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 يادداشت مترجم

 و تازيانه فرود آمد و... 
 وه نكرد     باز شِكْ

 خواهي كجاي اطلسِ تاريخ را تو مي     
 به آبِ حرف بشويي؟     
 قان را؟و قصرِ قيصر را؟ و تاج خا     
 

 م، در يك خانوادة يهودي در اتـريش بـه           1905مانس اشپربر به سال     
اش تحت فشار جو ضد يهود، به وين          مدتي بعد او به همراه خانواده     . دنيا آمد 

هـا،   هـا، مـوزه   ها، نمايشگاه خانه  هاي بزرگ، نمايش    كتابخانه. مهاجرت كردند 
االخره ظهور مكاتـب    هاي روشنفكري، احزاب سياسي گوناگون و ب        خانه  قهوه

هاي خاص شـهر ويـن بـود          و رويكردهاي متعدد روانشناسي از جمله ويژگي      
 .انگيخت هاي مختلف برمي هاي مانس را از جنبه كه حساسيت

هايي كه از شرايط جاري حاكم        اشپربر جوان به دليل مصائب و آزردگي      
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 شناختي خودكامگي  بررسي روان◊ 6

هـاي    هـايي بـه سـوي انديشـه         بر جامعة محل زيستش ديده بـود، گـرايش        
طي جنگ جهاني اول و پس از آن،      . داد  انگر و انقالبي از خود نشان مي      عصي

هاي سوسياليسم كه بيش از پـيش در سراسـر اروپـا رواج               نظريات و انديشه  
هـاي    يافته بود، بر اسپربر نيز اثر زيـادي گذاشـت و او را بـه سـوي تشـكّل                  

در همين دوره بود كه توسـط يـك دوسـت جديـد، بـا               . سوسياليستي كشاند 
در .  او آشـنا شـد     2شناسـي فـردي      و مكتـب روان    1هـاي آلفـرد آدلـر       نديشها

هاي بعد، او با آدلر مراوده برقرار كرد كه بـه دنبـال آن، زيرنظـر آدلـر،                    سال
شناسي فردي او را بـه        شناختي خود را تكميل و تئوري روان        تحصيالت روان 
 .خوبي هضم كرد

كـرد و در       نزديـك مـي    يكي از نكاتي كه آدلر و اسپربر را بيشتر به هم          
كرد، تشابه بسيار شديد حالت و وضعيت     واقع اسپربر را شيفتة تئوري آدلر مي      

نمايـد كـه تشـابه        بعيـد نمـي   . جسماني اسپربر و آدلر در دوران كودكي بـود        
شرايط جسماني دوران كودكي و تبيين علمي آدلر از شرايط رواني حاكم بـر              

شناسي فردي آدلر را از نظريـات         آن موقعيت، موجب شد اسپربر نظرية روان      
 .تر بداند ، كامل3فرويد

اسپربر در فرآيند تكميل تحصيالتش در نزد آدلـر بـا قريحـه و هـوش               
شناسي فردي نشان     سرشار خود چنان پيشرفتي در فهم تئوري و فنون روان         

شناسي فـردي بـرلين در        داد، كه از سوي آدلر به سِمت مسئول انجمن روان         
 .شدآلمان برگزيده 

                                                                                                      
1- ALFERED ADLER 
2- INDIVIDUAL PSYCILOLOGY 
3- FRUED 
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 7 ◊يادداشت مترجم 

زمان در دو زمينه       در برلين به طور هم     1933 تا   1927هاي    او طي سال  
 اجتماعي تالش -هاي سياسي  شناسي فردي و فعاليت تدريس و ترويج روان

اش سـبب     سياسيهاي    در همين دوره ميزان دلبستگي او به فعاليت       . كرد  مي
ـ . شد خيلي زود خود را در جمع كادر مركزي حزب كمونيست ببينـد             ت ذهني

 اسـتنتاجي   -هـاي فرضـي       شناسانه و تفكرات انتقادي مبتني بر ديدگاه        روان
هاي باالي حـزب   شد تا اسپربر به تقليد كوركورانه از اوامر رده مانع از آن مي 

تن دردهد با اين حال چنانكه به وفور در آثار مختلفش بيان داشته است بـه                
 حـزب كمونيسـت     هاي سوسياليستي، كـه     دليل دلبستگي عميقش به آرمان    

 اجتماعي ناشـي از آن،      -مدعي پرچمداري آن بود و بنابر مالحظات سياسي         
مشـي حـزب كمونيسـت     ها از هر گونه نقد خردمندانة مواضع و خـط       تا مدت 

هاي مديد شوروي را كعبـة آمـال          او صادقانه براي مدت   . شوروي پرهيز كرد  
 كه دير يا زود كرد  سوسياليسم جهاني و بهشت گمشدة طبقة كارگر تلقي مي        

 .گير شده و تمامي زحمتكشان دنيا را به سعادت خواهد رساند موهبتش جهان
هـاي    ناپـذيري در پسـت      بر اين اساس اسپربر با شور و شوق خسـتگي         

هنگـامي كـه محاكمـات      . كرد  مختلف حزبي فعاليت جدي خود را دنبال مي       
شـناختي    ر روان فراگير و معروف مسكو در دوران استالين آغاز شد، او از منظ           

به تحليل قدرت و پيامدهاي آن نشست و با كالبدشكافي استبداد و تجليـات            
آن، محاكمات مسكو را، راه و روش يك رژيم كامالً توتاليتر تفسـير و آن را                

هـاي    تنها تالي فاشيسم تلقي كرد با اين حال او همچنان دل در گرو آرمـان              
 .سوسياليستي سپرده بود

يافتة فعـاالن     ها و ترورهاي سازمان      مواجهه با قتل   به همين دليل او در    

مش
 آرا
پھر
ی س
صص

 تخ
یک
کلین



 شناختي خودكامگي  بررسي روان◊ 8

ــر     ــوده و در براب ــوردار ب ــري برخ ــتقالل فك ــه از اس ــزب ك ــاالغي ح ردة ب
كردنـد، بـراي آن كـه آب بـه آسـياب              هاي استالين مقاومـت مـي       تازي  يكه

فاشيسم حاكم بر آلمان و بخشـي از اروپـا نريـزد و بـراي حفـظ مصـلحت                   
اعتقاد داشت، به نوعي اين پديده را بـراي خـود           ايدئولوژيكي كه قبالً به آن      

مشي   هاي خودكامگي و استبداد را در خط        هر چند اسپربر رگه   . كرد  توجيه مي 
داد، امـا اعتقـاد       ها را گـواهي مـي       ديد و عقلش آن     مكّارانه رژيم استالين مي   

شد تا عملكرد رژيم استالين را        عميقش به بهشت سوسياليسم مانع از آن مي       
كرد، تا اين كه در       ها را توجيه مي     د و هر بار به نحوي عملكرد آن       محكوم كن 

اش را كـه در وفـاداري، صـداقت،           ترين دوسـتان حزبـي       نزديك 1937سال  
ها به ايدئولوژي سوسياليسم شكي نداشت در قتلگاه     سالمت فكر و ايمان آن    

ت، كم نظام سوسياليسم سوار بر آن شده اس در اينجا بود كه كم . استالين ديد 
طلب از راه اصلي منحرف گشـته و در           توسط لكوموتيوراني خودكامه و قدرت    

او با آن كـه     . شود  مسير استبداد ديكتاتوري و انحصار مطلق قدرت رانده مي        
ديد قطرار خودكامگي در هيچ ايستگاهي توقف ندارد و پريدن از آن نيـز                مي

هاي سـهمناك   احتمال صدمة جدي را دربردارد، شجاعانه در سر يكي از پيچ     
از قطار استبداد فراگير حزب كمونيست بيرون پريد و جراحتي عميـق را بـه               

شـناختي   تحليـل روان «جان خريد كه به دنبال آن از روح دردمند او مقاالت  
 . سربرآورد1»استبداد و خودكامگي

شناسي فردي است     زاوية نگاه اسپربر در اين مقاالت، از زاوية ديد روان         
فرض بنيـادي آن      پيشبند است كه      شناسي پاي   اي از روان    ونهو در واقع به گ    

                                                                                                      
1- THE ANALYSIS OF TYRANNY 
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 9 ◊يادداشت مترجم 

شخصيت و رفتار انسان بزرگسال را عميقاً متأثر از تجارب شـش سـال اول               
 آموزشـي و در     -از اين رو بـه نقـش نظـام تربيتـي            . داند  دوران كودكي مي  

سطحي باالتر، به نقش جامعه در تحول، ساخت رفتـار، كـردار و شخصـيت               
پـروردة وراثـت،       دست -ها    در اين نظريه، انسان   . ورزد  راوان مي افراد تأكيد ف  

محيط يا تركيبي از آن نيستند، بلكه انسان اسـتعداد، ظرفيـت نفـوذ و خلـق           
از ايـن منظـر جهـان خـارج، وقـايع و            . وقايع و امـور را در بطـن خـود دارد          

رخدادهاي زندگي به خـودي خـود اهميتـي ندارنـد، بلكـه آنچـه در رفتـار،                  
كنـد، تفسـير و       و در نهايت سرنوشت انسان نقشي اساسي ايفا مي        شخصيت  

از اين رو اسپربر از چيزي به       . برداشت ذهني فرد از اين وقايع و رخدادهاست       
تـر از     نام بـرده و آن را مهـم       » فهم شخصي واقعيت  «يا  » ادراك ذهني «نام  

شـامل ادراكـات، افكـار،      » واقعيت شخصي «اين  . كند  خود واقعيت تلقّي مي   
هايي است كه فـرد بـا         گيري  ها، باورها و اعتقادات و نتيجه       حساسات، ارزش ا

در اين رويكرد، شخصيت آدمـي بـه عنـوان          . پردازد  آن، به تفسير جهان مي    
به اين . يك كليت وحدت يافته و به عنوان يك سيستم كلّي قابل فهم است

 بسـتر   معنا كه شخصيت هر فرد، به عنوان يك كليت قابل تمايز كه در يك             
يافته و با در نظر گرفتن تمامي         پرورش فرهنگي خاص    -خانوادگي اجتماعي   

ها موجوداتي اجتماعي، خـالّق و    انسان. اين عوامل قابل فهم و بررسي است      
گيرنده هسـتند كـه در زنـدگي هـدف مشخصـي داشـته و خـارج از                    تصميم

 بـه طـور   ها را توان آن  شان معنادار است، نمي     چارچوب و متني كه در زندگي     
 .كامل شناخت

شخصيت هر فرد از طريق هدفي كه در زندگي دارد وحدت و انسـجام              
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 شناختي خودكامگي  بررسي روان◊ 10

هـا و   هـا، مـنش   بنابراين افكار، احساسات، باورها، اعتقادات، نگـرش    . يابد  مي
ــة  كــنش ــت يگان ــاني از موجودي ــرد بي هــا   اوســت و تمــامي ايــن1هــاي ف
سـوي هـدفي كـه      دهد تا به      اي است كه به او اجازه مي        كنندة نقشه   منعكس

 .اش انتخاب كرده، گام بردارد براي زندگي
كاربست عملي اين ديدگاه به شخصيت انساني، اين است كـه فـرد را              

بنابراين برخالف تئـوري فرويـد      . داند  شده در نظام اجتماعي مي      جزيي ادغام 
كنـد، در     كه در تحول شخصيت بر تعامل نيروهاي رواني دروني تأكيـد مـي            

