
 (1كيف تعيش على هامش احلياة؟ )

  د. ايسر بكار
 مقاالت للكاتب
 هجري  25/2/1429 - ميالدي 04/03/2008 اتريخ اإلضافة:

       20زايرة: 

 
إذا نظرَت إىل الناس من حولك ستجُد أن الكثري منهم هم أشخاص )عاديون(.. ال حيركون ساكًنا وال يسكنون متحركاً، هم  

م غثاء كغثاء السيل؛ يتأثرون وال يؤثرون، وال يُهتم لشأهنم وال يقام لوزهن -صلى هللا عليه وسلم-كما وصفهم رسول هللا 
مثَن عيشهم فيها.  -أحياان  –حساب، وبلفظ آخر: يعيشون على اهلامش دون مشاركة مهمة يف هذه احلياة بل تدفع احلياُة 

ولكن أن هذا سيكون من أدواء أمة اإلسالم يف العصور املتأخرة، وقد صدق.  -صلى هللا عليه وسلم-لقد نبأان رسوُل هللا 
 َل..؟ملاذا يعيُش كثرٌي من الناس هذه احلا

 
 دعنا نستكشف ذلك مًعا عزيزي القارئ يف النقاط التالية:

 أواًل: كيف تنظر إىل نفسك؟
تَ ْعَلُم أننا حنمل آراء متباينة جتاه اآلخرين، فمنهم من حنرتمه ونثق به، ومنهم عكس ذلك، لكن أريُدك أن تقف حلظًة، وتبحث 

كيف تنظر إىل نفسك؟ كيف تصفها مله عن نفسك أنت!  عما حتمُله من )فكرٍة( جتاه شخص، ليس بعيداً عنك، ما حت
إن الذين يعيشون على هامش احلياة يرون أنفَسهم أقلَّ من الناس، وأضعَف قدرًة ومهارة، وأضعَف من أن يشاركوا  وتقدرها؟

ل ذي أمهية، بفعالية يف صناعة األحداث، وجتدهم حيدثون أنفسهم طوال الوقت: )أان غري كفء، فاشل، مل أقم يوماً أبي عم
وال حيبين أحٌد من زمالئي..(، وهكذا العشرات من األوصاف اليت تنتهي إىل نتيجة واحدة: هي الشعور ابإلحباط والضعف 

 وقلة احليلة.
 

( أمام اختاذ قرار مهم؛ كان هذا القرار هو عدانن( و)عماد( النفسية اليت بدأت عندما وقف )البانوراماأتمل معي هذه )
 ر اللغة اإلجنليزية الذي سيسهل على كل منهما احلصوَل على منحة للدراسة اجلامعية يف اخلارج.اجللوس الختبا

 
 انظر كيف تسري هذه احملادثة الداخلية لكل منهما:

(، يقول يف نفسه: )جيب أن أجتاز امتحان اللغة اإلجنليزية، فهذا سيسهل علي احلصول على منحة ممتازة(. بدأ عمادلنبدأ ب  )
(. تربق أمام هل ميكنين أن أفعلها؟ هل سأجنح؟القلُق والشك يف نفسه. يلجأ إىل عامله الشعوري ألخذ االستشارة: ) يساوره

-عينيه صوُر إخفاِقه يف املاضي، ومن مث هتويٌل لالختبار كما أخربه صديُقه، وكما يتناقل الناس عنه. ترتدد على مسامعه 
يقللون من قيمته، ومن قدراته ومهاراته. يصل إىل النتيجة: )أوه.. ال.. ال.. ال أصوات قدمية ألساتذة وأصدقاء  -كاهلالوس

أستطيع.. أان.. ال.. ال.. ال ميكن(. يقف حلظة أخرى لرياجع قرارَه. تربق أمامه اثنيًة مرارُة األمل من اإلخفاق يف االختبار. 
متناعه هذا حىت يهدئ به نفسه، فيقلل من أمهية يصر على قراره اثنية، وحيجم. ومن مث ينشغل ابلبحث عن سبب مقنع ال

االختبار ابلنسبة له: )هل هو مهم؟ ال أظن.. أكيد هناك طريقة أسهل.. أسرع.. أكثر فعالية.. سأجد بديالً له!( مث ميضي 
 لينشغل أبمر آخر، وتضيع عليه الفرصة!.

 
طوياًل: )جيب أن أجتاز امتحان اللغة اإلجنليزية، فهذا ( ميتلك مهارة شعورية أفضل. مل يستغرق اختاُذ القرار وقتاً عدانن)
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هل ميكنين أن سُيسهِ ل عليَّ احلصوَل على منحة ممتازة(. بدأ يساوره القلق والشك بنفسه. يلجأ إىل عقله ألخذ االستشارة: )
إذا كان اجلواب نعم فلم  مل ال؟ هل من املستحيل اجتيازُه؟ هل فعلها أحٌد قبلي؟(. يدق قلبه بسرعة.. )أفعلها؟ هل سأجنح؟
(. يعود إىل عامله الشعوري اثنية.. تربق أمامه صوُر جناحاته السابقة، واإلطراء الذي كان يسمعه من ال أفعلها أان أيضاً؟

كن لو احتاج غريي إىل شهرين لالستعداد أساتذته ووالديه. يقول يف نفسه: )صحيح أنين لست متمكناً من اللغة اإلجنليزية ل
لالمتحان، فقد أحتاج إىل ثالثة أو أربعة أشهر(.. )ما أعرفه جيداً أين لو بذلت اجلهَد الصحيح ألداء عمل ما فسوف 

أجنزه(.. )سأفعلها.. سأفعلها(. مث ينصرف إىل دراسة كل اخليارات املمكنة لالبتداء الصحيح كاستشارة من اجتاز االختبار 
 نفسه، والبحث عن مركز جيد ملساعدته يف ذلك.

