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 م ٢٠٠۶       هايدلبرگ ، جون         محمد نادر نورزائی
  

 منش ما و سرنوشت ما: نگاهی به شگفتيهای جهان درون
 

 دراندرون من خسته دل ندانم چيست
 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

 حافظ
 

 مقدمه 
نات بيشتر غريزی است و بر اساس      رفتارحيوا. برای فهم رفتار انسان بهتر خواهد بود سری به حيوانات ديگر بزنيم    

يعنی حيوان با واکنش به رويداد های درونی      . يک برنامه ای از قبل درست شده و فطری صورت می گيرد 
و بيرونی رفتاری معين را از خود نشان می دهد واين رفتار درکل يکنواخت است و کم دچار ) هورمونی و فصلی(

با وجوديکه می توان    . محيطی معين تطابق دارند و کمتر انعطاف پذير اند از اينجاست که حيوانات به . تغير می شود
به آنها چيز هائی ياد داد، ولی وسعت  ) اسکنر(شرطی سازی ابزاری ويا )پاولو(شرطی سازی کالسيک با روش های 

قت مشکل برعکس، انسان موجودی باز است و قابل هرنوع يادگيری می باشد واين درحقي       . يادگيری آنها محدود است 
انسان بايد همه چيز را در جريانی . انسان است که رفتاری غريزی واز قبل تعين شده ندارد و يا بسيار کم دارد  

هر فرهنگ به انسان درحقيقت فيلتری می دهد که بوسيله آن او جهان و ديگران را می بيند و             . طوالنی ياد بگيرد 
است که طيف رفتار انسان می تواند از شيطان تا به فرشته دراينج. تعبيری موافق به فرهنگ خود از جهان دارد

انسان ها به آنها ظلم می کنند، وقتی . حيوانات نه می توانند فرشته شوند و نه می توانند به شيطان مبدل گرند. برسد
 بسی   حيوانات به ندرت نوع خود را می کشند، درحاليکه انسان ها در اين کار! کسی نا اهل را حيوان می خوانند

 : به گفته ی شاعر، حدس می زنم شعر از استادسخن سعدی باشد !مهارت دارند
 

 آدمی زاده طرفه معجونی است
 کز فرشته سرشته و حيوان

 گر رود سوی اين، شود کم از اين
 ورکند ميل آن، شود به از آن

 
ن طفوليت و تربيت فاميلی و   منش انسان در جريا. رفتارانسان تنيجۀ  تعامل منش يا خوی او با شرايط خارجی است 

انسان درطول عمر خود بيشتر چيزهائی را ياد می گيرد،      . اجتماعی رشد می کند و بعد از زمانی نسبتًا ثابت می ماند    
ولی درکل رفتار عاطفی اش از يک نمونه ای معين پيروی می کند که ما با آن منش، خوی ، خلق ويا کرکتر می   

انسانها به مقابل تغير منش خود    .  ناسی متداوم دارد ويا بايد به رواندرمانی متوسل شد   تغير منش نياز به خودش . گوئيم
 .مقاومت شديد نشان می دهند، چون تغير درمنش برای انسان ترس آور است و مانند از دست دادن هويت می باشد   

ن، فيلسوفان، و دانشمندان      ا ز ا د وار بسيار قديم متفکرا   . منش انسان محرک رفتار وتعيين کننده ا رزشهای اوست 
همانطوری که در جهان  . کوشيده اند انسانهارا تيپ بندی و طبقه بندی کنند، يعنی منش های مختلقی را معرفی نمايند  

دو شخص، ازحيث صورت کامال شبيه همديگر يافت نميشوند، دو انسانی که از نگاه سيرت کامال نظير هم باشند هم    
مثال از . ود اين انسانهارا می توان از حيث يک سری مشخصات کلی طبقه بندی کردبا وج. مشکل است بتوان يافت

چاق، الغر، بلند، کوتاه، سياه چرده، گندمی و غيره تقسيم می کنيم با دجود     : نگاه جسمی آدمهارا به تيپ هايی چون
 .اينکه می دانيم دو فرد از اين تيپ ها با هم از هر حيث شبيه نيستند

 
اين طبقه بنديها تا ظهور روانشناسی مدرن و . ت انسان نيز موضوع کار بعضی از متفکران بوده ا ستتيپ بندی سير

به خصوص روانکاوی بيشتر مربوط به سليقه وديد متفکرين بوده تا مربوط به تحقيقات علمی مبنی برمشاهدات بالينی     
خونسرد، خونگرم، گوشه :  تيپ بنديهای چوناز اين قبيل اند. و روشهای مدرن رواندرمانی و آزمونهای روانشناختی

 .گير، سر به هوا، مردم دار و غيره
 

امروز تيپ بنديهای متعددی وجود دارند که روانشناسان و فيلسوفان پايه ريزی نموده اند و هر يک جنبه های قوی و     
نتروبرای فهم انگيزه های  از همه روشدوکتور کارن هورنایبه نظر من تيپ بندی روانکاو نوين خانم  . ضعيفی دارند

دراين جا بد نيست از تيپ بندی فلسفی ـ روانشاختی  فيلسوف     . ما ابزاری شايسته است وموضوع اين مقاله است  
زيبايی گرايان، اقتصاد گرايان، مذهب گرايان،   : او انسانهارا به تيپ های چون .  نام بريمادوارد شپرانگر آلمانی آقای 
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اين طبقه بندی بدون شک يکی از جالبترين     . گرايان طبقه بندی ميکند ) سياست(ن و قدرت اجتماع گرايان، تفکر گرايا
 . درفرصتی مناسب، اين تيپ شناسی را در مقاله ی ديگری معرفی خواهيم کرد. تيپ بندی های فلسفی است

 

 نا بهنجار تميز تمایال ت بهنجارا ز تمایالت 
وص، يک مقدار عالقه های بخصوص و يک اندازه    تيپ های مختلف همه دارای يک سری احتياجات مخص 

