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 مقدمه

ن يد، به اينجا متولد شده اين امر که در ايا ايد؟ آيکن يحس م يسيسوئ يليا شما خود را خيآ»  :هيبرنگ
 «شما مهم است؟ يد، برايکشور تعلق دار

در . کنم يم، حس ميک کشور کوچک را اگر بتوانم بگوي يايکه من مزا ييمهم است در معنا يليخ » :اژهيپ
بزرگ است، البته منظورم از نظر  يشتر از کشورهايهست که به نظر من ب يفکر يآزاد ينجا نوعيا

 «.است يعلم

 «اين آزادي از کجا ناشي مي شود؟»  :برنگيه

اين مربوط به اين امر است که انسان خود را جدي نمي گيرد، تمايل به مهم جلوه دادن مسائل کمتر »  :پياژه
 «ر باشد اين وسوسه ها در انسان کمتر است است، هر چه کشور کوچکت

 .(531 دادستان و منصور، ؛ 791 ،  اژهيپآزاد با  ينقل از گفتگوها) 

برجساته   يهاا  يژگيوا و يمزا يدارا (سييسو)يوکشور  ،اژهيپنگاه از  نهفته است؛ يحيتلواژه يپدر پاسخ و کالم 

باه  ز يا و ن ؛کند يم يتلقکشورش جامعه و نحصربه فرد از ميامترا  آن يواست که  (يفکر يآزاد ينوعاز جمله )يا

ن ياسابا  چنا  است کاه   يبزرگ يخوشبختو  ياقبالبلند، سيکشور سوئ شدرخشکم خچه يو تار يکوچک ،يوزعم 

  .شده است يابرجسته  يا و ويژگي هايمزا

تواناد   يما چگوناه   ،)!(ک بخت و اقباال يبه عنوان  ،ک کشوريلو خ کم تاليو تار يکوچکاوال، سوال اينجاست که 

 يهاا  يژگا يوا و  يمزادام ک ،سيجامعه سوئ يط کنونيشرا درو دوم، اژه شود؟ يمد نظر پ يها يژگيا و ويمنجر به مزا

گار  يبه عباار  د  کرده است؟رانه کشورش قلمداد يخچه فقيبوده است که آن را مولود تار ويمد نظر  منحصر به فرد

 ؟سازد يمرتبط م کم رنگ کشورشخچه يتارو  ياقبال کوچکبه  ن رااست که پياژه آس يجامعه سوئکدام ويژگي 

 يساوال اول ما  باه  در پاساخ  و کوتاه  يضمن ي، اشاره ا(همان منبع)هيش با ژان کلود برنگياژه در ادامه گفتگويپ

انسان خود را جدي نمي گيرد، تمايل به مهم جلوه دادن مسائل کمتر است، هر چه کشور کوچکتر باشد ايان  ») کند

 («يفکار  يآزاد يناوع »)کوتااه  ياشااره ا صرفا به  يودر پاسخ به سوال دوم،  ، اما(«وسوسه ها در انسان کمتر است

 .ميپرداز ياژه ميل کالم پيل و تاويدر ادامه به تحل .کند ياکتفا م

 

، ياي واگرا انيا م، و نياز  باودن  و صلح طلا   موّلداژه، هاضم ، يپرسد، منظور  يبه نظر ماژه، يدر گفتگو و پاسخ پ

 اشااره . داده اسات   يفرصت رشد و بالنادگ  يوکه به  است فرهنگ جامعه سوئيس ياخالقمندو  يرندگيپذانعطاف، 

اروپا و جهاان کارده    ، اعتدال و اخالقتعقل را بدل به قل  يوکشور کوچک  است که يان تفکر و فرهنگيبن اژه بهيپ

 منعطا   تيا و عقالن آراماش  ،يطرفا  ياز ب ي، نماد )!(خ سازيانچنان تار يت هايکه به دور از شخص يکشور. است 

ملاي،  ، يناژاد ، يخاون  يهاا  رقس به دور از تانش هاا و ع ا   يسوئ ، جامعهيخين مقاطع تاريتر يدر بحران. بوده است

 نيدر عا  .ده استيشيبقا اندرشد و تنها به ، يرونيو ب يدرون يباال يريبا انعطاف و انطباق پذ... و  ي، مذهبييايجغراف
                                                

1 .Piaget, J. 
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فرانساه، ايتالياايي و   رسمِي آلمااني،  " مختل  با چهار زبان کامال يت هايمل) بودن  يچند قوم و يفرهنگ يباالتنوع 

 ،ض هاا، تعصا  هاا   يها، تبع يدر نابرابررا  يزا  قوميتمانقش ، يواقع 1انهيکثرتگرا  يک فضايجاد ي، با ا(رومانيايي 

ت هاا، زباان و   يا ت هاا،  قوم يدر قل  مل زيرون نيو در ب کنند  5يثخنتعارضا  و اختالفا  و تنشها را در درون خود 

ه يا و تجز يقادر  طلبا   ،يجوي يبرتر ياهويهادعا و توانسته است بدور از پاره پاره اروپا،  يمتنوع کشورها ينژاد ها

يي حسار   اتوپيا ( يو اقتصاد يز علميو ن)  يو اجتماع يمختل  فرهنگ يها ش برود و در حوزهياعتدال پ با يخواه

 . رقم زندگر يجوامع د يبرا انگيز

تواناد   يخچاه اش ما  يک کشاور و تار يا  يرانگا ينجاست کاه چگوناه حق  يسوال اح دوم کالم پياژه، يدرباره تلواما 

ک افتخاار و  يا کشاورش را   فارو   کام خچه يتارو  يکوچکاژه يپ را رقم بزند؟س ييسو يي همچون جامعه کنونامديپ

ن در يا ا. داناد  يس را وابساته بادان ما   ييجامعه سوخود و  يت کنونيوضع ،يضمن يا به گونه وکند  يم ياقبال تلق

خود و گاروه ماان    يبرادرخشان و برجسته  ينه ايشيپ يدر جستجو يشدنتمام نا يبا حسرتما همه  است که يحال

ک تمدن چناد  يبه  نکه منتس يهمه از ا. مياز فخر و غرور را در خود تجربه کن يحس ميانوه بر آن بتيبا تکم تا يهست

چگوناه اسات کاه پيااژه باه       اماا  .شود يخ ميان سميجان ، موهاي، از هميباش يخيتار يغن يهزار ساله با پشتوانه ها

 !؟کشورش مباحا  مي ورزد و به ان به ديده يک اقبال نظر مي کند برجستهبلند و نه چندان تاريخچه بي افتخار و 

بار اماده از   ( به عنوان يک نظاام فرهنگاي   ) سوييس و پرتنوع کوچک  شرايط کنوني جامعهاژه، يبه زعم پ" قطعا

 .همين تاريخچه کم درخششي است که برجستگي خاصي ندارد

چگوناه   !باشد؟مرتبط  آن رانهيخچه فقيتواند با تار يچگونه م ،سيکشور کوچک سوئ بودنو اخالقمند هاضم  اما

 نيچنا  يريا گيپ يبارا  !رون آماده اسات؟  يا به چندان فااخر  ن ياز دل چنان تبار و تارخچه  ين جامعه و فرهنگيچن

 :رجوع کرد( ما)يو اجتماع( من)يدر گستره فردر يز ينظر يتوان به حوزه ها يم يارتباط

  « ييان واگرايم» و «3ينيان بيخود م» ميمفاه واژه يپتحولي ه ينظررجوع به  ( 

  «   يبرترو  7يکهتر يعقده ها»  ميمفاه و، 1آدلر « 9ياحساس کهتر»  (1

  «  يدفاع يزم هايمکان» چهارچو  ( 5

 

                                                
1 . Prural Society 
2 .Pluralistic 
3 .Neutral 

4
ساعت تاريخي ترين . ساعت به عنوان محصول صنعتي نيايي و موروثي کشور سوئيس نيز ، خود از زاويه اي ديگر بيانگر همين فرهنگ است . 

