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نام خدانام خدابه به 

جوان و خود شناسیجوان و خود شناسی
احد داورياحد داوري: : نگارشنگارش
1383اردیبهشت احد داوري

مقدمهمقدمه
دوران جوانی و نوجوانی زمانی است که استعدادها شـروع بـه شـکوفایی و رشـد نمـوده و عالیـق و       

اي کـه بـه سـوي    کنـد آینـده  مـی ي خویش را آغـاز  گردند و جوان راه آیندهگرایشات فرد بارور و ظاهر می
و کسـی در ایـن وادي موفـق اسـت کـه بـه سـوي کمـال و         ادت یا به سوي بـدبختی و بیچـارگی   عکمال و س

.سعادت دست یابد

یابی به موفقیت بدون شناخت از مسیر و عوامل انحرافی میسر نخواهد بود و جوان که در ایـن  دست
هاي خود را نشناسـد بـه نکـات ضـعف و     نهد اگر از استعدادهاي خود مطلع نباشد، اگر تواناییمیادي گام و

اشد و اگر عالیق گرایشـات و تمـایالت ذاتـی و درونـی خـود را بـه صـورت دقیـق مـورد          قوت خود آگاه نب
اي اسـت کـه سـوار    چرا که همانند راننـده ؛به طور حتم در این مسیر شکست خواهد خود،بررسی قرار ندهد

نـه از  خواهد ماشین را به شهري بسیار دور ببرد ولی نه از امکانات ماشین مطلع است، میماشینی شده است و 
بـی شـک   .. .هاي ماشین، نه از محتویات صندوق عقب و جعبه ابزار و نهسرعت ماشین، نه از کیفیت الستیک

این راننده به مقصود نخواهد رسید و اگر به مقصد برسد یک اتفاق و تصادفی خواهـد بـود از هـزاران اتفـاق     
.ي زمیندر روي کره

یر زندگی با شکسـت  سهایش آگاه نباشد در مواناییبه همین ترتیب جوانی که خود را نشناسد و از ت
لذا بـر  . باشدمیي زندگی یعنی عمر مواجه خواهد بود شکستی که پیامد آن از دست رفتن بزرگترین سرمایه

.هر فردي الزم است که خود را بشناسد تا بتواند در زندگی موفق شود

اما نکاتی راجع به این تحقیقاما نکاتی راجع به این تحقیق
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ي خودشناسـی در دوران  جـوانی توفیـق داد تـا دربـاره    نفوانعاریم که در این زخدا را سپاسگ:اول
.جوانی مطالعاتی بکنم و این مطالعات در اولین مرحله به نفع خود نویسنده خواهد بود

آنچه که در این مقاله ارائه شده است بیشتر با توجه به مفاهیم اسالم و آیـات قـرآن و روایـات    :دوم

به این خاطر است که معتقدیم -شناسیمثالً روان-ت این انتخاب به جاي طرق دیگر بررسی شده است و عل

کارهـایی نیـز   پیروي از دستورات اسالم و قرآن مهمترین و بهترین راه شناخت جوان و نوجوانی است که راه
.ده استشالبالي دستورات اسالم براي موفیقت هرچه بیشتر در این مسیر ارائه 

تـر و  و بایـد تحقیقـات جـامع   نبـوده افـی در ایـن زمینـه   ووشته شـده اسـت کامـل و    آنچه که ن:سوم
.تري از سوي محققان در این زمینه انجام گیردکامل

؛داشته باشندمی و باالخره آخرین نکته اینکه امکان دارد که برخی از مباحث مطرح شده اشکال عل
در ایـن  مـا را  خواهم کـه  میبه این خاطر از ارباب علم و معلمان و اساتید گرانقدر عذر خواسته و از خداوند 

.راه موفق بدارد و این ناچیز را از ما بپذیرد

کلیاتکلیات::اولاولبخشبخش
اهمیت و ضرورت خودشناسیاهمیت و ضرورت خودشناسی: : فصل اولفصل اول

تواند اسـرار  مینوجوان با شناخت خود . خودشناسی یکی از مهمترین رموز پیروزي و موفقیت است
خودشناسـی  . اش را کشف کند و در مسیر پیروزي و کامیابی حقیقی به کار گیرددرونی و استعدادهاي ذاتی

و معصـومین يائمـه وي بشریت است و انبیاءترین و ارزشمندترین دستورهاي حکیمانهمییکی از قدی
. 1انددانشوران بزرگ جهان بر آن تأکید داشته

اسالم عنایت خاص دارد که انسـان خـود را بشناسـد و جـا و موقـع خویشـتن را در جهـان آفـرینش         
که هسـت  این همه تأکید در قرآن در مورد انسان براي این است که انسان خویشتن را آنچنان؛تشخیص دهد

65ص - فرازهایی از معارف اسالمی. 1
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را در عالم وجود درك کند و هدف از این شناخت و درك این است کـه خـود   م و موقع خود ابشناسد و مق
.ي آن است برساندرا به مقام واالیی که شایسته

و چشـم  اتنها به بحث و نظـر  شاي نظري نیست که عالقهقرآن کتاب انسان سازي است یک فلسفه
.شتن استدهد براي عمل و گام بردامیانداز باشد، هم چشم اندازي را که ارائه 

اي نیست که اسـمت چیسـت؟ اسـم    این خود شناسامهقرآن کوشاست که انسان خود را کشف کند
آن خود همان چیزي است کـه  روح  .. .پدرت چیست و در چه سالی متولد شده اي؟ تابع چه کشوري هستی

خویشـتن را  کنـد و مـی شود و با شناختن آن خود است که احساس شرافت و کرامت و تعالی میالهی نامیده 
بـرد مقدسـات اخالقـی و اجتمـاعی بـرایش      مـی شمارد به قداست خویش پـی  میها برتر ارزش دادن به پستی

.1کندمیمعنی و ارزش و معنی پیدا 

بایـد بـا صـفات اسـتعدادها،     ؛باید انسان خود را بشناسد تا بتواند به هدف نهایی از خلقت خود برسد
آگاه شد تا بتوان از آنها به بهتـرین نحـوي اسـتفاده کـرد و شـاید بتـوان       عالیق، امیال و انواع گرایشهاي خود

هـرکس خـود را شـناخت پـس بـه تحقیـق خـدا را        » من عرف نفسه فقد عرف ربه«گفت که حدیث معروف 
.شناخته است بهترین دلیل بر اهمیت و ضرورت خودشناسی باشد

خودشناسـی مقـدم بـر خداشناسـی     گوینـد مـی : فرمایـد میبه همین خاطر است که شهید مطهري نیز 
مقصود درست اسـت نـه از یـک    تاین سخن از جها. تواند خدا را بشناسدمیاست انسان تا خود را نشناسد ن

.2جهت

:فرمایدمیباره ارزش خودشناسی ر حضرت علی علیه السالم نیز د

د شد کسی که ارزش خود را نشناخت نابو:3ک امرُء لم یعرِف قَدرههلَ

:فرمایدمیاي از نهج البالغه خطبهو در

»4قَدرهیِ بالمرء جهالً اَلّا یعرِفالعالم من عرَف قدره و کف«

263ص مقدمه اي بر جهان بینی اسالمی. 1
309بیست گفتار ص . 2
149حکمت ،نهج البالغه. 3
103ي خطبهپیشین، . 4
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. سان این بس که ارزش خویش ندانده قدر خود را بشناسد و در نادانی انکدانا کسی است 

تبیین مفاهیم موضوعتبیین مفاهیم موضوع::فصل دومفصل دوم

ان از واژگـان موجـب   سـ بدون به کارگیري الفاظ میسر نیست و تلقـی غیـر هم  انیدرك و انتقال مع
اینکه برخی از واژگـانی کـه اهمیتـی ویـژه بـراي      از گردد، لذا گریزي نیست میبروز مشکل در فهم مقصود 

ی کـه نویسـنده از آنهـا در    اناند توضیح داده شوند تـا آن معـ  تحقیق دارند و در نوشتار مکرر به کار بسته شده
و »جـوانی «ذهن دارد به همان صورت خواننده منتقل گردد براي نیل به ایـن مقصـود در ایـن فصـل مفـاهیم      

