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روشني مطالِب كتاب تا سرحد امكان افزوده شد. این ها همه به مدد قبول و 
نظر خوانندگان حاصل شد. اكنون با همدلي بیشتر با واژه هاي كتاب و نفسي 

گرم تر من به روایت من را در برابر دیدگان قرار مي دهم. 
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 مقدمه  
من به روایت من داستان رویارویی شخصِی آدمی  با خود است. من چگونه 
در کشاکش لذت و درِد زندگی خود را می بیند، تجربه می  کند، می آزماید، 
در خود تأمل می  کند، خود را تحمل می  کند و در این فرایند به نحوی گذرا 
صفا و کمال را تجربه می کند. آدمی در این رویارویی معنایی از کنش خود 
به چرا و  پاسخ شخصی  تکاپوی  در  و  می نامد  ِخـَرد  را  آن  که  می آفریند 
چگونه ی زندگی اش به آیا نیز پاسخ می دهد. از ارزش های فرهنگ هایی که 
بیش )خـودی( و کم )ناخودی( تجربه کرده است متأثر می  شود و افزون بر 

درک ارزش ها، ارزش آفرینی می  کند.
مهم  و  ماست  پیِش روی  آن  محصول  که  است  فرآیندي  خودشناسی 
انگاشته می شود، اما از خوِد این فرایند اغلب غفلت می شود. تصویر و روایت 
ما از خود و رفتارهای سالم و ناسالم متأثر از خودشناسی بررسی می شود، اما 
خود این فرایند پنهان می  ماند. این کتاب نه محصول این فرایند، که خوِد این 

فرایند را وارسی می  کند. 
قرن ها تفکر و تأمل در خودشناسی، آدمی  را غرق در محصوالت این 
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فرایند کرده است. جهل و رنج و زجر زندگی چنان گریبان آدمیان را گرفته 
است که سراسیمه به دنبال شفای آن اند. آدمی  را باید هرچه سریع تر شناخت 
و برای تسلی او کاری کرد. هر فرهنگی در طول تاریخ به شکلی در تکاپوی 
شناخت انسان و شفای عاجل دردش بوده است. ارزش آفرینان در همه ی 
فرهنگ ها این چنین سخن رانده اند: تو مهمی  و باید خود را بشناسی و در خود 

تأمل کنی. شفای تو در گرو شناخت تو از خود است. 

تشخیص و گشایش مسائل دنیای عین بسیاری از مصائب را در زندگی 
تخفیف داد، اما ماهیت بی همتای روان آدمی  همواره با معما و رنج زندگی در 
کشاکش بوده است و برای پاسخ و تسکین رو به سوی خود می  کند. این ابهام 
و رنج گاهی حاصل زجری است که از خود یا آدم های دیگر نشأت می  گیرد 
و گاهی از دردی است که عجین زندگی کردن است. خودشناسی قدمتی به 
اندازه ی تاریخ مدون بشر دارد، زیرا تقریبًا در همه ی فرهنگ ها یکی از راه های 
اصلی برای گره گشایِی رنج زندگی بوده است. این نوع مواجهه با خود هم در 

فضای دین رخ داده است، هم در فلسفه و هم در علم.

هر فرهنگی آداب و اسلوب خاصی را برای خودشناسی آفریده که هر 
چند راه گشا بوده، از افراط و تفریط نیز عاری نبوده است. گاهی آدمی  در فهم 
و روایت گری خود چنان از عینیت زندگی فاصله می  گیرد که باید او را دوباره 
با زمین آشتی داد و گاهی چنان به زمین می  چسبد که ورای تجسد چیزی در 
خود نمی  بیند. گاهی بر اهمیت عقل تأکید می  کند و آن را هسته ی وجود خود 
می  گیرد و گاه دل را جوهر می  انگارد. همه این نوسانات در تاریخ زندگی 
و فرهنگ بشر در فرایند خودشناسی هویدا است. ازاین رو، محصوالت این 
فرایند همواره نیاز به بازاندیشی دارد. تثبیت فنون و محصوالت خودشناسی 

