
 اإلنسان االيجابي والسلبي

مع  أثناء تعاملهفي حل كل مشكلة تواجهه بعقالنية وواقعية هو اإلنسان الذي يفكر االيجابي  اإلنسان

وليس  المناظرة الكالمية حول المشكلة المعنية حالسلبي في كيفية رباإلنسان يفكر فيما ، غيره من الناس

عن إنتاج المزيد االيجابي  اإلنسان يتوقفولهذا، فيما ال . ، ما يجعله يزيد تعقيد المشكلةحلها كيفية في

 يرى وفيما. لتبرير الفشلعذار ال يتوقف اإلنسان السلبي عن ايجاد المزيد من األفكار اللالقة، من األ

السلبي مشكلة  اإلنسان ، يرىبين الناس لنشر الوئام وفرصة سانحة لكل مشكلة االيجابي حالا  اإلنسان

ي   ،حفي كل حل مقتر لهذا، فيما يلتار  .في المجتمع اللصاماللالف وسهم في تعميق أسباب وبالتالي 

، يتصرف اإلنسان كي ال يجرح شعور غيره من الناس اإلنسان االيجابي كلماته بعناية فائقة ووعي

 من دون تفكير في العواقب كالمه يأتي جزافاا  على أساس أن الكالم ال قيمة له، ما يجعلعادة السلبي 

    .التي قد تؤذي مشاعر غيره من الناس من أصحاب القضية المعنية

في حل مشاكلهم وتلفيف من الناس  غيرهااليجابي إلى مساعدة اإلنسان من ناحية ثانية، فيما يتجه 

غيره  فيما يتوقع من ت والكسل،السلبي إلى االستكانة للظلم والكب اإلنسان والتعاطف معهم، يتجهآالمهم 

مع ذلك، يجه . هيدي من صنع التي كثيراا ما تكون تلفيف آالمهيساعدوه في و أن يتعاطفوا معه من الناس

، ألن ضعف ثقته بنفسه يقوده إلى لذ بنصائحهمء اآللرين وعدم األآرا إلى إهمال غالباا اإلنسان السلبي 

عبة لكن حلها ممكن، إن المشكلة ص عادة االيجابي اإلنسان فيما يقول ،لذلك. عدم الثقة بغيره من الناس

يتجه إلى لوم اآللرين ما يجعله ، ن المشكلة سهلة لكن حلها صعبإ غالباا  السلبياإلنسان يقول 

االيجابي إلى الترحيب بكل فكر جديد والنظر  اإلنسان إضافة إلى ذلك، يتجه .وتحميلهم مسئولية الفشل

 .كل فكر جديد والنظر إليه بعين الريبةفي  كالسلبي إلى التشكياإلنسان إليه بعين األمل، فيما يتجه 

، يميل اإلنسان لبناء مستقبل أفضلوفيما يحلم اإلنسان االيجابي في كيفية تحقيق أحالمه والتلطيط 

تسنح له بين السلبي إلى االستكانة واالعتماد على الحظ، ما يجعله غير مؤهل الغتنام الفرص التي قد 

وفي ضوء انطالق االيجابي من ثقة بالناس والمستقبل، وانطالق السلبي في المقابل من . الحين واآللر

، "عامل الناس كما تحب ان يعاملوك"شك في الناس والمستقبل، فإن األول يتصرف على أساس مبدأ 

 ."وكاحذر الناس وحاول أن تلدعهم قبل أن يلدع"فيما يتصرف الثاني على أساس 

اإلنسان االيجابي شلص منتج، ولذا يميل إلى حب عمله ألنه يرى في العمل فرصة لتحقيق ذاته وتأمين 

أما اإلنسان السلبي فهو شلص قليل اإلنتاج، يميل إلى كراهية عمله ألنه ال يرى في العمل . مستقبله

لثقة والتفاؤل، فيما يدفع الثاني وهذا يجعل األول ينظر إلى المستقبل بعين األمل وا. سوى األلم والمعاناة

 . والتشاؤم واللوف إلى النظر إلى المستقبل بعين الشك



إن ايجابية التفكير، والنظر إلى المستقبل بعين األمل تدفع اإلنسان االيجابي عادة إلى التمسك بالقيم 

لتفكير والنظر إلى أما سلبية ا. واأللالق والقانون، وعدم التوقف طويالا أمام صغائر األموروالمبادئ 

والمبادئ واأللالق  القيم عنالمستقبل بعين الشك والريبة فتدفع اإلنسان السلبي عادة إلى التنازل 

لذلك، فيما يقوم األول بالمشاركة الفاعلة في صنع الحدث وتشكيل . ، والتمسك بصغائر األمورأحياناا 

وأفعال ، تصنعه األحداث وتحدد الظروف المستقبل، يترك الثاني نفسه ومستقبله عرضة لتقلبات الزمن

 . مستقبله وموقعه من المجتمعغيره من الناس 

ويمكن القول بالتصار إن اإلنسان االيجابي جزء من ثروة المجتمع التي ال تنضب وال تتوقف عن 

أما اإلنسان السلبي فيشكل عبئاا على نفسه وعلى المجتمع، يألذ أكثر . العطاء، يعطي أكثر مما يألد

أو التعامل  ،مما يعطي، يشتكي ويتذمر من كل شيء تقريباا، لكنه ال يفعل شيئاا ذا قيمة لتغيير واقعه

 .التي تكاد ال تفارقه بعلمية مع أسباب الشكوى والتذمر
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