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 قدمةم
 

( Robert Greeneكتاب لروبرت غرين ) 2018 ولتشرين األ 23صدر بتاريخ 
 Theنا تحت عنوان قوانين الطبيعة البشرية )رموز سلوك الناس من حول حول فكّ 

Laws of Human Nature وهو الكتاب السادس للمؤلف، بعد أن نالت كتبه ،)
 The 48الخمسة السابقة شهرة واسعة عالميًا، وهي "ثمانية وأربعون قانونًا للقوة" )

Laws of Power( "ثالثة وثالثون استراتيجية للحرب" ،)The 33 Strategies of 
War( "فن اإلغواء" ،)The Art of Seduction( "اإلتقان" ،)Mastery و"القانون ،)

 (.The 50th Lawالخمسون" )

 ع الحكمة القديمة والفلسفة فيروبرت غرين هو مرشد رئيسي لماليين القراء، يوزّ 
اآلن يتحول إلى أهم موضوع  .السلطة والتفاهم واإلتقان للساعين نحونصوص أساسية 

 بذلكفهم دوافع الناس ودوافعهم، حتى عندما يكونون غير واعين  أال وهوللجميع 
 .أنفسهم

س. حياتنا على عالقاتنا مع النا تعتمدة. نحن حيوانات اجتماعيوفقًا لروبرت غرين، 
ون ما يفعلونه هو األداة األكثر أهمية التي معرفة السبب الذي يجعل الناس يفعلإن 

. يمكن أن نمتلكها، والتي بدونها ال تستطيع مواهبنا األخرى أن تأخذنا إلى هذا الحدّ 
، والملكة إليزابيث األولى، (Pericles) بيريكلز على غرار وباالستفادة من أفكار وأمثلة

ن كيف نفصل أنفسنا عن ومارتن لوثر كينغ جونيور، وغيرهم الكثير، يعلِّمنا غري
ر التعاطف الذي يؤدي إلى البصيرة، عواطفنا ونسيطر على ضبط النفس، وكيف نطوّ 

فرد نالم اإلحساسلنظر وراء أقنعة الناس، وكيفية مقاومة المطابقة لتطوير ية اوكيف
قدم يسواء كنت في العمل أو في العالقات أو في تشكيل العالم من حولك، للهدف. 
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لطبيعة البشرية تكتيكات رائعة للنجاح، وتحسين الذات، والدفاع عن قوانين اكتاب 
 .النفس

عن نهج استراتيجي للحياة ويعلمك أن تدافع  كتاب "ثمانية وأربعون قانونًا للقوة"يدافع 
"قوانين  يتطلب الكتاب الجديدفيما عن نفسك بشكل أفضل ضد أسماك القرش هناك. 

وراء فيما تشابهة، لكنه يتعمق أكثر في علم النفس بعض المهارات الم الطبيعة البشرية"
ر كتاب "قوانين ، يفسّ رئيسكفقط بأن ال تتفوق على  إخباركسلوك الناس. بداًل من أن 

أن لكل شخص نفسية هشة، بما في ذلك تلك الموجودة فوقك في  الطبيعة البشرية"
ما في ذلك دوافعك. التسلسل الهرمي. فهو يمنحك فهًما أكثر عمًقا لدوافع األشخاص، ب

ال يكفي مجرد اتباع بعض قوانين السلطة، بل أن تكون أكثر إدراًكا لما يحكم سلوك 
 الناس.

م لمساعدتك على مصمّ  كتاب "قوانين الطبيعة البشرية"االختالف الرئيسي هو أن إن 
ل ما يجعل الجميع مختلفين. مع أولئك ، لمعرفة وتحمّ تطوير مهارات أكثر تعاطفاً 

الدفاع، وعدم السذاجة أبدًا.  وممارسة، ُيدعى الى الوعيهم عدوانيون وخطرون، الذين 
ولكن بشكل عام، فإنه من المفيد فعلًيا قبول األشخاص كما هم ومشاهدة أوجه التشابه 

تفوق. يجب أن يجعلك تطوير الذكاء مبينك وبين اآلخرين، بداًل من تخيل دائًما أنك 
ل ليكون قائدًا أفضل، وعضًوا أكثر تسامًحا في االجتماعي بشكل عام شخًصا أفض

وفي هذا يقول غرين:  في الحياة. ودعوتكالمجموعة. هذا ال يمنع من إدراك تفردك 
لزيادة األمور سوءًا، تميل ثقافتنا إلى التأكيد على القيمة العليا للفرد وللحقوق الفردية، "

زيد من الناس الذين ال يستطيعون وتشجيع المزيد من المشاركة الذاتية. نجد المزيد والم
تصور أن اآلخرين لديهم وجهة نظر مختلفة، وأننا جميعًا ليس بالضبط متشابهين في 

 ما نرغب فيه أو ما نفكر فيه. "
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 كسينوفون مثل  الشخصيات التاريخيةالعديد من ب استعان روبرت غرين
(Xenophon)بريكليس ، (Pericles)الحديث ، ليوناردو دا فينشي؛ في العصر ،

بالنسبة لروبرت غرين، فإن كّل . (Warren Buffett) نيلسون مانديال ووارن بافيت
كانا حساسين للغاية ومتعاطفين وكانا سادة  ،الملكة إليزابيث األولى وأبراهام لنكولنمن 

من مشاعر اإلحباط والغضب  بعيداً  اعرضة لحملهم أيضاً  كانافي قراءة اآلخرين. 
عمل كالهما بجد  .ى لينكولن أيضًا التعامل مع نوبات اكتئاب قوية(واإلثارة. )كان عل

رين قدر اإلمكان. و يبقيان هادئين وصبلهذه المشاعر في المجال العام و  للسيطرة على
يكتب له رسالة ويضعها في الدرج. كان  إذا غضب لينكولن من جنرال معين، فإنه
 ايرسله قد مرت، وال الغضب عاطفة تكون كان ينظر إليه في اليوم التالي وغالبًا ما 

س عن مشاعرها الحقيقية تجاه قلة مختارة، ولكن في العام كان أبدًا. كانت إليزابيث تنفّ 
النظر  اقراءتها. عندما يتعلق األمر باالستراتيجية، كان كالهما بعيد من الصعب جداً 

نقلط و  اودهمحد انبخطة كبيرة. كانوا يعرف ويخرجانبتحليل الوضع،  ويقومانتماًما 
 . رأسيهما على يسيطرالنجاح  ياوال يدع اضعفهم

تحول القارئ إلى ي حول قوانين الطبيعة البشرية في هذا الدليل التفصيلي والموّسع
"مراقب أكثر هدوًءا واستراتيجية" محصنًا ضد "الدراما العاطفية". تلك هي الوعود 

 روبرت غرينلغوص في نص النبيلة، ولكن حتى المتشككين سيصبحون مؤمنين بعد ا
فوائد مواجهة والتغلب على شكل روبرت غرين جيد التنظيم. في كل فصل، يصف ال

مختلف للضعف البشري. التغلب على "قانون الالعقالنية"، على سبيل المثال، يؤدي 
وفي ذلك إلى القدرة على "فتح عقلك على ما يحدث بالفعل، في مقابل ما تشعر به". 

 ضمن قانون العقالنية: يقول روبرت غرين

 " قانون الالعقالنية - سيطر على ذاتك العاطفية "
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قد يعجبك أن تتخّيل أنك متحّكٌم في قدرك، وأنك تخّطط بوعي لمسار حياتك بأفضل 
ما يمكنك. ولكنك غير مدرٌك إلى حّد كبير كم تسيطر عليك مشاعرك. تجعلك 

من به. تجعلك ترى ما ترغب أن المشاعر تبحث عن أدلة تؤكد ما تريد مسبقًا أن تؤ 
ترى، حسب مزاجك، مما يفصلك عن الواقع، ويكون مصدرًا للقرارات السيئة واألنماط 
السلبية التي تطارد حياتك. العقالنية هي القدرة على تعطيل هذه التأثيرات العاطفية، 

، ما يحدُث حقيقةً لعلى التفكير بداًل من إبداء رّدة فعل، على االنفتاح الفكري 
بالتعارض لما تشعر به. ال يأتي األمر بشكل طبيعي، إنه قوة يجب أن ننّميها، ولكن 

 "بعمل ذلك، ندرك أعظم إمكانياتنا.

الضوء على  روبرت غرينط من منظور تاريخي، يسلّ وفي إطار قانون الالعقالنية، 
يمثل المزالق  (Howard Hughes) الشخصيات الشهيرة ذات الصلة: هوارد هيوز

لسلوك القهري، ويجسد أنطون تشيخوف فوائد التغلب على التخريب الذاتي. كما من ا
، بما في ذلك فيودور دوستويفسكي، في كتابهيقتبس غرين عدًدا من عظماء األدب 

قوله "في كل مرة ينجح  ينطبق، الذي (Gore Vidal) وفريدريك نيتشه، وغور فيدال
، فإن رسالة غرين وهكذاق بالحسد. فيها صديق، أموت قلياًل"، على الفصل المتعل

المهيمنة هي "التراجع" عن "االندفاع الفوري لألحداث" من أجل اكتساب قدر أكبر من 
المدروسة للذات والمجتمع  روبرت غرينالتبّصر في تجارب وظروف المرء. إن دراسة 

 مختلفًا ومتعمقًا.م، بالنسبة للقارئ، منظورًا ستقدّ 

 عة البشرية إلى ثمانية عشر فصاًل، على الشكل التالي:ينقسم كتاب قوانين الطبي

 قانون الالعقالنية  -العاطفية  كذات سيطر على: 1الفصل 

 قانون النرجسية  -الحب الذاتي إلى التعاطف  حّول: 2الفصل 

 قانون تقّمص األدوار –: الرؤية من خالل أقنعة الناس 3الفصل
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 السلوك الُمدِمن الالإراديقانون  –: حّدد قوة شخصيات الناس 4الفصل 

 قانون االشتهاء –: ُكن موِضع رغبة مراِوغ 5الفصل 

 ِقصر النظرقانون  -وجهة نظرك ب ارتقي: 6الفصل 

 قانون الِدفاعية –: لّين مقاومة الناس عبر تأكيد رأيهم الذاتي 7الفصل 

 قانون التخريب الذاتي –: غّير ظروفك بتغيير موقفك 8الفصل 

 قانون القمع  -جانبك المظلم  هواجِ : 9الفصل 

 قانون الحسد  - ة: احذر األنا الهشّ 10الفصل 

 مة ظَ قانون العَ  -: اعرف حدودك 11الفصل 

  سانيةقانون صالبة الجن -بالمذكر أو المؤنث في داخلك  د ارتباطك: أعِ 12الفصل 

  التشّتتقانون  - الهدف حّس : تقدم ب13الفصل 

 قانون المطابقة - للمجموعة سفلو األنح: قاوم االنسحاب 14الفصل 

  قانون التقّلب –: إجعلهم يريدون متابعتك 15الفصل 

  العدوانيةقانون  -: انظر العداء خلف الواجهة الودية 16الفصل 

 صر نظر األجيال قانون قِ  -: اغتنم اللحظة التاريخية 17الفصل 

 قانون إنكار الموت - : تأمل في الوفاة الشائعة18الفصل 
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 The Laws ofفيما يلي بعض المقتطفات من كتاب قوانين الطبيعة البشرية )
Human Nature): 

 .J) : روبرت ج. أوبنهايمر(The Redeemed Narcissistالتائب )النرجسي 
Robert Oppenheimer) (1904-1967 كان ،)فيزيائي المستقبل، الذي ُعرف ل

، على ما يرام للة. كان والده، رجل أعمافيما بعد بـ "أب القنبلة الذرية"، طفولة مدل
وعائلته تعيش في شقة جميلة في مانهاتن. كانت األم مصممة على حماية الشاب 

 تمّ كان ي، للقّص كان شعره بحاجة  كلماروبرت من أي شيء غير سار في حياته. 
إحضار الحالق. كلما اضطروا إلى مغادرة الشقة، كان السائق يقودهم إلى وجهتهم. 

من الخوف الحقيقي: لقد مات شقيق روبرت األصغر  االحتضانجزء من هذا  ينبع
روبرت  يعاني عندما كان عمره بضعة أسابيع فقط. خافت والدته بشكل مخيف من أن

من نفس المصير، كان مثل هذا الطفل الضعيف. وهكذا منعته من اللعب مع األطفال 
ا. نشأ الصبي بشكل أساسي، يمكنه اصطياد الكثير من األمراض منهإذ اآلخرين؛ 

يعتمد بشكل كامل على خياله ألي نوع من الترفيه. لهذه األغراض، حصل على كل 
كتب، مجموعات علمية، ألعاب للمساعدة في تطوير العقل.  منما يمكن أن يريده 

 أي من أقرانه. بالنسبة إلىفي الفكر  بتفوق سرعان ما بدأ يشعر 

، في معسكر 1918ة في حياته جاءت في عام أول إشارة إلى وجود مشكلة حقيقي
جزيرة في بحيرة أونتاريو. لم يكن لديه أصدقاء  يه فيصيفي يهودي كان قد أرسل إل

والدته  إلىالشعر، للكتابة ب إلهتمامهحقيقيون، واستهزأ به األوالد اآلخرون باستمرار 
 عنالمخيم  كل يوم، ولالستعراض الفائق لتفوقه الفكري. عندما كشف روبرت لمدير

. منه سماع ذلك، االنتقامعند لألوالد في مقصورتهم، قرر الصبية،  السلوك الغريب
وفي إحدى األمسيات، احتجزوه وسحبوه إلى بيت ثلجي مجاور. هناك قاموا بتجريده 

. وحيداً ، وربطوه وتركوه باللون األخضر أردافه وأعضائه التناسلية ودهنوامن مالبسه، 
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رت، شعر وكأنهم صلبوه لكونه مختلفًا، وبعد سنوات كان يصف روب للشاببالنسبة 
ذلك بأنه أهم تجربة مهينة في حياته. بدأ يلوم والديه وتربيته. لم يسمحوا له بالتمرد، 

 .مطور مثل غيره من األوالد. بطريقتهم الخاصة، صلبوه بحبهم وتدخلهت، لياً ليكون شقي

خطأ كبير في نفسه. لم يكن يريد أن يكون مع تقدمه في السن بدأ يعتقد أنه كان هناك 
. حتى أنه حاول التغطية على كونه يهودي. لألصدقاء من كان. بدأ يكذب عن خلفيته

عدد قليل من األصدقاء، سكب طاقته في الفيزياء وأظهر قدرة مسبقة في هذا  بإمتالكه
ق بجامعة جامعة هارفارد في مرحلة البكالوريوس، ثم التحب في األول التحقالمجال، 

الشعور بالعزلة مع كامبريدج في إنجلترا للعمل في الدراسات العليا. في كامبريدج، 
على نحو متزايد. لقد  ليصبح غريباً والترهيب من قبل الطالب اآلخرين، تحول سلوكه 

 تركيزه على التعاسةمحور . كان تنزلق قبضته على الواقعأن كان حزيًنا للغاية وشعر ب
روبرت،  ه، الذي كان كل شيء لم يكن(Patrick Blackett) الكيتمعلمه، باتريك ب

، وبطل حرب بعروس جميلة، وسمعة متزايدة كفيزيائي ي، وسيمًا، وأنجلو ساكسونأنيقاً 
بحسد شديد من بالكيت. في أحد األيام، غير قادر روبرت من الدرجة األولى. شعر 

بالسيانيد، ما يكفي  مسوحةمعلى التحكم في مشاعره، ترك تفاحة على مكتب بالكيت 
المعلم، الذي تم تحذيره بطريقة ما، السلطات ، لكن من خالل تدخل  رَ لقتله. وقد أخبَ 

 .روبرت طردوالدا روبرت ووعده بمقابلة طبيب نفسي، لم يُ 

يحبس نفسه في غرفة لومع ذلك، استمر انحداره إلى الجنون. غادر إلى باريس، 
أصدقائه القالئل في ذلك الوقت من الدخول إلى غرفة  . تمكن أحدفندق. بدا انتحارياً 

الفندق، وبعد بضع ساعات، وبينما كان عازمًا على التقاط كتاب، قفز روبرت من 
الخلف، وحاول خنقه بحزام. تمكن الصديق من تحرير نفسه وسقط على األرض. 

 ق.عمي انهيارواآلن يبدو أن رغبات روبرت القاتلة قد انتهت أخيًرا ووقع في 
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الذي  والتقديرتمكن ببطء من انتشال نفسه من هذه األزمة، ومعظمها من خالل عمله 
كان يكتسبه. بعد أن أنهى عاًما في جامعة كامبريدج، أتيحت له فرصة للدراسة في 

 تحت إشرافأحد المراكز الرائدة في العالم للفيزياء، وجامعة غوتنغن في ألمانيا، 
 تهوكأنه يزهر، ولكن غراب رأوبنهايم في غوتنغن بداالفيزيائي العظيم ماكس بورن. 

الشكل. كان يتخيل نفسه على أنه مثل بالكيت، فقد كان يتصرف مثل في تحولت فقط 
واللباس الذي ال تشوبه شائبة، وهو يحمل نفس حقيبة  اآلداباللورد اإلنجليزي، مع 

، من بورن يد بورن اليد األنيقة التي كان يملكها بالكيت. بدت دعوته للدراسة تحت 
موقف ال يطاق من التفوق على الجميع ب مارس تأثيرهعلى رأسه. وكأنها تؤثر نفسه، 

معرفته بالتاريخ الفرنسي والشعر، والفلسفة الهندية وجميع االتجاهات بهناك. تباهى 
الفكرية الحديثة. سرعان ما بدأ زمالئه الطالب باالستياء منه، وخاصة كيف سيطر 

مع بورن، كما لو كان محاضًرا. طلبوا من بورن أن يحاول ترويضه على الندوات 
 بشكل كامل من تلميذه. كان مهّدداً بطريقة ما، لكن بورن 

للتخلص منه. لم يستطع العمل مع الشاب. كان يدمر ثقته بنفسه.  يائساً بورن كان 
إلى  تياحبار ، بعد عام، غادر أوبنهايمر للدراسة في مكان آخر. كما كتب بورن وأخيراً 

صديق، "أعترف عالنية بأنني لم أعان أبدًا مع أي شخص مثله. إنه بال شك موهوب 
جدا ولكن بدون انضباط عقلي. إنه متواضع جدا ظاهرًيا لكن متغطرًسا للغاية. من 

نا خالل أسلوبه في معرفة كل شيء بشكل أفضل ومتابعة أي فكرة قدمتها له، فقد شلّ 
لسنة. أستطيع التنفس مرة أخرى منذ رحيله وبدأت في العثور جميًعا لمدة ثالثة أرباع ا

 على الشجاعة للعمل".

نهايمر من تأسيس سمعة لنفسه كفيزيائي بعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تمكن أو 
في قسم الفيزياء في جامعة كاليفورنيا في  رائداً نظري المع، وسرعان ما أصبح أستاذًا 

منافذ أخرى. وأصبح مدخًنا،  توجد تهغراب أن على الرغم منبيركلي. وبدا أنه يستقر، 
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حضرن في ، ويتحدث إلى نفسه. كان يترك النساء اللواتي الفراغكثيًرا في  وكان يحّدق
عن  بقي يبحثيعود أبًدا. خارج الفيزياء  الكان يمشي، و  فيمافي سيارته  موعد معه،

التفت إلى  الثالثيناتة. في منتصف شيء يؤمن به، شيء يجعله يشعر بالكليّ 
الشيوعية. وعلى الرغم من أنه لم ينضم إلى الحزب، إال أنه كان يتردد على اجتماعاته 

لشخص لم يسبق له مثيل من قبل أن أعرب عن  غريباً  . لقد كان تحوالً مبادئهاودعم 
 أدنى ميول سياسية.

الخاصة بها،  ، مع استعداد الواليات المتحدة لتطوير القنبلة النووية1942في عام 
. وكان مكتب للمشاركةوالتي عرفت فيما بعد بمشروع مانهاتن، تم إحضار أوبنهايمر 

التحقيقات الفيدرالي قد حقق في عالقاته الشيوعية واعتبره مخاطرة أمنية، حيث أنه قام 
مشاركته،  ازدادتعلى ما يبدو بقطع جميع العالقات مع رفاقه السابقين. ببطء 

ئيس المجموعة الصغيرة التي بدأت العمل النظري على المشروع. وسرعان ما أصبح ر 
لهذه المناسبة. خلق  يرتقيولدهشة اآلخرين، وربما حتى أوبنهايمر نفسه، بدا وكأنه 

ع العلماء على أن يكونوا منفتحين ومبدعين. بدأ اآلخرون جًوا غير رسمي وعفوي شجّ 
 عرضها من قبل.اآلن برؤيته كمسؤول فعال للغاية، وهو مهارة لم ي

بعد عدة أشهر، تم بناء مختبر في لوس أالموس بوالية نيومكسيكو بغرض تصميم 
له تاريخ سياسي مشكوك  لشخصمذهل  تعيينن أوبنهايمر مديًرا لها، وهو يّ القنبلة، وعُ 

فيه. ما جعل قيادته فعالة للغاية هو أنه تمكن من إصابة المجموعة بالشعور بأنها 
كان المتفوقين، في مهمة إلنقاذ العالم من الفاشية والتدمير الذاتي. فرقة من المفكرين 

عامل مع العديد من تأن يفهم المشكلة النظرية األكثر تطلًبا، ولكنه أيًضا  يمكنه
الشخصيات الصعبة، من جميع أنحاء العالم، الذين تم جمعهم من أجل المشروع. 

. وكشف فجأة عن حساسية مذهلة على الصورة األكبر، المهمة اً ز ركّ مأبقى الجميع 
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لآلخرين ومنظورهم، مما أعطى الناس انطباًعا بأنها ديمقراطية حقيقية للعلماء. مع 
 مشهورًا وطنيًا. أوبنهايمرنجاح مشروع مانهاتن، أصبح 

بعد الحرب، واجه أوبنهايمر العديد من التحديات. واصل مرة أخرى إثارة غضب 
لشيوعية إلى محاكمة ل السابق أدى تأييدهجهات. الكثيرين وخلق أعداء من جميع ال

علنية مهينة شوهت سمعته. لكن في الستينيات وجد بعض الخالص كأستاذ وشخصية 
عامة تتحدث ضد مخاطر الحرب النووية. واألهم من ذلك أنه بدا أخيًرا أنه يتصالح 

اإلنسان، مع صراعاته السابقة. عند النظر إلى نفسه، رأى بوضوح أن هناك خلاًل في 
الحسد، الذي كان يحكم على  بسسبلم يتمكن من معرفة هويته، التي حاولت القتل 

كان في ذلك من الطالب واألساتذة على حد سواء بمعرفته المتفوقة. لقد أدرك أنه 
 المخيم منذ سنوات عديدة، الذي ألهم الرغبة في صلبه.

باالشمئزاز، بسبب  مأله اعترف في حديث واحد بأن كل ما فعله في الماضي تقريباً 
جانبها  إلىاإلنسانية  تنظرأنانيته وغطرسته. في الحديث قال أن الوقت قد حان لكي 

المظلم كما فعل مع نفسه. في القيام بذلك، يمكننا إعادة اكتشاف قوة التعاطف. "علينا 
أن نحاول أكثر من أي شيء أن نكون خبراء في أسوأ ما في أنفسنا: ال ينبغي لنا أن 
نندهش من العثور على بعض الشر هناك، بحيث نجد ذلك في الخارج بسهولة وفي 
جميع البلدان األخرى. ال ينبغي لنا... أن نريح أنفسنا... بأننا جيدون بشكل طبيعي... 

نفسنا، لبلدنا ... لحضارتنا نفسها، هناك مجال لما نحتاجه أكثر: ألفي هذه المعرفة، 
 األعمال الخيرية". ... الشجاعة، والفكاه ، وبعض

التفسير: في قصة روبرت ج. أوبنهايمر يمكننا أن نلقي نظرة على الحياة الداخلية 
الذين كانوا فوق مستوى الحماية من تطوير أي  والديهللنرجسي العميق. كطفل، منعه 

شعور إيجابي بالهوية واالستقاللية. الطريقة الوحيدة التي كان يمكن أن يشعر بها 
 له كاملة هي من خالل فرض تفوقه الفكري. كان يعتقد أن هذا سوف يجذببالقوة وال
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كان عليه أن يواجه التأثير المعاكس: لقد كرهه  وتكراراً  االحترام. مراراً  فرضنتباه وياال
بين الشعور بالتفوق ر ، حتى وصلوا إلى صلبه. تأرجح باستمراالميزةالناس لهذه 

على واحدة من من أجل العثور  ،عديد من الهوياتال لقد جّربوكراهية الذات العظيمة. 
األرستقراطي مع  ي . اإلنجليز يتهينكر يهود الذياألمريكى المبهم  ه:شأنها أن تناسب

. نفعال تشوبها شائبة؛ الشيوعي المتحمس إلنقاذ العالم. ال شيء من هذا  اآلداب التي
ه العميقة في منتصف ، وبلغ ذروته في أزمة هويتكان شعوره الذاتي المجزأ كابوساً 

 العشرينات من عمره.

إال أواًل وقبل كل شيء من خالل  التكفيربالنسبة إلى أوبنهايمر، ال يمكن أن يأتي 
عمله، بصفته قائد مشروع مانهاتن. هنا، يمكنه التعبير عن الجوانب العديدة 

مالئه ر الفيزيائي العظيم، يناقش أحدث األفكار مع ز لشخصيته. يمكن أن يكون المنظّ 
العلماء. يمكنه أن يكون القائد، يغرس في كل شخص إحساًسا بالهدف؛ يمكن أن 

؛ للمشاركةلبوا تعامل مع جميع المفكرين األوروبيين الذين جُ ييكون الفيلسوف، و 
 شعر أنه كاملٌ  ،العمل على المشروعب. تتماسكالروحي، مما يجعل المجموعة  والمرشد

جميع انعدام األمان  أرضىلذي جاء من كونه المدير ألول مرة في حياته. واالهتمام ا
ه القديم والجديد في بين حسّ  وإياباً  العميق لديه. بعد هذا المشروع، كان يتنقل ذهاباً 

الحياة،  فيالسحر في لوس أالموس. ولكن في وقت الحق  أبداً  اً ستعيدم غيرالنفس، 
مع جميع أخطاءه  أن يتصالح تمّكن منمن خالل إعادة تقييم جذرية لماضيه، 

 تمّكن منكهذا،  ويتخلص في نهاية المطاف من الحاجة إلى الشعور بالتفوق. وبإدراك  
 ".العمل الخيري أن يبدأ بالتعاطف مع اآلخرين، ما أطلق عليه "

 نتوق  العميق كما نحب أن نعتقد. نحن جميعاً  يفهم: نحن لسنا مختلفين عن النرجسإ
كلنا نميل إلى الشعور بالتفوق على اآلخرين. قد يكون ؛ وتوثيق الفاعليةاالنتباه  إلى

إحساسنا بالذات أقوى، لكن الذات التي نحملها معنا هي تبسيط للحقيقة: نحن في 
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 هاحبنعمد إلى إلى حد كبير، كتلة من الدوافع. النفس التي  وفوضويون الواقع معقدون 
ن تتفكك صورتنا ، يمكن أتواالعتماد عليها هو خيال ضروري. في أوقات األزما

 .وذلك مخيفالذاتية؛ يمكننا أن نختبر لحظات التشرذم 

بغض النظر عن مكان وجودنا في الطيف، يظل العمل هو أعظم أشكال الخالص لنا 
لعثور على نوع العمل الذي يناسبنا، في اجميًعا. إذا نجحنا في العثور على دعوتنا، 

التعبير من خالله عن العديد من كما فعل اوبنهايمر مع مشروع مانهاتن، يمكننا 
جوانب شخصيتنا ومزاجنا. يمكننا الخروج من استغراقنا الذاتي المعتاد وصب طاقاتنا 

األشخاص اآلخرين الذين يجب أن نتعاون معهم. من خالل  وفيالعقلية في مشروع، 
عملنا، نكتشف قيودنا ونقاط قوتنا. نكتشف من نحن. من خالل ما نحققه، يمكننا 

. وكما هو الحال مع أوبنهايمر، من خالل والتقديرل على نوع من االهتمام الحصو 
عيوبنا الخاصة، يمكننا التخلص من حاجتنا المستمرة  ورؤيةكوننا صادقين مع أنفسنا، 

إلى الشعور بالتفوق، واالتصال باألشخاص على مستوى أعمق. من خالل التركيز 
 ق النرجسيين يمكنهم تخليص أنفسهم.على العمل وعلى الناس، حتى أعمنحو الخارج 
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 الفهرس التفصيلي لكتاب قوانين الطبيعة البشرية
 

 ينقسم كتاب قوانين الطبيعة البشرية إلى ثمانية عشر فصاًل، على الشكل التالي:

 قانون الالعقالنية  -: سيطر على ذاتك العاطفية 1القانون 

 ( الداخلية Athenaأثينا )

 عة البشريةمفاتيح إلى الطبي

 الخطوة األولى: تعّرف على االنحرافات

َجة  الخطوة الثانية: إحذر العوامل المؤجِّ

 الخطوة الثالثة: استراتيجيات نحو إبراز الذات العقالنية

 قانون النرجسية  -: حّول الحب الذاتي إلى التعاطف 2القانون 

 الَطيف النرجسي

 أمثلة عن األنماط النرجسية

 قانون تقّمص األدوار –ة من خالل أقنعة الناس : الرؤي3القانون 

 اللغة الثانية

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 مهارات المالحظة

 مفاتيح فّك رموز الشيفرة
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 إدارة فن االنطباع

 قانون السلوك الُمدِمن الالإرادي –: حّدد قوة شخصيات الناس 4القانون 

 الَنَمط

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 صيةإشارات الشخ

 األنماط الساّمة

 الشخصية المتفوقة

 قانون االشتهاء –: ُكن موِضع رغبة مراِوغ 5القانون 

 موضع الرغبة

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 استراتيجيات إثارة الرغبة

 الرغبة األسمى

 قانون ِقصر النظر -: ارتقي بوجهة نظرك 6القانون 

 لحظات الجنون 

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 عالمات لِقصر النظر واستراتيجيات لتجاوزها أربع

 اإلنسان البعيد الَنَظر
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 قانون الِدفاعية –: لّين مقاومة الناس عبر تأكيد رأيهم الذاتي 7القانون 

 لعبة التأثير

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 أربع استراتيجيات لتصبح متمرسًا في اإلقناع

 االستراتيجيات الذاتية –العقل الَمِرن 

 قانون التخريب الذاتي –: غّير ظروفك بتغيير موقفك 8لقانون ا

 الحرية النهائية

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 الموقف الُمقيَّد )السلبي(

 الموقف الواسع النطاق )اإليجابي(

 قانون القمع -: واِجه جانبك المظلم 9القانون 

 الجانب المظلم

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 : السلوك المتناقضفّك رموز الظلّ 

 اإلنسان المتكامل

 قانون الحسد  -: احذر األنا الهّشة 10القانون 

 األصدقاء الُمهلكين
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 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 عالمات الحسد

 أنماط الحسود

 محّفزات الحسد

 ما وراء الحسد

 قانون العظمة  -: اعرف حدودك 11القانون 

 وهم النجاح

 ةمفاتيح إلى الطبيعة البشري

 القائد الُمعظَّم

 الَعَظَمة العملية

 قانون صالبة الجنسانية  -: أِعد ارتباطك بالمذكر أو المؤنث في داخلك 12القانون 

 الجنس األصلي

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 األنماط -إسقاط الجنس 

 الرجل/المرأة األول

 قانون التشّتت  -: تقّدم بحّس الهدف 13القانون 

 الصوت
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 ى الطبيعة البشريةمفاتيح إل

 استراتيجيات تطوير حّس هدف عالي

 إغراء األهداف الخاطئة

 قانون المطابقة  -: قاوم االنسحاب نحو األسفل للمجموعة 14القانون 

 تجربة في الطبيعة البشرية

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 الِبالط ورجال حاشيته

 مجموعة الواِقع

 قانون التقّلب – : إجعلهم يريدون متابعتك15القانون 

 لعنة األحّقية

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 استراتيجيات إنشاء الُسلطة

 الُسلطة الداخلية

 قانون العدوانية -: انظر العداء خلف الواجهة الودية 16القانون 

 الُمعتدي المحّنك

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 مصدر العدوانية البشرية
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 جياتها وكيفية التصّدي لهااستراتي –العدوانية السلبية 

 العدوانية الُمسيَطر عليها 

 قانون ِقصر نظر األجيال  -: اغتنم اللحظة التاريخية 17القانون 

 التّيار الصاِعد

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 ظاهرة األجيال

 أنماط األجيال

 استراتيجيات استثمار روح األزمان

 اإلنسان ما وراء الزمن والموت

 قانون إنكار الموت -: تأمل في الوفاة الشائعة 18القانون 

 رصاصة في الَجنب

 مفاتيح إلى الطبيعة البشرية

 فلسفة للحياة من خالل الموت
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 القوانين الثمانية عشرملخص 
 

 قانون الالعقالنية -: سيطر على ذاتك العاطفية  1القانون 

عي لمسار حياتك بأفضل قد ُيعجبك أن تتخّيل أنك متحّكٌم في قدرك، وأنك تخّطط بو 
ما يمكنك. ولكنك غير مدرٌك إلى حّد كبير كم تسيطر عليك مشاعرك. تجعلك 
المشاعر تبحث عن أدلة تؤكد ما تريد مسبقًا أن تؤمن به. تجعلك ترى ما ترغب أن 
ترى، حسب مزاجك، مما يفصلك عن الواقع، ويكون مصدرًا للقرارات السيئة واألنماط 

حياتك. العقالنية هي القدرة على تعطيل هذه التأثيرات العاطفية، السلبية التي تطارد 
على التفكير بداًل من إبداء رّدة فعل، على االنفتاح الفكري لما يحدُث حقيقًة، 
بالتعارض لما تشعر به. ال يأتي األمر بشكل طبيعي، إنه قوة يجب أن ننّميها، ولكن 

 بفعل ذلك، ندرك أعظم إمكانياتنا.

 

  قانون النرجسية -: حّول الحب الذاتي الى التعاطف  2القانون 

جميعنا نملك بشكل طبيعى األداة األكثر تمّيزًا لالتصال بالناس وبلوغ القوة االجتماعية 
التعاطف. عندما يتّم تنميتها واستخدامها بشكل سليم، تسمح لنا بالرؤية داخل أمزجة  -

ال الناس، وتخفيض ردود أفعالهم وعقول اآلخرين، بحيث تعطينا القوة للتنبؤ بأفع
بأسلوب لطيف. هذه األداة هي مسّكنة بامتصاصنا الذاتي االعتيادي. جميعنا 

رسالتنا في الحياة هي إّن أكثر من غيره.  الطيف نرجسيون، بعضنا بشكل أعمق على
الخارج،  مع هذا الحب الذاتي وتعّلم كيفية تحويل حساسيتنا نحو توافقالوصول الى 

اآلخرين، بداًل من نحو الداخل. يجب أن نتعّرف في نفس الوقت على باتجاه 
 في ِشرك الدراما الخاصة بهم، والتسّمم بحسدهم. التوّرطالنرجسيين الساّمين بيننا قبل 
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 قانون تقّمص األدوار -: ُأنظر من خالل أقنعة الناس  3القانون 

متواضع، واثق،  -كن يميل الناس الرتداء القناع الذي ُيظهرهم في أفضل ضوء مم
مجتهد. هم يقولون األشياء الصحيحة، ويبتسمون، ويبدون مهتمين بأفكارنا. يتعلمون 
إخفاء عدم أمانهم وحسدهم، إذا ما أخذنا هذا المظهر إلى الواقع، فإننا ال نعرف أبدًا 
مشاعرهم الحقيقية، وفي بعض األحيان ُنصاب بالعمى بسبب مقاومتهم المفاجئة، 

وأعمالهم المتالعبة. لحسن الحظ، يمتلك القناع تشققات فيه. ُيسّرب الناس  وعدائيتهم
باستمرار شعورهم الحقيقي ورغباتهم الالواعية في اإلشارات غير اللفظية التي ال 

تعبيرات الوجه، والتعبيرات الصوتية، والتوتر في  -يستطيعون السيطرة عليها تمامًا 
تتقن هذه اللغة بتحويل نفسك إلى قارئ متفوق  الجسم، واإليماءات العصبية. يجب أن

للرجال والنساء. متسّلحًا بهذه المعرفة، يمكنك اتخاذ التدابير الدفاعية المناسبة. من 
ناحية أخرى، بما أن المظاهر هي ما يحكم الناس عليك به، فيجب أن تتعلم كيف 

 ُتقّدم أفضل واجهة وتلعب دورك بأقصى تأثير.

 

 قانون السلوك القهري  -قوة شخصية الناس : حّدد  4القانون 

عند اختيار األشخاص للعمل والمشاركة، ال ُتفَتن بسمعتهم أو ُتؤَخذ بالصورة السطحية 
التي يحاولون عرضها. بداًل من ذلك، دّرب نفسك على النظر في أعماقهم ورؤية 

هم شخصيتهم، إذ يتّم تشكيل شخصية الناس في سنواتهم األولى ومن خالل عادات
اليومية. هذا ما ُيجبرهم على تكرار أعمال معينة في حياتهم والوقوع في أنماط سلبية. 
ُأنظر عن كثب إلى مثل هذه األنماط وتذّكر أن الناس ال يفعلون شيًئا فقط لمرة واحدة. 
سوف يكّررون حتمًا سلوكهم. قم بقياس القوة النسبية لشخصيتهم من خالل كيفية 

الشدائد، ومن خالل قدرتهم على التكيف والعمل مع اآلخرين، التعامل بشكل جيد مع 
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وصبرهم وقدرتهم على التعّلم. إنجذب دائمًا نحو أولئك الذين ُيظهرون عالمات القوة، 
وتجّنب العديد من األنواع السامة هناك. تعّرف تمامًا على شخصيتك الخاصة حتى 

 تتمّكن من كسر أنماطك القهرية والسيطرة على مصيرك.

 

 قانون االشتهاء –ُكن موِضع رغبة مراِوغ :  5القانون 

إن الغياب والحضور لهما تأثيرات أولية للغاية علينا. إن الكثير من الحضور يخنق، 
بينما ُتحفِّز درجة من الغياب اهتمامنا. لقد َتمّيزنا بالرغبة المستمرة في امتالك ما ليس 

ّلم كيفية خلق بعض الغموض من حولك، الشيء الُمسَقط من قبل أوهامنا. تع -لدينا 
واستخدام الغياب االستراتيجي لجعل الناس يرغبون في العودة، لكي يريدوا أن 
يمتلكوك. ألِمح أمام اآلخرين ما يفتقدونه أكثر في الحياة، ما ُيحظر عليهم امتالكه، 
 وسوف ُيجّنون بالرغبة. إن العشب دائمًا أكثر اخضرارًا على الجانب اآلخر من

 السياج. تغّلب على هذا الضعف في نفسك من خالل تقّبل ظروفك، مصيرك.

 

 قانون ِقَصر النظر -: ارتقي بوجهة نظرك  6القانون 

إنه في الجزء الحيواني من طبيعتك أن تكون أكثر إعجابًا بما يمكنك رؤيته وسماعه 
خاص من أحدث تقارير واتجاهات األخبار، وآراء وأفعال األش -في الوقت الحاضر 

حولك، وكل ما يبدو أكثر دراماتيكية. هذا هو ما يجعلك تسقط على مخططات مغرية 
توِعُد بتحقيق نتائج سريعة وأموال سهلة. هذا أيضًا ما يجعلك تبالغ في االستجابة 

تصبح مبتهجًا للغاية أو مذعورًا حين تتحول األحداث إلى اتجاه  -للظروف الحالية 
ة قياس األشخاص من خالل ضيق رؤيتهم أو اتساع نطاق واحد أو آخر. تعّلم كيفي

رؤيتهم؛ تجّنب التشابك مع أولئك الذين ال يستطيعون رؤية عواقب أفعالهم، والذين هم 
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في وضعية رّد الفعل المستمر. سوف ُيصيبوك بهذه الطاقة. يجب أن تكون عيناك 
على الفور. ال  على االتجاهات األكبر التي تحكم األحداث، على ما هو غير مرئي

تغفل عن أهدافك البعيدة المدى. بمنظور عالي، سيكون لديك الصبر والوضوح 
 للوصول إلى أي هدف تقريبًا.

 

 قانون الِدفاعية –لّين مقاومة الناس عبر تأكيد رأيهم الذاتي :  7القانون 

ء إن الحياة قاسية والناس قادرين على المنافسة. يجب علينا بطبيعة الحال االعتنا
بمصالحنا الخاصة. نريد أيًضا أن نشعر بأننا مستقلون، ونقوم بمزايداتنا الخاصة. 
لذلك عندما يحاول اآلخرون إقناعنا أو تغييرنا، نصبح دفاعيين ومقاومين. إن حاجتنا 

ترضخ للتحديات. لهذا السبب من أجل جعل الناس يتخّلون عن  للشعور باالستقالل
ائمًا أن تجعل األمر يبدو وكأن ما يفعلونه هو بإرادتهم مواقفهم الدفاعية، يجب عليك د

الحرة. إن خلق شعور بالدفء المتبادل يساعد على تليين مقاومة الناس ويجعلهم 
يريدون المساعدة. ال تهاجم الناس بسبب معتقداتهم أو تجعلهم يشعرون بعدم األمان 

ويجعل مهمتك  هذا من شأنه أن يعّزز دفاعهم فقط -بشأن ذكائهم أو طيبتهم 
 -مستحيلة. اجعلهم يشعرون بأنه من خالل فعلهم ما ُتريد يكونون نبالء وُمحسنين 

اإلغراء النهائي. تعّلم ترويض طبيعتك العنيدة وحّرر عقلك من مواقفه الدفاعية 
 والمغلَقة، مطِلقًا العنان لِقواك اإلبداعية.

 

 يب الذاتيقانون التخر  –غّير ظروفك بتغيير موقفك :  8القانون 

كل واحد منا لديه طريقة خاصة للنظر إلى العالم، لتفسير األحداث وأفعال الناس من 
حولنا. هذا هو موقفنا، ويّحدد الكثير مما يحدث لنا في الحياة. إذا كان موقفنا مخيفًا 
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في األساس، فإننا نرى السلبية في كل الظروف. نتوقف عن استغالل الفرص. نحن 
األخطاء ونفشل في التعّلم منها. إذا شعرنا بأننا ُمعادون أو  نلوم اآلخرين على

مرتابون، فإننا نجعل اآلخرين يشعرون بمثل هذه المشاعر في وجودنا. نحن نقوم 
بتخريب حياتنا المهنية وعالقاتنا من خالل خلق الظروف التي نخشاها أكثر بطريقة 

ن خالل جعل موقفنا أكثر الواعية. ومع ذلك، فإن موقف اإلنسان قابل للتكّيف. م
يمكننا  -إيجابية، وانفتاحًا، وتسامحًا مع اآلخرين، يمكننا أن ُنشِعُل ديناميكية مختلفة 

أن نتعلم من الشدائد، نخلق الفرص من ال شيء، ونجذب الناس إلينا. يجب علينا 
 استكشاف حدود إرادتنا وإلى أي مدى يمكن أن تأخذنا.

 

 قانون القمع -مظلم واِجه جانبك ال:  9القانون 

تحت مظهرهم الخارجي  الترّبصنادرًا ما يكون الناس من هم على ما يبدون عليه. إن 
المهذب واألنيس هو بالضرورة جانب الظل المظلم المتكّون من عدم األمان والنبضات 
 العدوانية واألنانية التي يقمعونها وُيخفونها بعناية بعيدًا عن أنظار العامة. هذا الجانب

المظلم يتسرب من السلوك الذي ُيربكك ويضّر بك. تعّلم كيفية التعرف على عالمات 
القداسة، والقساوة  –صفات األشخاص الظاهرة  أنظر إلىالظل قبل أن تصبح سامة. 

كتغطية على الميزة المعاكسة. يجب أن تدرك جانبك المظلم. فبكونك  -وما إلى ذلك 
لطاقات اإلبداعية الكامنة في الوعيك. من خالل دمج واعيًا به، يمكنك التحكم وتوجيه ا

الجانب المظلم بشخصيتك، ستصبح إنساًنا أكثر اكتمااًل وستشّع أصالًة تجذب 
 األشخاص إليك.
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 قانون الحسد -احذر األنا الهّشة :  10القانون 

نحن البشر مضطرون بطبيعة الحال لمقارنة أنفسنا مع بعضنا البعض. نحن نقيس 
حالة األشخاص، ومستويات االحترام واالهتمام الذي يتلقونه، ونالحظ أي  باستمرار

اختالفات بين ما لدينا وما لديهم. بالنسبة لبعضنا، هذه الحاجة إلى المقارنة تخدم 
 -كحافز للتفوق من خالل عملنا. بالنسبة آلخرين، يمكن أن يتحول إلى حسد عميق 

هجمات سرية وتخريب. ال أحد يعترف  الشعور بالدونية واإلحباط الذي يؤدي إلى
الثناء  -بالتصرف بدافع الحسد. يجب أن تتعرف على عالمات اإلنذار المبكرة 

والمزايدات من أجل الصداقة التي تبدو مثيرة وغير متناسبة؛ توجيه مبّطن لكالم جارح 
تحت ستار الفكاهة الطيبة؛ عدم ارتياح واضح مع نجاحك. من المرجح أن يظهر فجأة 
بين األصدقاء أو زمالئك في نفس المهنة. تعّلم تحويل الحسد عن طريق جذب االنتباه 
بعيدًا عنك. طّور شعورك بالقيمة الذاتية من المعايير الداخلية وليس من المقارنات 

 المستمرة.

 

 قانون العظمة -: اعرف حدودك  11القانون 

ان هذا الرأي عن طيبتنا نحن البشر لدينا حاجة عميقة للتفكير في أنفسنا. إذا ك
وعظمتنا وتألقنا ينحرف بما فيه الكفاية عن الواقع، فإننا نصبح متكّلفين. نتخيل تفوقنا. 
في كثير من األحيان، سيؤدي قدر ضئيل من النجاح إلى رفع َعَظَمتنا الطبيعية إلى 

ث. مستويات أكثر خطورة. إن رأينا الذاتي العالي تّم تأكيده اآلن عن طريق األحدا
ننسى الدور الذي ربما لعبه الحظ في النجاح، أو مساهمة اآلخرين. نتخيل أنه لدينا 
لمسة ذهبية. بفقدان االتصال مع الواقع، نتخّذ قرارات غير عقالنية. هذا هو السبب 
في أن نجاحنا في كثير من األحيان ال يدوم. ابحث عن عالمات الَعَظَمة المرتفعة في 
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تحوذًا على اليقين في النتيجة اإليجابية لخططك؛ الَنَزق مس -نفسك وفي اآلخرين 
المفرط في حال االنتقاد؛ االزدراء ألي شكل من أشكال السلطة. واجه االنجرار 
للعظمة من خالل الحفاظ على تقييم واقعي لنفسك وحدودك. اربط أي مشاعر للعظمة 

 بعملك وإنجازاتك ومساهماتك في المجتمع.

 

قانون صالبة  -ارتباطك بالمذكر أو المؤنث في داخلك : أِعد  12القانون 
 الجنسانية

بعضها جيني، وبعضها يأتي من التأثير العميق  -كل منا له صفات ذكورية وأنثوية 
للوالدين من الجنس اآلخر. ولكن في الحاجة إلى تقديم هوية ثابتة في المجتمع، فإننا 

على الدور الذكوري أو األنثوي نميل إلى قمع هذه الصفات، مع التركيز المبالغ 
المتوقع منا. ونحن ندفع ثمن ذلك. نفقد أبعاد ثمينة لشخصيتنا، وتصبح أفكارنا 
وأساليبنا في التصرف متزّمتة. تعاني عالقاتنا مع أفراد الجنس اآلخر فيما ُنسقط عليها 

األنثوية أوهامنا وأعمالنا العدائية. يجب أن تكون على دراية بهذه الصفات الذكرية أو 
المفقودة وُتعيد االتصال ببطء معها، ُمطِلقًا العنان للقوى اإلبداعية في هذه العملية. 
سوف تصبح أكثر مرونة في تفكيرك. بإخراج الصفة الخافتة المذكرة أو المؤنثة 
لشخصيتك، سوف ُتذهل الناس بأن تكون نفسك بشكل أصلي. ال تلعب دور الجندر 

 لدور الذي يناسبك.المتوقع، بل ُقم بإنشاء ا

 

 قانون التشّتت -: تقّدم بحّس الهدف  13القانون 

على عكس الحيوانات، مع غرائزها إلرشادها إلى مخاطر الماضي، نحن البشر يجب 
أن نعتمد على قراراتنا الواعية. نبذل قصارى جهدنا عندما يتعلق األمر بمسارنا 
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ولكن في الجزء الخلفي من عقولنا،  الوظيفي والتعامل مع النكسات الحتمية في الحياة.
يمكننا اإلحساس بفقدان اتجاه شامل، حيث يتم سحبنا بهذه الطريقة وبتلك الطريقة من 
خالل مزاجنا وآراء اآلخرين، كيف انتهى بنا المطاف في هذا العمل، في هذا المكان؟ 

لمصير هذا االنحراف يمكن أن يؤدي إلى طريق مسدود. إن الطريقة لتجنب مثل هذا ا
هي بتطوير إحساس بالهدف، واكتشاف دعوتنا في الحياة واستخدام مثل هذه المعرفة 

أذواقنا وميولنا. نحن نثق  -إلرشادنا في قراراتنا. فنصل إلى معرفة أنفسنا بشكل أعمق 
بأنفسنا، ونعرف المعارك والطرق التي يجب تجنبها. حتى لحظات الشك لدينا، حتى 

يادتنا صالبة. مع هذه الطاقة والتوجيه، تمتلك أفعالنا قوة ال لز  –إخفاقاتنا لها هدف 
 يمكن وقفها.

 

 قانون المطابقة  -: قاوم االنسحاب نحو األسفل للمجموعة 14القانون 

شخصيتنا االجتماعية،  -لدينا جانب في شخصيتنا بأننا ال ُندرك بشكل عام 
لناس. في إطار والشخص المختلف الذي نصبحه عندما نعمل في مجموعات من ا

المجموعة، نحاكي دون قصد ما يقوله اآلخرون ويفعلونه. نحن نفكر بشكل مختلف، 
أكثر اهتمامًا بالتصديق واالعتقاد بما يعتقده اآلخرون. نشعر بعواطف مختلفة، 
وُنصاب بمزاج المجموعة. نحن أكثر عرضة للمخاطرة، والتصرف بشكل غير 

الشخصية االجتماعية يمكن أن تهيمن على ما عقالني، ألن الجميع يفعل ذلك. هذه 
نحن عليه. باالستماع إلى اآلخرين وبالتوافق لسلوكنا لهم، نفقد ببطء اإلحساس بتفردنا 
وقدرتنا على التفكير بأنفسنا. الحل الوحيد هو بتطوير الوعي الذاتي والفهم المتفوق 

، يمكننا أن نصبح للتغييرات التي تحدث داخلنا في المجموعات. بمثل هذا الذكاء
فاعلين اجتماعيين متفوقين، قادرين على التكيف ظاهرًيا والتعاون مع اآلخرين على 

، مع الحفاظ على استقاللنا وعقالنيتنا.  مستوى عال 
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 قانون التقّلب –: إجعلهم يريدون اللحاق بك  15القانون 

احد يبقى: فالناس على الرغم من أن أساليب القيادة تتغير مع الزمن، إال أن ثابٌت و 
دائًما ما يتناقضون حول من هم في السلطة. يريدون أن ُيقادوا ولكن أيضا أن يشعروا 
بالحرية. يريدون أن يتمتعوا بالحماية وأن يتمتعوا بالرخاء لكن دون التضحيات؛ هم 
يعبدون الملك ويريدون قتله في آن واحد. عندما تكون قائد المجموعة، يكون الناس 

استمرار لالنقالب عليك في اللحظة التي تبدو فيها ضعيفًا أو تواجه مستعدين ب
انتكاسة. ال تستسلم لألحكام المسبقة للزمن، فتتخيل أن ما عليك القيام به لكسب 
والءهم هو أن تكون متساويًا أو صديقًا لهم؛ سوف يشّك الناس في قوتك، ويرتابون في 

ة هي الفن الدقيق في خلق مظهر القوة دوافعك، ويستجيبون بازدراء خفّي. إن السلط
والشرعية والعدالة فيما تجعل الناس يتعرفون عليك كقائد في خدمتهم. إذا كنت تريد أن 
تقود، يجب عليك إتقان هذا الفن في وقت مبكر في حياتك. وبمجرد اكتساب ثقة 

 الناس، سيقفون معك كقائد لهم، بغض النظر عن الظروف السيئة.

 

 قانون العدوانية -العداء خلف الواجهة الوّدية  إلى انظر:  16القانون 

على السطح، يبدو الناس من حولك مهذبين ومتحضرين. لكن تحت القناع، هم جميعًا 
يتعاملون حتمًا مع اإلحباطات. لديهم حاجة للتأثير على الناس والحصول على السلطة 

حاولون تأكيد أنفسهم بطرق في محاوالتهم، غالبًا ما ي بالشعور بالصدّ على الظروف. 
استغاللية تتصّيدك على غفلة. ثم هناك ِمَمن حاجتهم إلى السلطة ونفاد صبرهم 
للحصول عليها أكثر من اآلخرين. يصبحون عدوانيين بشكل خاص، ويسلكون طريقهم 
من خالل ترويع الناس، ويكون عنيدين ومستعدين للقيام بأي شيء تقريبًا. يجب عليك 

لى مراقب متفوق لرغبات الناس العدوانية غير الُمرضية، مع إيالء تحويل نفسك إ
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اهتمام إضافي للمعتدين المزمنين والمعتدين السلبيين في وسطنا. يجب أن تتعرف 
أنماط السلوك السابقة، والحاجة المهووسة إلى السيطرة على كل  -على العالمات 

 -ي تعتمد على جعلك عاطفيًا مما ُيشير إلى األنواع الخطيرة. فه -شيء في بيئتهم 
وغير قادرًا على التفكير بشكل سليم. ال ُتعطيهم هذه القوة. عندما  -خائفًا وغاضبًا 

ناِصر  –يتعلق األمر بطاقتك العدوانية، تعّلم ترويضها وتوجيهها ألغراض مثمرة 
 ، مهاجمًا المشاكل بطاقة  ال هوادة فيها، ومحقِّقًا طموحات كبيرة.نفسك

 

 قانون ِقصر نظر األجيال -: اغتنم اللحظة التاريخية  17ن القانو

لقد ُوِلدَت في جيل  ُيحّدد من أنت أكثر مما تتخيل. يريد جيلك أن يفصل نفسه عن 
الجيل السابق ويضع لهجة جديدة للعالم. في هذه العملية، يشّكل بعض األذواق والقيم 

ي العمر، تميل قيم وأفكار الجيل وطرق التفكير التي تستوعبها أنت كفرد. مع تقدمك ف
إلى إغالقك عن وجهات النظر األخرى، مما يؤدي إلى تقييد عقلك. إن مهمتك هي أن 
تفهم بأعمق قدر ممكن هذا التأثير القوي على من أنت عليه وكيف ترى العالم. 
بمعرفتك بعمق لروح جيلك ولألوقات التي تعيش فيها، ستتمكن من استغالل روح 

ون أنت الشخص الوحيد الذي يتوّقع ويعّين االتجاهات التي يتلّهف لها العصر. ستك
جيلك. سوف تحّرر عقلك من القيود العقلية التي يضعها عليك جيلك، وسوف تصبح 

 أكثر الشخَص الذي تتخيل نفسك أنك تكونه، بكل القوة التي تمنحك اياها الحرية.

 

  إنكار الموتقانون  -: تأّمل في الوفاة الشائعة  18القانون 

معظمنا يقضي حياته متجّنبًا التفكير في الموت. بداًل من ذلك، يجب أن تكون حتمية 
الموت في أذهاننا باستمرار. إن فهمنا لِقَصر الحياة يمألنا باإلحساس بالهدف 
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وباإللحاح لتحقيق أهدافنا. إن تدريب أنفسنا على مواجهة هذا الواقع وقبوله يجعل من 
لنكسات التي ال مفّر منها واالنفصاالت واألزمات في الحياة. ذلك األسهل إدارة ا

ُيعطينا إحساسًا بالتناسب، مع ما يهّم حقًا في هذا الوجود الوجيز لنا. يبحث معظم 
الناس باستمرار عن طرق لفصل أنفسهم عن اآلخرين وليشعروا بالتفوق. بداًل من 

يساوي بيننا ويربطنا جميًعا.  ذلك، يجب أن ننظر إلى الوفاة لكل شخص، وكيف أنه
 من خالل إدراكنا العميق لموتنا، فإننا نكّثف خبرتنا في كل جانب من جوانب الحياة.
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 األولالقانون 

 قانون الالعقالنية -سيطر على ذاتك العاطفية 

 

قد ُيعجبك أن تتخّيل أنك متحّكٌم في قدرك، وأنك تخّطط بوعي لمسار حياتك بأفضل 
نك. ولكنك غير مدرٌك إلى حّد كبير كم تسيطر عليك مشاعرك. تجعلك ما يمك

المشاعر تبحث عن أدلة تؤكد ما تريد مسبقًا أن تؤمن به. تجعلك ترى ما ترغب أن 
ترى، حسب مزاجك، مما يفصلك عن الواقع، ويكون مصدرًا للقرارات السيئة واألنماط 

على تعطيل هذه التأثيرات العاطفية، السلبية التي تطارد حياتك. العقالنية هي القدرة 
على التفكير بداًل من إبداء رّدة فعل، على االنفتاح الفكري لما يحدُث حقيقًة، 
بالتعارض لما تشعر به. ال يأتي األمر بشكل طبيعي، إنه قوة يجب أن ننّميها، ولكن 

 بفعل ذلك، ندرك أعظم إمكانياتنا.

العقالنية ليست القوة التي تولد  كذلك. إن لستمثل الجميع، تعتقد أنك عقالني، لكنك 
يثيرها أنت مصاب بكل الدراما التي  من خالل التدريب والممارسة. تكتسبهابها بل 

تعاني من موجات من اإلثارة، ، الناس يسّببه لكتتفاعل باستمرار مع ما و اآلخرون. 
تباهك بهذه التركيز. يتم جذب ان عليك وانعدام األمن، والقلق مما يجعل من الصعب

الطريقة، وبدون المعيار العقالني لتوجيه قراراتك، لن تصل أبًدا إلى األهداف التي 
أثينا الداخلية  أي عبر تنميةتحددها. في أي لحظة يمكن أن يتغير هذا مع قرار بسيط 

 الخاصة بك.

 كون بمثابة دليلك.تره أكثر من أي شيء والذي سوف تقدّ العقالنية إذن هي ما سوف 
 .كقراراتأفكارك و  باستمرار ُتصيبتك األولى هي النظر في تلك المشاعر التي مهم
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 فهم الالعقالنية األساسية لدينا. هو اً الخطوة األولى نحو أن تصبح عقالني فهم:إ

يمكننا أن نرى الفرق في القرارات واإلجراءات التي يتخذها الناس والنتائج المترتبة على 
ن بمرور الوقت أنهم قادرون على إنهاء مشروع وتحقيق ظهر الناس العقالنيو ذلك. يُ 

أهدافهم والعمل بفاعلية مع فريق وإنشاء شيء يدوم. يكشف الناس الالعقالنيون في 
، والصراعات غير الضرورية الحدوث ةتكرر مأخطاء  -أنماط حياتهم عن أنماط سلبية 

أبدًا، والغضب والرغبات التي تتبعهم أينما ذهبوا، واألحالم والمشاريع التي لم تتحقق 
 ون وغير مدرك وتفاعليون  ون م أبدًا إلى عمل ملموس. هم عاطفيللتغيير التي ال ُتترج

 .ذلكل

عندما يتعلق األمر بالقرارات المهنية، سوف يبحث األشخاص العقالنيون عن وظائف 
لى عقالنية استناًدا إالنواع غير األستقرر بينما تناسب أهدافهم على المدى الطويل. 

مقدار المال الذي يمكن أن تحققه على الفور، وما يشعرون أنهم يستحقونه في الحياة 
قد  الذيله في الوظيفة، أو مدى االهتمام )أحياًنا قلياًل جًدا(، ومقدار ما يمكنهم تحمّ 

 يؤدي إلى طريق مسدود. مما. المنصب لهم هيجلب

ببساطة يتطلب معرفة  . إنهاً لحصول على العقالنية ليس معقدإن الحسن الحظ، 
والعمل من خالل عملية من ثالث خطوات. أواًل، يجب أن نكون مدركين لما نسميه 

 الالعقالنيةب. ثانيًا، يجب أن نفهم طبيعة ما نسميه المستوى بالالعقالنية المنخفضة 
 .العالية المستوى 

زء التفكير تعزيز ج استراتيجيات وتمارين معينة من شأنها ، نحن بحاجة إلى سنّ ثالثاً 
ستساعدك  في الدماغ وإعطائه المزيد من القوة في الصراع األبدي مع عواطفنا.

العقالنية. سيكون من نحو  الخطوات الثالث التالية على البدء في المسار الصحيح
 في الطبيعة البشرية. تكوممارس ثالثة في دراستكمن الالحكمة دمج كل 
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 زلخطوة األولى: التعرف على التحيّ ا

 التأكيد زيّ تح

في العثور على األدلة التي تؤكد ما نريد تصديقه. هذا هو المعروف باسم  إننا ننجح
رأي التي يؤكدها  في النهاية، يريد الناس سماع أفكارهم وتفضيالتهم تأكيد التحيز.

، يجب أال تقبل أبًدا صحة أفكار األشخاص ألنهم قدموا "األدلة". بوجه عام خبير.
، مع قدر كبير من التشكك بقدر ما يمكنك افحص األدلة بنفسك، وبداًل من ذلك

 ُتنفي صحة ل دائًما العثور على األدلة التيحشده. يجب أن يكون دافعك األو 
 اآلخرين. هذا هو العلم الحقيقي. ومعتقداتمعتقداتك العزيزة 

 المعتقد زتحيّ 

ض الشكوك حول ، ولكن في العمق قد تكون لدينا بعسًرا نارضينحن نتمسك بفكرة تُ 
أن نؤمن بها بشراسة كبيرة  -حقيقتها، ولذا فنحن نقطع مسافة إضافية إلقناع أنفسنا 

كيف يمكن أن تكون " بفنبّرر ألنفسنا . يتحداناونعارض بصوت عال أي شخص 
 "هذه الطاقة للدفاع عنها؟كل لنا  تجلبفكرتنا غير حقيقية إذا كانت 

إذا كانوا يعبرون عن رأي  -تنا بالقادة ز بشكل أوضح في عالقيظهر هذا التحيّ 
بالكلمات واإليماءات الحامية، واالستعارات الملونة والحكايات المسلية، ووجود قناعة 

يجب أن يعني ذلك أنهم فحصوا الفكرة بعناية للتعبير عنها. من ناحية أخرى، فعميقة، 
ًدا، تكشف عن ضعف نبرة ذلك أكثر تردبالذين يعبرون عن الفروق الدقيقة، فإن هؤالء 

وشكوك في الذات. ربما كانوا يكذبون، أو هكذا نعتقد. هذا التحيز يجعلنا عرضة 
قناعة كوسيلة لإلقناع والخداع. إنهم يعرفون أن الالذين يبدون  والديماغوجيينللبائعين 

 الناس متعطشون للتسلية، لذا فهم يغطون حقائقهم النصفية بتأثيرات دراماتيكية.
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 ظهرز المتحيّ 

المظاهر عادة ما تكون هذه لنا. و  ن نحن ال نرى الناس كما هم، ولكن كما يبدو 
المناسبة والتي  الواجهةأنفسهم في المواقف االجتماعية لتقديم  ب الناسدرّ لقد  مضللة.

أنهم يؤيدون أنبل القضايا، ويقدمون أنفسهم  ن سيتم الحكم عليها بشكل إيجابي. ويبدو 
الناس أن يبدو و . كحقيقةوواعون. نحن نأخذ هذه األقنعة  دوًما على أنهم مجتهدون 

أكثر جدارة بالثقة، وال سيما السياسيين. إذا كان  الذين يتمتعون بحسن المظهر عموماً 
 وواعَي الضميرالشخص ناجًحا، فإننا نتخيل أنه من المحتمل أيًضا أن يكون أخالقًيا 

 ومستحًقا لحظه الجيد. 

 ز المجموعةتحيّ 

ما المجموعة، ه عنالفرق و نات اجتماعية بطبيعتها. الشعور بالعزلة، نحن حيوا
. نشعر بارتياح كبير عندما نجد أشخاًصا آخرين يفكرون بنفس انوُمرعبان محبط

في الواقع، نحن متحمسون لتبني األفكار واآلراء ألنها تجلب  بها. نفّكرالطريقة التي 
 لنا هذا االرتياح. 

 اللوم تحّيز 

الدرس وليس تكرار  والفشل تستدعي الحاجة إلى شرح. نريد أن نتعلم األخطاءإن 
 لدينااالستبطان فالتجربة. لكن في الحقيقة، ال نحب أن ننظر عن كثب إلى ما فعلناه؛ 

 محدود. 

 التفوق تحّيز 

ال يبدو أننا نرى أخطائنا واهتماماتنا، فقط أخطاء اآلخرين. كل شيء لدينا، أو هكذا 
خرين، فإننا اآلشخاص األالمواهب الطبيعية والعمل الشاق. ولكن مع  نعتقد، يأتي من
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كافة أنواع التكتيكات الميكافيلية. هذا يسمح لنا لتبرير كل ما نقوم إليهم لننسب نسارع 
 به، بغض النظر عن النتائج.

 

 المؤّججةعوامل الالخطوة الثانية: احذر من 

، إما للخروج في اآلخرين المستوى لعالية يجب أن تكون أيًضا على دراية بالالعقالنية ا
 لمساعدة في إعادتهم إلى الواقع.لمن طريقهم أو 

 من الطفولة المبكرة الشرارةنقاط 

لشيء في الماضي،  الخطر الكبير هنا هو أنه في سوء قراءة الحاضر والتفاعلإن 
نواحي، ي الجرح فقط. في بعض النخلق الصراع، وخيبات األمل، وعدم الثقة التي تقوّ 

في خضم مثل هذا الهجوم،  ت برمجتنا لتكرار التجربة المبكرة في الوقت الحاضر.تمّ 
الجرح في مرحلة  -يجب علينا أن نكافح لفصل أنفسنا والتفكير في المصدر المحتمل 

واألنماط التي احتجزنا بها. هذا الفهم العميق ألنفسنا ونقاط ضعفنا  -الطفولة المبكرة 
 حو أن نكون عقالنيين.هو خطوة أساسية ن

 المكاسب أو الخسائر المفاجئة

د تكبّ كما إن يمكن أن تكون خطيرة للغاية.  المفاجئة النجاح المفاجئ أو المكاسب
بالتساوي ردود أفعال غير عقالنية. تخلق خسائر غير متوقعة أو سلسلة من الخسائر 

 ى.نتخيل أننا ملعونون بحظ سيء وأن هذا سيستمر إلى أجل غير مسم

مكاسب أو خسائر غير عادية، فهذا هو بالضبط  والحل هنا بسيط: فكلما واجهتَ 
 الوقت المناسب للتراجع والتوازن مع بعض التشاؤم الضروري أو التفاؤل. 
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 ارتفاع الضغط

من الحكمة في كثير من األحيان مراقبة الناس في مثل هذه اللحظات، على وجه 
كلما الحظت ارتفاع الضغط  الحقيقية. التحديد كطريقة للحكم على شخصيتهم

رصد أي عالمات غير أيجب أن تراقب نفسك بعناية.  ومستويات التوتر في حياتك،
 هشاشة أو حساسية، شكوك مفاجئة، مخاوف غير متناسبة مع الظروف. ، عادية

 المؤّججة األفراد

يس على من األفضل التعرف على هذه التهديدات من خالل تأثيرها على اآلخرين، ول
أسطورية ومخيفة.  ميزةصورة أكبر من الحياة،  تقديمنفسك فقط. إنهم يحاولون حتما 

ألمن والضعف الذي نمتلكه جميعنا. بنفس انعدام ا ، مليئينبشرلكن في الواقع، كلهم 
 وتثبطها.حاول أن تتعرف على هذه الصفات البشرية 

 تأثير المجموعة

الرغبة الشديدة في  ذلك من بدالً  ر المستقل ولكنز التفكيإن كونك في مجموعة ال يحفّ 
االنتماء. كن على علم بالديماغوجيين الذين يستغلون تأثير المجموعة ويحفزون تفشي 

، أثمن المنطقية، قدرتك على التفكير بنفسك ِقواكعك بسيط: فكر في الالعقالنية. دفا
 . ما تمتلكه

 

 لعقالنيةا الذات الخطوة الثالثة: استراتيجيات إليجاد

يجب أن يمنحنا كل فإن وجود عامالن على الرغم من ميولنا الالعقالنية الواضحة، 
ألشخاص من ثقافات الاألمل. أواًل وقبل كل شيء، الوجود عبر التاريخ وفي جميع 

. العامل إليهالكي نهدف  ذوي العقالنية العالية. إنهم يخدمون كمثل عليا لنا جميعاً 
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لحظات ذات عقالنية لفي مرحلة ما من حياتنا قد تعرضوا  قريباً الثاني هو أن جميعنا ت
 .ُعظمى

  .على الجهل . النفس العاطفية تزدهرعرف نفسك جيداً إ

 .عواطفك إلى جذورها أدرس

هذه القوة تأتي من خالل الممارسة والتكرار. عندما  .كفعل ةزيادة وقت ردّ إعمل على 
جب تدريب نفسك على التراجع. كلما يتطلب بعض األحداث أو التفاعل استجابة، ي

أصبح زادت مقاومتك للتفاعل، كلما ازدادت المساحة العقلية لديك للتفكير الفعلي، و 
 .يقظاً عقلك 

خرين كظواهر، محايدة مثل المذنبات أو اآلشخاص األ أنظر إلى. ل الناس كحقائقتقبّ 
ن إسقاط ستتوقف ع، فهمهم على مستوى أعمقبببساطة موجودة.  هيالنباتات. 

 المساحةعواطفك عليهم. كل هذا سوف يمنحك المزيد من التوازن والهدوء، والمزيد من 
 للتفكير. ةالذهني

 عنالعواطف  فصل. ال يمكننا تفكير والعاطفةبين العلى التوازن األمثل  أعثر
)الفارس(  التشّكك. حاول الحفاظ على توازن مثالي بين التفكير. وهما متشابكان تماماً 

 فضول )الحصان(.وال

، ما في مشروع استغرقتلقد شعرت بذلك في حياتك الخاصة عندما : أحّب العقالني
تعاني من دفقات عرضية من اإلثارة أثناء قيامك  وكنت، ينسابالوقت الذي و 

باكتشافات أو تقدم في عملك. في هذه الحالة الذهنية، أنت أقل استهالًكا للنزاعات 
الك أكثر فعالية، مما يؤدي أيًضا إلى اضطراب أقل. لديك واالعتبارات البسيطة. أفع

نفسك بطريقة عميقة. لديك مساحة عقلية أكثر لتكون  للسيطرة علىالرضا الهائل 
 مبدًعا. 
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 القانون الثاني

 قانون النرجسية -حّول الحب الذاتي إلى التعاطف 

 

وبلوغ القوة االجتماعية لالتصال بالناس  تمّيزاً جميعنا نملك بشكل طبيعى األداة األكثر 
تسمح لنا بالرؤية داخل  فإنها التعاطف. عندما يتّم تنميتها واستخدامها بشكل سليم، -

أفعال الناس، وتخفيض ردود ب لتنبؤأمزجة وعقول اآلخرين، بحيث تعطينا القوة ل
ميعنا بامتصاصنا الذاتي االعتيادي. جمسّكنة هي  أفعالهم بأسلوب لطيف. هذه األداة 

رسالتنا في الحياة هي إّن . هأكثر من غير  الطيف ن، بعضنا بشكل أعمق علىو ينرجس
الخارج،  مع هذا الحب الذاتي وتعّلم كيفية تحويل حساسيتنا نحو توافقالوصول الى 

الداخل. يجب أن نتعّرف في نفس الوقت على  نحو اآلخرين، بداًل من باتجاه
 الدراما الخاصة بهم، والتسّمم بحسدهم. ركشِ  في التوّرطين بيننا قبل النرجسيين السامّ 

سيبذل الناس أي شيء تقريًبا لجذب االنتباه، بما في ذلك ارتكاب جريمة أو محاولة 
 .تقريًبا، وستشاهد هذه الحاجة كحافز أساسي فعلِ االنتحار. انظر وراء أي 

ى الشعور ، إذا أثبتوا حاجتنا إليةإذا شجعنا آباؤنا في أول جهودنا لتحقيق االستقالل
ر، ويمكننا أن نبني عليها بالقوة والتعرف على صفاتنا الفريدة، فإن صورتنا الذاتية تتجذّ 

ن انقطاع حاد في هذا التطور المبكر، ولذا فهم ال يبنون ين العميقيالنرجسيلدى ببطء. 
 .أبًدا شعوًرا ثابًتا وواقعًيا لذاتهم

ماط السلوك التالية: إذا تعرضوا يمكنك التعرف على النرجسيين العميقين من خالل أن
. هم مقيمته تفعيلخلي لتهدئتهم أو لإلهانة أو الطعن، فليس لديهم دفاع، وال شيء دا

. هذه هي الَوَرعبشعور  ئون للثأر، ملي ون يتفاعلون مع غضب عظيم، متعطش عموماً 
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وف الطريقة الوحيدة التي يعرفون بها كيفية تهدئة مخاوفهم. في مثل هذه المعارك، س
. يجّروهم للتعاطفاآلخرين، بل وحتى  ويشوشون يضعون أنفسهم كضحية مجروحة، 

 .بصورة شخصية كل شيء تقريباً  ويأخذون  هم مضايقون وحساسون أكثر من الالزم.ف

 ليشيرواأعداء في جميع االتجاهات  ويملكون  تماماً  االرتياببجنون  ٌيصابوايمكن أن 
عندما تتحدث عن  وههمعلى وج ظرة الُمبعدةالنأو  عدم صبرهم. يمكنك رؤية يهمإل

المحادثة على الفور إلى  فيحولون بشكل مباشر بطريقة ما.  مشيء ال ينطوي عليه
عن انعدام األمن وراءها.  االنتباهأنفسهم، مع بعض القصص أو الحكايات لصرف 

ام يمكن أن يكونوا عرضة لنوبات من الحسد الشريرة إذا رأوا اآلخرين يحظون باالهتم
. هذا بالنفسمتطرفة في كثير من األحيان ثقة  ُيظهرون تحقونه. الذي يشعرون أنهم يس

 بالذات الفراغ الداخلي والشعورفجوة على جذب االنتباه، ويغطي بدقة  يساعد دائماً 
 إذا كانت هذه الثقة ستوضع على المحك. أ. لكن احذرالمجزّ 

ن العميقين لديهم عالقة يالنرجسي ، فإنعندما يتعلق األمر بأشخاص آخرين في حياتهم
غير عادية يصعب علينا فهمها. فهم يميلون إلى رؤية اآلخرين كامتداد ألنفسهم، ما 

هي السيطرة عليهم مثل السيطرة على ذراعهم أو  فرغبتهم .يعرف باسم األجسام الذاتية
 إذساقهم. في العالقة  سوف يجعلون الشريك يقطع االتصال مع األصدقاء ببطء 

 .يجب أال يكون هناك تنافس على االهتمام

من خالل  التعويضن للغاية من إيجاد بعض و ن الموهوبو بعض النرجسييتمّكن 
عملهم، وتوجيه طاقاتهم والحصول على االهتمام الذي يتوقون إليه من خالل 

. لكن بالنسبة ينومتقلب ينإنجازاتهم، على الرغم من أنهم يميلون إلى البقاء غير منتظم
 بافتقارهمى معظم النرجسيين العميقين، قد يكون من الصعب التركيز على عملهم. إل

المستمر حول ما يعتقده اآلخرون  عرضة للقلق م، فهحترام الذاتمنّظم ضابط الإلى 
يجعل من الصعب في الواقع تركيز االنتباه إلى الخارج لفترات طويلة من  ممانهم. ع
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مع العمل. مثل هذه األنواع تميل  انيأتي لذينلقلق المع نفاذ الصبر وا الزمن، والتعامل
 إلى تغيير الوظائف والمهن في كثير من األحيان. 

القائد ، وهو ويات القوة التي يمكنه تحقيقها، بسبب مستوسّميةهناك نوع أكثر خطورة 
 ن تقع في هذهو ن المستبدو والرؤساء التنفيذي يون جميع أنواع الديكتاتور  النرجسي. تقريباً 

 الوقت لبعض ويمكن العميق النرجسيينطموح أكثر من متوسط  الفئة. لديهم عموماً 
االنتباه  يجذبون  مفإنه ،ةالنرجسي بالنفس الثقةب ُمشبعون . عمل إلى الطاقة هذه تحويل

والمتابعين. ويقولون ويفعلون أشياء ال يجرؤ اآلخرون على قولها أو القيام بها، األمر 
 يشّعون  موألنه، هم رؤية لبعض المنتجات المبتكرةصياًل. قد يكون لديالذي يبدو رائعًا وأ

يمكنهم العثور على اآلخرين لمساعدتهم على تحقيق رؤيتهم. هم خبراء فهذه الثقة، ب
 .في استخدام الناس

، يجب علينا أن . أوالً مناحيثالثة  تأتي في، لطبيعة البشريةل كدارسينإن مهمتنا، 
العميق. يجب أن نكون قادرين على التمييز بين األنواع  يجسنفهم تماما ظاهرة النر 

 .أهدافهمفي  ااستخدامه همالسامة التي تثير الدراما وتحاول تحويلنا إلى أشياء يمكن
الثالث  .نحن جميًعا نرجسيون  .رهانكون صادقين في طبيعتنا وال ننك ثانيًا، يجب أن

لديهم  ليم. النرجسيون األصحاءواألهم، يجب أن نبدأ في التحول إلى النرجسي الس
. يتعافون بسرعة أكبر من أي جروح أو إهانات. أقوى وأكثر مرونة بالذات شعور

خالل تبني الصورة  منيدركون في مرحلة ما من حياتهم أن لديهم حدود وعيوب. 
، يكون حبهم الذاتي أكثر واقعية وكاملة. من هذا الموقف ، بعّدة طرق الكاملة ألنفسهم

يذهب وقد األقوى، يمكنهم أن يحولوا انتباههم إلى الخارج أكثر وبسهولة أكبر.  الداخلي
. أواًل، هم قادرون على توجيه تركيزهم أو في كليهماهذا االهتمام في أحد االتجاهين، 

وحبهم في عملهم، ليصبحوا فنانين ومبدعين ومخترعين عظماء. ألن تركيزهم الخارجي 
يميلون إلى النجاح في مشاريعهم، مما يمنحهم االهتمام  على العمل أكثر كثافة، فإنهم
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ن يمكن و ، والفنان. يمكن أن يكون لديهم لحظات من الشك وعدم األمانوالفاعليةالالزم 
مستمر من الكثير من  كانسحاب، ولكن يقف العمل أن يكونوا أكثر هشاشة

هو تجاه فاء االتجاه اآلخر الذي يتخذه النرجسيون األصحأما  .الذاتي متصاصاال
 .تطوير قوى التعاطفب، الناس

 .مهارات التعاطفت األربعة التي تدخل في مجموعة فيما يلي المكونا

يجب أن تبدأ بافتراض أنك جاهل وأن لديك تحيزات طبيعية  الموقف التعاطفي:
، البلد غير المكتشف تجعلك تحكم على الناس بشكل خاطئ. كل شخص تقابله يشبه

 .بعناية هاسوف تستكشف خاصة جداً نفسية مع كيمياء 

التعاطف هو أداة من التناغم العاطفي. من الصعب علينا قراءة أفكار شخص آخر أو 
عرضة  بالنسبة لنا. نحن جميعاً التقاطها فهمها، لكن المشاعر والمزاجية أسهل بكثير 

الناس على أي مستوى  إن اعتماد أسلوب المرآة مع مشاعر شخص آخر. المتصاص
، ويعرف باسم تأثير جسدياً  ذلك استجابة متعاطفة منهم. يمكن أن يكون ثير سوف ي

ق االتصال. وهم يتحدثون سيعمّ  وابتسامة منك رأسكبإيماءة فإن الحرباء. بالمثل، 
خر. تمتص مزاجه بعمق روح الشخص اآل دخول، يمكنك من ذلك حتى أفضل

 .وتعكسه له

بارك أنه يجب عليك الحفاظ على في ممارسة هذا النوع من التعاطف، ضع في اعت
سيجعل من  إذال تصبح متشابًكا تماًما في عواطف شخص آخر. فدرجة من المسافة. 

الصعب عليك تحليل ما تقوم بجمعه وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة غير الصحية. 
في اللحظات المختارة دقيًقا  وأسلوب المرآة واالبتسام  بالرأس يجب أن يكون اإليماء

 .يكاد يكون من المستحيل اكتشافهتى ح، جداً 
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إن السبب في قدرتك على فهم أصدقائك أو شريكك هو أن لديك  التعاطف التحليلي:
تفكير الجميًعا  لقد اختبرناالعائلية.  موخلفيته موقيمه أذواقهمالكثير من المعلومات حول 

ألصلي عند ن علينا ضبط االنطباع اتعيّ رف شخًصا ما ولكن مع مرور الوقت بأننا نع
الحصول على مزيد من المعلومات. لذا، في حين أن التعاطف الجسدي قوي للغاية، 

 .ستكمل بالتعاطف التحليلييجب أن يُ 

يأتي التعاطف التحليلي في الغالب من خالل المحادثة وجمع المعلومات التي تسمح 
أن تسأل الناس مترددين في التحدث، حاول  ابالوصول إلى روح اآلخرين. إذا بدلك 

من جانبك إلنشاء الثقة. بشكل عام، يحب  ةصادق بمبادرةأسئلة مفتوحة، أو ابدأ 
حملهم على الناس التحدث عن أنفسهم وعن ماضيهم، وعادًة ما يكون من السهل جًدا 

 .من نوعه اً فريد كل شخص هدفك بشكل عام هو معرفة ما يجعلإن . االنفتاح

، مثل أي شيء. من أجل التأكد طوي على عمليةين أن تكون متعاطفاً  مهارة التعاطف:
ن قدرتك على فهم الناس على مستوى أعمق، تحتاج وتحسّ  من أنك حًقا تحقق تقدًما

 .شكلين: مباشر وغير مباشرال إحدى. يمكن أن يأتي هذا في التغذية المرتّدةإلى 

ا إذا في النموذج المباشر، تسأل الناس عن أفكارهم ومشاعرهم للحصول على شعور م
سرًيا ويستند إلى مستوى الثقة،  ذلكنت بشكل صحيح. يجب أن يكون كنت قد خمّ 

حيث  تك. ثم هناك الشكل غير المباشرولكنه يمكن أن يكون مقياًسا دقيًقا للغاية لمهارا
 .جلكألعمل تقنيات معينة  يةتستشعر عالقة أكبر وكيف

 

 :نرجسيةال األنماطأربعة أمثلة من هناك 

 لديها طموح وطاقة أكثر من هذه األنواع عموماً  التحكم الكامل. ذو نرجسيال -1
 والطريقة. األمان عدم من المزيد إلى يميلون  أنهم كمامتوسط. ال العميق النرجسي
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في دئة حالة عدم األمان هذه وإشباع طموحهم هي ته خاللها من يمكنهم التي الوحيدة
من االهتمام والتحقق، والتي ال  أكثر من الحصة المعتادة حصة كسبهم من اآلخرين

يمكن أن تتحقق إال من خالل تأمين السلطة االجتماعية في السياسة أو األعمال. في 
أفضل الوسائل للقيام بذلك. كما هو الحال بوقت مبكر من الحياة، تتعثر هذه األنواع 

مع معظم النرجسيين العميقين، فهم شديدو الحساسية تجاه أي طفيف محسوس. 
لتنبه إلى من أجل امع الناس للتحري عن مشاعرهم وأفكارهم  موائم دقيق هوائيهم ولدي

هناك أي إشارة إلى عدم االحترام. ولكن ما يكتشفونه في مرحلة ما هو أن  ما إذا كان
باتهم وعدم شعورهم هذه الحساسية يمكن ضبطها لآلخرين من أجل التحقق من رغ

، إلى الناس باهتمام عميق انهم االستماعفبإمك، للغاية ون حساس مباألمان. كونه
بالحاجة إلى السيطرة على الناس والتالعب  ، مدفوعين داخلياً يمكنهم تقليد التعاطفو 

الكتشاف نقاط الضعف  فيكويبحثون  إليك الحاجة للتواصل. يستمعون وليس ببها، 
 ليلعبوا عليها. 

مع البرودة  العمق إلى يغرونك، ثم عرض من االهتمام والمودةيجذبونك إليهم ب
. هل فعلت أو قلت شيًئا خاطًئا؟ كيف يمكنك استعادة تلي ذلك ة التيالمحتوم
ل في لمحة تدوم لثانية أو اثنتين سجَّ يمكن أن تُ  - اً خفيذلك كون ي؟ يمكن أن رضاهم

 .ولكن لها تأثيرها -

لى مسافة ع يبقوك همرغبتك في االقتراب منهم ولكنالتحكم الكامل  ون ذونرجسييحّفز ال
السيطرة. يسيطرون على عواطفهم، ويسيطرون على  حول ذلككل يدور  .ذراع منهم

ألي شيء تقوله أو تفعله ال يمكن  بحيث ردود أفعالك. من خالل إنشاء روابط مزدوجة
هم  .يبدو تعسفيًا، فإنهم يرعبونك بهذا الشعور بعدم األمان وهو يجعل، أهمأن يرضي

إن إبداء اهتمامهم بك ليس عميقًا أبدًا، وال يدوم طوياًل،  اآلن يسيطرون على عواطفك.
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للسحر،  الخارجيةش بسبب المحاولة . إذا توقفت عن التشوّ لعوبويتبعه حتًما انسحاب 
 .يمكنك الشعور بهذا البرودة والدرجة التي يتدفق بها االنتباه حتًما إليهم

ستمع إلى األشخاص انظر الى ماضيهم. ابحث عن عالمات الطفولة المضطربة. ا
الذين رأوا طبيعتهم الحقيقية وحاولوا تحذير اآلخرين. الحظ التعبيرات المذعورة من 
أولئك الذين يخدمون مثل هذه األنواع على أساس يومي. إذا كنت تظن أنك تتعامل 

عندما تكون قريًبا ، هم مثل النمورمنهم.  مسافة ع هذا النوع، فعليك الحفاظ علىم
 .نك الهروب، وسوف يلتهمونكجًدا، ال يمك

إحدى المفارقات الغريبة حول النرجسية العميقة هي أنه إن . النرجسي المسرحي -2
ه. جاهلّم تغالبًا ما ال يالحظها اآلخرون، حتى يصبح السلوك أكثر تطرفًا من أن يت

. فهم في التخّفين يمكن أن يكونوا سادة و ن العميقو والسبب في ذلك بسيط: فالنرجسي
حاجتهم إلى االهتمام  -رون مبكرًا أنهم إذا كشفوا عن ذواتهم الحقيقية لآلخرين يشع

يستخدمون افتقارهم إلى وهم ون الناس. فإنهم سوف يصدّ  -المستمر والشعور بالتفوق 
 الذات المتماسكة كميزة.

. يمكنهم إخفاء حاجتهم إلى االهتمام من خالل األجهزة األدوارمكنهم لعب العديد من ي
 الظهور بمظهررامية المختلفة. يمكنهم الذهاب إلى أبعد من أي شخص في الد

األخالقية واإليثار. إنهم ال يقدمون أو يدعمون القضية الصحيحة فحسب، بل يقدمون 
عرًضا لها. من يريد الشك في صدق هذا العرض األخالقي؟ أو أنهم يسيرون في 

اني على أيدي اآلخرين أو االتجاه المعاكس، يستعيدون وضعهم كضحية، كشخص يع
 ملحظة، فقط لتتألم فيما بعد ألنهيهملهم العالم. من السهل أن تتورط في دراما ال

 التعاطفحّس . انهم يلعبون على مفي أغراضه ونكستخدميأو  هماحتياجاتب ونكستهلكي
 .لديك
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 يقة أن التركيزهذا النوع بحق. تعّرف على لوحيد هو أن ترى من خالل الخدعةالحل ا
متفوقون في الخير المفترض أو المعاناة أو  . الحظ كيف هم دائماً مدائًما يبدو عليه

. شاهد الدراما المستمرة والجودة المسرحية إليماءاتهم. كل ما يفعلونه أو االنحطاط
ا الخاصة درامالجانبية في  اً يقولونه هو لالستهالك العام. ال تدع نفسك تصبح أضرار 

 .بهم

مثل هذا التعاطف له تأثير معاكس للنرجسية المتبادلة. إن . سيانالزوجان النرج -3
من الصعب ف. تعاطفه أيضاً  إلى من جانب واحد، فإنه يميل إلى تليين اآلخر ويدعو

البقاء في موقف دفاعي عندما يشاهد الشخص اآلخر ويعبر عن جانبك ويدخل 
ي عن التخلروحك. ويطلب منك أن تفعل الشيء نفسه. يتوق الناس سرًا إلى 

 .باستمرار ومتشّككاً كون دفاعًيا تمقاومتهم. إنه أمر مرهق أن 

م الخاص بالشخص يَ إن مفتاح توظيف التعاطف داخل العالقة هو فهم نظام القِ 
اآلخر، والذي يختلف حتًما عن نظامك. ما يفسر على أنه عالمات الحب أو االهتمام 

تتشكل أنظمة القيم هذه بشكل كبير في  أو الكرم يميل إلى االبتعاد عن طريقة تفكيرك.
مرحلة الطفولة المبكرة وال يتم إنشاؤها بشكل واعي من قبل الناس. مع األخذ في 

روحهم ومنظورهم بدقة في اللحظة التي  بدخولاالعتبار أن نظام قيمهم سيسمح لك 
ن ن يمكن سحبهم مو ن العميقسيو نرج. حتى الاً دفاعي أن تكون  إلىعادًة تتحول فيها 

 جميع عالقاتك على ِقس. قوقعتهم بهذه الطريقة، ألن مثل هذا االهتمام نادر جداً 
الطيف النرجسي. إنه ليس شخًصا واحًدا أو آخًرا بل الديناميكية نفسها التي  مقياس

 .يجب تغييرها

ما يجعلنا نطور هذه القوى التعاطفية هو  قارئ المزاج. -النرجسي الصحي  -4
وعقول اآلخرين، فإننا  مزجةاءنا يعتمد على مدى قياسنا ألبأن بقضرورة. إذا شعرنا ال

. عادة ال نشعر بالحاجة لذلك. نتخيل أننا نفهم القوى سنجد التركيز المطلوب ونستغل 
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جيدا األشخاص الذين نتعامل معهم. قد تكون الحياة قاسية ولدينا العديد من المهام 
ل االعتماد على األحكام المسبقة. األخرى التي يجب أن نحضرها. نحن كسالى ونفض

على تطوير هذه  حقاً  ولكن في الواقع، إنها مسألة حياة وموت ونجاحنا يعتمد
قة بين المشاكل في المهارات. نحن ببساطة لسنا على دراية بذلك ألننا ال نرى العال

الناس ونواياهم والفرص الضائعة التي ال  مزجةالمستمر أل بين سوء قراءتناحياتنا و 
 .نهاية لها والتي تتأتى من ذلك

. أفضل تنّميهاأن لديك أداة اجتماعية رائعة ال  أدِركالخطوة األولى، إذن، هي األهم: 
الداخلي المتواصل وانتبه إلى الناس.  حوارك. أوقف تهتجربفي طريقة لمعرفة ذلك هي 

ل علم قم بضبط نفسك على المزاج المتغير لألفراد والمجموعة. احصل على قراءة حو 
عالمهم  وجهة نظرهم، أدخل تستدركزه. حاول أن النفس الخاص بكل شخص وما يحفّ 

م. ستدرك فجأة عالًما كاماًل من السلوك غير اللفظي الذي لم تكن تعلم يَ لقِ لنظامهم و 
اآلن رؤية الضوء فوق البنفسجي فجأة.  انبوجوده أبًدا، كما لو أن عينيك تستطيع

 ه إلمكانيات اجتماعية جديدة.تنبّ تستشعر بأهميتها و بمجرد الشعور بهذه القوة، 
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 القانون الثالث

 قانون تقّمص األدوار -ُأنظر من خالل أقنعة الناس 
 

متواضع، واثق،  -في أفضل ضوء ممكن هم ظهر الناس الرتداء القناع الذي يُ  يميل
نا. يتعلمون مجتهد. هم يقولون األشياء الصحيحة، ويبتسمون، ويبدون مهتمين بأفكار 

، إذا ما أخذنا هذا المظهر إلى الواقع، فإننا ال نعرف أبدًا هموحسد همإخفاء عدم أمان
بسبب مقاومتهم المفاجئة،  ُنصاب بالعمىمشاعرهم الحقيقية، وفي بعض األحيان 

ب الناس سرّ وعدائيتهم وأعمالهم المتالعبة. لحسن الحظ، يمتلك القناع تشققات فيه. يُ 
في اإلشارات غير اللفظية التي ال  ورغباتهم الالواعيةهم الحقيقي باستمرار شعور 

تعبيرات الوجه، والتعبيرات الصوتية، والتوتر في  - يستطيعون السيطرة عليها تماماً 
الجسم، واإليماءات العصبية. يجب أن تتقن هذه اللغة بتحويل نفسك إلى قارئ متفوق 

مكنك اتخاذ التدابير الدفاعية المناسبة. من بهذه المعرفة، ي متسّلحاً للرجال والنساء. 
يجب أن تتعلم كيف ف، به ناحية أخرى، بما أن المظاهر هي ما يحكم الناس عليك

 م أفضل واجهة وتلعب دورك بأقصى تأثير.قدّ تُ 

خبرنا هذه خبرنا اإلشارات غير اللفظية بما يحاول الناس التركيز عليه بكلماتهم. تُ تُ 
رغباتهم الحقيقية. فهي تعكس بطريقة مباشرة عواطف الناس و  ،يخبئونهاإلشارات عما 

 إلى العمل بشكل أعمى، ودعوة يعنيوحاالتهم المزاجية. إن تفويت هذه المعلومات 
، وفقدان فرص ال نهاية لها للتأثير على الناس من خالل عدم مالحظة سوء الفهم

 .يحتاجون إليه حًقاما عالمات ما يريدون أو 
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، يجب أن تتعرف على حالة االمتصاص الذاتي لديك ومقدار ما أوالً  مهمتك بسيطة:
يجب  ثانياً  .تالحظه فعلًيا. مع هذا الفهم سيكون لديك الدافع لتطوير مهارات المالحظة

حواسك  األمر إيقاظيتطلب إذ أن تفهم الطبيعة المختلفة لهذا النوع من التواصل. 
، واستيعاب طاقتهم البدنية وليس فقط ديالجسالناس أكثر على المستوى  والتركيز على

 .كلماتهم
، يمكنك التقاط ونهاصدر يُ إلى اإلشارات غير اللفظية التي  عن طريق االنتباه عن كثب

يجعلهم يرتاحون دون وعي في تعكس هذه الحالة المزاجية لهم، مما أن هم و تأمزج
ات العداء ظهرون على الفور عالم. على العكس، تخيل أشخاًصا يكادوا يُ وجودك

ومضات  وعلى التقاطوهمية، الرؤية من خالل االبتسامات العلى  قادراً  فتكون تجاهك. 
يمكنك بعد ذلك أن  .في وجودكدم الراحة الخفّية لععالمات الوجوههم و االنزعاج على 

منهم، وتبحث عن المزيد من عالمات  اً حذر وتبقى  معهم عن التفاعل بأدب   تتراجع
 .بما أنقذت نفسك من معركة غير ضرورية أو عمل تخريبي قبيحالنوايا العدائية. ر 

الميزة ل قبّ تيجب أن تفهم وت ين: أوال ً بشرية ذات شقّ الطبيعة كدارس للمهمتك إن 
لحياة. إنك ال تقوم بعمل أخالقي وتقف ضد لعب األدوار وارتداء األقنعة المسرحية ل

هدفك هو لعب دورك إن اقع، التي ال غنى عنها لتسهيل األداء االجتماعي. في الو 
نفسك  عالً اعلى األضواء، وج ومسيطراً االنتباه،  جاذباً الحياة بمهارة بارعة،  مسرح على
واقع. على أنه األشخاص  مظاهر بأن تأخذ خطأً ثانًيا، يجب أال تكون ساذًجا . بطالً 

 .فأنت لست أعمى عن مهارات التمثيل لدى األشخاص

ك تشفير مشاعرهم الحقيقية، والعمل على مهاراتفك  فيمعّلم يمكنك تحويل نفسك إلى 
وهكذا، لهذه األغراض،  .بقدر ما تستطيع في الحياة اليومية اوممارستهالمالحظة  في

م بعض ؛ تعل  مالحظة األشخاصهناك ثالثة جوانب لهذا القانون بالذات: فهم كيفية 
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، اإلنطباعيعرف باسم إدارة المفاتيح األساسية لفك التشفير غير اللفظي؛ واتقان فن ما 
 .ولعب دورك ألقصى تأثير

 

 مهارات المالحظة

يجب أن تشترك في المحادثة بينما تتحدث أقل وتحاول حملهم على التحدث أكثر. 
وتكشف  قالوهشيء مع  تتماهىتعليقات ب ُتدلي، وأن تستخدم أسلوب المرآة حاول أن 

يشعرون باالسترخاء ويريدون  أنك تستمع إليهم. هذا سيكون له تأثير على جعلهم
ون المزيد من اإلشارات غير اللفظية. لكن مراقبتك ب، مما سيجعلهم يسرّ التحدث أكثر

 .يحاولون السيطرة على تعبيراتهموإال سوف  ،يجب أال تكون واضحة أبداً  لألشخاص

، اً واعي اً . يجب أن تبدو طبيعييفضحكالكثير من االتصال المباشر بالعين سوف 
ام النظرات الخارجية السريعة فقط لمالحظة أي تغييرات في الوجه أو الصوت باستخد

الحظ كيف تتغير ، و حاول أن ترصد نفس الشخص في بيئات مختلفة .أو الجسم
انتبه جيدًا  .أو الموظف المسؤولتحدث إلى الزوج أو يرات غير الشفهية إذا كان اإلشا

ظهر حب فكرتك، لكن وجهه يُ عي أنه يألي إشارات مختلطة تلتقطها: شخص يدّ 
وتعابيره تدّل جبرة ك على الترقية، لكن االبتسامة مُ ئنّ ؛ أو يهالتوتر ونبرة صوته متوترة

 .هذه اإلشارات المختلطة شائعة جداً  الحزن. على

تبهم، استنتبه إلى صمت الناس، والمالبس التي يرتدونها، وترتيب األشياء على مك
والمعاني المبّطنة ض العضالت )خاصة في الرقبة(،  وأنماط تنفسهم، والتوتر في بع

 ما ال يقال أو ما هو ضمني.  -محادثاتهم  في
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لطرح تفضيالتك الشخصية وتحيزاتك حول  اً ، يجب أن تسعى جاهدفي هذه التمارين
في الخلفية  دائماً أنظر  .التشفير في المالحظة ولكن في فكّ  ال يكمنالخطأ ف .الناس

 تراقبلذلك. كجزء من ممارستك، حاول أن  ر إشاراتهم وفقاً وفسّ ، شخاصالثقافية لأل
نفسك أيًضا. الحظ كم مرة ومتى تميل إلى وضع ابتسامة مزيفة، أو كيف يسجل 

أصابعك، أو تالعبك بشعرك، أو ارتجاف  فرقعةفي صوتك، أو  -جسمك العصبية 
جعلك أكثر يس ،أن تصبح مدرًكا تماًما لسلوكك غير اللفظي .شفتيك، وهكذا دواليك

وستحصل أيًضا على قدر أكبر من التحكم في  ،شارات اآلخرينإلًها حساسية وتنبّ 
 .سلوكك غير اللفظي، وهو شيء مهم جًدا للعب الدور االجتماعي الصحيح

 

 التشفير مفاتيح فكّ 

ر أن الناس يحاولون عموًما تقديم أفضل واجهة ممكنة للعالم. مهمتك هي النظر تذكّ 
، بت تلقائياً نة من تلك العالمات التي تسرّ تصبح على بيّ أن و  اإللهاء إلى ما وراء

من  التالية هي الفئات الثالث عن شيء من العاطفة الحقيقية تحت القناع. توكشف
، عدم اإلعجاب/  إعجابهي ، و التي يجب مراعاتها والتعرف عليهاأهم اإلشارات 

 .الهيمنة / الخضوع، والخداع

أو المقاومة ال  ةأن أعمال األشخاص المعادي عجاب   اإلعجاب:إبداء عدم اإلإشارات 
. إنه ضغط كبير فعلأي ب قيامهمعالمات قبل  . هناك دائماً الَعَدمتظهر أبًدا من 

عليهم لقمع مثل هذه المشاعر القوية. في معظم األحيان، نشعر أن شيًئا ما ليس 
يجب علينا أن نتعلم الثقة  صحيًحا تماًما مع الشخص اآلخر ولكننا نتجاهل الشعور.

