
 ؟ د ی آ   یو چگونه به وجود م   ست ی چ   عقده حقارت 

آن    یو علم   قیاز مفهوم دق  یروشن  تصور  نکهیبدون ا  اکثراو    دارند  ییعقده حقارت آشنا  کلمهبا    معموال  مدر عصر ما مرد

دیگرتطبیق  افراد  اتیبا خصوص یخود آن را به نحو یذهن هو هر کس در محدود برندی به کار م گرانیآن را درباره د،داشته باشند

 هد.دمی

باشد   یآن ها م  یظاهرهای  با توجه به رفتار    کردن افراد  لیتحل،اصطالح   ن یاز به کار گرفتن ا  یدر اغلب موارد قصد افراد عاد 

ندارند و به قول   چیزی  چی کس و ه  چی نظر مثبت و مساعد نسبت به ه،برند که  یبه کار م  یو معموالً آن را در مورد کسان

 ینیو بدب  أسی  اه یس  نکیرا با عدیگران  و    ا یکنند و دن  ی را انکار م  هایی بایو ز  هایکه خوب  ی مردم ایقهر هستند    یمعروف با زندگ

 بینند. یم

قب  تیشخص  یظاهر  ینشانه ها  یتمام  رندهیدر برگ  یو کل  عیوس  یاصطالح عقده حقارت به معنا  قتیدر حق   نداشتن   لیاز 

 . باشدی آن م مانند و یسرخوردگ،اس یو  ینیبدبخود، تیو کفا اقتیاعتقاد به ل،نداشتن و گناه ریاحساس تقص،اعتماد به نفس

  جانات یآن دسته از ه  انی و ب  حیتوض  یعقده حقارت را مطرح ساخته و آن را برا  عبارتبار    نیاول  یبرا  ،روانشناس   دیفرو  گموندیز

 . شوند به کار برد یم یترس از آن ناش ایو  یجنس یکه از احساس نقص و ناتوان و تاثیراتی

وجود    یتولد و رشد هر انسان  طیدر شرا  به صورت فعال  تواندیداشت که احساس حقارت م  دهیعق،یشیروانپزشک اتر  لر،فرد آد لآ

  ن ی توانند موجب بروز چنی م  یجنس زهیو بدون ارتباط با غر  به صورت مستقلوجود دارند که    یاریباشد و علل و عوامل بس  داشته

 . شونددر شخص ب یاحساس

او معتقد بود که  .دانستیم  یآدم  تیشخص  شکل گیریکننده در   نییو تع  ینقص در بدن را عامل اساس   ای  بیآدلر وجود ع 

 . تاس یتیشخص ای یاز نقص ها و اختالالت جسمان یناشمشکلی است که  عقده حقارت شیدایپ

نسبت به خود دچار    انیاطراف  زیادو توجه    یباشد ممکن است به سبب کنجکاو  یچشمان لوچ م  یکه دارا  یمثال کودک  یبرا

در او    زیاحساس ن  نی ا،ها  یآزار و تمسخر همکالس  انایو اح  لیو دوران تحص  یدر بزرگ  ط یشرا نیبا ادامه ا.احساس حقارت شود

 یریگشخص کناره  ،در دوران بلوغ و پس از آن  یشخص  نیچن.مزمن در خواهد آمد  یک بیماریو به صورت    افتهیشدت و توسعه  

 . خواهد شد

ا توانا  ایو گناه    رینکته اشاره شود که احساس تقص  این  الزم است به  نجایدر  تقر  تیعموم  ،تیو کفا  ییعدم   باً یداشته و 

  ی در لحظات یو محتمل زندگ یعاد یممکن است به دنبال شکست ها یو هر فرد ستیاز احتمال برخورد با آن دور ن کسچیه

 .دچار شود اتاحساس نگونهیبه ا



 ی در کودک   عقده حقارت   ش ی دا ی علل پ 

خاص در اندام   طیشرا  ای  رییوجود هر نوع تغ   عه یضا  ا یمنظور از نقص  ،برند  یرنج م  بدنی   عهیضا  ایهستند که از نقص    یکودکان  .1

