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ه��ي امل�ع��رف��ة امل�ط��اب�ق��ة .على �أ َّن ال�ب��وذي��ة ت�سعى �إىل
تقلي�ص الهوة بني الأمرين حتى حتد من معاناتنا
ال�ن��اجت��ة ع��ن معرفتنا اخل��اط�ئ��ة بطبيعة الأ��ش�ي��اء.
العال ي�شكك يف ما �إذا كان مبكنتنا ـ مع�شر
غري �أن ِ
الب�شر ـ �أن نزيل هذه الهوة� .إذ ما من �إدراك �إال وهو
ت�أويل؛ �أي عزو �صفات �إىل أ�م��ارات ح�سية ،وبالتايل
ما الإدراكات �سوى ت�شييدات ذهنية لي�س �إال .ويتفق
�ال يف �أم ��ر الإدراك احل���س��ي ،لكنه
ال �ب��وذي م��ع ال �ع� ِ
ي�ستميت يف الدفاع عن فكرة �أ َّن ثمة طبيعة نهائية
َ
للعال ندركها بالوعي اخلال�ص اليقظ .وال يرى
�أن �أوهمنا ع��ن الأ��ش�ي��اء �أوه ��ام «ب�صرية» و�إمن ��ا هي
العال :ما الذي يعنيه
�أوهام «�إعتقادية» .ويت�ساءل ِ
«ال��واق��ع» ِ�إنْ مل يكن النظر �إىل ال�شيء نف�سه من
ُمتلف زوايا النظر .ويرد ماتيو �أن الواقع لي�س من
�ش�أنه �أن ي�ستقل ع ِّنا ،وهل يوجد عمل فني جميل يف
ذاته با�ستقالل عن ثقافة الناظر �إليه؟
الف�صل الرابع
فح�ص الذات
ي��دور ه��ذا الف�صل على مفهوم «ال ��ذات» :هل ال��ذات
ك �ي��ان ي���س�ت��وط��ن ك�ي�ن��ون�ت�ن��ا �أم ه ��ي م��رك��ز ق �ي ��ادة يف
دم��اغ �ن��ا؟ �أم ه��ي دمي��وم��ة ل �ت �ج��ارب ت�ع�ك����س ما�ضي
ال�شخ�ص؟ يعمد النا�سك البوذي �إىل تفكيك مفهوم
«ال ��ذات» التي ُيف َ
رت�ض �أن�ه��ا واح��دي��ة م�ستقلة ،فال
يرى فيها �إال كائنا �سياال بداال ،على نحو ما كان قد
العال
نظر �إىل «ال��واق��ع» من ذي قبل ،بينما ي�ؤكد ِ
الع�صبي �أال باحة من باحات دماغنا ب�شاهدة على
ت�أدية دور مركزي وقيادي يف الدماغ حتى ن�سميها
م��وط��ن ال ��ذات �أو م��رك��ز ال�شخ�ص .ومعنى ه��ذا �أن
ت�صورنا عن «ال��ذات» من حيث هي قائد �أورك�سرتا
جمرد وهم .ويت�ساءل :هل من ال�ضروري وجود �أنا
قوية ل�ضمان �صحة عقلية تامة؟ لكن� ،ألي�س من
�ش�أن التخل�ص من االعتقاد الأعمى يف «ال��ذات» �أن
يجعلنا ذوي ه�شا�شة؟ ي��رى ال�ب��وذي �أ َّن ك��ل البالء
موكل بافرتا�ض وجود «�أن��ا» ُيت�ص َّور على �أنها كيان
م�ستقل ،ففي ه��ذا االع�ت�ق��اد ت�شويه ل�ل��واق��ع يغذي
�أوهامنا عن �أنف�سنا ويت�سبب يف كل احلاالت الذهنية
املتعبة .ق��وة النف�س ال تت�أتى م��ن الأن��ان��ة «�أن ��ا �أن��ا»
وقد ُ�ش ِّي�أت ،و�إمنا من احلرية اجلوانية ،وب�صريورة
الأن��ا �أنانة ت��ؤذن مبيالد �أنانية امللكية « :أ�ن��ا» و»يل»
و»ع �ن��دي»  ...وت�ل��ك ه��ي القوقعة بعينها� .إذ لي�س
ُيكن ل�سعادتنا �أن حتدد �إال باملعية مع �سعادة الغري؛
�أي �إال ب��الإي�ث��ار وال�ب��دل وامل���ش��اط��رة .واحل��ق �أ َّن ��ه ما

كانت ال��ذات �سوى ا�صطناع �أن�ش�أناه توه ًما .فلماذا
�ال ��س��رع��ان ما
�إرادة حمايتها بكل ث�م��ن؟ لكن ال �ع� ِ
يعرت�ضَ ِ :
ول ال ال�سعي �إىل حماية ال��ذات؟ �ألي�س
ه��ذا ه��و ال��در���س ال��ذي �أف��ادن��ا �إي ��اه منطق ال َّتطور؟
وجواب البوذي :ذاك ت�شرنق ال دفاع عن النف�س.
