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 دخل امل
الثقافة اذلاتية اليت تفعل  تمنية يفراثية ميكن كبحها الغريزي للفرد عوامل و   سلوكبل   يتحمك

 ة والترصفات اخلارجة عىل قـ  اجملمتـع وأأعرافـ .يغري السو  أ ليات العقل لضبط السلوكيات

 ت قـ  اجملمتـعاختلـ  ري عـادلغـ و النظام احلامك فاإن اكن النظـام مسـتادا   ويتوقف ذكل عىل

ــؤ رف  ــراد ســلبا  يف ســل ي ــث تنحنــدر يــو احلضــي  وك أأف ــا  ،وترصــفا ح حي ــتالءممب  ي

 .وأأخالقيات احلامك

يترصف عىل يو يتوافق ورغبات احلـامك  يف اجملمتع قهرية ومذةل ا  ظروف وحني يعيش الفرد

ن اكنـت  ،اتيـةذلحنـاف  عـىل مصـاحل  الي والكذب واذلل ومييل سلوك  أأكرث يو النفاق واإ

 عىل حساب مصاحل الآخرين.

مؤرشات لغة جسد  تكشف كذب  اإن ذب فاكالتسرت عىل الكم  ال الكذاب حاول وهمام

ل من خالل وليس سهال  ـ  ذب مـع مـؤرشات الكم الـاكتوافـق ي أأن كثف ـ مل اتدريب ل ااإ

 لغة اجلسد. 

بـني أأفـراد اجملمتـع  يةخيـل بلعالقـات السـو  ،التعدي عىل حقوق الآخرين دعىل يو مؤكو 

نـافس صومات بسـبب تنـاح حـالت احلسـد والغـرية والت اخلاخلالفات الشخصية و فزتيد 

 غري املرشوع.

وى ذاكء عـىل مسـ ت يتـوافر حمتباينة بني البرش فعـدد قليـل مـهمس توايت اذلاكء  ومبا أأن

 نمـ  ومه دذاكؤمه حمـدو  مس توى البرش  ى منوالغالبية العظم لأفاكرامنتجي  ومه من عال  

 احلياة العامة.للك مهام يف الأدوار  ءداأأ  ، وبذكل ختتلف مس توايتلأفاكرامس هتليك 

ن الرتامك احلضاري للبرشية عرب التارخي مـن  أأنـت  ومـانتاج الأذكياء ل حمدودي اذلاكء  هو اإ

 .للحنارض وجودل  من دون و تقدم البرشية  أأدى اإىل ،علمي بداع ثقافة واإ 
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ن اكن احلــامك عــادل   عب  شــ وجينــب  الازدهــارو قــدمتل ا عا  ســ يعمل عــىل بنــاء  متــ فــ قومثاإ

ن اكن ،فيحظى اجملمتع بلسـ تقرار والأمـان وب والرصاعات العرقيةاحلر  احلـامك مسـتادا   واإ

فقـار وجاهال  س يعمل عىل اإخضـاع اجملمتـع ب ويقحـح شـعب  يف رصاعـات عرقيـة  لعنـف واإ

 تقال الأجيال.س  م  ىلعيض دمر الاقتصاد ويقفي نمع اجلريا احلروب فتعلوي 

 ل مبحناور رئيسة ومالحق:صو ف مخسةيتأألف الكتاب من املدخل و 

ــة اجلســدالفصــل الأول   ــزي ولغ ــور الأول ( الســلوك الغري ــورين رئيســني: اأ حبــث يف حم

 ، واأور الثاين  لغة الالكم ومؤرشات لغة اجلسد(.(لبرشية والسلوك الغريزيالطبيعة ا 

ات فـ رين رئيسـني: اأـور الأول  اخلال( حبـث يف حمـو ءالعـدت واالفصل الثاين  اخلصوما

ء بني ، واأور الثاين  العالقات الشخصية والعدا(اد اجملمتعبني أأفر  الشخصية واخلصومات

 أأفراد اجملمتع(.

