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علي حسين 

اأحب الفل�س����فة التي تلق����ي بظاللها على النا�س ، والتي تخرج 
من جدران اجلامعة لتتجول عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 
،  وه����و يتذكر كي����ف كان �سارت����ر يكتب ا�سع����ب املوؤلفات يف 
املقاه����ي ، ويدي����ر اه����م احل����وارات ب����ن �سباب غا�س����ب على 
املجتم����ع ، ويوؤم����ن ان مهم����ة الفل�سف����ة اأن تعلمنا كي����ف ين�ساأ 
الغ�س����ب عند االن�سان ، وما هي اآلية احلب التي ت�سيطر عليه 
. ف�س����ل اآالن دو بوت����ون ان يواج����ه القراء مبا�س����رة من دون 
فذل����كات وال م�سطلحات قامو�سية ، متمردًا على اإمالء التقليد 
الفل�سف����ي ، ال ينك����ر ما يقال عن����ه انه ي����روج للفل�سفة كطريقة 
لعي�����س احلي����اة وتقب����ل املوت يكت����ب :" اح�سا�سن����ا املفاجيء 
بالتعلق باحلياة حن ُندرك املوت الو�سيك ي�سري رمبا اىل اأنه 
رمبا مل يكن فقدان رغبتنا يف احلياة طوال هذا الوقت ب�سبب 
عدم وج����ود نهاية منظورة ، بل انها ن�سختنا اليومية منها .. 
بعد تخلينا املعتاد بخلودنا ، �سيتم تذكرينا حينئذ مبجموعة 
االحتماالت غ����ري املجربة القابعة حتت �سط����ح الوجود الذي 
يب����دو خارجي����ا وغ����ري مرغ����وب " ، وه����و يتذكر ما ق����راأه يف 
واح����دة من ر�سائ����ل مار�سيل برو�ست :" مل نك����ن بحاجة اىل 
الكارث����ة لك����ي نحب احلي����اة . كان يكفي التفك����ري باننا ب�سر ، 
وب����اأن املوت ق����د ياأتي هذا امل�س����اء " . ي����رى ان الت�ساوؤم رمبا 
يك����ون م�سدر مه����م للر�سا النف�سي ، ورغ����م ان الفكرة ي�سفها 
البع�����س بانها جمنونة وغريب����ة ، اإال ان دو بوتون يرى مثل 
فيل�سوف����ه املف�س����ل " �سينيكا " ب����اأن التف����اوؤل م�سدر خليبات 
االم����ل : " يعتمد �سعورن����ا بالر�سا يف احلي����اة على توقعاتنا 
ب�س����دة. فكلم����ا زادت توقعاتن����ا، كلم����ا زاد احلن����ق، وم�ساع����ر 
املرارة، وخيب����ات االأمل، وال�سعور باال�سطهاد. جتتمع قوى 
كث����رية يف جمتمعن����ا لُتثري اأمالن����ا بطريقٍة غ����ري عادلة. ُبنيت 

ثقافتنا التجاري����ة وال�سيا�سية بكل اأ�سى على �سناعة الوعود 
م����ن �سنياريوهات بعيدة االحتمال. اعتمدت هذه القوى على 
مي����ل عقولن����ا الفط����ري، على الرغم م����ن خطاأه، لالعتق����اد باأن 
امتالك االأمل والطيبة هو مفتاح ال�سعادة. املتفائل واملت�سائم 
كالهم����ا يتمنيان اأن تاأخذ االأم����ور يف احلياة منحى جيد على 
ق����دم امل�س����اواة. ولك����ن اإدراك ب����اأن االأم����ور قد ت�س����وء، يجعل 
املت�سائم اأكرث براعة يف �سم����ان النتائج اجليدة التي يحاول 
كٌلّ من املت�سائم واملتفائل احل�سول عليها يف النهاية. اإن ذلك 
املت�سائ����م ال����ذي مل يتوق����ع اأن يحدث �سيء جيد اأب����دًا، هو من 

ي�سحك يف نهاية املطاف " .
كان �سيني����كا ،املولود عام خم�سة للميالد، ق����د كتب اأننا يجب 
اأن نب����داأ كل ي����وم من خالل التفكري بعم����ق يف كل عذاب ميكن 
اأن تلحق����ه احلي����اة بن����ا، وهو يطالن����ا  باأن نفك����ر يف كل �سيء 
، ونتوق����ع كل �س����يء . خ����الل حياته، �سهد �سيني����كا يف حياته 
ك����وارث هائلة  وماآ�سَي �سخ�سي����ة ، كان يهيئ نف�سه كي يعمل 
يف ال�سيا�س����ة ، لكن����ه يف اوائ����ل حياته ا�سي����ب بال�سل ، حيث 
بق����ى طري����ح الفرا�����س ، م����ا اأدى اىل تفرغه للق����راءة واطالعه 
عل����ى كتب ار�سطو ف����راه يكتب "ادي����ن بحيات����ي للفل�سفة" ، 
وكان الفيل�س����وف الروماين ي����رى ان امل�سكلة لي�ست يف ق�سر 
احلي����اة ، ب����ل يف اال�ستعمال ال�سيئ للوقت ال����ذي نتوفر عليه 
،  يكت����ب بوتون : " يج����ب اأن ال نغ�سب الأن احلياة ق�سرية و 
لك����ن يجب عو�سا عن ذل����ك اأن ن�ستفيد من كل الوقت املتوفر ، 
اأ�س����ار اإىل ان����ه ميكن لبع�س النا�س ه����در اآالف ال�سنن بنف�س 
ال�سهولة التي ي�سيعون بها �سنوات حياتهم ، وحتى حلظتها 
�سي�ستك����ون باأن احلياة هي ق�سرية ج����دا. يف الواقع احلياة 
طويل����ة بالق����در الكايف لنحق����ق الكثري م����ن االأعم����ال اإذا قمنا 

باالختيارات املنا�سبة ، اإذا مل ن�سيعها يف االأمور التافهة " 
اإذن كيف يجب اأن نق�سي وقتنا ح�سب �سيينكا ؟ ، كان الهدف 
االأ�سم����ى للفيل�س����وف ال�سهري ،  ه����و العي�س يف ظ����ل الفل�سفة 
الت����ي وجد فيها ع����زاًء يف مواجهة املحن التي م����ر بها والتي 
انتهت با�سدار االمرباطور نريون امرا بان يقتل الفيل�سوف 
امل�ساغ����ب " �سينيكا  " نف�سه عل����ى الفور . يخربنا هيغل وهو 
يكت����ب مقااًل يبدي في����ه اإعجاب����ه بالفيل�س����وف الروماين ، ان 
�سينيكا مل ير�سخ للحظات ال�سعف املعتادة ، اذ واجه الواقع 
ع����رب موته حي����ث ا�سهم يف خل����ق ربط دائم ب����ن جوهر كلمة 
"فل�سف����ة" ومقارب����ة هادئة للواقع الكارثي الذي يحيط به..

هك����ذا تتح����ول الفل�سف����ة اىل ع����زاء يف ا�سعب املح����ن ، وهو 
م����ا يوؤكده دو بوتون م����ن ان الفل�سفة ميك����ن اأن ت�ساعدنا يف 
النظ����ر اإىل العامل :" نحن االأن����واع الوحيدة القادرة على فهم 
الك����ون ، حتى ول����و بطريقة حم����دودة ، واأعتقد اأنن����ا �سنفعل 
جي����ًدا لاللتزام بهذا املنظور ، اإذا متكنا من حترير اأنف�سنا من 
نف�سنا ، ف�سوف نكون قادرين على تبني وجهة النظر هذه" .
يف كتابه ال�سهري عزاءات الفل�سفة – ترجمه اىل العربيه يزن 
احل����اج با�سل����وب متميز وممت����ع  قرب الن�����س اال�سلي كثريا 
للق����ارئ العرب����ي –  يحاول دو بوت����ون ان ي�سرح كيف ميكن 
للفل�سف����ة الت����ي يعتقد البع�����س انها ا�سبحت م����ن املا�سي يف 

زم����ن و�سائل االت�سال احلديث����ة ، ان تقدم لنا حلواًل مل�سكالت 
وت�س����اوؤالت مت�س و�سعه الراهن يف حياته اليومية، كما انها 
ت�ساعدن����ا او تق����دم لنا العزاء م����ن خ����الل ا�ستعرا�س مواقف 

ان�سانية مر بها هوؤالء الفال�سفة  ؟ .
اآالن دو بوت����ون املول����ود يف �سوي�سرا ع����ام 1969 ، الب ولد 
يف اال�سكندري����ة مب�س����ر ، وغادرها بعد ع����ام 1952 ليوؤ�س�س 
�سرك����ة ا�ستثم����ار يف �سوي�س����را ، يخربنا ان����ه كان على خالف 
م�ستم����ر م����ع والده ال����ذي اراد من����ه ان ي�سبح رج����ل اعمال  ، 
يق����ول يف ح����وار ترجم����ه اىل العربي����ة حن����ان العلي����اين: " 
عندم����ا بعت اأف�سل الكت����ب مبيعا كان االم����ر بالن�سبة لوالدي 
ا�سب����ه بال�سخري����ة مل يك����ن يعج����ب مب����ا افعل����ه وت�س����اءل عما 
�ساأفعل����ه بنف�سي" ، ق����رر ان ي�سبح موؤلف����ا للكتب منذ اللحظة 
االوىل الت����ي ق����راأ فيه����ا للكات����ب الفرن�سي روالن ب����ارت :" مل 
اأك����ن �ساأُ�سبح ما اأنا علي����ِه االآن لو اأنني مْل اأكت�سف يف بداياِت 
الع�سرين����اِت م����ن عمري اأعم����اَل الفرن�سي روالن ب����ارت ، كان 
بارت ُمْبَتِكرًا يف اأ�سلوبه ويف عر�س موؤلفاته " و�سيقرر بعد 
ان تع����رف على موؤلفات بارت ان يدخل عامل الفل�سفة  ، فما ان 
انته����ى من قراءة كت����اب روالن بارت "  " �س����ذراٌت من خطاِب 
حم����ب " حتى وج����د املخطط ال����ذي �سي�سع من خالل����ه كتابه 
االول ع����ن احلب ، و�ستكون درا�س����ة بارت عن �سمويل بيكت 
مدخ����ال الن يق����دم االن دو بوتون كتابه " كي����ف غرّي برو�ست 
حيات����ك " :" مل يكن التاثري  على م�ستوى االأفكار بقدر ما كان 
عل����ى م�ستوى االأ�سلوب والنهج ال����ذي اتبعه. مل يكن يت�سور 

ان كتبه �ست�سبح على قائمة االكرث مبيعا " 
يف طفولته در�س يف مدر�سة داخلية باك�سفورد ، ي�سف نف�سه 
بان����ه كان طف����اًل خجواًل ، قراأ كتب التاري����خ والفل�سفة واالدب 
عام 1991 بداأ درا�سته للح�سول على الدكتوراه يف الفل�سفة 
الفرن�سي����ة ، لكن����ه فجاأة ت����رك الدرا�س����ة ليتف����رغ لتاليف كتب 

ُتقرب االدب والفل�سفة لعامة النا�س .
ع����ام 1993 ي�س����در اول كتبه بعنوان " مق����االت يف احلب" ، 
بعده����ا يدخل عام 1996 ، عامل ال�سه����رة بكتابه " كيف ميكن 
لربو�س����ت اأن يغ����رّي حياتك؟" ال����ذي بيع منه اك����رث من مليون 
ن�سخة - ترجمه اىل العربية يزن احلاج - بعدها توالت كتبه 
وكان ا�سهره����ا "ع����زاءات الفل�سف����ة ، وكتاب "قل����ق املكانة"- 
ترجم����ه اىل العربية حممد عبد النبي - ف�ساًل عن كتب عديدة 
تناولت مو�سوعات اجلن�س واحلب والدين وال�سعادة والفن 

.
يف عزاءات الفل�سفة يقرتب اآالن دو بوتون من مقولة �سقراط 
ال�سه����رية " اع����رف نف�س����ك " ، حي����ث يعتق����د بوت����ون ان هذه 
العبارة هي تلخي�س حلياتنا واي�سا متثل قدرتنا على معرفة 
ال����ذات ، ويوؤمن ان اأحد مه����ام الثقافة اأن تْعر�س لنا الو�سائل 

التي ُت�ساعدنا يف مهمِة معرفِة ذواتنا :" نحن اأحوج
اإىل مفرداٍت لن�سوغ بها م�ساعر وحاالت ذهنية منر بها، نحن 
اأحوج ما نكون اإىل الت�سجيع الأن نتوحد مع اأنف�سنا بانتظام، 
نح����ن اأحوج ما نك����ون اإىل االأ�سدق����اِء واملتخ�س�س����ن، الذي 
ي�ستمعون اإلينا بتعاطف و بدقٍة عالية، ونحُن اأحوُج ما نكون 

