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سلسله مراتب نيازهاي طبيعي انسان كه آبراهام 
مزلو )Maslow( آن را مطرح كرده، به »هرم 
مزلو« معروف است. در اين هرم، نيازهاي پايه اي 
كه همه موجودات زنده در آنها شريك هستند در 
قاعده قرار دارند و نيازهاي ديگر كه به تدريج از 
شماره دارندگان آنها كاسته مي شود، به ترتيب 
در مرتبه باالتر قرار مي گيرند و به اين شكل در 
تجسم سه بعدي يك هرم تشكيل مي شود. گرچه 
در بازنمايي دوبعدي بر صفحه كاغذ اين سلسله 
مراتب به شكل يك مثلث تصوير خواهد شد.

انسان ها نیازهاي متنوع و متعددی دارند. برخي 
نیاز دارند به دیگران محبت كنند و عده اي نیاز 
دارند لباس هاي گرانقیمت بپوشند. افرادي احساس 
نیاز مي كنند كه به قله اورست صعود كنند. برخي 
دیگر نیاز به سرودن شعر دارند. برخي نیاز دارند 
ممكن  نیاز  این  به  رسیدن  براي  و  شوند  تنبیه 
انسان ها  از  تعدادي  شوند.  جرم  مرتكب  است 
نیاز دارند هر بار به شیئی دست مي زنند، دست 
نیاز  به آب و غذا  مردم  بشویند. عموم  را  خود 
دارند. برخي نیاز دارند روزي 10 ساعت بخوابند، 
 6 به خواب حداكثر  مردم  برخي  نیاز  برعكس، 

ساعت در شبانه روز است.
مالحظه مي كنید نیازها تا چه حد متنوع است. شاید 
به تعداد همه موجودات زنده، نیاز وجود داشته 
باشد. برخي نیازها در بررسي كلي، جنبه بهنجار 
دارند، ولی تعدادي از نیازها جنبه بیمارگونه دارند 
)مانند نیاز یک فرد وسواسي به شستشوي دست ها( 
و برخي نیازها هم جنبه تبهكارانه دارند، مانند نیازي 

كه برخي افراد براي قانون شكني حس مي كنند.
ابراهام مزلو، روان شناس آمریكایي، كوشید نیازهاي 
طبیعي و بهنجار انسان را طبقه بندي كند تا شناسایي 
آنها آسان تر و امكان رسیدن به یک فرضیه درباره 
نیازهاي طبیعي هم فراهم شود. به این ترتیب او 6 

طبقه از نیازهاي بهنجار را شناسایي كرد.

نیازهای فیزیولوژیک
در پایین ترین پله، نیازهاي فیزیولوژیک درجه 1 
قرار گرفته است. اگر این نیازها برآورده نشود، 
موجب از دست رفتن زندگي مي شود. از جمله 
آب،  هوا،  به  نیاز  به  كرد  اشاره  باید  نیازها  این 

خوراك، استراحت و خواب.
در پله بعدي نیازهاي فیزیولوژیک در درجه 

دوم قرار دارد. اگر این نیازها برآورده نشود، گرچه 
موجود زنده باقي مي ماند، اما زندگِي گونه او به 
خطر مي افتد. نیاز جنسي، نیاز به رفع كنجكاوي و 
رفع مالل به وسیله تحرك و ورزش از این جمله 
محیط  به  راجع  كنجكاوي  به  بشر  پاسخ  است. 
اطرافش باعث شد دنبال كشف نقاط دیگر باشد 
و در نتیجه گونه بشر در سراسر جهان پراكنده شد. 
و  دویدن  و  پریدن  مانند  بازي هایي  با  كودكان 
قایم باشک، قواي حركتي و حسي خود را تقویت 
مدرسه بازی،  قبیل  از  بازي هایي  با  و  مي كنند 
نقش هاي  ایفاي  براي  دكتربازي  و  میهمان بازي 
آینده خود در جهان آماده مي شوند. در گونه هاي 
جانوري دیگر نیز چنین است. براي نمونه، یک 
بچه گربه پس از اینكه شیر خورد و استراحت كرد، 
تمایل به بازي و جست و خیز دارد. او عضالت 
و حواس پنجگانه خود را تقویت مي كند و براي 
شكار كردن آماده مي شود. با باال رفتن از درخت 
یا رفتن به لب بام مي خواهد به آنچه بیرون از خانه 
مي گذرد، آگاه شود. به این ترتیب او براي ایفاي 
نقش خود به عنوان یک گربه بالغ آماده مي شود.

