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في  هي  وكيف  نفسه  إلى  ينظر   
أكثر مما كانت عليه  اآلنية  اللحظة 
أو مما ستكون عليه في  في املاضي 
املستقبل  يتعاطف مع طبيعته  يؤمن 
في قرارة نفسه أن األخطاء هي من 
طبيعة البشر ويرتبط »فهم الذات« 
االجتماعية،  العالقات  بنواحي: 
الذات،  نقد  مشكالت  من  وقليل 
والرضا  والقلق،  املزاج،  وانخفاض 

العام في الحياة، وأشياء أخرى.
التنمية  عن  التحدث  عند 
 ،

ً
عادة ثقافتنا،  تحتضن  الذاتية، 

أولئك األشخاص املتزنني الهادئني 

دراسات  لكن  بأنفسهم.  الواثقني 
الذات«  »فهم  أن  ظِهر 

ُ
ت حديثة 

في  مهمًا   
ً
عامال يكون  أن  يمكن 

النجاح.  وتحقيق  الذاتية  التنمية 
»الثقة  تمنحك  املثال:  سبيل  فعلى 
بخصوص  حسنًا  شعورًا  بالنفس« 
»فهم  يشجعك  بينما  قدراتك، 
عيوبك  على  التعرف  على  الذات« 
دات شخصيتك، التي بمجرد 

ِّ
ومحد

أن تتعرف عليها وتتفهمها وتتقبلها 
فاألرجح أن تتمكن من النظر إليها 
وبالتالي،  وواقعية.  بموضوعية 
إلى  النظرة  هذه  تقودنا  أن  يمكن 

تغييرات إيجابية في حياتنا:
فهم »فهم الذات«:

ِنف  كريستني  الدكتورة/  تنادي 
املشاِركة  األستاذة   Kristin Neff
بقسم علم النفس التعليمي بجامعة 
بالواليات  أوسنت  في  تكساس 
دراسات  قدم  من  أول  املتحدة، 
أكاديمية في فهم الذات، وصاحبة 
الذاتي«  التراُحم  »معايير  نظرية 
تعامل  أن  يتضمن  الذات  فهم  بأن 
صديقًا  تعامل  كنت  لو  كما  نفسك 
لك أو أحد أفراد عائلتك، حتى في 
وبصفة  اإلخفاق.  أو  الفشل  حاالت 
أن  يعني  الذات«  »فهم  فإن  عامة، 
ألن  معّرض  وأنك  بشر  أنك  تفهم 
أال  أيضًا  يعني  كما  أخطاء.  ترتكب 
نتيجة  الذات  جلد  في  كثيرًا  سِهب 

ُ
ت

ألي فشل أو إخفاق.
أما فيما  الذات«،  هذا عن »فهم 
الذات«  »احترام  بمصطلح  يتعلق 
النفس  علم  في  يستخدم  فهو 

قرارة  في  اإلنسان  شعور  لوصف 
نفسه بقيمته الشخصية في الحياة. 
وفي كلمات أخرى، كم تقدر نفسك 
ر إلى احترام 

َ
وتحبها. وكثيرًا ما ُينظ

النفس كصفات شخصية، ما يعني 
واستمرارها.  وثباتها  استقرارها 
أن  يمكن  النفس  احترام  أن  كما 
معتقداتك  من  تشكيلة  يشمل 
مظهرك،  تقييم  مثل  نفسك،  عن 
وسلوكياتك،  وعواطفك  وأفكارك 

إلخ.
شخص  أول  ِنف  الدكتورة/  كانت 
د ويقيس »فهم الذات«، 

ِّ
ف ويحد يعرِّ

التأمل  طرق  من  عددًا  قدمت  وقد 
يمكن استخدامها لتحسني مهارات 
»فهم الذات« مثل: التأمل باملوسيقى 
أيضًا  قدمت  وهي  باملشي.  والتأمل 
تمرينات متعددة لفهم الذات يمكن 
وتشمل:  الواحد  يستخدمها  أن 
 affectionate الحنون  التنفس 
breathing، والتأمل املحب الشفوق، 

وتمرينات أخرى.   
»فهم  لـ  األساسية  املكونات 

الذات«:
»فهم  ممارسة  لنا  يمكن  وحتى 

كيف يعيننا على مواجهة تقلبات الحياة
فهم الذات

»فهم  التعبير  القارئ على هذا   عزيزي 
ً
أوال لنلِق نظرة 

الذات«: يعكس املعنى الشائع لفهم اإلنسان لنفسه بوضوح 

أن الشخص يميل في حياته اليومية ألن:

< يعتني بنفسه..  يقبل نظرته إلى نفسه

< يشفق على نفسه في أوقات املحن واألحزان والكروب

مثل  مثله  وخبرات  بتجارب  شخصيًا  يتمتع  أنه  يرى   >

باقي البشر 

طه عبدالباقى الطوخى
كاتب ومترجم من مصر



9 النفس املطمئنة

هذه  في  ننجح  وكي  الذات«، 
أساسية  عناصر  توجد  املمارسة، 

تشمل: 
1 ( أن تكون متعاطفا مع نفسك 

كما تتعاطف مع صديق، و
شخصيتك  إلى  تتنبه  أن   )2
والنقائص،  والعيوب  الحقيقية، 

وكل شيء، و
ببعض  لنفسك  تسمح  أن   )3
الخروج عن املثالية أو الكمال التام. 
القارئ  عزيزي  تجد  يلي  وفيما 
نظرة عامة عن املكونات األساسية 

لـ »فهم الذات«:    
الرحمة بالنفس:

ق بها: عندما 
َّ
ارحم نفسك، وترف

تدرك  فأنت  الذات«  »فهم  تمارس 
إنسانية  صفة  هو  الكمال  عدم  أن 
تشمل جميع البشر، وأن كل الناس 
وبذلك  ناقصة،  حيوات  يعيشون 
تصير  ال  عندما  نفسك  على  تحنو 
نزوعك  من   

ً
بدال تأمل،  كما  األمور 

 
ً
فمثال ذاتك.  وجلد  نفسك  النتقاد 

تقول الدكتورة ِنف: عندما ال تجري 
يكون  أن  يمكن  تتمنى،  كما  األمور 
يجب  »ال  تفكر:  أن  ِلي  األوَّ فعلك  رد 
»ال  تفكر  ربما  أو  هذا«،  يحدث   أن 
حياتي،  في  هذا  يحدث  أن  يجب 
يعيش  اآلخرين  من  واحد  فكل 
بهذا  فأنت،  عادية«.  وحياة  سعيدًا 
القاسي،  السلبي  التفكير  من  النوع 
بأنك  ستشعر  ألنك  كثيرًا  ستعاني 
باقي  عن  ومختلف  ومعزول  وحيد 

البشر.
الرحمة  تمارس  عندما  لكن 
نفسك،  مع  تتعاطف  وأن  بالنفس، 
أنا«،  »مسكني  تفكير  من  فبدال 
تقول في نفسك »حسنًا، كل إنسان 
معرض للمحن أو النكبات أو الفشل 
م 

ِّ
مرة ومرات في حياته«، فأنت تسل

وأن  مشاكله،  عنده  واحد  كل  بأن 
هذه هي سنة الحياة وما يعنيه أننا 
هكذا،  التفكير  تبدأ  عندما  بشر. 
لصعوبات  نظرتك  طريقة  تتغير 
هذا  ويفتح  وتحدياتها.  الحياة 
تفيد  ألن  أمامك  الباب  التغيير 
لكن  بها.  تمر  التي  التجارب  من 
غير  املشكلة  هذه  بأن  شعرت  إذا 
عادية وليس لها أن تحدث، فستبدأ 

الدخول في عملية جلد الذات.
التركيز/ التنبه الذهني الكامل: 
األساسية  املكونات  أحد  هو 

األخرى لـ »فهم الذات«. 
التنبه/  ممارسة  تفيد  أن  يمكن 
من   

ً
كال الكامل  الذهني  التركيز 

والعاطفية،  البدنية  صحتك 
وتفيدك أيضًا عمومًا في عالقاتك 
الكامل  الذهني  التنبه  الحياة.  في 
الضغوط  إلدارة  مدهشة  أداة 

لإلنسان  الشاملة  العافية  وتحسني 
ألنها: 

في  فعليًا  استخدامها  يمكن   )1
أي وقت.

سريعة  نتائجها  أن  كما   )2
ودائمة التحقق.

يمارسها  أن  للشخص  يمكن   )3
في  إلدخالها  والخطأ  بالتجربة 
الفوائد  لكن  اليومية،  الحياة 
أية  على  املحاولة  تستحق  املحققة 

حال.
الذهني  التركيز  ه/  للتنبُّ ويمكن 
دوامة  من  يسحبك  أن  الكامل 
التي تسبب لك الضغوط  السلبيات 
املزاج  من  الكبير  والقدر  اليومية، 
وجلد  االجترار  عادة  أو  السيئ 
ز 

ِّ
يعز أن  أيضًا  يمكنه  كما  الذات. 