به مرگ این فرایند می انجامد و این به سبب ماهیت فرارونده  و پویای  روان 
تأمل  فنون تجربه و  انسانی همواره جاری است و  انسانی است. تجربه  ی 
در خود نیز نمی تواند ایستا باشد. تثبیت نظرگاه ها در جنبش زندگی، یعنی 
مرگ شناخت خود. از این رو، شناخت این فرایند از نتیجه ی آن مهم تر است. 
اما همان گونه که اشاره کردم، ضرورت شفای درد زندگی بشر را سراسیمه 
مشغول نتیجه ی آن کرده است. علم، فلسفه، و دین هریک با نظام تجربه ای و 

معرفتی متفاوت راه حلی به انسان نشان داده اند. 

آیا آدمی  تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاریخ 
گواهی می  دهند که نه. اگر عمق خود را ببینیم و بفهمیم ممکن است پس 
بیفتیم. تاب شناخت خود را نداریم. خودشناسی الزمه ی زندگی است، اما 
ظرفیت بشر در این کار محدود است. چراغ خودشناسی باید روشن باشد، 
اما با انتظاری واقع بینانه. گاهی این واقع بینی در انسان مدرن به اینجا انجامیده 
که موانع موفقیت و ثروت را موضوع خودشناسی خود قرار دهد. از جمله 
اینکه به جست وجوی راه های غلبه بر تنبلی و انجام دادن تکالیف و خالقیت 
به قصد موفقیت برآید و بکوشد از طریق این نوع خودشناسی به موفقیت 
دست یابد. اینجاست که قورباغه ات را قورت بده نوشته می  شود: تجسمی  
برای دست یافتن به موفقیت که در آن فشاری منزجرکننده، که به قورت دادن 
قورباغه تشبیه شده  است، مجاز شمرده می  شود! جست وجوی موفقیت تا 
امید برای شناخت خود در  از افت و خیز  انعکاسی  این  سرحد خودآزاری! 
طول تاریخ است. اما به هر حال این امید هیچ گاه کامل از دست نرفته است 
و نخواهد رفت و تنور خودشناسِی آدمی همواره گرم خواهد ماند. او می  داند 
که با تمام جهل و رنجش، هم شریف است و باید شناخته شود، هم بهبود 

زندگی اش در گرو خودشناسی است.
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استعدادها  شکوفایی  و  زندگی  رنج  تسالی  در  خودشناسی  اهمیت 
ابداع  نه تنها در جهت  اخیر،  سبب شد که روانشناسِی علمی  در یک قرن 
روش های خودشناسی حرکت کند، بلکه توصیف و تبیین خوِد این فرایند را 
نیز مسئله ی تحقیق و نظریه پردازی قرار دهد. پیشگام این حرکت گستره ی 
روانکاوی بود. ظهور روانکاوی به عنوان یک روش و صورت بندی فنونی 
در جهت خودشناسِی کارآمدتر، از دستاوردهای این رویکرد بود که با تمام 
فرازو نشیب ها همچنان در حال پردازش و پاالیش است. روش های دیگری 
نیز از دل قوت و ضعف روانکاوی متولد شدند و هریک با مفروضات و مبانی 

متفاوتی، روش های جدیدی را در خودشناسی پیشنهاد کردند. 

