Οι παρακάτω εργασίες εκπονήθηκαν στα πλαίσια των σπουδών µου στο τµήµα
Ψυχολογίας.
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Στο λεξικό των Τεγόπουλου – Φυτράκη (1999) ο φθόνος ορίζεται ως κακεντρέχεια
και ως λύπη για την ευτυχία των άλλων ή τα αγαθά τους. Από αυτό συµπεραίνεται ότι
πρόκειται για ένα δυσάρεστο συναίσθηµα, µια καταστροφική εξέλιξη της ζήλιας που
γίνεται έκφραση θλίψης.

Είναι ένα από τα εφτά θανάσιµα αµαρτήµατα. Πολλοί έχουν ασχοληθεί µε το θέµα
και έχει µελετηθεί από διάφορες οπτικές και επιστήµες (φιλοσοφία, κοινωνιολογία,
ψυχολογία, πολιτική, θεολογία, λογοτεχνία). Συχνά, ειδικά στη λαϊκή παράδοση,
συνδέεται µε δεισιδαιµονίες και προκαταλήψεις. Ο Main (στον Kreeger, 1992)
αναφέρει ότι σε επίπεδο µεγάλων οµάδων οι άνθρωποι τείνουν να κρύβουν επιτυχίες,
προτερήµατα και πραγµατικές σκέψεις προκειµένου να αποφύγουν το φθόνο. Η
ανωνυµία εξασφαλίζει προστασία από το φθόνο.

∆ιάφοροι φιλόσοφοι ενδιαφέρθηκαν για το φθόνο. Ο Αριστοτέλης στην Ρητορική
αναφέρει ότι η άµιλλα είναι µια µορφή καλού φθόνου που µπορεί να καταλήξει και
στο θαυµασµό και στη µίµηση πραγµάτων που αρχικά φθονούσαµε. Ο Αριστοτέλης
ίσως είναι ο µόνος που εντόπισε θετικά στοιχεία στο φθόνο, καθώς η µετατροπή σε
µίµηση είναι σπάνια. Όλοι στέκονται στην καταστροφική διάσταση του φθόνου.

Σύµφωνα µε την άποψη του Καντ είναι ένα συναίσθηµα εγγενές στη φύση του
ανθρώπου. Όταν εκδηλώνεται γίνεται απεχθές ελάττωµα που βασανίζει το
υποκείµενο και επιδιώκει την καταστροφή της ευτυχίας των άλλων ανθρώπων. Ο
φθόνος σύµφωνα µε τον Καντ αντιµάχεται τον εαυτό του επειδή αποτρέπει να δούµε
το δικό µας αγαθό να επισκιάζεται από το αγαθό των άλλων (Epstein, 2005).
…..
Συνεχίζοντας την εξέταση των συναισθηµάτων από την άποψη της ηθικής είναι
ενδιαφέρον ο µηχανισµός που δηµιουργεί µνησικακία και φθόνο. Με αφορµή την
άποψη του Elster περί ηθικής αγανάκτησης ο ∆εµερτζής (2006) φθάνει στο
συµπέρασµα ότι αν λείπει η πεποίθηση της αλλαγής, η πίστη ότι η κατάσταση είναι
δυνατόν να διαφοροποιηθεί, τότε βιώνεται το συναίσθηµα του φθόνου. Από την άλλη,
η µνησικακία βιώνεται όταν λείπει η απόδοση υπαιτιότητας για την άδικη κατάσταση
ταυτόχρονα µε την πεποίθηση της αλλαγής. Το υποκείµενο που φθονεί
χαρακτηρίζεται από βαθιά αλαζονεία και ανασφάλεια. Φθονεί την επιτυχία και την
ευτυχία του άλλου, δεν την επιθυµεί για τον εαυτό του. ∆εν θέλει να την έχει ο άλλος,
ή δυνατόν να καταστραφεί. Όταν υπάρχει φθόνος δεν ισχύει το ‘θέλω ό,τι έχει’ που
ανάγεται στη ζήλια, αλλά το ‘θέλω να µην έχει, ό,τι έχει’ (∆εµερτζής & Λίποβατς,
2006).

Ο Λίποβατς (2006) επιχειρεί µια πολιτισµική προσέγγιση του φθόνου. Ξεκινά από τη
διαπίστωση ότι είναι ένα καθολικό συναίσθηµα. Σε όλους τους πολιτισµούς ο
άνθρωπος καλείται να δείξει ντροπή και να αποφύγει να εκδηλώσει φθόνο (κοινωνικό
άγχος). Ο φθονών είναι πάντα µόνος. Φθονεί τον άλλον χωρίς να έχει πραγµατική
σχέση µαζί του. Ο Schoeck, (στο ∆εµερτζής & Λίποβατς, 2006) αναφέρει ότι ο
φθόνος παρουσιάζεται ως ψυχαναγκαστική σύγκριση του φθονούντος µε τον άλλον.
Ο φθονών δεν έχει πραγµατικό όφελος παρά φανταστικό: θεωρεί τη φαντασιακή
εικόνα του εαυτού του εξυψωµένη και την εικόνα του άλλου ένα τιποτένιο
αντικείµενο που αξίζει να ταπεινωθεί. Η αφορµή δεν εξαρτάται από το µέγεθος της
διαφοράς από τον άλλον, αλλά από την κοινωνική και φαντασιακή απόσταση από
αυτόν. Πρόκειται για µια πραγµατική σχέση εντός µιας κοινής οµάδας. Εξαιρείται η
περίπτωση κατά την οποία µεσολαβεί µια ιδεολογία, παραδείγµατος χάρη, µια
κοινωνική τάξη µπορεί να φθονήσει µια άλλη. Γενικά, χρειάζεται πάντα να υπάρχει
το στοιχείο της σύγκρισης στο οικείο συναισθηµατικό περιβάλλον του φθονούντος
(∆εµερτζής & Λίποβατς, 2006).

