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 Scientific علمی

  

  تيمورشاه  تيموری  

  زيزن کشھرــ المان  
   ٢٠١۴ فبروری ۴  
   

  

  

 خودشناسی بارۀ در بحثی مختصر

  گفته ھای روانشناسان تتبع از
  

  ؟نوع فکر ميکنند يک بينند ومي را يک سان ماحول خود جھان و  ،آيا تمام اشخاص

 در اشخاص ديدگاه جداگانه دارد و وء شخص به اشيا ھر .فيصد منفی ست ال صدجواب اين سؤ

اين  خود نشان ميدھد و حده ازيعکس العمل عل ،او وارد ميشود خارج به آنچه از مقابل حوادث و

  .ف ميباشدمختل و ازھم متمايز ھاتکه شخصيّ  ،آن جھت است از

  شخصيّت چيست؟

ظرفی  بعضی شخصيت را. دارد نظرھای مختلف وجود ا وھتعريف شخصيت ديدگاھ بارۀ در

فSنی «چنانچه ماھم ميگوئيم . اردد آن قرار فراينده ھای روانی در گفته اند که تمام پديده ھا و

 را به ماسکی تشبيه نموده اند که در بعضی آن» .يا فSنی کم ظرف است دارای ظرفيت است و

 در ازھم تفريق و اشخاص را مختلف تبارز ميکند و رنگ چھرۀ اشخاص مختلف بشکل و

گرفته شده که به » پرسونا«Xتين  ريشۀ از» پرسوناليتی«لمه چنانچه ک. شناخت آنھا کمک ميکند

  .چھره ميگذاشتند روم قديم بر يونان و در معنی ماسک بوده که بازيگران تياتر

تکه يخ  ، شخصيت انسان به مثابۀسس مکتب تحليل روحیمؤ ،فرويد اتريشی ديدگاه زيگموند از

اين قسمت  است و آن آشکار از یست که تنھا قسمت کوچکبزرگ شناور در بحر ا سياربقطبی 

 ناخودآگاه و يا نامرئیقسمت آب است که  ديگر آن زير بخش عمدۀ. ميدھدتشکيل  سطح آگاه را

 عقايد تمايSت، انگيزه ھا و ھا،خواست جھان گسترده ای از ،بخش ناخودآگاه .را تشکيل ميدھد

اصلی رفتارھای بشری  دۀحقيقت تعيين کنن در آن آگاھی ندارد و سرکوب شده است که انسان از
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نزد  در .فراخود متشکل ميشوند خود و سه قسمت نھاد،ھمين عوامل ناخودآگاه ھستند که به 

 ثيرعقده ھای جنسی را درتأ است و اھميت خاص برخوردار فرويد عقده ھای روانی جنسی از

  .تعيين کننده ميداند مھم و بشر کردار و رفتار

را محصول تاريخی  فرد شخصيت ھر ازين ھم به گذشته برگشته و بعضی روانشناسان ديگر

شخصيت انسان امروزی به اساس تجارب جمعی  ميگويند آنھا. مبدانند او اجداد صاراع قرون و

که  فھميده ميشود پس ديده و. حتی انسانھای اوليه شکل گرفته ھای گذشتهی نسلتصاعد و

عقده ھای روانی  ھای بسياردور ونسل ساده نبوده ارثيت حتی از انسان امر موضوع شخصيت در

رحم  که در زمانی که شخصيت انسان را از ،آن رول مھم دارد رناخودآگاه د سرگوب شده و

 و شناسندروی ثروت، مقام، حتی تعليم نمي اجتماع اشخاص را بر مردم و. ميباشد ميسازد مادر

       .روی شخصيت شان شناخته ميشوند فقط اشخاص از

 ؛ستاو  کردارد که آن تف وجود حس ششمی نيز ،حواس پنجگانه بوديسم عSوه بر فلسفۀ در

اسSم طبيعت انسان را به سه .  او ست خود تفکر نچه انسان انجام ميدھد محصول نحوۀيعنی آ