به تبع از سنت چند قرن گذشته در تفکر فلسفی غرب، ماهیت فرایند 
خودشناسی نیز در روانشناسی مورد توجه قرار گرفت. سنت فلسفی در غرب 
پس از دکارت به من و ذهن معطوف شد.کانت به جای پرسش برای گسترش 
دانش بشر، پرسید: چه می توانیم بدانیم؟ حدود و ثغور دانش بشری چیست؟ 
شناخت چیست؟ و در پی این پرسش ها، پرسش های دیگری پدید آمدند: 
ذهن چیست؟ آگاهی چیست؟ هشیاری چیست؟ و بدین شکل فلسفه ی 
نه فلسفی  نیز شناخت شناسی علمی ، و  به وجود آمد. در روانشناسی  ذهن 
مطرح شد، همچون شناخت شناسی تکوینی پیاژه و نظریه های یادگیری که 
به نوعی سازوکار های شکل گیرِی شناخت را توصیف و تبیین می  کنند. یکی 
از موضوع های شناخت، خود آدم است و بدین شکل، مسئله ی ماهیت و 
گرفت.  قرار  روانشناختی  نظریه پردازی  موضوع  نیز،  خودشناسی  سازوکار 
تالش یکصدساله ی مردان و زنان در حوزه ی روانشناسی برای ابداع فنون 
مؤثر برای خودشناسی پربار بوده است، اما در شناخت خوِد این فرایند هنوز 

در آغاز راهیم. 

کتاب حاضر عمدتًا به نظریه ی خاصی یا گونه ی معینی از خودشناسی 
مربوط نیست، بلکه خوِد خودشناسی موضوع بررسی آن است. من چگونه 
من را در فرایند تجربه و تأمل روایت می  کند. این وارسی شکلی فلسفی 
و شاعرانه ندارد، بلکه در جاده ی روش شناسی رایج علمی  حرکت می کند. 
بنیان اصلی کتاب علمی  است، اما همواره به دیالوگ و انسجام و انشعاب 
علم، دین، و فلسفه -علی رغم سنت تأکید بر رعایت مرزهای این بخش های 
معرفت و تجربه ی بشری - معتقدم. به همین روی کثرت گرایی روش شناختی 
در روانشناسی و تالش در جهت دیالوگ این روش ها و محصوالت آن ها را 
ضروری می  دانم. به همین سبب گاهی کتاب رنگ و بوی فلسفی می  یابد- که 
منتهای ناگزیر تفکر و روش علمی  است- اما بدنه ی اصلی کتاب بر مشاهده ی 
مدون، شک نظام دار، و عقل جمعِی حاکم بر روانشناسی مدرن امروز تکیه 

دارد.

مفهوم من در اینجا با مفهومی كه در ادبیات عرفانی پارسی به عنوان یك 
رذیلت اخالقی به شمار رفته متمایز است. گاهي مراد از من در متون عرفاني و 
ادبي، نه من كه َمنّیت است. َمنّیت همان خودشیفتگی است اما نه تكیده بلکه 
بسیار هم فربه. به عنوان مثال در دیوان شمس آمده است: »این باغ من، آن خان 
من، این آِن من، آن آِن من، ای هر منت هفتاد من، اكنون ِكهی از تو فزون1.« 
درخصوص َمنّیت از مناجات شیخ بایزید2 آمده است: »بار خدایا! تاكی میان من 
و تو، من و تویی بود؟ منی از میان بردار تا َمنّیت من به تو باشد، تا من هیچ نباشم3.«

 در ادبیات عرفانی-ایرانی، َمنّیت از كفر نیز مخرب تر قلمداد شده چرا كه: 

1 . رومی، ج، )1363، غزل 8 و 17( 
2 . عطار، ف، )1379، ص. 255( 
3 . عطار، ف، )1379، ص. 519( 
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»اما اگر تقدیر كنند، اهل همت با كفر، كامل تر باشند از اهل َمنّیت با ایمان1.« 
پندار تورم نفس به حّدی كه در تكاپوی هضم همه چیز در خود باشد، من 
را به َمنّیت بدل می كند و ذهنیت را به شكل پنداری2 چنان فربه می كند كه 
تكاپو برای حفظ و تداوم این مِن متورم با مشکالتی همراه می شود. مؤلفه های 
خود شیفتگی در روانشناسی علمی انعكاسی از تالش های همراه با زجر در 

حفظ این مِن متورم یا َمنّیت است.