.را تبیین و تشریح خواهیم نمود»خودشناسی«

جوان کیست؟جوان کیست؟--11

نامند و کسـی  میکمتر و بیشتر را سن جوانی میسالگی یا ک20-30در عرف عموم به معموال سنین 
کوچکتر از این سن نوجوان یـا کـودك و بزرگتـر از آن را میانسـال و     (نامند میکه در این سنین باشد جوان 

).نامندمیپیر 

مثالً در ماجراي ؛ولی در قرآن کریم حتی به افراد پیري که ایمان بیاورند جوان اطالق شده است

. دانند که به پروردگارشان ایمان آورندمیاصحاب کهف آنها را جوانانی      ١

..آنها جوانانی بودند که به پرودگارشان ایمان آوردند

منظور ما در این تحقیق همان معنی اول مراد است اگر چه افـراد پیـر نیـز خـود را بشناسـند قطعـاً بـه        
پس منظور ما از جوانی در سن و سالی است . تر خواهند بودزندگی موفقي مسیر رسند و در ادامهمینتایجی

سـالگی کـه در ایـن    16-25یعنـی حـدود   ؛کنـد میکه فرد مثالً دوره دبیرستان و دوران دانشجویی را سپري 
.شودمیتکمیل فرددوران شخصیت 

13: کهف. 1
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ی اسـت  شـود کـه مـوهبت   میجوانی با خصوصیات خاص خود یک دوره از عمر هر انسان محسوب 
آنان که قدر این دوره و این خصوصیات را بدانند، قطعاً از آن براي رشد و کمال در رسیدن به اهداف ،الهی

.کنندمیمتعالی و بلند استفاده 

حقی کـه از آنـان وجـود دارد بداننـد،     هگیهاي خود را بشناسند، انتظارات بژجوانان نیاز دارند که وی
میهـا و اصـول اسـال   انه و سودجویانه را بفهمند و تمیز دهند، جهت گیريروهاي مزآمدگوییها و خوشدام

سیاست بازان را از سیاستمداران متدین باز . نظام خود را درك کنند، سمت و سوي سیاسی را تشخیص دهند
گـر  هـاي سـلطه  هاي کاذب که از سوي قـدرت شناسند و در یک جمله راه واقعی که بایستی طی کنند از راه

.1اغواگر آنها، جلوي پایشان با جذابیت و هرچه تمامتر گسترده شده است بازشناسندوایادي

خــواهی ایثــار و از عشــق و شــور، طــراوت و پــاکی، نســبتی و سرســختی، اســتقالل طلبــی و عــدالت
هایی هستند کـه سراسـر وجـود هـر جـوانی ماالمـال از       از جمله ویژگی.. .خودگذشتگی، استعداد و توانایی و

هـا و  متجلی شده و جوانـان آمـاده پـذیرش فضـیلت    معنویتدر دوران جوانی روح عرفان، اخالق، . آنهاست
هاي و استعدادهاي نهفته در ویژگی...کندمیهاي کمال طلبی در آنان بروز شوند و زمینهمیهاي الهی ارزش

بـه  . زمینه براي طراحی و ایجـاد هـر گونـه تغییـر و تحـول فـردي و اجتمـاعی اسـت        ناسبترین موجود جوانان 
. گیـرد مـی ت توسط این گروه  به حرکت در آمده و سـرعت  انقالبات و تحوالي از ثیرهاي کطوریکه چرخ

. تسلف و از جمله جریانات حاکم بر ایران در یکصدسال گذشته موید این مدعاتکنکاش در تاریخ ملل مخ
هـاي بسـیاري   هی از بازیگران و نقش آفرینان حوادث مختلف، جوانـان بـوده و امکانـات و انـرژي    وبخش انب

شـده  ) یو ضـد ارزشـ  یاعم از مثبـت و منفـی، ارزشـ   (عینت اهداف ممروف جذب و هدایت آنان به سصم
. 2است

منظور از خودشناسی چیست؟منظور از خودشناسی چیست؟--22

اش؟ یـا اطالعـاتی از   پدرش؟ یا گـروه خـونی  آیا منظور از خودشناسی، دانستن نام فرد است؟ یا نام 
...این قبیل؟

با تلخیص و تصرف7برخورد شایسته با جوانان، ص. 1
ص الف- مقدمه–دیدگاه امام خمینی جوانان از. 2
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،به انجام تحقیقات گسترده وجـود نـدارد  میدیگر لزو؛اگر منظور اینها باشد یا اطالعاتی از این قبیل
تواند به دست بیاورد و تا پایان عمـر خیـال خـود را از خودشناسـی     میچرا که هر فرد عاقلی این اطالعاتی را 

این خودشناسی چندان اهمیتی و ضرورتی براي بحث نـدارد چراکـه بـا یـک کـارت شناسـنایی       . راحت کند
!تواند آنها را همیشه به همراه داشته باشدمی

کنـد،  مـی بلکه خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را در عالم وجـود درك  
تواند بر فرشـتگان پـیش   میبداند که در معرفت ،و هستبداند خاکی محض نیست، پرتوي از روح الهی در ا

بداند که او آزاد و مختار و مسئول خویشتن و مسئول افراد دیگر و مسئول آبـاد کـردن جهـان و بهتـر     ،بگیرد
.جهان استکردن 

            ١

» ان آن را از شما خواستعمرکه شما را از زمین بیافرید واو است آن«

بداند که بر حسب تصادف برتري نیافتـه اسـت تـا اسـتبداد بـورزد و      . بداند که او امانتدار الهی است
2همه چیز را براي شخص خود تصاحب کند و مسئولیت و تکلیفی براي خویشتن قائل نباشد

را بررسـی خـواهیم کـرد و آفـات آن را ذکـر      قمنابع و طرق شناخت با تعریف فـو مجالما در این 
کنیم و از طرف دیگر نتایج و اثرات آن را بررسی خواهیم کـرد و بررسـی موضـوعات دیگـر را در بـاب      می

.دیگر موکول خواهیم کردفرصتخودشناسی به 

منابع و طرق شناختمنابع و طرق شناخت::بخش دومبخش دوم
احساس و تجربهاحساس و تجربه::فصل اولفصل اول

بـه ایـن   وطرق خودشناسی جوانان خـواهیم پرداخـت  به بررسیپس از تعریف خودشناسی و جوان
تواند متوسل شود؟ میسوال پاسخ خواهیم داد که که جوان براي شناختن خود به چه راههایی 

61:هود. 1
265و 264ص انسان در جهان بینی اسالمی. 2
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جهـان و  مـی باشد، بیشتر مطالب علمیهاي شناخت ي حسی به نظر فالسفه یکی از راهحس و تجربه
تـوان بـا اسـتفاده از تجربـه شـناخت، بـه عنـوان نمونـه اگـر          مـی همچنین بسیاري از واقعیتهاي جهان هستی را 

که آتش ت خود به آن عمالً تجربه کنیمتوانیم با نزدیک کردن دسمیبخواهیم به گرم بودن آتش پی ببریم 
.قت پیدا کنیمگرم است و به گرم بودن آتش شناخت و مو

انان باید بـا حـس و تجربـه بایـد     ي کوتاه باید به این سوال پاسخ دهیم که جوپس از ذکر این مقدمه
هـاي  از ویژگـی برخـی  ها، ها و تواناییادرسد که جوان و نوجوان برخی از استعدمیخود را بشناسند؟ به نظر 

مثالً نوجـوانی را در نظـر بگیریـد کـه     ؛اخالقی خود و مطالبی نظیر آنها را با استفاده از تجربه به دست بیاورد
توانـد خـط بنویسـد و    میوب ی خیابد که خیلمیکردن در چند روز تمرین بکند پس از طیخواهند خطامی

ذاتی خود بـه یـک   تواند با تقویت این استعداد میاین است که . امکان پیشرفت در این راه برایش میسر است
توانند موفقیـت  می-که زیاد هم هستند-هاي دیگري شود و نوجوان دیگر نیز در زمینهخطاط موفقی تبدیل 

...کسب کنند مثال در نقاشی، نجاري، خیاطی و

بینید کـه در  میا مورد دیگري را در نظر بگیرید که در راه برگشت از مدرسه چند ماشین مدل باال ر
آید که اینها چـرا اینجـا هسـتند؟    میاند براي دانش آموزان این سوال پیش دولتی جمع شدهجلوي یک ادراه