  . امهلوّ  قسمت تقسيم کرده که عبارت تند از نفس آماره، مطمئنه و

: زبه ھشت مرحله تقسيم کرده اند که عبارت اند ا شخصيت  را رشد: شخصيت  مراحل رشد

که اين . گیپخت ، ميانه سالی وزی، سن مدرسه، نوجوانی، جوانیطفوليت، آوان کودکی، سن با

  .شامل ھمه انسانھا ميشود شمول است ومراحل جھان

  :گرائی درونگرائی و بيرون

مسائل مختلف،  مواجه شدن با درون خود به دنبال يافتن پاسخ دائم در بطور گراانسان درون

مواقع ساکت  بيشتر انسان غمگين وباعث ميشود  گرائی ميکند ودرون احساس   افسردگی و

ھميشه دردکشيدن را  خوش دارند سکوت و بعضی انسانھا به اين حالت خوش نيستند و اما.  باشد

ديدن خود  بيرون بناًء انسان با از. انرژی را تجربه کنند از زندگی شاد مملو درھم بشکنند و

 .داشته باشد بيشتری نيزتماعی روابط اج ش تجربه کند ولحظه ھای زندگي ميتواند شادی را در

نگاه  که از بداند کند و برانداز را درست خود خود بيرون بيايد و وجود ھرگاه انسان يک قدم از

درست تر نسبت به خود ميتواند روابط  و ديده ميشود؟ به واسطه نگاه بھتر ديگران چطور

  .بھبود ببخشد دھد و را تغيير حتی سبک زندگی خود خSقيت و

آن  دلسوزی به اشتباه بگيريم، مفھوم کلی ترحم و با را ست که نبايد آنمسائلی  يکی از ھمدلی

طريق افزايش ھمد لی در زندگی روزمره .  ستدرک درد ديگران بدون اعمال ديدگاه شخصی 

تاب  را ناراحتی خود نتوانيم غم و اگر. ھمه وجود درک کنيم را با اين است که ھمه احساس خود

تحمل غمگينی  درک کنيم و نيز ن راديگرا ھایناراحتي ون شک نميتوانيم دردھا وبياوريم، بد
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 روی عادت طوطی وار سعی در بنابران از. دھنده خواھد بودعذاب اطرافيان برای ما مشکل و

ونی ديگری درک درستی داشته نميتوانيم از وضعيت در تسلی دادن ديگران خواھيم داشت و

  . باشيم

را به درون خود معطوف  رآمدن روحی مردم اين است که ھمه تمرکز خودد پا دليل اصلی از

چانته  چه در مردم سعی کنند به جای اينکه ازديگران توقع داشته باشند، ببينند خود اگر. کرده اند

 زندگی خود تجربه خواھند دراضطراب کمتری را  افسردگی و ،کنندء تا به ديگران اعطا ،دارند

لی رول به سزائی تقويت حس ھمد در دادن قرار را بجای آنھا خود ان وديگر ت بامعاشر. کرد

. جھت خودسازی برداريد و ميتوانيد قدمھای بزرگی در .را تعالی ميبخشد شما روحيۀ و دارد

نه برای موقعيت اجتماعی شان خوب  خودشان و گرا ميدانند اين روحيه نه برایانسانھای درون

 گپديگران و گوش دادن به  برای ارتباط  برقرار کردن با نيست اما  آنھا انرژی Xزم را

  .صحبت را باز کنند ھمه کس سر نميتوانند به راحتی با ديگران را ندارند و

تعريف کرده اند که عاملی  درون خود شخصيت و وجدان را آگاھی شخص از:   وجدان چيست؟

س وجدان يک درک باطنيی اين اسا بر. ستحيات او  برای شناخت مسائل و جوانب مربوط به

.   است ناروا دروغ و خيانت زشت و صداقت باشد و جھت امانت و حيات بايد در ست که مسير

که مخالف ارزش  کرد فعلیعمل ست که مبنی بريا احساسی  آگھی و توانائی، عبارت از يا و

اجرای عمل  ازقبل  يا و. ندامت را خلق  ميکند احساس پشيمانی و ما شود در معنوی ما پنداشته

 ميشويم تا وادار ما ناگواری آن به اطSع ارزيابی قضاوت ما مواصلت نمايد و ناپسند انگيزه و