 .يس گره خورده استمحصول دوره عقالنيت و انضباط ، به گونه اي تفکيک ناپذير با نام کشور کوچک سوئ
 

5. Egocentrism 
 . Decentrism 
 - Inferiority 
  .Adler, A. 
 
 -Inferiority Compelex 
1 - Superiority Compelex 
11 -Defence Mechanisms  



   

 « ينيان بيخودم» ( لفا

 « من»در سطح  يها ينيان بيخودم (0

 -درهام  يناوع  ،اسات  («  1يفارد » و «   يناوع » )يکه ذا  بهنجار هر تحول«  ينيان بيخودم» اژه، ياز انگاره پ

. (591 منصاور،  )اسات  ينيت عيو واقع يشخصت يواقع اي؛ «رمنيغ»ن من و يز بيعدم تماو  ؛يگريخود و د 5يشدگ

و   ينا ين عيا با يا گاران  ين نقطه نظر خود و نقطه نظار د يب ينسبز يعدم تما به" اساسا ينيان بيگر خودميان ديبه ب

 تاراز با توجه باه  ،  يو عاطف يعقلها در دو گستره  ينيان بيخودم لذا (. 59 منصور و دادستان، ) شاره داردا 3يفاعل

 يرا نما گاران  يو دگر يد ياجازه تجربه منظرها يو به وکند  يحبس م محدود و بسته ييدر فضارا  يو ،فرد يتحول

ماناد و نشااندهنده    يم ي، به درجا  مختل  در بزرگسال باق«گران يدر نظر گرفتن منظر د ييعدم توانا»  نيا. دهد

ن يچنا (. 591 منصاور،  )دريا گ يسرچشامه ما   يت ويافت جهان از شخصا ياست که نقطه شروع در يبازخورد فرد

اسات   ساب  ن يشود و به هما  يفرد م يو باور يشناختو  ينظر يکرد هايسخت در رو يمنجر به تحجر يبازخورد

«  ياي واگرا انيا م» ک يا باه سامت    يشاناخت -يهر مرحله از رشد روان ي، فرد را در انتها يبهنجار هر تحول ريسکه 

 . دهد يخاص همان دوره سوق م

ت خااص  يعت و ماهيل طبي، به دل يه تحول روانياول يدوره ها يها«  ينيان بيخود م» ج از اژه ، خرويپ زعمبه 

، و دادساتان  باه نقال از منصاور   )پيااژه   يباه ادعاا  رد که البتاه  يپذ يخود انجام م يبه سهولت و به خود آن طيشرا

برحسا   در هر حال  يوکه  راچ مشتبه شود 9ينگر يفطرک يد با ينبا يا«   يخود به خود» ن خروج يچن( 593 

    و( فارد  ) « کاود   » تنگاتناگ  «  1تعامال »  در چرخه يمعتقد است تحول روان انهنگر يتعاملدگاه يک ديبرحس  

 «7ينگر يبناشدن» ک يبر اساس اژه يگر پيبه عبار  د .خورد يش رقم ميخو يو اجتماع(  يماد)  ينيع«  ط يمح» 

ط ين کاود  و محا  يبا    تعامل فعال ،يروان ياخت هاستحول و  ، رشدنيتکومعتقد است که موتور محر   «7ينگر

 .زندير يفرو م" گسترده کود  متدرجا يها ينيان بياست که خودم يکيالکتيند دين فرايو از معبر هم ؛است

اسات   ياست از نوع( ين دوره تحول روانياخر مصادف با ) ينوجوان خاص دورهکه  ينيان بين نوع خودميخرآاما 

 ينا يان بيا ن ناوع خودم يا ا .طلبد يم يژه و خاصيط ويشرا(  ييان واگرايم يو حرکت به سو) د خروج از ان يکه شا

 يتواند در صور  گرفتار امدن فارد نوجاوان در گاروه هاا     ياست که م ياز نوع (593 )ن و به زعم پياژهيحساس تر

هاا و   يمطلاق انگاار  باا در لغزانادن نوجاوان در     تواند يچه که م. د کننده باشديار خطرنا  و تهديخاص بس يفکر

                                                
1 -Phylogeny  
2 -Ontogeny  
3 .Confusion 
4.Objective  
5.Subjective  
  .Spontaneous 
  .Nativism 
 
 .Interaction 
 . Constructionism 
1  .Active Interaction 



   

و نوجاوان   ياعضاا و    - 5دهاه   لماان آتجربه ) دور کند  ينگر يرا از هر گونه انعطاف و نسب ي، و صع  يتحجر

ن يا انحاالل ا (.  داشاتند ره ژرمن هاا  يژه با غيبوافکار و رفتار را ن  ين و دهشتناکتريکه سبوعانه تر يحذ  نازجوان 

اش  يکاودک دوره مطلاق انگاراناه   و منجماد   ،بسته وجوان را از منطِقاست که ن ين گسلشيخرآ ينيان بينوع خودم

 .دهد يسوق مپويا  ييگرا ياعتدال و نسبک يرا به سمت  يکند و و يجدا م

 دهد يدر فکر نوجوان رخ مبه ناگهان است که  يا يمنبعث از جهش و انقال  شناخت ينيان بين نوع از خودميا

باه ابزارهاا و    يابيا نوجاوان باا دسات     .ساازد  يش ميگرف دوره بلو   مقهور خورا  شييرا همزمان با انواع تغ يو و

 يشاود کاه و   يم يميار گسترده و عظيبس يفکر يها ييتواناقدر  و صاح  (  يفکر صور) د يجد يزا  فکريتجه

و  (از نظار خاود نوجاوان    )  يم فکار ين جهش خاارق العااده و عظا   يا. کند يم شيفته خومسحور و فري ،را مجذو 

 يجامعاه ساوق ما    « ياصاال  گار  » ا هماناا  يا «  يزيرساتاخ » ا بااور  يا ک فکر يرا به سمت نوجوان  ،آن يفتگيرف

خاود را  ... و ا، ي، منطق قضاا  ياستنتاج – ياستدالل فرض ييمثال نوجوان با اکتسا  توانا يبرا (.591 منصور، )دهد

اش را در سار   يجهان اجتمااع «  يدگرگون»  و« اصال  »  يايانگارد که رو يم يو اصالح يفکر چنان قدر  يدارا

  .(همان منبع)پروراند يم

ر فکنظر و  بار نوجوان فکنظر و  نيبفعال  مواجههک يدر روند " جايتدر يو فکر ياجتماع ينيان بين نوع خودميا

( بزرگسااالنه )کارو آغاز  بزرگسال يايبه دنز ورود يو نو چالش انگيز  (همساالن ) برابرانه  يک فضايگران بويژه در يد

 ي که چنين شارايطي فاراهم نشاود و   در صورت اما  .(همان منبع)رنگ باخته و منحل مي شود، ق کلمهيدق يبه معنا

و بت باار  يمصا ار يبسا آن در ساطح بزرگساال    يايبقا، فتهانحالل نيا ينيان بيودماين نوع خ تقابل منظرها رخ ندهد،

بازرگ   يان هاا يانواع هذو  ينخو ، خودپسند ،ر سطح بزرگسالد ينيان بين نوع خودمياحضور  .دبوواهد خر  خم

 .بوجود خواهد آوردرا ت يو برتر يمنش

 «ما»در سطح  يها ينيان بيمدخو (2

به  «يگروه» ينيان بيک خودميبه شکل  يسانآوجود دارد بلکه به « من » نه تنها در سطح  ينيان بيخودم

 ينيان بيخودم نيهماز نوع ... و  ينژاد ،يمذهب ،يقوم ،يمل يها ينيان بيخودم .ابدي يم يز تسرين «ما» سطح 

 يبه گونه ا( 593 )اژه يپ. نامد يم يو عاطف يعقل«  1ينيان بياجتماع م» آن را  (593 )اژهيکه پ هستند( ما ) 