يَء جوانبًا بعيدَة املن����ال الأرواحنا. وقبل كل  اإىل الف����ن، لُي�سِ
�س����يء، نحن بحاجة اإىل اأن تتبنى اأنف�سن����ا خ�سلَة التوا�سع، 

لَت�ْسُهل علينا مهمُة ِفْهِمنا لذواتنا " .
يف عام 2008 ، اأ�س�س اآالن دو بوتون مدر�سة احلياة. مقرها 
يف لن����دن وباري�����س واأم�سرتدام و�سي����ول وا�سطنبول و�ساو 
باول����و وبرل����ن وزيوريخ وملب����ورن ، تقدم مدر�س����ة احلياة 
تعليم����ا يرك����ز ب�س����كل خا�����س على ق�ساي����ا العم����ل والعالقات 
وت����روج للفل�سف����ة باعتباره����ا طريق����ة مهم����ة لعي�����س احلياة ، 
وه����و يح����اول ان يجي����ب على ا�سئل����ة ما ه����ي الفل�سفة ؟ وهل 
االهتم����ام به����ا م�سيعة للوق����ت ، من خالل كت����ب ت�سعى خللق 
ج�س����ًرا م����ن التوا�سل احلميم����ي بن القارئ ، وب����ن االأعمال 
االأدبي����ة والفل�سفي����ة اخلالدة. وه����و الي�سعى لتق����دمي حتليل 
نظ����ري ونقدي لهذه الكت����ب ، وامنا ي�سر على نب�س ما تخبئه 
ه����ذه الكتب ب����ن اوراقها من ا�سياء رمبا تف����وت على القراء ، 
كما ان����ه اليروج لهذه الكت����ب بطريقة حتمل فذل����كات النقاد ، 
وامن����ا يتبع امل�سمون اجلوهري له����ذه املوؤلفات ، من اجل ان 
يع����رث القارئ على طريقة �سهلة وممتعة تو�سله اإىل اكت�ساف 
الدرو�����س االن�سانية ويعلمن����ا طريقة ال�سغف ب����اأدق تفا�سيل 

حكايات الكتب وموؤلفيها
يخربن����ا دو بوتون ان " مدر�سة احلياة " مهمتها ب�سيطة جدا 
وه����ي  ال�سعّي يف زيادِة انت�س����اِر الذكاء العاطفي كمفهوم بن 
النا�����س: " نطمح ان ت�ساعد الفل�سفة على م�ساعدتنا كب�سر يف 
اكت�ساِب الذكاِء العاطف����ي يف عالقاتنا، واأماكِن اأعمالنا، ويف 

االقت�ساديات، والثقافة " .
ي�س����ع دو بوتون خم�سة قواع����د ا�سا�سية ت�سع����ى لها مدر�سة 
احلي����اة ،  اوله����ا ان نع����رف ذاتنا ، فهو ي����درك ان الغر�س من 
الفل�سف����ة قد خل�س����ه �سقراط قبل اكرث م����ن 2500 عام بعبارة 
واح����دة " اع����رف نف�سك " يكتب  :" نح����ن اأحوج ما نكون اإىل 
الت�سجي����ِع الأن نتَوح����د  مع اأنف�سنا بانتظ����ام ،وقبل كل �سيء، 
نح����ن بحاجٍة اإىل اأن تتبنى اأنف�سن����ا خ�سلَة التوا�سع، لَت�ْسُهل 
علين����ا مهمُة فهِمنا لذواتنا . القاع����دة الثانية تتلخ�س يف فهم 
االآخري����ن ، فمثلم����ا علين����ا ان ال نتوق����ع الكثري م����ن االآخرين، 
،فعلين����ا اأي�سًا اأن نتعّل����م اأن ال�سلوكياِت اخلاطئ����ة َتْنبع دائمًا 
َم����ر لنا. نحت����اج لتوجيه  م����ن االأمِل والتوت����ر، ال م����ن �س����ّر ُي�سْ
تعاطفن����ا و�سحذ خيالنا باجتاه اأهداف مل نعتد عليها : اأولئك 
الذين يحبطوننا اأكرث"  ، ويرى بوتون ان القاعدة الثالثة يف 
مدر�س����ة احلياة هي يف العالقات والتي ه����ي امل�سدر الوحيد 
واالأك����رب ل�سعادتن����ا ومعاناتنا يف اآٍن مع����ًا: " ن�سعى ل�سخ�س 
نبادل����ه احل����ب عل����ى م����ّر العق����ود، ونباِدلُ����ه الرغب����ة املتق����دة، 
وااللت����زام، واالهتمام����ات. نحل����م ب�سخ�ٍس يفهمن����ا، �سخ�ٌس 
ن�ستطيع م�ساركته ال�سوق واالأ�سرار، �سخ�ٌس نكون معه على 

طبيعتنا كما يجب. 
القاع����دة الرابع����ة هي العم����ل الذي يجب من خالل����ه ان نخلق 
قيم����ة حقيقيًة من وظائفنا واإن يك����وَن العمل �سمانا ذا مغزى 
ولي�َس ترفًا:" نريد اأن َيْعمل النا�س مبهارِة واإقناع، وبالتايل، 

ِكُن اأن تكوَن املجتمعاُت ناجحًة ومثمرة"  كيف مُيْ
القاع����دة اخلام�س����ة وه����ي الثقاف����ة  والت����ي يق����رتح  اأن تكوَن 
ذاَت قيم����ة نظ����رًا لقدرتها عل����ى تلبية احتياجاتنا م����ن التعليِم 
والتوجي����ِه والتعزي����ِة وتكوي����ِن وجه����اِت النظ����ِر والت�سجيِع 
والت�سحيح :"  ميكن اأن الثقافة  ت�ساعدنا على اإدارة امل�ساكل 
العادية من احلياة اليومية  مثل امليِل اإىل االنزعاِج غرِي املفيِد 
م����ع االأ�سخا�����سِ الذين نحبه����م، وفقدان املنظ����ور فيما يتعلُق 
بامل�سائ����ِل الب�سيطة، والتخل����ي عن التعاطِف م����ع االأ�سخا�ِس 
الذين ي�ستحقون يف الواقع تعاطفنا، واأن نق�سو على اأنف�سنا 
حينم����ا نخطئ. ونحن نعتق����د اأن العامل حتى هذه اللحظة، مل 
َي�ْسَتِغَل االإمكاناِت العالجيِة احلقيقيِة للثقافِة كما هو مطلوب 

وال نتعلم  كيفيِة اال�ستفادِة منها بطريقٍة منهجية " 
يج����د دو بوتون بان خمالفة ال�سائد هو مهمة الفل�سفة االوىل  
ويف كت����اب  "ع����زاءات الفل�سفة"، ي�ستعن ب�سق����راط لالإ�سادة 
بالقدرة على خمالفة االآراء ال�سائدة يف اأي ع�سر، بل �سرورة 
واأهمي����ة ذل����ك يف بع�س االأحيان. يدع����و دو بوتون من خالل 
ه����ذا النم����وذج اإىل َع����دم االن�سياع لق����وة اجلماع����ة والعقائد 
املهيمن����ة على جمتمٍع ما يف حلظٍة ما، واالحتكام بداًل من ذلك 
اإىل �س����وت العقل وال�سمري، حّتى يبني املرء معتقدات فردية 
خا�س����ة ب����ه دون اأن يخ�سى اال�سط����دام بج����دران املوؤ�س�سات 
والثوابت. غري اأنه ال يذهب اإىل حد التطرف يف دعوته هذه، 
فيكتب : " ُيرينا الفيل�سوف �سقراط طريَق النجاة ِمن وهمن 
�سديدين: اأن نن�ست دوًما، اأو اأن ال نن�ست اأبًدا، اإىل اإمالءات 
الراأي ال�سائد. ولكي نح����ذو حذوه، �سنفوز حتما لو �َسعينا ، 

بداًل من هذا ، اإىل االإن�سات دوًما اإىل اإمالءات العقل".

آالن دو بوتون .. الفلسفة حين تساعدنا على تغيير حياتنا

يطلق عليه لقب فيلسوف مدرسة الحياة، 

فيام يصفه البعض بانه صاحب فلسفة لن 

تصمد طويال ،لكنه يدعونا ان نتمثل درس 

" سقراط " الذي ظل يطالبنا ان ال ننصت 

أبدا إىل إمالءات الرأي السائد، بل اإلنصات 

إىل إمالءات العقل . 
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 محمد طيفوري 

يف ه���ذا اخل�سم، ب���رزت اإىل الواجهة اأ�سم���اء حتاول قدر 
امل�ستط���اع - كل م���ن زاوي���ة نظر خا�سة - اإع���ادة االعتبار 
للفل�سف���ة، بتقريبها اإىل الت���داول اليومي لالأف���راد، وبعث 
احلي���اة يف املقول���ة االأبيقورية. رغم ما لقي���ه هذا الف�سيل 
"ب���ارت، فريي، �سبونفي���ل، اأونفري..." من نقد وتهجم، 
واتهام بال�سعبوية والتهريج، واللهث وراء منطق ال�سوق 

واالإعالم؛ اأي اخل�سوع ملبداأ "ما يطلبه اجلمهور".
اآالن دو بوت���ون فيل�س���وف بريط���اين معا�س���ر ينتمي اإىل 
هذه املدر�سة، ويظهر ذلك من خالل النقا�سات التي تثريها 
موؤلفات���ه ب�ساأن الق�سايا املعا�سرة، كم���ا �سارك عام 2008 
يف تاأ�سي����س موؤ�س�س���ة عاملي���ة، اأطلق عليها ا�س���م "مدر�سة 
احلي���اة  School of life، ته���دف اإىل تطوي���ر ال���ذكاء 
العاطفي، واإعم���ال ال�سيكولوجيا والفل�سف���ة والثقافة يف 
احلياة اليومية. باخت�س���ار توجيه املعرفة اإىل احلياة، ال 

املعرفة اإىل غاية املعرفة ذاتها.
تب���دو كتاب���ات دو بوت���ون الأول وهلة اأقرب م���ا تكون اإىل 
اأفكار مدرب���ي التنمية الب�سرية، ممن يقدمون اإىل زبائنهم 
حل���وال �سحري���ة، وعلب���ا جاه���زة م���ن التحفي���ز الذات���ي، 
ت�سل���ح اأن تكون ح���ال لكل احلاالت واالأو�س���اع والق�سايا 
وامل�س���كالت. لك���ن االإبح���ار يف �سفحات ما يكتب���ه الرجل 
يظه���ر اأنه ف�س���ل الوق���وف اإىل جان���ب االإب���داع والفردية 
واخل���روج عن االإجماع، فاختار طريقا �سعبا، حيث يعمل 
يف م�ساري���ن يب���دوان � ظاهريا على االأق���ل – متناق�سن. 
فهو يعي���د اإنتاج وا�ستك�س���اف املعرف���ة االإن�سانية الرفيعة 
يف الفل�سفة واالأدب، ويعمل على �سياغة ما ا�ستخرجه من 
رحالته تلك يف �سورة مركزة ومب�سطة لالأذهان واالأفهام.