 داشت حکم و نظر در داده با معرض آزمايش فکری قرار شده را درآگاھی واصل  اطSعيه و

 تکرار حليل نموده تصميم بگيريم که ازت حاصله را بازنگری و ھدايت اخSقی خويش اطSعيۀ

احساس  يا آگھی و اين توانائی، تناب ورزيم وروش که مخالف ارزش معنوی ست اج آن عمل و

  .را دارد شخص وجدان فردی منحصر به خود ھر را صدای وجدان مينامند و

را  ھمه امور زندگی رول خود وراثت که در آنکه نميتوان از با:  وجدان  يادگيری در اکتساب و

را عقيده براين است که  روانشناسان ز، بعضی اودن وجدان ناديده بگذريمذاتی ب فطری و و دارد

 او. ندارد ھا وجودمقياسی جھت درک ارزش برای او معيار و حين تولد وجدان ندارد و کودک در

 آموزش وو اثر يادگيری  در بعدھا. دروغ بی تفاوت است خيانت راست و امانت و برابر در

 حاXت وجود وجدان و. ناپسند آن ديگری زشت و امر خوب است وکه فSن  ،اکتساب درمی يابد

 سردرگمی و ،ازان بابت که فقدانش سبب سرگشتگی. ستوجدانی برای انسانھا امر ضروری 

 وجودش ازآن بابت ضرور است که رفتار و .يھا ستناروائ ھا ومواردی تن دادن به لغزش در

 در. يداساس آن تحت ضابطه در می آ ن برغم انسا داشته شادی و نظر حاXت انسان را زير
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فرمانده انسان معرفی کرده اند که فرمان حيات  و ناخدای کشتی وجود تعبيرات علمی وجدان را

. چه سمتی بپرھيزيمه حرکت ب از چه سوئی حرکت کنيم وه دستور ميدھد ب. دست دارد را در

ست  رفتاری. نيست تظاھر يا وآن دروغ، خيانت، فريب، ر ست که دروجدانی آن رفتاری  رفتار

درين . تشويش بدون دغدغه و يت خاطررضا ھمراه با عادی موافق خواست درونی و ،طبيعی

اگر عمل نادرستی پديد . ناراحت کردن  مطرح نيست آزار کردن  کشتن و دادن و زجر رفتار

فردی که فطرت  .آن پرھيز ميکند  از را شناخته و ھاوجدان بدي. وجدان آنرا تقبيح ميکند ،آيد

طريق نيکوکاری درمسير کنترول خويش است وجدان او  در دست ناخورده و وجدان سالم دارد،

 کارھای بد و از تشويق ميکند و مراقب ونگھبانی برای اواست که اورا به اعمال نيکو ترغيب و

  .ناروا دور ميدارد

ن آ بازداشت از را در خو جدال ناروا وجدان کوشش و شروع ھرعمل بد و شد که در بايد متذکر

تقS  شخص نيز اما ،از نھاد برميخيزد متواتر صدای وجدان مسلسل و کار ميبرد وه عمل ب

عمل زشتی را يک  اگر فائق آمد و. حکم وجدان فائق آيد بر را نشنود و اين صدا ميکند که تا

دفعات آينده  مجدد درراھش يرای ارتکاب  اما ،آن پشيمان ھم ميشود مرتبه انجام داد گرچه بعداز

چنانچه . تنزيل ميکند صفر درجۀحکم وجدان به  گاه قضاوت و آن و .آسانتر شده ميرود بازتر و

کشتن يک حشره نيز برای شان  که از ،امروز کشتن انسان توسط طالبان آنقدر بی اھميت است

  .تر استآسان

 وجدان سالم وبه   را که مربوط شخصی خود سه خاطرۀ دو که لزوم نميدانم درينجا بی

  :بعرض برسانم  ،ستراستکاری 

شمال مملکت  غيره در که رمه ھای گوسفند قره قل و ايام بھار زمانی سالھای قبل باری در در