Η ψυχανάλυση έδωσε µεγάλη έµφαση στο φθόνο. Ο Λίποβατς (2006) αναφέρει
σχόλια του Freud για το θέµα. Ο ναρκισσισµός δηµιουργεί φθόνο. Τα υποκείµενα
επιθυµούν να διατηρήσουν τις διαφορές από τους άλλους, ώστε έτσι να βρίσκουν τη
φαντασιακή τους ταυτότητα. Τις έχουν ανάγκη και όταν τείνουν να εξαλειφθούν
δηµιουργείται δυσφορία και επιθετικότητα.
……

Ο φθόνος κατέχει κεντρική θέση στη θεωρία της Μ. Klein. Η θεώρησή της είναι πιο
σφαιρική από τον Freud, ο οποίος εστίασε στον φθόνο του πέους. Τον διαφοροποίησε
από τη ζήλια και την απληστία. Ο φθόνος σύµφωνα µε τη θεωρία της Klein βιώνεται
σε µια δυαδική σχέση όπου το υποκείµενο φθονεί το αντικείµενο για κάτι που κατέχει
ή για µια ιδιότητά του και συνήθως µε όρους µερικών -

αντικειµένων. Ένα

υποκείµενο που φθονεί επιθυµεί την καλοσύνη του αντικειµένου (π.χ. το βρέφος
επιθυµεί την κατοχή του µαστού που το τρέφει). Επειδή δεν µπορεί να γίνει αυτό
στρέφεται εναντίον της καλοσύνης του αντικειµένου για να εξαλείψει την πηγή των
φθονερών συναισθηµάτων. Αυτή η καταστροφική πλευρά γίνεται επικίνδυνη για την
εξέλιξη του ατόµου αφού η πηγή καλοσύνης µετατρέπεται σε κακό αντικείµενο µε
συνέπεια να µην µπορούν να επιτευχθούν θετικές ενδοβολές. Ο φθόνος δηλαδή, αν
και προκαλείται από την πρωτογενή αγάπη και το θαυµασµό φτάνει να διακατέχεται
από το ένστικτο του θανάτου. Αποτελεί την πιο πρώιµη άµεση εξωτερίκευση του.
Έντονα συναισθήµατα φθόνου οδηγούν στην απελπισία. Το ιδεώδες αντικείµενο έχει
ανατραπεί. ∆εν υπάρχει ελπίδα αγάπης ή βοήθειας από πουθενά. Το υποκείµενο µε το
φθόνο του έχει καταστρέψει τα καλά αντικείµενα µε συνέπεια να νιώθει ενοχή και ότι
καταδιώκεται από αυτά. Ένας φαύλος κύκλος αναπτύσσεται όπου ο φθόνος εµποδίζει
την θετική ενδοβολή και άρα την ανακούφιση και την ωρίµανση, πράγµα που µε τη
σειρά του αυξάνει το φθόνο (Σήγκαλ, 2001).

Ο Bion, µαθητής της Klein, θεώρησε τον φθόνο µε παρόµοιο τρόπο. Η βίαιη αγάπη
σε συνδυασµό µε την αβάσταχτη µαταίωση έχουν απεχθή αποτελέσµατα. Την συνδέει
µε την σκληρότητα, η οποία απευθύνεται τόσο στον εαυτό όσο και σε άλλα πρόσωπα.
Το ‘αντικείµενο’ συµβολικά έχει εξοντωθεί από τον φθονερό άνθρωπο (Sandler,
2005). Θεωρούσε ότι µια µορφή πρώιµου και εµφανή φθόνου είναι ικανή να εξηγήσει

την ανικανότητα ψυχωτικών ασθενών να βρουν ικανοποίηση ακόµα και µε την χρήση
παραισθήσεων, ενός παντοδύναµου ψυχωτικού µηχανισµού (Lopez – Corvo, 2003).

Η ψυχολογία του Εγώ δίνει µια εναλλακτική ερµηνεία για την προέλευση του
φθόνου. Σε αντίθεση µε την εξήγηση της ενστικτικής βάσης, το συνδέει µε το
ναρκισσιστικό τραύµα. Η µαταίωση των αναγκών του, υποστηρίζει η ψυχολογία του
Εγώ, οδηγεί σε οργή, κατατεµαχισµό και εξάντληση. Ο φθόνος αντιπροσωπεύει µια
παραλλαγή της ναρκισσιστικής οργής (Stone, 1992).

