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شهيرة  مقولة   ) بنفسك  نفسك  اعرف   (
معناها  لكن  بسيطة  تظهر  لــســقــراط، 
نعيشه  ما  مع  ويتوافق  متقدم،  جد  وصداها 
حياتنا  في  وتقلبات  إرهاصات  من  حاليا 

اليومية.
عاشتها  التي  التاريخية  الحقبة  كانت  إذا 
الفكر  بذيوع  اشتهرت  اليونانية،  الحضارة 
في  اليونانيون  اعتمد  فقد  والفلسفة، 
الذات  مركزة  على  وتصوراتهم  مقارباتهم 
داخل  انفعال  أو  حركة  كل  محور  وجعلها 

املحيط.
منها  والتقرب  الــذات  إلى  فالنزوع  لهذا 

واكتشاف أغوارها وغياهبها أمر مسلم به.
على اعتبار أن اإلنسان دائما تّواق وشغوف 
محاوال  الخفية  النفسية  حياته  أغوار  بسبر 

استيعاب وإدراك طالسيمها ورموزها.
النفسية،  دواخلنا  في  والغوص  التبحر  إن 
والنقد  واملالحظة  الكشف  آلية  وإعــمــال 
االرتقاء  إلى  المحالة  بنا  يــؤدي  والتقييم 
والوضوح واملوضوعية في الحكم واإلمساك 
على  امللقاة  وااللتزامات  القرارات  بزمام 

العاتق تجاه ذواتنا وتجاه الغير.
الذات؟  ومعرفة  مكاشفة  من  املغزى  فما 
قوتنا  مــواضــع  إلدراك  وسيلة  هــي  فهل 
لتحديد  آلية  هــي  هــل  ضعفنا؟  ومــواطــن 
وهل  واإليجابية؟  السلبية  انفعاالتنا  وتحليل 
واحتياجاتنا  انفعاالتنا  أداة مناسبة مع  هي 

ورغباتنا؟
املطروحة  األسئلة  جميع  تكون  أن  ممكن 

صالحة ومالئمة ملعرفة ذواتنا وما تختلجه.
إن مكاشفة الذات ومعرفتها من املجاالت 
وتحقيق  ــداف  األه لتحديد  أولوية  األكثر 

للتحرر  جسر  فهي  الــذاتــيــة،  ــازات  ــج اإلن
ودعم  وسند  اآلخرين،  عن  واالستقاللية 
حسن  وتقديرها  ذواتنا  في  الثقة  لتحقيق 

التقدير.
من  يعتريها  ــا  وم النفسية  املــيــوالت  إن 
وتحديد  كــشــف  يــتــعــذر  ــس،  ــب ول غــمــوض 
االعتماد  ــدون  ب وانفعاالتها،  تفاعالتها 
بموضوعية  الذات  ومحاسبة  مكاشفة  على 
ووضوح يقود إلى البحث عن الحياة الهانئة 

والسعيدة.
1. مكاشفة الذات ليس تنقيصا أو استهانة 

بقدراتنا
بحزم  اآلخرين  نواجه  أن  نستطيع  أحيانا 
واملتعارف  املتداول  فيها  نتجاوز  قد  وقــوة 
علي، لكن عندما يصل األمر للذات، ينتابنا 
جميع  وتسقط  والضعف،  التردد  من  حالة 
بها  نتستر  التي  التوت  ورقة  حتى  األقنعة، 

أمام اآلخرين.
ــذات،  الـ وجــلــد  والتفحص  التمحيص 
إعمالها  أن  ونعتقد  وناجعة،  مفيدة  آلية 

واالشتغال عليها بسيط وسهل.
في  ــوص  ــغ وال ــذات  الـ فــي  فاالستبطان 
الضوء  لتسليط  الفرصة  لنا  يتيح  أعماقها، 
واملعايير  ومشاعرنا،  تفكيرنا  طريقة  على 

والقيم املحفزة لتحركاتنا وتطلعاتنا.

إن الغوص في بواطن النفسية وفي دروبها 
المتصاص  املــجــال  لنا  يتيح  وأغــوارهــا، 
أو  ــارئ  ط أي  في  وأحاسيسنا  انفعاالتنا 

حادث قد نكون عرضة له.
زوجية،  )عالقة  االلتزام   : األمثلة  ومن 
من  )انتقال  الحياة  نمط  مالية(،  مهنية، 
تحديد  انــفــصــال،  أو  فــراق  آلخــر،  مكان 
حدث  أو  واقعة  حــدوث  جديدة(،  أهــداف 
عن  تسريح  ــاة،  وف )والدة،  وحاسم  فــارق 

العمل…(.
على  مستمرة  معركة  ــذات،  ال معرفة  إن 

الدوام.
فما بني املأمول والواقع مسافات قد تطول 
أو تقصر بحسب اختالف األفراد والظروف 
اإلنــســان  يتمناه  مــا  كــل  )ومـــا  ــن  ــاك واألم

