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احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن
وااله ،وبعد...
يكاد يطبق البشر على أن هناك ما يسمى بالفطرة أو احلس املشرتك أو
اإلمجاع اإلنساين ،وعلى أن االحتجاج به أمر ال حيتاج ل ى لببا ،
حيث أننا وجدنا أنفسنا يف هذه احلياة وحنن يف قناعة بتلك األمور.
ولكن يف العقود األخرية ،اجتاحت األفكار اإلحلادية الساحة الفكرية
املعاصرة ،بأفكارها اليت تنكر كل ما هو أويل أو جممع عليه لدى كافة
البشر .فحىت حقيقة وجودنا ،أصبحت عرضة للتشكيك ،وحتتاج
لتسويغ حىت تَثبُت .فاألمر مل يقتصر على لنكار وجود خالق للخلق،
ولكن تعدى ذلك ليشمل كل األفكار املشرتكة بني البشر.
لن أضفنا لذلك حقيقة أن األفكار الفطرية حتتاج لضوابط حتددها،
وتفصل عنها ما ليس منها ،ومعايري لالحتجاج هبا ،حبيث ال تورد يف
غري موضعها ،اتضحت احلاجة هلذا البحث.
يسعى حبث (اإلمجاع اإلنساين) ،يف لطار رسالة املركز لبناء التصورا
الصحيحة عن الدين واإلنسان واحلياة ،لضبط مفهوم االحتجاج
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باألفكار الفطرية املشرتكة بني كافة البشر عرب العصور ،ويطرح بنيانا
متكامال للرؤية الصحيحة املنضبطة للكون من حولنا .فهو ال يدافع عن
املفاهيم الدينية (كصحة وجود خالق للخلق) ،ولكن يدفع اإلحلاد
ومنظريه للبحث عن ما يربر لنكارهم للخالق داخل لطار الرؤية
الصحيحة اليت ينبغي أن ننظر هبا للحياة.
يعد البحث هو الوحيد يف بابه ،ونفخر يف (مركز براهني) خروجه على
يد زميلنا (رضا زيدان)؛ أحد أركان املركز ،والباحث اجلاد ،الذي يضع
امللف نصب عينيه ،وال يألو جهدا يف سد الثغر اهلام الذي يقف عليه،
فاهلل تعا ى نسأل أن يكتب له مزيدا من التوفيق والتسديد ،وأن يتقبل
منا مجيعا صاحل األعمال ،لنه ويل ذلك ومواله.
مركز براهين
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مما ال شك فيه أن "أفكار وأفعال الناس متيل ل ى أن حيكمها جمموعة
من األفكار العامة عن طبيعة العامل ومكان اإلنسان فيه ،وميكن أن
نطلق على هذه األ فكار العامة "صورة العامل" أو وجهة نظر اإلنسان
عن العامل"(.)1
لكن منذ بداية القرن الثامن عشر بعد الثورة اجلذرية اليت شهد ميالد
العلم التجرييب بصورته احلديثة تغري مسار التاريخ ،وأصبحت اخلربا
اإلمجاعية أو األفكار العامة حمل شك بالغ ،فبالتدريج أد نتائج العلم
التجرييب املبهرة ل ى استخدام وسائله خللق صورة عامل جديدة ،حىت
أصبح العلم -علوم اإلدراك واألعصاب هنا -هو املصلح املنتظر الذي
سيقدم معيارا أخالقيًّا صحيحا ،نعم مل يكن ميالد هذا العلم بال سلف
ومل يكن هذا الشك يف اخلربا بال متهيد؛ فقد كان هناك فالسفة
شكاك ومساع جتريبية قبل تلك احلقبة ،لال أن ما طرأ على العقل
احلديث بعد هذه الثورة قد أبر تأبريا عظيما ،وصل ل ى حماكمة تصورا
العصور املاضية كلها هبذه الصورة احلديثة ،أو بشكل أكثر صراحة؛
( )1ولرت ستيس ،الدين والعقل احلديث ،مكتبة مدبويل ،ترمجة وتعليق وتقدمي :لمام عبد الفتاح
لمام ،ص.32
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حاكم العلم اخلربا االجتماعية الثابتة على مر العصور كالدين.
أقدم يف هذا البحث تقييدا أو ضبطا هلذه اخلربا االجتماعية ،أو
