاريني األثرياء العمى، وحنن معهم؟

ميكن أن"أم االتفاق التكافلى الذى يثبت مصداقية أننا  
 ؟"نعيش معًا

 ! هيا
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