في مثل هذه االستجابات البديهية وأن نبحث عن تلك العالمات التي ينبغي أن تؤدي 
 .إلى فحص دقيق لألدلة
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المشكلة هي أنك لن ترى مثل هذه العالمات عادة ما لم يصبح استياء الشخص قويًا 
ريب نفسك للبحث للغاية بحيث ال يمكن إخفاؤه على اإلطالق. بداًل من ذلك، يجب تد

إن التعبير  .الناس يقّدمهاعن العالمات الصغرى والعالمات األخرى األكثر دهاء التي 
بمجرد أن تبدأ في مالحظة مثل هذه التعبيرات،  .أقل من ثانية عادةً  المصغر يدوم

وهذا يظهر لمدة ثانية  لتقطها. إنهم ليسوا سعداء برؤيتكستجد أنه من األسهل لك أن ت
ر عن رأي قوي وتبدأ أعينهم في االنقالب، والتي يحاولون ن. أو أنك تعبّ أو اثنتي

شيًئا  الصمت المفاجئ يمكن أن يقول الكثير. لقد قلتَ  .التستر عليها بسرعة بابتسامة
. قد يحاولون إخفاء يصمتوا، وال يسعهم إال أن عدم اإلعجابمن الحسد أو  وخزةيثير 

 امتالك. على عكس الخجل البسيط أو عدم خلياً دا يستشيطون ذلك بابتسامة بينما هم 
واضحة. في هذه الحالة، من األفضل  إنزعاج، سوف تكتشف عالمات يقولونهما 

 .استنتاجات ةعدة مرات قبل الوصول إلى أي ذلكمالحظة 

بشكل يتعارض تعليق إيجابي ك ،مختلطةات إشار الناس في كثير من األحيان  ظهرسيُ 
ية. انتبه إلى األشخاص الذين يمدحونك دون أن تضيء لغة الجسد السلبمع  واضح

أن  ضع في اعتبارك أيضاً  .عيونهم. هذا يمكن أن يكون عالمة على الحسد الخفيّ 
، العدائية منها، وبالتأكيد أكثرالناس سوف يميلون إلى تسريب مشاعرهم الحقيقية 

الضغط.  غضب، أو تحت، أو إحباط، أو نعاس، أو ركُ عندما يكونون في حالة سُ 
 ، كما لو أنهم لم يكونوا هم أنفسهم فيذلكسوف يميلون في وقت الحق إلى تبرير 

 .أكثر من أي وقت مضى فعالً  أنفسهم هم، ولكن في الواقع كانوا الوقت ذلك

دون أن الجيدة  كأخبار  أحدثث عن فتحدّ  الحسد،شخص ما ب بشعور إذا كنت تشكّ 
عن خيبة األمل على وجوههم. استخدم  ظهر التباهي. ابحث عن التعبير المصغرتُ 

اختبارات مماثلة للتحري عن الغضب واالستياء المخفيين، مما يثير ردود الفعل التي ال 
سرعة استجابتهم لرسائل البريد اإللكتروني أو  رّكز علىيستطيع الناس قمعها بسرعة. 
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ة العامة لتي ألول مرة، والنبر  ولغة الجسد الخاصة بهم عند رؤيتك، الرسائل النصية
 . ها في وجودكيتخذون

إلى بعض  ودفعهمعن قصد  عدوانيتهم، وتحريك شخاصيمكنك وضع مصيدة لأل
بشكل العدوانية التي من شأنها إحراجهم على المدى الطويل. أو يمكنك العمل  األفعال

. أو حرامن خالل هجوم سم حييد كراهيتهم لك وحتى الفوز بهلت وجّدي مضاعف
، ورفض التفاعل معهم. في وطردهمعدم توظيفهم، معهم، ك مسافة خلقيمكنك ببساطة 

ب المعارك المفاجئة النهاية، سوف تجعل طريقك أكثر سالسة بكثير من خالل تجنّ 
 .وأعمال التخريب

نا ال نحب نحن على دراية بهذه التسلسالت الهرمية، لكن :الخضوعالهيمنة   إشارات 
بشكل عام عندما  ون ، ونحن غير مرتاحسبيةالقوة الن عالتحدث بصراحة عن مواق

ما يتم التعبير عن  من ذلك، غالباً  المتفوقة. بدالً  مرتبتهميتحدث اآلخرون عن 
عالمات الهيمنة أو الضعف في االتصال غير اللفظي. ضع في اعتبارك أن الشعور 

غتهم إلى الخارج في ل في وضع اجتماعي متميز يمنح الناس الثقة التي ستشعّ بالتواجد 
صبح نبوءة تتحقق ت، و يشعر البعض بهذه الثقة قبل أن يصلوا إلى موقع القوة .الجسدية

 .بينما ينجذب اآلخرون إليهم ذاتياً 

اآلخرين، ويختارون  إلى بالنظر أكثر مسموح لهم سيشعر األشخاص األقوياء بأنه
 إجراء اتصال بصري مع من يشاؤون. أجفانهم مغلقة أكثر، عالمة على الجدية

ظاهري والكفاءة. إذا شعروا بالملل أو اإلزعاج  فإنهم يظهرون ذلك بحرية أكبر وبشكل 
متكررة هي عالمة على انعدام األمن بشكل ال بتسامةفاال، أقل ون بتسميغالبًا ما  .أكثر

أو  ظهرالودية على تربيتة ، مثل اآلخرينلهم لمس  يحقّ  بأنه عام. انهم يشعرون أكثر
الجتماع، سوف يميلون إلى أخذ مساحة أكبر وخلق مسافة أكبر ا خاللعلى الذراع. 

 .حول أنفسهم
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 ر.وّ رة إلى تفوقهم، الحقيقي أو المتصغالًبا ما يظهر األشخاص في وقت متأخر لإلشا
ن بأن يكونوا في الوقت المحدد. سوف يميل أولئك الذين يشعرون و هم غير ملزم

 رر، كوسيلة لتأكيد أنفسهم. بالسيطرة إلى التحدث أكثر ويقاطعون بشكل متك

 عندما يفترض الناس وشيوعاً  تأتي العالمة األكثر وضوحاً  ع:االخدإشارات 
 ون ، بل ومسليوّديةأنهم أكثر  ن ، يبدو . عندما يبتسمون كثيراً مبالغ فيها تعبيرية واجهة

 .ض بشكل طفيف مقاومتنا لتأثيرهمجدًا، فمن الصعب علينا أال ننجرف ونخفّ 
مخادعين ستالحظ في كثير من األحيان أن جزًءا من الوجه أو الجسم مع هؤالء ال

، مع ابتسامات مالمنطقة المحيطة بالف فيأكثر تعبيًرا لجذب انتباهك. غالًبا ما يكون 
كبيرة وتعبيرات متغيرة. هذه هي أسهل منطقة في الجسم حتى يتمكن األشخاص من 

اليدين  فيماءات مبالغ فيها أن تكون هناك إي التالعب بها. ولكن يمكن أيضاً 
والذراعين. المفتاح هو أنك سوف تكتشف التوتر والقلق في أجزاء أخرى من الجسم، 

 ألنه من المستحيل بالنسبة لهم السيطرة على جميع العضالت. 

بشكل عام، فإن أفضل شيء تفعله عندما تشك في أن الناس يحاولون صرف انتباهك 
في البداية، ولكن في الحقيقة لتشجيعهم على  عالً فعن الحقيقة هو عدم مواجهتهم 

تريد منهم أن يتحدثوا  إذ .االستمرار من خالل إظهار االهتمام بما يقولونه أو يفعلونه
في اللحظة المناسبة، يجب أن تفاجئهم  .ليكشفوا المزيد من عالمات التوترأكثر، 

الصغرى ولغة  تعابيرالانتبه إلى  .الحظة مصّممة لجعلهم غير مرتاحينبسؤال أو م
، فغالبًا ما إذا كانوا مضللين فعالً ت. في مثل هذه اللحظا يقومون بهاالجسد التي 
 .، ثم يحاولون بسرعة إخفاء القلق األساسيجامدة استجابةيكون لديهم 
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 اإلنطباعفن إدارة 

 .اإلنطباعفيما يلي بعض األساسيات في فن إدارة 

ف المؤدون االجتماعيون األذكياء كيف يتحكمون يعر  إتقان االشارات غير اللفظية.
في هذه اإلشارات إلى حد ما ويبعثون بوعي عالمات مناسبة وإيجابية. انهم يعرفون 

، يةلغة الجسد الترحيب ويستخدمون بتسامات حقيقية، بإ يومضون ، ينمحبوب ن كيف يبدو 
 لهيمنةا اترّشؤم ون فريعالناس الذين يتعاملون معهم.  ويستخدمون أسلوب المرآة مع

 لثقة. اب يشّعون  وكيف

طريقة تقوم بتدريب نفسك لتكون قادرًا على عرض الفي تمثيل . الطريقة ممّثلكن 
ذلك من . تشعر بالحزن عندما يدعو دورك إلى عندما يتطلب ذلكالعواطف الصحيحة 

ة التي تسببت في مثل هذه المشاعر، أو إذا لزم األمر صخالل استدعاء تجاربك الخا
لديك السيطرة. في  يكون  ساطة عن طريق تخيل مثل هذه التجارب. الهدف هو أنبب

، ولكن إذا لم تكن لديك الحياة الحقيقية ليس من الممكن تدريب أنفسنا إلى هذه الدرجة
باستمرار كل ما يأتي إليك في هذه اللحظة، فسوف تثير إشارة  تبعث، إذا كنت سيطرة

في مزاجك  بشكل واعلم كيف تضع نفسك ضعف ونقص كلي في إتقان الذات. تع
العاطفي الصحيح عن طريق تخيل كيف ولماذا يجب أن تشعر بالعاطفة المناسبة 

 يعّبرأو األداء الذي أنت على وشك تقديمه. استسلم للشعور باللحظة حتى  للحدث
 . عن ذلك الوجه والجسم بشكل طبيعي

يير معينة يحددها الدور الذي على الرغم من أنك تتوافق مع معا. ف مع جمهوركتكيّ 
 ل اشاراتك غير اللفظية ألسلوبه. اعرف جمهورك وشكّ يجب أن تكون مرناً ولكن تلعبه، 

 .وذوقه
يجب إيالء اهتمام إضافي لمظهرك األول أمام فرد أو . خلق االنطباع األول المناسبإ
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واجهة مجموعة. بشكل عام، من األفضل التخفيف من اإلشارات غير اللفظية وتقديم 
الكثير من اإلثارة سوف يشير إلى عدم األمان ويجعل الناس إن أكثر حيادية. 

الناس في العين في  والنظر إلى. ومع ذلك، فإن االبتسامة المسترخية، متشككين
 .الطبيعية مفعل العجائب لخفض مقاومتهياللقاءات األولى يمكن أن 

فن الوجود / الغياب. إذا كنت  وهذا ينطوي على إتقان. استخدم تأثيرات دراماتيكية
، الحقاً التنبؤ بالضبط بما ستفعله  ا أو يمكنك كثيرً ون، إذا كان الناس ير جداً  حاضراً 

ب نفسك بشكل انتقائي، غيّ ك. يجب أن تعرف كيف تُ نفسوف يشعرون بالملل بسرعة م
، مما يجعلهم يرغبون في ناآلخري أمامعدد المرات والوقت الذي تظهر فيه  وتنّظم

عرض بعض الصفات ا بعض الغموض، و بنفسك  أحطقل. األرؤية المزيد منك وليس 
حجب المعلومات. م ناس إلى معرفة كل شيء عنك. تعلّ المتناقضة بمهارة. ال يحتاج ال

 .هرك وسلوكك أقل قابلية للتنبؤ، اجعل مظبشكل عام

رجة بد متسامحٌ و ، تقدميً  كهذا يعني إظهار نفسك على أن. إعرض صفات القداسة
. إذا اً ض رأسك من حين آلخر وتبدو متواضعالعقل. تعلم كيف تخف عالية، ومنفتحُ 

. تينيديك نظيفأبِق كان يجب القيام بالعمل القذر، فاحرص على قيام اآلخرين بذلك. 
استخدم إشارات الهيمنة المناسبة لجعل الناس  .القائد الميكافليلي عالنيةً دور ال تلعب 

، هو قدركلنجاح ن اتريد أن تبدو وكأ فأنت. بلوغك القمةقبل  يعتقدون أنك قوي، حتى
 .التأثير الغامض الذي يعمل دائماً  فهو ذلك
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 القانون الرابع

 قانون السلوك القهري  -حّدد قوة شخصية الناس 

 

الصورة السطحية ؤَخذ بن بسمعتهم أو تُ عند اختيار األشخاص للعمل والمشاركة، ال ُتفتَ 
نظر في أعماقهم ورؤية على النفسك  دّربمن ذلك،  ضها. بدالً التي يحاولون عر 

عاداتهم من خالل األولى و  متشكيل شخصية الناس في سنواته يتمّ  إذ شخصيتهم،
جبرهم على تكرار أعمال معينة في حياتهم والوقوع في أنماط سلبية. اليومية. هذا ما يُ 

مرة واحدة. فقط ل يفعلون شيًئا ر أن الناس المثل هذه األنماط وتذكّ  إلىنظر عن كثب أُ 
سلوكهم. قم بقياس القوة النسبية لشخصيتهم من خالل كيفية  رون حتماً سوف يكرّ 

قدرتهم على التكيف والعمل مع اآلخرين، من خالل التعامل بشكل جيد مع الشدائد، و 
 ظهرون عالمات القوة،نحو أولئك الذين يُ  دائماً  نجذبإم. وصبرهم وقدرتهم على التعلّ 

شخصيتك الخاصة حتى على  ف تماماً ب العديد من األنواع السامة هناك. تعرّ وتجنّ 
 والسيطرة على مصيرك. ةالقهري كن من كسر أنماطتتمكّ 

ن نتعامل معهم. إن صورتهم ن لقياس شخصية األشخاص الذيو نحن غير مجهز 
ا كانوا المظاهر. إذأسرى السمعة التي تسبقهم، تتفوق علينا بسهولة. نحن ، و العامة

يحيطون أنفسهم ببعض األسطورة المغرية، فإننا نريد أن نؤمن بها. بداًل من تحديد 
لبقاء والوفاء بوعودهم، واقدرتهم على العمل مع اآلخرين،  -شخصية األشخاص 

العمل مع أو تعيين أشخاص على أساس  فإننا نختار –في ظروف معاكسة  أقوياء
لكن حتى السمة اإليجابية مثل الذكاء ال قيمة لها سيرتهم المتألقة، ذكائهم وسحرهم. و 

العمياء،  النقطةإذا كان الشخص أيًضا ذا طابع ضعيف أو مريب. وهكذا، بسبب 
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الشريك و ، المهووس باإلشراف الدقيقرئيس وال، المترددالقائد  من تأثيرنحن نعاني 
 .المتآمر

تي يعرضها الناس، ال الواجهةتدريب نفسك لتجاهل و  يجب عليك تغيير وجهة نظرك
عالمات بحثًا عن أعماقهم  ُغص فيواألسطورة التي تحيط بهم، وبداًل من ذلك 

عنها من ماضيهم، ونوعية  يمكن مالحظة ذلك في األنماط التي تكشفُ خصيتهم. لش
قراراتهم، وكيف اختاروا حل المشاكل، وكيف يفوضون السلطة والعمل مع اآلخرين، 

 حصى. تُ  وال عدّ وعالمات أخرى ال تُ 

نحن عرضة لتكرار نفس القرارات واألساليب للتعامل مع المشاكل. هناك نمط لحياتنا، 
 واضح بشكل خاص في أخطائنا وإخفاقاتنا. لكن هناك طريقة مختلفة للنظر إلى هذا

هناك عدة  .األرواح أو اآللهة التي تتحكم بنا بل هي شخصيتنا تالمفهوم: فليس
 عوامل تؤثر على األمر.

األقدم واألعمق من علم الوراثة، من الطريقة الخاصة التي يتم بها توصيل  العاملي أتي
وتفضيالت معينة. هذا المكون الوراثي يمكن أن يجعل  أمزجةأدمغتنا، مما يهيئنا نحو 

أو  نييجعل بعض الناس انطوائيقد بعض الناس عرضة لالكتئاب، على سبيل المثال. 
 . منفتحين

 ذيالنوع االرتباط ، تأتي من سنواتنا األولى ومن العامل الثاني أوالطبقة الثانية، 
تتكون من عاداتنا  التيالطبقة الثالثة  ثم تأتيومقدمي الرعاية.  األممع  شكلناه

 إلى نميل سوف ين،األولت الطبقتين إلى استناًدا. العمر فيوتجاربنا كلما تقدمنا 
 أو المتعة، عن البحث أو اإلجهاد، مع للتعامل معينة استراتيجيات على االعتماد
 في وضعها تمّ  عادات اآلن أصبحت االستراتيجيات هذه. األشخاص مع التعامل
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في مرحلة الطفولة والمراهقة  اطويرهت يتم ما وغالباً . كذلك رابعة طبقة هناك. شبابنا
 . ايفعلون ما في وسعهم لتغطيته، إذ مع إدراك الناس لعيوبهم الشخصيةالمتأخرة 

مهمتك ذات شقين: أواًل يجب أن تفهم شخصيتك  فإن بشريةالطبيعة دارس للك
التي دخلت في  كماضيأفضل ما تستطيعه من العناصر في الخاصة، وتفحص 
، بحيث يمكنك أن ترى تكراًرا في حياتك. من ةمعظمها سلبيالتي تشكيلها، واألنماط، 

 .جداً  ميقٌ ع ذلكفل شخصيتك. المستحيل التخلص من هذا الطابع الذي يشكّ 

، يمكنك تعلم تخفيف أو إيقاف بعض األنماط السلبية. يمكنك دراكولكن من خالل اإل
العمل على تحويل الجوانب السلبية والضعيفة لشخصيتك إلى نقاط قوة فعلية. يمكنك 
محاولة خلق عادات وأنماط جديدة من خالل الممارسة، وتشكيل شخصيتك بنشاط 

. ثانيًا، يجب أن تطور مهاراتك في قراءة شخصية والمصير الذي يصاحب ذلك
كقيمة أساسية  الشخصيةاألشخاص الذين تتعامل معهم. للقيام بذلك، يجب أن تعتبر 

عندما يتعلق األمر باختيار شخص للعمل معه أو معه أو مع شريك حميم. وهذا يعني 
، عندما ننظر بذلكإعطائها قيمة أكبر من سحرها أو ذكائها أو سمعتها. فيما يتعلق 

، فإننا في كثير من األحيان ال نرى سوى سمعتهم، واألسطورة التي األشخاصإلى 
 واحقق نالذي األشخاصتحيط بهم، والموقع الذي يشغلونه، وليس الفرد. نؤمن بأن 

، وأنهم يستحقون كل ما ينوجيد وأذكياء كرماء مبطبيعته واالنجاح يجب أن يكون
جيد في  محين يأتون في جميع األشكال. بعضهجحصلوا عليه. لكن الناس النا

ليه، مما يخفي عدم كفاءتهم. استخدام اآلخرين للوصول إلى المكان الذي حصلوا ع
األشخاص الناجحون العديد من عيوب الشخصيات مثل لدى تالعب كلًيا. م مبعضه

، نحن نميل إلى االعتقاد بأن الشخص الذي يلتزم بدين معين أي شخص آخر. أيضاً 
و نظام معتقد سياسي أو قانون أخالقي يجب أن يكون لديه شخصية تسمح له بهذا. أ
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لكن الناس يجلبون الشخصية التي يمتلكونها إلى الموقع الذي يشغلونه أو إلى الدين 
 الذي يمارسونه. 

الخطوة األولى، إذن، في دراسة الشخصية هي أن تكون على دراية بهذه األوهام 
 نفسنا لننظر من خاللها. والواجهات وأن ندرب أ

 

 شخصيةعالمات ال

 أفعالهم مع مرور الوقت. المؤشر األكثر أهمية على شخصية الناس من خالليأتي 
التي تعّلموها وكيف تغيروا عبر السنوات،  لى الرغم من ما يقوله الناس عن الدروسع

قرارات تهم. في هذه التكرر في مجرى حيات ستالحظ حتما نفس اإلجراءات والقرارات
 .ك، فهذا خطأإذا تجاهلت النمطشخصيتهم.  يكشفون عن

 ال يفعل الناس شيًئا مرة واحدة. :يجب عليك دائًما مراعاة النتيجة األساسية لهذا القانون 
في هذه اللحظة، ولكن  وعيهمنفسهم، ليقولوا أنهم فقدوا أل العذر التماس قد يحاولون 

 .أخرى مناسبة  فيما فعلوه من حماقة أنهم سيكررون كل  اً تأكدم يمكنك أن تكون 

الشؤون  مع همتعاملليغة على شخصية الناس في كيفية يمكنك أن ترى عالمات ب
في  ون سوف يتأخر فاليومية. إذا كانوا متأخرين في االنتهاء من المهام البسيطة، 

 حظ ما إذاإلى كيفية تعاملهم مع الموظفين في البيئات اليومية وال انظرمشاريع أكبر. 
 مع الناسسيتعامل بالمثل، كيف  .التي يقّدموهاشخصية ال معهناك تباينات  كان

رت الناس، ما نعتقد أن السلطة قد غيّ  وكثيراً الكثير عنهم. ك السلطة والمسؤولية سيخبر 
اختيار الناس إن . حقاً  في حين أنها في الواقع تكشف ببساطة المزيد عن من هم

يمكنهم السيطرة عليه  هم. يبحث البعض عن شريكللزوج أو الشريك يقول الكثير عن
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 ، وربما شخص أصغر سنًا، أو أقل ذكاًء أو نجاحًا. فبعضهم يختار شريكاً بهوالتحكم 
من وضع سيء، ويلعب دور المنقذ، وهو شكل آخر من أشكال  هيمكنه أن ينقذ

هناك مجال  .السيطرة. ومع ذلك يبحث آخرون عن شخص لمأل دور األم أو األب
في لعبة  ،ف الناس في لحظات بعيدة عن العملر يجب فحصه وهو كيف يتصر آخ

 أو رياضة قد تكشف عن طبيعة تنافسية ال يمكنهم إيقافها. 

ذكر: إن الشخصية الضعيفة سوف تحيد جميع الصفات الجيدة األخرى التي قد ت
قد  يمتلكها الشخص. على سبيل المثال، األشخاص ذوي الذكاء العالي ولكنهم ضعفاء

يخرجون بأفكار جيدة وحتى يقومون بعمل جيد، لكنهم سوف ينهارون تحت الضغط، 
، أو بأجندتهم الخاصةواًل وقبل كل شيء أو أنهم لن يتقبلوا االنتقاد، أو سيفكرون أ

، مما يضر في استقالة اآلخرين من حولهمالمزعجة  موخصائصه مغطرستهستتسّبب 
 شخص أقل سحراً أما لعمل معهم أو التعاقد معهم. بالبيئة العامة. هناك تكاليف خفية ل

 على المدى الطويل. وإنتاجيةوذكي ولكن من شخصية قوية سوف يثبت أكثر موثوقية 
مثل الذهب، وإذا وجدتهم، يجب أن تستجيب كما  ون حقيقية نادر القوة ال ذوي الناس  إن

  ًا.اكتشفت كنز أنك لو 

 

 سامةالنواع األ 

بمعرفة من هذا النوع، وأن تالحظ اإلشارات  اً كون مسلحأفضل دفاع لك هو أن تإن 
 .في وقت سابق

يتم إغراؤك إلى دوائرهم من خالل مدى صعوبة عملهم، ومدى  :المهووس بالكمال
 ن قد ينفجرو . أطول في العملساعات  يصرفون تفانيهم في صنع كل ما ينتجونه. 

ذلك ألنهم يريدون  األشخاص لعدم قيامهم بالمهمة الصحيحة، ولكن علىويصرخون 
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الحفاظ على أعلى المعايير، وهذا أمر جيد. ولكن إذا كان لديك سوء الحظ في الموافقة 
الحقيقة. ال يمكنهم في اكتشاف  على العمل مع أو من أجل هذا النوع، فستكون بطيًئا

تفويض المهام؛ يجب عليهم اإلشراف على كل شيء. إنه أقل عن المعايير العالية 
ون حد. غالًبا ما يعانال يمكنهم الوثوق بأ .لمجموعة أكثر من القوة والسيطرةوالتفاني ل

. ال يمكن أن يكونوا راضين بأي شيء تقوم يرهقون أنفسهممن مشاكل صحية، ألنهم 
 .به، وسوف يمضغونك ببطء مع قلقهم، وسوء معاملتهم، ورغبتهم في السيطرة

الناس مثيرين للغاية. يكرهون السلطة  للوهلة األولى قد يبدو هؤالء المتمّرد العنيد:
لمثل هذا الموقف؛ انها تناشد المراهق  سراً  ينجذب جميعنا تقريباً  ويحبون المستضعفين.

في داخلنا. ال يعترفون بالقواعد أو السوابق. غالبًا ما يكون لدى هذه األنواع حس 
عن كثب، فسوف  دعابة قاسية، والتي قد تنقلب عليك. ولكن إذا اقتربت من هذا النوع

ترى أنه شيء ال يمكن السيطرة عليه. إنه إكراه على الشعور بالتفوق، وليس بجودة 
 فوصلواأخالقية أعلى. في طفولتهم من المحتمل أن يكون أحد األبوين محبًطا لهم. 

 كل من هم في السلطة. وكرهإلى عدم الثقة 

وجميلة. قد يبدو األمر  ، جودة نادرةومفكرينهؤالء الناس يبدون حساسين  :الحّساس
حزيًنا بعض الشيء، لكن األشخاص الحساسين قد يشعرون بالحزن في حياتهم. غالًبا 

 واظهر ي، يمكن أن وتريد المساعدة. أيضاً ما يتم جذبك عبر هذا الجو الخاص بهم، 
. إن ما تدركه الحًقا هو أن حساسيتهم ال مللعمل معه ين، وجيدين، ومراعجداً  أذكياء

إلى الداخل. هم عرضة التخاذ كل ما يقوله الناس أو  - في اتجاه واحد تسير إال
األشياء لعدة أيام، بعد فترة  في. يميلون إلى البحث على محمل شخصييفعلونه 

 وابعض التعليقات غير الحميدة التي اتخذوها شخصيًا. عندما كان كطويلة من نسيان
الحب  -على ما يكفي من والديهم ، كان لديهم شعور قاس بأنهم لم يحصلوا أطفاالً 

واالهتمام والممتلكات المادية. عندما يكبرون، يميل كل شيء إلى تذكيرهم بما لم 
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يحصلوا عليه. إنهم يمرون عبر الحياة مستائين ويريدون من اآلخرين أن يعطوهم 
أشياء دون أن يضطروا إلى طرحها. هم يدفعون الناس حتًما بعيًدا، ما يجعلهم أكثر 

لديهم ذاكرة . المتضّررسية. سيظلون دائًما ينظرون إلى أنفسهم على أنهم الطرف حسا
سنوات في العودة إليك. إذا تمكنت من التعرف على النوع في  واطويلة ويمكن أن يقض

جعلك تشعر بالذنب لشيء ي، فمن األفضل تجنبه، ألنه سوقت مبكر بما فيه الكفاية
 .ما

مع وجودهم المثير. لديهم طاقة وقصص غير  يجذبونكسوف  :مغناطيس الدراما
تعلموا، هم ، حتى تتحول الدراما القبيحة. ممتع إن التواجد معهم أمرعادية ليخبروها. 

شباع إفي ستمر هو يللحصول على الحب واالهتمام الذي كأطفال، أن السبيل الوحيد 
 دين عاطفياً وال، والتي يجب أن تكون كبيرة بما يكفي إلشراك الآبائهم في مشاكلهم

وبأنهم في الشعور على قيد الحياة  ووسيلةعادة،  األمر بمرور الوقت. أصبح
أي نوع من المواجهة، لكن يبدو أنهم يعيشون من  عنمعظم الناس  يتراجع. مرغوبون 

أجلها. عندما تتعرف عليهم بشكل أفضل، تسمع المزيد من القصص عن المشاحنات 
ون من وضع أنفسهم على الدوام كضحية. والمعارك في حياتهم، لكنهم يتمكن

ذنب لفك االرتباط. من لدرجة أنك ستشعر بال الخاصة بهم دراماالسيشركوك في 
ومنجّرًا ، قبل أن تصبح متوّرًطا تعرف عليهم في أقرب وقت ممكنتاألفضل أن 

 . لألسفل

 اعدة،ت معجب بأفكارهم، والمشاريع التي يفكرون بها. إنهم بحاجة إلى مسأن الثرثار:
سجلهم  وافحصللحظة  تراجع ، لكنمعهم يحتاجون إلى مؤيدين، وأنت متعاطف

لعالمات إنجازات سابقة أو أي شيء ملموس. قد تكون تتعامل مع نوع ليس خطيًرا 
وقتك الثمين. في الجوهر، هؤالء ون عضيّ يو  همجنون واثبتيلكن يمكن أن بشكل علني، 

على  امن الجهد والمسؤولية اللذين يترتب الناس متناقضون. فمن ناحية يخافون سراً 
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ترجمة أفكارهم إلى أفعال. من ناحية أخرى، فإنهم يتوقون إلى االهتمام والقوة. هم 
أنفسهم لم ينهوا أي شيء. في النهاية، يميلون إلى إلقاء اللوم على اآلخرين لعدم إدراك 

. أو أنهم يحاولون ، أو سوء الحظالغامضةالمجتمع، أو القوى العدوانية  -رؤيتهم 
مبهمة، ولكن من ال تهمبكل هذا العمل الشاق إلحياء فكر  سيقوم مغفلالعثور على 

سيأخذ اللوم إذا حدث كل ذلك بشكل خاطئ. إن هدفهم في الحياة هو تجنب المواقف 
فيها أنفسهم للنقد والحكم. فهم يتعاملون مع هذا من خالل تعلم  يعّرضون التي قد 

لهروب عندما يتم استدعاؤهم إثارة إعجاب الناس بالقصص، لكن االتحدث بشكل جيد و 
 هذا ، وإذا بدا أنهم منكهذه نظر بعناية في ماضيهم لعالماتأ، دائًما مع ذريعة. فعللل

 .أبعد من ذلك تذهبال  قصصهم ولكنب فتسّلىالنوع، 

دما لديهم ميل لخلط العمل مع المتعة، لطمس الحدود المعتادة عن المشحون جنسيًا:
يكون من المناسب استخدام هذه الطاقة، وقد تتخيل أن هذا أمر صحي وطبيعي. 

األولى، ربما عانى  مكان مظلم. في سنواتهويأتي من م إكراهيولكن في الحقيقة إنه 
هؤالء الناس من االعتداء الجنسي بطريقة ما. كان من الممكن أن يكون ذلك جسدًيا 

يلون إلى رؤية كل عالقة على أنها عالقة سيم .نفسي أكثر أمربشكل مباشر أو 
، يمكن لمثل هذه يانعون  ون كونيالذات، وعندما  تحقيقصبح الجنس وسيلة لجنسية. ي

إلى العثور على أشخاص  ون ميلي م، حيث أنهاألنواع أن تؤدي إلى حياة مثيرة ومختلفة
 ههذون يقعون تحت تأثيرهم. ولكن مع تقدمهم في السن، فإن أي فترات طويلة بد

المصادقة يمكن أن تؤدي إلى االكتئاب واالنتحار، وبالتالي يصبحون أكثر يأًسا. إذا 
كانوا يشغلون مناصب قيادية، فسوف يستخدمون سلطتهم للحصول على ما يريدون. 

. ال يمكنك أن ومخيفاً كلما تقدموا في السن، يصبح هذا األمر أكثر إثارة للشفقة 
 .نقذ نفسك من التورط معهم على أي مستوى أفقط  ،إكراههمأو تنقذهم من  همتساعد
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قلياًل مع شعور بالتفوق. من اللطيف  ون ومشبع ون هادئ مه :األمير   األميرة المدلل
تاج. ببطء قد تجد نفسك الارتداء  ر لهمص الذين يبدو أنهم واثقون ومقدّ مقابلة األشخا

يف أو لماذا. بطريقة ما ك حقاً  وال تفهم، والعمل بجد من دون أجر، تقّدم خدمات لهم
يعبرون عن الحاجة للعناية بهم، وهم أساتذة في جعل اآلخرين يدللونهم. في طفولتهم، 

وحمايتهم من أي نوع من التدخل القاسي من العالم  اتهمم في أدنى نزو انغمس آباؤه
بعض األطفال الذين يحرضون على هذا السلوك في آبائهم من  الخارجي. هناك أيضاً 

بال حول وال قوة. أيا كان السبب، فإن أعظم رغبة لدى الكبار  تصرف بأنهمالخالل 
المفقودة. ستالحظ في كثير من األحيان أنه  تهمكرار هذا التدليل المبكر. يبقى جنهي ت

عندما ال يحصلون على ما يريدون، فإنهم يعرضون سلوًكا شبيًها بالرضيع، أو حتى 
 لديكع عالقاتهم الحميمية، وما لم تكن نوبات غضب. هذا بالتأكيد هو نمط جمي

إذا كنت . مطهحاجة ماسة لتدليل اآلخرين، فستجد العالقة مجنونة، دائًما وفق شرو 
 لرعاية نفسك بدالً  تنتبهويجب أن  علقتتشعر بالذنب لعدم مساعدتهم، فهذا يعني أنك 

 من ذلك.

نت تقريًبا . أذه الدرجةيًا لهومراع اً لم يسبق لك أن قابلت أي شخص لطيف :طالب الِرضا
. ثم ببطء تبدأ بعض الشكوك، ولكن ال ون وساحر  ون مريح مال يمكن أن تصدق كم ه

عدوا أو ال يقومون بعمل شيء يمكنك وضع إصبعك عليه. ربما ال يظهرون كما و 
ذلك، كلما بدا األمر وكأنهم يخربونك أو يتحدثون  استمر. كلما خفيّ  أمر جيد. انه

نواع هي حاشية بارعة، وقد طورت لغتها ليس من عاطفة حقيقية خلف ظهرك. هذه األ
ويدققون في  ويعاقبونهمقساة  لديهم أهل شر ولكن كآلية دفاعية. ربما كانألخوانها الب

في تحريف أي شكل من  المحترمة طريقهم واجهةوال ةاالبتسام إنهم. ل كل عمل
أيضا إلى الكذب على  للحياة. وربما لجأوا منمطهم اأصبحبحيث أشكال العداء، 

. إنهم يتوقون سرًا إلى األذى أو السرقة من متمرسون  ون كذاببشكل عام آبائهم، وهم 



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

70 
 

األشخاص الذين  نحذرك م تأخذ. يجب أن أو يرافقوه هالشخص الذي يخدمون
. يمكن أن بمعدل أكثر من الطبيعييمارسون الكثير من السحر والتأدب بفعالية، 

 .حذرك تتخلى عن، خاصة عندما اً تمام ينلبيس ينيتحولوا إلى عدواني

لقد قابلت شخًصا سيخلصك من ، ال يمكنك أن تصدق حظك الجيد ص:المخلّ 
صعوباتك ومشاكلك. على نحو ما أدركوا حاجتك للمساعدة وهنا هم مع الكتب للقراءة، 

ر  ، واألطعمة المناسبة لتناول الطعام. في البداية، كل شيء مغهاواستراتيجيات لتوظيف
تفعل األشياء أن تماًما، لكن شكوكك تبدأ في اللحظة التي تريد فيها تأكيد استقاللك و 

هذه األنواع من مقدمي الرعاية ألمهم أو ت ًا ما كانبنفسك. في مرحلة الطفولة، غالب
أبائهم أو أشقائهم. على سبيل المثال، جعلت األم من احتياجاتها الشاغل الرئيسي 

األطفال عن نقص الرعاية التي يتلقونها مع الشعور بالقوة التي لألسرة. ويعوض هؤالء 
من العالقة المقلوبة. هذا يحدد النمط: يكتسبون أكبر قدر من االرتياح من  يستمّدوه

. لديهم األنف ألولئك الذين هم في ون الرعاية والمنقذ وإنقاذ الناس، من كونهم مقدم
انب القهري لهذا السلوك من خالل حاجة محتملة للخالص. ولكن يمكنك اكتشاف الج

حاجتهم للتحكم بك. إذا كانوا على استعداد للسماح لك بالوقوف على قدميك الخاصة 
. إذا لم يكن األمر كذلك، فهو في الحقيقة نبالء هم حقاً ف، بعد بعض المساعدة األولية

 حّس تطّور حول القوة التي يمكنهم ممارستها. على أي حال، من األفضل دائًما أن 
 طلب من المنقذين إنقاذ أنفسهم.تاالعتماد على الذات وأن 

عن شعور بالغضب إزاء هذا الشيء من الظلم أو ذلك،  ون تحدثي: الواِعظ السهل
حيان . مع هذه القناعة وجدوا أتباع، بما فيهم أنت. لكن في بعض األببالغة تاّمة

يهم بشكل جيد؛ هم . إنهم ال يعاملون موظفتهميمكنك الكشف عن الشقوق في قشر 
. عنهايمكنك التقاط لمحات  رذيلةجهم. قد يكون لديهم حياة سرية أو ازو أ متعالون على

وكأطفال، غالبًا ما كانوا يشعرون بالذنب بسبب دوافعهم ورغباتهم القوية من أجل 
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، يطورون بعض ولوا قمع هذه الدوافع. وبسبب هذاتمت معاقبتهم وحاولقد المتعة. 
اتية ويسارعون إلى إظهار الصفات السلبية تجاه اآلخرين أو النظر بحسد الكراهية الذ

إلى األشخاص الذين ال يتعرضون للقمع. إنهم ال يحبون األشخاص اآلخرين الذين 
دانة. الناس اإلمن التعبير عن حسدهم، اختاروا الحكم و  يستمتعون بأنفسهم. بدالً 

ي حالة حرب مع الطبيعة البشرية، جيدون أو أشرار، ال مجال وسط. هم في الواقع ف
 وإكراهيةقل من الكمال. أخالقيتهم سهلة األعلى التصالح مع صفاتنا ون ر قادر وغي

مثل الشرب أو القمار، وال تتطلب أي تضحيات من جانبهم، فقط الكثير من الكلمات 
نحو  وجهون سراً تفي الحقيقة أنهم ي .النبيلة. انهم يزدهرون في ثقافة الصواب السياسي

. سوف تكون بالتأكيد هدف ما يدينونه، ولهذا السبب سيكون لديهم جانب سري حتماً 
محاكم التفتيش الخاصة بهم في مرحلة ما إذا اقتربت أكثر منهم. الحظ عدم وجود 

 .منهم على مسافة وحافظفي وقت مبكر  لديهم التعاطف
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 القانون الخامس

 شتهاءقانون اال –ُكن موِضع رغبة مراِوغ 

 

من الحضور يخنق،  الكثيرإن إن الغياب والحضور لهما تأثيرات أولية للغاية علينا. 
زنا بالرغبة المستمرة في امتالك ما ليس ميّ اهتمامنا. لقد تَ  بينما ُتحفِّز درجة من الغياب

م كيفية خلق بعض الغموض من حولك، أوهامنا. تعلّ  الُمسَقط من قبلالشيء  -لدينا 
لكي يريدوا أن غياب االستراتيجي لجعل الناس يرغبون في العودة، واستخدام ال

، امتالكه حظر عليهمأمام اآلخرين ما يفتقدونه أكثر في الحياة، ما يُ  ألِمح. يمتلكوك
على الجانب اآلخر من  أكثر اخضراراً  العشب دائماً إن ون بالرغبة. جنّ وسوف يُ 
 ظروفك، مصيرك. تقّبلب على هذا الضعف في نفسك من خالل تغلّ السياج. 

في العالم،  وتبتغيهتحتاج إلى عكس وجهة نظرك. بداًل من التركيز على ما تريده  أنت
. غير الُملّبية، على رغباتهم المكبوتة واألوهام نب تدريب نفسك للتركيز على اآلخرييج

يجب أن تدرب نفسك لترى كيف ينظرون إليك واألشياء التي تصنعها، كما لو كنت 
قوة غير محدودة تقريًبا لتشكيل  ذلكلى نفسك وعملك من الخارج. سيعطيك تنظر إ

الحقيقة والصدق،  الناسال يريد تصورات الناس عن هذه األشياء وإثارة حماستهم. 
مثل هذا الهراء المتكرر بال نهاية. إنهم يريدون أن يتم لالنظر عن مدى سماعنا  بغّض 

ظروفهم العادية. إنهم يريدون خيااًل وأهداًفا  تحفيز خيالهم وأن يتم أخذه إلى ما وراء
 اربطه .عملكحول من الغموض حولك و  اً خلق جو ليتوقوا إليها ويهيموا ورائها. أُ للرغبة 

بشيء جديد، غير مألوف، غريب، تقدمي، ومحظور. ال تحدد رسالتك ولكن اتركها 
فيه  هدفك في كل مكان ويرغب ُيشاَهد -غامضة. ابتكر وهًما في كل مكان 

 .بالباقي في كل البشر يقومكامنة ال االشتهاءترك أثم  .اآلخرون 
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 مفاتيح للطبيعة البشرية

 الجامحةبطبيعتنا، نحن البشر ال نرضى بسهولة عن ظروفنا. من خالل بعض القوى 
في داخلنا، في اللحظة التي نمتلك فيها شيًئا ما أو نحصل على ما نريد، تبدأ عقولنا 

تخيل أننا يمكن أن نحصل على أفضل. نيء جديد ومختلف، لفي االنجراف نحو ش
كلما كان هذا الشيء الجديد بعيد المنال وغير قابل للتحقيق، كلما زادت رغبتنا في 

، اخضرارًا"العشب دائًما أكثر "الحصول عليه. يمكننا أن نطلق على ذلك متالزمة 
لعشب، إلى ذلك الجسم إذا اقتربنا كثيًرا من ا -المعادل النفسي للخداع البصري 

 .ليس أخضًرا جًدا على اإلطالقه الجديد، فإننا نرى أن

يمكننا أن نرى هذه المتالزمة في العمل في حياتنا اليومية. نحن ننظر باستمرار إلى 
أكثر حًبا، ومهنتهم أكثر  أهلهمكان  -أشخاص آخرين يبدو أنهم يتمتعون بأفضل مّنا 

رضية تماًما، لكن عقولنا تتجول باستمرار ي عالقة مُ إثارة، وحياتهم أسهل. قد نكون ف
نحو شخص جديد، شخص ال يمتلك عيوًبا حقيقية لشريكنا، أو هكذا نعتقد. نحن نحلم 
بالتخلص من حياتنا المملة بالسفر إلى بعض الثقافة الغريبة وحيث يكون الناس أكثر 

لدينا فيها وظيفة، نتخيل سعادة من المدينة الرديئة التي نعيش فيها. في اللحظة التي 
شيًئا أفضل. على المستوى السياسي، فإن حكومتنا فاسدة ونحتاج إلى تغيير حقيقي، 

محل العالم غير الكامل الذي  وربما ثورة. في هذه الثورة، نتخيل طوباوية حقيقية تحلّ 
نعيش فيه. ال نفكر في الغالبية العظمى من الثورات في التاريخ التي كانت فيها 

 .تائج متشابهة، أو ما هو أسوأ من ذلكالن

في كل هذه الحاالت، إذا اقتربنا من األشخاص الذين نحسدهم، إلى تلك العائلة 
السعيدة المفترضة، إلى الرجل أو المرأة اآلخرين الذين نطمح إليهم، إلى السكان 

فاضلة، األصليين في ثقافة نود أن نعرفها، إلى ذلك العمل األفضل، إلى تلك المدينة ال
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سنرى من خالل الوهم. وفي كثير من األحيان عندما نعمل على هذه الرغبات، ندرك 
 ر من سلوكنا. ، لكنه ال يغيّ اذلك في خيبة أملن

يمكن تفسير مثل هذه المتالزمة بثالث صفات للدماغ البشري. األول يعرف باسم 
، الرضا عن ثانياً  .افي أذهانن متناقضةً  سلبيةً  د شيء إيجابي صورةً ، وكيف يولّ الحثّ 

، ما هو حقيقي وما أخيراً  .النفس سيكون سمة تطورية خطيرة لحيوان واعي مثل البشر
 .في الدماغ يتّم اختبارهما بشكل متشابهل، كالهما تخيّ هو مُ 

 

 استراتيجيات لتحفيز الرغبة

ا م . عادةً هنتجتنفسك وما  تجسيدالمفتاح لجعل هذا القانون يعمل بالنسبة لك هو إن 
ألجل الناس ويحترمونك  كيحب ه يجب أن. تتخيل أنكأحالمو  كأفكار في  منغلقاً تكون 

من أنت. أنت تعتقد أن ما تنتجه يجب أن يثير الناس بشكل طبيعي. بعد كل شيء، 
لقد استثمرت الكثير من الجهد ولديك آمال كبيرة للنجاح. لكن اآلخرين ال يرون شيًئا 

تثير إما  ، فأنتجرد شخص بين اآلخرين، وكشخصمن هذا. بالنسبة إليهم، أنت م
 همأفكار و  همأوهام عليك ُيسقطون هم ، وحتى العداء. الفضول واإلثارة أو الالمباالة

تماًما عن آمالك  منفصالً ، يصبح عملك أيًضا شيًئا المسبقة. وبمجرد اإلعالن عنه
 .لهم العواطف الضعيفة أو القوية، ويُ وأحالمك

 .الرئيسية الثالثة ياتفيما يلي االستراتيج

رونه. هذا هو جوهر الفن. لديك حضور يراه الناس ويفسّ  نسحب.تاعرف كيف ومتى 
، إذا كان بإمكان األشخاص قراءتك بسهولة وتوضيح ذلكإذا كنت واضًحا جًدا في 

 ببلوغهويتك، إذا أظهرت احتياجاتك بشكل واضح جًدا، فعندئذ سيبدؤون بدون وعي 
جب أن يكون ام؛ بمرور الوقت سوف يفقدون االهتمام. يدرجة من عدم االحتر 



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

75 
 

دون اآلخرين.  تنجز، كما لو كنت تشعر بأنك تستطيع أن رك لمسة من البرودو لحض
في  تكجدير باالحترام، مما يزيد من قيم الناس بأنك تعتبر نفسكإلى  ُيشير ذلك

د هي الشكل و من البر  اللمسة. هذه تكيجعل الناس يريدون مطاردو عيونهم دون وعي. 
حول قلياًل من الغموض  ذلكاألول من االنسحاب الذي يجب أن تمارسه. أضف إلى 

ما  فيكليقرأوا  يمنحهم مجاالً  مما. آرائك وقيمك وأذواقك ليست واضحة للناس. من أنت
 يريدون. 

، يجب عليك ملديك خطافاتك في داخله هخيال الناس، وأن أشركتبعد الشعور بأنك قد 
دام الغياب الجسدي واالنسحاب. أنت غير متوفر. يمكن أن يمر يوم أو عندئذ استخ

 مساحاتتحتل و ، لمسة من األلم. مأسبوع بدون وجودك. تخلق شعوًرا بالفراغ بداخله
 .ليريدوا المزيد منك وليس أقل إليك الغياب. يأتون  اهذ من خالل تفكيرهممتزايدة من 

ا أكثر نشاًطا، كلما زادت المتعة التي مخيلتن تضع في اعتبارك ما يلي: كلما أصبح
 . نستخلصها منها. من خالل عملك تريد تحفيز هذه المتعة للناس إلى أقصى درجة

 

رغبة اإلنسان ليست أبدا ظاهرة فردية. نحن مخلوقات إن  لرغبة.لخلق المنافسات إ
ء غير ما يريده اآلخرون. إذا كان هناك شي تقريباً  دائًما عكسي هاجتماعية وما نريد

مرغوب فيه من قبل اآلخرين، فإننا نميل إلى رؤيته على أنه شيء غير مبال أو مقيت 
 .يجب أن يكون هناك شيء خاطئ به -

مدى الحياة. بالنسبة للبعض هو أكثر عالنية. في العالقات هم  اً نمط ذلك يصبح
ن بشكل ، والذين هم مرغوبو هم مرتبطون مسبقاً مهتمون فقط بالرجال أو النساء الذين 

 .واضح من قبل طرف ثالث
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يجب عليك تعلم كيفية استغالل هذا. إذا تمكنت بطريقة ما من خلق االنطباع بأن 
عملك، فسوف تسحب الناس إلى تيارك دون الحاجة إلى في أو  بكاآلخرين يرغبون 

إلحاطة نفسك  اً وف يأتون إليك. يجب أن تسعى جاهدقول كلمة أو فرض نفسك. س
جتماعية، أو على األقل خلق الوهم. يمكنك إنشاء هذا التأثير بعدة بهذه الهالة اال

 ك قد، حتى أنأو سماعه في كل مكان غرضكطرق. يمكنك إدارته حتى يتم رؤية 
 ال تتدخل مباشرة. ولكنشجع القرصنة إذا لزم األمر. ت

 غرضك، وأحياًنا أفضل من الثناء. سيعطي كسيفيدأو الجدل  السلبية حتى التعليقات
أو  صمتكالناس نحو السلبية. سيسمح  ينجذب. على أي حال، وآثمةاستفزازية  دفعة

عدم توجيهك العلني للرسالة للناس بالتصارع مع قصصهم وتفسيراتهم الخاصة. يمكنك 
ذلك وإشعال أيًضا الحصول على أشخاص مهمين أو صانعي األذواق للحديث عن 

به  واه أو يسمعو جديد، ثوري، شيء لم ير ، كما يقولون، هو شيء النيران. إن ما تقدمه
 .من قبل

  

قد نعتقد أننا نعيش في زمن من الحرية العظيمة مقارنة بالماضي،  .االستنباطاستخدم 
حركة من أي وقت مضى. كل  ارساًء على قواعدلكننا في الواقع نعيش في عالم أكثر 

جميع جوانب  . هناك قوانين أكثر من أي وقت مضى تحكمرقمياً  لنا هي متتبعة
السلوك البشري. يمكن أن يكون الصواب السياسي، الذي كان موجوًدا دائًما، أكثر قوة 
بسبب مدى وضوح رؤيتنا لوسائل اإلعالم االجتماعية. يشعر معظمنا سرًا بالضيق أو 

بسبب كل هذه القيود على حركتنا الجسدية والعقلية. نحن نتوق إلى ما هو  باالختناق
 وز الحدود التي تم تعيينها بالنسبة لنا. تجايو  متعّدياً 
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بشيء ما غير قانوني إلى حد ما، أو غير تقليدي، أو متقدم  غرضكأنت تريد ربط 
وهي استراق  . هناك رغبة واحدة غير مشروعة يتشاطرها جميع الناس تقريًباسياسياً 

الخوض في الحياة الخاصة لآلخرين ينتهك المحرمات إن . النظر والتلصص
لرؤية ما  باالنجذابماعية الصارمة على الخصوصية، ومع ذلك يشعر الجميع االجت

يجري وراء أبواب الناس. يمكنك دمج هذا في عملك من خالل إعطاء االنطباع أنك 
تكشف عن أسرار ال ينبغي مشاركتها. سيغضب البعض لكن الجميع سيكونون 

قمت به، أو يمكن  فضوليين. يمكن أن تكون هذه أسرار عن نفسك وكيف أنجزت ما
أن تكون حول اآلخرين، ما يحدث خلف األبواب المغلقة لألفراد األقوياء والقوانين التي 

 .يعملون بها

وغريًبا أو على األقل  اً على أي حال، يجب أن يكون ما تقدمه جديًدا وغير مألوف
 .معروًضا على هذا النحو

 حتماً  يجلبامتالك شيء إن ًا. لرغبة هي التي تدفع الناس سر تذكر: ليس الحيازة بل ا
 ته.ويثير الرغبة في شيء جديد لمتابعبعض خيبة األمل 

. بهذا المعنى، يجب أن تتجدد تهمنسانية لألوهام وملذات مطاردأنت تستغل الحاجة اإل
 ك، ستبدأ قيمتجهودك باستمرار. عندما يحصل الناس على ما يريدونه أو يمتلكونه

مفاجأة، عنصر ال. حافظ على االنسحاب، و نخفاضباال واحترامهم لك على الفور
 القوة.فأنت تمتلك ، تفعل ذلكمطاردة. طالما الوتحفيز 

 

 األسمىالرغبة 

يجب أن يكون مسارنا دائًما نحو زيادة الوعي بطبيعتنا. يجب أن نرى في أنفسنا 
ت وكيف أنها تدفعنا باستمرار إلى إجراءا تعملمتالزمة العشب هو دائما أكثر خضرة 
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معينة. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على التمييز بين ما هو إيجابي ومثمر في 
توجهاتنا الطموحة وما هو سلبي ويؤدي إلى نتائج عكسية. على الجانب اإليجابي، 
يمكن للشعور بالضيق والسخط أن يدفعنا للبحث عن شيء أفضل وعدم التسوية على 

االحتماالت األخرى بداًل من الظروف  باالعتبارنأخذ ما لدينا. إنه يوسع خيالنا ونحن 
 وإن ،عن أنفسنا أكثرراضين  نكون  أن إلى نميل العمر، فيالتي نواجهها. مع تقدمنا 

ونشاط عقولنا. ومع ذلك،  ناشبابيستطيع المحافظة على سنواتنا السابقة  نشاطتجديد 
 .تحت السيطرة الواعية النشاط والجدّ يجب أن يكون هذا 

من السعي باستمرار وراء أحدث االتجاهات ونمذجة رغباتنا على ما يجده  فبدالً 
، علينا أن نقضي وقتنا في التعرف على أذواقنا ورغباتنا بشكل أفضل، مشّوقاً  اآلخرون 

من قبل  تصنيعه تمّ وبين ما حتى نتمكن من التمييز بين ما نحتاج إليه حًقا أو نريده 
 .المنتشرة التأثيراتعلنين أو المُ 

، يمكن أن الطامعةمن الطاقة. بقيادة رغباتنا  كّم محدودالحياة قصيرة وليس لدينا 
نهدر الكثير من الوقت في البحث والتغييرات غير المجدية. بشكل عام، ال تنتظر 

 .باستمرار، وتأمل في شيء أفضل، بل استفد إلى أقصى حد من ما لديك

. أما بالنسبة لك، فلديك للقوةلفرص إن معرفة بيئتك بشكل أفضل ستوفر العديد من ا
زوايا غامضة ال يمكنك فهمها بشكل كامل. في محاولة لمعرفة نفسك بشكل أفضل، 

عملك إن لها. و  من أن تكون عبداً  ل المسؤولية عن طبيعتك الخاصة بدالً يمكنك تحمّ 
ال. هذه لديه إمكانيات ال نهائية للتحسين واالبتكار، والتحديات التي ال نهاية لها للخي

 .االفتراضيكعالم ، وليس الحقيقي كعالم وتؤلفهي األشياء األقرب إليك 

الواقع، والتي ستجلب لك مع في النهاية، ما يجب أن تطمع به هو عالقة أعمق 
 العملية لتغيير ما يمكن تغييره. والِقوى الهدوء والتركيز 
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 القانون السادس

 قانون ِقَصر النظر -ارتقي بوجهة نظرك 

 

وسماعه بما يمكنك رؤيته  اً جابفي الجزء الحيواني من طبيعتك أن تكون أكثر إعإنه 
وآراء وأفعال األشخاص من  األخبار،اتجاهات أحدث تقارير و  -في الوقت الحاضر 

حولك، وكل ما يبدو أكثر دراماتيكية. هذا هو ما يجعلك تسقط على مخططات مغرية 
هذا أيضًا ما يجعلك تبالغ في االستجابة بتحقيق نتائج سريعة وأموال سهلة.  توِعدُ 

اتجاه  إلىاألحداث  حين تتحول راً للغاية أو مذعو  جاً هتتصبح مب -للظروف الحالية 
م كيفية قياس األشخاص من خالل ضيق رؤيتهم أو اتساع نطاق واحد أو آخر. تعلّ 

لذين هم ب التشابك مع أولئك الذين ال يستطيعون رؤية عواقب أفعالهم، وارؤيتهم؛ تجنّ 
ك بهذه الطاقة. يجب أن تكون عيناك ونصيبالفعل المستمر. سوف يُ  ردّ  يةفي وضع

على االتجاهات األكبر التي تحكم األحداث، على ما هو غير مرئي على الفور. ال 
والوضوح ، سيكون لديك الصبر عاليمنظور ب. البعيدة المدىتغفل عن أهدافك 

 .اً للوصول إلى أي هدف تقريب

فنحن ر نميل إلى العيش في هذه اللحظة. إنه جزء حيواني من طبيعتنا. نحن البش
ما هو األكثر دراماتيكية في إلى ما نراه ونسمعه، و  إلىأواًل وقبل كل شيء  نستجيبُ 

كل حدث مرتبط بشيء حدث من قبل في  -الواقع البشري الماضي يشمل الحدث. 
لها جذور عميقة في يكون كلة حالية مش ةسلسلة ال نهاية لها من السببية التاريخية. أي

لكننا  .الماضي. كما يشمل المستقبل. كل ما نفعله له عواقب تمتد إلى السنوات القادمة
نتجاوب مع ما يتم تقديمه في هذه اللحظة، على أساس قطعة صغيرة فقط من 

 .اأُلحجية
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إننا من الطبيعي أن تؤدي تصرفاتنا إلى عواقب غير مقصودة. ولتعقيد األمور، ف
عمق في الحاضر. األمحاطون بأشخاص آخرين يتفاعلون باستمرار، ويجروننا إلى 

ون والضعفاء على هذا الضعف في الطبيعة البشرية ليخدعونا ييمارس الباعة الديماغ
باحتمال تحقيق مكاسب سهلة وإشباع فوري. الترياق الوحيد لدينا هو تدريب أنفسنا 

 وجهة نظرنا. بداًل منب واالرتقاءع الفوري لألحداث على االنفصال المستمر عن االندفا
 بحيث نأخذ باالعتبارالفعل فقط، نتراجع وننظر إلى السياق األوسع.  ردّ  اعتماد

. في ة األمدنضع في اعتبارنا أهدافنا الطويلفمختلف اآلثار الممكنة ألي إجراء نتخذه. 
من األفضل عدم القيام بأي  وجهة نظرنا، سنقرر أنهب االرتقاءكثير من األحيان، عند 

ال تأتي هذه ر الوقت واالطالع على ما يكشفه. شيء، وعدم االستجابة، والسماح بمرو 
السالمة العقلية والتوازن بشكل طبيعي. إنها قوى نكتسبها من خالل جهد كبير، وهي 

 تمثل ذروة الحكمة البشرية.

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

ًئا مشابهًا للسيناريوهات التالية: شخص ما نحتاج إليه أو لقد واجهنا جميًعا تقريًبا شي
ر باإلحباط، نعبّ  شاعرون مكالماتنا.  يردّ نا االهتمام المناسب، وال يعطينعتمد عليه ال 

جهودنا للحصول على رد. أو أننا نواجه مشكلة، وهو  نضاعفعن مشاعرنا له أو 
اسب. أو تخذ اإلجراء المنناتيجية و ولذا فإننا نقرر اإلستر  مشروع ال يسير على ما يرام،

ثم تمر  .نصبح أصدقاءو ، طاقته وسحره فتأسرنا، يظهر شخص جديد في حياتنا
معلومات تأتي ن إلعادة تقييم ما حدث وكيف كان رد فعلنا. يمضطر  ونكون أسابيع 

جديدة إلى النور. كان ذلك الشخص الذي لم يستجب لنا هو نفسه غارق في العمل. 
م. إن تلك صبرنا، كان بإمكاننا تجنب دفع حليف قيّ  ذنفيتو ولم نتظرنا للإذا كنا قد ا
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المشكلة التي حاولنا حلها لم تكن ملحة للغاية، وقد جعلنا األمر أسوأ من خالل 
كنا بحاجة لمعرفة المزيد قبل التصرف. وينتهي هذا  .اإلسراع في التوصل إلى نتيجة

معتاًل ؛ في الواقع، يكشف لنا الزمن عن كونه ةبأنه لم يكن ساحرًا البتّ الصديق الجديد 
إن االبتعاد مسافة إلى سنوات للشفاء منها.  معه صداقتنا وقد تحتاج، مدمراً  اً اجتماعي

 .أن نرى األعالم الحمراء قبل فوات األوانبلنا  كانت سمحتربما قليلة 

فقد صبرنا وأن نبالغ لدينا نزعة إلى أن ن هإذا نظرنا إلى الوراء في حياتنا، فإننا نرى أن
نعجُز عن  وك على مدى فترات طويلة من الزمنفي رد فعلنا. نالحظ أنماط السل

ما يعنيه هذا  .صبح أكثر وضوًحا لنا في وقت الحقت هافي الوقت الحالي ولكنفهمها 
  .هو أننا في الوقت الحاضر نفتقر إلى المنظور

غير  كانالمزيد من الحقيقة. ما مع مرور الوقت، نكتسب المزيد من المعلومات ونرى 
الماضي. الوقت هو أعظم النظرة إلى أصبح مرئًيا في  ،بالنسبة لنا في الحاضر اً مرئي
 .، وكاشف للواقعممعلّ 

مع مرور  ارتقيناوكلما . في الوقت الحاضر نحن عالقون بالنسبة لنا نحن البشر، 
الواقع ه بعد ثالثة أشهر الوقت، زادت المعلومات التي نضيفها إلى الصورة. ما رأينا

 .مثل ما نعرفه بعد عام ليس دقيقاً  الحاِصل

بشكل   واألغلبيبدو، إذن، أن الحكمة تميل إلى المجيء إلينا عندما يفوت األوان، 
متأخر. لكن هناك في الواقع طريقة لنا لكي نبتكر تأثير الزمن، لنمنح أنفسنا نظرة 

المنظور البعيد النظر، ويتطلب ذلك ب. يمكننا تسمية ةالحاضر  اللحظةموسعة في 
 .العملية التالية

أواًل، في مواجهة مشكلة أو نزاع أو بعض الفرص المثيرة، ندرب أنفسنا على االنفصال 
. نحصل على بعض المسافةو نعمل على تهدئة حماسنا أو خوفنا. فعن حرارة اللحظة. 
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ة المشكلة التي نواجهها، عد ذلك، نبدأ بتعميق وتوسيع منظورنا. عند النظر في طبيعب
فإننا ال نكتفي فقط بتقديم تفسير فوري، ولكننا بداًل من ذلك نتعمق أكثر وننظر في 
إمكانيات أخرى، ودوافع أخرى محتملة لألشخاص المعنيين. نجبر أنفسنا على النظر 

 .إلى السياق العام للحدث، وليس فقط ما يجذب انتباهنا على الفور

 ا على المدى الطويل ونعيد ترتيب أولوياتنا في الحاضر وفقاً نحن نركز على أهدافن
 إلىنظرة أعمق و عن الحاضر،  االبتعاد، تتضمن هذه العملية لها. بعبارة أخرى 

على  أبعدالسياق العام للحالة، وإلقاء نظرة  إلى أشملنظرة و مصدر المشاكل، 
 .مداألالطويلة  وأولوياتنابما في ذلك نتائج أعمالنا  -المستقبل 

، والذين اً ئك الذين يكون إطارهم الزمني ضيقإن أمكن، تجّنب التواصل العميق مع أول
مع أولئك الذين لديهم  لالرتباطالفعل المستمر، ويسعون جاهدين  هم في وضع ردّ 

 .بالوقت متّسعوعي 

 

 لتغلب عليهااواستراتيجيات لِقصر النظر أربعة عالمات 

من أشكال التفكير على المدى الطويل. بعد كل  يتخيل معظمنا أننا ننخرط في شكل
شيء، لدينا أهداف وخطط. لكن في الحقيقة نحن نخدع أنفسنا. يمكننا أن نرى ذلك 
بشكل أكثر وضوًحا عندما نتحدث إلى أشخاص آخرين حول خططهم واستراتيجياتهم 

الذي عميق ال تفكيرالواالفتقار إلى  همغموضب نؤَخذللمستقبل القريب والبعيد: غالًبا ما 
، وفي اندفاع عادًة لمثل هذه الخطط. إنهم يشبهون اآلمال واألمنياتالناس يعطونه 

، والشعور بالضغط والحاجة إلى االستجابة، فإن مثل هذه األهداف األحداث المباشرة
نقوم باالرتجال  ،بسهولة. في معظم األوقات أن تصبح مغمورةوالخطط الضعيفة يمكن 
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نكران ذلك في حالة ث مع عدم كفاية المعلومات. نحن في األساس والرد على األحدا
 .ألنه من الصعب أن يكون لدينا منظور حول عملية صنع القرار الخاصة بنا

التعرف على عالمات واضحة للتفكير قصير  في هو ذلكأفضل طريقة للتغلب على 
شرية، فإن النظر في حياتنا الخاصة. كما هو الحال مع معظم عناصر الطبيعة الب

الوعي هو المفتاح. فقط من خالل رؤية هذه العالمات يمكننا محاربتها. فيما يلي 
 المدى: من التفكير القصير ربعة مظاهر األكثر شيوعاً األ

 

التاريخ مليء بأمثلة ال نهاية لها لهذه الظاهرة. إن  العواقب غير المقصودة. -1
في حياتنا اليومية. نحن نحاول  لكذيمكننا العثور على أمثلة أقل دراماتيكية من 

جعله أكثر تمرًدا نالسيطرة على مراهق متمرد بوضع بعض القيود على سلوكه، فقط ل
ليست  درك أن حياتهي ول أن نشجع شخًصا مكتئًبا بجعلهنحا .وال يمكن السيطرة عليه

 اآلن و. وهأننا جعلناه أكثر اكتئاباً  لنكتشف، فقط بهذا السوء وأن الشمس ساطعة
. تحاول الزوجة أن تعاستهالقيمة، والوحدة في  وبانعدام، شعر بالذنب تجاه مشاعرهي

ما يفكر، بمزيد من الحميمية، تسأله  خلقتجعل شريكها ينفتح عليها أكثر. على أمل 
غلق نوي تطّفل عليهعلى أنه  ذلكيفسر  بينما هووما حدث خالل اليوم، وما إلى ذلك. 

 .أكثر يجعله ينغلق، األمر الذي فضوليةوأكثر  تشككاً ر أكثر، مما يجعل الزوجة أكث

في الواقع، غالبًا ما تؤدي النوايا الحسنة إلى ما يعرف باسم تأثيرات الكوبرا ، ألن 
يأخذون وال  ةالذاتي باالستقامةالناس الذين لديهم النوايا النبيلة غالبًا ما يعميهم الشعور 

 .ي كثير من األحيان لغيرهمالدوافع المعقدة والخاطئة ف باالعتبار

ظاهرة في العالم هي بطبيعتها معقدة. األشخاص الذين تتعامل معهم هم  ة: أيّ فهمإ
بنفس القدر من التعقيد. أي إجراء يحدد سلسلة من ردود الفعل ال حدود لها. إنها 
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، وما بعدها. ثم د، ج يؤدي إلى ب، و ب يؤدي إلىأ ليست أبسط من ذلك حيث أن 
الالعبين اآلخرين إلى الدراما ومن الصعب التنبؤ بدوافعهم وردودهم. ال سيتم جذب 

يمكنك رسم هذه السالسل أو الحصول على معالجة كاملة للعواقب. ولكن من خالل 
، يمكنك على األقل إدراك العواقب السلبية األكثر وضوًحا تراتبيةجعل تفكيرك أكثر 

 ا يحدد الفرق بين النجاح والكوارث. التي يمكن أن تترتب على ذلك، وهذا غالبًا م

 

في العديد من الصراعات أو المعارك.  تجد نفسك متورطاً قد  الجحيم التكتيكي. -2
يبدو أنك ال تحصل على أي مكان، لكنك تشعر بأنك استثمرت الكثير من الوقت 

ية . لقد فقدت الرؤية الحقيقأن تستسلم هائالً  اً هدر ، وبالتالي سيكون والطاقة بالفعل
 مسألةال تمن ذلك أصبح ألهدافك على المدى الطويل، ما تحارب من أجله حًقا. بدالً 

تأكيد نفسك وإثبات أنك على حق. كثيًرا ما نرى هذه الديناميكية في المشاجرات  مسألة
الزوجية: فلم يعد األمر يتعلق بإصالح العالقة، بل بفرض وجهة نظر الشخص. في 

 تهوي ، وروحك اً وتافه أنك دفاعياً هذه المعارك، تشعر  في عندما تعلقبعض األحيان، 
تصميم  إلى جحيم تكتيكي. تمّ  هبطتإلى أسفل. هذا يكاد يكون عالمة مؤكدة أنك قد 

نحو أهدافنا. في الجحيم  ساب عدة خطوات مقدماً تحا -عقولنا للتفكير االستراتيجي 
بما يكفي للتفكير بهذه وجهة نظرك إلى أعلى ب االرتقاءالتكتيكي، ال يمكنك أبدًا 

في أعماله  فتتورطالطريقة. أنت تتفاعل باستمرار مع تحركات هذا الشخص أو ذاك، 
 .تدور في دوائرو الدرامية وعواطفه، 

الحل الوحيد هو التراجع مؤقًتا أو دائًما عن هذه المعارك، خاصة إذا كانت تحدث 
على نفسك ل . احصلتحتاج إلى بعض االنفصال والمنظورفأنت على عدة جبهات. 

 .تهدئة
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ذّكر نفسك بأن الفوز بحجة أو إثبات وجهة نظرك يجعلك ال تصل إلى أي مكان على 
في التفكير مرة أخرى حول  أبدا، وليس كالمك. من خالل أفعالك ُفزالمدى الطويل. 

أهدافك على المدى الطويل. يمكنك إنشاء سلم من القيم واألولويات في حياتك، وتذكير 
مع وجود قدر فمهمة في الواقع، هي ما يهمك حًقا. إذا حددت أن معركة معينة نفسك ب

 .أكبر من االنفصال، يمكنك اآلن التخطيط الستجابة أكثر استراتيجية

في كثير من األحيان سوف ندرك أن بعض المعارك ال يستحق كل هذا العناء في 
ًما االبتعاد عن معركة من األفضل دائ .النهاية. فهي مضيعة للطاقة والوقت الثمين

تك طاقإن . دائرية، بغض النظر عن مدى عمق شعورك باالستثمار الشخصي فيها
اعتبارات مهمة. يمكن أن يؤدي الشعور بالضيق واإلحباط إلى عواقب هي وروحك 

 في قدرتك على التفكير االستراتيجي وتحقيق أهدافك.  مدّوية

 

 يةمعرفة الفور الهذه الحاجة إلى  .(Ticker-Tapeالمؤشر" )شريط "الى حمّ  -3
. وبمجرد أن نتوقع الحصول على بعض األخبار بسرعة، لن نتمكن ضمنيزخم  الديه

منذ عام واحد فقط. في الواقع، نشعر بالحاجة لمزيد كما أبدًا من العودة إلى وتيرة أبطأ 
 إلى الظهور في جوانب أخرى من هذا الصبر عدممن المعلومات بسرعة أكبر. يميل 

تناقص، وكذلك قدرتنا تاهتمامنا  ِسعةالقيادة، قراءة كتاب، متابعة فيلم. إن  -الحياة 
 .عقبات في طريقنا ةل أيّ على تحمّ 

الصبر العصبي في حياتنا الخاصة، ولكن ما ال  عدميمكننا أن ندرك جميًعا عالمات 
مجال  في -نعرفه هو األثر المشوه الذي لديه على تفكيرنا. إن اتجاهات اللحظة 

متضمنة في اتجاهات أوسع نطاقًا تجري على مدار األسابيع  -األعمال أو السياسة 
إلى الكشف عن نقاط الضعف ونقاط الكبيرة  الفترات الزمنيةواألشهر. تميل مثل هذه 
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مرشح الرياضي، أو الفريق الالقوة النسبية في االستثمار، أو الفكرة االستراتيجية، أو 
في اللحظة  المصّغرة االتجاهاتًا ما تكون عكس ما نراه في سياسي، والتي غالبال

 . الراهنة

أواًل وقبل كل شيء، يجب أن نطور الصبر، الذي يشبه العضلة التي تتطلب التدريب 
نبذل يجب أن ، جه أي نوع من المشاكل أو العقباتوالتكرار لجعلها قوية. عندما نوا

مدة يوم أو يومين قبل اتخاذ أي إجراء. جهدًا إلبطاء األمور والتراجع، واالنتظار ل
ثانيًا، عندما نواجه قضايا مهمة، يجب أن يكون لدينا إحساس واضح بأهدافنا طويلة 

جزء من هذا ينطوي على تقييم مواطن القوة والضعف إن المدى وكيفية تحقيقها. 
لمستمر النسبية لألطراف المعنية. هذا الوضوح سيسمح لنا بمقاومة االنفعال العاطفي ا
أننا على لمن حولنا. أخيرًا، من المهم أن يكون لدينا إيمان بأن الوقت سوف يثبت لنا 

 ا.في النهاية وأن نحافظ على عزمن حق

 

تشعر باإلرهاق بسبب تعقيد عملك. تشعر بالحاجة . األمور التافهةفي الضياع  -4
ن من التحكم في إلى أن تكون على رأس كل التفاصيل واالتجاهات العالمية حتى تتمك

هذه عالمة مؤكدة على أنك فقدت  .األمور بشكل أفضل، لكنك تغرق في المعلومات
أي الحقائق أكثر أهمية، وما هي المشاكل أو التفاصيل التي  -إحساًسا بأولوياتك 

 .تتطلب المزيد من االهتمام

ر، في حياتك، من األرجح أنك تهتم ببعض التفاصيل التي تبدو مهمة لك على الفو 
تميل إلى أخذ المعلومات دون  قدبينما تتجاهل تقارير الطقس التي ستؤذي مشروعك. 

إن استيعاب الكثير  .في النهاية. لكن الدماغ له حدوده ولوياتك، ما يهم حقاً اعتبار أل
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من المعلومات يؤدي إلى اإلرهاق الذهني واالرتباك ومشاعر العجز. يبدأ كل شيء 
 .وضع المراحيض والحرب المحتملة مع األتراك -بنفس القدر من األهمية 

ما تحتاجه هو نظام تصفية عقلي يعتمد على نطاق األولويات وأهدافك على المدى 
األساسيات  تخليصمعرفة ما تريد تحقيقه في النهاية سوف يساعدك على إن الطويل. 

. ليس عليك معرفة كل التفاصيل. في بعض األحيان ةغير الضرورياألمور من 
سيطرة الدع موظفيك يتعاملون مع جمع المعلومات. تذكر أن  -تاج إلى التفويض تح
 كبر على األحداث ستأتي من تقييم واقعي للحالة.األ

 

 د النظرياإلنسان بع

يعيش معظمنا في إطار زمني ضيق نسبًيا. نحن نربط عادة مرور الزمن بشيء سلبي 
من التفكير بعمق في المستقبل ًيا غريز نتفض نال أقرب إلى الموت. شيخوخة واالنتق -

والماضي، ألن هذا يذكرنا بمرور الوقت. بالنسبة للمستقبل، قد نحاول التفكير في 
التحليل  ثمخططنا بعد عام أو عامين من اآلن، لكن تفكيرنا أشبه بحلم يقظة، رغبة، 

أو العميق. فيما يتعلق بالماضي، قد يكون لدينا بعض الذكريات المفعمة بالحيوية 
 . بشكل عام رناحيّ المؤلمة من الطفولة والسنوات الالحقة، ولكن الماضي يُ 

في أي اتجاه، ونحن نعيش في الغالب في الوقت الحاضر.  ال نريد أن نذهب بعيداً 
عليه اآلخرون. نعيش في ملذات فورية  نتفاعل مع ما نراه ونسمعه وما الذي يردّ 

ر بأننا أكثر حيوية. لكننا ندفع ثمن كل لصرف انتباهنا عن مرور الوقت وجعلنا نشع
 هذا. إن كبت فكر الموت والشيخوخة يخلق قلقًا مستمرًا. 
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، وشخص يطمح للوصول إلى إمكانات أكبر البشريةطبيعة كدارس للمهمتك إن 
للحيوان البشري، هو توسيع عالقتك بالوقت قدر اإلمكان، وإبطائه. هذا يعني أنك ال 

 -كحليف عظيم. كل مرحلة من مراحل الحياة لها مزاياها  ترى مرور الوقت كعدو بل
، ولكن مع التقدم في السن يأتي منظور أكبر. تلك الخاصة بالشباب أكثر وضوحاً 

. إنه يحفزك على تحقيق أقصى خيفك. الموت هو صديقك بنفس القدرالشيخوخة ال ت
 .استفادة من كل لحظة. يمنحك شعورًا باإللحاح

إن يؤثر عليك بعمق في الوقت الحاضر.  ذلكالعظيم.  كممعلسيدك و الوقت هو 
الوعي بأنه بعد عام من اآلن، هذه المشكلة الحالية التي تواجهها بالكاد ستبدو مهمة 

أن الوقت سوف يكشف  وبمعرفةيساعدك على تقليل قلقك وتعديل أولوياتك. سللغاية، 
 .امعه ومتروياً نقاط ضعف خططك، فإنك تصبح أكثر حذرًا 

أحالًما  تليس هيتفكر بعمق في أهدافك على المدى الطويل. ، ما يتعلق بالمستقبلفي
. فيما يتعلق بالماضي، ا، وقد رسمت طريًقا للوصول إليهغامضة، بل أهداًفا ملموسة

عميق بالعالقة بطفولتك. نعم، أنت تتغّير باستمرار، لكن هذه التغييرات  تشعر بحّس 
، تم تعيين شخصيتك في يير الحقيقي. في الواقعتظهر على السطح وتخلق وهم التغ

واألشياء التي تحبها إلى جنب مع ميولك نحو بعض األنشطة،  ، جنباً المبكرة كسنوات
. يمنحك الشعور اً ، تصبح هذه الشخصية أكثر وضوح. مع تقدمك في العمروتكرهها

ا يعجبك المرتبط بمن كنت في الماضي إحساًسا قوًيا بالهوية. أنت تعرف م العضوي 
الحفاظ على شخصيتك الذاتية،  في، أنت تعرف من أنت. سيساعدك هذا وما تكرهه

ة وفي مساعدتك على والتي تعتبر مهمة للغاية في مقاومة النسب إلى نرجسية عميق
خطاء الماضي ودروسه، والتي أكبر أل ، سوف تولي اهتماماً أيضاً  .تطوير التعاطف

 .هاقمعى إل في الوقت الحاضرالعالقون ميل ي
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أنت لست راهًبا. تتصل باتجاهات فمثل الجميع، تستمتع بالملذات الحالية والممتعة. 
اللحظة والتدفقات الحالية للحياة. لكنك تستمد متعة أكبر من الوصول إلى أهدافك على 

سيكون لها تأثير المدى الطويل والتغلب على الشدائد. هذه العالقة الموسعة بالوقت 
مع األشياء  ، وأكثر واقعية، وأكثر انسجاماً جعلك أكثر هدوءاً ت واضح عليك. سوف

خبيًرا استراتيجًيا متميًزا في الحياة، وقادًرا على  اً جعلك أيضتك. وسوف التي تهمّ 
، وعلى ا يحدث في الحاضرالتي ال مفر منها إلى مالمفرطة و فراد األ ردود فعل مقاومة

 لم نبدأ نحن البشر في الوصول إليها. رؤية المزيد في المستقبل، وهي قوة محتملة
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 القانون السابع

 قانون الِدفاعية –لّين مقاومة الناس عبر تأكيد رأيهم الذاتي 

 

ن على المنافسة. يجب علينا بطبيعة الحال االعتناء يالحياة قاسية والناس قادر إن 
الخاصة.  بمزايداتنام و ، ونقبمصالحنا الخاصة. نريد أيًضا أن نشعر بأننا مستقلون 

إن حاجتنا  لذلك عندما يحاول اآلخرون إقناعنا أو تغييرنا، نصبح دفاعيين ومقاومين.
 عن يتخّلون جعل الناس  من أجلهذا السبب ل. لتحدياتترضخ ل للشعور باالستقالل

إرادتهم بيجب عليك دائمًا أن تجعل األمر يبدو وكأن ما يفعلونه هو  مواقفهم الدفاعية،
إن خلق شعور بالدفء المتبادل يساعد على تليين مقاومة الناس ويجعلهم  الحرة.

يريدون المساعدة. ال تهاجم الناس بسبب معتقداتهم أو تجعلهم يشعرون بعدم األمان 
ز دفاعهم فقط ويجعل مهمتك هذا من شأنه أن يعزّ  - طيبتهمبشأن ذكائهم أو 

 - وُمحسنيننبالء  ريد يكونون من خالل فعلهم ما تُ  مستحيلة. اجعلهم يشعرون بأنه
الدفاعية  ر عقلك من مواقفهحرّ م ترويض طبيعتك العنيدة و اإلغراء النهائي. تعلّ 

 .اإلبداعية لِقواكالعنان  مطِلقاً ة، والمغلقَ 

التأثير على الناس والقوة التي تجلبها يتم الحصول عليها بطريقة معاكسة مما قد إن 
ظهر أنفسنا في أفضل س بأفكارنا الخاصة، ونُ تتخيله. عادة نحاول أن نسحر النا

بأشياء عظيمة عن أنفسنا. نطلب الحصول على  دُ عِ نجازاتنا الماضية. نَ إل نرّوجُ ضوء. 
خدمة، معتبرين أن الصدق هو أفضل سياسة. ما ال ندركه هو أننا نضع كل االهتمام 

ال يؤثر إال في  ، فإن هذافي ذواتهمالناس  انغماسعلى أنفسنا. في عالم حيث يتزايد 
جعل اآلخرين يتحولون أكثر نحو الداخل ويفكرون أكثر في مصالحهم الخاصة وليس 

االتجاه المعاكس: ضع التركيز  في الطريق الملكي للتأثير والسلطة هو بينما .مصالحنا
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نجوم العرض. تستحق آراءهم  ن . دعهم يكونو الحديث يتوّلون على اآلخرين. دعهم 
 األسباب التي يدعمونها هي أنبل. مثل هذا االهتمام نادر جداً ن إوقيمهم المحاكاة. 

ل من في هذا العالم، والناس يعانون من الجوع لذلك، فإن منحهم مثل هذا التحقق سيقلّ 
 .ها لهمحدفاعاتهم ويفتح عقولهم ألي أفكار تريد أن تلمّ 

 ذلك جعلاالخطوة األولى هي أن تتراجع وتتحمل وضًعا أدنى في عالقتك باآلخر. 
هم حكمتهم وخبرتهم. عندما تشعر بأن يموت الناس لنقل .. اطلب نصيحتهماً خفيّ 

عن طريق القيام  الخدماتعلى هذا االهتمام، يمكنك بدء دورة من  ينمدمن أصبحوا
الجهد. سوف يريدون بشيء صغير بالنسبة لهم، وهو الشيء الذي يوفر لهم الوقت أو 

هم دفعبالجميل دون الشعور بالتالعب أو ف يعيدون بالمثل وسو  واردّ يعلى الفور أن 
، سيواصلون العمل نيابة عنك. بتقديم الخدمات لك. وبمجرد أن يقوم الناس لذلك

ذلك ع نفوذك دون أن يبدو مجموعة، سوف توسّ  ضمنبالعمل ببطء بهذه الطريقة 
 ، وهو التخفي النهائي لطموحاتك.اً أو حتى هادف عدوانياً 

 

 البشريةمفاتيح للطبيعة 

لشخصيتنا.  وحماية ذاتية اً دفاعي اً نحن البشر جانب، نطّور من وقت مبكر في الحياة
الذي ز المادي الشخصي بالحيّ  اً اسفي مرحلة الطفولة المبكرة بينما نزرع إحسذلك يبدأ 

يجب أال  -يجب أال ينتهكه اآلخرون. يتوسع الحقًا إلى شعور بالكرامة الشخصية 
في  اً يتالعبون بنا للقيام بأشياء ال نريدها. يجب أن نكون أحرار الناس أو  وناكرهيُ 

 .اختيار ما نرغب فيه. هذه تطورات ضرورية لنمونا كإنسان اجتماعي

 إلى األحيان من كثير في دتتوطّ  الدفاعية الصفات هذه فإن السن، فيومع تقدمنا 
 نحن هل - مونناويقيّ  باستمرار علينا الناسيحكم . وجيه ولسبب صالبة، أكثر شيء
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فريق؟ نحن ال نشعر أبًدا  وبما فيه الكفاية، جيدون بما فيه الكفاية، العب مؤهلون 
بحرية تامة من هذا التدقيق. سوف يتحول أحد الفشل الملحوظ في حياتنا، وتدقيق 

نا لفترة طويلة. عالوة على ذلك، لدينا شعور بأن الناس الناس إلى أحكام سلبية قد تشلّ 
، وأفكارنا، وعملنا. في مواجهة اإنهم يريدون وقتنا، وأموالن -ا خذ منّ األ ائماً يحاولون د

علينا أن نعتني  - دفاعية وامتصاصًا لذاتناكل هذا، من الطبيعي أن نصبح أكثر 
 بمصالحنا الخاصة، بما أنه ال أحد آخر سوف يفعل ذلك. 

شعرون باحتياجاتنا وعدم عندما نجد أنفسنا في مواقف تحتاج للتأثير على الناس، فهم ي
م قبل أن نبدأ. هزَ . نبدو يائسين بعض الشيء، ونُ همنحاول جاهدين إرضاء .أماننا

تهميشنا دون إدراك مصدر  على ُتبقييمكن أن يتحول هذا إلى ديناميكية سلبية ذاتية 
 .المشكلة

 ول هذه الديناميكية. يجب أن نكتشف القوة التيقبل أن يفوت األوان، يجب أن نحّ 
يمكن أن نمتلكها من خالل إعطاء الناس المصادقة التي يتوقون لها وتخفيض 

يحدث بطريقة واقعية واستراتيجية هو فهم كامل للقانون  ذلكدفاعاتهم. والمفتاح لجعل 
 .األساسي للطبيعة البشرية

ن أنك بيّ مهم. يَ قِ  اعكسغرس في الناس شعور باألمن الداخلي. إ مهمتك بسيطة: 
من الدفء  اً د جو ر حكمتهم وخبرتهم. ولّ هم. اجعلهم يشعرون أنك تقدّ تحبهم وتحترم
غرس شعوًرا بالعالقة. كل هذا يعمل بشكل أفضل ا هم يضحكون معك، المتبادل. اجعل

التغلغل داخل إذا لم تكن المشاعر مزيفة تماًما. من خالل ممارسة تعاطفك، من خالل 
هذا  مارسء من هذه المشاعر. جز بمن المرجح أن تشعر على األقل ، وجهة نظرهم

ًا لديك تأثير  سيكون  -تأكيد رأي الناس الذاتي موقعك االفتراضي غالبًا وسيصبح األمر 
 .على كل شخص تقابله تقريًبامريحًا 
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، لكن بعض الناس لديهم رأي تحذير واحد: معظم الناس لديهم رأي ذاتي مرتفع نسبياً 
 أستحق األشياء الجيدة" أو "أنا لست ، "أنا المنفسهيقولون ألفضعيف عن أنفسهم. 

حدوث  اً يتوقعون عمومشخًصا لطيًفا" أو "لدي الكثير من المشاكل والقضايا". ألنهم 
أشياء سيئة لهم، فهم يشعرون بالراحة عندما تحدث أشياء سيئة. وبهذه الطريقة، يعمل 

كانت أهدافك  رأيهم الذاتي المتدني على تهدئة مخاوفهم بشأن النجاح في الحياة. إذا
على أنه بإمكانهم تحسين  تنطبق القاعدة نفسها. إذا كنت تصرّ ف، متدنياً  اً ذاتي اً رأي تملك

، فإن هذا سوف يتعارض مع اعتقادهم بأن تهم بسهولة من خالل اتباع نصائحكحيا
أفكارك  يتجاهلون العالم ضدهم وأنهم ال يستحقون مثل هذه األشياء الجيدة. سوف 

تعاطف مع الظلم ت، و يجب أن تعمل من داخل رأيهم الذاتي ،من ذلك ك. بدالً ويقاومون
في حياتهم والصعوبات التي واجهوها. اآلن، مع شعورهم بالمصداقية والمراعاة، لديك 

 بعض الحرية إلجراء تصحيحات لطيفة وحتى تطبيق بعض علم النفس العكسي.