املشرتكا اإلنسانية ،وسأناقش مدى حجية هذه اخلربا  ،وهل هلا
دور يف البناء العلمي؟ أو هل يقوم العلم على ميتافيزيقا اجتماعية؟
وبإجابة هذه األسئلة سيعلم القارئ القيمة احلقيقية هلذه اخلربا  ،والعلم
بطبيعة احلال ،وسندعم األخرية -أي القيمة احلقيقية للعلم -بعرض
سريع ًّ
جد ا ألشهر فلسفا العلم املعاصرة ،كل هذا من أجل املقارنة
بني القيمة املعرفية للخربا اإلنسانية اإلمجاعية والقيمة املعرفية أو
املضمون التصوري الذي يقدمه العلم التجرييب أو اجلماعة العلمية.
ليس األمر مقارنة بني عقل قدمي وآخر حديث ،بل حبث يف طبيعة
العقل اإلنساين السليم ،وكيف جنعل فكرة معينة من بنية العقل السليم؟
وكيف حناكم خرباتنا ونقيمها؟ وهل ميكننا تربير كل أفكارنا؟ وهل هناك
أفكار مركزية تدعى أفكارا فطرية؟ وما الفرق بني النقاش الكالسيكي
على مر التاريخ بني العقالنيني والتجريبيني وهذه املقارنة السابقة؟
سأقدم يف البداية عرضا وظيفيًّا للمدارس الشهرية اليت تكلمت عن
املشرتكا اإلنسانية أو اخلربا العامة ،أو -مبعىن أدق -اليت وضعت
معايري هلذه املشرتكا  ،وهي معايري ضعيفة يف نظري؛ لذا سأقوم بنقد
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هذه املعايري مث وضع معيارا جديدا يسمح لنا باالحتجاج مبثل هذه
املشرتكا .
لكن بطبيعة احلال البد أوال من تأسيس فلسفي هلذا االحتجاج أصال،
وتربير صحيح لكون هذه املشرتكا حجة ،وعرض لالعرتاضا املركزية
على هذه املشرتكا من حقول خمتلفة ،مث نقدها.
لن صحت احلجة ،وصح نقد هذه االعرتاضا  ،فالبد من التسليم
مبعيارية هذه املشرتكا "بالضوابط اجلديدة" ،واعتمادها كصورة
صحيحة للعامل ،من بنية البشر األصلية ،وأن خمالفة هذه البىن شذوذ
أو اضطراب فكري/أخالقي.
وسنقدم بعض األمثلة على هذه املشرتكا كاالستقراء واالعتقاد يف
مقدس ،داخل لطار استداليل يتبني منه أن االعتماد على أحد هذه
املشرتكا دون آخر مغالطة ،آمل أن يكون هذا البحث مدخال جديدا
لنقد اإلحلاد الفلسفي احلديث.
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اإلنسان كائن اجتماعي ،ولكل جمتمع بقافته وأعرافه وعاداته ،لكن
توجد مسلما عامة يف كافة اجملتمعا البشرية ،ال يتصور معارضتها
لال ملرض أو مبجاهدة نفسية طويلة ،كشك الشخص يف وجود نفسه
أو العامل ،أو الشك يف وعي اآلخرين واعتبارهم دمى متحركة.
وقد حار الفالسفة وعلماء النفس وغريهم يف هذه املشرتكا البشرية،
وتعدد التسميا واختلفت طرق النظر؛ ومنها" :الفطرة"(،)1
و"احلس املشرتك أو السليم" ،و"املعتقدا العامة" ،و"املوقف
التلقائي" ،و"اإلنسان العادي" ...وغري ذلك ،لكن املتفق عليه مهما
اختلفت املسميا أهنا اعتقادا مبدئية بسيطة عن العامل والوجود
يشرتك فيها البشر ،وال ميكن لنكارها.
وبطبيعة احلال البد من حدود هلذه املشرتكا  ،فهناك وجوه أساسية
ووجوه نفسية ووجوه علمية ،فهل ميكن لنا أن نقول أن هناك مشرتكا
بشريًّا نفسيًّا ومشرتكا بشريًّا علميًّا؟ فاإلنسان العادي مثال يستخدم
( )1أرجو من القارئ أن يستحضر طيلة الكتاب أنين لن أقصد بالفطرة املعىن الديين يف أي
موضع يف هذا البحث ،ولن كان هناك تقاطع ضروري بني ما أقصده والفطرة يف املفهوم الديين
اليت يطلب معناها عند أهل العلم ،لال أن للفطرة -باملعىن الديين -تصورا وتبعا أمشل.