اين احتياجات و ارزشها  ) غيرنورمال(و يا نا بهنجاری) نورمال(برای تشخيص بهنجاری . ارزشهای بخصوص اند
 .چند معيار را بايد به ياد سپريم

 
د که مثال انتظارات   يعنی با وجود اينکه مصلحت ما اقتضا ميکن .  انجام ا ميال نا بهنجار برای ما اجباری است:اول

بيجای آشنايان را بر آورده نه کنيم و يا يک عمل بدی را ترک کنيم و يا با کسی که از هر نگاه با او همخوانی نه داريم         
شايد شما بارها خواسته ايد و تصميم    . قطع رابطه کنيم، با وجود اين نميتوانيم بدون بيچاره شدن اين عمل را انجام دهيم      

 نه گوئيد، معذالک وقتی جای آن است    بلیار توقعات بيجای دوستان و آشنايان نرويد و يا اينکه هميشه  گرفته ايد زير ب
که تصميم خود را عملی کنيد مانند کسی که از خود اراده ای ندارد همه ای خواسته های آشنايان را بر آورده        

 !  بگوئيد  نهميکنيدوبعد خود را سرزنش ميکنيد که چرا نتوانستيد  
 
يعنی اينکه بی تفاوت است که دوست بسيار صميمی .   در رفع عطش اجباری اوامر درونی قدرت تميز را نداريم:مدو

تقاضای هردوی آنهارا  نميتوانيم    . از ما انتظاری دارد يا کسی که او را ميشناسيم ولی رابطه ای نزديکی با او نداريم      
 .رد کنيم

 
اين هيجانات گاه علنی و بسی او     .  اب، احساس گناه و تشويش می شود    عدم انجام تمايالت عصبی باعث اضطر :سوم

 .قات مکتوم و نا خود آگاه اند و فقط آثار آنها به اشکال مختلف ظاهر ميشوتد  
 

نکته ای مهمی که بايد در رابطه به هر نوع تيپ بندی تذکر داد اين است که آدمی که صد در صد از اين تيپ و يا آن            
انسانها  نظر به اينکه جهت عمده منش آنها مشمول چه احتياجات، عال قه ها و يا    . فت ميشودتيپ باشد بندرت يا

بطور کلی انسانها معجونی از تيپ های سه گانه ای اند که در اين مقاله معرفی . ارزشها است تيپ بندی ميشوتد
ک فرد مثال مهرطلب ميتواند    يعنی ي. جهت عمده شخصيت هر فرد را همان تيپ غالب تعيين ميکند   .  خواهيم کرد   

 . آثاری از تيپ های برتری طلب و يا عزلت طلب از خود نشان دهد  
 

، برتری )انسانگرائی(مهرطلبی : بعد از مقدمات فوق ميپردازيم به شرح آ ثار و چهره های تيپ های سه گانه ای   
 )انسان گريزی(و عزلت طلبی ) انسان ستيزی(طلبی 

 
 )انسان گرائی(مهرطلبی  
با خوشروئی ظاهری خواهشهای ديگران را می . م مهرطلب قادر نيست توقعات بيجای ديگران را رد کندآد •

می    چون هميشه انتظارات ديگران را    . ولی  از شخص متقاضی عنادی در دلش حمل ميکند     .  پذيرد و انجام می دهد  
ياتی در سطح جامعه حکمفرما شد،   وقتی چنين روح.  ،  به همان اندازه نسبت به ديگران پر توقع ترمی شود  پذيرد

 . چهره ای ظاهری افراد آن جامعه خوش تعارف ومهربان و باطن آنها عيب جو،  کينه توز  و حسود خواهد بود   
و اگر متوجه برتری خود شد،  به هر   . آدم مهرطلب نميخواهد از هيچ نگاهی بر ديگران برتری داشته  باشد  •

مثًال اگر دربازی با ديگری متوجه شد که هميشه برنده می شود، نا خود       .  صورت که شده در صدد رفع آن بر می آيد   
 .آگاه شروع به باختن می کند

او ممکن است سالها خود به رستورانی        . آدم مهرطلب برای خود خسيس و برای ديگران دست و دل باز است      •
 .دطعام نخورده باشد، ولی همين شخص آشنا يش  را به رغبت به رستوران دعوت ميک   

به اين دليل از ترس اينکه مبادا از آنها انتقاد کنند       .    مهرطلبان ازمورد تمسخرواقع شدن وحشت دارند    •
 .ابتکارات خود را خفه ميکنند 

 .  شخص مهرطلب از کشمکش گريزان است و حاضر است به آسانی از حق خود بگذرد •
يعنی اودر دل    .  وشش می آيدآدم مهرطلب از زورگوئی وحشت دارد، معذالک درباطن از زور گويان خ   •

ولی بزودی اين ضعفش را   . ميخواهد بيشتر قدرت اظهار وجودراداشته باشد واز اينکه اين قدرت را ندارد رنج ميبرد   
 . توجيه می کند و آن را دليل اخالق عالی و نجابت خود ميداند  

چه بيشتر بتواند در  يعنی آدم مهرطلب هر  . برای آدم مهرطلب مفهوم عشق به تسليم محض خالصه ميشود •
به گفته ای شاعری به احتمال قوی مهر   . مقابل معشوق فدا کاری کند و خود را کامال تسليم کند ازآن بيشتر لذت ميبرد     

 : طلب
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 برای قتل محبان بها نه الزم نيست  بکش بسوزان تاراج کن به يغما بر
 

ه مايلند ديگران آنهارا کمک کنند و   مهرطلبان همانطور که خود را وقف ديگران ميکنند، به همان انداز  •
 .آز قبول مسئوليت گريزانند و ميل دارند زمام زندگی خود را بدست حاميان دلسوز بدهند   . مشکالت آنهارا رفع کنند

. يک خاصيت مزاحم همه ای تيپ های  سه گانه اين است که احتياجات و اميال خود را حق مسلم خود ميدانند  •
و اگر اين توقعات برآورده نه شوند، خود را مظلوم و           .   ديگران را مکلف اجرای آن ميدانند    يعنی هر توقعی که دارند، 
اين خاصيت که ما حتًما هرروز از ديگران توقعات بيجائی داريم و بر عکس ، اگر در  . ديگران را ظالم ميپندارند