رين رئيسـني: اأـور الأول حبث يف حمو ( العامة الفصل الثالث  العمل الإبداعي يف احلياة

 ياة العامة(.حل ت النجاح والفشل يف ا(، واأور الثاين  أ ليايعبداالإ  أ ليات العقل والعمل 

 رين رئيسـني: اأـور الأولحبث يف حمـو الفصل الرابع  الرصاع النفيس مع احلياة واملوت( 

 احلياة واملوت(. رصاع اذلات مع الرصاع النفيس مع اذلات(، واأور الثاين  

 الســلطة  ني: اأـور الأوليسـ ئ ر ن يرحمـو حبــث يف الفصـل اخلـامس  السـلطة واحلـرب( 

 ين  احلرب والتسوية الس ياس ية(.ور الثا، واأ(واملعارضة

 .اب بلإنلكزيية، وملخص الكتوأأخريا  اخلالصة، واملراجع 

 2020 ترشين الثاين س توكهومل 
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 لغة اجلسد. لغريزي و السلوك ا الفصل األول:  

   والسلوك الغريزي   الطبيعة البشرية 
، لكـن  وطموح   ونشاط تقدار فعالي مب اجملمتع ويتأأ ر ب يف يؤ ر  عيامتجا ناكئ الإنسان اإن

بسـ يطا   ونيكـ  لي ع اذلي يعيش عىل هامش اجملمتع تأأثري  يف اجملمتع أأو تأأثري اجملمتع  نسانالإ 

 . والطموح لنشاطا ىلاإ  فتقد  ي لأن

 ،ب املهـناأأصـ  بـني يف اجملمتـع ملحوظـا  خاصـة عية فـ  بيهـاجامتالا اتنتنافس الاكئ  ناإ 

يف والتقدير ظوة احل لحصول عىلتسلط أأو لوال  نةلفرض الهي  نافسزبئن أأو الت لكسب ال

نو  ،ليةلق  تكون بني أأفراد  فسالتناحدة    اجملمتع بس يطا   نولكام اك  .اجملمتع معقدا   عمتجمل ااكن  اإ

  .ار اخملتلفةو دالأ ل حتالل راد فة التنافس بني أأ زادت حد

 التقدير".  يل رغبتك يف ن هو   ،ة البرشيةق مادأأ يف الطبيع أأع  ن"اإ  :يس يليام مج ل و يقو 

الـيت  املرشـوعة والأسـاليب نشاط  الاجامتعي وطموحـ يف اجملمتع عىل  دالفر  دور فوقيت

ق حتق كوهنا ةرشوعاليب غري امل يعمتد الأس  ك منكن هنااصة، لقيق أأهداف  اخلتح ل  هايعمتد

حتيـال داع والاخلاأأساليب ب مرة   تكونو  ةملعاات اعىل يو أأرسع وخارج الس ياق  فهداأأ 

يعا  يرتضـي  نح دورا  وضـ يـ ف ملتنفـذين يف السـلطة أأو اجملمتـع ا ومتلقزتلف لااليب س أأ ب ومرة  

     .ر وقد لنفس 

ق ح القلــ علـه ويبــدو ،السـلطة ورجــالاملتنفـذين  اإىل البرشــ  مـن لـق الكثــريويمت يزتلـف"

  .1"ةيس  ف ض ن أأمرامن  غرمعاان ح منذ الص وف بسببخلوا

وغري  فسة املرشوعة مع الآخرينء عىل املنااكمن ضعف القدرة واذل عاف النفوسض يعاين 

 ســعون اإىلقــرارا ح و  اذ اختــ ن للصــرب والتــأأين يف يفتقــدو ، و ا حار جملــ  الــتعم ين عــىلقــادر 
 

 .901ص  2012لرايض ، اللنرش نبياكالع  أأبو البصل، دار بد اللطيفمجة ع ر ت ين "الإتقان"رت غر برو 1
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مقابـل ذكل تقـد   ونعدسـ توم  .كـريأأو ف ين ذل أأي هجد بـديعة من دون بماكسب رس 

آراءمه عــىل يـ بــا  وغال  املســ توى الشخ ـ  ىلة عـ كاــري التنـازلت ال  مبــا  ،رسيــع و يبـدلون أ