01

االستقراء واالستنباط يف حتصيله املعريف اليومي (وجه أساسي للمعرفة)،
ويؤمن بأن العامل منظم أو حمكوم بقوانني ،وآمن بأن كتلة اجلسم بابتة
مهما كانت سرعته ،وأن األرض مسطحة (وجه علمي ،فالكثري من
اجملتمعا قد آمنت بأن األرض مسطحة) ،ويشعر بعد تكرار أحد
احتمالني بأن القادم هو االحتمال اآلخر(( )1وجه نفسي) ،فهل
املشرتكا البشرية يف هذه الوجوه على نفس املستوى من النظر
واالحتجاج؟ وهل أصال ذلك اإلمجاع أو شبه اإلمجاع حجة؟
أليست الفطرة أو األفكار احلدسية معرضة لتصحيح العلم هلا كلما تقدم
كما حدث يف كروية األرض؟ أليست هناك نزعا نفسية خاطئة عند
أغلب الفكر البدائي جتعله يسند الظواهر ل ى قوى خارقة للطبيعة؟
هل االتفاق البشري منذ القدم بني جمتمعا بعيدة عن بعضها متاما
على قضايا معينة جيعل هلذه القضايا معىن متجذر أكثر من قضايا
أخرى مل حيدث عليها مثل هذا االتفاق؟ أي أن الصدق يف هذه
القضايا املتفق عليه وصل ل ى املستوى األعلى ،فيصبح تكذيب هذه
القضايا مبثابة "شذوذ" فردي؟
( )1كتكرار ظهور أحد وجهي العملة ،فندفع شعوريًّا باحتمال أكرب لظهور الوجه اآلخر ،رغم
أن احتمال الوجهني مازال كما هو.
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لكن ما معيار االتفاق؟ ويف أي اجملاال ميكن قبوله؟ املعريف أم النفسي
أم العلمي؟ وماذا لو تعارض اتفاقان يف جمالني خمتلفني؟
مث هل نقبل باتفاق أغلب البشر على حسن أخالقي أو حىت ذوقي
لشيء ما؟
سنناقش يف هذا اجلزء بعض الفلسفا اليت تقول هبذه املشرتكا وجتعل
منها قيمة ،وجوانب القصور فيها ،وسنجيب خالل ذلك على ما ميكن
تسميته "أخطاء فطرية" ،مث نتبع ذلك مبعيار هلذه املشرتكا وكيفية
استخدامه والركون لليه.
لنأخذ قضية بديهية فطرية وهي وجود العامل اخلارجي وجودا فعليًّا كما
نراه وليس حلما ،وهذه القضية من أشهر القضايا املعرفية األولية اليت
يكتسبها الطفل ،وجمرد الشك فيها سيوقع اإلنسان يف مرض أو تناقض،
فما هو العاصم أو املعاجل هلذا الشك؟ وهل هناك أي تدليل على وجود
العامل اخلارجي سوى اتفاق الناس؟
أ  -لو نظرنا ل ى مدرسة شهرية باستدالهلا على وجود العامل اخلارجي
من خالل املوقف الطبيعي أو موقف الرجل العادي وهي املدرسة
األسكتلندية -نسبة ل ى الفيلسوف املهم توماس ريد (القرن الثامن
امليالدي) -لوجدنا أن معاجلة ريد للشك املطلق الذي أباره هيوم وأبر
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تأبريا شديدا يف هذه الفرتة تقوم على االحتجاج مبجموعة من
اإلدراكا واملواقف الطبيعية اليت يعتنقها الرجل العادي يف حياته اليومية
عن وجوده ووجود العامل دون مناقشة أو حتليل ،مبا يف ذلك الفالسفة
()1
يف غري أوقا تأملهم الفلسفي.
يرى ريد يف معاجلته لشك لوك ومعاصره هيوم خصوصا؛ أن احلقائق
نوعان :ضرورية وحادبة ،ومن أمثلة األو ى بديهيا الرياضيا  ،وقواعد
املنطق ،وقواعد النحو ،ومبادئ األخالق ،وحنكم عليها بالصدق
وليست موضع شك ،ووسيلتنا ل ى تصديقها لدراكنا هلا باحلدس ،وأننا
حنس بالتمزق واحلرية لن وضعناها موضع التساؤل.
ومن أمثلة احلقائق احلادبة ،اعتقادي بوجودي وهوييت ودميوميت ،وأن ما
أدركه حبواسي حق ،وأن العامل الفيزيائي مستقل عين ومستمر يف وجوده
حىت لو مل أدركه( ،)3ويرى أن هذه االعتقادا عبارة عن ميل راسخ يف
أنفسنا ،ويعرب عنه بقوله :هذا االعتقاد من فعل الطبيعة ،وهي أيضا ال
غىن عنها يف سرية احلياة ،فإن مل يعتقد اإلنسان يف هذه االعتقادا

( )1حممود زيدان ،نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب املعاصرين ،مكتبة املتنيب،
ص.54
( )3املرجع السابق ،ص.54
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لن يستطيع التعامل مع العامل بنجاح.

