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 محمد نادر نورزائی
 

 همين سالگرد تولد ١۵٠به بهانه : نگاهی به روانشناسی قبيله گرائی 
 زیگموند فروید

 
.   زیگموند فروید بنيان گذار روانکاوی یکی از آن متفکرینی است که دید مارا از جهان ، انسان و جامعه منقلب ساختند       

 کارل مارکس با نوشتن کتاب سرمایه، رمز نظام سرمایه  .او را می توان به پهلوی کارل مارکس و داروین قرار داد   
داری را باز کرد و با روش ماتریاليزم تاریخی، اسلوبی به دست ما داد تا از ظاهر جوامع گذشته به پویائی و تحرک        

داروین انقالبی دیگر به خود خواهی و خودشيفتگی بشر ضربه بزرگی وارد آورد و اورا با دیگر      . آنها پی بریم 
افکار این متفکر ین آنقدر انقالبی بودند، که حتی درزمان حيات شان افرادی به  .  يوانات به ریشه ی مشترک ربط داد ح

من اينقدر می دانم که من مارکسيست : " تعبير و تفسير آنها بر آمدند، طوریکه روزی کارل مارکس مجبور شد بگوید 
دو شخصيت برجسته و  . هر دو از اقليت یهود بودند. فکر ميکندبا معرفت به حال فروید، آدم به مارکس  !".   نيستم

یکی اساس اجتماع و قيود مضمحل و مرده ی آن روز را درهم ریخت و    . ممتاز که آزادی بشریت دغدغه ی آنها بود 
راه شورش برای آزادی را گشود، دیگری اساس خرافات و پرده هائی را که فرد را تحت اختيار داشت به یکسو  

 ليکن مارکس هر چند بيشتر مورد تهمت و دشنام قرار گرفت، در عوض در همان دوره عمر طرفداران           .کشيد
ولی متاسفانه  .  مردمی رنجبر که در آتش بيداد اجتماعی می گداختند صميمانه همراهيش نمودند  . بيشماری پيدا نمود

و از یک تئوری انقالبی به یک افکار  مارکس بدست پيروان دین خو ی بين الملل دوم به مذهبی مبدل گشت 
فروید آنچنان که بایستی در   ! ایدوئولوژی مبدل گشت و بدست استالين و مائو وسيله ای استبداد و جهانگشائی شد            

هر بار او نظریه نو ی را مطرح می کرد، دانشمند های متعصب  که بت های  . دوران عمر شاهد موفقيت بزرگی نبود 
 . او می تاختند و او را سخت سرزنش می نمودند فکری خود را می پرستيدند به

 
دراین مقاله من نمی توانم روانکاوی فروید را که هم یک روش رواندرمانی فردی ، هم یک انتقاد از فرهنگ، مذهب  
و دیگر توهم های بشری است با جزئيات بيان کنم، چونکه از چوکات یک مقاله بيرون است و فقط به آن بخش  

مهمترین مفهوم در روانکاوی فروید  . توجه ام را معطوف می کنم که به فهم تبار گرائی کمک ميکندروانکاوی فروید 
 مرکز تمایالت نفسانی، سایق او.  می نامد اوفروید این بخش از روان انسان را  . فرضيه ای ضمير نا خود آگاه است

 او طفل انسان از اول فقط به سایق ها ی   .ها و اميال سرکوفته است که انگيزه ی رفتار فردی از آن نشئت می کند
 به اساس اصل لذت عمل می کند و هيچ تعویقی  در راه ارضای اميال خود را قبول نمی کند و خود           او مجهز است و 
به مرور زمان او    . در طول تربيت، کودک یاد می گيرد که نمی تواند هر چه را می خواهد ارضا کند     . محور است

این قدرت را فروید خود آگاه و یا  . ا یاد می گيرد و صاحب قابليت هائی کنترول خود می شودتحمل و تسلط به خود ر
 وظيفه اش ارضای اميال و نياز های فرد است ولی با قبول ممنوعيت ها ی اجتماعی و به کمک       من .  می نامدمن

فروید به این نظر است که  . خشدتعویق انداختن ارضای ا ميال و یا با یافتن تعویضی برای آنها، فرد را آرام می ب  
شخصيت انسان بطور کل در سن شش سالگی ساختار خود را می گيرد و تجارب بعدی دراین ساختار جای سازی می         