  املوقف واملصلحنة الشخصية. يقتيض

 حيالـرن مـع مييلـوو  ،رسيعة حصد نتاجئاإىل و سعون  العامل للصرب محقى يفتقد الكثري من"

  .2"عد من أأنوفهحبأأ  تعدىل ت  رؤيهتحو 

كون مرتددا  يف اختاذ القرارات يو  فسبلن من انعدام الثقة شخصيةف ال لضعي الفرد ااين ع ي

 .ليشعر بلأمـانسلطة ما أأو  لشخصاتبعا   يصبح ، ذلكلجاانو  ؤوليةسخيىش حتمل امل و 

ر  طور لأن  يكـ ابل للت قوغريرصفا ح  سلوكهح وتيقدل الآخرين يفيكون بليدا   يف الغالبو

نفسـ  ويـت ىل  نمـ رث أأكـ  لـهحالاعامتد ع ويفضل ،نير لآخجتارب ا اب منسكت الاالتعم و

 أأو دور ما يف اجملمتع. ف  مبهمةجنب تلكييت عن املسؤولية رسيعا  و 

 ،دقـ ىش النخيو ومراوغا   فيصبح مرتددا   من انعدام الثقة بلنفس ضعيف الشخصية يعاين "

 .3" علي ديعمت ول طورعم ول يتل يت ذلكل

ث ب ويصع  ةي الشخصية الضعيفة غري اجلديرين بلثقميكن تشخيص ذو  ت وجـودمه يف بااإ

بداء الر  أأو ران خالل احلو مامجلاعة   ر شـعرون بلتـوت فهـح أأي والاس امتع للـرأأي اخملـالفاإ

و ة أأ غـري وا ـ  هححروف ج ار خمو  عال   وتوص ةكبري  برسعة حندثونيتو  من دون أأي سبب

 موعـد والتوتر رتباكالا حاةل نتمن ع بطريقة عشوائية ادمهوأأجس حهيدوحيركون أأي ،ومةفهم 

   لنفس.بة ثقال 

 
 .81ص  9200، أأبو ظيب ةلكممر أأبو هواش، دار الاة سب" ترمجاحلر  ت غرين "اسرتاتيجيةروبر  2
برابرشية" تر ال  يعةلطب "قوانني ا نريغرت روب 3 لدلراســات، املدينــة  اليك ومحمد الإدر يس، دار املــاليكامل  همجة اإ

 .153 ص 2019ملنورة ا
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لتأأكيـد  ،الكم الآخـرين قاطعـةاملرتفـع وم حصـو بينـة ه ل لفرض ا الشخصية عفاءض سعى "

 .4"وا حذ

 يعـي ومقاطعـةطب  غـري يـو عـىل العاليـة  حأأصـوا نقدمه بصورة علنية عىل لكن لو جرى

ما نفسهحلأ  نتهبونرسعان ما ي  ،خرينالآ  الكم  ضعف افتضاح فورا  خش ية اينسحبو أأن  فاإ

ما ،يو أأكرب ىلع حخشصيهت لتش تيت الانتاـا  عـىل  مع الآخرين يةب ن تعلون مشلكة جايف  واإ

ما ،خشصيهتح ضعف  رخانال  الضعف لإخفاء ينجملاراة الآخر  فورا   تغيري سلوكهح اولونحي واإ

  .هتحشخصيل 

 .5اإىل ذكل"ن يضطروحني  ،ريون سلوكهح فقطس يغ النا"

ك  عـىل يـو لكـي لويتغـري سـ  قـوةوال ةالشخص الضعيف الشخصية السـلطلكن لو منح 

سقاط فيحناول جاارمه عىل خرينعىل الآ ذات   اإ بلتعايل والإهانة  لهحم يعاو والزتلف  المتلق بإ

عـىل الآخـرين  اه سـقط سة والنذاةل و اخل  اتيسلوك من ذات  لك  طردلي ،عيوا عىل يو ل

  .شانقاحلوار وال  اليت ل تقال والقويةخصية املتسلطة دور الش ويتقمص 

ن كنت ترغب أأبر  يقول  طة والقوة".منحن  السلخشص ما فأأ بار يف اخت اهام لنكولن: "اإ