دارد  « يگروه» و  يخ اجتماعيشه در بطن تاريکه ر( ما )  ينيان بين خودميز از ايدارد که گر يم ح ازعانيصر

که در  ياژه در بحثيپ. است «يفرد»  ِيتحول روان يدوره ها يها ينيان بيار صع  تر و دشوارتر از گذر ازخودميبس

نه الزم و )  شرط ن يو مهمترن يرا اول ينيان بين نوع خود مياز ا يخالص (همان منبع)دارد  ين الملليت بيباره ترب

  .5کند يم يتلق يللالم نيت و پرورش اخالق و تفاهم بيترب(  يکاف

                                                
1 .Reform 
2 -Sociocentrism 

مي در دل انواع خودميان بيني هاي ريشه دار در وجدان فردي و گروهي ، به نوعي خودميان بيني ابتدايي و تاريخي در تاريخ تکامل علم اشاره ( 5731)پياژه  - 3

 : يد وجود چنين خودميان بيني حتي در تاريخ تحول اجتماعي نوع انسان استکند که به نوع خود بسيار جالب توجه است  و مو



   

چنين خودميان بيني اي که در سير تحول  رواني فرد گام به گام به سوي ميان واگرايي و مرکزگريزي پيش مي 

 .رود چنان ريشه دار و عميق است که گذار از ان بسيار صع  و دشوار مي نمايد

 ،ها ن گروهيب يرهنگمداوم ف يها لتقابو  يتعامال  مستمر اجتماع ،زين يگروه ينيان بيالزمه انحالل خودملذا 

، بااز دو ورطاه   يا ينين باين خودميانحالل چن ريد توجه داشت که در مسيالبته با .و جوامع مختل  است ت هايقوم

 .  کند يد ميرا تهد« ما» ،يو برتر يکهتر يعقده ها

 

  يو برتر يکهتراحساس ( ب

 «من»سطح در  يکهتر ياحساس ها( 0

 (. 591 ؛ به نقل از شولتز و شولتز، 757 آدلر، )«خود را کهتر احساس کردن، يعنيانسان بودن » 

منبع تماام   زنده در رفتار وجود دارند ويبرانگ يرويک نيهمواره به عنوان « يکهتر ياحساس ها»بر حس  آدلر 

 ياجتمااع  يست اماا ذا  زنادگ  ين يفطر يد آدلر اگرچه گرفتار آمدن به احساس کهترياز د .انسان است يتالش ها

ن است که هر يزد و آن ايتواند از چنگ آن بگر يچ کس نميه» : گذارد ينم يباق ين دچارآمدنياز چن يزيگرانسان 

محرکاه   يرويا مانناد ن  ياحسااس کهتار   (.  59 منصاور،  ) «بوده است« کود »" اجبارا ياز زندگ يفرد در دوره ا

و غلباه بار    يمنا يا يراند و به ساو  يباالتر م يت هايبه موقع يابيکند که فرد را در جهت دست يعمل م يقدرتمند

ل يا   و تحميمه يشورش»، ( 51 ، به نقل از دادستان،  73 )آدلر ين حرکت که از سويا. دهد يمشکال  سوق م

کاه باه    يت کهترکنناده ا يو در هر موقع يده شده است، در هر نوزاد و کود  انسانينام« يه احساس کهتريشده عل

 (. 51 دادستان، )دهد يل ميرا تشک يتحول انسان ياافتد، مبن يراه م

اسات کاه    يکاود  انساان   (يروانا )ناد تحاول   ير از فرايناپذ ييجدابهنجار و  يمولفه ا ياحساس کهترن، يبنابرا

( هماان منباع  )د آدلار  يا از د .آفريناد  يرا م يو تکامل فرد شود و رشد يزاده م يوتحول  وطناخواسته در بطن خط

                                                                                                                                                            
خودميان بيني انسان بدوي در قالب اعتقاد به اينکه ماه و خورشيد و ستارگان نقاط . چنين خودميان بيني اي دنباله و حاصل تسري خودميان بيني فردي است

چنين خودميان بيني اي با کشف . نکه مسير و سمت و سوي معيني داشته باشند تابع حرکات انسان هستندنوراني اي بر باالي کوه ها و ابرها هستند و بدون اي
اما انسان بدوي با خروج از اين نوع خودميان يني ابتدايي و ساده در دام  .حرکت مستقل و منظم سيارات و کرات توسط بابليان و کلداني ها  انحالل يافت

نگين تر ديگري گرفتار امد که انسان گرفتار اين نوع جديد خودميان بيني به گونه اي غير مستقم تاوان سنگيني در قبال ان خودميان بيني پيچيده تر و س

زمين ) کره اي پنداشته مي شد مرکز و نقطه پرگار تمام سيارات و کرات ديگر قلمداد شد "پرداخت؛ زمين که تا ان زمان دشتي وسيع و سپس نيمکره و نهايتا

ه چنين ايده اي در اوج شکوفايي دانش در يونان باستان  با اصرار تمام قوت گرفت و تا زماني که کپرنيک با کشف انقالبي خود مبني بر اينک(. هستي است مرکز 
به .  سان استيال داشتاست شالوده چنين تصور و خودميان بيني را از پايه فرو ريخت بر ذهن ان( از جمله منظومه شمسي ) زمين جزيي از يک کل بي نهايت 

فت وسير تاريخ موازات و در دل چنين خود ميان بيني اي، خودميان بيني ظريف تر ريشه دارتر ديگري فضاي فکري و ذهني بشر ان مقطع از تاريخ را در بر گر

و البته اين نوع خودميان . و خليفه اهلل بودن انسان خاص و برگزيده بودن انسان بر روي کره خاک : اجتماعي را به گونه اي قاطعانه تحت الشعاع خويش قرار داد

 .به ميان واگرايي و گسلش گراييد( انسان در ادامه و دنباله ديگر موجودات ) بيني نيز مدت ها زمان برد تا با نظريه انقالبي تکامل انواع داروين 
و گسلش ان توسط رويکردهاي جديد فلسفي « دانش تجربي » و « عقالنيت »  آخرين نوع خودميان بيني در قرن بيستم يعني مطلق انگاري پيرامون "و نهايتا

 ... .بويژه در حوزه فلسفه علم به دنبال تزلزل و شکست بعضي از نظريات علمي در علوم محکمي از جمله فيزيک و 
 
بلکهه در  . زهاي تابعيت، ديگر پيروي و انفعالي خوارکننده بکشانددر زير چنين انحاللي البته قرار نيست نوعي احساس کهتري زاييده شود تا ما را به درون مر - 5

 . بطن چنين انحاللي استقالل و خودمختاري و خودرهبرگري پوياي رشد مي يابد که ما را به سمت يک حيات بدون عصبيت راهبر مي شود



   

فاار  از  ) 1چاره ناپذيِر خويش سه گانه  يها يکهتر  نوزاد در جهت جبران  ييجمان احساس نارساحرکت و تحول ، تر

و  يرعااد يا  غيا خصوصا يا صافا   (5، و يواقعا  يکهتار (1ط، ير محا يتاث(  ؛که از سه منبع يو (ياليخ)يا فاعليو  يواقع يها يکهتر

    در برابار  يالزاما  يافتن راه حال هاا  يا فت و شار يباه پ  يم ويا ش دايو گرا ( ( 59 منصور،)رنديگ ي  سرچشمه ميعج

 . است يزندگ يخواسته ها

 ين حرکات مبتنا  يا بر از ين انسان ينوع ييدايمعتقد است تمام پد( 51 ، به نقل از دادستان،  73 )ادلر  يحت

 . آن در نظر گرفت يبرا يراه حل يو جستجو يخ احساس کهتريت را به منزله تاريخ انسانيد تارياست و با

در . ا احساس هاي کهتري و مکانيزم هاي جبراني، اجزاء و حلقه هاي جدايي ناپذير يک منظومه و زنجيره اناد لذ

