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ــی از »مهارت های  ــور کل ــه ط ــل ب ــماره قب در ش
ــم. از  ــخن گفتی ــما خوبان س ــش« با ش یاری بخ
ــتفاده کردیم که  ــن اس بحث قبل چنی
ــول اکسیژن  همان گونه که بدون کپس
ــاد دوام نمی آوریم، برای لذت  زیر آب زی
ــای محیط  ــواده، دری ــردن از رود خان ب
ــد به  ــاع، بای ــوس اجتم ــی و اقیان زندگ
ــول مهارت های یاری بخش مجهز  کپس
ــیم. »درون گرا« و »برون گرا« از نظر  باش
ــده  ــی امری پذیرفته ش علم روان شناس
ــن تعادل  ــام دی ــت. با این حال اس  اس
ــویق به  ــت و با روش هایی مانند تش اس
ــس، ما را از  ــبۀ نف تفکر، مراقبه و محاس
ــد و با  ــی، دور می کن ــی افراط برون گرای
ــیوه هایی همچون ترغیب به عیادت  ش
مریض، نماز جماعت و یتیم نوازی، ما را 

از الك درون گرایی بیرون می کشد.
ب��ا این مقدمه کوتاه، به ادامه بحث 

خواهیم پرداخت.

عنصر اول: خودشناسی و مخاطب شناسی
ــت که از سیستم  ــیاری از ما برایمان مهم اس بس
ــر در بیاوریم تا در مسیر نمانیم،  خودروی خود س
ــائل  ــویم و با رعایت نکردن مس ــبب حادثه نش س
مکانیکی و امنیتی، باعث افزایش هزینه نگردیم؛ 
مثًا می دانیم که اگر رادیات جوش آورد، نباید  در 
آن را باز کنیم، باید در زمستان ضد یخ در رادیات 
ــار  ــین، کار کند، به موتور فش ــم یا اگر ماش بریزی

ــوزاند و...، اما  ــیلندر می س ــر سر س می آید، واش
تعداد کمی از ما به سیستم های زیستی، روانی، 
اجتماعی، هیجانی و... خود یا اطرافیانمان دقت 

داریم؛ مثًا :
ــم و  ــاش می کنی ــی پرخ ــه وقت ــم ک ▫ نمی دانی
خشمگین می شویم و خودمان جوش می آوریم، 
ــی عضانی،  ــد گرفتگ ــکاتی مانن ــار مش گرفت
ــردرد و زخم معده می شویم و محبوبیت و نفوذ  س
ــگاه یا محل  اجتماعی خود را در خانواده، آموزش

کار از دست می دهیم. 
▫ نمی دانیم که براساس »روان شناسی رشد« اگر 
نوجوانمان در دوران نوجوانی به باورها و ارزش ها 
بی توجه شد و شبهاتی را مطرح کرد، درگیر امواج 
»بحران هویت« است و باید ما، مانند نجات غریق 
با حفظ آرامش سراغش برویم و به او جهت دهیم 
ــا و نرم افزارهای مفید و افراد خبره را در  و کتاب ه

مسیرش قرار دهیم تا راه را بیابد. 
▫ نمی دانیم که براساس روان شناسی تفاوت های 
ــا،  ــخصیت، ظرفیت ه ــی ش ــردی و روان شناس ف
ــا  ب ــراد  اف ــتعدادهای  و اس ــا  توانایی ه ــق،  عای
ــت و نباید خود یا فرزندان یا  دیگران یکسان نیس

دانش آموزانمان را با دیگران مقایسه کنیم.
▫ نمی دانی��م ک��ه براس��اس روان شناس��ی، مردان 
رقابت طلب، آینده و هدف گرا، تحلیل کننده و عقل گرا، 
کل نگر، ماجراجو، استقال طلب، و زنان، وابسته، حال 
و اکنون گرا، جزء نگر، هیجان گرا و... هستند. زن و مرد، 
دختر و پس��ر و زن و ش��وهر روحیات مخصوص به 