Συνεχίζοντας σε ψυχαναλυτικές απόψεις, παρουσιάζει ενδιαφέρον η ένταξη του
φθόνου σε ένα βιοψυχοκοινωνιολογικό µοντέλο από τον R.Whitman (στον Stone,
1992). Σε βιολογικό επίπεδο ο φθόνος περιλαµβάνει φυσικές συνιστώσες όπως ο
φθόνος του αρσενικού προς το γυναικείο στήθος ή την ικανότητα να βλάψει τα παιδιά
του. Σε ψυχολογικό επίπεδο ο φθόνος αγγίζει τις γνωστικές διαδικασίες και τη
συναισθηµατική ευαισθητοποίηση του ατόµου. Σε κοινωνικό επίπεδο ο φθόνος
εντοπίζεται στην απόκτηση και επίδειξη υλικών αγαθών και πλούτου. Η εµµονή σε
οποιαδήποτε από αυτές τις συνιστώσες διαταράσσει την αυτο-εκτίµηση και την
εσωτερική ισορροπία του ατόµου (Stone, 1992).

Ο Hopper (2000), µέσα από κλινικές παρατηρήσεις σε θεραπευτικές οµάδες έγραψε
για το συναίσθηµα του φθόνου, όπως αναδύεται σε αυτές. Παρατήρησε ότι είναι
πάντα επώδυνο, συµβαδίζει µε µια αίσθηση κενού και απαξίωσης των πάντων.

Εκµηδενίζει µάλιστα την ικανότητα των ανθρώπων να αισθάνονται ελπίδα και
αισιοδοξία.

Στη θεωρία του για το Anti – Group ο Nitsun (1996) προχώρησε πέρα από την
εµφάνιση του φθόνου σε µια δυαδική σχέση. Τονίζει τις αντιθεραπευτικές δυνάµεις
που µπορεί να αναπτυχθούν σε µια θεραπευτική οµάδα. Η ανάδυση του φθόνου και
του ανταγωνισµού κατέχουν βασική θέση στη θεωρία του. Το Anti – Group
περιγράφεται σαν µια σειρά συνειδητών και ασυνείδητων στάσεων ή παρορµήσεων
που εκδηλώνονται µε διάφορους τρόπους και απειλούν την ενότητα, την καλή
λειτουργία και τη θεραπευτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας. Ο Nitsun
παρατήρησε ότι ο φθόνος σε µια θεραπευτική οµάδα εµφανίζεται τόσο προς το
θεραπευτή, όσο µεταξύ των µελών, αλλά και προς την οµάδα ως όλον. Συσχετίζει τη
δυσκολία επεξεργασίας του φθόνου µε τα συναισθήµατα ντροπής και ταπείνωσης που
συνοδεύουν το φθόνο. Η επιµονή µιας θεραπευτικής οµάδας να ασχοληθεί µε αυτές
τις συναισθηµατικές δυσκολίες όχι µόνο δεν επαυξάνει τις καταστροφικές τάσεις
αλλά προσδίδει δύναµη στα µέλη και οδηγεί σε ωφέλιµα θεραπευτικά αποτελέσµατα.
(αποσπάσµατα από το δεύτερο µέρος περί της Λύσης του Φθόνου).
Στην ψυχαναλυτική βιβλιογραφία αναφέρονται οι εννιά µηχανισµοί άµυνας που
επιστρατεύει το Εγώ εναντίον του φθόνου όπως αναφέρθηκαν από την M.Klein.
•

Εξιδανίκευση.

•

Σύγχυση.

•

Αποµάκρυνση από τη µητέρα προς άλλους ανθρώπους.

•

Απαξίωση του αντικειµένου.

•

Απαξίωση του εαυτού.

•

Η άπληστη εσωτερίκευση του µαστού.

•

Κατεύθυνση του φθόνου σε άλλους.

•

Κατευνασµός συναισθηµάτων αγάπης και εντατικοποίηση του µίσους.

•

Εκδραµάτιση σε ψυχαναλυτικό πλαίσιο (Kreeger, 1992).

Ο Wooster (1998) προτείνει τη λύση του φθόνου µέσω της ζήλιας. Τονίζει τη
σηµασία της λύσης του φθόνου για έναν άνθρωπο µέσω εσωτερικής διεργασίας, µέσω
της επιδίωξης επικοινωνίας µε τους δικούς του ανθρώπους αλλά και τους ανθρώπους
του ευρύτερου περίγυρου. Το κέρδος είναι µεγάλο από µια τέτοια προσπάθεια όσο
δύσκολη κι αν είναι, όσο κι αν ανακαλύπτει κανείς την καταστροφική πλευρά του
εαυτού του.
…..
Μέσα από τους τρεις παράγοντες που τοποθετούν σε δυο κατηγορίες τους
φθονούντες, η Berman (2007) αφήνει να φανεί µια έννοια ελπίδας που εµπεριέχεται
στο φθόνο: την ελπίδα της ισοτιµίας και της επίτευξης. Ο φθόνος µπορεί να γίνει ένα
σηµείο εκκίνησης για δράση. Η µια κατηγορία φθονούντων είναι αυτή που λειτουργεί
διαβρωτικά και καταστροφικά. Η άλλη είναι αυτοί που έχουν την τάση για
αυτενέργεια και ισοτιµία. Οι τρεις παράγοντες που τους διαφοροποιούν έχουν να
κάνουν µε:
1. Ευαισθητοποίηση, συνειδητότητα και κατοχή του συναισθήµατος.
2. Αυτο-εκτίµηση και ικανότητα κριτική του εαυτού σαν µέρος της αυτο εικόνας.
3. Αίσθηµα δικαιοδοσίας ή αξίας εαυτού.