برای اینکه فرد بدون مراقبت والدین بتواند عضو مسئول جامعه باشد، باید مکانيزمی وجود داشته باشد که او     . شوند
این قابليت درونی شده ای معيار ها و ارزش های والدین     .  درونروانی برخوردار باشددرغياب آنها هم از یک کنترول

.    است من بر تر  که شامل ارزش ها و آرمانهای فرد است هم جزئی از    آلی خود ايده.  می نامدمن برتر  را فروید 
 .  را ما دربخش قبيله گرائی  و روانکاوی خواهيم دید خود ايده آلیاهميت 

 
 می گوید من این و آن را می خواهم و همين حاال می   او. ن سه بخش شخصيت هميشه در تعارض اند بدینوسيله ای

 می   او بيچاره بين این دو نيروی با قدرت ميانجيگر است و به  من می گوید نمی توانی داشته باشی و  من بر تر . خواهم
د با والدین روی ارضای اميال خود داشته با       یعنی آن تنازع و تعارضی که فر! گوید صبر کن تا شرایط را آماده سازم  

اساس بيماری های روانی برای فروید همين . رشد فرد درونی شده و این تعارض دردرون شخص در جریان است
مثال کار هائی را انجام می دهد که    . تعارض هاست که اکثرًا نا خود آگاه اند و فرد فقط به اثرات آن مواجه می شود 

عرفای ما به مسئله جریان های .نی نيستند و یا زود از سر می رود و بعد پشيمان می شود و غيره      خود می داند عقال  
بطور نمونه  . غير شعوری و تنازع درونروانی آگاه بوده اند و مثال های زیادی را می توان در آثار آنها مشاهده نمود 

 :من از مولوی بلخی  و حافظ دو شعر را ذکر می کنم  
 

 م جنبان بودمی گريزم تا رگ
 کی گريز ازخويشتن آسان بود
 هرکه از غيری بود او را فرار
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 چون از او ببريد گيرد او قرار
 من که خصمم هم ز خود اندر گريز

 تا ابد کار من آمد خيز خيز
 نه به هند است ايمن و نه در ختن
 هر که نفس اوست خصم خوشتن

 مولوی
 

 دراندرون من خسته دل ندانيم چيست
 م و او درفغان و درغوغاستکه من خموش

 حافظ
 

نا خود آگاه ما مرکز انگيزه ها است و رول تعيين کننده ای روی رفتار ما دارد و خود آگاهی ما کمتر از انگيزه های     
از   %  ٩۵تحقيقات عصب شناسی امروزی این مشاهده فروید را تصدیق می کند که حدود     . اصلی ما واقف است 

یعنی هدف  ! ". بايد من شود جائی که او است: "فروید می گفت.  خود آگاه اندجریانات فکری و عاطفی ما نا 
فقط آن وقت است که فرد می تواند بگوید من این را می خواهم        . روانکاوی   آگاهی وروشنی انگيزه ها ی فردی است    

ده خواهد بودو به      در غير اینصورت عقل انسان فقط توجيه گر کار های انجام داده ش     .  و من به این نظر ام و غيره  
البته باید گفت که آگاهی برای فروید تنها آگاهی  . ابزاری برای منطقی جلوه دادن انگيزه های پنهانی مبدل می شود 
آگاهی عقالنی تنها به تغيير شخصيت نمی انجامد    . منطقی و استداللی نيست، بلکه آگاهی همراه با تحرک عاطفی است  

در این جا می توان فهم آگاهی با عاطفه فروید را با     .  کمک رواندرمان نياز دارد و به همين دليل فرد روانرنجور به   
تئوری انقالب مارکس ارتباط داد و از آن برای شرح شرایط قبل انقالبی و انقالبی کمک جست، که چکونه در مدتی  

نظامی را که به نوعی  توده ها عوض ميشود و آنها دیگر       من برترکوتاه رابطه ها و ضابطه های نهادین شده در     
یعنی یک رواندرمانی گروهی و اجتماعی !  قبول داشتند رد می کنند و ارزش های نوینی جای کهنه ها را می گيرند 

 .ولی این خود مقاله ی جداگانه را الزم دارد ! صورت می گيرد 
 

ی بشر خود محور وارد    کشف  ناخود آگاهی و رول مهمی که در سرنوشت انسان دارد ضربه ی شدیدی به خود شيفتگ     
از جریانات فکری و % ٩۵انسانی که خود را به زعم خود اشرف مخلوقات می دانست، باید قبول می کرد که .آورد