الف�صل اخلام�س
حرية الإرادة وامل�س�ؤولية والعدالة
هل الإرادة ا ُ
حل َّرة موجودة؟ �إذا كانت قراراتنا تهيء
لها عمليات ع�صبونية ال نعي بها �إال بوعي جزئي،
فهل نحن حقاً م�س�ؤولون عن �أفعالنا؟ وهل مبكنة
مترين الذهن تغيري م�ضمون و��س�يرورة العمليات
غري الواعية؟ وما �أث��ر ذلك على م�س�ألة امل�س�ؤولية
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة وع� �ل ��ى م �ف��اه �ي��م «اخل� �ي ��ر» و»ال� ��� �ش ��ر»
و»العقاب» و»العفو»؟.
امل�ن�ط�ل��ق ه �ن��ا ه ��و ال �ن �ق��ا���ش ح ��ول م ��دى م���س��ؤول�ي��ة
العال �أن
ال�شخ�ص ع َّما «اقرتفت يداه» .والذي عند ِ
جممل الظواهر الذهنية التي تلج �إىل حيز وعينا
�إمن��ا هي نتيجة الن�شاط الع�صبوين ال��ذي ينتج يف
ع��دة م��راك��ز ل�ل��دم��اغ ،وال�ت��ي ُيفرت�ض �أن تتعاون يف
ما بينها لكي تنتج احل��االت الذهنية اخلا�صة التي
نعي�ش جتربتها ،وذلك �سواء تعلق الأمر بالإدراكات
�أو القرارات �أو الأحا�سي�س �أو الأحكام �أو الإرادة .من
هذا املنظور كل الظواهر الذهنية نتاج ولي�ست �سبب
�ال م��ا يفرت�ضه
العمليات الع�صبونية .وع�ن��د ال �ع� ِ
املت�أمل من وجود ُحر يعلم ما ُيريد فعله �إمنا يفرت�ض
�أنّ لل�شخ�ص �أه ��داف �اً ع��ادل��ة حم�ق��ة و�أ ّن� ��ه ال يت�أثر
ب��ال�ن��وازع وامل�ي��والت وال��دواف��ع امل��وروث��ة ع��ن التطور
البيولوجي واال��س�ت�ع��ارات الثقافية ،فلئن تركناه
يفعل ـ وهذا وهم من املت�أمل ـ ف�إ ِّنه لن يفعل �سوى
العال ـ ال ُيكن
اخل�ير� .إال �أ َّن��ه للأ�سف ـ كما يرى ِ
للإن�سان �أن يفعل ما ي�أمله ،لأ َّن ثمة ق��وى �سلبية
تتمثل يف الأحا�سي�س املت�صارعة �أبدًا على الرغم من
�أ َّن ال��ذات الواعية واال�ستعدادات ال�سلوكية كالهما
ينبع من نف�س الدماغ ،وال ميكن للتمرين الذهني
الت�أملي �أن يق�صي كل �سمات الطبع املنغر�سة ب ُعمق
يف داخلنا .فلي�ست الأنا �سيدة يف بيتها.
الف�صل ال�ساد�س
طبيعة الوعي
ه��ل ال��وع��ي واق �ع��ة اخ �ت �ب��اري��ة؟ وم ��ا م �� �ص��دره؟ هل
ُيختزل �إىل ن�شاط الدماغ �أم أ� َّن��ه «واقعة �أول�ي��ة» ال
ميكن فهمها �إال باخلربة املبا�شرة التي تتقدم على
ك��ل خ�برة؟ تعترب البوذية ال��وع��ي ظ��اه��رة �أول�ي��ة ال

تقبل االخ�ت��زال �إىل �أي �شيء �آخ ��ر .ثمة طريقتان
لدرا�سة ال��وع��ي :من اخل��ارج ـ انطالقا من �ضمري
ال �غ��ائ��ب «ه ��و» ـ �أو م��ن ال ��داخ ��ل ـ ب ��دءا م��ن �ضمري
املتكلم «�أن� ��ا» .وه��ي تف�ضل الطريقة الثانية على
الأوىل .لكن ثمة ط��ري��ق ث��ال��ث ال ت�ستبعده �أي�ضا
هو طريق «�أن��ا  -أ�ن ��ت»؛ �أي املت�أمل وامل�لاح��ظ .ويف
التقاليد ال�ق��دمي��ة ك��ان ه��ذا امل�لاح��ظ ه��و ال�شيخ،
العال.