 .شود ر به روابط بين فرد و اجتماع اهميت داده مياين ديدگاه بيشت
ها و آراي اسپربر در اين مقـاالت بهتـر            تر شدن فهم نوشته     براي آسان 

است تا با مفاهيم اساسي كه او از نظرية آدلر به عاريت گرفته و بـر مبنـاي                  
گيـري شخصـيت       اجتمـاعي و شـكل     -هـاي سياسـي       آن مفاهيم و پديـده    
 .د، به طور خالصه آشنا شويمكن خودكامه را تبيين مي

 

 معناداري رفتار
از آن  . از ديدگاه آدلر هر رفتاري معنادار و معطوف به يك هدف اسـت            

هـا      شناسي فردي، كلية رفتارهاي آدمي واجد معناست، انسان         جا كه در روان   
گونــه تمــامي  كننــد و بــدين در زنــدگي بــراي خــود غــايتي را ترســيم مــي

ايـن قاعـده بـه      . يابند  هداف وحدت و انسجام مي    رفتارهايشان در متن اين ا    
شناسي فردي، بيانگر آن است كه آنچه  عوان يكي از مفاهيم بنيادي در روان

كنـيم در سـازمان دادن رفتارهايمـان نقـش و             وجـو مـي     ما در زندگي جست   
از اين رو آدلر و پيروان او بدون آن كه نقش گذشته را             . اي دارد   اهميت ويژه 

                                                                                                      
1. UNIOLNESS 
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 11 ◊يادداشت مترجم 

. شان بر آينده اسـت      تأكيد اصلي .  شخصيت ناديده بگيرند   در ساخت و تحول   
ها معتقدند كه تصميمات هر فردي بر مبناي تجاربش در شرايط فعلي              آدلري

 .كند استوار است و در جهتي كه او حركت مي
 
 1گرايي خيالي غايت

كننـد،    مفهوم مهم ديگـري كـه آدلـر و پيـروانش از آن اسـتفاده مـي                
 است كه به آن هدف اصلي كه رفتارهاي فردي          گرايي خيالي   اصطالح غايت 
كنندة تصـور فـرد از        ، منعكس »اهداف خيالي «. كند، اشاره دارد    را هدايت مي  

وجـو و يـا    موفعيت مطلوب و دلخواهي است كه در هر شرايطي آن را جست        
گرايي نيـز     واژة غايت . يابي به آن است     در تدارك و طراحي نقشه براي دست      

هيت هـدف نهـايي شـخص و گـرايش دايمـي او بـه               به همين ترتيب به ما    
 .حركت در جهتي مشخص و معين اشاره دارد

ها واجد يك قـوة انتخـاب         گرايي بدين معناست كه همگي انسان       غايت
هستند كه چه چيز را به عنوان حقيقت بپذيرند، چگونه رفتار كنند و چگونـه               

پـر  . سـير كننـد   وقايع و رويدادها را با توجه به هدفي كه در ذهـن دارنـد تف              
ها و تفسيرها دچار      واضح است كه در اين مسير برخي اوقات نيز در برداشت          

 .شوند اشتباه و خطا مي
 
 2طلبي و تالش براي مهتري برتري

طلبي و مقابله با حقارت  كند تالش براي رسيدن به كمال آدلر تأكيد مي 
                                                                                                      
1- FICTIONAL FINALISM 
2- SEARCHING FOR SUPERIORTY 
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شخصيت براي فهم الگوي    . طلبي، امري كامالً غريزي است      از طريق برتري  
هـاي    نقـص «و  » احساس حقـارت  «از ديدگاه آدلر و پيروانش درك مفاهيم        

ها از    ها و ضعف    آدلر  معتقد است يك سلسله نقص      . نمايد  ضروري مي » اوليه
بدو تولد با انسان همراه است كه فرد به محض اين كه حقارت ناشي از اين                

درپي   پيهاي تالشكند، با يك سلسله      ها را تجربه و حس مي       ضعف و نقص  
او معتقـد اسـت ميـل بـه         . دارد  طلبـي گـام برمـي       به سمت جبران و برتـري     

كشـاند    موفقيت، مردم را به سوي برتري و فائق آمدن بر موانع پيشرفت مي            
توضـيح  . شـود   طلبي باعث توسعه و رشد جامعة انساني مـي          و ميل به برتري   

اي كسـب   در نظرگاه آدلر به معن    » طلبي  برتري«اين نكته ضروري است كه      
برتري نسبت به ديگران نيست، بلكه بـه معنـاي كسـب مـوقعيتي بهتـر در                 

شدة سطح پـايين بـه موقعيـت          زندگي و تالش براي گذار از موقعيت ادراك       
شدة سطح باالست و به عبـارتي ديگـر عبـور از احسـاس منفـي بـه                    ادراك

 .احساس مثبت است
 

 1سبك زندگي
اصلي فرد نسبت بـه زنـدگي       يابي اوليه و      سبك زندگي به معناي جهت    

است و دربردارندة مضامين و موضوعاتي است كه هستي و كليت وجود فرد             
 جهـت   -» نقشة زنـدگي  «آدلر مترادف سبك زندگي را      . كند  را مشخص مي  

 تعريف كـرده  -» نقشة راه زندگي«و » استراتژي زيستن«حركت در زندگي    
ي ما به سوي هدفمان در      از ديدگاه آدلر، به وسيلة سبك يا نقشة زندگ        . است

                                                                                                      
1- STYLE OF LIFE  
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از ايـن روسـت كـه آدلـر انسـان را      . داريـم  گام برمـي ) اهداف غايي(زندگي  
 .كند صحنة زندگي خودش تعريف مي» بازيگر«و » كارگردان«، »نويسنده«

 
 1رغبت و تعلّق اجتماعي

تـرين مفـاهيم در نظريـه آدلـر           اين مفهوم كه شـايد يكـي از شـاخص         
از منظـر   . د نسبت به اجتماع اشـاره دارد      هاي فر   شود، به نگرش    محسوب مي 

آدلر تعلّق اجتماعي بدين معناست كه هـر آدمـي در فراينـد تحـول و رشـد                  
اي بهتـر بـراي     سالم، خود را جزيي از جامعة انساني دانسته و در جهت آينده           

در ايـن نظرگـاه، فرآينـد اجتمـاعي شـدن يـا             . جامعة جهـاني تـالش كنـد      
شود، به معناي يافتن جايگـاهي        كي شروع مي  پذيري كه از دوران كود      جامعه

آدلر رغبت  . اجتماعي و احساس تعلّق به جامعه و مشاركت فعال در آن است           
رغبـت  «كنـد؛     اجتماعي را متـرادف همانندسـازي بـا ديگـران تعريـف مـي             

اجتماعي يعني با چشم ديگران ديدن، با گوش ديگـران شـنيدن و بـا قلـب                 
جتمـاعي را معيـار برخـورداري فـرد از          او رغبـت ا   . »ديگران احساس كردن  

داند، به اين معنا كه سالمت رواني هـر كـس در گـرو آن                 سالمت رواني مي  
تواند با ديگـران مشـاركت داشـته و بـه رفـاه و                است كه او تا چه اندازه مي      

زمـان بـا      معتقد است هم  آدلر  . آسايش ديگران عالقه و دلبستگي نشان دهد      
 طريـق آمـوزش فراگيـري و تمـرين و بـه             رشد و تحول رغبت اجتماعي از     

گيرد و غالباً اين رغبت از طريق       كارگيري عملي مضامين اجتماعي انجام مي     
هـاي جمعـي و احتـرام متقابـل حضـور خـود را نشـان                  مشاركت در فعاليت  

                                                                                                      
1- SOCIAL INTEREST 
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كـم منـزوي شـده و بـه           افرادي كه فاقد چنين رغبتي هسـتند كـم        . دهد  مي
خورده و قرباني اجتمـاعي        خود را زخم   اينان كه . شوند  حاشية جامعه رانده مي   

گيري از جامعه و      وجوي يافتن فرصتي براي انتقام      بينند، همواره در جست     مي
گيري بسته به اين اسـت كـه فـرد در             شكل اين انتقام  . افراد آن خواهند بود   

 .آيندة بزرگسالي خود چه مقام و يا موقعيتي را كسب كند
 

 1احساس حقارت
هايي اسـت كـه    يكي از نخستين جاذبهس حقارت در تئوري آدلر، احسا 

منشاء اين احساس، ناتواني اولية انسان و       . انسان از بدو تولد با آن روبروست      
هاي جسـماني، تحقيرهـا، تمسـخرها و برخوردهـايي            در مرحلة بعدي نقص   

هـا و نظـام       بـازي   است كه نخست در خانواده و سپس در جمع دوستان، هم          
تا اينجـا، مسـأله كـامالً طبيعـي اسـت و همـة              . ندك  تجربه مي ... مدرسه و   

آنچه در ايـن فرآينـد      . كنند  ها چنين احساسي را كم و بيش تجربه مي          انسان
شود تبديل اين احساس به عقدة حقـارت          غيرطبيعي و نابهنجار محسوب مي    

ها و كاهش احساس      ها و ضعف    بدين معنا كه فرد براي رفع اين نقص       . است
حـال اگـر    . ها برخواهد آمـد     ها و نقص    بران ناتواني وجوي ج   حقارت به جست  

از قبيـل   (هاي سالم و سازنده به او نمايانده شود، يا بـرايش مهيـا شـوند                  راه
هاي اجتماعي كه فـرد خـود را در اجتمـاع و سـهيم بـا                  تدارك ايجاد رغبت  

هاي جبراني سالم در يكي از فرايندهاي       ، فرد از طريق راه    )ديگران حس كند  
يـابي بـه      گذاري كرده و با پيشرفت در آن و دسـت           سازنده سرمايه جبراني و   

                                                                                                      
1- INFERIRITY FEELING 
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موفقيت و دريافت تشويق و ترغيب احساس حقـارت را بـه احسـاس تفـوق              
فرد را جـدي    ) والدين و سيستم تربيتي   (چنانچه مربيان اوليه    . كند  تبديل مي 

هـاي    هاي سالم جبران را به او ننمايند، يا زمينه و بستر جبران             نگرفته، يا راه  
سالم و سازنده فراهم نباشد، اين احساس، به عقدة حقارت تبديل شـده و در               

شـود كـه در       اي متوسل مـي     اينجاست كه فرد براي جبران آن به هر وسيله        
كـاري،    مقولـة بـزه   . هاي غيرسالم و بعضاً ضـداجتماعي اسـت         اكثر موارد راه  

 قـدرت   گرانـة ضـداجتماعي و سوءاسـتفاده از موقعيـت و            رفتارهاي پرخـاش  
 .خورد شخصي به هنگام برخورداري از آن نيز از همين آبشخور آب مي

طور كه قبالً توضيح داده شد، در نظرية آدلر شخصيت هـر فـرد                همان
كه او براي خودش در نظـر گرفتـه وحـدت پيـدا       » هدف غايي «حول محور   

كند و تمامي رفتارهايش در راستاي تبديل احساس حقـارت بـه برتـري                مي
به معناي  . (طلبي است   بياني ديگر هدف غايي هر فرد نوعي برتري       به  . است

گـذار احسـاس   : طلبي كه قبالً توضيح داده شـد، توجـه كنيـد          صحيح برتري 
كـه بـراي هـر كسـي ايـن          ) منفي نسبت به خود به احساس مثبت از خـود         

