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بهترین کتاب های خودشناسی؛
 ۷ کتاب برای درک و شناخت بهتر خودتان

شــاید بهتــر اســت ایــن مقالــه را بــا ایــن ســوال شــروع کنیــم کــه چقــدر خودتــان 
ــند  ــان را می شناس ــا خودش ــه کام ــد ک ــر می کنن ــراد فک ــر اف ــید؟ اکث را می شناس
ــود  ــکار خ ــات و اف ــرای احساس ــی ب ــد دلیل ــه نمی توانن ــد ک ــی می رس ــی زمان های ول
پیــدا کننــد. ایــن موضــوع نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه هنــوز بــه 
خوبــی از شــخصیت خودشــان آگاه نیســتند. رســیدن بــه خودآگاهــی 
ــاب  ــن کت ــدن بهتری ــد. خوان ــادی می طلب ــاش زی ــی ت و خودشناس
هــای خودشناســی بــه شــما کمــک می کنــد در مسیر توســعه 
فردی قــدم برداریــد. چــرا کــه خودشناســی یکــی از مهم تریــن 

ــتند. ــی هس ــت در زندگ ــه موفقی ــیدن ب ــل رس عوام

           خودشناسی چیست؟
ــان  ــردد. هم ــان برمی گ ــا از خودم ــناخت م ــه ش ــی ب ــود شناس خ
ــا  ــناختن آن ه ــه ش ــاز ب ــران نی ــه دیگ ــاد ب ــرای اعتم ــا ب ــه م ــور ک ط
داریــم در مــورد شــخص مــا هــم ایــن موضــوع صــدق می کنــد. چــرا 
ــم  ــف نمی توانی ــع مختل ــیم در مواق ــته باش ــی نداش ــناخت کامل ــود ش ــر از خ ــه اگ ک
بــه خودمــان اعتمــاد کنیــم. ایــن عــدم خودشناســی موجــب پاییــن آمــدن اعتمــاد 

ــود. ــا می ش ــس در م ــه نف ب

           چگونه به خودشناسی برسیم؟
ــان  ــن صمیمیــت می ــد. ای ــان را تصــور کنی ــال دوســت صمیمــی خودت ــرای مث ب
ــناخت حاصــل  ــن ش ــده اســت. ای ــاد ش ــناخت ایج ــا ش ــان و ب ــول زم ــما در ط او و ش
مشــاهده ی رفتــار او در موقعیت هــای مختلــف اســت. خودشناســی نیــز بــه زمــان و 
البتــه مطالعــه نیــاز دارد. شــما بایــد بــه رفتارهــای خــود در موقعیت هــای متفــاوت 
ــا خوانــدن بهتریــن کتــاب هــای خودشناســی خــود را مــورد  توجــه کنیــد. ســپس ب

ــان برســید. ــه شــناخت مناســبی از خودت ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــرار دهی بررســی ق

چرا مطالعه بهترین کتاب های 
خودشناسی از اهمیت زیادی برخوردار است؟

عمومــا همــه ی انســان ها خــود را از طریــق جایــگاه اجتماعــی  در جامعــه و 
مرتبــه ی خــود در خانــواده و دوســتان می شناســند. ایــن موضــوع یعنــی درک مــا از 
خــود وابســته بــه دیگــران اســت. امــا تــا حــاال اتفــاق افتــاده کــه از خودمــان بپرســیم 
واقعــا چــه کســی هســتیم؟ بــا پرســیدن ایــن ســوال و بــه دنبــال جــواب رفتــن بــرای 

ــد. ــاد کن ــا ایج ــی م ــادی در زندگ ــرات زی ــد تغیی ــن پرســش می توان ای
خودشناســی مهــم اســت چــرا کــه هــر چــه مــا درک بهتــری از خودمــان داشــته 
ــا در  ــم از آن ه ــم و می توانی ــر می دانی ــود را بهت ــف خ ــوت و ضع ــاط ق ــیم، نق باش
ــات  ــم احساس ــه می توانی ــی اینک ــی یعن ــم. خودشناس ــتفاده کنی ــتی اس ــیر درس مس
ــه  ــی ب ــا خودآگاه ــم. ب ــک کنی ــر تفکی ــا از یکدیگ ــم و آن ه ــخیص دهی ــود را تش خ
ــگ  ــان وارد جن ــا خودم ــر ب ــویم و دیگ ــر آگاه می ش ــود بهت ــخصیتی خ ــای ش نیازه