ال ي�سع���ى موؤلف "الفن كعالج" )2013( اإىل تقدمي اأجوبة 
قطعي���ة وحل���ول جاهزة مل���ا يثريه م���ن اأ�سئل���ة واإ�سكاالت 
بق�س���د جت���اوز عقب���ات ومطبات احلي���اة، بقدر م���ا ير�سم 
خريط���ة طريق، ي�سع �سمنها مع�س���الت حياتنا املعا�سرة 
يف �سياقها االإن�ساين االأ�سمل، وير�سد تطورها عرب اأزمنة 
واأماك���ن متباين���ة، ما ي�ساع���د القارئ عل���ى حتديد �سورة 
اأو�س���ح واأدق للمفه���وم اأو امل�سكل���ة الت���ي يت���م تناوله���ا، 

ويعينه على اإبداع نظرته اخلا�سة بناء على هذا االإملام.
ب���ن الفين���ة واالأخ���رى، ي�س���دم ق���راءه مبواقف���ه النقدية 
احل���ادة جتاه قناع���ات وظواه���ر ومواقف تطّبعن���ا معها، 

حتى اأ�سحت بالن�سبة اإىل اأغلبنا عادية وماألوفة، فيما هي 
عك����س ذلك يف ميزان النقد الفل�سفي لدى فيل�سوف احلياة 
اليومي���ة. فالتعليم عن���ده �سمم لتح�سيننا م���ن نقي�ستن 
اثنت���ن: اأننا ال نعي�س فرتة طويل���ة، متكننا من معرفة كل 
ما يجب علينا معرفته يف هذه احلياة، والثانية اأن كل فرد 

منا يت�سم بالغباء اإىل حد ما.
لك���ن ه���ذا مل يدف���ع االأفراد نح���و مراجع���ة مواقفه���م بهذا 
ال�س���اأن، فبح�سب موؤلف "مباهج العمل" )2009( "ما زلنا 
انتقائين يف املجاالت التي نرغب يف تثقيف اأنف�سنا فيها. 
فنحن - على �سبيل املثال - نقلق قلقا بالغا على من يدر�س 
اأبناءن���ا م���ادة الريا�سيات، وال نلقي باال مل���دى جاهزيتهم 
للتاأقلم مع احلياة اأو التوتر". ما يعني اأن طاقاتنا موجهة 
يف االأ�سا�س اإىل االأ�سئلة املادية والعلمية والتقنية، ال اإىل 

االأ�سئلة النف�سية والعاطفية.
ه���ذا التحي���ز امل�ستم���ر واملتزاي���د ع���رب التاري���خ الب�سري 
اأثق���ل كاهلنا، حيث تزام���ن التقدم االإن�س���اين اال�ستثنائي 

يف املج���االت املادي���ة والتكنولوجية مع الرك���ود النف�سي. 
فنح���ن اأقل حكمة م���ن ال�سومري���ن، وخمت�سن يف تغيري 
اأماك���ن اإقامتنا. يع���زى هذا االأمر بح�س���ب �ساحب "بنيان 
ال�سع���ادة" )2006( اإىل التعريف اجلزئي الذي ن�ستخدمه 
للذكاء، فهو من دون متييز بن معان كثرية اأخرى، اعتقاد 
مف���اده جمع ال�سهادات من جامعات مرقومة، والرباعة يف 

حل امل�سكالت التقنية والتحديات التجارية.
م���ن جملة مواقف���ه الفريدة، م���ا عرب عن���ه يف حما�سرة له 
التفاوؤل م�س���در الغ�سب  اأن  اأك���د  الت�س���اوؤم"، حن  "ع���ن 
وخيب���ات االأمل. فاملتفائل يعتق���د اأن العامل يجب اأن يكون 
مثالي���ا وخالي���ا من البوؤ����س وم���ا اإىل ذلك. بن���اء على هذا 
املعتقد، يرى اأن التفاوؤل غري �سحي، لذا ينبغي جتنبه قدر 
االإمكان لنحظى بحياة جيدة. يف املقابل يرى اأن الت�ساوؤم 
اأمر �سحي وجي���د، فاملتفائل واملت�سائ���م كالهما يتمنى اأن 
تاأخ���ذ االأم���ور يف احلياة منحى جيدا على ق���دم امل�ساواة، 
بي���د اأن االإدراك باأن االأمور قد ت�سوء، يجعل املت�سائم اأكرث 

براع���ة يف �سم���ان النتائ���ج اجلي���دة التي يح���اول كل من 
املتفائل واملت�سائم احل�سول عليها يف النهاية.

ا�ستعر����س ه���ذا الفيل�س���وف - يف كتاب���ه الظري���ف "كيف 
ميك���ن لربو�س���ت اأن يغ���ري حيات���ك؟" )1997( ع���ن ه���ذا 
الروائي الفرن�سي املعروف ب�سعوبة اأ�سلوبه وتعقد عامله 
- ت�سع���ة درو�س اإن�سانية مهم���ة ا�ستقاها من حياة و�سرية 
مار�سي���ل برو�سيت. ج���اءت على غرار عن���وان الكتاب يف 
�سيغ���ة �سوؤال، من بينها؛ الدر�س الثاين: كيف تقراأ ذاتك؛ 
الدر����س الثالث: كيف تاأخ���ذ وقتك؛ الدر����س الرابع: كيف 
تعاين بنجاح؛ الدر�س ال�سابع: كيف تفتح عينيك؛ الدر�س 

التا�سع: كيف تقلل من اأهمية الكتب؟
كت���ب وحا�سر و�ساجل دو بوتون كث���ريا عن احلب، فاأول 
موؤلفاته التي تعود اإىل عام 1993 كانت عبارة عن رواية، 
اخت���ار له���ا عنوان " مقاالت يف احل���ب"؛ حتولت يف �سنة 
2010 اإىل فيل���م �سينمائي، ثم ع���اد اإىل املو�سوع جمددا، 
قب���ل ثالث �سن���وات خل���ت، فاأ�س���در كت���اب "دورة احلب" 
)2016(، وتبق���ى اخلال�سة ذاتها ه���ي اأن "احلب مهارة"، 

ولي�س غريزة اأو م�ساعر حما�سية قد تخاجلنا.
يج���د القارئ املتخ�س����س والعادي نف�س���ه يف كتابات هذا 
الفيل�س���وف - ال���ذي ال يدع���ي اأن���ه يق���دم اأعم���اال اأكادميية 
عميق���ة، بقدر ما يحاول اجرتاح اأفق جديد للكتابة - يقوم 
على النب�س يف �سفحات تراث فل�سفي اإن�ساين كبري، �ساع 
كثري من جواه���ره وكنوزه بن تعقيدات وطال�سم النخبة 
وجتاه���ل اجلمهور والع���وام. وبث الروح في���ه من خالل 

ربطه مبع�سالت وم�سكالت احلياة املعا�سرة.
هذا ما ظهر بجالء يف كتاب���ه "عزاءات الفل�سفة" )2000( 
حي���ث قدم للقارئ العادي كي���ف ميكن للفل�سفة - هذا العلم 
االإن�ساين الذي يكاد ي�سب���ح من احلفريات اأو مادة مثرية 
لل�سخري���ة - اأن تقدم له حلوال عملية مل�سكالت وت�ساوؤالت، 
مت����س و�سع���ه الراه���ن يف حيات���ه اليومي���ة، وم���ا اأنواع 
الع���زاء؛ اأو تهوي���ن االأثق���ال، التي قد يوفره���ا بع�س كبار 
الفال�سف���ة. واأي�س���ا يف كتاب ال يقل اأهمية، لن���ا عودة اإليه 
قريبا - يف �سفحات "االقت�سادية" - بعنوان "قلق ال�سعي 
اإىل املكان���ة" )2004( الذي يك�سف في���ه حقائق مثرية عن 
القل���ق اجلماعي املزمن يف ت�سل���ق ال�سلم االجتماعي، وما 
يرتبط بذل���ك من ا�سطرابات، وتاأثريه يف ت�سكيل ال�سور 

االجتماعية لديها

عن جريدةاالتحاد المغربية 

آالن دو بوتون .. مؤسس 
" مدرسة الحياة " 

يرى أبيقور الفيلسوف اليوناين أن دور الفلسفة هو إعانة وإرشاد األفراد وهم 

يبحثون عن السعادة الحقة، وعن ذلك قال "كام ال يكون للطب أي نفع عندما ال 

يتخلص من العلة الجسدية، ستكون الفلسفة غري ذات نفع ان مل تتخلص من 

معاناة العقل". لكن أطروحة أبيقور هذه مل تعد ذات شأن يف هذا العرص، بعد 

أن أضحت الفلسفة أقل شأنا مام كانت عليه يف سالف األزمان والحقب. فالكل 

بات منخرطا يف دوامة الحياة اليومية، مبا تفرضه من إيقاع خاص له نسق 

تفكريي معني، قىض عىل التنوع الفكري الذي يعد حاضنة لألسئلة الفلسفية.
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 ترجمة: حنان العلياني

- من الفيلسوف الذي كان له األثر األكبر على آالن دو 
بوتون؟ ولماذا؟

ِب���ُح ما اأن���ا عليِه االآن لو اأنن���ي مْل اأكت�سف يف  �سْ مل اأُك���ْن �ساأُ
بداي���اِت الع�سريناِت م���ن ُعُمري اأعم���اَل االأكادميي وكاتب 
اأح�س�س���ُت  ب���ارت. كث���ريًا م���ا  املق���االِت الفرن�س���ي روالن 
باالرتب���اك جت���اه حنين���ي للكتاب���ِة يف �سن���واِت درا�ست���ي 
اجلامعية، ومل يكن لدّي ت�سوٌر عما �ساأ�سبح عليه ككاتب، 
م يل ال�سجاعة لل�سروع  فلم مير علّي حينها ما مُيِكُن اأن يقِدّ
يف الكتابة. مل اأكن متحم�سًا كفايًة للروايات، ومل اأكن قادرًا 
�ُس حكايًة واحدة، ولكن الرواياُت الواقعيُة  عل���ى اأن اأْق�سُ
الت���ي َعَرْفُتها اآن���ذاك، كان���ت مو�سوعّيًة وال ُتث���ري اهتمام 
الق���ارئ اأو �سيئ���ًا م���ن ه���ذا القبيل، اأم���ا املذك���رات، فكانت 
تفتقُر اإىل االأ�سا�ِس الفكري الذي لطاملا احتجُت اإليه. ثم ما 
لبثُت اأِن اكت�سفُت هذا الكاتب الفرن�سي روالن بارت، الذي 
جعلن���ي اأتعَل���َم طريقًة جديدًة يف الكتاب���ِة الواقعية. كانت 
ُج���ُلّ اأعماله ح���وَل االأ�سياء االأك���رث من عادي���ة، كم�سحوِق 
الغ�سي���ل وب���رج اإيف���ل والوقوع يف احل���ب والتنانري ذات 

االأطراف الق�سرية والطويلة و�سور والدته.
ولك���ن يف نف����س الوقت، كان له تاأثرٌي عل���ى هذه املوا�سيع 
حينم���ا ا�ستح�سَر التعلي���م التقليدي والعقلي���ة الفل�سفية. 
عرف ب���ارت كيف يربط بن الكاتب امل�سرحي جان را�سن 
والعط���ل ال�سيفي���ة، وب���ن املفكر فروي���د وَتَرُق���ب مهاتفَة 

احلبي���ب. حيث َلَفَظْت اأعمالُ���ُه الَبْوُن ال�سا�س���ع بن َطَريَفّ 
النقي�س التي اّت�َسَمْت بها اأعماُل اأغلب الفنانن املعا�سرين 
اأمثال ال�ساعر االأيرلندي جيم�س جوي�س ونظريه �سمويل 
بكي���ت، والفن���ان مار�سي���ل دو�سام���ب ونظ���ريه جوزي���ف 
كورنيل. متّيز بارت بنظرته الثاقبة لروؤية اأدِقّ التفا�سيل 
يف املوا�سيع العميقة. كان بارت ُمْبَتِكرًا يف اأ�سلوبه ويف 
عر����س موؤلفاته كغ���ريه من الفنان���ن املعا�سرين )توزعت 
اأعمال���ه بن البنوي���ة ومابعد البنوية(، حي���ث َحَمَلْت ُكُتُبه 
الكث���رَي من ال�س���ور، والتالعِب باخلط���وِط املختلفة. كتَب 
بارت كتاب���ًا كاماًل بعن���وان: �س/ز، وال���ذي متحور حول 
ق�س���ٍة ق�سريٍة ل���� بلزاك، والت���ي متّيزْت بتحلي���ِل ُكُلّ �سطٍر 
بطريق���ٍة التخل���و من الهو����س والتدقي���ق املو�سوعّي. لكن 
���م باالتزاِن  كتابات���ه مل تخل���و من احل����ّس التقلي���دي املّت�سِ
و�سب���ط النف�س. م�سى ب���ارت على ُخَط���ى “االأخالقيون” 
الفرن�سي���ون )والذين مل اأ�سمع به���م من قبل اإال من كتابات 
ب���ارت(، اأمث���ال احلكي���م الفرن�س���ي فران�س���وا دي ال رو�س 
فوكول���د ومي�سي���ل دي مونت���ن )رائ���د املقال���ة احلديث���ة( 
واالأديب الفرن�سي ج���ان دي ال برويري والكاتب الفرن�سي 
نيقوال �سامفور. األهمتني ُكُتُب بارت التي َتَلْت هذا الكتاب 
وحت���ى اآخِر كتاٍب َله، فكتاُب “�س���ذراٌت من خطاِب حمب” 
�ساع���دين يف ت�سكي���ِل مالم���ح كتاب���ي االأول يف مو�س���وع 
احل���ب. وماكتبه عن “را�سن” و”بكي���ت” بو�سفهم اأباآءًا 
روحي���ن لكتاب “كي���ف غرّي برو�س���ت حيات���ك”، فالتاأثري 
مل يك���ن عل���ى م�ستوى االأف���كار بقدر ما كان عل���ى م�ستوى 

االأ�سلوب والنهج الذي اتبعه.