   :مانند د.ساز یخارج م یعیکه آنرا از شکل و وضع طب،باشد یبدن م یها

 د حاز  شیب یالغر ای یچاق  -

 بزرگ یخال ها  -

 پوشیده شدن صورت از مو  -

 ماه گرفتگی  -

 سر  یطاس - 

 بدن فوق العاده پرمو -  

 زشت  ین یب -

 دو رنگ بودن چشمها  -

 ی گراز یدندانها - 

 عقب رفته  چانه - 

 ی عیطب ریبزرگ غ یها نهی س - 

 در زنان   دانهو اندام مر کلیتن و بدن زنانه در مردان و ه - 

 ن یکه کودک نازپرورده اول یاناخوانده در خانه بیرق  نیا  ،وجودگذاردیطفل خانواده قدم به عرصه وجود م نیکه دوم یهنگام . 2

و    یجیتدر  یچنانچه بچه اول به نحو.باشد   یو سخت روان  یتواند عامل بروز عوارض جد  یم،تازه آن بوده است   هکی  یفرمانروا

 . خواهد شد یروح دیبدون شک دچار لطمه شد،آماده نشده باشد شامدیپ نیمواجهه با ا یبرا یمنطق

  ی اجتماع  یزندگ  یهاتیرود تا با واقع  یبه آستانه بلوغ م  دنیکه با رس  میریگیرا در نظر م  یکودک ناسازگار  گریدر حالت د 

نیاز ،و به اصطالح نان شب حتاج یحداقل ما نیتام یبرا ردیقرار گ یمساعد طی شرا ریباشد و در مس اریاگر بخت با او ،آشنا شود

 یمشکل  یدوران کودک  یوانر  یها  بیماری  هیاز ناح  جهیو در نت  داشت  را نخواهد  طیو مبارزه با مح  کردن  تالش   و   رنجبه تحمل  

 .نخواهد آمد شیاو پ یبرا



و عمل   شهیاند یو آزادتربیت شده و آموزش میبینند  ینید ز یسخت و تعصب آم یها تیفشار و محدود تحتکه   یکودکان

واقع    یروان  بیماری هایدر معرض عواقب ناگوار    زین  دهندیاز دست م،محکم  یمقررات مذهب  و  دیشدنظم های  خود را در  

 . شوندیم

در معرض   احساس کند فرد است که موجب شود یاحساس حقارت در شخص رفتار تحریک کردناز عوامل موثر در  گرید یکی 

 . خود قرار گرفته است ان یافراد اطراف یزارینفرت و ب

 .با آنچه در باال آمد کامالً متفاوت است شانیا یو تجارب دوران کودک طیوجود دارند که شرا یگریگروه د 

عاقل    نیوالد  یممکن است از حسن تصادف دارا  ،مدهآ   ای به دن  ی اجتماع  ن ییاز طبقات پا  ر یفق  یکه در خانواده ها  یکودک:مثالً

 نیدر ا  دنآگاه و عالقمند باش،خود  یاو در محدوده امکانات طبقات  ی تیباشد که نسبت به امر پرورش و مساله ترب  یو مهربان

آنان   اطفو عو تیآنچنان شخص ،گناه ایشکست  کی یدردناک و پنهان  یقرار دارند که خاطره ها یکسان یبند میگروه از تقس

 . شدند دیدستخوش ضعف و احساس حقارت شد،برده ادیخود را از  یو ارزش انسان لتیفض کبارهیکه  کردهدار  حهیرا جر

 عقده حقارت   ش ی دا ی پ   اصلی   ی عالئم و نشانه ها 

  یعیطب  ر یاست که از مس  ی از درد و رنج عاطف  یاحساس حقارت ناش،احساس حقارت و عقده حقارت وجود دارد  نیب  یفرق اساس

 . شودیم نیگزیجااو  تیدر عمق شخصو افتهیبه درون فرد راه  خارج شده و و آزاد خود

از خاطرات  ابهامی دارند و عموماً در  یعاطف ریشه که  ،ساخته ذهنتصویرهای از  یااز مجموعه:که عقده عبارت است یدر حال 

 . شدند حبسدردناک و آزاردهنده  یوندهایو پ

حالت ترمز در .است که در حال ترمز به حرکت خود ادامه دهد  یل یدر نظر گرفتن اتومب  تیوضع  نیتجسم ا  یمثال برا  نیبهتر

بلکه مصرف ،کندیرا کم م  نیحرکت ماش  یچرخ ها که نه تنها گردش آن ها حت  یفشار دائم رو  کیوارد آمدن    یعنی  نیماش

شده دچار    ینیب  ش یپ  شیکوتاه تر از آنچه برا  ار یبس  یرا در زمان  نیماش،داده  شیافزا  یقابل توجه  زانیبه م   زیرا ن  نی سوخت بنز

 .سازد یم یاستهالک و فرسودگ

 .دهدیرخ م،بردیرنج م یدرون یو ناسازگارکشمکشها که از یاست که در انسان هنگام یتیفیدرست همان ک نیا