()1

ويف نظر ريد أن الفيلسوف الذي يلجأ ل ى العقل لكي يؤمن مبا هو نبني
يف ذاته وبديهي فال يعرف ماذا يعين ،فقضية وجود العامل اخلارجي مثال
()3
جيب أن نسلم هبا مجيعا يف كل حماكماتنا العقلية.
وينص ريد على حجية لمجاع األمم بقوله :لن لمجاع األمم والعصور من
العامة واملتعلمني ينبغي أن يكون له على األقل سلطان كبري ،لال لذا
()2
استطعنا أن نثبت وجود حتيز ما من العموم إلمجاع ما.
لكن هل وضع ريد معيارا للتفرقة بني اإلمجاع الذي يدل على بنية بشرية
فطرية واإلمجاع العرضي أو اإلمجاع املتحيز؟ يف احلقيقة ال ،فهو يرى أن
األصل أن اإلمجاع حقيقي ومربر لنفسه ،وعلى املتشكك أن يثبت
()5
وجود التحيز.
وهذا هو موضع اخلالف بني ريد وهيوم ،فهيوم يبدأ بكشف التحيزا ،
سواء كانت نفسية غري موضوعية أو بسبب اطراد العادة أو ضعف
( )1املرجع السابق ،ص.54
( )3برندان ولسون ،الفلسفة ببساطة ،دار الساقي ،ترمجة آصف ناصر ،ص.141
( )2املرجع السابق ،ص.141
( )5املرجع السابق ،ص.141

08

اخليال اإلنساين.
وكذلك مل حيدد أي اجملاال اليت ميكن االحتجاج فيها بإمجاع األمم.
لذن خصائص املشرتكا اإلنسانية عند ريد هي:
 اإلدراك باحلدس. ميل نفسي للتصديق هبا راسخ يف بنية اإلنسان طبيعيًّا. الشعور باحلرية عند الشك فيها. أن تكون ضرورية من أجل التعامل مع العامل بنجاح.ب  -وقد أحيا جورج مور-الفيلسوف اإلجنليزي املشهور والذي كان
يطلق عليه فيلسوف الفالسفة -فلسفة ريد يف القرن العشرين ،يف حماولته
حتليل مشاكل الفالسفة ،خصوصا الفالسفة املثاليني القريبني من لنكار
العامل اخلارجي ،وقد أعطى هلذه املعتقدا اليت يؤمن هبا الرجل العادي
فطرة مسا مميزة ،فهي ليست مشرتكا لنسانية كما عند توماس ريد،
بل هي مشهورا جمتمعية فحسب ،ومل أجد له نصوصا مباشرة يف
عالقة هذه املشهورا ببنية اإلنسان أو ميله النفسي.
اجلديد الذي أتى به مور أنه قال بأن بعض القضايا التجريبية صادقة
يقينا( ،)1ال احتمال فيها وال شك بشأهنا ،بعكس الشائع عند الفالسفة
( )1لسول كريبكي موقف مشابه طرحه يف كتابه "التسمية والضرورة".
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من أن اليقني ال يلتمس لال يف الرياضيا واملنطق ،وأن كل القضايا
التجريبية احتمالية الصدق.
أما برهنته على وجود العامل اخلارجي -كقضية جتريبية يقينية -فنصوصه
الوابقة يف هذا املوضوع من أشهر ما كتب يف فلسفة القرن العشرين،
مثل قوله :حني أرفع يدي ل ى أعلى وأقول :هذه يد مث أرفع يدي
األخرى وأقول :هذه يد أخرى ،بذلك أكون برهنت على وجود العامل
()1
اخلارجي.
وقوله :أنا أعرف أن يل بدنا من نوع معني هو البدن اإلنساين ،والبدن
اإلنساين بدن شخص له خربا من نوع معني ،كتلك اليت أكابدها
كل يوم وكل حلظة ،وهناك أشخاص آخرون هلم خربا شبيهة خربايت
يف نوعها ،كما توجد أجسام مستقلة عين وعن لدراكي هلا ،وقد ولد
من سنوا خلت وال زلت أعيش ،وأن األرض موجودة منذ قرون كثرية
جدًّا قبل اإلنسان وأن الكواكب والنجوم تدوم يف حركاهتا يف الفضاء
حىت لو مل أرها ...هذه القضايا صادقة يقينا ،بل جيب اختاذها كنموذج
()3
للصدق ،وأن أحكم بالكذب على ما يعارضها من أقوال الفالسفة.
( )1املرجع السابق ،ص.51
( )3املرجع السابق ،ص.51
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املالحظ يف هذا النص أن مور أببت قضايا من أنواع خمتلفة باحلس
املشرتك ،وهي:
 -1الذا واحلديث عنها ودميومتها.
 -3وجود عقل ووعي عند اآلخرين رغم رؤية سلوكهم فقط.
 -2اطراد احلوادث.
 -5وجود العامل اخلارجي.
 -4حركة النجوم والكواكب.
وما يلفت النظر هنا هو النقطة األخرية ،فرغم أهنا جتريبية مادية وقابلة
للتغري ،لكنها قضية مشهورة جمتمعيًّا؛ لذلك اعتربها مور قضية من قضايا
احلس املشرتك ،وسأحتدث عن طبيعة القضايا األخرى عند نقدي لتصور
مور للحس املشرتك.
لن اإلمجاع عند جورج مور لمجاع جمتمعي أو لنساين يف عصر واحد
فقط -على األرجح -ويشرتط فيه اإلمجاع التام ،فمجرد اخلالف ال
يسمح بأن تكون القضية من قضايا احلس املشرتك ،ولذلك "مل يعترب
10

جورج مور وجود اهلل أو احلياة بعد املو من قضايا اإلدراك العام".