. یم نمی شــو
ــه  ــن و البت ــی از مفیدتری ــی یک ــای خودشناس ــاب ه ــن کت ــدن بهتری ــس خوان پ
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ــم. در  ــام دهی ــان انج ــرای خودم ــم ب ــه می توانی ــت ک ــی اس ــن کارهای ضروری تری
لیســت زیــر بــه معرفــی بهتریــن کتــاب هــای خودشناســی در جهــان می پردازیــم.

 
۱- خودشناسی از آلن دو باتن

ــه  ــوده اســت خجالــت زده نیســت ب »هرکســی کــه از شــخصی کــه ســال قبــل ب
ــه انــدازه ی کافــی یــاد نگرفتــه اســت.« احتمــال زیــاد در ایــن ســال ب

ــام  ــه ی تم ــوان خاص ــی را می ت ــقراط خودشناس ــزرگ س ــوف ب ــول فیلس ــه ق ب
ــادی دارد چــرا کــه تنهــا  دســتورهای فیلســوفانه دانســت. خودشناســی اهمیــت زی
بــر ایــن اســاس اســت کــه می توانیــم بفهمیــم مــا حقیقتــا چــه کســی هســتیم و چــه 
ــاره ی  ــد درب ــم می توان ــن تصمی ــم. حــاال ای ــان بگیری ــرای زندگی م ــد ب تصمیمــی بای
زندگــی شــغلی مــا باشــد، چــه دربــاره ی موضوعــات احساســی! ایــن کتــاب مــا را بــا 
ــه  ــی ک ــرد. جای ــان می ب ــاق وجودم ــه اعم ــب ب ــب و غری ــفری عجی ــه س ــودش ب خ

ــم. ــودش آگاه نبوده ای ــم از وج ــان ه ــال خودم ــه ح ــا ب ــاال ت احتم
ــرای  ــا را ب ــتور العمل ها م ــن و دس ــری تمری ــک س ــاد دادن ی ــا ی ــن ب ــن دو بات آل
ــدن  ــد از خوان ــه بع ــی ک ــه صورت ــد. ب ــلح می کن ــان مس ــخصیت اصلیم ــناختن ش ش
ــه  ــن کتــاب هــای خودشناســی محســوب می شــود ب ــن کتــاب کــه یکــی از بهتری ای
ــی  ــم در زندگ ــت می توانی ــن عل ــه همی ــیم. ب ــان می رس ــدی از خودم برداشــت جدی
تصمیم گیــری بهتــری داشــته باشــیم و الویت هایمــان را در زندگــی مشــخص 

ــم. کنی
 

۲- جزء از کل اثری از استیو تولتز
کتــاب جــزء از کل کتابیســت کــه نامــش بــه خوبــی نشــان دهنــده ی پیــام ایــن 
کتــاب اســت. ایــن کتــاب راجــع بــه پــدر و پســری بــه نــام مارتیــن و چســپر اســت 
ــن  ــر همچی ــل پس ــی حداق ــتند یعن ــاوت هس ــا متف ــد کام ــه دی ــه دارای ۲ زاوی ک
تفکــری دارد. او تمــام ســعی اش را می کنــد کــه تفکراتــش ماننــد پــدرش نشــود امــا 
ــتراکات  ــه اش ــه وج ــود ک ــه می ش ــدرش متوج ــی پ ــتان زندگ ــنیدن داس ــد از ش بع
زیــادی دارنــد. ایــن کتــاب بــا گفتــن داســتانی جــذاب بــه مســائلی می پــردازد کــه 
بــه خودشناســی می انجامــد از همیــن رو اســت کــه نــام آن در میــان بهتریــن کتــاب 