از طرفـي ديگـر     . طلبي، شكل و محتوا و نوع خـاص خـودش را دارد             برتري
 نيز نقشة چگونگي حركـت از احسـاس حقـارت بـه             سبك زندگي هر فردي   

. سوي احساس برتري با حركت از احساس منفي به احسـاس مثبـت اسـت              
را بدين طريق   ها و عناصر شخصيت هر فرد         بنابراين تمامي رفتارها، واكنش   

در پرتو اين تئوري، آدلر چگونگي تكوين . بيني كرد توان شناسايي و پيش مي
كنـد كـه فـرد مسـتبد و خودكامـه،             نين تبيين مي  استبداد و خودكامگي را چ    

اي است كه بنـابر داليـل متعـدد خـانوادگي، تربيتـي و                خويشتن تحقيرشده 

مش
 آرا
پھر
ی س
صص

 تخ
یک
کلین



 شناختي خودكامگي  بررسي روان◊ 16

بيني در او به عقدة حقارت تبديل شده و بـه دليـل               اجتماعي احساس خودكم  
گونه همدلي و احسـاس مشـاركتي بـا           هاي اجتماعي در او هيچ      نبودن رغبت 
س او همواره وجهـة همـتش متوجـه جبـران ايـن             بر اين اسا  . ديگران ندارد 

وجوي فرصتي است تا از خفّت حقارت درونـي           كاستي بوده و دائماً در جست     
بنابراين همة رفتار، كردار، انديشه و سبك و سياق زندگيش نيـز            . نجات يابد 

چنـين فـردي وقتـي بـر كرسـي قـدرت            . يابـد   در همين راستا سازمان مـي     
 بيروني را در اختيـار دارد، امـا در درون خـود             نشيند، اگرچه عناصر قدرت     مي

او براي اين كه خـود را در موضـع          . كند  شخصيتي حقير و ناچيز را حس مي      
بيند كه ديگران مهتري و تفوق او را تأييد           مثبت و برتري حس كند الزم مي      

كنند و الزمة جنين امري آن است كه ديگران در برابـر او كوچـك و حقيـر                  
بـر عـرس قـدرت تكيـه زده، امـا چينـي نـازك احسـاس                 او اگرچـه    . باشند

ارزشمندي دروني و احتـرام بـه خويشـتن در او بسـيار شـكننده بـوده و بـا                    
از ايـن روسـت كـه معمـوالً حاكمـان          . دارد  ترين تلنگري ترك برمي     كوچك

تابند و هيچ نوع استقالل عدم تبعيـت و           انتقادي را برنمي  گونه    خودكامه هيچ 
چـرا كـه آن را بـه        . توانند تحمل كننـد     أي خود را نمي   يا اظهارنظر مخالف ر   

 .كنند معناي خُرد و ناچيز بودن خود تعبير مي
بيني و تبديل آن      حال با در نظر گرفتن دو مفهوم مهم احساس خودكم         

خـود را جـاي ديگـران       (هـاي اجتمـاعي       به عقدة حقارت متـراكم و رغبـت       
 و بـا قلـب آنـان احسـاس          گذاشتن و از زاوية نگاه آنان به مسائل نگريستن        

توان ريشة انواع استبداد و خودكامگي را در هر شرايط و محيطي            ، مي )كردن
اعم از محيط خانواده، محيط كار، جمع دوستان، محيط آموزشي و بين معلّم             
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 . اجتماعي تبيين كرد-و متعلّم و نظام سياسي 
و كسي كه امكان بازسازي شخصيتي به هر دليلي برايش ميسر نشـده             

دچار عقدة حقارت است، هر نوع صداي مخالف عقيدة خود را نوعي تحقيـر              
شمارد و عدم مجيزگويي و تأكيد ديگران را نـوعي مقاومـت و            براي خود مي  

پندارد و كامالً هويداسـت كـه او بـراي خـاموش              ايستادگي در برابر خود مي    
از تـرين آن،      شود كـه راحـت      اي متوسل مي    كردن اين احساس به هر وسيله     

از طـرف ديگـر فـردي كـه فاقـد           . ميان برداشتن يا سركوب مخالفان است     
تواند خود را در جايگاه ديگران قـرار داده           هاي اجتماعي است هرگز نمي      رغبت

از اين رو نگاه خود را اصيل، احساس خـود          . و از منظر آنان به مسائل بنگرد      
ان را جعلـي،    را سالم و صرفاً انديشة خود را صحيح دانسته و احساس ديگـر            

پر واضح است كه    . داند  آميز مي   انديشة آنان را انحرافي و نگاهشان را خيانت       
 .چنين كسي اگر صاحب قدرت باشد، با ديگران چگونه رفتار خواهد كرد

آدلر و به تبع او اشپربر، در اين اثر نظام خودكامگي و جباريت را از اين                
خوانندگان را بـه اثـر ارزشـمند        براي فهم بهتر تئوري آدلر،      . نگرند  منظر مي 

كـه در   » احسـاس كهتـري   «استاد گرامي جناب آقاي دكتر منصور با عنوان         
آستانة انقالب اسالمي توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيد ارجـاع            

 .دهم مي
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پرده، چگـونگي ، با انديشيدن در خصوص عوامل پشت1937در سال ... 
گيـري منسـجم دسـت ها، به يك نتيجههاي دادگاهنقش قاضيانجام كارها و 

همـة كسـاني ... ده سال بعد . گاه نيازي به تغيير آن نديدم يافته بودم كه هيچ
كه عالقمند بودند تا حقيقت قضايا را بدانند دريافتند كه آن اعترافـات كـذايي، 

انـي هـاي رو  بلكه بـه وسـيلة شـكنجه-هاي جسماني نه تنها به زور شكنجه
اين گونه بـه نظـر ! ... گر، از متهمان گرفته شده است غيرقابل تحمل و ويران

هاي مسكو اين حالت از خودبيگانگي به شكل رسيد كه در محاكمات دادگاه  مي
) هاي مضحك تفتيش عقايد قرون وسـطي حتي نسبت به دادگاه(تري   افراطي

هـا هـا، انسـان  هدر فرآيند محاكمـات ايـن دادگـا . شودبه نمايش گذارده مي
كـرد بـا هـا را متالشـي مـيهايي كه روح و روان آنزيرفشار تهديد و ارعاب
در عين حال ايـن وضـعيت، بـدون ظهـور . ورزيدندخويشتن خود دشمني مي

پريشي و بدون آن كه اختالل مرمـوزي در وضـعيت هاي بيماري يا روان  نشانه
...رواني افراد ديده شود، به وجود آمده بود
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 پيشگفتار و مروري بر گذشته

گيـريم، بـراي چـه كسـاني و بـه چـه منظـوري                 چرا قلم به دست مي    
 نويسيم؟ مي

ها به كرّات راه نويسنده را سد كرده و او را به چـالش                اين گونه پرسش  
هـايي كـه نويسـنده بـراي ايـن            چالشي آن گونه كه تمامي پاسخ     . كشند  مي

شود، بلكه خود باعث ايجـاد         نمي كند نه تنها قطعي تلقي      ها آماده مي    پرسش
 .شوند شك و ترديدهاي ديگري مي

، هنگامي كه نوشـتن مقـاالتي را بـا عنـوان            1937در اوايل پاييز سال     
تحليل خودكامگي شروع كردم، در درونم از تالطم امواجي آگاه شدم كه مرا             

حضور اين امواج متالطم دروني باعـث شـده بـود در            . داشت  به آن كار وامي   
 .توانستم به چيز ديگري بيانديشم ي آن روزها نميتمام

دانســتم بــراي چــه كســاني ايــن مطالــب را  اگرچــه در آن زمــان مــي
نويسم اما برايم كامالً روشن بود كه ديگر بـه اكثـر آن افـراد دسترسـي                   مي

چـرا  . ها قطع خواهد بود     ام با آن    هاي طوالني رابطه    نخواهم داشت و تا مدت    
 و -هـاي وابسـته     از حزب كمونيست و تمام سازمان كه چند ماه پيش از آن     
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 .ها جدا شده بودم در نتيجه تمامي اعضا و هواداران آن
شـان    كردند كه صداي    كردگان را چنان منزوي و طرد مي        ها انشعاب   آن

ياور   ها در خصوص من نيز اين بود كه تنها و بي            تلقّي آن . رسيد  به جايي نمي  
كردند كه    بيني مي   اهم نهاد، حتي چنين پيش    پناه مهر سكوت بر لب خو       و بي 

البته من  . هايم گوش نخواهند داد     همراهان و رفقاي قديمي من نيز به حرف       
هـا پـيش در خصـوص         بنا بر سرشت باطني و شيوة تفكر شخصي از مـدت          

درستي و مشـروعيت سياسـي كُمينتـرن مشـكوك بـوده و حتـي برخـي از                  
از . ژيك آن را نقـد كـرده بـودم        هاي اساسي و تصميمات استرات      گيري  موضع

جمله به تئوري سوسيال فاشيم و طرح تصويبي برآمده از آن مبني بر لـزوم               
ها به عنوان دشمن اصلي طبقة كارگر و يـا آن   مبارزه عليه سوسيال دمكرات   

اصل جزمي و غيرقابل انعطاف كه مدعي بود، در تمام موارد همواره حق بـا               
واي ضدانقالبي بودن تروتسـكي و ايـن        چنين به تهمت نار     حزب است و هم   

 ...داري شده است  كه او سرسپرده و خدمتگزار سرمايه
از حد و اندازة كرديم شايد همين تزايد بيش  بسياري از ما حتي فكر مي

انديشي، دوران كيش شخصيتِ استاليني را هـر چـه            اشتباهات ناشي از جزم   
 .زودتر به سر خواهد آورد

و بيمـاري روانـي     » وچه هميشه بر حـق اسـت      د«به عقيدة ما، عبارت     
امـا  . يافتة هايل هيتلر هر دو ناشي از ماهيـت درونـي فاشيسـم بـود                سازمان

 كـه آن هـم بـه شـكل كـامالً            -ارزيابي ما از پرسـتش خداگونـة اسـتالين          
ماترياليسـم  « آن را عملـي خـالف مبـاني      -گرفـت     يافته انجام مـي       سازمان
و آن را نـوعي انحـراف از اصـول و مـوازين             از اين ر  . داد  نشان مي » تاريخي
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 .دانستيم نهضت كارگري ماركسيستي مي
محابـا، ايـن گونـه انحرافـات را      توانستيم بي در طول دهة بيست ما مي    

مورد بحث قرار دهيم اما با شروع دهة سي، طـرح چنـين مبـاحثي فقـط در                  
ايـن  دليل  . جمع دوستان بسيار نزديك و به شكل پنهاني ميسر و ممكن بود           

. محدوديت آن بود كه خطر فاشيسم به شكل تهديدآميزي رو به افزايش بود    
هـايي جلـب      بنابراين بايستي تمامي توجهات به اين خطر بزرگ و درگيـري          

در همين راستا بود كه ما      . شديم  شد كه به زودي و اجباراً با آن روبرو مي           مي
كـرديم و ايـن       يدر مقابله با خطر فاشيسم شوروي را متّحد خود ارزيـابي مـ            

كـرديم    از اين رو چنين فكر مـي      . حس ظن به يقيني محكم تبديل شده بود       
كه باقي ماندن در جبهة حزب، عملي درست اسـت و تـا زمـاني كـه خطـر                   

مشي كُمينترن    فاشيسم كامالً برطرف نشده است، بايستي لحن انتقاد از خط         
راقـب بـوديم    تر كنيم، بـر ايـن اسـاس م          و اوضاح و شرايط روسيه را ماليم      