Οι φθονούντες λοιπόν που µοχθούν και κάνουν την αυτοκριτική τους είναι αυτοί που
επιτυγχάνουν τη συνειδητοποίηση του φθόνου τους, έχουν πίστη στις ικανότητες τους
και θετική εκτίµηση της αξίας τους ως άνθρωποι. Αντίθετα, οι φθονούντες που έχουν
την τάση να γίνονται καταστροφικοί δεν αναγνωρίζουν αυτή τους την τάση και δεν
την ελέγχουν. Έχουν την τάση να βλάπτουν τους άλλους αντί να προάγουν τους
εαυτούς τους. Η αποφυγή πηγάζει από το φθόνο. Άνθρωποι που αναγνωρίζουν τον
φθόνο τους αλλά δεν έχουν υψηλές προσδοκίες για τον εαυτό τους προτιµούν να
αποφεύγουν την πρόκληση και να παίρνουν αποστάσεις σε πιο ήρεµες και αδιάφορες
κοινωνικές καταστάσεις. Πολλές φορές ο φθόνος σε αυτήν την περίπτωση
αντικαθιστά την θλίψη. (Berman 2007).
……
Μια διαπίστωση για την αντιµετώπιση του φθόνου που κουβαλά κάθε άνθρωπος και
παρατηρείται σε µια κοινωνική πραγµατικότητα είναι η εξής: η περίπτωση της
καθαρής µετουσίωσης σε πράξη είναι σπάνια και η καθηµερινότητα αποκαλύπτει και
ενισχύει σύνθετες, διφορούµενες καταστάσεις όπου συνυπάρχουν µετουσιωτικά
ηθικά στοιχεία µε ιδιοτελή, νευρωτικά συµπτώµατα. Το ‘καλό’ σύµπτωµα αντιτίθεται
στο ‘κακό’ σύµπτωµα. Οι άνθρωποι αντί να φθονούν ο ένας τον άλλον, επιδίδονται
σε δηµιουργικές πράξεις, απόκτηση κριτικής, ορθολογικής γνώσης και επιδεικνύουν
θεµιτό ανταγωνισµό σε υγιή κοινωνικά πλαίσια (∆εµερτζής & Λίποβατς 2006).
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Εαυτός και διαλογικότητα στην Ψυχολογία. Vygotsky και άλλες
προσεγγίσεις

Σεµινάριο: Πολιτισµική και Ιστορική Ψυχολογία. Εποπτεύων καθηγητής: Μανώλης
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Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι σχέσεις και δοµές µεταξύ των διαφόρων ψυχικών λειτουργιών ονοµάστηκαν από
τον Vygotsky ψυχολογικά συστήµατα. Κατά την ιστορική ανάπτυξη της ανθρώπινης
συµπεριφοράς αυτές µεταβάλλονται, τροποποιούνται και εµφανίζονται καινούριες
οµαδοποιήσεις, οι οποίες είναι άγνωστες στις προηγούµενες βαθµίδες. Τα ψυχικά
συστήµατα οφείλουν να εξετάζονται στη βάση των διαλειτουργικών αλλαγών και όχι
απλά στις ενδολειτουργικές αλλαγές.
Η θεωρία των ψυχολογικών συστηµάτων επέτρεψε την εξήγηση τόσο της
αναπτυξιακής διαδικασίας των ψυχικών λειτουργιών όσο και της αποσύνθεσης τους.
Αυτή γίνεται έκδηλη σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, όπως στη σχιζοφρένεια.
Τέσσερις βασικές θέσεις συνοψίζουν τη νέα διάσταση στη εξέταση των ψυχικών
λειτουργιών που προσέφερε η πολιτισµική ψυχολογία του Vygotsky. Παρουσιάζονται
παρακάτω:
1. Η διάρθρωση των ψυχικών λειτουργιών µετασχηµατίζεται σε διαφορετικά
στάδια ανάπτυξης του παιδιού.
2. Η νόηση είναι η σηµαντικότερη ψυχική λειτουργία και επηρεάζει το
χαρακτήρα και την εκτέλεση των άλλων ψυχικών λειτουργιών.

3. Η νόηση εξετάζεται από την σκοπιά της σηµασίας των λέξεων. Αυτό σηµαίνει
ότι η σηµασία είναι καθοριστική για την κατανόηση όχι µόνο της νόησης
αλλά και της συνείδησης.
4. Η σηµασία των παιδικών λέξεων µεταβάλλονται σε διαφορετικά στάδια της
ανάπτυξης του παιδιού. Άρα, η πρωταρχική αφοµοίωση της σηµασίας των
λέξεων δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή µιας πολύπλοκης νοητικής
επεξεργασίας.
Η συστηµατική έρευνα της αµοιβαίας σχέσης ανάµεσα στις ψυχικές λειτουργίες και η
µελέτη του µετασχηµατισµού της δοµής τους στη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού
άνοιξε νέους δρόµους στην ψυχολογία (∆αφέρµος, 2002).
Οι ψυχικές διαδικασίες σύµφωνα µε την Πολιτισµική ψυχολογία µετασχηµατίζονται
σε διαφορετικές φάσεις της πολιτισµικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας. ∆ίνεται
έµφαση στην κοινωνική και πολιτιστική διάσταση των διαφορών των ψυχικών
λειτουργιών και απορρίπτονται οι απλουστευτικές βιολογικές ερµηνείες. Η αντίληψη
εξαρτάται από την κοινωνική πρακτική, στα πλαίσια της οποίας διαµορφώνεται και
µετασχηµατίζεται το σύστηµα κωδίκων εισαγωγής, επεξεργασίας, ταξινόµησης της
πληροφορίας

από

πραγµατικότητας

τον
µέσα

εξωτερικό
από

τις

κόσµο.