ــای خودشناســی آورده شــده اســت. ه
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــتان ب ــر دادن راوی داس ــا تغیی ــی ب ــزء از کل گاه ج
ــا  ــه م ــه ک ــام آنچ ــد و تم ــته باش ــاوت داش ــه متف ــد وج ــد چن ــری می توان ــر تفک ه
می دانیــم تنهــا جزئــی از کل اســت. اســتیو تولتــز بــرای نــگارش ایــن کتــاب ۵ ســال 
زمــان صــرف کــرد ولــی موفــق شــد نــکات فلســفی را اکثــر در بهتریــن کتــاب هــای 

ــاورد. ــتان بی ــب داس ــی در قال ــه خوب ــفی می بینیم ب فلس
 

۳- کتاب هنر و علم خودشناسی؛ پیتر هولینز
 اگــر ندانیــد از کجــا آمدیــد و چــه کســی هســتید، هیــچ گاه نمی توانیــد بفهمیــد 
ــوید  ــه می ش ــی متوج ــم خودشناس ــر و عل ــاب هن ــا کت ــد. ب ــد بروی ــا بای ــه کج ک
ــه شــما کمــک  ــا چیســت. ایــن کتــاب ب ــه ایــن دنی ــرای آمــدن ب کــه دلیــل شــما ب
ــه  ــخصیتی ای ک ــاص ش ــای خ ــاس ویژگی ه ــر اس ــود را ب ــی خ ــه زندگ ــد ک می کن
ــل و  ــی کام ــک زندگ ــان ی ــد می ــه می توان ــت ک ــوع اس ــن موض ــازید. ای ــد بس داری
راضــی کننــده و یــک زندگــی بــی هــدف و پــوچ تفــاوت ایجــاد کنــد. ایــن کتــاب بــه 
ــد و  ــر بفهمی ــان را بهت ــه خودت ــد ک ــک می کن ــی کم ــای علم ــق روش ه ــما از طری ش

ــود. ــن ش ــما روش ــرای ش ــد ب ــام می دهی ــه انج ــر کاری ک ــل ه دلی
خودشناســی موضــوع جدیــدی نیســت امــا هرگــز قبــل از ایــن کتــاب ایــن گونــه 
بــه آن پرداختــه نشــده اســت. پیتــر هولینــز نویســنده ی ایــن کتــاب دالیــل علمــی 
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ــرای مــا روشــن می ســازد. پیتــر در رشــته ی روانشناســی  پشــت هــر شــخصیتی را ب
ــرار  ــورد بررســی ق ــار انســان ها را م ــا ســال رفت ــرای ده ه ــرده اســت و ب ــل ک تحصی
ــه یکــی از پرفروش تریــن  ــا نوشــتن ایــن کتــاب توانســت ب داده اســت. او توانســت ب
ــی  ــردن روش ــدا ک ــی پی ــی یعن ــد خودشناس ــود. او می گوی ــل ش ــنده ها تبدی نویس
ــر روز  ــی ه ــدون خودشناس ــه ب ــرا ک ــتید. چ ــه می خواس ــه همیش ــی  ک ــرای زندگ ب
ــم  ــل آن ه ــم. دلی ــاب می کنی ــی پرت ــه در تاریک ــت ک ــری اس ــد تی ــا مانن ــی م زندگ
ــه  ــم ک ــا بفهمی ــم از کج ــه می خواهی ــم چ ــر ندانی ــه اگ ــرا ک ــت چ ــاده اس ــیار س بس

ــم. ــکار کنی ــد چ بای
 

۴- تخت خوابت را مرتب کن از ویلیام مک راون
ــری در  ــچ تاثی ــد هی ــواب نمی توان ــت خ ــردن تخ ــب ک ــد مرت ــر کنی ــاید فک  ش
زندگــی انســان داشــته باشــد. امــا دکتــر ویلیــام مــک راون کامــا بــا شــما مخالــف 
اســت. دکتــر مــک راون در یــک ســخنرانی در دانشــگاه تگــزاس بــا اســتفاده از شــعار 
ــر می دهــد.«  ــا را تغیی ــزی کــه اینجــا شــروع می شــود دنی ــی »هــر چی دانشــگاه یعن
اســتفاده کــرد و چنــد روش بــرای مواجهــه بــا ســختی کــه در دوران آموزشــی نیــروی 
ــه  ــاده ک ــی س ــور کارهای ــه چط ــت ک ــرد. او گف ــان ک ــود را بی ــه ب ــاد گرفت ــی ی دریای
ــد. ــما ایجــاد کن ــرات اساســی در ش ــد تغیی ــد، می توان ــم نمی کنی ــرش را ه ــی فک حت