عاطفی اش نا آگاه ست و او در بسياری از موارد عقلش را برای مدلل سازی کار های انجام شده بکار می اندازد و               
شاید هم همين بود که    ! یعنی انسان بيشتر موجودی عاطفی است تا عقالنی  ! هم خود و هم دیگران را فریب می دهد   

هم قطاران فروید که به اصالت عقل و به مدرنيزمی که پی آمد دوره روشنگری در اروپا بود، به او اهانت می کردند   
اعی را از    امروز روانکاوی به نوعی علوم اجتم  . و جلو راهش سنگ می انداختند و خوشبختانه نا کام ماندند    

 .روانشناسی گرفته تا مردم شناسی، جامعه شناسی ، تحقيق و تفحص در اسطوره ها و ادبيات جهان متاثر ساخته است  
 

.   البته  فرضيه های فروید با وجود نبوغ غير قابل انکارش، مانند باور های هر انسانی کمبود های خودش را دارند     
 . ق جنسی و سایق مرگ تعدیل یافته اندامروز نظریات فروید با رابطه به اهميت سای

 

   ظهور تمدن در پيامد پدرکشی اوليه   
او به این    . ،  فروید فرضيه گروه اوليه و ظهور مذهب را ارائه نمود آينده ی يک پندار و توتم و تابو های  درکتاب

پدر از . ل قرار داشتندباور بود که انسانها درگروه های کوچک اوليه زندگی می کردند و تحت تسلط شدید پدر فامي 
.   همه ی امتيازات منجمله هم خوابگی با زنان گروه برخوردار بود و پسران را از این امتيازات محروم نگهداشته بود   

پدر اوليه با .  می خورندرا دراین زمان برادران گروه با هم اتحاد می کنند و در انقالبی پدر را می کشند و او  
انسانها در این جریان . ه جلوگيری می کند و این قدم اول برای اهلی سازی انسان استدیکتاتوری از فرو پاشی گرو

تمدن برای فروید یعنی سرکوبی  . به قبول اطاعت و سرکوبی اميالشان دست می یابند  و برای تمدن آماده می شوند
 !   اميال و تصعيد آنها در کار و کوشش برای زندگی  

به همين راستا . رادران را مجبور نمود تا معيار هایی برای نظم گروه بوجود آیدب پدرکشی گروه اوليه از یک سو
زوج گيری بيرونی باعث یکجا . زنای با محارم ممنوع گشت و مردان گروه روی به همسر گيری بيرونی آوردند 

اه در آنها  از طرف دیگر به سبب پدرکشی احساس گن .  شدن  گروه های پراکنده  شد و اساس تمدن را بوجود آورد        
احساس گناه الزمه ای تمدن و فرهنگ    .  بوجود آمد که این به کيش پدر خدائی و احترام همراه با ترس از پدر انجاميد          

درطول زمان مادر ساالری بدست   . بعد از انقالب پسران، رول زن در گروه مهم شد و به مادرساالری انجاميد   . شد
 این پدران آن قدرت و عظمت پدر اوليه را ندارند و آنها به نوبت هر        ضد انقالب به پدر ساالری مبدل می شود، ولی  

و انسانها به کثرت خدایان معتقد می شوند تا   . یک به خدائی مبدل می شوند و به پهلوی مادر بزرگ قرار می گيرند   
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بر یکتا پرستی می اینکه پدر اوليه به شکل خدای یگانه دو باره جایش را در زندگی انسانها باز می کند و موسی پيام      
فروید . آزادی انسان دوباره محدود می شود و او حاال هم احساس گناه می کند و هم در ترس دائمی بسر می برد    . شود

نمونه آن   .  به این باور است که پدرکشی اوليه و احساس گناه در طول تاریخ به شکل تعدیل شده ای تکرار می شود      
تنازع پدر و اوالد، ظهور ضد انقالب درپی انقالب و از بين بردن  کشمکش و تعارض های نسل جوان و پير، 

این جریان را . و جنگ انسانها و نظام هاست!) دراین جا به فکر استالين و تروتسکی می افتم   ( انقالبيون در اول   
ل فروید روانرنجوری فردی را باز گشت اميا .  شرح می دهدبازگشت اميال سرکوفتهفروید بوسيله فرضيه ای 

او  . سرکوفته می داند که به دليل ضعف در مکنيزم سرکوبی،   به شکل نمادین به صحنه ی خود آگاهی راه می یابند 
فروید به این باور است که رد پای پدرکشی و احساس و باز گشت   . این مکنيزم را در تاریخ گروهی نيز موثر می داند