در اين رونـد گـاهي      . هاي بسيار خودماني درز نكند      انتقادها به خارج از حوزه    
هاي علني اموري را تأييد كنيم كـه در           گيري  شديم تا موضع    حتي مجبور مي  

 .ها نظر مخالف داشتيم پنهان و در درون نسبت به آن
جريان به همين منوال ادامه داشت تا اين كه متوجه شديم بـه تـدريج               
دامنة اين ريا و تظاهر آن چنان گسترش يافتـه كـه نـه تنهـا در جلسـات و                    

هاي بزرگ، كه حتي در خلوت و در جمـع يكايـك رفقـا نيـز بـه                    گردهمايي
 .زنيم همان صورت محتاطانه حرف مي

 رفتارمـان بـه     - پاريس، لندن يـا پـراگ        -هاي آزاد     ما در دل سرزمين   
ما . رة عملياتي استالين قرار داريم    اي بود كه انگار در دسترس و در گست          گونه
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به مانند زيردستاني بيچاره به افرادي مزور تبديل شده بوديم، اما چـرا؟ چـه               
عاملي توانسته بود كه افـرادي مثـل مـن را بـه نـوكري و كرنشـي چنـين                    
داوطلبانه وادار سازد؟ آيا اين عامل همان احساس تعهد در برابر حزبي نبـود              

اي تحت تعقيـب بودنـد و         رحمانه  به طور بي  » م سو رايش«كه پيروان آن در     
هاي مرگ گرفتار زندان و شكنجه و عذاب شده يا بـه كـام                بعضاً در اردوگاه  

اين مسأله بيشتر از هر چيز ديگر مرا تحت تـأثير           ! رفتند؟ آري   مرگ فرو مي  
گفـتم،    بـا خـود مـي     . كمتر روزي بود كه به آن فكر نكنيم       . داد  خود قرار مي  
گاه   ها مسؤوليت داشته و هيچ      دادن وفاداريم و حفظ ميثاقم با آن      براي نشان   

 .نبايد دشمن حقيقي را ناديده بگيرم
هـاي    اين گونه بود كـه قـرن مـا، قـرن آزادي زنـان، كودكـان، ملـت                 

ها نام گرفت، اما در آغاز ورودش به ثلث دوم عمـرش،              استعمارزده و انقالب  
 در آن روزها غمي جانفرسا تمـامي        .بگيران تغييرقيافه داد    سكوت  به قرن حقِ  

تحمل آن درد همانند راه رفتن بر لبة باريك تيـغ           . آزرد  روح و روان ما را مي     
داريـم    دانستيم هر قـدمي كـه برمـي         مي. شمشير و در زير تازيانة توفان بود      

ايـن  . اي هولناك است كه در دو سو دهان گشوده          حكم سقوط به عمق دره    
ناشـي از وجـود تـوهم       ) ه و چه در حال حاضـر      چه در گذشت  (وضعيت رواني   

ها بعد من در جايي اين موقعيت پرمخاطره را ايـن             مدت. آلترناتيو كاذب بود  
 .گونه توصيف كردم

بخـش كـه در حقيقـت         پنجاه سال است كه يك آلترناتيو كاذب رهايي       
گيـر    روي ديگر سكّه استبداد مطلقه است به مانند ابزار در دسـت يـك بـاج               

ناك درآمده كه به طور مرتب توجيهات سراسر دروغ خود را به ما             بسيار خطر 
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مانند كشته شدن رزا لوكزامبورگ، كارل ليبكنكـت، كـورت          . دهد  تحويل مي 
هـاي    هـا و كمونيسـت      آيزنر، گوستاو لندوئو و بسياري ديگر از سوسياليسـت        

ل ئو تي و رواج ترورهاي فاشيسـتي در ايتاليـا، اعمـا             آلماني، كُشته شدن مته   
فاشيسـتي در كشـورهاي حـوزة بالكـان و            هاي نيمه   پست و غيرانساني رژيم   

تمـامي خودكامكـان،    ... نهايت جنايات مكـرر نازيسـم        آمريكاي التين و در   
دولت استالين جنايات نشاندة  ها و روشنفكران دست خنجر به دستان ديپلمات

گوينـد   گيري و دريافت حق سكوت كرده و مـي          ماية باج   ها را دست    فاشيست
هـا و     هر عملي كـه عليـه مـا باشـد، در واقـع نـوعي كمـك بـه فاشيسـت                    

اي نبايد اين مهـم را از يـاد           لحظه. هاست  همواركنندة استقرار ديكتاتوري آن   
، يكـي را انتخـاب   »بر ما «،  »با ما «ببريد كه فقط دو راه وجود دارد و الغير؛          

 !كنيد
 همـه جـا اعـالم       در همين زمان بلندگوهاي تبليغاتي اسـتالين نيـز در         

كردند كه هر كس به خود اجازه دهـد در خصـوص عيـوب و اشـكاالت                   مي
اشتراكي كردن اجباري اموال حرفي بزند و يا از سركوب مخالفـان و تبعيـد               

ها به سيبري انتقاد كند و هر كي كه از روي جسارت، محاكمـات مسـكو         آن
ام با هيتلر و بر     دست موسوليني، همگ    را نقد كند، دشمن تبعيديان ليپاني، هم      

شود   والد تلقّي مي    هاي مرگ راكائو، اورانينبورگ و بوخن       ضد قربانيان اردوگاه  
دست با فرانكو در      اين گونه افراد هم   . و عليه اين قربانيان موضع گرفته است      

در شرايط حاضر مسألة اصلي     ! اند  باران مردم شهر گرنيكا شركت داشته       گلوله
 ! ...ها يا ما نتخاب كنيد؛ يا آنمشي خود را ا اين است كه خط

گونـه زمزمـه      اعضاي حزب نيز ايـن عبـارات را پذيرفتـه و دائـم ايـن              
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هـاي فـردي در    ترين شكّي بـه وجـود آزادي   كردند كه اگر كسي كوچك    مي
شوروي داشته باشد، حق تعيين سرنوشت ملّي و آزادي عقيده و بيان در اين              

هـاي     شـود كـه تحـت رهبـري        كشور را ناديده بگيرد و منكر ايـن واقعيـت         
خردمندانة استالين، شوروي وطن سوسياليسـم و پايگـاه اصـلي دموكراسـي             

دست هيتلـر و دشـمن طبقـة        حقيقي جهان شده است، در واقع دوست و هم        
 .ها خواهد پيوست كارگر بوده و چندي نخواهد پاييد كه به جرگة فاشيست

كران و طرفـداران    اين گونه سخنان، كلمه به كلمه از زبان اكثر روشنف         
هاي   هاي نويسندگان، فيلسوفان و كشيش      شد و در نوشته     آنان نيز شنيده مي   

ها و نشـريات پرتيـراژ تمـامي جهـان آزاد بـه               معروف آن زمان و در روزنامه     
كردنـد كـه هرگـز كمونيسـت          اين گروه با اصرار اعالم مـي      . خورد  چشم مي 

 به مردم شريف اين تـذكر را        دانند كه   نيستند، اما به ناچار خود را مسؤول مي       
دانـد، حـق نـدارد از شـوروي يـا       بدهند كه هر كس خود را ضدفاشيست مي 

هـايي كـه      ايـن آقايـان در تمـام سـال        . جنبش جهاني كمونيست انتقاد كند    
هـاي يشـوف، بـا        هاي مسكو برقرار و در دوران معروف به پاكسـازي           دادگاه

تا اين كه بيسـت سـال بعـد         . ها بودند   تأكيد فراوان مشغول تكرار اين حرف     
خروشچف به برخي از وقايع ناگوار آن دوران اقرار كرد و شخص استالين را               

 .ها رسوا كرد به عنوان تنها عامل اصلي همة آن جنايات و بدبختي
شناسي است، عبارت اسـت       يكي از اصول بنياديني كه مد نظر هر روان        

 تـا در نهايـت قبـل از         آوري اطالعات شواهد مستند     ادراكات حسي، جمع  : از
ايـن  . گيري كند درك و استنباط درستي از موضوع ارائه دهـد            اين كه نتيجه  

شناسي بوده و اين گونه نيست كه فقط بـراي            اصل همواره مد نظر هر روان     
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از بيـان   . زده به اين اصل متوسـل شـود         گيري از تفكّر و قضاوت شتاب       پيش
وگو   در تنهايي يا به هنگام گفت     توان استنباط كرد كه چرا من         اين جمله مي  

با دوستان نزديكم به جاي محكوم كردن وقـايعي كـه در شـوروي رخ داده                
هايي را كـه بـروز ايـن رخـدادها را             بود، بر آن تالش داشتم تا علل و انگيزه        

هـا پـيش      وقايعي از اين دست، از سـال      . موجب شده مورد پرسش قرار دهم     
زدگـي و نـوعي سرگشـتگي         ، دچار شگفت  افرادي مانند من را مردد، ناراحت     
 .هاي ما را مختل ساخت كرده بود و در نهايت نيز فعاليت

آيد كـه بـرخالف نظـر و          ها از اين واقعيت برمي      پاسخ برخي از پرسش   
عقيدة ماركسيستي، انقالبي در كشوري رخ داده بود كه به لحاظ صـنعتي و              

ر را در سـاية جنـگ   بسـياري از علـل ديگـ    . شد  اجتماعي پيشرفته تلقّي نمي   
جنگي كه نه تنها كشور را به مرز سـقوط          . كرديم  قدرت در روسيه توجيه مي    

ناپذيري بر روح و روان مردم وارد         اعتقادي كشانده بود، بلكه خسارات جبران     
فشارهاي استالين بر تروتسكي را نيز دليل ديگـري بـر اصـالت             . ساخته بود 

اي كـه در      نامـه   وصـيت . تشر شد دانستيم كه در غرب من      نامة لنين مي    وصيت
گر شخصيت استالين هشـدار داده        هاي تخريب   آن، لنين در خصوص ويژگي    

زدايي، اطالعات كـافي نداشـتيم امـا     با وجود آن كه در خصوص طوفان . بود
اي كـه     بـه گونـه   . رحمي توأم بوده است     دانستيم كه با چه خشونت و بي        مي

 كـه ديگـر امكـان پـذيرش         انعكاس و پيامـدهاي ناشـي از آن، چنـان بـود           
از آن پـس    . مسؤوليت آن و اقرار به اشـتباهات بـراي رژيـم وجـود نداشـت              

يعني دائم كارش سلب    . استالين به سراشيبي روش خاص خودش فرو غلتيد       
كارها . مسؤوليت از خويش و اشتباهات را به گردن ديگران انداختن شده بود           
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 يافـت تـا در نهايـت بـه          با همين سكب و سياق و با خشونت بيشـتر ادامـه           
استالين همـواره بـر حـق       «در اين هنگام عبارت     . سركوب و كشتار انجاميد   

، شعار جزمـي و وحـي منزلـي شـده بـود كـه حتـي در بـين احـزاب                  »است
كمونيست خارجي نيز محلي بـراي شـك و ترديـد در خصـوص آن وجـود                 

از چرا كه در صورت شك يا ترديد، اين خطر وجود داشت كـه فـرد                . نداشت
 .حزب اخراج و طرد شده و مانند يكي از عناصر دشمن با او رفتار شود