ــن  ــد رســید. ای ــون بازدی ــش از ۱۰ میلی ــه بی ــر مــک راون ب ــن ســخنرانی دکت ای
موضــوع باعــث شــد او تمــام داســتان و درس هــای مهــم زندگــی خــود و اطرافیانــش 
کــه بــا او بــه عنــوان نیــروی دریایــی کار می کردنــد را تحــت عنــوان تخــت 
ــه اشــتراک بگــذارد. تخــت خوابــت را مرتــب کــن  ــا مــا ب خوابــت را مرتــب کــن ب
ــاب و  ــن کت ــدن ای ــا خوان ــت. ب ــی نیز هس ــای انگیزش ــاب ه ــن کت از جمله بهتری
یادگرفتــن چنــد اصــول ســاده می توانیــم یــاد بگیریــم هــدف اصلــی مــا در زندگــی 

ــویم.  ــر ش ــه آن نزدیک ت ــاده ب ــری کار س ــک س ــام ی ــا انج ــه ب ــت و چگون چیس
 

۵- خودت را به فنا نده؛ زویی لوین
ــان  ــه انس ــه ب ــت ک ــی اس ــته کتاب های ــده از دس ــا ن ــه فن ــودت را ب ــاب خ کت
ــرد.  ــان تر بگی ــودش آس ــه خ ــد و ب ــی کن ــر زندگ ــی آزادانه ت ــد کم ــک می کن کم

اگــر

۱-مدام خودتان را به سختی قضاوت می کنید
۲-در رابطه هایتان نقش قربانی دارید
۳-در زندگی تان احساس پوچی دارید

نیــاز داریــد کــه ایــن کتــاب را بخوانیــد تــا کمــی بــه خودتــان آســان تر بگیریــد. 
زویــی لویــن در ایــن کتــاب بــه کمــک شــما می آیــد تــا بــا معرفــی چنــد راهــکار مــا 

را بــه شــناخت بهتــری از خودمــان برســاند.
ــی  ــن یعن ــامت ذه ــد. س ــک می کن ــا کم ــن م ــامت ذه ــه س ــن کار ب ــا ای او ب
ــر  ــه خودمــان داشــته باشــیم. خودمــان را مهربانانه ت تفکــرات مثبت تــری نســبت ب
ــما  ــاب ش ــن کت ــم. ای ــاد نکنی ــان انتق ــختی از خودم ــه س ــر ب ــم و دیگ ــاوت کنی قض
ــه  ــتری ب ــش بیش ــا آرام ــد در آن ب ــه می توانی ــد ک ــوت می کن ــیری دع ــه مس را ب
ــده  ــا ن ــه فن ــودت را ب ــاب خ ــدن کت ــا خوان ــس ب ــد. پ ــت کنی ــان حرک ســمت هدفت
ــت را  ــد داش ــما خواهن ــی ش ــری در زندگ ــران ناپذی ــب جب ــه عواق ــترس هایی ک اس

ــد. ــی کنی ــری طراح ــکل مثبت ت ــه ش ــود را ب ــز خ ــاوه مغ ــه ع ــد. ب ــار بگذاری کن
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۶- نیمه ی تاریک وجود؛ دبی فورد
هــای  کتــاب  از بهتریــن  یکــی  وجــود  تاریــک  نیمــه ی  کتــاب 
روانشناسی و خودشناسی محســوب می شــود. ایــن کتــاب شــما را قــادر 
ــان را در  ــد و خودت ــه هســتید بپذیری ــا و همانطــور ک ــان را کام ــه خودت ــازد ک می س
آغــوش بگیریــد. هــر انســانی بــرای خــود نقــاط قــوت و همچنیــن نقاطــی منفــی دارد. 
ــم  ــم و دوســت نداری ــی خــود داری ــاط منف ــردن نق ــان ک ــا ســعی در پنه ــر م ــا اکث ام
ــه ی  ــا نیم ــا را ب ــاب م ــن کت ــورد در ای ــی ف ــا دب ــویم. ام ــه رو ش ــا رو ب ــا آن ه ــه ب ک