- تــرّوج حضرتــك للفلســفة كطريقــة لعيــش الحياة 
وتقبــل المــوت. تعنــي الحيــاُة الكريمــُة فــي عصــٍر 
العولمٍة واالقتصاد المالي أشــياًء مختلفة على غرار: 
معرفــة معلومــات وبيانــات أكثــر، وأن تكــون خبيرًا 
بشــيٍء مــا. ونجد الفالســفة في المقابــل ال يتفقون 
على أي شــيء، وهذه هــي ماهية الفلســفة، وعليه 
قد يقوُل قائل أن الفلسفة ليست إال مضيعة للوقت، 

فما هو تعليقك؟
م���م التعلي���ُم  اأوؤم���ن مبب���داأ التعلي���م العاطف���ي، حي���ُث ُي�سَ
لتح�سينن���ا من نقي�ست���ن اثنتن. االأوىل: اأنن���ا ال نعي�س 
فرتًة طويلًة متكننا من معرفِة كل ما يجب علينا معرفته يف 
هذه احلياة، والثانية: اأن كل فرٍد منا يت�سم بالغباء اإىل حٍدّ 
م���ا.  ولكننا –نظريًا على االأقل وبف�سل التعليم- ن�ستطيع 
يف غ�س���ون �سنواٍت قليل���ة اأن نبيني خمزون���ًا من الروؤى 
التي تتطل���ب من العباق���رة �سنينًا للح�س���ول عليها. ثمرُة 
اآالٍف م���ن ال�سنِن م���ن التفكرِي املَُتَبّح���ِر يف علٍم من العلوم 
قاِب���ٌل لالخت���زاِل يف جمموع���ِة كت���ٍب يف غ�س���ون �ساعاٍت 
مع���دودة.  ُي�ساهم النظام التعليم���ي يف الفائدِة اجلماعيِة 
بخل���ق حلظ���اٍت وام�سة من ال���ذكاء الف���ردي، فُي�َساِهم يف 
ا�ستقرار ال���ذروة لعقولنا الفو�سوي���ة وال�سفيقة، واإطالة 
جناتها يف فرتة العمر االفرتا�سي الواحد اإىل ما النهاية. 
َد حم�س���ول النبوغ، فالتعليم  فه���ي ت�سمح للغباِء اأن َيْح�سُ
ي�سم���ُح لنا باأن نحظ���ى بحياٍة نتمتع فيها ب���ذكاٍء اأكرث مما 
نحن عليه. فغالبيتنا –كٌلّ على حدة- ل�سنا باأذكى من بقرٍة 
اأو طائ���ر، ولكن على عك�س احليوانات، منتلك القدرة على 

التعّل���م من االأذكى يف القطيع. في�سف���ع لنا اأننا بن الفرتة 
واالأخ���رى نرتاد للذه���اب اإىل املدر�سة. ولكن ال�سوؤال هو: 
ماه���ي املدار�س املوجودة؟ فلدينا مدار�س لتعليم الطرياِن 
وجراح���ِة االأع�س���اِب والهند�س���ِة املالي���ِة واإدارِة التوريِد، 
البلوتوني���وم  خ�سائ����س  تعلي���ِم  عل���ى  ق���ادروَن  فنح���ُن 
ع���ن  معلوم���ات  ومنل���ك  الكهرومغناطي�سي���ة،  واملب���ادئ 
ج�سيم���ات البنت���ا ك���واركات ونظري���ة الكرومودينامي���كا 
الكمومي���ة. ولكنن���ا مازلن���ا انتقائي���ن يف املج���االت التي 
نرغ���ب بتثقي���ف اأنف�سنا فيه���ا، فنحن نقلُق قلق���ًا بالغًا على 
م���ن ُيدّر�س اأبناءنا م���ادة الريا�سي���ات، وال نلقي بااًل ملدى 
جاهزيتهم للتاأقلِم مع احلياِة الزوجيِة اأو التوتر. فطاقاتنا 
موجه���ٌة لالأ�سئلِة املاديِة والعلميِة والتقنية، ال اإىل االأ�سئلِة 

النف�سيِة والعاطفية.
نتعَل���ُم الكث���رَي يف املدار����سِ ويف ف�سولن���ا الدرا�سي���ة عن 
ال�سفائ���ِح التكتوني���ة، وتك���ّون ال�ُسُح���ب، وال نتعّل���ُم م���ا 
يكف���ي ع���ن كي���ف ين�س���اأ الغ�س���ُب اأو اآلي���ة احل���ب، وُنَعّلم 
الكث���ري ع���ن خ�سائ����س ال�سبائ���ك املعدني���ة، والقلي���ل عن 
احل�س���د وال�سع���ور بالذن���ب. فكما ل���و اأننا نعتق���د �سمنيًا 
ب���اأن االإدراك العاطفي يف جوهره �س���يٌء غري قابل للتَعلُّم، 
وبعي���ٌد كل البع���ِد ع���ن املنط���ِق واملنهجي���ة. وعلي���ه فاإنن���ا 
جن���د اأنف�سنا ننب���ُذ الغريزة الفردية واحلد����س. اإننا نرتك 
اجلمي���ع يبحث���ون يف متاه���ة م�ساعره���م عل���ى طريقته���م 
ُح اأن ُيعيَد كُلّ  اخلا�س���ة، وكخط���وٍة قويٍة وحكيم���ٍة، اأق���رَتِ
جي���ٍل اكت�س���اف قوانن الفيزي���اء مبفردهم. حتيزن���ا اأثَقَل 
كاِهَلن���ا: تزام���َن التق���دُم اال�ستثنائي يف املج���االِت املاديِة 

حول العالقة بين الحب، والزواج، واأللم

حوار مع آالن دو بوتون

سّخر ضيف هذه الحلقة -آالن دو بوتون – نفسه لإلجابة عىل سؤال واحد ورئييس: كيف نعيش حياة جّيدة؟ ضيفنا هو مؤسس 

“مدرسة الحياة، وهي مؤسسة عاملية تهدف إىل تطوير الذكاء العاطفي، كام تهدف إىل التطبيق العميل للسيكولوجيا، 

والفلسفة، والثقافة يف حياتنا اليومية. يتميز ضيفنا يف كتبه ومقاالته ومحارضاته بأسلوبه السهل واملمتع، وهو ما خلق له 

جمهوًرا عريًضا من القراء، وقد سبق وأن ُترجمت بعض أعامله إىل العربية مثل كتايب عزاءات الفلسفة وكيف ميكن لربوست أن 

يغري حياتك، كام ُترجمت أشهر مقاالته مل ستتزوج الشخص الخطأ عىل حكمة. آالن دو بوتون، يسعدين أن أرحب بك ضيًفا عىل 

حكمة يف حوار لعله األول لك عربًيا.
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والتكنولوجي���ِة مع الركوِد النف�سي. فنح���ُن اأقُلّ حكمًة من 
ال�سومري���ن، وخ���رباء يف تغي���رِي اأماك���َن اإقامتن���ا، بينما 
نبقى مبتدئ���ن يف ا�ستخدام وظائفن���ا الذهنية. بحوزتنا 
تقني���ة احل�س���ارات املتقدم���ة على امل�ست���وى لعاطفي التي 
مل تتغ���ري من ع�سر الكهوف. اإننا ق���ادرون على التنقل يف 
الك���ون ب�سرع���ة اأ�سرع م���ن ال�سوت، ونع���اين يف التعامل 
م���ع املحت���وى اجلام���ح يف الف����س االأمامي م���ن اأدمغتنا. 
منتل���ك ال�سهي���ة والغ�سب املدمر يف الكائن���ات الرئي�سيات 
البداي���ة واملتمثلة يف امتالك الروؤو����س النووية. تعريفنا 
ملفه���وم ال���ذكاء �سبٌب لذل���ك جزئي���ًا، حي���ث ُا�ستخدمت من 
دون متيي���ٍز بن معانيه���ا الكثرية وغ���ري املتوافقة، فنميُل 
لالعتق���اِد ب���اأن ال���ذكاء احلقيقي قد يعن���ي �سيئًا م���ن قبيل 
جم���ع ال�سهادات م���ن جامعاٍت مرموق���ة، والرباعُة يف حل 
امل�س���اكل التقني���ة والتحديات التجاري���ة. نثور �سد بع�س 
حدود ت�سنيفاتنا، فنالحظ فيما ن�سنفه باحليوات الذكية 
اأنواع���ًا من احلماقة القوية وامل�ستمرة واملت�سقة جنبًا اإىل 
جن���ب بطريق���ة اعتيادية، وحتتف���ي باأ�سكاٍل م���ن االأملعية. 
فنتعج���ب اأّنى لها اأن تكون به���ذا ال�سكل االأملعي ويف نف�س 
الوق���ت تك���ون م�سو�س���ة، اأَنى له���ا اأن تكوَن فِطن���ًة وميالًة 
لالنتق���اِم وع���دم الت�سال���ح يف ذاِت الوق���ت، حي���اٌة ي�سي���د 
به���ا النظ���ام التعليمي، ولكنه���ا مهزومٌة م���ن العامل. نحن 
على �سفى حف���رٍة من االحتماالت املبهم���ة، فاحلاجة ما�سة 
مل�سطل���ٍح يلتقُط معنًى �سريحًا ووا�سح���ًا، وال يقل اأهمية 

عن القدرات العقلية.
ميكنن���ا جمع خم�س���ُة مهاراٍت اإدراكي���ٍة ممّيزة حتت عبارة 
)تاريخ���ه  لذات���ه  االن�س���اِن  ِفْه���ُم  االجتماع���ي”:  “ال���ذكاء 
م�ساع���ره  م���ن  ن���ِه  ومَتُكّ الروحي���ة،  واأعمال���ه  النف�س���ي، 
ون�سجها(؛ املقدرة على االإح�سا����س باالآخرين والتعاي�س 
معه���م )بتوف���ر الق���در املطل���وب م���ن ال�س���رب وامل�ساحم���ة 
وال�سكين���ة واالإح�س���ان وح�سن الظ���ن(، واكت�ساِب موهبِة 
التعام���ِل يف العالقات )ب���كل ما تتطّلُبه ه���ذه العالقات من 
التوا�س���ِل واظه���اِر ال�سع���ِف والك���رِم واحل����سِ الفكاه���ي 
وتَفُه���ِم الرغب���اِت اجلن�سي���ة وتقدمي بع����سِ التن���اُزالِت(، 
وفهم الركائز العاطفية لهذا العامل العملي، واالنفتاح على 
م�ساع���ر ال�سكر والتقدي���ر مع التكيف م���ع االأمل مبا يحفظ 
الكرامة، والتكي���ف مع اخل�سارة والوفاة.  اأوجه الق�سور 
يف ه���ذا املقام هي انعدام وجود االهتمامات الثانوية بكل 
اأ�س���ف، فكل �سيء ميك���ن اأن ُي�ّسكل خطاأً كارثي���ًا مثل اأ�سواأ 
االأخط���اء الت���ي ق���د حت�سل يف املج���ال امل���ادي اأو التقني. 
تتن���ازل حياتن���ا ب�سهولة ع���ن اأبعاده���ا العاطفي���ة كما هو 
احلال يف التاأثري االأكرب القت�سادنا و�سيا�ساتنا وحروبنا.

