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هذه املقالة املختصرة هي امتداد طبيعي ملقالتي 
لالحتياجات  مــازلــو  ــرم  ه على  »نــظــرة  بعنوان 
النفس  »مجلة  من    124  # العدد  راجع  اإلنسانية« 

املطمئنة« – سبتمبر 2017.           
بمجموعة  خــاصــة  بصفة  مهتمًا  مــازلــو  ــان  ك
االحتياجات تلك، وقد قدر، في  البداية، أن واحدًا 
إلى  الوصول  يمكنه  الناس  من  مائة  كل  في  فقط 
حققوا  الذين  الناس  أن  أوضح  كما  املستوى.  ذلك 
مشتركة  وميزات  بصفات  يتمتعون  ذاتيًا  أنفسهم 
وضوحًا  أكثر  نظرة  تكوين  على  الــقــدرة  تشمل 
للحياة، كما أنهم يضعون احتياجات اآلخرين قبل 
في  يشتركون  ذلك،  إلى  أيضًا  وهم  احتياجاتهم. 
صفات تشمل التمتع بروح الفكاهة، واحتياج واضح 
للسلوك   

ً
ميال عندهم  أن  كما  واالنعزال،  للوحدة 

وقبول  النفس  قبول  من  عالية  ومستويات  التلقائي 
اآلخر.

اإلنساني  االحتياج  هذا  عن  مازلو  أقــوال  ومن 
 What a man can be, he must be« :»تحقيق الذات«

- ما يستطيعه اإلنسان يجب أن يكونه.«
قد تختلف حوافز املرء على تحقيق الذات وتتنوع. 
وتتراوح تلك الحوافز بني الحصول على مزيد من 
الشائع  املقياس  باعتباره  املال  جمع  وبني  الترف 
والشهرة  للمجد  السعي  وبني  الحياة  في  للنجاح 
في  اإلنسان  رغبة  أن  كما  إلــخ.  الناس،  وإعجاب 
تحقيق احتياجات نفسية سامية أخرى مثل رغبته 
في خدمة بني البشر، أو حبه الشديد التباع املبادئ 

لعمل  دفعًا  به  تدفع  قد  بها  والتمسك  العليا  واملثل 
كل ما يستطيع لتحقيق ذاته، ومن أقوال مازلو هنا: 
التقليدية  االقتصادية  النظريات  تجديد  »يمكن 
البشرية بمجرد تقبل حقيقة  الدوافع  القائمة على 
ــرى؛  أخ عالية  نفسية  احتياجات  لإلنسان  أن 
السامية  القيم  وحب  الــذات  تحقيق  في  كالرغبة 

والتمسك بها.«
املستويات  هــذه  إلــى  الوصول  تريد  كنت  فــإذا 
بعض  مازلو  منا 

ّ
عل فقد  الذاتي،  النمو  من  العالية 

لتحقيق  بالوصول  لنا  تسمح  التي  الفّعالة  الطرق 
الذات، ومنها:

ذكر  ــح:   واض وبشكل  بالكامل  حياتك  ِعش   >
ينكر  عندما  تبدأ  الــذات  تحقيق  عملية  أن  مازلو 
في  بالكامل  االستغراق  في  ونبدأ  ذاته  منا  الواحد 

أعمالنا وتجاربنا وخبرات حياتنا. 
< كن أمينًا في اختياراتك:  في أحد أعداد مناهل 
لن  الحياة«:  إلى  »نظرة  تحت  مرة  كتبت  ثقافية 
يسعد إنسان أبدًا إذا اختلف ما يفعله عما يؤمن به. 
ر في الحياة كسلسلة من االختيارات، واحدة تلو 

ِّ
فك

تقرر  عندما  نفسك  مع  صادقًا  كنت  فإذا  األخرى. 
احتياراتك، فقد بدأت السير على الطريق لتحقيق 

ذاتك. ويلي ذلك مباشرة:
 Charles Augustus األمريكي تشارلس ليندبرج
Lindbergh، عندما وصل إلى باريس يوم 21 مايو 
توقف  دون  األطلنطي  عبر  رحلة  أول  في   ،1927
»ألم  الصحافيني:  أحد  سأله  منفردًا،  بها  قام 
ستصل  أنك  في  لحظة  أي  في  الشكوك  تراودك 
تعتقد  : »هل 

ً
ليندبرج قائال أوروبا؟« فابتسم  إلى 

أنني كنت أبدأ الرحلة لو كان خطر على بالي في 
أي لحظة أنني قد أنهيها قبل نهايتها؟«.