تاریــک وجودمــان آشــتی می دهــد و مــا را بــا  آن رو بــه رو می کنــد.
ــل  ــه آزادی کام ــوان ب ــه می ت ــت ک ــورت اس ــن ص ــا در ای ــت تنه ــد اس او معتق
ــان  ــاط ضعفم ــا نق ــدن ب ــه رو ش ــردن و رو ب ــول ک ــا قب ــه ب ــد ک ــید. او می گوی رس
ــا،  ــردن روی آن ه ــا کار ک ــی ب ــم. حت ــا را بپذیری ــل آن ه ــی کام ــا آگاه ــم ب می توانی
ــاب  ــدن کت ــد از خوان ــم. بع ــل کنی ــود تبدی ــوت خ ــاط ق ــه نق ــان را ب ــاط ضعفم نق
ــان را کمــی بیشــتر از  ــح برســید و خودت ــه صل ــان ب ــا خودت نیمــه ی تاریــک وجــود ب

ــید. ــته باش ــت داش ــل دوس قب
  

۷- خودشناسی به روش یونگ از مایکل دانیلز
ــرای خودشناســی  ــد ب ــد تکنیــک جدی ــگ چن ــه روش یون ــاب خودشناســی ب کت
را بــر اســاس تئوری هــای روانشناســانه ی کارل یونگ معرفــی می کنــد. ایــن 
ــد. در  ــدا کنی ــود را پی ــخصیت خ ــوع ش ــه ن ــازد ک ــادر می س ــما را ق ــا ش تکنیک ه
ــر  ــم و دیگ ــد انجــام دهی ــه بای ــی ک ــای کارهای ــن تفاوت ه ــاد گرفت ــا ی ــاب ب ــن کت ای
ــه درک بهتــری از خــود و  کارهایــی کــه مایلیــم آن هــا را انجــام بدهیــم می توانیــم ب

ــیم. ــان برس روابطم
تکنیک هــای خودشناســی کــه در ایــن کتــاب مطــرح می شــود تنهــا بــرای پیــدا 
ــد از مشــخص  ــه بع ــگ نیســت بلک ــا در روانشناســی یون ــوع شــخصیت م ــردن ن ک
کــردن مــدل شــخصیت خــود می توانیــد بــا اســتفاده از الگوهــای یونــگ آن را بهبــود 
ببخشــید. ایــن کتــاب اصــوال یکــی از کتاب هــای مــورد عاقــه ی خواننــدگان یونــگ 
و روانشناســان اســت. مایــکل دانیلــز در ایــن کتــاب ابتــدا بــه شــما کمــک می کنــد 
کــه نــوع شــخصیت خــود را بفهمیــد. بعــد بــا یــک ســری روش دیگــر شــما را قــادر 
ــخصیتی تان را  ــوت ش ــاط ق ــید و نق ــود برس ــری از خ ــناخت بهت ــه ش ــازد ب می س

ــد. ــترش دهی گس
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ــه اول از  ــرا ک ــت. چ ــی اس ــت خودشناس ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــدم اول ب ق
ــه  ــی ک ــد زمان ــی از خــودش برســد. بع ــه شــناخت خوب ــد ب ــرد بای ــر ف ــز ه ــر چی ه
ــه  ــرود ک ــزی ب ــال چی ــه دنب ــد ب ــدا کن ــش را پی ــی و موجودیت ــل زندگ توانســت دلی
واقعــا می خواهــد. آن موقــع اســت کــه در مســیر موفقیــت و توســعه ی فــردی قــرار 
می گیــرد. پــس اگــر در حــال حاضــر در زندگــی خــود حــس گمشــدگی داریــد یکــی 
از بهتریــن کتــاب هــای خودشناســی را انتخــاب کنیــد و شــروع بــه خوانــدن کنیــد. 

ــد. ــدا کنی ــود را پی ــی خ ــیر زندگ ــا مس ــن کتاب ه ــدن ای ــا خوان ــد ب ــاید بتوانی ش