والآن �صار الوعي يدر�س يف خمتربات �أمام ِ
ومهما يكن ،عند البوذية معرفة الوعي ال تتم �إال
باخلربة ،وحني نخترب وعينا ال نعرث فيه على ما
�أم�سى ي�سميه العلماء الغربيون :الع�صبونات� .أما
�ال فيعالج ال��وع��ي على �أ��س��ا���س ع�صبي ،فريى
ال�ع� ِ
�أن الظواهر الذهنية ـ ومنها الوعي ـ ال تكون �أب��داً
م�ستقلة عن �أ�سا�سها ومكمنها يف الدماغ الب�شري،
مبا يفيد �أال وج��ود ل�شيء ا�سمه «ال ��روح» من غري
ق��اب��ل م� ��ادي م���س�ت�ق��ل ع ��ن ال ��دم ��اغ ،ف�ل�ا ت��وج��د يف
ع ��امل روح ��ي �أو غ�ير ج���س��دي ،وت ��ؤث ��ر م��ع ذل ��ك يف
ال ��دم ��اغ� .أم ��ا خ �ل��ود ال ��ذه ��ن ،ف�ل�ي����س مي�ك��ن �إال من
خالل خلود عمل ال�شخ�ص :معتقداته ،مفاهيمه،
قيمه ،معارفه ،رم��وزه  ...وه��ي حقائق غري مادية
لكنها ت�ؤثر يف دماغ �أنا�س �آخرين .ويت�صور املت�أ ِّمل
�أن الفكر الغربي ذو نزعة واقعية �صلبة ـ م��ادي��ة ـ
بينما الثقافات ال�شرقية ميكنها ت�صور وعي خال�ص
يقظ نوراين �أو جتربة خال�صة نقية .وبينما �أم�ست
الثقافات الغربية متيل �إىل الواحدية املادية ،ف�إن
الثقافة ال�شرقية ال ت ��زال ت��ؤم��ن بثنائية ال ��روح/
اجل�سد.
ويف النهاية ،حني ينك�سر احلوار على ثنائية الروح/
اجل�سد بني معتقِد ومنتقِد ،يدعو �أهل الت�أمل �إىل
ت��رك ه��ذه امل�س�ألة ال�شائكة مفتوحة ال�ستك�شافات
امل�ستقبل يف تعاون بني منظوري «هو» الغائب و»�أنا»
املتكلم احلا�ضر.
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الدماغ والتأمل :حوار بين البوذية

وعلوم األعصاب لماتيو ريكار وولف سينغر
ُم َّ
حمد الشيخ *
العال �أحد �أكرب املُتخ�ص�صني يف الدماغ
حني يلتقي عامل �أع�صاب وراهب بوذي يف حوار دام �أكرث من ثمان �سنوات ،فذاك م�ؤذن بحوار غني .فما بالك �إذا ما كان ِ
الب�شري ،وكان الراهب ترهب �أكرث من �أربعني �سنة وا�شتغل ترجمان ًا للدالي الما وتطلبه با�ستمرار مراكز البحث العاملية التي جتري البحوث عن الدماغ! بل ما
بالك �إذا ما ائتلف يف الرجلني ما قد ال ي�أتلف يف غريهما زمن ًا طوي ًال :الذكاء والإن�سانية ،الف�ضول الفكري وال�صرامة املنهجية ،املعرفة والتوا�ضع ،كما يقول مقدم
الكتاب الطبيب العقلي الفرن�سي ال�شهري كري�ستوف �أندري! .