Η

διαδικασίες

νοητική

αντανάκλαση

αφαίρεσης

και

της

γενίκευσης

µετασχηµατίζεται σε διαφορετικές φάσεις της κοινωνικής, πολιτισµικής και
οικονοµικής ανάπτυξης. Η συµµετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν συµβάλλει
µόνο στην εκµάθηση δεξιοτήτων αλλά παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαµόρφωση της
νόησης και της ροής όλων των ψυχικών λειτουργιών.
Άλλο ένα συµπέρασµα στο οποίο έφτασαν οι θεµελιωτές της Πολιτισµικής
Ψυχολογίας µέσα από έρευνες αφορά τις ιδιοµορφίες στη χρήση λογικών µορφών οι
οποίες βρίσκονται σε συνάρτηση µε την πολιτισµική εµπειρία των ατόµων. Τα
ελλείµµατα στη διαφοροποίηση νόησης και πρακτικής δραστηριότητας είναι ο
αποσπασµατικός χαρακτήρας της ίδιας της νοητικής σύλληψης της πραγµατικότητας
και η δυσχέρεια στη λογική συγκρότησή της, όταν παρουσιάζονται αντικείµενα που
ξεφεύγουν από την προσωπική εµπειρία του ατόµου.
Ένα άλλο βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από τις έρευνες είναι ότι η ελλιπής
διαφοροποίηση

του

ατοµικού

«Εγώ»

από

το

συλλογικό

«Εµείς»,

είναι

χαρακτηριστικό ατόµων σε αποµακρυσµένες και όχι εύρωστες οικονοµικά περιοχές.

Η αυτό-αντίληψη των ατόµων διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε τις απόψεις των
άλλων γύρω τους, οι σηµαντικοί «Άλλοι». Η ελλιπής διαφοροποίηση του «Εγώ» από
το «Εµείς», η απουσία επαρκούς εξατοµίκευσης και η κυριαρχία κοινοτικών δεσµών
αποτελούσε, ίσως µια από τις αιτίες ελλιπούς διαφοροποίησης της νόησης σε σχέση
µε τις υπόλοιπες ψυχικές διαδικασίες (∆αφέρµος, 2002).
…..

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Η θεωρία των συναισθηµάτων και η ανάπτυξή της είναι µοναδικές σε σχέση µε τα
υπόλοιπα πεδία της ψυχολογίας. ∆ιάφορες προσεγγίσεις έχουν επηρεάσει την έρευνα
και τη µελέτη των συναισθηµάτων. Συνοπτικά, µπορεί να ειπωθεί ότι η
νατουραλιστική προσέγγιση µετακίνησε την σκέψη από την σχολαστική, θεοκρατική
σκοπιά που κυριαρχούσε, ενώ ο συµπεριφορισµός ήρθε να προσθέσει νέες διαστάσεις
(Vygotsky, 1993).
Η ίδρυση της ψυχολογίας των συναισθηµάτων αποδίδεται στον Κάρολο ∆αρβίνο.
Βασισµένος σε παρατηρήσεις έγραψε το βιβλίο «Η Έκφραση των Συγκινήσεων στον
Άνθρωπο και στα Ζώα» (Oatley and Jenkins, 2004). Ανέδειξε τη σύνδεση των
ανθρώπινων συναισθηµάτων µε τις αντίστοιχες συναισθηµατικές και ενστικτώδεις
αντιδράσεις που παρατηρούνται στα ζώα. Τα συναισθήµατα έχουν ζωική καταγωγή
και εξηγούνται βιολογικά από την εξέλιξη του ανθρώπου (Vygotsky, 1993). Οι
εκφράσεις των συναισθηµάτων συµπέρανε, προέρχονται από συνήθειες που στο
εξελικτικό παρελθόν του ανθρώπου ήταν κάποτε χρήσιµες. Βασίζονται σε
µηχανισµούς τύπου αντανακλαστικών. Οι εκφράσεις που παρατηρούνται σε ενήλικες
δείχνουν τη συνέχεια των µηχανισµών συµπεριφοράς των ενηλίκων ανθρώπων σε
σχέση µε εκείνους των ζώων και των βρεφών. Τα συναισθήµατα έχουν πρωτόγονη
διάσταση. Συνδέουν τον άνθρωπο µε το εξελικτικό του παρελθόν (Oatley and
Jenkins, 2004).
Έτσι, θεµελιώθηκε η θεώρηση του υλισµού στη συµπεριφορά. Πρεσβεύει ότι µπορεί
να µελετηθεί πλήρως βάσει των λειτουργιών του εγκεφάλου και του υπόλοιπου
νευρικού συστήµατος, χωρίς να είναι ανάγκη η αναφορά σε αφηρηµένες διαδικασίες
ενός άυλου νου που ελέγχει τις πράξεις µας.