 عقيده بود که موسی یهودی نبوده بلکه شاهزاده ای مصری بود که     فروید به این. پدر را در تاریخ یهودیان یافته است
وهمين احساس گناه بزرگ بود تا    ! قوم یهود را از مصر بيرون کرد و یهودیان به او نا سپاسی نمودند و او را کشتند     

فروید  .  کندقوم یهود دست به وضع معيار های و ضوابط زیاد اجتماعی، اخالقی و مذهبی زد  تا رفتار ش  را کنترول
احساس یهود ستيزی را در تاریخ به حسادت دیگر اقوام مرتبط می کند و می گوید آنها از اینکه یهود خود را قوم  
برپگزیده خداوند می داند احساس خود کم بينی می کنند واز طرفی چون دین مصيحيت از یهودیت برخاسته و     

ن از استعمار و امپریاليزم تنفر دارند  ، این رنجش را به        مصيحيان دست به مستعمره سازی جهان زدند و مردم جها 
 !منشا ء مصيحيت یعنی یهودیت رجعت می دهند و در حقيقت یهودیان را مقصر می دانند 

 

  اهميت من بر تر در روانشناسی اجتماعی    
خارجی که در یعنی عوامل . تکامل فرد ایجاب می کند که کنترول خارجی به کنترول درونروانی وفردی مبدل شود

کودک ایجاد ممنوعيت و محروميت ها را می نمایند، همچون والدین، مربيان، معلمان و دیگر اشخاص مهم در زندگی   
به مرور زمان نهی ها و اوامر آنها به شکل بخشی از نظام روانی فرد در می آید و نقش وجدان را بازی می  . طفل
 مناسب به آنها بدهد تا آنها اشخاصی مسئول،  من بر تریربيت اطفال در حقيقت هر جامعه و تمدن می کوشد با ت. کند

 قوی با مرز های معين در رشد کودک    من برتریتکامل و استواری تمدن وابستگی به تکوین . شایسته و الیق بار آیند
من بر     ميراثی است که هر نسل به نسل دیگر می دهد و بخصوص سران قوم و رهبران و حاکمان به         من برتر. است
وگر نه آنها تابع تهيج های عاطفی قرار می گيرند و از زور و قهر کار می گيرند و تحمل        .   قوی ضرورت دارندتر

از چپ  . فقدان وجدان ملی را در همه ی گروه هائی که در افغانستان حکمرانی نمودند مشاهد ه نمودیم . الزم را ندارند
فرصت یافتند بر مردم محروم ما حکومت کنند و هر یک دست گل    و راست و اسالمی و اسالمی تر از اسالمی همه      

 !بهتر ی را از دیگری به آب داد  
 

  تبار گرائی و روانکاوی   
خود ایده آلی فردی شامل خواص و        .  می پر دازیمايده آل اجتماعی  و خود ايده آلیدراینجا برای فهم مسئله به مفهوم 

اکثر ما نا خود آگاه فکر می کنيم که آن خواص   . د ولی فاقد آنها استقابليت ها ایست که فرد می خواهد داشته باش 
 خود آنها   خود ايده آلیعاليمقام را داریم و به همين دليل است که انسانها از انتقاد خوش شان نمی آید، چون در   

 !انسانهای کاملی اند و انتقاد  را یک نوع ظلم به حق مسلم خود می دانند   
 
ت است از کوشش و گرایش توده ای مردم به سوی آن خاست ها و آرزوهائی   که همواره به  عباريده آل گروهیا

به طور کلی ایده آل های هر قومی و ملتی ار فعاليت های نا کام نخستين دوره زندگی آن ملت  . اميد رسيدن به آنها اند
ور می شود، آرزوها ی ارضا نشده       هر قوم و گروهی  به هر اندازه که از زندگی اوليه اش د        .  سرچشمه می گيرد  

 مشترک اند   ايده آل گروهی افراد یک گروه در  . اش به شکل ایده آل ها ی مقدس و هدفی شایسته برایش جلوه می کند       
 از زندگی پر افتخار گذشته ی گروه   ايده آل گروهیاز سوی دیگر می تواند . و از آن لذت خود شيفتگانه می برند