کهتري ، مکانيزم هاي جبراني بهنجاري را براه مي انادازد کاه از آن طرياق     ييک فرايند طبيعي تحول، احساس ها

در کنار جبران هاي بهنجاار  . مي پويد( ديگران نه در معناي برتري جستن و تفوق طلبي نسبت به )فرد راه به کمال 

حاصال  " ناام ماي بارد کاه اساساا     ( « 5جبران مضااع  » از جمله ) و غيرمرضي، آدلر از انواع ديگري از جبران گري 

باشد و فرجاام آن نياز اناواع     يمو گسترده مکرر  يا شکست هاي ياز جمله عدم تحول حس اجتماع يژه ايط ويشرا

ر مرز نورزها، سايکوزها و شخصيت هاي مرضي از جمله سايکوپا ، بزه کاار، منحارف جنساي    کژکنشي هاي رواني د

تواناد   يم يکند، به سخت يافته باشد و به شد  احساس ناتوانيدر کود  تحول ن ياگر حس اجتماع... » : است...  و 

اگار   يشکسات، حتا   يات ها يا مکرر و موقع يشکست ها. رديخود در نظر گ يليمسائل تحص يرا برا يراه حل مثبت

آن کاه در جهات کماال     ين جبران باه جاا  يکنند اما ا يجاد ميش به جبران را در فرد ايا مفروض باشند، گرايگذرا 

گار  يباه عباار  د  (.  51 ؛ به نقل از دادساتان،   79 آدلر،)« خواهد بود يو قدر  طلب ييجو ير برتريباشند در مس

شود که فرد شهامت خود را به منظور حل مثبت مساائل   يوج  مت ميگسترده در قلمرو واقع يکهتر ياحساس ها

ا يا کماال   يدنبال کردن هادف واقعا   ين صور  به جايدر ا. از دست بدهد« با جامعه   يهمساز» در جهت  ياتيح

ک يا ، باه گساترش   ياليا ن جهاان خ يا خواهد بود؛ در ا يشخص يارزنده ساز يهدف واه يت، فرد در جستجويموفق

ا ناراحات  يا ر  دارد باد  يمغاا  يو يبرتر خواهد پرداخت و آنچه را که از چارچو  کنشاور  ياارزش ه ياحساس واه

کااهش   ،«ساال  »ک يا ل آن باه  يبر اساس تبد ،ين احساس کهترينجاست که بار سنگياز ا. خواهد کرد يکننده تلق

      (. 51 دادستان، ) افتيخواهد 

ک يا  يت به سويز از واقعيبه منزله گر يرين مسيچن يريگي، پ( 51 ؛ به نقل از دادستان،  79 )دگاه آدلرياز د

دان خود قرار يز در خارج از ميرا ن ي، احساس اجتماعير شکل احساس کهتريياست که با تغ ياليو خ يجهان ظاهر

                                                
1 .Compensation 

2
احساس ناتواني ( 1: تني بر سه گروه تجربه همزمان از سوي کودک انساني استبر حسب روانشناسي فردي، احساس کهترِي چاره ناپذيِر نخستين مب - 

 (. 1 13منصور، )2احساس تابع بزرگساالن بودن( 3احساس ضعيف تر از بزرگساالن بودن و ( 2
3 . Overcompensation 
4 - Adjustment 
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 دهد يم
را از  يکهتار  ياحسااس هاا   1يکنشور" ، قطعاين اوضاعيفراهم شدن چن( 591 )و شولتز ان شولتزيبه ب .

عقاده  . شاود  يم 5يو برتر يکهتر يعقده ها يريشکل گ" مبدا خارج کرده،بخش آن  ي، سازنده و تعالر بهنجاريمس

و  ياز نخاو ، خاودبزرگ پنادار    ييرا در فضاا  يا ويا دارد  يباز ما  ير کمال و تعالي  مسيا فرد را از تعقيکه  ييها

نقا  در   ( 59 ،  يلا ي ينقال از ماوک  به ) ان آدلريبه ب. سازد يشناور م يو همدرد يو ناتوان از همدل يخودپسند

ت، يا را شدن واقعيو پذ( ياجتماع ي، انزوا و احساس طرد شدگيدر خود فرو رفتن، خودمحور يعني) 3يحس اجتماع

 يما  يبادل باه عقاده کهتار     يطين شارا ين احساسا  در چنا يشود و ا يم يت احساس کهتريموج  تجمع و تثب

ک کمباود  يا ن احساس است و از راه يا( استمرار)و حفظ  ياس کهترج احسينتا يگاه دائميتجل يعقده کهتر» :شوند

طلا  جباران    يطين شرايدر چن(.  59 ، يلي ي؛ به نقل از موک755 ،دلرآ)« شود يان ميب يفوقالعاده حس اجتماع

لاذا جهاش در مرحلاه    . شاود  ير و ناامنطبق ما  يتحقاق ناپاذ   يافتد و امار  يان ميل به جريدر قلمرو استعاره و تخ

 يدا ما يا از غرور و سلطه در افاراد پ  يو تنوعات( ييگرا يستريو ه ير خودخواهينظ)يبه صور  عقده برتر يانفراجبر

بدون حاس   يک قدر  طلبياز  يناش ، همهياعمال انتقام يعنيت، ي، جناينه، تهاجم، دزديسرچشمه ک" ضمنا. شود

  (.  59 ، يلي يموک) است ياجتماع

  «ما» در سطح  يکهتر ياحساس ها( 

؛ باه نقال از   731 آدلار،  ) اجتمااعي اساتوار اسات   -مقايسه اي که بر ديادگاه رواناي    از منظر روانشناسي فردي

انسان موجاودي  » : با خويش و محيط اجتماعي خويش تعري  مي شود« 9رابطه» ، هميشه فرد در ( 51 دادستان، 

و منباع   ، مبادا اسااس « رابطه»ا لذ(.  51 نقل از دادستان، )«منتجه جامعه است" موجودي منزوي نيست بلکه جزئا

کود  و انعکاس کيفيت اين رابطه بر اتخاذ شايوه هااي   -بويژه با تاکيد آدلر بر رابطه مادر. است 1هر نوع کهترسازي

در (. هماان منباع  )از سوي کود ، محوري بودن رابطه تصريح شاده اسات  « 7سبک زندگي» خاص جبراني و تالي  

 :دکنا  يرا برپا ما  يکهتر يگر احساس هايد يبه گونه اوجود دارد که  يگريد يان کهترکنندگيجر، روابط نيبطن ا

                                                
1
مي کوشد فرد را در برابر ايهن احسهاس نارسهايي     -2نگ نارسايي شود و سعي مي کند پارس -5در سطح رواني دو هدف را دنبال مي کند « جبران»اصل  -

دسته اي که به طور مشهود بر نارسايي فهاقق  : بر اين اساس پديده هاي جبراني به دو دسته تقسيم مي شوند(. 5735منصور، )رنج آور حمايت کند و مصون سازد
فرد تنها به جبران رضهايت نمهي دههد بلکهه     ( در افراد رنجور از کهتري عضوي مشاهده مي شود "لباکه غا) جبران هااين در : (جبران هاي پيروز شونده) مي آيند

ضعف و منبع کهتري را از ميان بر ميدارد بلکه موضع آن را تبديل به يک نيرو و قدرت خارق العهاده   ،يعني نه تنها با جد و جهد. دست به جبران مضاعف مي زند

در جبران کتماني، فهرد سهعي در کتمهان کهتهري     :(جبران هاي حمايت کننده يا کتماني) ا در برابر رنج نارسايي حمايت مي کنندو دسته دوم که فرد ر .مي کند

در جهوار جبهران کتمهاني نهوع ديگهري از      . ، مي کندخويشخويش به انهاي مختلف از جمله بوسيله حمله و تعرض و فريب دادن اطرافيان درباره ارزيابي شان از 
همان )است« گريز به خيال بافي » اين نوع جبران داراي انواع متعددي از جمله . جبران تسلي بخش: جود دارد که شباهت نزديکي به اين نوع جبران داردجبران و

 .(منبع
2 .Functioning 
3 .Inferiority & Superiority Complex 
4 .Mucchielli, R. 