الضغوط  مقاومة  في  مرونتك 
في  لها  عرضة  أقل  فيجعلك 
على  يساعدك  بينما  املستقبل، 
الحالية.  الضغوط  من  التخلص 
بنفسيتك  االنتقال  يمكنك  وبذلك 
االستمتاع  إلى  الضغوط  من 
عالقاتك  وتجويد  بالحياة، 

باآلخرين. 
وتتنبه  ذهنيًا  تركز  عندما 
مواجهة  في  سترغب  بالكامل، 
بها.  وستعترف  معاناة  أو  آالم  أي 
ذلك.  في  الناس  معظم  يرغب  ال 
ذلك  تجنب  الناس  يريد  ما  وعادة 
يريدون  فالناس  الحقيقة.  في 
ثم  ومن  يؤملهم،  ما  تجنب  دائمًا 
املشكلة.  حل  إلى  مباشرة  يذهبون 
لكن عندما يصيبنا شيء من مآسي 
وقتنا  نأخذ  أن  املهم  من  الحياة، 
هذه  تجعلنا  التي  للكيفية  وننتبه 
من  حدثت  وملاذا  بها  نشعر  املآسي 

ذلك،  تستطيع  وعندما  األساس. 
تحقيق  من  األرجح  على  ستتمكن 
وأكثر  املوقف.  من  والتعلم  النمو 
السلوك  هذا  عليهم  َيسُهل  من 
املنهجية  الشخصية  أصحاب  هم 

التحليلية.  
نحتاج  الحقيقة  في  ونحن 
لالنتباه لسبب آخر، أال وهو مواجهة 
إن  ذواتنا.  في  الداخلي  الناقد 
انتقاد الذات يمكن أن يشكل عامل 
قهر للواحد منا، وهو كثيرًا ما يلعب 

ألعابه داخل عقولنا باستمرار.
الذهني  التركيز  االنتباه/  لكن 
مواطن  نعي  بأن  لنا  يسمح  الكامل 
ضعفنا وعيوبنا دون املرور بالحكم 
على أنفسنا. والنتيجة هي أن نتمكن 
دون  تحسينه  نحتاج  ما  إدراك  من 
ضغط محاولة أن نتميز فوق البشر. 

النقائص والعيوب:
قبول  تستطيع  أن  وبمجرد 
بأن  ستشعر  املثالية،  واقعية  عدم 
كاهلك.  عن  انزاح  قد  كبيرًا   

ً
ثقال

التحقق  على  أيضًا  هذا  ويساعدك 
عادي  شيء  هو  تواجهه  ما  أن  من 
وإنساني، وال يجب أن يخالجك أي 
شعور سيئ بخصوصه. وفوق ذلك، 
الكمال  انعدام  من  تحققك  فإن 
على  يساعدك  أن  يمكن  الحياة  في 
اآلخرين  مع  بالتواصل  الشعور 
ألنك ستعرف أن كل واحد في هذه 
الدنيا عنده مشاكله ويمكن أن يمر 
في  وإخفاقات  ما  وأذى  بصعوبات 

حياته وأن هذا شيء طبيعي.
وعلينا أن نتذكر أن »فهم الذات« 
نكون  بأن  أيضًا  يتعلق  شيء  هو 
نعرف  وأن  أنفسنا،  مع  رحماء 
في  كامل  إنسان  ال  وأن  بشر  أننا 

أن  أيضًا  هذا  ويتطلب  الدنيا.  هذه 
نعترف بأن الكمال لله تعالى وحده. 
نمر  ارتدادات  وأي  النكسات  إن 
تكوين  على  تساعدنا  أن  يجب  بها 
أي  وأن نطرد  فهم أفضل ألنفسنا، 
عن  بخبث  يراودنا  رديء  إحساس 

أنفسنا.
فوائد »فهم الذات«:

الذات«،  »فهم  فوائد  تتضمن 
بصفة عامة، التعرف على الفرق ما 
كون  وبني  سيئ  لقرار  اتخاذنا  بني 
هناك   .. سيئا  شخصا  منا  الواحد 
الذات،  فهم  تمارس  عندما   .. فرق 
فأنت تفهم أن اتخاذك لقرار سيئ 
سيئ.  شخص  أنك  تلقائيًا  يعني  ال 
قيمتك  أن  تعرف  ذلك،  من   

ً
وبدال

ال  أشياء  هي  وأهميتك  وقدرك 
الحقيقة  وفي  شروط.  ألي  تخضع 
أظهرت األبحاث والدراسات دائمًا 
الذات  فهم  بني  اإليجابي  االرتباط 