اسـت قـانع   یک پاسخ کوتاه که مثال رئیس کل استان براي دیدار بـه اینجـا آمـده   با . چرا هر روز اینجا نبودند
پاسـخ قـانع   از دانـش آمـوزان بـه ایـن    ولی یکی ،روندمیشوند و راه خویش را در پیش گرفته و به منزل می

یـن  اند؟ عملکـرد مسـئوالن ا  خواهد پاسخ این سواالت را نیز بداند که چرا آمدهمیه شود و هرطوري شدمین
.تان قابل قبول است؟ و سواالتی از این قبیلداره تا چه حد در نظر رئیس کل اسا

توان پی برد که این دانش آموزان اسـتعداد روزنامـه نگـاري فـوق العـاده      میآمدي ساده پیشبا این
.تواند در این زمینه موفق شودمیاي دارد و در آینده قوي

آیـد کـه   میآنچه که مطرح شد تنها دو نمونه از هزاران اتفاقی است  که براي نوجوان و جوان پیش 
د و در مـوقعی  کـه   رتوان به خیلی از اسـتعدادهاي نوجـوان و جـوان پـی بـ     میاگر در این اتفاقات دقت شود 

بهـره گیـرد و موفقیـت هـاي     تواند در زندگی آینده از آنها میقطعا جوان و نوجوان به این استعدادها پی برد
.بسیار زیادي را کسب کند
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اي آگـاه و مطلـع از ایـن امـور و     ست که در این راه وجود خانوادهالی از فایده نیذکر این نکته نیز خ
جـوان و  همچنین وجود یک مشاوري عالم در مدرسه براي شناخت این استعدادها ضروري است تا بتوانـد نو 

.خود کمک نمایدربیجوان را در مسیر شناخت تج

از قبیـل رادیـو، تلویزیـون، روزنامـه، مجـالت و دوسـتانی خـوب و        میهاي عموکتب درسی، رسانه
هـاي کـودك   بـه عنـوان نمونـه اگـر در برنامـه     ؛توانند در این راستا به فرد کمک موثري بنماینـد میمیصمی

شـود بـه ایـن جنبـه توجـه شـود،       مـی ها ساخته هایی که براي پخش  در تلویزیون و حتی سینمانوجوان یا فیلم
و پدر و مادر و مشـاور مدرسـه بـا    . کندمیتر هاي شناخت خود از راه تجربی موفقنوجوان و جوان را با شیوه

ي و اخالقی دانـش آمـوز در مدرسـه و    رسی خصوصیات رفتارتوانند داشته باشند با برمیفکري که با هم هم
جـوان تـأثیر گـذار    هـاي بعـدي  معرفی نمایند که در موفقیتفرد صیلی براي ي مناسب شغلی و تحخانه رشته

ي اسـتعدادهاي خـود را   مـه خواهد بود باید به این نکته نیز اشاره کنیم که باید به نوجـوان کمـک کـرد تـا ه    
:نویسدمیتاد شهید مرتضی مطهري در این زمینه سا. بشناسد

و میي ابعـاد انسـان اعـم از جسـ    مقدس الهی بـه همـه  دهد که این مکتب مینشان میعلیمات اسالت«
روحی، مادي و معنـوي، فکـري و عـاطفی، فـردي و اجتمـاعی توجـه عمیـق داشـته اسـت و نـه تنهـا جانـب             

1»هیچکدام را مهمل نگذاشته است بلکه عنایت خاصی به پرورش همه اینها روي اصل معینی داشته است

ي خلقت خود تفکر کنند تـا بـه نشـانه    دهد که دربارهمیر در قرآن کریم نیز خداوند به انسان دستو
:هاي خداوند پی ببرند و بصیرت و آگاهی یابند

                   ٢

کار شـ آدهـیم تـا   مـی جانشان بـه آنهـا نشـان    ن وره هاي خود را در اطراف جهان در دبه زودي نشان
.گردد که او حق است

:فرمایدمیو در آیات دیگري 

               ١

265ص بینی اسالمیانسان در جهان. 1
53: فصلت. 2
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بینید؟میآیا ن) نیز آیاتی است(است و در وجود خود شما نو در زمین آیاتی براي طالبان یقی

                           
     ٢

دانسـتید امـا بـراي شـما     مـی و خداوند شما را از شکم مادران خارج نمود در حالی که هیچ چیـزي ن 
.دتا شکر نعمت مرا به جا آوریر داد گوش و چشم و عقل قرا

گویـد کـه بـا آنهـا انسـان      مـی ي فوق خداوند از گوش و چشم و عقل انسان  سـخن  در  آخرین آیه
.تواند خود را بشناسد و پس از شناخت خود شکر نعمت خدا را به خاطر چنین وجودي به جاي آوردمی

یکـی از طـرق دیگـر شـناخت     رود و عقـل میجالب است که گوش و چشم در تجربه بیشتر به کار 
.است که در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت

عقل و خردعقل و خرد::فصل دومفصل دوم

باشد که به خاطر ارزش و اهمیـت آن  میبه یکی دیگر از راههاي شناخت عقل و خرد در کنار تجر
در حالی که وجود عقل و خرد بیشـتر در کنـار تجربـه مطـرح اسـت و      ،شودمیاي بررسی در فصل جداگانه

.یابندمیحس بدون تعقل به جایی راه نو تجربه اساساً

ارزش و اهمیت عقل تا جایی است که در قرآن بارها و بارها بـه تعقـل و تفکـر کـردن اشـاره شـده       
3کند میاست و همانطوري که در فصل قبل نیز اشاره شد خداوند به عنوان یک نعمت به آن یاد 

:فرمایدمیدر آیه دیگري از قرآن 

                    ٤

21و 20: ذاریات. 1
8و7:نحل. 2
78: نحل. 3
190: آل عمران. 4
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»در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هایی است براي خردمندان«

:فرمایدمیي انعام سوره65در آیه 

        
.کنیم شاید بفهمندمیان براي آنها با تعبیرات گوناگون بیبنگر چگونه آیات را 

.در روایات نیز به اهمیت عقل اشاره فراوانی شده است

:فرمایدمیحضرت علی علیه السالم در نهج البالغه 

()و هیچ فقري چون نادانی نیست لهیچ ثروتی چون عق1»لَا غنَى کَالْعقْلِ و لَا فَقْرَ کَالْجهلِ«

:فرمایدمیعلیه و آله و سلم نیز و پیامبر اکرم صلی اهللا 

. چیزي بهتر از عقل نبخشیده استدگانش نخدا به ب2» من العقلیئاً اَفضَلما قَسم اهللاُ للعباد ش«

پس از برسی ارزش و اهمیت عقل و خرد در قرآن و روایات باید اضافه کنیم که نوجـوان و جـوان   
یابـد بـه   مـی کند عالوه بر اینکه به نتایج زیادي دسـت  میکند و یا در وجود خود فکر میکه در کارها تعقل 

زمینـه را بـراي فعالیـت هـاي بسـیار موفـق فـرد        ،تواند خود را بشناسد در این شناخت خودمیبهترین وجهی 
.کندمیآماده و مهیا 

هـاي  تفکر عاقالنه و منطقی بویژه در دوره نوجوانی و جوانی فرد را از انجام کارهاي بیهوده و تقلید
ي پدر و مـادر و مدرسـه   کند و این وظیفهمیفظت برند محامیسرهانه از انواع افرادي که در جامعه بورکرکو
جامعه است که به کودك تعلیم دهند که چگونه عاقالنه فکر کنند و منطق و تفکر را در راه صـحیح پـیش   و 

.بگیرند

فطرت و وجدان و شعور باطنفطرت و وجدان و شعور باطن::فصل سومفصل سوم

54نهج البالغه، حکمت. 1
14ص 1اصول کافی ج . 2
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،دانـد مـی بدون احتیاج به معلـم و اسـتاد   اد یک سلسله حقایق ررسکه به سن رشد میمیانسان هنگا
. ظلم و بیـدادگري بـد و عـدل و احسـان نـزد او نیکـو اسـت       ؛کندمیي از اشیاء را درك رخوبی و بدي بسیا