- ذكــرت فــي كتابــك “عزاءات الفلســفة ” بــأن باعة 
الكتب يمثلون وجهًة قّيمة لمن يشعر بالوحدة، أخذًا 
بعيــن االعتبار عــدد الكتب التي ُكتبــت ألن مؤلفيها 
لم يجدوا مــن يتجاذب أطراف الحديــث معهم، فهل 

يشعر آالن دو بوتون بالوحدة بطريقة ما؟
لعل���ه يوج���د عدٌد م���ن االعرتاف���اِت امل�سببِة للح���رِج والتي 
ميك���ن اأن نب���وح به���ا ع���دا كونن���ا وحيدي���ن، فالفر�سي���ة 
االأ�سا�سي���ة هي اأنه ال يوج���ُد �سخ�ٌس حمرتٌم قد ي�سعُر باأنه 
مع���زوٌل قط، اإال اإذا غرّي بل���ده اأو اأ�سبح اأرماًل/اأرملة. لكّن 

احلقيقَة اجلليَة هي اأّن اأق�سى درجاِت الوحدِة هي جزٌء ال 
ِكُن تغي���ريه من تكوين االن�سان احل�ّسا�س والذكي، هي  مُيْ
�سفٌة اأ�سا�سّيٌة يف الوجوِد املَُعّقِد لالإن�ساِن وتكوينه، ولهذا 

عدُة اأ�سباٍب جوهرية:
اع����رتاف واإق����رار االآخري����ن باحتياجاتنا – م����ع اأننا ن�سعُر 
بالراح����ِة مل�ساركِة غالبيِة هذ االحتياج����ات، �سيكون مزعجًا 
للمجتمع ككل. فكثرٌي من االأف����كار القابعة يف خبايا عقولنا 
غريبٌة اأو متناق�سٌة اأو حاذقٌة اأو مثريٌة لدرجِة اأننا ال ن�سعُر 
باالأم����اِن لالإف�ساح عنها الأي �سخ�ٍس اآخ����ر. لذا جنُد اأنف�سنا 
ب����ن خيارين اأال وهم����ا: اإما اأن نكون �سادق����ن مع اأنف�سنا، 
اأو نك����ون مقبول����ن م����ن االآخري����ن، ولعلنا نتَفّه����ُم اختيارنا 
للخيار االأخ����ري. يتطّلُب اال�ستماع لتج����ارب حياِة االآخرين 
جهدًا ال ُي�ستهاُن به لكي يَتَمّكن امل�ستمُع من التعاطف مع ما 
ميرون به من جتارب، وال ينبغي لوُم االآخرين على َف�َسِلِهم 
يف التو�سِل ِلَفْه����ٍم عميٍق لذواتنا، فلعّله����م يريدون االلتقاء 
بنا، ولكن يجب اأن نتقبل اجلهد الذي يبذلونه للحفاظ على 
اأن تك����ون حياتهم ه����ي حمور احلديث معه����م. �سرحل عن 
ه����ذه الدني����ا وحيدين، مما يعني اأن اآالمن����ا يف هذه احلياِة 
نتحَمله����ا وحدنا، وبالرغم من وج����ود من ي�سجعنا يف هذه 
احلي����اة، اإال اأننا ُنْبِحُر وحيدي����ن يف املحيِط وجنابه الغرَق 
يف االأم����واِج العاتية، ومهم����ا َبَلَغْت َلَطاَف����ُة االآخرين، فاإَنهم 
�سُيَلّوح����ون ب����كل هدوء م����ن �ساط����ئ االأمان. م����ن امل�ستبعِد 
����َد �سخ�س����ًا تتواف����ُق اأرواحنا معه متام����ًا، على  ج����دًا اأن جَنِ
الرغ����ِم من توقنا لالن�سجاِم الكامِل م����ع هذه الروح، �سنجد 
تناف����رًا م�ستم����رًا، الأنن����ا وجدن����ا عل����ى ظه����ِر الب�سيط����ِة يف 
اأوقاٍت خمتلفة، فنح����ن ثمرُة الختالِف العائالِت والتجارِب 
واخللفي����اِت الثقافية. فلن نتفق جميعًا على راأي واحد اإذا 
�ساهدن����ا نف�س الفيل����م، ولن نت�سارك نف�����س االأفكار حينما 
ترتف����ع اأعينن����ا لل�سماء املزّين����ة بالنجوم، فق����د تتدفق من 
اأحدن����ا م�ساع����ٌر فيا�س����ة، وق����د ت�ستث����ار م�ساع����ُر ال�َسَجِن 
واحُلْزِن يف نفو�����سِ بع�سنا ال�سرتجاعهم تفا�سياًل موؤملة 

رّيٌ لدرجِة الفكاهة. عن حياته اخلا�سة، االأمر فعاًل حُمَ
لن جن����َد االأ�سخا�����سَ املنا�سبن ليفهمونن����ا على االأغلب، 
ولكنه����م متواج����دون حولن����ا واإن مل ت�سنِح لن����ا الفر�سة 
لنلتقيه����م. فلعلن����ا مررنا به����م يف ال�س����ارع، حتى واإن مل 
يك����ن لدين����ا اأدن����ى فكرة ع����ن اإمكاني����ة التوا�س����ل معهم. 
ولرمب����ا اأخذهم املوت قبل اأ�سبوع����ن يف مدينة بعيدة، 
الث����اين  الق����رن  يف  اإال  ُيخَلق����وا  اأن  له����م  ُيكت����ب  مل  اأو 
والع�سرين، فهذه لي�ست موؤامرة، ولكننا نحتاج جرعَة 

حٍظ زائدٍة لنتواجَد معهم.
اأ�سخا�س����ًا عميق����ي  كن����ا  ل����و  بّل����ة  الط����ن  يزي����ُد  وق����د 
وج����وُد  اإمكاني����ة  فَتِق����ُلّ  التب�س����ر،  وح����ادّي  التفك����ري 
اأ�سخا�����سٍ مت�سقن وذواتنا. األي�س����ت تلك باالأ�سطورِة 
الرومان�سي����ِة القائلِة باأّن الوحدَة ه����ي ال�سريبة التي 
يتعّنُ علينا َدْفُعَها ِلُنَكّفَر عن الغمو�ِس والتعقيِد الذي 

َيْكَتِنُف ُعُقوَلنا؟
فمنُذ زمٍن بعي����د، كانت الرغبُة العارمُة يف اأن يحظى 
الب�س����ُر بعالق����ٍة حميميٍة اأق����وى من الرغب����ِة يف َخْلِق 
����َد اأنف�سنا  حدي����ٍث ُمْثِم����ر، فينته����ي االأم����ُر ِبن����ا اأْن جَنِ
ِري����َن بعالق����اٍت م����ع اأ�سخا�ٍس ال جن����ُد الكثرَي  ا�سَ حُمَ
ِلَنُقولُ����ه له����م ملج����رد اأننا كنن����ا مهتمن ب�س����كل االأنف 

ول����ون العين����ن اجلذابت����ن. وبالرغم م����ن كل م����ا قيل، من 
املفرت�����س اأال نك����ون متوج�س����ن اأو مرتبك����ن ب�سب����ب هذه 
الوحدة املنت�سرة. فالكاتب االأمل����اين “غوته” والذي َحِظَي 
بالكث����رِي من االأ�سدق����اِء يف حياته، ث����اَرْت ثائرُتُه يف حلظِة 
غ�س����ٍب ُقَبْيل وفاته وق����ال: “مل يفهمني اأحٌد قط كما ينبغي، 
ومل اأفه����م اأح����دًا كما ينبغ����ي، ومل يفهم اأي اأح����د اأي �سخ�س 
اآخ����ر”. ثورة غ�سبه كانت مفيدة، خ�سو�سًا من رجٍل عظيم 

ك� “غوته”.
 وجود درجة من التباعد بن ال�سخ�سيات وحالة الالتفاهم 
املتبادل����ة لي�س����ت عالم����ة على اأن احلي����اة �سلكت بن����ا م�سلكًا 
خاطئًا، فهذا لي�س خطاأنا، بل كان حريًا بنا اأن نتوقعه بادئ 

ذي بدء، وحينما نفعل ذلك �ستنهّل علينا الفوائد:
عندم����ا نتقبل حال����ة الوحدة، فاإنن����ا ن�سب����ح ُمْبِدِعن، فعلى 
�سبي����ل املث����ال: ُتْلِهُمَنا الوح����دُة لكتابِة ر�سال����ٍة وو�سعها يف 
ق����ارورة، والوحدُة تدفعنا للغناِء ولكتاب����ِة ال�سعِر ولتاأليِف 
الكت����ِب واملدونات. ه����ذه الن�ساطاُت تْنَبِثُق م����ن اإدراكنا باأّن 
االأ�سخا�����سَ حولن����ا مل يفهمونا ب�س����ورٍة اأف�س����ل، قد يكون 
ل بينن����ا وبينهم  هن����اك م����ن ميكن����ه اأن يفهمن����ا، ولك����ن َيْف�سِ
عوائ����ُق الزماِن واملكان. ُيع����ُدّ التاريخ الفن����ي �سجٌل للنا�ِس 
الذي����ن مل يحظ����وا بفر�س����ِة تواج����ِد م����ن يتجاذب����ون معه����م 
اأط����راف احلدي����ث بالقرِب منه����م، فيمكننا ا�ستخ����راُج رموِز 
احلميمي����ِة يف ثنايا كلم����اِت ال�ساعر الروم����اين الذي وافته 
املني����ة يف ال�سنِة العا�سرِة قبَل املي����الد، اأو يف كلمات املغني 
ُف حال����َة ال�سجِن التي منُرّ به����ا يف ت�سجيٍل قدمي  ال����ذي َي�سِ
م����ن ع����اِم 1963 يف مدين����ِة نا�سفي����ل. تْخلُ����ُق الوح����دُة يف 
دواخلن����ا اأ�سخا�سًا قادرين على اقتنا�����س الفر�سِة املنا�سبِة 
لعالق����ٍة حميمي����ٍة، فيما لو ح�سلت تلك الفر�س����ة، فهي ُتَعِمُق 
في على  االأحاديَث التي نحظى بها مع اأنف�سنا. فالوحدُة ُت�سْ
�سخ�سياتن����ا خ�سي�سًة فُتَمّيَزها. ف����ال جنرُتّ اأراًء لي�ست لنا، 
ب����ل ُنَطّوُر اأراَءنا اخلا�سة. قد نكوُن معزولن حاليًا، ولكننا 
اأق����رُب بكثرٍي من اأن نحظى بروابٍط مثريٍة الهتمامنا مع اأي 

�سخ�ٍس نحِدُدُه يف نهايِة املطاف.
حت����ى النا�����س الذين نعتق����ُد باأنه����م ال يعانون م����ن الوحدة، 
هم وحي����دون يف احلقيقة. فاأولئك الذي����ن ال تفارق الب�سمُة 
حمّياه����م يف الوق����ت احلا�س����ر، �سياأتونك يف اأحل����ِك اأوقاِت 
حياِته����م بع����َد تعاق����ِب ال�سنن قائل����َن باأنهم ي�سع����رون على 
ال����دوام ب����اأن االآخري����ن ال يفهمونهم فهم����ًا كام����اًل. ال�سداقُة 
املقرب����ُة والت����ي ات�سم����ت بامل����رح يف اأغلِب حلظاِته����ا لي�ست 
دلي����اُل على اأنهم وج����دوا �سالتهم، بل هي دلي����ٌل على الياأ�ِس 
املمت����ّد ال����ذي يجعلهم يخف����وَن حقيقَة وْحَدِتهم غ����ري القابلِة 
لالإ�س����الح. يورثن����ا �سعوُر الوح����دِة �سعورًا رائع����ًا ومغريًا 
����ّرِد اأمناِط  بطريق����ٍة غريب����ة، فيوح����ي لنا باأنن����ا اأكرث من جُمَ
عادي����ِة ت�ستوعبها التعام����الُت االجتماعي����ِة، وال �سك يف اأن 
ذل����َك مدعاٌة للفخ����ِر، واالح�سا�����ُس بالعزل����ِة يف احلقيقة كما 
نظُن – �سعور مينعنا م����ن اأن ن�سعر بخوٍف من الغطر�سة-  
دلي����ُل عمِق يف �سخ�سيِة االن�سان. فعندما نعرتُف ب�سعورنا 
بالوح����دة، فنحن ُنَوِقُع عل����ى ع�سويتنا لنادٍي ي�س����ُمّ اأنا�سًا 
تعرفن����ا عليهم من خ����الِل ر�سوماِت ادوارد هوب����ر وق�سائِد 
ال�ساع����ر �سارل بولديري واأغاين ليونارد كوهن. ميكننا اأن 
َنِلَج جتربًة عظيم����ًة وطويلًة كاأ�سخا�ِس 

اأنف�سن����ا حماط����ن  يعان����ون م����ن الوح����دة؛ وعجب����ًا جن����د 
بالرفق����اء. ال�سع����وُر بالوح����دِة الدائمِة والثابت����ِة اأف�سل من 
املعاناِة مع التن����ازالِت يف جمتمٍع كاذٍب غالبًا فالوحدُة بكّل 
ب�ساطٍة ثمٌن قد ندفعه لَتَم�ُسِكنا باأرائنا ال�سادقِة والطموحٍة 

مِلا يجُب على الرفقِة اأن تكوَن عليه.