والعافية العامة لإلنسان. 
»فهم  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
بقيمتنا  إحساسًا  يزيدنا  الذات« 
بطريقة  ليس  ولكن  الذاتية، 
في  يحدث  أن  يمكن  مما  نرجسية 
الزائدة  الثقة  مع  معينة  أوقات 

بالنفس.
ممارسة  فإن  ذلك،  كل  وفوق 
»فهم الذات« لها أيضًا فوائد تتعلق 
وتحقيق  العاطفي،  الذكاء  بزيادة 
وتجعل  بالحياة.  أكبر  عام  رضا 
لنفسه،  أكثر  مراعيًا  اإلنسان 
وداعمًا أكثر لنفسه، ومتعاطفًا أكثر 

مع نفسه.
الوقت  في  دراسات  أظهرت  وقد 
من  ل 

ِّ
يقل الذات«  »فهم  أن  نفسه 

من  والخوف  واالكتئاب  القلق 
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إلى السيد/أ.د رئيس مجلس إدارة 
امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة 

النفسية 
السالم عليمك ورمحة اهلل وبراكته.. 

أرجو قبول اشرتاىك ىف جملة النفس 
املمطئنة وبياناىت اكلتاىل

االمس: ...........................................
اجلنسية:..........................................
العنوان بالتفصيل..............................

....................................................
تليفون السكن:...................................
تليفون العمل:....................................
فاكس:............................................

حتريرًا ىف       /     /       م

مقدمه لسيادتمك                                                                      
اإلمس/.............................              

التوقيع/...........................

ـ قمية االشرتاك السنوى داخل مرص ٨٠ 
جنهيًا مبا فهيا إرسال األعداد بالربيد

تصدر املجلة 6 أعداد سنويًا 
يناير ـ مارس ـ مايو ـ يوليو ـ سبمترب ـ نومفرب

من لك عام 
ـ يسدد االشرتاك إما نقدا مبقر امجلعية أو 
بامس  بشيك  أو  موىص هيلع  مظروف  داخل 
امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية.

االشتراك فى اجمللة

الجمعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية
World lslamic Associa For Mental Health

»فهم  أن  أيضًا  وأظهرت  الفشل. 
ز 

ِّ
الذات« يمكن أن يلعب دور املحف

ملا  الناس  قهر  إلى  يؤدي  مما 
والتغلب  صعوبات  من  يقابلهم 
ألنهم  وتفهمها  إخفاقاتهم  على 
من  أكبر  بقدر  إليها  ينظرون 

املوضوعية.
»فهم  من  بحق  ننا 

ِّ
يمك ما  إن 

 ملعالجة 
ً
الذات« هو احتياجنا أوال

يلح  الذي  داخلنا  في  الصوت 
بانتقادنا باستمرار، والذي كثيرًا 
ما يزعجنا بانتقاداته لنا. وعلينا 
نصححه  وأن  عليه  نتعرف  أن 
وينحرف  الحد  عن  يزيد  عندما 
التعبير:  صح  وإن  مساره،  عن 
علينا أن نعقد معه اتفاقية سالم. 
أنفسنا  نمدح  أن  هذا  يعني  وال 
تحدث  ولكن  الخط،  طول  على 
ق 

َّ
إلى نفسك بالرحمة واللني وترف

ُحكِمية،  بطريقة  وليس  بها، 
بنفس  ولكن  باالستهجان،  وليس 
ع  تشجِّ أن  يمكن  التي  الطريقة 
وعندما  محبوبا.  أو  صديقا  بها 
أكثر  ستصبح  ذلك  من  تتمكن 
والتمتع  حياتك  إدارة  على  قدرة 

بها.  
كيف نزيد فهمنا لذواتنا؟ 

الحكيم  الفيلسوف  أقوال  من 
العالم  تجوب  أن  »يمكنك  بوذا 
ما  شخص  عن  باحثًا  بأسره 
يستحق حبك وعطفك أكثر منك 
في  تجده  ولن  شخصيًا،  أنت 
من  أكثر  نفسك  فأنت  مكان.  أي 
من  العالم  في  آخر  شخص  أي 

تستحق حبك وعطفك«. 
 4 وعسل«،  »لنب  كتابها  وفي   
الشاعرة  تقول   ،2014 نوفمبر 
كاور:  روبي  الكندية   والكاتبة 
م 