کند و به عکس اگر کار میشنود که او را سرزنش میکه خالفی از او سر بزند از درون خود آوازي میهنگا
بـرد و بـه علـم و دانـایی عالقمنـد      مـی ها لـذت  از زیبایی. خوبی انجام دهد احساس آرامش و خشنودي دارد

کند و یا بـه تعبیـر دیگـر در عمـق جـان کششـی بـه        میجان احساس تعلق به یک مبدا مقدس از درون. است
ز آنچـه تـا کنـون گفتـه شـد در درون      اغیـر  عرفتدهد که منبع بزرگی براي ممیها نشان ینا. سوي خدا دارد

.نامیممی»شعور باطن«و گاه »وجدان«گاه و »فطرت«جان انسان وجود دارد که ما آن را 

،یعنی خلقت روح و جان آمیخته با یک سلسله معلومـات ضـروري  ،یعنی آفرینش نخستین»فطرت«
.یابد و نیاز به فراگیري در مورد آن نداردمییعنی آنچه را انسان در خود » وجدان«

بـه هـر   . گیـرد مـی ام لهاز آن اوك و دیدي که در عمق جان انسان قرار داردریعنی د» شعور باطن«
. 1از منابع الهام بخش معرفت و شناخت حقایق همین منبع استحال بدون شک یکی

رسد و وجـود فطـرت در درون خـود    مینوجوان و جوان با یک درك درونی قطعاً به برخی مسائل 
کـاتی کـه   ادراهاي درونی و الهامات باطنی و یا به تعبیـر دیگـر   یعنی یک سلسله پیام؛یابدمیرا به روشنی در 

.تواند آن را انکار نمایدمییابد و کسی نمیندارد در وجود خود د استانیاز به معلم و 

به خودشناسی برسـد  وتواند در چهار قسمت زیر از فطرت خویش کمک گیرد میجوان و نوجوان 
:این چهار شاخه عبارتند از

بـه ایـن معنـی کـه     ،گوینـد مـی » وجدان اخالقـی «که به آن :هاي اخالقیدرك زشتی و زیبایی-1
نـت داري، راسـتگویی،   اام:شناسد ماننـد میجوان بدون نیاز به معلم بعضی از صفات را به عنوان صفت نیکی 

...عفو، ایثار، شجاعت، عدل و داد، احسان، کمک به مظلومان، نیکوکاري و

، ماننـد حسـدورزي  ؛دانـد مـی بدون نیـاز بـه راهنمـا و معلـم برخـی صـفات را جـزء صـفات بـد          زبا
...توزي، بخل، خیانت، دروغ، ظلم و بیدادگري وکینه

با تلخیص و تصرف195و 194ص 1ج - قرآنپیام . 1
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سـاوي بـا یـک شـی بـا      مکند که مثالً دو شی میکه نوجوان خود درك :درك واضحات عقلی-2
بـه ایـن مسـائل واضـحات     . A=cتواند قبول کند کـه مینوجوان B=Cو A=Bمثالً اگر ،یکدیگر مساویند

.کندمینوجوان اینها را درك ،گویند و با کمک فطرتمیعقلی 

از ،دانـد مـی یعنی انسان یک سلسله مسائل عقیدتی را بدون نیاز به معلم و اسـتاد  :فطرت مذهبی-3
شـود و اگـر چـه ایـن فطـرت در      مـی جمله مسائل خداشناسی را که از آن به دلیل فطري بر خداشناسی تعبیـر  

در قرآن نیز به این مسـأله اشـاره شـده اسـت     .تر استكوجوانان بیشتر و پاني مردم وجود دارد ولی در همه
:فرمایدمیآنجا که

                    ١

اسـاس  این فطرتی است که خداونـد انسـانها را بـر    . ردروي خود را متوجه آئین خالص پروردگار ک
.آفریده استآن

2.باره خیلی زیاد استنالبته مطالب در ای

در درون وجود جوان، دادگاهی عجیب مستقر است کـه انسـان را در مقابـل    :ي وجدانمحکمه-4
کنـد  مـی بیخبه خاطر انجام کارهاي خوب تشویق و به خاطر انجام کارهاي بـد تـو  ،کندمیاعمالش محاکمه 

.تري از خود برسدلي وجدان به شناخت کاماین محکمهوري صحیح ازبهرهتواند با میکه جوان 

جـوان از خـود و   وي شناخت فطـري نوجـوان   هاهایی بود از شاخهبه هر حال آنچه اشاره شد گوشه
فطرت نوجوان در مسیر صحیح خود قرار گیـرد  اگر البته ذکر این نکته نیز الزم است که . محیط اطراف خود

.ي خانواده و جامعه استآورد و کمک به این موضوع بر عهدهیمنتایج بهتر و بیشتري به بار 

وحی آسمانیوحی آسمانی::فصل چهارمفصل چهارم

یک ماشین خیلی بیشتر از سایر مردم از خصوصـیات و ویژگیهـاي ماشـین آگـاه     يبی شک سازنده
.ندتواند از آن ماشین استفاده کمیو بهتر از هر کس دیگري . است

30: روم. 1
93- 130ص 3پیام قرآن ج . ك. براي توضیح بیشتر در باره فطرت مذهبی ر. 2
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آشنا بـه تمـام اخالقیـات و    ،کاریهاي وجودي انسانبر تمام ریزهخداي متعال آفریننده انسان و آگاه 
لـه کـودکی، نوجـوانی،    مدانا به ویژگیهاي خـاص انسـان در هـر مرحلـه از زنـدگی از ج     ،خصوصیات انسان

.استپیري و حتی قبل از تولد و یا پس از مرگ،نیاجو

که چه چیزي براي انسان یا جـوان  داند میو آفریننده آسمانها و زمین قطعاً از هر کس دیگري بهتر 
تـرین راه  تـر و مطمـئن  مفید است و از این روست که شاید بگوید آشنایی خود انسان و حتـی آسـمانی دقیـق   

.باشدمیشناخت 

نـدي باشـد و فطـرت و وجـدان و تجربـه نیـز بـه        منور افکـن نیرو ي در حقیقت اگر عقل ما به منزله«
؛تـر وحی همچون خورشید عالمتاب است، و قلمرو آن بسیار وسیع و گسـترده ،هاي دیگريي نورافکنمنزله

1»شودمیترین منبع معرفت و شناخت محسوب بنابراین وحی از نظر خداپرستان مهمترین و غنی

روایات معصومین علیه السالم نیز که به عقیده شیعیان به عنوان همراه و مکمل و مفسـر قـرآن کـریم    
در قرآن کریم اشاره شده است که در قرآن . تواند در شناخت جوان مفید باشدمی) لینطبق حدیث ثق(است 

:فرمایدمیاز همه چیز سخت به میان آمده است مثالً 

              ٢

.گر هر چیزي است برتو نازل کردیمنرا که روش) قرآن(و این کتاب 

شناخت است کـه  هاي راهترین نوجوانان و جوانان از طریق قرآن کریم یکی از مطمئنپس شناخت
از کـه ه موضوع بررسی شود کـه نظـر قـرآن راجـع بـه جـوان و نوجـوانی چیسـت؟         کطلبد تا این میفرصتی 

.محدوده این مقاله خارج است

وحـی آسـمانی  مهمتـر از همـه   وفطرت، عقل، تجربهحاصل بحث ما در بخش دوم این است که 

.چهار منبع براي شناخت نوجوان و جوان است

214ص 1پیام قرآن ج . 1
89: نحل. 2
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آفات خودشناسی آفات خودشناسی ::بخش سومبخش سوم
هاي خوشاسی جوانان بهتـر اسـت در ایـن بخـش بـه بررسـی آفـات خودشناسـی         پس از بررسی راه

رسـد آگـاه باشـد بهتـر     میه به مزرعه کطوري که معموال در یک مزرعه اگر باغبان از آفاتی همان. بپردازیم
خواهد بشناسد آفاتی بـه  میکه خود را میتواند مقابله کند و مزرعه را از بالها حفاظت کندجوان نیز هنگامی

توانـد  میشود ولی اگر آنها را بداند میآورد که اگر جوان آنها را داند از مسیر اصلی منحرف میوي هجوم 
شـود  میین بخش به آفت بسیار بزرگ که مانع از خودشاسی جوانان با آنها در مواقع مواجهه مقابله کند در ا