غيرك  عــن  دك  تــفــرُّ بخصائص  واعــيــًا  كــن 
الخاصة  بقدراتك  إيمانك  إن  البشر:   بني  من 

طريقك اىل تحقيق الذات

وصف أحدهم تحقيق الذات بأنه مثل األوكسيجني للروح.   كيف تحقق ذاتك؟

، يعني تحقيق الذات أن يعيش الواحد منا حياة كاملة في ظل ما نتمتع به من إمكانات وقدرات ومهارات. وينسب 
ً
 أوال

هذا املصطلح )تحقيق الذات( إلى عالم النفس األمريكي أبراهام مازلو Abraham Maslow في العام 1954، عندما كتب 

عن هرم االحتياجات اإلنسانية. وطبقا لهذا الهرم، فالناس لديهم القدرة على املرور بمستويات مختلفة من النمو بدءًا 

من االحتياجات البايولوجية والنفسية عند قاعدة الهرم صعودًا حتى احتياجات األمان/ واالنتماء/ والحب، ثم تقدير 

الذات، وأخيرًا مستوى النمو الذي أطلق عليه تحقيق الذات.

طه عبدالباقي الطوخى
كاتب ومترجم من مصر  

أبراهام مازلو



15 النفس املطمئنة

يساعدك  استخدامها  في  املتفردة  وطريقتك 
كثيرًا في تحقيق ذاتك، وال يصدق هذا فقط على 
القائد أو مدير الشركة، ولكن أيضًا على ماسح 
األحذية الذي يسبق جميع مافسيه في االقتراب 
من زبون محتمل. وكلما تحققت من أنك شخص 
متفرد، وبدأت في تعلم كيفية التعبير بصدق عن 
 من أن تسلك حسب ما 

ً
نفسك وأحاسيسك، بدال

تقول،  أو  تفعل  أن  يريدونك  اآلخرين  أن  تعتقد 
فأنت على الطريق الصحيح لتحقيق ذاتك.

بالتجرد  أيضًا  ولكن  بالحماسة  عملك  ل 
ِّ
كل

واملستمر  القوي  الذاتي  الحافز  إن  والنزاهة:  
علينا  ما  وكل  الــذات،  تحقيق  في  األثر  أكبر  له 
بحماسة  فيه  نرغب  الذي  الشيء  نحدد  أن  هو 
كيانك  في  ذرة  كل  تبذل  إنــك  بحيث  شديدة 
من  تمكنت  فإذا  لتحقيقه.  ومهارتك  وطاقتك 
بأمانة  تصرف  معني،  هــدف  واختيار  تحديد 
طبقا لهذا االختيار وحسب شخصيتك وطبيعتك 
الحقيقية. ولكن عليك أيضًا بالتجرد للعمل على 
وعندما  أخرى،  انحيازات  وبدون  وحده  الهدف 
تتحمل مسئولية أفعالك، فإنك تضع نفسك على 

الطريق املوصل لتحقيق الذات.
في  شجاعًا  تكون  أن  م 

َّ
تعل بالشجاعة:    

َّ
تحل  -

م أيضًا أن تتكلم 
َّ
التعبير عما تحب وما تكره، وتعل

وتعارض إذا حدث ووجدت أن أفعال أحدهم أو 
هنا  ينبغي  ولكن  ترضيك،  أو  تناسبك  ال  أقواله 
أن أنبه بشدة إلى ضرورة تجاهل وعدم االلتفات 
عي الوقت أو إشغال نفسك أو تضييع وقتك  ملضيِّ
أو  هواة  )من  الفوضى  خالقي  أو  البلطجية  مع 

 لفهم.
ّ

محترفني( أو محبي األذية، وَمن لف
تحقيق  فــي  الــرغــبــة  ــة:   ــي ــذات ال التنمية   -
جاءت  نفسه.  الشخص  داخــل  من  تبدأ  الــذات 
بتاريخ   58  # ثقافية  مناهل  بعدد  اآلتية  الفقرة 
والقوة  الداخلية  »القوة   :2011 أغسطس   25
قوة  بواسطة  بيضة  كسر  تم  إذا  الخارجية: 
كسر  تم  وإذا   .. انتهت  قد  حياتها  فإن  خارجية 
البيضة بواسطة قوة داخلية، فإن هناك حياة قد 
بدأت .. األشياء العظيمة تبدأ دائما من الداخل.« 
تنمية  على  العمل   

ً
أوال الحقيقة،  في  علينا،  إن 

ذواتنا .. فأنت فعال الشخص الوحيد القادر على 
نهاية  ليس  ذاتك  تحقيق  إن  أحالمك.  تحقيق 

بها  تقوم  عملية  ليس  ذاتك  تحقيق  إن  طريق، 
وتنتهي منها، فهو عمل دائم في استمراره. ولقد 
مستمرة  كعملية  الذاتية  التنمية  عن  مازلو  تكلم 
يمكن عن طريقها أن يجيد اإلنسان القيام بعمل 