نیازهای مربوط به ایمنی و دوری 
از خطر

دوري  و  امنیت  به  مربوط  بعدی،  پله 
از خطر است. جانوران براي خود النه 

مي سازند یا در غارها مأوا مي گیرند. 
از آسیب سرما  این ترتیب  به  آنها 

و گرما و جانوران دیگر مصون 
مي مانند. انسان شب ها به خانه 

مي رود و هنگام استراحت در 
و پنجره را مي بندد. شهرها 
نیروي پلیس و آتشنشاني 

و كشورها ارتش دارند. 
همه این موارد براي 

و  امنیت  تامین 
ماندن  مصون 

خطرات  از 
است. 

تا  آنچه 
كنون 
گفته 

شد، بیشتر با نیازهاي مادي ارتباط دارد، 
اما پله هاي بعدي به موضوعاتي فراتر 

مي پردازند.

نیاز به عشق، پیوستگی، 
دوست  داشتن و 

دوست داشته شدن
نیازهاي  از  بعدی  طبقه 

بهنجار، نیاز به عشق 
پیوستگي است.  و 

انسان تمایل دارد 
مورد عشق و 

قرار  عالقه 
بگیرد 
در  و 

به  عشق  و  محبت  هم  او  مقابل، 
دیگران نشان دهد. كودكی كه غذا 
خورده، استراحت كرده، به بازی 
هم پرداخته و سرپناه امنی هم 
به  پیوستگی  به  نیاز  دارد، 
دیگران، دوست داشتن و 
را  داشته شدن  دوست 
او  می كند.  احساس 
پدر  عشق  مشتاق 
است.  مادر  و 
دارد  دوست 
دیگر  شبیه 
همساالن 

خود 

رفتار كند تا او را بین خود بپذیرند. او كسانی را 
كه مثل خودش هستند از خود می داند و كنارشان 
احساس تعلق و پیوستگی می كند. اگر این نیاز در 
محیط خانه و مدرسه برآورده نشود، آن گاه كودك 
و نوجوان مستعد پذیرفتن دوستی هایی می شود 
گروه های  در  عضویت  نیست.  او  به صالح  كه 
از این جمله  قانون شكن و دوستی های خیابانی 
است. طرفداران متعصب تیم های ورزشی عموما 
افرادی هستند كه به وسیله تعلق به جمع هواداران آن 
تیم احساس پیوستگی می كنند و تشویق طرفداران 
دیگر تیم برای آنها به معنی دوست داشته شدن 
است و عشق خود را نیز نثار بازیكنان می كنند. 
اشكال كار این است كه آنها جهان را به صورتی 
دوقطبی می بینند؛ یعنی افرادی كه مانند من هستند، 
به رنگ خاصی توجه  مانند من فكر می كنند و 
دارند، خوب اند. در مقابل، كسانی كه مانند من 
نیستند یا مثل من نمی اندیشند یا رنگ دیگری را 
می پسندند، غیرخودی و بد هستند. ریشه بسیاری 
از اختالف ها در جهان همین تفسیر ساده اندیشانه 
دوقطبی و به معنی انحراف در پله چهارم سلسله 

مراتب نیازهای بهنجار انسان است.

نیاز به احترام و عزت نفس
پله بعدی، نیاز به احترام و عزت نفس 
است. زمانی كه نیاز انسان به عشق و 
پیوستگی هم برآورده شد، شخص 
دیگران  احترام  مورد  می خواهد 
دیگران  كه  زمانی  بگیرد.  قرار 
گذاشتند،  احترام  فرد  به 
فرد  می كند  احساس  او 
شایسته و مفیدی است 
و در نتیجه عزت نفس 
می یابد.  افزایش  او 

دستاوردهای 
راه  افراد، 
كسب احترام 
است. این 

دستاوردها می تواند گرفتن باالترین نمره در امتحان 
باشد، یا تهیه خوشمزه ترین غذاها به وسیله كدبانو، 
دستیابی به ركورد جدید از سوی یک ورزشكار 
یا انجام دادن مسوولیت شغلی به نحو احسن. در 
برخی افراد، نیاز به كسب دستاورد جنبه افراطی 
به خود می گیرد. این گروه معتاد به كار می شوند 
و دیگر نتایج كار برایشان مهم نیست، بلكه خودِ 
گذراندن  به سرگرمی،  آنها  می یابد.  اهمیت  كار 
اوقات با خانواده و مالقات با دوستان بی توجه 
بدون  12شب  ساعت  تا  كه  كارمندی  می شوند. 
دریافت اضافه كار در اداره به كار می پردازد، یا 
نوع   8 میهمانی دوستانه  در  خانم خانه داری كه 
غذا تهیه كرده و به اندازه ای سرگرم پذیرایی از 
میهمانان است كه وقت نشستن نزد آنها را ندارد، 

از جمله معتادان به كار هستند.