از هم رنجيده خاطر و به هم بی    سطح جامعه رواج يافت،  بدون شک باعث خواهد شد که انسانهای آن جامعه هميش      
رفع اين خاصيت بدون شک زندگی را به همه ما بهتر خواهد کرد و اين کارحتمی نيست . اعتماد و  بد بين باشند

 . بوسيله رواندرمانی دراز مدت صورت گيردو تا اندازه ای بوسيله ای روش خود کاوی ممکن است   
 

 )انسان ستيزی(برتری طلبی 
اين انسانها تاب مخالفت و انتقاد  . يد هميشه خود را به حق و نا حق از ديگران بر تر بداندآدم برتری طلب با  •

را ندارند و اگر در چنين حالتی گرفتار شوند به اعتراض کننده پرخاش ميکنند و با کمال بی ادبی ديگران را مورد   
 .حمله قرار ميدهند

مثال قدرت ميخواهد نه برای اينکه مصدر   . ران استاکثر فعاليت های برتری طلبان برای تفوق جوئی بر ديگ •
ثروت ميخواهد نه برای   . خد متی به ديگران شود، بلکه برای اينکه بد ينوسيله برتری خود را به رخ ديگران بکشد   

کار های علمی و هنری ميکند، نه برای . اينکه آسايشی در زندگی اش داشته باشد، بلکه برای اينکه خود نمائی کند  
در عشق و انتخاب همسر برتری طلبان جفتی    .  به آنها ذاتا عالقه مند است، بلکه برای اينکه خود ستائی کند    اينکه

برای خود ميجويند که از شوکت و جربزه ای بر خوردار باشد، نه اينکه به کسی فقط عاشق شود که او را نتواند به     
 ".نشان دهد "ديگران 

جون آنها خود را سوای اين ميپندارند که      .  ديگران هراسی ندارند برتری طلبان برعکس مهر طلبان از تمسخر  •
 . آنها آنقدر خود شيفته اند که نقصی در خود گمان ندارند . مورد استهزای ديگران قرار گيرند

آنها عکس مهرطلبان اند . برتری طلبان به ندرت ميتوانند از آنچه که به جا و بيجا حق خود ميدانند گذشت کنند •
 .ی از حق خود ميگذرند که به آسان

او از هر     .  آدم برتری طلب از جدال و کشمکش استقبال ميکند و آنرا وسيله ای برای غلبه بر ديگران ميداند         •
دربحث باديگران   .  چه بوی ضعف بدهد فراری است و در هر مورد بايد کاری کند که برتری اش را بروز دهد     

به حدس   !  ه به کمک ديگری،  راه حلی برای مشکلی پيدا کند و نه اينک ! دهد " شکست"کوشش می کند که آنها را  
 !من، بيشتر تحصيلکرده های ما به اين مرض گرفتار اند 

 
 :برتری طلبان به سه دسته تقسيم می شوند

 

 خودشيفتگان  : الف
.   اين اشخاص تصور ميکنند دارای مقداری استعداد ها و صفات عالی اند که درواقيعيت در آنها وجود ندارد    

خودشيفتگان يک تصور خيالی از خود دارند و به اين تصور خيالی طوری اعتقاد دارند که در ملع عام از استعداد           
مثال جوانی که نو از پوهنتون فارغ التحصيل شده اعالن ميکند و به آن باور دارد     . های خود سخن به ميان می آورند

کوتاهی کشور را از  وضع کنونی اش بيرون آورده و از آن          که اگر زمام امور افغانستان را بدستش دهند به مدت   
 ! بهشت برينی خواهد ساخت 

 
آنها هرچه مربوط به آنها باشد را عالی و     . خودشيفتگان تصور ميکنند هيچ کاری نيست که آنها از عهده آن بر نيايند 

من که آدم     : مثال به خود می گويد. يکنندو به اين دليل آنها به آسانی ديگران را فريب می دهند و خدعه م      . بهتر ميدانند
او    . بشر دوست و خير خواه هستم برای چنين شخص استثنائی رواست اگر پول تاجری سود خور و ثروتمند را بخورم 

او هيچ نوع انتقاد     ! چون خود را موجودی استثنائی ميپندارد، خودرا تابع مقررات و قيودات اخالقی متعارف نمی داند        
و چون اين رفتارش موردانتقاد دوستان خير    . می پزيرد و هر کس که او را انتقاد کند دشمنش ميپندارد  و نصيحت را ن

هر چند افرادی اطرافش    . انديش قرار ميگيرد، و او ازا نتقاد  متنفر است،  با هيچ کس نميتواند درازمدت دوست باشد         
 . باشند او در واقع تنها و بی دوست است  

 
 تکاملی ها: ب

خاص برای همه ای گفتار و کردار خود يک قالب ايده آلی درست کرده اند و ميکوشند همه ای اعمال و گفتار اين اش
.   او ميپندارد شخصی به شأن او بايد در همه ای موارد از ديگران برتری داشته باشد       . خود را با اين قالب تطابق دهند 

يعنی   . ه نوعی از خانه های ديگران بهتر باشد و غيره   خانه اش بايد ب .  مثال اوالدش بايد در صنفش درجه اول باشد     
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اين اشخاص بدون اينکه خود آگاه باشند ديگران را    . ها هدايت می شود" بايد" زندگی او بوسيله ديکتاتوری درونی 
ر   اگر دنيا به آنها روش خوش نشان نداد،  مثال پسرشان بی کفايت از آب د     .  تحقير ميکنند چون خود را کامل ميپندارند  

 . آمد و يا دخترشان بی عفت و غيره آنها  سخت درمانده و بيچاره ميشوند 
 

 منتقمی ها یا دیگر آزاران: ج
اين   . از جمله تيپ های برتری طلب ديگر آزاران از همه موذی تر، نقشه کش تر، روان رنجور تر و نا راحت تر اند 