.کنیممیاشاره 

کبر و غرورکبر و غرور::فصل اولفصل اول

باشد و به این معنی است که انسان خـود را برتـر   میکبر و غرور یکی از مهمترین آفات خودشناسی 
ه نشـان دهـد کـه خـود را برتـر از      کچنان بنشند و سخن بگوید ،از دیگران ببیند یا اینکه جوان چنان راه برود

.بیندمیهمه اطرافیان 

د است، از جملـه اینکـه افـراد متکبـر انتظـارات زیـادي از       اهاي تکبر در دوران جوانی بسیار زینشانه
کسی پیش از آنهـا وارد مجلـس نشـود، همیشـه     ،انتظار دارند دیگران به آنها سالم کنند،دوستان خود دارند

، دوستانشان در برابر آنها کوچکی کنند، کسی از آنان انتقاد نکند و حتـی پنـد و   درصدر مجلس جاي گیرند
1.و همیشه آنها را تعریف کنند. ه دارندگنمیاندرز نگوید، همه براي آنها امتیازي قائل شوند و حری

شـود همـه بـا هـم متـرادف و یکسـانند  در       مـی در اینجا مفاهیم متعددي وجود دارد که گاه تصـور  
هـاي  گـردد ولـی از زاویـه   مـی ي آنها به تکبر سـاز  ي همههاي ظریفی باهم دارند هرچند ریشهحالیکه تفاوت

جـویی و فخـر فروشـی همـه از     یخودبرتربینی، خود محوري، خودخـواهی، برتر :شودمیمختلف به آن نگاه 
.شودمیي آنها تکبر است هرچند از زوایاي مختلف دیده هستند که ریشهمیمفاهی

.است» خود برتربین«بیند میکسی که صرفاً خود را باالتر از دیگران 

ي کارهاي اجتمـاعی همـه چیـز    کسی که به خاطر این خودبرتربینی سعی دارد در همه جا و در همه
.است»خود محور«کند، قبضهرا 
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ود کسی که سعی دارد در مسائل اجتماعی مخصوصـاً بـه هنگـام بـروز مشـکالت تنهـا بـه منـافع خـ         
.است»خودخواه«بیندیشد و براي منافع دیگران ارزشی قائل نباشند 

ي خـود قـرار   ي خود را بر دیگران مستحکم کند و آنها را زیـر سـیطره  کند سلطهمیکسی که سعی 
.است»جوییبرتري«بدهد گرفتار 

ــ  ــاالخره کســی کــه ســعی دارد مــال و ث ــدرت و مقــام خــودووت رب ــه رخ دیگــران بکشــد، ق را ب
اسـت هرچنـد در چهـره هـاي     »تکبـر «ي مشترك دارد و آن بنابراین در این صفات ریشه؛است»فخرفروش«
. 1گرددمیختلف ظاهر م

تواند مـانع بزرگـی بـراي    میهمانطور که اشاره شد کبر و غرور در هر یک از مراحل و مراتب فوق 
تواند دسـت  میهرگز به واقعیت خود نداندمیجوانی که خود را برتر از دیگران . خودشناسی در جوان باشد

.بزرگی استریابد و این خط

اي بـه  بحث ما تا به اینجا فقط در شناخت بیماري و آفت بود و اگـر تنهـا بیمـاري را بشناسـیم فایـده     
مرضی مبـتال  ههمانطوري که یک پزشک اگر بداند به چ. حال ما نخواهد داشت باید راه درمان را نیز دانست

خودشناسی بـدون راه درمـان چـاره    دانستن آفت،تواند بکندمیراه درمان را نداند هیچ کاري نایم ولیشده
.ساز نیست

::راه درمان تکبرراه درمان تکبر

هاي مشروح دارند که غالـب آنهـا بـر ایـن محـور دور      راه درمان تکبر بحثبزرگان اخالق درباره«
.»راه عملی و راه علمی: زند که راه درمان تکبر دو راه استمی

د و چیسـتند؟ و  ي خود بیندیشـند کـه کیسـتن   بر دربارهبه این صورت است که افراد متکمیاما راه عل
2روند و سرانجام کار آنها چه خواهد شدمیجا ککجا بودند؟ و به 

46ص 2اخالق در قرآن ج . 1
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هاي خود دارند که انتظـار دارنـد آنهـا    هایی با سایر همکالسیهمچنین باید فکر کنند که چه تفاوت
د؟ چرا باید قبل از همه به کالس وارد شوند؟ چرا درصـدر مجـالس جـاي گیرنـد؟ و بـا      به وي احترام گذارن

رکب کبر و غرور پیاده شوندتفکر در این گونه امور از م.

شود که سعی کند اعمال متواضـعان را انجـام   میاما درمان تکبر از طریق عملی به این طریق حاصل 
لبـاس سـاده بپوشـد، غـذاي سـاده بخـورد، بـا        . ریشـه بدوانـد  دهد تا این فضیلت اخالقی در اعماق وجـود او  

بـه دوسـتانش احتـرام    ،نشیندنبر دیگران تقدم جوید، در صدر مجالس نم کردالبگیرد، در سمدوستانش گر
1.با افراد متکبر و مغرور بپرهیزد و در عمل امتیازي براي خود به دیگران قائل نشودیبگذارد و از همنشین

هاي کبر و غرور در دوره جوانی از وجود جوان کنـده شـود   شود تا ریشهمیها باعث انجام این کار
.تر بپیمایدو راه رسیدن به خود واقعی را سریع

جهل و غفلتجهل و غفلت::فصل دومفصل دوم

خبري آنها است چه از واقعیت وجـودي  دومین آفت بزرگ خودشناسی جوانان جهل و غفلت و بی
شـود کـه بـدون اطالعـات درسـت خـود را       مـی و چه از محیط اطراف و واقعیات آن و این این مسأله باعـث  

.خطایی استقطعا راه بشناسد و این راه 

باشـد و جهـل   میهمانطوري که در بخش دوم اشاره شد عقل و خرد یکی از منابع و طرق شناخت 
و از جملـه  . آن از جمله موانعی خواهـد بـود کـه در راه شـناخت مشـکل ایجـاد خواهـد کـرد        و نادانی به تبع 

تواند مـانع از خودشناسـی جوانـان شـود عـدم آگـاهی کـافی از اوضـاع و مسـائل          میترین مشکالتی که مهم
رود اهمیـت و  مـی پـیش  یي جهـان سیاسی و جهانی است و به هر حال همانطوري که جهان به سمت دهکده

شود مقام معظم رهبري در این باره میت آگاهی سیاسی و تحلیل صحیح از اوضاع براي جوانان بیشتر ضرور
:فرمایدمیخطاب به جوانان 

با تلخیص و تصرف62ص 2در قرآن ج اخالق. 1
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ي تـپش جوانانـه  ه و گذرد هشیار باشید و انگیـز میآگاهی سیاسی کسب کنید و نسبت به آنچه که «
1».گیردهاي نظام قرار انقالبی متناسب با قشر شما در خدمت هدف

در قرآن کریم نیز در آیات بسیار زیادي به اهمیت آگاهی اشاره شـده اسـت و از نـادانی نهـی شـده      
:است

                        ٢

داننـد یکسـانند؟  تنهـا خردمنـدان هسـتند کـه پنـد        مـی دانند و کسـانی کـه ن  میآیا کسانی که :بگو«
».پذیرندمی

:فرمایدمییر از غفلت حذو حضرت علی علیه السالم در ت

 امین مه و بِهِم ارسا کَرَکْبٍ ینْیلُ الد3أَه

رانند      میاند که آنان را اهل دنیا سوارانی در خواب مانده

کـه  دنـ دامـی و بـه خـواب رفتـه و ن   است که بر مرکبی سوار شـده شخص غافل همانند کسی ! آري
بـا اگر جوان نیز غافل بماند و سرنوشتی چنین خواهـد داشـت و بایـد کـه جـوان     . بردمیرا به کجا اومرکب 

کسب علم و دانش، مطالعه و همچنین اطالع از اوضاع و احوال اطـراف و اطرافیـان در خودشناسـی خـویش     
.بکوشد

اي شیطان و ههسجهل و نادانی که باعث غفلت از وسو-1شود میاز جمله عواملی که باعث غفلت 
.شودمیصفتان شیطان