ساخت و برخي اوقـات   اين گونه چيزها روان افرادي مانند مرا آزرده مي   
كـرديم    كه در خصوص تعهدهاي ايـن چنـين جزمـي بـه حـزب فكـر مـي                 

ايـن شـرايط باعـث شـد تـا      . توانستيم فشار سنگين آن را تحمل كنـيم      نمي
مان ايجاد شود، تا جايي كه ديگر بسـيار           ايي در پوستة باورهاي   هاي نه   ترك

 .مشكل بود مانند قبل، دربارة مسائل اظهارنظر كنيم
» هـا   تـوانيم «و  » ها  خواهيم«هاي مسكو، تمامي اين       با آغاز كار دادگاه   

كردم خود را قـانع       براي من اعتبار خود را از دست دادند، اما هنوز تالش مي           
اضر تنها بايد به فكر قربانيان هيتلر و موسوليني و فرانكو           كنم كه در حال ح    

بود و بدين وسيله سعي داشتم رخدادهاي مسكو را با مايه گـرفتن از رنـج و                 
در اين امر مدتي نيز موفق شدم تـا ايـن كـه    . عذاب آن قربانيان توجيه كنم    

. كـنم   هاي مسـكو را بـازي مـي         متوجه شدم ناخودآگاه نقش متهمان دادگاه     
هاي متـوالي ايـن چنـين         ي به همان شكلي كه عناصر بريده، براي سال        يعن

هاي كاذب،  سازي رفتار كرده بودند، من نيز با به كارگيري يك سلسله هويت   
 .كردم تراشي مي براي ماندنم در حزب توجيه و دليل

 در يـك شـب مهتـابي كـه مـاه در             1936در چنين شرايطي در پـاييز       
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رفتم، ناگهان دچار     در حالي كه به سوي خانه مي      كرد،    پانتئون نورافشاني مي  
توانستم نفس بكشم، ايسـتادم و        در حالي كه به سختي مي     . حملة قلبي شدم  

به فكر فرو رفتم، در همان اوضاع و احوال متوجه شـدم كـه قلـبم مشـكلي              
وگوي دوجانبه بين ذهن و جسم باعث آن حمله شده            ندارد، بلكه نوعي گفت   
هـا و     دارد توجيهـات، بهانـه      ت كه به من اعـالم مـي       و در واقع هشداري اس    

 .هاي كاذب را رها كرده و به خودفريبي پايان دهم تراشي دليل
قبل از اين همواره خود را با اين جمله ترسانده بودم كه عرصة انقالب              

توان ترك كرد كه آن نيز پايانش ورطة سرگشـتگي و             را فقط از يك راه مي     
 نيز عارضة قلبي بارها به سراغم آمـد و زمـاني            بعد از آن شب   . نابودي است 

حمالت قلبي پايان گرفت كه در خود اين شهامت را يـافتم كـه از ايـن راه                  
تصميم به نوشتن گـرفتم،     . عبور كنم و به آن قلمروي سرگشتگي وارد شوم        

هـا    هاي مسكو، چـرا كـه ديگـر در آن           البته نه در خصوص محاكمات دادگاه     
، با انديشين در خصـوص      1937در سال   . ود نداشت هيچ راز مهمي برايم وج    

ها، به يك     هاي دادگاه   پرده، چگونگي انجام كارها و نقش قاضي        عوامل پشت 
. گاه نيازي به تغييـر آن نديـدم         يافته بودم كه هيچ     گيري منسجم دست    نتيجه

بـرگ را     ده سال بعد نيز زماني كه گزارش مشاهدات دوستم الكساندر وايس          
در . چنان به قوت خود باقي ديـدم        هاي قبلي را هم     م، استنتاج از خود او شنيد   

شـنبة  «بـرگ گـزارش خـود را بـا عنـوان               هنگامي كـه وايـس     1950سال  
منتشر كرد، همة كساني كه عالقمند بودند تا حقيقت قضـايا را            » كننده  سحر

هاي جسـماني     بدانند دريافتند كه آن اعترافات كذايي نه تنها به زور شكنجه          
هاي رواني غيرقابل تحمل و ويرانگـر، از متهمـان            ه وسيلة شكنجه   بلكه ب  -
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از تمام چيزهايي كه پس از جنگ، چه به شـكل رمـان و              ! گرفته شده است  
زنـدگي در ايـن   «هـا     آخـرين آن   -ام    چه در قالب مجموعه مقـاالت نوشـته       

هـا را كـه       شود كـه چـرا مـن آن دادگـاه            به خوبي روشن مي    -است  » زمانه
فرضي مرگبار بود، به      دادة متكي بر پيش     جنجالي و رنگ و لعاب    هايي    نمايش

بيسـت سـال پـس از      . دانسـتم   مثابة دليل و برهان نهايي فروپاشي رژيم مي       
پيروزي انقالب اكتبر، رژيم وقت به آن درجه از انحطاط فرو رفتـه بـود كـه                 

هــا و كتمــان حقــايق، از خصوصــيات  ســازي معنــاي انديشــه روش وارونــه
 .شد ير آن محسوب ميناپذ تفكيك

شناس و چه به عنوان يـك ماركسيسـت از       من چه به عنوان يك روان     
هــاي مربــوط بــه  همــان آغــاز فعــاليتم بــه پــژوهش در خصــوص پديــده 

 .ازخودبيگانگي فردي پرداخته بودم
هـاي مسـكو ايـن        رسيد كه در محاكمـات دادگـاه        اين گونه به نظر مي    

هـاي    حتـي نسـبت بـه دادگـاه       (تـري     حالت ازخودبيگانگي به شكل افراطي    
در فرآينـد   . شـود   به نمايش گذارده مي   ) تفتيش عقايد قرون وسطي   مضحك  

هـايي كـه روح و        ها زير فشار تهديد و ارعاب       ها، انسان   محاكمات اين دادگاه  
در عـين   . ورزيدند  كرد با خويشتن خود دشمني مي       ها را متالشي مي     روان آن 

پريشي و بـدون آن       بيماري يا روان  هاي    حال اين وضعيت بدون ظهور نشانه     
 .كه اختالل مرموزي در وضعيت رواني افراد ديده شود، به وجود آمده بود

حكومتي كه بتواند به چنين عمل وحشتناكي دسـت بزنـد و آن را نيـز                
دوسـتي سوسياليسـتي بدانـد و       نشانة اقتدار و سرافرازي تفكّر صلح و انسـان        

فرمايشي براي اين گونه اعمال كف بزنند       اي    زمان انبوه خلق نيز به گونه       هم

مش
 آرا
پھر
ی س
صص

 تخ
یک
کلین



 29 ◊پيشگفتار و مروري بر گذشته 

ها و هوادارانشان نيز آشـكارا مهـر    و ابراز احساسات كنند و تمامي كمونيست   
تأييد بر آن بزنند، چنين نظام و حكومتي نماد و نمونة يك نظـام اسـتبدادي                
مطلقه است و من از چنين نظامي طرفداري كرده بودم، برايش هورا كشيده             

 من در حقيقت نوعي احساس شرم و عذاب وجـدني بـود     بودم، بيماري قلبي  
كردم، من به سقوط خود آگاه شـده بـودم؛ سـقوطي بـه                كه از اين بابت مي    

 .هاي خودساخته هاي ژرف و دهشتناك باورهاي دروغ و فريب اليه
وقت استالينيسـت نبـودم، بنـابراين بـه يـك ضـد               از آن جايي كه هيچ    

از ضد استالينيست كساني هستند كـه       منظورم  . استالينيست نيز مبدل نشدم   
 به اين نكته رهنمون شـدند كـه بعـد از      1956پس از سخنان خروشچف در      

اين بايستي با ارجاع همه چيز به گذشته ژوزف ويسـار يونـويچ يوگاشـويلي               
كار و مسؤول همة باليا و      معروف به استالين را، به عنوان خصم و يگانه گناه         

 .هاي گذشته متهم كنند پريشاني
داد   شناختي من اجـازه نمـي       تفسير ماركسيستي از تاريخ و نگرش روان      

كه بار مسؤوليت آنچه را در اين فرآيند رخ داده بود، تنها بر عهدة يـك نفـر                  
ها را بر سر او بشكنم، برايم فرقي نداشـت            كوزة تمامي كوتاهي    بدانم و كاسه  

اي    يا خودكامـه   ساز اسكند كبير، ژوليوس سزار، ناپلئون و        كه شخصيت تاريخ  
از اين رو مبناي ارزيابي من نگرشي بود كـه در ايـن   . در عصر خودمان باشد 

خودكـامگي تنهـا در برگيرنـدة شـخص         : ام  كتاب مكرّراً به آن اشـاره كـرده       
خودكامه و گروه همدستانش نيست، بلكه فرمانبرداران، زيردستان و قربانيان          

 .اند را به اين مقام رساندهگيرد، يعني عناصري كه او  او را نيز دربرمي
اما . در ميان هر ملتي بيش از هزاران هيتلر و استالين بالقوه وجود دارد            
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آيد كه ايـن توفيـق را داشـته باشـند كـه تـا مرحلـة بـه                     به ندرت پيش مي   
نشـدني خـود بـراي        گيري قدرت مطلقه پيشروي كنند و به آرزوي رام          دست

 -ر اين امـر بـه شـرايط اقتصـادي     موفقيت د. همتايي با خدايان دست يابند  
توان تصـور     اي را مي    به عنوان نمونه جامعه   . اجتماعي و سياسي بستگي دارد    

اي كـه مـردم از    كرد كه در آن زندگي اكثر مردم تحت فشار است، به گونـه          
كننـد و     اين وضعيت نابسامان شديداً در خود احساس اهانـت و تحقيـر مـي             

احساس خطري كه در خصوص قدرت يـا        طبقه يا جناح حاكم نيز به واسطة        
كند، نتواند يا اصالً نخواهد مشكالت را حـل كنـد، در چنـين                امتيازاتش مي 

ناپـذير    هاي ضـروري و اجتنـاب       شرايطي، مردم كه به جز در مورد نيازمندي       
تفـاوتي قضـا و قـدري و          زندگي، در سـاير مـوارد معمـوالً بـين نـوعي بـي             

نند، به مرور و نااميدوارانه، منتظر يك       هاي عصبي و پراكنده در نوسا       اعتراض
بـدين  . شوند كه با ظهور خويش همة مسائل را حـل كنـد             قهرمان ناجي مي  

ها به جاي تالش و كوشش براي بهبود وضعيت خـود بـه ظهـور                 ترتيب آن 
اين تفكر در نهايت مدعيان اعجازآفريني را بر اريكة . بندند يك ناجي دل مي

در چنين اوضاع و احوالي به سرعت به حاكماني         ها نيز     نشاند و آن    قدرت مي 
 .شوند مستبد تبديل مي

مبناي تحليل من در اين نوشته، با ديدگاه بسياري از نويسـندگاني كـه            
همچنـين بـرخالف    . انـد، متفـاوت اسـت       بعداً همين موضوع را مطالعه كرده     

ام كـه     خواسته  شناسي گوستاو لوبن و پيروان جديدش، نمي        روش خاص روان  
بـرعكس،  . ها توضيح دهـم  را بر اساس ويژگي گروهي آن     ار ستمديدگان   رفت

شناسي فردي ارزيابي     ام تا تودة مردم را نيز بر اساس اصول روان           سعي كرده 
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ها را در متن روابط اقتصادي        بندي كنم و رفتارهاي سياسي آن       كرده و طبقه  
اي   نـه شناسي آدلـر بـه گو       از اين جهت روان   .  اجتماعي موجود بررسي كنم    -