ومثري امتد
هو �إذن كتاب ُع َّد مبثابة ثمرة حوار �ش ِّيق ُ
م � ِّر َك ��اه :الف�ضول
على م��دى ث�م��ان ��س�ن��وات ،ك��ان ُ َ
امل�ع��ريف ل��دى الرجلني وال�صحبة املُتبادلة بينهما،
وكان مداره ـ على اجلملة ـ على الق�ضايا الأ�سا�سية
املُتعلقة بالذهن الب�شري ،وك��ان مق�صده التوليف
ب�ين م�ع��ارف ك��ل واح ��دٍ منهما واجل�م��ع ب�ين منظور
�ضمري املتكلم «�أن ��ا» ـ ال��ذي ج�سده امل�ت��أم��ل ال�ب��وذي
بخرباته ،واملتمثل يف تقنية «اال�ستبطان» (= الأوبة
�إىل ال��ذات وال َّتدبر يف ما يح�صل فيها من م�شاعر
وت�ف��اع�لات وغِ �ي َ�ر) و�آل �ي��ة «ال �ت ��أم��ل» ـ وب�ي�ن منظور
��ض�م�ير ال �غ��ائ��ب «ه ��و» ال ��ذي ع ��ادة م��ا ُت�ع�م�ل��ه ع�ل��وم
الأع���ص��اب .ولقد ك��ان ال��رج�لان واعيني منذ البدء
ب�أ َّنهما لن يقدما �إجابات نهائية عن الأ�سئلة التي
ما فتئت الب�شرية تناق�شها منذ �آالف ال�سنني ،ولكن
و�ضعا �أملهما ـ كل الأم��ل ـ يف تو�ضيح بع�ض النقط
امل�شرتكة بينهما وتو�ضيح بع�ض اجلوانب اخلالفية
التي بقيت عالقة بينهما ،فلقد تباينا يف ت�صاحبهما
وت�صاحبا يف تباينهما.
�أما املُتحاور الأول ،فهو الفرن�سي ماتيو ريكار الذي
دخل �سلك الزهادة البوذية منذ �أربعني حو ًال ،وهو
م�صور الدالي الما وترجمانه اخلا�ص ،حا�صل على
الدكتوراه يف علم الأحياء اخللوي ،وباحث �سابق يف
معهد با�ستور وها قد �صار اليوم ي�ؤمن بالتنا�سخ!
وع�ضو م�ؤ�س�سة «ال��ذه��ن واحل �ي��اة»� .سلخ ع�م� ًرا يف
ممار�سة «ال َّت�أمل» على الطريقة البوذية ،وتطلبه
با�ستمرار مراكز البحث العاملية التي ُتري التجارب
ح��ول ال��دم��اغ ال�ب���ش��ري .وه��و يحيا ال�ي��وم بالنيبال
ح�ي��ث ي�ك��ر���س ج�ه��ده ملنظمات الإغ ��اث ��ة .وق ��د �صدر
له �أك�ثر من ثالثني كتا ًبا ـ ت�أليفاً وترجمة وجمعا
�سواء باالنفراد �أو باال�شرتاك ـ من �أهمها دفاعاته
الثالثة« :دفا ًعا عن ال�سعادة» ( )2003و»دفاعا عن



الإي�ث��ار» ( )2013و»دف��اع��ا عن احليوانات» (،)2014
ف�ض ً
ال عن كتابه «فن الت�أمل» (.)2013
و�أما املُتحاور الثاين ،فهو الأملاين وولف �سينغر ،عامل
�أع�صاب �شهريُ ،مدير معهد ماك�س بالنك لدرا�سات
الدماغ ،م�ؤ�س�س معهد فرانكفورت للدرا�سات ومعهد
�إرن �� �س ��ت � �ش�تروغ �م��ان ل�ع�ل��م الأع �� �ص ��اب� ،أح� ��د �أب ��رز
املتخ�ص�صني العامليني يف الدماغ الب�شري.