»درون گ������������را« و 
نظر  از  »ب��رون گ��را« 
روان ش��ن��اس��ی  علم 
شده  پذیرفته  ام��ری 
ای��ن حال  ب��ا   اس��ت. 
تعادل  دی��ن  اس��الم 
با روش هایی  و  است 
مانند تشویق به تفکر، 
محاسبۀ  و  مراقبه 
از  را  م���ا  ن���ف���س، 
افراطی،  برون گرایی 
با  و  م��ی ک��ن��د  دور 
همچون  شیوه هایی 
عیادت  ب��ه  ترغیب 
مریض، نماز جماعت 
از  را  ما  یتیم نوازی،  و 
درون گ���رای���ی  الك 

بیرون می کشد.
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جنس��یت خود را دارند و باید ب��ا درك این تفاوت ها، 
ارتباط انسانی و شرعی سالمی داشته  باشیم. نمی دانیم 
که بسیاری از اختافات زن و شوهر به  دلیل ندانستن 

تفاوت های روان شناختی زن و مرد است. 
تذکر کاربردی: برای اطاع بیشتر به کتاب های 
ــای  ــی تفاوت ه ــد، روان شناس ــی رش روان شناس
ــخصیت و روان شناسی  ــی ش فردی، روان شناس
ــنایی با این منابع  زن و مرد رجوع کنید. برای آش
ــد نرم افزار  ــا، می توانی ــر آنه کاربردی و محل نش
ــه کاری از انجمن گفت وگوی  ــی را ک کتاب درمان

دینی است، از اینترنت دانلود کنید.

تمثیل انسان به مجتمع 
بین دانشمندان معروف است که یکی از چیزهایی 
که شناخت آن سخت است، خودشناسی است. 
ــده  ــوی و برن ــمند فرانس ــیس کارل، دانش الکس
ــان موجودی  جایزه نوبل، کتابی دارد به نام »انس
ــمند چون فیزیولوژیست  ــناخته«. این دانش ناش
ــتر از ُبعد  ــان را بیش ــت که انس بوده، طبیعی اس
زیستی و شگفتی های آن دیده باشد؛ اما انسان 

از این هم پیچیده تر است و ابعاد مختلفی دارد.
ــود،  ــی می گوید: »وقتی چیزی درك نمی ش مثل
ــود«. شناخت  ــته ش به کلی هم نباید کنار گذاش
انسان سخت است؛ ولی در حدی که علم و دین، 
ما را راهنمایی می کنند، باید از آنها آگاهی کسب 

کنیم.
یك مجتمع اداری بخش های مختلف، مدیریت، 

معاونت، روابط عمومی و... دارد. انسان نیز مانند 
ــاد مختلف  ــه، ابع ــع اداری چندطبق ــك مجتم ی
زیستی، روانی، اجتماعی، هیجانی، احساسی، 
ــناختی دارد. ما نباید خودمان  تجسم ذهنی و ش
ــانی رئیس  ــا کوچك فرض کنیم. هر انس را کم ی
مجتمع بزرگ شخصیت خود است. عقل مدیریت 

این مجتمع را به عهده دارد.
ٌم   ــَك ِجرإْ َعُم اَنّ ــد: اَتزإْ ــی7 می فرمای حضرت عل
ِکتاُب  َت الإْ ــر َوانإْ َب کإْ عاَلُم االإْ َطوَی الإْ َك انإْ ــٌر َوفیإْ ِی َصغإْ

َمُر1  مضإْ َهُر الإْ ــِه َیظإْ ُرِف ِذی ِباحإْ ُن اَلّ ُمِبیإْ الإْ
ــی که تو همین جثه  »آیا گمان می کن
ــه در درون  ــتی؛ حال آن ک کوچك هس
تو عالم بزرگ تری پیچیده  شده  است. 
کتاب روشنگری هستی که با حروفش، 
ــود!«.  ــکار می ش ــان، آش ــان و پنه نه
ــان  عاَلم بزرگ تر، جنبۀ فراکیهانی انس
است. خدای تعالی در حدیث قدسی 
َو اَل  ــی  َارِض ــَعِنی  ــد: »الََیَس می فرمای
ــُعِنی َقلُب ِعبِدَی  ــَماِئی، َوَلِکن َیَس َس
الُمؤِمِن؛2 زمین و آسمانم گنجایش مرا 
ــب بندۀ مؤمنم مرا در بر  ندارند؛ اما قل

می گیرد«.