پس به این نتيجه می رسيم که موجودیت ایده آل های  . ر و خود شيفتگی قومی شده استسرچشمه گيرد که باعث غرو
گروهی موجب غرور و نوعی خود ستائی و برتری جوئی در افراد می شود که از آن برای تعادل روانی و لذت        

مفصل در روانکاوی  مسئله خود شيفتگی بحثی  . خودشيفتگانه استفاده می کننند و این جریان اکثرا نا خود اگاه است 
 از نام جوان اسطوره ای یونانی می آید که نا م اش        خود شيفتگی.  است که من فقط  اشاره به وجه تسميه اش می کنم    

با قبول اینکه ! او روزی چهره زیبای خود را در آب دید و خاست آن را به آغوش گيرد و غرق شد     .  بودنارسيس
 خود شيفتگانه برای افراد است و چون انسان موجوی کيش پرست و     ایده آل گروهی منبع تعادل روانی و لذت 

اجتماعی است وهميشه خود را با دیگران مقایسه می کند، با تفاوت ایده آل خود با گروه های دیگر آگاه می شود و      
ید در    شک و ترد  . نياز تعادل روانی و هویت گروهی او را به برتر بودن ایده آل های خودی بر دیگری سوق می دهد      

ایده آلها برای انسان درکل تر س آور است وبه همين دليل است که انسانها هميشه کوشش در اشائه ی کيش خود       
با وجود این متوجه می شویم که ایده آل های متفاوت زمينه دشمنی و تنازع را بين گروه ها و اقوام و ملت ها       . دارند

به باور فروید همين ایده     . شود و ار آن استفاده سياسی به عمل آید   بوجود می آورد و می تواند به آسانی ابزار سازی    
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آل ها اند که از فروپاشی تمدن ها جلو گيری می کنند و دشمنی افراد را به مقابل تحریم های تمدن و طبقات استثمارگر      
 . کاهش می دهند

 
ده دارند که دشمنی طبقات محروم نسبت     حاال سئوال کنيم که در این جریان طبقات باالی اجتماعی چه رولی در این پدی  

 در ايده آل گروهیبه آنها تعدیل می شود ؟ جواب روانکاوی این است که لذتی که از برتر شمردن و بهتر دانستن یک 
ازاین هویت و لذت حاکمان    ! قومی ایجاد می شود، شامل تمام افراد آن گروه می شود، محض تعلق داشتن به آن گروه         

ما امروز شاهد این همانند سازی ها در     .  ن بهره می برند و این دشمنی محرومان را تعدیل می کند  و ستمکشان یکسا 
افغانستان ایم و می بينيم که با وجود فقر، محروميت و بی سوادی افراد اقوام به سوی رهبران سنتی و سلطه جوی      

امروز  .   ارند که متعلق به این قوم و یا آن قوم اند خود  که بار ها به آنها خيانت کرده اند در حرکت اندو به این افتخار د   
 مليونی که حتی از بيمه صحی  ۴۵اکثر یت عظيم امریکائيان به امریکائی بودن خود افتخار می کنند، حتی  آن 

برخوردار نيستند و هر یک باید دو کار داشته باشد تا زندگی روزمره ای که پر از فشار روانی است را تامين   
ائيکه درطوفان کترینا خانه و کاشانه را از دست دادند به آن حکومتی افتخار می کنند که با وجود آگاهی از          اآنه.نمایند

 به منطقه ای جنگ زده بيشتر نو آرلينز خطر آنها را تنها گذاشت و هنوز بعد از شش ماه بخش های بزرگی از شهر    
ن ازطبقات زحمت کش و غالمان در روم باستان نام درتاریخ گذشته می توا. شباهت دارد تا به یک شهر در امریکا

برد که با وجود انواع محروميت ها از قبيل بيگاری، ماليات سنگين و بردگی هنگام جنگ های داخلی و یا خارجی با    
رغبت برای تثبيت ایده آل های اجتماعی خود، طبقات ممتاز و اربابان را کمک و یاری می رساندند و از تسلط به         

در هر حال در همه ای این جریان ها   . یگر و تحميل قوانين و تمدن رومی به آنها لذت خود شيفتگانه می بردند  اقوام د
 قرار ميدهند و خود را نماینده ایده آل    ايده آل گروهیسران قوم و رهبران و طبقات حاکم با نيرنگ خود را به جای 

 .اجتماعی می دانند
 

  هرم تعلق های روانی ـ گروهی    
.   اگر بين بيگانگان زندگی کنندمثال افغانی،ایرانی آلمانی ویا غيره اند   . ها در جامعه صاحب هویت ها ی زیادی اند   انسان