وكان مدار احلوار بني الرجلني على الدماغ والوعي
وال �ت ��أم ��ل والإرادة احل� ��رة .وق ��د ��ش�م��ل �أل ��وان ��ا من
امل��و��ض��وع��ات بع�ضها ذا �صبغة مفاهيمية جم��ردة،
وب�ع���ض�ه��ا ذا ��ص�ب�غ��ة ع�م�ل�ي��ة م���ش�خ���ص��ة .م ��ن قبيل
امل��وا��ض�ي��ع الأوىل -1 :م��ا ه��و امل�ن�ه��ج ال ��ذي ينبغي
اتباعه يف درا�سة الوعي الب�شري� :أه��و املنهج الذي
ي�ستند �إىل �ضمري املتكلم «�أن ��ا» على نحو ما تدعو
�إىل ذلك البوذية ،في�ؤوب البوذي �إىل نف�سه فاح�صاً
تيار الوعي ال��ذي يخرتق �إنيته �ساعياً �إىل حتقيق
وع��ي يقظ خال�ص يف ما وراء ج��ذوة امل�شاعر ورين
العواطف؟ �أم هو منهج �ضمري الغائب ـ هو ـ الذي
ُيعامل مو�ضوعه ـ الوعي ـ بحياد هادئ ومبو�ضوعية
العال؟ �أم هو يف ما بني
ب��اردة كما ي�سعى �إىل ذلك ِ
البني قائم على منهج ـ �أنا�/أنت ـ القائم على التحاور
ب�ين �صاحب التجربة وال�ب��اح��ث امل ُ�ت�م�ك��ن؟  -2وهل
توجد حقاً �إرادة حرة ترتتب عليها م�س�ؤولية� ،أم �أن
دماغنا ُيقرر يف غفلة منا �أهم الأم��ور التي تخ�صنا
يف ذوات�ن��ا ويف �صلتنا بالغري؟  -3ه��ل ميكن ت�صور
وعي بدون �أ�سا�س مادي؟ �أي هل ُيكن احلديث عن
«نف�س» من دون ج�سد ،وعن «عقل» من غري دماغ،
وعن «روح» عن كل بدن مبعزل؟
وم��ن قبيل امل��وا��ض�ي��ع ال �ث��واين امل�شخ�صة والأق ��رب
�إىل احلياة اليوميةَّ -1 :
هل مبكنتنا �أن «نغري» من
ع��وائ��د دماغنا بوا�سطة م��ن ال�ت�م��رن؛ �أي مب��زاول��ة

ريا�ضة «الت�أمل»؟  -2ومتى ُيكن ،يا ترى� ،أن نبد أ�
مب�م��ار��س��ة ال �ت ��أم��ل؟  - 3وه ��ل ال �ن��وم ُي���ش�ك��ل حلظة
ُ
م �ن��ا� �س �ب��ة ل �ك��ي ن �ت �ع �ل��م؟  - 4وه� ��ل مي �ك��ن �أن ن�ح��ب
الآخرين من دون �أن ن�سجنهم يف حبنا لهم ،ف�ض ً
ال
عن �أن ن�سجن �أنف�سنا يف �شرنقة هذا احلب؟  -5وهل
ميكن للإن�سان درك �سكينة النف�س ،و�إن ك��ان ذلك
ممكنًا فكيف؟.
وك�م��ا ق��ال ُم�ق�دِّم ال�ك�ت��اب ،ف ��إنّ الإ��ص�غ��اء �إىل �إج��اب��ة
املت�أمل والعامل على هذه الأ�سئلة وليمة و�أية وليمة.
وه��و ُي َ�ش ِّب ُه ق��راءة كتابهما بال�صعود �إىل �أعلى قمة
اجلبل ،وين�صح كل ق��ارئ ق��ارئ ب��أن يختار ال�سرعة
التي تالئمه �أثناء �صعوده.
يف املُقدمة التي و�ضعها امل�ؤلفان ،ي�شريان �إىل �أ َّن كل
�شيء بد�أ بلقاء جمعهما بلندن عام  2005حول حوار
�أول عن مو�ضوع «ال��وع��ي» .ويف العام نف�سه تواجد
ال��رج�لان بوا�شنطن ملُناق�شة الأ��س����س الع�صبونية
للت�أمل .وطيلة ث�م��ان �سنوات ا�ستغال ك��ل الفر�ص
املُتاحة ملوا�صلة احلوار بالنيبال وبالغابة اال�ستوائية
التايالندية وبقرب الدالي الما بالهند .وقد الحظا
�أن احل ��وار ب�ين العلم الغربي وال�ب��وذي��ة يتميز عن
احلوار ـ ال�صعب �أحيانا ـ بني العلم والأديان ،حتى و�إن
حق �أنّ البوذية ما كانت دينا باملعنى الذي يفهم به
«الدين» يف الغرب ،فهي ال تقوم على فكرة �إله خالق،
ال وال على عقيدة مقررة ،و�إمنا ميكن حتديدها على
�أن�ه��ا «ع�ل��م للذهن» �أو «ط��ري��ق نحو ال�ت�ح��ول» تقود
من اخللطة �إىل احلكمة ومن املُعاناة �إىل ال َّتحرر.