تجربیات شخصی و انتقاد ساندویچی
ــیر رشد را طی کرده و با فراز  ما نیز مس

ــده ایم؛ اما چون  ــادی روبه رو ش ــیب های زی و نش
ــاد برده ایم. اگر  ــتیم، آنها را از ی ــوش کار هس فرام

دادن  ج��ه��ت  ب����رای 
به  ج��وان  و  ن��وج��وان 
س��م��ت روش��ن��ای��ی و 
م��وف��ق��ی��ت م����ادی و 
معنوی، ابتدا به او نگاه 
مهرورزانه و محبت آمیز 
و  صفات  از  داری���م. 
ت���ج���ارب م��ث��ب��ت و 
برای  موفقیت آمیزش 
س����ک����وی پ��رش��ش 
می کنیم.  اس��ت��ف��اده 
توصیه های  و  تذکرها 
در  بیشتر  را  اخالقی 
نه  و  رفتارمان  آیینه 
ب���ی���ان���م���ان ن��ش��ان 

می دهیم.



ــیار باشیم و پیوسته  ــبت به گذشته خود هش نس
ــته خود« را مطالعه کنیم، واقعًا گام  »کتاب گذش
مهمی در هنر مهارت های ارتباطی برداشته ایم. 
برای مثال با مطالعۀ کتاب رشد دوران 
ــود متوجه رفتار نوجوانان  نوجوانی خ
ــویم. آن وقت به تیپ  ــان می ش و جوان
ــا، تقلیدکورکورانه آنها،  ــا، موی آنه آنه
ــا و...  ــبهات آنه ــتقال طلبی، ش اس
ــم.  ــم و زود نمی رنجی ــر نمی دهی گی
ــد و تیز  ــای انتقاد تن ــن به ج همچنی
ــای مکرر،  ــوی دیگران، تذکره در جل
تهدید و تحقیر رفتارهای او، از »انتقاد 
ساندویچی« استفاده می کنیم. یعنی 
ــوان و جوان  ــت دادن نوج ــرای جه ب
ــنایی و موفقیت مادی  ــمت روش به س
ــگاه مهروزانه و  ــوی، ابتدا به او ن و معن
محبت آمیز داریم. از صفات و تجارب 
ــش  ــکوی پرش ــت و موفقیت آمیزش برای س مثب
استفاده می کنیم. تذکرها و توصیه های اخاقی 
ــان  ــه رفتارمان و نه بیانمان نش ــتر در آیین را بیش
می دهیم. همۀ عیوب او را بیان نمی کنیم. یکی 
را تذکر می دهیم؛ آن هم البه الی صفات مثبتش. 
در برابر جمع به او تذکر نمی دهیم و از شیوه های 

غیرمستقیم استفاده می کنیم.
ــد دوباره  ــی، تول ــه دوران نوجوان ــان ب روان شناس
می گویند. نوجوان به دلیل ویژگی های جسمانی، 
تحوالت هورمونی، بروز صفات ثانویه و جنسیتی 

و تغییرات روان شناختی خود، مضطرب و زودرنج 
ــتقال طلبی تمایل دارد. گاهی از  ــت و به اس اس
ــینما یا بازیکنان تقلید کورکورانه  ــتاره های س س
ــزرگان اعراض  ــنتی ب می  کند و زمانی از روش س
ــندد.  ــبك قدیمی والدین را نمی پس می کند و س
ــت که  این امر برای مربیان و والدین مانند آن اس
ــیری  ــان حرکت  کنند و به مس ــرعت در اتوب با س
ــت یا جاده ناهموار است.  ــند که خاکی اس برس
ــدی نوجوان توجه  اگر مربیان به ویژگی های رش
ــند و قدرت صبوری خود را افزایش  ــته باش نداش
ــود که همین دوران  ــته خ ندهند و در آیینه گذش
ــد، در امر تربیت و  ــد تأمل نکنن ــپری کرده ان را س
ــد و پل ارتباطی خود را  آموزش موفق نخواهد ش

با آنها قطع می کنند.3

انواع خودشناسی

خودشناسی نوعی )فلسفی(
ــانی که در  ــس انس ــناخت حقیقت نف ــی ش یعن
ــث و مطالعه قرار  ــث معرفت نفس مورد بح مباح

می گیرد. 