نها، گذشتن از خود و داشتن اعتماد به آينده است و در عين حال از نظر او درک واقعيت، درک اجتماعي و حدود به معني پذيرا بودن ديگران و ارتباط با آ - 1
 . اخالقي قدرت طلبي است

  .Individual Psychology 
 
 - Relationship 
  .Inferiorization 
  .Life Style 
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سه در کنار مناابع  ين مقايا(.  59 منصور، )«است« يکهترساز»از  يگريچشمه د ،يگريسه خود با ديل به مقايتما»

 .شود يبدنبال آن م يده هايو پد يکهتر يمنجر به احساس ها يکهترساز در سطح درون فرد گريد

اندازناد،   يرا باه راه ما   يکهتر ي، احساس هايدر سطح فرد ياليو خ يمان گونه که منابع کهترکننده واقعهاما 

درآن  يجاار  يساه هاا  يو مقاز هماان مناابع ساه گاناه     يا ن( يگستره جامعه شناخت)«ما»گستره گروه، اجتماع و در 

، ( شاان يا يت شخصا يا و هو)  ادمان افار  در گستره نه  ياحساس کهترن يا. کنند يه ميتغذرا  يکهتر ياحساس ها

و  يواقعا  يهاا  يگار، کهتار  يان ديا باه ب . اباد ي ين ميآنها تکو ياجتماع يت هايدر سطح هو يعنيآن  يبلکه در ورا

در قالا   " عموماا و  يگروها  يهاا  يکاه بار حسا  مرزبناد    ... و  ينا ي، ديلاه ا ي، قبي، نژاديقوم، يخون يرواقعيغ

ت يا ن هويساطح هما  را در  يا يکهتر ياحساس هاکند،  يجا باز مد افرا يت اجتماعيدر ذهن هو ، «تياقل»هوممف

  .اندازد يبه راه م يجمع

با اجتماع، به عنوان عضوي از گروه اقليت از ساوي گاروه   « روابط » کودکاني که در ابتدا در بطن ن اساس، يبر ا

کهترکننااده يعنااي اثاار يکااي از اولااين منااابع ) مااورد تمسااخر، تحقياار و ناارزنااده سااازي ( گااروه غالاا ) اکثرياات 

قرار مي گيرند، يک احسااس کهتاري تضاعي  کنناده و موجاد خصاومت و نااايمني را در        ((  59 منصور، )محيط

مکاانيزم هااي جبراناي    " اين کهتري، کاه تبعاا  . رشد مي دهند( سطح ما) و گروه اجتماعي خويش ( سطح من) خود

تااريخ و تبارشناساِي نيااي خاويش، در ياک چارخش        با کش " تدريجامتنوعي را به دنبال خويش بسيج مي سازد، 

و هاذيان هااي     روانشناختي و جامعه شناختي، مکانيزم هاي جبراني دواليه اي را براه مي اندازند که خودشايفتگي 

باا ايان وجاود،     .در سطح دوم آن قارار دارناد   5در سطح اول و هذيان هاي ظلم وستم و گزند و آسي  1بزرگ منشي

عمق اين پوسته هاي هذياني، هنوز نوعي احساس کهتري و نااايمني ريشاه دار جرياان دارد کاه     بديهي است که در 

 .       سوق مي دهد( يو مخر  جبران يمرض يسم هايمکان)شان را به سمت تخاصم، انتقام جويي و قدر  طلبي يا

 يت هاا يا با هو ييتماع هافرهنگ ها، خرده فرهنگ ها و اجگروه ها، که ، يکنونه يالپرمرز و  يدر جهان اجتماع

 يدر گاام برداشاتن در ورا   يانه ساع يرقابت جو يشيپودر و کنند  يست ميز هم يگي  شده در همسايز و تعريمتما

 .زناپذير استيگر يجمع يکهتر يها اسحساآمدن در گرفتار  ؛کنند يمگر يکدي

وجاود   يت آشکاريت و اقليا اکثري يرخوديو غ يخود( يدرون گروه) يه هايکه مرزها و ال يطيدر شرا يحت

 يو تبارشناسا  يخيتاار  يناه هاا  يرا در پس زم يفرااجتماع ياس هاياز ق يارانه منابعي، ناهشيندارد، باز حافظه جمع

، يط مفروضا ين شارا يگار در چنا  يبه عباار  د . به راه اندازد يرا به شکل جمع يند تا احساس کهتريآفر يش ميخو

" ش که عمومايخو ياياجتماع و ن يخ و اسطوره هايکهترکننده را از عمق تار( يسه ايمقا)ارانه منابع يگروه ها ناهش

 ياي طال يش با گذشته هاياس اکنون خويکشند و در ق يرون مياست، ب«  ييطال يدوران ها»  يآلوده به افسانه ها

  .دهند يتن م يکهتر يبه احساس ها

                                                
1
 .Narcissism 
2 .Grandeur Delusion 
3 .Persecution Delusion 
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 اسات در قالا    يدفااع   يسام يخاود مکان  يود، باه خا  يرجوع به گذشاته تبارشاناخت  د اشاره کرد که، يالبته با

 يو احسااس هاا   ياجتمااع  ياس هاا يا تواند باه دنباال ق   يکه م« 1ياجتماع يدرون فکن»و «  ياجتماع يواپسرو»

ک و ير احسااس نوساتالژ  يا ،  گروه در زيو درون فکن يواپسرونوع از ن يدر ا. منبعث از آن به راه افتد يجمع يکهتر

و اضطرا   يمني، ناايند کهتري، از بار احساس ناخوشاشيخو يت جمعيبه درون هو آن يفکن و درون يمهتر يايرو

 ييابتادا  يزم دفاعيمکان يال را نوعيز به وهم و خيکه گر(  71 )ديبر حس  آنا فروگر، يد ياز سو .کاهد يش ميخو

است که ماواد   يعجمال يز به وهم و خيگر يسم دفاعيمکان يز نوعين «يجمع ييشته گراگذ»کند،  يم يمعرف يفرد

 .    د قرار داردافرابصور  آماده در دسترس  يجمع يايو عناصر رو

 

 يدفاع يزم هايمکان( ج

 (در سطح من ) يفرد يدفاع يزم هايمکان (0

،  ياضاطرا  واقعا   ،يا اخالقا يا  ياضاطرا  فرامنا  ) مختلا  اضاطرا    يخت هايدر برابر ر يبه منظور سدبند» 

انادازد و خاط تحاول بهنجاار باا       يرا به کاار ما   يدفاع يزم هاياز مکان يظومه امن«  من»، (يا 5اضطرا  کشاننده

  (. 59 دادستان، )«شود يگوناگون به آنها متوسل م يوه هايانعطاف و ش

و ) يسات يز يراثا يو تنها با م« (فته يخودش)خوددوستدارانه »  يبا ذات يکود  انسانل گران، يبر حس  روان تحل

کود   يط، تمامت هستين شرايدر ا. گذارد يم« گرانيد»  يايپا به دن«3بن» به نام  (يه اکشانند يروهاياکنده از ن

منصاور،  )اسات  (ز از درد، رناج و تانش  يا و تجرباه لاذ  و گر   ييارضاي ليبيدو يعني) «و عدم لذ  لذ » اصل تنها 

. کناد  ين ارضاا و لاذ  را محادود ما    يا رون، شعاع ايبجهان دکننده يملزم کننده و تهد يت هايواقع اگرچه ،( 59 

 يخلق مواره بن ياز دگاه من را يپا يرونيا  بيکه واقع يزمان يحتآن،  يکشاننده ا يت اراده بن و خواست هايحاکم