وتت�شاطر مع العلوم الغربية ملكة فح�ص الذهن
فح�صا اختبارياً .ومن �ش�أن هذه امل�شاطرة
الب�شري
ً
�أن جت�ع��ل احل ��وار ب�ين راه ��ب ب ��وذي وع ��امل �أع���ص��اب
مم�ك� ًن��ا وم �ث �م � ًرا؛ �إذ متكنهما م��ن ُم�ن��اق���ش��ة حزمة
وا�سعة من الأ�سئلة تذهب من الفيزياء الكوانطية
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�إىل امل�سائل الأخالقية.
ك �ث�يرة ه ��ي ال �ب �ح��وث ال �ت��ي ت�خ���ص���ص��ت يف ن�ظ��ري��ات
امل�ع��رف��ة وال�ت��أم��ل وم�ف�ه��وم ال ��ذات وامل���ش��اع��ر ووج��ود
الإرادة ا ُ
حل� ��رة وط�ب�ي�ع��ة ال ��وع ��ي ،ل�ك��ن م ��ا ك ��ان هم
امل �ت �ح��اوري��ن ج ��رد ال �ت �� �ص��ورات امل ُ�خ�ت�ل�ف��ة ح ��ول ه��ذه
املوا�ضيع ،و�إمن��ا املواجهة بني منظورين منغر�سني
يف تقليدين َث � َّر ْي ��ن :امل ُ�م��ار��س��ة ال�ت��أم�ل�ي��ة ال�ب��وذي��ة،
م��ن ج �ه��ة ،و�إب���س�ت�م��ول��وج�ي��ا ال�ب�ح��ث يف جم ��ال علم
الأع���ص��اب ،م��ن جهة ثانية .وك��ان احل��وار ُم�ساهمة
يف م��واج�ه��ة وج�ه��ات النظر وامل �ع��ارف ح��ول ال��دم��اغ
والوعي بني �أهل الت�أمل و�أهل العلم؛ �أي بني معرفة
ع�ل��ى م���س�ت��وى ��ض�م�ير امل�ت�ك�ل��م ـ �أن ��ا ـ وم �ع��رف��ة على
م�ستوى �ضمري ال�غ��ائ��ب ـ ه��و .كما مل يكن مبثابة
ح��وار ال ِّت َي�سة� :إذا تقاربوا تناطحوا ،و�إذا تباعدوا
ت�صايحوا ،و�إمن��ا �أ�سفر يف النهاية عن فهم ُمتبادل
لوجهات النظر املطروحة.
الف�صل الأول
الت�أمل والدماغ
م ��ن م ��زاي ��ا ه ��ذا ال �ك �ت��اب وج� ��ود ُم �ق��دم��ة خمت�صرة
يف بداية كل ف�صل ت�أخذ بيدك برفق �إىل املو�ضوع
امل�ط��روح وال توغلك فيه الإي�غ��ال امل ��ؤمل .م��دار هذا
الف�صل على ملكة التعلم لدى بني الب�شر :هل ميكن
تدريب الدماغ على �أن ي�صري �أك�ثر نباهة واعتبارا
ل�ل�غ�ير و� �ص��رام��ة؟ وه �ل َّ�ا �أم�ك�ن�ن��ا ت��دب�ير م���ش��اع��رن��ا
املزعجة ب��رف��ق؟ وم��ا ال�ت�ح��والت ال�ت��ي حتدثها مثل
هذه التمارين الت�أملية على الدماغ؟.