 :ات اين تيپ را در ذيل ذکر ميکنيم خصوصي . تيپ متاسفانه بين يک عده از روشنفکران ما ديده ميشود  
آنها نميتوانند قبول کنند کسی در چيزی از آنها برتری    . منتقمان دلی مملو از حسادت، بخل و رقابت دارند   •

اگر خودش در رشته ای استاد زمان باشد باز هم به کسی که در کار ديگری از او بهتر باشد حسودی            . داشته باشد 
 .ا به ديگران مقايسه ميکنداو در همه چيز خود ر . ميکند

از ديگران به آسانی بد می گويد تا بدينوسيله خود را در خيال هم که شده برتر جلوه        . ديد اش در کل منفی است   •
 .برتری طلب منتقم در تشويق و قبول ديگران بخيل و در انتقاد و کوچک جلوه دادن ديگران سخی است     .دهد

 .رد و به همه کس بد گمان استاو هميشه زير کاسه نيمکاسه ای می پندا •
در بحث و مباحثه هدفش اين نيست تا راه چاره ای با ديگران برای يک مشکل پيدا کند، بلکه بحث و مباحثه  •

 !را وسيله ای برای مغلوب کردن ديگران ميداند و ميکوشد به هر نوعی که شده طرف را سرشکسته و خفيف کند     
 . گين می شود و تا طرف مقابل را نگزد آسوده نمی شود  اگر توقعاتش بر آورده نه شود سخت خشم   •
او برای اين از همه تيپ ها رنجور تراست که هرگز بی اعتنايی و اهانتی را فراموش نميکند و هر چيزی را          •

او  . که به غرورش برخورده در دلش زنده نگه ميداردو گاه بگاه آنهارا نشخوار ميکند که مبادا اهانتی را فراموش کند 
مثال به خود ميگويد اگر من    . وسيله بی عدالتی و يا شقاوتی را که در باره ای کسی اعمال می نمايد توجيه ميکند       بدين

امروز به فالن دوست و يا آشنا بد رفتاری و خشونت کردم حق داشتم چون او دو سال قبل مرا به جشنی که گرفته بود    
 !دعوت نکرده بود  

ا به جايی ميکشاند که او خود را از محبوبيت ديگران کامال بی نياز   شکل پيشرفته و مريض اين تيپ شخص ر •
اين راهی است که  . او همه صفات مهر انگيز را از خود دور ميکند و به زور و تهديد و تزويرپناه ميبرد     . می سازد

با در دست گرفتن   استالين و هتلر هم در اوايل با همکاران مشوره مينمودند و رفته رفته        .  ديکتاتوران در پيش دارند  
هرچه بيشتر قدرت خود را از ياران حزبی دور نمودند وبر خشونت و ارعاب افزودند و کار آنها به جايی رسيد که             

 .همه بايد نبوغ آنهارا ستايش می نمودند . حتی سکوت هم جرم محسوب ميشد
 

نمی تواند وجود داشته باشد، چونکه     " ديکتاتورصالح"در اينجا بايد ياد آوری کنيم که به حکم روانکاوی و روانشناسی   
در ظاهر صدام  . آنهايی به ديکتاتوری تمايل دارند که از تيپ برتری طلب منتقم اند باوجود ظاهری مهربان و موئدب  

 ! حسين ديکتاتور عراق آدم خوشبرخورد و مهربان است ولی او به دست خود همکاران و خويشاوندانش را کشته است      
 

 )گریزیانسان(عزلت طلبی 
دراين اشخاص از تمايالت مهرطلبی و برتری طلبی زياد خبری نيست و در نتيجه آنها به ندرت ازخود جم وجوشی   

خصوصيات اين  . نشان می دهند و مانند کسی را می مانند که فلج شده باشد و همه ای آرزو ها را در خود کشته باشد        
 :تيپ قرار ذيل اند

آنها به زندگی خود مانند کسی که فيلمی را . وتی باور نکردی نشان ميدهندعزلت طلبان به زندگی خود بی تفا •
احساس نميکنند که ! تماشاگر زندگی خود اند که کشتی سرنوشت آنهارا به چه سواحلی پياده کند. تماشا ميکند مينگرند

 . مسول زندگی خود اند 
اين تيپ کار های زيادی را که . ميزننداز انجام کاری به زود ترين وقت و با بروز ساده ترين مشکل سر باز    •

 . شروع کرده به پايان نمی رساند
 .عزلت طلبان برای زندگی خود هدف و نقشه ای معين ندارند •
"  آنها به خود ميگويند. عزلت طلبان دست و پای آرزو های خود را چنان بسته اند که قدرت حرکت  را ندارند •

آنها از هر کار و کوشش و    !  گل نکنيم رنج خار را مجبورنيستيم بکشيم  به اصطالح اگر ميل  " . ؟به چه درد ميخورد  
اين اشخاص تا وقتی زير دست اند کار خودراانجام ميدهند و        .  زحمت ميگريزند و مايل کار های يکنواخت و ساده اند    

ان ميدهند و    به مجردی که مسوليت قبول کنند و رئيس شوند چون ابتکار عمل ندارند به زودی کار را به زير دست   
 !مطيع انها می شوند 

 .عزلت طلبان آدمگريزند و از انسانها هميشه فاصله ميگيرند  •
 . عزلت طلبان مانند مهر طلبان بزودی از حق خود ميگذرند و از هر کشمکش وحشت دارند    •
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و مهر طلبان .  شکل پيشرفته ای عزلت طلبی همانا گوشه گيری و قطع رابطه از دنيا و شر وشورش می باشد •
اگر در سطح جامعه ای مهرطلبان و عزلت طلبان  ! عزلت طلبان ساده ترين طعمه ای برتری طلبان و زور گويان اند 

  !!!اکثريت را تشکيل دهند،  برتری طلبان و زور گويان به ساده گی به آن جامعه تسلط خواهند يافت    
 

 روانپویایی تيپ های سه گانه  
حاال وقت آن است که توجه   . رح آثار و عوارض تيپ های سه گانه پرداختيم در بخش اول اين نوشته ما تنها به ش  