زیـرا انسـان مغـرور تنهـا     ؛اسـت غرور و خـودبینی کـه از عوامـل غفلـت و گـاه از نتـایج غفلـت        -2
پنـدارد و همـین امـر    مـی اودان جا را ي اینهبالد و گاه همهمیبیند و به امتیازهاي خود میهاي خود را پیروزي

.گردد، این غفلت عامل موثري براي شکست او خواهد بودمیها سبب غفلت او از واقعیت

11برخورد شایسته با جوانان ص . 1
9: زمر. 2
64نهج البالغه، حکمت . 3
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یافتنی که تمام فکر انسان را به خود مشغول ساخته و از سایر امـور غافـل   آرزوهاي دراز و دست-3
:فرمایدمیسازد حضرت علی علیه السالم در این باره می

شـمارد و  میي قیامت را دروغ برد و وعدهمیآرزوهاي دراز، عقل انسان را ! نید اي بندگان خدابدا«
1» .آوردمیکند و سرانجام حسرت به بار میانسان را بر غفلت ترغیب 

دوري ،است که غفلت باعث هدایت انسـان تفکر در آثار شوم غفلت،هاي زدون غفلتاز جمله راه
چراکه بسیاري ؛له راهکارهاي دوري از غفلت استمشود و تغییر محیط نیز از جمی.. .فساد اعمال و،از خدا

کـه  . کشـاند مـی مثالً جلسات لهو و لعب انسان را به سـوي غفلـت   . ها به طور طبیعی غفلت زا هستنداز محیط
2ترك شرکت در این جلسات باعث رهایی از غفلت است 

تعصب، لجاج و تقلید کورکورانهتعصب، لجاج و تقلید کورکورانه::فصل سومفصل سوم

.سومین آفت از آفات خودشناسی به ویژه در جوانان تعصب و لجاج است

کـه انسـان حـق را فـداي آن کنـد و      جـا به معنی وابستگی غیر منطقی به چیزي اسـت تـا آن  »تعصب«
خبیثـه ي ایـن دو شـجره  ثمره. اي که منطق را زیر پا بگذاردبه معنی اصرار بر چیزي است به گونه»لجاجت«

3.سد راه پیشرفت و تکامل انسانهاستاست که» تقلید کورکورانه«نیز 

زیـرا وابسـتگی بـه چیـزي انسـان را وادار      ؛تعصب و لجاجت در حقیقـت الزم و ملـزوم یکدیگرنـد   
البته گاهی تعصب به معنـی  . قید و شرط نمایدیاصرار ورزد و پافشاري کند و دفاع بنکند که در مورد آمی

.شود ولی غالباً در مورد وابستگی به باطل استمیوابستگی به امر حق استعمال 

فکـري آمیختـه بـا آن اسـت، چـرا کـه       ي لجاجت و تعصب هرچه باشد غالباً جهل و کوتهسرچشمه
ا شخصیت یدهد میي خود بردارد و همه چیز را از دست ر دست از عقیدهگپندارد که امیدارنده آن چیزي 

در مقابل حق گاهی سرچشمه آن تکبر و خودخواهی است به طوري که حاضر نیست. شکندمیاو را در هم 
فـرو  ادر مقابـل دیـدگان عقـل انسـانه    میخضوع کند و گاه عوامل دیگر تعصـب و لجاجـت حجـاب ضـخی    

340ص 2اخالق در قرآن ج . 1
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بینیم کـه بـه هـیچ قیمـت حاضـر نیسـتند از       میها را ببیند، افرادي را دهد واقعیتمیه نکشد و به آنها اجازمی
شود و به اصطالح اگر با هزار و میعقیده و حرف خود دست بردارند هرچند دالیل قطعی بر بطالن آن اقامه 

ریم و مقابل آفتاب و اگر دستشان را بگی! گویند فقط یک پا داردمییک دلیل ثابت کنیم مرغ دو پا دارد باز 
1! گویند شب استمیبندد و میبریم چشم خود را ب

ـ  «و از آن بدتر»تقلید جاهل از جاهل«: تقلید کورکورانه یا به تعبیر دیگر بـه  »لتقلید عـالم از جاه
نشانه وابستگی فکري است و این امر عوامل زیـادي دارد کـه بـه طـور فشـرده بـه قسـمتی از آن ذیـالً اشـاره          

:شودمی

ي بالغ شوند اما تا آخر عمر به مرحلهمیممکن است افرادي باشند از نظر جس:عدم بلوغ فکري-1
گـاه شخصـاً بـه    بلوغ و استقالل فکري نرسند، آنها به همین دلیل همیشه در زندگی پیـرو ایـن و آننـد و هـیچ    

کنـد،  مـی انـد تکـرار   هـا گفتـه  چشم آنها پیوسته به دیگران دوخته شده و هرچه آن. پردازندمیتحلیل مسائل ن
اي داشته باشند به همین دلیل گاه به خاطر تغییر محیط خود ممکن است مسـیر را احیانـاً   آنکه از خود ارادهبی

.به کلی عوض کنند و به اصطالح صدوهشتاد درجه تغییر جهت دهند

یی افکــار و راه مبــارزه بــا ایــن نــوع تقلیــد کورکورانــه بــاال بــردن ســطح فرهنــگ جامعــه و شــکوفا
.استعدادهاست

اي که بـراي  نظیر بپذیرند، به گونهبه عنوان قهرمان بیکسی راترتیب که نبه ای:زدگیشخصیت-2
خود در برابر او هیچگونه قدرت اظهار نظر نبیننـد، در ایـن حـال چشـم و گـوش بسـته بـه دنبـال او حرکـت          

.نباشدي پیروي و تقلید هم کند هرچند آن شخصیت شایستهمی

رونـد،  مـی واي از عظمـت و قداسـت فـر   کـه گـاهی در هالـه   :عالقه شدید به نیاکان و پیشینیان-3
هاي بعد چشم و گوش بسـته بـه دنبـال آنهـا حرکـت      در اینجا نسل؛گونه شایستگی نداشته باشندهرچند هیچ

افزایند از میاي بر آن تازههاي بعد که وارث علوم گذشتگان هستند و خود نیز مسائل کنند و معموال نسلمی
.شوندمیگذشتگان آگاهترند در عین حال مقلد چشم و گوش بسته آنها 

340ص 1پیام قرآن ج . 1
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شـود کـه جمعـی    مـی سبب زها نیها و تعصباین گونه گرایش: گروه گرایی و تعصب قبیله اي-4
گوینـد  مـی چشم و گوش بسته دنبال گروه و حزب و قبیله و دارو دسته خود حرکت کننـد و هرچـه را آنهـا    

1.به خود ندهندرتکرار نمایند و هرگز حق تجزیه و تحلیل مستقل مسائل و استقالل در تفک

باشد که در مقابل حقیقـت یـا جـوان و    حجابی تواندمیدر دوره نوجوانی و جوانی هرچه عامل فوق 
مناسـبی نرسـیده   نوجـوان معمـوال بـه بلـوغ فکـري      ،داردمیگیرد و او را از شناخت خود باز مینوجوان قرار 

پـذیرد  مـی کند و کسی که مثال به عنوان فوتبالیست یا غیره بـه عنـوان الگـو    میتر مسائل را تحلیل مکو است 
کند نوجوان معموال عالقه شدیدي به خود دارد و عالقه دارد که بگوید صد سـال قبـل   میفقط از وي پیروي 

....عمویی داشتم که فالن و فالن

شود و اگر گروه گفت کـه  میي نوجوانی است پیرو گروه خاصی گرایی نیز ویژگی بارز دورگروه
دو پیـرو بـی قیـد و شـرط     کنـ میصلح کند و اگر گروه بخواهد صلح کندمیکنیم این فرد هم قبول میدعوا 
.استگروه

ه جلـوي  اك است کـ نها از روي آگاهی باشد چندان خطرناك نیست ولی موقعی خطرنایالبته اگر 
.شخصیت شناسی فرد را بگیرد

هـا و  ها و ریشهي اخالقی مانند سایر رذایل اخالقی در درجه اول توجه به انگیزهراه عالج این رذیله
،ذاتـی افراطـی، پـایین بـودن سـطح فرهنـگ      حـب از بین بردن آن است و با توجـه بـه اینکـه ریشـه تعصـب      