  یو قوا  کندیاعصاب را مصرف م  یروین،سازدیفرد وارد م  تیمدام بر شخص  یاست که فشار  یرمزتدر حکم    یدرونجنگ و جدال  

 کند.یف میرا هدر داده ضع یجسم 

 .خود باز گردند یعیو طب یعاد ریخواهند توانست به مس نیهم شخص و هم ماش،میرا رها سازها رمزدر هر دو حالت اگر ت



مبدل  یگرید تیفیبه ک اجی تدر یاحساس رخوت و خستگ،به طول انجامد بیشتریزمان  یدرون یتعارض و ناسازگار نیهرگاه ا 

 . شناسند یآن را ضعف اعصاب م دمکه عامه مر شودیم

  :عبارتند حاالت نیا یعالئم جسمان. 1

عالئم و آثار را  نیاگر عمق ا .العادهو ضعف فوق یاحساس مرگ و سست،یخواب یب یی کم اشتها،یعضالن یانقباض و رعشه ها

 . استع شده روشبعد از آن  سنین ای یکه از دوران کودک کنیمبرخورد میدار  شهیرترسی به  میبشکاف

و روان   تیشخص قیدق لیتحل قیو تنها از طر ستین  ساده ی مورد به سادگ  نیدر ا ی درون یهازهیانگ ات یبه جزئ ی ابیالبته دست 

 .کرد دایپ یکافشناخت درباره آنها توانیفرد م

 :آن یها تیو مسئول یاز زندگ زیگر .2

  اندازند.میرا بر دوش جامعه  مشکالت خود بار یتیاز هرگونه تعهد و مسئول به دوراز افراد هستند که  زیادی یگروه ها 

افراد به   نیا وجود آمدن یواقع لتهمه از ع ناًیقیبه شمار آورد  ،عصر نیا جامعهآنها را از مشکالت بزرگ  توانیدر واقع م 

 . کالهبرداران  و یا مثل معتادان،ستندیآگاه ن یدرست

آموزش  و    یپرورش  طیمح،یدوران کودک  اتیبا خصوص،دیآیدر ذهن افراد به وجود م  تیکه از مفهوم شکست و محرومری  یتصو

 . دارد یو اساس میرابطه مستق،آنان هیاول

او در    اهیو و  یالیخ  یابد که ارزش های  یدر م  هکباریو    گذاردیم  پایبه اجتماع    یکه در جوان  یمثالً کودک نازپرورده ناسازگار 

 تاریک یاس و نا امیدی فرو میرود.  چاهدر   وریزد ،کاخ رویاهایش فرو میندارد داریجامعه طالب و خر

سوق  ورطه سر خوردگی و ناکامی  به    را  فرد  ،در عشق  یناکام  ایامکان وجود دارد که شکست در کار و شغل و مقام    نیا  یحت

حال  یول،دهد هر  باشد   دلیل  در  چه  هر  علت  ا   یگمراه  زهیانگ،و  افراد  انحطاط  چ  نیو  فقد  ست ین  یزیگروه  به    انجز  اعتماد 

 یحاصل م  خیاالتشانو    اتو تصور  اهایرو  یبنا  ختنیو فرو ر  اتی با واقع  ناسازگاریکه از  ،زیادیاس  و    یهودگیاحساس ب،نفس

 .گردد

 : عشق کردن به فساد و سرکوب شیگرا. 3

انسان   در شانکه   هدانست یفکر یماندگ شده و آن را نشانه عقب یم یقد،که عشق و ازدواج ،اند دهیعق نیبر ا یاریبس هامروز 

 . کنندی م یپافشار یسبک فکر نیاز ا یبانیاما آنان که در پشت باشدنمیمتمدن 



آموزش    انیقربان،باشند  متمدن  ینهضت فکر  کی  به وجود آمدن  از آنکه عامل  شیکه خود ب،ستندیآگاه ن  قتیحق  نیاز ا 

 . باشند یآن م رانگریو و انبخشیکننده آثار ز پخشو  شیخو ینادرست به دوران کودک

 : اوهام و تصورات یایرها شدن در دن. 4

آرام بخش   یایبه دن،زش یغم انگ مسایلو  های دشوار یو فشار طاقت فرسا یکوشد تا از جهان واقع یحالت شخص م نیدر ا 

 . بخشد  یش را تسلیخو ه خاطر آزرد،آن یالیبخش خ یشاد یها یروزیها و پ یابی و در کام درون خود پناه ببرد یبایو ز