با وجوديکه موضوعی به اين پيچيده . خودرا به روانپويايی نيرو های درونی متوجه کنيم وعملکرد آنهارا روشن کنيم
ش ميکنيم به  گی را نميتوان در چوکات يک نوشته ای کوتاه باز نمود، معذالک با نظری اجمالی هم که شده کوش 

 .  تکوين منش انسان روزنه ای از روشنايی بيندازيم
 

تيپ های سه گانه و بدينوسيله منش ما حربه های مختلقی اند که قوه ای توازن روانی ما برای حفظ سالمت روحی ما 
شهای يعنی رشد و تکوين تيپ ها در حقيقت ماسکی و يا نقابی است بر روی تعارضها ويا کشمک. بوجود می آورد  

برای فهم اين نزاعهای درونی بايد سراغ اضطراب بنيادی  . درونی که خود از اضطرابی بنيادی سر چشمه ميگيرد
 .حيات روانی انسان رويم

 
 اضطراب بنيادی حيات روانی ما چيست ؟  

 ياری والدينش    او ساليان متمادی به کمک و. طفل انسان از همه ای موجودات زنده ناتوانترودرمانده تر بدنيا می آيد 
او خود را به مقابل موجوداتی بزرگ وبا قدرت  چون پدر و مادر خود وديگر بزرگساالن حقير و نا توان            . نياز دارد

اين وابستگی  . او برای رفع نياز های اوليه ای چون نوشيدن و خوردن و خوابيدن به والدين خود وابسطه است   . ميبيند
دين در اين دوره خوردسالی از طرف ديگر، برای همه ای ما سرنوشت ساز   ازيکطرف، و رفتار و طرز برخورد وال 

برخورد والدين و اطرافيان ما درکل ميتواند به سوی ما، مانند مهر و عشق وتشويق و قبول بدون قيد و شرط            . است
 گی و بی تفاوتی  باشد ويا بر ضد ما، يعنی خشونت و استهزا و تحقيروتسلط باشد ويا به دوری از ما،  يعنی بی عالقه       

در اين جريان، طفل انسان با وجود ترس و درماندگی اش ميکوشد خود را با نيروها و برخورد ديگران تبانی . باشد
در نتيجه او ميتواند عشق و مهر ديگران را طلب کند و بدينوسيله درمانده گی اش را قبول کند نتيحتًا از    . دهد

اگر محيط طفل پر از خشونت وستيز و  . ين حربه ای مهر طلبی استا. اضطرابش بکاهد و احساس امنيت نمايد   
.  رياکاری باشد، اواين را به حيث يک واقعيت و داده می پذيرد و آگاهانه و نا خودآگاه به مبارزه و جدل ميگرايد            

جبران کند     او بدينوسيله می خواهد درمانده گی اش را    . اطرافيانش را به ديده خصومت آميزمی بيند و عصيان می کند 
بی تفاوتی و بی عالقه گی وا لدين ميتواند باعث شود که         . اين همان حربه ای برتری طلبی است  . و قدرتی کسب نمايد

او نه ميخواهد به مهروعشق وياری ديگران تکيه کند و نه  . طفل خود را از ديگران بدور نگه دارد و انسان گريز شود 
 .اين حربه ای عزلت طلبان است .  کندميخواهد مبارزه نمايد و بر ديگران غلبه

 
نکته ای مهمی که بايد تکرار کنيم اين است که چون تمام برخورد ها و تعامالت اجتماعی ما به نو عی شامل اين سه        
برخورد، يعنی به سوی ديگران ويا برضد ديگران و يا دوری از ديگران است، و والدين و اطرافيان ما هم معجونی          

خورد اند،  ما در تکوين سرشت خويش هم نميتوانيم تنها به يکی از حربه های رفع اضطراب     از اين سه نوع بر 
منش ما معجونی از اين سه شگرد است و به هر شخص يکی از اين حربه ها بر ديگران ميچربد و     . بنيادی دست زنيم

 بينيم و يا ميشنويم که بعضی   به اين دليل است که هر يک از ما به تجربه می      . تعيين کننده تيپ ظا هری اش ميشود  
اوقات از انسانهای رعوف و مهربان چنان شقاوتی سرميزند که آشنايان شان را به حيرت می اندازد و يا از آدمی دزد    
و دغل و استفاده جو عملی جوانمردانه سر ميزند واز انسانی ساديست و منتقم مهر و محبتی که باعث سرگيچی    

اين حاالت بروزاعمال غيرمنتظره   را در رفتار    " بينوايان"ويکتورهوگو نويسنده   .  شودآشنايان و اطرافيان آنها مي  
 !ژان والژان با طفلی که با سکه اش بازی ميکند بهتر از هر روانشناس مجسم مينمايد   

 
با وجود عمده شدن يک جهت منش ماکه به تعادل نسبی شخصيت ما می انجامد، تمايالت و حربه های ديگرهمچنان    

زء سرشت ما اند وباعث کشمکش و تعارض درونی اندوطوريکه ديديم خواص مثال مهرطلبی و برتری طلبی با هم      ج
ما اکثر اوقات از اين نزاع  . تباين دارند و اگر بتوانند با هم هميشه در نزاع باشند حيات روانی ما فلج خوا هد شد 

 .درونی بی خبريم و فقط تلفات آنرا در خود مشاهده ميکنيم 
در   چه مکانيزمی جلواين تعارض درونی را ميگيرد و نمی گذارد تا کشتی روان ما در اين طوفان پارچه پارچه شود ؟    

اينجا داخل يکی از جالبترين شگفتيهای جهان درون ميشويم و آن موضوع خود ايده آلی و مسئله ای غروروعنادبخود                 
 .روان انسان ضروری استبرای فهم مسئله سخنی کوتاه از بافت و يا ساختار . است
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 :شخصيت ما متشکل از سه خود است 
 هميشه درجهت خود شکوفائی و رشد امکانات بالقوه ای ما عمل ميکند و ميتوان       يست کهادآن نه :خود اصلی .١