 

  خبيرًا في اإلقناع خمسة استراتيجيات لتصبح

 اً اعدتك على التركيز بشكل أكثر عمقلمساالستراتيجيات الخمس التالية م تم تصمي
على أهدافك وإنشاء أنواع التأثيرات العاطفية التي ستساعد في تقليل مقاومة 

 .الممارسة قيد االستراتيجياتاألشخاص. سيكون من الحكمة وضع كل 

سم انتباهنا. في التدفق الطبيعي للمحادثة، ينقل نفسك إلى مستمع عميق. حوّ  -1
متابعة والمحافظة على استمرار النسمع أجزاء من ما يقوله اآلخرون، من أجل 

المحادثات. في الوقت نفسه، نخطط لما سنقوله بعد ذلك، بعض القصص المثيرة عن 
أحالم اليقظة حول شيء غير ذي صلة. والسبب في ذلك نحظى بقصتنا. أو أننا حتى 

نا ومشاعرنا وخبراتنا أكثر من اهتمامنا بأفكار بسيط: فنحن مهتمون أكثر بأفكار 
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اآلخرين. إذا لم يكن هذا هو الحال، فسنجد أنه من السهل نسبًيا االستماع باهتمام 
كامل. الوصفة المعتادة هي التحدث بشكل أقل واالستماع أكثر، ولكن هذه نصيحة ال 

 ُنحفَّز بشكل ماو أن . الحل الوحيد هالداخلي حوارنا الذاتيل معنى لها ما دمنا نفّض 
 .لعكس هذه الديناميكية

نادًرا ما و ر في األمر بهذه الطريقة: أنت تعرف أفكارك الخاصة بشكل جيد فقط. فكّ 
تفاجأ. يميل عقلك إلى وضع دائرة حول الموضوعات نفسها. لكن كل شخص تواجهه ت

ل عقول ل للحظة أنك يمكن أن تدخغير مكتشفة مليئة بالمفاجآت. تخيّ  منطقةيمثل 
. الناس الذين يبدون هادئين الناس وما هي الرحلة المدهشة التي يمكن أن تكون 

 فها. ستكشلتأغرب حياة داخلية  يملكون ين غالبًا ما وممل

إن تحويل نفسك إلى مستمع عميق لن يثبت فقط أنه أكثر إمتاًعا عندما تفتح ذهنك 
 .لم النفس البشري على أذهانهم بل سيوفر أيًضا الدروس األكثر قيمة عن ع

ن اللقاء وهم يشعرون بشكل أفضل عن أنفسهم. لقد يخرجون مهدفك هو جعلهم 
إلى اللقاء  يتطلعون م العرض. سوف يحبونك لهذا وسوف و سمحت لهم بأن يكونوا نج

مجال كبير  ل متزايد في وجودك، سيكون لديكالتالي. عندما يصبحون مرتاحين بشك
 وكهم.لزرع األفكار والتأثير على سل

كما الحيوانات االجتماعية، نحن عرضة للغاية لمزاج  المزاج السليم.بالناس  إعدِ  -2
القدرة على جعل الناس في مزاج مناسب للتأثير عليهم. إذا كنت ذلك اآلخرين. يعطينا 

ثير مماثل على ويكون له تأ عليكذلك  ينعكسا لتجربة ممتعة، فسوف اقً مرتاًحا وتو 
هو للتكيف لهذا الغرض التي يمكن اعتماده ن أفضل المواقف م الشخص اآلخر. واحد

 .خرين. أنت تقبلهم كما هماآلشخاص األحكم على تالتساهل الكامل. أنت ال 
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المذهلة التي يمكن قوة اللقد أثبتت العديد من الدراسات عن اإلشارات غير اللفظية 
ما يجعلهم يفكرون يدي الناس أو أذرعهم أن يكون لها أي تفاعل، مأللمسة بسيطة ل

 عين على مصدر رأيهم الجيد. إيجابية عنك دون أن يكونوا مطلّ  أمورفي 

أذكر الصفات العالمية لآلراء الذاتية لألشخاص الذين يتمتعون د رأيهم الذاتي. أكّ  -3
 .برأي ذاتي كبير. إليك كيفية التعامل مع كل واحد منهم

تنجح أبدًا إذا شعر الناس بأي شكل من  ال يمكن ألي محاولة للتأثير أن .االستقاللية
األشكال أنهم يتعرضون لإلكراه أو التالعب. يجب أن يختاروا القيام بكل ما تريد منهم 
أن يفعلوه، أو يجب على األقل أن يختبروه كخيار لهم. كلما زاد عمق هذا االنطباع، 

 .زادت فرص نجاحك

: كيف يمكنك أن تجعل اآلخرين اً بهمشا اً بع محاوالتك للتأثير دائًما منطقيجب أن تت
طلبها كشيء يرغبون فيه بالفعل؟ إن تأطيرها كشيء  التي تريد الخدمةينظرون إلى 

 .ممتع، كفرصة نادرة، وكشيء يريده اآلخرون، سيكون له التأثير الصحيح بشكل عام

إلى  مت لألشخاص كوسيلة ممكنة للفوز به، عند إعطاء الهدايا أو المكافآوأخيًرا
من الهدايا الكبيرة.  صغيرة بداًل منتقديم هدايا أو مكافآت  اً ، فمن األفضل دائمنبكجا

سيء إلى إن الهدايا الكبيرة تجعل من الواضح جًدا أنك تحاول شراء والئهم، مما يُ 
الحاجة، ولكن في وقت  بسببشعور الناس باالستقالل. قد يقبل البعض هدايا كبيرة 

يمكن  -أو الشك. الهدايا الصغيرة لها تأثير أفضل الحق سوف يشعرون باالستياء 
أو رشوتهم.  متم شراؤهللناس أن يخبروا أنفسهم بأنهم يستحقون مثل هذه األشياء وال ي

، سوف تربط الوقتعلى مر  المتكررةفي الواقع، فإن مثل هذه المكافآت الصغيرة، 
 بينك وبين الناس بطريقة أكثر بكثير من أي شيء فخم.
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عندما ال تتفق مع شخص آخر وتفرض رأيك المخالف، فأنت بذلك تشير إلى  .الذكاء
أنك تعرف بشكل أفضل، وأنك فكرت في األمور من خالل عقالنية أكثر. عندئذ، 

 .سيصبح الناس الذين يواجهون هذا التحدي أكثر ترابًطا بطبيعة الحال مع آرائهم

هذه الفكرة المتعارضة هي  يمكنك منع هذا من خالل كونك أكثر حيادية، كما لو أن
ببساطة شيء ممتع ويمكن أن يكون خطأ. ولكن من األفضل أن تذهب إلى أبعد من 

ذكاءهم، أصبحت لديك اآلن مساحة  وبمدحذلك: ترى وجهة نظرهم وتتفق معها. 
 .بلطف أو خفض دفاعاتهم لطلب المساعدة ملتغيير رأيه

دزرائيلي في القرن التاسع عشر عن البريطاني بنجامين والروائي رئيس الوزراء  كتب
)يبرهن  ك"يدحض: "إذا كنت ترغب في كسب قلب رجل، اسمح له أن كاءخدعة أكثر ذ

البدء في االختالف مع هدف حول  . يمكنك القيام بذلك من خاللأنك على خطأ(
ؤكد وبالتالي تأتي ببطء لرؤية وجهة نظرهم، ت، ثم اإلتّقادموضوع ، حتى مع بعض 

. إنهم يشعرون أنهم متفوقون قلياًل قدراتهم على التأثير ائهم ولكن أيضاً ذكليس فقط 
بحركة مضادة عليك، وهو ما تريده بالضبط. سوف يكونون اآلن أكثر عرضة للتأثر 

. يمكنك إنشاء تأثير مشابه من خالل سؤال األشخاص عن النصيحة. المعنى من قبلك
 .الضمني هو أنك تحترم حكمتهم وخبرتهم

يعطيك يض دفاعات األشخاص بهذه الطريقة في أمور ليست مهمة جًدا سإن تخف
رغباتك في أمور أكثر ل يذعنون  وجعلهمفي االتجاه الذي تريده  ممجااًل كبيًرا لتحريكه

 .أهمية

أنفسنا باستمرار فيما يتعلق بالطبيعة األخالقية  نواسيفي أفكارنا اليومية،  .الطيبة
. إذا كنا ينشركة، فإننا نرى أنفسنا كأعضاء فريق جيدألعمالنا. إذا كنا موظفين في 

. اً جيد مونسانده مهل ، أو على األقل ندفعرؤساء، فنحن نعامل الناس بشكل جيد
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 وكمرّكزينأنانيين كالقضايا الصحيحة. بشكل عام، ال نحب أن نرى أنفسنا  نساعد
من نا اآلخرون بشكل ضيق على جدول أعمالنا. بنفس القدر من األهمية، نريد أن يرا

هذا الضوء. انظر إلى وسائل اإلعالم االجتماعية وكيف سيقدم الناس عرًضا  خالل
إنهم  -ة من الناس للجمعيات الخيرية بشكل مجهول لّ قِ يعطي . القضايالدعم أفضل 
 .ن أسمائهم بصوت عال  علَ يريدون أن تُ 

رأي الذاتي شكوك حول هذا الحتى عن غير قصد أن ُتثير ال يجب عليك أبداً ال 
. من أجل االستخدام اإليجابي لهذه السمات في األشخاص، ضع إطاًرا لما المقّدس

. فهم ال يشترون اأكبر يمكنهم المشاركة فيه قضيةتطلب منهم القيام به كجزء من 
المالبس فحسب، بل يساعدون البيئة أو يحافظون على الوظائف المحلية. في اتخاذ 

 . اً خفيّ  ولكن أبِق ذلكن عن أنفسهم. عر الناس بتحسّ هذه اإلجراءات، يمكن أن يش

رهم بما فعلته لهم في الماضي، ذكّ أخيرًا ، إذا كنت بحاجة إلى خدمة من الناس، ال تُ 
في محاولة لتحفيز مشاعر االمتنان. االمتنان أمر نادر ألنه يميل إلى تذكيرنا بالعجز 

بداًل من ذلك، ذّكرهم باألشياء  .واالعتماد على اآلخرين. نحب أن نشعر باالستقالل
الجيدة التي قاموا بها من أجلك في الماضي. سيساعد هذا على تأكيد رأيهم الذاتي: 
"نعم، أنا كريم." وبمجرد تذكيرهم، سيريدون االستمرار في االرتقاء إلى هذه الصورة 

ك عدائأل المفاجئ غفرانالوالقيام بعمل جيد آخر. يمكن أن يأتي تأثير مماثل من 
، سوف يشعرون بأنهم ذلكالتقارب. في حالة االضطراب العاطفي الذي يخلقه  ييفوتز 

 اً إضافي اً أظهرته اآلن تجاههم وسيكون دافع لزمون بااللتزام بالرأي العالي الذيمُ 
 ن.و جدير  أنهمإلثبات 

عن  -به خاصة الكل شخص لديه حالة من عدم األمان تهدئة مخاوفهم.  -4
، وما إلى ذلك. مهمتك ، وحالة قوته، وتفرده، وشعبيتهيتهقة، ورجول، وقواه الخالهرهمظ

 .تجّرهم إليهاعلى هذه المشاكل من خالل المحادثات المختلفة التي التصويب هي 
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. لقد اكتسب الناس استثارتها، يجب أن تكون أكثر حرًصا على عدم ابعد تحديده
على مظهرهم  ل من الشكّ لقي بظالُهوائيات حساسة ألية كلمات أو لغة جسد قد تُ 

 ما قد يكون انعدام األمن لديهم. كن على علم  على الجسدي أو على شعبيتهم، أو 
، إن أفضل استراتيجية هي الثناء على تلك الصفات التي يشعر . ثانياً بذلك وكن حذراً 

باألمان. إذا كان  ال نشعر . فنحنالناس بعدم األمان بشأنها. كلنا نتوق إلى ذلك
الناس الذين  نميل إلى أن نحبّ  وإننايحبنا،  المادح، نشعر أن اً صحيحاإلطراء 

 .يحبوننا

قوية ومكيافيلية إلى حد كبير، فإنها قد )األشخاص المستهدفين( إذا كانت أهدافك 
بشأن إن اإلطراء عليهم تشعر بعدم األمان إلى حد ما بشأن صفاتها األخالقية. 

ية، لكن الثناء الواضح على صالحهم سيكون إلى نتائج عكسقد يؤدي تالعبهم الذكي 
شديد الشفافية، ألنهم يعرفون أنفسهم جيدًا. بداًل من ذلك، فإن بعض اإلطراء 
اإلستراتيجي حول كيفية استفادتك من نصائحهم وكيف ساعدت انتقاداتهم على تحسين 

تحت ، مع قلب جيد ولكن ُمنصفون بأنهم أقوياء  الذاتي رأيهم يروُق إلىأدائك سوف 
 .السطح الخارجي الفظّ 

د الناس ثني على الناس لجهودهم، وليس موهبتهم. عندما تمجّ من األفضل دائمًا أن نُ 
على مواهبهم، هناك إهمال طفيف ينطوي عليه، كما لو كانوا محظوظين لمجرد 

دتهم بمهارة طبيعية. بداًل من ذلك، يحب الجميع أن يشعروا بأنهم يحصلون على وال
 إليهه وجّ تمن خالل العمل الجاد، وهذا هو المكان الذي يجب أن  هم الجيدحظّ 

 .مديحك

بشكل خاص ألي  ون مقاومهم بعض الناس  .همناداستخدم مقاومة الناس وعِ  -5
شكل من أشكال التأثير. هم في الغالب أناس لديهم مستويات أعمق من انعدام األمن 

لو أنها ضد العالم. يجب عليهم . مثل هذه األنواع تبدو كما الذاتيوانخفاض الرأي 
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تأكيد إرادتهم بأي ثمن ومقاومة أي نوع من التغيير. سوف يفعلون عكس ما يقترحه 
الناس. سيطلبون نصيحة لمشكلة أو أعراض معينة، فقط للعثور على العشرات من 

مة لهم. أفضل شيء فعله هو أن تلعب لعبة األسباب لماذا لن تعمل النصائح المقدّ 
خاص ك العقلية معهم. في لعبة الجودو ال تتعامل مع تحركات الناس بزخمالجودو ال

بل تشّجع طاقتهم العدوانية )المقاومة( من أجل جعلهم يسقطون بمفردهم. فيما يلي 
 .بعض الطرق لوضع هذا موضع التنفيذ في الحياة اليومية

لقوية بل جوهر، ال تكمن الفكرة في مواجهة مشاعر الناس االفي  استخدم عواطفهم:
 .في اتجاه مثمر اوإيجاد طريقة لتوجيهه االتحرك معه

تأثير  ذلك، يكون لالرّد عليهمعندما تستخدم كلمات األشخاص في  استخدم لغتهم:
 ؟التي استخدموهاالكلمات بالضبط ه عندما تكون . كيف ال يمكنهم اتباع ما تقترحمنوم

ارضتهم لشيء ما، فإنه ينبع من في مع متصّلبينعندما يكون الناس  :تصّلبهماستخدم 
الخوف العميق من التغيير ومن عدم اليقين الذي يمكن أن يحققه. يجب أن يكون 

السيطرة. إذا حاولت بكل نصائحك لتشجيع بهم كل شيء حسب شروطهم ويشعرون لدي
. أكثر عناداً  ون صبحي. تصّلبهم وتبريرضده  ما للردّ  اً يمنحهم شيئ فذلك -التغيير 

الطبيعة الفعلية لسلوكهم الجامد إلحداث  هؤالء األشخاص واستخدم ال معالقت أوقف
، وقد جديداً  يكتشفون شيئاً قد تغيير لطيف يمكن أن يؤدي إلى شيء أكبر. بمفردهم، 

 .، كل ذلك من خالل مناورة الجودويذهبون بعيدًا بذلك

 منهم ضع في اعتبارك ما يلي: في كثير من األحيان لن يفعل الناس ما يطلبه
إذا كنت توافق بشدة على تمردهم اآلخرون، ألنهم يريدون ببساطة تأكيد إرادتهم. 

طلب منهم االستمرار في فعل ما يفعلونه، فهذا يعني اآلن أنهم إذا فعلوا ذلك، فإنهم تو 
مرة أخرى  بالتأكيديتبعون نصيحتك، وهو أمر مشين بالنسبة لهم. وقد يثورون 
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المعاكس، وهو ما تريده طوال الوقت، وهو جوهر علم  ويؤكدون إرادتهم في االتجاه
 النفس العكسي.

 

 االستراتيجيات الذاتية -ن رِ العقل المَ 

ك العناد المطلق، ولكن بسببالجيدة  كالناس أفكار  ما يقاومتجد أنه من المحبط عند
 اكمن قو  ويحدّ يضّرك  –عناَدك  –لست ُمدركًا بشكل كبير كيف أن نفس المشكلة 

 .يةاإلبداع

ز إحساسنا حفّ يالعقل. ومثلما  فكذلكتماما كما يشتد الجسم مع التقدم في السن، 
األفكار  عنبالضعف الرغبة في التعلم، فإن إحساسنا الزاحف بالتفّوق يغلقنا ببطء 

في العالم الحديث،  تشككاً أكثر  نصبح جميعاً  ناالبعض أن يّدعيوالتأثيرات الجديدة. قد 
نا كأفراد يضّر بلعقل لر بكثير يأتي من إغالق متزايد أكب خطرٌ هناك ولكن في الواقع 

 .عام بشكل منه تعاني ثقافتنا أن ويبدو ،نّ السّ  فيمنا كلما تقدّ 

اب إلى جانب قوى حتفظ بمرونة الشبت ةد الحالة المثالية للعقل كحالدعونا نحدّ 
اآلخرين. ومثلما لتأثير  منفتح. مثل هذا العقل السنّ  كبارلدى  والمنطق االستدالل

تستخدم استراتيجيات تهدف إلى إذابة مقاومة الناس، يجب عليك أن تفعل الشيء 
 تعمل على تخفيف أنماطك العقلية الجامدة.أن نفسه على نفسك، و 

في األمر على هذا النحو: نحب أن نسخر من األفكار الخرافية وغير العقالنية  رفكّ 
كيف أن هؤالء من القرن  لالسابع عشر. تخيّ لناس في القرن التي احتفظ بها معظم ا

معرفتنا بالعالم محدودة، على الرغم من إن الخامس والعشرين سوف يسخرون منا. 
م العلمي. أفكارنا مشروطة باألحكام المسبقة التي غرسها لنا أبائنا، وثقافتنا، التقدّ 
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متزايد للعقل. إن بسبب الجمود ال الحقاً وبمرحلة التأريخ التي نعيش فيها. وهي مقيدة 
بمجموعة أوسع من  واهتماماً المزيد من التواضع حول ما نعرفه يجعلنا أكثر فضواًل 

 .األفكار

بنائية تلعب  عندما يتعلق األمر باألفكار واآلراء التي تحملها، فاعتبرها ألعاًبا أو كتالً 
 .، ولكن روحك تبقى مرنة ومرحةهاهدمتسوف  وأخرى ، هابعض بقي. سوف تُ بها

 المسافة الساخرة خيرًا، عندما يتعلق األمر برأيك الذاتي، حاول أن تحصل على بعض أ
اخلك. تعايش مع حقيقة أنك عمل في ديمنه. اجعل نفسك على علم بوجوده وكيف 

كما تحب أن تصدق. أنت تتفق مع آراء الجماعات التي تنتمي  ومستقالً  اً لست حر 
ك . أدرِ كالتالعب ب أن يتمّ  يمكنو ؛ الواعيالتشتري المنتجات بسبب التأثير و إليها؛ 

مثالية لرأيك عن نفسك. مثل أي شخص آخر، يمكنك الصورة الجيًدا ك كذلك أنك لستَ 
بجدول أعمالك الخاص. مع هذا الوعي، لن تشعر  ومهووساً  بذاتك منغمساً أن تكون 

جعل ، ستعمل على اآلخرين. وبداًل من ذلك تأكيد قيمة ذاتك من قبلبالحاجة إلى 
 الذاتي وهم رأيكب، بداًل من البقاء ملتصًقا وتهتم برفاهية اآلخرين اً نفسك مستقاًل حق

 الخاص.

 

 

 

 

 

 



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

102 
 

 القانون الثامن

 قانون التخريب الذاتي –غّير ظروفك بتغيير موقفك 

 

كل واحد منا لديه طريقة خاصة للنظر إلى العالم، لتفسير األحداث وأفعال الناس من 
فنا، ويّحدد الكثير مما يحدث لنا في الحياة. إذا كان موقفنا مخيفًا حولنا. هذا هو موق

في األساس، فإننا نرى السلبية في كل الظروف. نتوقف عن استغالل الفرص. نحن 
نلوم اآلخرين على األخطاء ونفشل في التعّلم منها. إذا شعرنا بأننا ُمعادون أو 

لمشاعر في وجودنا. نحن نقوم مرتابون، فإننا نجعل اآلخرين يشعرون بمثل هذه ا
بتخريب حياتنا المهنية وعالقاتنا من خالل خلق الظروف التي نخشاها أكثر بطريقة 
الواعية. ومع ذلك، فإن موقف اإلنسان قابل للتكّيف. من خالل جعل موقفنا أكثر 

ننا يمك -إيجابية، وانفتاحًا، وتسامحًا مع اآلخرين، يمكننا أن ُنشِعُل ديناميكية مختلفة 
أن نتعلم من الشدائد، نخلق الفرص من ال شيء، ونجذب الناس إلينا. يجب علينا 

 استكشاف حدود إرادتنا وإلى أي مدى يمكن أن تأخذنا.

الطفولة المبكرة نحمل معنا الصدمات واأللم. في حياتنا االجتماعية، كلما تقدمنا  ذمن
 القيمة، بعدم الشعور مع تعايشن ما اً غالب. والخبث األمل خيبات راكمنُ  ،نّ السّ  في

الكبير حول  لحظات من الشكّ  اً عدة في الحياة. لدينا جميالجي األمور استحقاق وعدم
جعلنا نتحول وتتهيمن على عقولنا.  هواجسأنفسنا. يمكن أن تؤدي هذه العواطف إلى 

، فإننا نفترض إلى الكحول أو أي نوع من العادة لتخدير األلم. دون أن ندرك ذلك
ولكنك يجب أن . أنفسناه على فرضن اً يصبح سجنو تجاه الحياة.  اً وخوف اً سلبي اً وقفم

وطريقة مختلفة للنظر إلى العالم وتغيير في  مختلف خيارتعيش حرية تأتي من 
تجاه اآلخرين وتجاه أنفسنا.  -من تبني روح كريمة  اً أساس المواقف. تأتي هذه الحرية
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 ،لطبيعتهم اإلنسانية الحبّ  من خالل ى إذا أمكن، وحتهمفهم، من خالل بقبول الناس
 .والتافهة تحرير عقولنا من العواطف الهوسيةيمكننا 

أن نحصل على  نا. يمكننهعلى كل ما يفعله الناس ويقولو  ردّ يمكننا التوقف عن ال
. عندما نشعر بالكرم تجاه على محمل شخصيمسافة ونمنع أنفسنا من أخذ كل شيء 

عرون بانجذابهم إلينا ويرغبون في مواكبة روحنا. عندما نشعر اآلخرين، فإنهم يش
ولعب لعبة  الخضوع والمداهنة ، لم نعد نشعر بالحاجة إلىبالسخاء تجاه أنفسنا

من عدم نجاحنا. من خالل عملنا ومن خالل  بينما نستاء سراً  الزائفالتواضع 
مكننا الوقوف طوياًل الحصول على ما نحتاجه بمفردنا، دون االعتماد على اآلخرين، ي

وتحقيق إمكاناتنا كبشر. يمكننا التوقف عن تكرار المشاعر السلبية من حولنا. بمجرد 
أن نشعر بقوة مبهجة من هذا الموقف الجديد، سوف نريد أن نأخذها إلى أقصى حد 

 .ممكن

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

هو نسختنا الشخصية ال يرى شخصان أو يختبران العالم بالطريقة نفسها. ما ندركه 
 .خطوة حاسمة في فهمنا للطبيعة البشرية وه ذلكإدراك إن من صنعنا.  نسخةللواقع، 

األشياء أو األحداث ليست جيدة أو سيئة، صحيحة  -العالم موجود ببساطة كما هو 
ضيف ن َمنوجهات نظرنا الخاصة  من خاللنحن فأو خاطئة ، قبيحة أو جميلة. 

تفكيرنا، جعل الناس يستجيبون  من خالل، يمكنناشياء والناس. من األ طرحهناللون أو 
نصوغ الكثير  فإنناية، وهذا يتوقف على قلقنا أو انفتاحنا. ية أو غير ودّ لنا بطريقة ودّ 

 نا وعواطفنا.تجأمز  وُتمليه علينامن الواقع الذي ندركه 
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. دعونا نسمي ل تصوراتنان وتشكّ كل واحد منا يرى العالم من خالل عدسة معينة تلوّ 
بالطريقة ذلك عالم النفس السويسري الكبير كارل يونج  عّرف. "موقفنا"هذه العدسة 

أن يكون لديك  ...بطريقة معينة للعمل أو الردّ التالية: "الموقف هو استعداد النفس 
غير واعي؛  األمرموقف يعني أن تكون جاهًزا لشيء محدد، على الرغم من أن هذا 

 " .للتوجه المسبق إلى شيء محدد مرادفذلك ف اً موقف تمتلكأن 

إن للموقف الذي نحمله معنا طوال الحياة عدة جذور: أواًل، لقد جئنا إلى هذا العالم 
نحو العداء أو الجشع أو التعاطف أو اللطف. بعض  -ببعض الميول الوراثية 

 بكر في حاجة أكبر إلىظهرون من وقت ميُ  -أكثر جشًعا من غيرهم هم األطفال 
إلى رؤية ما هو مفقود وما ال يحصلون عليه من  اً هم يميلون دائمإناالهتمام. 

 .اآلخرين

 داخلياً  نمتصفي تشكيل الموقف.  اً كبير  اً عب خبراتنا ومخططاتنا األولى دور ، تلثانياً 
ألحكام، فإننا نميل ل وصادرينأصوات األم والشخصية األب. إذا كانوا مستبدين للغاية 

ية تجاه كل دل أكثر انتقاو ن اآلخرين ولدينا ميثر قسوة على أنفسنا مإلى أن نكون أك
التجارب التي لدينا خارج األسرة، مع تقدمنا تأتي نفس القدر من األهمية وعلى ما نراه. 

وامتصاص  استيعاب إلى نميل فإننا ما، بشخص نعجب أو نحب عندما. السنّ  في
 أو معلمين وايكون قد. إيجابية يقةبطر  لعالمنظرتنا ل ون شكلوي وجودهم، من جزء

فهي تغلق  د،مقيّ  تأثير والصدمة السلبية للتجارب يكون  أن يمكن. زمالء أو مرشدين
 عيد النظر في األلم األصلي.عقولنا عن أي شيء قد يجعلنا نُ 

 تزال، ولكن بقايا موقفنا األقدم دائًما ما ال موقفنا باستمرار من خالل ما يحدث لنيتشكّ 
 اً تصوراتنا ولكن أيض يلّون  ليس فقط كيفما يجب أن نفهمه حول الموقف قائمة. 

 عالقاتنا مع الناس، ونجاحنا. و صحتنا،  -د بنشاط ما يحدث لنا في الحياة كيف يحدّ 
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، إال أنه يمكننا واألنواععلى الرغم من أن المواقف تأتي في العديد من األصناف 
عة. أولئك الذين لديهم سّ و إيجابية ومتأنها سلبية وضيقة أتصنيفها بشكل عام على 

الخوف تجاه الحياة. إنهم  من أساسي موقف سلبي يميلون إلى العمل من موقف
لمنحهم مزيًدا من التحكم. أولئك الذين لديهم  ويختبروهيريدون دون وعي تقييد ما يرونه 

وعواطف بكثير. إنهم منفتحون على تجارب وأفكار  موقف إيجابي لديهم نهج أقل خوفاً 
ق فتحة ، فإن الموقف السلبي يضيّ الموقف يشبه عدساتنا على العالم جديدة. إذا كان

عها التنوع اإليجابي إلى أقصى حد ممكن. قد نتنقل بين هذين هذه العدسة، ويوسّ 
 .انغالقاً أو  اً ى رؤية العالم بعدسة أكثر انفتاحالقطبين، لكننا نميل عموًما إل

لموقفك  اً ، يجب أن تكون مدركرية ذات شقين: أوالً للطبيعة البش كدارسمهمتك 
ية ألنه ميل تصوراتك. من الصعب مالحظة ذلك في حياتك اليومالخاص، وكيف يُ 

إللقاء نظرة خاطفة عليه أثناء العمل. يمكنك أن ترى ذلك  قريب منك، لكن هناك طرقٌ 
التركيز . هل أنت سريع أنظاركعن  يبعدواعلى الناس بمجرد أن  كحكم يةفي كيف

عندما يتعلق األمر  اً وتسامح اً ، أم أنك أكثر كرمعلى صفاتهم السلبية وآرائهم السيئة
 .بعيوبهم؟ سترى عالمات محددة على موقفك في كيفية مواجهة الشدائد أو المقاومة

من جانبك؟ هل تلوم اآلخرين هل أنت سريع النسيان أو التغاضي عن أي أخطاء 
أي نوع من التغيير؟ هل تميل  تجاه تحدث لك؟ هل تفزع على أي أشياء سيئة اً غريزي

 ب أي شيء غير متوقع أو غير عادي؟ إلى اإلبقاء على الروتين وتجنّ 

ستالحظ أيًضا عالمات على كيفية استجابة الناس لك، ال سيما بطريقة غير لفظية. 
؟ هل تميل إلى جذب الناس الذين في وجودك دفاعيينأو  متوترين تالحظهمهل 

 عبون دور األم أو األب في حياتك؟يل

 ، أو ميله السلبي أو اإليجابي،صعر بشعور جيد لتركيبة موقفك الخابمجرد أن تش
لديك قوة أكبر بكثير لتغييره، لتحريكه أكثر في االتجاه اإليجابي. ثانيًا، يجب  يصبح
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ير لتغي العليا هأن تؤمن بقوت ، بل يجب أيضاً لدور موقفك فحسب اً تكون مدركأال 
أنت العب نشط يمكنه بل ظروفك. أنت لست بيدق في لعبة يسيطر عليها اآلخرون؛ 

 تحريك القطع حسب الرغبة وإعادة كتابة القواعد. 

 

 (ي)السلب الُمقيَّدالموقف 

الحياة بطبيعتها فوضوية وال يمكن التنبؤ بها. الحيوان البشري، ومع ذلك، ال يتفاعل 
والذين هم سريعو ألشخاص الذين يشعرون بالضعف بشكل جيد مع عدم اليقين. يميل ا

ق ما يختبرونه حتى يتمكنوا من بشكل خاص إلى تبني موقف تجاه الحياة يضيّ  التأثر
من احتمال وقوع أحداث غير متوقعة. هذا الموقف السلبي الضيق غالبًا ما يكون  الحدّ 

أو الدعم في مواجهة أصله في الطفولة المبكرة. بعض األطفال لديهم القليل من الراحة 
عالم مخيف. يطورون استراتيجيات نفسية مختلفة لتقييد ما يجب عليهم رؤيته 
وتجربته. يبنون دفاعات معقدة للحفاظ على وجهات نظر أخرى. في معظم الحاالت، 
يتوقعون حدوث أشياء سيئة، وتتمحور أهدافهم في الحياة حول توقع التجارب السيئة 

مهم في السن، يصبح هذا الموقف أكثر ا بشكل أفضل. مع تقدّ وتحييدها للسيطرة عليه
 .رسوًخا وأضيق، مما يجعل أي نوع من النمو النفسي مستحياًل تقريًبا

هذه المواقف لها ديناميكية تخريب ذاتي. مثل هؤالء الناس يجعلون اآلخرين يشعرون 
معتقداتهم عن  يد، مما يساعد على تأكبنفس المشاعر السلبية التي تهيمن على مواقفهم

ما يكونون محرضين  اً ، وكيف غالبالناس. إنهم ال يرون الدور الذي تلعبه أعمالهم
على االستجابة السلبية. إنهم ال يرون سوى األشخاص الذين يضطهدونهم، أو الحظ 
السيئ الذي يطغى عليهم. من خالل دفع الناس بعيًدا، يجعلون من الصعب مضاعفة 
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سوًءا. لقد وقعوا في  همموقفيزداد  انعزالهمي الحياة، وفي الحصول على أي نجاح ف
 حلقة مفرغة.

هدفك هو التعرف على إن . الُمقيَّدفيما يلي األشكال الخمسة األكثر شيوًعا للموقف 
العالمات المختلفة لهذه المواقف الموجودة بك في أشكال كامنة وضعيفة، واستئصالها؛ 

وجهة نظرهم في الحياة؛ لفهم أفضل كتساب الفي أشخاص آخرين،  وأن ترى آثارها
 .ولتعلم كيفية التعامل مع الناس بمثل هذه المواقف

رون في سن مبكرة جًدا. يفسّ  اً ظهرون موقًفا عدائيبعض األطفال يُ  الموقف العدائي.
األطفال بينما على الفطام واالنفصال الطبيعي عن الوالدين على أنه أفعال معادية. 

. في كلتا ممع أحد الوالدين الذي يحب العقاب وإلحاق األذى به والأن يتعام ن اآلخر 
الحالتين، ينظر الطفل إلى عالم يبدو محفوًفا بالعداء، وإجابته هي السعي للسيطرة 
عليه من خالل أن يصبح مصدر العداء نفسه. مع تقدمهم في السن، يصبحون 

 -برر موقفهم األصلي ثارة الغضب واإلحباط لدى اآلخرين، وهو ما يماهرين في إ
 ."أي سبب واضحبدون ، و نظر، الناس ضدي، أنا مكروهأ"

على  ويستفزون )هم دائماً  بها الطريقة التي يجادلون  -يتخلل عداءهم كل ما يفعلونه 
المتعة التي و االنتباه؛  به الطمع الذي يطلبون و لنكاتهم؛  ةالسيئ والنغمةحق(؛ 

. إن حياتهم، كما يصفونها، مليئة ون فشليم نتقاد اآلخرين ورؤيتهمن ا يستخلصونها
. هدفهم في مكنها على ما يبدو ليست ناشئة عنهبالمعارك والخيانة واالضطهاد، ول

الحياة هو الشعور باالضطهاد والرغبة في بعض أشكال االنتقام. مثل هذه األنواع 
ر. بشكل متكر  نة، حيث أن غضبهم وعداؤهم يشتعالعادة ما تكون لها مشاكل مهني

 .ضدهم لكونهيعطيهم شيًئا آخر للشكوى وأساًسا إللقاء اللوم على العالم  مما
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إذا الحظت وجود عالمات تدل على هذا الموقف في نفسك، فإن هذا الوعي بالذات 
تجربة بسيطة: القيام بن من التخلص منه. يمكنك أيًضا خطوة كبيرة نحو التمكّ  عد  يُ 

لمرة األولى، أو ال تعرفهم إال بشكل هامشي، اقترب من األشخاص الذين تقابلهم ل
بذل قصارى إ"أنا أحبهم"، "إنهم يبدون أذكياء"، إلخ.  -بمختلف األفكار اإليجابية 

عاد  أو دفاعي، فربما يكون العالم جهدك لتشعر بهذه المشاعر. إذا استجابوا بشيء مُ 
بعد بأنه  ضدك حًقا. أكثر من المحتمل أنك لن ترى أي شيء يمكن أن يفسر عن

 .سلبي. في الواقع، سترى العكس. من الواضح إذن أن مصدر أي رد عدائي هو أنت

في التعامل مع التطرف من هذا النوع، كافح بأفضل ما في وسعك حتى ال تستجيب 
على حيادك. سيؤدي ذلك إلى إرباكهم ووضع حد مؤقت  حافظللعداء الذي يتوقعونه. 

 عداءك، لذلك ال تمنحهم الوقود. للعبة التي يلعبونها. إنهم يغذون 

 

هذه األنواع تتوقع جميع أنواع العقبات والصعوبات في أي موقف  ق.لِ الموقف القَ 
ز من النقد أو حتى الخيانة. كل هذا يحفّ  ما يتوقعون نوعاً  يواجهونه. مع الناس، غالباً 

ة على كميات غير عادية من القلق قبل الحقيقة. ما يخشونه حًقا هو فقدان السيطر 
مما يمكن أن يحدث، وتضييق العالم الذي  هم هو الحدّ لدي حلّ فيكون الالوضع. 

من أين يذهبون وما سيحاولون. في عالقة، سوف  يتعاملون معه. هذا يعني الحدّ 
المزيد  ون طلبيو  ينهشّ  ن بدو ي؛ سوف يهيمنون بمهارة على الطقوس والعادات المحلية

اس عن انتقادهم. كل شيء يجب أن يكون من االهتمام الدقيق. هذا سيثني الن
والذين يديرون أصغر  الكماليون بشّدة المدراءبشروطهم. في العمل، سيكونون هم 

، في نهاية المطاف يقومون بتخريب أنفسهم من خالل محاولة االحتفاظ التفاصيل
 .بأشياء كثيرة للغاية
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قة التي يسيطرون المنزل أو العال -بمجرد الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم 
يصبحون متوترين بشكل غير عادي. في بعض األحيان يمكنهم إخفاء  -عليها 

تمويه آخر، على غرار هذا هناك  .حاجتهم للسيطرة كشكل من أشكال الحب والقلق
من أجل نزع سالح أي عمل ممكن ال  وتمّلقهمالحب، هو السعي إلرضاء الناس 

 .ييمكن التنبؤ به وغير ودّ 

طاقاتك في  ت وجود مثل هذه الميول في نفسك، فإن أفضل ترياق هو صبّ إذا الحظ
انتباهك نحو مشروع من نوع ما سيكون له تأثير مهدئ. طالما أنك تكبح  رّكزالعمل. 

اتجاهات الكمال الخاصة بك، يمكنك توجيه حاجتك للسيطرة على شيء منتج. مع 
يمكن  مماشياء، بداًل من العكس. فتح ببطء لعاداتهم ووتيرة فعل األنالناس، حاول أن ت

 .أن يظهر لك أنه ليس لديك ما تخشاه من خالل تخفيف السيطرة

في التعامل مع أولئك الذين يعانون من هذا الموقف، حاول أال تشعر بالقلق من قلقهم، 
وبداًل من ذلك حاول أن توفر التأثير المهدئ الذي افتقروا إليه في السنوات األولى من 

 إذا كنت تشع الهدوء، فإن طريقتك سيكون لها تأثير أكبر من كلماتك.حياتهم. 

 

يرى األشخاص ذوو هذا الموقف العالم من خالل عدسة عدم  ب.الموقف المتجنّ 
األمان لديهم، والتي ترتبط عموًما بالشكوك حول كفاءتهم وذكائهم. ربما كأطفال كانوا 

ز والوقوف من اإلخوة واألخوات؛ أو يشعرون بالذنب وعدم االرتياح مع أي جهود للتمي
هو  كان ُيخيفهمبالسوء حيال أي خطأ أو سوء سلوك محتمل. أكثر ما  جعلهم يشعرون 

حكم والديهم. عندما يكبر هؤالء األشخاص، فإن هدفهم الرئيسي في الحياة هو تجنب 
 أي نوع من المسؤولية أو التحدي الذي قد يكون فيه تقديرهم لذاتهم معرًضا للخطر
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ويمكن الحكم عليهم. إذا لم يحاولوا بذل جهد كبير في الحياة، فلن يتمكنوا من الفشل 
 .أو االنتقاد

وعي أو بغير عن هذه االستراتيجية، سوف يبحثون باستمرار عن طرق الهروب،  لسنّ 
وعي. سيجدون السبب األمثل لترك الوظيفة في وقت مبكر وتغيير المهن، أو قطع 

عض المشاريع ذات المخاطر العالية، سوف يصابون فجأة العالقة. في منتصف ب
بمرض يؤدي بهم إلى المغادرة. هم عرضة لجميع أنواع األمراض النفسية الجسدية. أو 

، يلومون "المرض" الذي لديهم، ين على الكحول، مدمنين من نوع مايصبحون مدمن
أو  كتاباً  ايكونو  أنألمكنهم الكحول، لوال وتربيتهم السيئة التي تسببت في إدمانهم. 

أعمال رائعين، هكذا يقولون. ستشمل االستراتيجيات األخرى تضييع الوقت  يرائد
والبدء بعد فوات األوان في شيء ما، دائًما مع بعض العذر المضمن لسبب حدوث 

 في النتائج المتواضعة. ملك. ثم ال يمكن إلقاء اللوم عليهذ

شيء، لسبب وجيه. إذا ظلوا في وظيفة أو  هذه األنواع تجد صعوبة في االلتزام بأي
في عالقة، فقد تصبح عيوبهم واضحة للغاية لآلخرين. من األفضل االبتعاد في الوقت 

على الرغم . بعظمتهم المحتملة -ألنفسهم واآلخرين  -المناسب والحفاظ على الوهم 
، إال أنهم ذلك يمن أنهم مدفوعون عموًما بالخوف الشديد من الفشل واألحكام التي تل

المسؤوليات والحاجة إلى االرتقاء بها. قد بألن النجاح يأتي  -من النجاح  يخشون سراً 
 .يؤدي النجاح أيًضا إلى إثارة مخاوفهم المبكرة حول التميز

وعالقاتهم  المتقاربةيمكنك التعرف بسهولة على هؤالء األشخاص من خالل مهنهم 
اء مصدر مشاكلهم من خالل الظهور الشخصية القصيرة األجل. قد يحاولون إخف

إلى النجاح واألشخاص الذين يتعين  نظرة دونية فهم ينظرون  -بمظهر القديسين 
ن نبيلين، ينشرون أفكاًرا لن تنجح يعليهم إثبات أنفسهم. غالًبا ما يقدمون أنفسهم كمثالي

ر إلى أبًدا ولكنها ستضيف إلى الهالة القديسة التي يرغبون في عرضها. إن االضطرا
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المثل العليا قد يعرضهم للنقد أو الفشل، لذلك يختارون تلك النبيلة وغير الواقعية  سنّ 
ها. انظر إلى نقدمو يالتي  بالواجهة المقدسةلألوقات التي يعيشون فيها. ال تنخدع 

بحجة  أفعالهم، واالفتقار إلى اإلنجازات، والمشاريع العظيمة التي لم يبدأوا بها، ودائماً 
 .جيدة

ذا الحظت آثار هذا الموقف في نفسك، فستكون اإلستراتيجية الجيدة هي تنفيذ مشروع إ
من أصغر المقاييس، مع األخذ في الحسبان الطريق إلى االنتهاء وتبني حتى لو 

احتمال الفشل. إذا فشلت، ستكون قد خففت الضربة بالفعل ألنك توقعت حدوثها، ومن 
ك ألنك جربت شيًئا ما نفسبخيل. سوف ترتفع المؤكد أنها لن تؤذي بقدر ما كنت تت

 .تهيوأنه

، سيكون التقدم سهاًل. سوف تحتاج إلى المحاولة مرة فبمجرد أن تقلل من هذا الخو 
. عندما تجد فزت تكون قد كان أفضل. وفي كلتا الحالتين،، أخرى. وإذا نجحت

سياد في االبتعاد كن حذًرا جًدا من تكوين شراكات معهم. إنهم أ ،اآلخرين بهذا الموقف
ل اللوم إذا فشلت. على القيام بكل العمل الشاق وتحمّ  ، في حملكفي اللحظة الخطأ

 ون جيد هم. تهملمساعدة أو إنقاذهم من سلبيتقديم ابأي حال من األحوال تجنب إغراء 
 .بتجنّ الفي لعبة  جداً 

 

قبل والديهم.  كأطفال، لم تشعر هذه األنواع بالحب واالحترام من الموقف االكتئابي.
 االصعب تخيل أن والديهم قد يكون بالنسبة لألطفال الذين ال حول لهم وال قوة، من

مخطئين أو معيبين في األبوة واألمومة. ولذا فإن دفاعهم هو في كثير من األحيان أن 
يستوعبوا الحكم السلبي وأن يتخيلوا أنهم ال يستحقون حًقا أن يكونوا محبوبين، وأن 

قويين اظ على الوهم بأن والديهم خاطًئا معهم. وبهذه الطريقة يمكنهم الحف هناك شيًئا
بال قيمة سوف يطارد  همدث بدون وعي تام، لكن الشعور بأن. كل هذا يحوكفؤين



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

112 
 

هم سيشعرون بالخزي من هويتهم وال ألشخاص حياتهم بأكملها. في أعماقهؤالء ا
 .يعرفون حًقا سبب شعورهم بهذه الطريقة

ي عنهم وفقدانهم وحزنهم في تجاربهم ويرون عالمات على يتوقعون التخلّ س، كراشدين
أشياء محتملة في العالم من حولهم. ينجذبون سرًا إلى ما هو قاتم في العالم، إلى 
الجانب الحي من الحياة. إذا استطاعوا أن يصنعوا بعض االكتئاب الذي يشعرون به 

فكرة أن العالم مكان يعّزون أنفسهم ب بهذه الطريقة، فهو على األقل تحت سيطرتهم.
كئيب. تتمثل اإلستراتيجية التي سيوظفونها طوال حياتهم في االنسحاب المؤقت من 

يمكنهم إدارته إلى حد ما،  ئاً ي اكتئابهم ويجعله أيًضا شيسيغذّ  الحياة ومن الناس. هذا
 .ضت عليهمرِ بداًل من التجارب المؤلمة التي فُ 

اآلخرين، وتشجيع السلوك مثل الخيانة  لجرحاألنواع حاجة سرية غالًبا ما يكون لهذه 
أو النقد الذي يغذي اكتئابهم. كما أنهم سوف يقومون بتخريب أنفسهم إذا واجهوا أي 

بأنهم ال يستحقون ذلك. سيقومون بتطوير  مفي أعماقه وسيشعرون نوع من النجاح، 
مروا في حياتهم المهنية. يمكن في عملهم، أو ينتقدون ليعني أنهم يجب أال يست عوائق

أنها إذ الحساسة؛  م، بسبب طبيعتهمفي كثير من األحيان جذب الناس إليه للمكتئبين
 في مساعدتهم.  ز الرغبةتحفّ 

حظات اكتئاب. إن أفضل طريقة للتعامل معها هي أن تكون لمعظمنا لديه ميول و 
التباطؤ وتقليل طاقاتنا فهي طريقة الجسم والعقل إلرغامنا على  -مدرًكا لضرورتها 

إيجابية. الحل هو إدراك فائدتها  اً واالنسحاب. يمكن أن تخدم دورات االكتئاب أغراض
وجودتها المؤقتة. االكتئاب الذي تشعر به اليوم لن يكون معك خالل أسبوع، ويمكنك 
التخلص منه. إذا أمكن، ابحث عن طرق لرفع مستوى الطاقة لديك، مما سيساعدك 

انتشالك من الحالة المزاجية. أفضل طريقة للتعامل مع االكتئاب المتكرر هي  فعلًيا في
توجيه طاقاتك إلى العمل، وخاصة الفنون. أنت معتاد على االنسحاب والوحدة؛ 
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وعيك. قم بإضفاء طابع خارجي على حساسيتك التخدم هذا الوقت لالستفادة من اس
 .غير العادية ومشاعرك المظلمة في العمل نفسه

هم حول روعة عن طريق وعظ معنويات األشخاص المكتئبين تحاول أبًدا رفع ال
الحياة. بداًل من ذلك، من األفضل أن تتماشى مع وجهة نظرهم القاتمة حول العالم 
بينما تجذبهم بمهارة إلى تجارب إيجابية يمكنها رفع مزاجهم وطاقتهم دون أي جاذبية 

 .مباشرة

 

ااًل، لم تشعر هذه األنواع أبًدا أنهم حصلوا على ما بوصفهم أطف .الُمستاءموقف ال
 إنهملقد كانوا دائًما جشعين لمزيد من االهتمام.  -من األبوين  يكفي من الحب والودّ 

ال يحصلون  وهمهذا الشعور بعدم الرضا وخيبة األمل معهم طوال حياتهم.  يحملون 
وه األشخاص بحًثا عن أبًدا على التقدير الذي يستحقونه. إنهم خبراء في مسح وج

هم. إذا كان عالمات على عدم االحترام أو االحتقار. يرون كل شيء فيما يتعلق بأنفس
، فهذا مؤشر على الظلم واإلهانة الشخصية. عندما نهملدى شخص ما أكثر م

ن و حذر  يشعرون بعدم االحترام والتقدير، ال ينفجرون في غضب. هم عموماً 
، ويزداد م، فإن األذى يحضن بداخلهمن ذلك على عواطفهم. بدالً  ومسيطرون 

اإلحساس بالظلم كلما انعكس على ذلك. إنهم ال ينسون بسهولة. في مرحلة ما سوف 
 .أعمال تخريبية أو عدائية سلبية خالل ينتقمون من

على  ذلك إسقاطنظًرا ألن لديهم شعور مستمر بالتعرض للظلم، فإنهم يميلون إلى 
في كل مكان. بهذه الطريقة، غالًبا ما يصبحون قادة أولئك  العالم، ورؤية المضطهدين

الذين يشعرون بالسخط والقمع. إذا حصلت مثل هذه األنواع على السلطة، فيمكن أن 
تصبح شريرة ومنتقدة للغاية، وقد تكون قادرة أخيًرا على تنفيس استيائها على مختلف 
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. هم فوق اآلخرين حتى لو الضحايا. بشكل عام، يحملون أنفسهم مع جو من الغطرسة
لم يعترف أحد بهذا. إنهم يحملون رؤوسهم عالية جًدا؛ لديهم كثير من األحيان نظرة 

على  ون ازدراء. مع تقدمهم في السن، هم عرضة الختيار المعارك الصغيرة، غير قادر 
مع مرور الوقت. إن موقفهم المرير يدفع الكثير  تواء استياءهم الكامل الذي تراكماح
الناس بعيًدا، وبالتالي ينتهي بهم المطاف بالتجمع مع اآلخرين الذين لديهم هذا  من

 .الموقف، باعتباره شكاًل من أشكال المجتمع

إذا الحظت ميول استياء داخل نفسك، فإن الترياق األفضل هو تعلم التخلص من 
الي، األذى وخيبة األمل في الحياة. من األفضل أن تنفجر في الغضب في الوقت الح

ربما تكون قد و  عواطفك على مهل، بداًل من أن تطبخ اً حتى لو كان ذلك غير عقالني
كما  ينعدائي وا، وليسأو بالغت فيها. الناس عموًما غير مبالين بمصيرك هلوست بها

ف عن رؤية كل شيء من توقّ لك.  من أفعالهم موجهة حقاً  تتخيل. عدد قليل جداً 
يجب تحقيقه من خالل إنجازاتك، وليس شيًئا يعطى  الناحية الشخصية. االحترام شيء

ستياء من خالل أن تصبح لك لمجرد كونك إنساًنا. يجب عليك الخروج من دورة اال
 تجاه الناس والطبيعة البشرية. ءً أكثر سخا

في التعامل مع مثل هذه األنواع، يجب عليك توخي الحذر الشديد. على الرغم من أنها 
لمعرفة أي إهانة محتملة.  بالتدقيق فيكإال أنها في الواقع تقوم  قد تبتسم وتبدو ممتعة،

المفاجئة  واالنفصاالتيمكنك التعرف عليهم من خالل تاريخهم في المعارك الماضية 
مع الناس، وكذلك مدى سهولة الحكم على اآلخرين. قد تحاول كسب ثقتهم ببطء 

زاد كلما ، همة وجودك حولة بأنه كلما طالت فتر وتقليل شكوكهم؛ لكن كن على دراي
. قاسية م، وقد تكون استجابتها يستاؤون منهمقابل شيء م مالوقود الذي ستعطيه له

 .من األفضل تجنب هذا النوع إن أمكن

 



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

115 
 

 (الموقف التوسعي )اإليجابي

اكتئابهم وافتقارهم  -يركز الناس اآلن أكثر من أي وقت مضى على مشاكلهم الخاصة 
تهم االجتماعية ومللهم. ولكن ما يحكم كل هذه المشاكل التي إلى الحافز وعدم مالءم

تبدو منفصلة هو موقفنا، وكيف ننظر إلى العالم على أساس يومي. إنها الطريقة التي 
 -نرى بها ونفسر األحداث. قم بتحسين الموقف العام وكل شيء آخر سيرفع أيًضا 

 ويات الثقة والعالقات مع الناس. القوى اإلبداعية، والقدرة على التعامل مع التوتر ومست

ترى نفسك كمستكشف. من خالل موهبة الوعي، تقف أمام  كيف تنظر إلى العالم:
عالم شاسع وغير معروف بدأنا نحن البشر للتو في تحقيقه. معظم الناس يفضلون 

إنهم  .الكثير منهم في وقت مبكر من الحياة هاالتمسك بأفكار ومبادئ معينة، اعتمد
ما هو غير مألوف وغير مؤكد. عند بلوغهم الثالثين من العمر،  اً يخشون سر 

 .يتصرفون كما لو كانوا يعرفون كل ما يحتاجون إلى معرفته

أنت تترك كل هذا اليقين وراءك. تبحث باستمرار عن أفكار جديدة وطرق  ،كمستكشف
شعر تفكير جديدة. ال ترى أي حدود للمكان الذي يمكن أن يتجول فيه عقلك، وال ت

بالقلق من الظهور المفاجئ لألفكار غير المتطورة أو النامية التي تتعارض بشكل 
مباشر مع ما كنت تصوره قبل بضعة أشهر. األفكار هي أشياء يمكنك اللعب بها. إذا 

 الطفوليةكنت تمسك بها لفترة طويلة، فإنها تصبح ميتة. إنك تعود إلى روحك 
ن الصواب أكثر أهمية من االتصال بالعالم. وفضولك، من قبل كان لديك األنا وكا

يمكنك استكشاف جميع أشكال المعرفة، من جميع الثقافات والفترات الزمنية. من خالل 
فتح العقل بهذه الطريقة، ستطلق العنان لقوى إبداعية غير محققة، وستمنح نفسك عقاًل 

 عظيًما. 
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ات واإلحباطات واأللم على العقب حياتنا تنطوي حتماً  :الشدائدنظر إلى تكيف 
واالنفصال. كيف نتعامل مع مثل هذه اللحظات في سنواتنا المبكرة يلعب دوًرا كبيًرا 
في تطوير موقفنا العام تجاه الحياة. بالنسبة للكثير من الناس، هذه اللحظات الصعبة 

 . إنهم يمرون بحياتهم وهم يحاولون تجنب أي نوع منويختبروهتلهمهم لتقييد ما يرونه 
ن، حتى لو كان هذا يعني عدم تحدي أنفسهم أو الحصول على الكثير من حَ المِ 

 .النجاح في حياتهم المهنية

. هدفك هو التحرك في االتجاه ا، يريدون كبتهبداًل من التعلم من التجارب السلبية
المعاكس، الحتضان جميع العقبات كتجارب تعليمية، كوسيلة لزيادة القوة. وبهذه 

انق الحياة نفسها. على الرغم من أن الشدائد واأللم خارج نطاق سيطرتك الطريقة، تع
 .من ذلك يتأتىوالمصير الذي  استجابتكبشكل عام، إال أن لديك القدرة على تحديد 

 

 الذي المدى على قيود وضع إلى نميل السن، فيمع تقدمنا  كيف تنظر إلى نفسك:
انتقادات وشكوك  نمتص داخلياً ن الحياة. على مر السني في إليه نذهب أن يمكن

اآلخرين. من خالل قبول ما نعتقد أنه حدود ذكاءنا وقوىنا اإلبداعية، فإننا نخلق 
تصبح حدودنا. أنت لست بحاجة إلى أن تكون متواضًعا في  .ديناميكية تحقق ذاتها

هذا العالم. مثل هذا التواضع ليس فضيلة، بل هو قيمة يروج لها الناس للمساعدة في 
اآلن، فأنت في الواقع قادر على أكثر من ذلك بكثير،  تفعلسفل. مهما األإبقائك في 

 .ومن خالل التفكير في ذلك، ستخلق ديناميكية مختلفة تماًما

وليوس يو  الكبيرفي العصور القديمة، شعر العديد من القادة العظام، مثل اإلسكندر 
عتقاد بالنفس سوف يترجم إلى . مثل هذا اال، بأنهم كانوا منحدرين من اآللهةقيصر

ق حقِّ نبوءة تُ  تصبحمستويات عالية من الثقة التي يغذيها اآلخرون ويتعرفون عليها. 
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ذاتها. ال تحتاج إلى االنغماس في هذه األفكار العظيمة، ولكن الشعور بأنك متجه 
نحو شيء عظيم أو مهم سيعطيك درجة من المرونة عندما يعارضك الناس أو 

لن تستوعب الشكوك التي تأتي من مثل هذه اللحظات. سيكون لديك روح يقاومونك. 
، واثق في قدرتك على ستخاطر أنك المغامرة. ستجرب أشياء جديدة باستمرار، حتى

 االرتداد من الفشل والشعور بالقدر الكافي للنجاح.

 

ر ونخضع ألمراض على الرغم من أننا جميًعا بش كيف تنظر إلى طاقتك وصحتك:
، يجب أن ندرك الدور الذي تلعبه قوة اإلرادة في صحتنا. عندما نقع عن إرادتنا خارجة

فجأة المزيد من الطاقة والتعافي لدينا  يصبح عملنا، فيفي الحب أو نشعر باإلثارة 
بشكل غير عادي، نصبح  بالقلقبسرعة من أي أمراض. عندما نشعر باالكتئاب أو 

بدأ العلم  فنا دورًا هائاًل في صحتنا، وهو دورٌ فريسة لجميع أنواع األمراض. يلعب موق
، يمكنك أن تدفع كبر في العقود المقبلة. بشكل عامفي استكشافه وسيدرسه بتعمق أ

إلى ما وراء حدودك المادية عن طريق الشعور باإلثارة والتحدي من  نفسك بشكل آمن
الحدود المادية مشروع أو مسعى. يتقدم الناس في العمر وقبل األوان من خالل قبول 

 الطاقة والصحة التي لم تستغلها بعد.من لما يمكنهم القيام به. لديك منابع 

 

أواًل، يجب أن تحاول التخلص من االتجاه  األشخاص اآلخرين: تنظر إلىكيف 
، خاصًة إذا اً بأنه شيء موجه إليك شخصي ويقولوهالطبيعي ألخذ ما يفعله األشخاص 

. حتى عندما ينتقدونك أو يتصرفون ضد غير سارن ما يقولونه أو يفعلونه كا
اهتماماتك، فغالًبا ما ينبع ذلك من بعض األلم العميق السابق الذي يشعرون به. 

على مر السنين. انهم  يراكموهالإلحباطات واالستياء الذي  مناسباً  هدفاً  تصبح
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يقة، مشاعرهم السلبية الخاصة. إذا تمكنت من رؤية األشخاص بهذه الطر  ُيسقطون 
واالنزعاج أو االنخراط في بعض المعارك  االستجابةفستجد أنه من األسهل عدم 

ستكون في ، تأثرك عاطفياً ، فمن خالل عدم اً قح البسيطة. إذا كان الشخص ضاراً 
األذى مكان أفضل للتخطيط للحركة المضادة المناسبة. سوف تنقذ نفسك من تراكم 

 .المشاعر المريرةو 

الطبيعة. أنها تأتي في جميع األصناف، مثل الزهور أو  من ائقالناس كحق أنظر إلى
ن و والمحارب والمهووسون ذاتياً  السيكوباتيون الصخور. هناك الحمقى والقديسين و 

 محيطنافي  دوراً  هميلعب جميع. ون حساسالوغير  ون حساسال؛ هناك ون النبيل
السلوك الضار  االجتماعي. هذا ال يعني أننا ال نستطيع أن نكافح من أجل تغيير

لألشخاص القريبين منا أو في مجال نفوذنا؛ لكن ال يمكننا إعادة هندسة الطبيعة 
البشرية، وحتى لو نجحنا بطريقة ما، فقد تكون النتيجة أسوأ بكثير مما لدينا. يجب أن 

عنك  اختالفهم بأنتشعر تقبل التنوع وحقيقة أن الناس هم ما هم عليه. ال ينبغي أن 
 .تقبلهتب به و رحّ تُ أو احترامك لذاتك بل كشيء  اتكلذكتحدي هو 

هذا الموقف األكثر حيادية، يمكنك بعد ذلك محاولة فهم األشخاص الذين خالل من 
كلما كنت أكثر تسامًحا تجاه الناس  تتعامل معهم على مستوى أعمق. كلما قمت بذلك،

جعل تفاعالتك وتجاه الطبيعة البشرية بشكل عام. إن روحك المنفتحة والسخية ست
 .جذب الناس إليكت، وساالجتماعية أكثر سالسة
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 القانون التاسع

 قانون القمع -واِجه جانبك المظلم 

 

الخارجي  تحت مظهرهم صالتربّ . إن ن عليهما يكون الناس من هم على ما يبدو  نادراً 
ات من عدم األمان والنبض المتكّون مظلم ال الظلهو بالضرورة جانب  واألنيسالمهذب 

العامة. هذا الجانب  عن أنظاربعيدًا خفونها بعناية العدوانية واألنانية التي يقمعونها ويُ 
م كيفية التعرف على عالمات بك. تعلّ  ويضرّ  كربكب من السلوك الذي يُ المظلم يتسرّ 

والقساوة  القداسة، – الظاهرةصفات األشخاص  أنظر إلىقبل أن تصبح سامة.  الظلّ 
كونك فبدرك جانبك المظلم. . يجب أن تُ المعاكسة الميزةطية على كتغ -وما إلى ذلك 

. من خالل دمج الوعيك، يمكنك التحكم وتوجيه الطاقات اإلبداعية الكامنة في به واعياً 
تجذب  أصالةً  وستشعّ  اكتماالً أكثر  بح إنساناً شخصيتك، ستصبنب المظلم الجا

 األشخاص إليك.

 قمعُ ت .من نقاط قوتك وتخفي نقاط ضعفكبصياغة شخصية عامة تزيد  أنت تقومُ 
 صبحتَ تمتلكها بشكل طبيعي كطفل. لقد أ والتي كنَت  اجتماعياً  الصفات األقل قبوالً 

لديك جانب مظلم، جانب تكره االعتراف به أو دراسته. إنه بشكل رهيب.  اً وممتع اً لطيف
تى أولئك يحتوي على أعمق انعدام األمن لديك، ورغباتك السرية إليذاء الناس، ح

المقربين إليك، وأوهامك من االنتقام، وشكوكك حول اآلخرين، وجوعك لمزيد من 
تسرب في لحظات من االكتئاب ياالهتمام والقوة. هذا الجانب المظلم يطارد أحالمك. 

والحاجة  المنفعلالقلق غير العادي والمزاج في لحظات الذي ال يمكن تفسيره و 
 .الحًقا اعليه أسفُ ت ايأتي في تعليقات غير مرغوب فيهالمفاجئة واألفكار المشبوهة. و 

 .ريؤدي إلى سلوك مدمّ ًا وأحيان
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ف على الجانب المظلم لشخصيتك مهمتك كطالب للطبيعة البشرية هي التعرّ إن 
دقيق، فإنها تفقد قوتها التدميرية. إذا كان الفحص لتخضع لبمجرد أن وفحصها. 

إلى  ، يمكنك تحويل هذه الطاقة المظلمةنفسكم اكتشاف عالمات ذلك في تعلّ بإمكانك 
تعاطف. يمكنك توجيه دوافعك  إلى وسرعة تأثرك تكنشاط إنتاجي. يمكنك تحويل حاج

عملك. يمكنك أن تعترف بطموحاتك  إلىجديرة باالهتمام و  قضاياالعدوانية إلى 
مشبوهة . يمكنك مراقبة ميولك الشاعرًا بالذنب ِخلسةً ورغباتك في السلطة وال تتصرف 

ألنانية والضارة وإسقاط مشاعرك السلبية تجاه اآلخرين. يمكنك أن ترى أن النبضات ا
كما تتخيل. مع هذا الوعي سيأتي  اً أو قوي اً ، وأنك لست مالئكياً تسكن بداخلك أيض

 .التوازن والمزيد من التسامح لآلخرين

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

ن علينا أن نتفق نراهم بشكل منتظم، فسيتعيّ رنا في األشخاص الذين نعرفهم و إذا فكّ 
على أنهم عادًة ما يكونون طيبين ومقبولين. بالنسبة للجزء األكبر، يبدو أنهم سعداء 

وقادرون على العمل  اً يأنهم متقدمون نسبيًا وواثقون ومسؤولون اجتماعفي صحبتنا، و 
لحين واآلخر مع . لكن بين ااً ون بأنفسهم ويعاملون اآلخرين جيدفريق، ويعتن ضمن

هؤالء األصدقاء والمعارف والزمالء، نلمح السلوك الذي يبدو أنه يتناقض مع ما نراه 
مون تعليقات نقدية أو مكان يقدّ الالتي ذلك بأشكال متعددة: من عادة. يمكن أن يأ
شخصيتنا. هل هذا ما رون عن تقييم قاس  إلى حد ما لعملنا أو قاسية عنا، أو يعبّ 

نسمع عن  قد . أولطفاء ما، لم يكونواه؟ للحظة ئوكانوا يكافحون إلخفا اً يشعرون به حق
 ُيقيمون  العدممعاملتهم غير السارة للعائلة أو الموظفين وراء األبواب المغلقة. أو من 

يؤدي إلى أشياء سيئة. أو  وذلك، اً ترجيح األقلعالقة غرامية مع الرجل أو المرأة 
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لمحفوفة بالمخاطر. أو يفعلون لمالية السخيفة واوضعوا أموالهم في بعض المخططات ا
بعض األكاذيب أو  ُنمسك عليهمض حياتهم المهنية للخطر. أو يعرّ  متهوراً  اً شيئ

 المتالعبة.  األفعال

ما نلمحه في هذه اللحظات هو الجانب المظلم من شخصيتهم، وهو ما أطلق عليه 
حاول من كل الصفات التي ي عالم النفس السويسري كارل يونج "الظل". يتكون الظلّ 

ل لدرجة أن الناس ال يدركون ا. هذا القمع عميق وفعّ هاقمعالناس إنكارها عن أنفسهم و 
، اكة معينةل له سمونغ، فإن هذا الظيل ؛ انها تعمل دون وعي. وفقاً ظاللهم اً عموم

وهذا يتوقف على مدى عمق مستوى القمع وعدد الصفات التي يتم إخفاؤها. عندما 
ما  اً ت عندما يكشف الناس عن الجانب الظل، يمكننا أن نرى شيئر تلك اللحظانختب

كما لو كان هناك شخص آخر  -لغة الصوت والجسد  تتغيرعلى وجوههم؛  يظهر
 وتخرج. تثورمالمح الطفل المنزعج فجأة مرئية. نشعر بظاللها وهي  تصبحيواجهنا، 

في لحظات من  اً ونشط طرباً بعمق في الداخل، لكنه يصبح مض اً نمدفو يظل الظل 
عدم األمان. كما أنه يميل إلى االحساس بالجروح العميقة و  ُتستثارالتوتر، أو عندما 

لنا،  ، يبدو كل شيء مثيراً م الناس في السن. عندما نكون صغاراً الظهور أكثر مع تقدّ 
ق بما في ذلك األدوار االجتماعية المختلفة التي يجب أن نلعبها. لكن في وقت الح

 .ب أكبراألقنعة التي نرتديها، ويكون التسرّ  من من العمر، نتعب

ألننا نادرًا ما نرى الظل، فإن األشخاص الذين نتعامل معهم هم غرباء إلى حد ما 
 -بالنسبة لنا. يبدو األمر كما لو أننا ال نرى سوى صورة ثنائية األبعاد مسطحة للناس 

بالحياة في ثالثة  ون هم يجعلهم ينبضم ظلّ جانبهم االجتماعي اللطيف. إن معرفة معال
 .أبعاد
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بنا المطاف  ينتهي، ولكن بثمن. إيجابياً  اجتماعياً  اً ينجح معظمنا في أن يصبح حيوان
إلى فقدان الكثافة التي مررنا بها في مرحلة الطفولة، ومجموعة كاملة من العواطف، 

ن الستعادته بطريقة ما. نح سراً  مع هذه الطاقة البرية. نتوقُ  يأتيوحتى اإلبداع الذي 
. قد نلجأ إلى الكحول أو اً أو اجتماعي جنسياً  - اً منجذبون نحو ما هو محظور ظاهري

دة أكثر من المعتاد. ة، وعقولنا مقيّ دبلَّ ا نشعر بأن حواسنا مُ ه، ألننالمخدرات أو أي منبّ 
دين إذا جمعنا الكثير من األذى واالستياء على طول الطريق، والتي نسعى جاه

يزداد سماكة. إذا واجهنا النجاح في حياتنا، فقد  إلخفائها عن اآلخرين، فإن الظلّ 
منها  التي ال مفرّ  السقوطأصبحنا مدمنين على االهتمام اإليجابي، وفي لحظات 

 عندما يختفي عقار هذا االهتمام، سيتم إزعاج الظل وتنشيطه.

 

 .عالماتالفيما يلي بعض أبرز 

ذه هي العالمة األكثر بالغة على اإلطالق. إنه يتكون من ه السلوك المتناقض:
دة بعناية التي يقدمها الناس. على سبيل المثال، فإن شيّ المُ  الواجهةأفعال تكذب 

فجأة في وضع خطير للغاية. أو  يتّم االمساك بهر باألخالق الشخص الذي يبشّ 
وقت الخطأ. عن عدم األمان والهستيريا في ال صلبشخص ذو مظهر خارجي يكشف 

 اً وسلطوي مستبداً فجأة  المنفتحوالسلوك  المتحّررالحب بظ الشخص الذي يعِ يصبح أو 
 . السلوك الغريب والمتناقض هو تعبير مباشر عن الظل.تماماً 

ة عن ر بشدّ يفقد الشخص فجأة تحكمه المعتاد في نفسه ويعبّ  العاطفية: النوبات
ُيلقي اللوم ، قد التصرف. في أعقاب هذا وجعاً مأو  اً ؤلمم اً استيائه الشديد أو يقول شيئ

من ذلك، في حين أن العكس هو الصحيح في  اً أي أنه لم يعنِ  يّدعياإلجهاد؛ قد  على
اسين على مستوى أقل كثافة، قد يصبح الناس فجأة حسّ ث الظل. الواقع، فقد تحدّ 
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 مرحلة نبعض من أعمق مخاوفهم وانعدام األمن م تفعيل قد تمّ . وسريعي االنفعال
االنتباه إلى أي طفيف ممكن  يمفرط م، وهذا يجعلهالطفولة بطريقة أو بأخرى 

 النوبات العاطفية. صغرأل ينوناضج

لفرويد، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يصل بها شيء غير  اً وفق شديد:النكار اإل 
ط. شِ ر النَ أو غير مريح في الالوعي لدينا إلى الذهن الواعي هي من خالل اإلنكا ممتع

الشذوذ  يستنكر بشّدة اً يمكن أن يكون شخصدفن بداخله. ر عن عكس ما يُ نعبّ 
حاالت الجنسي، عندما يكون هو أو هي في الواقع على العكس. يجب إعادة تفسير 

 .على أنه تعبيرات إيجابية عن رغبات الظل اإلنكار

أو عدم العمل  قد يتحدث الناس عن اإلقالع عن بعض اإلدمان، السلوك "العرضي":
. ثم يقعون في السلوك للذات مدمرة، أو االبتعاد عن عالقة الجدّ بمثل هذا القدر من 

الذي تحدثوا عن محاولة تجنبه، ويلومونه على مرض أو تبعية ال يمكن السيطرة 
 .عليها

جانبهم المظلم. انهم ببساطة ال يستطيعون مساعدتها.  لتدليلضميرهم  يسّكن ذلك
أنه عندما يكون  ر أيضاً الظل وإطالقه. تذكّ  تفعيلات وانظر إلى تجاهل التبرير 

 يكون الكحول هتما ال  اً باألشخاص في حالة سكر ويتصرفون بشكل مختلف، فغال
 تحدث ولكن الظل.ت تيال

يمكن أن يكون هذا أحد أكثر األغطية القوية للظل. دعنا  :المثالية إضفاءاإلفراط في 
، مثل أهمية الشفافية في أعمالنا، وخاصة في السياسة. ياالقضانقول إننا نؤمن ببعض 

من  اً جديد اً مثل هذه القضية. أو نقرر أن نوع أو نحن معجبون ونتابع زعيم
 –األوراق المالية المدعومة برهن عقاري، على سبيل المثال  -االستثمارات المالية 

حاالت، نذهب أبعد من إلى الثروة. في هذه ال واألكثر سفسطائيةحدث األ الطريق يمثل
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مجرد الحماس البسيط. نحن مسؤولون عن قناعة قوية. نتغاضى عن أي أخطاء أو 
قضيتنا أخالقية  -تضارب أو سلبيات محتملة. نرى كل شيء باألبيض واألسود 

 .كون، هو الشر والرجعيةوحديثة وتقدمية؛ الجانب اآلخر، بما في ذلك المشكّ 

أو شخص أو كائن، يمكن للناس أن  الية إلى قضيةإضفاء المثمن خالل اإلفراط في 
 الظل. هذا هو الدافع الالشعوري.  السيطرة الكاملة إلى يعطوا

 اً يومي اً ، ألنها توفر إصدار ظّلناللتعامل مع  هذه هي الطريقة األكثر شيوعاً  اإلسقاط:
للتفوق  لسلطة،للمال، لللجنس،  -رغبات معينة بنفسنا ألتقريًبا. ال يمكننا أن نعترف 

 .تلك الرغبات على اآلخرين ُنسقطوبالتالي فإننا  -في بعض المناطق 

في بعض األحيان نتخيل ونتصور هذه الصفات بشكل كامل من ال شيء، من أجل 
مثل هذه الحكم على الناس وإدانتهم. في أوقات أخرى نجد أشخاًصا يعبرون عن 

 .الإعجابنار كراهيتنا أو في شكل ما، ونحن نبالغ فيها لتبري ةلمحرمارغبات ال

شخًصا آخر في بعض النزاعات بوجود رغبات استبدادية. في  لى سبيل المثال، نتهمُ ع
في الهيمنة سرًا، لكن إذا رأينا  يرغب مننحن . ببساطة يدافع عن نفسه هوالواقع، 

ذلك في الجانب اآلخر أواًل، فيمكننا التنفيس عن رغبتنا المكبوتة في شكل حكم وتبرير 
نا االستبدادي. دعنا نقول أننا قمعنا في وقت مبكر على نبضات حازمة وعفوية ردّ 

للطفل. دون وعي نرغب في استعادة مثل هذه الصفات، ولكن ال يمكننا  طبيعية جداً 
، وأكثر كبتاً التغلب على المحرمات الداخلية لدينا. نبحث عن أولئك الذين هم أقل 

هذه االتجاهات. اآلن يمكننا أن نحتقرهم،  نضّخممع طموحهم.  وانفتاحاً  حزماً 
 .س ما ال نستطيع أن نعترف به ألنفسنا أو عن أنفسناوبالتفكير فيهم، ننفّ 
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من خالل المعرفة الذاتية، يمكننا أن نجد طريقة لدمج الجانب المظلم في وعينا بشكل 
تي نمتلكها ، مع استغالل الطاقات الواكتماالً منتج وإبداعي. وبذلك، نصبح أكثر أصالة 

 .بشكل طبيعي إلى أقصى حد

في مجرى حياتك، سوف تتعرف على أشخاص  - متناقضالسلوك ال شفرة الظل: فكّ 
الثقة غير العادية،  -للغاية تميزهم ويبدو أنهم مصدر قوتهم  حاسمةلديهم سمات 

، وصالبة قدسيةهالة و اللطف االستثنائي والمودة، االستقامة األخالقية العظيمة 
عن كثب، فقد تالحظ وجود مبالغة  مفكر مخيف. إذا نظرت إليهو ، صارمةة ورجول

 ةالسمتقع ، يجب أن تفهم الواقع: البشريةطبيعة لل دارس. كطفيفة في هذه السمات
 .عموًما على الصفة المعاكسة لتشتيت انتباهها وإخفائها عن الرأي العام الحاسمة

من عناصر الظل  اً أساسي اً مع مكونأو السمة المعادية للمجت عد الضعف األساسييُ 
وهو شيء تم نفيه وقمعه. ولكن كما تملي قوانين الطبيعة البشرية،  -الخاصة بهم 

كلما كان القمع أعمق، زاد تقلب الظل. مع تقدمهم في السن أو تعرضهم للتوتر، 
إلى أقصى الحدود، وهو متعب.  اً ون دور ستكون هناك شقوق في الواجهة. إنهم يلعب

 اً رذائل سرية، وسلوك مخالف تمام د إرادتهم الحقيقية في شكل أمزجة، هواجس،تمر ست
 .للذات اً هم وغالًبا ما يكون مدمر تلصور 

حول األشخاص الذين يعرضون هذه الصفات  اً إضافي مهمتك بسيطة: كن حذراً 
المؤكدة. من السهل جًدا االنغماس في المظهر واالنطباع األول. من األسهل بكثير 

ل مع هذه األنواع بمجرد فهمها. فيما يلي سبع من أكثر السمات المؤكدة شيوًعا التعام
 .والتي يجب أن تتعلمها لتتعرف عليها وتديرها بشكل مناسب

يشير إلى  وإيحاءرجولة خشنة تهدف إلى التخويف. لديه تبختر  ُيظهرالرجل القاسي: 
النساء الالئي غزاهن،  -أنه لن يتم العبث به. يميل إلى التباهي بمآثر الماضي 
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 اً ضوه. على الرغم من أنه يبدو مقنعمعار مع التي تفاوض فيها  األوقاتالمشاجرات، 
. ال اً ويصعب تصديقها تقريب مبالغ فيها تبدو، إال أنه القصص هذه مثلللغاية في سرد 

 تنخدع بالمظاهر. لقد تعلم هؤالء الرجال إخفاء النعومة الكامنة، والضعف العاطفي من
فقد  -داخل هذا الرعب الذي يخيفهم. في بعض األحيان، سترى هذا الجانب الحساس 

، وعندما يشعر بالحرج من ذلكفجأة.  اً أو يصاب بنوبة غضب أو يظهر تعاطفيبكي 
 .جارحأو تعليق قاس  أو  بفعلبالتستر عليه بسرعة  سوف يقوم

واطف التي حاولوا إخفاءها غالبًا ما يتخذ هؤالء الرجال قرارات فظيعة تحت تأثير الع
السطح ال محالة. على الرغم من أنهم يحبون السيطرة على  تطفو إلىوقمعها ولكن 

، وهي رغبة بوضوح مزوجة تهيمن عليهمع ألمر النساء، إال أنهم غالبًا ما ينتهي بهم ا
 رغباتهم.من ضمن  دفينة

لحذر لعدم إثارة ، ولكن عليك أيًضا توخي اهذه الواجهةنفسك من  ُتخيفيجب أال 
لشك في حكاياتهم الطويلة أو طبيعتهم إظهار اانعدام األمن العميق من خالل 

في رد فعل مبالغ فيه  اصطياده، فمن السهل اً إذا صادف أن يكون منافسالذكورية. 
 .صلبيكشف عن شيء أقل من 

القضايا أفضل  ون دعمي همهؤالء الناس هم نماذج من الخير والنقاء.  القديس:
أنهم فوق الفساد وتسويات ؛ أو للغاية يينروحاني يكونواألكثر تقدمية. يمكن أن وا

ن الضحية. تطورت هذه أو لديهم الرحمة التي ال نهاية لها لكل نوع م ،السياسة
سة الخارجية في وقت مبكر كوسيلة إلخفاء جوعهم القوي للسلطة واالهتمام أو االقد

ن من خالل إسقاط هذه أنه في كثير من األحياية القوية. المفارقة هي شهيتهم الحسّ 
أو  طائفة أو عقيدة، يقودون سيكسبون قوة كبيرة األعلىة إلى الدرجة يسالهالة القد

حزب سياسي. وبمجرد وصولهم إلى السلطة، سيكون لدى الظل مساحة للعمل. سوف 
 .ينغير متسامح ون صبحي
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ى األضواء وإلى ما يعتبر من سرًا إلى الجنس وإلى المال وإل ينبو جذم يكونواكما 
واإلغراءات أكثر من الالزم.  التوتراتالخاصة.  صراحًة بالنسبة لقداستهمالمحرمات 

جهم سيرون ازو أالقديس في األماكن العامة، لكن أسرهم أو بمظهر سوف يظهرون 
، لكنهم ال يشعرون بالحاجة إلى اإلعالن ن و ن حقيقيو قديس يوجد. الجانب الشيطاني

هم أو االستيالء على السلطة. للتمييز بين الحقيقي والمزيف، تجاهل كلماتهم عن أعمال
مقدار ما  -والهالة التي يركزون عليها، مع التركيز على أفعالهم وتفاصيل حياتهم 

عدد ، و يبدو أنهم يتمتعون بالقوة واالهتمام، والدرجة المذهلة للثروة التي جمعوها
 ال تصبح تابعاً  ،. بمجرد التعرف على هذا النوعذاتالب االنغماسالعشيقات، ومستوى 

على بعض المسافة. إذا كانوا أعداء، فما عليك سوى تسليط الضوء  حافظ. ساذجاً 
 .على عالمات النفاق الواضحة

ر للدهشة عندما تقابلها هذه األنواع لطيفة وممتعة بشكل مثي :السلبي العنيف الساحر
ح لها بالدخول إلى حياتك بسرعة كبيرة. يبتسمون ، لدرجة أنك تميل إلى السماألول مرة

 الخدمة أن تردّ للمساعدة. في مرحلة ما، يمكنك  اً . إنهم متفائلون ومستعدون دائمكثيراً 
عن طريق تعيينهم في وظيفة أو مساعدتهم في حياتهم المهنية. سوف تكتشف على 

ًيا إلى حد ما من تعليًقا نقد ون صدر يربما  -بعض التشققات في القشرة  طول الطريق
، أو تسمع من األصدقاء أنهم يتحدثون عنك خلف ظهرك. ثم يحدث شيء قبيح العدم

وذلك على عكس ذلك الشخص  -انفجار، بعض أعمال التخريب أو الخيانة  -
 .اللطيف والساحر الذي صادقته ألول مرة

عدوانية  والحقيقة هي أن هذه األنواع تدرك في وقت مبكر من الحياة أن لديهم ميول
وحساسة يصعب السيطرة عليها. انهم يريدون السلطة. يستشعرون أن مثل هذه الميول 

 .ستجعل الحياة صعبة عليهم
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لطفهم ميزة عدوانية تقريًبا. من خالل  -على مر السنين يزرعون الواجهة المعاكسة 
، هم قادرون على كسب القوة االجتماعية. لكنهم يكرهون سرًا االستراتيجيةهذه 

االضطرار إلى لعب هذا الدور ويكونوا حذرين للغاية. ال يمكنهم الحفاظ عليه. تحت 
بذلك  ك. يمكنهم القيامونك ويؤذونتهالك ببساطة من الجهد، سوف ينتقدالالضغط أو 

ك ونك أنت وبقعك الضعيفة. بطبيعة الحال، سوف يلومبشكل جيد اآلن بعد أن عرفو 
 .على ما يستتبع ذلك

ممارسة ديك هو أن تكون حذرًا من األشخاص الذين يسارعون في إن أفضل دفاع ل
اللطف  افي البداية. هذ ويتأقلمون للغاية  يكونون لطفاء، و ومصادقتك سحرهم عليك

وابحث عن بعض العالمات  ةالخاص تك. حافظ على مسافأبداً  الشديد ليس طبيعياً 
ينغمسون في القيل والقال  مالمبكرة، مثل التعليقات السلبية العدوانية. إذا الحظت أنه

عن شخص ما، يمكنك التأكد من أن الظل يتحدث وأنك ستكون هدًفا لمثل  الخبيث
 القيل والقال يوًما ما. اهذ

بأي  ون سمحي. يتحدثون بقوة. ال قضية، لدعم أي همحماسأنت معجب ب ب:المتعّص 
بالقوة  يشّعون العظمة.  ويستعيدون األشياء،  ينظفون سوف  أو مساومة. حل وسط

. لديهم ميل للدراما وجذب االنتباه. ولكن في اً ، ولهذا السبب يكسبون أتباعواالقتناع
اللحظة الرئيسية التي يمكنهم فيها تقديم ما وعدوا به، فإنهم ينزلقون بشكل غير متوقع. 
يصبحون غير حاسمين في الوقت الخطأ، أو يحرقون أنفسهم ويمرضون، أو يتخذون 

، ايمانهملخاطئة التي تنهار جميًعا. يبدو األمر وكأنهم فقدوا فجأة مثل هذه األعمال ا
 .أن يفشلوا أو أرادوا سراً 

في انعدام أمن ضخمة من وقت مبكر حالة والحقيقة هي أن مثل هذه األنواع لديها 
بالحب أو اإلعجاب بما الذاتية. لم يشعروا أبًدا  همالحياة. لديهم شكوك حول قيمت

بقناع اإليمان العظيم، في أنفسهم  ذلكون خاوف وعدم اليقين، يغطّ بالم ون يكفي. مليئ
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، جذرية في موفي قضيتهم. ستالحظ في الماضي بعض التحوالت في نظام معتقداته
بعض األحيان. ذلك ألنه ليس االعتقاد المعين هو المهم بل القناعة الشديدة، وبالتالي 

بشيء يشبه المخدرات بالنسبة  ليناسب العصر. اإليمان شيء آخرسوف يتحولون إلى 
 وسراً  ينغير حاسم -لهم. لكن الشكوك تعود. وهكذا تحت الضغط يصبحون العكس 

  .مرتابين

جميعنا لدينا ميول غير عقالنية. إنه اإلرث الدائم ألصولنا البدائية.  :الصلبالعقالني 
التي ليس لن نتخلص منها أبًدا. نحن عرضة للخرافات، ورؤية الروابط بين األحداث 

على اآلخرين والعالم  نامشاعر  وإسقاطلها صلة. نحن مفتونون بالصدفة. نقوم بتجسيد 
. في ذلكمخططات علم التنجيم. يجب علينا ببساطة قبول  من حولنا. نتشاور سراً 

نكات سخيفة  -الواقع، نلجأ غالًبا إلى الالعقالنية كشكل من أشكال االسترخاء 
 السحر.  لعلوم ةعرضيال ارسةوالمموأنشطة ال معنى لها، 

إيمانهم بالعلم والتكنولوجيا له جو ديني. عندما يتعلق األمر بحجة، فإنهم إن 
سيفرضون أفكارهم بعقلية فكرية إضافية وحتى لمسة من الغضب، والتي تكشف عن 
إثارة البدائية في الداخل والحاجة العاطفية الخفية للتنمر. في أقصى الحدود، سوف 

عقالنية وتتعارض مع صورتهم. أو سوف يتخذون الي عالقة حب أكثر ينغمسون ف
بعض الخيارات المهنية السيئة، أو يسقطون في بعض الخطط المالية السخيفة، أو 
ينغمسون في بعض نظرية المؤامرة. هم أيضا عرضة للتحوالت الغريبة في المزاج 

 .الظلّ  هاواالنفجارات العاطفية كما يثير 

ألنواع بحاجة ماسة إلى أن تكون مختلفة عن غيرها، لتأكيد شكل من هذه االُمختال: 
أشكال التفوق على كتلة الجنس البشري. لديهم األذواق الجمالية األكثر روعة عندما 
يتعلق األمر بالفن، أو النقد السينمائي، أو النبيذ الفاخر، أو الطعام الذواقة. لقد جمعوا 

كثيًرا على المظاهر. في كثير من الحاالت، يبدو  معرفة رائعة بهذه األشياء. يركزون 
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أنهم ينتمون إلى خلفيات مثيرة للغاية، ربما مع بعض األصول المثيرة. كل ما يحيط 
 .بهم غير عادي

 ن أو يكذبون بصراحة عن خلفياتهم.وبطبيعة الحال، فقد تبين الحًقا أنهم كانوا يبالغو 
ساني. يقضي معظم حياتنا في القيام الحقيقة هي أن التفاهة جزء من الوجود اإلن

. رائعة. بالنسبة لمعظمنا، كان لوالدينا وظائف عادية وغير ورتابةً  ملالً بالمهام األكثر 
بشكل خاص  ون حساس. المختالون لدينا جميًعا جوانب متواضعة لشخصيتنا ومهاراتنا

م في . طريقتهةممكنال ووضاعتهم مإلى حد كبير حول أصوله ون ، غير آمنذلكحول 
هي صرف االنتباه والخداع عن طريق المظاهر )على عكس األصالة  ذلكالتعامل مع 

كل  خاصة. تحتالمعرفة الالحقيقية في عملهم(، وإحاطة أنفسهم بالمعرفة االستثنائية و 
 .عادي إلى حد ما وليس مختلًفا تماًما -الشخص الحقيقي الخروج ، ينتظر شيء

ن حًقا ال يحتاجون إلى تقديم عرض و ن ومختلفو ، أولئك الذين هم أصليفي أي حال
. في الواقع، غالبًا ما يشعرون بالحرج ألنهم مختلفون ويتعلمون أن عن ذلكرائع 

يظهروا أكثر تواضًعا. كن حذًرا جًدا من أولئك الذين يخرجون عن طريقهم إلظهار 
 .اختالفهم

تمتلك صفات إيجابية يبدو للوهلة األولى أن هذه األنواع  :رائد األعمال المتطرف
اهتمام  ويولون على معايير عالية للغاية  ون حافظيللغاية، خاصة بالنسبة للعمل. 

مزج استثنائي بالتفاصيل. هم على استعداد للقيام بالكثير من العمل بأنفسهم. إذا تم 
بالموهبة، فغالًبا ما يؤدي ذلك إلى النجاح في بداية العمر. لكن تحت الواجهة  ذلك

ذور الفشل. يظهر هذا أواًل في عدم قدرتهم على االستماع لآلخرين. ال يمكنهم تتجذر ب
أخذ المشورة. ال يحتاجون إلى أحد. في الواقع، ال يثقون باآلخرين الذين ال يتمتعون 

 .رون على تحمل المزيد والمزيد من المسؤوليةجبَ بنفس المعايير العالية. مع النجاح، يُ 
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أهمية التفويض على مستوى أقل  عرفوالى أنفسهم، لكانوا إذا كانوا يعتمدون حًقا ع
داخل الظل.  ُيثارللحفاظ على السيطرة على المستوى األعلى، ولكن هناك شيء آخر 

صحتهم  تتدمر. يجب أن يأتي اآلخرون لتولي األعمال. اً يصبح الوضع فوضوي قريباً 
خارجيين. يذهبون من تماًما على األطباء أو الممولين ال معتمدين ويصبحون ومالهم 

 ي على اآلخرين. السيطرة الكاملة إلى االعتماد الكلّ 

خفي إظهارهم الخارجي لالعتماد على الذات رغبة خفية في أن يعتني بهم غالًبا ما يُ 
إلى تبعية الطفولة. ال يمكنهم أبًدا قبول هذا األمر ألنفسهم أو  ن اآلخرون، ويتراجعو 

إلى خلق ما ينجذبون بشكل الواعي ضعف، لكنهم إظهار أي عالمات تدل على هذا ال
رون على اتخاذ شكل من أشكال التبعية. هناك ينهارون وُيجبَ  حيثيكفي من الفوضى 

من  مالدقيقة المفاجئة لتدليله والحاجات، مسبقة: المشكالت الصحية المتكررةعالمات 
السيطرة  ون قدفي عندماقبل الناس في حياتهم اليومية. لكن العالمة الكبيرة تأتي 

مثل هذه األنواع  معمن األفضل عدم التورط  .ذلكفي اتخاذ خطوات لوقف  ون فشليو 
 الحًقا في حياتهم المهنية، حيث لديهم ميل إلحداث الكثير من األضرار الجانبية.

 

 اإلنسان المتكامل

أنفسهم. مع خاص يبدو أنهم مرتاحون بشكل خاص بأش خالل حياتنا نلتقي حتماً 
عض السمات التي تساعد على إعطاء هذا االنطباع: أنهم قادرون على يعرضون ب

أوجه القصور في شخصيتهم، وكذلك  الضحك على أنفسهم؛ يمكنهم أن يعترفوا ببعض
ألخطاء التي ارتكبوها؛ لديهم ميزة لعوب، وأحياًنا تتفوق عليهم، كما لو أنهم احتفظوا با

 يين بطريقةعفوي يكونوايمكن أن ؛ في بعض األحيان مبمزيد من الطفل في داخله
. إذا فقد معظمنا الكثير من عظيمة أصالةمثل هؤالء الناس هو  ُيشير لناساحرة. ما 
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أن نصبح بالغين اجتماعيين، فإن األنواع األصلية تمكنت بطريقة  عبرسماتنا الطبيعية 
 .أو بأخرى من إبقائها حية ونشطة

ونرتّد بشكل غير واعي لى األنواع األصيلة واحد مؤكد: فنحن ننجذب تماًما إ أمرهناك 
من  وليجزء الطفال سرًا على اً جميع نحزن السبب في ذلك بسيط:  عن نقيضها.
. تقلصت المنفتحة التجربة والعقل دّ حالوحشية والعفوية و  - فقدناه ذيشخصيتنا ال

إلينا جو األصالة هذا يشيرون ب يشّعون طاقتنا اإلجمالية بسبب الخسارة. أولئك الذين 
، والظالم والضوء، والبالغشخًصا بالًغا تمكن من دمج الطفل أّن إلى احتمال آخر، 

بعض من سُتغَدُق علينا والعقل الالواعي والواعي. نتوق إلى أن نكون حولهم. ربما 
 .طاقتهم

لما فقدناه، يمكننا إعادة  وبإدراكنانا، يمكننا التحكم فيه وتوجيهه ودمجه. لظلّ  بإدراكنا
 ال بهذا الجزء من أنفسنا الذي غرق في الظل.االتص

 فيما يلي أربع خطوات واضحة وعملية لتحقيق ذلك. 

هذه هي أصعب خطوة في هذه العملية. الظل شيء ننكره ونقمعه. إنه  الظل. شاهد
. من غير عن الصفات المظلمة لآلخرينوالتنظير بأخالقية تنقيب من األسهل بكثير ال
ظر إلى الداخل في هذا الجانب من أنفسنا. لكن تذكر أنك نصف الطبيعي تقريًبا أن نن

 .في هذه العملية . كن جريئاً بذلك دفيناً إنسان فقط إذا احتفظت 

أفضل طريقة للبدء هي البحث عن عالمات غير مباشرة، كما هو موضح في األقسام 
، أي أعاله. على سبيل المثال، الحظ أي سمات محددة من جانب واحد في نفسك

، ومن هناك عمقالفي دفينة أن السمة المقابلة تكمن . افترض مات تعاطف داخلكس
حاول أن ترى المزيد من عالمات هذه الصفة في سلوكك. انظر إلى نوباتك العاطفية 

اس. إن قد ضرب شخص ما أو شيء ما على وتر حسّ  االنفعال. ةالشديد كولحظات
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، في شكل استفزاز ِسمة الظل أنه تمحساسيتك للمالحظة أو التوضيح تشير إلى 
 .إلى النور أحضرهانعدام أمن عميق. 

ألشخاص الذين على االمشاعر والسمات السيئة  سقاطانظر بعمق إلى ميولك إل
تعرفهم، أو حتى المجموعات بأكملها. نحن حساسون بشكل خاص للسمات ونقاط 

 الضعف في اآلخرين التي نقمعها في أنفسنا. 

أعمق من خالل إعادة النظر في اإلصدار السابق من نفسك.  خذ هذه العملية بشكل
بعض  -والديك وزمالئك  منك سلخوهاانظر إلى السمات في مرحلة الطفولة التي 

أو أشكال السلوك، وهي السمات التي شعرت بالخجل  وسرعة التأثرنقاط الضعف أو 
 يكونواينة لم منها. ربما لم يحب والداك ميولك الداخلية أو اهتمامك بمواضيع مع

نحو المهن واالهتمامات التي تناسبهم. انظر إلى  وّجهوك. بداًل من ذلك، يستسيغوها
العواطف التي كنت ذات يوم عرضة لها، واألشياء التي أثارت شعور الرهبة أو اإلثارة 

ما تقدمت في السن، ويجب عليك إعادة ل. لقد أصبحت مثل اآلخرين كالمفقودة
 .لية المفقودة من نفسكاكتشاف األجزاء األص

لظلك. هناك فقط  ، انظر إلى أحالمك باعتبارها المنظر األكثر مباشرة ووضوحاً اً أخير 
ستجد أنواع السلوك التي تجنبتها بعناية في الحياة الواعية. يتحدث الظل إليك بطرق 
مختلفة. ال تبحث عن الرموز أو المعاني المخفية. انتبه بداًل من ذلك إلى النغمة 

عاطفية والمشاعر العامة التي تلهمها، وتمسك بها طوال اليوم. قد يكون هذا سلوًكا ال
. يمكن أن تتعلق ..من جانبك، أو قلًقا شديًدا حفزته مواقف معينة اً جريًئا غير متوقع

رغبات خفية في  هي ستكشافاالرتفاع و االالمخاوف بعدم األمان الذي ال تواجهه؛ 
احصل على عادة كتابة أحالمك مع إيالء اهتمام عميق  محاولة لالرتقاء إلى الوعي.

 .لنغمة شعورهم
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رد فعلك الطبيعي في الكشف عن وجهك المظلم ومواجهته هو الشعور . احتضن الظلّ 
به فقط. يجب أن يكون هدفك هنا هو  يسطح إدراكبعدم االرتياح والحفاظ على 

 .ه في شخصيتك الحاليةعكس ذلك، ليس فقط القبول الكامل للظل بل الرغبة في دمج

له أعماق تحتوي على طاقة إبداعية رائعة. تريد  الظلّ أن اعتبر  .استكشف الظلّ 
الدوافع التي  وأحلكاستكشاف هذه األعماق، والتي تتضمن أشكااًل تفكيرية بدائية أكثر 

 .تخرج من طبيعتنا الحيوانية

نا التمسك فقط بالكثير من التفكير الواعي الذي نعتمد عليه محدود للغاية. يمكن فهم:إ
المعلومات في الذاكرة قصيرة وطويلة األجل. لكن الالوعي يحتوي على كمية غير 
محدودة تقريًبا من المواد من الذكريات والتجارب والمعلومات التي تمتصها الدراسة. 

ل أو العمل على مشكلة ما، عندما نهدر عقولنا في األحالم أو أثناء بعد البحث المطوّ 
امنا بأنشطة عادية غير ذات صلة، يبدأ الالوعي في الذهاب إلى العمل وربط جميع قي

أنواع األفكار العشوائية، بعضها من األفكار األكثر إثارة لالهتمام التي تظهر على 
 .السطح

معظم الوقت نعاني سرًا من المدونات االجتماعية التي ال نهاية لها والتي  .ر الظلّ ظهِ أ
زام بها. يجب أن نبدو جميلين ومتوافقين، نسير دائًما مع المجموعة. يجب علينا االلت

شبه نو  ينمتواضع وأن نظهرظهر الكثير من الثقة أو الطموح. من األفضل أال نُ 
، لكننا التوافقب اللعبة. باتباع هذا المسار نكتسب الراحة عن طريق لعَ الجميع؛ هكذا تُ 

ن لطيًفا جًدا تصبح عادة، والتي تتحول سرًا. أن تكو  وحانقيندفاعيين  نصبحأيًضا 
نفسه، نا ظلّ ، سوف ُيظهر التردد. في الوقت نفسهو ، وانعدام الثقة، الخجلبسهولة إلى 

 أذيتنا. ، وفي الغالب على حسابولكن دون وعي، في النوبات والبدايات المتفجرة
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أن  سيكون من الحكمة أن ننظر إلى أولئك الذين ينجحون في مجالهم. حتما سنرى 
بشكل علني.  اً وطموح معظمهم أقل ارتباًطا بهذه الرموز. هم عموما أكثر حزماً 

بصراحة وبفخر. وهم ال  باألعرافبما يفكر فيه اآلخرون. يستهزئون أقل يهتمون كثيًرا 
 .ائون كثيرً كافَ بون بل يُ عاقَ يُ 

ظل الخاص فهم: أنت تدفع ثمنًا باهًظا لكونك لطيًفا جًدا ومهتًما أكثر من إظهار الإ
وآراء أكثر بك بوعي. أواًل، اتبع المسار األخير، يجب أن تبدأ باحترام آرائك الخاصة 

، إلى المجال الذي اآلخرين بشكل أقل، ال سيما عندما يتعلق األمر بمجاالت خبرتك
د ، اعت. ثانًياتتأتى معهافيه. ثق في عبقريتك األصلية واألفكار التي  نفسك غمرت

بذلك تحت السيطرة  قم. والمساومة أقلاليومية بتأكيد نفسك أكثر  على ممارسة حياتك
وفي لحظات مناسبة. ثالًثا، ابدأ في االهتمام بقدر أقل مما يظن الناس بك. سوف 
تشعر بشعور هائل بالتحرر. رابًعا، أدرك أنه في بعض األحيان يجب عليك اإلساءة 

م قبيحة، والذين ينتقدونك ظلمًا، يَ إلى األشخاص الذين يعرقلون طريقك، والذين لديهم قِ 
ويؤذونك. استخدم لحظات الظلم الواضحة هذه إلبراز ظلك وإظهاره بفخر. خامًسا، ال 

، اً أخير  .الذي يسخر من غباء ونفاق اآلخرين والعنيد السليطالطفل  دور تتردد في لعب
 ء باالتفاقيات التي يتبعها اآلخرون بدقة شديدة. استهز 

ر هذا شكاًل من أشكال طرد األرواح الشريرة. بمجرد إظهار هذه بشكل عام، اعتب
وتعمل بطرق سرية.  تلتوي في زوايا شخصيتك،  دفينةالرغبات والدوافع، لم تعد تكمن 

ت شياطينك وعززت وجودك كإنسان حقيقي. بهذه الطريقة، يصبح الظل طلقلقد أ
 حليفك.
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 القانون العاشر

 دقانون الحس -احذر األنا الهّشة 

 

نحن البشر مضطرون بطبيعة الحال لمقارنة أنفسنا مع بعضنا البعض. نحن نقيس 
الحظ أي ن، و باستمرار حالة األشخاص، ومستويات االحترام واالهتمام الذي يتلقونه

 خدم، هذه الحاجة إلى المقارنة تاختالفات بين ما لدينا وما لديهم. بالنسبة لبعضنا
 -خرين، يمكن أن يتحول إلى حسد عميق لنسبة آلكحافز للتفوق من خالل عملنا. با

الشعور بالدونية واإلحباط الذي يؤدي إلى هجمات سرية وتخريب. ال أحد يعترف 
الثناء  - ةبالتصرف بدافع الحسد. يجب أن تتعرف على عالمات اإلنذار المبكر 

 م جارحتوجيه مبّطن لكال ؛والمزايدات من أجل الصداقة التي تبدو مثيرة وغير متناسبة
 يظهر فجأةتحت ستار الفكاهة الطيبة؛ عدم ارتياح واضح مع نجاحك. من المرجح أن 

االنتباه  جذبعن طريق  الحسدتحويل م بين األصدقاء أو زمالئك في نفس المهنة. تعلّ 
المقارنات من ر شعورك بالقيمة الذاتية من المعايير الداخلية وليس طوّ عنك.  بعيداً 

 المستمرة.