هـاي اجتمـاعي و       مناسب استفاده شده زيرا تئوري آدلر نقـش مهـم رغبـت           
فـردي در تمـامي طبقـات       طلبـي     همچنين مسأله پيامدهاي ناشي از قـدرت      

 .اجتماعي را به طور مشروح و جامع بررسي كرده است
 تالش من بر اين بود كه تا سرحد امكان بنياد آن نمونة             1937در سال   

 به استبداد خزنده معروف است، به طور دقيق و روشن           حكومتي را كه امروزه   
غرضم اشارة مستقيم به رژيم هيتلر و يا حكومت استاليني نبود،           . نشان دهم 

 .بلكه هدفم همنشين كردن نكات اشتراك اين دو نظام با يكديگر بود
اين شيوة كار را بدان دليـل انتخـاب كـردم كـه بنـابر شـرايط زمـاني                   

قطارانشان  هاي رايش سوم و استالين و هم      ز حكومت خواستم به وضوح ا     نمي
خواستم تا جايي كـه ممكـن اسـت از مفـاهيم        بلكه مي . به نام سخن بگويم   

علت ديگري كه مانع نقد مستقيم مـن        . انتزاعي و تجريد ذهني استفاده كنم     
شد، اين بود كه من و رفقايم تا آن زمان يعني مقطع پـيش از                 از شوروي مي  
پيمـان و      ربين تروپ، هنوز شوروي را به عنـوان يـك هـم            -پيمان استالين   

باورانـه    از طرفي ديگر، چون خـوش     . نگريستيم  حامي مطمئن عليه هيتلر مي    
در اين خيال بودم كه شايد بتوانم يك نسـخه از ايـن نوشـته را بـه آلمـان                    

چنين براي    هم. ها را با ذكر نام مورد حمله قرار ندادم          برسانم، از اين رو نازي    
ن كه درجة خطرپذيري خوانندة آلمـاني كتـاب را در صـورت لـو رفـتن او                  آ

با اين همه شكي نداشتم كـه       . كاهش دهم، از ماركسيسم نيز سخني نگفتم      
خوانندة آلماني اين كتاب متأثر از تصوير نظـام خودكـامگي منـدرج در ايـن                
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ي انديشـ   امـا سـاده   . كنـد   نوشته قبل از هر چيز، نظام نازي را بازشناسي مـي          
گونه   ها با انتشار اين اثر هيچ       كردم كمونيست   تر من آن بود كه فكر مي        بزرگ

مخالفتي نخواهند داشت، چرا كه اكثر تعابير و اشارات در اين نوشته متوجـه              
اما تفسير و برداشـت     . شخص هيتلر بود و آشكارا به استالين اشاره نشده بود         

اي كه براي پيشگيري  نهگا رهبران حزب از اين نوشته به ويژه از اصول شش  
نمـود، بـه      از پيدايش خودكامگي در بخش پاياني كتاب آمده بود واقعي مـي           

 اسـتالين  -هاي جهـان   خصوص آن كه در هر بخش از عبارات، به پدرِ خلق  
 . به روشني اشاره كرده بودم-خطاناپذير 

*       *       * 
فكران  يك شركت نشر كتاب كه به همـت روشـن          1938در اوايل سال    

امـا  . جوان شهر وين تأسيس شده بود، تصميم به انتشار اين كتـاب گرفـت             
چيني شدة آن را صحيح كنم، لشكر هيتلر  خواستم نمونة حروف زماني كه مي

شـناختي    تا آن كـه يـك سـال بعـد، تحليـل روان            . به خاك اتريش وارد شد    
ز آن  كـه مـدتي بعـد ا      » نبوغ ناميمون «خودكامگي همراه اثر ديگري به نام       

نوشته شده بود، در يك مجلّه توسط انتشارات علم و ادب در پـاريس چـاپ                
به » آثار معاصر «هايي بود كه با عنوان        شد كه در واقع جلد دوم سري كتاب       

جلـد  . شـد   دار مهاجر آلماني منتشر مي      همت دكتر ارنست هايدل برگر، كتاب     
در خارج از اين كشور     اول اثر آلفرد دوبلين بود كه در آن روند ادبيات آلماني            

 .بررسي و مطالعه قرار داده بود به بعد مورد 1933را از سال 
پيـروي محـض از     . اما چرخ روزگار با اين اثر سـر ناسـازگاري داشـت           

هـا و     دستور حزب مبني بر ممنوعيت مطالعة اين اثر باعث شد كه كمونيست           
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ـ            ه دسـت  هوادارانشان به كتاب نزديك نشده و حتـي حاضـر نباشـند آن را ب
دستور به كارگيري توطئـة سـكوت در خصـوص ايـن كتـاب چنـان                . گيرند

محكم و قاطع بود كه حتي نشريات بورژوايي در تبعيد نيز حاضـر بـه چـاپ                 
آگهي انتشار آن نبودند و نهايتاً گشتابو كار را يك سره كرد و با دست يافتن                

وشـت ويـژه    اين يك سرن  . ها را نابود كرد     هاي اين كتاب تمامي آن      به نسخه 
در . اش خود را به سرزميني بكر تبعيد كرده بـود           براي كتابي بود كه نويسنده    

چرا كـه در ايـن گونـه        . توان زندگي كرد    صاحب نمي   هاي بكر و بي     سرزمين
اين سخن را بارها بـه خـود گفتـه          . شود  ها آدمي دوباره مصلوب مي      سرزمين

» ناختي خودكـامگي  ش  تحليل روان «چرخ روزگار را بنگر كه سرنوشت       . بودم
 .نيز اين چنين بود

 .اي كه روح زمانه توان تحمل آن را نداشت نوشته
اگر قرار بـود    .  ساله بودم  32زماني كه دست به نگارش اين كتاب زدم         

بـا  . كردم  امروز آن را بنويسم، بسياري از چيزها را به شكل ديگري بيان مي            
نچـه را آن زمـان      اين حال در ويرايش جديـدي كـه در دسـت داريـد نيـز آ               

 .ام ام تغييري نداده نوشته
كننـد بـه ويـژه        خوانندگاني كه در اين زمان اين كتاب را مطالعـه مـي           

جوانان با خواندن اين كتاب در كمال تعجب درخواهند يافت كـه گرچـه در               
هاي استبدادي به روشني آشـكار         ماهيت اغتشاشات دروني نظام    1937سال  

 اوضاع و اين كه چه پيش خواهد آمد مقدور          نيبي  پيشنبود، اما در عين حال      
 .بود مي

در اين اثر نويسندة جوان خودكشي هيتلر را پـس از فروپاشـي رايـش               
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كرد كه مرگ استالين      او همچنين چنين برآورد مي    . بيني كرده بود    سوم پيش 
از آن  . ضرورتاً به معناي سقوط رژيمي نيست كه او آن را سـازمان داده بـود              

دست شسـته بـود،     » تحميق مصلحتي خويش  «اي هميشه از    جايي كه او بر   
 .نكات بسيار مهم ديگري نيز به ذهنش خطور كرده بود

 پاريس
 1974نوامبر 
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 :كند وگو با ديونيزيوس چنين استدالل مي افالطون در گفت
 .تواند واجد صفت شجاعت باشد، به غير از فرد خودكامه هر كس مي

 ديون: پلوتارك
 

 .ترين اميال آدمي، ميل او به تسلط بر روح ديگران است قوييكي از 
آنوره دوبالزاك: ناپلئون، نصايح و تأمالت، انتخاب  
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 مقدمه

شـناختي اسـت و نـه         اي كه در پيش رو داريد نه پژوهشي جامعه          نوشته
موضـوع آن   . اش را به گرايش سياسي خاصي متوجـه كنـد           تواند خواننده   مي
 و شوق دست يازيدن به قدرت، يا افرادي كه اسـير            هايي هستند در شور     آدم

شود كه مبهوت     چنين در اين نوشته از مردمي سخن گفته مي          هم. دست آنند 
از اين رو تنها جنبة ذهني قدرت بررسي شده و          . جذبة قدرت ديگري هستند   

هاي عيني و عملي آن كه تنها در گسترة روابط اجتماعي قابـل               مطالعة جنبه 
 .شناسي بايد دنبال شود زة جامعهدرك است، در حو

شناسي به همان اندازه كه در تبيين علل وقوع جنگ و يا تغييـر و                 روان
درپي جامعة انساني ناتوان است، از تبيـين ماهيـت قـدرت نيـز                تحوالت پي 
شناسـي بـه ارائـه        رغم اين ناتواني، اگر در مواردي هم روان         علي. عاجز است 

. قع از حوزة خاص خـود فراتـر رفتـه اسـت           چنين تبييني دست يازيده، به وا     
هـا را بـه       حاصلي ايـن گونـه تـالش        نتايج به دست آمده از اين عمل نيز بي        
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هاي   علت وجودي يك جنبش مردمي را در گرايش       : روشني نشان داده است   
هاي   وجو كردن، وجود و پايداري ارتش       جنس گرايانة سركوب شده جست      هم

كريان نسبت بـه فرمانـدهان ديـدن،        مدرن را در گرايش و تمايل جمعي لش       
چنـين  ... بحران اقتصادي جهاني را از كاهش احساسات گروهي دانسـتن و            

 تراژيك شبيه اسـت، تـا يـك         -هاي كمدي     نتايجي خيلي بيشتر به نمايش    
 !رشته دستاورد علمي باارزش

هاي ذاتـي آن توجـه داشـته     بنابراين خوانندة اين اثر بايد به محدوديت      
از اين نكته خودماية صبر و آرامـش اسـت، چـرا كـه شـناخت                آگاهي  . باشد

هـا و     فرض   يكي از پيش   - به ويژه در گسترة انديشه       -ها و موانع      محدوديت
رهايي از هر نوع محدوديت، تنهـا       . شود  ها قلمداد مي    اسباب ضروري رفع آن   

چنان در اين     پذير است و مادامي كه وارد گود شويم هم          در عالم خيال امكان   
 .ل به سر خواهيم بردخيا

محدوديت قابل توجه ديگري نيز وجود دارد كه حـوزة ايـن مطالعـه و               
تأثير شـرايط بسـيار سـخت        در حال حاضر و تحت    . كند  تر مي   بررسي را تنگ  

كنوني ممكن است افرادي وجـود داشـته باشـند كـه بـه طـور نادرسـتي از                   
ي انسـان را بـه      شناسي توقع داشته باشند، بشر را نجات دهد و رستگار           روان

مشابه چنين وضعيت دشواري بين دو جنگ جهاني كه درگيري    . ارمغان آورد 
شناسـي    و خشونت همه جا را گرفته بود، وجود داشت و در عـين حـال روان               

اين تجربه براي ما درس عبرت خوبي بـوده         . كار مهمي نتوانست انجام دهد    
ه هرگز شـانس    گري، تفكر و انديش     در مقابل هجوم خشونت و پرخاش     . است

اند؛ به هنگام رگبار مسلسل و گاز سمي، از مغز و ذهـن چـه                 مناسبي نداشته 
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 آيد؟ كاري برمي
شود، چندان هم مطلق نيست، چرا        اما يأسي كه در اين روند حاصل مي       

برند و يا شير گـاز را بـراي           هايي كه دست به مسلسل مي       كه به هر حال آن    
ض خطر بوده و اين امكـان وجـود         كنند، همگي در معر     هالكت مردم باز مي   

