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تصویر ذهنی انسان از خویشتن
ىٍؾاء جيام افکار و ذطکات چگٌَّ دیصن سّیؾحً اغث .جخطةیات ،ىّفلیث ُا،
ؽکػث ُا ،افکاری کَ درةاره سّد داریو و واکٍؾِای دیگطان ٌػتث ةَ ىاُ ،يَ و ُيَ ؽکم
دٍُصه جفّیطی ُػحٍص کَ از سّیؼ در ذًُ داریو و اغحلاد ةَ ذلیلی ةّدن ایً جفّیط اغث
کَ غتب ىی ؽّد زٌصگی را دكیلا در چِارچّب آن ةَ پیؼ ىی ةطیو.
ىا ُياٌی ُػحیو کَ ىػحلص ةَ ةّدن آٌیو .از ایً روغث کَ دکحط ىاکػّل ىانحظ
ٌّیػٍصه کحاب پط فطوش ( غیتطٌحیک رواٌی ) ىی ٌّیػص ( ُصف جيام روان درىاٌی ُا جغییط
جفّیطیػث کَ فطد از سّیؾحً دارد )
اگط سّد را در ریاضیات درىاٌصه ةتیٍیص ،آٌگاه جا اةص ةا اغصاد و اركام ىؾکم سّاُیص
داؽث .ؽایص جرث جاثیط چٍص جخطةَ زود ٍُگامٌ ،گطؽی در ؽيا ؽکم گطفحَ اغث کَ
ىی گّیص ( ٌّغؼ فطق ٌيی کٍص  ،ىً از پع ریاضیات ةط ٌيی آیو) .
ةٍاةطایً جالش ٌيی کٍیص و ٌحیخحا درحا ىی زٌیص و غلب و غلب جط ىی رویص .اگط
ىّفلیحی ُو کػب کٍیص آن را اجفاكی جهلی ىی کٍیص اىا وكحی ىّفق ٌيی ؽّیص ىی گّییص:
ةتیً ىً کَ گفحو.
اذحياال ؽيا ةَ دیگطان ُو گفحَ ایص کَ از پع ریاضیات ةط ٌيی آییص و ُط چَ ةیؾحط
ةا ةطادر و ُيػط و ُيػایَ و ىصیط ةاٌک سّد راحع ةَ ایً درىاٌصگی ذطف ىی زٌص ةیؾحط
ةاورش ىی کٍیص و ةیؾحط و غيیق جط در ایً جفّیط ذٍُی ىراـطه ىی ؽّیص.
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اونیً گام ةَ غّی یک پیؾطفث گػحطده ةطای کػب ٌحایج ىطهّب  ،جغییط
ٌّع جفکط و ةیان ىا در راةطَ ةا سّیؼ اغث .کػی کَ کٍص ىی سّاٌص ةَ ىخطد جغییط ةاور سّد
در ىّرد جّاٌایی ُایؼ ىی جّاٌص ؽطوع ةَ جيطیً جٍصسّاٌی کٍص.
جفّیط ذٍُی اٌػان از سّیؾحً درغث ىاٌٍص یک جطىّغحات غيم ىی کٍص و رفحارُای
او در داىٍَ ىرصود ایً جفّیط ركو ىی سّرد .ةٍاةطایً فطد اٌحظار دارد جٍِا در  %05ىّارد ؽاد
ةاؽص .وكحی ىی ةیٍیص کَ اوضاع ةیؾحط از اٌصازه ةَ ٌفع او پیؼ ىی رود ةا سّد ىی گّیص ( ـتط
کً  ،اوضاع ٌيی جّاٌص جا ایً اٌصازه سّب ةاؽص ُ .ط نرظَ ىيکً اغث اجفاق ةصی ةیفحص) و
وكحی چٍیً ىی ؽّد آٌگاه ٌفع غيیلی ىی کؾص و ىی گّیص ( ىی داٌػحو کَ ایً سّؽی ُا
دوام ٌيی آورد) .
تعارفات کالمی
ىطدم ىّفق ُيیؾَ از واژه ُای جؾکطآىیظ اغحفاده ىی کٍٍص زیطا ةَ ایً واكػیث پی
ةطده اٌص کَ جاییص درغحی یک غيم ٌؾاٌَ غالىث و جٍصرغحی اغث .اگط ؽيا ایّان نٍصل ةَ
ساطط پیطوزی اش در یک دوره ىػاةلَ جٍیع جتطیک ةگّییص او ٌيی گّیص ( جفادفی ةّد) یا
(ؽاٌع آوردم ) ةهکَ ىی گّیص :ىحؾکطم.