 ما في األصدقاء. نفترض أن شيئاً  بين وألماً  أكثر شيوعاً بشكل الحسد  إفهم: يحصل
، كل ما نختبره هو ضدنا. في بعض األحيانالصديق  في تحويل ببّ تس اق العالقةيس

ال تفهم أبًدا الحسد التي يرموها علينا، و  االنتقادات القبيحةو التخريب، و الخيانة، 
شيء متناقض:  هو تاج إلى فهمهما نح .األساسي الذي ألهم هذه اإلجراءات

. ؤناأصدقا يكونوان أل مدفوعينما يكون بالحسد غالبًا  بدايةً  األشخاص الذين يشعرون 
بعض الصفات امتلكنا ، إذا يشعرون بمزيج من االهتمام الحقيقي والجاذبية والحسدإذ 

م. الحسد ألنفسه يكمنوايمكن أن  ،من خالل مصادقتناالتي تجعلهم يشعرون بالنقص. 
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الصفات و الحسد األساسي باستمرار.  تحفيزيتم إذ يقتربون، تزداد المشكلة سوًءا. كلما 
األخالق، ، و موقف جيد، والعمل الصلبال -حفز مشاعر الدونية  التي قد يكون لها

 .يومي بشكلاآلن  ُتشاَهدواالعجاب، 

. من أن يكون عظيماً  محظوظ، طموح للغاية، وليس قريًباالمحسود هو الشخص 
من  .نقاط ضعفنا وما الذي سيجرح أكثر حاسدوننايمكن أن يكتشف  ،ء لناأصدقاك

 ونشر أزواجناسرقة  ،لنا تخريبيتموضعون بشكل أفضل من أجل الداخل الصداقة 
 .": "ربما أستحق بعض انتقاداتهمنشعر بالذنب واالرتباكالفوضى. بمجرد مهاجمتنا، 

 .طبيعتنا غير المرغوب فيها عنبغضب، هذا يغذي فقط السرد إذا استجبنا 

، وكلما كان الجرح أكثر بشكل مضاعف خيانةالح و جر الأصدقاء، نشعر ب كنا ألننا
غير  بشكل ينجذب الحاسدالتكهن بأن  نا. يمكنالحسد ضارِ ، كلما كان أعظم عمًقا

قوة د من أجل الحصول على و اقامة عالقات صداقة مع الشخص المحسإلى  عيا و 
 .اإليذاء هذه

، إال أن هناك ون خادعمراوغون و  ين همى الرغم من أن مثل هؤالء األصدقاء القاتلعل
غالًبا ما نعرف  .أعمق النطباعاتك األولى م أن تولي اهتماماً عالمات تحذير. تعلّ  دائًما

مبادرات يقوم ب أنبمجرد ولكن بعد ذلك ننسى هذا  مزّيف أن الشخص اآلخر هو
 ، ويعرفنا نعجبهمتجاه األشخاص الذين يبدو أن بشكل جيدشعر ن ودية. نحن دائما

يميل على آراء األصدقاء واألطراف الثالثة المحايدة.  اعتمد. أيضاً  ذلكالحاسدون 
 التعليقاتة و مفاجئال من خالل النظرات خارجاً  أيًضا إلى التسرب حسد الصديق

 مصالحنا ولكن ضد شيء يبدو -نصيحة محيرة الحاسدون  . سوف يعطيكالمهينة
في  ون حاولينرتكب األخطاء وسوف  انهم يريدون منا أن .ِقَبلهممن  جيداً  متمعَّن به

 .كثير من األحيان إيجاد وسيلة لقيادتنا إليها
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أكبر لمشاعرهم  تسربفي  سوف يسبب نختبرهأي نجاح أو زيادة في االهتمام 
 مجرد أن تلتقطأن تتنّبه ب ببساطةبل  باالرتياب ُتصابإنها ليست مسألة أن  .الحقيقية

عرضة بشكل خاص ال بعض عالمات الحسد المحتمل. تعلم كيفية اكتشاف األنواع
 . من الصعب أنالدراما الخاصة بهملشعور الحسد قبل أن تصبح غارًقا جًدا في 

إن بهذه الطريقة:  ، ولكن فكر فيهحسودهجوم ما ستكسبه من خالل تجنب  تقيس
 .يتردد صداه ويسّممك لسنوات األلم المسّبب من صديق حاسد يمكن أن

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

من مراوغًة أو أكثر  أكثر خداعاً من بين جميع المشاعر اإلنسانية، ليس هناك ما هو 
أو حتى معرفة  الحسد. من الصعب للغاية تمييز الحسد الذي يحفز تصرفات الناس

محبًطا للغاية . هذا هو ما يجعل األمر أننا نعاني من هجوم حسد من شخص آخر
 .للتعامل معه وخطير جًدا

ر أبًدا بشكل مباشر عن الحسد الذي نشعر به. بسيط: نحن ال نعبّ  ةالمراوغ هسبب هذ
 إذا شعرنا بالغضب تجاه الناس بسبب شيء قلناه أو فعلناه، فإننا نحاول أن نقول إننا

سيتسرب الغضب في النهاية  .غاضبون ألسباب مختلفة، لكننا ندرك أننا نشعر بالعداء
 الشخص غضبنا، فإن أساس في بعض السلوكيات غير اللفظية. وإذا تصرفنا على

الهدف سيشعر به على ما هو عليه وفي كثير من األحيان ال يعرف سبب هذا 
 .الغضب في تلك اللحظة. لكن الحسد مختلف جداً 

االهتمام،  ،ممتلكاتهم ،أن لدى اآلخرين المزيد مما نريدهب ونشعركلنا نشعر بالحسد 
. يستلزم الحسد التأكيد ألنفسنا بأننا أدنى من الشخص اآلخر في شيء نقّدره. االحترام
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بهذا النقص، بل إنه  أن نعترف مؤلماً نحن مهتمون باالعتراف بشيء آخر. ليس فقط 
 .نشعر به ما أن يرواأسوأ بالنسبة لآلخرين 

 -إلخفاء ذلك ألنفسنا  عينمدفو  نكون الحسد األولية،  بانقباضاتوبمجرد ما نشعر 
أو االهتمام، واالستياء من هذا  الِنَعمنشعر به ولكن الظلم في توزيع  ماليس الحسد 

الظلم وحتى الغضب. عالوة على ذلك، فإن الشخص اآلخر ليس متفوًقا حًقا ولكنه 
نقنع الضمير. هكذا وصلوا إلى حيث هم.  طة محظوظ أو طموح للغاية أو عديمببسا

آخر، بل نجعل من الصعب جًدا على  شيئنا ولكن ز حفّ أن ليس الحسد ما يأنفسنا ب
. إنهم ال يرون سوى غضبنا وسخطنا وانتقاداتنا العدائية الدفيناآلخرين اكتشاف الحسد 
 .والثناء السام وما إلى ذلك

لحسد قبل أن تغمر نفسك في التفاصيل الدقيقة للعاطفة، من المهم التمييز بين ا
الحسد،  انقباضاتببعض  اق اليوم سوف نشعر حتماً يط. جميعنا في سشِ السلبي والنَ 

نراقب الناس من حولنا دون وعي ونشعر بأن لديهم المزيد. إنها حقيقة من  بما أننا
 هناك أشخاص أكثر تفوقًا علينا في الِغنىكون يدائًما ما االجتماعية أنه حقائق الحياة 

إلى مستوى  االنقباضاتخرى. إذا ارتفعت هذه والصفات األوالقبول والذكاء واالعجاب 
كوسيلة  باللؤمالوعي وكانت حادة بعض الشيء، فقد نقول شيًئا مؤلًما أو مفعًما 

عادًة عندما نختبر هذا الشكل السلبي من الحسد، ال نفعل للتنفيس عن المشاعر. لكن 
ف عن . في الكششيئًا يمكن أن يؤذي بطريقة هادفة العالقة مع زميل أو صديق

بساطة تحمل هذا كحقيقة كونك عالمات الحسد السلبي في اآلخرين، يجب عليك ب
 .اجتماعياً  اً نحيوا

أو  بالنقص الكامنط. اإلحساس شِ في بعض األحيان، يتحول هذا الحسد السلبي إلى نَ 
عن طريق  التنفيس عنهقوي للغاية، مما يؤدي إلى العداء الذي ال يمكن  بالدونية

هدفك هو اكتشاف عالمات هذا الشكل الخطير من الحسد. إن . حقيرالتالتعليق أو 
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عن و ، الذي يتسّرب الحسدعالمات  تعّلمطرق: من خالل  بثالثةيمكنك القيام بذلك 
فهم الظروف األكثر عرضة ليكونوا فريسة للحسد، و  طريق إدراك أنواع األشخاص

 األفعالمكنك رؤية جميع واإلجراءات التي قد تؤدي إلى الحسد النشط في الناس. ال ي
في إخفاء ذلك. لكن استخدام جميع أجهزة  بارعون الناس ببساطة فحركها الحسد؛ يالتي 

 فك التشفير الثالثة سيزيد من فرص اكتشافك.

 

 عالمات الحسد

قد تشير إلى الحسد السلبي أو  على معزلواحدة من هذه العالمات عالمة رؤية إن 
وعات من العالمات التالية، نمط، قبل االنتقال إلى تريد البحث عن مجمإذ ضعيف. ال

 .وضع التنبيه

الحسد مرتبط أكثر بالعيون. جذر الكلمة الالتينية للحسد، إن  التعبيرات الصغرى:
invidia  يعني "أن ننظر من خالل، للبحث عن عيون مثل خنجر." ارتبط المعنى ،

رة يمكن أن تنقل في الواقع لعنة المبكر للكلمة مع "العين الشريرة" واالعتقاد بأن نظ
، لكن التعبير الدقيق الحسد يؤثر على حقيقياً  تعتبر العيون مؤشراً  .وإيذاء شخص ما

، مع نظرة توحي بازدراء كلحظات فيل تتبّحرسد االوجه بأكمله. ستالحظ أن عيون الح
زوايا  تنقلب، هذه النظرةولمسة من العداء. إنها نظرة الطفل الذي يشعر بالغش. مع 

 .تبرز للخارج، والذقن نحو األعلى، واألنف في وضعية إلى األسفلالفم 

ستمر لفترة أطول من تلن  ا، إال أنهلن تكون مطّولة ومباشرة النظرةعلى الرغم من أن 
ثانية أو اثنتين. وعادة ما يتبع ذلك ابتسامة مزيفة متوترة. في كثير من األحيان سترى 

في اتجاههم، أو ستشعر بأن عيونهم  رأسكنت تدير عن طريق الصدفة، وأ النظرة
 .فيك من دون أن تنظر إليهم مباشرةتحترق 
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( طريقة سريعة الستنباط 1860-1788ابتكر الفيلسوف األلماني آرثر شوبنهاور )
بعض األخبار الجيدة عن  بهمالمشتبه الحاسدين ر هذه النظرات واختبار الحسد. أخبِ 

كتاب. ستالحظ تعبير سريع جًدا لنشر يدة ومثيرة، عقد حب جدعالقة ، عالوة -نفسك 
بعض التوتر واإلجهاد. بالمثل، أخبرهم ببعض ستخونها عن خيبة األمل. نبرة صوتهم 

ثانية تضيء لسعيونهم في ألمك. سوء حظك والحظ تعبير فرح ال يمكن السيطرة عليه 
الشعور  عن هميمنعوا أنفسعابرة. ال يمكن لألشخاص الذين يشعرون بالحسد أن 

 .بالبهجة عندما يسمعون الحظ السيئ ألولئك الذين يحسدونهم

دغدغة  ،من الحسد صغيرة عّضاتكبير غالًبا ما يسبق هجوم حسد  الثناء السام:
هو شكل شائع من  والُمربك الثناء المتناقض .تحت جلدك إلى للدخولمصممة ببراعة 

 -فيلًما، بعض المشاريع اإلبداعية  كتاًبا، -هذا. دعنا نفترض أنك أكملت مشروًعا 
باألموال التي  الحاسدون  شيديُ ولية للجمهور إيجابية للغاية. سوكانت االستجابة األ

. تريد الثناء على موحين إلى أنه السبب الرئيسي الذي عملت من أجلهستجنيها، 
د فعلت أنك قضمنًا إلى  ون شير ي م، وبداًل من ذلك فإنهبذلتهالعمل نفسه والجهد الذي 

لقد أثنى عليك، لكن بطريقة تجعلك غير مرتاح.  -. تشعر باالرتباك ذلك مقابل المال
واألضرار،  الشكّ أقصى قدر من ات مختارة للتسبب بهذه التعليقات في لحظستأتي 

 .فورة من الفرحفي اللحظة التي تلقيت بها أخبار جيدة وتشعر بعلى سبيل المثال، 
 الحسد.  إلى تقريباً  الثناء السام دائماً يشير 

وباألخص عن  ،ون في النميمة كثيراً رغبي ان األشخاصإذا ك :الطعن في الظهر
عنك. والقيل والقال هو غطاء  ون ثرثر يس هممن أن اً متأكدمعارف مشتركين، فكن 

عن طريق الشائعات والقصص. عندما يتحدثون  للتنفيسمتكرر للحسد، وسيلة مريحة 
، مفعمة بالحياةأعينهم تضيء وتصبح أصواتهم  ى ، ستر موراء ظهورهمن عن اآلخرين 

عن  سوف يكشفون عن أي نوع من التقارير السلبية. للشماتةمما يمنحهم فرحة مماثلة 
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شخص ليس هناك هم هو أن تهناك موضوع متكرر في ثرثر  .ينمعارف المشتركالأحد 
 .ون رائع حًقا، وهم ليسوا كما يدعّ 

، يجب سلبية قلياًل أو ليست سلبية إلى هذا الحدّ ، ا عنكة تّم نشرهإذا شعرت أبًدا بقص
على الحسد  في هذه الحالة يدلّ كافًيا لرفع هوائياتك. ما  هذه الحادثةل أن يكون مث

 الدفينهم ئعدا عن التنفيسوأنهم يشعرون بالحاجة إلى  أصدقاء لكهو أنهم  الَنِشط
األصدقاء أو الزمالء  أن حتفاظ به ألنفسهم. إذا الحظتلطرف ثالث بداًل من اال

د تكون هذه النميمة هي واضح، فقغير لسبب  أصبحوا بشكل مفاجئ فاترين معك
 النّمامون  يمكن أن يكون . في أي حال، ال ًا التنقيب جيداً كون مفيديالمصدر وس

 بالثقة. ينالتسلسليون أصدقاء مخلصين وجدير 

 إليذاءلحميمية كأفضل طريقة الصداقة وا الحاسدون غالًبا ما يستخدم  والجذب: الشدّ 
. انهم أصدقائك واصبحيل اً غير عادي حرصاً  ون ظهر ياألشخاص الذين يحسدونهم. 

ن لهذا تأثير هتمام. إذا كنت غير آمن بأي شكل من األشكال، فسيكو االب يشبعونك
 .قلياًل جًدا في وقت مبكر جًداك كبير. إنهم يمتدحون

وإيجاد نقاط ضعفك.  عنكجمع المواد  أنهم قادرون على يبنون رب من خالل التق
ليس مرتبطًا بشكل  . االنتقاد مربك،حاّدةفجأة، بعد انشغال عواطفك، ينتقدونك بطرق 

لكنك ما زلت تشعر بالذنب. ثم يعودون إلى دفئهم  خاص إلى أي شي قمَت به،
  .نمطويتكرر الاألولي. 

 هم، في انتقادك .هالعرضي الذي تحدث واأللمأنت محاصر بين الصداقة الحميمة 
 أي عيوب محتملة في شخصيتك أو كلمات قد تندم عليها، وتأكيدهم انتقاءخبراء في 

وتقرر  تنال كفايتكعندما  .دعوى ضدك يبنون ن و عليها بشكل كبير. هم مثل المحام
 يمكنهم اآلن أن ينسبوا إليك، ُتنهي الصداقة معهمأن تدافع عن نفسك أو تنتقدهم أو 
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ستالحظ في ماضيهم . ك قاسية ولئيمة وأن ُيخبروا اآلخرين عنهاخصلة في شخصيت
وفي وجود عالقات متوترة مع انفصاالت دراماتيكية، ودائمًا خطأ الشخص اآلخر. 

مصادقة األشخاص  يختارون  وهو أنهم، يصعب تمييزه أمرذا النمط، هناك ه منبع
 .بمهارة مثم يعذبونهالذين يحسدونهم لصفة معينة، 

 

 ينسداحأنواع ال

 ون ومثير  ون مسلي ون عندما تقابلهم، يمكن أن يبدو  (:The Levelerالُمساواتي )
شعور شرير من الفكاهة. إنهم يجيدون إخماد  يميلون إلى امتالكلالهتمام إلى حد ما. 

لظلم تحّمس ضد ا. يبدو أنهم أيًضا لديهم المتبجحينأولئك األقوياء وتقليص 
ص الذين يتعاطفون مع يختلفون عن األشخا فيما في هذا العالم. لكن والالمساواة 
التعرف على االمتياز أو تقديره في أي شخص  للُمساواتيين، ال يمكن ينالمستضعف

ئك الذين حققوا أشياء في . أولتقريًبا، باستثناء أولئك الذين ماتوا. لديهم الغرور الهّش 
عر الدونية. الحسد للغاية لمشا ون حساس مجعلهم يشعرون بعدم األمان. فهيالحياة 

الذي يشعرون به أساسًا تجاه من يكون ناجحًا، يتم التغطية عليه بسرعة بواسطة 
 ينطموح مالنظام، أو لكونهبعب تاللينتقدون بشدة الُمنجزون البارعون ل السخط.

وصلوا لربط التميز تالثناء حًقا. لقد  واوال يستحق ينمحظوظ مللغاية، أو ببساطة لكونه
 .وسيلة النعدام األمنمع الظلم، ك

إال أنهم ال يتحّملون ، بالرغم أنهم يحّطون من قدر أي شخصأنه  الحظتيمكن أن 
 ا، ألنهمامةالمنخفضة والقُ  . وغالًبا ما يحتفلون بالثقافةبسهولة أي مزحة على حسابهم

. إلى جانب روح الدعابة الساخرة، يمكنك التعرف على هذا لديهم عدم األمان ُتثيرال 
وع من الحديث عن حياتهم الخاصة: فهم يحبون أن يرووا قصًصا عن المظالم الن
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تقوم بانتقادات مهنية . هذه األنواع غير ُمالمون  العديدة التي لحقت بهم؛ هم دائماً 
ئون كافَ أولئك الذين يحسدونهم سرًا ويُ  لتحطيميمكنهم استخدام هذه الوسيلة  - ممتازة

 .على ذلك

هذا يعني . يشغلونه الذيالجميع إلى نفس المستوى المتوسط هدفهم الرئيسي هو نقل 
أحيانًا إعادة تحديد مستوى ليس فقط النافذين والُمنجزين ولكن أيضًا من يحظى بوقت 
طيب، من يستمتعون بوقتهم كثيرًا، أو من يملك حّس عظيم بالهدف، وذلك ما ينقص 

 المساواتيين.  

ان العمل، ألنها ستجعلك تشعر بالذنب بسبب ، ال سيما في مكإحذر من هذه األنواع
"طموح". قد الَبِشعة كلمة الب توصمكدافعك للتفوق. سيبدأون بتعليقات سلبية عدوانية 

ك بطرق قبيحة ومؤلمة. يمكنهم متابعة ون. سوف ينتقدالمستبدينتكون جزًءا من فئة 
كال العدالة ه ألنفسهم كشكل من أشونر هذا األمر بتخريب نشط لعملك، وهو ما يبرّ 

 .الثأرية

في  باألحقية، يشعر الكثير من الناس في العالم اليوم :المتكاسل الُمجيز لذاته
بأن ذلك الحصول على النجاح واألشياء الجيدة في الحياة، لكنهم عادة ما يفهمون 

التضحية والعمل الجاد. بعض الناس، ومع ذلك، يشعرون أنهم يستحقون  يتطّلب
. هؤالء الكسالى كما لو أنها حقًا طبيعيًا لهم ن المكافآت في الحياةاالهتمام والعديد م

نرجسيون. سيقومون بإيجاز الخطوط العريضة لرواية أو  هم نفسهمأل يجيزون الذين 
سيناريو يرغبون في كتابته، أو "فكرة" عن عمل المع، ويشعرون أنه يكفي لجذب الثناء 

 .واالهتمام

بعدم األمان بشأن قدرتهم على الحصول على  كاسلون المتلكن في العمق، يشعر هؤالء 
ما يريدون؛ هذا هو السبب في أنهم لم يطوروا االنضباط المناسب. عندما يجدون 
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سيجعلهم أنفسهم حول المتفوقين الذين يعملون بجد ويكسبون االحترام الحقيقي لعملهم، 
تقلون بسرعة من التي يحاولون قمعها. سوف ين بالشكوك حول أنفسهمعلى دراية  ذلك

 .الحسد إلى العداء

مع أولئك الذين يحافظون على موقعهم من خالل  كن حذًرا جًدا في بيئة العمل،
يعملون عرضة لحسد وكره أولئك الذين  بداًل من تنفيذ األشياء. إنهم السحر والسياسة

 .لك دون سابق إنذار ويخربون  يفترون عليكبجد ويحصلون على نتائج. سوف 

نا ومكانتنا داخل أي تكحيوانات اجتماعية، نحن حساسون للغاية لرتب :المكانةالمولع ب
نراقب نحن مجموعة. يمكننا قياس وضعنا من خالل االهتمام واالحترام الذي نتلقاه. 

المكانة هي  ،االختالفات باستمرار ونقارن أنفسنا باآلخرين. ولكن بالنسبة لبعض الناس
 المحدد األكثر أهمية لتقديرهم لذاتهم. جتماعي، هيأكثر من وسيلة لقياس المركز اال

مقدار األموال التي الحظ هؤالء المولعين من خالل األسئلة التي يطرحوها حول ست
، وأشياء أخرى الحي الذي تعيش فيه نوع تجنيها، سواء كنت تمتلك منزلك، وما هو

 همأفضل مما اعية مكانة اجتم. إذا كنت في صغيرة يمكنهم استعمالها كنقاط للمقارنة
ون حسدهم عن طريق الظهور بمظهر إعجابهم بنجاحك. ولكن إذا كنت ، فسيخفعليه
، تعمل معهم، فسيتشّممون أي محسوبية أو امتيازات ال يملكونها همأو  زميالً 

 .للحّط من قدرك ضمن المجموعة، ويهاجمونك بأساليب خفّية

ل كل شيء إلى اعتبارات مادية. الحالة من خالل كيفية تحويالمولعين ب ف علىتعرّ 
عندما يعّلقون على الثياب التي ترتديها أو السيارة التي تقودها، يبدو أنهم يركزون على 

ارتداء سيارة قديمة أو ل مال تنخدع بقيادتهاألموال التي يجب أن تكّلفها هذه األشياء. 
ي االتجاه المعاكس، تأكيد مكانتها ف. غالبًا ما ستحاول هذه األنواع باستهتارالمالبس 

ي المثالي، بينما تتوق سرًا للكماليات التي ال بّ ي، الهالكاملمن خالل كونها الراهب 
يستطيعون الحصول عليها من خالل العمل الشاق. إذا كنت حول هذه األنواع، فحاول 
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التقليل من أو إخفاء ما لديك والذي قد يثير الحسد، وتحدث عن ممتلكاتهم ومهاراتهم 
 .بأي طريقة ممكنة تهمومكان

قوياء، ليس األناجحين أو ينجذبون إلى ال، ستجد حتمًا أشخاًصا في أي بيئة ق:حِ تَ الُمل
طريقة إللحاق أنفسهم كأصدقاء أو  يجدون  الحسد السري. بدافعبدافع اإلعجاب ولكن 

في  بعض الصفات، لكنهملهم ئرؤساب. قد يعجبون ينمفيد منفسهأ ون جعليمساعدين. 
يؤمنون بأنهم يستحقون االهتمام الذي يحصل رؤساؤهم عليه، لكن من دون العمق، 

 زاد شعورهمالعمل الشاق. كلما مكثوا وقتًا أطول مع ذوي االنجازات العالية كلما 
 تفضيل الشخص الذي لماذا يجب -تجاههم. لديهم موهبة، لديهم أحالم  باالنزعاج

 ؟ن لديهيعملو 

ُتلحق نفسها المفرط. لكن هذه األنواع  التمّلقل في إخفاء الحسد من خال ون جيد هم
على ألن ذلك يمنحها إحساس ما بالرضى إلفساد وأذية الشخص الذي يمتلك أكثر. 

في إلحاق األذى به بطريقة  رغبةً  القوي إلى  ينجذبون وجه شخص أكثر سعادة أو أقل. 
 .أو بأخرى 

قر إلى إحساس واضح هي تفتديها صفة مشتركة مع جميع الحاسدين: هذه األنواع ل
يظنون، كما بالهدف في حياتهم. ال يعرفون دعوتهم. يمكن أن يفعلوا أشياء كثيرة، 

في الداخل. إنهم بطبيعة  بالفراغوغالًبا ما يجربون وظائف مختلفة. يتجولون ويشعرون 
ويمضون ِقدمًا ، هدفبال مدفوعين بالحّس الحال يحسدون أولئك الذين يتصرفون 

بحياة ذلك الشخص، متمنيين جزئيًا بالحصول على ما ينقصهم، وجزئيًا إللحاق أنفسهم 
 يرغبون في أذية الشخص اآلخر. 

، وهم حياتك فيأنفسهم  ُيلحقوابشكل عام، كن حذًرا من أولئك الذين يتوقون إلى أن 
من خالل  جّرك إلى عالقة، ليس. يحاولون يجعلوا أنفسهم مفيدينغير صبورين حتى 
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يتمثل شكل م، بل من خالل اإلطراء واالهتمام الذي ُيغدقونهما عليك. خبرتهم وكفاءته
، مما ينشروها كثرثرة عنكأو  وهاسربي أن معلومات عنك يمكنهالهجوم في جمع م

يضر بسمعتك. تعلم كيفية التوظيف والعمل مع أولئك الذين لديهم خبرة بداًل من مجرد 
 .أسلوب ُمرضي

 يؤكداألشخاص، فإن الوصول إلى منصب رفيع  بالنسبة لبعض الرئيس غير اآلمن:
. صحة رأيهم الذاتي ويعزز احترامهم لذاتهم. ولكن هناك بعض الذين هم أكثر قلقاً 

ه. ئعلى إخفا ون يميل االحتفاظ بمكانة عالية إلى زيادة عدم األمان، مما يحرص
خرين الذين بالتأكيد يستحقون المسؤولية. إنهم ينظرون إلى اآليتشككون سرًا إذا كانوا 

 .، بنظرة حسودى منهمدناألقد يتمتعون بمزيد من المواهب، حتى أولئك 

وإال هؤالء الرؤساء على افتراض أنهم واثقون من أنفسهم وواثقين.  لدىسوف تعمل 
وإظهار أنك أكثر لنيل إعجابهم،  ؟ سوف تعمل بجدرؤساءأن يصبحوا  أمكنهمكيف 

بعد عدة أشهر وقد تعرضت فجأة للطرد أو شخص يتجه إلى األعلى. فقط لتجد نفسك 
رت عن غير قصد تتعامل مع النوع غير اآلمن وقد أثُتدرك انك أنت لم لتنزيل رتبتك. 
 .شكوكهم الذاتية

 اً سوأ إذا كنت موهوبواأل، طاقتك، وعدك، وعالمات موهبتك. إنهم يحسدون شبابك سراً 
بعض السرد الذي بالرتبة يض تخفأو  الطردهم ليسوا كذلك. سوف يبررون و  اجتماعياً 

 .ه؛ لن تكتشف الحقيقة أبًدانختلقو ي

انتبه لمن هم فوقك وعالمات عدم األمان والحسد. سيكون لديهم حتمًا سجل حافل في 
شخاص ألسباب غريبة. لن يكونوا سعداء بشكل خاص بالتقرير الممتاز الذي أل الطرد

كسب اأفضل، و  ن بدو ي مجعلها، و ساءقدمته. ألعبها دائًما بأمان من خالل اإلذعان للرؤ 
أفكارهم. دعهم يحصلون على كل الفضل في على أنها أفكارك الرائعة  ِصغثقتهم. 
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ضت عن غير قصد على الشعور عملك الشاق. سيأتي وقتك للتألق، لكن ليس إذا حرّ 
 بعدم األمان.

 

 الحسدمحّفزات 

لديك بعض الفكاهة التي أفضل ما يمكنك القيام به في مثل هذه المواقف هو أن يكون 
تنشرها بنفسك وأال تخدش وجوه الناس في نجاحك، والتي قد تحتوي في النهاية على 
بعض عناصر الحظ. في الواقع، عند مناقشة نجاحك مع اآلخرين الذين قد يحسدونك، 

. بالنسبة ألولئك األقرب إليك، عنصر الحظ أو اللعب على عليك دائًما التأكيد على
مساعدتهم في نضاالتهم قدر المستطاع، دون الظهور بالرئيس. وعلى اعرض عليهم 

نفس المنوال، ال تخطئ أبدًا في مدح كاتب أمام كاتب آخر، أو فنان أمام فنان، ما لم 
عند  متدح قد مات. إذا اكتشفت عالمات وجود حسد أكثر نشاًطايكن الشخص الذي يُ 

 .، فابعد عنهم بعيًدا قدر اإلمكانكأقران

اعتبارك أن األشخاص الذين يتقدمون في العمر، مع تراجع مسيرتهم  ضع في
 .ويميلون إلى التعرض للحسد األنا الهّشةالوظيفية، لديهم 

طبيعية، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر وتجنب التباهي  مواهبإذا كان لديك أي 
عيوب بهذه المواهب. بداًل من ذلك، تريد أن تكشف بشكل استراتيجي عن بعض ال

ح لتقليل حسد الناس وإخفاء تفوقك الطبيعي. إذا كنت موهوًبا في العلوم، فوّض 
الفكرية في  تكر حماقظهِ كم تتمنى امتالك بعض المهارات االجتماعية. أ لآلخرين

 .كخبرتمواضيع خارج نطاق 
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، على الرغم اتي يحققن النجاح والشهرة أكثر عرضة لجذب الحسد والعداءو النساء الل
يتم تمويه ذلك على أنه شيء آخر، إذ ُيقال عنهن أنهن باردات كثيرًا،  نهمن أ

 .وطموحات كثيرًا، وغير أنثويات

في كثير من األحيان نختار اإلعجاب باألشخاص الذين يحققون أشياء عظيمة، 
واإلعجاب هو عكس الحسد. ال نشعر بالتحدي الشخصي أو عدم األمان في وجه 

هذا لألسف تحقيق المزيد. ولكن  نستخدهم كمحّفز من أجل التميز. قد نحاكيهم أيًضا،
 ذات اإلنجازات العاليةتسبب المرأة تمع النساء الناجحات.  نادرًا ما يحدث الحال

من المرأة؟"(، مما  مشاعر أكبر بالنقص لدى النساء والرجال اآلخرين )"أنا أقل شأناً ب
 .يؤدي إلى الحسد والعداء، وليس اإلعجاب

سيتعّين عليهن أن النساء الناجحات تحمل هذا العبء. في غضون ذلك،  ىسيتعين عل
هذا يكشف عن القوة التي  .أكثر مهارة في تشتيت الحسد ولعب الورق المتواضع يكنّ 

إلى أشخاص آخرين بداًل  نتباهاالمن خالل توجيه  للحسد الدائرة القصيرة لتصغيرلديك 
 .من نفسك وإشراكهم على مستوى ذي معنى

، فإن أفضل استراتيجية لديك هي التحكم في حسد هجوموجدت نفسك تحت  إذا
تغذى يوأنت تعرف أن الحسد هو المصدر.  عواطفك. من األسهل بكثير أن تفعل ذلك

ربطك ببعض الدراما ي، و تصرفاتهيبرر نتقدك، و لي كذريعةعلى رد فعلك المفرط  الحاسد
، احصل على مسافة ن ذلك ممكًنااألخرى. بأي ثمن، حافظ على رباطة جأشك. إذا كا

، كل ما هو ممكن. ال تتخيل أنه يمكنك معهم قطع االتصالاو ، اطردهم، جسدية
إصالح العالقة بطريقة أو بأخرى. كرمك لن يؤدي إال إلى زيادة مشاعر الدونية 
لديهم. سوف يضربون مرة أخرى. بأي حال من األحوال، دافع عن نفسك من أي 

سد بائس. ااألوهام االنتقامية. الح تغذيها، ولكن ال و نشر يرثرة أو ث في العامهجمات 



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

150 
 

" من مسافة بعيدة، باردال هم"سمّ  أن تدعهم ُيطَهون ببطء في أفضل استراتيجية هي
 .التعاسة المزمنة هي العقوبة الكافيةلألذية. دون أي وسيلة مستقبلية 

 

 ما وراء الحسد

باالستياء من أولئك الذين يتفوقون في كلنا نقارن أنفسنا باآلخرين. نشعر جميعنا 
خالل الشعور ببعض أشكال  على ذلك من اً جميع بعض المناطق التي نقدرها؛ ونردّ 

أو تقرأ عن  فيها تسمعالتي يمكنك أن تبدأ بتجربة بسيطة: في المرة القادمة  الحسد.
النجاح المفاجئ لشخص ما في مجالك، الحظ الشعور الحتمي بالرغبة في نفس 

. يحدث ذلك ه، تجاه الشخص الذي تحسديء والعداء الالحق، مهما كان غامضاً الش
بسرعة ويمكنك أن تفوت االنتقال بسهولة، ولكن حاول اللحاق به. من الطبيعي أن 

المزيد من  ؤيةنفسك ور ة راقبمأي ذنب. تشعر بتمر بهذه السلسلة العاطفية ويجب أال 
 .بطيئة لتجاوز الحسدالعملية الك في انسوف تساعد هذه الحاالت

، ومع ذلك، ندرك أنه يكاد يكون من المستحيل أن نتخلص من ندعونا نكون واقعيي
إكراهنا على مقارنة أنفسنا باآلخرين. إنها متأصلة في طبيعتنا كحيوان اجتماعي. بداًل 

. فيما يلي اإليجابي واإلنتاجي البطيءمن ذلك، ما يجب أن نطمح إليه هو التحول 
 .ذلكين بسيطة لمساعدتك في خمسة تمار 

على التقارب النسبي في بيئة الشركة، في  الحسديزدهر  اقترب أكثر مما تحسد عليه.
قران. لكن الناس يميلون إلى إخفاء مشاكلهم األاألسرة، في الحي، في أي مجموعة من 

. نرى ونسمع فقط من انتصاراتهم، وعالقاتهم الجديدة، وجههم األفضلويعرضون 
إذا  -ذهب. إذا اقتربنا أكثر من ذلك ًا من الهم منجملرائعة التي ستهبط م الوأفكاره

وراء أبواب مغلقة أو رئيسه الرهيب الذي يرافق هذه  وهاواجهيرأينا المشاحنات التي 
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سيكون لدينا سبب أقل للشعور بالحسد. ال يوجد شيء مثالي على  -الوظيفة الجديدة 
 . طأنا الحكم إذا اقتربنا كفايةنرى أننا أخاإلطالق، وغالًبا ما 

يبدو أنهم يمتلكون  عادة ما تركز على أولئك الذين .باتجاه األسفلانخرط في مقارنات 
، ولكن سيكون من األفضل أن ننظر إلى أولئك الذين لديهم أقل. هناك دائًما أكثر منك

أكثر يعيشون في بيئات  الكثير من الناس الستخدامهم في مثل هذه المقارنة. وهم
مع المزيد من التهديدات لحياتهم، ولديهم مستويات أعمق من  ون تعامليصرامة، و 

انعدام األمن حول المستقبل. يمكنك حتى النظر إلى األصدقاء الذين لديهم أسوأ بكثير 
يثير التعاطف مع اآلخرين كثيًرا فحسب، بل يجب أن  يثير ذلكمنك. ال ينبغي أن 

 .فعل. هذا االمتنان هو أفضل ترياق للحسدلما تملكه بال ًا أعظمامتنان

أشخاص آخرين، يرتبط  لمأالشماتة، تجربة المتعة في  .(Mitfreudeالبهجة ) مارس
دراسات عدة. عندما نحسد شخص ما، نحن عرضة أثبتت الحسد، كما ببوضوح 

 بطريقة أو بأخرى. وهذا يعني ون عانيانتكاسة أو  عندما يختبرون للشعور اإلثارة والفرح 
هل القيام به تهنئة الناس على حسن حظهم، وهو أمر من الس مجردمن  أنه بدالً 

فرحتهم، كشكل من أشكال بمن ذلك  شعر بدالً نجب أن نحاول أن يبسهولة،  هونسيان
وفي استيعاب فرحة اآلخرين، نزيد من قدرتنا على الشعور بهذه المشاعر  التعاطف.

 .فيما يتعلق بتجاربنا الخاصة

في أدمغتنا، لذلك من األفضل  آلية المقارنةال يمكننا إيقاف  .محاكاةد إلى الحس حّول
أو سرقة الشخص الذي . بداًل من الرغبة في إيذاء ع  ومبد منتج   توجيه ذلك إلى شيء  

. وبهذه الطريقة، يصبح االرتقاء بأنفسنا إلى مستواه ، يجب أن نرغب في أنجز أكثر
بعض التحوالت النفسية. أواًل، يجب أن  األمر لبيتط لفعل ذلكالحسد حافًزا للتميز. 

الثقة في قدراتنا العامة  .أنفسنااالرتقاء بلدينا القدرة على  هنتوصل إلى االعتقاد بأن
، يجب علينا تطوير أخالقيات ثانياً للحسد.  قوي ترياق والتطور سيخدم كعلى التعلم 



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

152 
 

كون قادرين على التغلب عمل قوية لدعم هذا األمر. إذا كنا صارمين وثابتين، فسن
هم أكثر  ون منضبطالوغير  ون كسولاالشخاص العلى بعض العقبات ورفع مكانتنا. 

 .عرضة لشعور الحسد

، شعور لدعوتك في الحياة، هي طريقة رائعة لتحصين نفسك بالهدف حّس  امتالك إن
. ومنّشطةأنت تركز على حياتك وخططك الخاصة، والتي هي واضحة ف ضد الحسد.

وليس اكتساب الهام من العام، والذي هو حك الرضا هو تحقيق إمكاناتك، ما يمن
عابر. لديك حاجة أقل بكثير للمقارنة. إحساسك بقيمة الذات يأتي من الداخل، وليس 

 .من الخارج

بإنجازات  اإلعجاب هو القطبية المعاكسة للحسد، فنحن نقرّ  عجب بعظمة اإلنسان.أ
إلى الشعور بعدم األمان. نحن نعترف بتفوقهم في الناس، ونحتفل بها، دون الحاجة 

. ولكن هذا يذهب أبعد ذلكمن  باأللمالفنون أو العلوم أو في األعمال دون الشعور 
 نختبرمن ذلك. في إدراك عظمة شخص ما، نحتفل بأعلى إمكانات جنسنا البشري. 

إنجاز  نشارك الفخر الذي يأتي من أياألفضل في الطبيعة البشرية. و مع البهجة 
صخب حياتنا اليومية وسيكون له تأثير  نا فوق بشري كبير. مثل هذا اإلعجاب يرفع

 .مهدئ
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 الحادي عشرالقانون 

 الَعَظمةقانون  -إعرف حدودك 

 

 طيبتنا عننحن البشر لدينا حاجة عميقة للتفكير في أنفسنا. إذا كان هذا الرأي 
فين. نتخيل تفوقنا. واقع، فإننا نصبح متكلّ وعظمتنا وتألقنا ينحرف بما فيه الكفاية عن ال

الطبيعية إلى  َعَظَمتنافي كثير من األحيان، سيؤدي قدر ضئيل من النجاح إلى رفع 
عن طريق األحداث.  ه اآلنتأكيد تمّ العالي  رأينا الذاتي . إنمستويات أكثر خطورة

لدينا  هخيل أنننسى الدور الذي ربما لعبه الحظ في النجاح، أو مساهمة اآلخرين. نت
قرارات غير عقالنية. هذا هو السبب  فقدان االتصال مع الواقع، نتخذّ بلمسة ذهبية. 

المرتفعة في  الَعَظَمةفي أن نجاحنا في كثير من األحيان ال يدوم. ابحث عن عالمات 
 الَنَزق على اليقين في النتيجة اإليجابية لخططك؛  مستحوذاً  -نفسك وفي اآلخرين 

 االنجرار واِجهزدراء ألي شكل من أشكال السلطة. اال ؛نتقاداالل المفرط في حا
لعظمة لعي لنفسك وحدودك. اربط أي مشاعر لعظمة من خالل الحفاظ على تقييم واقل

 بعملك وإنجازاتك ومساهماتك في المجتمع.

نحن البشر نملك ضعًفا كامًنا فينا جميًعا وسيدفعنا إلى العملية الوهمية دون أن نكون 
ة. ينبع الضعف من ميلنا الطبيعي إلى المبالغة في تقدير كيديناميهذه الكين لمدر 

ة ألن بالواقع. لدينا حاجة ماسّ  مقارنةً رأي ذاتي مرتفع إلى حد ما  مهاراتنا. لدينا عادةً 
الذكاء أو الجمال أو السحر أو  -على اآلخرين في شيء ما  ون نشعر بأننا متفوق

درجة من الثقة تدفعنا إلى مواجهة  إذ تدفعنا .إيجابياً  ذلك قد يكون الشعبية أو القداسة. 
التحديات، وتجاوز حدودنا المفترضة، والتعلم في هذه العملية. ولكن بمجرد أن نحقق 

اهتمام متزايد من فرد أو مجموعة، أو ترقية، أو تمويل  -النجاح على أي مستوى 
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يرة ، وسيكون هناك تباين دائم فإن الثقة سوف تميل إلى االرتفاع بسرعة كب -لمشروع 
 .بين رأينا الذاتي والواقع

يعتمد ال محالة على بعض الحظ السعيد، والتوقيت،  أي نجاح لدينا في الحياة
ومساهمات اآلخرين، والمدرسين الذين ساعدونا على طول الطريق، ونزوات الجمهور 

أي نجاح ينبع من تخيل أن نحاجة إلى شيء جديد. ميلنا هو أن ننسى كل هذا و الفي 
. نبدأ في افتراض أننا قادرون على مواجهة التحديات الجديدة قبل أن ةفوقذاتنا المت

ذلك  ، ونريد أن نجعلد الناس عظمتنا باهتمامهمأكّ لقد نكون مستعدين. بعد كل شيء، 
لدينا لمسة ذهبية وأنه يمكننا اآلن نقل مهاراتنا بطريقة  ه. نتخيل أنيحصل باستمرار

مع األنا  إلى وسيط أو مجال آخر. دون أن ندرك ذلك، نصبح أكثر انسجاماً سحرية 
ن عن يبعيد ننموواألوهام لدينا أكثر من األشخاص الذين نعمل لصالحهم وجمهورنا. 

أولئك الذين يساعدوننا، ونراهم كأدوات يمكن استخدامها. ومع أي إخفاقات تحدث فإننا 
 نميل إلى إلقاء اللوم على اآلخرين. 

عنصر إلى مهمتك هي التالية: بعد أي نوع من النجاح، قم بتحليل المكونات. انظر 
الحظ الذي ال مفر منه هناك، وكذلك الدور الذي لعبه اآلخرون، بما في ذلك 

 .المرشدين، في حظك الجيد. سيؤدي هذا إلى تحييد الميل إلى تضخيم قدراتك

ث يصبح االهتمام أكثر أهمية من ذّكر نفسك أنه بالنجاح يأتي الرضا عن النفس، حي
العمل وتتكرر االستراتيجيات القديمة. مع النجاح يجب عليك رفع مستوى اليقظة. 

أقل  امسح القائمة مع كل مشروع جديد، وابدأ من الصفر. حاول أن تولي اهتماماً 
ينمو بصوت أعلى. انظر إلى حدود ما يمكنك إنجازه واحتضانه،  عندماللتصفيق 

غالًبا ما يكون توحيد فكبر هو األفضل؛ األأن ب تصّدقتخدام ما لديك. ال والعمل باس
ي الخيار األكثر حكمة. كن حذًرا من اإلهانة بإحساسك المتنام هو وتركيز قواتك

ض عن تأثير النجاح المماثل للمخدرات عن عوّ ستحتاج إلى حلفائك.  -بالتفوق 
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القوة التي ستقوم ببنائها إن طريق الحفاظ على قدميك مزروعة بحزم على األرض. 
بهذه الطريقة البطيئة والعضوية ستكون أكثر واقعية ودائمة. تذكر: اآللهة ال ترحم 

 أولئك الذين يطيرون عاليًا على أجنحة العظمة، وسيجعلونك تدفع الثمن.

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

األشخاص ترغب ، أو فرًدا أو مجموعة من تريد تحقيقهدعنا نقول أن لديك مشروًعا 
في إقناعهم بشيء ما. يمكننا وصف موقف واقعي تجاه الوصول إلى هذه األهداف 
بالطريقة التالية: نادًرا ما يكون الحصول على ما تريد أمًرا سهاًل. يعتمد النجاح على 
الكثير من الجهد وبعض الحظ. لجعل مشروعك يعمل، من المحتمل أن تتخلى عن 

. األشخاص منفتحاً  ىتتغير دائًما وتحتاج إلى أن تبق لظروفا -استراتيجيتك السابقة 
الذين تحاول الوصول إليهم ال يستجيبون أبًدا تماًما كما كنت تتخيل أو تأمل. في 
الواقع، سوف يفاجئك الناس بشكل عام ويحبطون ردود أفعالهم. لديهم احتياجاتهم 

ن تلك الخاصة بك. الذي يختلف ع وتكوين الشخصية، الخاصةالخاصة، والخبرات 
روحها. إذا فشلت في تحقيق ما تريد، على إلقناع أهدافك، عليك التركيز عليها و 

للتعلم من  اً الذي ارتكبته، وتسعى جاهدالخطأ ية ما فسيتعين عليك أن تدرس بعنا
 .التجربة

يمكنك أن تفكر في المشروع أو المهمة التي أمامك ككتلة من الرخام يجب عليك 
دقيق وجميل. الكتلة أكبر بكثير منك والمواد غير مقاومة تماًما، لكن  نحتها في شيء

المهمة ليست مستحيلة. مع ما يكفي من الجهد والتركيز والمرونة، يمكنك نحتها ببطء 
من الصعب  -إلى ما تحتاجه. ومع ذلك، يجب أن تبدأ بإحساس مناسب بالتناسب 
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م به. مع مثل ود لما يمكنك القياالوصول إلى األهداف، والناس مقاومون، ولديك حد
 .، يمكنك استدعاء الصبر المطلوب والبدء في العملهذا الموقف الواقعي

ل، مع ذلك، أن عقلك قد استسلم لمرض نفسي يؤثر على إدراكك للحجم والنسبة. تخيّ 
بداًل من رؤية المهمة التي تواجهها كبيرة الحجم ومقاومة للمادة، تحت تأثير هذا 

كتلة الرخام صغيرة نسبًيا ومرنة. إذا فقدت إحساسك بالتناسب، فأنت  المرض، ترى 
تعتقد أن األمر لن يستغرق وقًتا طوياًل لصياغة الكتلة في الصورة التي لديك في عقلك 

 .للمنتج النهائي

تتخيل أن األشخاص الذين تحاول الوصول إليهم ليسوا مقاومين بشكل طبيعي ولكن 
سوف  -لعظيمة أنت تعرف كيف سيستجيبون لفكرتك ايمكن التنبؤ بهم تماًما. 

. يجب أن معملك أكثر مما تحتاج إليهإلى ، إنهم بحاجة إليك و يحبونها. في الواقع
على ما يجب عليك فعله لتحقيق النجاح، ولكن على ما ليس التركيز  إنك. إلي يسعوا

لمشروع، ولكن تشعر أنك تستحقه. يمكنك توقع الكثير من االهتمام في طريقك لهذا ا
، مواهبإذا فشلت، فيجب أن يتحمل األشخاص اآلخرون المسؤولية، ألن لديك 

ن يحسودالن أو يضار ال، ويمكن فقط لألشخاص ةالصحيح القضية هي وقضيتك
 .طريقكالوقوف في 

النفسية. عندما تشعر بتأثيراتها، يتم عكس  الَمَرضيةعظمة ال ذلكيمكننا أن نسمي 
تصبح نفسك أكبر وأكبر من أي شيء آخر حولها. هذه  —يعية النسب الواقعية الطب

 .من خاللها المهمة واألشخاص الذين تحتاج إلى الوصول إليهم ترى هي العدسة التي 

قد تفكر في أن القادة األقوياء واألنانيين في نظر الجمهور هم الذين يصابون بمثل 
نجد العديد  من المؤكد أنناهذا المرض، لكنك ستكون مخطًئا جًدا في هذا االفتراض. 

د االهتمام ، مع إصدارات عالية الجودة من العظمة، حيث يولّ من األشخاص المؤثرين
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واألوسمة التي يتلقونها زيادة أكبر في الذات. ولكن هناك نسخة يومية منخفضة 
الجودة من المرض شائعة بيننا جميًعا تقريًبا ألنها سمة متأصلة في الطبيعة البشرية. 

ينبع من حاجتنا العميقة إلى الشعور باألهمية، واحترام الناس، وتفوق اآلخرين في  إنه
 .شيء ما

ألنه يغير من إدراكك للواقع بطبيعته  بشعورك بالعظمةنادرًا ما تكون على دراية 
ويجعل من الصعب عليك إجراء تقييم دقيق لنفسك. وبالتالي أنت غير مدرك للمشاكل 

 شعورك بالعظمةذه اللحظة بالذات. سوف يتسبب لك التي قد تسببها لك في ه
المنخفض الدرجة في المبالغة في تقدير مهاراتك وقدراتك وتقليل العقبات التي 
تواجهها. وبذلك ستقوم بمهام تتجاوز قدرتك الفعلية. ستشعر بالثقة من أن الناس سوف 

ُتلقي باالنزعاج و يستجيبون لفكرتك بطريقة معينة، وعندما ال يفعلون ذلك، سوف تشعر 
 .اللوم على اآلخرينب

قد تصبح مضطرًبا وتحدث تغييًرا مفاجًئا في حياتك المهنية ، وال تدرك أن العظمة 
عملك الحالي ال يؤكد عظمتك وتفوقك، ألن أن تكون عظيًما حًقا  -تكمن في جذرك 

 ستقالةتقديم االيتطلب المزيد من سنوات التدريب وتطوير مهارات جديدة. من األفضل 
واإلغراء باإلمكانيات التي توفرها لك مهنة جديدة، مما يتيح لك االستمتاع بأوهام 
العظمة. بهذه الطريقة، أنت ال تتقن أي شيء أبًدا. قد يكون لديك العشرات من 
األفكار العظيمة التي لم تحاول تنفيذها أبًدا، ألن ذلك قد يتسبب في مواجهة واقع 

تتوقع  -ون أن تدرك ذلك، قد تصبح غير نشط إلى حد ما مستوى مهاراتك الفعلي. د
ك جيًدا. بدال من كسب الثناء، ونك ما تريد، وأن يعاملونويعطك نمن اآلخرين أن يفهمو 
 .تشعر أنك مؤهل لذلك
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في جميع هذه الحاالت، ستمنعك عظمتك المنخفضة الدرجة من التعلم من أخطائك 
ير وعظيم بالفعل، ومن الصعب للغاية وتطوير نفسك، ألنك تبدأ بافتراض أنك كب

 .االعتراف بخالف ذلك

إن مهمتك كطالب في الطبيعة البشرية هي ثالثة أضعاف: أواًل، يجب أن تفهم ظاهرة 
العظمة نفسها، ولماذا هي جزء ال يتجزأ من الطبيعة البشرية، ولماذا ستجد الكثير من 

. ثانيًا، أنت بحاجة إلى الناس العظماء في العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى
، التعرف على عالمات العظمة ومعرفة كيفية إدارة األشخاص الذين يعرضونها. وثالثاً 

م ليس فقط كيفية واألهم من ذلك، يجب أن ترى عالمات المرض في نفسك وتعلّ 
 .كيفية تحويل هذه الطاقة إلى شيء منتج ة ولكن أيضاً العظمنحو التحكم في ميولك 

وشعورك ) شعورهم بالعظمة، يجب أن تدرك أن ى األشخاص من حولكعند النظر إل
معظم الناس تلبية الحاجة من خالل سيحاول أتي في أشكال مختلفة. ي( يمكن أن كذلك

اكتساب مكانة اجتماعية. قد يزعم الناس أنهم مهتمون بالعمل نفسه أو بالمساهمة في 
 رأيهمرغبة في االهتمام، والتأكيد على هم فعاًل هو الاإلنسانية، ولكن في الغالب ما يحثّ 

الذاتي العالي من قبل اآلخرين الذين يعجبون بهم، للشعور بالقوة والتضخم. إذا كانوا 
موهوبين، يمكن أن تحظى مثل هذه األنواع باالهتمام الذي يحتاجونه لعدة سنوات أو 

 .ي الوصولأكثر، ولكن حتمًا، فإن حاجتهم إلى األوسمة ستجذبهم إلى المبالغة ف

إذا شعر الناس بخيبة أمل في حياتهم المهنية ومع ذلك ما زالوا يعتقدون أنهم رائعون 
المخدرات والكحول والجنس  -وغير معترف بهم، فقد يلجأون إلى تعويضات مختلفة 

، وما إلى ذلك. ، ساخرمع أكبر عدد ممكن من الشركاء، والتسوق، وموقف متفوق 
في إحدى  —طاقة الهوس بين لديهم عظمة غير راضية أل أولئك الذتغالًبا ما يم

المرات يخبرون الجميع بالسيناريوهات العظيمة التي يكتبونها أو العديد من النساء 
 .في االكتئاب مع اقتحام الواقع يقعون اللواتي سوف يغويهن، واللحظة التالية 
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ن ترى ذلك كشكل ال يزال الناس يميلون إلى جعل القادة مثاليين ويعبدونهم، ويجب أ
من أشكال العظمة. من خالل االعتقاد بأن شخًصا آخر سيجعل كل شيء رائًعا، 

إلى  العظمة. يمكن أن ترتفع عقولهم جنباً  هكن أن يشعر المتابعين بشيء من هذيم
جنب مع خطاب الزعيم. يمكن أن يشعروا بالتفوق على أولئك الذين ليسوا مؤمنين. 

، مثالييناألشخاص الذين يحبونهم  يجعلون ا ما على مستوى شخصي أكثر، غالبً 
ويرفعونهم إلى مرتبة اإلله أو اإللهة، ويشعرون أيًضا أن بعض هذه القوة تنعكس 

 عليهم.

ي العالم اليوم، ستالحظ أيًضا انتشار األشكال السلبية للعظمة. كثير من الناس ف
من  ين ولكن أيضاً ليس فقط من اآلخر  شعورهم بالعظمةيشعرون بالحاجة إلى إخفاء 

فهم ليسوا مهتمين بالقوة أو بالشعور باألهمية،  -أنفسهم. وكثيرًا ما يظهرون تواضعهم 
في الحياة. ال يريدون الكثير من الممتلكات، وال  القليلسعداء مع  همأو هكذا يقولون. 
يحتقرون المكانة. لكن ستالحظ أن لديهم حاجة لعرض هذا التواضع و يمتلكون سيارة، 

طريقهم للحصول على االهتمام والشعور بالتفوق  - المعّظمريقة عامة. إنه التواضع بط
 .األخالقي

لقد عانوا الكثير وكانوا الضحية عدة  -العظمة شعور ضحية االختالف في هذا هو 
، الحظ سوءمرات. على الرغم من أنهم قد يرغبون في تأطيرها على أنها ببساطة 

لغالب إلى االنهيار ألسوأ أنواع العالقات الحميمة، أو ستالحظ أن لديهم مياًل في ا
جوهر، الوضع أنفسهم في ظروف من المؤكد أنهم سيخفقون فيها ويعانون. في 

تضح، فإن أي عالقة ياما التي ستحولهم إلى ضحية. كما يضطرون إلى إنشاء الدر 
احتياجاتك.  معهم يجب أن تدور حول احتياجاتهم؛ لقد عانوا الكثير في الماضي لتلبية

ر عنها يمنحهم إحساسهم باألهمية محنتهم والتعبيبهم مركز الكون. إن شعورهم 
 .التميز في المعاناةب
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يمكنك قياس مستويات العظمة لدى الناس بعدة طرق بسيطة. على سبيل المثال، 
الحظ كيف يستجيب الناس النتقاداتهم أو لعملهم. من الطبيعي أن يشعر أي منا 

نزعاج قلياًل عند انتقاده. لكن بعض الناس يصبحون غاضبين وهستيريين، بالدفاع واال
ألننا شككنا في شعورهم بالعظمة. يمكنك أن تتأكد من أن مثل هذا الشخص لديه 
مستويات عالية من العظمة. وبالمثل، قد تخفي مثل هذه األنواع غضبها وراء تعبير 

ليس على النقد نفسه وما يحتاجون جعلك تشعر بالذنب. التركيز  يهدف إلىشهيد مؤلم 
 .ممه ولكن على شعورهم بالتظلّ إلى تعلّ 

إذا نجح الناس، الحظ كيف يتصرفون في لحظات خاصة أكثر. هل هم قادرون على 
االسترخاء والضحك على أنفسهم، والتخلي عن قناعهم العام، أو هل هم أكثر من 

ة حياتهم الخاصة؟ في الحال يحملوها إلىالالزم مع صورتهم العامة القوية التي 
 .هم وهم في قبضة العظمة القويةتاألخيرة، أصبحوا يؤمنون بأسطور 

من كبار المتحدثين. ينسبون الفضل  عموماً  الذين يشعرون بالعظمة هم الناسإن 
في كل ما هو مهم لعملهم؛ يخترعون النجاحات الماضية. يتحدثون عن ألنفسهم 

تجاهات معينة أو تنبأوا بأحداث معينة، ال يمكن ، وكيف توقعوا امعرفتهم المسبقة
. إذا قال الناس في مفيه متشككاً التحقق من أي منها. كل هذا الكالم يجب أن يجعلك 

، يمكنك أن تنسب ورطة بسبب عدم شعورهم بالحساسية فجأة شيًئا ما يجعلهم في العام
ث يفترضون يمة بحيالقوي. إنهم متناغمون مع آرائهم العظ شعورهم بالعظمةذلك إلى 

 .بالروح الصحيحة ويوافقون عليها اأن الجميع سوف يفسرونه

هم ليسوا ا مستويات منخفضة من التعاطف. تظهر األنواع العظيمة الفائقة عمومً 
، يكون لديهم نظرة بعيدة في أعينهم مين. عندما ال يكون االهتمام عليهمستمعين جيد

لى رؤية األشخاص على أنهم امتدادات يميلون إبر. بفارغ الص تنتفضوأصابعهم 
ظهرون أدوات يتم استخدامها في مخططاتهم، ومصادر اهتمامهم. أخيًرا، يُ  -ألنفسهم 
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. إيماءاتهم كبيرة يدل على العظمةالسلوك غير اللفظي الذي ال يمكن وصفه إال بأنه 
كون مساحة كبيرة من الشخصية. يميل صوتهم إلى أن ي ون أخذيومثيرة. في اجتماع، 

أي شخص آخر وقًتا  ون أعلى من صوت اآلخرين، ويتحدثون بوتيرة سريعة، وال يمنح
 .للمقاطعة

ظهرون كميات معتدلة من العظمة، يجب أن تكون متسامًحا. يتناوب مع أولئك الذين يُ 
جميعنا تقريًبا بين الفترات التي نشعر فيها بالتفوق والعظمة والفترة التي نعود فيها إلى 

حث عن لحظات من الواقعية في الناس كدليل على الحياة الطبيعية. ولكن األرض. اب
مع أولئك الذين يكون رأيهم مرتفًعا للغاية وال يمكنهم السماح بأي شكوك، فمن األفضل 

 .تجنب العالقات أو التشابكات

في العالقات الحميمة، سوف يميلون إلى المطالبة بعشق من جانب واحد. إذا كانوا 
شركاء أعمال أو رؤساء، فسوف يبالغون في بيع مهاراتهم. إن مستويات  موظفين أو

ثقتهم ستصرفك عن أوجه القصور في أفكارهم وعادات العمل والشخصية. إذا لم 
تتمكن من تجنب مثل هذه العالقة، فكن على دراية بميلها إلى الشعور باليقين بشأن 

ر نفسها وال تنشغل بمعتقداتها على شكوكك. انظر إلى األفكا وحاِفظنجاح أفكارها، 
 الذاتية المغرية.

 ال تفكر في الوهم بأنه يمكنك مواجهتهم ومحاولة إعادتهم إلى األرض؛ قد تؤدي إلى
، فاعتبر نفسك محظوًظا. منافسيكمن ب. إذا كانت هذه األنواع استجابة الغض إثارة
الشكوك على  رد الفعل المفرط. إن إلقاء مصيدة في والوقوعسهلة السخرية  فهي

 .بشكل مضاعف وغير عقالنيين ساخطينعظمتهم سيجعلهم 

. العظمة لها بعض االستخدامات نحو العظمة، ستحتاج إلى إدارة ميولك أخيًرا
إلى  ااإليجابية واإلنتاجية. يمكن توجيه الوفرة واإليمان العالي بالنفس الذي يأتي منه
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تقبل قيودك  من األفضل لك أنعملك ويساعد في إلهامك. ولكن بشكل عام، سيكون 
، بداًل من التخيل حول القوى اإللهية التي ال يمكنك تحقيقها وأن تعمل مع ما لديك

أبًدا. أكبر قدر من الحماية يمكن أن يكون لديك ضد العظمة هو الحفاظ على موقف 
واقعي. أنت تعرف ما الموضوعات واألنشطة التي تنجذب إليها بشكل طبيعي. ال 

ك في كل شيء. تحتاج إلى اللعب وفًقا لقوتك وال تتخيل أن اً تكون ماهر  يمكنك أن
خطر على بالك. يجب أن يكون لديك فهم دقيق ييمكن أن تكون رائًعا في كل ما 

لمستويات الطاقة لديك، وإلى أي مدى يمكنك دفع نفسك بشكل معقول، وكيف يتغير 
، حلفائك -كزك االجتماعي لمر هذا مع تقدم العمر. ويجب أن يكون لديك فهم قوي 

عالقة، الجمهور الطبيعي لعملك. ال يمكنك إرضاء  أقوى األشخاص الذين تربطك بهم 
 .الجميع

يحتوي هذا الوعي الذاتي على عنصر مادي يجب أن تكون حساًسا له. عندما تقوم 
باألنشطة التي تتوافق مع ميولك الطبيعية، تشعر بالراحة في هذا الجهد. تتعلم بشكل 

سرع. لديك المزيد من الطاقة ويمكنك تحمل الملل الذي يأتي مع تعلم أي شيء مهم. أ
عندما تواجه أكثر من الالزم ، فأنت ال تشعر باإلرهاق فحسب، بل تشعر أيًضا 
بالتوتر والعصبية. أنت عرضة للصداع. عندما تنجح في الحياة، ستشعر بطبيعة 

 .يد قد يختفيالحال بلمسة من الخوف، كما لو أن الحظ الج

نجم عن االرتفاع الشديد )تقريًبا مثل الدوار( يي قد ذعر بهذا الخوف من األخطار التش
والشعور بالتفوق. يخبرك قلقك بالعودة إلى األرض. تريد االستماع إلى جسمك ألنه 

 .يشير إليك عندما تعمل ضد نقاط قوتك

بين كثيرين في  في معرفة نفسك، أنت تقبل حدودك. أنت ببساطة شخص واحد من
 اً العالم، وال تتفوق بشكل طبيعي على أي شخص. أنت لست إلًها أو مالًكا، بل إنسان

مثلنا جميًعا. أنت تقبل حقيقة أنه ال يمكنك التحكم في األشخاص من حولك وال  اً معيب
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توجد استراتيجية مضمونة على اإلطالق. الطبيعة البشرية ال يمكن التنبؤ بها للغاية. 
المعرفة بالنفس وقبول الحدود سيكون لديك شعور بالتناسب. سوف تبحث عن  مع هذه

العظمة في عملك. وعندما تشعر بالقدرة على التفكير في نفسك أكثر مما هو معقول، 
فإن معرفة الذات هذه ستعمل كآلية للجاذبية، وتعيدك إلى الوراء وتوجهك نحو 

 .بشكل أفضل اإلجراءات والقرارات التي تخدم طبيعتك الخاصة

للغاية. هذه هي الطريقة التي  أقوياءأن نكون واقعيين وعمليين هو ما يجعلنا بشًرا 
على ضعفنا البدني في بيئة معادية منذ آالف السنين، وتعلمنا العمل مع  فيها تغلبنا

 .اآلخرين وتكوين مجتمعات وأدوات قوية للبقاء على قيد الحياة

ذه البراغماتية، حيث لم يعد علينا االعتماد على على الرغم من أننا ابتعدنا عن ه
الحيوان  نالواقع طبيعتنا الحقيقية باعتبار ذكائنا للبقاء على قيد الحياة، إال أنها في ا

االجتماعي البارز على هذا الكوكب. في أن تصبح أكثر واقعية، فأنت ببساطة تصبح 
 أكثر إنسانية.

 

 القائد الُمعّظم

لمستويات العالية من العظمة يمتلكون أيًضا بعض المواهب إذا كان األشخاص ذوو ا
والكثير من الطاقة المؤكدة، فيمكنهم االرتقاء إلى مواقع القوة العظمى. إن جرأتهم 

في صورتهم، غالًبا  ون هم حضوًرا أكبر من الحياة. غارقوثقتهم تجذب االنتباه وتوفر ل
نع القرار الخاصة بهم ومن ثم ما نفشل في رؤية الالعقالنية الكامنة في عملية ص

 .للغاية ينمدمر  واكونيبعض الكوارث. يمكن أن  إلىمتابعتهم مباشرًة 
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فهي تعتمد على االهتمام الذي  -يجب أن تدرك حقيقة بسيطة حول هذه األنواع 
هم الجمهور، ال يمكنهم التحقق من صحة ب ، دون أن يعجب. دون انتباهناانوليها له

. لتخويفنا تتالشىثل هذه الحاالت، فإن الثقة التي يعتمدون عليها رأيهم العالي، وفي م
رف انتباهنا عن الواقع، يستخدمون بعض األجهزة المسرحية. ال بد لنا من أن نرى وَص 

 مإلى حجمه موتقليص حجمه م، لنزع فتيلهعلى خشبة المسرح ممن خالل خدعه
ها. فيما و مثلينب المخاطر التي وتج مبيتهالبشري. عند القيام بذلك، يمكننا مقاومة جاذ

 .يلي ستة أوهام شائعة يرغبون في إنشائها

إعطاء االنطباع بأنهم كانوا  الذين يشعرون بالعظمة قادةالغالبًا ما يحاول  ر.قدَّ أنا مُ 
متجهين بطريقة ما إلى العظمة. يروون قصص طفولتهم وشبابهم التي تشير إلى 

 فييسلطون الضوء على األحداث التي أظهرت تفردهم، كما لو أن القدر قد حددهم. 
مثل هذه القصص أو إعادة  باختالقعادية، إما الغير  همأو إبداع تهممتانوقت مبكر 

حكايات من وقت مبكر في حياتهم المهنية والتي تغلبوا فيها  يروون تفسير الماضي. 
. اً على الصعاب المستحيلة. عندما تسمع مثل هذه األشياء يجب أن تصبح متشكك

. ابحث ى تصديقهايكونوا هم أنفسهم قد توصلوا إل إنهم يحاولون صياغة أسطورة، ربما
 .عن الحقائق األكثر دنيوية وراء قصص المصير، وإذا أمكن، نشرها

في بعض الحاالت، قد يكون القادة العظماء قد ارتقوا من  . ةالعاديأنا الرجل   المرأة 
أنهم ينتمون إلى خلفيات مميزة نسبيًا أو بسبب الطبقات الدنيا، لكن بصفة عامة إما 

نجاحهم، فقد عاشوا بعيًدا عن اهتمامات األشخاص العاديين لبعض الوقت. ومع ذلك، 
للغاية للرجل العادي  ينمن الضروري للغاية تقديم أنفسهم للجمهور على أنه ممثل

جذب االنتباه  هناك. فقط من خالل مثل هذا العرض التقديمي يمكنهم العادية والمرأة 
 .وإعجاب أعداد كبيرة بما يكفي إلرضاء أنفسهم
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إلى الخلف  تراجعإذا الحظت مثل هذه التناقضات واألشكال البدائية لالرتباط الشعبي، 
إلى حد  اً وغير عقالني اً وحلل حقيقة ما يجري. ستجد في األساس شيًئا شبه صوفي

أنه مرخص له بالقيام بكل ما يريد اآلن ب العظيمجًدا حيث يشعر القائد  اً كبير وخطير 
 .باسم الجمهور

ما تصل إلى السلطة في أوقات الشدة واألزمات. ثقتهم  هذه األنواع غالباً  .خّلصكمسأ
بأنفسهم تريح الجمهور أو المساهمين. سيكونون هم الذين ينقذون الناس من العديد من 

كبيرة ولكنها غامضة.  ، يجب أن تكون وعودهمذلكالمشاكل التي يواجهونها. من أجل 
من خالل كونها كبيرة يمكن أن تلهم األحالم. من خالل الغموض، ال يمكن ألحد أن 

عليها. كجزء يحاسب الشخص إذا لم يصرح به، ألنه ال توجد تفاصيل يمكن الحصول 
أو  ةمناسًبا، غالًبا ما يكون النخب فداء   ، تتطلب هذه األنواع كبَش من هذه االستراتيجية

اء، لتشديد تحديد المجموعة وتحريك المشاعر أكثر. تبدأ الحركة حول القائد في الغرب
ش الفداء هؤالء، الذين يبدأون في الوقوف على كل جزء من االتبلور حول كراهية كب

وعد القائد بإسقاط هؤالء إن األلم والظلم الذي عانى منه كل شخص في الحشد. 
 .مضاعفة أضعافاً األعداء المخترعين يزيد من قوة القائد 

ي مثل هذه المرحلة، لن يثني أي شيء المؤمنين الحقيقيين، لكن يجب عليك الحفاظ ف
 على المسافة الداخلية والقوى التحليلية.

وتتمثل الرغبة السرية للبشر في االستغناء عن القواعد واالتفاقيات  د كتابة القواعد.يعأُ 
القوة بمجرد اتباع ضوءنا الداخلي. الكتساب  -المعتادة المعمول بها في أي مجال 

بشكل سري  نتحّمسعندما يزعم القادة العظماء أن لديهم مثل هذه الصالحيات، فإننا 
 .ونتمنى تصديقهم
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قادة العظماء على الحدس، متجاهلين الحاجة إلى مجموعات التركيز الغالًبا ما يعتمد 
خلي خاص بالحقيقة. إنهم أو أي شكل من أشكال ردود الفعل العلمية. لديهم اتصال دا

يحبون أن يخلقوا األسطورة القائلة بأن حدسهم قد أدى إلى نجاحات رائعة، ولكن 
الفحص الدقيق سوف يكشف عن أن حدسهم يضيع كلما زاد عدد ضرباتهم. عندما 

، قادرون على التخلص من ون بارع مستقّلون تسمع قادة يقدمون أنفسهم على أنهم 
 .ن ترى ذلك كعالمة على الجنون فقط، وليس اإللهام اإللهيالقواعد والعلوم، يجب أ

سيحاول أولئك الذين لديهم عظمة عالية خلق أسطورة لم يفشلوا  لدي لمسة ذهبية.
فيها أبًدا. إذا كانت هناك إخفاقات أو نكسات في حياتهم المهنية، فقد كان ذلك دائًما 

هذه األنواع ، انظر بعناية في هو خطأ اآلخرين الذين خذلوهم. عند التعامل مع مثل 
سجلهم والحظ عدد اإلخفاقات الصارخة التي تعرضوا لها. على الرغم من أن 

حقيقة  عن نعلِ ، أَ األشخاص الذين يخضعون لتأثير عظمتهم لن يستمعوا على األرجح
 .سجلهم بطريقة محايدة قدر اإلمكان

ا يجذب االنتباه في الغالب يجازف. هذا م الذي يشعر بالعظمةزعيم إن ال ن.حصَّ أنا مُ 
 فهم، بالجرأة في المقام األول، إلى جانب النجاح الذي يحضر في كثير من األحيان 

أكبر من الحياة. لكن هذه الجرأة ليست بالفعل تحت السيطرة. يجب عليهم اتخاذ  يبدون 
 .اإلجراءات التي تخلق دفقة من أجل الحفاظ على االهتمام الذي يغذي رأيهم العالي

، ألن ذلك سيؤدي إلى انقطاع في الدعاية. ومما  يمكن أن يستريحوا أو يتراجعواال
الطين بلة، أنهم يشعرون بالضعف ألنهم في كثير من األحيان في الماضي قد  يزيد

تخلصوا من مناورات محفوفة بالمخاطر، وإذا واجهوا نكسات، تمكنوا من التغلب عليها 
جريئة تجعلهم العلى ذلك، فإن هذه األنشطة من خالل المزيد من الجرأة. عالوة 

. إنهم بحاجة إلى مخدراً على قيد الحياة وعلى حافة الهاوية. يصبح أنهم يشعرون 
 .اإللهية بالحصانةحصص ومكافآت أكبر للحفاظ على الشعور 
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يمكنهم العمل عشرين ساعة في اليوم تحت هذا النوع من الضغط. يمكنهم المشي من 
 تنّفسعام، في التعامل مع القائد العظيم، تريد أن تحاول أن  خالل النار. بشكل

الصورة المقدسة المجيدة التي صاغوها. سوف يبالغون في رد فعلهم وسيصبح أتباعهم 
حالة خلق إن مصابون بالهلع، ولكن ببطء قد يكون لدى بعض المتابعين أفكار ثانية. 

 هو أفضل أمل لديك. الفيروسك تنتشر من األوهام

 

 ة العمليةمَ ظَ عَ ال

العظمة هي شكل من أشكال الطاقة األولية التي نمتلكها جميًعا. إنه يدفعنا إلى أن 
من ِقبل اآلخرين، وأن نشعر بأننا  رقدَّ ونُ  ناعترف بيُ ، وأن نريد شيًئا أكثر مما لدينا

مرتبطون بشيء أكبر. المشكلة ليست في الطاقة نفسها، والتي يمكن استخدامها لتغذية 
العظمة نتخيل أننا الشعور بحاتنا، ولكن مع االتجاه الذي تتخذه. عادة ما يجعلنا طمو 

العظمة الخيالية  ذلكأكبر وأكثر تفوًقا مما هو عليه الحال بالفعل. يمكننا أن نسمي 
ألنه يقوم على تخيالتنا واالنطباع المنحرف الذي نحصل عليه من أي اهتمام نتلقاه. 

عليه العظمة العملية، ليس من السهل تحقيقه وال يأتي الشكل اآلخر، الذي سنطلق 
 .إلينا بشكل طبيعي، ولكنه يمكن أن يكون مصدر قوة هائلة وتحقيق الذات

العملية على الخيال بل على الواقع. يتم توجيه الطاقة إلى عملنا  الَعَظمةعتمد تال 
 اقات. إنهورغبتنا في الوصول إلى األهداف، أو حل المشكالت، أو تحسين العال

 .عظمأ  بأننادفعنا إلى تطوير وصقل مهاراتنا. من خالل إنجازاتنا يمكننا أن نشعر ت

نلفت االنتباه من خالل عملنا. االهتمام الذي نتلقاه بهذه الطريقة يبعث على الرضا 
من التغلب على يأتي من العمل نفسه و  بالرضاويبقينا نشطين، ولكن اإلحساس األكبر 

غبة في االهتمام هي تحت السيطرة والتبعية. يتم رفع تقديرنا لذاتنا، نا. الر نقاط ضعف
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ولكنه مرتبط بإنجازات حقيقية، وليس بأوهام ذاتية غامضة. نشعر بتوسع وجودنا من 
 .خالل عملنا، من خالل ما نسهم به في المجتمع

اتك، على الرغم من أن الطريقة الدقيقة لتوجيه الطاقة تعتمد على مجالك ومستوى مهار 
إال أن هناك خمسة مبادئ أساسية ضرورية لتحقيق المستوى العالي من اإلنجاز الذي 

 .يمكن أن يأتي من هذا الشكل القائم على الواقع من العظمة

تحتاج إلى أن تبدأ من موقف الصدق.  .بالعظمةاحتياجاتك  توّصل إلى اتفاق حول
تكون مركز االهتمام. هذا يجب أن تعترف لنفسك أنك تريد أن تشعر باألهمية وأن 

طبيعي. نعم، تريد أن تشعر بالتفوق. لديك طموحات مثل أي شخص آخر. في 
إلى اتخاذ بعض القرارات السيئة، والتي يمكنك  بالعظمةت احتياجاتك الماضي، ربما أدّ 

هو أسوأ عدو لك. فقط مع هذا الوعي الذاتي  اإلنكاراآلن االعتراف بها وتحليلها. 
 في تحويل الطاقة إلى شيء عملي ومنتج.يمكنك البدء 

ستجعلك العظمة الخيالية تنطلق من فكرة رائعة إلى أخرى، متخياًل كل  الطاقة. رّكز
األوسمة واالنتباه الذي ستحصل عليه ولكن ال تدركه أبًدا. يجب أن تفعل العكس. 
كنت ترغب في الحصول على عادة التركيز بعمق وبشكل كامل على مشروع أو 

. ، ال سنواتة واحدة. تريد أن يكون الهدف بسيًطا نسبًيا، وخالل فترة زمنية أشهرمشكل
إلى خطوات وأهداف صغيرة على طول الطريق. هدفك هنا هو  ذلكسترغب في تقسيم 

إدخال حالة من التدفق، حيث يصبح عقلك ممتًصا بشكل متزايد في العمل، إلى الحد 
. هذا الشعور بالتدفق يجب أن يكون ممتعًا الذي تصل إليه األفكار في ساعات غريبة

ومدمنًا. ال تسمح لنفسك بالمشاركة في التخيالت حول المشاريع األخرى في األفق. 
تريد أن تمتص نفسك في العمل بعمق أكبر قدر ممكن. إذا لم تدخل حالة التدفق هذه، 

هدفك  .ذلك عمل على التغلب علىإ إيقاف التركيز. بفأنت تقوم حتمًا بمهام متعددة و 
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في مستوى مهاراتك، والذي سيأتي بالتأكيد من عمق  مستمراً  هو أن ترى تحسناً 
 .باستمرار تتقدم لجعلك تركيزك. ثقتك سترتفع. ينبغي أن يكون ذلك كافياً 

يبدأ مشروعك بفكرة، وبينما تحاول صقل هذه الفكرة،  على الحوار مع الواقع. حافظ
لف االحتماالت. في مرحلة ما تنتقل من مرحلة تدع خيالك ينطلق، ويفتح أمام مخت

التخطيط إلى التنفيذ. اآلن يجب عليك البحث بنشاط عن المالحظات والنقد من 
األشخاص الذين تحترمهم أو من جمهورك الطبيعي. تريد أن تسمع عن العيوب وأوجه 

ع القصور في خطتك، ألن هذا هو السبيل الوحيد لتحسين مهاراتك. إذا فشل المشرو 
في الحصول على النتائج التي تخيلتها، أو إذا لم يتم حل المشكلة، فاحرص على 

 وُكنل ما ارتكبته خطأ بعمق، احتضان هذا األمر باعتباره أفضل طريقة للتعلم. حلّ 
 .قدر اإلمكان قاسياً 

 ُمعظَّماً إذا بقيت لفترة طويلة في مرحلة الخيال، فإن ما تصنعه يميل إلى أن يكون 
عن الواقع. إذا كنت تستمع فقط إلى التعليقات وتحاول أن تجعل العمل  ومنفصاًل 

انعكاًسا كاماًل لما يقوله اآلخرون أو يرغبون فيه، فسيكون العمل تقليدًيا وثابًتا. من 
خالل الحفاظ على حوار مستمر بين الواقع )ردود الفعل( وخيالك، سوف تخلق شيًئا 

 عملًيا وقوًيا.

ح في مشاريعك، فهذا يعني أنه يجب عليك التراجع عن االهتمام إذا كان لديك أي نجا
ساعدة التي تلقيتها من اآلخرين. الذي تتلقاه. انظر إلى الدور الذي لعبه الحظ، أو الم

. أنت اً جديد اً ونهج جديداً  السقوط لخداع النجاح. يمثل كل مشروع جديد تحدياً  قاوم
يه في المشروع األخير. ال ترتاح أبًدا عل كنتَ بحاجة إلى نفس مستوى التركيز الذي 

 .على أمجادك أو ال تترك شدتك
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إن مشكلة العظمة الخيالية هي أنك تتخيل هدًفا جديًدا  عايرة.مُ الابحث عن التحديات 
تلك الرواية الرائعة التي ستكتبها، تلك الشركة المربحة التي ستقوم  -رائًعا ستحققه 

أنك قد تبدأ، لكنك ستتعرف عليه قريًبا ألنك تدرك  بإنشائها. التحدي كبير جًدا لدرجة
أنك غير قادر على ذلك. أو إذا كنت من النوع الطموح والحازم، فقد تحاول السير 

، وتفشل مغموراً ،  Euro Disneyعلى طول الطريق، لكنك ستنتهي في متالزمة
 . تجربةبشكل كبير، وتلقي باللوم على اآلخرين في الفشل، وال تتعلم أبًدا من ال

هدفك مع العظمة العملية هو البحث باستمرار عن التحديات التي تتجاوز مستوى 
أو في  كمهاراتتحاول القيام بها أقل من مستوى مهاراتك. إذا كانت المشاريع التي 

، فستشعر للغاية ةطموح تل بسهولة وأقل تركيًزا. إذا كانمستواك، فسوف تشعر بالمل
 .بالسحق بسبب فشلك

، إذا تمت معايرتها لتكون أكثر تحدًيا من المشروع السابق، ولكن بدرجة ومع ذلك
معتدلة، ستجد نفسك متحمًسا ونشًطا. يجب أن تكون على مستوى هذا التحدي حتى 
ترتفع مستويات تركيزك أيًضا. هذا هو المسار األمثل نحو التعلم. إذا فشلت، فلن 

داد ثقتك بنفسك، لكنها مرتبطة تشعر باإلرهاق وسوف تتعلم أكثر. إذا نجحت، تز 
 .بعملك وتواجه التحدي. إحساسك باإلنجاز سوف يلبي حاجتك للعظمة

بمجرد ترويض هذه الطاقة، وجعلها تخدم طموحاتك وأهدافك، يجب أن  ك.تطاق حّرر
تشعر باألمان لتخسرها في بعض األحيان. فكر في األمر كحيوان بري يحتاج إلى 

واآلخر أو أنه سيغضب من األرق. ما يعنيه هذا هو أنك في  التجوال مجاًنا بين الحين
بعض األحيان تسمح لنفسك بالترفيه عن األفكار أو المشاريع التي تمثل تحديات أكبر 

 .مما كنت قد فكرت في الماضي
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ر في تطوير مهارة جديدة في مجال تشعر بثقة متزايدة وتريد اختبار نفسك. فكّ أنت 
ك الرواية التي كنت تعتبرها مجرد إلهاء عن العمل غير ذي صلة، أو كتابة تل

الحقيقي. أو ما عليك سوى إعطاء حرية أكبر لخيالك عندما تكون في عملية 
 .التخطيط

عن ضبط  ىإذا كنت في أعين الجمهور ويجب أن تقوم باألداء قبل اآلخرين، فتخلّ 
لثقة بالنفس. هذا ع طاقتك العظيمة تمألك بمستويات عالية من االنفس الذي طورته ودَ 

ط إيماءاتك ويمنحك الكاريزما األكبر. إذا كنت قائدًا وتواجه مجموعتك سوف ينشّ 
صعوبات أو أزمة، اسمح لنفسك أن تشعر بالغبطة غير المعتادة والثقة في نجاح 
مهمتك، لرفع القوات وإلهامها. كان هذا هو نوع من العظمة التي جعلت ونستون 

 .ل الحرب العالمية الثانيةتشرشل قائًدا فعااًل خال

ألنك قطعت شوطًا ه العظمة أن تسمح لنفسك أن تشعر بمثل هذ في أي حال، يمكنك
طوياًل من المهارات المحسنة واإلنجازات الفعلية. إذا كنت قد قضيت وقًتا طوياًل في 
العمل بشكل صحيح من خالل المبادئ األخرى، فستعود بشكل طبيعي إلى األرض 

 م أو ساعات من الوفرة العظيمة.بعد بضعة أيا
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 الثاني عشرالقانون 

 قانون صالبة الجنسانية -أِعد ارتباطك بالمذكر أو المؤنث في داخلك 
 

يأتي من التأثير العميق  اجيني، وبعضه ابعضه -كل منا له صفات ذكورية وأنثوية 
ي المجتمع، فإننا للوالدين من الجنس اآلخر. ولكن في الحاجة إلى تقديم هوية ثابتة ف

على الدور الذكوري أو األنثوي المبالغ نميل إلى قمع هذه الصفات، مع التركيز 
المتوقع منا. ونحن ندفع ثمن ذلك. نفقد أبعاد ثمينة لشخصيتنا، وتصبح أفكارنا 

فيما ُنسقط عليها عالقاتنا مع أفراد الجنس اآلخر  تعاني. نا في التصرف متزّمتةوأساليب
مالنا العدائية. يجب أن تكون على دراية بهذه الصفات الذكرية أو األنثوية أوهامنا وأع

العنان للقوى اإلبداعية في هذه العملية.  ُمطِلقاً ، ااالتصال ببطء معه وُتعيدالمفقودة 
 ةأو المؤنث ةالمذكر الصفة الخافتة إخراج بف تصبح أكثر مرونة في تفكيرك. سو 

. ال تلعب دور الجندر بشكل أصلين نفسك ذهل الناس بأن تكو لشخصيتك، سوف تُ 
 م بإنشاء الدور الذي يناسبك.المتوقع، بل قُ 

قد تتقلب التفاصيل المحددة ألدوار الجنسين وفًقا للثقافة والفترة الزمنية، ولكن النمط 
هو نفسه في األساس وهو كما يلي: كلنا مولودون ككائنات كاملة، مع العديد من 

ت الجنس اآلخر، من الناحية الوراثية ومن تأثير الوالد من الجوانب لنا. لدينا صفا
، بالفتيانالجنس اآلخر. شخصيتنا لها أعماق وأبعاد طبيعية لها. عندما يتعلق األمر 

سن مبكرة هم في الواقع أكثر تفاعلية عاطفيًا من الفتيات.  هم فيأظهرت الدراسات أن
 الفتيات بروح المغامرة لديهم درجات عالية من التعاطف والحساسية. تتمتع

، يرغبن في ممارستها في تغيير إرادة قوية ن. لديهنواالستكشاف الطبيعية بالنسبة له
 .نبيئته
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 أدواراً  نلعب أن علينا. للعالم قةمتسّ  هوية تقديم علينا يتعين السن، فيومع تقدمنا 
 يفقد. طبيعيةال الصفات ونتجاوز نقّلم أن علينا. التوقعات مستوى  إلى ونرتقي معينة

 ون قمعي قدًما، المضي أجل من الكفاح وفي العواطف، من الغني نطاقهم الفتيان
. من المفترض أن ةالحازم بجوانبهم الفتياتبينما يجب أن تضحي . الطبيعي تعاطفهم

. نًما في مشاعر اآلخرين قبل مشاعرهدائ نّ ، ويفكر باحترامويبتسمن  اتلطيف يكنّ 
سة، لكنها يجب أن تكون طريفة ولطيفة، وأال تكون عدوانية يمكن أن تكون المرأة رئي

 .أبًدا

أقل ُبعًدا. نتفق مع األدوار المتوقعة لثقافتنا والفترة الزمنية. في هذه العملية، نصبح 
خصيتنا. في بعض األحيان ال يمكننا أن ندرك هذا إال من شمة وغنية نفقد أجزاء قيّ 

 .السحر معهمعندما نواجه من هم أقل قمًعا ونشعر ب

مهمتك هي التخلي عن الصالبة التي تمسك بك وأنت تبالغ في تحديد الدور الجنساني 
المتوقع. تكمن القوة في استكشاف تلك المجموعة المتوسطة بين المذكر والمؤنث، في 

توقعات الناس. ارجع إلى الجوانب األكثر صالبة أو ليونة لشخصيتك  اللعب عكس
عن طريق  مجموعة مهاراتكفيما يتعلق بالناس، قم بتوسيع  التي فقدتها أو قمعتها.

تطوير تعاطف أكبر، أو عن طريق التعلم لتكون أقل تقيًدا. عند مواجهة مشكلة أو 
مهاجمة عندما ال -مقاومة من اآلخرين، قم بتدريب نفسك على الرد بطرق مختلفة 

من أجل أن  مع البديهي م كيفية مزج التحليلي، أو العكس. في تفكيرك، تعلتدافع عادةً 
 .تصبح أكثر إبداًعا

لشخصيتك. هذه األجزاء  ةال تخف من إبراز الجوانب األكثر حساسية أو الطموح
تتوق إلى أن تتركها. في مسرح الحياة، وّسع األدوار التي تلعبها. ال  فيكالمكبوتة 

لسهل . ليس من اك يحّسون بهاتقلق بشأن ردود أفعال الناس تجاه أي تغييرات في
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حسب  فتغّيرهاتصنيفك، األمر الذي سيسحرهم ويمنحك القوة للعب بمفاهيمهم عنك، 
 الرغبة.

 

 للطبيعة البشرية مفاتيح

نحن البشر نؤمن بأننا ثابتون وناضجون، ولدينا سيطرة معقولة على حياتنا. نتخذ 
ة حرة. نعرف قرارات بناًء على اعتبارات عقالنية، بناًء على ما سيفيدنا أكثر. لدينا إراد

من نحن، أكثر أو أقل. لكن في أحد جوانب الحياة المعينة، تتحطم هذه اآلراء الذاتية 
في الحب، نصبح فريسة للعواطف التي ال  نقععندما نقع في الحب. عندما  -بسهولة 

نستطيع السيطرة عليها. نختار خيارات من الشركاء ال يمكننا شرحها بعقالنية، وغالًبا 
الخيارات مؤسفة. سيكون لدى العديد منا عالقة ناجحة واحدة على األقل  ما تكون هذه

، والتي ن األشياء التي لم تنجح بالتأكيدفي حياتنا، لكننا نميل إلى امتالك الكثير م
 كناانتهت بالتعاسة. وغالًبا ما نكرر نفس األنواع من الخيارات السيئة للشركاء، كما لو 

 .ن داخليمن قبل شيطا مجبورين على ذلك

ندرك إذن كيف  إذعندما نقع في الحب، نكون في الواقع أكثر أنفسنا. ينزلق القناع. 
بحقيقة الالعقالنية  تحدد القوى الالواعية العميقة العديد من أفعالنا. نحن أكثر ارتباطاً 

 .األساسية في طبيعتنا

ي الحب. دعونا نلقي نظرة على بعض التغييرات الشائعة التي تحدث عندما نكون ف
 ترّكزلهاء. ومع ذلك، فكلما وقعنا في الحب، االعقولنا في حالة من  تكون  عادةً 

 .مهووسيننصبح فانتباهنا تماًما في شخص واحد. 
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في الحب، فإن  نقع، والذي يبرز نقاط قوتنا. عندما نود أن نقدم مظهًرا خاًصا للعالم
قوي والمستقل عادًة يمكن أن السمات المعاكسة غالبًا ما تأتي في المقدمة. الشخص ال

تعاطف فجأة مال ص الداعموهستيرًيا. يمكن أن يصبح الشخ وتابعاً يصبح فجأة عاجًزا 
 .ومتطلبًا ومستغرقًا في ذاتهطاغية 

وباعتبارنا بالغين، فإننا نشعر بالنضج والعملي نسبًيا، ولكن في الحب يمكننا أن 
سوى طفولي. نختبر المخاوف وعدم نتراجع فجأة عن السلوك الذي ال يمكن اعتباره 

األمان التي يتم المبالغة فيها إلى حد كبير. نشعر بالرعب عند التفكير في التخلي 
من الحب  -عننا، مثل الطفل الذي ترك لوحده لبضع دقائق. لدينا تقلبات مزاجية برية 

 .إلى الكراهية، من الثقة إلى جنون العظمة

اآلخرين. ولكن  اتشخصيعلى  نا أن نحكم بشكل جيديمكنعادًة ما نود أن نتخيل أننا 
، على أنه داعمالخانق و ، عبقري  على أنهن أو نحب، نخطئ النرجسي فتَ بمجرد أن نُ 

الحامي. يمكن  على أنهمهووس بالسيطرة اللمتمرد المثير، والمتكاسل على أنه ا
نا، لكننا لن لآلخرين في كثير من األحيان رؤية الحقيقة ومحاولة تخليصنا من تخيالت

نستمع. وما هو أسوأ من ذلك، سنستمر في كثير من األحيان في إصدار نفس أنواع 
 .األحكام الخاطئة مراًرا وتكراًرا

حدث. الكثير من عندما يتعلق األمر بسلوكنا في هذه الحاالت، فإننا ال نفهم تماًما ما ي
 .اتهقي إلى عملي، وليس لدينا وصول منطعلى المحكّ الالوعي لدينا 

من للجنس هي  المضادةنملك هرمونات وجينات الجنس اآلخر. هذه الصفات  كلنا
األقلية )إلى حد كبير أو أقل، حسب الفرد(، لكنها داخلنا جميًعا وتشكل جزًءا  ضمن

 أحد الوالدين مننفس القدر من األهمية هو التأثير على نفسيتنا من وبمن شخصيتنا. 
 .السمات األنثوية أو الذكورية الجنس اآلخر، الذي نستوعب منه
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والد الجنس ال، كنا منفتحين تماًما وعرضة لتأثير اآلخرين. كان في سنواتنا المبكرة
 الغريبةم ا عنا. نظًرا الرتباطنا بطبيعتهاآلخر هو أول لقاء لنا مع شخص مختلف تمامً 

ومتعددة  أبعاداً ، وأصبحت أكثر لذلك، تم تشكيل الكثير من شخصياتنا استجابًة عّنا
 الجوانب. 