ن  رد  شــعر الفــ ي فلكــامجامتعــ والا قرة يصــنعها اأــيط الأرسيالشخصــية القويــة واملســ تاإ

بقراراتـ    وواثقـا  نفسـ زتا  ب ن معـ وكـ يب  طفولتـ  وشـ بايع يف والتشـج  سـ تقراران والاملأ ب

ح صـبات وي يطـور اذل مـن جتـارب الآخـرين لصـحيحاوي رتبـ لا لأن الاكتساب ،وسلوك 

عــي خشصــيت  ومســ توا  الاجامتاإىل ناســ بة تــل الأدوار امل  فعاليــة يف اجملمتــع وحي الفــرد أأكــرث

  .والثقايف

 
 .114 ص لسابقاملصدر ا 4
 .99مصدر سابق ب" ر تيجية احلات غرين "اسرت ر روب 5
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ن الشــعور " ــزز نفس ـلـ ة بوالثـقـ  انـمـ بلأ اإ ــتعم الشخصــية وةـقـ  يع ــل حتو  ،يف ال ــدم  النق

   .6"اذلات من جتارب الآخرين لتطوير والاس تفادة

لبـد مـن  هتا مـن عـدم صهتـا ـلنظر عن صغ  اـ ب ثةسلوكية متوار  اجملمتع ق   يف  حمكتت 

 سـلوك ابهليقـ  رمن  ضد الآخـ  ائ سلوك عدا  يف اجملمتع فلك عضو  صبح الفردلي  ،استيعاهبا

 مفا يتوافق مـع رغبـات مماثل ودي سلوكيقابهل  الودي السلوك  ىل خالفعو  .مماثل عدائ 

   ا ش.بة بلتع والرغ  ملصلحنةمقابلت  بسلوك مماثل لضامن ا منبد ل ، ومصاحل الفرد

ن أأو مضـطري احلهحلصـ  حني يكـون ،فقط قيمع السلوك اللطيف والتواف البرش  يتجاوب"

  .7"ذلكل

سـواء   حرصـفا تو   طـني بـ اأييات سـلوك و جيـد  يـ عـىل ذليك أأن يتفهحرد افال  عىلذلكل

 دعوناخيــ  البرشــ  فغالبيــة ح الالحــقســلوكه قــعتو و  مهردســ ية لقــراءة أأفــاكظيــة أأو احلاللف 

ن يكون يقظـا  وذل ،فات لتحقيق مصاحلهحالكم والترص بل  ن ـدع ل ي كل جيب عىل الفرد اإ

 . نيادعمن اخمل لس تغف ُ  و بسهوةل

د  الـيت التحمك بلغـة جسـ  رغري قاد كنالكم  وسلوك  لب تحمكال  قدرة عىل ادع اخمل رافو تي 

جـادة  بدلو ع،اداخمل الواعي مك العقلصياع لتحالان رف  تتكون صادقة و  الغالب يف من اإ

 .صدق و  فردلا كذب املنطوق للمتيزي بنيالالكم قراءة حركة اجلسد ومقارنهتا مع 

ن "  هتحخشصـي وفهح ا حوتصور مهة أأفاكرءعىل قرا والقدرة ،برش ل اة يع بطب  ةيقعم رفة ال ع املاإ

ّد تعـ  ـ هلهـا كثـريا  اجتن اليت  اخلفية فاتترص ل وا ةمالعا هح السلوكيةلأمناط الفهح الرتامكي  أأي ـ

  .8"نا البرشيرتكة جلنس  والسامت املشمن الصفات الفريدة  مزجيا  

 
 .153 صصدر سابق م ة"يعة البرشيلطب غرين "قوانني اروبرت  6
 .429ص  سابقدر مص ب"احلر اتيجية سرت ن "ات غريبر رو 7
 .881ص  قمصدر ساب ان"ين "الإتقت غر ر برو 8
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 اخملتلفة نهسواء  يف امل  قالصد نونباوجي هحمصاحل  ريرلمتالكذب سبيال   برش ال  يت ذ معظح