نیاز به خودشکوفایی
و سرانجام، در راس هرم، نیاز به خودشكوفایی 
وجود دارد؛ یعنی محقق كردن آنچه خداوند در 
فطرت پاك انسان به ودیعه گذاشته است. افراد 
خودشكوفا انگشت شمار هستند. مزلو در بررسی 
انگشتان  اندازه  به  فقط  نفر،  هزار   3 به  نزدیک 

دستان، افراد خودشكوفا یافت.
افراد خودشكوفا زندگي را به صورت معجزه اي 
همیشگي مي بینند. براي آنها رویدادهاي كوچک 
زندگي هم شادي آور است. این افراد در وزش 
و  باران  بارش  خزان،  برگ هاي  رقص  نسیم، 
انسان ها،  مي بینند.  را  زیبایي  خورشید  دمیدن 
آفریده هاي جاندار خداوند و همه مظاهر  دیگر 
به  قادر  احترام و عشق مي نگرند.  با  را  آفرینش 
همدلي با همه موجودات زنده هستند. در جریان 
جویبار، رمزي از زندگي و حركت را درمي یابند. 
در آسمان پرستاره شب عظمت و زیبایي زندگي 
را حس مي كنند و مي كوشند با كشف روابط بین 
رویدادها به دانش و با آفرینش روابط جدید بین 
افراد  این  یابند.  دست  هنر  زیبایي  به  پدیده ها 
فیلسوف  اجتماعي،  مصلح  هنرمند،  دانشمند، 
كدبانوي  مادر  و  مهربان  آموزگار  انساندوست، 
خانه هستند. آنها همان همسایه ما هستند كه در 
زمستان دغدغه غذا و پناهگاه پرندگان و گربه ها 
را دارد، همان كارگري هستند كه تا جنس بي عیب 
تحویل ندهد، احساس رضایت نمي كند. حافظ، 
فردوسي، بتهوون، گاندي، گالیله و رازي از جمله 
این افراد هستند. آنها خداوند، زیبایي، عظمت، 
دقت و سادگي و ظرافت را بر ما آشكار مي كنند 
مراتب  سلسله  هرم  راس  در  درستي  به  و 

نیازهاي بهنجار جاي گرفته اند.

یكی از استادان خوبم می گفت: »اگر والدین می دانستند اهمیت یک دوست خوب در 
زندگی فرزندشان چقدر است، برای بچه هایشان دوست می خریدند.« فراهم كردن بستر 
مناسب برای دوست یابی، یكی از وظایف پدر و مادرهاست. بچه های ما در مهد و مدرسه 
همسن و سال های خودشان را می بینند و با آنها بازی می كنند، اما نزدیک تر شدن و پیدا 
كردن شباهت ها و تفاوت ها مستلزم دخالت و همكاری والدین است. گاهی فرزندمان درونگراست و خصوصیاتی را از ما به ارث 

برده كه به راحتی به كسی اعتماد نمی كند و رابطه برقرار نمی كند. این ما هستیم كه می توانیم كمكش كنیم 
و معیارهای درست انتخاب دوست را به او یاد بدهیم. صرفا ظاهر زیبا یا نوع پوشش معیار ما نباشد؛ 
همان طور كه همدلی و دوستی بین فرد نابینا و معلول با یک شخص سالم میسر شده، همان طور كه قوم و 

نژاد متفاوت نتوانسته حد و مرزی برای عشق و محبت بین انسان ها شود. ما می توانیم به بچه ها بگوییم آدم ها 
را با تفاوت هایی كه دارند، بپذیرند و دوست بدارند. مدت هاست با همكارانم روی شناسایی، تشخیص 
و درمان بچه هایی كه مشكالت روان پزشكی دارند، كار می كنیم و تالش داریم به همه مردم بگوییم باید 
برایمان مهم باشد كه كسی به خاطر نیاز مالی مجبور نشود درمان خود را رها كند؛ چراكه امكان دارد همین 

فرد افسرده، پرخاشگر، مضطرب یا مبتال به بیماری های روانی دیگر روزی سر راه ما یا فرزندمان قرار گیرد 
و دوست، همكار یا حتی شریک زندگی ما شود. اگر امروز و دیگران، نسبت به سالمت یا بیمار بودنشان 
بی تفاوتیم، خوب است در گوشه ای از ذهن خود به این فكر كنیم كه وضعیت او چه تاثیری بر زندگی 

و آینده من و جامعه ام خواهد گذاشت. فقط در این صورت است كه می توانیم با همدلی دست یاری 
به سوی بیماران روان پزشكی، خصوصا بچه ها كه آینده ساز كشور هستند، دراز كنیم. چه بسا روزی 
فرزند شما بتواند مانند این 2 دوست كه با همدلی توانستند یک بیماری جسمی را شكست دهند، كنار 

دوستی قرار بگیرد كه كمرویی و خجالت، اضطراب یا درخودماندگی او را درمان كند یا الاقل برای 
بهبود شرایطش بكوشد. اگر تمایل داشته باشید به حساب مخصوص كودكان مبتال به بیماری های روان پزشكی 

كمک كنید، می توانید كمک های خود را به شماره حساب 328294435 بانک تجارت ویژه كودكان مبتال به 
بیماری های روانپزشكی واریز كنید.