ِّ
َعل

ُ
ت »كيف تحب نفسك هو كيف 

اآلخرين أن يحبوك«. 
إذا لم تكن تتلقى أي معالجة، 
فهمك  تحسني  تريد  كنت  إذا  أو 
لذاتك، بنفسك، عليك أن تتبنى 
»فهم  معالجة  استراتيجيات 
الذات« في حياتك اليومية. تكمن 
الفائدة الرئيسية لفهم الذات في 
تنمية االتصال مع نفسك. وبهذه 
اللحظات  إلى  تنظر  الطريقة، 
الصعبة اآلنية كجزء من خبرتك 
أن  إلى  إضافة  األكبر.  اإلنسانية 
كيفية تعاملك مع اآلخرين تصبح 
تتعامل  التي  الكيفية  نفسها  هي 
ذلك  يشمل  وقد  نفسك.  مع  بها 

عمل أشياء كثيرة مثل ما يلي: 
 تحسني صحتك البدنية: افعل 
لتحسني  استطاعتك  في  ما  كل 
مثل:  أشياء  ذلك  ويشمل  صحتك 
والراحة  الصحي،  الغذاء  تناُول 

عندما تتعب، والتمرين الرياضي 
كاملشي  عليه  تقدر  الذي  اليومي 

.
ً
مثال

إن استخدامك  يوميات:  كتابة   >
بتسجيل  لك  يسمح  يومية  ملذكرات 
أن  بدون  يوم،  كل  عن  أفكارك 
حدثت.  إخفاقات  على  نفسك  تلوم 
تتنبه  حتى  يوميات  استخدم 
ولتحتفظ  أفعالك،  وردود  ألفكارك 
وبذلك  القلق،  وبني  بينك  بمسافة 
إليه  تنظر  أن  الله  شاء  إن  تستطيع 

بموضوعية.
النفس:  مع  اإليجابي  الحديث   >
بما  يتعلق  فيما  نفسك  مع  تشّجع 
يدور في عقلك من أفكار. فمثال: قبل 
الناس  إلقائك خطابًا في جمع من 
أو قبل بداية محاضرتك أو قيامك 
 ،Presentation تقديمي  بعرض 
تظهر  بأنك  توحي  إشارات  اعمل 
تعاطفًا مع نفسك مثل أن تضع يدك 
نفسك  مع  ث 

ّ
تحد أو  قلبك،  على 

أو  حسنًا«  »سأفعل  بالقول:   
ً
مثال

»سيكون أدائي هو األفضل«.
التركيز  االنتباه/  طريقة  <اتبع 
تمارين  مارس  الكامل:  الذهني 
التأمل مثل »التأمل املحب الشفوق«. 
باللحظة  واعيًا  تصبح  أن  تعلم 
مراقبة  تستطيع  حتى  الحاضرة 
خالل  الذات  فهم  في  مستواك 
املحب  التأمل  وتمرين  اليوم. 
أحيانًا  عليه  ويطلق  هذا،  الشفوق 
 ،»metta meditation ِمتا  »تأمل 
ميولنا  لتشجيع  عظيمة  طريقة  هو 
إرسالنا  تتضمن  وهي  الشفوقة. 
ألحاسيس النية الحسنة والتعاطف 
وذلك  اآلخرين  تجاه  والدفء 
النفس(  في  )ِسرًا  التغني  بتكرار 
التعبيرات  أو  األفكار  من   بسلسلة 
املرتبطة  فيها(  التفكير  )دون 
ممارسة  إنها  معني.  بموضوع 
النية  نحو  النفس  لتوجيه  بسيطة 
والفكرة  اآلخرين.  تجاه  الحسنة 
براحتك  تجلس  أن  هي:  العامة 
وتغمض عينيك، وتتخيل: ماذا أريد 
في  رغباتك  صياغة  مع  لحياتي؟ 

ثالث أو أربع عبارات.  
< اإلنسانية املشتركة: إن الهدف 
أن  هو  الذات  بفهم  للمعالجة  العام 
أو  تعرضت  وما  خبرتك  بأن  تقتنع 
شاملة،  كلية  خبرة  هي  له  تتعرض 
تشعر   

ً
مثال سيئا  شيئا  وليست 

مع  شفوقا  وكونك  منه.  بالخجل 
إلى  تنظر  بأن  لك  يسمح  نفسك، 
مشاكلك  وأن  األكبر،  الصورة 
ليست  صعوبات  من  تواجهه  وما 
بالسوء الذي تعتقده، وأن اآلخرين 
الذي  بالقدر  عليك  يحكمون  ال 

تتصوره.