درداخل گروه خود اگر کشور ما افغانستان را مثال بياوریم، اول اکثریت مسلمانيم، بعد به فالن قوم و منطقه مربوط      
چون افغانستان هنوز کشوری ایست .  آخرین الیه ی هویت فردی است.می شویم و باالخره به فالن فاميل ارتباط داریم

که روابط ما قبل سرمایه داری، استبداد آسيائی و سرمایه داری لجام گسيخته ای نوع امریکائی پهلو به پهلو با هم  
به مفهوم زندگی می کنند ولی روابط استبدادی و سنتی جهت عمده ی روابط اجتماعی را تشکيل می دهند، رشد فردی      

دراین جامعه هر فرد به نام پدرش یاد می شود و هویتش با فاميل اش رابطه ای    . غربی آن مشکل به نظر می رسد
.  فاميل به نوبت به قوم و یا منطقه ارتباط دارد   ! تنگانگ دارد و فرد هميشه تحت فشار است که آبروی فاميل را نریزد      

روانی و حتی جسمانی می دهند و او هر چه کمتر متکی به خود باشد و نهاد     و این فاميل و اقوام اند که به فرد امنيت  
های اجتماعی و حکومتی از او حمایت نکنند، به همان اندازه به فاميل و قوم همانند سازی می کند و به ایده آل های            

 ما در افغانستان که  .وقتی منافع قومی و مذهبی در تضاد افتند، قوم درکل بر مذهب می چربد  . گروهی پناه می برد
اکثریت مسلمانان آن سنی حنفی اند چندین حزب اسالمی از آنها داشتيم و داریم و چندین حزب هم از اهل تشيع که   

 .خود درحقيقت مربوط به اختالف مهمی مذهبی نبودند، بلکه مربوط به قوم و منطقه می شدند 
 

چون در افغانستان  . رسيده و به ملت یا کشور منتهی می شودوفا داری افراد ازفاميل شروع می شود، به قوم و منطقه  
وفاداری به فاميل یعنی تابعيت از پدر و   .هنوز نمی توان از ملت  واحد صحبت کرد، وفاداری به قوم منتهی می شود

تعلق    درجامعه پدرساالر و مرد محور ما ، فرد بدون . وفاداری از قوم یعنی تابعيت از بزرگان و ریش سفيدان اقوام 
انعکاس این پيوند را دراین می بينيم که وقتی دو نفر افغان با هم        .  فاميلی و قومی به غالفی ميان خالی مبدل می شود 

آشنا می شوند، بعد از مراحل اوليه سالم و عليک به نوعی حرف به آنجا می کشد که طرف از کجا و از چه قوم و 
 یا خویشاوندی حتی هرچه دور به یک نوع اعتماد و آرامی روانی    فاميل می آید تا بتوانند با کشف رابطه قومی و

من خود بار ها دیده ام که وقتی       . یافت پيوند قومی، خویشاوندی، منطقوی شخص را آسوده خاطر می کند   ! دست یابند 
 بقل کشی نموده و   دو نفر بعد از آشنائی اوليه رابطه قومی و خویشاوندی با هم پيدا کردند، دوباره بر خاسته اند و با هم 

 .مراسم دور و دراز تر آشنائی را انجام داده اند   
 

فرد در شرایط بحرانی که حل آن از      .   معروف استرجعت گرائییکی از مکانيزم های دفاعی در روانکاوی به نام   
 قدرتش بيرون باشد، به رفتاری دست می زند که در زمان طفوليت آن رفتار مشکل اش را حل می کرده ولی در  

مثال پر توقع می شود، زود رنج است و یا گوشه گيری می  . شرایط حال غير متعارف و غير عقالنی جلوه می نماید
یعنی او از یک مرحله تکامل شخصيت به مرحله پائين تر نزول می کند که شاید مشکل اش به روش ها ی کهنه . کند

در بحران های اجتماعی نيز . قصدًا متوسل نمی شوداین جریان غير شعوری و نا خود آگاست و فرد به آن . حل شود
ما شاهد یک نوع رجعت گرائی  گروهی می شویم که افراد منطق و عقالنيت خود را با امنيت و هویت قومی تعویض  
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به همين دليل ما در بحران جنگ و جنگ داخلی دیدیم  .  می کنند و به دست به دامان قوم و ایده آل های قومی می زنند
در زمان فروپاشی رابطه ها و ضابطه ی اخالقی . ونه حتی تحصيل کرده گان ما هم به قوم گرائی متوسل شدندکه چگ