1. خودشناسی فطری )علم حضوری(
ــر ذات  ــت. جوه ــود، آگاه اس ــان به ذات خ انس
انسان، آگاهی است. پیدایش »مِن« انسان عین 
ــت. در آن مرحله فرد  پیدایش آگاهی به خود اس
ــی درآمده، یکی  ــه آگاه ــیء ب آگاه، آگاهی و ش

است. 

به  م��رب��ی��ان  اگ���ر 
رشدی  ویژگی های 
ن���وج���وان ت��وج��ه 
و  باشند  نداشته 
قدرت صبوری خود 
را افزایش ندهند و 
در آیینه گذشته خود 
را  دوران  همین  که 
سپری کرده اند تأمل 
نکنند، در امر تربیت 
موفق  آم���وزش  و 
پل  و  شد  نخواهد 
با  را  خود  ارتباطی 

آنها قطع می کنند.
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وجودی  ابعاد  با  ما  وقتی 
خود، استعدادها، عالیق، 
امیال، هیجان ها، فطرت، 
آشنا  و..  رذائ��ل  فضائل، 
شویم، همین شناخت را 
به هم نوع خودمان تعمیم 
شناخت  یعنی  می دهیم. 
الگویی«  و  »مقدمه  ما 
اف���راد  شناخت  ب���رای 
خ���ان���واده، دوس��ت��ان، 
همکالسیان، شاگردان، 

همکاران و... می شود.

2. خودشناسی زیستی و فیزیولوژیکی
منظور شناخت اندام های بدن، غدد و هورمون ها، 

ژنتیك و چگونگی کار آنها است. 

3. خودشناسی اخالقی
ــتن از نظر صفات، استعدادها،  ــناخت خویش ش

رذائل، فضائل و ملکات اخاقی است. 

4. خودشناسی جنسیتی
ــتعدادها و سرمایه های  ــناخت خود از نظر اس ش
ــرد و زن  ــك از دو جنس م ــر ی ــه ه ــه ب ــی ک خاص
ــنایی با تفاوت های زیستی،  اختصاص دارد و آش

فیزیولوژیکی، ذهنی و حقوقی مرد و زن.

5. خودشناسی انسانی
ــان ها.  ــا همۀ انس ــۀ ب ــود در رابط ــه خ ــی ب آگاه
ــتوار  اس ــل  اص ــن  ای ــر  ب ــانی  انس ــی  خودآگاه
ــد واقعی  ــًا یك واح ــان ها مجموع ــت که انس اس
ــترك  ــدان مش ــك وج ــد و از ی ــمار می رون ــه ش ب
ــاس انسان دوستی و  ــانی بهره مندند. احس انس
انسان گرایی در همۀ انسان ها موجود است. اگر 
ــود، دردش  این نوع خودآگاهی در فردی پیدا ش
درد انسان و آرزوهایش، آرزوهای انسان می شود.

6. خودشناسی عارفانه
خودآگاهی عارفانه، آگاهی به خود است در رابطۀ 
ــت و ما فرع. روح و  ــا ذات حق؛ خدا اصل اس او ب
جان ما مظهری از خدا است. خودآگاهی واقعی 
وقتی حاصل می شود که انسان از خود فانی شود 

و تعّینات را درهم شکند. این خودشناسی پس از 
ــود و نوعی  ــا و عبادت ها حاصل می ش ریاضت ه

علم حضوری پس از خودسازی است. 

7. خودشناسی روان شناختی
شناخت ذهن و فرآیندهای ذهنی و رفتار مرتبط 
ــات و  ــان و احساس ــه آنها و نیروهای درونی انس ب

فعل و انفعاالت روانی است.