 
عندما نكون على أبواب اختاذ أي قرار ملواجهة حتٍد أو اجتياز  -َوَعْيناها أم مل نَِعها–هذه احملادثة النفسية حتدث لنا حنن أيضاً 

ن من املمكن أن تقلب حياتَنا عقبة ما. هذه احملادثة هي املسئولُة مباشرًة عن حتقيق أو ضياع كثري من الفرص الرائعة اليت كا
 وترفعنا إىل مراتب عليا. 

 
( عن أنفسنا يف حتديد مدى فعاليتنا وجناحنا يف أفكار( و)قناعاتنعم لقد أثبت العلُم احلديث األمهيَة الكبرية ملا حنمله من )

ازاهتم تعتمد على ما : إن مستوى محاس الناس وحالتهم الشعورية وإجنBanduraبندورا احلياة.. يقول العامل القدير 
 يعتقدونه عن أنفسهم أكثر مما هو حقيقي على أرض الواقع. دعين أكرر: ما يعتقدونه عن أنفسهم هم.

 
 أتمل معي هذه القصة:

( رقماً قياسياً؛ إذ كان أوَل شخص يقطع مسافَة امليل يف أقل من أربع روجر ابنستريم، حقق العدَّاء العاملي )1954يف عام 
 دقائق.

 (.روجر( عد اء قطَع امليل يف أقل من أربع دقائق كما فعل )37دهش يف األمر أنه خالل عام واحد استطاع )امل
 

 أليس هذا غريباً؟
 هل تعرف ملاذا استطاعوا فعل ذلك؟

وا معتقداهِتم.. إذ أصبح من )املمكن( لديهم أن يُقطع امليُل يف أقلَّ من أربع دقائق، وبسبب هذا  -فقط-ألهنم  التغيري غريَّ
 يف معتقداهتم، قاموا بتغيرٍي يف أدائهم حىت حققوا هذا اإلجناز. 

ولذا أريد منك أن تبدأ من اليوم يف مراقبة حديِثك مع نفسك حول نفسك، وامنعها من أي اسرتسال يف احلديث والتقدير 
قاطًعا على أنك تستحق النجاح واإلجناز  السليب، واسرتِجْع حَلَظاِت جناحك وانتصارك، وَلمِ عها يف ذهنك، واجعل منها دليالً 

  والعيش وسط األحداث ال على هامشها.
 

 اثنياً: أين تقع عقدُة التحكم لديك:
على طريقتنا يف رؤية القوة املؤثرة واملغرية يف األحداث  Locus of controlعقدة التحكم يطلق العلماُء مصطلَح 

أن عقدة التحكم خارجية.. فنجاُحه أمٌر حتدده الظروُف وضرابُت احلظ  من حولنا.. والناس هنا صنفان: األول من يعتقد
وأهواُء اآلخرين ومساعدهتم. ومثل هؤالء يتطلعون دوماً إىل اخلارج )أشخاص، أحداث، ظروف( وينتظرون حىت لو طال 

 على هامشها. االنتظار. وكثريًا ما ينتهي هبم احلاُل إىل احلسرة على حاهلم والتذمر من هذه احلياة والعيش
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والصنف الثاين يعتقدون أن عقدة التحكم داخلية.. إذ يرون أهنم هم من يبسطون أتثريهم وقوهتم على جمرى األحداث من 

حوهلم وهلم يد كبرية وأتثري مهم يف تغيري جمراها أو التحكم هبا بعد مشيئة هللا وإرادته. مثل هؤالء يعتقدون أن التغيري يف 
يتوقف على ما يبذلونه هم من جهد يف ترقية أنفسهم وحتسني أدائهم.. هذا املعتَقد حيول كل دقيقة  حياهتم هو داخلي أي

 من حياهتم إىل فرصة للتطوير والتغيري، وهكذا ومع مرور الوقت جتدهم يف عمق األحداث فاعلني ومؤثرين.
 

مساء منهكني متعبني.. لكن السؤال الذي  نقضي الساعات الطويلة كل يوم يف أعمالنا، ونعود كل -أان وأنت-تذكر أننا 
أريد أن نسأله ألنفسنا دوماً: كم خنصص من الوقت يومياً للعمل جبد على أنفسنا؟ الحظ الفرق. أن تعمل جبد على نفسك 

 أمر خمتلف عن أن تعمل جبد يف عملك، صحيح أهنما قد يلتقيان أحياانً لكنهما غري متطابقني أبدًا، أرجو أال تنخدع فتظن
أن بذل اجلهد يف العمل يكفي لرتقية نفسك وحتسني أدائك، وتذكر أن املهم هو ما تكسبه أنت يف آخر املطاف من مهارة 

 ومقدرة وتطوير ألدائك..
 

 وفقنا هللا مجيعاً بتوفيقه وللحديث بقية..
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