از رنج    ییرها  یبرا،کارگاه بگذراند  ای تمام ساعات روز را در دفتر تجارتخانه فروشگاه    اامرار معاش ناچار  یکه برا  یدختر جوان 

  یدل م  ،دهیکه د ییها  لمیقهرمانان ف  ییایبه عنوان عشق رو  شیخو  یهاتیو ماللت آور و جبران محروم  کنواختی  یزندگ  نیا

 . شودیرها م الیخ امواجدر آغوش و سپارند

 ، اوست  یاهایو شجاع رو  بایشاهزاده ز  نیو ا.است  انیافسانه پر  یندرال یکه س  ندیبیخود را چنان م،روشن آرزوها  مه یو در افق ن 

 . او شده است یتماشاسرشار از عشق و پرستش محو یزده با نگاه نیکه در برابرش زانو به زم

 درمان عقده حقارت 

وام و شدت تددر طول دوران رشد  ،شودی م  جادیطفل ناخوانده و مطرود ا  ریدر ضم   یکه از اول زندگ  یو حقارت  یامن  احساس نا

 . گردد یم او تیو موفق شرفتیسد راه پ و از بین بردهاعتماد به نفس و روح تفاهم را در او ،یدواریکه ام ییتا جا ابدییم

و احترام   یاست که بتواند دوست  یو صفات کامل  تیشخص  یابیباز  ،سالم و ثمربخش در گرو  یبه زندگ  یفرد  نیبازگشت چن

 . و استحکام بخشد  شیافزا شیخو یستگیبه شا را اومتقابالً اعتقاد و اعتماد ،او جلب کرده یرا به سو گرانید

با  ا  دیاو  کودک  اقفو  تیواقع  نیبه  در  اگر  که  ب  یگردد  مالطفت  و  عشق  م  بی نص  یاز   و    تواندیمانده  گذشت  با 

 ی و دست دوست ینندبب شیو ستا نیتحس دهیکه همه او را به د،شودچنان  یوشش و استقامت در بزرگ،کشجاعت،یشتندار یخو

 . دراز کنند سمت اوبه 

الزم است درباره آن   دور کنیم  شیو آن را از وجود خو  میبرس  یمنطق  یبا احساس حقارت خود به سازش  میآنکه بتوان  یبرا

 شناسی وانر  مشاوره. برای تشخیص این بیماری در خود یا اطرافیانتان میتوانید با تیم پشتیبانی  میکن  دایپ  یکاف  ییشناسا

 تماس بگیرید.مرکز مشاوره راز ماندگار 

و    یچگونگ  ههرگا  .میینما  یابیو ارز  لیرا با صداقت تحل  شیخو  یو اهداف و آمال زندگ  میشیندیبه خود ب  دیمنظور با  نیبد 

  م یراه خواه  نی از ا،میده  صیتشخ  ی اند به درستنظم گرفته  به آن    رسیدنرا که افکار و عواطف ما در جهت    یهدف  تیماه

 پی ببریم. شیخو یدرون ینقاط ضعف حقارت ها ییتوانست به شناسا

https://moshaveremandegar.com/professional-consultation/


خود را   درون یمبتوان شیاحوال خوشناختن  و  یدرون نگربا   که،احساس حقارت رها خواهد شد از بند وجود ما آنگاه قتیدر حق

مشترک   یو اعتقاد به عشق متقابل و همکار یشیو در پرورش عواطف از آزاد اند میها و عقده ها پاک ساز یخودخواه شک از

 یم. جو یاری اانسان ه

از جهات   یاری برخوردار است که او را در بس  خود   خاص  یهانهیزم  در  یکه هرکس از صفات مثبت و استعداد فطر  میشک ندار

 .بخشد یم یو برتر ازیامت گرانینسبت به د

  افتهیدست  ریچشمگ تیفقبه مو  شیخو یمرتبه در زندگ کیکه تنها  دیانجام داده باش یدیبار کار مثبت و مف کیاگر فقط  

ا  دیبا،دیباش بارها ها  دیتوان  یکه م  دی ردگواقف    قتیحق  نیبه  پ  دیبدرخش  گرید  یبارها و  با  را تحسین ها  خود    یهایروزیو 

بر آسمان   دیتوان  یو استعداد نهفته در وجود شما هست که از آن م  تی خالق  نیچرا که ا،د یساز  رهیو چشم ها را خ  دیزیبرانگ

 . خودتان بتابید تانیزندگ کیتار