 ؛( 59 دادساتان،  )خواهاد باود   سام  يت ارگانيا و کلمن  يتجسس لذ  کنش اساسهمچنان تداوم دارد و باز کنند، 

رون يجهان ب يت هايلحاظ همان الزامها و واقع يعني  تياصل واقع ين، تحت لوام ين تجسس لذ  از سويا اگرچه

 . کند يعمل م (1ياصل خودنگهدار) انت نفسينه صيدر زم( 9ز اراده فرامنيو بعدها ن) 

 يت هاا يو در اصطکا  با واقعمن در خالل مراحل مختل  تحول،  ،يانسان انهيدوستدارانه و لذتجوخود يايدر دن

 ينظامآنها،  يرمنطقيا غي(  يو اجتماع ي، روانيستيز يمتضمن بقا) يخواه منطق يو خواست ها يجتماعو ا يستيز

ساه گاناه    انتير و جهات صا  يدر مسا " رفاصا انادازد کاه    يباه راه ما   يدفااع  يسم هايرا در قال  مکان يدفاع ييها

                                                
1 .Social Regression 
2 .Social Introjection 
3 .Drive 
4 .Ego 
5 .Id 
 
 .Reality principle 
  .Superego 
  -Self- Conservation 
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" عمادتا باويژه و  ) ا يا د شادن ح يا دلذا هر آنچه که منجر باه ته . دارند يگام برم (ياجتماع-يروان-يستيز)سميارگان

ظات  او انساجام آن حف  يکپاارچگ يو  يا  روانا ياز ح و ج شدهيبس ، من يدفاع يسم هايسم شود، مکانيارگان (يروان

کشااننده  " مثال) ار بنينامقبول، متعارض و ناهشم شده، يتحر ياز هجوم کشاننده ا ين خطرا  ناشيخواه ا. کنند يم

باه کناده    ياليا د خيا تهد" مثال) خارج  جهان ياليا خي يخواه خطرا  واقع ،باشد (يپيشا  اديحول گرا يجنس يها

   .   يفرامن ياخالق نيو فرام ا خواست هايو (  ي  و اختگيشدن قض

شاه و  يهمنجاا  يدر اکاه    «عالمات محار   »در پاساخ باه    مان ، يدفااع  يزم هايدر چهاچو  مکاندر هر حال، 

تارس و  ، ينااراحت  هار ناوع   در قباال  يعنا ي؛  زناد  يزم ها مين مکانيا يزکاراندا، دست به است «اضطرا » شهيهم

کاه باال    ) يو جبران يدفاع يزم هايانواع مکان ،و گناه يا احساس کهتري، يو ناکام ي، نامرادينمي، احساس نااينگران

و  يبيختل  ترکبه اشکال م(( 599 ، 1موکي يلي)شده است يابيبر بيست نوع از آنها در ادبيا  روان تحليل گري رد

ن اضطرا  اجتناا   يماوراء ا يتا از احساس تلخ و رنج آور اضطرا  و کشاننده ها شوند يج ميبسو منفرد توسط من 

 ، سارکو  ، 5انکاار  . ( 71 د، يا آنافرو )«اسات  يک ناخرسنديو احتراز از  منت ين امنيتام يهدف هر تدافع» : کند

زم ها ين مکانياز ا يانواع... و    ي، همسانساز  ي، تشکل واکنش7يدار، باز1، امحاء9ي، درون فکن ي، فرافکن3يواپسرو

ن سااخت را در  يا کنناد تاا ا   يز ما يا تجه( ياجتماع يو حت) يمِن فرد را در سطح درون فردزم ها هستند که يمکان

          .   برکنار دارند يدگيو ازهم پاش يال، فروپاشصيتمقابله با گستره اضطرا  ها و هراس ها، از اس

 (در سطح ما) يگروه يدفاع يها زميمکان (2

اشااره باه   ، «فرهناگ »، و «  يناخودآگااه جمعا  » ، «5 يجمعا  ينمودها» ، «1 يذهن گروه »مانند ياصطالحات

 ياسا ي، علوم سي، مردم شناسياجتماع ي، روانشناسيه پردازان جامعه شناسينظر يبه زعم برخدارند که  ييدارهايپد

   تيا ؛ به نقل از کارترا 71 ،3 آلپور  مثال يبرا) گريد يبه زعم برخ و هستندو محسوس  ينيع ييت هايواقع... و 

گر در يبه عبار  د. ن حوزه ها اختراع کرده انديا يتند که علماسين ييل هايانتزاع ها و تمث" صرفا(  1 5 ، 9 و زاندر

 يک ساو يا در : ردوستار وجود دايک پي يبر رومخال   يريموضع گا  گروه و اجتماعا ، دو يت و حيارتباط با واقع

                                                
1. Signal .   
2. Mucchielli, A.  
3. Denial  
4. Repression  
5. Regression  
 . Projection  
 . Introjection 
 . Undoing  
 . Inhibition  
1 . Reaction formation  
11. Identification  
12  . Collective mind 
13. Social aspects  
14. Collective unconscious  
15
 .Allport 

1  . Cartwright 
1    Zander 
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کاه در آنهاا    يمستقل از افاراد " ا و فرهنگ کامالنهاد ه ،قرار دارند که معتقدند، گروه ها يدازانره پيوستار نظرين پيا

ا  يا ر کند به حيين آن تغيشيپ يه اعضاينکه کليپس از ا يتواند حت يک گروه ميت است؛ يشرکت دارند واجد واقع

ک سااختار  يا  ، واز ارزش هاا  ينظاام  ،م کاريل تقسياز قباست  ياتيجد خصوصن موضع گروه واياز ا. خود ادامه دهد

ا  ين خصوصا يا ن حااکم بار ا  ينکاه قاوان  ي، و اا  افراد تصور شاوند يتوانند به عنوان خصوص يمربوط به نقش که نم

ه يا نظردگاه، يا ن ديا يدر ورا .( 1 5 کارترايت و زاندر،  ()اصالت جمع) ان شوديب يک سطح گروهيد در يبا يگروه

هساتند و   يآنها معتقدناد، تنهاا افاراد واقعا    .ت گروه و ذهن گروه هستنديمخال  واقع" دايقرار دارند که شد يپردازان

و تنهاا   شاوند  يشه ها و عادتها که در ذهن هر فرد تکرار مياند ،هستند از آرمان ها ييا نهادها مجموعه هايگروه ها 

اصاالت  ) ياز موجودا  انفاراد  ييهستند از مجموعه ها ييه ها انتزاع هان اساس گرويبر ا .ن اذهان وجود دارنديدر ا

معنا و اعتباار   يز وجود دارد که فرد و جامعه را توامان در ارتباط با هم دارايافته سوم نيل يدگاه تعديک دياما  .(فرد

   (.  59 ، ين فومنگلش)ندارد يو مفهوم ياز جامعه و جامعه بدون فرد معن يدگاه فرد جداين دياز ا. داند يم

 يفاوق فارد   يتيک گروه و اجتماع انساني به عنوان جامعه و باه عناوان موجاود   ي، (599 ) يلي يبر حس  موک

، از (هماان منباع  )يباه نقال از و  .خاص خود اسات  يدفاع يو واکنش ها ياجتماع يگريباز يشود که دارا يم يتلق

ق هاا  ين سايب ي، جدال هاگاه فشار هايز جايا  گروه نيت و حي، موجودي، همچون روان فرديل گريمنظر روان تحل

ک گاروه  يا ارانه يا  ناهشي، حيل گريتحل بر حس  روان(. اضطرابند يکه سرچشمه ها) است يارانه ايو اوهام ناهش

ن يا ا. و تانش تحات اشاکال متعادد آن اسات      يک جدال با نگرانيز عبار  است از يش از هر چيپ يا اجتماع انساني

 يتا يشود و واقع يگروه ثبت م يار جمعيوجدان ناهش يکنند و در گونه ا يگروه احساس م يهمه اعضا ها را ينگران