  للقـ  فالخمـ  حهسـلوك لكن  اللك يدعي ادلين والتدين نفس ويف الوقت  ،احلياة العامة أأو

     .اهب نمياالإ  من يدعون ادلينية وما

 ح يعــرفمــه ةلقــ لوا ، ويتاعــون الشــ يطانالنــاس غــارقون يف الكــذب والضــالةل أأغلــب"

 .9"قدصال

نا  مع الناقادص يكون للمرء اإنكن ل مي  دق مـع نفسـ  فالصـ يكـون صـادقا   س من دون اإ

، احلكيق مصلتحق  حاهلفس تغ او  هحلوعدم الكذب ع غريكيعين أأن حتب لنفسك ما حتب ل

ل ينفـي  ياذل اإىل كذب أأبي  وكـذب أأسـود جتزئت  ومها طةلب كذبولك مسوغات ال

  . انبة الصدقحقيقة الكذب نفس  و 

 .10؟"لكذبنتجنب انغضب ل  مأأ  بغضالتجنب نكذب لن ب أأن هل جي"

ن   حهتيصـ ض مـع خش قول احلقيقة يتعار الكذب أأكرث من الصدق لأن  حالبرش يقنعه غالبيةاإ

ون العالقة ويتحناش  حلمترير مصاحله كذابنيالع م ةقصدالا عالقة توسلونكل ي ذل، حوكهوسل

 بكـذالنصار قةل وأأ  الصدقنصار فأأ  حوقناعه حالصادقني حىت ل ينكشف زيف سلوكه مع

رغبـا ح ومن ينصـاع ل ،ريلكثل  احلسن قد ل يروق ب والترصفائلصلسلوك ان ااإ و . كرثة

     .ب  ناسيفقد صدق  وثقة ال 

جع ،حس يغضب بعضه هذاف ا  امئ"أأفعل الصواب د ن:ك توييقول مار   ".بقيهتحاب وس يثري اإ

 
 2015 تل للنرشــ، بــريوري، دار ســؤانيوس بشــ بت أأنطو ندر لس توي" ترمجة الأرش و اعرتاف تو تولس توي "لي 9

 .118، 117ص 
بــراهســ ية" ترمجــة محمــد عبــ ف ميس نجر "لغــة اجلســد النف وزيج 10 ادليــن،  ءالار عــ شــورات دمن ،  د الكــر  اإ

 .200 ص 2007دمشق 
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فة ضـالإ وا اوهلتد  سهلوبس يط  بعناية ا  مصفوفممنقا  و  ذابالكم الك عىل يو عام يكونو 

ق عقول السذج ومسامعهح وتطلق أألسنهتح لنرشها خترت  اليت الاكذبة اعةلإش ا و ش ب  علي 

يق علها ما شاء مـن تعل ال  سهل   حرة بكشام  ذات سلسةللأهنا  الهع افةضكام يه أأو الإ 

  .ولكام اكن جحح الكذبة كبريا  راجت عىل يو أأرسع  ،الاكذب مالالك

ن ف عىل خال ال فـ  ن دون رتـوشا  مـ عامـ  يكـون ،ةيقـ ي حيمـل احلق ذلا دقلصـاالـالكم ا اإ

  .ل يطربون لسامع ساذجة وول ال عقال تس توعب 

ة مازالـت تلـبس قـ احلقي بيـا ،ف العـاملللكذبـة أأن تسـافر نصـ  كـنمي" ين:و تـ  يقول مـارك

 حذاهئا".

ن الثقة بلنفس عامل همح يف زـاز ل  احلياة ااإ  ةثقـ ال  الأعـامل مـن دونيومية فالإقـدام عـىل اإ

ساس الثقة بلنفس اذلي جيب أأل يقودان امئ مرد  الأ لنجاح ادلاو  ،فشلمصريها ال لنفس ب

فاع مـن دون التفكـري دنوالا لهتورين اس تع ة املفرطة بلنفثقال  ن. واإ لاإىل عدم توقع الفش

ماكان رد لالعتقاد أأنفي يقود التؤدي مع الزمن اإىل جنون العظمة اذلو  ،الواعي خارقـة   تاإ