مرتاحين للتعبير عن المشاعر  الِصبَية الصغارعلى سبيل المثال، غالبًا ما يكون 
والسمات التي تعلموها من األم، مثل المودة العلنية والتعاطف والحساسية. الفتيات 
الصغيرات، على العكس من ذلك، غالًبا ما يشعرن بالراحة في التعبير عن السمات 

من األب، مثل العدوان والجرأة والدقة الذهنية والبراعة البدنية. قد يمتلك  التي تعلمنها
. باإلضافة نفسهاكل طفل بشكل طبيعي هذه السمات المعاكسة للجنس في نفسه أو 

إلى ذلك، سيكون لكل من الوالدين جانب الظل الذي يجب على الطفل استيعابه أو 
م نرجسية وليست متعاطفة، وقد يكون التعامل معه. على سبيل المثال، قد تكون األ

 .وقوًيا حامياً األب مستبًدا أو ضعيًفا أكثر من كونه 

. على أي حال، فإن الصبي والفتاة يستوعبان ذلكيجب أن يتكيف األطفال مع 
الجنس اآلخر بطرق غير واعية وعميقة. وسيتم من والد لالصفات اإليجابية والسلبية ل

صالت جسدية وحسية،  -اآلخر بكل أنواع المشاعر  االرتباط مع الوالد من الجنس
 .، أو خيبة األملومشاعر هائلة من اإلثارة، والسحر

أتي قريًبا فترة حرجة في حياتنا المبكرة يجب أن ننفصل فيها عن والدينا ت، سومع ذلك
ونصنع هويتنا. والطريقة األبسط واألقوى إلنشاء هذه الهوية هي حول أدوار الجنسين 

والمؤنث. سيميل الولد إلى أن يكون له عالقة متناقضة مع والدته والتي  والمذكر
ستحدده مدى الحياة. من ناحية، فهو يشتهي األمان ويحرص على االهتمام الذي 

أنوثتها بتوليه له؛ من ناحية أخرى، يشعر بأنه مهدد من قبلها، كما لو أنها قد تخنقه 
، الحقاً من سن معينة ابتداًء من ته. وسيخسر نفسه. يخشى سلطتها وقوتها على حيا
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تمييز نفسه. يحتاج إلى إثبات إحساسه بالهوية الذكورية. من  يشعر بالحاجة إلى
المؤكد أن التغييرات الجسدية التي تحدث مع تقدمه في السن ستغذي هذه الهوية مع 

 حددالمذكر، ولكن في هذه العملية سوف يميل إلى المبالغة في تحديد الدور )ما لم ي
متانته واستقالله للتأكيد على انفصاله من مبرزًا  ،الدور األنثوي بداًل من ذلك( نفسه

التعاطف، اللطف، الحاجة إلى االتصال، التي  -األم. إن الجوانب األخرى لشخصيته 
تميل إلى أن تصبح مكبوتة  -استوعبها من األم أو كانت جزًءا منه بشكل طبيعي 

 .وتغرق في الالوعي

ن للفتاة روح المغامرة وقد تدمج قوة اإلرادة وتصميم والدها في شخصيتها. ولكن يكو  قد
مع تقدمها في السن، ستشعر على األرجح بالضغط من أجل االمتثال لمعايير ثقافية 

 ،معينة ولصياغة هويتها حول ما ُيعتبر أنثوًيا. من المفترض أن تكون الفتيات لطيفات
. من نيضعوا مصالح اآلخرين أمام مصالحهأن . من المفترض ومحترمات، ودودات

رغبة.  موضوع، وتبدو جميلة وأن تكون جامحة خصالالمفترض أن تروض أي 
، تتحول هذه التوقعات إلى أصوات تسمعها في رأسها، وتحكم عليها بالنسبة للفتاة

في عصرنا  أخفّ باستمرار وتجعلها تشك في قيمتها الذاتية. قد تكون هذه الضغوط 
واألكثر ، لكنها ال تزال تمارس نفوذًا قويًا. تميل الجوانب االستكشافية والعدوانية اويومن
إلى أن تصبح  -ص من األب متَ التي تحدث بشكل طبيعي وتُ  -من شخصيتها  ُظلمةً 

 .مكبوتة وتغرق في الالوعي، إذا تبنت دوًرا أنثوًيا تقليدًيا

. الجزء (Anima) األنيما غه يونعي للفتى والرجل هو ما يسميالجزء األنثوي الالوا 
. ألنها أجزاء من أنفسنا (Animus) و األنيموسذكوري الالواعي للفتاة والمرأة هال

مدفونة بعمق، فإننا ال ندركها أبًدا في حياتنا اليومية. ولكن بمجرد أن نكون مفتونين 
نجذاب كان الحياة. قد يكون االيحرّ  واألنيموسبشخص من الجنس اآلخر، فإن األنيما 

حمل الشخص ا بحًتا، ولكن في أغلب األحيان يالذي نشعر به تجاه شخص آخر جسديً 
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إلى أمنا أو  -الجسدي أو النفسي  -الذي يلفت انتباهنا دون وعي بعض التشابه 
ر أن هذه العالقة البدائية مليئة بالطاقة المشحونة واإلثارة والهواجس التي والدنا. تذكّ 

إلى الخروج. سيكون الشخص الذي يطلق هذه االرتباطات فينا  يتم قمعها ولكنها تتوق 
 .نقطة جذب انتباهنا، على الرغم من أننا لسنا على علم بمصدر جذبنا

على  أن ُنسقطإذا كانت العالقة مع األم أو األب إيجابية في معظمها، فإننا نميل إلى 
في تلك  اختبارالشخص اآلخر الصفات المرغوبة التي يتمتع بها والدنا، على أمل 

 .الجنة المبكرة

الرغبة  ،وبعيد ومنتقد ة التي كان لها أب صارملدى الفتا ، ربما كانعلى سبيل المثال
إلى شاب متمرد  تنجذبالسرية في التمرد لكنها لم تجرؤ على ذلك. كامرأة شابة، قد 

الذي لم تكن قادرة على التعبير عنه، وهو عكس  الجامحثل الجانب غير تقليدي يم
 .خارجها في شكل الشابيمتّد ، واآلن لها األنيموسالقطبية لوالدها. المتمرد هو 

في أي حال، سواء كانت العالقة إيجابية أو سلبية أو متناقضة، يتم إثارة مشاعر 
ائية في طفولتنا، ونحن نتصرف بطرق قوية، والشعور بأننا قد انتقلنا إلى العالقة البد

هستيريين، محتاجين، مهووسين،  نصبحما تتعارض مع الشخصية التي نقدمها.  غالباً 
الحياة، فإننا  إلى ُيبعثواشخصياتهم الخاصة، ولذا فعندما  واألنيموسمسيطرين. لألنيما 

باألحرى نتصرف مثل الشخص ب. ألننا ال نرتبط حًقا بالمرأة والرجل كما هم، ولكن 
عن عدم كونهم ما اللوم يقع عليهم  ، كما لو كانهم، سنشعر بخيبة أمل فيبتوقعاتنا

ن سوء القراءة وسوء الفهم على كال مإلى االنهيار  لنا. غالًبا ما تميل العالقةتخيّ 
 .الجانبين، وبدون إدراك مصدر ذلك، سنواجه نفس الدورة بدقة مع الشخص التالي

، يجب أن تحاول مراقبة : أوالً ثواحيثالثة على لبشرية هي للطبيعة ا دارسمهمتك ك
كما يظهران في اآلخرين، ال سيما في عالقاتهما الحميمة. من  واألنيموساألنيما 
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خالل االنتباه إلى سلوكهم وأنماطهم في هذه المواقف، ستتمكن من الوصول إلى 
وها، ويمكنك استخدام نك. سترى أجزاء من أنفسهم قمعع مَنعالذي عادة ما يُ  الوعيهم

 أو فائقو الذكورة اهتمام خاص ألولئك الذين هم أوليهذه المعرفة إلى تأثير كبير. 
ص بأنيما أنثوي يمكنك أن تكون على يقين من أنه تحت السطح يتربّ فائقو األنوثة. 

للمرأة. عندما يذهب الناس بعيدًا في قمع صفاتهم  جداً  ذكوري  وأنيموسللرجل  جداً 
 .أو الذكورية، فإن هذه تميل إلى التسرب في صورة كاريكاتورية األنثوية

بالمالبس  سراً  اً ، على سبيل المثال، سوف يكون مهووسالذكورةالرجل المفرط 
. سيعرض اهتماًما غير عادي بمظهر األشخاص، بما في ذلك الرجال وبمظهره

عن آراء قوية  الذكورية المفرط فياآلخرين، وسيصدر أحكاًما عنهم. سيعبر الرجل 
حول السيارات أو التكنولوجيا أو السياسة التي ال تستند إلى معرفة حقيقية، وعندما 
يستدعي ذلك، سيصبح هستيرًيا في دفاعه أو يلقي نوبة غضب أو العبوس. إنه دائًما 
ما يحاول احتواء عواطفه، لكن يمكن أن يكون له حياة خاصة به. على سبيل المثال، 

 .لك، سيصبح فجأة عاطفًيا تماًمادون الرغبة في ذ

خفي المرأة المفرطة األنوثة قدًرا كبيًرا من الغضب والقمع المكبوتين بسبب غالًبا ما تُ 
مع الرجال هو في الحقيقة  واألنثوي الدور الذي اضطرت للعبه. إن سلوكها المغري 

الذكوري  ، وإيذاء الهدف. وسيتسرب جانبهاولإليقاع بالشرك، ولإلغاظةخدعة للسلطة، 
في سلوك سلبي عدواني، ويحاول السيطرة على األشخاص في العالقات بطرق 

ومتسرعة في تماًما  عنيدة، يمكن أن تكون والوقورةمخفية. تحت الواجهة اللطيفة 
غير منطقي في  بتعّنتظهر ي، دائًما تحت السطح، سعنادهاآلخرين. إن ا الحكم على

 .األمور البسيطة

ن تكون على علم بآلية اإلسقاط في نفسك. لإلسقاطات دور مهمتك الثانية هي أ
نها تلقائية وغير إيجابي تلعبه في حياتك، وال يمكنك إيقافها حتى لو أردت ذلك، أل



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

180 
 

ن به أو تنغمس ، لن تجد نفسك تولي اهتماًما عميًقا لشخص ما، فُتفتَ اواعية. من دونه
ك القوة والوعي لسحب في حبه. ولكن بمجرد تطور العالقة، يجب أن تكون لدي

لقيام اإلسقاطات، حتى تتمكن من البدء في رؤية النساء والرجال كما هم بالفعل. عند ا
، أو العكس. بمجرد االتصال بالشخص ربما ستدرك مدى عدم توافقك حًقا ،بذلك

، لكن هذا سيعتمد على الصفات اإليجابية ه/هاتمجيدك االستمرار في الحقيقي، يمكن
ساحرة. يمكنك تحقيق  /ها. ربما يمكنك أن تجد أخطاءههو أو هي يمتلكهاالفعلية التي 

كل ذلك من خالل التعرف على األنماط الخاصة بك وأنواع الصفات التي تميل إلى 
 على اآلخرين. إسقاطها

نظر إلى الداخل، لمعرفة تلك الصفات األنثوية أو الذكورية تمهمتك الثالثة هي أن 
ورها في داخلك. سوف تلتقط لمحات من أنيمك أو أنيموس تطعدم التي يتم قمعها و 

في عالقاتك مع الجنس اآلخر. هذا التأكيد الذي ترغب في رؤيته في رجل، أو 
التعاطف مع امرأة، هو شيء تحتاج إلى تطويره داخل نفسك، إلبراز ذلك المؤنث أو 

تم قمعها في هو دمج السمات التي في داخلك ولكن ي جوهرالالمذكر. ما تقوم به في 
إلى ، وسيتم جذب الناس ةاليومي ذاتكجزًءا من  تصبحشخصيتك اليومية. سوف 

 . األصالة التي يشعرون بها فيك

 

 أنواع - إسقاطات الجندر

نواع األكثر على الرغم من وجود اختالفات ال حصر لها، ستجد أدناه ستة من األ
، يجب فة بثالث طرق: أوالً ام هذه المعر . يجب عليك استخدسقاطات الجندرشيوًعا إل

أن تتعرف في نفسك على أي ميل نحو أحد أشكال اإلسقاط هذه. سيساعدك هذا على 
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 إسقاطاتكفهم شيء عميق حول سنواتك األولى ويجعل من األسهل بالنسبة لك سحب 
 .على أشخاص آخرين

ثانيًا، يجب عليك استخدام هذا كأداة ال تقدر بثمن للوصول إلى الالوعي لدى 
 .واألنيموس لديهم انيماألآلخرين، ورؤية ا

الحتياجاتهم وأوهامهم.  عليك، يجب أن تكون متيقًظا لكيفية إسقاط اآلخرين وأخيًرا
ضع في اعتبارك أنه عندما تكون هدًفا إلسقاطات اآلخرين، فإن اإلغراء هو في 

ق أنك وتريد أن تصد كحماس. تنشغل بتخيالتهمكون تلك، ل تمجيدهممستوى لاالرتقاء 
. دون إدراك ذلك، تبدأ في لعب الدور الذي ون تصور ي كما عظيم أو قوي أو متعاطف

. ومع ذلك، من ايتوقون إليه التياألم أو األب شخصية أن تلعبه. تصبح  يريدونه منك
ال يمكنك أن تكون نفسك؛ أنت لست موضع تقدير  -المؤكد أنك ستستاء من ذلك 

 .تقع في الشركدرك هذه الديناميكية قبل أن لصفاتك الحقيقية. من األفضل أن ت

بالنسبة للمرأة في هذا السيناريو، فإن الرجل الذي  :الشيطاني )الُمستعصي(الرومانسي 
قد يبدو وكأنه أشعل النار، وهو النوع  -غالبًا ما يكون أكبر سًنا وناجًحا  -يبهرها 

عندما يكون في حالة الذي ال يسعه إال أن يطارد الشابات. لكنه أيًضا رومانسي. 
 .المرأة  يغدق اهتمامه علىحب، فإنه 

. كيف ال على تخيالتهالهتمامه. انها سوف تلعب  أنها ستغريه وتصبح هدفاً  تقرر
في حبه. لكنه بطريقة ما ليس قوًيا أو  تغرق يريد أن يستقر معها ويصلح نفسه؟ سوف 

ال تحصل  وهيقلياًل.  نفسههو مستغرق في ذكورًيا أو رومانسًيا كما كانت تتخيل. 
 .ال يمكن إصالحه، ويتركهاهو دوم طوياًل. يعلى االهتمام المطلوب، أو أنها ال 

إلى حد ما مع األب.  مغناجةهذا غالًبا ما يكون إسقاًطا للنساء الالتي لديهن عالقات 
 .اً وابنتهم الصغيرة أكثر سحرًا ومرحغالبًا ما يجد هؤالء اآلباء زوجاتهم مملة، 
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في لعب نوع الفتاة  وماهرةن إلى االبنة لإللهام؛ تصبح الفتاة مدمنة على انتباههم و أيلج
التي يريدها األب. انه يعطيها شعور القوة. يصبح هدفها مدى الحياة الستعادة هذا 

معها. أي ارتباط بشخصية األب سوف يشعل آلية اإلسقاط،  ترتبطاالهتمام والقوة التي 
 لطبيعة الرومانسية للرجل.وسوف تخترع أو تبالغ في ا

ذي أواله األب لهن. باالهتمام المبكر ال اتالنساء في هذا السيناريو محاصر  تصبح
للحصول على هذا االهتمام  تومغازال اتباستمرار وملهم اتساحر  نّ يجب أن يك
الكثير من  تستوعب، لكن مع ميزة ذكورية عدوانية، إغوائي األنيما لديهمالحًقا. إن 
في بحث مستمر عن رجل غير موجود. إذا كان الرجل يقًظا تماًما  ن. لكنهطاقة األب

إليه على أنه ضعيف  ن ن بالملل معه. سوف ينظر ، فسوف يشعر ورومانسًيا بال كلل
لرجلهم الخيالي وإلى النرجسية  المستعصي سرًا إلى الجانب الشيطاني ينجذبنللغاية. 

في هذا اإلسقاط باالستياء على مر التي تأتي معه. سوف تشعر النساء المحاصرات 
تخيالت الرجال والقليل السنين حول مقدار الطاقة التي يجب أن تنفقها في اللعب على 

ن عليه في المقابل. السبيل الوحيد للخروج من الفخ لهؤالء النساء هو رؤية الذي يحصل
ضرر الذي النمط نفسه، والتوقف عن ميثولوجيا األب، والتركيز بداًل من ذلك على ال

 أحدثه بسبب االهتمام غير المناسب الذي أواله لهن.

يعتقد أنه وجد المرأة المثالية. سوف تعطيه ما فقده في عالقاته  المراوغة: امرأة الكمال
أو شرارة إبداعية.  والتعاطفأو بعض الراحة  الجموحالسابقة، سواء كان ذلك بعض 

إال أنه  ،ات الفعلية مع المرأة المعنيةقاءعلى الرغم من أنه كان لديه القليل من الل
ثقته في  تبها، زاد إليجابية معها. وكلما زاد تفكيرهيمكنه تخيل جميع أنواع التجارب ا

أنه ال يستطيع العيش بدونها. عندما يتحدث عن هذه المرأة المثالية، ستالحظ أنه ال 
نجح في إقامة عالقة، يوجد الكثير من التفاصيل الملموسة حول ما يجعلها مثالية. إذا 
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فسوف يصاب باإلحباط بسرعة. إنها ليست من اعتقد أنها كانت؛ لقد ضللت به. ينتقل 
  .عليها خياله لُيسقطبعد ذلك إلى المرأة التالية 

. أنه يحتوي على جميع العناصر التي يعتقد ي هذا هو شكل شائع من اإلسقاط الذكور 
ليها من النساء األخريات في حياته. هذا أنه لم يحصل عليها من والدته، ولم يحصل ع

الرفيق المثالي سوف يطارد أحالمه. لن تظهر له في صورة شخص يعرفه؛ إنها امرأة 
غالًبا ما تكون شابة، ومراوغة، ولكنها تعد بشيء رائع. في الحياة  -تصمم في خياله 

ادة ما تكون الحقيقية، تميل أنواع معينة من النساء إلى إطالق هذا اإلسقاط. إنها ع
بذاتها، وال  المكتفية -صعبة للغاية لتتماشى مع ما أسماه فرويد بالمرأة النرجسية 

 الصميمتحتاج حًقا إلى رجل أو أي شخص إلكمالها. يمكن أن تكون باردة قلياًل في 
بدو ت، يمكن أن وشاشة فارغة يمكن للرجال أن يعرضوا عليها ما يريدون. بداًل من ذلك

مليئة بالطاقة اإلبداعية ولكن دون شعور واضح بهويتها. بالنسبة  أنها روح حرة،
 .، شرارة كبيرة لخيالهم، وإغراء لتخفيف عقولهم الصلبةربة اإللهامللرجال هي بمثابة 

الرجال المعرضين لهذا اإلسقاط غالًبا ما يكون لديهم أمهات لم يكونوا هناك من 
لم  الذي والتأكيدبن أن يمنحها االهتمام أجلهم. ربما كانت مثل هذه األم تتوقع من اال

 .ا من زوجهامتحصل عليه

بسبب هذا االنعكاس، عندما يصبح الفتى رجاًل، يشعر بالفراغ الكبير الذي يحتاجه 
باستمرار لملء الفراغ. إنه ال يستطيع أن يلفظ ما يريده بالضبط أو ما فاته، ومن هنا 

المنال  ةبعيده الصورة المراوغة هذسوف يقضي حياته في البحث عن  غموض خياله.
ولن يستقر أبًدا على أنثى من اللحم والدم. سيكون دائًما الشخص التالي الذي سيكون 

المشكلة التي واجهها مع والدته،  كرر، فسيمثالًيا. إذا وقع على هذا النوع النرجسي
، ومتأملة، مةحال األنيما لديهحيث يقع على عاتق امرأة ال تستطيع أن تعطيه ما يريد. 

 مزاجية، وهذا هو السلوك الذي يميل إلى إظهاره عندما يكون في حالة حب.و 
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يجب أن يتعرف الرجال من هذا النوع على طبيعة نمطهم. ما يحتاجونه حًقا هو 
العثور على امرأة حقيقية والتفاعل معها، وقبول عيوبها التي ال مفر منها، وإعطاء 

يفضلون مطاردة خيالهم، ألنهم في مثل هذا السيناريو المزيد من أنفسهم. غالًبا ما 
يسيطرون ولهم الحرية في المغادرة عندما تبدأ الحقيقة. لكسر هذا النمط، سيتعين على 
هؤالء الرجال التخلي عن جزء من هذه السيطرة. عندما يتعلق األمر بحاجتهم إلى 

ا إلخراج المزيد من األنيم، خطأ، عليهم أن يتعلموا إيجاد مثل هذا اإللهام من الداخل
عن روحهم األنثوية ويحتاجون إلى تخفيف عمليات  داخل أنفسهم. هم معزولون جداً 

، فإنهم من المرأة الخياليةا الجموح هذ إلى من خالل عدم الحاجةالتفكير الخاصة بهم. 
 .سوف يتصلون بشكل أفضل بالمرأة الحقيقية في حياتهم

أة التي تنجذب إلى هذا النوع، فإن الرجل الذي يثير للمر  بالنسبة المتمرد المحبوب:
نه غير ملتزم. على عكس الرومانسي اهتمامها لديه ازدراء ملحوظ للسلطة. إ

. كما أنه يميل إلى أن اً ، فإن هذا الرجل غالبًا ما يكون شاًبا وغير ناجحالشيطاني
من  -ًما جًدا ا محرّ وجود عالقة معه سيكون أمرً  يكون خارج دائرة معارفه المعتادة. إن

، نشأت العالقةالمؤكد أن والدها لن يوافق، وربما ليس صديقاتها أو زمالئها. إذا 
فسترى جانًبا مختلًفا تماًما عنه. إنه ال يستطيع القيام بعمل جيد، ليس ألنه متمرد 

، إال أنه تقليدي يقرأس الحلالولكن ألنه كسول وغير فعال. على الرغم من األوشام و 
 .سيطر. سوف تنفصل العالقة، لكن الخيال سيبقىومتحكم مية و للغا

كان بعيًدا  وذكوري حيثالمرأة التي لديها هذا اإلسقاط غالًبا ما كان لها أب قوي 
لم  -وصارًما. يمثل األب النظام والقواعد واالتفاقيات. كان غالًبا ما ينتقد ابنته تماًما 

في. لقد استوعبت هذا الصوت الناقد وسمعت تكن أبًدا جيدة أو جميلة أو ذكية بما يك
صوته في رأسها طوال الوقت. كفتاة، كانت تحلم بالتمرد وتأكيد نفسها ضد سيطرة 

 .الوقورةطاعة ولعب االبنة الاألب، لكنها غالًبا ما كانت تتحول إلى 
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 هو غاضب جداً الذي ، األنيما لديهاودخلت في تّم قمعها رغبتها في التمرد  إن
، فإنها تتطلع إلى الخارج في صورة الذكر . بداًل من تطوير التمرد بنفسهاوُمستاء

خيل خياالت تالمتمرد. إذا شعرت أن رجاًل قد يكون هكذا، بناًء على مظهره، فإنها ست
مشحونة وجنسية. في كثير من األحيان تختار رجاًل شاًبا نسبًيا ألن هذا يجعله أقل 

وعدم نضجه يجعل من المستحيل تقريًبا تكوين  . لكن شبابهذكوري تهديًدا وأقل من 
 عالقة مستقرة، وسوف يخرج جانبها الغاضب وهي تنمو بخيبة أمل.

بمجرد أن تعترف المرأة بأنها عرضة لهذا اإلسقاط، يجب عليها أن تتصالح مع حقيقة 
 بسيطة: ما تريده حًقا هو تطوير االستقالل، والتأكيد، والقدرة على العصيان في نفسها.

لم يفت األوان بعد على القيام بذلك، ولكن يجب بناء هذه الصفات وتطويرها في 
وخرق بعض القواعد، وما إلى  ،ول "ال"خطوات صغيرة، وتحديات يومية تمارس فيها ق

 .، يمكن أن تبدأ في إقامة عالقات أكثر مساواة ومرضيةذلك. لتصبح أكثر حزماً 

تبدو المرأة التي تبهره مختلفة تماًما عن تلك  بالنسبة للرجل المعني، المرأة الساقطة:
التي عرفها. ربما تأتي من ثقافة أو طبقة اجتماعية مختلفة. ربما هي ليست متعلمة 
كما هو. قد يكون هناك شيء مشكوك فيه حول شخصيتها وماضيها؛ انها بالتأكيد أقل 

بدو أنها في حاجة إلى . يغير مصقولة. إنه يعتقد أنها النساء معظم من جسدياً  تقييداً 
الحماية والتعليم والمال. سيكون هو الذي ينقذها ويرفعها. لكن بطريقة أو بأخرى كلما 

 .ما اتضح كما كان يتوقع اقترب منها، قلّ 

قوية في طفولتهم. لقد اللرجال من هذا النوع في كثير من األحيان شخصيات األم 
المدرسة. ينجذبون بوعي إلى أصبحوا أوالد طيبين مطيعين وطالب ممتازين في 

ون لكن من د وكامالت. اتيبدون جيد اللواتيالنساء المتعلمات تعليمًا جيدًا، ألولئك 
تي يعانين من العيوب والسوء والشخصيات المشكوك واوعي يتم جذبهم إلى النساء الل

نه إ -العاهرة فيها. يشتهون سرا ما هو عكس أنفسهم. إنه االنقسام الكالسيكي لألم / 
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لمرأة الساقطة، ل، أقوى للعاهرة جسديةشعر بجاذبية ي األم للزوجة ولكنه صورةريد ي
ية واألرضية حب عرض جسدها. لقد قمعوا الجوانب المرحة والحسّ ت التيالنوع 

للشخصية التي كانوا يتمتعون بها كأوالد. إنها جامدة ومتحضرة للغاية. الطريقة الوحيدة 
 ن يبدو  اللواتيرتباط بهذه الصفات هي من خالل النساء التي يمكنهم من خاللها اال

 . مأنهن مختلفات للغاية عن أنفسه

التي يبدو أن هؤالء النساء يعدن بها.  الشقيةولكن ما يجذبهم حًقا هو الخطر والملذات 
نيما األ. لهنما ينتهي بهم األمر إلى بيادق  غالباً ، التقليل من قوة هؤالء النساءعبر 

 .سلبي ومازوشيو ه الخاص بهم

يحتاج الرجال الذين يشاركون في هذا النوع من اإلسقاط إلى تطوير جوانب أقل تقليدية 
جربة تجارب جديدة في شخصيتهم. إنهم بحاجة إلى التحرك خارج منطقة راحتهم وت

المزيد من التحديات، وحتى القليل من الخطر الذي سيساعد في  منهم تطلبيبمفردهم. 
 .تليينهم

يحتاجون إلى المخاطرة في العمل. كما يحتاجون إلى تطوير الجانب المادي ربما 
لشخصيتهم. من دون الحاجة إلى الحصول على ما يتوقون إليه من خالل  والحسيّ 

رضوا رغباتهم مع أي نوع البحث عن نوع "المرأة الساقطة" ، فيمكنهم في الواقع أن يُ 
 .ملذات مذنبة بإحياءودهم في ضالل، قتبشكل سلبي ل ا، وليس في انتظارهمن النساء

الثقة والقوة. يمكن أن ب يبدو بارًعا، ماهًرا، قوًيا، ومستقًرا. انه يشعّ  الرجل المتفوق:
ون يكون رجل أعمال رفيع المستوى، وأستاذ وفنان ومعلم. على الرغم من أنه قد يك

بالنسبة للمرأة التي منحه هالة جذابة. تفإن ثقته بنفسه  ،أكبر سنًا وليس جذاًبا جسدًيا
 .بالقوة والتفوق  اً تنجذب إلى هذا النوع، فإن العالقة معه ستمنحها شعوًرا غير مباشر 
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هذا النوع من اإلسقاط شائع بين النساء. إنه ينبع من مشاعر الدونية. استوعبت المرأة 
ها ، والذين قللوا من تقدير في هذه الحالة أصوات األب واآلخرين الذين انتقدوها بشدة

من خالل إخبارها بمن هي وكيف ينبغي أن تتصرف. وألنها لم تطور مطلًقا  الذاته
قوتها أو ثقتها بنفسها، فإنها تميل إلى البحث عن هذه الصفات لدى الرجال والمبالغة 

 هاذاتل هاتدني احترامب يشعرون في أي آثار لها. كثير من الرجال الذين يستجيبون لها 
امرأة، غالًبا ما تكون أصغر من م يحبون االهتمام المحبب . إنهاً مغري ذلك ويجدون 

ستاذ األكالسيكية هو  ذلك. سيكون عليها أن يحكموها ويسيطرواسًنا، والذين يمكنهم 
 .الطالب مغوياً 

كما تتخيل، فإن  بأنفسهم وواثقين والمعينوألن هؤالء الرجال نادرًا ما يكونون أذكياء 
، وتنحني حاصر في تدني تقديرها لذاتهاأو تُ  حل،وتر المرأة إما تشعر بخيبة أمل 

 .بها وتلوم نفسها على أي مشاكل اتهلتالعب

ما تحتاجه مثل هذه المرأة هو أن تدرك أواًل أن مصدر انعدام أمنها هو اآلراء النقدية 
لآلخرين، التي قبلتها واستوعبتها. إنه ال ينبع من افتقارها المتأصل إلى الذكاء أو 

ب عليها العمل بنشاط على تطوير ثباتها وثقتها بنفسها من خالل الجدارة. يج
القيام بمشروعات، وبدء عمل تجاري، وإتقان حرفة. مع الرجل، يجب  —تصرفاتها 

عليها أن ترى نفسها على قدم المساواة الطبيعية، يحتمل أن تكون قوية وخالقة كما 
كن من قياس القيمة الحقيقية ثقتها الحقيقية بالنفس، ستتم معهي، أو أكثر من ذلك. 
 .للشخصية التي تلتقي بها

، لكن حياته صعبة. إنه عالم قاس  ال يرحم، وليس وطموح مندفع المرأة التي تعبده:
من السهل العثور على أي راحة. يشعر بشيء مفقود في حياته. ثم تأتي امرأة تهتم به 

 .تهالها ولطاق بقوة كبيرة بأنه منجذباً شعر فيبه.  ةدافئة وجذابة. يبدو أنها معجب
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هذه هي المرأة التي تكمله، لتريحه. ولكن بعد ذلك، مع تطور العالقة، لم تعد تبدو 
لطيفة جًدا ومتيقظة للغاية. هي بالتأكيد توقفت عن اإلعجاب به. ويخلص إلى أنها 

 .خدعته أو تغيرت. مثل هذه الخيانة تجعله غاضًبا

من نوع معين من العالقة مع األم، فهي تعشق ابنها ري عموًما و ينبع هذا اإلسقاط الذك
وُتظهر له االهتمام. ربما هذا هو التعويض عن عدم الحصول على ما تريده من 

، نتباهها ويتوق إلى وجودها الدافئزوجها. هي تمأل الولد بثقة. يصبح مدمًنا على ا
 .ما تريده وذلك

ًما االرتقاء إلى مستوى توقعات عندما يكبر، يكون غالًبا طموًحا جًدا، ويحاول دائ
 اومن ثم وضعه لمالحقتهوالدته. هو يدفع نفسه بقوة. لقد اختار نوًعا معيًنا من النساء 

 وضخ األنا. به عجابواإل إراحتهمن أجل  —عب دور األم بمهارة لتل

في كثير من الحاالت، ستفهم المرأة كيف استغلها في هذا الدور، وستستاء منه. سوف 
الذي  . سوف يلومها على التغيير، لكنه في الواقع هوومبجالً  ن كونها مهدئاً تتوقف ع

جعلها تتفق مع توقعاته. سيكون  ويحاولالصفات التي لم تكن موجودة أبًدا  ُيسقط
االنفصال الذي أعقب ذلك مؤلمًا للغاية بالنسبة للرجل، ألنه استثمر الطاقة منذ سنواته 

جر من شخصية األم. حتى إذا نجح في جعل المرأة األولى وسيشعر بذلك على أنه هُ 
تلعب الدور، فسوف يشعر هو نفسه باالستياء من اعتماده عليها، ونفس التبعية 

لديه حافة حادة  لألنيماتخريب العالقة أو االنسحاب. قد يقوم بواالزدواجية تجاه والدته. 
 .، وعلى استعداد دائًما لتقديم الشكوى واللومومبادلة للتهم

الرجل في هذه الحالة يجب أن يرى نمط هذه العالقات في حياته. ما ينبغي أن يشير 
داخل المزيد من الصفات األمومية التي الر من يتطو هو أنه يحتاج إلى  إليه هذا
 .على النساء ُيسقطها
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يجب أن يرى أن طبيعة طموحه تنبع من رغبته في إرضاء والدته واالرتقاء إلى مستوى 
ه يميل إلى قيادة نفسه بشدة. يجب عليه أن يتعلم الراحة وتهدئة نفسه، توقعاتها. إن

 .عن إنجازاته لالنسحاب من وقت آلخر ويكون راضياً 

بشكل كبير. سوف يجب أن يكون قادًرا على رعاية نفسه. هذا سوف يحسن عالقاته 
 ساءبالنبه. سيتصل  ىعتن، بداًل من االنتظار ليكون محبوًبا ويُ يعطي أكثر من ذلك

، وفي النهاية سيشعرن بدافع غير واعي لتوفير المزيد من الراحة التي نكما ه
 .إلى ذلك ن، دون أن يتم دفعهيحتاجها

 

 األصلية الرجل األصلي   المرأة

. من خالل االرتباط أكثر أساسيةفهم: تحتوي العودة إلى طبيعتك األصلية على قوة إ
داخلك، ستطلق العنان للطاقة التي تم قمعها؛  الذكوريةباألجزاء األنثوية الطبيعية أو 

بط بشكل أفضل مع تالطبيعية. سوف تفهم وتر  تهعقلك استرداد سيوليسترد سوف 
نفسك من الدفاعية لديك فيما يتعلق بدورك بين الجنسين،  وتخّلصالجنس اآلخر؛ 

وسوف تشعر باألمان في من أنت. تتطلب هذه العودة أن تلعب مع أنماط التفكير 
ك. ولكن قبل توازن ذا يتوقف على عدملتمثيل التي هي أكثر ذكورية أو أنثوية، وهوا

وصف مثل هذه العملية، يجب علينا أواًل أن نتعامل مع تحامل إنساني متأصل بعمق 
 .حول المذكر والمؤنث

دعنا نقول أن هناك أنماط المؤنث والمذكر عندما يتعلق األمر بالتفكير، واتخاذ 
تعلم من التجربة، واالتصال بأشخاص آخرين. وقد انعكست هذه اإلجراءات، وال

ين. بعضها يرتبط باالختالفات األساليب في سلوك الرجال والنساء آلالف السن
يولوجية، والبعض اآلخر ينبع معظمها من الثقافة. من المؤكد أن هناك رجااًل سالف
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ميعنا تقريًبا غير متوازنين أكثر ذكورية، ولكن ج أنماطنساء بلديهم أنماط أنثوية أكثر و 
ه المعاكس. لدينا فقط من جهة أو أخرى. مهمتنا هي أن نفتح أنفسنا في االتجا

 .نخسرهال تناصالب

يميل التفكير الذكوري إلى التركيز على ما يفصل  أساليب التفكير الذكورية واألنثوية:
شياء الظواهر عن بعضها البعض ويصنفها. إنه يبحث عن التناقضات بين األ

لتصنيفها بشكل أفضل. إنه يريد فصل األشياء، مثل اآللة، وتحليل األجزاء المنفصلة 
التي تدخل في الكل. عملية التفكير الخاصة به خطية، حيث تحدد تسلسل الخطوات 
التي تدخل في حدث ما. يفضل أن ننظر إلى األشياء من الخارج، مع انفصال 

إلى تفضيل التخصص، والحفر بعمق في شيء عاطفي. تميل طريقة التفكير الذكورية 
محدد. إنه لمن دواعي السرور في الكشف عن الترتيب في الظواهر. إنه يحب بناء 

 .هياكل معقدة، سواء في كتاب أو في عمل تجاري 

التفكير األنثوي يوجه نفسه بشكل مختلف. يحب التركيز على الكل، وكيفية اتصال 
الشاملة. عند النظر إلى مجموعة من األجزاء ببعضها البعض، الجشطالت 

رى مدى ارتباطها ببعضها البعض. بداًل من تجميد الظواهر يريد أن ي ، فإنهاألشخاص
ركز على العملية العضوية نفسها، وكيف ينمو ي، فإنه في الوقت المناسب لفحصها

شيء ما إلى آخر. في محاولة حل اللغز، سيفضل النمط األنثوي التأمل في جوانب 
ددة، واستيعاب األنماط، والسماح باإلجابات أو الحلول بالوصول إلى الفرد بمرور متع

الوقت، كما لو كانت بحاجة إلى طهيها. هذا الشكل من التفكير يؤدي إلى رؤى عندما 
تصبح الروابط الخفية بين األشياء مرئية فجأة في ومضات بديهية. على عكس 

ول أو أشكال مختلفة من المعرفة التخصص، فهو مهتم أكثر بكيفية اتصال حق
رغب في االقتراب ي، على سبيل المثال، سوف ببعضها البعض. في دراسة ثقافة أخرى 
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منها، لفهم كيفية تجربتها من الداخل. هو أكثر حساسية للمعلومات من الحواس، 
 .وليس فقط من التفكير المجرد

كثر عقالنية وعلمية، لكن هذا لفترة طويلة جًدا، ُينظر إلى األسلوب الذكوري على أنه أ
ال يعكس الواقع. أظهر جميع أعظم العلماء في التاريخ مزيًجا قوًيا من األساليب 
الذكورية واألنثوية. جاءت أعظم اكتشافات عالم األحياء لويس باستور من قدرته على 

في ذهنه، من أجل  بالنضوجفتح ذهنه ألكبر عدد ممكن من التفسيرات، للسماح لهم 
زا آينشتاين جميع أعظم اكتشافاته إلى ة الروابط بين الظواهر الواسعة النطاق. عَ رؤي

الحدس، حيث تخللت ساعات التفكير الطويلة عن األفكار المفاجئة حول الترابط بين 
بعض الحقائق. استخدمت عالمة األنثروبولوجيا مارغريت ميد أحدث النماذج المجردة 

ية بدقة، لكنها جمعت هذا مع أشهر من العيش من وقتها لتحليل الثقافات األصل
 داخلها واكتسبت شعوًرا من الوضع الداخلي.

في مجال األعمال التجارية، يعد وارن بافيت مثااًل على شخص يمزج بين األسلوبين. 
عندما يفكر في شراء شركة، فإنه يقوم بتقسيمها إلى األجزاء المكونة لها ويحللها بعمق 

أيًضا أن يشعر بالحيوية العامة للشركة، وكيفية ارتباط  إحصائي، لكنه يحاول
الموظفين ببعضهم البعض، وروح الشركة. مجموعة كما غرسها الرجل أو المرأة في 

الكثير من األشياء غير الملموسة التي يتجاهلها معظم رجال األعمال. إنه  -القمة 
 .ينظر إلى شركة من الخارج ومن الداخل

تقريًبا نحو أسلوب تفكير واحد. ما تريده لنفسك هو خلق  سوف يميل جميع الناس
توازن من خالل الميل أكثر في االتجاه اآلخر. إذا كنت أكثر في الجانب الذكوري، 
فأنت تريد توسيع الحقول التي تنظر إليها، وإيجاد روابط بين أشكال مختلفة من 

حتماالت، وإعطاء مزيد المعرفة. في البحث عن حلول، تريد التفكير في المزيد من اال
األكثر حرية. يجب أن تأخذ على  للترابطاتمن الوقت للعملية التداولية، والسماح 
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محمل الجد الحدس الذي يأتي إليك بعد الكثير من المداوالت، وليس خصم قيمة 
العواطف في التفكير. بدون الشعور باإلثارة واإللهام، يمكن أن يصبح تفكيرك قديًما 

 .وبال حياة

إذا كنت تميل أكثر في االتجاه األنثوي، فأنت بحاجة إلى أن تكون قادًرا على التركيز 
والحفر في مشكالت محددة، مما يقلل من الدافع لتوسيع نطاق البحث وتعدد المهام. 
عليك أن تجد المتعة في الملل في جانب واحد من المشكلة. إعادة بناء السلسلة 

تعطي عمق تفكيرك. أنت تميل إلى النظر إلى  السببية وتحسينها باستمرار سوف
الهيكل والنظام على أنهما مملتان، مع التركيز بشكل أكبر على التعبير عن الفكرة 

الء اهتمام عميق والشعور باإللهام. بداًل من ذلك، تحتاج إلى استنباط السعادة في إي
المواد الخاصة بك  أو المشروع. كونك مبدًعا وواضًحا في الهيكل سيمنحلهيكل الكتاب 

القدرة على التأثير على الناس. في بعض األحيان تحتاج إلى الحصول على مسافة 
 .عاطفية أكبر لفهم المشكلة، ويجب عليك إجبار نفسك على القيام بذلك

عندما يتعلق األمر باتخاذ إجراء، فإن الميل  أساليب العمل الذكورية واألنثوية:
. إذا كانت هناك والتغلبكشاف الموقف والهجوم الذكوري هو المضي قدًما واست

عقبات في الطريق، فستحاول دفعها، هذه الرغبة التي عبر عنها القائد العسكري القديم 
"إما سأعثر على طريقة أو أشق طريًقا". تستمد من السرور من  -هانيبال باقتدار 

قاللها ومساحة المخاطر. إنها تفضل الحفاظ على است واتخاذ االستمرار في الهجوم
 .للمناورة

عندما تواجه مشكلة أو الحاجة إلى اتخاذ إجراء، فإن األسلوب األنثوي يفضل غالًبا 
بحث في ياالنسحاب أواًل من الوضع الفوري والتفكير بشكل أعمق في الخيارات. سوف 

كثير من األحيان عن طرق لتجنب الصراع، لتهدئة العالقات، للفوز دون الحاجة إلى 
دع  -ب إلى المعركة. في بعض األحيان يكون أفضل إجراء هو عدم العمل الذها
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شنق نفسه من خالل أعماله يلعدو ا دعالديناميكي يلعب دوره لفهمه بشكل أفضل؛ 
 العدوانية.

في الغرب، يتم الحكم على هذا النمط األنثوي في اإلستراتيجية والتصرف بشكل 
فات األخرى ُينظر إلى األسلوب بشكل غريزي على أنه ضعيف وخجول. لكن في الثقا

، أو  wu-wei مختلف تماًما. بالنسبة إلى االستراتيجيين الصينيين، غالًبا ما يكون 
عدم التحرك، في قمة الحكمة والعمل العدواني عالمة على الغباء ألنه يضيق خيارات 

والسرعة الصبر والمرونة  -األنثوي  األسلوبالمرء. توجد في الواقع قوة هائلة ضمن 
. بالنسبة إلى محارب الساموراي العظيم مياموتو موساشي، فإن القدرة على في التكّيف

 اً ، كان ضروريالوقوف واالنتظار، للسماح للخصم بالتعب عقليًا قبل الهجوم المضاد
 .لتحقيق النجاح

بالنسبة ألولئك الذين لديهم ميل عدواني، سوف يأتي التوازن من تدريب نفسك على 
 .جع قبل اتخاذ أي إجراءالترا

عتادوا على درجات ي، من األفضل أن األنثوية باألسلوببالنسبة ألولئك الذين يتمتعون 
مختلفة من الصراع والمواجهة، بحيث يكون أي تجنب لها استراتيجًيا وليس خوًفا. وهذا 
يتطلب خطوات صغيرة، ومواجهة الناس بطرق صغيرة في المواقف اليومية قبل 

دائًما مشاعر الطرف  األخذ باالعتبارالحاجة إلى  أسقطمع النزاعات الكبيرة. التعامل 
اآلخر؛ في بعض األحيان يكون هناك أشخاص سيئون يحتاجون إلى اإلحباط ، كما 

 وتخييب. عليك أن تكون مرتاًحا بقولك "ال" يفعل سوى أن يقوييهمأن التعاطف ال 
األمور، ال يكون ذلك بسبب التعاطف  الناس. في بعض األحيان، عندما تحاول تهدئة

وتحتاج  وقوراً الناس. لقد تدربت على أن تكون  لعدم إرضاءأو اإلستراتيجية بل هو كره 
إلى التخلص من هذا الدافع. تحتاج إلى إعادة االتصال بالروح الجريئة والمغامرة التي 
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وم والدفاع. في لديك من قبل وتوسيع خياراتك االستراتيجية لتشمل كل من الهج تاكان
 بعض األحيان، يمكنك التفكير في األشياء والتوصل إلى العديد من الخيارات. 

كما أظهرت الدراسات، عندما  األساليب الذكورية واألنثوية للتقييم الذاتي والتعلم:
يرتكب الرجال أخطاء، يميلون إلى التطلع إلى الخارج ويجدون أشخاًصا أو ظروًفا 

شعور الرجال بالنفس ارتباًطا عميًقا بنجاحهم، وال يحبون أن  . يرتبطللومهاأخرى 
ينظروا إلى الداخل إذا فشلوا. هذا يجعل من الصعب التعلم من الفشل. من ناحية 
أخرى، يميل الرجال إلى الشعور بأنهم مسؤولون تماًما عن أي نجاح في الحياة. هذا 

يغذي ميولهم العظيمة.  سيجعلهم يتغاضون عن عنصر الحظ ومساعدة اآلخرين، مما
وبالمثل، إذا كانت هناك مشكلة، فإن األسلوب الذكوري هو محاولة تحديدها بمفردها 

فطلب المساعدة سيكون بمثابة اعتراف بالضعف. بشكل عام، سوف يبالغ الرجال  —
 .في تقدير قدراتهم ويظهرون ثقتهم في مهاراتهم التي ال تبررها الظروف في الغالب

ن إلى إلقاء لمِ ، فإنهم يَ رأة، فإن العكس هو الصحيح: عندما يحدث الفشلبالنسبة للم
للنظر أكثر عرضة  ن، فهوالتطلع إلى الداخل. إذا كان هناك نجاح ناللوم على أنفسه

ن يال ير  ن؛ انهن أنه من السهل طلب المساعدة. يجدنفي دور اآلخرين في مساعدته
وأقل  نإلى التقليل من شأن مهاراته نلمِ يَ هذا كعالمة على عدم كفاية الشخصية. 

 .عرضة للثقة العظيمة التي تغذي الرجال في كثير من األحيان

بالنسبة ألولئك الذين يتمتعون باألسلوب الذكوري، عندما يتعلق األمر بالتعلم وتحسين 
أن تنظر إلى الداخل عندما ترتكب أخطاء وأن  -نفسك  من األفضل عكس الترتيب 

عندما تنجح. سوف تكون قادًرا على االستفادة من التجربة من خالل  تنظر إلى الخارج
 .إسقاط الشعور بأن األنا لديك مرتبطة تماًما بنجاح كل إجراء أو قرار تتخذه
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؛ بداًل التغذية المرتجعةهذا االنعكاس كعادة. ال تخاف من طلب المساعدة أو  طّور
القدرة على طرح األسئلة  عادة أيًضا. يأتي الضعف من عدم ذلكمن ذلك، اجعل 

سوف يحفزك  ذلككما تتخيل.  اً أو ماهر  عظيماً ض رأيك الذاتي. أنت لست والتعلم. خفّ 
 .على تحسين نفسك بالفعل

، من السهل التغلب على أنفسهم بعد األنثوي  باألسلوببالنسبة ألولئك الذين يتمتعون 
ن قول الشيء نفسه عن . يمكجداً  الفشل أو األخطاء. يمكن أن يذهب التأمل بعيداً 

نسب النجاح لآلخرين. ستعاني النساء أكثر من الرجال من تدني احترام الذات، وهو 
أصوات انتقادية من اآلخرين.  نلكنه مكتسب. غالًبا ما يكون لديهأمر غير طبيعي و 

ص نفسك منها. نظًرا ألن اإلخفاقات هذه األصوات فور حدوثها وتخلّ  يجب أن تلتقط
ق ت قد تؤثر عليك بعمق، فقد تخشى تجربة شيء ما مرة أخرى، مما يضيّ أو االنتقادا

إمكانياتك التعليمية. تحتاج إلى اعتماد المزيد من الثقة بالنفس الذكورية، دون الغباء 
المصاحب. في اللقاءات اليومية، حاول إسقاط أو تقليل استجاباتك العاطفية لألحداث 

 سك على عدم تناول األشياء بشكل شخصي.ورؤيتها من مسافة أكبر. أنت تدرب نف

كما هو الحال مع الشمبانزي  األساليب الذكورية واألنثوية المتعلقة بالناس والقيادة:
من الذكور، في المجموعة التي تحدد األسلوب الذكوري هو طلب قائد، والتطلع إلى 

القادة  هذا الدور أو الحصول على السلطة من خالل كونك تابعا أكثر والء. سيقوم
أولئك  ويعاقبون  اً هرمي تسلسالً الرجال يبني بتعيين نواب مختلفين لتقديم عطاءاتهم. 

 .الذين يسقطون خارج الخط

هم في المجموعة. تمكانلدراك اإل ومفرطوإنهم على درجة عالية من الوعي بالمكانة، 
وب سوف يميل القادة إلى استخدام عنصر الخوف للحفاظ على تماسك المجموعة. أسل

المذكر من القيادة هو تحديد أهداف واضحة والوصول إليها. إنه يركز على النتائج، 
 .ومع ذلك يتم تحقيقها
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يتمثل األسلوب األنثوي في الحفاظ على روح المجموعة والحفاظ على سالسة العالقات 
مع وجود اختالفات أقل بين األفراد. إنه أكثر تعاطفا، بالنظر إلى مشاعر كل عضو 

لة إشراكهم أكثر في عملية صنع القرار. النتائج مهمة، ولكن الطريقة التي ومحاو 
 .أهمية تحققت بها، العملية، ال تقلّ 

بالنسبة ألولئك الذين يتمتعون باألسلوب الذكوري، من المهم توسيع مفهومك للقيادة. 
عندما تفكر أكثر في األفراد في الفريق وتخطط إلشراكهم بشكل أكبر، يمكنك 

 .ل على نتائج متفوقة، تشغل طاقة المجموعة وإبداعهاالحصو 

، بالنسبة ألولئك من الطراز األنثوي، يجب أال تخاف من االضطالع بدور قيادي قوي 
مشاعر الجميع ودمج أفكار الكثير من األخذ باالعتبار لخاصة في أوقات األزمات. 

التأكيد، خططك. رغم أن النساء مستمعات أفضل بُيضعف ضعفك و الناس سوف يُ 
فمن األفضل في بعض األحيان معرفة متى تتوقف عن االستماع وتواصل مع الخطة 

في  و األنانية، والمفرطالتي اخترتها. بمجرد أن تتعرف على األغبياء، وغير األكفاء
سعادة في التخلص من أولئك تجد الأن المجموعة، فمن األفضل أن تطردهم وحتى 

ليس  مرؤوسيكغرس لمسة من الخوف في إن ا. المجموعة بأكمله ن سقطو يُ الذين 
 دائًما أمًرا سيًئا.

إلى الرغبة في  ناهذه الطريقة: نحن مضطرون بطبيعتانظر إلى األمر ب ،أخيًرا
االقتراب أكثر من المؤنث أو المذكر، في شكل جاذبية لشخص آخر. ولكن إذا كنا 

. لعدة قرون، لك داخلياً حكماء، فإننا ندرك أننا مضطرون بنفس القدر إلى القيام بذ
، مصدر اإللهامكان الرجال ينظرون إلى النساء كمصادر لإللهام. والحقيقة هي أن 

نيموس سوف يجعلك األنيما أو األلكال الجنسين، يكمن في الداخل. إن االقتراب من 
تشعر الذي  االفتتان، والذي يحتوي على كنوز إبداعية غير مستغلة. كالوعيأقرب إلى 

، عملكبفيما يتعلق به مذكر في اآلخرين سوف تشعر اآلن الالمؤنث أو بيتعلق  به فيما
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، والحياة بشكل عام. كما هو الحال مع الشامان، ستصبح تلك الزوجة كتفكير وعملية 
 مصدرًا لقوى غريبة.الداخلي الداخلية أو الزوج 
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 الثالث عشرالقانون 

 تقانون التشتّ  -تقّدم بحّس الهدف 

 

إلى مخاطر الماضي، نحن البشر يجب  اإلرشاده اعلى عكس الحيوانات، مع غرائزه
أن نعتمد على قراراتنا الواعية. نبذل قصارى جهدنا عندما يتعلق األمر بمسارنا 
الوظيفي والتعامل مع النكسات الحتمية في الحياة. ولكن في الجزء الخلفي من عقولنا، 

الطريقة من  تلكحيث يتم سحبنا بهذه الطريقة وب، املبفقدان اتجاه شيمكننا اإلحساس 
، في هذا المكان؟ خالل مزاجنا وآراء اآلخرين، كيف انتهى بنا المطاف في هذا العمل

تجنب مثل هذا المصير لطريقة الراف يمكن أن يؤدي إلى طريق مسدود. إن حهذا االن
م مثل هذه المعرفة تطوير إحساس بالهدف، واكتشاف دعوتنا في الحياة واستخدابهي 

ذواقنا وميولنا. نحن نثق أ -إلى معرفة أنفسنا بشكل أعمق  فنصلإلرشادنا في قراراتنا. 
، حتى ا، ونعرف المعارك والطرق التي يجب تجنبها. حتى لحظات الشك لدينبأنفسنا

قوة ال تمتلك أفعالنا . مع هذه الطاقة والتوجيه، لزيادتنا صالبة –إخفاقاتنا لها هدف 
 ن وقفها.يمك

قة وناضجة، لكننا نعلم من الداخل للعالم متسّ  واجهةم أن نقدّ  . نودّ ون معقد نحن جميعاً 
أننا نخضع للعديد من الحاالت المزاجية المختلفة ونرتدي العديد من الوجوه المختلفة، 
حسب الظروف. يمكننا أن نكون عمليين، اجتماعيين، استقرائيين، غير عقالنيين، 

مزاج اللحظة. وهذه الفوضى الداخلية تسبب لنا في الواقع األلم. نحن اعتماًدا على 
نفتقر إلى الشعور بالتماسك واالتجاه في الحياة. يمكننا اختيار أي عدد من المسارات، 

من اعتماًدا على مشاعرنا المتغيرة، والتي تجذبنا بهذه الطريقة. لماذا اذهب هنا بدال ً 
نحقق األهداف التي نشعر أنها مهمة للغاية بالنسبة  هناك؟ نحن نتجول في الحياة، وال
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إمكاناتنا. اللحظات التي نشعر فيها بالوضوح والغرض تتالشى. لتهدئة  نحّققلنا، أو 
أنفسنا على إدمان مختلف، أو نتبع أشكااًل جديدة  نوقعاأللم الناجم عن عدم هدفنا، قد 

 .لبضعة أشهر أو أسابيع ثير اهتمامناتما  لقضيةمن المتعة، أو نعطي أنفسنا 

إيجاد إحساس أعلى بالهدف، وهي مهمة ستوفر لنا هو في إن الحل الوحيد للمعضلة 
اتجاهنا الخاص، وليس اتجاه آبائنا أو أصدقائنا أو نظرائنا. ترتبط هذه المهمة ارتباًطا 

 .وثيًقا بشخصيتنا الفردية، بما يجعلنا متميزين

دف يمنحنا التكامل والتوجيه اللذين نتوق إليه إن إيجاد هذا اإلحساس العالي باله
 .جميًعا

صوت. سوف يحذرك هذا  -فكر في "عمل الحياة" هذا الذي يتحدث إليك من الداخل 
الصوت غالًبا عندما تتورط في تشابكات غير ضرورية أو عندما تكون على وشك 

عر به. إنه اتباع مسارات مهنية غير مالئمة لشخصيتك، بسبب عدم االرتياح الذي تش
، تشعر افق مع طبيعتك. عندما تستمع إليهوجهك نحو األنشطة واألهداف التي تتو ي

أنك تتمتع بمزيد من الوضوح والكمال. إذا كنت تستمع عن قرب بما فيه الكفاية، 
ر إليه على أنه شيء روحي أو شيء نظَ فسيوجهك نحو مصيرك الخاص. يمكن أن يُ 

 .شخصي، أو كليهما

 

 عة البشريةمفاتيح للطبي

بطبيعتنا نحن البشر نتوق إلى الشعور باالتجاه. تعتمد الكائنات الحية األخرى على 
غرائز معقدة لتوجيه وتحديد سلوكها. لقد توصلنا إلى االعتماد على وعينا. لكن العقل 
البشري هو حفرة ال نهاية لها، فهو يوفر لنا مساحات ذهنية ال نهاية لها الستكشافها. 
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أخذنا خيالنا إلى أي مكان ويستحضر أي شيء. في أي لحظة، يمكن أن يمكن أن ي
نختار الذهاب في مئات االتجاهات المختلفة. بدون أنظمة أو معتقدات اإليمان 
المعمول بها، يبدو أننا ال نملك نقاط بوصلة واضحة لتوجيه سلوكنا وقراراتنا، وهذا 

 .يمكن أن يكون مجنوناً 

حدة للخروج من هذا المأزق، وهي بطبيعتها متاحة لكل لحسن الحظ، هناك طريقة وا
واحد منا. ليست هناك حاجة للبحث عن معلمين أو أن ينمو الحنين إلى الماضي 
وشكوكه. يوجد نظام بوصلة وتوجيه. إنه يأتي من البحث عن واكتشاف الغرض 

نهوض الفردي لحياتنا. هذا هو الطريق الذي سلكه أعظم المنجزين والمساهمين في ال
 .بالثقافة اإلنسانية، وعلينا فقط أن نرى الطريق إلى ذلك. وإليك كيف يعمل

التكوين الفريد  -كل فرد بشري فريد من نوعه. يتم إدراج هذا التفرد فينا بثالث طرق 
أدمغتنا، وتجاربنا مع مرور الحياة، تجارب  ترابط، والطريقة الخاصة لللحمض النووي 

في هذا التفرد والبذور التي يتم زرعها عند الوالدة،  ظرأنال تشبه أي تجارب أخرى. 
 .مع نمو محتمل. وهذا التفرد له غرض

ر لنا طريًقا للمتابعة، نظام توجيه إن السعي إلى التواصل مع هذا التفرد وتطويره يوفّ 
داخلي عبر الحياة. لكن االتصال بهذا النظام ال يأتي بسهولة. عادة ما تكون عالمات 

وجدنا أنفسنا منجذبين بشكل طبيعي إلى ربما ح لنا في الطفولة المبكرة. تفردنا أوض
مواضيع أو أنشطة معينة، على الرغم من تأثير والدينا. يمكننا أن نسمي هذه الميول 

 البدائية.

ق هذا الصوت من ِقبل رَ غيُ  السن، فيإلينا، مثل الصوت. لكن مع تقدمنا  تتحدث
ما و ، ما هو رائع، بعجبنالثقافة عموًما. قيل لنا ما الذي اآلباء واألقران والمعلمين وا
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ليس رائًعا. نبدأ في فقدان شعور من نحن، ما الذي يجعلنا مختلفين. نختار المسارات 
 .المهنية غير المناسبة لطبيعتنا

لالستفادة من نظام التوجيه، يجب أن نجعل االتصال بتفردنا قوًيا قدر اإلمكان، وأن 
نجحنا في القيام بذلك، نحن نكافأ بثراء.  إذ هذا الصوت. لدرجة أننا نتعلم الثقة في

لدينا شعور باالتجاه، في شكل مسار وظيفي شامل يتوافق مع ميولنا الخاصة. لدينا 
أهداف اتصال. نحن نعرف المهارات التي نحتاجها ونريد تطويرها. لدينا أهداف و 

شابكات التي تصرفنا عن أهدافنا، عندما نتحرك عن طريقنا أو نتورط في الت فرعية.
نشعر بعدم االرتياح ونعود بسرعة إلى مسارنا. قد نستكشف مغامرات لدينا، كما هو 
طبيعي بالنسبة لنا عندما نكون صغاًرا، ولكن هناك اتجاه نسبي الستكشافنا يحررنا من 

 .الشكوك واالنحرافات المستمرة

ا مركزة بشكل يًطا، أو أن تكون ميولنال يتطلب هذا المسار أن نتبع خًطا واحًدا بس
العديد من أنواع المعرفة. يتضمن طريقنا إتقان مجموعة  جذبضيق. ربما نشعر ب

متنوعة من المهارات والجمع بينها بطرق مبتكرة وخالقة للغاية. تسير هذه الطريقة في 
 .اسعاتباع المسار بشكل جيد مع أذواقنا الحديثة االنتقائية وحبنا لالستكشاف الو 

من خالل نظام التوجيه هذا، يمكننا تحويل القلق واإلجهاد إلى مشاعر مثمرة. في 
علينا إدارة قدر كبير من  -كتاب، عمل، ربح حملة سياسية  -محاولة لتحقيق أهدافنا 

 .القلق وعدم اليقين، واتخاذ قرارات يومية بشأن ما يجب القيام به

إذا فكرنا كثيًرا في  -مستويات القلق لدينا في هذه العملية، نتعلم كيفية التحكم في 
المدى الذي يجب أن نمضي فيه، فقد نشعر باإلرهاق. بداًل من ذلك، نتعلم التركيز 
على أهداف أصغر على طول الطريق، مع الحفاظ أيًضا على درجة من اإللحاح. 
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العمل، وهو ما يكفي لمواصلة عملنا ومواصلة تحسين  -ر القدرة على تنظيم قلقنا نطوّ 
 .ولكن ليس بقدر ما يشلنا. هذه مهارة حياة مهمة

التي تقاتل من أجل تلك  -في التاريخ العسكري، يمكننا تحديد نوعين من الجيوش 
، وتلك التي تقاتل إلى حد كبير من أجل المال، كجزء من وظيفة. أولئك قضية أو فكرة

رت التي تقاتل لنشر الذين يخوضون الحرب من أجل قضية، مثل جيوش نابليون بوناب
الثورة الفرنسية، يقاتلون بقوة أكبر. يربطون مصيرهم الفردي بمصير القضية واألمة. 
إنهم أكثر استعداًدا للموت في المعركة من أجل القضية. أولئك الذين في الجيش أقل 
حماًسا يكتسحون بروح المجموعة. يمكن للجنرال أن يطلب المزيد من جنوده. الكتائب 

وحدا ، وقادة الكتائب المختلفة أكثر إبداعا. ُيعرف القتال من أجل قضية باسم أكثر ت
ارتفعت الروح المعنوية ، األمر  كلما ،بالفضيةتصال االوكلما زاد  -مضاعف القوة 

الذي يترجم إلى قوة أكبر. مثل هذا الجيش يمكن أن يهزم في الغالب جيًشا أكبر من 
 .تحفيزاً ذلك بكثير ولكنه أقل 

كننا أن نقول شيًئا مماثاًل عن حياتك: إن العمل بإحساس كبير بالهدف هو يم
مضاعف للقوة. جميع قراراتك وأفعالك لها قوة أكبر وراءها ألنها تسترشد بفكرة وغرض 
مركزي. يتم توجيه الجوانب العديدة لشخصيتك إلى هذا الغرض، مما يوفر لك طاقة 

 .زخًما ال ُيطاق التحدياالرتداد من  أكثر استدامة. يمنحك تركيزك وقدرتك على

يمكنك أن تطلب المزيد من نفسك. وفي عالم حيث الكثير من الناس متعرجون، سوف 
تتغلب عليهم بسهولة وتجذب االنتباه لذلك. سوف يريد الناس أن يكونوا من حولك 

 .ب روحكلتشرّ 

األساسي الذي  مهمتك كطالب للطبيعة البشرية ذات شقين: أواًل، يجب أن تدرك الدور
يلعبه اإلحساس بالغرض في حياة اإلنسان. بحكم طبيعتنا، فإن الحاجة إلى الهدف لها 
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ه ما يوجّ  س. انظر إلى األشخاص من حولك وقِ جاذبية ال يمكن ألحد أن يقاومها
دوافعهم به هي الحرية في فعل ما يرضون  هل األنماط في خياراتهم. وشاهد، سلوكهم

المتعة، أو المال، أو االهتمام، أو السلطة من أجل  وراءالغالب األساسية؟ هل هم في 
؟ هذه هي األشياء التي يجب أن نسميها أغراض إليها لالنضمام قضيةمصلحتهم، أو 

زائفة، وهي تؤدي إلى سلوك هوس ونهايات مسدودة مختلفة. بمجرد تحديد األشخاص 
أو العمل معهم، ألنهم  وراء غرض كاذب، يجب عليك تجنب التعاقد معهم باندفاعهم

 .يميلون إلى جذبك إلى أسفل باستخدام طاقتهم غير المنتجة

ستالحظ أيًضا بعض األشخاص الذين يكافحون من أجل العثور على هدفهم في شكل 
م البعض. وأخيًرا، قد كما يمكنك مساعدتهم أو مساعدة بعضدعواتهم في الحياة. رب

شعور عالي نسبًيا بالهدف. سترغب في تتعرف على عدد قليل من األشخاص لديهم 
 بحماسهم.  اً مة عالقات صداقة معهم وتصبح مصاباقا

مهمتك الثانية هي العثور على إحساسك بالهدف ورفعه بجعل االتصال به عميًقا قدر 
. التي ال تهدأاإلمكان. إذا كنت شاًبا، فاستخدم ما تجده إلعطاء إطار شامل لطاقتك 

اجمع المغامرات، ولكن كل ذلك في إطار معين. األكثر استكشف العالم بحرية، و 
، خذ المهارات التي وضللت الطريقالمهارات. إذا كنت أكبر سنًا  أن ُتراكمأهمية، 

اكتسبتها وابحث عن طرق لتوجيهها بلطف في االتجاه الذي سيتوافق في النهاية مع 
 .العملية ميولك وروحك. تجنب التغييرات المهنية المفاجئة والشديدة غير

ضع في اعتبارك أن مساهمتك في الثقافة يمكن أن تأتي بعدة أشكال. ليس عليك أن 
تصبح رائد أعمال أو شخصية إلى حد كبير على المسرح العالمي. يمكنك أن تعمل 
بنفس الطريقة التي يعمل بها شخص واحد في مجموعة أو مؤسسة، طالما أنك تحتفظ 

 .لممارسة تأثيرك برفق ذلك بوجهة نظر قوية خاصة بك وتستخدم
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في أي حال، سوف ترغب في الذهاب إلى أبعد حد ممكن في تنمية تفردك واألصالة 
إلى حد  للتبديلالتي تتفق معه. في عالم مليء باألشخاص الذين يبدو أنهم قابلون 

غير قابلة  كخبراتو  كمهاراتبدالك. أنت ال مثيل لك. مجموعة كبير، ال يمكن است
 ذا يمثل الحرية الحقيقية والقوة المطلقة التي يمكن للبشر أن نملكها.للتكرار. وه

 

 بالهدفكبير  حّس ستراتيجيات لتطوير ا

بمجرد التزامك بتطوير أو تعزيز إحساسك بالهدف، يبدأ العمل الشاق. ستواجه العديد 
أصوات تشتيت انتباه اآلخرين الذين  -من األعداء والعقبات التي تعوق تقدمك 

 كتقدممع العمل نفسه و  كاطاتإحبحول دعوتك وتفردك؛ الملل و الشكوك  يغرسون 
؛ عدم وجود نقد موثوق من الناس لمساعدتك؛ مستويات القلق التي يجب عليك البطيء

إدارتها؛ وأخيرًا، اإلرهاق الذي يصاحب غالًبا العمل المرّكز على مدى فترات طويلة. 
 اعدتك على تجاوز هذه العقبات. تم تصميم االستراتيجيات الخمس التالية لمس

تبدأ هذه االستراتيجية من خالل البحث عن عالمات على  في الحياة. نداءكاكتشف 
عندما كانت في الغالب األوضح. يمكن لبعض  ،ميول البدائية في السنوات األولىال

ب الناس أن يتذكروا بسهولة مثل هذه المؤشرات المبكرة، لكن بالنسبة للكثيرين منا يتطل
فيها  نتَ تِ األمر بعض االستبطان وبعض الحفر. ما تبحث عنه هو اللحظات التي فُ 

بشكل غير عادي بموضوع معين، أو أشياء معينة، أو أنشطة وأشكال محددة من 
 .اللعب

في بعض األحيان يمكن أن تأتي هذه اللحظات عندما نكون كبار السن. وأحياًنا يمكن 
 .ين يكونون سادة في مجالهمأن تحدث أثناء مراقبة أشخاص آخر 
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كإشارة أخرى، قم بفحص اللحظات في حياتك عندما تكون مهام أو أنشطة معينة 
طبيعية وسهلة لك، مثل السباحة مع التيار. في أداء مثل هذه األنشطة، يكون لديك 
قدر أكبر من التسامح مع الملل من الممارسة. انتقادات الناس ال تثبطك بسهولة؛ أنت 

تتعلم. يمكنك مقارنة هذا مع الموضوعات أو المهام األخرى التي تجدها مملة تريد ان 
 .للغاية وال تفي بالغرض، مما يحبطك

فيما يتعلق بذلك، سوف ترغب في معرفة الشكل الخاص للذكاء الذي يتم توصيل 
عقلك به. في كتابه "إطارات العقل"، يسرد عالم النفس هوارد غاردنر أشكااًل معينة من 

أو تقارب معينين فيها. هذا يمكن أن يكون الرياضيات  موهبةكاء يكون للناس عادة الذ
والمنطق، والنشاط البدني، والكلمات، والصور، أو الموسيقى. يمكننا أيضا أن نضيف 
إلى هذه الذكاء االجتماعي، حساسية متفوقة للناس. عندما تشارك في النشاط الذي 

 .ا النوع من الذكاء الذي يناسب عقلك، فسوف يتوافق مع هذيبدو مالئماً 

من بين هذه العوامل المختلفة، يجب أن تكون قادًرا على تحديد الخطوط العريضة 
. في الجوهر، في هذه العملية، تكتشف نفسك، ما الذي يجعلك مختلًفا. أنت تعيد للنداء

الًبا ما تعريف نفسك باألشياء التي ال تحبها وال تحبها. في وقت الحق من الحياة، غ
بعمق بما يفعله اآلخرون ين ، متأثر نفقد االتصال بتفضيالتنا الخاصة باألشياء

 بالنداءوبالثقافة. أنت تطرح هذه التأثيرات الخارجية. كلما قمت بإجراء هذا االتصال 
 بشكل أعمق، زادت قدرتك على مقاومة األفكار السيئة لآلخرين. 

هنية فستحتاج إلى استكشاف مجال واسع نسبًيا ذا كنت شاًبا وبدأت للتو في حياتك المإ
كتابة، فجّرب كل الكلمات و انجذابك إلى ال ، إذا كانعلى سبيل المثال -يتعلق بميولك 

. إذا كنت أكبر سنًا ولديك تقع غلى األسلوب األنسبأنواع الكتابة المختلفة حتى 
لفعل وإيجاد طريقة المزيد من الخبرة، فستحتاج إلى اكتساب المهارات التي طورتها با
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جمع بين العديد من ييمكن أن  النداءالحقيقي. تذكر أن  نداءكلتكييفها أكثر في اتجاه 
 .ستعلمك تجربتك بالطريقةفالعملية مفتوحة؛  أبقِ الحقول التي تبهرك. 

أو تخيل أنه سيأتي إليك ببساطة بشكل طبيعي.  نداءكال تحاول تجاوز عمل اكتشاف 
مر قد يصل إلى عدد قليل من األشخاص في وقت مبكر من على الرغم من أن األ

الحياة أو في لحظة صاعقة، إال أنه بالنسبة لمعظمنا يحتاج إلى التأمل والجهد 
المستمر. إن تجربة المهارات والخيارات المتعلقة بشخصيتك وميلك ليست فقط الخطوة 

كون أهم خطوة في الوحيدة األكثر أهمية في تنمية إحساس عال  بالغرض، بل ربما ت
 .الحياة بشكل عام

، ستجعل من األسهل بكثير تجنب كل المآزق إن معرفة شخصيتك بطريقة فريدة
 .األخرى للطبيعة البشرية

المهارات مفتاح النجاح في أي مجال هو تطوير  .ةالسلبي والحوافزاستخدم المقاومة 
يدة ومبتكرة. لكن عملية ، والتي يمكنك دمجها الحًقا بطرق فر أواًل في مجاالت مختلفة

القيام بذلك يمكن أن تكون مملة ومؤلمة، ألنك تدرك حدودك ونقص المهارات النسبية 
لديك. يسعى معظم الناس، عن وعي أو بغير وعي، إلى تجنب الملل واأللم وأي شكل 
من أشكال الشدائد. يحاولون وضع أنفسهم في أماكن سيواجهون فيها انتقادات أقل 

فرص الفشل. يجب عليك اختيار التحرك في االتجاه المعاكس. تريد أن ويقللون من 
وشحذ  كمهاراتلبناء مستويات  تتبنى التجارب السلبية والقيود وحتى األلم كوسيلة مثالية

 .إحساسك بالهدف

عندما يتعلق األمر بالتمرين، فأنت تفهم أهمية وجود مستويات يمكن التحكم فيها من 
ها تؤدي الحًقا إلى القوة والقدرة على التحمل واألحاسيس اإليجابية األلم واالنزعاج، ألن

األخرى. سيأتي إليك الشيء نفسه من خالل تبني الملل في ممارستك. اإلحباط هو 
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عالمة على أنك تحرز تقدمًا ألن عقلك يدرك مستويات أعلى من المهارة التي لم 
 .تحصل عليها بعد

لموعد النهائي. إذا كنت تمنح نفسك عاًما إلنهاء تريد استخدام واحتضان أي نوع من ا
مشروع أو بدء عمل تجاري، فستستغرق عموًما سنة أو أكثر. إذا أعطيت نفسك ثالثة 
أشهر، فسوف تنهيها في وقت أقرب من ذلك بكثير، وستزيد الطاقة المركزة التي تعمل 

زم األمر، قم بها من مستوى مهارتك وتجعل النتيجة النهائية أفضل بكثير. إذا ل
 .بتصنيع المواعيد النهائية الضيقة بشكل معقول لتكثيف إحساسك بالهدف

بعضها  كلما تقدمت في طريقك، ستتعرض لمزيد من انتقادات األشخاص. قد يكون 
من الحسد. يمكنك التعرف على  يأتي ابناًء ويستحق االهتمام به، لكن الكثير منه
 يمضون في التعبير عن آرائهم السلبية. األخير من خالل لهجة الشخص العاطفية 

الشكوك حول قدرتك  ون غرسي، و ها شخصيةونجعلي، ويتحدثون بقسوة شديدة؛ بعيداً قلياًل 
إلى تفاصيل محددة حول  ون فتقر ي؛ على شخصيتك أكثر من العمل ويأكدون الشاملة، 

ذه ، فإن الحيلة ال تتمثل في استيعاب هاكتشافهاتحسين. بمجرد الوكيفية  هيةما
هو عالمة حصلوا عليها لك.  اً االنتقادات بأي شكل من األشكال. أن تصبح دفاعي

 .بداًل من ذلك، استخدم آرائهم السلبية لتحفيزك وإضافة شعورك بالهدف

طاقة اآلخرين. لهذا حن البشر معرضون للغاية لمزاج و ن الطاقة الهادفة. امتّص 
ئك الذين لديهم إحساس منخفض أو السبب، فأنت تريد تجنب الكثير من االتصال بأول

 .خاطئ بالغرض

ص الذين لديهم األشخاواالرتباط ب من ناحية أخرى، تريد دائًما محاولة العثور على
المثالي أو المعلم أو الشريك في المشروع.  المرشد. قد يكون هذا إحساس كبير بالهدف



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

208 
 

 من ل وحتىيميل هؤالء األشخاص إلى إبراز أفضل ما فيك، وستجد أنه من السه
 .انتقاداتهم ىتلقأن تالمنعش 

في هذه الحالة، تريد أن تجد أشخاًصا براغماتيين وليسوا مجرد أشخاص يتمتعون 
بالجاذبية أو البصيرة. تريد مشورتهم العملية، واستيعاب روحهم في إنجاز األمور. إن 
أمكن، اجمع من حولك مجموعة من األشخاص من مختلف المجاالت، كأصدقاء أو 
شركاء، يتمتعون بنفس الطاقة. سوف تساعد على رفع إحساس اآلخر بالهدف. ال 

 نفس التأثير. م. لن يكون لهينياالفتراض أو المرشدين للجمعيات تتوجه

بأهداف طويلة المدى سوف يجلب لك وضوًحا  االنشغال .اً ألهداف تنازليل اً سلم أنشأ
، على ءهمشروع أو عمل إلنشا - هائاًل وعزًما كبيًرا. يمكن أن تكون هذه األهداف

، بما يكفي إلبراز أفضل ما لديك. المشكلة، مع ذلك، هي طموح نسبًيا -سبيل المثال 
من  اإلى كل ما عليك فعله للوصول إليهأنها تميل أيًضا إلى توليد القلق أثناء النظر 

صغيرة النقطة الحالية. إلدارة مثل هذا القلق، يجب عليك إنشاء سلم من األهداف ال
على طول الطريق، والوصول إلى الحاضر. هذه األهداف تكون أكثر بساطة كلما 

، ويمكنك تحقيقها في أطر زمنية قصيرة نسبًيا، مما يمنحك لحظات أكثرالسلم  نزلت
أصغر. كل يوم أو أسبوع يجب  مهامدائما المهام إلى قّسم من الرضا وشعوًرا بالتقدم. 

سيساعدك هذا على التركيز وتجنب التشابك أو  أهدافًا مصغرة. أن يكون لديك
 .االلتفافات التي ستهدر طاقتك

ترغب في تذكير نفسك باستمرار بالهدف األكبر، لتفادي فقدان سفي الوقت نفسه، 
المسار أو التورط في التفاصيل. عد بشكل دوري إلى رؤيتك األصلية وتخيل الرضا 

الوضوح  ذلك . سيعطيكباالستكمال الهائل الذي ستحصل عليه عندما يتعلق األمر
ويلهمك إلى األمام. سوف تحتاج أيًضا إلى درجة من المرونة مضمنة في العملية. في 
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لحظات معينة، تعيد تقييم تقدمك وتعديل األهداف المختلفة حسب الضرورة، وتتعلم 
 .نهباستمرار من التجربة وتتكيف مع هدفك األصلي وتحسّ 

لة من النتائج واإلنجازات العملية، وليس قائمة باألحالم تذكر أن ما تتابعه هو سلس
غير المحققة والمشاريع المجهولة. العمل بأهداف أصغر مدمجة سيبقيك في هذا 

 .االتجاه

ولعل أكبر صعوبة ستواجهها في الحفاظ على إحساس عال  نفسك في العمل.  إفقد
لتضحيات التي تترافق ومتسق بالهدف هو مستوى االلتزام المطلوب بمرور الوقت وا

مع ذلك. عليك أن تتعامل مع لحظات كثيرة من اإلحباط والملل والفشل، واإلغراءات 
 التي ال تنتهي في ثقافتنا لمزيد من المتعة الفورية. 

لتعويض هذا الملل، يجب أن يكون لديك لحظات من التدفق يصبح فيها عقلك غارًقا 
مشاعر الهدوء العميق والفرح.  تواجهاألنا. جًدا في العمل الذي تنقله إلى ما وراء 

بمجرد حصولك  -"تجارب الذروة"  ذلك ب أطلق عالم النفس أبراهام ماسلو على
تغيرت إلى األبد. سوف تشعر باإلكراه لتكرارها. وعندما تشعر  تكون قدعليها، 

 .بالمكافأة على تفانيك وتضحياتك، سيتم تكثيف إحساسك بالهدف

التجارب، ولكن يمكنك إعداد المسرح لها وزيادة احتماالتك بشكل  ال يمكن تصنيع هذه
على  -كبير. أواًل، من الضروري االنتظار حتى تصل إلى أبعد من ذلك في العملية 

األقل أكثر من منتصف الطريق من خالل مشروع، أو بعد عدة سنوات من الدراسة 
 .في مجال عملك

ل طبيعي بجميع أنواع المعلومات في مثل هذه اللحظات، سوف يمتلئ عقلك بشك
والممارسة، وقد حان وقت تجربة الذروة. ثانًيا، يجب أن تخطط لمنح نفسك وقًتا 

بأكبر عدد ممكن من الساعات في اليوم قدر اإلمكان، وأكبر عدد  -متقطًعا للعمل 
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من األيام في األسبوع. لهذا الغرض، يجب عليك التخلص بدقة من المستوى المعتاد 
 .نحرافات، حتى تخطط لالختفاء لفترة من الوقتمن اال

. التقديرثالًثا، يجب أن يكون التركيز على العمل، وليس على نفسك أبًدا أو الرغبة في 
دمج عقلك مع العمل نفسه، وأي أفكار تدخلية من غرورك أو شكوك حول فأنت ت

ل كبير نفسك أو هواجس شخصية ستقطع التدفق. لن تجد هذا التدفق عالجًيا بشك
 .فحسب، بل سيؤدي أيًضا إلى نتائج غير مبدعة

انظر إلى هذا كشكل من أشكال التفاني الديني لعمل حياتك. سيؤدي هذا اإلخالص 
في نهاية المطاف إلى لحظات من االتحاد مع العمل نفسه، ونوع من النشوة يستحيل 

 إلى أن تختبره. تعّبر عنهأن 

 

 الكاذبة األهدافإغراء 

ة التي نشعر بها تجاه إيجاد هدف تأتي من عنصرين في الطبيعة البشرية. إن الجاذبي
أواًل، ال يمكننا االعتماد على الغرائز مثلما تفعل الحيوانات األخرى، فنحن نحتاج إلى 
بعض الوسائل إلحساس االتجاه، طريقة لتوجيه وتقييد سلوكنا. ثانيًا، نحن البشر ندرك 

يارات اآلخرين في عالم شاسع. نحن ندرك معدل عقوبتنا كأفراد في عالم يضم مل
الوفيات لدينا، وكيف سيتم ابتالعنا في نهاية المطاف في األبدية من الزمن. نحتاج 

 .، وأن نكون مرتبطين بشيء يتجاوزناأفرادأن نشعر بأننا أكبر من مجرد 

 والشعور بالتعالي بثمن بخس، للعثور عليه في الهدفيسعى كثير من الناس لخلق 
الطريقة األسهل واألكثر سهولة، بأقل قدر من الجهد. مثل هؤالء الناس يسلمون 

زائفة، تلك التي تزود مجرد وهم بالهدف. يمكننا أن نقارنهم بأهداف  أهدافأنفسهم إلى 
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فكرة، نداء، إحساس  الحقيقي يأتي من الداخل. إنه الهدفحقيقية بالطريقة التالية: 
رابطون بها بشكل شخصي ووثيق. إنه خاص بنا؛ قد يكون بالمهمة التي نشعر بأننا مت

. إذا ، لكن ال أحد يفرضه علينا وال يمكن ألحد أن يأخذهمصدر إلهام لنا من اآلخرين
جعل ننذهب من خالل التأمل الصارم و  إذكنا متدينين، فنحن ال نقبل العقيدة فقط؛ 

أنظمة  -ن مصادر خارجية ألنفسنا. تأتي األغراض الخاطئة م ، وفياً يإيماننا الداخل
 .االعتقاد التي نبتلعها بالكامل، بما يتوافق مع ما يفعله اآلخرون 

ن مهاراتنا ونشحذ يقودنا الهدف الحقيقي إلى األعلى، إلى مستوى أكثر إنسانية. نحسّ 
الخاطئة إلى األسفل،  األهداففي المجتمع. تؤدي  ومساهمتناعقولنا؛ ندرك إمكاناتنا 

إلى اإلدمان، وفقدان القوى العقلية، والمطابقة  —يواني من طبيعتنا إلى الجانب الح
 .غير الواعية، والسخرية

كلنا في مرحلة ما  من األهمية بمكان أن ندرك هذه األشكال الخاطئة من الهدف. حتماً 
. إذا تمكنا من القضاء على الدافع ةورخيص يةوشعب ةسهل األنه اعليه نقعمن حياتنا 

ال السفلية، فإننا ننجذب بشكل طبيعي نحو األعلى، في بحثنا الذي ال تجاه هذه األشك
الخاطئة  هدافا يلي خمسة من أكثر أشكال األمفر منه عن المعنى والغرض. فيم

 .شيوًعا

د العمل مجرد ضرورة مزعجة للحياة. ما عّ بالنسبة للكثيرين منا، يُ  لسعي وراء المتعة:ا
أكبر قدر ممكن من المتعة في وقتنا خارج العمل.  يحفزنا حًقا هو تجنب األلم، وإيجاد

الجنس، المنشطات، الترفيه،  -يمكن أن تتخذ الملذات التي نتابعها أشكااًل مختلفة 
 .تناول الطعام، التسوق، المقامرة، البدع التكنولوجية، األلعاب من جميع األنواع

يوم، ويعزى ذلك إلى حد الخاطئة أمر شائع للغاية في العالم ال هدافهذا الشكل من األ
كبير إلى وفرة من االنحرافات التي يمكننا االختيار من بينها. لكنه يتعارض مع 
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عنصر أساسي من الطبيعة البشرية: لدينا مستويات أعمق من المتعة، وعلينا أن نتعلم 
من أنفسنا. إن قراءة كتاب واحد ممتاز واستيعاب أنفسنا فيه له تأثير مريح  أن نحدّ 

حيث نكتشف ثروات خفية داخله. في اللحظات التي ال نقرأ فيها، نفكر في  ورائع
 .الكتاب مراًرا وتكراًرا

كلنا نحتاج لحظات ممتعة خارج العمل وطرق لتخفيف توترنا. لكن عندما نعمل 
من أنفسنا، واختيار عمق التجربة بداًل من  بشعور بالغرض، فإننا نعرف قيمة الحدّ 

 المبالغة في التحفيز.

الناس بحاجة ماسة إلى اإليمان بشيء ما، وفي غياب أنظمة  والعقائد: القضايا
 ةالمصغر القضايا اإليمان الموحدة العظيمة، يتم ملء هذا الفراغ بسهولة بجميع أنواع 

والطوائف. نالحظ أن هذه المجموعات ال تميل إلى أن تدوم طوياًل. في غضون عشر 
ن. أثناء وجودهم لفترة وجيزة، سوف يحل أتباعهم سنوات يبدو بالفعل عفا عليها الزم

محل القناعة الشديدة واإليمان الشديد برؤية واضحة لما هم عليه بعد. لهذا الغرض، 
يتم العثور بسرعة على األعداء ويقال إنهم مصدر كل ما هو خطأ في العالم. مثل 

د والكراهية هذه المجموعات تصبح وسيلة للناس للتنفيس عن مشاعر اإلحباط والحس
 .الشخصية

. ال يمكنهم وصف نوع ايمكننا أن نتعرف على عبادة بسبب غموض ما يريده تالميذه
العالم أو المجتمع الذي يرغبون فيه بعبارات ملموسة وعملية. يدور الكثير من سبب 

تخلص من هؤالء األشخاص أو تلك الممارسات  —وجودهم حول التعاريف السلبية 
. ليس لديهم أي شعور باإلستراتيجية أو الطرق المحددة للوصول وسيصبح العالم جنة

إلى أهدافهم الغامضة، وهي عالمة واضحة على أن مجموعتهم تتعلق فقط بإطالق 
 .العواطف
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بالنسبة للعديد من الناس، فإن السعي وراء المال والوضع يمكن أن  المال والنجاح:
اكتشاف نداءهم  أن ه األنواع ستفكر فييوفر لهم الكثير من التحفيز والتركيز. مثل هذ

مضيعة هائلة للوقت وفكرة قديمة. لكن على المدى الطويل، غالًبا ما هو في الحياة 
 .تسفر هذه الفلسفة عن أكثر النتائج واقعية

أواًل، في كثير من األحيان تدخل هذه األنواع في الحقل الذي يمكنها فيه تحقيق أقصى 
الرواتب. خياراتهم الوظيفية لها عالقة طفيفة  علىتهدف أل نهاإفادة من األموال. است

رونها إلى أن تكون مزدحمة أو ال عالقة لها بميولهم الفعلية. تميل الحقول التي يختا
نجاح اآلخرين، وبالتالي فإن المنافسة شرسة. إذا كانوا متحمسين بما بصيادي المال و 

ولكن مع تقدمهم في السن، يبدأون  يكفي، فقد يكونون على ما يرام لفترة من الوقت،
هم بحاجة الى طرق مختلفة للمال والنجاح.  يجربون في الشعور بالراحة والملل قلياًل. 

س للحصول و هو مغالًبا ما يرتكبون أخطاء كبيرة في سعيهم الولكن تحديات جديدة. 
 .على المال ألن تفكيرهم قصير جًدا

أخيًرا يظالن أصليين وال يتبعان غفاًل المسار ن يأتيان يإن المال والنجاح اللذ ،ثانياً 
حًقا في  نستثمرلمال هدفنا األساسي، فلن لكسبنا جعلنا الذي يتبعه اآلخرون. إذا 

 .بنا شخص أصغر سنًا وأكثر جوًعا ستبدل، وفي النهاية سياتفردن

خم هتمام كوسيلة للشعور بالتضلقد سعى الناس دائًما إلى تحقيق الشهرة واال نتباه:اال 
أكثر أهمية. لقد أصبحوا يعتمدون على عدد األشخاص الذين يصفقون، وحجم الجيش و 

الذي يسيطرون عليه، وحشد رجال الحاشية الذين يخدمونهم. لكن هذا اإلحساس 
إلى حد كبير وواسع االنتشار عبر وسائل التواصل  الخاطئ بالهدف أصبح ديمقراطياً 

 .االجتماعي
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ريًبا أن يحظى باالهتمام الذي لم يحلم به سوى الملوك اآلن يمكن ألي واحد منا تق
م الذي نتلقاه باالهتما انتبطمر  احترامنا الذاتيوالغزاة السابقين. تصبح صورتنا الذاتية و 

 على أساس يومي. 

، لدينا فرصة أكبر لجذب االنتباه من خالل تطوير كما هو الحال مع المال والنجاح
لذي يجذب الناس إليه بشكل طبيعي. عندما يكون وخلق العمل ا بالهدفشعور عال  

، يصبح األمر أكثر ح الذي حققناه فجأة، كما هو الحال مع النجااً االهتمام غير متوقع
 .متعة

هو ما يجب أن  أو معنى في الحياة، هدف، والشعور بعدم وجود الشكوكية :الشكوكية
ل من السياسة ونظم ". في عالم اليوم، مع تزايد خيبة األمهدفنسميه "الفراغ ك
 .الخاطئة شائًعا بشكل متزايد هدافماضي، أصبح هذا الشكل من األالمعتقدات في ال

على بعض أو كل المعتقدات التالية: الحياة سخيفة، بال معنى،  الشكوكيةتنطوي هذه 
وعشوائية. معايير الحقيقة أو التميز أو المعنى قديمة الطراز تماًما. كل شيء نسبي. 

، وليست أفضل من غيرها. جميع الناس هي ببساطة تفسيرات للعالم إن أحكام
السياسيين فاسدون، لذلك ال يستحق األمر االنخراط حًقا. من األفضل االمتناع عن 
التصويت أو اختيار زعيم يهدم كل ذلك عن عمد. األشخاص الذين ينجحون في 

لطة يجب أن يكون الوصول إلى هناك من خالل لعب النظام. أي شكل من أشكال الس
نظر وراء دوافع الناس وسترى أنهم أنانيون. الواقع أبه بشكل طبيعي.  اً غير موثوق

وتكون متشككا. من الصعب حًقا أخذ أي  ذلكوحشي جدا وقبيح. األفضل أن تقبل 
 .ب أن نضحك فقط ونقضي وقًتا جيًداشيء بجدية؛ يج

تجاه المعاكس. الواقع ليس وبصفتنا صيادين للغرض والمعنى، نريد التحرك في اال
وحشًيا وقبيًحا، فهو يحتوي على الكثير من األشياء الجميلة والرائعة التي تستحق 
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تعقيده، وإمكاناته  -العجب. ليس هناك ما هو أكثر روعة من الدماغ البشري نفسه 
غير المستغلة. نحن نريد أن ندرك بعض هذه اإلمكانات في حياتنا، وليس أن نتحرك 

 .المتهكم المتكاسل في موقف

نرى هدًفا وراء كل شيء نعيشه ونرى. في النهاية، ما نريده هو دمج الفضول واإلثارة 
 التي كانت لدينا تجاه العالم كأطفال، عندما بدا كل شيء تقريًبا ساحًرا، بذكائنا البالغ.
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 الرابع عشرالقانون 

 المطابقةقانون  -قاوم االنسحاب نحو األسفل للمجموعة 

  

شخصيتنا االجتماعية،  -بشكل عام  ال ُندركشخصيتنا بأننا  فيلدينا جانب 
عندما نعمل في مجموعات من الناس. في إطار  نصبحهوالشخص المختلف الذي 

ونكون المجموعة، نحاكي دون قصد ما يقوله اآلخرون ويفعلونه. نفكر بشكل مختلف، 
يعتقده اآلخرون. نشعر بعواطف مختلفة، بالتصديق واالعتقاد بما  أكثر اهتماماً 

بمزاج المجموعة. نحن أكثر عرضة للمخاطرة، والتصرف بشكل غير  وُنصاب
ما . هذه الشخصية االجتماعية يمكن أن تهيمن على يفعل ذلكعقالني، ألن الجميع 

دنا فقد ببطء اإلحساس بتفرّ ن، لهمسلوكنا ل وبالتوافقاالستماع إلى اآلخرين ب. عليه نحن
تطوير الوعي الذاتي والفهم المتفوق بقدرتنا على التفكير بأنفسنا. الحل الوحيد هو و 

الذكاء، يمكننا أن نصبح  امجموعات. بمثل هذالفي  داخلناللتغييرات التي تحدث 
فاعلين اجتماعيين متفوقين، قادرين على التكيف ظاهرًيا والتعاون مع اآلخرين على 

، مع الحفاظ على است  قاللنا وعقالنيتنا.مستوى عال 

عندما يتعلق األمر بالقادة، فإننا ال نراهم عموًما كأشخاص عاديين. نميل إلى الشعور 
بالرهبة والتخويف إلى حد ما في وجودهم، كما لو كان لديهم بعض القوى األسطورية 

الرئيسي، ال يسعنا إال  هاالرئيسي أو عدو  مجموعتنا اإلضافية. عندما نفكر في منافس
شعر ببعض السخونة والغضب ونبالغ في أي صفات سلبية. إذا كان اآلخرون في أن ن

المجموعة يشعرون بالقلق أو الغضب من شيء ما، فغالًبا ما نكتسح في مزاج 
المجموعة. كل هذه مؤشرات خفية على أننا تحت تأثير المجموعة. إذا واجهنا 

 .يحدث مع زمالئناالتحوالت المذكورة، يمكننا أن نتأكد من أن نفس الشيء 
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وهي أزمة من  ،تخيل اآلن بعض التهديدات الخارجية لرفاهية أو استقرار مجموعتنا
نوع ما. ستتكثف جميع ردود الفعل من خالل الضغط، ويمكن أن تصبح مجموعتنا 
المتطورة المتحضرة متقلبة للغاية. سوف نشعر بضغوط أكبر إلثبات والئنا ومواكبة أي 

موعة. سنكون عرضة لموجات أقوى من العواطف الفيروسية، بما شيء تدافع عنه المج
في ذلك الذعر أو الكراهية أو العظمة. يمكن أن تنقسم مجموعتنا إلى فصائل 

يات قبلية. يمكن للقادة الكاريزميين الظهور بسهولة الستغالل هذا التقلب. إذا يكبدينام
كمن تحت سطح أي مجموعة بما فيه الكفاية، فإن احتمال العدوان ي فعت بعيداً دُ 

. ولكن حتى لو كنا نمنع العنف العلني، فإن الديناميكية البدائية التي تتولى زمام تقريباً 
األمور يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، ألن المجموعة تبالغ في رد الفعل وتتخذ 

 .القرارات بناًء على مخاوف مبالغ فيها أو إثارة ال يمكن السيطرة عليها

علينا، يجب أن نجري  هذا السحب الهبوطي الذي تمارسه المجموعات حتماً  لمقاومة
 -تجربة مختلفة تماًما في الطبيعة البشرية، مع وضع هدف بسيط في االعتبار 

حقيقي  لتفكيرلتطوير القدرة على فصل أنفسنا عن المجموعة وخلق مساحة ذهنية 
ر القوي للمجموعة علينا. نحن . نبدأ هذه التجربة من خالل قبول حقيقة التأثيمستقل

 وتشّكلمع أنفسنا، ندرك كيف أن حاجتنا إلى التوافق يمكن أن تشوه  بقوةصادقون 
تفكيرنا. هل هذا القلق أو الشعور بالغضب الذي نشعر به يأتي من الداخل بالكامل، 

العدو والسيطرة  ةأم أنه مصدر إلهام من المجموعة؟ يجب أن نالحظ ميلنا إلى شيطن
ه. يجب أن ندرب أنفسنا على عدم تبجيل قادتنا بشكل أعمى؛ نحن نحترمهم علي

إلنجازاتهم دون الشعور بالحاجة إلى تأليه. يجب أن نكون حذرين بشكل خاص حول 
أولئك الذين لديهم جاذبية جذابة، ومحاولة إزالة الغموض عنهم وسحبهم إلى األرض. 