- ذكــرَت أن الحــب يعنــي أن نكِشــَف عــن مســاوئ 
الُشَركاِء، وأن ُنْعِطي أفَضَل التفسيراِت بسخاٍء ِلَما قد 
ُيصّرُحــون ِبِه. فكيــَف نحصل على هــذا، بينما نحُن في 

حقيقتنا كائناٌت خطرة؟
����ّرُف االأطف����اُل ال�سغ����اِر بطريقٍة غ����رِي عادل����ٍة و�سادمٍة  يت�سَ
ب�س����ورٍة مث����رية يف بع�����سِ االأحي����ان: ي�سرخ����ون على من 
يعتن����ي به����م، يدفعون بغ�س����ٍب ع����ارم وعاًء م����ن املعكرونة 
ذات االأ�س����كاِل الطريف����ة، ويرم����ون �سيئ����ًا جلْبَت����ُه للتو لهم. 
ّرِفِهم.  لكنن����ا نادرًا ما ن�سعُر باال�ستياِء اأو اجلرِح ب�سبِب َت�سَ
ال�سب����ب يف ذلك اأننا ال نفرت�����سُ يف االأطفاِل ال�سغاِر الدافَع 
����ُل اإىل التف�سريات التي  ال�سلب����ي، اأو النيِة ال�سيئ����ة. نَتو�سّ
ُتوؤْك����د عل����ى خرييته����م. ال نعتقُد باأنه����م يفعلون ذل����ك ملجرِد 
اغ�سابن����ا. نفرت�ُس ب����اأّن �سبَب ذلَك اأّنُه����م ي�ْسُعُرون بالتعِب، 
اأو يعان����ون من لثٍة متورمة، اأو اأنهم غا�سبون ب�سبِب والدِة 
ف����رٍد جديٍد يف العائلة. لدينا خم����زوٌن هائٌل من التف�سرياِت 
البديلِة واجلاهزِة يف اأذَهاِنَن����ا، وال َيُقوُدَنا �سَبٌب واحٌد من 
ه����ذِه االأ�سباِب اإىل الُذْعِر اأو االهتي����اِج ب�سورٍة رهيبة. هذا 
ُل مع البالغَن باملجمل، ومع من ُنِحُبُهم  على عك�س ما يح�سُ
و�س. ها َنح����ُن اأوالِء َنَتَخّيُل اأّن االآخريَن  على َوْج����ِه اخُل�سُ
دونن����ا باأفعالهم. حينما يتاأخُر ال�سريُك عن عيِد ميالِد  يَتَق�سّ
�ُس اأنه����م يَتَحّجُج����وَن بذلك. اإذا  اأُِمن����ا ب�سب����ِب العم����ل، َنْفرَتِ
وعدونا باأن يبتاعوا لنا معجون اأ�سناٍن اإ�سايف ثم “ن�سوا” 
ذلك، فاإننا نفرت�����س اأنهم تعمدوا ذلك. رمبا يتلذوذن بفكرة 
اأن يت�سبب����وا لنا بقليٍل من ال�سيق. لكن ل����و َطَبّقَنا التف�سرَي 
َن����ُح اإليه يف حالِة االأطفال، �سَيُك����وُن اأوَل افرتا�ٍس  الذي جَنْ
َتِلف����ًا جدًا: رمبا مل يحظ����وا بق�سٍط من  يتَب����اَدُر الأذهانن����ا خُمْ
الن����وِم الليلِة الفائتِة، وال يفك����رون بطريقٍة وا�سحٍة ب�سبِب 
االجه����اد، ورمبا ُيعاُنون من اأمٍل يف الُرْكَبة، ورمبا َيقومون 

بعمِل ما ُيَعاِدُل اختباَر حدود الت�ساُمِح االأَبوّي.
ال ي�سبح �سلوُك البالغن لطيفًا اأو مقبواًل بطريقٍة �سحرية 
من وجهِة النظِر هذه، ولكن َدَرَجُة االنزعاِج تبقى يف حدوٍد 
�سئيلة. اإنه الأمٌر مثرٌي اأننا نعي�ُس يف عامٍل نتعّلُم فيِه كيَف 
اأن  اأكرث  لطيفًا  �سيكون  االأطفال; فحتمًا  َمَع  َلِطيِفَن  نكوُن 
واحٍد  ُكّل  داخِل  الطفويل يف  اجلانِب  ُكَرَماَء جتاه  ِبَح  ُن�سْ
منا. لي�ست مرحلَة البلوِغ مرحلًة يْبلَُغ َمَداها منتهاها; فما 
حياتنا.  يف  مهمة(  ولكن  مغمورة  )تبقى  الطفولة  ن�سميه 
لذلك فاإن بع�س من املمار�سات التي نفعلها ب�سهولٍة ن�سبيًا 
َلٍة  �سِ ذاَت  لتكوَن  ل��الأب��د،  ت�ستمر  اأن  يجب  االأط��ف��ال،  م��ع 
عندما نتعامل مع الكبار. اإن اإعادة الت�سّور الت�سحيحية، 
التفكرِي  من  ج��زٌء  االآخ��ري��ن،  حيواِت  داخ��ل  يف  والدقيقة، 
التعاطفي الذي نحَتاُجُه با�ستمراٍر للقياِم به مع من حوِلنا. 
نحُن بحاجٍة اإىل َتَخّيِل اال�سطراِب، وخيبِة االأمِل، والقلِق، 
َعَلْيِهم ظاهريا  واالرتباِك الهائِل يف النا�ِس الذين قد يبدو 
الُرَفَقاِء  العداونيُة واللوؤم. حينما نُنظر اإىل بع�ِس اأخطاِء 
ِنيَعًا. ُنْدِرُك  كما َنْظَرُتَنا الأخطاِء االأطفاِل، فاإننا َنْفَعُل َلُهْم �سَ
َغُر مما نحُن َعَلْيِه  ُرَفاِتَنا وكاأننا اأَ�سْ متامًا باأّن الَنَظَر ِلَت�سَ
اأّن االْمِتَياَز الكبرَي الذي  َيُنُمّ عن ُمَراَعاة، ونن�سى اأحيانًا 
ِكُن اأْن َيْحَظى ِبِه اأُي �َسْخ�ٍس هو اأْن َتُكوَن الَنْظَرُة َلُه اأْبَعَد  مُيْ
ِمن اأنه �َسْخ�ٌس باِلٌغ للَتَعاِمِل َمع –

اأو  االإخفاقاِت،  وم�ساحمة-  
عن  الَعَجِز  اأو  الغ�سِب، 
ال��ت��ع��ب��رِي ع���ِن ال���ذات، 
يف  اجَل�������������ْرِح  اأو 
ال���ذي  ال��ط��ف��ِل  ذاَك 

بَداِخِلِه.

عن موقع الحكمة
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على النقي�س، اعتد املفكرون الغربيون على اإلقاء حما�سرات 
يتزاحم فيها ح�سور املواطنن العادين الباحثن عن اإجابة 
الأ�سئلته���م. ولع���ل فيل�سوف���ا مث���ريا للج���دل مث���ل �سالف���وي 
جيجي���ك اأن يكون االأ�سه���ر االآن، حيث باإمكان���ك العثور على 
العديد م���ن حما�سراته وم�ساجالته العام���ة عرب اليوتيوب، 
باالإ�ساف���ة اإىل مقاطع �سجلها بنف�سه. اآالن دو بوتون الكاتب 
ومق���دم الربامج ال�سوي�سري املقي���م يف بريطانيا، واحد من 
ه���وؤالء الذي���ن يتمتعون بح�س���ور وا�سع، رمبا يع���ود اأي�سا 
اإىل خربت���ه االإعالمي���ة وطريق���ة عر�س���ه ال�سيق���ة، واأمثلت���ه 
احلي���ة امل�ستلة من ن�سيج احلياة اليومية، اإ�سافة اإىل طالقته 
املده�سة. االإن�سان يف ع�سر م�سطرب تتناول حما�سرات دو 
بوت���ون غالبا مو�سوع العالق���ات االإن�سانية، وهي العالقات 
الت���ي ت�سه���د االآن ا�سطرابا �سدي���دا ب�سبب م���ن ال�سغوطات 
االقت�سادي���ة والنزعة الفردي���ة العالية وات�ساع م���ا يبدو اأنه 
اأفق لالختيار، مع اخلطر الدائم الذي يتهدد حياة النا�س يف 

العمل واالنتقال و�سراعات الهوية والثقافة.
 ولع���ل واح���دة من اأك���رث ه���ذه املحا�سرات طراف���ة تلك التي 
خ�س�سه���ا بوتون عن احلب. يف حما�سرته تلك ربط بوتون 
بن خميالنا املعا�سر عن احلب وارتباطه باالأعمال الروائية 
وم���ا قدمت���ه من من���اذج. لك���ن االأهم اأن���ه بح���ث يف االأ�سول 
»الرومان�سية« الأعراف احلب والزواج التي تعود اإىل اأ�سول 
م�سيحي���ة متت علمنتها براأيه، بحيث �سار احلب اأي�سا نوعا 
م���ن اخلال����س واحلري���ة واملطابق���ة، والعث���ور عل���ى �سريك 
ه���و مبنزل���ة العث���ور على »ت���واأم ال���روح«. ويدخ���ل يف هذا 
اأي�س���ا فكرة االأمل واملعاناة ال�سروري���ة يف احلب، وال�سدفة 
اخلارق���ة والت���ي ن�سميها »احلب من اأول نظ���رة«. ق�سمة غري 
عادل���ة يف كتابه »عزاءات الفل�سفة.. كي���ف ت�ساعدنا الفل�سفة 
يف احلي���اة؟« يخف���ي بوت���ون، رمب���ا، العن���وان االأ�سا�س���ي، 
وه���و هل ثمة طري���ق اإىل ال�سع���ادة؟ ال يبح���ث بوتون، على 
ع���ادة الفال�سف���ة يف »املفه���وم« نف�س���ه؛ تاريخ���ه اأو تاأويل���ه، 
وه���و مفهوم يقع �سمنا وراء بح���ث االإن�سان يف كل الق�سايا 
املعرفي���ة االأخرى رغ���م غمو�سه والتبا�س���ه. يتجنب بوتون 
ه���ذا الوجه اجلهم للفل�سفة مفندا نظرتنا نف�سها اإىل ال�سعادة 
وتوقعن���ا لها، ذلك التوق���ع املبني على اأن الع���امل هو مبنزلة 
»م���وزع هداي���ا«، وهو ما يجعلنا نتوق���ع ن�سيبا مفرت�سا من 

حقن���ا فيها، اأو على العك�س، ن�سعر بالغ���ن والظلم والق�سمة 
غ���ري العادلة اإذا مل ي�سبنا مقدار ما نعتقد اأننا ن�ستحق منها. 
يعي���د بوت���ون ق���راءة مواق���ف واآراء عدد م���ن الفال�سفة على 
م���دار التاريخ، وكيف كانت نظرته���م اإىل الفل�سفة نف�سها، اأو 
كي���ف مار�سوها وكيف اأي�سا كانت روؤيته���م لفكرة ال�سعادة. 
ع���ن الفيل�سوف اليوناين اأبيقور يكت���ب بوتون »كان واجب 
الفل�سفة، وفق اأبيق���ور، م�ساعدتنا على تاأويل نوبات الياأ�س 
والرغب���ة الغام�سة الت���ي تعرتينا، وبذا تنقذن���ا من النماذج 
اخلاطئ���ة لل�سعادة. ينبغي علينا االمتناع عن اأي ت�سرف يف 
النوب���ات االأوىل، لنعمد، بدال من ذلك، اإىل متحي�س عقالنية 
رغباتن���ا وفقا ملنه���ج م�ساءلة قريب من ذاك ال���ذي ا�ستخدمه 
�سقراط يف التعريف���ات االأخالقية«. نظرة اأخرى عن نيت�سه، 
ينق���ل بوتون وجهة نظر اأخرى تربط بن ال�سعادة واملعاناة 
باعتبارهم���ا �سريك���ن متداخل���ن »م���اذا ل���و كان���ت ال�سعادة 
والتعا�س���ة مرتبطتن معا بحيث البد لكل من يرغب بامتالك 
اأك���رب ق���در ممك���ن م���ن اإحداهم���ا اأن ميتل���ك ق���درا مماثال من 
االأخ���رى.. اأمامك اخلي���ار: اإما اأقل تعا�س���ة ممكنة وقدرا من 
ال�س���رب، اأو اأك���رب تعا�س���ة ممكنة كثم���ن لالإف���راط يف اللذائذ 
وامل�س���رات التي نادرا ما يتم التمتع بها؟ لو قررت امل�سي يف 
اخليار االأول اآمال تقلي�س م�ستوى االأمل الب�سري وتخفي�سه، 
يتوجب عليك كذل���ك تخفي�س وتقلي�س م�ستوى قدرتها على 
حتقي���ق ال�سع���ادة«. رمبا كان مفه���وم االمت���الك الطاغي يف 
ه���ذا الع�س���ر هو نوع م���ن تاأمن ال�سع���ادة و�سمانه���ا بعيدا 
عل���ى اخلو����س يف عالق���ات اإن�سانية غري ماأمون���ة، وم�سببة 
لالإحب���اط، غري اأن ال�سراع انتقل اإىل مكان اآخر، حيث يعني 
املزي���د من االمت���الك املزيد اأي�سا من خو����س ال�سراعات يف 
العم���ل ح���د االإنهاك، م���ا اأدى اإىل تف�سخ الكث���ري من الروابط 
االجتماعية، وال�سعور الدائم بالعزلة الذي يجري تعوي�سه، 
كم���ا لو كن���ا يف دائرة مفرغة، عن طري���ق االمتالك. هل متثل 
لن���ا الفل�سف���ة وعم���ق الفك���ر وفه���م اأنف�سن���ا عزاء؟ ه���ل كلمة 
»الع���زاء« هي اإع���الن يائ�س، ولو ب�س���ورة خمففة، عن نهاية 
حلم ال�سع���ادة؟ رمبا هذا ما يحفزنا كتاب بوتون على تاأمله. 
يتميز الكتاب باجلمع بن الفكرة الفل�سفية وحياة اأ�سحابها، 
ب���ن التاأمل ال�سريع واملثال احل���ي وال يخلو من بعد درامي، 

مع كرثة االأمثلة واالقتبا�سات وتنوعها.
الكتاب �سادر عن دار التنوير برتجمة يزن احلاج، ويقع يف 

318 �سفحة.