 .آن را سائقه ای فطری دانست
ت با همه کم و   آن خودی است که ما در عمل هستيم و نتيجه تعليم و تربيت و تجارب زندگی ماس:خود فعلی .٢

 .کاستی هايش
 آن خوديست که ما آنراساخته و پرداخته ايم وتصور ميکنيم که دارای صفاتی و ارزشهايی  :خود ایده آلی .٣

در اينجا بايد در نظر داشت که چون ارزشهای تيپ های سه گانه از هم فرق دارند، صفاتی که هر . پسنديده و نيکو ايم 
اين صفات خود ايده آلی که در هر تيپ مختلف   . خود ايده آلی اش  اند هم مختلف اند   تيپ به آنها مباهات ميکند و جزء 

در  . اصطالح غرور با مفهوم آن در ادبيات عارفانه هميشه يکی نيست . ناميم اند را ما در روانکاوی غرور می  
هر طلبی بر  حاليکه غرور برتری طلب همان غروريست که درويشان و صوفيان خواهان شکستن آن اند، غرور م   

يعنی گاهی غرور بصورت فروتنی، ازخودگذشتگی ، رنج کشيدن و      . عکس فروتنی و جلب محبت ديگران است
و گآهی بصورت نخوت، کبروخودپسندی، ازهمه بهتربودن  و بی       ) غرور مهر طلبی(عاشق پيشگی بروز ميکند 

القگی به لذات زندگی و گوشه گيری  و گاهی بصورت بی تفاوتی، بيع ) غرور برتری طلبی(نيازی از کمک ديگران 
مثال گذشت کردن از بی عدالتی و نارسايی های ديگران برای مهرطلبان شاخص ). غرور عزلت طلبی(بروز ميکند 

 !شخصيت عالی و اخالق آنهاست، در حاليکه برای برتری طلبان گذشت عالمت ضعف و بی غيرتی است  
 

در اينجا بايد تذکر دهيم که ايده آل داشتن در زندگی    .  آلی  ما بدور است  معموًال خود فعلی ما فرسنگ ها از خود ايده 
ارتباط به خود ايده آلی ندارد و باعث هدف دادن به زندگی و رشد انسان است، درحاليکه صفات خود ايده آلی منجمد،               

وقتی ما !   حد می رسد تخيلی و سد راه رشد ما اند ودر آدم سالم شکاف بين خود ايده آلی و خود فعلی به کمترين 
عملی انجام دهيم که متضاد به آن صفات عالی که خود را صاحب آن ميپنداريم باشد، سخت تحت شکنجه و عناد     

چون بدون شک ما هر روز شاهد کراهت چهره ای واقعی خود هستيم، الزامًا    . بخودخود ايده آلی قرار ميگيريم   
تحقير خود،  بزرگترين  .  شويم که برای ما بسيار درد ناک استهرروز چند بار به عذاب تحقير خود گرفتار می
شايد دربادی امر باورنکردنی باشد که ما به خود دشمنی کنيم و به . دردی است که تعادل روحی ما را تهديد ميکند

نده است   خود عناد ورزيم و خود را تحقير کنيم، ولی روانکاوی اين امر را در مشاهدات بالينی وتجربی به ثبوت رسا       
اين عناد بخود و تحقير خود همانا نتيجه ای جنگ دائمی      . و عالئم آنرا بدون شک هر کس ميتواند در خود مشاهده کند       

است که بين خود ايده آلی و خود فعلی ما در جريان است، چون اين دو جانب سرشت ما از هم جدا ناشدنی اند و در    
 :رگ،  شيخ عطار در منطق الطير به گفته ی عارف بز! هر آن با ما همراه اند  

 
  دشمن استنفسم: ديگری گفتش که

 !چون روم درره که همره رهزن است
 نفس سگ هرگز نشد فرمانبرم
 می ندانم تا زدستش جان برم
 آشنا شد گرک درصحرا مرا
 وآشنا نه اين سگ رعنا مرا
 درعجايب مانده ام زين بی وفا
 تا چرا می اوفتد در آشنا

 
آن از وجود چنيين کشمکشهای درونی واقف باشيم،  بدون شک زندگی جز رنجی دائمی بيش نخواهد       ولی اگر ما هر 

در اينجا قوه توازن روانی به  حيله و نيرنگ های زياد دست ميزند تا نگذارد وجود ما متالشی شود و يا حتی ما        . بود
پوشيده و در تاريکی عمل ميکند و بدينوسيله    يعنی عناد بخود به شکل نقاب زده و.  از وجود چنيين تعارضی آگاه شويم 
 . دشمنی ما به خود ما اعمال ميشود

 
 آزار ما به چه وسيله ای توسط عنادبخود اعمال ميشود ؟
مثال ديده ميشود که ما بسی او قات از پرهيز از غذا هائی که  . توقعات بيجا و شديد يکی از حربه های عناد بخود است

 کرده اند نا توانيم و با وجوديکه ميدانيم برای ما مضر اند، دست به خوردن غذا ها و يا    طبيبان ما را از آنها منع
باز بعد از چند روز و يا هفته   .  آشاميدنيهای ممنوع  ميزنيم و هر بار درد و رنجی را که با خود دارند تحمل ميکنيم   

در اينجا !!!  دور و تسلسل ادامه پيدا ميکند      ای دوباره پرهيز شکنی ميکنيم و بدرد و رنجی ديگرمبتاال ميشويم و اين 
البته عقل سالم به ما ميگويد که لذتی چند دقيقه گی به دردی چند روزه نمی ارزد،  با وجود اين ما قادر نيستيم از  

ما چرا مجبوريم از اوامر ديکتاتوران درونی خود يعنی عنادبخود و       ! اوامر ديکتاتوران درونی خود سر باز زنيم    
. اطاعت کنيم ؟ اگر از آنها اطاعت نکنيم به ما مانند آن کسانی رفتار ميشود که به مخالفين در کشور های مستبدغرور
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جزای جهان روحی ما  . آنها مخالفين خود را به زندان می اندازند، شکنجه ميکنند، تبعيد ميکنند و يا اعدام مينمايند 
بدون شک در جهان روانی ما عذابی وحشتناکتر از تحقير خود   . همانا سرزنش خود، تهمت به خود و تحقير خود است