يف البدء ترد مالحظة ماتيو التي تقول ب�أنّه وعلى
خ�ل�اف احل �� �ض ��ارات ال �غ��رب �ي��ة ،مل ت��رك��ز احل �� �ض��ارة
ال�ب��وذي��ة ع�ل��ى م�ع��رف��ة ال �ع��امل اخل��ارج��ي ـ الطبيعي
ـ ح�ت��ى و�إن ُوجِ � ��دت ك�ت��ب يف ع�ل��م ال �ك��ون ويف الطب
التقليديني ،وبال�ضد ف�إ َّن هذه احل�ضارة �سعت منذ
خم�س وع�شرين ق��رن�اً �إىل ا�ستق�صاء عميق لعاملنا
الداخلي ـ الذهن ـ مراكم ًة يف ذلك ثروة من النتائج
االخ �ت �ب ��اري ��ة ،ه ��ذا ب�ي�ن�م��ا ع �ل��م ال�ن�ف����س ال �غ��رب��ي مل
يبد�أ �إال منذ �أم��د ق�صري .وق��د �أن�ش�أ ب�ن��اءات ذهنية
عن النف�س ال ميكن �أن ت�ضاهي �ألفي �سنة ون�صف
م��ن الفح�ص املبا�شر لعمل ال��ذه��ن ،وذل ��ك بف�ضل
ا�ستبطان عميق قامت به عقول �شديدة الدربة بلغت
مرتبة عالية من �صفاء الذهن .وقد كان همها نزع
ما يرين على النف�س الب�شرية من م�شاعر �سلبية ـ
الغ�ضب ،احل�سد ،الأن��ان�ي��ة ،الكرب  ...ـ وزرع �سمات
ب�شرية �إيجابية جوهرية ـ الطيبة ،احلرية ،ال�سكينة
 ...و�إذ يجد وولف يف تقدمة ماتيو �إقداما �شديدا،
ف�إنه ي�ست�شكل كالمه :ملاذا يعترب ما وهبتنا الطبيعة
�إي��اه م��ن م�شاعر �أم��را �سلبيا بحيث يتطلب �إج��راء
م��ران��ات ذهنية خا�صة بغاية ن��زع��ه؟ ِ َ
ول ُت� َع��د هذه
امل�م��ار��س��ات الت�أملية تعلو على ال�ترب�ي��ة التقليدية

و�أ�شكال العالج النف�سي املُتعددة مبا يف ذلك التحليل
النف�سي؟ وجواب ماتيو �أن ما وهبتنا الطبيعة �إياه
ما ك��ان بال�سلب قطعاً ،و�إمن��ا ك��ان البداية فح�سب،
ذل��ك �أن �أغلب قوانا الفطرية تبقى يف ح��ال كمون
حتتاج �إىل ا�ستثارة .ونحن نعلم �أن ذهننا ميكن �أن
يكون �أف�ضل �صديق لنا ،كما ميكن �أن يكون �أكرب عدو
لنا؛ ف ِ�إنْ نحن مل ندبر �أمره فنحمله على اخلريية،
دبر لنا كل ال�شرية ب�أن �صار وباال علينا وعلى الغري.
�إذ من�ضي الوقت يف ريا�ضة ج�سمنا ،وال نهتم بدربة
ذهننا .وال تركز الرتبية التقليدية على تبديل عوائد
الذهن ،وال على اكت�ساب �سمات �أ�سا�سية �ش�أن الطيبة
والنباهة .وهنا ُيقدم ماتيو ت�صوره عن وعي خال�ص
ك�أ َّنه م��ر�آة جملوة �أو ن��ار موقدة ُتنري كل �شيء وال
العال بالقول بالثنائية
حتتاج �إىل �أن تنار .ويتهمه ِ
ـ يف الإن�سان كيانان ـ �إذ يدعي وج��ود «ع�ين» جوانية
مبثابة م��ر�آة مثالية ال ت�ؤثر فيها الأحا�سي�س ،مبا
ي�شي عن مزقة يف ال�شخ�صية :ثمة مالحظ خال�ص
م�ف َ َ
�تر���ض ب ��ريء م��ن امل���ش��اع��ر ،وث�م��ة ج��زء �آخ ��ر من
الذات متزقه ال�صراعات ،فهل مترين الذهن ي�سري
�إىل خ�ل��ق ه ��ذه امل ��زق ��ة؟ ول �ئ��ن ك ��ان ه ��ذا ه��و مطلب
ريا؟ وج��واب املت�أمل:
الت�أمل� ،أف�لا ُي َعد مطل ًبا خط ً
ال يتعلق الأم ��ر بت�شظية الأن ��ا ،ول�ك��ن بجعل ملكة
املُالحظة تالحظ نف�سها لكي تتحرر م��ن املعاناة،
والأمر �أ�شبه باملحيط وباملوجات ،فالذات املالحظة
تالحظ عدم وعينا الذي يلقي بنا �إىل الوهم و�إىل
املُعاناة ،ومناهج البوذية الت�أملية ترتئي احلد من
خطورة هذه املوجات باالنف�صال عنها؛ ف�إذا ما نحن
انف�صلنا عن الغ�ضب ،مثال ،ومل نتماه معه فن�صري
نحن الغ�ضب ال��ذي ننظر من خالله �إىل كل �شيء
�شيء ،عملنا كمن ي�صب الزيت على ال َّنار .وهنا ُيعيد

�ال تذكرينا ب��أن العواطف الإيجابية قد تكون
ال�ع� ِ
� ً
أي�ضا خطرية بخلقها للوهم الذي يحمينا احلماية
املوهومة .وجواب املت�أمل :العواطف الإيجابية خلق
ملُجتمع املحبة ،وم��ا كانت هي حجاباً للواقع .وهنا
العال من جديد� :أتريدون كائناً عرياً عن
ُي�شغب ِ
ً
احل��ب ،خليا م��ن احل ��زن� :أه ��ذا ه��و ه��دف البوذية؟
وه ّ�لا �أم�ك��ن لكائنات ه��ذا �ش�أنها �أن حتيا اللهم �إال
�إن ه��ي حظيت ب��ام�ت�ي��از العي�ش يف جمتمع حممي
كل احلماية؟ ويرد املت�أمل :كال ،ما كان الهدف �أال
ن�شعر مب�شاعر ،و�إمنا �أال ن�صري لها عبيدا  ...وهكذا
يتوا�صل احلوار يف متعة قل �أن جتد لها نظريا ...