آگـاهی افـراد   حاز میان بردن این صفت رذیله باید سطانزواي اجتماعی و فکر است، برايزدگی و شخصیت
حـب ذات در آنهـا تعـدیل گـردد،     ،هـاي مختلـف اجتمـاعی بیامیزنـد    باال رود، با اقوام و ملل دیگر و گـروه 

هاي تعصب و لجاجت و تقلید کورکورانـه  اي در میان آنها برچیده شود تا پایهو قبیلهمیگرایشهاي زیانبار قو
.بر چیده شود

همچنین باید به آثار و پیامدهاي زیانبار آن توجه شود که این خود عامل دیگري براي از میان بـردن  
.این رذیله اخالقی است

352و 351ص 1پیام قرآن ج. 1
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انـدازد و او را از  مـی اي بر فکر و عقل او که انسان توجه داشته باشد که تعصب و لجاج پردهمیهنگا
کنـد و بـذر نفـاق و    مـی ي بشري پـاره  در جامعهدارد و نیز پیوندهاي وحدت و اتحاد رامیك صحیح باز رد

ایی کـه  هـ گردد و حتـی گـاه او را بـه پرتگـاه    میي درد و رنج انسانها پاشد و مایهمیاختالف را در میان آنها 
به یقین توجه به این امور او را از مرکب سرکش تعصـب و لجـاج   ؛کشاندمیهرگز انتظار آن را نداشته است 

.گرددمیا سعادت و خوشبختی رهنمون ههاهاي خطرناك به شاهربیراههد و از رآومیپایین 

یکی دیگر از طرق درمان رذایل اخالقی تغییر شکل و تعویض محتواي آن است بـه ایـن معنـی کـه     
همثال کسی که داراي تعصب شـدید نسـبت بـ   شهاي مثبت هدایت کنیم؛ هاي منفی به بخها را از بخشانگیزه

امـور مثبـت متوجـه    هي تعصـب را در او بمیـرانیم تعصـب او را بـ    به جاي اینکه انگیزهمسائل نادرستی است، 
.سازیم

ي قاصــعه الســالم در خطبـه نـان علــی علیـه  ي اسـت کــه در سـخنان نــورانی امیرموم  ایـن همـان چیــز  
:فرمایدمیخوانیم که می

د افعـال و  مـ محااگر بنا هست تعصب داشته باشید سعی کنید تعصب شما به خاطر مکارم اخـالق و  «
1»محاسن امور باشد

یعنی اگر بناست وابستگی توام با اصرار نسـبت بـه چیـزي داشـته باشـید ایـن وابسـتگی را نسـبت بـه          
2. فضایل اخالقی قرار دهید

شود کـه بـراي   میی روبرو تافا در این بخش این است که خودشناسی در جوانان با آمحاصل بحث 
جهـل و  ، کبـر و غـرور  مهمترین این آفات عبارتند از ؛واقعی باید با آنها مبارزه کردوسالم،شناخت صحیح

.تقلید کورکورانهو تعصب و لجاج، غفلت

نتایج و اثرات خودشناسی نتایج و اثرات خودشناسی ::بخش چهارمبخش چهارم

192نهج البالغه، خطبه . 1
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ي نوجــوانی را بررســی کــردیم و آفــات آن را در مطالــب گذشــته منــابع و طــرق شــناخت در دوره
هـاي روانـی   کنیم که اگر جوان با استفاده از منابع مهم و به دور از آفات و بیمـاري میحاال اشاره .برشمردیم

.پردازیممیدر پی دارد که به آنها میبه شناخت از خود دست بزند نتایج و پیامدهاي بسیار مه

شناخت پروردگارشناخت پروردگار::فصل اولفصل اول

رذایل اخالقـی را از  چگونه ممکن است انسان بر کمال نفسانی برسد و عیوب خود را اصالح کند و 
.گونه که هست نشناخته باشدخود دور سازد در حالیکه خویشتن را آن

رود؟میآیا بیمار تا از بیماري خود آگاه نگردد به سراغ طبیب 

آیا کسی که خود را در سفر گم کرده تا از گمراهی خویش با خبر نشود به جستجوي دلیـل راه بـر   
خیزد؟می

سازد؟میاي با خبر نشود اسباب دفاع را آماده شمن در اطراف خانهآیا انسان تا از وجود د

هـا  گونه که آن کس که خود را نشناسد و از کاستیها منفی است همانبه یقین پاسخ تمام این سوال
گیـري از طبیبـان مسـیحا نفـس روحـانی نخواهـد       و بهرهعیوب خویش باخبر نشود به دنبال اصالح خویش و

1.رفت

: المیزان احادیثی را از حضرت علی علیه السالم بر اهمیت خودشناسی نقل کرده استدر تفسیر

2»نفس خود را شناختن است،ها براي انسانبزرگترین حکمت«

. و روایتی را نیز نقل کرده است مبنی بر اینکه هرکس خود را بشناسد خداي خـود را شـناخته اسـت   
:فرمودنده که حضرت مثالً از حضرت علی علیه السالم  نقل کرد

3تواند پروردگار خود را بشناسد؟میشناخته چگونه ندر شگفتم از کسی که خود را «

322ص 1اخالق در قرآن ج . 1
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همچنین فرمودند جاهل به نفس خود مباش زیرا کسی که جاهل به نفس خود باشـد در حقیقـت بـه    
1.همه چیز جاهل است

. را خواهـد شـناخت  حدیث معروف من عرف نفسه عرف ربه هرکس خود را بشناسد پروردگارش
گاه از پیـامبر اکـرم صـلی    وعرف ربهدو گاه به صورت من عرف نفسه فقفوقاین حدیث گاهی به صورت 

ریس پیامبر علیه السالم نقل شـده  دمومنان علی علیه السالم و گاه از صحف ا، گاه از امیر علیه و آله و سلماهللا
2.است

نـور  ،زوایاي مختلف قلب خود و اعماق روحش پی ببـرد به هر حال جوانی که خود را بشناسد و به 
رسـد  مـی شود و از شناخت خود بـه شـناخت خـدا    میالهی و توحید که در درون فطرت اوست بر او آشکار 

.بدون آنکه نیاز به استدالل دالیلی خاص داشته باشد

و به اسـرار و  هاي ساختمان روح و جسم خود را بداند توان گفت که جوانی که شگفتیمیهمچنین
زیرا این ؛شودمیي خلقت پی ببرد راهی به خدا به روي او گشوده انگیز این اعجوبهنظامات پیچیده و حیرت

بنـابراین  ؛تواند از غیـر مبـدا عـالم و قـادري سرچشـمه گرفتـه باشـد       مینظم عجیب و آفرینش شگفت انگیز ن
3.است) شناخت خدا(اهللاعرفتمشناختن خویشتن سبب 

اعتماد به نفساعتماد به نفس::دومدومفصلفصل

. هـاي دیگـر اسـت   ي مقابـل آن اعتمـاد بـه انسـان    اتکایی است و نقطـه اعتماد به نفس به معناي خود
ي کمربنـدي  اعتماد به نفـس جـاده  . ي خودباوري و اعتماد به نفس یکی از رموز موفقیت استداشتن روحیه

ي سـعادت را در سـایه  براي موفقیت و سکوي پرش براي رشد انسان اسـت و اگـر انسـان بتوانـد ایـن اکسـیر       
.عنایات الهی کسب کند هرگز شکست به درون او راه ندارد

وانـد از امکانـات و   تمـی بیچـاره و نـاتوان اسـت و ن   زبـون،  عتمـاد بـه نفـس نداشـته باشـد      کسی که ا
مـاد بـه نفـس موجـب فلـج شـدن فکـر و روح انسـان         تاز دسـت دادن اع . استعدادهاي درونی خود بهره گیرد

257و 256ص 6المیزان ج . 1
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او در،خته و فاقد اعتماد به نفس همیشـه از خـود مـأیوس و بـه دیگـران وابسـته اسـت       ود باان خوشود وجمی
فرمـا خواهـد   اش حکـم ي ناتوانی و شکست بـر زنـدگی  زندگی پیشرفت چندانی نخواهد کرد و همواره سایه