خودشناسی، برقراری ارتباط با خود با هدف تجربه ی انسجام و وحدت 
است. انسجام درنوردیدن مرزهای مصنوع ذهن انسان را گریزناپذیر می  کند. 
این همان حرکتی است که به تجربه ی وحدت می انجامد و با کمال و صفا 
همراه است. ارتباط، گفت وگو، آشنایی، شناخت، صمیمیت، انسجام، تمایز، 
تعارض، و مصالحه و شناخت فرایند و آداب آنها جنبشی است که اگر درون 
از این رو مطالعه ی  و برون آدم ها را فرا گیرد زندگی را دلنشین تر می  کند. 
خودشناسی در قالب فرایندهایی صورت می  گیرد که وحدت بخِش کارکردها 

و ساختارهای ذهن اند. 

است.  عالی  و  سالم،  پویا،  بی تردید  انسجام بخش،  روانشناختِی  فرایند 
بنابراین یکی از مفروضات اصلی کتاب حاضر نظریه های عالی یا سطح باالی 
هشیاری در فلسفه ی ذهن است . برمبنای این نظریه ها، امکان هشیاری به 
هشیاری وجود دارد که در روانشناسی آن را آگاهی هشیار درمقابل آگاهی 
ناهشیار می نامند. آگاهی ناهشیار مشخصه ی پردازش های ناهشیار است که 
پردازش های  تاحدی  و  زیرنمادین  یا  تجربه ای  پردازش های  شامل  عمدتًا 
عقالنی یا نمادین می  شود. هردو سیستم می  تواند آگاهانه، اما ناهشیار عمل 

1 . هجویری، )1389، ص. 604( 
2. illusive

کند. انسجام این دو شکل از پردازش همان چیزی است که سبب سالمت 
دو  این  انسجام  که  است  مدعا  این  بر  کتاب  این  می  شود.  بهینه  کارکرد  و 
سیستم، خود تابع یک سیستم واسطه ای و عالی است که آن را خودشناسی 
انسجامی  می  نامم. بنابراین انسان به لحاظ سیستم های پردازش خبر موجودی 
سه ساحتی، و نه دو ساحتی است. خودشناسی، راه میانه و عالی پردازش های 

عقالنی و عاطفی است و به آنها وحدت می بخشد.

وی  خودشناسِی  گرو  در  بشر  سعادت  و  قرن هاست سالمت  که  حال 
اهمیت  فرایند  این  نظریه پردازی درباره ی  است، پرسش هایی در وارسی و 
می یابد:خودشناسی چیست؟ چه مؤلفه هایی دارد؟ چه نقشی در سالمت روان 
دارد؟ عوامل مؤثر در آن چیست؟ چه پیامدهای مشخصی دارد؟ جایگاه و 

وزن آن در سازمان شخصیتی انسان چیست و کجاست؟

 پاسخ به چنین پرسش هایی امکان بهره گیری بهتر از این فرایند را فراهم 
می  کند. فروید بر اهمیت نوع خاصی از خودشناسی در فرایند شفا واقف بود. 
بیمار باید احساسات خود را درک و درک خود را احساس کند. بینش و پاالیش 
باید توأم باشند. راجرز بر اهمیت تجربه ی تجربه تأکید کرد. بوچی در نظریه ی 
خود، بر انسجام سیستم های پردازش نمادین و زیر نمادین از طریق فرایندهای 
ارجاعی اشاره کرده است. دوانلو درباره ی اهمیت تجربه ی واقعِی احساسات 
اصیل در فرایند شفای نِوروز سخن می گوید. همه ی این توصیفات درباره ی 
شکلی از خودشناسی که تسهیل گر تغییرات رفتاری و برپایه ی تجربه و تأمل 
است سخن می  گویند. این شکل از خودشناسی بر انسجام تجربه و تأمل استوار 
است. در این کتاب کوشیده ام تا بر اساس پژوهش های پیشینم درصورت بندی 
مفهوم خودشناسی انسجامی ، پاسخی درباره ی ماهیت این فرایند ارائه دهم.
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فصل نخست به مبانی مفهومی  و فلسفی خود و خودشناسی مربوط است. 
در این فصل در پرتو نظرگاه ویتگنشتاین، معنایی از خودشناسی را ارائه و 