()1

ويرى مور أن من السخف الشك يف القضايا اجملمع عليها ،ويقر بوجود
حاال يقبل فيها الظن لذا صدر عن شخص مصاب بفرض ما،
لكن الشخص السليم ال ميكن أن يشك يف هذه القضايا( ،)3فأي نظرية
تعارض قضية يدركها اإلنسان باحلس املشرتك قال هبا الفيلسوف
()2
الفالين ،فهي نظرية باطلة.
ج -يعد كتاب "العقل واللغة واجملتمع" لفيلسوف اللغة جون سريل من
احملاوال املتخصصة يف االنتصار ملوقف اإلنسان العادي ،ومل يكن
دافعه هو نقد الشك املطلق أو املذهب املثايل بل شيء أعمق ،فقد
حدبت تطورا بالغة األمهية يف الفلسفة والفيزياء ،فاألخرية تفجر
فيها بورة النسبية مث التأويل املخيف مليكانيكا الكم األكثر معارضة
للبداهة على اإلطالق( ،)5أما يف الفلسفة فظهر كتابا كواين
()4
ومربهنة الالكتمال لغودل وبعض أفكار فتجنشتني.
( )1املرجع السابق ،ص.51
( )3نظرية املعرفة لزيدان ،ص.54
( )2زكي جنيب حممود ،موقف من امليتافيزيقا ،دار الشروق ،الطبعة الثانية ،ص.154
( )5أي تأويل كوبنهاجن.
( )4لالطالع على هذه املشكال الفلسفية واألزمة اليت خلفتها انظر :الفلسفة ومرآة الطبيعة
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وأهداف الكتاب الثالبة هي :توضيح العالقة بني العقل واللغة واجملتمع،
وحتديد االختالف والشبه بني حتليل فلسفي معني أتى به املؤلف
والبحث العلمي ،ووضع مالحظا عن طبيعة احلرية الفلسفية
()1
ومشكال الفلسفة.
يوضح الكاتب معتقدا الرجل العادي من خالل عرض ملفهومه
"املواقف التلقائية"( ،)3ومن أمثلتها األساسية عنده:
 -1هناك عامل واقعي يوجد بشكل مستقل عنا ،ومبعزل عن جتاربنا
وأفكارنا ولغتنا.
 -3منتلك طريقا لدراكيًّا مباشرا للدخول يف العامل حبواسنا.
 -2السببية هي عالقة واقعية بني األشياء واألحداث يف العامل.
ويرى أن يف حياتنا اليومية نأخذ هبذه النظرا مأخذ التسليم ،فهي
خلفية مفرتض صحتها قبليًّا ،ويتكون جزء كبري من الفلسفة من
اهلجما على املواقف التلقائية ،وغالبا ما يشتهر الفالسفة اليت
لريتشارد روريت.
( )1جون سريل ،العقل واللغة واجملتمع ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،ومنشورا االختالف
واملركز الثقايف العريب ،ترمجة سعيد الغامني ،ص.31
( :Default Position )3الوضع الذي يوجد احلاسب اآليل عليه تلقائيًّا.
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رفضوها ،كما فعل هيوم مع السببية وباركلي مع املادة( ،)1مث يربر صحة
املواقف التلقائية بقوله:
أعتقد بشكل عام أن املواقف التلقائية صحيحة ،وأن اهلجما عليها
خطأ ،وهذا يصح على األمثلة اليت ذكرناها ،ومن غري احملتمل أن تكون
املواقف التلقائية قد استمر وواصلت جهودها عرب التاريخ اإلنساين
الوعر املليء بالعثرا طوال قرون ،بل أحيانا حىت طوال ألفيا  ،لذا
()3
كانت زائفة بالقدر الذي يزعمه الفالسفة.
وال يريد سريل أن خيلط بني املواقف التلقائية واحلس السليم ،ألن احلس
العام "عنده" فكرة غري واضحة ،ولكنها معتقدا يؤخذ هبا على نطاق
واسع وال ميكن حتديدها يف العادة ،وبرغم عدم وجود خط فاصل بينهما
أي بني املواقف التلقائية واحلس العام -جيد أن املواقف التلقائية أكثرأمهية من احلس العام ،وميثل للحس العام بقضية :لذا أرد أن يكون
الناس مهذبني معك كن مهذبا معهم.
فاحلس العام يف جزئه األكرب قضية رأي عام ال يتعلق باألسئلة
امليتافيزيقية حول العامل اخلارجي ،والفرق املهم :أن املواقف التلقائية
( )1سيأيت مناقشة تفصيلية لذلك.
( )3املرجع السابق ،ص.34
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خلفية ،واخللفية سابقة على الرأي.