شايد بسياری از خونريزيها، دشمنی ها، طالق ها و جنگ ها منشا اصلی شان همانا فرار از شکنجه ای تحقير . نيست
 . خود باشد

 
ايده الی    جواب سوالی که ذکرش رفت ـ يعنی رفع تعارض چهره های سه گانه ای سيرت ما ـ همانا درعملکرد خود   

به اين دليل وجود     . در خود ايده آلی  تعارض جوانب سه گانه ای منش ما به شکل انتزاعی ارتفاع می يابند  . نهفته است
يک خود ايده آلی تمام عيار با مرز های شفاف و جزئيات کامل نشانه ای ازتعارضها و کشمکشهای خطر ناک درونی      

 :برای فهم موضوع مثالی بزنيم! است 
 

.    نيم شما آدمی در درجه اول مهر طلب، در درجه دوم عزلت طلب و در درجه ای سوم برتری طلب ايدفرض ک
دراينجا خواص مهر طلبی شما که هر چه بيشترطالب جلب ديگران و مورد محبت آنها قرارگرفتن با چهره ای عزلت   

همزمان به اين،  حس     . اشد در تضاد اند   طلب شما که هرچه بيشتر از مردم دوری ميگزيند و ميخواهد از آنها بی نيازب     
شما با اين خاصيتها مشکل ميتوانيد با ديگران دوستی . برتری طلبی شما خواهان از همه بهتر و اولتر بودن است 

قوه توازن روحی شما برای اينکه در اين      .   متداوم داشته باشيد و هميشه مشکل برخورد متعارف را خواهی داشت      
 :ار نشويد برای شما خود ايده آلی می سازد که دارای صفات ذيل است   تضادها و تعارض ها دچ

هيچ    . شما آدمی بسيار دوست داشتنی و محبوب هستيد؛ چنانچه اگر بخواهيد هرکسی را مجذوب خواهيد کرد      •
 . کس از شما مهربانتر و از خود گذر تر نيست 

 .ميکنند و از شما واهمه دارند شما بهترين رهبر وسياستمداری هستيد که همه به شما ادای احترام   •
 .شما فيلسوفی بزرگ و انسانی فرهيخته ايد و از بی ارزشی دنيا و مفهوم زندگی آگاهيد  •
 

حا ال ممکن است همه ای اين خواص در شما باالقوه وجود داشته باشند و اگر آنهارا بتوانيد شکوفا کنيد تا اندازه ای        
 آلی شما اينها همه در اکمال خود رسيده اند و شما صاحب اين خواص             ولی درشکل خود ايده    .  اين تصوير درست باشد  

خواصی   ). از هم جدا و موازی با هم جوانب مختلف شما را تشکيل ميدهند (دراينجا تضاد ها همه مرتفع شده اند  ! ايد
عارضی با هم که با هم جورنمی آمدند به استعداد های شکوفا شده ای يک شخصيت همه جانبه مبدل شده اند که ديگر ت        

 !!! ندارند بلکه مکمل همديگر اند
 

وقتی که تفاوت بين خود ايده آلی و خود فعلی به حدی رسيد که حل اش در چوکات خود ايده آلی نگنجد، قوه توازن     
  برون فگنی  اين مکانيزم  . مکانيزم های ديگری را بکار می اندازد که ما يکی از مهمترين آنهار معرفی می کنيم 

اين مکانيزم همه تقصيرات خود را به گردن ديگران می اندازيم و نارسائی های خود را از آن ديگران       در . است
يعنی چون تعارض درونی ما چنان قويست که دردرون خود آنرا نميتوانيم رفع کنيم و   . ميپنداريم و متوجه آنها ميکنيم

مثالی بياوريم تا موضوع   ! ارد و نه در درون ما اورا از خود برون می کنيم که گويا مسئله در خارج از ما قرار د 
 . روشن شود 

 
چون شما به ندرت تقاضای ديگران   . فرض کنيم شما آدم مهرطلبی هستيد و دوست شما از شما توقعی بيجا داشته است   

  ولی اين بار با دوست خود داخل بحثی شده و       .  را رد ميکنيد و بارها توقعات دوست خود را بر آورده ساخته ايد     
 . تقاضای او را مستقيمًا رد کرده ايد و به ترشروئی از او جدا شده ايد   

 
بعد از اينکه چند قدم از او دور شديد به خود می آئيد و متوجه ميشويد که در خود ناراحتی شديد احساس ميکنيد و کم                 

می يابد و چنان شما را احساس تحقير خود به شما شدت  . کم از کرده خود پشيمان می شويد و خود را سر زنش ميکنيد  
های دوست خود می افتيد و بخود می گوئيد حقش بود  " بدی" در اينجا نا گهان به فکر . ميکوبد که بيچاره می شويد
مگر او نبود که چند وقت پيش مرا به مهمانی دعوت نکرد؟ او همان نيست که فالن کس از       . که با او بد رفتاری کردم

اگر اين هم کافی نبود کسی ديگری را   . ی نيست که من با او دوستی داشته باشم و غيره  او بد ميگفت ؟  او اصًال آدم  
در اينجا ما زشتی و کراهت خود فعلی خود  .  پيدا ميکنيد و از او غيبت ميکنيد تا درشما عناد بخود کمی فروکش کند

 !  را متوجه ديگران ميکنيم و قادر نيستيم خود را در آئينه ببينيم  
 

 رینتيجه گي
بادرنظرداشت شرح فوق از تيپ های سه گانه و نگاهی اجمالی به روانپويايی اين منش ها، به چند نکته ای بسيار مهم     

 :ميرسيم که در ذيل می آوريم
ما معجونی از تيپ های سه گانه ايم و تا وقتی تابع ديکتاتورهای غرور و عناد بخود نيستيم شخصی سالم  •