 .لافصاالنمع هذا الوعي، يمكننا أن نبدأ في المقاومة و 
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كجزء من هذه التجربة، يجب علينا أال نقبل الطبيعة البشرية فحسب، بل يجب أن 
بالحاجة إلى المكانة واالعتراف،  نتعامل مع ما يجب أن نجعله مثمًرا. نشعر حتماً 

لذلك دعونا ال ننكر ذلك. بداًل من ذلك، دعنا ننمي هذا الوضع واالعتراف من خالل 
نقبل حاجتنا إلى االنتماء إلى المجموعة وإثبات والئنا، ولكن عملنا الممتاز. يجب أن 

من خالل التشكيك في قرارات المجموعة التي  -دعونا نفعل ذلك بطرق أكثر إيجابية 
ستلحق الضرر بها على المدى الطويل، من خالل تقديم آراء متباينة، وتوجيه 

. دعونا نستخدم ةجياستراتيبطريقة أكثر عقالنية، بلطف و  اتجاه نحو  المجموعة
على مجموعة مختلفة من  باللعبالطبيعة الفيروسية للعواطف في المجموعة ولكن 

العواطف: من خالل الحفاظ على الهدوء والصبر، والتركيز على النتائج والتعاون مع 
اآلخرين إلنجاز أشياء عملية، يمكننا أن نبدأ في نشر هذه الروح في جميع أنحاء 

ل إتقان الجزء البدائي من شخصيتنا ببطء داخل البيئة الساخنة المجموعة. ومن خال
 النقطة النهائية لتجربتنا. -للمجموعة، يمكننا أن نظهر كأفراد مستقلين حًقا وعقالنيين 

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

نوع من مجال القوة غير المرئي الذي يؤثر على مجموعة من الناس الدعنا نطلق على 
القوة "ب ل، األحاسيس المشتركة ويخلق شعوًرا قوًيا باالتصاويربطها من خالل 

 ."االجتماعية

يميل إلى إثارة القلق. على سبيل المثال، نجد  فذلكإذا واجهنا مجال القوة هذا كغرباء، 
أنفسنا نسافر إلى مكان به ثقافة مختلفة تماًما عن ثقافتنا. أو نبدأ العمل في مكان 

خاص طريقتهم الخاصة فيما يتعلق ببعضهم البعض، العمل حيث يبدو أن لدى األش
بلغة سرية من نوع ما. أو نسير في حي من طبقة اجتماعية مختلفة كثيًرا عما اعتدنا 
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أغنى أو أفقر كثيًرا. في هذه اللحظات، ندرك أننا ال ننتمي إلى ذلك، وأن  -عليه 
رتياح واليقظة بشكل اآلخرين ينظرون إلينا بوصفنا غرباء، ومن أعماقنا نشعر بعدم اال

 .غير معتاد، رغم أنه في الواقع قد ال يكون لدينا شيء نخشاه حًقا

 :يمكننا مالحظة العديد من العناصر المثيرة لالهتمام للقوة االجتماعية

أواًل، إنه موجود داخلنا وخارجنا في نفس الوقت. عندما نختبر األحاسيس الجسدية 
ن أن اآلخرين من جانبنا يشعرون بنفس الشيء. المذكورة أعاله، فإننا على يقين م

نشعر بالقوة في الداخل، لكننا نفكر فيها خارج أنفسنا أيًضا. هذا إحساس غير عادي، 
طاقة مشتركة تمر بيننا  ونختبرحب حالة ربما يعادل ما نشعر به عندما نكون في 

 .وبحبموبين ال

على حجم وكيمياء المجموعة  يمكننا أن نقول أيًضا أن هذه القوة تختلف، اعتماًدا
المعينة. بشكل عام ، كلما كانت المجموعة أكبر، كلما كان التأثير أشد. إذا كان القائد 

ينتقل عبر المجموعة أو الجماهير  ذلك يتمتع بشخصية جذابة وينفجر بالطاقة، فإن
المتجمعة. إذا كان هناك عدد كبير من األفراد لديهم ميل عاطفي معين نحو الغضب 

 .أو الفرح، فإن ذلك سيغير المزاج الجماعي

ملعب مليء  -وأخيرًا، نحن منجذبون إلى هذه القوة. نشعر بانجذاب إلى األرقام 
بالداعمين الحزبيين لفريق، وجوقات من الناس يغنون، ومسيرات، وكرنفاالت، وحفالت 

ابتكره موسيقية، وتجمعات دينية، ومؤتمرات سياسية. في هذه الحاالت، نستعيد ما 
 صفوفالذين كانوا يتجولون في  ةحشودمتجمع العشيرة، والجنود ال -أجدادنا وصقلوه 

. بطرح األقلية التي تشعر بالخوف والمجالدةأسوار المدينة، والمشاهد المسرحية  حول
. أنها ها نفسهامن مثل هذه التجمعات، لدينا عموًما حب الحشود الحزبية من أجل

نشعر بأننا مضطرون  -إدماًنا  ذلكحيوية. يمكن أن يصبح لاتجعلنا نشعر بالحياة و 
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إلى تعريض أنفسنا لهذه الطاقة مراًرا وتكراًرا. الموسيقى والرقص تجسد هذا الجانب من 
 .القوة االجتماعية

يمكننا مالحظة جانب آخر من جوانب القوة االجتماعية، في شكلها العكسي: عندما 
م من روايات السجناء في الحبس االنفرادي نواجه فترة طويلة من العزلة. نعل

والمستكشفين المعزولين في المناطق النائية أنهم بدأوا يشعرون بانفصال عن الواقع 
لهلوسة. ما يفتقدونه أكثر من أي لعرضة  يصبحون والشعور بأن شخصياتهم تتفكك. 

 هم. إلي تنظرشيء آخر، ليس مجرد وجود أشخاص بالقرب منهم، ولكن عيون اآلخرين 

فقط أعين اآلخرين يمكنهم طمأنتنا  -ها األساسي ا هذه هي القوة االجتماعية على مستو 
شعر بنفسها في بأننا حقيقيون وكاملون وأننا ننتمي. يمكن للقوة االجتماعية أن تُ 

عوالمنا االفتراضية والحشود االفتراضية. إنها أقل كثافة من التواجد في حشد فعلي، 
بوجود اآلخرين بطريقة تشبه الوهمية من خالل الشاشة )داخلنا لكن يمكننا أن نشعر 

 وخارجنا(، ونتشاور باستمرار مع هواتفنا الذكية كنوع من العيون البديلة علينا.

فهم: القوة االجتماعية ليست إيجابية وال سلبية. إنه ببساطة جزء فسيولوجي من إ
شكيلها ألغراض إيجابية، على طبيعتنا. ومع ذلك، يمكن استخدام القوة االجتماعية وت

مستوى عال  من التعاون والتعاطف، من أجل قوة تصاعدية، نواجهها عندما نخلق 
 .شيًئا مًعا في مجموعة

المشكلة التي نواجهها كحيوانات اجتماعية ليست أننا نواجه هذه القوة، والتي تحدث 
ون أن ندرك ذلك. اعتدنا تلقائًيا، ولكننا في حالة إنكار وجودها. نحن نتأثر باآلخرين د

على متابعة ما يقوله اآلخرون وما يفعلونه، فقدنا القدرة على التفكير ألنفسنا. عندما 
نواجه قرارات حاسمة في الحياة، فإننا ببساطة نقوم بتقليد ما قام به اآلخرون أو 

د االستماع إلى أشخاص يقومون ببغاء الحكمة التقليدية. هذا يمكن أن يؤدي إلى العدي
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من القرارات غير المناسبة. نحن أيًضا نفقد االتصال بما يجعلنا فريدين، مصدر قوتنا 
 .كأفراد

غير  واصبحيقد يختار بعض الناس، الذين يدركون هذه الميول في طبيعتنا، التمرد و 
يمكن أن يكون بنفس القدر من الطيش والتدمير الذاتي. نحن  ذلكمتطابقين. ولكن 

نعتمد على قدرتنا على العمل مع اآلخرين. التمرد من أجل  نناامخلوقات اجتماعية. 
 .شنا ببساطةسيهمّ  ذاته

الذكاء فهمًا  اتضمن هذيما نحتاجه أكثر من أي شيء آخر هو الذكاء الجماعي. 
شاماًل لتأثير المجموعات على تفكيرنا وعواطفنا؛ مع هذا الوعي، يمكننا مقاومة 

يفية عمل المجموعات البشرية وفًقا لقوانين السحب الهبوطي. ويشمل أيًضا فهم ك
ل التنقل عبر هذه المساحات. من خالل مثل ات معينة، والتي يمكن أن تسهّ كيودينامي

يمكننا أن نصبح ممثلين اجتماعيين  -الذكاء، يمكننا أن نؤدي رقصة دقيقة  اهذ
العقلية  موهوبين ونتناسب مع الخارج، مع الحفاظ داخلًيا على مسافة وبعض المساحة

نفسنا. مع درجة االستقالل هذه، يمكننا اتخاذ قرارات في الحياة تتناسب مع ألللتفكير 
 .ظروفنامع من نحن و 

الذكاء، يجب علينا دراسة واتقان وجهي القوة االجتماعية الموضحة  االكتساب هذ
التأثير الفردي للمجموعات علينا واألنماط والديناميكيات التي تميل  -أعاله 

 جموعات إلى الوقوع فيها دائًما.الم
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 التأثير الفردي

لنفترض أنك تدخل مجموعة، كجزء من وظيفة جديدة على سبيل  :االندماجالرغبة في 
المثال. بينما تحاول التكّيف مع البيئة، فأنت تدرك أن الناس يتفحصونك ويحكمون 

بحًثا عن أدلة. عليك كأجنبي. على المستوى غير اللفظي، تشعر بأن أعينهم تدققك 
ماذا يفكرون بي؟ التأثير  تبدأ في التساؤل: هل أنا الئق؟ هل قلت األشياء الصحيحة؟

الشعور  االنماج وتوطيد حّس األول واألولي عليك في أي مجموعة هو الرغبة في 
للمجموعة وقيمها. هذا سوف أقّل تحدًيا كلما شّكلت ، اندمجت أكثر باالنتماء. كلما

 الذي تواجهه والقلق الذي يأتي معه. يقلل من التدقيق

م نفسك أكثر أو الطريقة األولى للقيام بذلك هي من خالل المظاهر. أنت ترتدي وتقدّ 
أقل كما يفعل اآلخرون في المجموعة. هناك دائًما نسبة مئوية صغيرة من األشخاص 

ألمر ز في مظهرهم ولكنهم قادرون على التوافق عندما يتعلق االذين يحبون التمي  
 باألفكار والقيم. 

هي تبني أفكار المجموعة ومعتقداتها  في االندماجالطريقة الثانية واألكثر أهمية 
، عالمة على ما يحدث اآلخرينوقيمها. قد تبدأ في استخدام تعبيرات لفظية مماثلة ك

 .تحت السطح. أفكارك الخاصة تتشكل ببطء مع أفكار المجموعة

المطابقة، لكنهم عادة ما يكونون هم من  ها مثل هذهاجم بعض األشخاص ظاهريً قد ي
يتم إطالقهم أو تهميشهم في النهاية. قد تتمسك ببعض المعتقدات أو اآلراء الخاصة 
التي تحتفظ بها لنفسك إلى حد كبير، ولكن ليس على القضايا المهمة للمجموعة. كلما 

 .مكراً وأكثر طالت فترة وجودك في المجموعة، كلما كان هذا التأثير أقوى 

كما يحدث لك. يحدث دون وعي. في الواقع، سوف  ذلكأنت لست على علم بكل 
تميل إلى إنكار هذا التطابق على اإلطالق. سوف تتخيل أنك قد توصلت إلى هذه 
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. ال تريد مواجهة القوة هبوتعتقد  ذلكاألفكار بنفسك، وأنك اخترت أن تصدق 
وتعزيز شعورك باالنتماء. على  اندماجكتسبب في تاالجتماعية التي تعمل عليك و 

المدى الطويل، من األفضل مواجهة موافقتك مع روح المجموعة بحيث يمكنك إدراكها 
 فور حدوثها والتحكم في العملية إلى حد ما.

ليس فقط أننا نلتزم بالمظاهر والتفكير، بل أننا نبالغ في موافقتنا  الحاجة إلى األداء:
نتمي. في المجموعة، نصبح ممثلين، ونقول ما نقوله ونفعله ر لآلخرين أننا نظهِ ونُ 

ا ويروننا كأعضاء مخلصين للفريق. يتغير أداءنا اعتماًدا ناآلخرون ويحبون ناحتى يقبل
 الرؤساء أو الزمالء أو األصدقاء.  -على حجم المجموعة وتركيبتها الخاصة 

 نّدعينقاط القوة لدينا.  كجزء من هذا األداء، نقوم بتقليل عيوبنا وعرض ما نعتبره
اإليثار. أظهرت الدراسات أنه من المرجح أن نقدم  من منطلق الثقة. نتصرف أكثر

 .المال أو نساعد شخًصا ما على عبور الطريق عندما ينظر إلينا اآلخرون 

الصحيحة؛ ننشر آرائنا  القضايافي المجموعة، نتأكد من أن الناس يرون أننا ندعم 
 .ز على وسائل التواصل االجتماعيالتقدمية بشكل بار 

كما نتأكد من أن اآلخرين يروننا نعمل بجد ونضع ساعات إضافية. عندما نكون 
أشياء سنقولها أو نفعلها من على مرن في أذهاننا توحدنا، فإننا في كثير من األحيان ن

 .أجل أدائنا التالي

. ال يوجد شيء ذلكد ال تتخيل أنه من األفضل أن تكون نفسك طبيعًيا أو أن تثور ض
ألداء. إذا كنت تريد أن تبدو طبيعًيا، كما لمن هذه الحاجة  غير طبيعي أكثر من الحدّ 

لو كنت مرتاًحا مع نفسك، فعليك أن تتصرف بهذا الدور؛ عليك أن تدرب نفسك على 
عدم الشعور بالتوتر وتشكيل مظهرك بحيث ال تزعج الناس أو قيم المجموعة 
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شين في النهاية، ألن مهمّ انتهوا ذين غرقوا ورفضوا أداء أعمالهم طبيعتك. أولئك الب
 .المجموعة تطرد هذه األنواع دون وعي

يمكنك القيام  أمرفي أي حال، يجب أن ال تشعر بالعار حيال هذه الحاجة؛ ال يوجد 
به حيال ذلك على أي حال، ألننا في المجموعة نقوم بتشكيل سلوكنا الالشعوري 

الحتفاظ بتلك المسافة الداخلية، وتحويل افضل أن تكون على دراية، و . من األلنندمج
نفسك إلى ممثل واع  متفوق، قادر على تغيير تعبيرك لتناسب المجموعة الفرعية وإقناع 

 .الناس بصفاتك اإليجابية

؛ والدتناوعواطف  مزجةعندما كنا أطفال، كنا حساسين للغاية أل العدوى العاطفية:
رنا هذه الدرجة العالية من . لقد طوّ ينمتوتر  يجعلنا، والقلق ابتسامتنا تثيرابتسامتها 

التعاطف مع عواطف األم كآلية البقاء على قيد الحياة منذ فترة طويلة. مثل جميع 
سن مبكرة إلى اإلحساس والتقاط مشاعر  ذن منو الحيوانات االجتماعية، نحن مستعد

عدوى  -ير الثالث للمجموعة علينا اآلخرين، وخاصة المقربين منا. هذا هو التأث
العواطف. عندما نكون وحدنا، فإننا ندرك حالتنا المزاجية المتغيرة، ولكن في اللحظة 
التي ندخل فيها المجموعة ونشعر بعيون اآلخرين علينا، فإننا ندرك على المستويات 

محل ل وعواطفهم، والتي، إذا كانت قوية بما يكفي، يمكن أن تح أمزجتهمالالواعية 
 . بنا خاصةال تلك

األقوى على اإلطالق.  ماالقلق والخوف هفبعض المشاعر معدية أكثر من غيرها، 
المشاعر األخرى شديدة العدوى هي الفرح واإلثارة والتعب والالمباالة والغضب الشديد 
والكراهية. الرغبة هي أيضا معدية للغاية. إذا رأينا أن اآلخرين يرغبون في امتالك 

 .ا أو اتباع اتجاه جديد، فنحن مصابون بسهولة بنفس الدافعشيء م
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يمكنك مالحظة ذلك بنفسك من خالل النظر إلى مشاعرك في الوقت الحالي ومحاولة 
فك التأثير الذي قد يكون لآلخرين عليها. هل الخوف الذي تشعر به مرتبط بشيء 

و شعرت به من يواجهك بشكل مباشر، أم أنه أكثر استعارة، مستمد مما سمعته أ
تعّرف على المشاعر األكثر معدية  .عند حدوثه ان تكتشف ذلك حاولاآلخرين؟ 

لمختلفة التي مشاعرك مع المجموعات والمجموعات الفرعية ا تتبّدلبالنسبة لك، وكيف 
 .يمنحك القدرة على التحكم فيه ذلكتمر بها. الوعي ب

خططنا، فإننا نشعر بطبيعة الحال عندما نكون وحدنا ونفكر في قراراتنا و  فرط اليقين:
بالشكوك. هل اخترنا المسار الوظيفي الصحيح؟ هل قلنا الشيء الصحيح للحصول 
على الوظيفة؟ هل نعتمد أفضل إستراتيجية؟ ولكن عندما نكون في المجموعة، يتم 
تحييد هذه اآللية العاكسة المشكوك فيها. دعنا نقول أن على المجموعة اتخاذ قرار 

، انتراتيجية مهمة. نحن نشعر بالحاجة الملحة للعمل. الجدال والتداول متعببشأن إس
؟ نشعر بالضغط التخاذ القرار والتأجيل. إذا عارضنا، فقد نكون ذلك وأين سينتهي

 .مهمشين أو مستبعدين، ونتراجع عن مثل هذه االحتماالت

الصحيح للعمل، عالوة على ذلك، إذا بدا أن الجميع يتفقون على أن هذا هو المسار 
فنحن مضطرون إلى الشعور بالثقة حيال القرار. وبالتالي فإن التأثير الرابع علينا هو 
جعلنا نشعر بمزيد من اليقين بشأن ما نقوم به نحن وزمالئنا، مما يجعلنا أكثر عرضة 

 .للمخاطرة

إذا كان الجميع يراهن على سعر  -هذا هو ما يحدث في الهوس والفقاعات المالية 
أو الرهون العقارية عالية المخاطر، فيجب أن يكون ذلك أمًرا أكيًدا. أولئك  سهم معينةأ

الذين يثيرون الشكوك هم ببساطة حذرون للغاية. كأفراد، من الصعب مقاومة ما يبدو 
. ال نريد التفويت. عالوة على ذلك، إذا كنا بين عدد قليل متأكدون حولهن ياآلخر  أن

إذا كان لكن . لسهم، وفشل، فسوف نشعر بالسخرية والخجلمن الذين اشتروا هذا ا
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نحن محميون من الشعور بالمساءلة، مما يزيد من فنفسه،  مراآلالف يفعلون األ
 .احتمال أن نتحمل هذه المخاطر في إطار المجموعة

لخطة أو فكرة، يجب عليك التراجع  وبالتحّمسكلما شعرت بالثقة بشكل غير عادي 
تأثير مجموعة فيروسية يعمل عليك. إذا تمكنت من فصل نفسك  وقياس ما إذا كان

ن اإلثارة، فقد تالحظ كيف يتم استخدام تفكيرك في ترشيد مشاعرك، لتأكيد علحظة ل
. ال تتخلى أبًدا عن قدرتك على الشك في الخيارات أن تشعر به اليقين الذي تريد

حمايتك الوحيدة من الجنون  فالعقالنية كفرد هي -األخرى والتأمل فيها والنظر فيها 
 الذي يمكنه التغلب على المجموعة.

 

 ديناميكيات المجموعة

ات شيوًعا التي يجب أن تدرسها في المجموعات التي تنتمي كيفيما يلي أكثر الدينامي
 .إليها أو تمر بها

عندما نسافر إلى بلد آخر، فإننا ندرك االختالفات في الثقافة عن  ثقافة المجموعة:
. ليس فقط أن السكان لديهم لغتهم الخاصة، ولكن لديهم أيًضا عادات وطرق بلدنا

النظر إلى العالم والتفكير المختلفين عن عاداتنا. كل ذلك هو جزء من القوة 
 .االجتماعية التي تمزج وتجمع المجموعة مًعا وفًقا للكيمياء المعينة ألعضائها

افة غالًبا على المثل العليا التي تتخيلها يجب مراعاتهما: أواًل، ستركز الثق هناك أمران
وغير ذلك. قد ال  والئقةليبرالية وحديثة وتقدمية وتنافسية بال رحمة  -المجموعة لنفسها 

ترقى المجموعة إلى هذا المثل األعلى، ولكن إلى الحد الذي تحاول أن تعمل فيه، 
ه الثقافة في كثير من تعمل المثالية كخرافة تربط أعضاء المجموعة. ثانيًا، ستعكس هذ
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األحيان مؤسسي المجموعة، خاصًة إذا كانت لديهم شخصية قوية. بأسلوبهم الجامد 
أو السائب، وضعوا طابعهم على المجموعة، حتى لو كان العدد باآلالف. لكن القادة 
الذين يدخلون مجموعة أو شركة لديها ثقافة ثابتة سيجدون أنفسهم مستوعبين تماًما 

 .ة، على الرغم من أنهم قد يفكرون في تغييرهالهذه الثقاف

أكثر رسوًخا بمرور  تهاوثقاف من األفضل أن تدرك أنه كلما كانت المجموعة أكبر
 .بغيرهامقارنة  كعلي هاالوقت، زاد احتمال سيطرت

واحد يجب مراعاته: بغض النظر عن نوع الثقافة، أو إلى أي مدى يمكن أن  أمرٌ 
كلما طال وجود المجموعة وكلما كبر حجمها، أصبحت نشأتها، ف كاسحة فيكون ت

نوه، أكثر محافظة. هذه نتيجة حتمية للرغبة في التمسك بما صنعه الناس أو بَ 
غالًبا ما تكون هذه  .واالعتماد على طرق مجربة وحقيقية للحفاظ على الوضع الراهن

 بطء. النزعة المحافظة هي موت المجموعة، ألنها تفقد القدرة على التكيف ب

 والغوغائيةبالنسبة ألي مجموعة بشرية، فإن الفوضى  قواعد المجموعة ورموزها:
للغاية. وهكذا تتطور معايير السلوك والقواعد الخاصة بكيفية القيام باألشياء  تانمزعج

بطريقة  هاموز مطلًقا ولكنها ضمنية. انتهكوتصبح سريعة. ال تتم كتابة هذه القواعد والر 
، دون معرفة السبب ُتطرد منهاأو حتى  بدون مجموعةصبح ما وتخاطر بأن ت

سّن الخاص دون الحاجة إلى  نظامهابالضرورة. وبهذه الطريقة، تفرض المجموعة 
المظاهر المقبولة، ومدى التشجيع  هذه االنظمة. ستنظم بشكل نشط ونشر سياستها

العمل،  على التحدث الحر في االجتماعات، ونوعية الطاعة فيما يتعلق بأصحاب
 وأخالقيات العمل المتوقعة، وما إلى ذلك.

عندما تكون جديًدا في مجموعة ما، يجب أن تولي اهتماًما إضافًيا لهذه الرموز 
عالمات على المعايير  -ومن يقع ضمن المجموعة  يصعدالضمنية. انظر إلى من 
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ق السياسي؟ التي تحكم النجاح والفشل. هل ينبع النجاح أكثر من النتائج أم من التمز 
انظر كيف يعمل الناس بجد عندما ال يالحظهم الرؤساء. يمكنك العمل بجد أو القيام 

لجعل اآلخرين يبدون سيئين. هناك حتما أبقار  مطروداً بعمل جيد للغاية وتجد نفسك 
نظر في كل هذه أأشخاص أو معتقدات ال يتم انتقادها أبًدا.  -مقدسة داخل المجموعة 

بأي ثمن. في بعض األحيان يخدم عضو معين  ايجب تجنبه التي الشائكة األسالك
هؤالء  حّددمن المناصب العليا كشرطي فعلي أو شرطية لهذه القواعد والمدونات. 

 .كل هذا العناء ون األفراد وتجنب أي احتكاك معهم. ال يستحق

م اليوم حول المدير التنفيذي للفيلم، ورئيس القس البالط يتشّكل المجموعة: بالط
السياسي، أو صاحب معرض  الزعيماألكاديمي، والرئيس التنفيذي لمشروع تجاري، أو 

فني، أو ناقد أو فنان يتمتع بالقوة الثقافية. في مجموعة كبيرة، سيتم إنشاء فروع فرعية 
. قد يبدو التالعبات حّدةحول رؤساء األقسام الفرعية. كلما كان القائد أقوى، زادت 

ن اآلن، لكن سلوكهم واستراتيجياتهم متشابهة إلى حد كبير. رجال الحاشية مختلفو 
 .ببعض هذه األنماط السلوكية يجب أن تأخذ علماً 

بطريقة ما.  ويسعون لنيل الحظوةأواًل، يجب أن يحظى رجال الحاشية باهتمام الزعماء 
ا كبيًرا لديهم حتمًا غرورً  القادةإن الطريقة األكثر إلحاًحا للقيام بذلك هي اإلطراء، ألن 

وجوًعا للتأكد من صحة رأيهم العالي. اإلطراء يمكن أن يفعل المعجزات، لكنه يأتي مع 
 رؤية ذلك، ومن السهل اً بدو يائسي المادحالمخاطر. إذا كان األمر واضًحا للغاية، فإن 

من خالل االستراتيجية. ضع في اعتبارك أن أشكال اإلطراء المقبول ستختلف في كل 
 .جعلها غير مباشرة قدر اإلمكانايف اإلطراء مع روح المجموعة، و . قم بتكيبالط

بالطبع، من الحكمة دائًما إقناع الرؤساء بكفاءتك وجعلهم يعتمدون على فائدتك، لكن 
هذا األمر كثيًرا: إذا شعروا أنك جيد جًدا فيما تفعله، فقد يخشون  اعتمادكن حذًرا في 
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علهم يشعرون بالراحة في التفوق الذي عن طموحك. اج ويتساءلون عليك  اعتمادهم
 يعتقدون أنهم يمتلكونه.

رائع  كعلى أن الظهورثانيًا، يجب أن تولي اهتماًما كبيًرا ألهل الحاشية اآلخرين. إن 
تريد أكبر عدد أنت أو ساحر للغاية، سوف يثير الحسد، وسوف تموت بألف لدغة. 

من شأن نجاحاتك، واالستماع )أو م التقليل جانبك. تعلّ  إلى رجال الحاشيةممكن من 
االئتمان والثناء في  االستماع( بعمق إلى أفكار اآلخرين، ومنحهم استراتيجياً التظاهر ب

االجتماعات، مع االنتباه إلى عدم األمان. إذا اضطررت إلى اتخاذ إجراءات ضد 
بعض الحشود، فاجعله غير مباشر قدر اإلمكان، والعمل على عزلهم ببطء في 

 أبًدا عدوانًيا.  ذلك ال يبدوأن وعة، و المجم

 أنواع البالطالتي ستجدها في معظم  الحاشيةثالًثا، يجب أن تكون على دراية بأنواع 
والمخاطر التي قد تشكلها. ضع في اعتبارك أنه ال توجد طريقة إللغاء االشتراك في 

إلى اإلغراء . محاولة التصرف بشكل متفوق على األلعاب السياسية أو الحاجة البالط
ستجعلك تبدو مريًبا لآلخرين؛ ال أحد يحب موقف القداسة. كل ما ستحصل عليه من 

 أجل "صدقك" هو تهميشك. 

اليوم، في عالمنا العصري الحديث، ستالحظ الديناميكية القديمة  عدو المجموعة:
بشكل مستمر في اللعب: ستركز أي مجموعة بشكل عكسي على بعض األعداء 

 واء كانوا حقيقيين أو متخيلين، للمساعدة في جمع القبيلة مًعا. المكروهين، س

منذ زمن سحيق، استغل القادة هذا العدو المنعكس للسلطة، مستخدمين وجود المنافس 
نتباه عن عيوبهم. سيتم وصف العدو بأنه االأو العدو لتبرير أي شيء تقريًبا وتشتيت 

بالثقة" أو "عدواني". ال يحب أي "غير أخالقي" أو "غير عقالني" أو "غير جدير 
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طرف أن يعترف بأنه ليس محًضا في أخالقياته، أو لديه نوايا عدوانية، أو يحكمه 
 إنه دائًما الجانب اآلخر.  -العاطفة 

انظر إلى المجموعة التي تنتمي إليها، وسترى حتمًا نوًعا من العدو أو الرجل 
على فصل نفسك عن هذه العنكبوت الذي يجب صده. ما تحتاجه هو القدرة 

التشوهات. لن ترغب في إظهار شكوك بشكل  بدون الديناميكية ورؤية "العدو" كما هو، 
حتى تتمكن  منفتحاً خائن. بداًل من ذلك، ابِق عقلك  كفقد ُينظر إليك على أن -علني 

 التي تأتي من هذه المشاعر القبلية.  وردود الفعل المفرطة الى األسفل من مقاومة الشدّ 

على مدار فترة كافية، سيبدأ األفراد في المجموعة في االنقسام إلى  فصائل المجموعة:
فصائل. سبب هذه الديناميكية بسيط: في المجموعة، نحصل على دفعة نرجسية من 

معين، يصبح ن حّد التواجد حول من يشاركنا قيمنا. لكن في مجموعة يزيد حجمها ع
األعضاء تصبح ملحوظة. يتم تقليل قدرتنا على للغاية. االختالفات بين  واضحاً  ذلك

ل مجموعات التأثير على المجموعة كأفراد. نريد شيًئا أكثر إلحاًحا، ولذا فإننا نشكّ 
أكثر شبهًا بنا، مما يعيدنا إلى هذا  همفرعية وعصابات مع أولئك الذين يبدو أن

زيد من يم، مما يً النرجسي. في هذه المجموعة الفرعية، لدينا اآلن القدرة على التقس
شعور أعضائها باألهمية الذاتية. يحدث هذا االنقسام دون وعي، كما لو كان يستجيب 

 .للقوانين الميكانيكية لالنشطار الجماعي

إذا حصل فصيل على قوة كافية، فسيبدأ أعضاؤه في إعطاء األولوية لمصالحهم على 
الديناميكية من خالل  مصالح المجموعة الكبرى. يحاول بعض القادة استغالل هذه

تقاتل، تاستبعاد أحد الفصائل عن اآلخر، في شكل فرق تسد: كلما كانت الفصائل 
كلما أصبحت أضعف، وكلما زادت القوة بين يدي الرجل أو المرأة على القمة. يمكن 
أن تصبح الفصائل قوية إلى حد أنها تتولى السيطرة على الزعماء أنفسهم وتسيطر 
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د المجموعة بأكملها من خالل خلق ثقافة إيجابية تثير وتوحّ  تمتين عليهم. من األفضل
 أعضائها، مما يجعل الفصائل أقل جاذبية. 

أحد الفصائل التي يجب إيالء اهتمام خاص لها هو الفصيل الذي يتم تشكيله من ِقبل 
ب في خَ أولئك الموجودين في المستويات العليا، والذي يمكننا تحديده على أنه النُ 

ب نفسها تنقسم أحياًنا إلى فصائل متنافسة، وفي خَ جموعة. على الرغم من أن النُ الم
أكثر األحيان، عندما يتحول الضغط إلى الدفع، فإنهم سيتحدون ويعملون للحفاظ على 

 مكانتهم المميزة. 

مهمتك كطالب للطبيعة البشرية ذات شقين: أواًل، يجب أن تصبح مراقبًا بارًعا لنفسك 
ل مع مجموعات من أي حجم. ابدأ بافتراض أنك لست فرًدا تقريًبا كما وأنت تتفاع

 رّبوكتتخيل. إلى حد كبير، تتأثر أفكارك ونظام معتقداتك بشدة باألشخاص الذين 
نظر أبال رحمة مع نفسك.  وزمالئك في العمل وأصدقائك والثقافة عموًما. كن صريحاً 

ائك في وظيفة أو ضمن مجموعة تغير أفكارك ومعتقداتك كلما طالت مدة بقتكيف 
ذلك دون أن  مع تتجاوبمعينة. أنت تحت ضغط خفي لاللتفاف والتوافق، وسوف 

 .تدرك ذلك

هو انعدام األمن  لتأثير المجموعة. ما يجعلنا أكثر نفاذاً  لدينا استعداد نحن جميعاً 
تجربتك أذواقك وقيمك و  -لدينا. إذا كنت تشعر بالقوة والثقة بشأن ما يجعلك فريًدا 

فيمكنك مقاومة تأثير المجموعة بسهولة أكبر. عالوة على ذلك، من خالل  -الخاصة 
االعتماد على عملك وإنجازاتك لترسيخ رأيك الشخصي، فلن تكون مرتبًطا بشكل 

 .مستمر بالسعي للحصول على الموافقة واالهتمام

أنت تقوم ظاهرًيا ف -مغموًرا ذاتيا أو معزواًل عن المجموعة  تصبحال يعني ذلك أنك 
ة لتدقيق ما بوسعك لتناسبها، ولكن في الداخل تقوم بإخضاع أفكار ومعتقدات المجموع
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مع  تتعارض التي تلكك الخاصة أو تكييفها أو رفض ئمستمر، ومقارنتها بأجزا
 .تجربتك. أنت تركز على األفكار نفسها، وليس على مصدرها

للمجموعات التي تنتمي إليها أو تتفاعل مهمتك الثانية هي أن تصبح مراقًبا بارًزا 
نظر بعمق أالعادات الغريبة لقبيلة أجنبية. معها. اعتبر نفسك عالم أنثروبولوجيا يدرس 

إلى ثقافة مجموعتك، وكيف "تشعر" من الداخل، والشعور الذي يتناقض مع 
 المجموعات األخرى التي عملت معها أو تنتمي إليها. 

ا قواعد ومدونات السلوك في المجموعة. تريد أن تأخذ معظم الناس يستشعرون حدسيً 
وجعل معرفتك بها أكثر وعيًا:  بالفعلهذا أبعد من ذلك من خالل مراقبة هذه القواعد 

الحصول على تقدير أعمق للثقافة والرموز سيجعل من األسهل بكثير التنقل في إن 
تغيير ما ال يمكن  الفضاء االجتماعي والحفاظ على درجة من االنفصال. لن تحاول

بقي تغييره. عندما يتعلق األمر بالفصائل المحتومة التي تظهر، من األفضل أن تُ 
. ال تحتاج إلى االنتماء إلى فصيل يتقاتلون عليكوأن تدع اآلخرين ًا نفسك محايد

الستخالص دفعة نرجسية. ما تريده داخل المجموعة هو الخيارات اإلستراتيجية ومجال 
 .حصول على العديد من الحلفاء وتوسيع قاعدة قوتكللمناورة، وال

 

 ورجال البالط البالط

ديناميكية  ه هناك، إال أنّ األشكالعلى الرغم من أن الزعماء يأتون في العديد من 
واحدة عالمية إلى حد ما: سوف يميل رجال الحاشية إلى المثالية في السلطة. سوف 

ل عليهم تبرير سلوكهم الواقع. هذا سيسهّ من  يرون قادتهم أكثر ذكاًء، أكثر كماالً 
 .المزيف
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 .لرجال البالطفيما يلي سبعة من األنواع األكثر شيوًعا 

يمكن أن يكون من الصعب التعرف على هؤالء األفراد. يبدو أنهم مخلصون  :المتآمر
وللمجموعة. ال أحد يعمل بجد أو أكثر كفاءة. لكن هذا قناع يلبسونه. وراء  للقائدبشدة 

 للقائدكواليس، يفّضلون باستمرار جمع المزيد من القوة. عادة ما يكون لديهم ازدراء ال
ه. يشعرون أنهم يستطيعون القيام بالمهمة بشكل أفضل، ئوهم حريصون على إخفا

 .ويتوقون إلثبات ذلك. ربما لديهم مشاكل تنافسية في الطفولة مع شخصية األب

المؤهلة والموالية وحتى السحر.  الواجهةاء عند تحديد هذا النوع ، يجب أن تنظر ور 
نظر إلى سجلهم أراتهم ونفاد صبرهم من االرتفاع. بقي عينيك بداًل من ذلك على مناو تُ 

القادة، وغيرهم، يعتمدون على  جعلالسابق بحًثا عن عالمات دسيسة. إنهم أسياد في 
س اإلضافي الصغير كفاءتهم كوسيلة للربط بهم وتأمين مواقعهم. انتبه إلى هذا الحما

 ،. أدرك أنه عندما ينظرون إليكينالذي يعرضونه إلرضاء رئيسهم وجعل أنفسهم مفيد
 مباركينتخيل أنفسهم بفإنهم يفكرون في كيفية استخدامك كأداة أو نقطة انطالق. 

، لديهم القليل من الضغط في القيام بكل ما هو ضروري للنهوض بأنفسهم. بالسطوع
 .موال عدوه موال تصبح أحد بيادقه بعيداً  نفسكي بقمن األفضل أن تُ 

ه عن الموجودين ئعدم األمان ولكنه بارع في إخفاهذا النوع مليء عموًما ب الُمحرِّض:
. يشعرون بآبار عميقة من االستياء والحسد لما يبدو أن اآلخرين ال البالطفي 

وعة بالشكوك يشعرون به، وهو جزء من نمط طفولتهم. إن لعبتهم هي إصابة المجم
والقلق، وإثارة المتاعب، التي تضعهم في مركز الحركة وقد تسمح لهم باالقتراب من 

 وينشرون ثير حسدهم، ي شخص آخر من الحاشيةالقائد. سوف يستهدفون في الغالب 
اآلخرين.  الحاشية لدىعلى الحسد الكامن  ون لعبيالمعني، و  عن الشخصشائعات 

سرية للزعيم عن أولئك الذين قد يكونون أقل والًء تماًما. سيكونون مليئين بالمعلومات ال
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ها، كان بإمكانهم االستفادة من و ثير يكلما زاد االضطراب والعواطف التي يمكن أن 
 .الموقف بشكل أفضل

 فقد -أن رجال الحاشية يشاركونك "ببراءة" بعض الشائعات، كن حذًرا  إذا الحظتَ 
ا لهذه الشائعات في مرحلة ما. إذا كنت تشعر أن هدفً  يكونون من هذا النوع، وقد تكون 

المجموعة تستسلم للقلق الفيروسي من بعض التهديدات الغامضة، فحاول تحديد 
ض في وسطك. انظر دائًما وراء القناع والحظ قد يكون لديك محرّ  -مصدر ذلك 
 ههينض معروف، ال تُ سيء. عند التعامل مع محرّ  أمري عند حدوث السرور السرّ 

 .بدي عدم احترامل مباشر أو غير مباشر أو تُ بشك

على الرغم من أنهم ال يشعرون بالحساسية تجاه مشاعر أولئك الذين يكرهونهم، إال 
وخز أنهم يعانون من الحساسية تجاه أي عالمة على عدم احترامهم، وألنهم يمتلكون 

 .نية السلبيةأقل منك، فإنهم سيجعلون حياتك بائسة من خالل حمالتهم العدوا للضمير

الهدف من هذه اللعبة هو الوصول الحصري إلى القادة، واحتكار  حارس المدخل:
في رغبتهم في استخدام الناس للوصول  المتآمرينتدفق المعلومات إليهم. قد يشبهون 

إلى هذا المنصب، ولكن على عكس هذا النوع، فإن هدفهم ليس السيطرة على 
االزدراء السري لآلخرين ولكن من خالل العشق السلطة. ال يتم تحفيزهم من خالل 

 التمّلقالشديد للشخص في القمة. وغالًبا ما يرتقون إلى مستوى الموقف من خالل 
. )ربما تكون هناك ميزة جنسية يجعلونه مثاًل أعلىعبقرية وكمال الزعيم، الذي  حول

م قدرًا كبيرًا من من خالل منحه القادة لدى يسعون لنيل الحظوةطفيفة لجاذبيتها.( فهم 
رجال الحاشية المزعجين، عدون بفإنهم يُ  ،اإلمداد النرجسي. وبصفتهم حراس بوابة

 .الزعماء والقادة عن النضاالت السياسية الصغيرةويحيدون 
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، مع التأكد من التزام البالطيمكن أن يصبح هذا النوع أيًضا الشرطي أو الشرطية في 
حالما يتم تثبيت هذه األنواع في السلطة، فإنها  المجموعة بأفكار ومعتقدات القائد.

سوف تميل إلى عزلك  .إذا كنت قائًدا، فاحذر من هذه األنواع. تكون في غاية الخطورة
 .عن المجموعة، والعزلة خطيرة

ل الظّل: ما يكون القادة في موقف صعب. يجب عليهم تحمل مسؤولية ما غالبًا  ُمسهِّ
احب ذلك. في الوقت نفسه، يجب عليهم الحفاظ يحدث للمجموعة والضغط الذي يص

، يتعين عليهم الحفاظ على جانب الظل ذلكعلى سمعة تفوق الشبهات. أكثر من 
رغبات خارج نطاق الزواج كان عليهم قمعها أو جنون  ذلك. قد يكون الغطاءتحت 

العظمة تجاه والء كل من حولهم، أو الرغبة في القيام ببعض أعمال العنف ضد عدو 
ل الظلّ  ظلهم إلى الخروج. ، يتوق كروه. دون وعيم ، واحد من هنا يأتي دور مسهِّ

إنهم أسياد في اكتشاف . األكثر ذكاء واألكثر شيطانية على اإلطالق رجال الحاشية
 .الرغبات المكبوتة في اآلخرين، بمن فيهم القادة

ن بطريقة قد يبدأون في محادثة إلثارة بعض المواضيع المحظورة إلى حد ما، ولك
الروح ويفتح قلياًل. بعد اتصالها بظل القائد، هذه يقع الزعيم في مازحة وغير مهددة. 

ل  يأخذ هذا األمر بعد ذلك، مع اقتراحات بشأن اإلجراءات المحتملة للقادة، الُمسهِّ
 .معها جميًعا والعمل كحماية الُمسّهل تنفيس عن إحباطاتهم، مع تعاملالوسبل 

م قد يحاولون لعب اللعبة معك. ال تتخذ الخطوة األولى في أي كن على دراية بأنه
 حافظإجراءات مشبوهة يحاولون جذبها إليك. سمعتك النظيفة هي أهم شيء تمتلكه. 

 .على مسافة مهذبة

 ستهزاءاليمكن أن يكونوا شخًصا ساخًرا ومحكًما، الذي لديه ترخيص ل مهّرج البالط:
ي ذلك في بعض األحيان القادة أنفسهم، الذين الجميع تقريًبا وكل شيء، بما ف من
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ظهر افتقارهم الواضح إلى عدم األمان وروح الدعابة. تنوع ألنه يُ  ذلكيتسامحون مع 
آخر هو المتمرد المستأنس. ُيسمح لمثل هذه األنواع بمخالفة قواعد اللباس، وعرض 

 .السلوك الخفيف، واعتناق اآلراء غير التقليدية

الف أي شخص آخر، ُيسمح لهم بالتوصل إلى آراء متناقضة مع في االجتماعات، بخ
ثبت هؤالء غير الملتزمين أن القادة يشجعون التبادل الحر لآلراء، على المجموعة. يُ 

 .األقل في المظهر

من  ون فزعيفي هذه األدوار ألنهم يخشون سرًا من المسؤولية و  تندرج هذه األنواع
ر. ذكَ  يتم أخذهم بجدية وال يتم منحهم قوة فعلية تُ ال م كمهرجينالفشل. إنهم يعرفون أنه

دون ضغوط االضطرار فعلًيا إلنجاز  البالطمكاًنا في  وغرابتهميمنحهم فكاهتهم 
 األمور. إن "تمردهم" ال يمثل أبًدا تهديًدا أو تحدًيا للوضع الراهن. 

وجد أكثر من كدليل على أنه يمكنك تقليد سلوكهم بحرية. نادرًا ما ي مال تأخذ وجوده
ضد قواعد المجموعة، فمن األفضل  جذابلسبب ما. إذا شعرت باالن بالطمهرج لكل 

الحديث مع االختالفات في  البالطتسامح يبقيها أكثر دقة ممكنة. غالًبا ما أن تُ 
 .المظاهر، لكن ليس في األفكار والصواب السياسي

نجاًحا على  رجال الحاشية هذه األنواع غالًبا ما تكون من بين أكثر الشخص المرآة:
فهم بارعون  -اإلطالق، ألنهم قادرون على لعب اللعبة المزدوجة إلى أقصى درجة 

القادة وزمالئه، مع الحفاظ على قاعدة عريضة من الدعم. تعتمد قوتهم على سحر في 
مزاجهم وأفكارهم إلى  عكسفكرة أن كل شخص في القلب هو نرجسي. إنهم أسياد في 

دون الشعور بالتالعب، بداًل من  قيمتهميجعلهم يشعرون بالتحقق من الناس، مما 
 .استخدام اإلطراء العلني
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بسبب القوة التي تجلبها،  البالطهذا هو الدور الذي قد ترغب في التفكير في لعبه في 
اًسا لمنبهاتهم غير اللفظية. تريد أن لألشخاص، حسّ  جيداً ولكن يجب أن تكون قارًئا 

 مسوف يلقي تعويذة عليه ذلك. م، وليس فقط أفكارهملى عكس مزاجهتكون قادًرا ع
ويقلل من مقاومتهم. مع القادة، يجب أن تكون على دراية بآرائهم المثالية عن أنفسهم 
وتؤكد ذلك دائًما بطريقة ما، أو حتى تشجعهم على االرتقاء به. أولئك الموجودون في 

ما تتخيل، يمكن أن يكون التملق العلني مان مقل شعورًا باألوأ وحدةهم أكثر  القمة
، أسلوب المرآة  من خالله، لكن حتى إذا رأوا من خالل ةرؤيالخطيًرا ألن الناس يمكنهم 

 .ويريدون المزيد يشعرون بالسحرفسيظلون 

. البالطيشغل هذان النوعان أعلى درجات وأقل درجات  :وكيس المالكمةل المفضَّ 
. على عكس األنواع األخرى، البالطلته داخل فّض يجب أن يكون لكل ملك أو ملكة م

التي تعتمد قوتها بشكل عام على الكفاءة ومظاهرات الوالء المدقع، غالًبا ما يعتمد 
الت في السلطة على تنمية عالقة شخصية أكثر شبهًا بالصداقة. في صعود المفّض 

دم االحترام. بدوا عوقت مبكر، يتصرفون بالراحة واالسترخاء مع القائد، دون أن يُ 
 .ر عليهميطَ سَ الكثير من القادة يموتون سرًا لعدم االضطرار إلى أن يكونوا رسميين ومُ 

في بعض األحيان، سيختار القادة الوحيدين شخًصا واحًدا لشغل هذا المنصب. مع 
. هذا، بطبيعة الحال، الخدماتل، سوف يشاركون بكل سرور األسرار ويمنحون المفّض 

 .اآلخرين اشيةالحسوف يثير حسد 

، وهذه للقادةهذا الموقف محفوف بالمخاطر. أواًل، يعتمد ذلك على المشاعر الودية 
المشاعر متقلبة حتمًا. الناس أكثر حساسية لكلمات أو أفعال األصدقاء، وإذا شعروا 

كره  إلى اإلعجاببخيبة أمل أو خيانة بطريقة أو بأخرى، فيمكنهم االنتقال من 
نيًا، يتلقى المفّضل الكثير من المعاملة المتميزة لدرجة أنه غالبًا ما الصديق السابق. ثا

ل من سقط المفّض ييصبح متعجرًفا ومؤهاًل. قد يتعب القادة من سلوكهم الفاسد. عندما 
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يكون السقوط صعبًا ومؤلمًا. ال أحد يأتي للدفاع عنهم، وألن صعودهم لم ، النعمة
يكون لديهم مكان آخر يذهبون إليه. حاول  اليعتمد على أي مهارة خاصة، فغالًبا 

تجنب التعرض لإلغراء في اتخاذ هذا الموقف. اجعل قوتك تعتمد على إنجازاتك 
 .الناس لك يملكهاوفائدتك، وليس على المشاعر الودية التي 

كيس شخص يلعب دور  البالطكما هو الحال في أي ملعب لألطفال، يوجد دائًما في 
خص أنه يتم تشجيعه على الضحك بطريقة أو بأخرى ويشعر ، ويشعر كل شالمالكمة

من الناحية السياسية، ومع ذلك فإن  وحذراً بأنه متفوق عليه. الناس اليوم أكثر صواًبا 
مدمجة في طبيعتنا. سيبني الناس شعورهم كيس المالكمة هذه الحاجة اإلنسانية ل
غير التقليدية، أو االفتقار  المزعوم، أو اآلراء كيس المالكمةبالتفوق على عدم كفاءة 

الكثير من هناك . سيكون أقل شأناً و إلى الرقي، بغض النظر عما يجعلهم مختلفين 
السخرية وراء ظهر األهداف، لكنهم سوف يشعرون بها. ال تشارك في هذه 

 البالط. شاهد الجميع في تحّط من قيمتكو  اً خشن فسوف تجعل نفسكالديناميكية. 
، كيس المالكمة، حاول أن تصادق البالطالبيئة القاسية  كحليفك المحتمل. ضمن

 المتعة من هذه اللعبة القاسية. وتسرق طريقة مختلفة في التصرف  اً موضح

 

 مجموعة الواقع

 هذهعندما تفشل مجموعة من األشخاص في بعض المؤسسات، غالًبا ما نشاهد 
الفاعلة المعنية وإلقاء : أول رد فعل هو إلقاء نظرة على الجهات ةالتالي ةالديناميكي

اللوم. ربما كان القائد المفرط الطموح هو الذي قاد المجموعة إلى الفشل، أو المالزم 
غير الكفء، أو الخصم القوي. ربما كان بعض الحظ السيئ متورًطا أيًضا. قد يتم 

 .طرد الزعيم أو المالزم وإحضار فريق جديد
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. كل شخص في المجموعة تشاركهام تتعلم القيادة بعض الدروس من التجربة، ويت
ثم، بعد مرور بضع سنوات على الخط، يتم  .يشعر بالرضا ومستعد للمضي قدًما

 .تكرار نفس المشكلة تقريًبا ونفس نوع الفشل، ويتم إعادة تدوير نفس الحلول المتعبة

سبب هذا النمط الشائع بسيط: ما يكمن في الخطأ حًقا هو الديناميكية الخاطئة 
. وما لم يشعرون بالَعظمةعة، والتي تميل إلى إنتاج مساعدين غير أكفاء وقادة للمجمو 

 .يتم إصالحها، فالمشاكل تستمر في التكرار مع وجوه مختلفة

في ثقافة مختلة وظيفيًا، غالًبا ما يكون األعضاء مرتبكين بشأن أدوارهم واالتجاه العام 
فكير أكثر في اهتماماتهم وجداول للمجموعة. وسط هذا االلتباس، يبدأ الناس في الت

أعمالهم، ويشكلون فصائل. قلقون بشأن وضعهم أكثر من صحة المجموعة، يصبح 
غرورهم حساًسا، وهم يهتمون بمن يحصل على المزيد. في هذا الجو المثير للجدل، 

عدة  -من ذوي الشخصيات المتدنية  ونساءً  المحرضون، رجاالً  -جد التفاح السيئ ي
نفسهم. أولئك الذين يتفوقون في ممارسة السياسة ألترويج الالمتاعب و  طرق إلثارة

ويمارسون اللعبة ولكنهم ال يكثرون في كثير من األحيان يزدهرون، يصلون إلى القمة 
 ويصبحون مالزمين. 

بالضعف،  ن و شاعر . والتالعباتيجد القادة أنفسهم متأثرين بكل الخالفات الداخلية 
الشرنقة،  هل الذين يخبرونهم بما يريدون سماعه. داخل هذيحيطون بأنفسهم بالرجا

 البالط، يتم تشجيعها من قبل رجال سيئة التصور ومعّظمةيفقس القادة خطًطا 
 ر إقالة الزعيم أو المالزم شيًئا. غيّ ت. لن الضعفاء

ما يجب أن نفعله لتجنب هذا الفخ هو تغيير وجهة نظرنا: بداًل من التركيز الفوري 
. علينا فراد ودراما العمل الفاشل، يجب أن نركز على ديناميكية المجموعة ككلعلى األ



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

240 
 

خلق ثقافة منتجة، وليس فقط سوف نتجنب كل الشرور ن، و ةالديناميكي أن ُنصلح
 .تصاعدًيا مختلًفا كثيًرا داخل المجموعة جذباً  سنحّفزالمذكورة أعاله ولكننا 

لمجموعة على الحفاظ على عالقة وثيقة ما يخلق ديناميكية وظيفية وصحية هو قدرة ا
مع الواقع. حقيقة المجموعة هي كما يلي: إنها موجودة من أجل إنجاز األمور، وصنع 

قوة عمل  -األشياء، وحل المشكالت. لديها موارد معينة يمكنها االستفادة منها 
ية عالية تعمل في بيئة معينة تكون دائًما ذات قدرة تنافسهي  أعضائها وقوتها المالية.

ومتغيرة باستمرار. تركز المجموعة الصحية بشكل أساسي على العمل نفسه، وعلى 
عدم باالستفادة القصوى من مواردها والتكيف مع كل التغييرات التي ال مفر منها. 

إضاعة الوقت في األلعاب السياسية التي ال نهاية لها، يمكن لهذه المجموعة أن تنجز 
. إنها تبرز األفضل في الطبيعة اً وظيفي المختلةوعة مجمالأكثر بعشر مرات من 

تعاطف الناس، وقدرتهم على العمل مع اآلخرين على مستوى عال. إنها ال  -البشرية 
 مجموعة الواقع. ةالمثاليه تزال مثالية لنا جميًعا. يجب أن نسمي هذ

 نفيذ. فيما يلي خمس استراتيجيات رئيسية لتحقيق ذلك، وكلها يجب وضعها موضع الت

تلك القوة االجتماعية التي تجبر الناس على  غرس اإلحساس الجماعي بالهدف.
في االلتقاط والتوجيه لغرض أعلى. يمكنك  مع رغبتك واالندماجالرغبة في االنتماء 

غرض محدد ومهمة تملك مجموعتك  -تحقيق ذلك من خالل إنشاء نموذج مثالي 
ا وفريًدا، يجعل الحياة أسهل منتًجا متميزً  إيجابية تجمع أعضاءها. يمكن أن يكون هذا

جلب المتعة؛ أو تحسين ظروف المحتاجين؛ أو حل بعض المشاكل المستعصية يأو 
 .على ما يبدو. هذا هو الواقع النهائي للمجموعة، لماذا تشكلت في المقام األول
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هذا الغرض ليس غامًضا أو ضمنًيا ولكنه واضح ومعلن. بغض النظر عن نوع 
، فأنت تريد التأكيد على التميز وخلق شيء من أعلى مستويات الجودة الممكنة. العمل

 .يجب أن يكون كسب المال أو النجاح نتيجة طبيعية لهذا الهدف وليس الهدف نفسه

إلنجاح هذا العمل، يجب أن تمارس المجموعة ما تبشر به. أي عالمات على النفاق 
ع سوف تدمر جهودك. تريد إنشاء سجل حافل والواق ةأو التناقض الملحوظ بين المثالي

بالنتائج التي تعكس مثالية المجموعة. تميل المجموعات إلى فقد االتصال بهدفها 
ترغب في االستمرار في تذكير المجموعة بمهمتها،  قداألصلي، خاصة مع أي نجاح. 

 .النواة  هوتكييفها إذا لزم األمر ولكن ال تنجرف أبًدا من هذ

كقائد لمجموعة الواقع، فأنت بحاجة إلى  .المساعدينالمناسب من تجميع الفريق 
القدرة على التركيز على الصورة األكبر واألهداف العامة التي تهمك. لديك فقط الكثير 

هو خوفك من  ذلكمن الطاقة العقلية، ويجب تنظيمها بحكمة. أكبر عقبة أمام 
ر عقلك بكل التفاصيل التي تفويض السلطة. إذا استسلمت لإلدارة المصغرة، فستغم

 . رجال البالطتحاول أن تبقيها في المقدمة والمعارك بين 

بروحك  ينما عليك القيام به منذ البداية هو تكوين فريق من المساعدين، مشبع
والشعور الجماعي بالهدف، والذين يمكنك الوثوق بهم إلدارة تنفيذ األفكار. لتحقيق 

فأنت ال تبني اختيارك على سحر  -ر الصحيحة ذلك، يجب أن يكون لديك المعايي
الناس، وال تقوم أبًدا بتوظيف أصدقاء. تريد الشخص األكثر كفاءة لهذا المنصب. 

. قد يكون بعض األشخاص رائعين، لكن في اتهملشخصي كبيراً  أيضا تولي اهتماماً و 
 .النهاية فإن شخصياتهم وسماتهم السامة تجعلهم يستنزفون روح المجموعة

كنك اختيار هذا الفريق لألشخاص الذين لديهم مهارات تفتقر إليها، كل فرد لديه يم
نقاط قوته الخاصة. وهم يعرفون أدوارهم. أنت تريد أيًضا أن يكون هذا الفريق من 
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ن في المزاج والخلفية واألفكار. يبدون استعداًدا للتحدث وأخذ يمتنوعالمساعدين 
ي بعض القواعد التي جموعة. يمكنهم حتى تحدّ المبادرة، كل ذلك في إطار هدف الم

 معلى جلب إبداعاته ن و قادر  همجزء من فريق ولكن همتبدو قديمة. إن الشعور بأن
، وسوف تنتشر هذه الروح في عندهمالخاصة إلى المهام سيؤدي إلى ظهور أفضل ما 

 .جميع أنحاء المجموعة

ككل، فأنت تريد التأكد من أن هذا، وبالنسبة للمجموعة  المساعدينبالنسبة إلى فريق 
ال أحد يتمتع بامتيازات  -لون بشكل أكثر أو أقل على قدم المساواة عامَ األعضاء يُ 

ن ال و خاصة؛ يتم توزيع المكافآت والعقوبات بشكل عادل ومنصف. إذا كان أفراد معين
 إلى المستوى المثالي، فتخلص منهم.  يرقون 

مع تطور المجموعة، فإن أكبر خطر يكمن في  دع المعلومات واألفكار تتدفق بحرية.
، الذين يحاولون تخفيف المساعدون تكوين بطيء لفقاعة من حولك. قد يساعد 

أعباءك، في نهاية المطاف على عزلك عما يحدث في المجموعة وتصفية المعلومات 
ك يالتي يقدمونها لك. دون أن يدركوا ذلك، فإنهم يخبرونك بما يعتقدون أنه سوف يرض

. نظرتك للواقع تصبح ببطء مشوهة يهّم سماعهاالضوضاء التي  عنك بعدون وي
 .وقراراتك تعكس هذا

دون أن تغمرك التفاصيل، تحتاج إلى إنشاء ديناميكية مختلفة تماًما. النظر في 
حول المنافسين، حول ما يحدث في الشوارع  -التواصل المفتوح لألفكار والمعلومات 

 حياة للمجموعة. شريان ال -أو بين جمهورك 

، مع ثقة الهرم ولتحقيق ذلك، ترغب في تشجيع المناقشة الصريحة ألعلى وألسفل
األعضاء في أنهم يستطيعون القيام بذلك. تريد أن تكون اجتماعاتك حيوية، مع 
أشخاص غير مهتمين بشكل مفرط بكدمات الغرور والتسبب في اإلساءة؛ تريد 
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بمثل هذا االنفتاح، يجب أن تكون حذًرا في هذه مجموعة متنوعة من اآلراء. للسماح 
المناقشات حتى ال تشير إلى تفضيلك الخاص لخيار أو قرار معين، حيث سيؤدي 

 والغرباءجلب الخبراء بمقدورك ذلك إلى توجيه الفريق بمهارة إلى متابعة تقدمك. حتى 
 .لتوسيع منظور المجموعة

قراراتك بشكل تتخذ ت الصلة بالواقع، و كلما كانت عملية التداول أكثر اتساًعا، زاد
أفضل. بالطبع، يمكنك أن تأخذ الكثير من الوقت في هذه العملية، لكن معظم الناس 

معلومات تمت أساس يخطئون في االتجاه المعاكس، متخذين قرارات سريعة على 
تصفيتها بشدة. كما ترغب في إثبات أكبر قدر ممكن من الشفافية: عندما يتم اتخاذ 

 .قرارات، فإنك تشارك مع الفريق في كيفية تحقيقها وألي غرضال

طبيعي بشكل في إعداد المجموعة، يكون األشخاص  المجموعة بمشاعر مثمرة. أِصب
أكثر عاطفية وينفذون إلى مزاج اآلخرين. يجب أن تتعامل مع الطبيعة البشرية 

لمشاعر إيجابي عن طريق إصابة المجموعة بمجموعة من اأمر وتحولها إلى 
ن إومواقف القائد من أي شخص آخر.  زجةالمناسبة. الناس أكثر عرضة ألم

 العواطف المنتجة تشمل الهدوء.  

ب المجموعة بشعور من القرار الذي ينبثق عنك. أنت لست مستاء من النكسات. ِص أ
التقدم والعمل على حل المشاكل. أنت ثابت. تشعر المجموعة بهذا األمر،  تواصل

. يمكنك الحظفراد بالحرج ألنهم أصبحوا هستيريين على أقل تحول في ويشعر األ
محاولة إصابة المجموعة بثقة، لكن كن حذًرا من أن هذا ال ينزلق إلى العظمة. تنبع 

. قم بتغيير الروتين بشكل ات السابقةنجاحالثقتك وثقة المجموعة في معظمها من 
 .دوري، وفاجئ المجموعة بشيء جديد أو صعب
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أن إظهار قلة الخوف واالنفتاح الشامل على األفكار الجديدة سيكون  ،من ذلك األهم
له التأثير العالجي أكثر من أي شيء آخر. سيصبح األعضاء أقل دفاعية، مما 

 .آليينيشجعهم على التفكير أكثر بمفردهم، وليس العمل ك

قاط قوتها من الضروري أن تعرف مجموعتك جيًدا ون تشكيل مجموعة اختبار المعركة.
وضعفها والحد األقصى الذي يمكن أن تتوقعه منها. لكن المظاهر قد تكون خادعة. 
في عملهم اليومي، يمكن أن يبدو الناس متحمسين ومتصلين ومنتجين. لكن أضف 

ترى جانًبا آخر تماًما منها. يبدأ سأو الضغط أو حتى األزمة، وفجأة  القلقبعض 
م واالنفصال عن روح المجموعة؛ والبعض اآلخر أنفسه فيالبعض في التفكير أكثر 

يشعر بالقلق الشديد ويصيب المجموعة بمخاوفهم. جزء من الواقع الذي تحتاج أن 
 .عليه هو القوة الحقيقية لفريقك تسيطر

تريد أن تكون قادًرا على قياس المتانة الداخلية النسبية لألشخاص قبل أن تدخل في 
بعض المهام الصعبة نسبًيا أو المواعيد النهائية  أزمة. امنح األعضاء المختلفين

األقصر من المعتاد، وانظر كيف يستجيبون لها. بعض الناس يرتفعون إلى مستوى 
 مثل هؤالء الناس إلىنظر أيحسنون أداءهم تحت هذا الضغط؛ حتى أنهم المناسبة و 
كثر من قيادة الفريق نفسه في عمل جديد ومحفوف بالمخاطر أب قم كنز. على أنهم

 .المعتاد

راقب بعناية كيف يتفاعل األفراد مع قدر ضئيل من الفوضى وعدم اليقين التي تتكشف 
. بالطبع، في أعقاب أي أزمات أو إخفاقات، استخدم هذه اللحظات كوسيلة ذلكعن 

لمراجعة القوة الداخلية للناس أو عدم وجودها. يمكنك أن تتسامح مع عدد قليل من 
 .لذين لديهم فضائل أخرى، ولكن ليس الكثيرا الخائفةنواع األ
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في النهاية، تريد مجموعة مرت ببعض الحروب، وتعاملت معها بشكل جيد، وقد تم 
بل شارة إلى عقبات جديدة اإل عند قون رهَ يُ . إنهم ال في ميدان المعركة اختبارها اآلن

د ما يمكنك توسيع حدو  ببطء في الواقع. مع مثل هذه المجموعة، يمكنك ابه ون رحبّ يُ 
لمواجهة التحديات إلى األعلى  تصاعدي بجذب قوي ، ويشعر األعضاء أن تطلبه منهم

 .ك الجبالوإثبات أنفسهم. هذه المجموعة يمكن أن تحرّ 
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 الخامس عشرالقانون 

 قانون التقّلب –إجعلهم يريدون اللحاق بك 

 

: فالناس ثابٌت واحد يبقىأن على الرغم من أن أساليب القيادة تتغير مع الزمن، إال 
ولكن أيضا أن يشعروا  ُيقادوامن هم في السلطة. يريدون أن  حولدائًما ما يتناقضون 

 هم؛ اتدون التضحيلكن بالحرية. يريدون أن يتمتعوا بالحماية وأن يتمتعوا بالرخاء 
 . عندما تكون قائد المجموعة، يكون الناسفي آن واحد قتله ون الملك ويريد ون يعبد

أو تواجه  اً في اللحظة التي تبدو فيها ضعيف لالنقالب عليكمستعدين باستمرار 
أن ما عليك القيام به لكسب  تخيلتلزمن، فلالمسبقة انتكاسة. ال تستسلم لألحكام 

رتابون في ، ويالناس في قوتك لهم؛ سوف يشكّ  اً أو صديق اً هو أن تكون متساوي هموالء
السلطة هي الفن الدقيق في خلق مظهر القوة إن . دوافعك، ويستجيبون بازدراء خفيّ 

جعل الناس يتعرفون عليك كقائد في خدمتهم. إذا كنت تريد أن فيما توالشرعية والعدالة 
وقت مبكر في حياتك. وبمجرد اكتساب ثقة  فيإتقان هذا الفن  عليك تقود، يجب

 الناس، سيقفون معك كقائد لهم، بغض النظر عن الظروف السيئة.

الرغم من أنه لم يعد هناك ملوك وملكات أقوياء في وسطنا، إال أن عدًدا أكبر على 
عملنا، ألجل حترام المنا يعمل كما لو أننا نعتبر أنفسنا ملوًكا. نشعر بأننا مؤهلين ل

بغض النظر عن القليل الذي أنجزناه بالفعل. نشعر أن الناس يجب أن يأخذوا أفكارنا 
صرف النظر عن مدى ضآلة التفكير فيها أو مدى ومشاريعنا على محمل الجد، ب

المهنية، ألننا صادقون  نادتنا في حيات. نتوقع من الناس مساعسجل إنجازاتناضآلة 
ولدينا أفضل النوايا. قد يأتي بعض هذا الشكل الحديث من االستحقاقات من كوننا 

كان ذهبًيا. ا نشعر أن أي شيء فعلناه لون، مما جعمدللين بشكل خاص من قبل آبائنا
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قد يأتي بعضها من التكنولوجيا التي تهيمن على حياتنا وتفسدنا أيًضا. إنه يعطينا قوى 
هائلة دون االضطرار إلى بذل أي جهد حقيقي. لقد توصلنا إلى أخذ هذه الصالحيات 

 .كأمر مسلم به ونتوقع أن يكون كل شيء في الحياة سريًعا وسهالً 

ميًعا، ويجب أن نرى هذا اإلحساس باالستحقاق لعنة. مهما كان السبب، فإنه يصيبنا ج
لنا  أو االحترامبنا ليس لدى الناس أي سبب متأصل للثقة  -إنه يجعلنا نتجاهل الواقع 

بأدنى فكرة أو المسودة األولى لعملنا. لماذا  ينومكتفي ينلمجرد من نحن. يجعلنا كسول
 ِكبار ندما نشعر بأننا بالفعلن علينا رفع لعبتنا أو الضغط لتحسين أنفسنا عيتعيّ 

. من خالل الشعور بأن اآلخرين ومستغرقين في ذواتنا ينللغاية؟ يجعلنا غير حساس
أنفسهم، وهذا بمدينون لنا بالثقة واالحترام، فإننا نبطل قوة إرادتهم وقدرتهم على الحكم 

 .يثير غضبهم. قد ال نرى ذلك، لكننا نلهم االستياء

ادة ثانويين، فإن تأثير هذه اللعنة يزداد سوًءا. بغير وعي، نميل وإذا أصبحنا قادة أو ق
إلى الجلوس ونتوقع أن يأتي الناس إلينا مع والئهم واحترام المنصب الرفيع الذي 

جعل ذكائنا وحكمتنا موضع يدفاعية إذا تم تحدي أفكارنا، مما ب نمضينشغله. 
متيازات، وإذا كانت هناك واال المزاياتساؤل، حتى في أصغر األمور. نتوقع بعض 

تضحيات يتم تقديمها، فنحن نشعر بطريقة ما أنه يجب إعفاؤنا. إذا ارتكبنا خطًأ، فهو 
دائًما خطأ من شخص آخر أو ظروف، أو بعض الشيطان الداخلي المؤقت الخارج 

  .حقاً  ُمالمينعن سيطرتنا. نحن لسنا 

قودهم، ألننا ال نالحظ سوى لسنا على دراية بكيفية تأثير ذلك على أولئك الذين ن
لكنهم يرون من خاللنا. يشعرون  .ابتسامات الناس وإيماءات الموافقة على ما نقوله

من احترامهم ويفصلهم عن  ذلك ، وبمرور الوقت يقللُنسقطهالذي  بالشعور باألحقية
 .تصدمنا بمفاجأةنفوذنا. عند نقطة تحول معينة، قد ينقلبون علينا 
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في وضع ضعيف بالفعل، وعلينا أن نكافح من أجل تبني الموقف يجب أن ندرك أننا 
نحن لسنا  المعاكس: ال نتوقع شيًئا من الناس من حولنا، ومن أولئك الذين نقودهم.

كل شيء نحصل عليه من اآلخرين، وبالتأكيد احترامهم،  -ن تماًما يدفاعيين بل نشيط
األساسي  اعتبارنانظهر أن  يجب كسبه. علينا أن نثبت أنفسنا باستمرار. علينا أن

الحساسة بل رفاهية المجموعة. يجب أن نكون مستجيبين  وذواتناليس هو أنفسنا 
بالنسبة ألولئك الذين يظهرون  -الناس، ولكن مع وجود قيود  مزجةحًقا أل ومتفهمين

به،  نوعظأنهم في الغالب يروجون ألنفسهم، نحن قاسون وال رحمة بهم. نمارس ما 
أكثر من اآلخرين، ونضحي بمصالحنا الخاصة إذا لزم األمر، ونكون ونعمل بجد 

وأن يثبتوا  قيادتنامسؤولين عن أي أخطاء. نتوقع من أعضاء المجموعة أن يتبعوا 
 .أنفسهم في المقابل

؛ بينما نانفوذلفتح الناس نمع مثل هذا الموقف، سوف نالحظ تأثيًرا مختلًفا جًدا. سي
نا. إنهم يريدون الفوز بموافقتنا واحترامنا. مع هذه العالقة ، يتحركون نحو منتحرك نحوه

العاطفية، يسهل علينا التغاضي عن األخطاء. ال يتم تبديد طاقة المجموعة على 
االقتتال الالنهائي وتصادم الغرور، بل يتم توجيهها نحو الوصول إلى األهداف وإنجاز 

ة هالة من السلطة والقوة التي أشياء عظيمة. وفي تحقيق هذه النتائج، يمكننا صياغ
، وسمعتنا إضافياً  تنمو مع مرور الوقت فقط. ما نقوله ونفعله يبدو أنه يحمل وزناً 

 تسبقنا.

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

نحن البشر نؤمن بأن المشاعر التي نواجهها بسيطة ونقية: نحب بعض الناس ونكره 
ى ازدراء آلخر. والحقيقة هي أن اآلخرين، نحترم هذا الفرد ونعجب به وال نملك سو 
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. من الحقائق األساسية للطبيعة البشرية أن عواطفنا دائًما ما تقريباً  هذا هو الحال أبداً 
، ونادرًا ما تكون نقية وبسيطة. يمكننا أن نشعر بالحب والعداء في تكون متناقضة

 .نفس الوقت، أو اإلعجاب والحسد

األساسي من الطبيعة البشرية أكثر من  ال يوجد مكان أكثر وضوًحا لهذا الجانب
عالقتنا بالزعماء، الذين نربطهم بشكل غير واع بشخصيات أبوية. هذا التناقض مع 

 .القادة يعمل بالطريقة التالية

من ناحية، ندرك بشكل حدسي الحاجة إلى القادة. في أي مجموعة، يكون للناس 
ء بعدم األمان حول وضعهم أجنداتهم الضيقة ومصالحهم المتنافسة. يشعر األعضا

يرون و فوق هذه المصالح المتنافسة  ون الخاص والعمل على تأمينه. بدون قادة يقف
تخذ القرارات الصعبة. ال أحد الصورة األكبر، ستكون المجموعة في ورطة. لن تُ 

 توجيه السفينة. لسيكون 

وقنا. نخشى من ناحية أخرى، فإننا نميل أيًضا إلى الخوف وحتى االحتقار لمن هم ف
أن يغري أولئك الموجودون في السلطة استخدام امتيازات مركزهم لتجميع المزيد من 
القوة وإثراء أنفسهم، وهذا أمر شائع بما فيه الكفاية. ال نشعر بالراحة مع الدونية 
واالعتماد الذي يأتي مع الخدمة تحت قائد. نريد أن نمارس إرادتنا ونشعر باستقاللنا. 

المتيازات التي يتمتع بها القادة. هذا التناقض األساسي يتجاهل السلبية ا نحسد سراً 
عندما يظهر القادة عالمات على سوء المعاملة أو عدم الحساسية أو عدم الكفاءة. 
بغض النظر عن مدى قوة الزعماء، وبغض النظر عن مدى قدرتهم على اإلعجاب، 

 .تحت هذا التناقض، فإنه يجعل والءات الناس متقلبة

سوف يميل األشخاص الموجودون في السلطة إلى مالحظة ابتسامات موظفيهم 
والتصفيق الذي يتلقونه في االجتماعات، وسيخطئون في هذا الدعم للواقع. إنهم ال 
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يدركون أن الناس يظهرون دائًما مثل هذا االحترام لمن هم فوقهم، ألن مصيرهم 
ل إظهار مشاعرهم الحقيقية. ونادرًا ما الشخصي في أيدي هؤالء القادة وال يمكنهم تحم

 .يدرك القادة التناقض األساسي الذي يحدث حتى عندما تسير األمور على ما يرام

إذا ارتكب القادة بعض األخطاء، أو إذا كانت قوتهم تبدو متزعزعة، فسوف يرون فجأة 
عدم الثقة وفقدان االحترام الذي كان يتصاعد بشكل غير مرئي، ألن أعضاء 

انظر إلى األخبار لترى بون عليهم بكثافة مدهشة وصدمة. مجموعة أو الجمهور ينقلال
كيف يمكن للقادة في أي مجال أن يفقدوا الدعم واالحترام بسرعة، وكيف يتم الحكم 

 .عليهم بسرعة من خالل آخر نجاح أو فشل

رؤية تقديم  -أواًل وقبل كل شيء، يجب علينا أن نفهم المهمة األساسية ألي قائد 
، والعمل من أجل تحقيق مصلحة أكبر للمجموعة الكليةبعيدة المدى، لرؤية الصورة 

والحفاظ على وحدتها. هذا ما يتوق إليه الناس في قادتهم. يتعين علينا تجنب الظهور 
التافه أو خدمة الذات أو غير الحاسم. إظهار عالمات على ذلك سوف يثير 

ى المستقبل والصورة األكبر الكثير من تفكيرنا. ستهلك التركيز علييجب أن التناقض. 
. نحتاج ابناًء على هذه الرؤية، يجب أن نضع أهداًفا عملية ونوجه المجموعة نحوه

 .ألن نصبح أسياد هذه العملية الثاقبة من خالل الممارسة والخبرة

يفة إن تحقيق مثل هذا اإلتقان سوف يمنحنا ثقة هائلة في أنفسنا، على عكس الثقة المز 
هذه الثقة، سيتم جذب الناس إلينا ب نشعّ ألولئك الذين هم مجرد عظماء. وعندما 

 .ويريدون متابعة تقدمنا

كعالقة ديناميكية بيننا وبين من ومع ذلك، في نفس الوقت، يجب أن نرى القيادة 
عي على األفراد. ولذا يجب أن ا و القودهم. علينا أن نفهم أن أدنى لفتة لدينا لها تأثير ن

. نحن بحاجة إلى أن نتناغم مع تغير نضعهالنغمة التي لنولي اهتماًما كبيًرا لموقفنا، و 
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الحالة المزاجية ألعضاء المجموعة. يجب أال نفترض أبًدا أننا نحظى بدعمهم. يجب 
 .يمكننا أن نشعر عندما يفقد األعضاء احترامنا -أن يكون تعاطفنا صريًحا 

ندرك أنه عندما نظهر احترامنا وثقتنا تجاه من هم كجزء من الديناميكية، علينا أن 
عضاء لنفوذنا. يجب أن نحاول نفتح األذه المشاعر سوف تعود إلينا. سيدوننا، فإن ه

وجعلهم قدر اإلمكان إشراك قوة إرادة الناس، لجعلهم يتعاطفون مع مهمة المجموعة، 
 .بنشاط في تحقيق هدفنا األعلى واشاركيأن  يريدون 

جب أال يعني هذا التعاطف أبًدا أن تصبح ناعمًا ولطيًفا بال داع إلرادة ومع ذلك، ي
فقط إلى الضعف. عندما يتعلق األمر بمهمتنا األساسية  ذلك المجموعة. سوف يشير

يجب أن نكون  -مناسبة وهي توفير رؤية للمجموعة وقيادتها نحو األهداف ال -
ر اآلخرين ودمج األفكار الجيدة. . نعم، يمكننا االستماع إلى أفكاثابتينصارمين و 

ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن لدينا معرفة أكبر بالتفاصيل الشاملة والصورة 
 .وط السياسية لكي تبدو أكثر عدالً ستسلم للضغت. يجب أال الكلية

: أواًل، يجب أن تجعل مستوياتثالثة على مهمتك كطالب ذات طبيعة إنسانية هي  إن
قياس درجة التأثير الذي يمارسه مستخدمًا وحدة ا لظاهرة السلطة، نفسك مراقًبا بارزً 

الناس دون استخدام القوة أو الخطب التحفيزية. تبدأ هذه العملية من خالل النظر إلى 
عائلتك وقياس الوالد، إن وجد، الذي مارس سلطة أكبر عليك وعلى إخوتك. تنظر إلى 

ز بعضهم بالتأثير القوي الذي أحدثوه عليك. ميَّ المعلمين والموجهين في حياتك الذين تَ 
رؤسائك في العمل  ما زال يتردد في عقلك. الحظ كالمهم والمثال الذي وضعوه

تأثيرهم ليس فقط عليك وعلى األفراد اآلخرين ولكن أيًضا على المجموعة متفحصًا 
حديد ، تريد تنظر إلى مختلف القادة في األخبار. في كل هذه الحاالتأ ،ككل. أخيًرا

 متعرف على لحظات عندما تضيء سلطتهأو عدم وجودها. تريد أن ت ممصدر سلطته
 .السبب وأن تعرفأو تتالشى، 
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التي ستخدمك جيًدا في  الستراتيجياتترغب في تطوير بعض العادات واأنت ثانيًا، 
مجال إسقاط السلطة. إذا كنت متدرًبا يتطلع إلى منصب قيادي، فإن تطوير هذه 

يات في وقت مبكر سيمنحك هالة مثيرة لإلعجاب وجذابة في الوقت الحالي، االستراتيج
 .مما يجعل األمر يبدو كما لو كنت مقدًرا أن تكون قوًيا

ع إذا كنت بالفعل في موقع قيادي، فإن هذه االستراتيجيات ستعزز سلطتك وترابطك م
األشخاص: هل  ، تحتاج إلى التفكير في تأثيرك علىالمجموعة. كجزء من هذه العملية

تجادل باستمرار، وتحاول فرض إرادتك، وتجد مقاومة أكثر بكثير مما تتوقعه ألفكارك 
الناس وهم يستمعون لنصيحتك ثم يفعلون العكس؟ إذا كنت  يومئومشاريعك؟ هل 

فالناس ال يحترمون عموًما  -بدأت للتو، في بعض األحيان ال يمكن مساعدة ذلك 
سل الهرمي؛ نفس األفكار التي أصدرها الرئيس سيكون أفكار من هم في أسفل التسل

 .لها تأثير مختلف

لكن في بعض األحيان قد تنبع من أفعالك، حيث تنتهك العديد من المبادئ المذكورة 
واقع. الحظ توترهم أثناء كأمر أعاله. ال تأخذ ابتسامات الناس وتعبيرات الموافقة 

خذ أي تذمر كتأمل في سلطتك. بشكل اهتمام خاص ألفعالهم.  أولِ قيامهم بذلك؛ 
تلك اللحظات التي  إلىعام، ترغب في زيادة حساسيتك لآلخرين، والنظر بشكل خاص 

يمكن أن تشعر فيها بعدم احترام الناس أو لسلطتك في التراجع. لكن ضع في اعتبارك 
بغض  همب تفوز، أشخاص يتذمرون ولن ًما تفاًحا سيًئا داخل أي مجموعةأن هناك دائ

ضون أي شخص في . إنهم يعيشون ليكونوا عدوانيين سلبيين ويقوّ هالنظر عن ما تفعل
. الفن هو التعرف عليهم سينفع معهممنصب قيادي. ال تهتم بالتعاطف؛ ال شيء 

وجود مجموعة ضيقة إن بأسرع ما يمكن وإما إطالق النار عليهم أو تهميشهم. 
 ذه األنواع الحاقدة.وملتزمة سيجعل من األسهل بكثير السيطرة على ه
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، يجب أال تتعارض مع التحيزات الضارة بنتائج األوقات التي ثالًثا، واألهم من ذلك
نعيش فيها، والتي كثيرًا ما يساء فيها فهم مفهوم السلطة ذاته واحتقاره. واليوم نخلط 

ا بين السلطة والزعماء بشكل عام، وبما أن الكثير منهم في العالم يبدون أكثر اهتمامً 
لدينا شكوك حول المفهوم يكون بالحفاظ على قوتهم وإثراء أنفسهم، فمن الطبيعي أن 

في أوقات ديمقراطية شرسة. "لماذا يجب علينا في أي وقت  ذاته. نحن نعيش أيضاً 
أن نتبع شخًصا ذا سلطة، ونتولى مثل هذا الدور األدنى؟" قد نسأل أنفسنا. "يجب 

إنجاز المهمة ببساطة؛ السلطة هي بقايا  على األشخاص الموجودين في السلطة
ادة قد هذا االزدراء للسلطة والقي." ذلك من أبعد هو ما إلىالملوك والملكات. لقد تقدمنا 

 شق طريقه عبر ثقافتنا. 

بدون القادة الذين يكرسون الكثير من الطاقة العقلية للتنبؤ باالتجاهات وتوجيهنا إلى 
ون. وبما أن هذا الوضع يصبح هو القاعدة، ألننا حلول طويلة األجل، فإننا ضائع

نحن البشر نحتاج دائًما إلى شكل من أشكال السلطة كدليل، فإننا نميل إلى التنازل 
 .بعض أشكال السلطة المزيفة التي تنتشر في أوقات الفوضى وعدم اليقين إلى

ليس لديه  يمكن أن يكون هذا الرجل القوي، الذي يعطي وهم القيادة والتوجيه ولكن
رؤية حقيقية للمكان الذي يذهب إليه، فقط األفكار واإلجراءات التي تخدم األنا وتعزز 
من إحساسه بالسيطرة. قد يكون هذا هو المبتدئ، القائد الذي يحاكي بذكاء ما يريد 
الجمهور أن يسمعه، ويخلق الوهم بأن يكون حساًسا تجاه المجموعة ويعطيه ما يريد. 

القائد الصامت، الذي يؤثر على أسلوب وسلوكيات كل شخص آخر،  قد يكون هذا هو
ويقدم ما يبدو أنه األفضل في النزاهة والمرح واإلجماع. يمكن أن يكون هذا أيًضا 
سلطة المجموعة، التي تصبح أكثر قوة في عصر وسائل التواصل االجتماعي: ما 

ترًما، بسبب عدد هائل يقوله اآلخرون وما يفعله اآلخرون يجب أن يكون صحيًحا ومح
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من األرقام. لكن كل هذه األشكال الخاطئة ال تؤدي إال إلى المزيد من االضطرابات 
 .والفوضى والقرارات السيئة

لطبيعة البشرية، يجب أن ندرك مخاطر ال تعد وال تحصى من التحيز لدينا ل دارسيك
راًفا بالدونية يس اعتضد شخصيات السلطة. إن االعتراف بأهل السلطة في العالم ل

، بل هو قبول للطبيعة البشرية والحاجة إلى هذه الشخصيات. يجب أال الخاصة بنا
 —ُينظر إلى األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة على أنهم يخدمون أنفسهم أو طاغية 

في الواقع، تلك هي الصفات التي تقلل من سلطتهم. إنهم ليسوا من بقايا الماضي 
يفة ضرورية ويتكيف نمط حياتهم مع العصر. يمكن أن ولكنهم أشخاص يؤدون وظ

تكون السلطة ظاهرة ديمقراطية بارزة. يجب علينا التحرك في االتجاه المعاكس، 
 واحتضان المخاطر واألخطار التي تأتي مع القيادة والسلطة.

 

 استراتيجيات تأسيس السلطة

. اختاروا االلتزام كالناس يتبعون عن طيب خاطر قيادتتذكر أن جوهر السلطة هو أن 
بكلماتك ونصائحك. انهم يريدون حكمتك. بالتأكيد قد تضطر في بعض األحيان إلى 
استخدام القوة والمكافآت والعقوبات والخطب الملهمة. ولذا يجب أن تفكر في السعي 
المستمر إلشراك قوة إرادة الناس والتغلب على مقاومتهم الطبيعية وتناقضهم. هذا هو 

 .ستراتيجيات التالية إلى القيام به. ضعهم جميعا موضع التنفيذما تهدف اال

لتي تنشئها يجب أن تنشأ السلطة ا األصالة. ابحث عن أسلوب السلطة الخاص بك:
، من نقاط القوة الخاصة التي تمتلكها. فكر في بعض بشكل طبيعي عن شخصيتك

ص، مثل لمخلّ نماذج السلطة: أحدها يناسبك بشكل أفضل. النموذج األصلي هو ا
 .موسى أو مارتن لوثر كينغ جونيور، وهو فرد مصمم على إنقاذ الناس من الشر
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من كره حاد ألي نوع من أنواع الظلم، وخاصة تلك التي تؤثر على  المخّلصون يعاني 
وغالًبا ما يكون هذا  ،معها. لديهم الكثير من االقتناع المجموعة التي يتعاطفون 

 .ناس إليهمبالكلمات، حيث يتم جذب ال

النموذج األصلي هو المؤسس. هؤالء هم الذين يؤسسون نظاًما جديًدا في السياسة أو 
من الوضع الراهن. هم  األعمال. لديهم عموما شعور شديد من االتجاهات ونفور كبير

التفكير. أعظم فرحهم هو العبث واختراع شيء جديد. كثير من  وومستقل ون غير تقليدي
طبيعي إلى جانب المؤسسين، ألنهم يمثلون شكاًل من أشكال  الناس يتجمعون بشكل

 .التقدم

يمكن أن تشمل النماذج األصلية األخرى الباحث عن الحقيقة )األشخاص الذين ليس 
)ال يريدون أكثر من إصالح  الهادئ ي؛ البراغماتيهم تسامح مع األكاذيب والتهذيب(لد

 ُيرضيج )لديهم موهبة للعثور على ما األشياء المكسورة، والصبر الالنهائي(؛ المعال
(؛ المعلم )لديهم طريقة لحمل الناس على بدء العمل والتعلم من ويوّحدهمالناس 

أخطائهم(. يجب أن تتعرف على أحد هذه النماذج، أو أي شيء آخر ملحوظ في 
 الثقافة.

كما  يتجاوزك، أمرمن خالل إبراز نمط طبيعي بالنسبة لك، فإنك تعطي انطباًعا بأنه 
النووي أو كان  كحمضأو أنفك تجاه االتجاهات جاء من لو أن إحساسك بالعدالة 

هدية من اآللهة. ال يمكنك المساعدة سوى القتال من أجل قضيتك أو إنشاء طلب 
بية حاولتك للسلطة هي انتهازية وتالعجديد. بدون هذا الوضع الطبيعي، قد يبدو أن م

هو مجرد حيلة للقوة. في وقت سابق كنت تتعرف  للغاية وأن دعمك لسبب أو اتجاه ما
على هذا النمط أفضل. سيكون لديك المزيد من الوقت لصقله، وتكييفه مع التغييرات 
في نفسك وفي الثقافة، إلظهار جوانب جديدة إلقناع الناس وسحرهم. مع ترك عالمات 
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يمكنك إال أن  لهذا النمط من بداية حياتك المهنية، سيبدو األمر أكثر قوة أكبر ال
 .تتبعها

ونقضي معظم وقتنا في  نابطبيعت مستغرقون ذاتياً نحن البشر  : الموقف.خارجياً  رّكز
قدر  ذلكالتركيز داخلًيا على عواطفنا وجراحنا وأوهامنا. تريد تطوير عادة عكس 

، صقل مهارات االستماع لديكإاإلمكان. يمكنك القيام بذلك بثالث طرق. أواًل، 
غير اللفظية لآلخرين. أنت تدرب نفسك على  واألدلةالكلمات  سك فيمستوعبًا نف

واحتياجاتهم،  أمزجتهمنفسك مع  ُتكّيفما يقوله الناس.  حول سطورالالقراءة بين 
واقع بل تشعر  كأمرس ما ينقصهم. أنت ال تأخذ ابتسامات الناس والموافقة تحسّ تو 

 .أو االنبهار الكامن بالتوتر

؛ لك األفضلية لذلك كاحترام الناس. أنت ال تشعر بأن فسك لكسب، أنت تكرس نثانياً 
تركيزك ليس على مشاعرك وما يدين لك به الناس بسبب وضعك وعظمتك )منعطف 
داخلي(. تكسب احترامهم باحترام احتياجاتهم الفردية وإثبات أنك تعمل من أجل 

يرة، ورفاهية المجموعة مسؤولية كبهو قائًدا  كونكتفكر في أنت الصالح العام. ثالًثا، 
ك. ما يحركك ال يحظى باالهتمام ولكن تحقيق أفضل النتائج ل كل قرارتقع على التي 

الممكنة لمعظم الناس. أنت تمتص نفسك في العمل وليس األنا. تشعر باتصال عميق 
 مع المجموعة، وترى مصيرك ومصيرهم متشابًكا بعمق.

أمام نفوذك. سيتم  ينفتحون ناس، وسوف هذا الموقف، فسيشعر به الب تشعّ إذا كنت 
جذبهم إليك من خالل الحقيقة البسيطة المتمثلة في أنه من النادر أن تصادف شخًصا 

ركز بشكل كبير على النتائج. هذا سيجعلك يالحساسية لحاالت مزاجية الناس و  شديد
ن تبرز من بين الحشود، وفي النهاية ستكسب المزيد من االهتمام بهذه الطريقة ع

 ًا.ومحبوب اً رة إلى حاجتك اليائسة لتكون شعبيطريق اإلشا
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معظم الناس محبوسون في الوقت الحالي. هم عرضة لرد  العين الثالثة: الرؤية. إزرع
فعل مبالغ فيه والذعر، لرؤية سوى جزء ضيق من الواقع الذي يواجه المجموعة. ال 

ات. أولئك الذين يحافظون على يمكنهم الترفيه عن األفكار البديلة أو تحديد األولوي
وجودهم الذهني ويرفعون وجهة نظرهم فوق اللحظة يستفيدون من القوى الذهنية للعقل 
البشري ويغرسون تلك العين الثالثة بحًثا عن قوى واتجاهات غير مرئية. إنهم يبرزون 
من المجموعة، ويؤدون الوظيفة الحقيقية للقيادة، ويخلقون هالة السلطة عن طريق 
امتالك القدرة اإللهية على قراءة المستقبل. وهذه قوة يمكن ممارستها وتطويرها 

 .وتطبيقها على أي موقف

، يمكنك تدريب نفسك على االنفصال عن المشاعر التي تثير في أقرب وقت ممكن
قلق المجموعة. أنت تجبر نفسك على رفع رؤيتك، لتخيل الصورة األكبر. تجهد لرؤية 

تها، دون أن تتأثر بآرائهم الحزبية. تستمتع بمنظور العدو؛ تستمع األحداث في حد ذا
إلى أفكار الغرباء؛ تفتح عقلك على االحتماالت المختلفة. بهذه الطريقة، تكتسب 
إحساًسا تجاه الجشطالت، أو الشكل العام للموقف. تتعرف على االتجاهات المحتملة، 

كيف يمكن أن تسوء األمور. وكيف يمكن أن تسير األمور في المستقبل، وخاصة 
فيه، زادت قدرتك على اكتساب القدرة  تلديك صبر النهائي لهذا التمرين. كلما تعمق

 .على تمييز المستقبل بشكل ما

إلى الحاضر، وخلق طريقة  بشكل خلفيرؤيتك، فأنت تعمل ببطء أن تمتلك بمجرد 
ملية، زادت ثقتك في معقولة ومرنة للوصول إلى هدفك. كلما زاد التفكير في هذه الع

نع اآلخرين. إذا كان الناس يشككون في رؤيتك، ق، وسوف تصيب هذه الثقة وتخطتك
. إذا كنت تفشل في تحقيق أنك على صوابفستظل حازًما. الوقت سوف يثبت 

 .بما فيه الكفاية مع تفكيرك ، خذ هذا كعالمة على أنك لم تذهب بعيداً أهدافك
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نظر إليك على أنك تعمل بجد أكبر من أي د، يجب أن يُ كقائ لهجة.ال: المقدمةمن  ِقد
شخص آخر. قمت بتعيين أعلى المعايير لنفسك. أنت ثابت ومسؤول. إذا كانت هناك 

قدمها من أجل مصلحة المجموعة. هذا يتضحيات تحتاج إلى تقديمها، فأنت أول من 
ى مستواك إليحدد النغمة المناسبة. سيشعر األعضاء بأنهم مضطرون لرفع أنفسهم 

ك بمهارة. لن تضطر إلى و قلديقيمك و  ون تستوعبي والحصول على موافقتك. سوف
 .ذلك بجدية أكبر. سوف يريدون  ون عملي ملصراخ وإلقاء المحاضرات لجعلها

من المهم أن تضبط هذه النغمة من البداية. االنطباعات األولى حاسمة. إذا حاولت 
وتفتقر إلى المصداقية.  اً ، فستبدو مضطر مالحًقا إظهار أنك تريد أن تقود من األما

نفس القدر من األهمية إلظهار بعض المتانة األولية. إذا كان لدى الناس انطباع 
بتعيين حدود  ، فسوف يفعلون ذلك بال رحمة. قمعليكمبكر بأنهم يمكنهم المناورة 

بهم. لهجتك ، فستعاقى المستويات العالية التي تؤيدهاعادلة. إذا لم يرتفع األعضاء إل
في التحدث أو الكتابة هي قطعية وجريئة. يحترم الناس دائًما القوة في الزعيم، طالما 
أنها ال تثير المخاوف من إساءة استخدام السلطة. إذا لم تكن هذه المتانة طبيعية 

، وإال فلن تدوم طوياًل في هذا المنصب. سيكون لديك دائًما ، فقم بتطويرهابالنسبة لك
، ولكن إذا بدأت حًقاهو من الوقت للكشف عن هذا الجانب اللطيف الذي أنت  اً عتسّ مُ 

 .بهدوء، فأنت بذلك تشير إلى أنك مهمة سهلة

لى المعايير الممكنة لعملك مبكًرا في حياتك المهنية من خالل تطوير أع ذلكابدأ 
وتدريب نفسك على أن تدرك باستمرار كيف تؤثر طريقتك ونغمتك على الناس  الخاص

 .بطرق بسيطة

للغاية. من أجل  ممعظم الناس يمكن التنبؤ به هالة.الالمشاعر المتضاربة:  أِثر
مرحة وسارة  -االختالط جيًدا في المواقف االجتماعية، يفترضون شخصية متناسقة 

وجريئة وحساسة. يحاولون إخفاء الصفات األخرى التي يخشون إظهارها. كقائد، أنت 
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إرسال إشارات  ا، لتأسيس وجود يسحر الناس. من خاللتريد أن تكون أكثر غموًض 
، من خالل إظهار الصفات التي تتعارض تماًما مع ذلك، فإنك تتسبب في مختلطة

ديد من أنت حًقا. كلما زاد توقف األشخاص في تصنيفاتهم الفورية والتفكير في تح
 .فيك، كلما كان وجودك أكبر وأكثر موثوقية همتفكير 

بشكل عام، لكنك ُتظِهر الشخص  لمثال، أنت لطيف وحساسلى سبيل الذلك، ع
تعصب تجاه أنواع معينة من السلوك. بشكل عام، حاول الحفاظ على مالقاسي، ال

غالًبا ما تكون  نوبات الغضب أو االتهامات غير المتكررة قدر اإلمكان. نظًرا ألنك
قدرة على جعل الناس ، فعندما يندلع غضبك، فإنه يبرز حًقا ولديه الهادًئا وعاطفًيا

 .حًقا ويندمون يخافون 

مع  التأنيالجرأة التي تعرضها من حين آلخر. تتعمد  بنغمةيمكنك مزج الحكمة 
المشاكل، لكن بمجرد اتخاذ قرار، فإنك تتصرف بقوة كبيرة وجرأة. مثل هذه الجرأة ال 

 غمةونتأتي من أي مكان وتخلق انطباًعا قوًيا. أو يمكنك المزج بين الروحية 
 .األرضيةالبراغماتية 

، يجب أن تتعلم موازنة الوجود والغياب. إذا كنت حاضًرا ومألوًفا ذلكفيما يتعلق ب
تمنح الناس مجااًل إلثبات  للغاية، ومتوفًرا ومرئًيا دائًما، فإنك تبدو عادًيا للغاية. أنت ال

ف عليك. ، فلن يتمكن األشخاص من التعر . ولكن إذا كنت بعيًدا جًداهم بكإعجاب
بشكل عام، من األفضل أن تميل أكثر قلياًل في اتجاه الغياب، بحيث عندما تظهر 

، في تلك اللحظات والدراما. إذا تم ذلك بشكل صحيح أمام المجموعة، فإنك تولد اإلثارة
 التي تكون فيها غير متاح، فسوف يفكر الناس بك. 