Η θεωρία του Κ. ∆αρβίνου πυροδότησε σηµαντικές εξελίξεις. Καταρχήν έδωσαν
ώθηση στις θετικιστικές και βιολογικές προσανατολισµένες σχολές που µε τη σειρά της
οδήγησε στην ρουντιµενταριστική θεωρία εξετάζοντας τα συναισθήµατα σε συνάρτηση µε το
παρελθόν. Ο Ribot, κύριος εκπρόσωπος του ρεύµατος υποστήριξε ότι τα συναισθήµατα

φθίνουν. Είναι οι τσιγγάνοι της ψυχής µας. Εύκολα έτσι, κατέληξαν στο συµπέρασµα
ότι ο άνθρωπος του µέλλοντος θα είναι χωρίς συναισθήµατα. Ήταν χρήσιµα για
λόγους προσαρµογής και επιβίωσης κατά το παρελθόν του είδους. Έτσι όµως
οπισθοδρόµησε η µελέτη του πεδίου και ειδικά ό,τι είχε να κάνει µε τον εµπλουτισµό
των συναισθηµάτων κατά την παιδική ηλικία. Κι αυτό επειδή ακολουθήθηκε η
υπόθεση ότι η σειρά εξέλιξης των συναισθηµάτων χαρακτηριστική της παιδικής
ηλικίας έχασε την αξία της ως πεδίο µελέτης αφού πρόκειται να πεθάνουν (Vygotsky,
1993).
……..

Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ

Η Ψυχαναλυτική σκέψη έδωσε τη δική της απάντηση στο θέµα των ανθρωπίνων
συναισθηµάτων. Πρώτος ο Freud µε την κλινική του πρακτική απέρριψε την
προτεραιότητα της ανάλυσης των οργανικών στοιχείων που συνοδεύουν τις
συναισθηµατικές εκδηλώσεις. Απέρριψε πριν από τον Cannon το δυισµό του James
και άσκησε κριτική συνολικά στη θεωρία του. Μάλιστα µίλησε και σκληρά λέγοντας
ότι δεν προσέφερε τίποτα στη µελέτη των συναισθηµάτων.
Βασισµένος στη µελέτη ψυχοπαθολογικών καταστάσεων ανέδειξε την έντονη
δυναµική της συναισθηµατικής ζωής. Μια δυναµική που έχει τις ρίζες της στην
παιδική ηλικία και τα πρώτα στάδια της εξέλιξης. Ανεξαρτήτως της λανθασµένης
αιτιολόγησης σε σεξουαλικά κίνητρα και επιθυµίες ισχυρίστηκε κάτι σωστό: το
συναίσθηµα του φόβου δεν εµφανίζεται αυθύπαρκτα, ξαφνικά. Υπάρχει µια
διαφοροποίηση ενός πυρήνα που εµπεριέχει αντικρουόµενα συναισθήµατα. Είναι η
ενδοψυχική σύγκρουση που επιφέρει φόβο.
Η µέγιστη συνεισφορά του Freud έγκειται στο ότι εισήγαγε τη διαµόρφωση της
προσωπικότητας και στα συναισθήµατα. Τα συναισθήµατα ενός ατόµου όταν ήταν
παιδί δεν είναι τα ίδια µε την ενήλικη ζωή του. Τα συναισθήµατα δεν µπορούν να

γίνουν κατανοητά έξω από τη δυναµική της ανθρώπινης ζωής συνολικά (Vygotsky,
1993).
Ασφαλώς συνεχίζει ο Vygotsky, (1993) ο Freud ήταν τόσο νατουραλιστής όσο και ο
James στην προσέγγιση των συναισθηµάτων. Ερµήνευσε την ανθρώπινη ψυχή ως µια
σαφή φυσική διαδικασία τοποθετώντας τη δυναµική αλλαγών µόνο σε ειδικά φυσικά
όρια.
Ο µαθητής του Freud, ο Adler έδωσε µια σηµαντική διάσταση στη θεωρία του
ζητήµατος.

Μέσω

παρατήρησης

ανέδειξε

τον

κοινωνικό

χαρακτήρα

των

συναισθηµάτων. ∆εν είναι ενστικτώδης όπως στα ζώα. Τα συναισθήµατα είναι ένα
από τα πλαίσια που διαµορφώνουν τον χαρακτήρα ενός ατόµου. Ο χαρακτήρας
διαµορφώνεται από τις συναισθηµατικές εµπειρίες. Η θεώρηση αυτή έδωσε
τροµακτικές διαστάσεις στη µελέτη των ανθρώπινων συναισθηµάτων. Πρώτη φορά
συνδέθηκαν µε διαδικασίες διαµόρφωσης της βασικής ψυχολογικής δοµής της
προσωπικότητας (Vygotsky, 1993).
……