عن جريدة االخبار اللبنانية

هل انتهى حلم السعادة؟ 

 ظاهرة تكاد تجهلها متاما أوساط الثقافة العربية، تلك التي 

تتمثل يف املحارضات العامة الدورية لكبار الكتاب واألكادمييني، 

والتي تعمد إىل النقاش وطرح قضايا تجمع بني طابع التخصص 

والتبسيط بالتامس ما يحياه الناس فعال من قضايا زمنهم 

وهمومه. يف أعرافنا ال يحدث هذا إال يف أطر نخبوية وقاعات مغلقة 

يحرضها جمهور كسول غالبا من أجل املجاملة أو انتظار انتقال 

امليكروفون إليهم.
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عندما نكون يف حالة قلق، فاإّن اأهم �سيء مينحنا الهدوُء 
ه���و قب���ول االنفع���االت الت���ي ميك���ن اأن تك���ون طبيعّية. 
وم���ن هنا، ميك���ن لنا اإدارة م�ساعرنا بداًل م���ن اإنكارها اأو 

حماربتها. قبل اأّي �سيء، يجب اأال نقلق.
ففي الوقت احلايل �سيكون علينا اأال ن�سعر بالذعر قلياًل. 
ويف بع����س الظ���روف يكون �سعور اخل���وف عالمة على 
العقالنّي���ة، وم���ع اجلائحة ف���اإن ذلك يكف���ي لتربير معّدل 
القلق. مبج���ّرد اأن ينتهي كّل �س���يء، فاإّننا �سنعود اإىل ما 

كّنا عليه قبل اجلائحة.
هن���اك �س���يء اآخ���ر ي�ساعدنا يف رف���ع معنوياتن���ا اإىل حّد 
كبري: اجل���راأة على ال�سدق مع االآخري���ن حيال ما ن�سعر 
ب���ه. يف اأغلب االأحي���ان نحتفظ ب�سجاع���ة كبرية، ونقول 
دائم���ًا اأن كل �س���يٍء على ما يرام، واأّنن���ا بخري. والتفكري 
به���ذه الطريقة نظن اأن���ه يجعلنا حمبوبن ج���دًا، لكنه ال 

ي�ساعدنا على االإطالق.
اأك���رث م���ن اأّي وق���ٍت م�س���ى، يج���ب علين���ا اأن نتوّقف عن 
التباه���ي ب�سجاع���ة م�سطنع���ة، واأن نع���رتف باأّنن���ا منّر 
باأوق���ات ع�سيب���ة. عندما ي�سم���ع االآخرون ه���ذا ال�سيء، 
فاإّنه���م �سي�سع���رون ف���ورًا باأنه���م لي�س���وا لوحده���م م���ع 
م�ساكله���م، و�سيكون م���ن املحتمل اأن تك���ون هناك عالقة 
ممكن���ة من خالل جتربتنا امل�سرتك���ة للمعاناة. قد نحظى 
باإعج���اب االآخرين من خالل اإقناعه���م بقّوتنا وحيوّيتنا. 
لكّنن���ا �سنقي���ُم �سداق���ات حقيقّي���ة عندما نك���ون �سادقن 
ب�ساأن نق���اط �سعفنا. وحل�سن احلّظ، فاإن االأزمة الراهنة 
متنحن���ا حري���ة كامل���ة؛ لنك���ون اأك���رث �سدق���ًا ب�س���اأن م���ا 
دق اأقّل، وخالل ذلك، فاإّن  نواجهه. اأ�سبحت "تكلفة" ال�سّ

الفر�سة �ستكون مثالية لُنكّون �سداقات حقيقّية.
عندم���ا ينتابن���ا القل���ق، فم���ن املعت���اد اأن يخربن���ا النا�س 
بح�س���ن نّي���ة اأن كل �س���يء على ما ي���رام. يعتق���دون اأنهم 
لطيفون، ولكن عادًة ما يكون هذا النوع من التفاوؤل غري 
مقنع متام���ًا. يف بع����س االأحيان ميكن اأن يك���ون القليل 
م���ن الت�ساوؤم اأف�سل - وه���و ما يجعلنا �سع���داء اأكرث من 

االإحباط.
يف روم���ا القدمي���ة، ف���اإن فال�سف���ة الرواقي���ة ي���رون باأن 
الطري���ق اإىل الهدوء ال ميكن اأن يكون عرب االإ�سرار على 
غي���اب االأ�سي���اء ال�ّسيئة. فهي ميك���ن اأن حتدث، ب���ل اإّنها 

حتدث يف الواقع، طوال الوقت.
واحلرائ���ق  واالأوبئ���ة  اجل���وع  م���ن  موج���ات  هن���اك 
واحل���روب. هناك حيوانات خطرة واأ�سخا�س فظيعون.

لك���ّن الرواقين ي�سّرون على اأن���ه بالرغم من وجود مثل 
ه���ذه االأ�سي���اء" اأحيانا ن���وّد اأن نعرتف بذلك"، ف���اإن اأهم 
�س���يء، ه���و قدرتن���ا عل���ى حتملها.فاالأخطار ميك���ن حلها 
وال�سيط���رة عليها عرب عقولنا. يجب اأن ال نف�سل اأبدًا يف 
معرف���ة خماوفنا، وال نتقلها اإىل ق���اع �سمائرنا: وهذا ما 
يعني ت�سلي���م اللعبة لهم، وال�سم���اح باإزعاجنا اإىل االأبد. 
حتى موتن���ا ميكننا اأن نقي�س���ه، واأن نواجه �سبحه. فكّل 
النهاي���ات لي�ست �سعيدة، وهناك طرق رمّبا تغلبنا عليها. 
كتب �سيني���كا الرواقي امل�سهور: "الإيج���اد الهدوء، علينا 
اأن نتخّي���ل م���ا ميك���ن اأن يح���دث، ولي�س فقط م���ا يحتمل 

حدوثه".
بعب���ارٍة اأخ���رى: تخّيل االأ�س���واأ، خذ خماوف���ك بعيدًا اإىل 
اأق�سى حد، وانظ���ر اإىل ما تبّقى: ميكن اأن يكون الو�سع 
�سّيئ���ًا، وميكن َقبوله بطريقته اخلا�سة. وفقًا للرواقين، 
حّتى ن�سل للقّوة الداخلية، ينبغي اأاّل نهرب من القلق، و 

علين���ا اأن ن�سيء غرفة اخلوف حتّى نرى ما بداخلها. اإذا 
كانت هناك في�سانات كيف ميكننا التعامل معها؟ اإذا كان 
هناك وب���اء، فكيف ندي���ر الو�سع؟ اإذا تلّقين���ا فحو�سات 
طبّي���ة خط���رية، فم���اذا نفع���ل بعد ذل���ك؟ هذا ه���و جوهر 

التفكري القوّي.
كان الرواقي���ون ق���د اأطلقوا على الّنمر ال���ذي جاء لتناول 
ال�س���اي مع �سبق االإ�س���رار والرت�سد، درا�س���ة �سيناريو 
�سعب مت اإن�ساوؤه ليب���ّن لنا اأن االأ�سياء ميكن اأن حتدث، 
وميكن لن���ا النجاة منها. نحن ظاملن عندما نفرت�س اأننا 
غري قادرين على التعامل مع اأّي �سيء اآخر غري ال�ّسعادة. 
مثل جميع الب�سر، اأُجربنا على مواجهة التحديات. ومن 
االأف�س���ل ع���دم التظاهر ب���اأن االأحداث املخيف���ة لن حتدث 
لن���ا. قد حتدث وقد تدّمر كّل �سيء نحبه يف هذه العملّية. 
 عندم���ا نكون يف حال���ة خوف فاإن اأف�س���ل �سيء ميكن اأن 
نقوم به هو اأن نق�سي وقتنا مع اخلوف ملبداأ اأّن االأ�سياء 
ال�سّيئ���ة ميكن اأن حتدث لن���ا، وعند حتليلها ندرك اأنه من 
املحتم���ل اأن جتلب لن���ا �سيئا، قد يبدو م���ن بعيد، فظيعًا! 
بعب���ارٍة اأخ���رى: اأن تع���رف اأّن النم���ور �ستط���رق الباب، 
و�ست�سّبب اأ�سرارًا ج�سيم���ًة لنا، و�سينتهي بها االأمر اإىل 

املغادرة.

- �سّت خطوات لتقليل القلق:
1- التن���ازل: قب���ول العج���ز اجلن�س���ي اخلا����س ب���ك يف 

مواجهة االأحداث. ال ت�سبح �سد التيار.
2- احل���ّب: توا�س���ل م���ع االأ�سخا����س الذي���ن ي�سع���رون 
باالرتب���اك واخل���وف اأي�سًا، وقم باإن�س���اء �سداقات حول 

نقاط �سعفهم امل�سرتكة.
3- التط���وع: مقدرتك على امل�ساعدة فيم���ا ت�ستطيع. خذ 
اإج���ازة من البحث ال�ساق لتحقيق اإجناز �سخ�سي. كّر�س 

نف�سك ملهّمة ُمر�سية: م�ساعدة االآخرين.
4- الّت�س���اوؤم: ابح���ث ع���ن �سالم���ة عقل���ك من خ���الل عدم 
انتظ���ار االأف�سل وحتليل اأ�س���واأ ال�سيناريوهات املمكنة، 

وَقبول قتامتها.
5- ال�سح���ك:  ا�سحك ب�سكل ماأ�ساوي على عبثّية الو�سع 
ال���ذي نح���ن في���ه. البّد م���ن االإ�س���رار عل���ى روح الّدعابة 

كمزاج للّتحدي.
6- مت���ٌع �سغ���رية: ع�س يومًا م���ا، و يف كّل م���رة احتفظ 
مب�ساح���ة خا�س���ة للمتع���ة املتوا�سع���ة: �ساه���د الزهور، 
ت���ذوق ال�سوكوالت���ه، ا�ستمتع باأ�سعة ال�سم����س، اأو اأخرب 

اأ�سدقائك القدامى بالنكات والكوميديا ال�سوداء.

آالن دو بوتون: كيف نجد الهدوء 
في ظل الجائحة؟



 

كه يالن محمد
  

اإذ يناق�ُس يف موؤلفه اجلديد »قلق ال�سعي اإىل املكانة« 
، عل���ى غرار م���ا عمله يف »ع���زاءات الفل�سفة« و»كيف 
مُيك���ُن لربو�س���ت اأن يغري حيات���ك« هاج�س���ا اإن�سانيا 
اآخ���ر بناء على روؤية كوكبة م���ن الفال�سفة واملُفكرين 
على امت���داد الع�سور، وهو مفهوم املكانِة وما تعنيه 
نظ���رة االآخ���ر يف حتديد موق���ع ال���ذات، ودورها يف 
�ُسَلِم الرَتاُتبية االجتماعية، ناهيك عن عالقة االإن�سان 
مع نف�سه وقدره لوظيفته يف ظل حُمدداٍت اجتماعية 
حلاالت النجاح والف�سل. بعد تعريف املكانة ومعنى 
املف���ردة يف اأ�سله���ا الالتين���ي، وما ت�س���رُي اإليه داخل 
�سياقات تداولي���ة، يوؤكُد اآالن دوبتون على ح�سا�سية 
ما ي�سميه بقلق املكانة وخماوف االإن�سان من الف�سل، 
وما يتبعه من فقدان القيمة على ال�سعيد االجتماعي، 
وي���ورُد يف ه���ذا االإط���ار راأي ولي���م جيم����س ب�س���اأِن 
تطلعات الف���رد لك�س���ب اهتمام اجلماع���ة، وال�سعور 
باالإحب���اط ال���ذي يخلف���ه جتاه���ل االآخري���ن لوج���ود 
الفرد وكيان���ه. ي�سُف �ساحُب )معن���ى احلقيقة( ذلك 
الت�سرف بعقاب �سيطاين، نظرا للخيبة الناجمة من 

االإهمال وعدم التقدير لدى املرء.

