
6

النف�س املطمئنة

ملاذا نسيء الظن؟
لها  اشتكت  وجارتها  املرأة  بني  دردشة  في 
املجاورة.  الصيدلية  في  السيئة  الخدمة  من 
رحب  تالية  مرة  في  للصيدلية  ذهبت  وعندما 
بها الصيدلي بحرارة وعاملها بأحسن ما يكون 
ب دواء الوصفة بسرعة وأكد لها استعداده 

ّ
ورك

خارج  مطلوبة  كانت  وإن  حتى  للخدمة  الدائم 
لجارتها  التحسن  هذا  املرأة  ذكرت  الدوام. 
بإستيائي  له  تعريِفك  أن  شك  »ال  قائلة:  الحقًا 
منه قد أحدث أثره. فقالت الجارة: في الحقيقة 
إعجابك  له  ذكرت  فقد  هكذا،  األمور  تجِر  لم 
هي  صيدليته  بأن  وإحساسك  خدمته  بحسن 

من أفضل الصيدليات التي تتعاملني معها.
إلى  السلبي  تفكيرنا  من  كثير  إرجاع  يمكن 
ما يعرف بامليل لالنحياز للسلبية. هذا التعبير 
أطلقه  الذي  االسم  هو  للسلبية«  »االنحياز 
يتأثر  الذي  البشري  امليل  على  النفس  علماء 
أكثر باستدعاء الخبرات السلبية في حياتهم، 
وقد  املحايدة.  أو  اإليجابية  الخبرات  من   

ً
بدال

روي  من  كٍل  بواسطة  البداية  في  توثيقه  تم 
بوميستر، وإلني براتسالفسكي، وكاثلني فوس، 
»السيئ  بعنوان  مقالة  في  فينكيناور،  وكاترين 
 ،»Bad is Stronger than Goodأقوى من الطيب
العام النفس  علم  »مراجعات  في  نشرت 
العام  في   ،»Review of General Psychology

.2001
بعدة  نفسه  عن  للسلبية  االنحياز  ر  ويعبِّ
بعض  القارئ  عزيزي  يلي  فيما  وتجد  طرق. 

األمثلة على ذلك: 
نتذكر  مما  أكثر  اإلساءات  نتذكر  نحن   -

اإلطراءات.
إلى  السلبية  والتجارب  الخبرات  تميل   -

البقاء في الذاكرة أطول من تلك اإليجابية
-  يميل املخ إلى اليقظة والحذر

- ألجل أن تبقى الخبرات اإليجابية برنينها 
ث أكثر كثيرًا من تلك 

ُ
في نفوسنا يجب أن تحد

السلبية
املثيرات  أكثر قوة على  العقل بطريقة  - يرد 
اندفاع  حدوث  األبحاث  أظهرت  وقد  السلبية. 
نرى  عندما  املخ  في  الكهربائي  للنشاط  أكبر 
صورة شيء سلبي – مثل قطة ميتة – أكثر مما 

لو رأينا صورة إيجابية – مثل وجبة شهية.
إيجابي  وشيء  سلبي  شيء  لك  حدث  إذا   -
قوة  أكثر  استجابتك  ستكون  اليوم،  نفس  في 
للحدث السلبي عنها للحدث اإليجابي حتى لو 

 من الحدثني عند املقارنة.
ٌ

تساوى كل
 
ً
أكثر ميال يكون  فإنه  يتجول عقلك  - عندما 
لألحداث التي أغضبتك أو أحزنتك أو أربكتك 
أو  سعيدًا  جعلتك  أشياء  استدعاء  من  بدال 

فخورًا.
انحيازًا  التاريخ  عبر  البشر  طّور  ولقد 
وأكثر  أكبر  استجابة  لوحظت  حيث  للسلبية، 
من  أسالفنا  ذلك  ساعد  فقد  للسلبيات،  قوة 
قديم الزمان كثيرًا في البقاء على قيد الحياة. 
فمنذ آالف وآالف السنني مضت كان من املهم 
املواقف  من  بسرعة  يهرب  أن  لإلنسان  جدًا 
ر 

ّ
الخطرة أكثر من طمعه في فرص متاحة. فك

في اآلتي: 
 تخيل أن اإلنسان األول يالحظ شجرة توت 
الشجرة  تهتز  رأسه   فوق  قريبة  الجبل  في 

، ويسمع حفيفها.
ً
قليال

املوقف،  لتحليل  األول  اإلنسان  يتوقف  لن   
سيجري  الشجرة  لحفيف  سماعه  فبمجرد 