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Vygotsky επηρεάστηκε από τη φιλοσοφική άποψη του Spinoza για να διαµορφώσει
την άποψη για τα συναισθήµατα. Το σώµα και το πνεύµα δεν αποτελούν
αποκοµµένες υποστάσεις, αλλά ένα και το αυτό. Τα συναισθήµατα στο σύνολό τους
υποτάσσονται στους νόµους της φύσης και δεν είναι αποτέλεσµα της θέλησης, της
επιλογής ή της υποκειµενικής αυθαιρεσίας.
Η θεωρία του Spinoza έδωσε τη δυνατότητα υπέρβασης της προδιαλεκτικής
µεταφυσικής αντιπαράθεσης όλων των δυϊσµών που είχαν εκφραστεί στο
συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο µελέτης. Η πολιτισµική θεωρία του Vygotsky
κατάφερε τελικά να ξεφύγει από το Καρτεσιανό µεθοδολογικό δυϊσµό. Η
επεξεργασία της αντίληψης για την ενότητα των νοητικών και συναισθηµατικών
διαδικασιών κινήθηκε στην κατεύθυνση υπέρβασης της δυϊστικής θεώρησης της
συνείδησης και της αντιπαράθεσης νοησιαρχικής και νατουραλιστικής θεώρησης των
συναισθηµάτων (∆αφέρµος, 2002).

Στα πλαίσια αυτά επιχειρήθηκε σύνδεση των αλλαγών της συναισθηµατικής ζωής µε
ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Έγινε συσχέτιση σκέψης - συνείδησης µε
συναισθήµατα. Π.χ. στον αυτισµό όπου η διαταραχή δεν βρίσκεται στο διανοητικό ή
στο συναισθηµατικό αλλά στην σχέση µεταξύ τους (Vygotsky, 1993).
Από τις ψυχοφυσιολογικές µελέτες αποδείχτηκε ότι το ανατοµικό υπόστρωµα των
συναισθηµάτων βρίσκεται στον εγκέφαλο και µάλιστα στην υποθαλάµια περιοχή.
Έτσι, ενισχύεται η ψυχοσωµατική ενότητα. Η εξέταση των συναισθηµάτων δεν
διαφέρει από τις άλλες γνωστικές λειτουργίες. Αυτή η απόδειξη είναι σηµαντική
επειδή τοποθετεί τη µελέτη των συναισθηµάτων στη βάση εξέτασης µε τις ίδιες
µεθόδους που χρησιµοποιούνται και στα άλλα γνωστικά πεδία της ψυχολογίας. Μέσα
από την πολιτισµική θεωρία ξεκινά πλέον η µελέτη της ανάπτυξης των
συναισθηµάτων στην παιδική ηλικία σε µια καινούρια βάση. Αντιµετωπίζεται ως ένα
στοιχείο διαµόρφωσης της προσωπικότητας και του χαρακτήρα ενός ατόµου. Σε αυτό
πρωτοπόρος είναι η ψυχαναλυτική σχολή σκέψης αλλά παρέµενε αποκλειστικά στην
κλινική σκοπιά.
Το κοινωνικό στοιχείο προϋποθέτει το πολιτισµικό στοιχείο. Η ανάπτυξη των
συναισθηµάτων θεωρείται µέσα από τα πολιτισµικά στοιχεία που τη διαµορφώνουν,
µέσα από τις προσλαµβάνουσες που έχει ένα αναπτυσσόµενο παιδί. Μελέτες
κοινωνικών ανθρωπολόγων ενισχύουν αυτόν τον ισχυρισµό. Η εξέλιξη των
συναισθηµάτων δεν θα µπορούσε να εξαιρεθεί. Με διαφορετικό τρόπο π.χ.
προσλαµβάνουν τα συναισθήµατα στην ιαπωνική κουλτούρα και µε διαφορετικό
τρόπο στη νοτιοαµερικανική.
Εδώ εισάγεται και το στοιχείο του ιστορικού γίγνεσθαι στη µελέτη ψυχικών
λειτουργιών και κατανόησης συµπεριφορών. Οι πολιτισµοί εξελίσσονται µε το
πέρασµα των αιώνων. Μοιραία αυτό αντανακλά και στις συναισθηµατικές αποκρίσεις
και στους επικοινωνιακούς κώδικες. Στον ίδιο τόπο αλλιώς «επιτρεπόταν» η
εκδήλωση π.χ. της χαράς ή της συγκίνησης και αλλιώς εκδηλώνονται οι απόγονοί
τους 2500 χρόνια µετά. Άραγε οι αρχαίοι Έλληνες βίωναν στρες µε την έννοια που το
βιώνουµε εµείς οι σύγχρονοι κάτοικοι της Ελλάδας ή µήπως είναι αποκλειστικό
προϊόν του σύγχρονου δυτικού πολιτισµού;
Υπό το πρίσµα της Πολιτισµικής – Ιστορικής Ψυχολογίας τα ατοµικά συναισθήµατα
µετουσιώνονται και καθίστανται κοινωνικά συναισθήµατα και αντιστρόφως. Τα