.بود

باید توجه نمود که اعتماد به نفس با توکل به خدا سازگار است و ایـن سـخن کـه اعتمـاد بـه نفـس       
اعتمـاد بـر لطـف    رها به خدا و امنظور از توکل سپردن کازیر؛دگی سخن باطلی استنیعنی حذف خدا از ز

بـدیهی اسـت   )ي وکالت به معنی انتخاب وکیل نمودن و اعتماد بر دیگري کرده اسـت توکل از ماده(اوست
کنـد و  میداشته باشد شخص موکل احساس آرامش بیشتري يتراهی فزونگهر قدر وکیل توانایی بیشتر و آ

کند آرامش فـوق  میکه انسان بر او توکل میاش نامحدود است هنگااز آنجا که علم خدایی به پایان توانایی
شـود و از دشـمنان نیرومنـد و خطرنـاك     مـی در برابـر مشـکالت و حـوادث مقـاوم     ،کنـد مـی العاده احساس 

.دهدمیبیند و پیوسته راه خود را به سوي هدف ادامه میدر سختیها خود را بن بست ن. هراسندمین

بلکه به اتکاي لطف خـدا و  ؛کندمیحقارت و ضعف نانسانی که بر خدا توکل دارد هرگز احساس 
.سازدمینهاي مقطعی او را مأیوس بیند و حتی شکستمیفاتح وعلم و قدرت بی پایان او خود را پیروز 

نیـروبخش و  ،ینفریـده شـود بـه یقـین امیـدآ     دهرگاه توکل به مفهوم صحیح کلمه در جان انسـان پ 
1استزندگیباعث تقویت اراده و تحکیم مقاومت و 

هـا و  خود آشنا باشد، حساسـیت هايتواناییوخود را بشناسند و با استعدادهاجوانی که،به هر حال
هاي خود آگاه باشـد، اعتمـاد بیشـتري بـه خـود پیـدا       ند و با عالیق تمایالت و گرایشبداهاي خود را ضعف

کنـد و نکـات ضـعف خـود را رفـع و      مـی هاي خود انتخاب در مسیر تواناییاکنند و مسیر زندگی خود رمی
بـا ایـن   کـه کندمیعالیق خود شغلی را انتخاب با شناخت ،بازدمینخود را شودو به رو میوقتی با مشکلی 

. ي این موارد به خاطر اعتماد به نفس استگار باشد و همهزعالیق سا

امید به آیندهامید به آینده::فصل سومفصل سوم

249ص 2اخالق در قرآن ج . 1
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هـاي خـویش، آرزوهـایی را در    خصوصـیات و توانـایی  اگر جوانی خود را بشناسد قطعاً با توجه بـه  
.در آینده به آنها دست یابدتاذهن خواهد پروراند

و اجتماعی پیدا کند و در مسـیر  میي مردهاي واالي انسانی باشد و یا جنبهاگر آرزوها متوجه ارزش
کوشـش بیشـتر در ایـن    ها و درجات کمال قرار گیـرد و انسـان را بـه تـالش و     تکامل و پیشرفت واقعی انسان

.ال انسان استمي کها وا دارد بدون شک چنین آرزوهایی هر قدر طوالنی بوده باشد نشانهراه

هاست و اگر چراغ پرفـروغ امیـد   ها و کوششامید و آرزو نسبت به آینده محرك انسان براي تالش
بندد و انسـان را  میگی رخت برنشاط او از زند،میردمیو آرزو در دل انسان خاموش گردد در واقع روح او 

.کندمیتالش مبدل هدف و بیبه موجودي سست و بی

شود میسراب در بیابان زندگی ظاهر نکه همچو» آرزوهاي کاذب«در واقع آرزو بر دو قسم است 
و سـازند تـا از شـدت تشـنگی هـالك شـوند       مـی تر کشاند و هر لحظه تشنهمیو تشنه کامان را به دنبال خود 

سازد میرا سیراب و پرثمر میو مثبت و سازنده که همچون آب حیات گلستان وجود آد» آرزوهاي صادق«
1.یابدمینشاط و معنویت بیشتري کشدمیو هر چند زحمت 

شود و این آرزوهـاي سـازنده   مییجاد آرزوهاي مثبت و سازنده در جوان اخودشناسی باعث !آري
.مال واقعی است و امکان رسیدن به آنها فراهم استاکند که کمیاي امیدوار او را به آینده

کننـد تـا امیـد جوانـان را     مـی چرا که دشـمنان تـالش   ،ینده را در خود زنده کندآباید جوان امید به 
:فرمایندمیمقام معظم رهبري در تشویق جوانان به داشتن امید به آینده . نسبت به آینده از بین ببرند

فراموش نکنید این اسـت کـه در   اتان به جد آن رز شما جوانان توقع دارم و همهآن چیزي که من ا«
2» .صحنه باشید و امیدتان ر از دست ندهید

موفقیت در تمام مراحل زندگیموفقیت در تمام مراحل زندگی::فصل چهارمفصل چهارم

با تلخیص و تصرف197و 196ص 2اخالق در قرآن ج . 1
176بر خورد شایسته با جوانان ص . 2
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آیـا موفقیـت فقـط    .اي که خودشناسی جوانان به دنبال خواهد داشت موفقیـت اسـت  مهمترین نتیجه
وفقیـت فقـط ایـن دوران جـوانی را     گیرد؟ آیـا م میمحدود به دوران دبیرستان است؟ یا دانشگاه را هم در بر 

اخـروي  شود؟ آیا موفقیت محدود به زندگی دنیوي است یا زندگی میبردارد یا دوران پیري را هم شامل در
شود؟میرا هم شامل 

یعنـی اینکـه هـم در زنـدگی دنیـوي بهتـرین       . موفقیت در دنیا و آخرت باشد،رسد منظورمیبه نظر 
تـرین هـدف   ترین و نهاییزندگی را داشت و هم در جهان آخرت در پیشگاه خداوند شرمنده نشد و این مهم

توضیح دادیم که از جملـه اثـرات   ید چرا که ما قبالًآمیزندگی خواهد بود که به دنبال خودشناسی به دست 
البته منظور ! (نتایج خودشناسی، شناخت پروردگار است شناخت پروردگار یعنی موفقیت در جهان آخرتو 

و اعتماد به نفس و امید به آینـده نیـز زنـدگی دنیـوي     ) باشدمیما شناختی است که توأم با عمل به دستورات 
.کندمیانسان را آباد 

ضعف و قـوت، عالیـق و گرایشـات خـود را     ها، نکاتاز طرف دیگر جوانی که استعدادها، توانایی
استعدادهاي وي هماهنـگ باشـد، نکـات    و هامسیري را در زندگی انتخاب خواهد کرد که توانایی، شناخته

و نکات قـوتش تقویـت شـود و ایـن مسـیر متناسـب بـا عالیـق و         ضعفش در این مسیر به حداقل کاهش یابد
.انسان را به موفقیت خواهد رساندقطعاًنین باشد باشد و مسیري که چمیهاي وي گرایش

»امید به آینـده «،»اعتماد به نفس«،»شناخت پروردگار«حاصل بحث ما در این بخش این است که 
.باشدمیترین نتایج خودشناسی جوانان از جمله مهم»مراحل زندگیمیموفقیت در تما«و باالخره 

خالصهخالصه

.کنیممیکه در این مقاله آمده است به ترتیب زیر مرتب را در پایان آنچه 

.ضروري استانخودشناسی در هر مرحله از سنی بویژه براي جوانان و نوجوان.1

فـرد  »خـود «و »ذات«وجدان از جمله منابع و طرق شناخت و فطرت ،عقل و خرد،احساس و تجربه.2
.باشدمی

.ت انسان و خودشناسی جوانان و نوجوانان استترین راه براي شناخوحی آسمانی بهترین و مطمئن.3
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جهل و غفلـت، تعصـب، لجـاج و تقلیـد کورکورانـه از جملـه آفـات خودشناسـی در         ،کبر و غرور.4
.باشد که براي موفقیت در خودشناسی باید آنها را درمان کردمیجوانان 

مراحل زنـدگی دنیـوي   در تمام امید به آینده و باالخره موفقیت ،اعتماد به نفس،شناخت پروردگار.5
.باشدمیي جوانی و اخروي از جمله نتایج مهم خودشناسی در دوره
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