الف�صل الثاين
الالوعي وامل�شاعر
مدار هذا الف�صل على الالوعي وعلى الهوى .ترى
ما هو الالوعي؟ الراهب البوذي �أميل �إىل �إنكاره �أو
ال َّتقليل من قيمته� :إمنا اجلانب الأعمق من وعينا
هو احل�ضور اليقظ ،الذي هو �أ�شبه �شيء بال�شم�س
املُنرية ،وما يعتربه التحليل النف�سي ال وعيا �إِنْ هو
�إال �صنعة �ضبابية� .أما بالن�سبة �إىل عامل الأع�صاب،
ف�إنّ ثمة قد ًرا من املُعطيات مكد�سا يف ثنايا الدماغ
من دون �أن نكون على بينة من �أمره� .أكرث من هذا،
هو الذي يحدد العمليات املعرفية التي نعي بها كل
الوعي .وهو �أظهر ما يكون حني يكون علينا اتخاذ
قرارات �سريعة ال نعلم كيف اتخذناها .وعند املت�أ ِّمل،
الفارق بني التحليل النف�سي والبوذية �أن التحليل
النف�سي ن�ب��ا���ش يف امل �ك �ب��وت ،بينما ال �ب��وذي��ة ط ��اردة
لكل الأفكار الرديئة ما �أن تظهر .وهو ما يرى فيه
العال م��داراة للم�شاكل ال مواجهة لها ،مت�سائ ً
ال:
ِ
كيف لنا �أن نتخل�ص م��ن الأه ��واء وال�ع��واط��ف وهي
حمرك ومن�شط حياتنا؟ خذ مث ً
ال هوى احلب� ،أال
ت�سعى البوذية �إىل جعلنا كائنات بال حب؟ وجواب
املت�أ ِّمل� :إمنا هي ت�سعى �إىل حماربة الهوى الأناين
فينا ال حب الغري غري التملكي له.
الف�صل الثالث
كيف نعرف ما نعرفه؟
هذا الف�صل مناط مبفهوم «الواقع» :هل ميكن �أن
ن��درك ال��واق��ع كما ه��و؟ وج��واب الرجلني بال�سلب:
�إمنا املعرفة بالواقع ت�أويل له ،وما كانت هي ن�سخاً
له مبا هو وكما هو .وما هذا الواقع الذي ندركه؟
العال هنا بكانط :نحن ال ندرك من الأ�شياء
يلوذ ِ
�إال ظواهرها� ،أم��ا �سرائرها فتبقى دوننا مو�صدة.
وهو ما ُيوافقه عليه �صاحب الت�أمل ،لكنه ي�ضيف
ب��أن��ه ل�ئ��ن ه��ي ك��ان��ت احل��وا���س الب�شرية ه���ش��ة ،ف��إن
ثمة طبيعة غري نهائية للواقع ال تدرك باحلوا�س.
وحقيقة الواقع �أن��ه �سيال ب��دال :ه��ذه ال��وردة مث ً
ال
لي�ست كما ُيخيل �إلينا كائنا م�ستقال ب��ذات��ه ـ تلك
معرفة غري مطابقة ـ و�إمنا هو تالقي �أ�شياء ـ وتلك