يدركه(.
حسب  ومداها  حدتها  تختلف  فاملواجهة 

نوع وهدف املواجهة.
فمكاشفة الذات عامل مهم يساعدنا على 
ترجمة الفارق بني األسوأ واألفضل، والبحث 
الذاتي  والضبط  التحكم  وآليات  طرق  عن 

النفعاالتنا ومشاعرنا.
على  لقدراتنا  يومي  واختبار  اختيار  فهي 
فهم واستيعاب ما يجول ويخطر في بواطننا 

من إرهاصات وخواطر.
ننا من 

ِّ
فهي مصباح ينير لنا الطريق ويمك

عشناها  التي  والهفوات  األخطاء  معالجة 
ونعيشها.

ي  ا التصارح مع الذات ومكاشفتها، يقوِّ
ً
إذ

> >  النجاح الذاتي

شفيق الحوشي 

معرفة الذات نضال وصراع من أجل اإلكتمال الشخصى
أحد  البقاء،  أجل  من  النضال 
األسلحة الطبيعية التي وهبها 
لنا الخالق من أجل االستمرارية 

والعطاء في هذه الحياة.
الــذات  وملواجهة  للنضال  إن 
أشكاال وصورا، لكن مدى ودرجة 
يختلف  وبوجودها  بها  الوعي 

من شخص آلخر.
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شخصية الفرد ويغديها ويدفعها إلى تجاوز 
إلى  والهادفة  الهدامة  واألحــكــام  القيم 

اإلقصاء والتهميش.
2. هل إيجابي إعطاء األولوية الفتحاص 

ذواتنا في املواقف الحاسمة والتقريرية؟
تختلف  ــذات  ــ ال ومــكــاشــفــة  ــة  ــه ــواج امل
ومن  آلخــر  شخص  من  وتأثيرها  حدتها 
بالصدق  التحلي  يجب  لهذا  آلخر،  هدف 
جلد  عن  والبعد  والشفافية،  والصراحة 

الذات.
نحرص  أن  العنصر،  هذا  لنجاح  فحتمي 
وطاقاتنا،  حواسنا  وتقوية  التماسك  على 

فحتى الخوف يشكل سالحا للبقاء.
وتعرية  الــذات  مكاشفة  أو  فاملواجهة 
القدرة  لنا  يتيح  وضعفها،  قوتها  جوانب 
واملواقف،  الحاالت  واستيعاب  فهم  على 
بنتائج  ونخرج  نواجهها  أن  يفترض  التي 

ومردودية إيجابية ومفيدة.
إن إعطاء األولوية ملصالحنا واحتياجاتنا 
من  ــوع  ن اآلخــريــن  حساب  على  الذاتية 
لن  أهدافنا  تحقيق  ألن  املريضة،  األنانية 
في  التورط  دون  وسلس،  فعلي  بشكل  يمر 

معاداة وتجاوز املحيط.
* معرفة الذات عامل محفز :

البعيد  املــدى  على  أهدافك  تحديد  إن 
على  بالحفاظ  لك  يسمح  القارئ،  عزيزي 
ووسائل  آليات  داخلك  ر  ويفجِّ تركيزك 
بك،  املنوطة  املهام  في  والتفوق  لإلنجاز 

سواء على املستوى الشخصي أو املهني.
والخسائر  العواقب  ويحصر  م 

ِّ
يقز وهذا 

التى ممكن وقوعها مستقبال.
ضرورية  آلية  ومعرفتها  الذات  فمكاشفة 
واملعيقات  العراقيل  تجاوز  على  لتحفيزنا 
الذي  ومحيطنا  واقعنا  لنا  يهيئها  قد  التي 

نتفاعل داخله.

ر العقل والروح : * معرفة الذات يحرِّ
بالنفس  باالعتزاز  والتمسك  الثبات  إن 
ــا في  ــرض ــب ال ــوان ــراز ج ــ والـــــذات، وإبـ
عن  بعيدا  بنا  ينأى  وتصرفاتنا،  سلوكياتنا 
الهواجس واألفكار الهدامة، بذلك نستطيع 
التي  واإلرهــاصــات  املخاوف  على  التغلب 
الدفينة  ومؤهالتنا  قدراتنا  وتسجن  تقيدنا 

والقابعة في دواخلنا.
تؤدي  الداخلية،  والطمأنينة  البال  فراحة 
بصاحبها إلى التفاؤل والطموح الجارف في 

اإلنجاز والتحقيق.
* معرفة الذات محفز التخاد القرارات :

هوية  خلق  على  تعمل  الذاتية  املكاشفة 
فهي  الداخلية،  القوى  ملــوازيــن  ومالمح 
العناصر  وتعزيز  لتدعيم  الفرصة  تمنحنا 
داخلنا،  والحساسة  الضعيفة  والجوانب 
وكذلك هي بوصلة لترشيد وضبط الجوانب 
القوية في شخصيتنا، لكي نصل إلى اكتمال 
وتوازن في مقوماتنا الذاتية، وبالتالي فهي 
عرقلة  أو  صعوبة  أي  مواجهة  من  تمكننا 