پندارهای باطل متداول درباره ی این فرایند را بررسی کرده ام. 
فصل  این  است.  آزادی  و  خودشناسی  ارتباط  درخصوص  دوم  فصل 
اندکی تخصصی است. در این فصل عمدتًا به مبانی نظریه ی خودمختاری 
و اینکه چگونه خودشناسی و خودمختاری ارتباطی متقابل دارند پرداخته ام. 
در فصل سوم واقعیت و خیال در فرایندهای پردازش ناهشیار از هم متمایز 

شده اند.
با  این فصل  انداخته ام. در  بهوشیاری  به معنای  نگاهی  در فصل چهارم 
تعریف و توصیف مفهوم بهوشیاری از نظرگاه های متعدد، درک شفاف تر 
اینجا روشن کرده ام که چرا  و عمیق تری از این سازه ارائه شده است. در 

بهوشیاری یک فرایند خودشناختی است. 
پنجم تحلیل شده است. تالش  انسجامی  در فصل  مفهوم خودشناسی 
کردم بر مبنای این الگو، جایگاه فرایندهای عالی خودشناختی را در ساخت 
از  برخی  است.  کتاب  فصل  مهم ترین  فصل  این  دهم.  توضیح  شخصیت 
قسمت های این فصل کمی  پیچیده است، اما سعی من بر آن بوده که مدل 
خودشناسی انسجامی  را تا سرّحد امکان به روشنی توضیح دهم. خواننده ای 
که تخصصی در روانشناسی ندارد می تواند از مطالعه ی بخش هایی از فصل 

پنجم و همچنین فصل دوم صرف نظر کند.
فصل ششم به ارتباط خودشناسی و وجدان مربوط است. در این فصل 
اهمیت وجدان در خودشناسی و انواع سالم و ناسالم آن را با بهره گیری از 
نظریه ی دوانلو در روانکاوی، پژوهش های انجام شده درباره ی هیجان های 

خودهشیار، و مفهوم شفقت خود توضیح داده ام. 

درباره ی روش های  بحث  از  تا پس  بوده  این  بر  هفتم سعی  در فصل 
عام ارتقای خودشناسی، روشی ساده، اما کارآمد بر اساس مطالعات پنبیکر 

درخصوص پرورش خودشناسی آموزش دهم. 

اکنون ثمره ی بیش از یک دهه تحقیق وتفکر خود را درباره ی خودشناسی 
در این کتاب منعکس می بینم. هر نقدی بر آن مایه ی سپاس است. جا دارد 
از دوست و استاد ارجمندم پی. جی. واتسن سپاس گزاری کنم. اگر نقد تیز و 
یاری نرمش در همه ی این سال ها نبود،   امکان صورت بندی این مدل در توضیح 
خودشناسی نیز فراهم نمی شد. منابع کتاب گواه آن است که مفهوم خودشناسی 
انسجامی  کار مشترک ما است. در پایان از مهر همه ی یاران، همکاران، و 
می کنم.  سپاس گزاری  بودند  راه گشا  کتاب  این  تکمیل  در  که  دانشجویانی 

                                                          نـیما قـربانی   
                                                     دانشـگاه تهـران



خودشناسی در اغلب فرهنگ ها از دیرباز یکی از محورهای شکوفایی وسعادت فصل اول   معنا و ارزش خودشناســـی
آدمی قلمداد شده  است. دین، فلسفه، و علم هریک به نوعی در ماهیت و 
غایت خودشناسی غوطه ور بوده اند. در بهگاواد-گیتا که یکی از کهن ترین 
تأکید شده  به عنوان دانشی مهم  اهمیت خودشناسی  بر  متون مقدس است، 
است، دانشی که پس از تهذیب نفِس بسیار حاصل می  شود: »مهار فکر، رها کردن 
کامجویی، فراغت از دلبستگی و تنفر، خلوت گزینی، کم خوری، تسلط بر بدن 
و فکر، منقطع بودن و در خلسه بودن، فقدان شهوت، خشم، َمنّیت، قدرت و 
غرور کاذب، رهایی از مالکیت کاذب و چیزهای مادی و قرار گرفتن در صلح 