بعيدًا للنجاة بنفسه
املوقف  ينتهي  أن  يمكن  شيء،  كل  فبعد 

يخسر  لن  بينما  والتهامه،  عليه  النمر  بهجوم 
وهو  التوت.  بعض  أكل  فرصة  فقد  لو  كثيرًا 
الشجرة  خلف  يجري  مما  األسوأ  بافتراض 
والجري هاربًا، قد تأكد من نجاته وبقائه على 
قيد الحياة. ويمكنه أكل التوت في فرصة الحقة 

أو حتى في يوم آخر.
اتجاهنا  يعد  لم  املعاصر،  عاملنا  في  لكن 
بأرواحنا.  للنجاة  ضروريًا  للسلبية  لالنحياز 
مهيأة  عقولنا  مازالت  حال،  أية  على  ولكننا 
مازالت  أنها  بمعنى  النمر،  لرصد  باستمرار 

مربوطة بالسلبية.
لالنحياز  يمكن  مراجعة،  بدون   

َ
ِرك

ُ
ت وإذا 

ر 
ُّ
تفك دون  فهمنا  وتسّيد  استمر  إذا  للسلبية 

عالقاتنا  على  خطيرة  تأثيرات  له  يكون  أن 
كما  كلها،  حياتنا  وفي  بل  البعض،  بعضنا  مع 
بالسعادة  لشعورنا  معوقات  يشكل  أن  يمكن 
وجودة الحياة. ولحسن الحظ، توجد عدة طرق 
للواحد  يمكن  حتى  االنحياز،  هذا  مع  للتعامل 
منا أن يبدأ فورًا في إجراء التحسينات الواجبة 

للوصول إلى جودة أعلى لحياته: 
:  إن اعترافك ببساطة أن هناك مشكلة 

ً
أوال

هو خطوة مهمة نحو حل هذه املشكلة. فمعرفتنا 
في  تساعدنا  سوف  للسلبية  متحيزون  أننا 
السلبية  الجوانب  في  نفكر  عندما  التحقق 
ملوقف ما نتيجة لهذا االنحياز. في هذه الحالة 
وراء  يتخفى  نمر  هناك  يوجد  »ال  لنفسك:  قل 
الشجرة. ال حاجة بي للتفكير في ذلك كي أنجو 

بحياتي.«

للتغلب على االنحياز للسلبية واالرتقاء بجودة الحياة
صحيح أن املعرفة كنز. واملهم أن تعرف بالضبط »ماذا عليك أن تعرف؟« تعتني هذه املقالة 
التي تعمل بها عقولنا ونفوسنا وذلك حتى ال نقع فيما يمكن أن  الكيفية  ما بتوضيح  بشكل 

أسّميه »مزالق الفكر«. 

طرق إضافية

طه عبدالباقى الطوخى
كاتب ومترجم من مصر
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إخصائي  هانسون،  ريك  الدكتور/  ثانيًا:  
الطب النفسي العصبي، واملحاضر املرموق في 
ناسا وأوكسفورد وستانفورد وهارفارد، ومؤلف 
للسعادة  العملي  األعصاب  علم  بوذا:  »عقل 
ظهرك،  وراء  األعباء  واترك  والحكمة  والحب 
 25 من  أكثر  إلى  ترجمتها  تمت  أخرى  وكتب 
»فيلكرو«  ت  املثبِّ مثل  بأنها  عقولنا  يشّبه  لغة، 
شريط  ومثل  السلبية،  للخبرات  بالنسبة 
اللصق »التيفلون« بالنسبة للخبرات اإليجابية.

السلبية  والخبرات  األحداث  أن  يوضح  وهو 
وبالعكس  الذاكرة.  في  بسرعة  ن 

َ
ختز

ُ
ت

تحتاج  اإليجابية  والخبرات  األحداث  فإن 
أكثر  أو  ثواٍن  لعشر  الوعي  في  بها  لالحتفاظ 
إلى  األمد  قصيرة  الذاكرة  من  لتحويلها 

الذاكرة طويلة املدى. 
إيجابي،  شيء  لك  يحدث  فعندما  لذلك، 
تذّوق هذا الحدث لبضع لحظات، وقم بإعادة 
في  زن 

َ
ُيخت حتى  مرات  عدة  عقلك  في  تدويره 

يوصي  ذلك،  وفوق  األمد.  طويلة  ذاكرتك 
تتشرب  تستوعب/  بأن  هانسون  الدكتور 
رقيقا  رذاذا  كانت  لو  كما  اإليجابية  األحداث 
بشرتك.  على  تتساقط  املطر  قطرات  من 