اإلفراط في التعبير الذي ضع في اعتبارك أن الحديث أكثر من الالزم هو نوع من 
يفضح ويكشف الضعف. الصمت هو شكل من أشكال الغياب واالنسحاب الذي يلفت 
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ون له تأثير أكبر. بطريقة االنتباه؛ إنها تعاويذ ضبط النفس والقوة؛ عندما تتحدث، يك
. أنت توضح أنك تقبل واالعتذار الشرح، فال تفرط في مماثلة، إذا ارتكبت خطأً 

يجب أن يكون الندم ون مسؤواًل عن أي إخفاقات، ثم تقوم بالمتابعة. المسؤولية وتك
ب الظهور في موقف ؛ ستظهر تصرفاتك الالحقة أنك تعلمت الدرس. تجنّ هادًئا نسبًيا

 .إذا هوجمت. أنت فوق ذلك ومتضايقدفاعي 

، وإال لناس. ال تجعل المزيج قوًيا جًداهذه الهالة في وقت مبكر، كوسيلة لجذب ا طّور
فستبدو مجنوًنا. إنه مشروع يجعل الناس يتساءلون بطريقة جيدة. إن األمر ال يتعلق 

 .بالصفات المزيفة التي ال تملكها، بل هو إبراز المزيد من التعقيد الطبيعي

يء من أشخاص إن أخذ ش تعطي: المحرمات. ، بل دائماً أنك تأخذ دائًما تظهرال 
يخلق حالة من  -أو امتيازات، وقتهم الخاص أموال أو حقوق  - وهافترضوا أنهم يمتلك

في سلطتك وكل االئتمان الذي جمعته. أنت تجعل  ون عدم األمان األساسية وسيشكك
أعضاء المجموعة يشعرون بعدم اليقين بشأن المستقبل بأكثر الطرق صراحًة. تثير 

؟ هل الشكوك حول شرعيتك كقائد: "ما الذي ستأخذه أكثر؟ هل تستغل القوة التي لديك
سيضر بسمعتك. إذا كانت التضحيات  بذلكتلميح الكنت تخدعنا طوال الوقت؟ "حتى 

رد قدمها، وليست مجرد رمزية. حاول تأطير أي فقدان للموايضرورية، فأنت أول من 
 ، وتوضيح مدى سرعة استعادتها. أو االمتيازات على أنها مؤقتة

تمام بالناس. في الوقت الحالي، فيما يتعلق بهذا، يجب عليك تجنب المبالغة في االه
قد يكون من الجيد السماح لهم بسماع األشياء العظيمة التي ستقوم بها من أجلهم، 

، وإذا فشلت في الوفاء بها، فسوف ولكن الناس لديهم ذاكرة حادة بشكل عام للوعود
، حتى لو حاولت إلقاء اللوم على اآلخرين أو الظروف. إذا حدث تلتزم في أذهانهم

مرة ثانية، تبدأ سلطتك في التآكل بشكل حاد. إن عدم إعطاء ما وعدت بتقديمه  كذل
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، وهكذا يبدو أنك دة ووعده. يمكن للجميع التحدث عن لعبة جيتر كأنك قد أخذشعِ سيُ 
 مجرد شخص آخر نواجهه، ويمكن أن تكون خيبة األمل عميقة.

لهم الثقة ل يُ سوف تنمو سلطتك مع كل عم سلطتك: القدرة على التكيف. جّدد
واالحترام. يمنحك الرفاهية للبقاء في السلطة لفترة كافية لتحقيق مشاريع رائعة. ولكن 
كلما تقدمت في العمر، يمكن أن تصبح السلطة التي أنشأتها صلبة وثابتة. أنت 
تصبح الشخص األب الذي يبدأ في الظلم من خالل المدة التي احتكر فيها السلطة، 

 إعجاب الناس به في الماضي. هناك جيل جديد يبرز حتماً بغض النظر عن مدى 
لهالة التي خلقتها. يرونك بقايا. لديك أيًضا ميل مع تقدمك من اسحرك، و ن من حّص مُ 

حيث ال يمكنك إال أن تتوقع أن  ،إلى حد ما غياً افي السن إلى أن تصبح متعصًبا وط
 .يتبعك الناس

. الى ذلكويشعر الناس ب ،حقيةر باأل، تبدأ في الشعو من دون أن تكون على دراية
، الجمهور يريد حداثة ووجوه جديدة. تتمثل الخطوة األولى في تجنب هذا جانب ذلك

، مع مالحظة الحالة المزاجية وراء كلمات الحساسية من ظ على نوعالخطر في الحفا
ان كون فقدالناس، وقياس التأثير الذي لديك على القادمين الجدد والشباب. يجب أن ي

 .، حيث ستبدأ في التأمل في سمعتك الكبيرةهذا التعاطف أكبر خوفك

 ، األمر الذي سيجبركالخطوة الثانية هي البحث عن أسواق وجماهير جديدة تجذبهم
ع نطاق سلطتك. دون أن تخدع نفسك من ، وسّ على التكيف. إذا كان ذلك ممكناً 

ًقا، حاول تغيير خالل محاولة جذب حشد أصغر من الشباب ال يمكنك فهمه ح
، كان هذا سر نجاح أشخاص مثل حد ما مع مرور السنين. في الفنون أسلوبك إلى 

بابلو بيكاسو، أو ألفريد هيتشكوك، أو كوكو شانيل. هذه المرونة في أولئك الذين هم 
، ومنفتحةتظل روحك حية  -في الخمسينيات وما بعدها ستمنحك لمسة إلهية وخالدة 

 ويتم تجديد سلطتك.
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 لسلطة الداخليةا

تقع على عاتقك مسؤولية المساهمة في الثقافة واألوقات التي تعيش فيها. أنت اآلن 
تعيش ثمار ماليين األشخاص في الماضي الذين جعلوا حياتك أسهل من خالل 
نضاالتهم واختراعاتهم. لقد استفدت من التعليم الذي يجسد حكمة اآلالف من سنوات 

تأخذ كل هذا كأمر مسلم به  لتخيل أن كل ذلك قد جاء  الخبرة. من السهل جًدا أن
للتو بشكل طبيعي وأنه يحق لك الحصول على كل هذه القوى. هذه هي وجهة نظر 
األطفال المدللين، ويجب أن ترى أي عالمات لمثل هذا الموقف في داخلك مخزية. 

 .هذا العالم يحتاج إلى تحسين مستمر وتجديد

بضاتك واستهالك ما صنعه اآلخرون، ولكن أيًضا أنت هنا ليس فقط إلرضاء ن
 لإلسهام في تحقيق هدف أعلى.

ما هو فريد عنك. توقف عن االستماع  تنميةلخدمة هذا الغرض األعلى، يجب عليك 
عن هويتك وما الذي يجب أن تعجبك  مخبرينككثيًرا إلى كلمات وآراء اآلخرين، 

ولماذا تشعر بطريقة معينة.  بما تفكر تساءلحكم على األشياء والناس لنفسك. أوتكره. 
األذواق والميل الفطرية، الحقول التي تجذبك بشكل طبيعي.  -تعرف على نفسك تماًما 

اعمل كل يوم على تحسين تلك المهارات التي تتوافق مع روحك وهدفك الفريد. أضف 
ك ن ما يجعلخالل إنشاء شيء يعكس تفردك. احتضإلى التنوع المطلوب للثقافة من 

. عدم اتباع هذه الدورة هو السبب الحقيقي لشعورك باالكتئاب في بعض مختلفاً 
 .األحيان. لحظات االكتئاب هي دعوة لالستماع مرة أخرى إلى سلطتك الداخلية

في عالم مليء باالنحرافات التي ال نهاية لها، يجب عليك التركيز وتحديد األولويات. 
اص ذوي الطبيعة المتدنية سوف بعض األنشطة مضيعة للوقت. بعض األشخ

يسحبونك لألسفل، ويجب عليك تجنبهم. راقب أهدافك على المدى الطويل والقصير، 
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. اسمح لنفسك بترف االستكشاف والتجول بطريقة وانتباهكوحافظ على تركيزك 
 .الغرض األساسيمدفوعًا بإبداعية، ولكن دائًما 

افح من أجل التميز، لصنع شيء يجب أن تلتزم بأعلى المعايير في عملك. أنت تك
. إن القصور في هذا األمر هو إحباط ويبقىمن شأنه أن يتردد صداه مع الجمهور 

الناس وإسقاط جمهورك، وهذا يجعلك تشعر بالخجل. للحفاظ على هذه المعايير، يجب 
عليك تطوير االنضباط الذاتي وعادات العمل المناسبة. يجب أن تولي اهتماًما كبيًرا 

مبذول. غالبًا ما تكون الفكرة فاصيل في عملك وتضع قيمة عالية على الجهد البالت
ر بشكل أكثر تفصياًل وعمًقا في األولى التي تأتي إليك غير كاملة وغير كافية. فكّ 

ها. ال تصبح مرتبًطا بأفكارك األولية، بل بعض أفكارك، والتي يجب عليك تجاهل
حياتك قصيرة، وأنها يمكن أن تنتهي في أي  تعامل معها تقريًبا. ضع في اعتبارك أن

يوم. يجب أن يكون لديك شعور باإللحاح لالستفادة القصوى من هذا الوقت المحدود. 
ال تحتاج إلى مواعيد نهائية أو أشخاص يخبرونك بما يجب القيام به ومتى تنتهي. أي 

 .دافع تحتاجه يأتي من الداخل. أنت كامل وتعتمد على الذات

لق األمر بالعمل مع هذه السلطة الداخلية، يمكننا اعتبار ليوناردو دا فينشي عندما يتع
، "صرامة ال هوادة فيها". كلما تم تكليف ان شعاره في الحياة صعًبا للغايةنموذجنا. ك

ليوناردو بتفويض، تخطى كل المهمة ، متمسكا بكل التفاصيل لجعل العمل أكثر 
ول له أن يفعل هذا. لقد كان مجتهًدا وعنيًفا على حيوية أو فاعلية. لم يكن ألحد أن يق

إال أنه عندما هاجم مشكلة  ،أن اهتماماته تراوحت إلى حد بعيدنفسه. على الرغم من 
لخدمة البشرية،  -، كان ذلك بتركيز كامل. كان لديه شعور بمهمة شخصية معينة

 -حدود التي ورثها ، تجاوز كل ال. مدفوًعا بهذه السلطة الداخليةاللمساهمة في تقدمه
كونه ابًنا غير شرعي مع القليل من التوجيه أو التعليم في وقت مبكر من حياته. مثل 

 هذا الصوت سيساعدنا على تجاوز العقبات التي تضعها الحياة في طريقنا.
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قد يبدو للوهلة األولى أن وجود مثل هذا الصوت من الداخل قد يؤدي إلى حياة قاسية 
ما، ولكنه في الواقع هو العكس. ال يوجد شيء أكثر إثارة لالرتباك وغير سارة إلى حد 

ى األهداف للوصول إل متشبثاً واالكتئاب من رؤية السنوات تمر دون شعور باالتجاه، 
 .ةابد طاقاتنا الش، وتبدّ التي تستمر في التغيير

ا ، وتوجيه طاقتهية في الحفاظ على توحيد المجموعةبقدر ما تساعد السلطة الخارج
، فإن السلطة الداخلية تجلب لك الشعور بالتماسك والقوة. وسامية منتجةنحو نهايات 

 .من القلق الذي يأتي مع العيش دون إمكاناتك لست متآكالً أنت 

، والسماح لها الدنيا كنفس ُترضيل أن يمكنك تحمّ ، بالشعور بارتقاء ذاتك السامية
يًنا لظلك. واألهم من ذلك، أنك لم تصبح سجال أن و لحظات إلطالق التوتر لبالخروج 

تعد بحاجة إلى الراحة والتوجيه من أحد الوالدين أو القائد. لقد أصبحت أمك وأبيك، 
 وقائدك الخاص، ومستقاًل حًقا وتعمل وفًقا لسلطتك الداخلية.
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 القانون السادس عشر

 قانون العدوانية -العداء خلف الواجهة الوّدية  إلى أنظر

 

جميعًا  همسطح، يبدو الناس من حولك مهذبين ومتحضرين. لكن تحت القناع، على ال
. لديهم حاجة للتأثير على الناس والحصول على السلطة اتمع اإلحباطحتمًا يتعاملون 

ما يحاولون تأكيد أنفسهم بطرق  غالباً ، في محاوالتهم بالشعور بالصدّ على الظروف. 
 همصبر إلى السلطة ونفاد  حاجتهمن مَ مِ  . ثم هناكتتصّيدك على غفلةاستغاللية 

طريقهم  ويسلكون بشكل خاص، يصبحون عدوانيين ر من اآلخرين. ثللحصول عليها أك
لقيام بأي شيء تقريبًا. يجب عليك ل ويكون عنيدين ومستعدينمن خالل ترويع الناس، 

 رضية، مع إيالءتحويل نفسك إلى مراقب متفوق لرغبات الناس العدوانية غير المُ 
اهتمام إضافي للمعتدين المزمنين والمعتدين السلبيين في وسطنا. يجب أن تتعرف 

إلى السيطرة على كل المهووسة أنماط السلوك السابقة، والحاجة  -على العالمات 
 - شير إلى األنواع الخطيرة. فهي تعتمد على جعلك عاطفياً يُ  مما -شيء في بيئتهم 

هذه القوة. عندما هم عطِ . ال تُ سليمالتفكير بشكل على  اً وغير قادر  - وغاضباً  خائفاً 
ناِصر  – مثمرةوتوجيهها ألغراض  هاترويضم العدوانية، تعلّ  تكيتعلق األمر بطاق

 طموحات كبيرة. ومحقِّقاً ال هوادة فيها،  طاقة  بالمشاكل  اً ، مهاجمنفسك

س ، على عكالمحّنكالمعتدي ب هنسمي ما  في مجال عملك المحتمل أن تصادفمن 
. إذا في أّي لحظة ون قد ينفجر و الّتوّتر،  وشديد ون بدائيالن و المعتد .المعتدي البدائي

هم يفتقرون إلى لنقص أو الضعف، فإنهم ينفجرون. تسبب شخص ما في شعورهم با
أي تحكم ذاتي، ولذا فهم ال يميلون إلى تحقيق أي تقدم كبير في الحياة، مما يؤدي 

صعب بكثير. إنهم أ ون ن المتطور و ير من الناس. المعتدوإيذاء الكث حتمًا إلى التنمر
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يرتقون إلى مناصب عليا ويمكنهم البقاء هناك ألنهم يعرفون كيفية ارتداء مناوراتهم، 
وتقديم واجهة مشتتة، واللعب على عواطف الناس. يعلمون أن معظم الناس ال يحبون 

ناس أو إهمالهم. يعتمدون المواجهة أو الصراعات الطويلة، وبالتالي يمكنهم تخويف ال
 .بقدر ما يعتمدون على عدوانهم انصياعناعلى 

يمكن  ل.ن الذين تصادفهم ناجحين بشكل مذهال يجب أن يكون المعتدون المتطورو 
ط في الطريق إلى األعلى. يمكنك خطّ ي، أو حتى زميل أن يكون رئيسك، منافس

 في يذهبون لى حيث التعرف عليهم من خالل عالمة واحدة بسيطة: فهم يصلون إ
 .، وليس من خالل مواهبهم الخاصةالمقام األول بطاقتهم العدوانية

القوة أكثر من جودة عملهم. يفعلون كل ما هو ضروري لتأمين تراكم إنهم يقدرون 
 .مركزهم وسحق أي نوع من المنافسة أو التحدي. ال يحبون تقاسم السلطة

 .الخرافةالفرد، وليس األسطورة أو  في التعامل مع هذا النوع، ابدأ بالنظر إلى

للتحكم في البيئة واألشخاص المحيطين بهم. تغطي هذه  -فهم دوافعهم األساسية إ
الحاجة للسيطرة طبقات واسعة من القلق وعدم األمان. انهم يريدون السيطرة على 

من هذه القوة من خالل التركيز على أفعالهم  إحرمهم. أفعالكأفكارك وردود 
 وتوقع أهدافهم الحقيقية. إنهم يريدون غرس فكرة حّلليجياتك، وليس مشاعرك. واسترات

أفضل طريقة هو لديك أي خيارات، أن االستسالم أمر ال مفر منه و  ه ليسأن فيك
رئيسك ويجب عليك االستسالم في  لديك دائما خيارات. حتى إذا كانللخروج. ولكن 

لليوم الذي  والتخطيط سراً  لداخليكنك الحفاظ على استقاللك االوقت الحاضر، يم
 .يرتكبون فيه خطأ ويضعفون، باستخدام معرفتك بنقاط ضعفهم للمساعدة في إنزالهم

هاء. سوف يقدمون في كثير من لداهية في اإلالومحاوالتهم  همسردمن خالل  أنظر
 أعلنواأو كضحية لحقد اآلخرين. كلما  الغيرأكثر قداسة من  على أنهم األحيان أنفسهم
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قد  ممعتقداتهم، كلما تأكدت أنهم يختبئون شيًئا ما. كن على علم أنه عنبصوت أعلى 
. ال تندهش من هذه المظاهر. انظر إلى أنماط ينوجذاب ينأحياًنا ساحر  ن يبدو 

في الماضي، فسيواصلون القيام بذلك في الوقت  شيئاً  سلوكهم. إذا أخذوا من الناس
من الشركاء، بغض النظر عن مدى قدرتهم على الء كهؤ الحاضر. ال تجلب أبًدا أنواًعا 

يبسطون ، ثم الشاق كعملأن يرتفعوا على حساب إنهم يحبون  ،الظهور والسحر
 العدوانية هو أفضل دفاع لديك. مالفعلية ونواياه متقييمك الواقعي لقوتهتهم. سيطر 

كما  اهراً وم حنكاً ، يجب أن تكون معندما يتعلق األمر باتخاذ إجراءات ضد المعتدين
. ال تحاول القتال معهم مباشرة. إنهم بال هوادة، ولديهم عادة ما يكفي من القوة مه

إلغراقك في المواجهة المباشرة. يجب عليك خداعهم وإيجاد زوايا غير متوقعة للهجوم. 
بفضح النفاق في رواياتهم أو األفعال القذرة الماضية التي حاولوا إخفاءها عن  هّدد

، وأنك ون يتصور  وال األمر يبدو أن المعركة معك ستكون أغلى مما كانالجمهور. اجع
، رة، ولكن فقط في الدفاع. إذا كنت ذكًيا بشكل خاصاأيًضا مستعد للعب بعض القذ

ت له. غالًبا دهجوم متهور كنت قد أعد إلى واستدرجهمبدو ضعيًفا ومكشوًفا نسبًيا، اف
تباط مع اآلخرين الذين عانوا على أيديهم، ما تكون اإلستراتيجية األكثر حكمة هي االر 

 .األعدادوخلق القوة والضغط في 

ضع في اعتبارك أن المعتدين غالبًا ما يشقون طريقهم ألنك تخشى أنه في قتالهم، 
لديك الكثير لتخسره في الوقت الحاضر. لكن يجب أن تحسب بداًل من ذلك ما يجب 

، الطاقة والتوسع في مجالك الخاص خيارات تناقص —أن تخسره على المدى الطويل 
مركز السيطرة؛ كرامتك الخاصة وشعورك بالذات عن طريق عدم  مبمجرد توليه

الوقوف أمامهم. يمكن أن يصبح االستسالم واالنقياد عادة ذات عواقب مدمرة على 
رفاهيتك. استخدم وجود المعتدين كمحفز لروحك القتالية وبناء ثقتك بنفسك. يمكن أن 
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وقوف مع المعتدين والهزائم من أكثر التجارب إرضاًءا وإثارة لإلعجاب التي تكون ال
 يمكن للبشر تجربتها.

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

نود أن نفكر في أنفسنا كأعضاء سلميين مقبولين نسبيًا في المجتمع. نحن حيوانات 
معات التي اجتماعية حتى النخاع، ونحن بحاجة إلى إقناع أنفسنا بأننا موالون للمجت

جميًعا بطرق تتعارض  نتصرفننتمي إليها ونتعاون معها. لكن في بعض األحيان، 
مع هذا الرأي الذاتي. ربما حدث ذلك في لحظة شعرنا فيها بأن أمننا الوظيفي مهدد، 

 على نحصل لم أننا نعتقد كنا ربما أو. الوظيفييعيق تقدمنا كان أو أن شخًصا ما 
 األمن انعدام من لحظة في جاء ربما أو. لعملنا استحقنا ننابأ واالعتراف االهتمام

 في خاص بشكل باإلحباط فيها شعرنا حميمة عالقة في حدثت ربما أو. المالي
 .عنا سيتخلى أنه شعرنا أو سلوكه بتغيير اآلخر إقناع محاولتنا

نا بدافع اإلحباط أو الغضب أو انعدام األمن أو الخوف أو نفاد الصبر، وجدنا أنفس
فجأة أكثر حزمًا. لقد فعلنا شيًئا متطرًفا بعض الشيء للتمسك بعملنا؛ حاولنا دفع زميل 
من طريقنا؛ لقد توصلنا إلى بعض الخطط المشكوك فيها لتأمين المال السهل والسريع؛ 

شريكنا؛  فيونتحكم  ين؛ لقد تحولنا إلى عدوانيلقد ذهبنا بعيدًا في محاولة لفت االنتباه
وهاجمنا شخًصا ما على وسائل التواصل االجتماعي. في مثل هذه  يناميأصبحنا انتق

اللحظات، عبرنا خًطا وأصبحنا عدوانيين. في أغلب األحيان، عندما نتصرف بهذه 
الطريقة، نقوم بترشيد سلوكنا ألنفسنا ولآلخرين: لم يكن لدينا خيار. شعرنا بالتهديد؛ 

يستجيبون ويؤذوننا؛ نحن لم نبدأ ذلك. ل بشكل غير عادل. كان الناس ال عامَ كنا نُ 
 .وبهذه الطريقة، نحن قادرون على الحفاظ على رأينا الذاتي كمخلوقات سلمية نتخيلها
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على الرغم من أننا نادًرا ما نالحظ ذلك، إال أننا يمكن أن نالحظ مثااًل أكثر ذكاًء 
تخويفية أكثر عدوانية  التجاهاتنا العدوانية التي تظهر في المقدمة. عندما نواجه أنواًعا

، مما نحن عليه، نجد أنفسنا في كثير من األحيان نتصرف أكثر خضوًعا من المعتاد
قوة. لكن عندما نواجه أشخاًصا أضعف منا وأكثر الإذا كانت لديهم  ا أكثر خنوعاً وربم

ذلك وضوًحا منا، غالًبا ما يظهر األسد فينا دون وعي. ربما نقرر مساعدتهم، لكن 
 .أكثر عدوانية في محاولة مساعدتهم نصبحشعور باالزدراء والتفوق. بال ممزوجاً 

ما يعنيه هذا هو ما يلي: نفهم جميًعا أن البشر كانوا قادرين على الكثير من العنف 
، رجال أشراروالعدوان في الماضي والحاضر. نحن نعلم أنه يوجد في العالم مجرمون 

حاربون، ومعتدون جنسيون. لكننا ننشئ أعمال جشعون وعديمو الضمير، مفاوضون م
بين تلك األمثلة وبيننا. لدينا كتلة قوية ضد تخيل أي نوع من  اً حاد فاصالً  اً خط

أو الطيف عندما يتعلق األمر بلحظاتنا العدوانية وتلك األكثر تنوًعا  االكتناز المترابط
وى، باستثناء في اآلخرين. نحن في الواقع نعّرف الكلمة لوصف مظاهر العدوان األق

 .أنفسنا. دائًما ما يكون اآلخر هو المحارب، الذي يبدأ األشياء، وهو العدواني

إيجابية. في الوقت نفسه، في ظل ظروف معينة،  اً يمكن أن تخدم أغراض يةالعدوان
يمكن أن تدفعنا هذه الطاقة إلى السلوك المعادي للمجتمع، أو إلى االستيالء على 

ن حولنا. هذه الجوانب اإليجابية والسلبية وجهان لعملة واحدة. الكثير أو دفع الناس م
، إال أننا ثر عدوانية بشكل واضح من اآلخرينوعلى الرغم من أن بعض األفراد أك

جميًعا قادرون على االنزالق إلى هذا الجانب السلبي. هناك سلسلة من العدوان 
 .اإلنساني، ونحن جميًعا على الطيف

بيعتنا الحقيقية يسبب لنا العديد من المشاكل. يمكننا أن نتحول كوننا غير مدركين لط
إلى عدوانية بالمعنى السلبي دون أن ندرك ما يحدث، ثم ندفع العواقب المترتبة على 

يثيره، االبتعاد. أو إذا شعرنا بعدم االرتياح إزاء دوافعنا الحازمة ومعرفة ما يمكن أن 
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للتواضع والخير، لنصبح أكثر عدوانية سلبية  ذجاً بدو أننا نمو نفقد نحاول قمع عدواننا و 
في سلوكنا. ال يمكن إنكار هذه الطاقة أو قمعها؛ سوف تظهر بطريقة ما. ولكن مع 

 .ألغراض إنتاجية وإيجابية اوتوجيهه االوعي، يمكننا أن نبدأ في السيطرة عليه

لى سلبي، للقيام بذلك، يجب أن نفهم مصدر كل العدوان اإلنساني، وكيف يتحول إ
 ولماذا يصبح بعض الناس أكثر عدوانية من اآلخرين.

 مصدر العدوان البشري 

، ويمكننا أن نموت في أي لوفاتنا واعون عكس أي حيوان آخر، نحن البشر  على
لحظة. بوعي وبدون وعي هذا الفكر يطاردنا طوال حياتنا. ندرك أن وضعنا في الحياة 

تنا ووضعنا االجتماعي وأموالنا، غالًبا ألسباب يمكن أن نفقد وظيف -ليس آمًنا أبًدا 
ال يمكننا أبًدا قراءة  -خارجة عن إرادتنا. ال يمكن التنبؤ باألشخاص المحيطين بنا 

أفكارهم أو توقع تصرفاتهم أو االعتماد تماًما على دعمهم. نعتمد على اآلخرين، الذين 
ية للحب واإلثارة والتحفيز، ال يأتون في كثير من األحيان. لدينا بعض الرغبات الفطر 

وغالًبا ما تكون خارجة عن إرادتنا إلرضاء هذه الرغبات بالطريقة التي نريدها. 
باإلضافة إلى ذلك، لدينا جميًعا حاالت انعدام أمن تنبع من جروح في طفولتنا. إذا 

، فإننا ن هذه وإعادة فتح الجروح القديمةتسببت األحداث أو األشخاص في انعدام األم
 .بشكل خاص والهشاشةنشعر بالضعف 

نشعر باستمرار بمشاعر العجز التي تأتي من العديد من  ما يعنيه هذا هو أننا بشرٌ 
المصادر. نحن مخلوقات متعمدة تتوق إلى السلطة. هذه الرغبة في السلطة ليست 

. في جوهر وهشاشتناشريرة أو معادية للمجتمع؛ إنها استجابة طبيعية للوعي بضعفنا 
مر، ما يدفع الكثير من سلوكنا هو التحكم في الظروف، والشعور بالصلة بين ما األ
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لنشعر بأنه يمكننا التأثير على األشخاص واألحداث إلى  -نقوم به وما نحصل عليه 
 .جعل من غير المتوقع للحياة مقبولحد ما. هذا يخفف من شعورنا بالعجز وي

العمل الصلبة التي تساعدنا على  نحن نلبي هذه الحاجة من خالل تطوير مهارات
نحاول أيًضا تطوير  .بالتحكم في المستقبل تأمين وضعنا الوظيفي وتمنحنا شعوراً 

، والحصول ة تتيح لنا العمل مع أشخاص آخرين، وكسب عاطفتهممهارات اجتماعي
عندما يتعلق األمر باحتياجاتنا من اإلثارة والتحفيز،  .على درجة من التأثير عليهم

التي  -الرياضة والترفيه واإلغواء  -ر عموًما إرضائهم من خالل أنشطة مختلفة نختا
 .توفرها ثقافتنا أو تقبلها

كل هذه األنشطة تساعدنا في الحصول على التحكم الذي نتوق إليه، ولكنها تتطلب أن 
نتعرف على حدود معينة. للحصول على هذه القوة في عملنا وعالقاتنا، يجب أن 

ر. ال يمكننا فرض األشياء. األمر يتطلب بعض الوقت لتأمين موقعنا نتحلى بالصب
الوظيفي، وتطوير قوى إبداعية حقيقية، لمعرفة كيفية التأثير على الناس وسحرهم. كما 
يتطلب االلتزام ببعض القوانين االجتماعية وحتى القوانين. ال يمكننا فعل أي شيء 

ا إجبار الناس على تقديم عطاءاتنا. يمكننا للمضي قدمًا في حياتنا المهنية؛ ال يمكنن
أن نطلق على هذه الرموز والقوانين الحماية التي نبقيها بعناية من أجل الحصول على 

 .السلطة مع الحفاظ على ما تحبه وتحترمه

في لحظات معينة، نجد صعوبة في قبول هذه الحدود. ال يمكننا التقدم في حياتنا 
الناس على  لمال بالسرعة التي نرغب فيها. ال يمكننا حثّ المهنية أو كسب الكثير من ا

العمل معنا إلى الحد الذي نريده لهم، لذلك نشعر باإلحباط. أو ربما يتم إعادة فتح 
 الجرح القديم من الطفولة فجأة. 
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، فإن الجوع للحصول على المزيد من المال أو القوة أو الحب أو في هذه الحاالت
حواجز صبر قد يكون لدينا. قد يغرينا حينئذ أن نذهب خارج االهتمام يغلب على أي 

، للبحث عن السلطة والسيطرة بطريقة تنتهك القوانين الضمنية وحتى القوانين. األمان
. نعود الندمولكن بالنسبة لمعظمنا، عندما نعبر الخط، نشعر بعدم االرتياح وربما 

لمحاولة السلطة والسيطرة. يمكن ، إلى طرقنا الطبيعية حواجز األمانبسرعة إلى داخل 
 .أن تحدث مثل هذه األعمال العدوانية في لحظات في حياتنا، لكنها ال تصبح نمًطا

 حواجز أمان، فإن هذه األنواع ال تسرع من جديد داخل بغض النظر عن سبب ميولهم
بل تلجأ باستمرار إلى السلوك العدواني. لديهم إرادة قوية بشكل غير عادي والصبر 

. وجدوا الطرق العادية قليل لتلبية رغباتهم من خالل القنوات المقبولة اجتماعياً ال
. إذا كانوا من . انهم بحاجة الى شيء أقوى وأكثر إلحاحاً الكتساب التحفيز مملة جداً 

؛ الظاهر المتنمرالنوع البدائي، فقد يتحولون إلى سلوك إجرامي أو يصبحون ببساطة 
تعلمون التحكم في هذا السلوك إلى حد ما واستخدامه عند إذا كانت أكثر تطورًا، فسي

 .الضرورة

في كثير من  يمكن أن نالحظ الظاهرة المثيرة التالية: األشخاص الذين يستبدون 
يجب أن يكونوا محاطين  .أي نوع من المعارضة عللغاية م ون األحيان غير متسامح

إذا كانت هذه األنواع تتمتع  بالعصابات وأن يتم تذكيرهم باستمرار بعظمتهم وتفوقهم.
بسلطة سياسية، فإنها تعمل على الحد من أي دعاية سلبية والتحكم في ما يقوله الناس 
عنها. يجب أن نرى هذا فرط الحساسية للنقد كدليل على ضعف داخلي كبير. يمكن 

ل النقد والمناقشة المفتوحة دون الشعور بالتهديد ألي شخص قوي حًقا من الداخل تحمّ 
لشخصي. بشكل عام، فإن المعتدين واألنواع االستبدادية هم خبراء في إخفاء هذا ا

الضعف الداخلي العميق من خالل إسقاط المتانة واإلدانة باستمرار. لكن يجب أن 
ندرب أنفسنا لننظر إلى ما وراء واجهاتهم ونرى الهشاشة الداخلية. هذا يمكن أن 



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

273 
 

ي مشاعر الخوف أو التخويف، والتي يحب يساعدنا إلى حد كبير في السيطرة على أ
 .المعتدون تحفيزها

هناك صفات أخرى من العدوانية المزمنة التي يجب أن نفهمها. أواًل، لدى المعتدين 
قدر أقل من التسامح تجاه مشاعر العجز والقلق مقارنة بنا. إن ما قد يجعلنا نشعر 

ى رد فعل أقوى، وغضب. باإلحباط أو عدم األمان سيؤدي في كثير من األحيان إل
هذا هو السبب في أن العدوان المزمن هو أكثر شيوعا بين الرجال أكثر من النساء. 
يجد الرجال صعوبة أكبر في إدارة مشاعر التبعية والعجز، وهو أمر الحظه علماء 

 النفس عند الرضع الذكور. 

ولة. من جانب شائع آخر من السلوك العدواني هو أنه يمكن أن يصبح إدمان بسه
خالل التصرف في رغباتهم بطريقة علنية وفورية، وفي الحصول على أفضل ما لديهم 
من خالل مناوراتهم، يتلقى المعتدون هزة من األدرينالين يمكن أن تصبح مدمنة. إنهم 
يشعرون بالحماس واإلثارة، ويمكن أن تبدو الطرق المقبولة اجتماعًيا للتخفيف من 

للوهلة األولى، قد يبدو هذا مدمرًا للذات، ألن كل فورة عدوانية  الملل فاترة بالمقارنة.
مقصودة. لكن المعتدين غالًبا ما يكونون بارعين غير ونتائج تخلق المزيد من األعداء 

 .هما سيتحد الناس مخيف، حتى أن القليل منفي تصعيد الرهان بمزيد من السلوك ال

كلما زادت القوة التي يحصلون عليها، وغالًبا ما يؤدي هذا إلى ظاهرة فخ المعتدي: 
وكلما زادت إمبراطوريتهم، زادت نقاط الضعف التي يخلقونها؛ لديهم المزيد من 

. هذا يثير فيهم الحاجة إلى المزيد والمزيد من العدوانية بهم المنافسين واألعداء للقلق
رف بهذه واكتساب المزيد والمزيد من القوة. لقد شعروا أيًضا أن التوقف عن التص

الطريقة سيجعلهم يبدون ضعفاء. بغض النظر عن ما قد يقوله المعتدون لنا أو كيف 
يحاولون إخفاء نواياهم، يجب أن ندرك أن نمط سلوكهم السابق سيستمر حتمًا في 
الوقت الحاضر، ألنهم مدمنون ومحاصرون. يجب أال نكون ساذجين في التعامل 
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، فسيكون ذلك مجرد لحظة. خطوة إلى الوراء وادة. إذا أخذوامعهم. سيكونون بال ه
 .نادرًا ما يكونون قادرين على تغيير هذا النمط األساسي في سلوكهم

يجب أن ندرك أيًضا أن المعتدين يرون األشخاص المحيطين بهم كأشياء يمكن 
استخدامها. قد يكون لديهم بعض التعاطف الطبيعي، ولكن نظًرا ألن حاجتهم إلى 

رة قوية للغاية، ال يمكنهم التحلي بالصبر بما يكفي لالعتماد فقط على السلطة والسيط
السحر والمهارات االجتماعية. للحصول على ما يريدون، يجب عليهم استخدام الناس، 
وهذا يصبح عادة تقلل من أي تعاطف كان لديهم من قبل. إنهم بحاجة إلى أتباع 

ماع، والثناء من حين آلخر، وللقيام وتالميذ، لذلك يقومون بتدريب أنفسهم على االست
للناس. إال أن السحر الذي قد يعرضونه في بعض األحيان هو فقط للتأثير  بالخدمات

ولديه القليل من الدفء البشري. عندما يستمعون إلينا، فإنهم يقيسون قوة إرادتنا ويرون 
لنا خدمة، كيف يمكننا خدمة أغراضهم على الطريق. إذا كانوا يمدحوننا أو يقدمون 

 .معنا والمساومةفهي طريقة لمزيد من الشراك 

يمكننا أن نرى هذا في اإلشارات غير اللفظية، في العيون التي تنظر من خاللنا، إلى 
أي مدى يشاركون في قصصنا. يجب أن نحاول دائًما أن نجعل أنفسنا محصنين ضد 

 .خدمهي، ومعرفة الغرض الذي أي محاولة للسحر من جانبهم

لمثير لالهتمام أن نالحظ أنه على الرغم من كل الصفات السلبية اجتماعًيا التي من ا
يكشف عنها المعتدون ال محالة ، فإنهم قادرون في كثير من األحيان على اجتذاب 
عدد كاف من المتابعين لمساعدتهم في سعيهم للحصول على السلطة. األشخاص 

يكون لديهم قضاياهم العميقة، رغباتهم  الذين ينجذبون إلى هؤالء المعتدين غالبًا ما
ثقة وأحياًنا الوقاحة في المعتدي مثيرة للغاية وجذابة. الالعدوانية المحبطة. يجدون 

يقعون في حب السرد. يصابون بعدوى القائد ويضطرون إلى التعامل مع اآلخرين، 



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

275 
 

ون المعتدي . ولكن مثل هذه البيئة متعبة، وأولئك الذين يخدمدونهمربما أولئك الذين 
 .يأخذون باستمرار ضرباتهم الذاتية

مهمتك كطالب للطبيعة البشرية هي ثالثة أضعاف: أواًل، يجب أن تتوقف عن إنكار 
حقيقة ميولك العدوانية. أنت على الطيف العدواني، مثلنا جميًعا. بالطبع، هناك بعض 

درتهم على أسفل هذا الطيف. ربما يفتقرون إلى الثقة في ق في الناس الذين هم
الحصول على ما يريدون؛ أو ربما لديهم طاقة أقل. ولكن الكثير منا في المدى 

 تنفق أن يجب. اإلرادة من نسبياً  قوية مستويات مع الطيف، على العلوي  إلىالمتوسط 
 ثالثة من واحدة في الذهاب إلى تميل وسوف بأخرى  أو بطريقة الحازمة الطاقة هذه

 .اتجاهات

، لتحقيق األشياء بصبر )العدوان الخاضع توجيه هذه الطاقة إلى عملنا كنناأواًل، يم
، يمكننا ك عدواني أو سلبي عدواني. أخيًراللسيطرة(. ثانيًا، يمكننا توجيهها إلى سلو 

تحويله إلى الداخل في صورة كراهية الذات، وتوجيه غضبنا وعدواننا على إخفاقاتنا 
 وتفعيل مخربنا الداخلي. 

ع هذه الطاقة المؤكدة ولكن أن تكون مدرًكا لها ألنها تدفعك لألمام هدفك ليس قم
وتوجيهها بشكل منتج. عليك أن تعترف لنفسك بأن لديك رغبة عميقة في التأثير على 
الناس، وأن تكون لديك السلطة، ولكي تدرك ذلك يجب عليك تطوير مهارات اجتماعية 

تحتاج إلى االنضباط وترويض  .وتقنية أعلى، ويجب أن تصبح أكثر صبرًا ومرونة
الطبيعية. هذا ما نسميه العدوان الخاضع للسيطرة، وسيؤدي ذلك إلى  الحازمة تكطاق

 .إنجاز أشياء عظيمة

حولك.  مهمتك الثانية هي أن تجعل نفسك مراقًبا رئيسًيا للعدوان لدى األشخاص من
تصور الحرب ، على سبيل المثال، تخيل أنه يمكنك عندما تنظر إلى عالم عملك
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المستمرة بين مستويات إرادة الناس المختلفة وجميع األسهم المتقاطعة لهذه الصراعات. 
يبدو أن أولئك األكثر تصميمًا يتجهون إلى القمة، لكنهم حتمًا يعرضون عالمات 

عن التسلسالت الهرمية التي يمكن أن  الخضوع إلى من هم أعلى. ال يختلف كثيراً 
زي. إذا توقفت عن التركيز على كلمات األشخاص والواجهة التي نالحظها بين الشمبان

تقدمها، وتركز على تصرفاتهم وإشاراتهم غير اللفظية، فيمكنك تقريًبا الشعور بمستوى 
 .العدوانية التي تنبثق عنها

عند النظر إلى هذه الظاهرة، من المهم أن تكون متسامًحا مع الناس: لقد تجاوزنا 
لة ما وأصبحنا أكثر عدوانية من المعتاد، وغالًبا بسبب الظروف. جميًعا الخط في مرح
ناجحين، من المستحيل في هذا العالم الوصول إلى القوياء و األعندما يتعلق األمر ب

، التالعب. إلنجاز األشياء العظيمةدون مستويات أعلى من العدوان وبعض  القممهذه 
بعض األحيان. ما تحتاج إلى تحديده يمكننا أن نغفر لهم سلوكهم القاسي والحازم في 

هو ما إذا كنت تتعامل مع المعتدين المزمنين، أو األشخاص الذين ال يستطيعون 
تحمل النقد أو التحدي على أي مستوى، والذين تكون رغبتهم في السيطرة مفرطة، 

 .والذين سيبتلعونك في سعيهم الدؤوب للحصول على المزيد

، إذا كان لديهم عدد كبير على نحو غير عادي من . أوالً عالماتالابحث عن بعض 
 ،، فيجب أن يكون هناك سبب وجيهاألعداء الذين تراكمت لديهم على مر السنين

اهتمام وثيق لكيفية تبرير أفعالهم في العالم.  أولِ وليس السبب الذي يخبرونك به. 
 تستطيع ، كشكل من أشكال العبقرية الناشطينمعتدون إلى تقديم أنفسهم كيميل ال

مساعدة الطريقة التي يتصرفون بها. إنهم يخلقون فًنا رائًعا، كما يقولون، أو يساعدون 
الرجل الصغير. الناس الذين يعترضون طريقهم هم الكفار والشر. سوف يزعمون أنه 

؛ هم الضحايا، وليس المعتدين. معهملم يتم انتقاد أحد أو التحقيق معه بقدر ما فعلوا 
زادت قدرتك على التأكد من تعاملك مع  ،ياتهم أعلى صوًتا وأكثر تطرًفاواكلما كانت ر 
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، وأنماط سلوكهم السابقة، أكثر بكثير من أي تدين المزمنين. ركز على تصرفاتهمالمع
 .شيء يقولون 

ما يكون لدى المعتدين المزمنين  يمكنك البحث عن عالمات أكثر دقة. غالباً 
وخلق بيئة يمكن التنبؤ بها بالكامل هي  عادات دقيقة امتالكشخصيات هوسية. 

أو شخص إلى الرغبة في ابتالعه  شيءيشير الهوس على  طريقتهم في السيطرة.
، انتبه إلى اإلشارات غير اللفظية. سيظهر نوع المعتدي مثل هذه بالكامل. أيضاً 

. في أي حال، في وقت سابق يمكنك والمركزدائًما في المقدمة  -الهواجس الجسدية 
 .عالمات أفضل درص

بمجرد أن تدرك أنك تتعامل مع هذا النوع، يجب عليك استخدام كل أوقية من طاقتك 
ك العاطفي. غالًبا ما يحدث عندما تواجه لفك االرتباط العقلي، للسيطرة على ردّ 

المعتدين هو أنك تشعر في البداية بالفتن والشلل إلى حد ما، كما لو كنت في وجود 
 وحانقاً غاضًبا  -، تصبح عاطفًيا ثناء قيامك بمعالجة ما قاموا بهأثعبان. بعد ذلك، 

على رد  يبقوكوخائًفا. بمجرد أن تكون في هذه الحالة، يجدون أنه من السهل أن 
 .الفعل وليس التفكير

غضبك ال يؤدي إلى أي شيء مثمر ولكنه يذوب إلى المرارة واإلحباط مع مرور 
ا فشيًئا. انظر من عن تعاويذها شيئً  كريقة لفصلتك الوحيدة هي إيجاد طالوقت. إجاب

ضها إلى حجمها. ركز ر في الضعف األساسي الذي يدفعهم، وخفّ ، فكّ مخالل مناوراته
 .، وليس االنحرافات التي يضعونها، وما الذي يتابعونه حًقادائًما على أهدافهم

بشكل علني.  مها  تدخل في مواجهة مباشرة أو تتحدإذا كانت المعركة معهم حتمية، فال
 لديهم من المكر ، فسوف يستخدمون كل ماالمحّنك إذا كانوا من النوع المتطور

لتدميرك، ويمكن أن يكونوا بال هوادة. يجب عليك دائما محاربتهم بشكل غير مباشر. 
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المشكوك  م. قد يكون هذا هو سمعتهابحث عن نقاط الضعف التي يغطونها حتماً 
الماضي تمكنوا من الحفاظ على ة بشكل خاص في فيها، وبعض اإلجراءات القذر 

إخفائه، لديك سالح من خالل الكشف عما يريدونه  في سردهم. الثغرات إلكز. تهاسري
قوي إلخافتهم من مهاجمتك. تذكر أن خوفهم األكبر هو فقدان السيطرة. فكر في فعلك 

عن نطاق  الذي يمكن أن يخيفهم من خالل إطالق سلسلة من األحداث التي قد تخرج
 .فجأة يبدو أكثر تكلفة معك النصر السهل الذي يعولون عليه اجعلالسيطرة. 

في كثير من  حواجز األمانعموًما بميزة استعدادهم للذهاب خارج  المعتدون يتمتع 
 .األحيان وعلى نطاق أوسع في قتالك

ك ؤو ن يفاجناورات القذرة التي يمكن أيوفر لهم المزيد من الخيارات، المزيد من الم ذلك
بها. في المفاوضات، سيضربونك ببعض التغييرات في اللحظة األخيرة على ما اتفقوا 
عليه، منتهكين كل القواعد لكن مع العلم أنك ستستسلم ألنك قطعت هذا الحد وال تريد 

المياه وجعلك تبدو مريًبا  لتعكيرتفجيره. سوف ينشرون الشائعات والمعلومات المضللة 
المعتدين. من التالعب وسرقة عنصر المفاجأة  اع هذتحاول توقّ  . يجب أنمكما ه

، مع العلم حواجز األمانوفي بعض األحيان، يجب أن تكون مستعًدا للمغامرة خارج 
 .أن هذا إجراء مؤقت ودفاعي

، وأن تبدو أضعف مما أنت عليه، وأن همانتباهيمكنك التدرب على الخداع وصرف 
. اً هجوًما مضاًدا ماكر ه قد أعددت لالذي ، و ينسيئ ن يبدو  مهجوم يجعله تجّرهم إلى

 يسوال م، ألنهيمكنك حتى نشر الشائعات التي تميل إلى عدم التوازن في عقولهم
. في أي حال، مع ارتفاع منفس الحيل مرة أخرى عليه أن يلعبوااآلخرين  من معتادين

 .اظ على نقاوتكالمخاطر، يجب عليك حساب أن هزيمة المعتدين أكثر أهمية من الحف
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أخيًرا، مهمتك الثالثة كطالب للطبيعة البشرية هي أن تتخلص من إنكار الميول 
العدوانية الحقيقية في الطبيعة البشرية نفسها وما قد يعنيه هذا العدوان لمستقبلنا 
كأنواع. يميل هذا اإلنكار إلى اتخاذ شكل من خرافتين من المحتمل أن تؤمن بهما. 

، في انسجام مع زمن بعيد كنا كائنات محبة للسالمهي أننا البشر منذ األولى  الخرافة
 الطبيعة ومع إخواننا من البشر. 

لت والمضمون هو أن الحضارة، إلى جانب تطوير الملكية الخاصة والرأسمالية، حوّ 
اإلنسان المسالم إلى مخلوق عدواني وأناني. شكل مجتمعنا هو السبب في ذلك، هكذا 

. من خالل تطوير نظام سياسي واجتماعي أكثر مساواة، يمكن أن نعود تقول األسطورة
 .إلى الخير الطبيعي والطبيعة المحبة للسالم

، فقد أثبتت االكتشافات الحديثة في األنثروبولوجيا وعلم اآلثار بما ال يدع ومع ذلك
ارة قبل الحض ،ودون إلى عشرات اآلالف من السنينمجااًل للشك أن أسالفنا )الذين يع

الوقت يشاركون في حرب كانت قاتلة ووحشية مثل أي شيء في كانوا بفترة طويلة( 
الثقافات األصلية  نهناك أيًضا العديد من األمثلة ع .ينالحاضر. كانوا بالكاد سلمي

التي تدمر الكثير من النباتات والحيوانات في بيئتها في مسعى ال نهاية له لمصادر 
إلى إرسال العديد من األنواع إلى االنقراض وتدمير مناطق الغذاء والمأوى، مما يؤدي 

 األشجار بأكملها.

ألسطورة األخرى، األكثر شيوًعا اليوم، هي أننا قد نكون عنيفين وعدوانيين في ا
الماضي، لكننا نتطور حالًيا بعد ذلك، ونصبح أكثر تسامًحا وتنويًرا وإرشاًدا من 

اإلنساني منتشرة في عصرنا كما كانت في  مالئكتنا األفضل. لكن عالمات العدوان
الماضي. يمكننا أن نعبر كدليل على دورات الحرب التي ال تنتهي، وأعمال اإلبادة 
الجماعية، والعداء المتزايد بين الدول واألعراق داخل الدول التي تستمر حتى وقت 
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ة فقط عندما نا المدمر ازت القوى الهائلة للتكنولوجيا قو طويل من هذا القرن. لقد عزّ 
 .للبيئة، على الرغم من إدراكنا للمشكلة خرابنايتعلق األمر بالحرب. وتفاقم 

يمكن أن نالحظ أيًضا المستويات المتزايدة من عدم المساواة في السلطة والثروة في 
، ونقترب من التباينات التي كانت موجودة منذ أنحاء العالم في اآلونة األخيرة جميع

لتفاوتات في إعادة إنتاج نفسها في المجتمع البشري ألنه ال مفر قرون. تستمر هذه ا
من وجود أفراد أكثر عدوانية من غيرهم عندما يتعلق األمر بتراكم القوة والثروة. ال 

 .ذلكتوقف قد توجد قواعد أو قوانين يبدو أنها 

 مع التكنولوجيا، أصبح من األسهل التعبير عن وإرضاء رغباتنا العدوانية. وبدون 
االضطرار إلى مواجهة األشخاص جسدًيا، على اإلنترنت، يمكن أن تصبح حججنا 

 -اإلنترنت أيًضا سالًحا جديًدا وقوًيا  ثر عدوانية وتسخيًنا وشخصية. خلقوانتقاداتنا أك
الحرب اإللكترونية. كما هو الحال دائًما، فإن المجرمين ببساطة يستخدمون التكنولوجيا 

 .المنال يوصعبليصبحوا أكثر إبداًعا 

ف العدوان اإلنساني ببساطة مع أحدث وسائل اإلعالم واالبتكارات التكنولوجية، يتكيّ 
وإيجاد طرق للتعبير عن نفسها والتنفيس من خاللها. مهما كان االختراع الجديد خالل 

 مائة عام للتواصل، فمن المحتمل أن يعاني نفس المصير. 

هو دائًما الشخص اآلخر، والجانب اآلخر، يكون اإلنكار أقوى من أي وقت مضى، ف
والثقافة األخرى األكثر عدوانية وتدميرية. يجب أن نتوصل في النهاية إلى حقيقة 
مفادها أن األمر ليس هو اآلخر ولكننا نحن جميًعا، بغض النظر عن الوقت أو 

كير ن طبيعتنا قبل أن نتمكن من البدء في التفعثقافة. يجب أن نملك هذه الحقيقة ال
 في تجاوزها. من خالل إدراكنا فقط يمكننا البدء في التفكير في التقدم.
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 استراتيجياته وكيفية مواجهته -العدوان السلبي 

بشكل معقول.  ينومؤنس ينمعظمنا يخاف من المواجهة الصريحة؛ نريد أن نظهر مؤدب
بطريقة ما.  لكن غالًبا ما يكون من المستحيل الحصول على ما نريد دون تأكيد أنفسنا

يمكن للناس أن يكونوا عنيدين ومقاومين لتأثيرنا، بغض النظر عن مدى كوننا 
كل التوتر الداخلي الذي يأتي من  عن التنفيسمتجانسين. وأحياًنا نحتاج إلى 

 االضطرار إلى أن نكون حذرين للغاية وصحيحين. وهكذا، كل واحد منا ينخرط حتماً 
ا بشكل غير مباشر، والسعي للسيطرة أو التأثير بمهارة في السلوك الذي نؤكد فيه أنفسن

قدر اإلمكان. ربما نأخذ وقًتا إضافًيا للرد على اتصاالت األشخاص، لإلشارة إلى قليل 
جلدهم  تدخل تحت ةً خفيّ  ثقوباً شيد بالناس ولكن نضع من االحتقار لهم؛ أو يبدو أننا نُ 

ر الذي يمكن اعتباره محايًدا ق على األموتغرس الشكوك. في بعض األحيان، نعلّ 
للغاية، ولكن نغمة الصوت والتعبير على وجهنا تشير إلى أننا نشعر بالضيق، مما 

بالعدوان يمكننا أن نسمي هذا الشكل من أشكال العدوان  .يثير بعض الشعور بالذنب
 . السلبي

غموض تعمل هذه األنواع المزمنة في عالقة شخصية أو عالقة عمل. إنهم أسياد في ال
 وُنصابال يمكننا أبًدا التأكد من مهاجمتهم لنا؛ ربما نحن نتخيل األشياء  -والمراوغة 

بجنون العظمة. إذا كانوا عدوانيين بشكل مباشر، فسنغضب ونقاومهم، لكن من خالل 
من أجل السلطة ، فإنهم يزرعون البلبلة، ويستغلون هذا االرتباك ينكونهم غير مباشر 
 م، فيمكنهفي مشاعرنا سنارتهم وغرزواحًقا في هذا األمر  ينجيد او والسيطرة. إذا كان

 .حياتنا تعيسة واجعليأن 

طة بشكل عدواني يمكن أن تكون بشكل عام سلبية شِ ضع في اعتبارك أن األنواع النَ 
عدوانية في بعض األحيان. العدوان السلبي هو ببساطة سالح إضافي لهم في 
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فإن مفتاح الدفاع عن أنفسنا ضد المعتدين السلبيين محاوالتهم للسيطرة. في أي حال، 
 .أقرب وقت ممكن في يضمروههو إدراك ما 

فيما يلي االستراتيجيات األكثر شيوًعا التي يستخدمها هؤالء المعتدون وطرق 
 مواجهتها.

إن األصدقاء أو الزمالء أو الموظفين متأخرون بشكل  ستراتيجية التفوق الدقيق:ا
، إلى جانب اعتذار يبدو صادًقا. أو بالمثل، ائًما عذًرا جاهًزا منطقًياديه دمزمن، لكن ل

ينسى هؤالء األفراد االجتماعات والتواريخ الهامة والمواعيد النهائية، دائًما بأعذار ال 
تشوبها شائبة في متناول اليد. إذا تكرر هذا السلوك في كثير من األحيان بما فيه 

، فقد يحاولون قلب همكن إذا حاولت مواجهتالكفاية، فسوف يزداد غضبك، ول
ذنبهم، فهم يقولون إن لديهم  ليس ذلك. اً بجعلك تبدو متوتًرا وغير متعاطف المعادالت

الكثير في أذهانهم، فالناس يضغطون عليهم، وهم فنانون مزاجيون ال يستطيعون 
بزيادة  االحتفاظ بالكثير من التفاصيل المزعجة، إنهم غارقون. قد يتهمونك أيًضا

 .الضغط عليهم

أنهم متفوقون  توضيح ألنفسهم ولكل، هناك حاجة لاهذ عمقيجب أن تفهم أنه في 
بطريقة أو بأخرى. إنهم يريدونك أن تشعر به بطرق خفية، في حين أنهم قادرون على 

وضعك في الموضع األدنى هو شكل من أشكال التحكم، حيث إن إنكار ما يفعلونه. 
بينهما. يجب االنتباه إلى النموذج أكثر من االعتذار، ولكن الحظ يتم تحديد العالقة 

أيًضا العالمات غير اللفظية ألنها ُتعذر نفسها. نغمة الصوت فاترة، كما لو أنهم 
يشعرون حًقا أنها مشكلتك. في النهاية، تتواصل مثل هذه األعذار حول مشاكلهم في 

 .ينآسف الحياة أكثر من حقائق نسيانهم. انهم ليسوا حقا
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، بداًل من ذلك .إذا كان هذا سلوًكا مزمًنا، فيجب أال تغضب أو تثير غضًبا علنًيا
عكس سلوكهم بمهارة، مع لفت االنتباه إلى ما يفعلونه، وإثارة ا حافظ على هدوئك و 

، أو الظهور متأخرًا مع تتأرجحبعض العار إن أمكن. يمكنك تحديد المواعيد وتركها 
 .خالص االعتذارات

كنت تتعامل مع رئيس أو شخص ما في موقع قوة يجعلك تنتظر، فإن تأكيد التفوق  إذا
دوء قدر اإلمكان، مع ليس دقيًقا جًدا. أفضل ما يمكنك فعله هو الحفاظ على اله

 عن طريق البقاء صبوًرا وبارًدا. كتفوقإظهار شكل 

ضحية العداء بطريقة ما يكون الشخص الذي تتعامل معه دائًما  إستراتيجية التعاطف:
من خالل هذه  تالحظغير المنطقي والظروف غير العادلة للمجتمع بشكل عام. 

أنهم يستمتعون بالدراما في قصصهم. ال أحد آخر يعاني كما  ن األنواع أنهم يبدو 
بالملل عند االستماع إلى  اً غامض اً يفعلون. إذا كنت حريًصا، يمكنك اكتشاف تعبير 

 .شاركين جداً مشاكل اآلخرين؛ انهم ليسوا م

بالتعاطف بشكل طبيعي، وبمجرد  ، فستشعرعجزهم المفترضعلى نظًرا ألنهم يلعبون 
 هة والرعاية اإلضافية واالهتمام. هذعنايوا هذا، سيطلبون الحصول على الأن يستنبط

، الحساسية ألي عالمات شك على وجهك وشديد م. إنهيسعون لهاالسيطرة التي  يه
 ون نفجر يقلياًل. قد  محة أو كيف يمكن إلقاء اللوم عليهصيفي سماع الن ون رغبيوال 

 .جالديهمك كواحد من ونصنفيو 

غالبًا ما يعانون من المحن غير العادية واأللم الشخصي، لكنهم سادة في جذب األلم. 
هم موقف سيء في العمل وجذب النقد؛ ؛ لديوا الشركاء الذين سيخيبون آمالهماختار 

شيء من داخلهم يريد نهار. لتالي فإن األشياء من حولهم ت، وبايهملون في التفاصيل
 .مشاركة ما حدث لهم واالستمتاع بهويغذي الدراما. يموت المعتدون السلبيون ل
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نوبات القلق  -، قد يظهر المعتدون السلبيون أعراًضا وأمراًضا متعددة ذلككجزء من 
ًما. ما تبحث عنه هو التي تجعل معاناتهم تبدو حقيقية تما -واالكتئاب والصداع 

النمط: يبدو أن هذا يتكرر مع المعتدين السلبيين عندما يحتاجون إلى شيء ما )مثل 
اإلحسان(، عندما يشعرون أنك تتراجع، عندما يشعرون بعدم األمان بشكل خاص. في 

زك العقلي، مما يصيبك بالطاقة أي حال، فإنهم يميلون إلى امتصاص وقتك وحيّ 
 .االرتباط ية، ومن الصعب للغاية فكّ واالحتياجات السلب

للتعامل مع . األشخاص المعرضين للشعور بالذنب غالًبا ما تستغل هذه األنواع
، وهذا ليس باألمر السهل. عليه هنا تحتاج إلى بعض المسافة التالعب الذي تنطوي 

 الوقت والطاقة منياء الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن تشعر ببعض الغضب واالست
 .ها في محاولة مساعدتهم، والقليل الذي يعطونه لكالتي تهدر 

االنتباه. هذه هي قوتهم. سيسمح بفي مصلحتهم عندما يتعلق األمر  ميل حتماً تالعالقة 
لك إنشاء مسافة داخلية برؤية هذه األشياء بشكل أفضل وإنهاء العالقة غير الصحية 

 على هدف آخر. همعثور من سرعة لسوء حيال هذا. ستندهش في النهاية. ال تشعر با

فجأة شخص يهتم بشكل غير عادي ويهتم برفاهيتك.  يصادقك استراتيجية التبعية:
يريد االستماع إلى قصصك مساعدتك في عملك أو بعض المهام األخرى.  يريد هو
ن المشقة والشدائد. تجد نفسك تصبح معتمًدا على ما يقدمه لك. لكن بين الحين ع

عقلك لمعرفة ما يمكن أن تقوله أو  غط، وتضض البرودة من جانبهواآلخر تكتشف بع
، لكنك كنين مئتكون متأكدًا مما إذا كانوا مستاتفعله لتحريكه. في الواقع، ال يمكنك أن 

حاول إرضائهم رغم ذلك، وببطء، دون أن تالحظ ذلك فعلًيا، يتم عكس تتجد نفسك 
 .لك عندهممن تحول ي، ويبدو أن التعاطف والقلق الديناميكية
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نوع هذه االستراتيجية من أشخاص يحبون تقديم وعود )للمساعدة، والمال، تيأتي 
ون بها تماًما. بطريقة ما ينسون ما وعدوا به، أو يعطونك فقط ، لكنهم ال يفوالوظيفة(

منه، دائًما بحجة معقولة. إذا كنت تشكو، فقد يتهمونك بالجشع أو عدم  اً جزء
أو التسول للحصول على بعض  تكوقاحعن تعويض لحقهم لالحساسية. عليك أن تال

 ما وعدت به.

من أولئك الذين هم في غاية السوء في وقت مبكر  في أي حال، يجب أن تكون حذراً 
في العالقة. إنه أمر غير طبيعي، ألننا عادة ما نشك في األشخاص في بداية أي  جداً 

ا يجب عليك الحفاظ على مسافة عالقة. ربما يحاولون جعلك تعتمد بطريقة ما، ولذ
بالفعل. إذا بدأوا في البرودة وكنت مرتبًكا  مينة قبل أن تتمكن من قياس دوافعهمع

بشأن ما قمت به، يمكنك أن تكون على يقين من أنهم يستخدمون هذه االستراتيجية. 
ن إذا كان رد فعلهم بالغضب أو الفزع عند محاولة إقامة مسافة أو االستقالل، يمكنك أ

 .ترى بوضوح لعبة القوة عند ظهورها

يجب أن يكون الخروج من أي من هذه العالقات أولوية. بشكل عام، كن حذًرا من 
 وعود الناس وعدم االعتماد عليهم مطلًقا. 

أثناء المحادثة، يتيح لك شخص تعرفه، وربما صديًقا،  الشك: -استراتيجية التلميح 
ذا كان يهينك بطريقة ما. ربما يثنون عليك على تعليًقا يجعلك تتساءل عن نفسك وما إ

أحدث أعمالك، وبابتسامة باهتة يقولون إنهم يتخيلون أنك ستحصل على الكثير من 
االهتمام لذلك، أو الكثير من المال، مما يعني أن ذلك كان دافعك المشكوك فيه إلى 

لشخص بالنسبة ة حدما. أو يبدو أنهم يلعنونك بثناء خافت: "لقد قمت بعمل جيد للغاي
 ."من خلفيتك
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ت و وكتغيير في هذا األمر، قد يقول بعض األشخاص أشياء قاسية عنك، وإذا بد
، فسيقولون إنهم كانوا يمزحون: "أال يمكنك أن تمزح؟" وقد يفسرون األشياء اً منزعج

حة خلف ظهرك التي قلتها بطريقة سلبية قلياًل. قد يستخدمون هذه التعليقات الُملمّ 
إلثارة الشكوك في أذهان اآلخرين عنك. سيكونون أيًضا أول من يبلغك بأي  أيًضا،

أخبار سيئة، أو مالحظات سيئة، أو انتقادات لآلخرين، يتم التعبير عنها دائًما 
 .ألمك سراً  همبالتعاطف، ولكن يسعد

تحت جلدك  تتسربالهدف من هذه اإلستراتيجية هو جعلك تشعر بالسوء بطريقة 
 كاحترام إلى همضربات توجيهفكير في التلميح لعدة أيام. انهم يريدون وتتسبب في الت

داد هو إظهار أن التلميحات من الحسد. أفضل عِ ينبع ذلك  . في معظم األحيانكلذات
. أنت "توافق" مع مدحهم الخافت، وربما تعيده ليس لها أي تأثير عليك. تبقى هادئاً 

من  ى هذه المتعة. التلميح بأنك قد تر تمنحهم لن  ولكنك، استفزازكبالمثل. إنهم يريدون 
 خاللهم ربما يصيبهم بشكوكهم الخاصة، وهو درس يستحق تقديمه.

، تشعر بالغضب واالنزعاج إزاء شيء مع بعض الناس تحويل اللوم: إستراتيجية
 واأو تجاهل ينغير حساس واكان م، أو أنهيستخدمونك همفعلوه. ربما تكون قد شعرت بأن

وقف السلوك غير السار. حتى قبل التعبير عن انزعاجك، يبدو أنهم قد مناشداتك ل
، العبث من جانبهم. وعندما تواجههمالتقطوا مزاجك، ويمكنك اكتشاف بعض 

 .بالندم يشعر شخص   صمَت  انه ليس يصمتون، يرتدون مظهًرا مؤلًما أو محبًطا.

ه أو فعلته في الماضي، لذلك قد يستحضرون ما قلت إذا كانوا أذكياء حًقا، فاستجابةً 
والذي نسيته ولكن ال يزال يصيبهم بالضيق، كما لو أنك لست بريًئا. ال يبدو األمر 

ولون شيًئا في دفاعهم كشيء قلته أو قمت به، لكن ال يمكنك التأكد من ذلك. ربما سيق
ك عدائي وعدواني وغير ك، وعندما تغضب، يمكنهم اآلن اتهامك بأنيضغط على أزرار 

 .عادل



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

287 
 

رد  انكنت مخطًئا طوال الوقت. ربما ك مهما كان نوع ردهم، فأنت تترك شعوًرا بأنك
أنت تعرف  -بجنون العظمة. قد تشك قلياًل في عقلك  تشعر فيه أو كنت فعل مبالغاً 

أنك شعرت بالضيق، لكن ربما ال تثق في مشاعرك. أنت اآلن الشخص الذي تشعر 
دم تكرار . من األفضل إعادة تقييم نفسك وعبالذنب، كما لو كنت مسؤواًل عن التوتر

، غالًبا ما يكون لنفسك. كجزء من هذه اإلستراتيجيةتقول  ،هذه التجربة غير السارة
آلخرين، حيث يلعبون ألعابهم عليك فقط، مع امعتدون السلبيون لطيفين ومهذبين ال

 ألنك اللعبة التي يريدون السيطرة عليها. 

للتستر على جميع أنواع السلوك غير السار، وإلنحراف أي  هذه اإلستراتيجية هي وسيلة
نوع من االنتقادات، ولجعل الناس يشككون في وصفهم على ما يقومون به. وبهذه 

مناسًبا،  ذلك الطريقة، يمكنهم اكتساب القوة على عواطفك والتالعب بها كما يرون 
بشكل أكثر وضوًحا في ويفعلون ما يريدون دون عقاب. يتم استخدام هذه االستراتيجية 

العالقات الشخصية لكنك ستجدها في شكل أكثر انتشاًرا في عالم العمل. سيستخدم 
الناس فرط الحساسية تجاه أي نقد، والدراما التي تثير ذلك، إلثناء الناس عن أي 

 .ممحاولة لمواجهته

التأثر به. ، يجب أن تكون قادًرا على رؤية تحول اللوم وعدم لمواجهة هذه اإلستراتيجية
هدفك هو عدم إثارة غضبهم، لذلك ال تتورط في فخ تبادل االتهامات. إنهم أفضل في 

وتهم لتثبيتك. كن هادًئا هذه اللعبة الدرامية مما أنت عليه وهم يزدهرون من خالل ق
 .يبدو صحيًحا ذلك، وتقبل بعض اللوم عن المشكلة، إذا كان وعاداًل 

ثل هذه األنواع تفكر في سلوكها وتغييره؛ فهي ندرك أنه من الصعب للغاية جعل م
 .شديدة الحساسية لهذا الغرض
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ما تريده هو أن يكون لديك المسافة الالزمة لنرى من خاللها وفك االرتباط. للمساعدة 
، في ذلك، يجب أن تتعلم أن تثق بمشاعرك الماضية. في اللحظات التي يزعجونك

ند القيام بذلك، سوف تدرك أنك في الواقع سلوكهم. ربما ع وتذّكرما يفعلونه  اكتب
رد فعل مبالغ فيه. ولكن إذا لم يكن األمر كذلك، يمكنك العودة إلى هذه قمت 

المالحظات إلقناع نفسك أنك لست مجنونا وإليقاف آلية تغيير اللوم في مساراتها. إذا 
إذا لم يكن لم تسمح بحدوث التحول، فقد يتم تثبيطهم عن استخدام هذه االستراتيجية. 

 األمر كذلك، فمن األفضل أن تقلل من مشاركتك مع هذا المعتدي السلبي.

يبدو أن الشخص الذي تعمل من أجله ينبض بالحيوية : السلبي المستبداستراتيجية 
لديهم  -واألفكار والكاريزما. إنهم غير منظمين إلى حد ما، ولكن هذا أمر طبيعي 

، والكثير من المسؤولية والكثير من الخطط، وال الكثير مما يتعين عليهم القيام به
 .ألمور. إنهم يحتاجون إلى مساعدتكيمكنهم االحتفاظ بها في مقدمة ا

، وهذا وتحاول تنفيذها. في بعض األحيان يثنون عليكم تستمع بجد إلى تعليماته
، لكن في بعض األحيان يثقلون عليك لتركهم، وهذا يدور في عقلك اً يجعلك مستمر 

 .من الثناء أكثر

ال يمكنك أبًدا الشعور بالراحة أو اتخاذ موقفك كأمر مسلم به. عليك أن تحاول أكثر 
 .سيئةالصعوبة لتجنب هذه التشدقات المزاجية 

. لها ، مع هذه المعايير العالية، وأنت ال ترقىالكاملون المثاليون إنهم مثل هؤالء 
عاجهم. إذا كانوا يأمرونك عقلك لتوقع احتياجاتهم والعيش في رعب من إز  تعصر

 ون ومزاجي ون سلبي مفعل ما طلبوه. ولكن من خالل كونهبنشاط، يمكنك ببساطة أن ت
 .إلرضائهم مضاعف   ك على العمل بجدّ  ونجبر ي مإلى حد ما، فإنه
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يتم استخدام هذه اإلستراتيجية بشكل عام من ِقبل أولئك الموجودين في السلطة وفًقا 
بيقها من قبل األشخاص في العالقات، حيث يقوم أحد ألحكامهم، ولكن يمكن تط

 ببساطة.  إرضائهم ستحالةالشركاء بطغيان اآلخر عن طريق ا

إذا استقال الناس عن هؤالء الطغاة، فسيكونون على ما يرام. هذا يدل على أن الفرد 
يحتفظ ببعض االستقاللية، وسيجدون بدياًل يكون أكثر خضوًعا، على األقل في الوقت 

أيًضا من سلوكهم الصعب الختبار أفراد معينين وحملهم على  ون زيديحالي. قد ال
أو الخضوع. قد يحاول هؤالء الطغاة التصرف مثل األطفال العاجزين. هم  االستقالة

 .نوع العبقري الالفنان المزاجي أو 

من الصعب للغاية وضع استراتيجيات ضد هذه األنواع، ألنهم في معظم األحيان هم 
الحساسية وعرضة  قية عليك. تميل إلى أن تكون شديدك ولديهم قوة حقيرؤسائ

للغضب، مما يجعل من الصعب الحفاظ على أي شكل من أشكال المقاومة أو 
االنفصال الداخلي. سيجعل التمرد العلني الوضع أسوأ. يجب أن تدرك أواًل أن هذه 

ا ضعفاء وعاجزين بل طغاة االستراتيجية الخاصة بهم أكثر وعيًا مما يبدو. إنهم ليسو 
ر فقط في تالعبهم دهاء. بداًل من التمسك بأي شيء إيجابي قالوه أو فعلوه، فكّ 

وجود الهوس الذي يحاولون  قدرتك على االنفصال عنهم عاطفياً  سوف تحيدوقسوتهم. 
فرط  عبر ،غرسه. لكن في النهاية، لن ينجح شيء حًقا، ألنه إذا اكتشفوا بعدك

 االستقالةداد الحقيقي الوحيد هو ، فإن سلوكهم سيزداد سوًءا. العِ الحساسية لديهم
 تلحقوالتعافي. ال يوجد موقف يستحق مثل هذا االعتداء، ألن األضرار التي 

 باحترامك لذاتك قد تستغرق سنوات للتعافي منها.
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 الُمسيَطر عليه العدوان

بشكل بالغ  المؤكدة ةالمشكلة الحقيقية هي أننا ال نعرف كيفية تسخير هذه الطاق
ومنِتج وإيجابي. تحتاج هذه الطاقة إلى اعتناقها كإنسان بالكامل وإيجابية محتملة. ما 
يجب علينا فعله هو ترويض وتدريبه ألغراضنا الخاصة. بداًل من أن تكون عدوانية 
بشكل مزمن أو سلبية أو عدوانية، يمكننا أن نجعل هذه الطاقة مركزة وعقالنية. مثل 

شكال الطاقة، عندما تكون مركزة ومستدامة يكون لها قوة أكبر بكثير وراءها. كل أ
باتباع مثل هذا المسار، يمكننا استعادة بعض تلك الروح الخالصة التي كان لدينا 

 .، وأكثر أصالة، وأكثر تكامالً كأطفال، وشعور أكثر جرأة 

نا ضبطها واستخدامها، فيما يلي أربعة عناصر إيجابية محتملة لهذه الطاقة التي يمكن
 .مما يحسن التطور الذي منحنا إياه

إن القول بأنك طموح في العالم اليوم هو في كثير من األحيان االعتراف الطموح: 
النفس بشكل كبير. لكن فكر مرة أخرى ب استغراقبشيء قذر قلياًل، وربما يكشف عن 

الكبيرة. كنت بصدد لقد استمتعت حتمًا بأحالمك وطموحاتك  -في طفولتك وشبابك 
صنع عالمة في هذا العالم بطريقة ما. لقد لعبت في عقلك مشاهد مختلفة من مجد 

، كبرتالمستقبل. كان هذا دافًعا طبيعًيا من جانبك، ولم تشعر بأي خجل. ثم، عندما 
بشكل متواضع أو  صرفنبقي طموحاتك سرية وت. إما أن تُ ذلكربما حاولت خنق 

 .ذلكالظهور في النفس واالستمتاع ب ، في محاولة لتفاديتوقف عن الحلم تماًمات

الكثير من هذا االستخفاف بالطموح واألشخاص الطموحين في ثقافتنا ينبع في الواقع 
التقليل من طموحاتك الشابة  عدّ من قدر كبير من الحسد في إنجازات اآلخرين. يُ 

حق أن تتمتع بالقوة عالمة على أنك ال تحب أو تحترم نفسك؛ لم تعد تصدق أنك تست
 واالعتراف التي حلمت بها ذات مرة.
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عن طريق خفض طموحاتك،  —هذا ال يجعلك أكثر سًنا، بل أكثر عرضة للفشل 
، في محاولة لتبدو غير فإنك تحد من إمكانياتك وتقلل من طاقتك. في أي حال

 .تماًما مثل أي شخص آخر اً ، فأنت ممتصاً طموح

مع تقدمهم في السن، لكن طموحاتهم غامضة للغاية.  بعض الناس ال يزالون طموحين
انهم يريدون النجاح والمال واالنتباه. بسبب هذا الغموض، من الصعب عليهم أن 

ل ما يكفي من المال أو النجاح أو يشعروا أبًدا بالرضا عن رغباتهم. ما الذي يشكّ 
باتهم، وعلى السلطة؟ ليسوا متأكدين مما يريدون بالضبط، ال يمكنهم وضع حد لرغ

يمكن أن يؤدي بهم إلى  ذلكالرغم من أن هذا ليس هو الحال في كل حالة، فإن 
 .سلوك عدواني، ألنهم يريدون باستمرار المزيد وال يعرفون متى يتوقفون 

بداًل من ذلك، ما يجب عليك فعله هو احتضان هذا الجزء الطفولي منك، وإعادة 
واقعك الحالي، وجعلها محددة قدر اإلمكان. النظر في طموحاتك األولى، وتكييفها مع 

تريد أن تكتب كتاًبا معيًنا، تعبر عن بعض األفكار أو العواطف الراسخة؛ تريد أن تبدأ 
هذا النوع من األعمال التي أثارت إعجابك دائًما؛ تريد إنشاء حركة ثقافية أو سياسية 

ا يكفي، لكن يمكنك لمعالجة قضية معينة. قد يكون هذا الطموح المحدد كبيًرا بم
تصور نقطة النهاية وكيفية الوصول إليها بوضوح تام. كلما زادت وضوح رؤيتك لما 
تريد، كلما زاد إدراكك لذلك. قد تنطوي طموحاتك على تحديات، لكن ال ينبغي أن 

 .تكون أكبر من طاقتك بحيث ال تهيئ نفسك إال للفشل

ستغرقها، أنت اآلن تتحول إلى بمجرد تحقيق هدفك، بغض النظر عن المدة التي ت
. أنت ال تتوقف النهايةطموح جديد، مشروع جديد، تشعر برضا هائل أنك وصلت إلى 

في هذه العملية الصعودية، وبناء الزخم. المفتاح هو مستوى الرغبة والطاقة النشطة 
التي تضعها في كل مشروع طموح. أنت ال تصيبك الشكوك والشعور بالذنب؛ أنت في 

 .ع طبيعتك، وسيتم مكافأتك بشكل واف  على ذلكوئام م
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عندما يريدون  وإلحاحهمإذا الحظت األطفال الرضع، ستالحظ مدى تعمدهم  الثبات:
المثابرة أمر طبيعي بالنسبة لنا، ولكنه نوع نميل إلى فقدانه مع  هشيًئا ما. مثل هذ

 عندما الحياة في حًقاال يحدث ما غالًبا هذا. بأنفسنا ثقتنا وتتالشى السن فيتقدمنا 
المقاومة: نستجمع الطاقة لمهاجمة المشكلة، ولكن في عقلنا،  بعض أو مشكلة نواجه

هل نحن في هذه المهمة؟ هذا التراجع البسيط في اعتقاد الذات  -لدينا بعض الشكوك 
يترجم إلى انخفاض في الطاقة التي نهاجم بها المشكلة. يؤدي إلى نتيجة أقل فعالية، 

 ضربةاليد من حجم خلفية الشكوك أكثر، مما يقلل من تأثير عملنا المقبل أو مما يز 
. جداً  . في مرحلة ما، نعترف بالهزيمة واالستسالم. لكننا حتما نستسلم قريباً المقبلة

 .نحن نستسلم للداخل لفترة طويلة قبل أن نستسلم للخارج

كنه مقاومة الطاقة البشرية ما يجب أن تفهمه هو ما يلي: ال شيء تقريًبا في العالم يم
عدًدا كبيًرا من الضربات بقوة كافية.  هااألشياء إذا ضربنا ترضخالمستمرة. سوف 

 انظر إلى عدد األشخاص العظماء في التاريخ الذين نجحوا بهذه الطريقة. 

بما فيه الكفاية بحيث ال شيء يمنعك أو يمأل  بشّدةالحيلة هي أن ترغب في شيء 
ب نفسك على عدم التخلي درّ المطلوبة للوصول إلى الهدف. تُ  لرغبةطاقتك. تمتلئ با

بسهولة كما فعلت في الماضي. استمر في الهجوم من زوايا جديدة، بطرق جديدة. 
، مع العلم أنه يمكنك اختراق أي واصل الضرب بكل قوةتالشكوك في الخلفية و  ُتسقط

هذا النوع من الهجوم، . بمجرد أن تشعر بالقوة في هشيء إذا كنت ال تتخلى عن
 .ستستمر في العودة إليه

نحن مخلوقات جريئة بطبيعتها. كأطفال، لم نكن خائفين من طلب المزيد  خوف:الال
أو تأكيد إرادتنا. كنا مرنين وخائفين بشكل ملحوظ في العديد من الطرق. الخجل هو 

 وفقدان السن فيا نكتسبها بشكل عام. إنها وظيفة من مخاوفنا المتزايدة مع تقدمن ميزة
 التي الطريقة إزاء الشديد بالقلق نشعر إننا. نريد ما على للحصول سلطاتنا في الثقة
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 نحن. أنفسنا مع وقفنا إذا به يفكرون  ما حيال بالقلق ونشعر إلينا الناس بها ينظر
شكوكهم. نخشى أي نوع من الصراع أو المواجهة، األمر الذي يؤدي إلى  نستوعب

ر عادة عر ويؤدي إلى عواقب ال يمكننا التنبؤ بها أو السيطرة عليها. نطوّ إثارة المشا
التراجع. ال نقول ما نشعر به حتى عندما يكون ذلك مناسًبا، وال نفشل في وضع حدود 
للسلوك الضار لألشخاص. نجد صعوبة في طلب زيادة أو ترقية أو االحترام لنا. إن 

من أشكال العدوان، يفقد جزًءا كبيًرا من فقدان روحنا الجريئة، وهو شكل إيجابي 
 .أنفسنا، وهو أمر مؤلم ال محالة

خوف الذي كنت تمتلكه من خالل خطوات تدريجية. اليجب أن تحاول استعادة ال
المفتاح هو أن تقنع نفسك أواًل أنك تستحق أشياء جيدة وأفضل في الحياة. بمجرد أن 

تحدث أو حتى التحدث إلى أشخاص تشعر بذلك، يمكنك البدء بتدريب نفسك على ال
في مواقف الحياة اليومية، إذا ثبت أنهم غير حساسين. أنت تتعلم الدفاع عن نفسك. 
قد تطلق على الناس سلوكهم العدواني السلبي، أو ال تكون خجواًل جًدا في التعبير عن 

كثير  رأي قد ال يشاركونه أو تخبرهم بما تعتقده حًقا عن أفكارهم السيئة. ستدرك في
من األحيان أن لديك ما تخشاه في القيام بذلك أقل مما كنت تتخيل. قد تكسب بعض 

 .االحترام. يمكنك تجربة ذلك بطرق صغيرة كل يوم

بمجرد أن تخسر خوفك في هذه المواجهات األقل إثارة، يمكنك البدء في تكثيفها. 
و تكريم العمل الجيد ، أاً األشخاص الذين يعاملونك جيد لدىيمكنك تقديم مطالب أكبر 

الذي تقوم به. يمكنك القيام بذلك دون لهجة الشكوى أو الدفاعية. لقد أوضحت 
. يمكنك أن بسهولة مثل اآلخرينبك تالعب يُ ، أو أنك لست وديًعا كما يبدو للمتنمرين

 .في الدفاع عن اهتماماتك متكون بال هوادة كما ه

تسوية مقابل أقل ولكن لتقديم مطالب في المفاوضات، يمكنك تدريب نفسك على عدم ال
أكثر جرأة ومعرفة إلى أي مدى يمكنك دفع الجانب اآلخر. يمكنك تطبيق هذه الجرأة 
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المتزايدة على عملك. لن تخاف من إنشاء شيء فريد من نوعه، أو مواجهة النقد 
بنى ببطء، مثل ختبر نفسك. كل هذا يجب أن يُ توالفشل. سوف تأخذ مخاطر معقولة و 

ة ضمرت، حتى ال تخاطر بمعركة واسعة النطاق أو رد فعل عدواني قبل أن عضل
 تشد نفسك. ولكن بمجرد تطوير هذه العضالت، ستكتسب الثقة التي يمكنك مواجهتها

 أي محنة في الحياة مع موقف ال يعرف الخوف. عند

إنه أمر طبيعي وصحي بالنسبة لك أن تشعر بالغضب تجاه أنواع معينة من  الغضب:
أولئك الذين يعيقون تقدمك بشكل غير عادل، والكثير من الحمقى الذين  -لناس ا

اد القدسيون الذين يعتنقون كليشيهاتهم لديهم السلطة ولكنهم كسولون وغير أكفاء، والنقّ 
 .بالكثير من االقتناع والهجوم. يمكن أن تستمر القائمة إلى األبد

حفيز قوية التخاذ بعض اإلجراءات. يمكن أن يكون الشعور بمثل هذا الغضب أداة ت
يمكن أن تمأل لك الطاقة القيمة. يجب عليك احتضانه واستخدامه طوال حياتك لهذا 
الغرض. إن ما قد يجعلك تمنع غضبك أو يوقفه هو أنه يمكن أن يبدو عاطفة سامة 

 .وقبيحة، كما هو الحال في ثقافتنا

ه الناس إحباطاتهم الطبيعية . يوجّ ما يجعل الغضب ساًما هو درجة انفصاله عن الواقع
به الديماغوجيون. إنهم  ويشغلإلى غضب من عدو غامض أو كبش فداء، يستحضره 

يتخيلون مؤامرات كبرى وراء حقائق بسيطة ال مفر منها، مثل الضرائب أو العولمة أو 
التغيرات التي تشكل جزًءا من جميع الفترات التاريخية. وهم يعتقدون أن بعض القوى 

وعدم بذل  م، بداًل من نفاد صبرهمأو قوته مالعالم هي المسؤولة عن عدم نجاحهفي 
جهد. ال يوجد أي تفكير وراء غضبهم، وبالتالي ال يؤدي إلى أي مكان أو يصبح 

 .مدمرا
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يجب أن تفعل العكس. يتم توجيه غضبك إلى أفراد وقوات محددة للغاية. أنت تحلل 
حباطك ال ينبع من أوجه القصور الخاصة بك؟ هل هل أنت متأكد من أن إ -العاطفة 

تفهم حًقا سبب الغضب وما الذي يجب توجيهه إليه؟ باإلضافة إلى تحديد ما إذا كان 
مبرًرا وأين يجب توجيه الغضب، يمكنك أيًضا تحليل أفضل طريقة لتوجيه هذه 

 يكون المشاعر، وهي أفضل استراتيجية لهزيمة خصومك. يتم التحكم في غضبك، و 
، ويستهدف المصدر الفعلي للمشكلة، وال تغفل أبدًا ما الذي ألهم المشاعر في اً واقعي

 .البداية

سبب ما أو إذا مع  مرتبطاً ال تخف من استخدام غضبك في عملك، خاصة إذا كان 
كنت تعبر عن نفسك من خالل شيء مبدع. غالًبا ما يكون الشعور بالغضب الموجود 

 جًدا. في عملك التعبيري، ال تبتعد أبًدا عن الغضب بل هو الذي يجعل الخطيب فعااًل 
، لتتنفس في العمل شعورًا بالحياة والحركة. في التعبير عن هذا ووّجههالتقطه 

 .الغضب، ستجد دائًما جمهوًرا
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 السابع عشرالقانون 

 قانون ِقصر نظر األجيال -اغتنم اللحظة التاريخية 

 

من أنت أكثر مما تتخيل. يريد جيلك أن يفصل نفسه عن  دحدّ يُ  في جيل   دتَ لِ وُ  لقد
ل بعض األذواق والقيم الجيل السابق ويضع لهجة جديدة للعالم. في هذه العملية، يشكّ 

 وأفكار الجيلكفرد. مع تقدمك في العمر، تميل قيم  ها أنتوطرق التفكير التي تستوعب
مهمتك هي أن إن يد عقلك. إلى إغالقك عن وجهات النظر األخرى، مما يؤدي إلى تقي

وكيف ترى العالم.  عليه فهم بأعمق قدر ممكن هذا التأثير القوي على من أنتت
ألوقات التي تعيش فيها، ستتمكن من استغالل روح لروح جيلك و لبمعرفتك بعمق 

 يتلّهف لهااالتجاهات التي  ويعّينع العصر. ستكون أنت الشخص الوحيد الذي يتوقّ 
عقلك من القيود العقلية التي يضعها عليك جيلك، وسوف تصبح ر جيلك. سوف تحرّ 

 تمنحك اياها الحرية.قوة التي ال، بكل أنك تكونه الذي تتخيل نفسك أكثر الشخَص 

ربما تنظر إلى الحاضر من خالل عدسة الماضي. عندما تنظر إلى العالم من حولك، 
و حتى قبل عام. الناس يوم أو أسبوع أو شهر أمن يبدو كان يبدو إلى حد كبير كما 

نفس الشيء. المؤسسات التي تملك السلطة تبقى في مكانها وال تذهب  تقريباً يتصرفون 
التي تحكم السلوك  التقاليدإلى أي مكان. طرق تفكير الناس لم تتغير بالفعل؛ ال تزال 

تبع دينًيا. نعم، قد يكون هناك بعض األساليب واالتجاهات الحديثة في في مجالك تُ 
ناً ثقافة، لكنها ليست عوامل أو عالمات تغيير جذري. ال ، رهذه المظاهقبل من  مسكَّ

 .يبدو لك أن الحياة تستمر ببساطة كما هي الحال دائًما
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ولكن تحت السطح، يتحرك المد. ال شيء في الثقافة اإلنسانية ال يزال قائما. أولئك 
حترام لقيم أو مؤسسات الذين تقل أعمارهم عنك لم يعد لديهم نفس المستوى من اال

في حالة تغير  -بين الطبقات والمناطق والصناعات  -معينة لديك. ديناميات الطاقة 
مستمر. بدأ الناس في التواصل والتفاعل بطرق جديدة. يتم تشكيل رموز وأساطير 
جديدة، والرموز القديمة تتالشى. كل هذه األشياء يمكن أن تبدو منفصلة إلى حد ما 

عض األزمات أو الصدام، ويجب على الناس مواجهة ما كان في السابق حتى تحدث ب
 .غير مرئي أو منفصل، في شكل نوع من الثورة أو البكاء من أجل التغيير

عندما يحدث هذا، سيشعر بعض الناس بعدم االرتياح العميق وسيتمسكون بحماسة 
 .وهي مهمة عقيمةأكبر بالماضي. سوف يجتمعون معًا لمحاولة منع المد من التقدم، 

دون فهم  مع التيار ن و اآلخر سيسير سيشعر القادة بالتهديد والتشبث بأفكارهم التقليدية. 
 .أو لماذا تتغير األشياءون إليه حقيقي للمكان الذي يتجه

ما تريده وتحتاج إليه هو القوة لفهم كل شيء والتصرف وفًقا لذلك. وهذه القوة هي 
ث من زاوية مختلفة، من خالل إطار جديد. إنك وظيفة رؤية، للنظر إلى األحدا

تتجاهل التفسيرات المبتذلة التي سيحدثها اآلخرون حتمًا عند مواجهة التغييرات. تتخلى 
عن العادات العقلية والطرق السابقة للنظر إلى األشياء التي يمكن أن تخيم على 

ببساطة تريد أن رؤيتك. تتوقف عن الميل إلى األخالق، والحكم على ما يحدث. أنت 
ترى األشياء كما هي. إنك تبحث عن تيارات السخط والتنافر مع الوضع الراهن، الذي 

 .يوجد دائًما تحت السطح. ترى القواسم المشتركة والعالقات بين كل هذه العالمات

إلى مسار، وهو اتجاه مخفي  ، مشيراً بشكل مرّكزتدفق المد والجزر نفسه، يببطء، 
 .لكثير من اآلخرين
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كممارسة فكرية. غالًبا ما يكون المثقفون آخر من يكتشف حًقا روح  ذلكال تفكر في 
العصر، ألنهم متجذرون في النظريات واألطر التقليدية. أواًل وقبل كل شيء، يجب أن 
تكون قادًرا على الشعور بالتغير في المزاج الجماعي، الستشعار كيف يختلف الناس 

الروح، يمكنك البدء في تحليل ما وراء ذلك. لماذا عن الماضي. بمجرد أن تشعر ب
الناس غير راضين، وما الذي يتوقون إليه حًقا؟ لماذا ينجذبون نحو هذه األساليب 
الجديدة؟ انظر إلى تلك األصنام من الماضي التي لم تعد تلقي تعويذة، والتي تبدو 

شف ما يكفي سخيفة، والتي هي موضوع السخرية، وخاصة بين الشباب. عندما تكت
 من خيبة األمل هذه، يمكنك أن تتأكد من أن هناك شيًئا قوًيا.

ك، في طريقة ردّ  اً ئبمجرد أن تشعر بشعور كاف  بما يجري بالفعل، يجب أن تكون جري
حتى ال تبتعد  . كن حذراً وهفهمهيال  هماء صوت لما يشعر به اآلخرون ولكنمع إعط

حالة تأهب، مع التخلي دائًما عن تفسيراتك  ساء فهمك. دائًما ما تكون فييُ و  كثيراً 
السابقة، يمكنك اغتنام الفرص في اللحظة التي ال يمكن لآلخرين حتى البدء في 
اكتشافها. فكر في نفسك كعدو للوضع الراهن، الذي يجب أن ينظر إليك أنصاره 

 .خطير كعلى أن مبدوره

لروح اإلنسانية والثقافة انظر إلى هذه المهمة باعتبارها ضرورية للغاية إلنعاش ا
 .وأتقنهاعموًما، 

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

قد  -تغيرات في الموضات واألنماط  -في الثقافة اإلنسانية ، يمكننا أن نرى ظاهرة 
للغاية، ويكشف عن جزء عميق  ةفي الواقع عميق يتبدو للوهلة األولى تافهة، ولكن ه

اط المالبس، على سبيل المثال. في المتاجر ورائع من الطبيعة البشرية. انظر إلى أنم



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

299 
 

أو في عروض األزياء، ربما يمكننا اكتشاف بعض االتجاهات والتغييرات من بضعة 
أشهر من قبل، لكنها عادة ما تكون خفية. عد إلى األنماط قبل عشر سنوات، 
وبالمقارنة مع الحاضر، فإن االختالفات واضحة تماًما. عد إلى عشرين عاًما وهو 

ثر وضوًحا. مع هذه المسافة الزمنية، يمكننا أن نالحظ نمًطا معيًنا منذ عشرين أك
 .عاًما

يمكن وصف هذه التغييرات التي تطرأ على أنماط الموضة والتي يمكن اكتشافها على 
وأكثر رومانسية من النمط  مدار عقود من الزمان بأنها تخلق شيًئا أكثر إحكاماً 

قة، مع مزيد من اا وجسمانًيا، أو أكثر كالسيكية وأنالسابق، أو أكثر وعًيا جنسيً 
 .الرتوش

ما يلفت النظر في هذه التحوالت في األناقة هو النطاق المحدود للتغييرات، وتكرارها، 
 النشاطوالسرعة المتزايدة التي نراها اآلن في التحوالت ، كما لو أننا نشهد تسارًعا في 

صنا هذه الظاهرة عن كثب بما فيه الكفاية، عند اإلنسان والطاقة العصبية. وإذا فح
يمكننا أن نرى بوضوح تام أن هذه التغييرات التي تبدو سطحية تعكس في الواقع 

من األسفل إلى األعلى. شيء بسيط  المتوجهةتغييرات أعمق في مزاج الناس وقيمهم، 
رن مثل الرغبة في ارتداء أنماط فضفاضة من المالبس، كما حدث في سبعينيات الق

. ال شيء بريء في هذا المجال. إن االهتمام شامالً  نفسياً  التاسع عشر، يعكس تحوالً 
بشأن  شيء آخر لو يقيمكن أن بألوان أكثر إشراًقا، أو صوت أصعب في الموسيقى، 

 .ما يحرك في عقول الناس الجماعية في ذلك الوقت

كتشاف التالي: ما وعند دراسة هذه الظاهرة بشكل أعمق، يمكننا أيًضا أن نجعل اال
يدفع هذه التغييرات هو الخالفة المستمرة لألجيال الجديدة من الشباب، الذين يحاولون 
خلق شيء أكثر صلة بتجربتهم في العالم، وهو أمر يعكس المزيد من قيمهم وروحهم 
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وهذا يسير في اتجاه مختلف عن الجيل السابق. )يمكننا عموًما وصف الجيل على أنه 
 عاًما.( 22الي يتألف من حو 

وهذا النمط من التغيير من جيل إلى آخر هو في حد ذاته جزء من نمط أكبر في 
التاريخ، يعود إلى آالف السنين، تتكرر فيه ردود أفعال وتحوالت معينة في القيم بشكل 
منتظم إلى حد ما، وكل ذلك يوحي بشيء عن الطبيعة البشرية يتجاوزنا كأفراد، فقد 

 .هذه األنماط لسبب مابرمجنا في تكرار 

كيف يميلون إلى أن يكون لديهم نوع من  -يستكشف الكثير منا حقيقة األجيال 
الشخصية وكيف يبدأ الجيل األصغر في الكثير من التغييرات. بعضنا ينكر هذه 
الظاهرة ألننا نود أن نتخيل أننا كأفراد نشكل ما نفكر فيه ونؤمن به، أو أن قوى أخرى 

جنس والعرق تلعب دوًرا أكبر. من المؤكد أن دراسة األجيال قد تكون مثل الطبقة وال
غير دقيقة؛ إنه موضوع دقيق ومراوغ. وهناك عوامل أخرى تلعب دوًرا أيًضا. لكن 
النظر إلى العمق في هذه الظاهرة يكشف أنه في الواقع له تأثير أكبر مما نتخيل 

 .ا يحدث في التاريخد العظيم لمعموًما، وهو من نواح كثيرة هو المولّ 

وفهم هذه الظاهرة لألجيال يمكن أن يعود بالعديد من الفوائد األخرى: يمكننا أن نرى 
السير في اتجاه  نحاولما هي القوى التي شكلت عقلية والدينا، ثم عقولنا بدورنا، حيث 

 .مختلف

يمكننا أن نفهم بشكل أفضل التغييرات األساسية التي تحدث في جميع مجاالت 
مجتمع ونبدأ في معرفة أين يتجه العالم، لتوقع االتجاهات المستقبلية، وفهم الدور ال

الذي يمكننا القيام به في تشكيل األحداث. هذا ال يمكن أن يجلب لنا قوة اجتماعية 
كبيرة فحسب، بل يمكن أن يكون له أيًضا تأثير عالجي ومهدئ أثناء نظرتنا إلى 
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فوق التغييرات الفوضوية في  ينوالتوازن، مرتفع األحداث في العالم ببعض المسافة
 .الوقت الحالي

األجيال. لتحقيق ذلك، يجب علينا أواًل أن نفهم  إدراكيجب أن نسمي هذه المعرفة 
التأثير العميق الفعلي لجيلنا على نظرتنا إلى العالم، وثانيًا يجب أن نفهم األنماط 

نا تالمكان الذي تتناسب فيه فتر لى وتتعّرف عاألجيال األكبر التي تشكل التاريخ 
 الزمنية مع المخطط العام.