ه يا عل(. 599 ، يلا ي يماوک )زناد  يد ما ييآنها در جمع مهر تا يبخشد و به مشارکت عاطف ياست که به افراد اعتال م

" کنناد و اساساا   يآغااز باه ظهاور ما    گروه  يدفاع يسم هاياست که مکان( ر شکل ييدر حال تغ" غالبا) ين نگرانيهم

 يزم ها تالش مين مکانيگروه ها بر حس  ا يعني. کنند يرا دنبال م يفرد« من»  يدفاع يسم هايهمان هدف مکان

    . ندياحتراز جو امد آنيپد يشد يها يا از تلخکاميند و يفائق آ ين اضطرابيکنند بر چن

از ) ياجتمااع  طبقاا  قشارها و   يبرخا  ي، از سو« يبازدار» ا ي «امتناع»  يزم دفاعيمثال، استفاده از مکان يبرا

از آساتانه  کاه بااالتر    يکناون  ينسبت به توسعه اقتصااد  ي، در مقابل اضطرا  و دلواپس. ...(جمله کشاورزان ، کسبه 

 توساعه و  يدر گارو  ،ياجتمااع  ين گاروه هاا  يدر ا. (599 ، يلي يموک)توان نام برد يرا م آنهاسترشد قابل تحمل 

 يباا توساعه اقتصااد   )  ين روناد يچنا چرا کاه در   .شود يدتر و حادتر ميشد ياجتماع يفشارها، يشرفت اقتصاديپ

مواجاه هساتند اماا    سار شاده   يت آنها ميکه امکان مالک ييزهايچ يدر ازا يش امکانا  تشفياگرچه با افزا( گسترده

شارفت و  يپ يقرباان  خاود را  يس است که برخا ن اسايبر ا .1رنديگ يقرار م يگريد ديجد يعدم تشفدر بدو " مستمرا

                                                
1. Inhibition  

، اينن توسنعه و اما درمقابل قرار مي گيرد ت آنهايار و مالکين توسعه در اختيِد ايبخِش جد ياز امکاناِت تشف يبخش" مستمراگر اگرچه  يبه عبارت د - 2

ت ينم خنار  از مالکين بخنش ع نيهمن. دمي کنست مواجه يشان نيت و استفاده ايد که در مالکياز امکانات جد يبا بخش نامحدود پيشرفت همواره آنها را 

ف ينشان خوار و خفيار دارند، در نزد ايا که در اختر يت بخش اندکيو مالک زايد يو خفت م ، کهترييزي، ناچياز نادار يشان احساسيکه در اآنهاست 

 .ي کندم
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از  يه اضطرا  ناشا يعل يدفاع يسميبه عنوان مکان «ييامتناع جو»ط است که ين شرايدر ا .ابندي يدر م ريمورد تحق

 ياعتصاابها  از ياريبسا ( هماان منباع  ) يلا ي يان ماوک يبه ب .شود يظاهر م «يده جمعيپد»ک يشرفت به صور  يپ

زم يک حرکات و مکاان  يا "رد صارفا يا گ يتحوال  صور  م يه برخيعل يمنطقو  يواقع هيچ توجيکه بدون ه يکارگر

   .کند يه مياز مردم را تخل ياريگروه ها و طبقا  بس ياست که بار اضطرا  جمع يزيپره يدفاع

ش در قالا   يخو يضع  و کهتر اضطرا  آلود  يت هايک ملت در موقعي که «ييها يفرافکن» ،ا به عنوان مثالي

و  يخيقهرماناان تاار   يايا و اح ينيا باازآفر ي ياليقهرمانان خخلق سوپر .دشون يتوسل ممبدان  ياليمانان خخلق قهر

انکاار از  »  يسم دفااع يک مکاني" اساسا يخيدرخشان تار يبه سمت دوره ها«  يواپسرو» ا واگشت و ي، و  يافسانه ا

تاوان   يم ک ملتيسطح را در  (و ابطال يرافکنسرکو ، ف) يدفاع يزم هاياز مکان يبياست که در آن ترک «راه توهم

 . شاهد بود

 

 اژهيل کالم پيتاو

در ساطح   ها خود ميان بيني وجود . م چهارگانه باال مي توان تاويلي از کالم پياژه به دست داديحال با توجه به مفاه

همچون تواند  يم گر،يد يواز س( يرواقعيا غي يواقع) درخشانکهن و  ياخچه يک سو و وجود تبار و تارياز من و ما 

براي مثال در جامعاه   .سوق دهدانه يجويبرتر يت هايبه سمت عصبت ها را يگروه ها، ملت ها و قوم ،يبداريسطح ش

مان تا اعماق تاريخ ريشه ماي ياباد و خودماان را بار پيشااني      ت يو هو« احساس هستي » اي همچون جامعه ما که 

مي انگاريم، خودمياان بيناي   ( حتي در برهه اي نه چندان پايا) تاريخ « ن دار سکا»و « ماندگار» ،«ريشه دار »تاريخ 

چنين غروري در خوش بيناناه تارين حالات نياز باه      . در هيا  يک غرور و فخر ملي رخ مي نمايد ،جمعي يا گروهي

... ، ناژادي و  ملاي ( عقده برتري ادلري) سادگي مي تواند زاينده و مولد هذيان هاي بزرگ منشي و خودبرتربيني هاي

. دبخشا عصبيت ها و دشمن تراشي هايي شود که تنها بينش کور و خودمياان بيناناه ماا را قاوام و دوام ماي      " نهايتا

برتري جويي هايي که در طول تاريخ، فتنه انگيز مصائ  بزرگ بشري بوده اند و تمام تاخات و تازهاا و تهااجم هااي     

ري ها بر قل  و پيشاني تاريخ بشر سنگيني مي کناد، هماه حاصال    تاريخي که در قال  کشورگشايي ها و قلمروگست

 . چنين خودميان بيني هايي بوده است

را از اعتدال، مود  و دوستي که مي تواند ضاامن  ت ها يملت ها، گروه ها و قومچنين خودميان بيني اي نه تنها 

را  آنهاا را فاراهم سااخته،   « نازيسم» نوع باشد باز مي دارد بلکه بالعکس اسبا  يک عز  نفس متورم از  شانيابقاي 

در چشام  . آزارگر و بدهيبت مي کند و راه را بر تربيت و ترقي عقالني مي بندد  ييهاکشورو ت ها ملتبديل به " صرفا

انداز و گستره چنين خودبرتربيني اي سوار بر موج ع رق ها و عصبيت هاي خاوني، تااريخي، خااکي، ناژادي، قاومي،      

                                                
از چه روست که آلمان براي چند دهه ايفاگر نقشي است که اين کشور را به مد  " واقعا. آلمان نيمه اول قرن بيستم نمونه بارزي از چنين چشم اندازي است  - 1

 داده است؟ جهان قرار" چند دهه يک سوي منازعا  جهاني در دل اروپا و کال
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خواهناد  منطقاه اي و جهااني کشايده    ، يو محل ينژادها و جدالها و منازعا  « دشمن تراشي» سمت به ... ديني و 

 .شد

م خودميان بينيهاي مصيبت بار و مصيبت ساز تاريخي است که ساوق دهناده   افول عقالنيت منعط  و مبرا از س

 .ما به سمت چنين تنش هايي است

ا پر و بال مي دهد تنها مي تواند عصبيت ساز و فرصت سوز پيشينه اي که تنها به خودميان بيني هاي گروهي م

( در سطح اجتمااعي ) « واپسروي» در اوضاع کنوني، چنين پيشينه اي ما را در مسير تحول اجتماعي به سمت . باشد

احساسي نوستالژيک بيرون مي تراود و ماا را دچاار گذشاته نگاري و      ،سوق مي دهد؛ مکانيزمي دفاعي که از دل آن

 . گرايي سرعت گير و متوق  کننده مي کند گذشته

يهود که حتي در بطن متون ديني ايشان بار آن صاحه   ت يز قوميآمو تبعيض  يباورهاي افراطي نژادمثال،  يبرا