تطرح أمامنا بمسؤولية واقتدار.
ــاق  ــاإلره ــذات وربــطــهــا ب ــ * مــعــرفــة ال

واإلحباط :
واحتياجاتنا  قدراتنا  بطبيعة  الوعي  إن 
يتطلب  الذات،  ومعرفة  اكتشاف  عملية  في 
عن  تتوانى  ال  ذاتية  وإمكانيات  جهدا  منا 
االستمرارية  أجل  من  واملواجهة  الصراع 

والبقاء.
الذي  واإلرهاق  اإلحباط  مواجهة  وتشكل 
عمل  أو  لنشاط  أدائنا  أثناء  به  نشعر  قد 
دون  يحول  مشاكسا  وعامال  عنصرا  معني، 
يجب  لهذا  واملــرامــي،  لألهداف  الوصول 
علينا التسلح بالصبر واملوضوعية والوضوح 
ذواتنا  في  والتبحر  املكاشفة  عملية  في 

الداخلية.

* معرفة الذات سالح نافذ ملواجهة محيط 
ع وضاغط : غير طيِّ

وطاقاتنا  قــوانــا  فــي  والتدبر  التأمل  إن 
الداخلية، هو العتاد والسالح الفّعال في تأكيد 
محيط  داخــل  ومؤهالتك  مكانتك  وتثبيت 
مليء باملتغيرات والتقلبات، التي قد ال تراعي 
أو  قصد  عن  وتحاول  وطموحاتك،  أهدافك 

غيره لتغافلك وتجاوزك.
يروج  ومــا  ذواتــنــا  إدراك  يبقى  هنا،  من 
آلية  ومصارحتها،  كشفها  ومحاولة  داخلها، 
وتحليل  تفكيك  في  نافذا  وسالحا  إيجابية 

نزوعات وميوالت الوسط واملحيط.
3. معرفة الذات عضلة من عضالت السعادة
فحوى  عن  وأسئلة  استفسارات  عدة  تطرح 

االستبطان والغوص في الذات البشرية.
وهذا  املتناقضات،  من  عالم  هو  فاإلنسان 

السر يميزه عن باقي الكائنات.
إلى  الــذات  مع  واملواجهة  الصراع  ويــؤدي 
نقطة  إلى  العودة  وأحيانا  واملكابدة  املعاناة 

الصفر.
تمر  عملية  وجلدها  ــذات  الـ تشريح  إن 

بمجموعة من الصعوبات والتعقيدات.
في  بــســالم  تــمــر  ــذات  ــ ال مكاشفة  فــهــل 
الجواب  الداخلية؟  وإرهاصاتنا  تفاعالتنا 

بال.
وتحليلها  وتشريحها  الـــذات  معرفة  إن 
ــن الــضــعــف ومــواطــن  ــاك ــن أم والــبــحــث ع
الحنكة  على  تدل  وإشــارات  مؤشرات  القوة، 
واآلخــر.  ــذات  ال بني  التفاعل  في  والتمرس 
وتروضها  الذات  فتمرين  املعاني،  من  بمعنى 
وإحباطاتنا  بمكنوناتنا  والبوح  املكاشفة  على 
إطار  في  صياغتها  على  والعمل  الدفينة، 
مقومات وأسس تحفيزية وتشجيعية الختراق 
وموضوعية  بإيجابية  معه  والتفاعل  املحيط 
لكل  وضــابــطــة  ــة  ــ ووازن متبصرة  وبعقلية 
االنفعاالت واملشاعر، بواعث ومحفزات لبلوغ 

وتحقيق السعادة املرجوة.
على  نحرص  أن  القارئ،  عزيزي  املفروض 
وطموحاتنا  لتطلعاتنا  واإلصغاء  اإلنصات 
الذاتية، التي يصعب إبرازها وإظهارها، إذا 
اكتشاف  أهمية  من  لنا 

ّ
قل أو  تجاهلنا  نحن 

ذواتنا ومعرفة إمكانياتها وقدراتها.
بعد ذلك تحديد أهدافنا ورسم  لنا  يتسنى 
السعادة  لنيل  وتحركاتنا  بخطواتنا  تصميم 

وبلوغ االنتشاء والهناء الشخصي.
ختاما ال تتردد عزيزي القارئ، في الغوص 
أن  وبواطنك الشخصية، وحاول  في دواخلك 
تغترف الجوانب القوية في شخصيتك وتدعم 
نستطيع  لكي  فيها،  الضعف  نقاط  ل 

ِّ
وتعد

واآلليات  السعادة  سبل  عن  والبحث  تقييم 
تفاعلنا  تجويد  على  تساعدنا  التي  واآلفــاق 

داخل محيط دائم التغير والتقلب.