برف سرازير شد  سردی و وفانی ازط خSف قاعده زمانی  ،ھا مشغول چريدن بودندھچراگا در

ثلث وحتی نصف رمۀ گوسفندان تلف  ثرکه باX،که به رمه ھای گوسفندان آسيب شديدی رسانيد

ض کمک به تصميم گرفت که غر» افغانستان بانکد«زمان آن بانک مرکزی مملکت در. يدگرد

مزار شريف  قرضه ای توزيع کند که اين قرضه توسط نمايندگی بانک در ،داران آسيب رسيدهلما

مالداران آسيب ديده  .زمان کارمند آن بانک بودم آن من نيز در. گرفت قرارء محل اجرا در

 و ده ھزار الی سی ھزار ی ازئل نموده قرضه ھاھرکدام شرائط بانک را تکمي و ھجوم آوردند

مالداری بود که يک  ،و گرفت قرضه داد ضمن اين ھجوم و در .Xتر دريافت مينمودنداحتی ب

 وفان اصر. شد ظاھر افغانی کمبود فان بانک مبلغ ده ھزاراصر حساب يکی از روز در

 و کمبودی و علت اين کسر ،قدر تجسس بعمل آمد ھر مامورين بانک ھمه مشوش گرديدند و

ھمه دسته جمعی  ھا توقف داده شود وگرفت و فردا تمام داد تصميم گرفته شد تا معلوم نشد و کسر
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 نشده بوديم که يک کاره فردا ھنوز دست ب.  دليل اين کمبودی معلوم گردد تا ،شوند کاره دست ب

افغانی را  يک بندل نوت حاوی مبلغ ده ھزار شد و ران قرضه گيرنده واردھمين مالدا از نفر

 اضافه از طرف صراف بانک اظھارداشت که اين مبلغ از بانک گذاشت و بروی ميز مدير

دوری را پيموده  فاصلۀ فردا شب به اين موضوع متوجه شده و ،به او داده شده استحقاقش اشتباھاً 

اين يک . را راحت نموده دن اين مبلغ وجدان خودومسترد نم با ينجا رسانيده ورا به ا خود و

کرديم  فکر قدر بود که ما ھر اھالی شريف ترکمن وطن ما شخص گوسفند دار بی سواد از

خودش اين پول را  ھرگاه او نيافتيم و ديگری بدون از فشار وجدان برای اين عمل او انگيزۀ

  .ھيچ کس متوجه او نميشد ومسترد نميکرد به ھيچ طريق 

که بعداً دوباره بکابل شريف امرار حيات ميکرديم،  مزار سالھای زياد درتمام فاميل  ما با: دوم 

روز حرکت  در .يد يک مرتبه دوباره به مزار برومکمی بعد ضرورت افتاد که من با  آمديم مدت

ن ، فSفSن قصاب دو افغانی: ودته شده بآن نوش که در بدستم داد مرحومم يک پرزه کاغذ را پدر

گفتم پدر اين چه حساب است؟ گفت من . نيم افغانی ، فSن ترکاری فروش يک وبقال يک افغانی 

 اين پولھا برو و رسيدی نزد آنھا وقتی به مزار ،ھمين اشخاص ھمين مبالغ را مقروض ھستم از

 يکی از را چندی بعد باباری اين موضوع   .از جانب من عذرخواھی کن را به ايشان بده و

 امانت و گفت پدرت ترا درس عملی در ،دوستم که آدم فھميده بود. گذاشتمميان  دوستان در

  !!!درستکاری داده است تو بايد درھمان وقت ميفھميدی

 آنجا را به کرايه گرفته مدتی را در اق آناھل ھنود يک ات درخانه يکی از دھلی نو در: سوم 

 يکی از در. او به امانت گذاشته بودم مخارج روزمره ام را نزد از گذراندم و پول اضافه

گفت  نزد من آمد و ،کرده بود به پول ضرورت پيدا ھا بسته بود اوکھای رخصتی که بانروز

ميتوانستی استفاده کنی ضرورت  است گفتم پولھای من نزد تو ،مبلغ سه صد کلدار بمن قرض بده

 ،دست خود بدھیه که خودت ب اين يانت به امانت ميشد وصورت خ آن گفت در .به پرسان نبود

  .صورت وجدانم راحت ميباشد درين
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