و اجتماعی و فقدان حکومت و قانون تنها فاميل و قوم است که به فرد احساس امنيت می دهد و عزت نفسش را باز  
دليل آن هم طرزکارکرد روانی   . شکل استمتوسل نشدن به رجعت گرائی درشرایط بحرانی کاری بس م. می گرداند

به همين دليل در   .  ما جای غرایز در حيوانات را گرفته است و بيشتر رفتار ما را خود کار نموده استمنش. ماست
شرایط بحران به یک سلسله تعامالت دست می زنيم که کار آ نيستند و مربوط به گذشته ی فردی ما اند، با وجودیکه    

ما مو جودی  بيشترعاطفی و کمتر عقالنی ایم و به همين دليل با وجود چهار هزار  . آنرا رد کندمنطق و شعور ما 
سال وجود ادیان یکتا پرست و کثرت پرست که مارا به برادری و برابری دعوت کرده اند هنوز رفتار عاطفی ما  

یعنی . مالحظه ی نموده ایمبا وجودیکه در علوم طبيعی و تسلط بر طبعيت پيشرفت های قابل . عوض نشده است 
موعظه و نصيحت به تنهائی نمی توانند از قوم گرائی بکاهند، بلکه نياز های بنيادی انسانها را جامعه باید بر آورده      

تنها به این شرایط است که . سازد تا زمينه رشد فردیت و کاهش پيوند های تباری در یک جریان طوالنی آماده شود
تماد بنفسش قوی می شود و او می تواند به شهر وند ی مسئول مبدل شود، وگر نه در  فرد رشد می کند، اعمن

کشوری مانند افغانستان با سابقه کشمکش اقوام روی منابع محدود اقتصادی و قدرت،  به حکم کار کرد های روانی،  
 .تبار گرائی امری طبيعی است

 

   نياز های اساسی انسان و عوامل زیربنائی     
نياز های مهم و حياتی مانند غذا، لباس، سرپناه وامنيت  . سان را متوان به اساس یک هرم دسته بندی نمود  نياز های ان

جسمی در قاعده هرم قرار می گيرند ونياز های درجه دوم مانند  پيوند و تعلق و قبول شدن بوسيله دیگران درسطح            
ثير گذاری در سطح باالتر ونياز به علم و   دانش و     باالتر و نياز های درجه سوم مانند  داشتن قابليت های معين تا

تا نياز های هر الیه الاقل درکل   . فلسفه درقشر بالتر و باالخره  درراس هرم نياز  به خود شکوفائی فرد قرار دارد
د را ارضا  تا یک جامعه نتواند نياز های اوليه افرا. ارضا نشوند، فرد به نياز های الیه های باالتر   توجهی کمتر دارد

یعنی تا انسان گرسنه باشد به فکر . کند، توقع شهروندی و احساس مسئوليت و وجدان اجتمائی خيالی واهی خواهد ماند     
در افغانستان امروز که اکثریت مردم آن از  ارضای نياز های اوليه محروم اند و مشاهده می کنند که      ! فلسفه نمی افتد

را به جيب زده اند و زمين ها و خانه های مردم را تصاحب کرده اند، یگانه   رهبران جنگی چکونه پول های امریکا  
از این مردم نمی توان انتظار داشت که رفتار شان با   . راه امينت و تعلق همبستگی با قوم و خویشاوندان شان است 

 صاحب قدرت و  ازطرفی رهبران اقوام و احزاب سنتی که بصورت غير قانونی . منافع ملی و اجتماعی مطابقت کند
ثروت شده اند، کمتر عالقه به یک کشور متمرکز و ملت واحد دارند، وگر نه زمين ها و خانه های مردم را باید واپس           

ولی مردم افغانستان تا به یک وحدت ملی نرسند، به صلح و خود   ! دهند، خلع سالح شوند و از صحنه خارج شوند  
 .مختاری دست نخواهند یافت

 

 ت ملی و ظهور وجدان اجتماعی     زمينه های و حد  
درحال حاضر با درنظر داشت سابقه ی تاریخی خشونت، جنگ ضد روسی و جنگ داخلی از یک سو، و نا کامی 
حکومت کرزی تا حال در ایجاد شرایط ارضای نياز های اوليه از سوی دیگر، یک نوع بی اعتمادی و خود محوری  