()1

مث يقدم املؤلف أمثلة للمواقف التلقائية بتفصيل ال خيلو من فائدة ،لكن
الفكرة املركزية واضحة ،واليت يظهر فيها السما التالية:
 -1معيار املواقف التلقائية هو الثبا البشري العام على التمسك هبا،
فخالل التاريخ الطويل املليء بالدواعي الكاشفة للحقيقة ،يؤدي
االحتكاك والتجارب املتواصلة ل ى تكذيب املوقف التلقائي ،أما وأن
هذه القضايا مل تكذب مطلقا ،فهذه قيمة موضوعية ل ى حد كبري فيها.
 -3املواقف التلقائية سابقة على أي رؤية ذوقية ،وأكثر لفادة
وموضوعية.
 -2مثل سريل لقضية اجتماعية على احلس املشرتك ،واحلس املشرتك
الذي يقصده ليس هو احلس املشرتك عند مور الذي يتداخل من بعض
الوجوه مع املواقف التلقائية ،بل يقصد ذوقيا اجتماعية ال معارف
متفق عليها ،وأود اإلشارة هنا ل ى أن معىن كلمة ()common sense
من أكثر املعاين التباسا ،ألن أرسطو مثال يطلق هذه الكلمة على احلس
الباطن الذي جتتمع فيه مجيع اإلحساسا اآلتية من احلواس الظاهرة(،)3
( )1املرجع السابق ،ص.34
( )3مصطفى النشار ،نظرية املعرفة عند أرسطو ،دار املعارف ،الطبعة الثالثة ،ص.42

11

واملدرسة الرومانية تطلقها مبعىن آخر( ،)1واجملتمعا املعاصرة تطلقها
مبعىن ذوقي قريب مما يقوله مور ،لكن مور قد وضع له لطارا أضيق.
-5يقيد سريل املواقف التلقائية خالفا جلورج مور؛ فقد صان املوقف
التلقائي عن التجارب املادية املتغرية اليت تصحح نفسها ،وضينق جمال
املواقف التلقائية بشكل حمكم ،كما أنه أمهل التغريا االجتماعية
الذوقية واحلاجا النفسية لذلك مل يدخل وجود اهلل يف املواقف التلقائية
()3
مطلقا.
د -أما موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية فهو على العكس من موقف
سريل ،فهو يهتم باملعىن النفسي واالجتماعي عند البشر ليعرف به
"العادة اإلنسانية الصحيحة" ،أما سريل فيحدد املوقف التلقائي مث
حيذف احلاجا النفسية واالجتماعية.
ويظهر تعريف ابن تيمية للمشرتكا اإلنسانية من خالل مناقشته مع
الفخر الرازي الذي ميثل الفكر األشعري النايف لعلو اهلل ،وأنه يف السماء
كما تضافر األدلة النصية على ذلك ،وفيها حيتج ابن تيمية -كحجة
( )1راجع موسوعة الالند لالستزادة.
( )3الحظ أن مور قد رفض لدخال وجود اهلل يف حسه املشرتك ألنه ال لمجاع من جمتمعه عليه،
بينما رفض سريل يرجع ل ى كون وجود اهلل قضية اجتماعية ختتلف من شخص آلخر.
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عقلية رئيسية -على صحة ذلك بأن الناس خالل التاريخ اإلنساين
يرفعون أيديهم ل ى السماء ويشريون ل ى وجود اهلل يف علو ،لكن دعك
من هذه النقطة واعترب ابن تيمية يؤسس لوجود اهلل ابتداء كعادة
صحيحة ،يقول:
العادة اليت تعم بين آدم مع تباين حاهلم وأدياهنم واختالف علومهم
ولراداهتم ال تكون لال عادة صحيحة ،كما اعتادوه من األمور الطبيعية
واخللقية؛ فإهنم مجيعهم يعتادون األكل والشرب والنكاح واللباس ،وكل
هذه العادا صحيحة مبنية على علوم صحيحة وهلا منافع صحيحة،
كذلك اعتيادهم مدح الصدق والعدل والعلم وحمبته وحتسينه ،وذم
الكذب والظلم واجلهل وبغضه وتقبيحه ،هذه عادة صحيحة حسنة
()1
باتفاق اخلالئق.
فالعادة الفطرية الصحيحة عند ابن تيمية يصححها:
 -1انتشارها على كافة اجملتمعا البشرية ،أو مجاهري بين آدم.
 -3أهنا عادة نفسية واجتماعية أصيلة يف البشر ،وتعرب عن حاجة
ضرورية ،وهذا ظاهر جدًّا يف قوله األكل والنكاح وغريه ،وأظهر منه أن
( )1ابن تيمية ،بيان تلبيس اجلهمية ،ط :جممع امللك فهد .411/5