 .   خرينلآ ا ءذاك تفوق

ن ا  . 11لتحمك الواعي هبا فتؤدي اإىل جنون العظمة"نفس يفقدان افرطة بل ملا لثقة"اإ

ن الفرد اذل ا  يف اختـاذ القـرارات أأو رمبـا مرتدد  يكونبا  ال رين غالشك بلآخ ةعقدين ايع  ياإ

الثقـة  انعـدام ومـرّد ذكل ، املنطـقالشـك ل عـىل تكون قراراتـ  غـري صـائبة لأهنـا مانيـة

ــنب كنــ  ك بلآخــرين عــىل يــو دامئ ل مي والشــ ن  الظــ رقــة يفتكــون نفســ  غامفــن فس ل

 . فسلنقامئة عىل الثقة بة نين حبس لالتواصل الإجيايب معهح ول التعام

 .12 يسء الظن بلآخرين بصورة دامئة أأن يثق بذات "من كن مي "ل

 
 .142ص مصدر سابق  طبيعة البرشية""قوانني ال  نروبرت غري 11
 .199ص ـ مصدر سابق  جوزيف ميس نجر 12
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لك  لـيسن ف ريخـ عـة والنصـب مـن الآ اتـ  ل يتعـرض لل دييثـق بذن مـن هذا ل يعـين أأ 

الثقـة لتحقيـق مصـاحل  وهنـاك مـن  سـ تغل  ،ن أأهال  للثقـةيكوفهناك من  ايء  البرش أأسو

لكـن مـن  .  للآخـرينقتـ ث  مـنح  يفدا  دمـرت  صـبحذلن واملرارة وي بخلرء ملاخلاصة فيشعر ا

 مـن اخلسـائر اأـمتةلتقليـل با  ل يعـّد مكسـ   ،جانب أآخر انكشاف اخملادع عىل يـو ماكـر

 .    ع مة اقصداس مترار ال

منـا ،ال يعـين أأنـك فشـلت يف كسـب ثقتـ فـ  صـا  مـاكل خش"اإن خيذ ة:ميتقول حمكة قد  واإ

 . فة"ئالزا زحت يف كشف هويت 

 ا  جينيـ  ال  فقـد يكـون هنـاك خلـ  وف اأيطـة والظـر الوراث بلعامل  سلوك الإنسان يتأأ ر

يـة رس أأ ت امـن تـأأثري  ردطـة بلفـ ف اأيتكـون الظـرو أأو دواين ورث عوامل السلوك العـ ي

ن التشخيص املبكر ل .فيصبح عدوانيا   يف سلوك  السويسلبا  تؤ ر  ،واجامتعية ل عوامـ لواإ

لتقليـل تـأأثري   ،سـويل ا وكسـلل اميـ  اإىل وتقو  تـ معاجل  مـن مكنيُ  تلاخمل  كو لساملؤ ر يف ال 

 .الإنسان جيهل نفس ف الاجامتعي اأيط يف السليب

البرشـ  مـن فعدد غري قليـل في  للاخل حكن اإصالت  ل ميذا فردمن دون أأن يعي ال ذلكل

ك لو لسـ و اي اع اندفسبب  بطل يعي بلض  وأأ سوي ل ا ل يعرف السلوك السوي من غري

  ؟.كيف ميكن تقو  ذات و  ،غري السوي

ادلفاع عن نفس  بسلوك عدواين لشعور  بلهتديـد  الفرد جترب ا تكون العوامل اأيطةورمب

ن غري سلوك  متاما  تل   ةر مغاي  ا  ظروففرت  و تو ل امبرو   ،حميط  الاجامتعياملتواصل من  تعي . اإ

املسـاس مبصـاحل عدم يح و ص و ي ىلعاحلك صم ققتتحمك بسلوكك مبا حي ذاتك يعين أأن

     .الاجامتعيوعىل املس توى اذلات  احليات  يتحسن واقع الفرد ذكل، وبالآخرين

تصــبح حياتــ   ، قعـ واويعــي  أأكـرث ن نفســ عـرف الإنســاي حــني"يقـول أأنتــون تشـخوف: 

 ".أأفضل