ياللجمال!
ثالثًا:  احسب نسبة 5 إلى 1 في معامالتك مع 
اآلخرين. كيف؟ وملاذا؟ ألنه بسبب هذه النزعة 
أكثر  سيتأثرون  الناس  فإن  للسلبية،  لالنحياز 
أكثر  تجاههم  أقوال(  أو  )أفعال  بسلبياتك 
أو  توبخ  أن  عليك  كان  فإذا  اإليجابيات.  من 
تعنف طفلك، أو تنتقد موظفا عندك أو تجادل 
تفعل  أو  تقول  أن  محتاج  فأنت  إلخ.  زوجتك، 
يمكنك  حتى  املقابل  في  إيجابية  أشياء  خمسة 

الحفاظ على عالقات صحية مع الناس.  
ع خالل 

َ
رابعًا: انشر في محيطك مباهج وُمت

اليوم. فبالرغم من أن الناس يميلون لالهتمام 
بإجازة  كالقيام   – الكبيرة  األحداث  ر 

ُّ
وتذك بـ/ 

، أو حفلة عيد ميالد ابنتك، أو القيام 
ً
مثال

فاألحداث   – منزلية  مشتريات  بحملة 
من  تتمكن  لن  النادرة  الكبيرة 

موازنة ميل عقلك نحو السلبية.
أفضل  طرق  توجد  أنه  إال 

املسرات  من  العديد  لجدولة 
البسيطة خالل اليوم. وأمثلة 
جة  محوِّ قهوة  فنجان  ذلك: 
أو  صباح  كل  الفيراندا  في 
ساعة  بالنعناع  شاي  كوب 
 15 قضاء  أو  العصاري، 
قصة  قراءة  في  دقيقة 
مسلية،  تجدها  قصيرة 

الزهور  من  باقة  شراء  أو 
الظل  نباتات  أو  النضرة 

الكمبيوتر،  بجوار  ملكتبك 
برفقة  الوقت  بعض  قضاء  أو 

الحديقة  في  الخضرة  مع  زوجتك 

من  الصغيرة  الدفقات  هذه  مثل  املجاورة. 
األعمال اإليجابية خالل اليوم يمكن أن تساعد 
عقلك في مواجهة السلبية الطبيعية في حياتنا 

والتغلب عليها إن شاء الله. 
صاحبة  روبني–  جريتِشن  توصيك  خامسًا: 
 -  »The Happiness Project السعادة  »مشروع 
29 ديسمبر 2009، بأن تصنع لعقلك »مساحة 
بها  مررت  إيجابية  ألشياء  قائمة  ضع  لجوء«. 
ذكريات  )أمثلة:  لالستخدام  جاهزة  تكون 
من  قليلة  سطور  أو  ملِهمة،  أقوال  جميلة، 
الِشعر، أو بعض أغاٍن حسب ميولك( ليمكنك 
هنا  يتجول  عقلك  وجدت  كلما  فيها  التفكير 

وهناك في ذكريات سلبية.     
وهي تقول عن نفسها: »أنا جريتِشن روبني، 
الطبييعة  اكتشاف  هوادة  بال  تحاول  كاتبة 
حياة  عيش  نستطيع  كيف  لتفهم  البشرية 
جاهزة  حلول  توجد  ال  أنه  وأعتقد  أفضل. 
أوفر  أو  سعداء،  ليصبحوا  الجميع  تناسب 
صحة، أو أعلى إنتاجية، أو أكثر إبداعًا. فنحن 
أكثر  يناسبنا  وما  أكثر  أنفسنا  نعرف  عندما 
وما يفيدنا أكثر نستطيع تغيير عاداتنا وبالتالي 

تغيير حياتنا.«
ونحن في الحقيقة، بعون الله، يمكننا أيضًا 
رومانسية  أشعار  بعض  احفظ  ذلك.  نفعل  أن 
أشياء  في  تفكر  نفسك  تجد  وعندما  تحبها، 
تالوة  في  ابدأ  املاضي،  في  حدثت  سلبية 
فورًا  هذه  تحوز  وسوف  روحك،  على  أحدها 
عن  وينتج  السلبية،  عنك  وتبعد  تركيزك  على 

ذلك تعزيز فوري ملزاجك ورفعه إلى األفضل.
سادسًا: عندما يحدث لك أو ملن حولك شيء 
بألفاظ  يتفّوه  أحدهم  تسمع  أن  مثل  سلبي، 
قطرات  سقوط  تخّيل  بغيضة،  أقوال  أو  بذيئة 
املياه  من  كبير  وعاء  في  األسود  الحبر  من 
البداية  في  يكون  الحبر  أن  ومع  الصافية. 
فسرعان  السواد،  حالك   .. جدًا  أسود 
حتى  املاء  بباقي  سيختلط  ما 
ستراه  ما  وكل  لونه،  يذهب 
املاء  هو  ذلك  بعد 