11

القضية املبحوبة أصال -االلتجاء برفع األيدي ل ى اهلل أو وجود لله
بشكل عام -قضية نفسية اجتماعية.
وقد مثنل ابن تيمية على هذه العادة بوجود اهلل وامليل لليه ،فقال :وهلذا
()1
كانوا مفطورين على اإلقرار بالصانع والدين له.
هذه لطاللة سريعة على أهم ما كتب يف املشرتكا اإلنسانية ،وسننتقد
هذه املعايري نقدا فنيًّا كي نؤسس ملعيار أدق ،لكن قبل ذلك البد من
عرض االعرتاضا العامة على فكرة اعتماد احلس املشرتك أصال.

( )1املرجع السابق.413/5 ،
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حذر كثري من الكتاب من فكرة التمسك بأي قيمة أو صواب أمام
الفتوحا املنتظرة على يد العلم التجرييب ،ألن كثريا من هذه األفكار
الفطرية مت تكذيبها ،فاحلدس البشري كله البد من أن يصحح باستمرار
عن طريق العلم ،وليس األساس الصحيح للمعقولية عندهم( ،)1فكل
بناء نظري للعامل من خالل احلدس أو الفطرة أو املوقف التلقائي أو
احلس املشرتك أو العادة اإلنسانية جيب اعتباره نظرة بدائية افرتاضية،
وعلى العلم أنه يواصل تصحيحه هلذه النظرة ،مهما كانت التجارب
معارضة للحدس  ،Counter-Intuitiveومن أشهر االستدالال
على وهم احلدس اعتقاد كثري من اجملتمعا بأن األرض مسطحة،
وتأويل كوبنهاجن مليكانيكا الكم ،وجمرد استدالل الشخص حبقيقة ما
باعتبارها فطرة كوجود اهلل مثال؛ سرعان ما يوجه لليه سالح "لله
الفجوا ".
ومن الكتب اليت تناولت هذا املوضوع كتاب :كل شيء بديهي
( )Everything is Obviousلدونكان واتس املتخصص يف علم
االجتماع ،وفيه يناقش املؤلف موضوعية احلس املشرتك يف االجتماع
( )1فاملعقولية األوربية ابنة سياق شديد التعقيد ،ومن ينتقد مراكز هذه العقالنية عليه أوال أن
يدرك هذا السياق وأصله.
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البشري وميثل له احرتام التلميذ ملعلمه ،وهي لجراءا معينة يلتزم هبا
اإلنسان متكنه من متابعة أنشطته اليومية على وجه صحيح اجتماعيًّا؛
فاحلس املشرتك عند الكاتب خيتص بالقضايا االجتماعية العامة أما
العلم فمتخصص بالنظريا املعرفية العامة.
لكن يف الفصل التايل يؤكد على أن احلس املشرتك ليس معيارا على
نتائج العلم ،وأن العلم هو املعرفة األقوى اليت تتأكد بالبحث املتواصل،
خالفا للحس املشرتك الذي ال ميثل لال جمموعة اعتقادا اجتماعية
صادقة.
مث يتعرض الكاتب لنماذج معارضة للحدس كميكانيكا الكم وغري
ذلك ،وكيف أن العلم يصحح من معارفنا املشرتكة.
وبنحو ممابل ناقش لويس وولرب مدى قوة العلم يف تصحيح احلس
املشرتك يف كتابه "طبيعة العلم غري الطبيعة" ،ورفض أيضا معيارية احلس
املشرتك.
أما عامل البيولوجيا الشهري لرنست ماير فيقول عن احلس املشرتك :لقد
تساءل الفالسفة باستمرار حول ما لذا كان هناك عامل حقيقي خارجنا
كما ختربنا املعطيا اليت تستقبلها أعضاء احلس لدينا ،وما لذا كان
هذا العامل مطابقا ملا ختربنا به هذه األعضاء وخيربنا به العلم.
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البيولوجيون املعروفون يل هم من واقعيي احلس العام ،فهم يقبلون حقيقة
أن العامل اخلارجي موجود ،ولدينا وسائل كثرية جدًّا الختبار معطيا
احلس بواسطة األدوا  ،والتكهنا املستندة على مثل هذه املعطيا
تثبت صحتها على حنو يبني لنا أن الفائدة ستكون حمدودة جدًّا لو
حتدينا واقعية احلس العام أو العملي اليت على أساسها ميارس البيولوجيون
()1
أحبابهم.
نالحظ أن ماير رغم اعرتافه مبعقولية احلس العام يف علم األحياء لال أنه
جيعل من العلم مصححا هلذه املعقولية ،كما أن ماير ال يعرتف بإمجاع
أغلب اجملتمعا على أن اهلل خالق كل شيء يف هذا العامل ،فقد وصف
معارضي دارون بأهنم مل يتحروا قط البحث عن احلقيقة ومالوا ل ى
اعتقادهم ،رغم أن الكثري من املعتقدا كاألرض املسطحة كانت تعترب
()3
حقائق مطلقة.
عرضه
يتضح من ذلك أن ماير رغم تسليمه باحلس املشرتك ،لال أنه ي ن
للتأييد أو التكذيب العلمي ،وأن ماير يضع حقيقة "وجود العامل
اخلارجي" يف مرتبة واحدة مع "كروية األرض" ،وأن قبول وجود عامل
( )1لرنست ماير ،هذا هو علم البيولوجيا ،عامل املعرفة ،3113 ،ترمجة :عفيفي حممود عفيفي
ص.54
( )3املرجع السابق ،ص.42
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خارجي صححه املشاهدا العلمية ووسائلها ،بينما رفض اعتقاد أن
األرض مسطحة للتكذيب العلمي ،كما اعترب مور حركة النجوم يف
نفس مرتبة وجود العامل اخلارجي.
لكن ما هو ضابط قبول وجود العامل اخلارجي ورفض تسطح األرض؟
احلقيقة أن توماس ريد وجورج مور وجون سريل وابن تيمية مل يضعوا
معيارا يسمح بقبول األو ى دون الثانية ،ولن كان ابن تيمية قد اقرتب
كثريا؛ لذلك لشكال تصحيح العلم العتقاد أن األرض مسطحة
لشكال صحيح على موقف الرجل العادي أو احلس املشرتك أو املوقف
التلقائي أو العادة اإلنسانية الصحيحة ،وسأقدم خمططا جديدا هلذا
الضابط الحقا.
باملثل يف تأويل كوبنهاجن مليكانيكا الكم ،فهذا التأويل يعارض بشدة
املشرتك اإلنساين القائل بوجود عامل خارجي مستقل عن اإلنسان ،وأن
وسنفصل يف الصفحا
هذا العامل موجود ولو مل يدركه اإلنسان،
ن
اخلاصة مبيكانيكا الكم.