قتصادی در چوکات امنيت و اجرای قانون و ایجاد کار برای مردم تا زمانيکه نظم ا. درجامعه حکمفرما شده است
آماده نشود، فراخواندن مردم به زیر پرچم واحد کشور و ملت ضروریست ولی کافی نيست و نمی توان از آن به حيث   

کشور   تدوین قانون اساسی و دیگر قوانين و تعيين حقوق و مسئوليت های افراد یک    . عا مل تعيين کننده صحبت نمود 
بدون آمادگی روانی ـ اجتماعی نهاد ها و افراد از قبول این معيار ها و درونی نمودن آنها به شکلی بی محتوا مبدل می  

امروز که در کشور های اروپائی انسانها به معيار ها توجه دارند و مسئوليت قبول می کنند به دليل این است که      . شود
ولی درکشور ما  .  نهادینه نموده اندو درکل  از وجدان اجتماعی برخوردارند   آنها این معيار ها را در تربيت اوليه

حاکمان به قوانين خود ساخته احترام ندارند و فرهنگ تساوی زور و قانون حاکم است و فرد به مشکل می تواند از         
 را بر آورده سازد      مردم وقتی به مسئو ليت ها پایبند می شوند که حکومت نياز های اوليه شان. خود محوری بگریزد

و از طرف دیگر تعليم و تربيت مناسب این معيار هارا به  آنها یاد دهد و در فاميل هم فرد در والدینش سرمشقی داشته              
پس در این زمان وظيفه ی حکومت و حاکمان است تا از کمک های جامعه ی جهانی استفاده درست بکنند،       . باشد

ولی انتظار  .  حيه ی انتقادی رشد دهد  و در راه ایجاد وجدان ملی کوشش نماید           تعليم و تربيت را در جهت تحقيق و رو  
تا آنزمان جامعه باید در انتظار  . ساخت زیر بنای اقتصادی ال اقل یک نسل  را الزم دارد. معجزه را نمی توان داشت 

 . کشمکش هائی باشد
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   نقش کشور های همسایه
دراین شکی  . داتی تلقی کنيم و به خصوص همسایه هارا مسئول بدانيم اکثر ما عادت داریم که مشکالت خود را وار

این    . نيست که همسایه ها هر یک اهداف خود را دارندو می خواهند به نوعی درسياست و اجتماع ما نقشی داشته باشند           
تی چند نفر حتی وق . کشور ها در طول تاریخ کو شش به تاثير گذاری روی هم داشته و دارند         . مسئله ی جدیدی نيست 

با هم جمع می شوند، بعد از مدتی کوتاه، دیناميک روانی در گروه باعث می شود یکی به نوعی رهبری را دردست   
ما باید از خود سئوال کنيم که  !). کسی که بيشتر از همه حرف می زند، پيشنهاد ميکند، سئوال می کند و غيره (گيرد 

شور های همسایه را قبول نکنيم و با آنها بر ضد گروهی و بخشی از مردم   اگر ما آماده نباشيم، انگيزه ها و اهداف ک
خود یکجا نشویم، چگونه می توانند آنها ما را برای پيشبرد اهداف خود پاالن کنند ؟ ما می بينيم که اختالفات قومی و       

 هييچ منطقی جز زور نمی البته  قوه قهری که  . مذهبی زمينه ای تاثير گذاری همسایه ها را آماده ساخته و می سازد  
اگر یک ملت وحدت هم داشته باشد می تواند مورد تاخت و تاز اجنبيان پر قدرت  قرار گيرد و از    . شناسد استثناست

ولی در شرایط عادی  باید قبول کنيم که ما خود سهمی در آماده    ! تاریخ مثال های زیاد را به یاد دارد  . هم به پاشد
 . ها روی مسائل را داریمسازی تاثير گذاری همسایه

 
اگر ما به نا ! درخاتمه، ما به یک خود نگری ضرورت داریم و به گفته ی  سقراط می رسيم که خود را بشناس 

رسائی ها ی خود پی بردیم نه تنها با تفاهم  به نارسائی های دیگران می نگریم، بلکه آنوقت است که می توانيم در پی 
گر ما در خود عيبی نبينم، مجبوریم هميشه دیگران را مسئول بدانيم و همچنان محجر بمانيم      ا. اصالح نارسائيها بر آیيم

 .و نتوانيم چيزی نو بياموزیم
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