هـا و ديگـران بـه ايـن           اگـر آن  . دارد كه آنان نيز جانشان را از دست بدهند        
اش در خصـوص تربيـت         با وجود نااميـدي    -شناسي    موضوع بينديشند، روان  

 .ها را تشويق و ترغيب به تأمل و تفكر كند  مجال خواهد يافت آن-مردم 
اگر كسي بخواهـد    .  تلقّي نشود  البته ممكن است اين دستاوردها مهمي     

فروتني ما را استهزاء و با انگيزة تحقير پرسش كند كه آيا واقعاً همة كـاري                
آيد همين است؟ پاسخ ما اين خواهـد بـود كـه              شناسي برمي   كه از يك روان   

شناس مجبـور اسـت بـا         چرا كه روان  . انجام اين حداقل بسيار باارزش است     
 .جود آدمي به نوعي كلنجار رودبيني آزادهندة و حقارت و خودكم

خـواهي آدمـي، در       با آن كه شناسايي وجوه احساس حقارت و عظمـت         
نظر فرد خودكامه ترسناك هستند، ذهن افـرادي را كـه بـه جـوهر هسـتي                 

 -انديشند، خيلي سريع متوجه ماهيت دروني انسان شيفتة قـدرت             انسان مي 
ت پي بـرده و چگـونگي        خواهد ساخت، تا به اسرار لذّت قدر       -فرد خودكامه   

سقوط و غرق شدن فرد خودكامه در تالطـم امـواج دريـاي قـدرت را فهـم                  
 .كنند

اين كه فرار از احساس حقارت نهايتـاً در گـرايش افراطـي بـه قـدرت                 
شناختي بيـان شـود،       متجلّي خواهد شد، قبل از آن كه در قالب مفاهيم روان          

ي يونانيـان باسـتان     در اين خصوص حتـ    . رسد  امري شناخته شده به نظر مي     
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هـاي   هاي تراژيك و سرگذشت اساطير خود درس عبـرت  نيز از تكرار افسانه   
اين ميدان اخطار و درس عبرتي براي همگان است تا          . بسياري گرفته بودند  

ببينند چگون قهرمانان در نهايت و اوج قدرت و در فراز قلة افتخار، در جايي               
بينند، در معرض     ها دور مي    سنگكه خود را از هرگونه تحقير و تمسخري فر        

اي   اين احساس خفت و حقـارت بـه گونـه         . طوفان احساس حقارت خويشند   
 .كند اي حضور خود را اعالم مي تغيير شكل يافته كه در هر واقعه

 كه بدون اغـراق حتـي       -ها    پير با چنان شناخت عميقي از انسان      شكس
 در  -تـه اسـت     شناسي امروز نيز هنـوز بـه عمـق بيـنش او دسـت نياف                روان

قهرمانان آثار  . هاي ديگر وجود آدمي نيز پرداخته است        هايش به اليه    تراژدي
اي هسـتند     آزرده  او افراد شيفتة قدرت و در عين حال افراد تحقير شده و دل            

شيطان در آثار او كسي اسـت كـه از          . گيرند  كه اغلب مورد بدفهمي قرار مي     
ي فرار از حقارت خـويش بـه        فرط تحقير و تمسخر از جانش سير شده و برا         

ها براي دفاع از خـود در         در آثار شكسپير، قاتل   . زند  اعمال شيطاني دست مي   
ها از اين واهمـه دارنـد كـه           زنند، بلكه آن    برابر ديگري دست به جنايت نمي     

چنانچه دست به قتل نزنند، از شدت فشار احساس حقـارتِ ناشـي از كوتـاه                
 .مرگ شوند دقعرضگي در انجام عمل،  آمدن و بي
هاي شكسپير توسط اسـتاندال و داستايوسـكي متكامـل و آلفـرد               آموزه

هـا را بـر بنيادهـاي         هاي آن   شناسي فردي، آموزه    آدلر، بنيانگذار مكتب روان   
 .علمي استوار كرد

گر نام و آثار اوسـت، درك         ، تداعي »طلب  ارادة قدرت «نيچه كه مفهوم    
 قـرار داده و در كتـاب معـروفش          شناختي داستايوسكي را مورد تجليـل       روان
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بين را پي     شناسان پيشگام و روشن     ، روش اين انسان   »انساني، بسي انساني  «
هاي ذاتي كه ريشه در بيمـاريش         نيچه از يك رشته محدوديت    . گرفته است 

هـا را     انسـان » بسـي انسـاني   «هاي    آن جا كه او ويژگي    . داشت، در رنج بود   
قدر  از آن جا كه او آن. اطالع است ي بيكند، از مراتب عالي انسان مسخره مي

هاي معمولي از خود همبستگي نشـان دهـد، بـراي             شهامت نداشت تا با آدم    
آيد و كسي را  برمي» اَبر انسان«وجوي  فرار از سرزنش دروني خود، در جست

 آن گونـه كـه اون اسـتنباط    -طلـب را      كند كه بتوانـد ارادة قـدرت        طلب مي 
روزي   ن گونه بود كـه سرنوشـت او نيـز بـه سـياه             اي.  تحقق بخشد  -كند    مي
 .اقبالش مبتال شد كم» موعود«

طلـب از سرچشـمه نيـروي برتـر و از خـود               در تفكر نيچه، ارادة قدرت    
ناپذير بين ضـعف و قـدرت را درك           او رابطة جدايي  . شود  قدرت، استنباط مي  

نكرده بود و اين بدفهمي از جنس همـان بيچـارگي و بـداقبالي وضـعيت و                 
 .شرايط خودش بود

گير شده اسـت،      اما درماندگي و خودفريبي ديگري كه در زمانة ما همه         
طلـب    دهد كه به ارادة قدرت      انزواي اجتماعي و موقعيت افرادي را نشان مي       

دليل نيست، چرا كه فهم       البته اين توجه، آن قدرها هم بي      . نيچه توجه دارند  
يردسـتي اسـت كـه دربـارة        نيچه از مفهوم قدرت همانند فهم و درك فرد ز         

درحـالي كـه ايـن      . كند  پردازي مي   اي لطيف و خوشايند خيال      قدرت به گونه  
هـاي خودنشـانده و       را بر شـانه   » خودكامة مستبد «خلق فرمانبردار است كه     

كند كه از آن پس فراسوي حلقة مجيزگويـان و            جايگاهي را به او واگذار مي     
 .آورد  به حساب نميكس را در جرگة آدميان چاكران، ديگر هيچ
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شناسي جديد تنهـا در مكتـب         هاي روان   در ميان تمامي مكاتب و نِحله     
شناسـي قـدرت و       هاي آلفرد آدلر توجـه بـه روان         شناسي فردي و آموزه     روان

 .شود شأن، به طور شايسته ديده مي
هاي خاص محيط     كاوي هرگز نتوانست خود را از دلبستگي        مكتب روان 

حتـي  . هـاي اوليـة خـانوادگي آزاد سـازد          كشـمكش نخستين يـا خـانواده و       
سعي بـر آن دارد كـه تـاريخ جهـاني را بـه عنـوان چـالش و                   » كاوي  روان«

هاي قدرت را كه ساية شومش بر تمام          هاي خانوادگي ديده و جنگ      درگيري
 .تفسير و تأويل كند» عقدة اديپ«تاريخ بشريت گسترده است، بر مبناي 
انواده از دريچة روابط اجتمـاعي مـؤثر        در صورتي كه آدلر به موضوع خ      

نگريسته با حداقل وجود روابط اجتماعي و تأثير آن بر فرآيند كنش خـانواده              
عالوه بر آن آدلر در ساية آشنايي بـا عواطـف و رفتـار              . كند  بيني مي   را پيش 

هاي تاريخ برداشـت و تفسـيري منطقـي و            انسان توانسته از تجارب و درس     
ها، تجارب و نظريات، روشـي را         موعة اين برداشت  مج. معقول به دست دهد   

اگـر  . شـد   شكل داد كه نخستين گام آن با شناخت علمي انسان برداشته مي           
هـاي    چه اكنـون مـا سيسـتم فلسـفي آدلـر را كـه بـر اسـاس آن برداشـت                    

ها را نيز تغيير داد،  بندي كرد و متأسفانه برخي از آن اش را طبقه شناختي روان
شناسـي او   هـاي روان   يم، اما با اداي احتـرام از تمـامي يافتـه          دان  اعتبار مي   بي

 .كنيم استفاده مي
اكنون خطري فراگير در حال سايه افكنـدن بـر آسـمان زنـدگي همـة               

بهتر است كه تدريجاً به آمدن روزهـايي اميـدوار شـويم كـه در آن                . ماست
 .تالش براي آموزش ارزش و منزلت انسان به ذلّت و تمسخر نيانجامد
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ها، به مانند عناصري هستند كـه در مجمـوع يـك            گويي  تمام اين تناقض  
تأثير خـود قـرار       دهند و در موقعيتي رفتار او را تحت         پيكرة واحد را تشكيل مي    

. او را در هر جا كه شرايط را آماده بيند، يك مسـتبد خودكامـه اسـت         . دهند  مي
در .  اريكة قـدرت اسـت     يابي به   اگر سربه زير و فروتن است، فقط براي دست        

بوسد و اين را به آن اميد و          اين راه اگر الزم بيند، به زانو افتاده، زمين را نيز مي           
دهد كه روزي از فراز تخت قدرت، شـاهد زانـو زدن ديگـران و                 آرزو انجام مي  

 .ها باشد ناكامي آن
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 از آن» برون شد«تناقض و راه 
 نهاي شخصيتي و فردي خودكامگا تناقض

 يـك كارمنـد معمـولي اسـت كـه نـزد رؤسـا و ديگـر                  -آقاي ايكس   
با اين  . رسد  زير به نظر مي     همكارانش فردي بسيار محجوب، متواضع و سربه      

 از شوهر خشمگين، مسـتبد      - بنابر داليلي چند     -وجود، همسر آقاي ايكس     
راستي آقاي ايكـس چگونـه   . جوي خودش شديداً ترس و واهمه دارد      و بهانه 

گر و مستبد؟ اين نـوع تناقضـات    زير، يا پرخاش ت؟ متواضع و سربهفردي اس 
 توان حل كرد؟ را چگونه مي
و از طـرف  ... از يك طـرف  «شناسي عاميانه، با استفاده از عبارت    روان

دانـيم كـه      اما ما بـه خـوبي مـي       . كند جوابي دست و پا كند       سعي مي » ديگر
» از طرف ديگر  ...  طرف   از يك «شخصيت انسان را با بازي با عباراتي چون         

اي است منسـجم و يكپارچـه، كـه         شخصيت انسان پديده  . توان شناخت   نمي
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گـر    هاي آن مشخص بوده و براي يـك مشـاهده           حد و مرز صفات و ويژگي     
 .بين، نظم و وحدت درونيش كامالً قابل رؤيت است دقيق و نكته

ي ا  اگر در گسترة طبيعت شاهد تناقضاتي هستيم نشـانگر هـيچ فاجعـه            
امـا فاجعـه از زمـاني       . نيست، بلكه وجود آن بخشي از قانون طبيعـت اسـت          

شود كه ديدگاه يا طرز تفكري پيدا شود كه اشـكال مختلـف ايـن                شروع مي 
 .درپي رديف كرده و از آن يك قاعده را استنتاج كند تناقض را پي