من أشهر االعرتاضا أيضا على صحة املوقف العادي من العامل
واملشرتكا اإلنسانية هو التشكيك يف نظرة اإلنسان العادي ،سواء
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كان هذا االعرتاض داعيا ل ى احلكمة الفلسفية املصححة أو العلم
التجرييب ألوهام الرجل العادي.
يسعى الفيلسوف بلغة خاصة يزعم أهنا أقرب للحكمة من معتقدا
البشر ،بل تسمى معتقدا الرجل العادي بأهنا "واقعية ساذجة"،
ويسارع الفيلسوف يف التشكيك من صورة العامل اخلارجي الذي نراه،
أو لضعاف لمياننا برابطة ننظر هبا للعامل كالرابطة السببية وسيأيت ذلك
عند نقد معارضة الفالسفة للنظرة العادية ،وأحيانا يستعني الفيلسوف
باملكتشفا التجريبية يف عصره ليدلل هبا على وهم النظرة العادية
وسيأيت ذلك يف نقد معارضة العلم التجرييب للنظرة العادية.

تتم صياغة املعطيا التجريبية يف قوالب لغوية ،لكن يرى بعض
التجريبني أن اللغة العادية ليست أمينة يف توصيل املعلومة ،بل مليئة
باالنفعاال النفسية ،وبناء على ذلك جيب استبعادها ،ومن باب أو ى
استبعاد أي انفعال بالعامل واستبدال ذلك بلغة وصفية صارمة ،وسيأيت
ذلك يف نقد التفرقة بني اللغة االنفعالية والوصفية.
11

وهذا صلب االعرتاضا ولو فهم علة االحتكام ل ى اجملتمعا البشرية
سهل رد االعرتاضا األخرى ،وبالطبع خيلط الكثري بني مغالطة
االحتكام ل ى اجلمهور أو متابعة القطيع وبني استنباط بنية طبيعية يف
لدراك البشر من خالل اتفاقهم رغم اختالف الظروف والعادا
والفوا صل الكبرية بني اجملتمعا  ،وهذا ما سنبدأ به اآلن يف تأسيس
املعىن الصحيح للفطرة البشرية من وجهة نظرنا ،والقيمة البالغة للفطرة
وتأمني االحتكام لليها وضابطها.
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