دنیم دیگطی ُو ةطای كتّل ـيیياٌَ یک جػارف وحّد دارد .فطص کٍیص دوغحی از
ظاُط آراغحَ ؽيا جػطیف کٍص و ؽيا در پاغز ةگّییص ( اىا نتِای ىً کهفث اغث و پاُایو
کّجاه)
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ذاال اذػاس ةصی ةَ ؽيا دغث داده اغث زیطا یک جػارف ـيیياٌَ را ةا آن
روذیَ ـيیيیؼ ٌپضیطفحَ ایص .دوغث ؽيا ُو ةَ ُيان دنیم اذػاس ةصی پیصا کطده اغث و
از ایً پع دیگط ؽيا را ةَ غٍّان یک دوغث نب کهفث ،پا کّجاه ةَ ساطط ىی آورد چطا فلط
ٌگّییو :ىحؾکطم.
آن «ىً» کَ دیگطان ىی ةیٍٍص:
ةا ٌگاه کطدن و دكیق ؽصن در اططافیان ىی جّان ةَ ارزیاةی جفّیط ذٍُی سّیؼ
پطداسث .ىا فلط ةا کػاٌی ارجتاط ةطكطار ىی کٍیو کَ رفحار آٌِا ةا اٌحظارات ىا ُيشّاٌی دارد.
کػاٌی کَ دارای یک جفّیط ذٍُی غالىث ُػحٍص از ٌظدیکان سّد اٌحظار دارٌص کَ ةا آٌِا
ةطاغاس اذحطام رفحار کٍٍص .ایً گٌَّ افطاد چّن ةا سّد ةَ سّةی رفحار ىی کٍٍص ةطای دیگطان
ُو ایخاد انگّ ىی کٍٍص و در واكع ٌيٌَّ ای از رفحارُای ىّرد اٌحظار سّد را در ةطسّرد ةا
سّیؼ ةطای دیگطان ةَ ٌيایؼ ىی گضارٌص اىا ىطیو کَ واحص یک جفّیط ذٍُی ةیيار اغث از
اٌّاع اُاٌحِا و غّء اغحفاده ُای دیگطان رٌج ىی ةطد زیطا در غيق ذًُ او اٌصیؾَ ای وحّد
دارد کَ ىی گّیص :ىً آٌلصرُا اُيیث ٌيی دُو و ُيیؾَ ةا ىً ةا ةصی رفحار ؽصه اغث ،ؽایص
غظاوارش ُػحو .ىی پطغیو :چٍص وكث اغث کَ ىطیو از ایً غّء رفحارُا رٌج ىی ةطد؟
و پاغز ایً اغث کَ  ،از ُيان وكحی کَ سّدش را دغث کو گطفحَ اغث.
دیگطان ةا ىا ُيان رفحاری را دارٌص کَ ىا سّد ةا سّیؾحً داریو .کػاٌی کَ ةا آٌِا
ارجتاط ةطكطار ىی کٍیو ةَ غطغث جؾشیؿ ىی دٍُص کَ آیا ىا ةطای سّد اذحطام كائم ُػحیو
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یا ٌَ؟ و اگط ىا ةا سّد ةطاغاس اذحطام ةطسّرد ٌکٍیو آٌِا ٌیظ ایً رویَ را
جػلیب سّاٍُص کطد.
ُيَ ىا ؽطح زٌصگی زٌاٌی را کَ جفّیط ذٍُی ضػیفی از سّیؼ داؽحَ اٌص و ىطجب از
یک راةطَ ىٍرّس ةَ راةطَ دیگط نغظیصه اٌص ؽٍیصه ایو راةطَ ُایی کَ ُيیؾَ ةا افطاد دائو
انشيط و الاةانی ؽکم گطفحَ اغث .آٌِا در جيام ایً ىٍاغتحِا ىّرد غّء اغحفاده حػياٌی یا
غاطفی كطار گطفحَ اٌص و ىحاغفاٌَ ایً انگّ جا زىاٌی کَ آٌِا ةط جفّیط ذٍُی کٌٍّی سّیؼ
پافؾاری کٍٍص ُيچٍان ةَ جکطار ىی اٌخاىص.
و ةا ایً ذال ىطدم ةػیاری ُو ُػحٍص کَ از دوغحان و سّیؾان و ُيکاران سّد
اٌحظار و جّكع رفحار ـرید و ىّدةاٌَ دارٌص .ایً افطاد جؾشیؿ داده اٌص کَ وكحی ثاةث و اغحّار
ةط سّاغحَ ُای سّد ةایػحٍص دیگطان ٌیظ ةَ جّكػات آٌِا پاغز ىثتث سّاٍُص داد.
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