و آرامش، از عالئم مقام خودشناسی قلمداد شده است«1. 
مفهوم سازِی تجربه ای  نوعی  بود،  گیتاها  آیین  بازنگری در  بودیسم که 
را درباره ی خودشناسی ارائه داد. رهایی از رنج به عنوان غایت بودیسم، از 
طریق نوعی خودشناسی حاصل می  شود: »وقتی ما از خودمان و شرایطی 

1. پرابهوپادا )1377، ص. 773( 
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که در اطرافمان قرار دارد آگاه شویم توانایی دیدن و عمل کردن بر روی 
همه ی تجلی های رنج خواهیم بود«1. خودشناسی در سنت بودیسم آگاهی 
تجربه ای از سازوکارهای آنی ذهن است که به رنج می  انجامند. در این سنت، 

خودشناسی آغاز دگردیسی و نوزایی است.

زرتشت نیز بر اهمیت خودشناسی تأکید کرده است: »پروردگارا، در پرتو 
راستی )اشه(، راه پاک منشی و خودشناسی را به ما بیاموز«2؛ »آن گونه تو را 

شناختم ای اهورامزدا، که از روی فکر، به درون خویش اندیشه کردم«3.
در متون عهد عتیق، خودناشناسی یک انحراف عمده ی انسانی است4، و 
عهد جدید نیز به خودشناسی توصیه کرده است5. ترزای آویالیی6، عارف 
مسیحی، روح را قلعه ی درون می  داند و خودشناسی را نخستین دهلیز آن، 
که پیش از فرو رفتن در ژرفای قلعه باید از آن گذشت. کالون7، از رهبران 
مسیحیت پروتستان، می  گوید: »بدون خودشناسی خداشناسی وجود ندارد« و 

»بدون خداشناسی نیز خودشناسی نیست«.
در اسالم به خودشناسی و ارتباط آن با رستگاری به شکل های مختلف 
تأکید شده است: قیامت روز خودآگاهی است8، انسان بر نیک و بد خویش 
آگاه است9، بازگشت همه به سوی خدایی است که سرچشمه ی آگاهی انسان به 
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خود است1، فراموشی خدا با خودفراموشی همخوان است2، هر کس خود را 
شناخت خدای خود را شناخته است3، خودشناسی مفیدترین شکل شناخت و 
نشانه ی خردمندی است4، عدم شناخت خود به هالکت و عدم بلوغ می انجامد5 
و در مواجهه با متن مقدس شناخت و نقد خود بر شناخت و نقد متن مقدم 
است6. خودشناسی یکی از ارکان اصلی تصّوف اسالمی  است. خودشناسی 
بنیان های عرفان اسالمی  اند7. از  نفس(  تهذیب  النفس و  مهارخود )علم  و 

در فلسفه نیز بر اهمیت خودشناسی تأکید شده  است. در دنیای باستان و از 
زمان سقراط شناخت خود جایگاه مهمی داشته است8. فالسفه ی مسیحی قرون 
وسطی تحت تأثیر تأکید آگوستین بر سفر به خود درونی9 بودند10. سپس 
به سوی  از منظری عقالنی و مدرنیستی مطرح شد و  خودشناسی دکارتی 
دیدگاه رومانتیک روسو11 درخصوص نور باطنی12 که در سادگی دل13 منعکس 
دیالکتیکی  نمایان شدن  از  تحلیل هگل  آن،  متعاقب  کرد.  می  شود، حرکت 
آزادی  به  درنهایت  که  شد  مطرح  تاریخ  فرایند  در  مطلق  خودهشیاری 
مطلق می انجامد14. در قرن بیستم نیز اگزیستانسیالیسم و دیگر جنبش های 
جدید فلسفه ی غرب به اهّمیت خود را بشناِس معبد دلفی در یونان باستان 
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