ما يود أن يعمله.
عن  كثيرًا  مازلو  تحدث    : ــذروة  ال خبرات   -
خبرات الذروة واصفًا إياها بأنها لحظات عابرة 
األوقــات  هي  الخبرات  فهذه  الــذات.  لتحقيق 
النفس  مع  الحقيقي  بالسالم  فيها  نشعر  التي 
والتوافق الحقيقي مع البيئة املحيطة بنا بل ومع 
الكون كله، ويمكن مالحظتها في النشوة والفرح 
يتمكن  عندما  الشخص  به  يشعر  الذي  الشديد 

من تحقيق إنجاز معني. 
- التخلي عن دفاعات األنا :  إن جزءًا ضروريًا 
بأي  تهتم  أال  تتعلم  أن  هــو  العملية  هــذه  مــن 
ومضايقات  مزعجات  أي  )ضد  للدفاع  طرق 
لحماية  استخدامها  يغريك  قــد  تعترضك( 
: إذا كنت تميل 

ً
نفسك، وأن تتغاضى عنها. فمثال

 تغضب 
ً
للوم زوجتك على ما يحبطك أو أنك مثال

َمك 
ُّ
تعل فإن  ترغب،  كما  األمور  تسير  ال  عندما 

أن تغير طبيعة رد فعلك هذا هو جزء من عملك 
لتحقيق ذاتك. 

أعاله  املذكورة  مازلو  إرشادات  إن    : التأمل   -
صعوبة  يجدون  منا  العديد  لكن  جدًا،  مفيدة 
اعتمادًا  حياتهم  في  كبرى  تغييرات  إجراء  في 
التأمل  أن  تجد  وربما  اإلرادة.  قوة  على  فقط 
يمكن أن يشكل استراتيجية  فّعالة تساعدك في 
التأمل  إن  حياتك.  في  مازلو   أفكار  ودمج  تبني 
أنه  شأنا  أقلها  ليس  الفوائد،  متعدد  عمل  هو 
يسمح لك بالدخول في عقلك الباطن، لتحقيق 
الوصول إلى حكمتك الداخلية.  إن تعلم التأمل 
من  وستجني  قصيرا  وقتا  إال  منك  يستغرق  لن 
وراء التأمل لعشرين دقيقة يوميًا أعظم الفوائد. 
لنا  تسمح  التي  الحكمة  كل  داخلنا  في  تكُمن 
ذواتنا  تحقيق  إلى  فعليًا  بالوصول  الله  شاء  إن 
هذا  بتحقيق  التأمل  ممارسة  لك  تسمح  وسوف 

الهدف بسرعة. 
وفضال عن كل ما ذكر، يجدر التأكيد على أن 
الدافع القوي والحافز الذاتي املستمر، كما سبق 
عازف  الــذات.  تحقيق  في  األثر  أكبر  له  ذكره، 
األصــل(  )بولندي  الشهير  األمريكي  البيانو 
أرثور روبنشتاين الذي وصف بأنه أعظم عازف، 
ملاذا  سئل:  عندما  شوبان،  أللحان  عصره،  في 
يواصل تسجيل عزفه ملقطوعات شوبان ويكتفي 
بما قام به وهو عظيم الشأن وقد بلغ حد الكمال، 
: »هراء! إن اإلنسان إذا اعتقد أنه بلغ 

ً
أجاب قائال

الكمال فإنه يفقد الدافع على عمل ما هو أفضل، 
لديه  يعد  لم  إذ  أيضًا.  الحياة  عن  يتوقف  وقد 

املزيد مما يسهم به.« 
الحافز الذاتي املستمر لدى املرء على فعل ما 
الحقيقية  الثروة  هو  املزيد  وتحقيق  أفضل  هو 
التي ال تقدر بأي شيء، وهو أحد العناصر الهامة 
لجني  به  التمسك  علينا  الذي  الذاتية  للتنمية 
ثمرة استغالل الوقت في طريقنا لتحقيق الذات.   
وقد اختصر بعضهم طريق تحقيق الذات في 

ثماني نقاط:
1( كف عن القسوة واالستغالل، 

ع الخير في اآلخرين،  2( شجِّ
3( حاول أن ترتقي بإنسانيتك، 

4( قم بأعمال ذات شأن، 
5( استمتع بتحمل املسئولية، 

الرضا  ل 
ِّ

وفض نفسك،  مع  صادقًا  كن   )6
الحقيقي، 

7( اعِط حبك واهتمامك بنزاهة ودون أنانية، 
.
ً
8( كن عادال آرثون روبتشتاين عازف البيانو األمريكى الشهير

ليندبرج بجانب طائرته »سبيريت سانتالوديس«