κοινωνικά συναισθήµατα δεν θεωρούνται ως ξένα και εξωτερικά προς τα άτοµα και
µετασχηµατίζονται σε προσωπικά συναισθήµατα των κοινωνικών υποκειµένων
(∆αφέρµος, 2002).
Αναδεικνύεται ο δυναµικός χαρακτήρας της ανάπτυξης των συναισθηµάτων.
Πρόκειται για αλληλεπίδραση και επικοινωνία. ∆εν είναι µια στατική ή γραµµική
διαδικασία. Οι σύγχρονες µελέτες µε τις νέες νευροαπεικονιστικές µεθόδους του
εγκεφάλου ήρθαν να διευρύνουν τα ευρήµατα που υποψιάστηκε ο Cannon.
Ταυτόχρονα µε το θρίαµβο της περιφερικής θεωρίας, επιβεβαιώνονται και οι απόψεις
του δυναµικού χαρακτήρα των γνωστικών λειτουργιών και των συναισθηµάτων µε
την πλαστικότητα που αποδείχτηκε ότι έχει ο εγκέφαλος. Πλαστικότητα που έχει να
κάνει σαφέστατα µε πολιτισµικά στοιχεία που αφοµοιώνει και αναπαράγει.
Εδώ υπεισέρχονται οι έννοιες της δράσης και της δηµιουργικότητας ως παράγοντες
εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, έννοιες απόλυτα συνυφασµένες µε την υποκειµενική
συναισθηµατική εµπειρία που δίνει ώθηση. Ο πολιτισµός σύµφωνα µε τον Vygotsky,
παρέχει το περιεχόµενο της συνείδησης µέσω των κοινωνικών κανόνων, τις
δραστηριότητες, τους συγκεκριµένους ρόλους και τις πεποιθήσεις (Cole and Cole,
2001). Μήπως όµως αυτές όλες οι πτυχές της κοινωνικής ζωής δεν διαµορφώνουν και
ένα συναισθηµατικό κλίµα, µια ατµόσφαιρα που είτε ευνοεί την τάση αυτονόµησης
του παιδιού είτε την καταστέλλει; Άλλωστε όπως τόνισε και ο Vyotsky (στο Cole and
Cole, 2001), ο πολιτισµός θέτει τους όρους του διαλόγου ανάµεσα στο παιδί και στις
δοµές εξουσίας. Αυτός ο διάλογος εσωτερικεύεται ως συνείδηση. Μια οικογένεια,
µια κοινότητα, µια κοινωνία µε τις δοµές της λοιπόν, θα διαµορφώσει ένα κλίµα
µάθησης για τα νεαρά µέλη της που θα τα ενισχύει µε συναισθήµατα χαράς και
ικανοποίησης µέσα από την εµπειρία της ανακάλυψης του κόσµου, την δράση, την
δηµιουργικότητα και τελικά την αλλαγή και το προχώρηµα. Από την άλλη, µια µορφή
εξουσίας που επιθυµεί να διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση θα διαµορφώσει ένα
συναισθηµατικό κλίµα όπου θα κυριαρχούν δυσάρεστα συναισθήµατα, π.χ. άγχους
και φόβου µε συνέπεια και την έγερση του θυµού των νέων ανθρώπων από την
στιγµή που η αντιµετώπισή τους είναι στείρα και δεν ευνοεί την ετοιµότητά τους για
αλλαγή. Η αποµόνωση που είναι διάχυτη στη σύγχρονη δυτική κοινωνία πόσο ευνοεί
τελικά την ανάπτυξη της ατοµικής και της κοινωνικής σκέψης; Το συναισθηµατικό
κλίµα «αποµόνωσης» πόσο διαµορφώνει και διαµορφώνεται από την ανάπτυξη της
αλληλεπίδρασης σκέψης και γλώσσας (επικοινωνίας), σύµφωνα και µε το µοντέλο

ανάπτυξης του Vygotsky; Τελικά τι συνείδηση διαµορφώνεται στους νεαρούς
µαθητές σήµερα;
Ερωτήµατα επίσης εγείρονται και για την εξέταση των συναισθηµάτων από την
ψυχολογία σήµερα. Επιδιώκεται η προαγωγή της επιστηµονικής εγκυρότητας της
ψυχολογίας µε ποσοτικές µεθόδους έρευνας και την χρήση στατιστικών εργαλείων.
Τα πειραµατικά υποκείµενα – άνθρωποι κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών
προσπαθούν να βιώσουν και να αισθανθούν σε τεχνητές συνθήκες ή σύµφωνα µε
προκαθορισµένα σενάρια. Έπειτα, µετριούνται οι επιδόσεις τους ή οι απαντήσεις που
φανερώνουν στάσεις. Μπαίνουν σε νούµερα και στατιστικές και γενικεύονται οι
αντιδράσεις εκείνης της στιγµής. Ανταποκρίνονται όµως στην πραγµατικότητα αυτές
οι µελέτες των συναισθηµάτων; Μάλλον όχι. Κατά τη γνώµη του συντάκτη είναι
αποσπασµατικές και χάνουν το στοιχείο της ολότητας, της ψυχικής πραγµατικότητας
όπως έχει διαµορφωθεί από τις αλληλεπιδράσεις του υποκειµένου µε το κοινωνικό
του περίγυρο ο οποίος µε τη σειρά του έχει διαµορφωθεί σε ένα πολιτισµικό –
ιστορικό περιβάλλον. Αυτό το συναισθηµατικό κλίµα δεν αντικατοπτρίζεται σε
ποσοτικές µεθόδους. Ίσως µόνο οι έρευνες πεδίου µπορούν να συµπληρώσουν την
εικόνα και τότε να µπορεί να γίνει λόγος για πραγµατική επιστήµη που να επιδέχεται
µεγαλύτερη γενίκευση. Τελικά το σίγουρο είναι ότι αυτό που πεθαίνει είναι ο δυϊσµός
του Καρτέσιου και όχι τα συναισθήµατα.
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