المؤثرات والقلق
ح�سبم���ا يقدم���ه الكات���ب ف���اإنَّ املوؤثرات الت���ي ت�سبُب 
ال�سعور بالقلق تتوزع بن املادية والعاطفية. ويبدو 
اأنَّ القلق ب�ساأن املكانة قد ت�ساعف يف ع�سر احلديث 
نتيج���ة مقارنة الف���رد حلالته، مع ما علي���ه غريُه وما 
ميتلك���ه، وتطلع���ه المت���الك اأك���رث. وم���ن ُث���مَّ ير�سُد 
املظاه���ر املادي���ة للتح���ول االقت�س���ادي الكب���ري الذي 
بداأَ من بريطانيا وامت���َد اإىل بقية البلدان االأوروبية 
االأخرى، وانعكا�س ذل���ك على القيم االجتماعية، وما 
ير�سُم مكانة الفرد وعالقته بالذات واالآخر يف الوقت 

نف�سه.

التكاملية
يعال���ُج اآالن دوبوت���ون مو�سوعات���ه االأث���رية وفق���ا 
املبت�س���رة،  املقارب���ات  ع���ن  بعي���دا  تكامل���ي،  ملنه���ج 
حي���ُث يربُط ب���ن مفه���وم املكان���ة واالأبع���اد الفكرية 
وال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة واالقت�سادي���ة، م�ستن���دا 
اإىل االإح�سائيات الدقيقة لدعم اآرائه، كما ينفتُح على 
رواف���د فل�سفي���ة متنوع���ة، حُمافظا عل���ى حيادته بن 
تي���ارات ُمت�سارع���ة، فهو ال مُيان���ع يف اأن يجمَع بن 
ن�سائ���ح امل�سيح وتف�س���ريات كارل مارك����س لطبيعة 
النظ���ام الراأ�سمايل. وال يكتفي باإيراد ما تو�سل اإليه 
م�ساه���ري الفكر والف���ن ب�ساأِن معطي���ات حياتية، اإمنا 
ُيف�س���ل اإظهار بوادر التح���ول يف الواقع وما يحمله 

ذلك من عوامل موؤثرة على املذاقات وال�سلوكيات.
ف���وق ه���ذا ف���اإنَّ اآف���اق التح���والت ال تلوح فق���ط على 
امل�ستوى الفك���ري وال�سيا�سي، بل ما تعتربُه ب�سيطا 
ق���د ال يخل���و م���ن دالالت موؤ�س���رة اإىل التغي���ري، فيما 
كانت املو�سة تظ���ُل ثابتة لع�سرات االأعوام، على حد 
ق���ول الكاتب، لكن مع ب���دء الع�س���ر ال�سناعي يتبدُل 
االأم���ُر فُت�سب���ُح املو�سة متغرية يف كل �سن���ٍة، كما اأن 
الب�سائع وال�سلع املح�سورة يف طبقة معينة �سارت 
يف متن���اول اجلمي���ع، وياأت���ي كل ذل���ك متزامن���ا م���ع 
تو�سع االأ�سواق وفتح عدد كبري من املتاجر، والحظ 
دانيال ديفو اأثناء جتوله يف بريطانيا ازدياد متاجر 
جدي���دة بواجه���ات جذابة بالطب���ع فاإنَّ ه���ذا التطور 
املادي يغذي الرغب���ة اال�ستهالكية، ف�سال عما ُيحدثُه 
من التحول يف مفه���وم املكانِة مبجرِد العودة اإىل ما 
كان علي���ه احل���اُل بن 1300- 1660حي���ث مل يتبدْل 
�س���كل املح���راِث يف عم���وم اأوروب���ا، يتب���ُن االإيق���اع 
البط���يء للحي���اة، بخالف املرحل���ة التي ت�سه���ُد فيها 
الق���ارة االأوروبي���ة تط���ورا هائ���ال بتاأث���ري العوام���ل 

الفكرية واالقت�سادية.
من هنا يك���وُن االأجر الذي ُيدفُع للعام���ل �ساأنه )�ساأن 
الزيت الذي يو�س���ُع للعجالت لكي توا�سل دورانها، 
ومل يع���د اله���دف احلقيقي م���ن العمل ه���و االإن�سان، 
ب���ل امل���ال( عل���ى ح���د تعب���ري مارك�س. م���ا يعن���ي اأن 
امل���ال حت���ول اإىل موؤ�س���ر �سلمي لل�سخ�سي���ة، وبداأت 
مبوازاة ذلك حماوالت فكرية م�سوغة، لتغول العملة 
وت�ساع���د الرغب���ة للربح، لعلَّ م���ا ذهَب اإلي���ه برنارد 
ماندفي���ل عن تثمن دور االأغنياء بو�سفهم ُم�ساهمن 
يف تق���دم املجتم���ع مب���ا ُيوف���رون م���ن فر����س العمل 
بنفقاته���م الطائل���ة، ُمغاير ملا �س���اد من االعتق���اد باأن 
ال���رثاء والفقر لي�سا معيارا دقيقا لل�سالح االأخالقي، 
الأنَّ االأنبي���اء هم اأكرث �سموا وف�سيلة ومل يكونوا من 
طبقة االأثرياء. والنموذج املُقتدى اآنذاك هو امل�سيح.

مبدُأ الكفاءة
يع���زُو ج���ان ج���اك رو�س���و عل���ة التف���اوت الطبق���ي 
املُ�ساح���ب بالقلق على املكان���ة اإىل �سيوع االإقطاعية 
يف  فوائ���دة  �سمي���ث  اآدم  وي���رى  الَتمل���ك.  وح���ب 
املمتل���كات ال�سخم���ة مبديا اعرتا�سه عل���ى اأنَّ تراكم 
الرثوة نتيجة لال�ستغالل، واأن ت�سبع االأثرياء يكون 
عل���ى ح�س���اب الفق���راء، مي�س���ي توما����س ب���ي، اأبعد 
عندم���ا يريد اإثبات اأن تعالي���م االإجنيل حُتبُذ الرثاء. 
وتوا�سل���ت املُحاوالت يف اأمريكا للتكري�س بن املال 
واخلل���ق الرفي���ع. كم���ا مَتَّ االحتف���اء ب���اآراء �سبن�سر 

املُجحفة بحق الفقراء يف اأر�س االأحالم.
اإ�ساف���ة اإىل تق���دمي املُحاججات ب���ن الفال�سفة حول 
حم���ور الكتاب يتتب���ُع املوؤلُف مراحل حل���ول الكفاءة 
م���كان االعتب���ارات االأ�سرية، اإذ مل ُتَع���ُد املكانة تورُث 
جي���ال وراء جي���ل، ب���ل ُت�سن���ُع بفع���ل مب���داأ الكف���اءة 
واملوهب���ة وظه���رت الكف���اءة االأر�ستقراطي���ة. يقوُل 
نابلي���ون بوناب���رت »لق���د اتخ���ذُت ُمعظ���َم قادتي من 
وح���ل االأر�س، كلما ع���رثُت على موهب���ٍة اأكافئها مبا 
ت�ستحق«. وم���ن جانبه اأبدى الفيل�س���وف االإنكليزي 
توما����س هوب���ز تربم���ه من ظاه���رة ت���وارث ال�سلطة 
واملكان���ة، مقتنعا باأنَّ ذلك لي����س اأقل مدعاة لل�سخرية 
مم���ن يطال���ب بتوري���ث موهب���ة التاألي���ف والر�س���م 

والهند�سة البنه.

رهانات بديلة
ق���د يثرُي م���ا ُقدَم اأع���اله �س���وؤاال حوَل البدي���ل يف ظل 
هيمن���ِة العقلية الوظيفية، ه���ل االإن�ساُن بات حَمكوما 
بن خيارين ال ثال���ث لهما، اإما اأن ين�سَب كل اهتمامه 
على ما يتطلبه نظام ال�سوق، وبالتايل يكوُن �سخ�سا 
ناجح���ا ويكت�س���ُب تقدي���ر االآخ���ر؟ اأو ي�س���ري خُمالف���ا 
ِث���ُل اأيديولوجيا  ملا تفر�س���ه القيم ال�سائ���دة، وهي مُتَ
الطبق���ة احلاكم���ة، ب���دون اأن يتخل����س م���ن ال�سعور 
باالإحب���اط؟ اأي���ن موق���ع الفل�سفة والف���ن واالأدب؟ هل 
يختف���ي اأث���ر كل ذل���ك يف موج���ة اأ�س���واق البور�س���ة 
وعملي���ة �سلعن���ة اهتمام���ات االإن�سان؟ هل م���ن �سبيل 
الكت�ساب املناعة يف هذا املُناخ املُتوتر؟ هنا يذكُر اآالن 
دوبوت���ون موقف نخبة م���ن الفال�سفة واالأدباء الذين 
اخت���اروا من���ط حياتهم بعي���دا عن عوام���ل خارجية، 
منهم �سقراط ال���ذي مل يتاأثر عندما ُبلَغ باأن اأهل اأثينا 
يطلقون عليه األقابا مهينة، كما ي�سرُي اإىل رِد ديوجن 
حن ي�ساأله االأ�سكندر املق���دوين عما يحتاج اإليه؟ فما 
كان من الفي�سل���وف اإال اأن قال »ت�ساعدين لو ابتعدت 
قلي���ال فاأنت حتجب عني ال�سم����س«، وي�سيُف يف هذا 
ماركو����س  والفي�سل���وف  االإمرباط���ور  راأي  ال�س���دد 
اأوريليو����س، حيث يعتق���ُد اأنَّ لياقة امل���رء ودماثته ال 
تعتمدان على �سهادة �سخ�س اآخر ل�ساحله. كما يوؤكُد 
فولت���ري من جانب���ه على اأنَّ االأر�س تكت���ظ باأ�سخا�س 
ال ي�ستحقون التحدث اإليه���م. وياأتي راأي �سوبنهاور 
اأك���رث حدة يرى �ساح���ب »الع���امل اإرادة ومتثال« باأنه 

ال يوج���د يف هذا الع���امل اإال االختيار م���ا بن الوحدة 
واالبتذال.

اإىل جان���ب ذلك ف���اإن لالأعم���ال الفني���ة واالأدبية مهمة 
تتمثُل يف ت�سحيح بع�س ت�سوراتنا اإذ يقول جورج 
اإلي���وت »اإن مل يو�سع الفن ح���دود التعاطف االإن�ساين 
ف���ال نف���ع له م���ن الناحي���ة االأخالقي���ة«. ي�س���اُر اإىل اأن 
وجود �سور للوحات الر�سامن مثل باتي�ست �ساردان 
وكر�ست���ن كوبك���ه وتوما�س جونز مرفق���ا بتعليقات 
�سم���ن الكتاب، يوح���ي ب�سرورة التثقي���ف الب�سري 
واإدراك دالل���ة الل���ون ومكون���ات اللوح���ة. عطفا على 
ما �سبق يتوقف املوؤلف عن���د موقف فريجينيا وولف 
ح���ن مل ٌي�ْسَمح لها بالدخ���ول اإىل املكتبة العامة، بدال 
من اأن حتم���َل نف�سها م�سوؤولية ه���ذا الت�سرف، بداأتَّ 
بط���رح االأ�سئلة ح���ول طبيعة النظام ال���ذي يفرق بن 

الرجل واملراأة.
جماع���ة  اإىل  الكات���ُب  يلتف���ت  االأخ���ري  الف�س���ل  ويف 
البوهيمين املناه�سة للثقافة البورجوازية ال�سائدة، 
اأن الف�س���ل يف اأي جم���ال يرتق���ي اإىل  الت���ي تعت���رب 
م�ست���وى اإدانة ج�سمية لطبيع���ة ال�سخ�س املعني به. 
وبع�س من هوؤالء مث��ل دي نرفال انتحروا احتجاجا 
عل���ى ت�سخ���م املادي���ات والتزيي���ف االجتماع���ي، وما 
جت���دُر االإ�س���ارة اإلي���ه يف هذا املق���ام اأن الق���ارئ قد ال 
يتف���ُق مع كل م���ا ورد بن دفتي هذا الكت���اب، غري اأنه 
يتفه���ُم بع�س اأ�سباب القلق ال���ذي ي�ساور االإن�سان يف 

ع�سر التقدم التكنولوجي و�سيادة الروؤية الغائمة.

آالن دوبوتون يدرس تحّوالت 
مفهوم المكانة

قراءُة املراحل التي مرت بها املفاهيم 

الفلسفية عىل ضوء تطورات الحياة، 

والتقلبات التي تشهدها تركيبة 

امُلجتمعات، تضعَك يف قلِب العالقة 

الجدلية القامئة بني الفكر وواقع 

امُلْجَتَمع. وهذا ما يشتغُل عليه 

الكاتب الربيطاين املقيم يف سويرسا 

آالن دوبوتون، الذي يتناوُل جملة 

من املسائل الحياتية يف مؤلفاته، 

ساعيا للربط بني ما حفظتُه املدونات 

الفلسفية وما تفرضُه وترية تطور 

الحضارة.