ولی وقتی از  . وجودی اجتماعيست ، هر فرد به محبت و دوستی ديگران نياز دارد چون انسان م.  بشمار می آييم
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محبت ديگران برخوردار نشديم و اين مارا کامال بيچاره نکرد ، ما سردار خود ايم و مجبور نيستيم به هر وسيله که         
 به خود به پردازيم، ولی  ما همچنان زمانی ضرورت به گوشه گيری داريم تا بتوانيم.  شده جلب محبت دگران را کنيم

وقتی ما اجبار داشتيم از ديگران دوری کنيم و هر وسيله ای را بکار برديم تا از آنها بی نياز باشيم، اين رفتار نا 
ما همچنين نياز به اظهار وجود الزم و عزت نفس سالم داريم، ولی زمانيکه عزت نفس و برتری     . بهنجار خواهد بود 

 . زورگويی وخورد کردن ديگران بدست آريم، رفتاری نابهنجار خواهيم داشت  خود را به قيمت تحقير و
منش ما با اجباری که بوسيله ای غرور و عنادبخود بما تحميل ميکند، تا اندازه ای زيادی تعيين کننده  •

اگر متوجه اجباری بودن و لذا عصبی بودن اين تمايالت    . سرنوشت ماست و ما را براهی مشخص هدايت ميکند
شويم، جلو رشد و خوشبختی ما گرفته ميشود و ما خود سرنوشت خودرا دردست نداريم بلکه بازيچه ای نيروهای        ن

 !ناشناخته ای درونی خواهيم بود  
برخالف عقيده ای بعضی از روانشناسان، ما ميتوانيم با روش تجربه شده ای خودکاوی به تعارضات درونی         •

 انگيزه های پنهانی خود را بشناسيم و در نتيجه اعتماد بنفس خود را بازگيريم،  خود پی بريم و بدينوسيله تا حد زيادی
از محبت ديگران لذت سالم را ببريم، دروقت الزم از حقوق خود دفاع کنيم بدون اينکه ديگران را حقير نماييم و       

"  د کاوی از فاصله  در جريان خو. زمانی که به آن ضرورت داريم هم از ديگران دوری کنيم و به خود بپردازيم    
 .بين  خودايده آلی و خود فعلی ما کاسته خواهد شد و به همان اندازه احساس خوشی ما زيادتر خواهد شد        " طوالنی

چون قوه توازن ما از انواعی حربه های دفاعی استفاده ميکند و اين مکانيزم ها در خفا عمل ميکنند، تنها       •
ای روانشناسی و روانکاوی و فهم مسايل تئوريک مشکل ما را حل نخواهد    خواندن مقاله ای چون اين نوشته و يا کتابه

پس بدين دليل خود شناسی بدون خود کاوی پيگير   . کرد، گرچه روشن شدن مکانيزم های روانی ما را می انگيزد
 .ميسر نيست

 
 یک روش ساده ای خود کاوی

 و خودشناسی را که هر کس ميتواند انجام دهد       ، دراينجا يک روش خود کاویخانم دوکتور هورنایبا تکيه به روش 
 .معرفی ميکنيم

قبًال يقين حاصل کنيد . هرروز برای نيم ساعت در اطاقی ساکت و آرام که کسی مزاهم شما نشود بنشينيد .١
  چون بداليلی چند در ما مقاومتی وجود دارد  .(که گرسنه و تشنه نباشيد تا مستمسکی نيا بيد تا از خود کاوی سرباززنيد

 . )تا به خود شناسی جامه ای عمل نپوشيم
مقداری کاغذ و قلمی روان را بگيريد و جريان و وقايع آنروز و يا روز گذشته را فهرست وار بنويسيد به              .٢

دراينجا تسلسل افکار و تداعی آنها      .  شرطی که افکار خود را سانسور نکنيد و هرچه به ذهن شما می آيد را بنويسيد 
 . ايد آنرا درهم زنيم و يا در آنها کم و کاستی روا داريمبسيار مهم اند ونب

 : مثًال.  نوع احساسات و هيجانات خود را طبقه بندی کنيد و هر يک را جداگانه بنويسيد  .٣
 
 بنويسيد از چه چيزی به خشم آمده ايد؟  : خشم •
 بنويسيد از چه چيز ترسيده ايد و باعث اضطراب شما شده؟   : ترس •
  نگران کرده ؟ چه چيز شما را: نگرانی •
 درباره چه امری مردد شده ايد ؟  : يددودلی وترد •
 ازگفتار و کردار چه کسانی احساس حقارت نموده ايد ؟  : احساس خود کم بينی •
 از چه چيز خجل شده ايد ؟  : خجالت •
 کدام عملی را انجام داده ايد که در شما عناد بخود را بيدار کره است ؟    : عنادبخود و تحقير خود •
 
ای هيجانات آنروز را طبقه بندی نموديد و افکار خود را در باره هر يک از آنها بدون کم و      وقتی همه  .٤

کاست برشته ای تحرير در آورديد،  بر گرديد به هر يکی از انها و آثاروعالمه های تيپ های سه گانه را در آنها 
دازه از قدرت ديکتاتوران غرور و     با کشف هر يک از عوارض تيپ های سه گانه درخود به همان ان .  جستجو نماييد

بايد تذکر .  عناد بخود در شما کاسته ميشود و به خود اصلی شما اجازه ميدهد تا شما را بسوی رشد سالم رهبری نمايد  
بايد به خود کاوی ادامه دهيد تا همه آثار .  دهيم که دانستن اين نکته که مثًال شما از تيپ معينی هستيدهنوز کافی نيست

برای تميز تمايالت و احساسات نا .  ض تيپ های سه گانه را درخود با جزئيات و طرز عمل آنها بشناسيدو عوار
 : بهنجار يک فورمول عمومی و جود دارد  

 
هروقت احساسات و هيجانات شما تناسبی با موضوع مورد نظر نداشتند،  فورًا بدانيد که آن احساسات عصبی اند و   

 !ت که ظاهرًا پيداست  انگيزه شان غير از آن چيزيس
 پايان
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