 ي، قاوم ينيانواع تعارضا  در يرا درگجهان معاصر و ) استن بدان اصرار شده يو تمک يده منديگذاشته شده و بر عق

 :است زيچدو مولود " سااسا (کرده است... و 

رون از يا ب» جهاان   ياز ساو را  تيا اذو هزار سااله از آزار  سه  دو چهخيک تاري ت،يک قوميت به عنوان يهودي(  

ت خاود باه   يا برداشت خاود و قوم و  يت سازيهوبه  ،هوديملت در در ابتدا  ،يتين وضعيچن. استتجربه کرده  «خود

م منجار باه شاکل    يک منبع کهترکنناده عظا  يبه عنوان  يبرداشت نيمنجر شده و سپس چن « اقليت»   ک يعنوان 

ه، آنهاا را باه سامت    يا اول يکهتر يت و احساس هايت اقليموقع. شده است«  ياجتماع يکهتر»ک احساس ي يريگ

داده ساوق   بسته" کامال يگروهت و يشکل دادن به هو سمتآنها را به کرده و  يخود يتنگتر کردن و بستن مرزها

 .است

 ياز ساو  ياخچه ين تاريو کش  چن (خي، به گواه تارکهن ترين و ريشه دارترين قوم)تاريخچه اي کهن  وجود( 1

  .واقع شده است يعدالت يکه مورد ظلم و ب تيو قوم ن گروهيا ياعضا

 ياز مورد ظلم واقاع شادن از ساو    منبعث يگروه يک سو و احساس کهتريبسته و تنگ از  يتيهو يريشکل گ

ک يا ا  يا ن احسااس در ه يا جباران ا باه سامت   ش، يخ کهان خاو  يباا رجاوع باه تاار    ت يقومن ياباعث شده  ،گريد

 .ابديسوق  يو مرضار يتمام ع يعقده برترو  ينيخودبرترب

هود وجود دارد، برگاردان مکاانيزم دفااعي    يگر، نوستالژي عميقي که در رو  جامعه کهتر شده ير ديک تفسيدر 

گر، گذشاته  يبه عبار  د. افته استيفي است که در گستره اجتماعي جريان در تلفيق با گريز به خيال با« واپسروي»

گرايي و نوستالژي اي که اجازه دست کشيدن از گذشته را و تاريخ کهن و درخشاان تمادن را نماي دهاد، ترجماان      

 . واپسروي و و باز گشت در مقابل قرن ها کام نايابي، ياس و نامرادي بوده است

بار   يفرقاه ا  يهاا  يبر مبا  بودن پرخاشاگر  ،(اهل سنت)آن  يک سويکه در )عيتشفرق تسنن و  يبرختقابل 

از خ يدر تاار  يمناد  شاه يو ر يدارتواند مولود احساس تباار  يم" ، اساسا(استصحه گذاشته شده ها  يرخوديگر غيد

    .گر باشديد ياز سو افته در سطح مايانحالل نو فربه شده ار يبس ينيان بيک خودميو  ،ک سوي
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( همانگونه که پياژه به صاور  تلاويحي بادان اشااره ماي کناد       ) شور کوچک سوييس از روي خوش شانسي ک 

پيشينه اي که بتواند فرصت هايي را که منجر به عدم انحالل خودميان بيناي هااي متناوع فاردي و گروهاي شاود       

ردي و گروهي گير مي اندازد مهيا يا شرايطي که معموال ما را در گل و الي انواع خودميان بيني هاي ف. نداشته است

و نيز تناوع بااالي زبااني و    ) تلويح کالم پياژه، يعني تاريخچه کم ريشه، فقيرانه و کم درخشش سوييس . نبوده است

 .چنين پتانسيلي را از انها سل  کرده است ،، با خوش شانسي تمام(فرهنگي 

تش، تمام سارمايه گاذاري هاايش را معطاوف و     همچون دوره پيش نوجواني که فرد با جنسيت زدايي از گرايشا

سوييس نيز با خودميان بيني زدايي از تفکر اجتماعي يا جمعي اش  ،متمرکز بر حوزه و فعاليت هاي عقالني مي کند

پايش  و خردورزاناه  و سرمايه گذاري بر روي پرورش شخصيتي عقالني و منعط ، به سمت رفتاار و منشاي عقالناي    

يي است که پياژه توانسته است در بطن ياک کاودکي ونوجاواني آرام و باي دغدغاه تماام       رفته است و در چنين فضا

انرژي و هيجانش را صرف کنجکاوي پيرامون پديده تحول و سازگاري زيسات شاناختي نارم تناان منطقاه سااحلي       

م فعاليات هااي   به عبار  ديگر پياژه خوش اقبالي اش را در مهيا بودن چنين فضايي که او را به سوي تما.زوريخ کند

 . خالقانه اش در زمينه شناخت شناسي سوق داده است مي داند

متولد مي شود، رشد مي کند، زندگي مي يابد و ابادي  .. نژادي و ... پياژه به دور از هر گونه عصبيت ملي، زباني و 

 . مي شود

ناي هااي تااريخي و جمعاي و     و به تبع فار  از چناان خودمياان بي  ) اکنون بعد از پياژه نيز جامعه بدون پيشينه

تنش ها و چالش هاي جهاني بسياري را  ،سوييس بعد از پياژه با بردباري و صيانت نفس( برتري طلبي هاي پيامد ان

پشت سر گذاشاته و بادل باه مهادي از عقالنيات و       ،رخ داده و مي دهدن کشور ياکه جملگي درست در بيخ گوش 

 .خويشتن داري و صلح پاينده شده است

بار خاالف انچاه در    ( آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رومانياايي ) قومي، زباني و فرهنگي  و بارز س با تنوع باالسويي

رخ داد و منجر به نسل کشي هاي ، ...(و  يجنوب يقايهند، افر و البته پاکستان،)کشورهايي همچون يوگسالوي سابق

که دنباله اي از پيشينه تاريخي ... ني هاي قومي نژادي و منتج از خودميان بي) بسيار دهشتنا  و فاجعه بار تاريخي 

 از ذهان و وجادان اجتمااعي خاود، باا     « جهان سلسله مراتبي » شد، با درهم ريختن ( ن ملت هاست مورد ادعاي اي

، عرصه هاي صع  جنگ خودميان بيني ها و خودبرتربيني ها را پشت سار گذاشاته   درايتي همراه با تحمل و انعطاف

 .          ا بدل به کانون عقالنيت، نوع دوستي و صلح در زمين کرده استو خود ر

اما در کشور ما که نه کوچک است و نه بي تاريخچه و تبار، ديوار ها و بندهايي که ماا را پااگير خودمياان بيناي     

باراي ماا رقام     گروهي نگه دارد بسيارند و به سهولت نمي توان در بستر چنان فر و شکوهي که تااريخ  -هاي تاريخي

رهاا شادن   . قدم زد فخر و غروربه سمت ميان واگرايي يا مرکزگريزي از من و ما هاي پر ،زده و به ارث گذاشته است

 . از چنگ چنين ميدان گرانشي بسيار دشوار است
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اگر نسبت به وجود چنين خودميان بيني ها و پيامدهايش بصيرتي نداشته باشيم باياد گفات    ،در چنين ناچارگي

هماان  ) تسا  مان به يک تمدن چند هزار ساله با تباري پا  و برتر، بيشتر باعث تفرد، تمرد و تضرر  خواهد شاد  ان

 .تا باعث منفعت و برد( گونه که تا کنون بوده است 

واپسااروي هاااي مرضااي " قطعااا ،فااار  از هاار نااوع خودآگاااهي و بصااير  ،نفااس کشاايدن در چنااين فضااايي

 .، عقده هاي برترِي اجتماعي را به ارمغان دارد(رايي بيمارگوننوستالژي و گذشته گ)اجتماعي
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