8. خودشناسی حقوقی- عبادی
ــنا می شویم و مسائل  این جا ما با حقوق خود آش
ــائل  ــادی خویش را می آموزیم و به تفاوت مس عب
حقوقی خود با دیگران و زن و مرد آشنا می شویم.4

ــی را برای  ــواع خودشناس ــر: ما ان تذک
ــل  تکام و  ــد  رش ــیر  مس در  ــت  حرک
ــا  ب ــت  مثب ــاط  ارتب و  ــازی(  )خودس
ــران و طبیعت یاد  ــود، خداوند، دیگ خ

می گیریم.
ــای  ــارۀ مهارت ه ــث درب ــکال: بح اش
ــرا از  ــت، چ ــش اس ــی یاری بخ ارتباط

»خودشناسی« بحث شد؟
ــی توحیدی،  ــخ: از نظر جهان بین پاس
ــم: ارتباط با  ــوع ارتباط داری ما چهار ن
خود، ارتباط با دیگران، ارتباط با خدا، 
ارتباط با طبیعت. در میان آنها، با خود، 

ــاس کار است. وقتی ما با ابعاد وجودی خود،  اس
ــتعدادها، عایق، امیال، هیجان ها، فطرت،  اس
ــویم، همین شناخت  ــنا ش فضائل، رذائل و.. آش
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ــم می دهیم. یعنی  ــان تعمی ــه هم نوع خودم را ب
ــناخت  ــه و الگویی« برای ش ــناخت ما »مقدم ش
افراد خانواده، دوستان، همکاسیان، شاگردان، 
ــی از  ــه یک ــرای نمون ــود. ب ــکاران و... می ش هم
مهارت های اجتماعی که فرد با آن آشنا می شود، 
ابراز احساسات درونی خویشتن است؛ نه مبالغه 
می کند و نه احساس دیگری را به جای احساس 
ــا »خودآگاهی به  ــی بیان می کند؛ بلکه او ب واقع
ــناخت«  ــا« می پردازد و »ش ــایی هیجان ه شناس
ــه او »قدرت کنترل و مهار« می دهد.  هیجان ها ب
ــات دیگران  ــن او می تواند از نوع هیجان همچنی

آگاه شود و روابط خود را با آنها تنظیم کند.5

تلنگر اخالقی: بر روی قبر کشیشی در کلیسای 
وست مینستر نوشته شده است: کودک که بودم 
ــی بزرگ تر  ــا را تغییر بدهم وقت ــتم دنی می خواس
ــت،  ــدم که دنیا خیلی بزرگ اس ــدم متوجه ش ش
ــورم را  ــورم را تغییر دهم. بعدها کش من باید کش
ــهرم را تغییر  ــدم و تصمیم گرفتم ش ــم بزرگ دی ه
دهم. در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را 
ــتانه مرگ هستم.  متحول کنم . اینک من در آس
می فهمم که اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم، 

شاید می توانستم دنیا را هم تغییر دهم.
ــن جوانی به  ــًا در س ــی1 عم ــام خمین ــا ام ام
ــل حدیث را  ــد و کتاب چه ــازی پرداختن خودس
ــورش پرداخت.  ــاختن کش ــتند و بعد به س نوش
ــور جهاد اکبر امام خمینی 1، قبل از جهاد  مح

ــتعمار بود.  ــا دیکتاتور و اس ــان، مبارزه ب اصغرش
ــط موفق و مؤثر  ــن اگر می خواهیم در رواب بنابرای
ــی و بعد خودسازی  ــیم، گام اول خودشناس باش
ــت. راز محبوبیت فراگیر امام خمینی 1بین  اس
ــردم، ایمان و عمل پاك او بود و مهره مار واقعی  م
ــد در آیه 96  ــخیر می کن که دل ها و قلب ها را تس

سوره مریم نهفته است.

مهرۀ مار حقیقی
َعُل َلُهُم  اِلَحاِت َسَیجإْ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاَّ »ِإناَّ الاَّ

ا«؛  َمُن ُودًّ حإْ الراَّ
همانا کسانی که ایمان آورده و عمل های شایسته 
ــرای آنها  ــان ب ــدای رحم ــه زودی خ ــد، ب کرده ان

دوستی و محبتی قرار می دهد. 
)مریم: 96(
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