الصافي مرة ثانية.
احتفظ  سابعًا: 
لالمتنان  بقائمة 
التشكرات.  أو 
دقائق   قضاء  إن 
مساء  كل  قليلة 
تفكر فيها وتكتب 
إيجابيات  كل 
سيساعد  اليوم 
على  عقلك 
مع  االنسجام 
في  اإليجابيات 
وبتركيزك  حياتك. 
الدائم على الطيبات، 
تجديد  من  ستتمكن 

من  ملزيد  عقلك  داخل  الكهربائية  األسالك 
السعادة والرضا. 

بملف  تحتفظ  بأن  إحداهن  توصيك  ثامنًا: 
مرة  كل  وفي  املجد«.  »ملف  عليه  تطلق  خاص 
يشكرك  أو  أحدهم  فيه  يمدحك  بريد  تتسلم 
آخر على شيء فعلته أو تتلقى هدية في مناسبة 
من  تقدير  رسالة  تتلقى  قد   

ً
مثال أو  تخصك، 

الرسائل  هذه  بطباعة  قم  العمل،  في  رئيسك 
احتفظ  املجد«.  »ملف  في  وضعها  الورق  على 
بمواهبك  ويشهد  شخصيتك  يثبت  شيء  بكل 

وأعمالك وما تقدمه في حياتك من روائع.
وقت  أي  في  عليك  هجَمت  إذا  ذلك،  وبعد 
تناول  املعنويات،  التي تخفض  السلبية  األفكار 
الثقة،  بكل  فيه  ما  واستعرض  املجد«  »ملف 
قمت  أفعال  من  عليك  به  الله  أنعم  ما  فتتذكر 
وتقديرهم  وحبهم  بها  الناس  واعترافات  بها 

لك.
ثانيًا  )البند:  هانسون  ريك  يوصيك  تاسعًا: 
باإليجابيات  السلبيات  توصل  بأن  أعاله( 
بكٍل  بالتمسك  ذلك  فعل  ويمكنك  حياتك.  في 
تحتفظ  بينما  ووعيك،  ذاكرتك  في  منهما 

باإليجابيات بشكل أكثر بروزًا.
في  تشترك  عندما  بالبهجة  تمتع   :

ً
فمثال

تشعر  الذي  الوقت  ذات  في  يسّرك  نشاط 
من  خلفيتك(  )في  التخوف  أو  بالترقب  فيه 
العرض التقديمي الذي عليك أن تقوم به في 
العمل. إن احتجازك لكٍل من هذين الشعورين 
الوقت نفسه  اإليجابي والسلبي في عقلك في 
ال  منهما  كال  أن  تتذكر  أن  في  سيساعدك 

يعتمد على اآلخر.
عاشرًا: ينادي الصحفي واملحامي األمريكي 
االستشارية:  الشركة  صاحب  شوارتز،  توني 
الذي   ،»Energy Project الطاقة  »مشروع 
يساعد األفراد واملنظمات على النمو والتحول 
االزدهار  يستطيعوا  حتى  الهيكلة  وإعادة 
الكامل«  االنشغال  »قوة  كتاب  ومؤلف  معًا، 
 ،)2003 )فبراير  لور  جيمس  مع  باالشتراك 
للسلبية  االنحياز  على  التغلب  بإمكانية  ينادي 
»التفاؤل  عليه  يطلق  ما  ممارسة  طريق  عن 
الواقعي«. وهذا يعني أن تتلو على نفسك أفضل 
املوحية  التفاؤل  وقصص  التمكني  قصص 
عاش

ُ
بدون أن تنكر أو تقلل من حقائق الواقع امل

االنحياز  بأن  القول  يمكن  الختام،  وفي 
جميعًا  تتملكنا  نزعة  أو  ميل  هو  للسلبية 
وهي  بالسلبيات.  التنبؤ  أو  الستكشاف/ 
)إنسان  األول  اإلنسان  أيام  وآثار  بقايا  من 
تترصده  األخطار  كانت  عندما  الكهوف( 
شجرة.  كل  وخلف  مكان  كل  في  وتتخفى 
ونحن يمكننا، بعون الله، أن نتغلب على هذا 
عقولنا  تشكيل  ونعيد  للسلبية  االنحياز 
معيشة  نحو  اإليجابيات  على  أكثر  لنركز 
وملن  لنا  تعالى،  الله  بإذن  وأجمل  أفضل 

حولنا. والله أعلم.