 

 ظاهرة األجيال

أفكار في السنوات األولى من حياتنا، نحن عبارة عن إسفنج، نمتص بعمق طاقة و 
أولياء األمور والمدرسين. نتعلم اللغة وبعض القيم األساسية وطرق التفكير وأسلوب 

ع ثقافة العصر. عقولنا منفتحة للغاية في هذه نغرق ببطء م .وكيفية العمل بين الناس
 فياللحظة، وبسبب هذا  فإن تجاربنا أكثر كثافة وترتبط بمشاعر قوية. مع تقدمنا 

 أقل أو بين أعمارهم تتراوح الذين أولئك بأقراننا، دراية على نصبح سنوات، بضع السن
 كنا الذي الغريب الجديد العالم هذا استيعاب عملية بنفس ويمرون  العمر، نفس من

 .الوالدة عند به نشعر

في هذه المرحلة األولى من الحياة، نقوم بتشكيل منظور األجيال. إنه نوع من العقلية 
الجماعية، حيث إننا نمتص الثقافة السائدة في نفس الوقت الذي نتمتع فيه بزمالئنا 

ر أو نحلله، وألننا أصغر من أن نفهم هذا المنظو  من وجهة نظر الطفولة والشباب.
 .فنحن عموًما نجهل تشكيله وكيف يؤثر على ما نراه وكيف نفسر األحداث
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بعد ذلك، عندما نصل إلى العشرينات من العمر وحتى الثالثينيات من العمر، ندخل 
مرحلة جديدة من الحياة ونواجه تحواًل. اآلن نحن في وضع يسمح لنا بتولي بعض 

 نبدأ عملنا، فيم وفقا لقيمنا ومثلنا العليا. مع تقدمنا القوة، لتغيير الواقع في هذا العال
الذي تولى  مع الجيل األكبر سناً  ثقافة وسياستها. نتصادم حتماً ال على التأثير في

السلطة لبعض الوقت، حيث يصرون على طريقتهم الخاصة في تقييم األحداث 
 وتقييمها. 

ها قوية للغاية بحيث أصبحت في بعض الفترات، كانت ثقافة الشباب التي تم إنشاؤ 
في عشرينيات وستينيات القرن الماضي، على سبيل  -تسيطر على الثقافة ككل 

في مناصب القيادة أكثر هيمنة  المثال. في فترات أخرى، يكون الجيل األكبر سناً 
. في أي حال، بكثير، وتأثير البالغين الناشئين في العشرينات من العمر أقل وضوحاً 

 .بين هذين الجيلين ووجهات نظرهموصدام أو أقل، يحدث صراع  إلى حد كبير

بعد ذلك، ونحن ندخل األربعينيات من العمر وفي منتصف العمر ونتولى العديد من 
المناصب القيادية في المجتمع، نبدأ في مالحظة جيل الشباب الذي يناضل من أجل 

كارنا غير ذات صلة. نبدأ في علينا اآلن ويجدون أسلوبنا وأف فرادهأ يحكمقوته وموقعه. 
وغير ذلك.  يننوليّ  ينوغير متطور  ينغير ناضج مالحكم عليهم بالمقابل، ونصفهم بأنه

قد نبدأ في التفكير في فكرة أن العالم يسير بسرعة منخفضة، والقيم التي وجدناها 
 .مهمة جًدا لم تعد مهمة لهذه المجموعة الشابة

 ندرك أننا نتفاعل وفق نمط موجود منذ ثالثة آالف عندما نحكم بهذه الطريقة، فإننا ال
عام على األقل. نعتقد أننا نحكم على الجيل األصغر سنًا بطريقة موضوعية، لكننا 

لشبابهم  نستسلم فقط لوهم المنظور. صحيح أيًضا أننا نشهد بعض الحسد الخفيّ 
 .له ونحزن على فقداننا
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ن أننا أن نقول ، يمكنلتوترات بين جيليعندما يتعلق األمر بالتغيرات الناتجة عن ا
سيأتي من الشباب. إنهم أكثر قلًقا، بحًثا عن هويتهم الخاصة،  االجزء األكبر منه

وأكثر انسجاًما مع المجموعة وكيف يتناسبون معها. بحلول الوقت الذي يظهر فيه هذا 
شكلوا العالم الجيل األصغر سنًا في الثالثينات واألربعينيات من العمر، سيكونون قد 

 .نظرة والمظهر الذي يختلف عن والديهمال هِ مع تغييراتهم ومنحِ 

عند النظر إلى أي جيل، نرى بطبيعة الحال اختالفات داخله. نجد أفراًدا أكثر عدوانية 
فهم يميلون إلى أن يكونوا قادة وهم الذين يستشعرون أنماط العصر  -من غيرهم 

هم خوف أقل من االنفصال عن الماضي وتحدي وتوجهاته ويعبرون عنها أواًل. لدي
الجيل األكبر سنًا. نجد أيًضا مجموعة أكبر بكثير من المتابعين الذين ليسوا عدوانيين 
للغاية، والذين يجدون أنه من األكثر إثارة مواكبة االتجاهات، والمساعدة في تشكيلها 

ع الذين يتحدون جيلهم والترويج لها. وأخيًرا، نجد أيًضا المتمردين، هؤالء األنوا 
 . الذهاب عكس المتوفعويعّرفون أنفسهم من خالل 

على الجميع من الداخل، بغض النظر عن الطريقة  عقلية األجيال تهيمن حتماً إن 
التي يحاولون بها شخصيا الرد عليها. ال يمكننا الخروج من اللحظة التاريخية التي 

 .ولدنا فيها

ب أن نحاول التفكير من حيث الشخصية الجماعية، عند النظر في هذه العقلية ، يج
أو ما يجب أن نسميه الروح. هذا اإلحساس بما يتحرك ويتطور في الوقت الحاضر، 

ث من الماضي، هو الروح الجماعية نفسها، وطبيعتها و ور معلى عكس ما هو 
المضطربة والبحثية. إنه ليس شيًئا يمكننا وضعه بسهولة في الكلمات. إنها مزاج 

 .كثر، ونبرة عاطفية، وهي طريقة يربط الناس بعضهم ببعضأ



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

304 
 

هذا هو السبب في أنه يمكننا في الغالب ربط روح األجيال بطريقتها الموسيقية 
المهيمنة، أو اتجاه فني لنوع معين من الصور، أو مزاج تم التقاطه في األدب أو أفالم 

 ذلك الجيل. 

يلنا عبر مراحل الحياة المختلفة. إن سوف تميل هذه الروح إلى التغيير مع مرور ج
عالقتنا الجماعية بالعالم لن تكون هي نفسها في الخمسينيات كما كانت في 
عشرينياتنا. الظروف واألحداث التاريخية وعملية الشيخوخة ستعدل هذه الروح. ولكن، 
كما هو الحال مع أي فرد، هناك شيء ما في شخصية األجيال ال يزال على حاله 

 ز السنوات الماضية.ويتجاو 

إذا كان لجيلنا روح خاصة به، فيمكننا أن نقول نفس الشيء عن الفترة الزمنية التي 
نعيش فيها، والتي تضم عموًما أربعة أجيال على قيد الحياة في نفس الوقت. إن مزج 
هذه األجيال، والتوتر فيما بينها، والصراع الذي يحدث غالًبا ما يخلق ما نسميه بالروح 

شاملة لألزمنة أو ما يعرف باسم روح العصر. على سبيل المثال، عندما يتعلق األمر ال
بستينيات القرن العشرين، ال يمكننا فصل مزاج ثقافة الشباب القوية في تلك الفترة عن 
العداء وإثارة الفزع الذي أثارته بين كبار السن. جاءت ديناميكية وروح تلك األوقات من 

 .ي لوجهات نظر متصادمةالتفاعل الدراماتيك

يمكن وصف هذه الروح بأنها برية ومفتوحة، مع جوع الناس لجميع أنواع التفاعل 
إلى حد ما، حيث يكون األشخاص  ةوحذر  ة األفقكون ضيقتاالجتماعي؛ أو قد 

؛ يمكن أن يكون ساخرة أو متفائلة، قديمة أو واالفراط في الصحعرضة للمطابقة 
ه هو أن تكون قادًرا على قياس روح اللحظة الراهنة، مع شعور خالقة. ما تريد القيام ب

مماثل بالمسافة، ومعرفة أين يالئم جيلك المخطط العام للتاريخ، مما يمنحك إحساًسا 
 بالمكان الذي يمكن أن تتجه إليه األشياء.
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 أنماط األجيال

ية. ربما تاريخ البشر لمنذ بداية الوقت المسجل، حدس بعض الكتاب والمفكرين نمًطا 
العظيم في القرن الرابع عشر ابن خلدون هو من صاغ هذه الفكرة  المسلمكان العالم 

ألول مرة في النظرية القائلة بأن التاريخ يبدو أنه يتحرك في أربعة أعمال، تقابل أربعة 
 .أجيال

الجيل األول هو جيل الثوريين الذين ينفصلون جذرًيا عن الماضي، ويؤسسون قيًما 
لكنهم يخلقون أيًضا بعض الفوضى في الصراع من أجل القيام بذلك. غالًبا ما جديدة، 

يوجد في هذا الجيل بعض القادة أو األنبياء العظماء الذين يؤثرون في اتجاه الثورة 
ويتركون بصماتهم عليها. ثم يأتي الجيل الثاني الذي يشتهي بعض النظام. ما زالوا 

أن عاشوها في سن مبكرة جًدا، لكنهم يريدون تحقيق يشعرون بحرارة الثورة نفسها، بعد 
 .االستقرار في العالم، وإنشاء بعض االتفاقيات والعقيدة

والذين ليس لديهم صلة مباشرة بمؤسسي  -أولئك الذين ينتمون إلى الجيل الثالث 
يشعرون بأنهم أقل حماًسا حيال ذلك. إنهم براغماتيون. انهم يريدون حل  -الثورة 

وجعل الحياة مريحة قدر اإلمكان. إنهم غير مهتمين باألفكار بل باألحرى المشاكل 
ببناء األشياء. في هذه العملية، يميلون إلى استنزاف روح الثورة األصلية. تسود 

 .المخاوف المادية، ويمكن أن يصبح األفراد فرديين تماًما

نهم غير متأكدين مما الجيل الرابع، الذي يشعر أن المجتمع قد فقد حيويته، لك يأتي ثم
يجب أن يحل محله. لقد بدأوا في التشكيك في القيم التي ورثوها، وأصبح بعضهم 

 .ال أحد يعرف ما يؤمن به بعد اآلن. تظهر أزمة من نوع ما .للغاية تهكميين
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وأخيرًا يدّمر النظام  ،توّحد حول بعض المعتقدات الجديدةيثم يأتي الجيل الثوري، الذي 
هذه الثورة يمكن أن تكون متطرفة وعنيفة، أو يمكن أن تكون  .مر الدورةالقديم، وتست

 .أقل كثافة، بمجرد ظهور قيم جديدة ومختلفة

على الرغم من أن هذا النموذج له بالتأكيد اختالفات وليس علًما، فإننا نميل إلى رؤية 
زمة في القيم الكثير من التسلسل الكلي في التاريخ. أبرزها هو ظهور الجيل الرابع واأل
نحن نشعر  -التي تأتي معها. غالًبا ما تكون هذه الفترة هي األكثر إيالًما للعيش 

بالحاجة الماسة لإليمان بشيء ما، وعندما نبدأ في الشك والتشكيك في النظام القديم 
والشعور بوجود فراغ في قيمنا، يمكننا أن نغضب قلياًل. نميل إلى التمسك بأحدث 

التي يروجها المشعوذين والديماغوجيون الذين يزدهرون في مثل هذه  أنظمة االعتقاد
. المنتشر الفترات. نبحث عن كبش فداء لجميع المشاكل التي تنشأ اآلن وعدم الرضا

بدون اعتقاد موحد لترسيخنا وتهدئتنا، نصبح قبليين، نعتمد على مجموعة تقارب 
 صغيرة إلعطائنا شعور باالنتماء.

ان، في فترة األزمات، سنالحظ تشكيل مجموعة فرعية بين أولئك في كثير من األحي
الذين يشعرون بالقلق واالستياء بشكل خاص عند انهيار النظام. غالًبا ما يكونون 
أشخاًصا شعروا باالمتياز نوًعا ما في الماضي، وتهدد الفوضى والتغيير القادم ما 

لماضي، والعودة إلى عصر ذهبي اعتبروه أمرًا مفروًغا منه. إنهم يريدون التمسك با
، ألنه ال م بالفشلمحكوم عليه ميمكنهم تذكره بشكل غامض، ومنع أي ثورة قادمة. إنه

إعادة الماضي بطريقة سحرية. ولكن مع تالشي فترة  همإيقاف الدورة، وال يمكن هميمكن
ع مستويات األزمة هذه والبدء في االندماج في الفترة الثورية، فإننا نكتشف غالًبا ارتفا

اإلثارة، حيث يمكن ألولئك الصغار والجياع بشكل خاص لشيء جديد أن يستشعروا 
 .التغييرات القادمة التي أنشأوها بطريقتهم الخاصة
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يبدو أننا نعيش فترة األزمة هذه، مع جيل يمر بها في مرحلته الرئيسية في الحياة. 
اية هذه الفترة، إال أن هذه على الرغم من أننا ال نستطيع أن نرى مدى قربنا من نه

 األوقات ال تدوم طوياًل ألن الروح اإلنسانية لن تتسامح معها.

هناك نظام معتقد موحد في مرحلة الحمل، ويتم إنشاء بعض القيم الجديدة التي ال 
 .يمكننا رؤيتها بعد

ي في قلب هذا النمط، هناك إيقاع مستمر ذهاًبا وإياًبا يأتي من األجيال الناشئة الت
تتفاعل مع اختالالت وأخطاء الجيل السابق. إذا عدنا أربعة أجيال في وقتنا الخاص، 

 يمكننا أن نرى ذلك بوضوح. 

يمكننا استنتاج درسين مهمين من هذا: أواًل، تعتمد قيمنا غالًبا على المكان الذي نقع 
بق. لن فيه في هذا النمط وكيف يتفاعل جيلنا ضد االختالالت المعينة في الجيل السا

نكون ببساطة الشخص نفسه الذي نحن عليه اآلن، بنفس الموقف والمثل العليا، لو 
كنا قد ظهرنا في العشرينيات أو الخمسينيات بداًل من الفترات الالحقة. نحن لسنا على 
علم بهذا التأثير الحاسم ألنه قريب منا للغاية. من المؤكد أننا نجلب روحنا الفردية في 

الدراما، وإلى الدرجة التي يمكننا بها تنمية تفردنا، سنكتسب القوة والقدرة اللعب في هذه 
على توجيه روح العصر. لكن من األهمية بمكان أن ندرك أواًل الدور المهيمن الذي 

 يقع هذا الجيل في النمط. وأينيلعبه جيلنا في تشكيلنا، 

في اتجاه معاكس للجيل  ثانيًا، نالحظ أن األجيال تبدو قادرة فقط على الرد والتحرك
ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن منظور األجيال يتشكل عند الشباب، عندما  .السابق

نكون أكثر انعداًما وعرضة للتفكير باألبيض واألسود. يبدو أن الطريقة الوسطى، وهي 
شكل متوازن من اختيار ما قد يكون جيًدا أو سيًئا في قيم واتجاهات الجيل السابق، 

 .ارض مع طبيعتنا الجماعيةتتع
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 يتّبعإذا كان هناك جيل  .من ناحية أخرى، فإن هذا النمط ذهاًبا وإياًبا له تأثير مفيد
 ببساطة اتجاهات الجيل السابق، فربما كنا قد دمرنا أنفسنا منذ زمن طويل. 

إلى حد ما  سطحيةفي بعض األحيان تكون التغييرات التي يتم إنشاؤها في فترة ثورية 
 تستمر في الدورة. لكن في بعض األحيان، من أزمة قوية، تصنع الثورة شيًئا جديًدا وال

يدوم لقرون وتمثل تقدًما نحو قيم أكثر عقالنية وتعاطًفا. عند رؤية هذا النمط 
التاريخي، يجب علينا أن ندرك ما يبدو أنه روح إنسانية شاملة تتجاوز أي وقت معين 

 حكم علينايُ إذا توقفت الدورة ألي سبب من األسباب، فستطور. حالة والتي تبقينا في 
 .بالفشل

مهمتك كطالب للطبيعة البشرية هي ثالثة أضعاف: أواًل وقبل كل شيء، يجب عليك 
نود أن نتخيل أننا مستقلون وأن قيمنا وأفكارنا تأتي من  .تغيير موقفك من جيلك

 .ولكن هذا في الواقع ليس هو الحال الداخل،

تفهم بعمق قدر اإلمكان مدى تأثير روح جيلك واألوقات التي تعيش فيها  هدفك هو أن
 .الحساسية عندما يتعلق األمر بجيلنا يعادة ما نكون شديد .على كيفية إدراكك للعالم

بطنا اتم تشكيل المنظور في طفولتنا، عندما كنا أكثر عرضة للخطر، وتم تأسيس ر 
ما نسمع جياًل كبيًرا أو أصغر ينتقدنا، ونحن  العاطفي مع أقراننا في وقت مبكر. غالًبا

بطبيعة الحال نصبح دفاعيين. عندما يتعلق األمر بالعيوب أو الخلل في جيلنا، فإن 
ميلنا هو رؤيتهم كفضائل. على سبيل المثال، إذا نشأنا في جيل كان أكثر خوًفا 

رة. سنفسر ذلك مثل امتالك منزل أو سيا ،وحذًرا، فقد نخجل من المسؤوليات الرئيسية
على أنه رغبة في الحرية أو رغبة في مساعدة البيئة، غير راغبين في مواجهة 

 .المخاوف التي تندرج تحت كل ذلك
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ال يمكننا فهم جيلنا بنفس الطريقة التي نفهم بها حقيقة علمية، مثل خصائص الكائن 
 .الحي

ة بنا. ما يجب إنه شيء حي داخلنا، وفهمنا له ملوث بالعواطف والتحيزات الخاص
، وأن والمثاليةخالية من األحكام بطريقة عليك فعله هو محاولة مهاجمة المشكلة 

تصبح موضوعًيا قدر اإلمكان. شخصية جيلك ليست إيجابية وال سلبية؛ إنها ببساطة 
 .نتاج للعملية العضوية الموصوفة أعاله

ويبحث عن  اعتبر نفسك نوًعا من عالم اآلثار يحفر في ماضيك وماضي جيلك،
القطع األثرية، عن المالحظات التي يمكنك تجميعها لتشكيل صورة للروح األساسية. 
عندما تفحص ذكرياتك، حاول القيام بذلك ببعض المسافة، حتى عندما تتذكر 
المشاعر التي شعرت بها في ذلك الوقت. التقط نفسك في العملية الحتمية المتمثلة في 

. يمكنك وتحرر منهاة بشأن جيلك أو الجيل التالي، إصدار أحكام جيدة وأخرى سيئ
تطوير هذه المهارة من خالل الممارسة. صياغة مثل هذا الموقف سوف يلعب دوًرا 

 تابعرئيسًيا في تطورك. مع بعض المسافة والوعي، يمكنك أن تصبح أكثر من مجرد 
 .ائعاً ر  تمرد ضد جيلك؛ يمكنك تشكيل عالقتك مع روح العصر وتصبح رائداً مأو 

مهمتك الثانية هي إنشاء نوع من السمات الشخصية لجيلك، حتى تتمكن من فهم 
روحه في الوقت الحاضر واستغالله. ضع في اعتبارك أن هناك دائًما فروق دقيقة 

 .واستثناءات

ما تبحث عنه هو السمات الشائعة التي تشير إلى وجود روح شاملة. يمكنك أن تبدأ 
ألحداث الحاسمة التي وقعت في السنوات التي سبقت من خالل النظر في ا ذلك

دخولك إلى عالم العمل والتي لعبت دوًرا كبيًرا في تشكيل هذه الشخصية. إذا كانت 
هذه الفترة تشمل أكثر من عشرين عاًما أو أقل، فغالًبا ما يكون هناك أكثر من حدث 
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ك الذين بلغوا سن الرشد حاسم واحد فقط لتلك الفترة. على سبيل المثال، بالنسبة ألولئ
خالل ثالثينيات القرن الماضي، كان هناك الكساد ثم ظهور الحرب العالمية الثانية. 
بالنسبة إلى مواليد األطفال، كانت هناك حرب فيتنام، وفي وقت الحق ووترغيت 

 والفضائح السياسية في أوائل السبعينيات.

نولوجية رئيسية تؤدي إلى تغيير يجب عليك أيًضا مراعاة أي تطورات أو اختراعات تك
 .طريقة تفاعل الناس

اهتمام خاص للتأثير الذي قد يكون  أولِ حاول رسم تداعيات هذه األحداث الحاسمة. 
لديهم على نمط التنشئة االجتماعية التي ستميز جيلك. إذا كان الحدث يمثل أزمة 

ا من أجل الراحة سويً  يلتأم كبيرة من نوع ما، فسيكون ذلك من شأنه أن يجعل جيلك
واألمان، وتقييم الفريق ومشاعر الحب، والحساسية من المواجهة. ستجعلك فترة من 
االستقرار واألحداث الالفتة تنجذب نحو اآلخرين للمغامرة وللتجارب الجماعية، وفي 
بعض األحيان تتاخم المتهور. بشكل عام، سوف تميل إلى مالحظة أسلوب اجتماعي 

 .ذلكبحث عن جذور ار األكثر وضوًحا في العشرينات من العمر. ألقرانك، وهو األم

سيكون لهذه األحداث الكبيرة تأثير على كيفية عرض النجاح والمال وما إذا كنت تقدر 
مادية مثل اإلبداع والتعبير الشخصي. يمكنك قياس أخرى أقل  الوضع والثروة أو قيم

هل شعرت بالضغط  -م العمل ذلك أيًضا خالل تلك السنوات التي دخلت فيها عال
لبدء جمع األموال على الفور، أم كان الوقت الستكشاف العالم والحصول على 

 على شيء ما في الثالثينات من العمر؟ ارستقر االمغامرات، ثم 

، رّبوكانظر إلى أنماط األبوة واألمومة ألولئك الذين  ،الملف الشخصيعند ملء هذا 
ن أو متعاطفين. اآلباء واألمهات ذوو القوة المفرطة متساهلين أو متحكمين أو مهملي

سيشكلون جياًل يخشى الخروج من مناطق الراحة. قد يكون والداك استثناًء لألسلوب 
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السائد، لكنك ستالحظ طابًعا شخصًيا على نظرائك سيصبح واضًحا جًدا في سنوات 
 .المراهقة وأوائل العشرينات

لصفات التي يرغب ل وفقاً ، أولئك الذين يتصرفون جيلالانتبه جيًدا إلى أبطال ورموز 
 -غالًبا ما يكونون هم من يكسبون شهرة في ثقافة الشباب  .اآلخرون سرًا في امتالكها

إلى القيم الجديدة ذلك شير يالمتمردون، رواد األعمال الناجحون، المعلمون، النشطاء. 
اح فجأة جيلك، على سبيل الناشئة. وبالمثل، انظر إلى االتجاهات والبدع التي تجت

المثال الشعبية المفاجئة للعمالت الرقمية. ال تأخذ هذه االتجاهات في القيمة االسمية، 
ولكن ابحث عن الروح األساسية، والجاذبية الالواعية تجاه قيم أو ُمُثل معينة تكشفها. 

 .لهذا التحليل ليس هناك ما هو تافه جداً 

يكون له جانب ظل واعي لشخصيته. يمكن مثل أي فرد، يميل أي جيل إلى أن 
العثور على عالمة جيدة على ذلك في أسلوب الفكاهة الذي يميل كل جيل إلى 

عن الموانع. هذه الفكاهة  ويعبرون الناس عن احباطهم يفرج صياغته. في الفكاهة 
. قد يبدو جيل توتراً ، أو شيء أكثر عدوانية وحتى ةعقالنيالاليمكن أن تميل نحو 

 .. هذا هو الجانب الظل يتسربوُمثارة وقحة وصحيًحا، لكن روحه متعقاًل 

، سوف تحتاج إلى إلقاء نظرة على العالقة بين الجنسين في جيلك. في ذلككجزء من 
عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي، كان الرجال والنساء يحاولون سد خالفاتهم، 

أليقونات الذكورية غالًبا ما واالندماج في مجموعات مختلطة قدر اإلمكان. كانت ا
تكون أنثوية تماًما، مثل رودولف فالنتينو. وكانت األيقونات األنثوية لها حافة ذكورية 

 أو مخففة، مثل مارلين ديتريش وجوزفين بيكر.

كشف عن الذي يقارن هذا مع الخمسينيات واالنقسام المفاجئ والقوي بين الجنسين، 
 .ين الجنسين التي نشعر بها جميًعاانزعاج فاقد للوعي عن النزعات ب
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عند النظر إلى هذا الجانب الظل من جيلك، ضع في اعتبارك أن ميله نحو متطرف 
يخفي جاذبية خفية على العكس.  -المادية والروحانية والمغامرة والسالمة  -واحد 

 جيل مثل الجيل الذي بدأ في الستينيات بدا غير مهتم باألشياء المادية. كانت قيمها
كل هذا كرد فعل  ،الرئيسية روحية وداخلية، كونها عفوية وما كان ُيعتقد أنه أصيل

يمكننا اكتشاف جاذبية سرية للجانب  ،على والديهم الماديين. ولكن في ظل هذه الروح
أحدث أنظمة  -المادي للحياة، في الرغبة في الحصول على أفضل ما يكون دائًما 

وأنسب المالبس. تم الكشف عن هذا الجذب بكل الصوت  واألدوية عالية الجودة، 
 .حقيقته خالل سنوات المترفون في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات

مع كل هذه المعرفة المتراكمة، يمكنك البدء في تشكيل ملف تعريف عام لجيلك، وهو 
 .مجتمع معقد وعضوي مثل هذه الظاهرة نفسها

المعرفة إلى شيء أوسع، أواًل حاول تجميع ما مهمتك الثالثة، إذن، هي توسيع هذه 
يمكن اعتباره روح العصر. في هذا المعنى، أنت تنظر بشكل خاص إلى العالقة بين 

ين، البالغين في سن مبكرة )من سن الثانية والعشرين إلى الرابعة يمنَ هَ ين المُ الجيلَ 
ستة وستين(. واألربعين( وتلك الموجودة في منتصف العمر )من خمسة وأربعين إلى 

 بغض النظر عن مدى قرب اآلباء واألمهات من هذه األجيال قد يبدو، هناك دائماً 
إلى جنب مع بعض االستياء والحسد. هناك اختالفات طبيعية  التوتر األساسي، جنباً 

بين قيمهم وكيف ينظرون إلى العالم. أنت تريد أن تفحص هذا التوتر وتحدد أي جيل 
يمكن أن تتحول ديناميكية القوة هذه في الوقت الحاضر.  يميل إلى الهيمنة وكيف

 .سترغب أيًضا في معرفة أي جزء من النموذج التاريخي األكبر قد يالئم جيلك

سفر هذا الوعي الشامل عن العديد من الفوائد الهامة. على سبيل المثال، يميل يسوف 
ل نحو بعض منظور األجيال إلى إنشاء نوع معين من قصر النظر. يميل كل جي

الخلل ألنه يتفاعل ضد الجيل السابق. إنه يعرض ويحكم على كل شيء وفًقا لقيم 
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معينة يحملها على اآلخرين وهذا يغلق العقل أمام إمكانيات أخرى. يمكننا أن نكون 
فريًقا مثالًيا وعملًيا، ونقدر قيمة العمل الجماعي وروحنا الفردية، إلخ. يمكن تحقيق 

نظر إلى العالم من منظور والديك أو أطفالك ، وحتى تبني بعض الكثير من خالل ال
 قيمهم.

الشعور بأن جيلك متفوق هو مجرد وهم. سوف يحررك وعيك من هذه الكتل واألوهام 
العقلية، مما يجعل عقلك أكثر مرونة وإبداًعا. سوف تكون قادًرا على صياغة قيمك 

 .وأفكارك وال يكون منتًجا من األوقات

لروح العصر الشامل، سوف تفهم أيًضا السياق التاريخي. سيكون لديك  مع إدراكك
شعور حيث يتجه العالم. يمكنك توقع ما هو قاب قوسين أو أدنى. مع هذه المعرفة، 
يمكنك تشغيل روحك الفردية والمساعدة في تشكيل هذا المستقبل الذي يلمح في الوقت 

 .الحاضر

تاريخ غير المنقطعة، ودورك في هذه الدراما إن الشعور بالترابط العميق بسلسلة ال
التاريخية الكبرى، سوف يشعرك بالهدوء الذي يجعل كل شيء في الحياة أكثر 

أنت على دراية بالنمط الذي يميل إلى  بلغضب اليوم. ال. أنت ال تبالغ في احتماالً 
ع تأرجح األشياء في اتجاه مختلف خالل فترة زمنية. إذا شعرت بعدم االنسجام م

األوقات، فأنت تعلم أن األيام السيئة ستنتهي ويمكنك لعب دورك في إحداث الموجة 
 .التالية

ضع في اعتبارك أن هذه المعرفة أكثر أهمية المتالكها اآلن من أي وقت مضى، 
دتنا لسببين. أواًل، على الرغم من المشاعر المعادية للعولمة التي تجتاح العالم، فقد وحّ 

ئل اإلعالم االجتماعية بطرق غير قابلة للتغيير. هذا يعني أن التكنولوجيا ووسا
األشخاص من جيل واحد غالبًا ما يكونون مشتركين مع الجيل نفسه في الثقافات 
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األخرى أكثر من األجيال األكبر سنًا في بلدهم. هذه الحالة غير المسبوقة لألمور 
ى، مما يجعل معرفة تعني أن روح العصر هي أكثر عولمة مباشرة من أي وقت مض

 .ذلك أكثر أهمية وقوة

وثانيًا، بسبب هذه التغييرات الحادة التي بدأتها االبتكارات التكنولوجية، فقد تسارعت 
. يشعر الشباب بأنهم مدمنون على تحقق ذاتها كامالً خلق ديناميكية التي توتيرة ، ال

. مع سطحيةطبيعة  هذه الوتيرة ويتوقون إلى مزيد من التحوالت، حتى لو كانت ذات
ع العملية فقط. هذه الوتيرة تميل إلى وتيرة هناك المزيد من األزمات، والتي تسرّ التسارع 

 جعلك تشعر بالدوار وتفقد وجهة نظرك. قد تتخيل بعض التحول التافه باعتباره رائداً 
ك وبالتالي سوف تتجاهل التغيير الحقيقي الرائد الجاري. لن تتمكن من المتابعة، ناهي

عن توقع ما قد يحدث الحًقا. فقط إدراكك لألجيال، منظورك التاريخي الهادئ، 
 سيسمح لك بإتقان مثل هذه األوقات.

 

 استراتيجيات الستغالل روح العصر

لتحقيق أقصى استفادة من روح العصر، يجب أن تبدأ بفرضية بسيطة: أنت نتاج 
ي ولدت فيه أفكارك العصر بقدر ما أنتج أي شخص آخر؛ لقد شّكل الجيل الذ

وقيمك، سواء كنت على علم بذلك أم ال. وهكذا، إذا كنت تشعر بالعمق من داخل 
، بعض اإلحباط من الطريقة التي تكون بها األمور في العالم أو مع الجيل األكبر سناً 

أو إذا كنت تشعر أن هناك شيء مفقود في الثقافة، يمكنك أن تكون على يقين من أن 
بنفس الطريقة. وإذا كنت الشخص الذي يتصرف بناًء  ون شعر يلك اآلخرين من جي

على هذا الشعور، فسوف يتردد صدى عملك مع جيلك ويساعد في تشكيل روح 
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العصر. مع وضع ذلك في االعتبار، يجب عليك وضع بعض أو كل االستراتيجيات 
 .التالية موضع التنفيذ

اء شيء جديد وأكثر صلة قد تشعر بالحاجة الماسة إلى إنش دفع ضد الماضي.ا
بجيلك، لكن الماضي سوف يمارس دائًما تأثيًرا قوًيا عليك، في شكل قيم والديك التي 

. وبسبب هذا، قد تتردد في ومتنازعاً  استوعبتهما في سن مبكرة. حتما أنت خائف قليالً 
ره عنه، ويميل تحديك للطرق السابقة لفعل االنخراط الكامل في كل ما تفعله أو تعبّ 

 .األشياء إلى أن يكون فاتًرا إلى حد ما

من ذلك يجب أن تجبر نفسك في االتجاه المعاكس. استخدم الماضي وقيمه أو  بدالً 
أفكاره كشيء للدفع بقوة كبيرة باستخدام أي غضب قد تشعر به للمساعدة في ذلك. 

م طّ ، حر عن المحرماتاجعل راحتك مع الماضي حادة وواضحة قدر اإلمكان. عبّ 
. كل هذا سيثير ويسترعي انتباه الناس من تفاقيات التي يلتزم بها الجيل األكبر سناً اال

بالمضي قدمًا في هذا االتجاه،  .، الذين سيرغب الكثير منهم في متابعة تقدمككجيل
 أنت تخلق صدمة للرغبات الجديدة والشرارة من بين أمور أخرى تنتظر الخروج.

ما يكون  مجرد تحديد جوهر روح العصر، غالباً ب ف الماضي مع الروح الحالية.كيّ 
من اإلستراتيجية الحكيمة أن تجد بعض اللحظات أو الفترة المماثلة في التاريخ. من 
المؤكد أن اإلحباطات والتمردات من جيلك شعرت بها إلى حد ما بعض األجيال 

ترددون صداها السابقة وتم التعبير عنها بطريقة مثيرة. إن قادة هذه األجيال الماضية ي
عبر التاريخ ويأخذون نوًعا من الهوى األسطوري كلما مر الوقت. من خالل ربط 
نفسك بهذه األرقام أو األوقات، يمكنك إعطاء وزن إضافي ألي حركة أو ابتكار تروج 
له. تأخذ بعض الرموز واألساليب المحملة عاطفيًا في تلك الفترة التاريخية وتتكيف 

طباع بأن ما تحاوله في الوقت الحاضر هو إصدار أكثر كمااًل معها، مع إعطاء االن
 .وتقدًما لما حدث في الماضي
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في شروط أسطورية كبرى. عندما ترشح للرئاسة، أراد جون  فّكرفي القيام بذلك، 
كينيدي أن يبشر بروح أمريكية جديدة كانت تتخطى جمود الخمسينيات. ودعا البرامج 

دة"، وربط أفكاره بالروح الرائدة المتجذرة في النفس التي سيطلقها "الحدود الجدي
 .األمريكية. أصبحت هذه الصور جزًءا قوًيا من جاذبيته

فكاهتها وأحداثها  -من خالل إحياء روح سنواتك األولى  روح الطفولة. أحيي
سوف  -التاريخية الحاسمة وأساليبها ومنتجاتها، والشعور في الهواء كما أثرت عليك 

مهور واسع من جميع أولئك الذين عانوا من تلك السنوات بطريقة مماثلة. تصل إلى ج
لقد كان وقًتا من الحياة ذات الكثافة العاطفية العظيمة، ومن خالل إعادة إنشائها في 
شكل ما، ولكن تنعكس من خالل عيون شخص بالغ، فإن عملك سيكون له صدى مع 

قط إذا كنت تشعر باتصال قوي أقرانك. يجب عليك استخدام هذه االستراتيجية ف
 .بطفولتك. وإال فإن محاولتك إلعادة خلق الروح سوف تبدو مسطحة ومفتعلة

تستحوذ على أن ضع في اعتبارك أنك ال تهدف إلى إعادة إنشاء حرفي للماضي بل 
في  القضاياروحه. للحصول على قوة حقيقية، يجب أن تتصل ببعض المشكالت أو 

ش من الحنين إلى الماضي. إذا كنت تخترع شيًئا يمجرد ط الوقت الحالي وأال تكون 
ما، فحاول تحديث أساليب فترة الطفولة هذه وإدماجها بطريقة خفية، واستغل الجاذبية 

 الالشعورية التي نشعر بها جميًعا لتلك الفترة المبكرة من الحياة.

وا إلى المزيد من إنها طبيعة إنسانية للناس أن يتوق التكوين االجتماعي الجديد. أنشأ
التفاعل االجتماعي مع أولئك الذين يشعرون بالتقارب. سوف تكتسب دائًما قوة عظمى 

م مجموعة حول األفكار أو من خالل صياغة طريقة جديدة للتفاعل تجذب جيلك. نظّ 
أو أحدث التقنيات التي تتيح لك الجمع بين  األجواءالقيم الجديدة الموجودة في 

 .عقل بطريقة جديدةاألشخاص من نفس ال
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أنت تقضي على الوسطاء الذين اعتادوا إقامة الحواجز التي منعت جمعيات الناس 
الحرة. في هذا الشكل الجديد من المجموعات، من الحكمة دائًما تقديم بعض الطقوس 

 .التي تربط األعضاء ببعضهم البعض وبعض الرموز التي يمكن التماهي معها

صالونات فرنسا في القرن السابع  -ى ذلك في الماضي نرى العديد من األمثلة عل
عشر، حيث يمكن للرجال والنساء التحدث بحرية وصراحة؛ الحانات ونوادي الجاز في 
العشرينات أو مؤخًرا، المنصات والمجموعات عبر اإلنترنت. عند استخدام هذه 

إلى التخلص ر في العناصر القمعية في الماضي التي يتوق الناس االستراتيجية، فكّ 
منها. قد تكون هذه فترة من التعتيم على الصواب أو الحذر، أو المطابقة المتفشية، أو 
المبالغة في تقدير الفردانية وجميع األنانية التي تولد. المجموعة التي تنشئها ستتيح لك 

 .أن تزدهر بروح جديدة وستقدم التشويق لكسر المحظورات الماضية على صحتها

قد تجد نفسك على خالف مع جزء من روح جيلك أو األوقات التي  الروح. خّرب
تعيش فيها. ربما تتعرف على بعض التقاليد في الماضي التي تم استبدالها، أو تختلف 
قيمك بشكل ما بسبب مزاجك الفردي. أيا كان السبب، فإنه ليس من الحكمة أبدا 

ش نفسك فقط. إذا كانت أو إدانة روح العصر. سوف تهمّ  ادعاء المثاليةالوعظ أو 
بلطف،  اروح العصر مثل المد والجزر، فمن األفضل أن تجد طريقة إلعادة توجيهه

. سيكون لديك المزيد من القوة والتأثير من خالل العمل داخل ابداًل من محاربة اتجاهه
 .روح العصر وتدميرها

له شكل  -ج كتاًبا أو فيلًما أو أي منت -على سبيل المثال، أنت تصنع شيًئا ما 
ومع ذلك، من خالل محتوى ما تقوم أنت  .ومظهر العصر، حتى بدرجة مبالغ فيها

بإنتاجه، تقوم بإدخال األفكار وروح مختلفة بعض الشيء، والتي تشير إلى قيمة 
الماضي الذي تفضله أو تصور طريقة أخرى ممكنة فيما يتعلق باألحداث أو تفسيرها، 
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األجيال التي من خاللها ينظر الناس إلى  مما يساعد على تخفيف ضيق إطار
 .عالمهم

روحه الخاصة، وهي  جيلك شبابك قد صاغ خالل ف. لقد كان فيفظ على التكيّ اح
فترة من الشدة العاطفية التي نتذكرها كثيًرا. المشكلة التي تواجهها هي أنه كلما تقدمت 

اليب التي ميزت هذه في العمر، تميل إلى أن تظل محبوًسا في القيم واألفكار واألس
الفترة. أصبحت نوًعا من الكاريكاتير في الماضي ألولئك األصغر سنًا. تتوقف عن 
التطور مع تفكيرك. تتركك األوقات وراءك، األمر الذي يجعلك تمسك فقط بإحكام في 
الماضي كالمذيع الوحيد لك. ومع تقدمك في العمر، والمزيد من الشباب الذين يشغلون 

 .ق نطاق جمهوركم، تضيّ المسرح العا

ليس عليك أن تتخلى عن الروح التي ميزتك، وهي مهمة مستحيلة إلى حد ما على أي 
للسخرية وغير  اً حال. إن محاولة ضبط أنماط الجيل األصغر سنًا ستجعلك تبدو مثير 

. ما تريده هو تحديث روحك، وربما اعتماد بعض قيم وأفكار الجيل األصغر اً حقيقي
، وتكتسب جمهوًرا جديًدا أوسع من خالل مزج خبرتك ومنظورك مع التي تروق لك

سيكون لهذا  .جذاب ومزيجالتغييرات الجارية، وجعل نفسك في وضع غير عادي 
 العمق دائًما تأثير غريب على أي جمهور، حيث يبدو عملك يتجاوز الوقت نفسه.

 

 اإلنسان وراء الزمن والموت

لكه. قمنا بتحويل بيئة كوكب األرض بالكامل تحويل كل ما نمفي نحن البشر سادة 
لتناسب أغراضنا. لقد حولنا أنفسنا من نوع ضعيف جسدًيا إلى الحيوان االجتماعي 

 هدأ واالبتكارنالبارز واألقوى، حيث قمنا بتوسيع أدمغتنا وتجديدها كما فعلنا. نحن ال 
الوقت  -تحول لدينا ما ال نهاية. لكن يبدو أن هناك مجااًل واحًدا يتحدى قوى ال في
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نفسه. نحن نولد وندخل مجرى الحياة، وكل يوم يحملنا أقرب إلى الموت. الوقت 
 .م دائًما، وال يوجد شيء يمكننا القيام به لوقف مسارهخطي، يتقدّ 

نتحرك في مختلف مراحل الحياة، والتي تحددنا وفًقا ألنماط خارجة عن إرادتنا. 
بينما المزيد والمزيد  ينة الشباب. إننا نراقب عاجز أجسادنا وعقولنا تبطئ وتفقد مرون

من الشباب يمألون مرحلة الحياة، ويدفعوننا إلى الجانب. لقد ولدنا في فترة من التاريخ 
وفي جيل ليس من اختيارنا ويبدو أنه يحدد الكثير من هويتنا وما يحدث لنا. فيما 

م من أننا ال نسجل ذلك عن شطة، وعلى الرغيتعلق بالوقت، يتم تحييد طبيعتنا النَ 
 .وعي، فإن عجزنا هنا هو مصدر الكثير من قلقنا ونوبات االكتئاب

ومع ذلك، إذا نظرنا عن كثب، في تجربتنا الشخصية للوقت، يمكننا أن نالحظ شيًئا 
فقد يتغير مرور الساعات أو األيام اعتماًدا على مزاجنا وظروفنا. يواجه  -غريًبا 

بالنسبة إلى األول، فإنه يتحرك ببطء إلى حد ما،  -مختلًفا تماًما  الطفل والكبار وقًتا
وبصورة سريعة جًدا بالنسبة إلى األخير. عندما نشعر بالملل  يكون الوقت فارًغا 
ويتجه إلى الزحف؛ عندما نشعر باإلثارة واالستمتاع بأنفسنا، نتمنى أن يتباطأ. عندما 

 .طء، لكنه يبدو ممتلًئا ومرضًيانكون هادئين ومتأملين، قد يمر الوقت بب

ما يعنيه هذا بشكل عام هو أن الوقت هو خلق إنساني، وسيلة لنا لقياس مرورها من 
أجل أغراضنا الخاصة، وتجربتنا في هذا الخلق المصطنع هي ذاتية وغير قابلة 
 للتغيير. لدينا القدرة على إبطاء ذلك بوعي أو تسريع ذلك. عالقتنا بالوقت أكثر مرونة

مما نعتقد. على الرغم من أننا ال نستطيع إيقاف عملية الشيخوخة أو تحدي الواقع 
، وتحويل ما هو مؤلم وكئيب إلى شيء االنهائي للموت، إال أنه يمكننا تغيير تجربته

. يمكننا اً من خطي دائرياً  على أنه مختلف كثيًرا. يمكننا أن نجعل الوقت يشعر أكثر
ربة أشكال الخلود. ليس علينا أن نبقى محبوسين في حتى الخروج خارج الدفق وتج

 .قبضة جيلنا ومنظوره
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على الرغم من أن هذا قد يبدو مثل التفكير بالتمني، إال أننا يمكن أن نشير إلى 
ليوناردو دافنشي ويوهان وولفجانج فون غوته، على  -شخصيات تاريخية مختلفة 

وصفوا تجربتهم المتغيرة للوقت. إنه الذين تجاوزوا عصرهم و  -سبيل المثال ال الحصر 
 مثال مثالي، تسمح به طبيعتنا النشطة، وهو هدف يستحق إدراكه إلى حد ما.

 .إليك كيفية تطبيق هذا النهج النشط على أربعة جوانب أساسية من الوقت

 العمرالشباب والكبار الناشئون ومتوسط  -أثناء مرورنا بمراحل الحياة  مراحل الحياة:
. في شبابنا نعيش تجربة أكثر فينا الشائعة التغييرات بعض نالحظ - وخةوالشيخ

كثافة. نحن أكثر عاطفية وضعيفة. يميل معظمنا إلى التركيز خارجًيا، معنًيا بما قد 
يفكر فيه الناس عنا وبكيفية مالءمتنا. نحن أكثر خضرة ولكننا نميل إلى السلوك 

 .الغبي وصالح الذات

تشديد حول بعض األفكار ال إلى عقولنا تميل الكثافة، تتناقص ،السن فيمع تقدمنا 
 نتوجهوالمعتقدات التقليدية. نصبح ببطء أقل اهتماًما بما يفكر فيه الناس منا، وبالتالي 

نحو الداخل. ما نكتسبه في بعض األحيان في هذه المراحل الالحقة هو بعض المسافة 
 .لحكمة التي تأتي من التجارب المتراكمةمن الحياة، بعض التحكم في النفس، وربما ا

ومع ذلك، لدينا القدرة على إسقاط أو تخفيف الصفات السلبية التي غالًبا ما تمر 
بمراحل معينة من الحياة، بطريقة تتحدى عملية الشيخوخة نفسها. على سبيل المثال، 

دم التركيز عندما نكون صغاًرا، يمكننا أن نشير إلى تقليل تأثير المجموعة علينا وع
على ما يفكر فيه ويفعله اآلخرون. يمكننا أن نجعل أنفسنا أكثر توجهًا نحو الداخل، 
وأكثر انسجاما مع تفردنا. يمكننا تطوير وعي أكثر من تلك المسافة الداخلية التي تأتي 
بشكل طبيعي مع مرور السنين، والتفكير بعمق أكثر حول تجاربنا، وتعلم الدروس 

 .كمة سابقة ألوانهامنها، وتطوير ح
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 للشباب اإليجابية الصفات على للحفاظ جاهدين نسعى أن يمكننا العمر، فيمع تقدمنا 
 الفضول بعض استعادة يمكننا المثال، سبيل على. السنوات مع تتالشى ما غالبا التي

وادعاء معرفة  الضغينة من بعض إسقاط طريق عن كأطفال لدينا كان الذي الطبيعي
 النظر في نستمر. السن فيي تأتي في كثير من األحيان لنا مع تقدمنا الت كل شيء

 يجعل مما المسبقة، وأفكارنا قيمنا في والتشكيك جديد، إطار خالل من العالم إلى
 مهارة نتعلم أن يمكننا ،ذلك من كجزء. العملية هذه في وإبداًعا مرونة أكثر عقولنا
لى الفرح الذي كان لدينا في يوم من األيام لتعلم ًدا ليعيدنا إجدي مجااًل  ندرس أو جديدة

شيء جديد. يمكننا أيًضا التأمل في بعض التجارب األكثر كثافة في شبابنا، ونعيد 
أنفسنا إلى تلك اللحظات من خالل خيالنا، ونتصل بعمق أكثر مع من نكون. يمكننا 

 أن نشعر أن كثافة الشباب تعود إلى حد ما في تجاربنا الحالية.

زء من السبب في أننا أصبحنا أقل تقباًل بمرور السنين هو أننا أصبحنا متدينين ج
وغير متسامحين مع المراوغات التي يمارسها الناس، وكل ذلك ال يعزز تجربتنا في 
الحياة. يمكننا تغيير ذلك أيًضا من خالل فهم طبيعة اإلنسان بعمق أكبر وقبول الناس 

 .كما هم

وأن تكتسب القدرة على  اً ييدلهنا هو أن تكون منتًجا أقل تق هدفك األجيال الحاضرة:
تحويل عالقتك إلى جيلك. إحدى الطرق الرئيسية للقيام بذلك هي من خالل 

، فإنك تحاول اً االرتباطات النشطة مع أشخاص من أجيال مختلفة. إذا كنت أصغر سن
أنه يمتلك روًحا يمكنك . البعض منهم، الذي يبدو التفاعل أكثر مع األجيال األكبر سناً 

عدم الشعور  -التعايش معها. اآلخرين الذين تتعامل معهم مثلما تفعل مع زمالئك 
بالتفوق أو الدونية ولكن االهتمام الشديد بقيمهم وأفكارهم ووجهات نظرهم، مما يساعد 

 .على توسيع نطاقك
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الشباب،  إذا كنت أكبر سنًا، فعليك عكس ذلك من خالل التفاعل بفاعلية مع جيل
أو سلطة ولكن كنظير. أنت تسمح لنفسك أن تمتص روحه وطريقة تفكيره والد وليس ك

 .كو المختلفة وحماسه. أنت تتعامل معهم بفكرة أن لديهم شيء ليعلم

من خالل التفاعل على مستوى أكثر أصالة مع تلك الخاصة باألجيال المختلفة، فإنك 
ن يعيشون في نفس الوقت في التاريخ. هذا رابط لألشخاص الذي -تنشئ رابًطا فريًدا 

 .روح العصرسيعزز فقط فهمك ل

عندما نفكر في التاريخ، فإننا نميل إلى تحويل الماضي إلى نوع من  األجيال الماضية:
الرسوم الكاريكاتورية الميتة بال روح. ربما نشعر بالدهشة والتفوق على العصور 

اريخ التي تشير إلى األفكار والقيم المتخلفة الماضية، ولذا فإننا نركز على جوانب الت
)ال ندرك أن األجيال المقبلة ستفعل نفس الشيء بالنسبة لنا(، ونرى ما نريد أن نراه. 
أو نعرض على الماضي أفكار وقيم الحاضر، التي ليس لها عالقة تذكر بكيفية تجربة 

وضوحا في نسخ  الماضي للعالم. نحن نستنزف منظور األجيال، وهو شيء نراه أكثر
مصورة من التاريخ، حيث يتحدث الناس ويتصرفون مثلنا تماًما، فقط في األزياء. أو 

 .أنه ال عالقة له بتجربتنا الحالية ينببساطة نتجاهل التاريخ، متخيل

يجب أن نتخلص من مثل هذه المفاهيم والعادات السخيفة. نحن لسنا متفوقين على 
ما نود أن نتخيل. هناك لحظات ثقافية في التاريخ أولئك الذين كانوا في الماضي ك

كانت متفوقة على زمننا عندما يتعلق األمر بالديمقراطية التشاركية أو التفكير اإلبداعي 
أو الحيوية الثقافية. هناك فترات في الماضي كان لدى الناس فهم أعمق لعلم النفس 

على الرغم من أن الطبيعة  البشري وواقعية تستعد تجعلنا نبدو مخدوعين بالمقارنة.
البشرية ال تزال ثابتة، فقد واجه هؤالء في الماضي ظروًفا مختلفة بمستويات مختلفة 
من التكنولوجيا وكان لديهم قيم ومعتقدات مختلفة تماًما عن قيمنا الخاصة، وليس 
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بالضرورة أدنى منها. كانت لديهم القيم التي تعكس ظروفهم المختلفة، وكنا سنشاركهم 
 .كذلك

األهم من ذلك كله، ومع ذلك، يجب أن نفهم أن الماضي لم يمت بأي حال من 
األحوال. نحن ال نخرج في الحياة كشرائح فارغة، منفصلة عن ماليين السنين من 
التطور. كل ما نفكر فيه وتجربته، أفكارنا ومعتقداتنا األكثر حميمية، تتشكل من 

طرق التي نتعامل بها مع العالم اآلن جاءت صراعات األجيال الماضية. العديد من ال
 .من تغييرات في التفكير منذ فترة طويلة

يجب عليك تغيير عالقتك بالتاريخ بشكل جذري، وإعادة الحياة إلى داخلك. ابدأ بأخذ 
بعض الحقبة في الماضي، عصر يثيرك بشكل خاص ألي سبب كان. حاول أن تعيد 

جربة الذاتية للجهات الفاعلة التي تقرأ عنها، خلق روح تلك األوقات، لتتجول مع الت
العالم من خالل عيونهم. استفد من الكتب الممتازة التي  شاهدباستخدام خيالك النشط. 

ُكتبت في آخر مائة عام لمساعدتك في اكتساب شعور بالحياة اليومية في فترات 
ف. "ات في أدب الوقت يمكنك اكتشاف الروح السائدة. سوف تمنحك رواي، معينة

صلة أكثر حيوية بعصر الجاز من أي كتاب علمي حول هذا  "سكوت فيتزجيرالد
. كان الناس يختبرون لحظتهم الحالية في المثاليةأي ميول للحكم أو  أسقطالموضوع. 

 .سياق منطقي لهم. تريد أن تفهم ذلك من الداخل إلى الخارج

فهومك للوقت وسوف بهذه الطريقة ستشعر بشكل مختلف عن نفسك. سوف يتوسع م
تدرك أنه إذا استمر الماضي في داخلك، فإن ما تفعله اليوم، والعالم الذي تعيش فيه، 

ويؤثر على المستقبل، ويربطك بالروح اإلنسانية األوسع التي تتحرك من ستمر سي
 .. أنت في هذه اللحظة جزء من هذه السلسلة غير المنقطعةكلناخاللنا 
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تأثيرنا على المستقبل بشكل أوضح في عالقتنا بأطفالنا، أو  يمكننا أن نفهم المستقبل:
بالشباب الذين نؤثر عليهم بطريقة أو بأخرى كمعلمين أو مرشدين. سوف يستمر هذا 
التأثير سنوات بعد رحيلنا. لكن عملنا، الذي نخلقه ونسهم فيه في المجتمع، يمكن أن 

واعية للتواصل مع المستقبل  يمارس قوة أكبر ويمكن أن يصبح جزًءا من إستراتيجية
 .والتأثير عليهم. التفكير بهذه الطريقة يمكن أن يغير فعاًل ما نقوله أو ما نفعله

بالتأكيد اتبع ليوناردو دافنشي مثل هذه االستراتيجية. لقد حاول باستمرار أن يتخيل ما 
يل على قد يكون عليه المستقبل، وأن يعيش فيه من خالل خياله. يمكننا أن نرى الدل

ذلك في رسوماته لالختراعات المحتملة التي قد توجد في المستقبل، بعضها، مثل آالت 
الطيران، حاول فعاًل إنشاؤها. كما فكر بعمق في القيم التي قد يحملها الناس في 
المستقبل والتي لم تكن موجودة بعد في األوقات التي عاش فيها. على سبيل المثال، 

انات ورآها على أنها تمتلك أرواًحا، وهو اعتقاد لم يسمع به شعر بألفة عميقة للحيو 
تقريًبا في ذلك الوقت. وقد دفعه هذا إلى أن يصبح نباتًيا وأن يتجول في تحرير الطيور 

لقد رأى كل الطبيعة كواحد، بما في ذلك البشر، وتخيل مستقباًل  المحبوسة في السوق.
 .يتم فيه تقاسم هذا االعتقاد

( 1797-1759) "ماري ولستونكرافت"، والروائية ةية العظيمة، الفيلسوفالنسو  تاعتقد
بشر نستطيع أن نخلق المستقبل بالفعل عن طريق كيف نتخيله في الوقت الأننا 

الحاضر. بالنسبة لها، في حياتها القصيرة، جاء الكثير من هذا في تخيلها مستقباًل 
سلطاتها المنطقية وزًنا مساوًيا أُعطيت ُتمنح فيه حقوق المرأة، واألهم من ذلك، 

 .للرجال. كان لتفكيرها في هذه الشروط في الواقع تأثير عميق على المستقبل

-1749) "يوهان فولفجانج فون غوته"ربما يكون أحد أكثر األمثلة غرابة في ذلك هو 
(، وهو عالم وكاتب وروائي وفيلسوف. كان يطمح إلى نوع من المعرفة 1832

غرار معرفة ليوناردو، التي حاول فيها إتقان جميع أشكال الذكاء العالمية، على 
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البشري، وانغمس في جميع فترات التاريخ، ومن خالل هذا لن يكون قادًرا على رؤية 
المستقبل فقط بل التواصل مع سكانه. كان قادرا على توقع نظرية التطور قبل عقود 

ية العظيمة في القرنين التاسع عشر من داروين. لقد توقع العديد من االتجاهات السياس
والعشرين، بما في ذلك توحيد أوروبا في نهاية المطاف بعد الحرب العالمية الثانية. لقد 
تخيل العديد من أوجه التقدم التكنولوجي واآلثار التي قد تحدثها على روحنا. لقد كان 

ة بين ية أسطوريؤ شخًصا حاول بنشاط أن يعيش خارج وقته، وكانت قوته النب
 .أصدقائه

أخيًرا، قد نشعر أحياًنا بأننا ولدنا في الفترة الخاطئة في التاريخ، بدافع االنسجام مع 
الزمن. ومع ذلك نحن محبوسون في هذه اللحظة ويجب أن نعيش من خاللها. إذا 
كان األمر كذلك، فإن إستراتيجية الخلود هذه يمكن أن تجلب لنا بعض الراحة. نحن 

تاريخ وكيف سيتأرجح البندول وستتغير األوقات، ربما بعد رحيلنا. وبهذه ندرك دورات ال
الطريقة، يمكننا أن ننظر إلى المستقبل ونشعر ببعض االرتباط بأولئك الذين يعيشون 
جيًدا بعد هذه اللحظة الرهيبة. يمكننا التواصل معهم، وجعلهم جزًءا من جمهورنا. في 

االتصال في كال االتجاهين،  ذهبون كلماتنا، وسيأيوم من األيام سيقرأون عنا أو يقر 
مما يشير إلى هذه القدرة اإلنسانية العليا على التغلب على وقت الفرد ونهاية الموت 

 نفسه.
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 القانون الثامن عشر واألخير

 قانون إنكار الموت -تأّمل في الوفاة الشائعة 

  

من ذلك، يجب أن تكون حتمية  التفكير في الموت. بدالً  متجّنباً  همعظمنا يقضي حيات
اإلحساس بالهدف بالحياة يمألنا  ِقَصرفهمنا لإن الموت في أذهاننا باستمرار. 

اإللحاح لتحقيق أهدافنا. إن تدريب أنفسنا على مواجهة هذا الواقع وقبوله يجعل من بو 
 ذلكواألزمات في الحياة.  تمنها واالنفصاال األسهل إدارة النكسات التي ال مفرّ 

في هذا الوجود الوجيز لنا. يبحث معظم  حقاً  ما يهمّ مع ، بالتناسب عطينا إحساساً يُ 
من  بالتفوق. بدالً  وايشعر لالناس باستمرار عن طرق لفصل أنفسهم عن اآلخرين و 

بيننا ويربطنا جميًعا.  يساوي كل شخص، وكيف أنه الوفاة ل ننظر إلىذلك، يجب أن 
 ف خبرتنا في كل جانب من جوانب الحياة.إننا نكثّ ، فلموتنامن خالل إدراكنا العميق 

من ناحية أخرى، نحن وت، وكلنا نواجه نفس الشكوك. فهم: نحن جميًعا في طور المإ
لها من الوقت أمامنا  ، لتصور آفاق ال نهايةةقادرون على الرقص حول الفكر 

صاصتنا في طريقنا خالل الحياة. ثم، عندما يضربنا الواقع عندما نتلقى ر بوالتالعب 
، أو انهيار مؤلم في العالقة، أو نا المهنيةالجانب في شكل أزمة غير متوقعة في حيات

 ال نكون عادةً  –تهديد المرض  -وفاة شخص قريب، أو حتى حياتنا الخاصة 
 .مستعدين للتعامل معه

لقد أثبت تجنبنا لفكرة الموت نمطنا في التعامل مع الحقائق غير السارة والشدائد. 
بالغضب  ونشعرح بسهولة هستيريين ونفقد توازننا، ونلوم اآلخرين على مصيرنا، نصب

، أو نختار االنحرافات والطرق السريعة لتخفيف األلم. تصبح هذه أنفسناعلى واألسف 
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، ونميل إلى الشعور بالقلق والفراغ المعمم اللذين يأتيان من كل هاال يمكننا هزّ  عادةً 
 .هذا التجّنب

خرج أنفسنا من هذه الحالة التي تشبه ، يجب أن نُ نمًطا مدى الحياة ذلكقبل أن يصبح 
الخاص دون أن  فنائناالحلم بطريقة حقيقية ودائمة. يجب علينا أن نلقي نظرة على 

د الزائل بشأن الموت. يجب أن نتوانى، ودون أن نخدع أنفسنا ببعض التأمل المجرَّ 
، وكذلك حال أتي غًداي، فقد ا الموتلة عدم اليقين التي يمثلهنركز بشدة على حا

لتوقف . نحن بحاجة إلى اإدراكناالشدائد أو االنفصال. يجب أن نتوقف عن تأجيل 
، لموت هو مصير مشترك بيننا جميًعارؤية أن اإلى ، و تميزعن الشعور بالتفوق وال

 فيجزء من األخوة  وهو شيء يجب أن يربطنا بطريقة متعاطفة للغاية. نحن جميعاً 
 .موتال

، نحن نفهم كم جعل الموت وجوًدا مألوًفابمساًرا مختلًفا كثيًرا لحياتنا.  نضعوبذلك، 
وما يجب أن يهمنا حًقا. نشعر باإللحاح والتزام أعمق بعملنا  الحياة ةقصير  هي

وعالقاتنا. عندما نواجه أزمة أو انفصال أو مرض، فإننا ال نشعر بالرعب الشديد 
اجة للدخول في وضع التجنب. يمكننا أن نقبل أن الحياة واالرتباك. ال نشعر بالح

تنطوي على األلم والمعاناة، ونحن نستخدم هذه اللحظات لتقوية أنفسنا والتعلم. إن 
 فنا من األوهام السخيفة ويكثف كل جانب من جوانب تجربتنا.ينظّ  بفنائناالوعي 

 

 مفاتيح للطبيعة البشرية

ميل نية بطريقة أو بأخرى، فسندرك كيف ارنا اليومإذا تمكنا من التراجع ودراسة أفك
ا إلى االلتفاف حول نفس المخاوف واألوهام واالستياء، مثل حلقة مستمرة. حتى عندم
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، فإننا نظل متواصلين بشكل عام مع هذا نسير أو نجري محادثة مع شخص ما
 .صف االستماع واالهتمام بما نراه أو نسمعهالمونولوج الداخلي، فقط نُ 

ع ذلك، في بعض المناسبات، يمكن أن تؤدي أحداث معينة إلى نوعية مختلفة من وم
التفكير والشعور. دعنا نقول إننا نذهب في رحلة إلى أرض أجنبية لم نزرها من قبل، 

 ه، تستقر حواسنا في الحياة وكل شيء نراه ونسمعفجأة .خارج منطقة الراحة المعتادة
و المواقف الخطرة في هذا المكان غير المألوف، يبدو أكثر حيوية. لتجنب المشاكل أ

 .علينا أن نولي االهتمام

ألشخاص الذين ا نوّدعوبالمثل، إذا كنا على وشك المغادرة في رحلة ويجب أن نقول 
نحبهم، والذين قد ال نراهم لفترة من الوقت، فقد نراهم فجأة في ضوء مختلف. عادة 

لكننا اآلن ننظر في الواقع إلى تعبيرات  م به،نحن نأخذ هؤالء األشخاص كأمر مسلّ 
معينة على وجوههم ونستمع إلى ما يقولونه. الشعور بالفصل الذي يلوح في األفق 

 .ووعياً يجعلنا أكثر عاطفية 

أحد الوالدين أو  - ةسر األستحدث نسخة أكثر كثافة من ذلك في حالة وفاة أحد أفراد 
في حياتنا. لقد استوعبناه، وفقدنا بطريقة  شريك أو شقيق. لعب هذا الشخص دوًرا كبيًرا

نا على عاتقنا للحظة. لقد فنائ يقع ظلّ  ذلك،من أنفسنا. وبينما نتصارع مع ما جزًءا 
رهم أكثر. قد نشعر هذه الخسارة ونشعر باألسف ألننا لم نقدّ  يةاستمرار  أصبحنا ُندرك

غافلون عن ببعض الغضب من أن الحياة تستمر ببساطة ألشخاص آخرين، وأنهم 
 .حقيقة الموت التي أصابتنا فجأة

لعدة أيام أو ربما أسابيع بعد هذه الخسارة، نميل إلى تجربة الحياة بشكل مختلف. 
المحفزات الخاصة الروابط مع ستعيد وأكثر حساسية.  عواطفنا أكثر وضوحاً تكون 



  comwww.lamafayyad.wordpress. – 2019ترجمة لمى فياض،  –ية الملخص الكامل لكتاب قوانين الطبيعة البشر

329 
 

يرنا يتم تذك ، لكن في كل مرةسوف تتالشى شدة االنفعال هذه الشخص الذي توفي.
 .، سيعود جزء صغير من هذه الشدةبالشخص الذي فقدناه

إذا اعتبرنا الموت بمثابة عبور عتبة تخيفنا بشكل عام، فإن التجارب المذكورة أعاله 
هي تلميحات لموتنا بجرعات أصغر. بمعزل عن األشخاص الذين نعرفهم، والسفر في 

كلها تنطوي على تغييرات ، بوضوح في مرحلة جديدة من الحياة أرض غريبة، والدخول
 .تجعلنا ننظر إلى الماضي كما لو أن جزًءا منا قد مات

الفعلية، نالحظ  ياتأشكال الحزن األكثر حدة من الوف في مثل هذه اللحظات، وخالل
ارتفاًعا في الحواس وتعمق عواطفنا. نحن أكثر يقظة. يمكننا أن نقول أن تجربتنا في 

كما لو أننا أصبحنا شخًصا آخر مؤقًتا. بالطبع، سيكون الحياة مختلفة نوعًيا ومكلفة، 
مواجهة مع نحن أنفسنا  تجاوزناهذا التغيير في تفكيرنا وشعورنا وحواسنا أقوى إذا 

 .الموت. ال شيء يبدو هو نفسه بعد هذه التجربة

هذه اللحظات والمواجهات لها نتيجة مفارقة  -دعنا نسمي هذا تأثير الموت المتناقض 
 .نشعر بمزيد من اليقظة والحياة. يمكننا شرح التأثير المتناقض بالطريقة التاليةتجعلنا 

، الموت ليس مصدًرا للخوف فحسب، بل هو مصدر اإلحراج بالنسبة لنا نحن البشر
. بشكل عام، نحن مدينون الوشيك الفناءأيًضا. نحن الحيوان الوحيد الذي يعي حقيقة 

. لكن في هذه الحالة بالذات، ال يجلب ورّد الفعل بقدرتنا كنوع لقدرتنا على التفكير
تفكيرنا سوى البؤس. كل ما يمكننا رؤيته هو األلم الجسدي الذي ينطوي عليه الموت، 
واالنفصال عن األحباء، وعدم اليقين فيما يتعلق بموعد وصول هذه اللحظة. نفعل ما 

عي بالموت يكمن في ، وصرف انتباهنا عن الواقع، ولكن الو رةفي وسعنا لتجنب الفك
 عقولنا وال يمكن أن يهتز بالكامل. خلفية
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بالدوافع الالواعية لتخفيف وطأة وعينا بطريقة أو بأخرى، أنشأ أسالفنا  عبر الشعور
األوائل عالمًا من األرواح واآللهة وبعض مفاهيم الحياة اآلخرة. ساعد االعتقاد في 

بعض الجوانب الجذابة. لم اآلخرة في تخفيف الخوف من الموت وحتى إعطائه 
يستطع التخلص من قلق االنفصال عن األحباب أو التخفيف من األلم الجسدي الذي 
ينطوي عليه األمر، لكنه قدم تعويًضا نفسًيا عميًقا للقلق الذي يبدو أنه ال يمكننا 
التخلص منه. تم تعزيز هذا التأثير من خالل جميع الطقوس المعقدة والسارة التي 

 .المرور حتى الموتأحاطت ب

في عالم اليوم، فإن قدراتنا المنطقية المتزايدة ومعرفتنا بالعلوم قد جعلت االحراج لدينا 
أسوأ. لم يعد الكثيرون منا يؤمنون بمفهوم اآلخرة بأي قناعة، لكن لم يتبق لنا أي 
تعويضات، مع الواقع الصارخ الذي يواجهنا. قد نحاول أن نضع وجهًا شجاعًا على 

، للتظاهر بأنه يمكننا قبول هذه الحقيقة كبالغين، لكن ال يمكننا أن نمحو مخاوفنا ذلك
 .األولية بهذه السهولة

في غضون بضع مئات من السنين من هذا التغيير في وعينا، ال يمكننا فجأة تحويل 
واحد من أعمق أجزاء من طبيعتنا، خوفنا من الموت. وهكذا فإن ما نفعله بداًل من 

وقمع الوعي  ،اآلخرة هو االعتماد على الحرمان ظمة معتقدات مثل الحياةإنشاء أن
 .بالموت قدر اإلمكان. نحن نفعل ذلك بعدة طرق 

في المدن والبلدات، وهو أمر يصعب  وعنيفاً في الماضي، كان الموت وجوًدا يومًيا 
الهروب منه. في عمر معين، كان معظم الناس قد رأوا عن كثب موت اآلخرين. 

مر إلى حد كبير، وهو أ اً م، في أجزاء كثيرة من العالم، جعلنا الموت غير مرئياليو 
يمكننا المرور عبر معظم الحياة دون أن نشهد فعلًيا ما يحدث فقط في المستشفيات. 

إلى حد ما إلى ما هو جزء عميق من الحياة. يتم  اً غير واقعي يحدث. هذا يعطي جانباً 
لذي نستهلكه، والذي يصبح فيه الموت يبدو كرسوم تعزيز هذا الواقع في الترفيه ا
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كاريكاتورية، حيث يموت العشرات من الناس في أعمال عنف دون أي عواطف 
 .مصاحبة باستثناء اإلثارة في الصور التي تظهر على الشاشة

  .أنفسنا بالخوف شعارمدى عمق الحاجة لقمع الوعي وإهذا يكشف 

كريم الشباب، لخلق عبادة افتراضية حوله. األشياء عالوة على ذلك، لقد جئنا مؤخًرا لت
، أفالم من الماضي تذكرنا دون وعي بضيق الحياة والمصير الذي ينتظرنا. تشيخالتي 

بعض  توصل. لقد وسائدنجد طرًقا لتجنبها، لتطويق أنفسنا بما هو جديد وحديث 
ريقة أو بأخرى عن فكرة أنه من خالل التكنولوجيا يمكننا التغلب بط ويجالناس للتر 

. بشكل عام، تمنحنا التكنولوجيا شعوًرا بأن لدينا قوى شبيهة بالقدر الموت نفسهعلى 
الذي يمكننا من إطالة أمد الحياة وتجاهل الواقع لفترة طويلة. بهذا المعنى، لسنا أقوى 

 .من أسالفنا األكثر بدائية. لقد وجدنا ببساطة طرًقا جديدة لنخدع أنفسنا

، نجد بالكاد أي شخص يرغب في مناقشة الموضوع كواقع ذلكة لكل كنتيجة طبيعي
، وكيف يمكننا إدارته بطريقة صحية. الموضوع ببساطة من نواجهه جميًعا شخصي
، فإن ت. وبموجب قانون الطبيعة البشرية، عندما نذهب بعيًدا في إنكارناالمحرما

عل حياتنا أكثر تقييًدا التأثير المتناقض يسيطر علينا في االتجاه السلبي، مما يج
 .وفناءً 

مألنا هذا بقلق ال يمكننا  في وقت مبكر جًدا في مرحلة الطفولة، وقد فناءنالقد أدركنا 
 .هأو تنكر  اه. مثل هذا القلق ال يمكن أن تتمن، لكن ذلك كان حقيقًيا للغايةتذكره

بح قلقنا فينا كبالغين في شكل كامن بقوة. عندما نختار قمع فكرة الموت، يص يبقى
أقوى فقط من خالل عدم مواجهة مصدره. إن أدنى حادثة أو عدم اليقين بشأن 

، فإننا نميل ذلكالمستقبل سوف تميل إلى إثارة هذا القلق وحتى جعله مزمًنا. لمحاربة 
إلى تضييق نطاق أفكارنا وأنشطتنا؛ إذا لم نترك مناطق الراحة لدينا فيما نفكر فيه 
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أن نجعل الحياة قابلة للتنبؤ بها ونشعر بأنها أقل عرضة للقلق.  ونفعله، فيمكننا حينئذ  
 باهتسيكون لبعض اإلدمان على األطعمة أو المنشطات أو أشكال الترفيه تأثير 

 مماثل.

لذات وأقل اعتماًدا على با استغراقاً أكثر  نصبحإلى حد بعيد، فقد  ذلكإذا أخذنا 
 .لوكهم غير المتوقعاألشخاص، الذين غالًبا ما يثيرون قلقنا بس

يمكننا وصف التناقض بين الحياة والموت بالطريقة التالية: الموت هو السكون 
المطلق، دون حركة أو تغيير باستثناء االنحالل. في الموت نحن منفصلون عن 

. الحياة من ناحية أخرى هي الحركة، واالتصال بأشياء حية اآلخرين وحدنا تماماً 
طعم مخاوفنا ونصبح ة. من خالل إنكار وقمع فكر الموت، نُ أخرى، وتنوع أشكال الحيا

مفصولين عن اآلخرين، تفكيرنا المعتاد والمتكرر،  -من الداخل  بالموتأكثر شبهًا 
مع القليل من الحركة والتغيير الشاملين. من ناحية أخرى، فإن األلفة واالقتراب من 

ناقض يجعلنا نشعر بأننا أكثر لها تأثير مت التفكير بهالموت، والقدرة على مواجهة 
 .حيوية

ل . بفصنتواصل بشكل أعمق مع واقع الحياةمن خالل االتصال بحقيقة الموت ، فإننا 
 .، فإننا نفعل العكسالموت عن الحياة وقمع وعينا به

ما نطلبه في العالم الحديث هو وسيلة لخلق تأثير مفارقة إيجابي ألنفسنا. ما يلي هو 
لى تحقيق ذلك، من خالل صياغة فلسفة عملية لتحويل الوعي محاولة لمساعدتنا ع

 .إلى شيء منتج ومفيد للحياة لفنائنا
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 فلسفة الحياة من خالل الموت

، لكننا خائفون من مواصلة هذا فنائناالمشكلة بالنسبة لنا نحن البشر هي أننا ندرك 
من استكشافه،  الوعي. يبدو األمر كما لو أننا على شاطئ محيط شاسع ونمنع أنفسنا

قدر اإلمكان. هذا هو  بعيداً  نأخذهبل نعيد ظهورنا إليه. الغرض من وعينا هو أن 
مصدر قوتنا كنوع، ما نحن مدعوون للقيام به. تعتمد الفلسفة التي نتبناها على قدرتنا 

أن ننظر إليه  -على السير في االتجاه المعاكس الذي نشعر به عادة تجاه الموت 
مغادرة الشاطئ واستكشاف طريقة مختلفة لالقتراب من الحياة عن كثب وعمق، ل

 .والموت، مع األخذ في ذلك بقدر ما في وسعنا

، مع تمارين مناسبة، لمساعدتنا في تحقيق ذلك. فيما يلي خمس استراتيجيات رئيسية
من األفضل أن نضع األمور الخمسة موضع التطبيق، بحيث يمكن لهذه الفلسفة أن 

 .نا اليومي وتغيير تجربتنا من الداخلتتسرب إلى وعي

بدافع الخوف، نقوم بتحويل الموت إلى تجريد، فكرة يمكن أن  .عنيفاً جعل الوعي إ
؛ إنها حقيقة جسدية أو قمعها. لكن الحياة ليست فكرة نفكر فيها بين الحين واآلخر

 وه فناؤناودموية، شيء نشعر به من الداخل. ال يوجد شيء مثل الحياة بدون موت. 
، هو وجود داخل أجسادنا، حيث ودم مثل الحياة. من لحظة والدتنامجرد حقيقة جسد 

قدم في العمر. نحن بحاجة لتجربة ذلك بهذه الطريقة. ال ينبغي لنا تتموت خاليانا ون
مهووس أو مرعب. إن تجاوز هذه الكتلة من عقولنا التي يمثل فيها  أمرك ذلكأن نرى 

حرري كبير، حيث يربطنا أكثر مادًيا بالعالم من حولنا ويزيد الموت تجريًدا له تأثير ت
 .من حواسنا

شبه الحلم، مع تحول نظرتنا بما يعادًة ما نمر بالحياة في حالة تشتت انتباهنا للغاية، 
إلى الداخل. يدور معظم نشاطنا العقلي حول التخيالت واالستياء الداخلية تماًما والتي 
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ا كله يستجيب ألن جسمن ناالموت فجأة انتباه االقتراب من يشدّ ال عالقة لها بالواقع. 
األدرينالين، حيث يضخ الدم بقوة أكبر للدماغ ومن خالل الجهاز  دفقللتهديد. نشعر بت

، ونرى أعلى بكثير ونالحظ تفاصيل جديدة العصبي. يركز هذا األمر على مستوى 
، مما يعمق من حولنابعدم الثبات في كل شيء  ، ونشعرالناس في ضوء جديدوجوه 

 .استجاباتنا العاطفية. هذا التأثير يمكن أن يستمر لسنوات، وحتى عقود

ال يمكننا إعادة إنتاج تلك التجربة دون المخاطرة بحياتنا، لكن يمكننا اكتساب بعض 
التأثير من خالل جرعات أصغر. يجب أن نبدأ بالتأمل في موتنا والسعي لتحويله إلى 

 كبيراً  ، في التحرك في هذا االتجاه، نحقق تقدماً في الواقعجسدية. شيء أكثر واقعية و 
 .في تقليل قلقنا المزمن

، موتناصل فيه ييمكننا استخدام خيالنا في هذا أيًضا، من خالل تصور اليوم الذي 
قدر اإلمكان. يمكن أن  اً حي ذلكقد نكون، كيف يمكن أن يأتي. يجب أن نجعل  أين

ا أن نحاول النظر إلى العالم كما لو كنا نشاهد األشياء للمرة . يمكننا أيًض يكون غداً 
، واهتزاز حركة المرور، األشخاص من حولنا، والمشاهد واألصوات اليومية -األخيرة 

وصوت الطيور، والرؤية خارج نافذتنا. دعونا نتخيل أن هذه األشياء ال تزال مستمرة 
ستظهر هذه التفاصيل نفسها اآلن في  -بدوننا، ثم فجأة نشعر بأننا قد عاودنا الحياة 

. دع غموض كل أشكال أو ُمدَرَكة جزئياً  ال يتم اعتبارها أمرًا مفروغًا منهفضوء جديد، 
 .الحياة يغرق فيه. استقرار وثبات األشياء التي نراها هي مجرد أوهام

مشاعرنا، أفق يجب أال نخاف من آالم الحزن التي تنجم عن هذا التصور. إن ضيق 
تي عادًة ما تكون حول احتياجاتنا واهتماماتنا الخاصة، تنفتح اآلن على العالم وعلى ال

 جاذبية الحياة نفسها، وينبغي أن نرحب بذلك. 
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عندما نفصل دون وعي أنفسنا عن الوعي بالموت،  على قصر الحياة. أيقظ نفسك
قد جئنا عالقة فضفاضة ومنتفخة إلى حد ما. ل -فإننا نقيم عالقة معينة بالوقت 

واقع. تنجرف عقولنا إلى المستقبل، في اللنتخيل أنه لدينا دائًما وقت أكثر مما هو 
حيث تتحقق آمالنا ورغباتنا. إذا كان لدينا خطة أو هدف، فإننا نجد صعوبة في 

. ربما يتم إغراءنا بذلك نخبر أنفسنا، االلتزام به مع الكثير من الطاقة. سنصل إليه غًدا
يبدو أنها كلها جذابة  -ر بالعمل على هدف أو خطة أخرى في الوقت الحاض

؟ نشعر بقلق عام، حيث أننا ى خر بأأو  ةومختلفة، فكيف يمكننا االلتزام الكامل بواحد
 ثر قواتنا.بعنشعر بالحاجة إلى إنجاز األمور، لكننا دائًما نؤجل ون

تشبه الحلم  ض علينا موعد نهائي في مشروع معين، فإن العالقة التيرِ ، إذا فُ ثم
 اً أسابيع ناهاستغرق مانجز في أيام لنبالوقت قد تحطمت، ولسبب غامض نجد التركيز 

يتدفق أو شهوًرا. التغيير الذي فرض علينا في الموعد النهائي له مكون مادي: 
الطاقة وتركيز العقل، مما يجعله أكثر إبداًعا. من المنشط ب نامألي، و لدينااألدرينالين 

تزام التام للعقل والجسم لغرض واحد، وهو شيء نادرًا ما نختبره في أن نشعر باالل
 .العالم اليوم، في حالتنا الُمشتتة

كنوع من الموعد النهائي المستمر، وإعطاء تأثير مماثل كما  فنائنايجب أن نفكر في 
هو موضح أعاله لجميع أعمالنا في الحياة. يجب أن نتوقف عن خداع أنفسنا: يمكن 

ًدا، وحتى إذا عشنا ثمانين عاًما آخر، فهذا ليس سوى قطرة في محيط أن نموت غ
اتساع الوقت، ويمر دائًما بسرعة أكبر مما نتخيل. علينا أن نستيقظ على هذا الواقع 

 .ونجعله تأماًل مستمًرا

قد يدفع هذا التأمل بعض الناس إلى التفكير، "لماذا تهتم بتجربة أي شيء؟ ما الهدف 
، عندما نموت في النهاية؟ من األفضل أن تعيش من أجل رلكبيمن هذا الجهد ا

ملذات اللحظة. "هذا ليس تقييمًا واقعيًا ولكنه مجرد شكل آخر من أشكال التهرب. إن 
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تكريس أنفسنا للمتعة واالنحرافات هو تجنب التفكير في تكاليفها وتخيل أننا نستطيع أن 
سنا للمتعة، يجب أن نبحث دائًما نخدع الموت بإغراق الفكر. من خالل تكريس أنف

عن عمليات تحويل جديدة للحفاظ على الملل بعيًدا، وهو أمر مرهق. يجب علينا 
 .أن نرى احتياجاتنا ورغباتنا أكثر أهمية من أي شيء آخر أيضاً 

ال روح مع مرور الوقت، وتصبح األنا الخاصة بنا شائكة أن يكون بيبدأ هذا الشعور ب
قق طريقنا. مع مرور السنين، نشعر بالمرارة واالستياء على بشكل خاص إذا لم نح

 يًئا وأهدرنا إمكاناتنا. نحو متزايد، مسكونين بمعنى أننا لم نحقق ش

لدينا أهداف للوصول، ومشاريع  الحياة يوضح تصرفاتنا اليومية. ِقصردع الوعي ب
ركتنا األخيرة ، معر. قد يكون هذا هو مشروعنا األخيهاإلنجازها، والعالقات لتحسين

على األرض، بالنظر إلى أوجه عدم اليقين في الحياة، ويجب علينا االلتزام التام بما 
 .نقوم به

، وكيف تثير المشاجرات ، يمكننا أن نرى ما يهم حًقامن خالل هذا الوعي المستمر
الذي يأتي من  باإلشباعلهاءات. نريد هذا الشعور اإلالصغيرة والمالحقات الجانبية 

، حيث تكون عقولنا في از األمور. نحن نريد أن نفقد األنا في هذا الشعور بالتدفقإنج
حدة مع ما نعمل عليه. عندما نبتعد عن عملنا، فإن الملذات واالنحرافات التي و 

 .تالشيهابمعرفة أكثر،  وكثافةنتابعها لها معنى 

بشر، غالًبا في اآلالف من إخوانهم من الالبشر ذبح ي في الجميع. أنظر إلى الفناء
أدنى إحساس بالتعاطف.  تثير أي ب، مع رؤية مثل هذه الوفيات الجماعية الو الحر 

لكن في هذه الحاالت، يشعر المسلحون بالفصل عن أولئك الذين يقتلونهم، والذين 
يرون أنهم أقل من البشر وتحت سلطتهم. مع الطاعون، ال يدخر أي شخص، بغض 

الشعور بالحياة. الجميع على قدم المساواة في خطر. في  مركزهالنظر عن ثروته أو 
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بيعي بالفرق بالضعف الشخصي ورؤية ضعف أي شخص آخر، يختفي الشعور الط
، ويظهر تعاطف معمم غير مألوف. هذا يمكن أن يكون حالة واالمتياز لدى الناس

ذهنية طبيعية، إذا استطعنا أن نتصور فقط مدى ضعف وموت اآلخرين غير 
 .عن بلدنا المنفصلين

حدثه الطاعون على ميولنا القبلية ينريد تصنيع تأثير التطهير الذي  ،من خالل فلسفتنا
على نطاق أصغر، من خالل النظر أواًل  ذلكالذاتي المعتاد. نريد أن نبدأ  واستغراقنا

، ورؤية وتخيل موتهم ونالحظ كيف يمكن أن ي منزلنا ومكان عملناإلى من حولنا، ف
 .فجأةعنهم ومنا مفه ذلكيغير 

يمكننا أن نأخذ هذا التأمل أبعد من ذلك. دعونا نلقي نظرة على المشاة في أي مدينة 
مزدحمة ونفهم أنه خالل تسعين عاًما، من المحتمل أال يكون أي منهم على قيد 
الحياة، بما في ذلك نحن. فكر في الماليين والمليارات الذين أتوا بالفعل وذهبوا ودفنوا 

منذ زمن طويل، غنًيا وفقيًرا على حد سواء. مثل هذه األفكار تجعل من وا يسونُ 
، والشعور بأننا مميزون وأن األلم الذي ى على إحساسنا باألهمية الكبر  الصعب الحفاظ

 .قد نعانيه ليس مثل اآلخرين

، كلما تمكنا المشترك فنائناللناس من خالل  العنيفكلما تمكنا من إنشاء هذا االرتباط 
تعامل مع الطبيعة البشرية بكل أنواعها بالتسامح والنعمة. هذا ال يعني أننا نفقد من ال

اليقظة بالنسبة ألولئك الذين يشكلون خطورة وصعوبة. في الواقع، يمكن أن تساعدنا 
في تقليل حجمها والتعامل معها من  كرهاً والضعف لدى أكثر األفراد  الفناءرؤية 

 .، وليس أخذها في االعتبار شخصياً مساحة أكثر حيادية واستراتيجية

بشكل عام، يمكننا القول أن شبح الموت هو ما يدفعنا نحو إخواننا البشر ويجعلنا 
متعطشين للحب. الموت والحب مترابطان بشكل ال ينفصم. إن االنفصال والتفكك 
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وعينا  لقَ المطلقين اللذين يمثلهما الموت يدفعاننا إلى االتحاد والتكامل مع اآلخرين. خَ 
الفريد للموت شكلنا الخاص من الحب. ومن خالل تعميق الوعي بموتنا، سنقوم فقط 

التي ال معنى لها  واالنفصاالتبتقوية هذا الدافع، ونخلص أنفسنا من االنقسامات 
 .والتي تصيب البشرية

الحياة بطبيعتها تنطوي على األلم والمعاناة. والشكل  احتضن كل األلم والشدائد.
لهذا هو الموت نفسه. في مواجهة هذا الواقع، لدينا البشر خيار بسيط: يمكننا  النهائي

أن نحاول تجنب اللحظات المؤلمة وكتم تأثيرها بتشتيت انتباهنا أو تناول المخدرات أو 
إذا لم نحاول بذل جهد كبير  -االنخراط في سلوك إدمان. يمكننا أيًضا تقييد ما نفعله 

طموحاتنا، فلن نعرض أنفسنا للفشل والسخرية. إذا قطعنا  في عملنا، وإذا قللنا من
 العالقات في وقت مبكر، يمكننا التهرب من أي لحظات حادة ومؤلمة من االنفصال.

في جذور هذا النهج هو الخوف من الموت نفسه، والذي يثبت عالقتنا األولية باأللم 
يكون رد فعلنا الطبيعي والشدائد، ويصبح التجّنب نمطنا. عندما تحدث أشياء سيئة، 

هو تقديم شكوى حول ما تجلبه لنا الحياة، أو ما ال يفعله اآلخرون بالنسبة لنا، 
 .والتراجع أكثر من المواقف الصعبة. تأثير الموت السلبي المتناقض يثبت

حب  amor fati الخيار اآلخر المتاح لنا هو أن نلزم أنفسنا بما أسماه فريدريش نيتشه
كون شيًئا : أن المرء ال يريد أن يالقدر حبغتي للعظمة في إنسان هي "إن صي :القدر
، وليس في المستقبل، وليس في الماضي، وليس في األبدية. ليس فقط لتحمل ما غيره

 " .يحدث بالضرورة. . . ولكن أن تحب ذلك

ما يعنيه هذا هو ما يلي: هناك الكثير في الحياة ال يمكننا السيطرة عليه، مع الموت 
 .االنفصال مع الناسب مرّ نواجه المرض واأللم الجسدي. سنمثال على ذلك. سك
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سنواجه إخفاقات من أخطائنا الخاصة وإلحاق األذى الشديد بأخواننا من البشر. 
ومهمتنا هي قبول هذه اللحظات، وحتى احتضانها، ليس لأللم بل إلتاحة الفرص 

الحياة نفسها، وقبول جميع إمكاناتها.  للتعلم وتقوية أنفسنا. في القيام بذلك، نحن نؤكد
 .وفي قلب هذا هو قبولنا الكامل للموت

موضع التطبيق من خالل رؤية األحداث باستمرار على أنها مصيرية  ذلكلقد وضعنا 
 .كل شيء يحدث لسبب ما، واألمر متروك لنا الستنباط الدرس -

ة للتراجع عن العالم عندما نعاني من المرض، نرى لحظات مثل هذه الفرصة المثالي
واالبتعاد عن االنحرافات، والتباطؤ، وإعادة تقييم ما نقوم به، وتقدير فترات الصحة 

القدرة على تعويد أنفسنا على درجة ما من األلم الجسدي، دون  عد  الجيدة المتكررة. تُ 
 أن نتوصل فوًرا إلى شيء يخفف من ذلك، من المهارات الحياتية المهمة.

، لمعرفة كيف اول تقييم ما فعلناه خطأالناس إرادتنا أو ينقلبون ضدنا، نح عندما يقاوم
يمكننا استخدام هذا لتثقيف أنفسنا بشكل أكبر في الطبيعة اإلنسانية وتعليم أنفسنا 

وغير مقبولين. عندما نتحمل المخاطر  مراوغينكيفية التعامل مع أولئك الذين يكونون 
تجربة. عندما تفشل العالقات، نحاول أن نرى ما ونفشل، نرحب بفرصة التعلم من ال

هو الخطأ في الديناميكية، وما الذي كان مفقوًدا بالنسبة لنا، وماذا نريد من العالقة 
 .أنفسنا من ألم إضافي عن طريق تجنب مثل هذه التجاربنعزل التالية. نحن ال 

نخدع أنفسنا بأن  في كل هذه الحاالت، سنواجه بالطبع آالم جسدية وعقلية، ويجب أال
نها عملية ويجب أن هذه الفلسفة ستحول السلبية على الفور إلى إيجابية. نحن نعلم أ

إلى  ذلك، لكن مع مرور الوقت ستذهب عقولنا إلى العمل لتحويل نتحمل الضربات
 .تجربة تعليمية. مع الممارسة ، يصبح التحويل أسهل وأسرع
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كل ما نختبره وتخفيف األعباء التي نتحملها. هذا بالقدرة على تغيير القدر يتمتع حب 
اث تحدث لسبب لماذا تشكو من هذا أو ذاك، عندما نرى في الواقع أن مثل هذه األحد

رنا؟ لماذا تشعر بالحسد على ما لدى اآلخرين، عندما نمتلك شيًئا ما وفي النهاية تنوّ 
 النهج النهائي للحقائق القاسية للحياة؟ -أكبر بكثير 

ر في الموت كنوع من العتبة التي يجب أن نتخطاها فكّ  .السموقل إلى فتح العإ
مات أو يمثل الغموض النهائي. ال يمكننا العثور على الكل هوجميًعا. على هذا النحو، 

عليه. نحن نواجه شيًئا غير معروف حًقا. ال يمكن ألي  والمفاهيم للتعبير عن ما ه
نحن البشر يمكن أن حل هذا اللغز أو نطقه.  قدر من العلوم أو التكنولوجيا أو الخبرة

 جاهلينترك أخيًرا هذه العتبة نُ  عندننا نعرف كل شيء تماًما، ولكن بأنخدع أنفسنا 
 .ونتلمس طريقه

نطقه هو ما يجب أن نسميه السامي، نهذه المواجهة مع شيء ال يمكن أن نعرفه أو 
ولكننا أيًضا مرعبون وعندما نواجه مثل هذه األشياء، نشعر بلمسة من الخوف 

، وبأكثر قوة وأقوى من إرادتنا التافهة. إن الشعور ونتساءل. يتم تذكيرنا بصغر حجمنا
ولشواغل الحياة اليومية البسيطة التي  عن النفس انهو الترياق المثالي لرضا بالسمو

 يمكن أن تستهلكنا وتجعلنا نشعر بأننا فارغين إلى حد ما.

، ولكن يمكننا تدريب عقولنا لتجربة الفناءفي تأملنا في  مونموذج الشعور بالسيأتي 
ذلك من خالل األفكار واإلجراءات األخرى. على سبيل المثال، عندما ننظر إلى 

، يمكننا أن نسمح لعقولنا بمحاولة فهم ما ال نهاية للفضاء والصغر السماء ليالً 
من خالل التفكير في  السموالساحق لكوكبنا، المفقود في الظالم. يمكننا أن نواجه 

، ربما في لحظة معينة، قبلها ، وكم من باليين السنين حدثأصل الحياة على األرض
، بالنظر إلى اآلالف من العوامل التي كان عليها أن اً غير مرجحوكيف كان ذلك 

تتالقى لتجربة الحياة لتبدأ على هذا الكوكب. إن مثل هذه الكميات الهائلة من الوقت 
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 اً ، ويترك لنا إحساسلي للحياة يتجاوز قدرتنا على وضع تصور لهاواألصل الفع
 .موبالس

يمكننا أن نأخذ ذلك إلى أبعد من ذلك: منذ عدة ماليين من السنين، بدأت التجربة 
اإلنسانية عندما انفصلنا عن أسالفنا الرئيسيين. ولكن بسبب طبيعتنا الجسدية الضعيفة 

قراض المستمر. إذا حدث هذا الحدث األكثر من واألعداد الصغيرة، واجهنا خطر االن
لكان  -كما حدث لكثير من األنواع، بما في ذلك أنواع أخرى من البشر  -المرجح 

، يةفردحالة العالم قد اتخذ منعطًفا مختلًفا كثيًرا. هذا يجعلنا ننظر إلى وجودنا الحالي ك
ر إلى جميع العناصر وهو أمر نعتبره أمرًا مفروغًا منه، كحدث غير محتمل، بالنظ

 .المحظورة التي يجب أن تقع في مكانها

من خالل التفكير في أشكال الحياة األخرى. لدينا إيماننا حول ما  السمويمكننا تجربة 
 .م على أنظمتنا العصبية والحسيةهو حقيقي قائ

يمكننا أيًضا تعريض أنفسنا ألماكن على هذا الكوكب حيث يتم خلط كل نقاط البوصلة 
ثقافة مختلفة تماًما أو مناظر طبيعية معينة، حيث يبدو العنصر  -عادية لدينا ال

منا مادًيا، نحن مجبرون على عكس بشكل خاص. في مواجهة ما يقزّ  ضعيفاُ البشري 
 .تصورنا الطبيعي، حيث نحن مركز وقياس كل شيء

للغاية مر كبير ، نشعر باالرتعاش، والتنبؤ بالموت بحد ذاته، وهو أالسموفي وجه 
 شمل عقولنا. يبحيث ال يمكن أن 

في النهاية، فكر في هذه الفلسفة بالمصطلحات التالية: منذ بداية الوعي اإلنساني، 
أزعجنا الموت. لقد شكل هذا اإلرهاب معتقداتنا ودياناتنا ومؤسساتنا والكثير من سلوكنا 

 .وفنا وتهربنالمخا بطرق ال نستطيع رؤيتها أو فهمها. نحن البشر أصبحنا عبيداً 
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، فإننا نختبر طعم الحرية الحقيقية. بفنائناعندما نقلب هذا األمر، ونصبح أكثر وعيًا 
لم نعد نشعر بالحاجة إلى تقييد ما نفكر به وما نفعله، حتى نجعل الحياة قابلة للتنبؤ 
بها. يمكن أن نكون أكثر جرأة دون الشعور بالخوف من العواقب. يمكننا أن نتخلص 

األوهام واإلدمان التي نستخدمها لتخدير قلقنا. يمكننا االلتزام الكامل بعملنا، من كل 
وعالقاتنا، بكل أعمالنا. وبمجرد أن نختبر بعض هذه الحرية، فإننا نريد استكشاف 

 المزيد وتوسيع إمكانياتنا بقدر ما يتيح لنا الوقت.
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