نياز به
خودشكوفايی

نياز به احترام

نياز به عشق

نياز به ايمنی

نيازهای فيزيولوژيك

اخالق، خالقيت،
حل مساله، واقع گرايی، پذيرش

احساس اطمينان، عزت نفس و احترام

پيوستگی، تعلق، دوست داشتن و دوست داشته شدن

حفاظت از بدن، سالمت، خانواده، منابع، مايملك، وجدان

تنفس، آب، غذا، خواب، ارضای غريزه جنسی، دفع، خودپايداری

 دكتر فربد فدائي
روان پزشك، عضو هيئت مديره انجمن 

علمي روان پزشكان ايران

آداب همدلی
بسیاری از ما همدلی و همدردی را معادل همدیگر می دانیم، در حالی كه این 2 كلمه در واقع بسیار متفاوت هستند. 
گاهی ما هنگام نیاز دوست صمیمی مان فقط با او همدردی می كنیم، در حالی كه او به همدلی ما نیاز دارد و چه بسا 
وقتی همدالنه برخورد  كنیم، بتوانیم در حل مشكالت و غم و اندوه او موثرتر باشیم، پس تفاوت همدلی و همدردی 
در چیست؟ همدردی در واقع همراهی با حاالت خوشایند و ناخوشایند دیگران است، مثال اگر دوستی غمگین 
است، شما نیز به اندازه او غمگین می شوید. این همراهی در احساس سبب می شود، طرف مقابل احساس كند از 
طرف شما درك شده و این حالت به او حس سبكی می دهد. اینكه شما بتوانید درد دوستتان را درك كنید 
)جدای از اینكه واقعا با او هم عقیده باشید یا نه(، یعنی توانسته اید همدرد او باشید. در همدردی ما برای 
دوستمان نگران می شویم و از بابت اینكه او دچار مصیبت و ناراحتی شده، تاسف می خوریم، اما 
همدلی فراتر از اینهاست. همدلی احساس كردن با دیگری است. براي همدلي اول باید بتوانیم خود 
را جاي دیگران بگذاریم و از دریچه چشم آنها نگاه و احساس كنیم. دوم اینكه باید بتوانیم 
احساسات و هیجانات او را به گونه ای درك كنیم كه گویی احساسات و هیجانات خود 
ماست و در آخر نیز باید به ارائه راه حل هاي ممكنی كه به ذهنمان می رسد، اقدام كنیم.
باعث  این كار فقط  پس در همدلی، در مشكالت دوستمان درگیر نمی شویم زیرا 
تاسف خوردن و دلسوزی می شود و این موضوع كمكی واقعی به دوستمان نمی كند، 
بلكه ما به صورت موقت شرایط او را، ضمن حفظ جدایی از او درك و سعی 
می كنیم به او كمک كنیم. شاید تفاوت همدلی و همدردی با این مثال بیشتر 
مشخص شود؛ وقتی دوستتان در حال غرق شدن است، شما ممكن است داخل 
آب بپرید و همراه او غرق شدن را حس كنید، مانند او تالش كنید و چه بسا،  ممكن 
است خودتان هم غرق شوید، اما كار موثرتر این است كه وضعیت او را درك كنید و 
حتی اگر اصال شنا بلد نیستید با چوب یا هر ابزار دیگری )یا حتی با كمک خواستن 

از افراد ماهر( به او با جان و دل كمک كنید.

معنای همدلی
 دکتر هانیه 
زایررضایی

 دكتر میترا حکیم شوشتری
روان پزشك کودک و نوجوان، 
دانشيار دانشگاه علوم پزشكی 

ايران

دوستی،دوستداشتنودوستداشتهشدندرکدامطبقهازهرمنیازهایمزلوقرارمیگیرد؟

رفاقت به روایت مزلو

چاپبیستویکم

بهترین هدیه سال
345 جلد تاکنون منتشر شده است   بیش از 000

پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی
در طول تاریخ طب در ایران

تلفن سفارشات:  22887356