اين گونه نگرش معموالً به ميانة اشكال و وجوه رديف كرده چسـبيده،             
» از طرف ديگـر   ... از يك طرف    «هاي    ارد با قرار گرفتن در بين گزاره      پند  مي
هـاي حكمـت      اما بر مبنـاي آمـوزه     . تواند تعادل اين تناقض را حفظ كند        مي

قديمي كه از بصيرتي خاص برخوردار است، هسـتي و وجـود، يعنـي تبيـين                
هر كس بخواهد به راز وجود دست يابد، بايـد بـه            . »شدن«حركت و فرآيندِ    

اگـر خطاكـاري و     . ز وحدت و پيوستگي نابودي و زايش مجـدد پـي ببـرد            را
اگـر  . گناهي در كار نبـود، عصـمت و معصـوميت، ارزش و منزلتـي نداشـت       

ــاطلي نبــود كــه  ــراي رفــع آن قيــام كنــد، چگونــه  » حــق«ب را » حــق«ب
گزيني معتكفان    ها منزوي و تنها بودند، عزلت       شناختيم؟ اگر تمامي انسان     مي

نشـينان را چگونـه بـا انبـوه مـردم             يف كرده، يا انزواي عزلـت     تعررا چگونه   
اي را خارج از فرآيندي كه در آن تكـوين پيـدا              كرديم؟ اگر پديده    مقايسه مي 

 .كرده در نظر بگيريم، غيرقابل فهم توصيف خواهد شد
اگر هواپيمايي به دليل نقص فني مجبور شـود  : به اين مثال توجه كنيد   

كننـد، بـراي      ردماني بدوي در آن جا زنـدگي مـي        در محيطي فرود آيد كه م     
بنـابراين در   . ها به مثابه موجودي خواهد بود كه از كرات ديگر آمده است             آن
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ها همانند بتي خواهد بود كه در جهت اثبات و كاركرد باورها به كـار                 نظر آن 
جايي معنايي آن است كه شكل هواپيما بـه           دليل اصلي اين جابه   . خواهد آمد 
 وسيلة نقليه در اجتماع اين مردم مفهوم نداشـته و در مقابـل بـه                عنوان يك 

 .آيد كه به همان اندازه معنادار است جاي آن مفهوم ديگري پديد مي
ها   بنابراين تمامي تفكّر و انديشة ما عبارت از برقراري يك رشته رابطه           

هر شيئي به خودي خود موضوع شك و گمـان اسـت و بـه ناچـار در                  . است
آيد؛ همانند شيئي كه      همان صورتي كه براي ما مطرح است، درمي       نهايت به   

اگر چه وجود هر آنچـه هسـت مسـتقل از ماسـت، اگرچـه               . با ما رابطه دارد   
كند آن را     وجوگر ما به دنبال ادراك آن شيئي است و تالش مي            ضمير جست 

دريافت كند، ولي در نهايت آن را در متن يك نظام           » هست«گونه كه     همان
تواننـد بـه      بنابراين تنها چيزهايي مـي    . دهد  رار داده و به آن نظم مي      ارزش ق 

اين نظام ارزشي راه پيدا كنند كه بر مبنـاي رجـوع بـه يـك معيـار خـاص،                    
 و نـه  -سنجش و ارزشيابي شده و بـدين ترتيـب همچـون بازتـابي خـالق          

كاري شده    اي نو دگرگون شده و بعضاً كم و بيش دست            به شيوه  -مكانيكي  
 .درآيد

هرچند در محدودة اين نوشتار، پرداختن حرف به خطوط كلي موضوع،           
براي هدف اصلي ما كافي نخواهد بود ولي اگر اندكي به عمق موضوع توجه 

رسد كه انسان موجودي است دستاورد        شود، اين برداشت مقبول به نظر نمي      
زمـان فاعـل و    و در عين حال آفريننده وضعيت و محيط خود كه به طور هم    

در چنـين شـرايطي     . پردازنـد   وضوع آن دسته از علومي است كه به او مـي          م
توانيم به ذات و كاركرد چنين موجودي پي ببريم، به جـز آن كـه                 چگونه مي 
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 .اي از روابط بدانيم او را مركز مجموعة گسترده
دهـد كـه      روابط متنوع و غيرقابل توصيف، اين پرسـش را شـكل مـي            

آور است؟ بـه اسـتثناي        تا بدين حد حيرت   ماهيت تنوع زندگي چيست و چرا       
آن دسته از روابطي كه واقعيت عينـي يافتـه و قابـل ارزيـابي اسـت، خيـل                   

هـا را جـزو مـوارد     گـاه بتـوانيم آن   عظيمي از اين روابط را بدون آن كه هيچ   
قطعي محسوب كنيم به ناچار بايد به عنوان عوامـل مجهـور و ناشـناخته و                

 .مدنظر قرار دهيم» امكان«تنها به عنوان يك 
چارچوب ذهني و نظـام ارزشـي انسـان، هماهنـگ بـا             «: گويد  آدلر مي 

اين نظام تحت تأثير شرايطي كه در چهار سال اول          » روابط اجتماعي اوست  
زمـاني كـه نظـام ارزشـي انسـان          . شود  گذرد ساخته مي    زندگي بر انسان مي   

 بعـدي را    تـأثير قـرار داده و تجـارب         شكل گرفت تمامي روابـط او را تحـت        
كنـد و بـه ايـن ترتيـب           متناسب و هماهنگ با ساخت خود جذب و ثبت مي         

شـود    ضميري كـه گفتـه مـي      . شود  نظام ارزشي، زيربناي ضمير خودآگاه مي     
هـا را جـذب و تعـديل          تمامي ادراكات انسان را هدايت كرده و محتـواي آن         

 .كند مي
آدمـي  چگونـه   » ايكـس «با اين توصيف اگر بخواهيم بدانيم كه آقاي         

اگر بخواهيم او را محكوم كنـيم       . است، ابتدا بايد نظام ارزشي او را بشناسيم       
رزيـابي  كافي است كه فقط او را با استفاده از نظام ارزشي خـاص خودمـان ا           

اما چنانچه بخواهيم همانند يك معلم او را درك و به خوبي بهفمـيم،              . كنيم
بنـابراين  . گـاه كنـيم   بايستي به او از دريچة نظام ارزشي خاص خودش ن           مي

گونـه كـه او       بايست از دريچة نگاه او به خودش همان         براي فهم بهتر او مي    
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استفاده از ايـن روش بـه     . كند، با او روبرو شويم      خود را مشاهده و تجربه مي     
چون و چراي نظر آقاي ايكس در مورد خـودش نيسـت،              معناي پذيرفتن بي  

ار دادن ارزيـابي او از خـويش،        بلكه با استفاده از ايـن روش، بـا مـدنظر قـر            
دهـيم كـه آن را        اي از كاركرد ضميرش را مـورد شناسـايي قـرار مـي              نمونه
گويد و  كس بد خود را نمي اما هيچ. توان به عنوان يك سند به كار گرفت مي

در اين ميان آيـا  . كند كننده است رفتار مي    بنابراين داليلي كه براي خود قانع     
 كننده نداند؟ ه داليل خودش را قانعشود ك آدم منصفي پيدا مي

 :بد نيست ابتدا استدالل آقاي ايكس را بشنويم
اند حماقـت اسـت اگـر فكـر كنـيم بـدون دانسـتن راه                  از قديم گفته  «

هاي پيشرفت و ترقي را طي كـرد و   توان پله گويي مي  چاپلوسي و زبان تملّق   
رفروشـي  اند كه كودني محـض اسـت اگـر در برابـر زيردسـتان فخ       نيز گفته 

كامالً روشن است كه من هم ماننـد بسـياري ديگـر، عالقـه دارم در                . نكني
كارهايم پيشرفت و ترقي كنم، بنابراين بايد در دل رؤسايم جا باز كنم و بـه                

اما اين را بدانيد    . ها بفهمانم كه در تمام احوال فرمانبردار آنان خواهم بود           آن
بي به رياست، سعي خواهم     يا  هاي ترقي و دست     كه به محض طي كردن پله     

كرد تا به شديدترين نحو قدرتم را اعمـال كـرده و نظـم و انضـباط الزم را                   
كسي كه بخواهد فرمانرواي خوبي باشد، ابتـدا بايـد راه و رسـم              . برقرار كنم 

هنگامي كه با همسـرم     ! در منزل من رئيسم   . فرمانبرداري را به روشني بداند    
يچ نداشت، به جز بكارتش و ايـن را هـم           كس نبود و ه     ازدواج كردم، او هيچ   

ولـي از ايـن كـه بگـذريم، او بايـد            . بگويم كه انصافاً پاكدامن و عفيف بـود       
آنچه . كند سپاسگزار من باشد و اين چيزي است كه او متأسفانه فراموش مي           
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من از او توقع دارم يك انضباط مطلق اسـت و ايـن در حـالي اسـت كـه او                     
با اين وجود مطمـئن باشـيد كـه اوضـاع را            . دهنظم ش   تدريجاً خودرأي و بي   

رسانم   كامالً در كنترل دارم و به موقع اموري را كه در نظر دارم به انجام مي               
هايي دارم    من يك رشته مسؤوليت   . دهم  و به احدي فرصت سوءاستفاده نمي     

دانـم كـه شـأن و     ها را پيگيري كنم و به خوبي مـي         كه طبق وظيفه بايد آن    
 ! ...رو چه چيزي استاعتبار من در گ

بهتر است پيش از اين كه آقاي ايكس از اين جلوتر بـرود، كالمـش را             
اما بايد توجه داشت كه سخنان او به عنـوان شـاخص و الگـوي               . قطع كنيم 

 .نحوة تفكر او براي ما اهميت بسزايي دارد
و » و از طرف ديگر   ... از يك طرف    «حال، چه بر اساس ديدگاه مكتب       

كنـد؟   ، آقاي ايكس چه چيز را بيان مي»ژرفانگر«شناسي   روانچه از نظرگاه  
در واقع  . كند؟ نه، اصالً اين گونه نيست       آيا او عواطف منفي خود را خالي مي       

ــاقض ــويي او در تن ــه نمــايش مــي  گ ــايش خــود را ب ــذارد ه ــن . گ ــام اي تم
ها، به مانند عناصري هستند كه در مجموع يك پيكرة واحـد را               گويي  تناقض

او در . دهد دهند و در موقعيتي رفتار او را تحت تأثير خود قرار مي           ميتشكيل  
هر جا كه شرايط را آماده ببيند، يك مستبد خودكامه است، اگر سر به زير و                

در اين راه اگر الزم     . يابي به اريكة قدرت است      فروتن است، فقط براي دست    
آن اميـد و آرزو انجـام       بوسد و اين را بـه         ببيند به زانو افتاده زمين را نيز مي       

دهد كه روزي از فراز تخت قدرت، شـاهد زانـو زدن ديگـران و ناكـامي                   مي
گونه كه بعداً توضـيح خـواهيم داد، آقـاي ايكـس در               البته همان . ها باشد   آن

بوسـي، راه رسـيدن بـه         اشتباه است، چـرا كـه تملـق و چاپلوسـي و آسـتان             
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 .باشد نيست وجويش مي مقصودي كه او در جست
پايـه هماننـد ايـن آقـا،           سؤال اصلي اين است كه چرا يك فرد دون         اما

قصد دارد هر طور شده خود را به قلة قدرت برسـاند؟ اگـر ايـن سـؤال را از                    
 :داد پرسيديم، اين گونه پاسخ مي خودش مي

كس دوست ندارد زيردسـت       شوخي نكنيد، خوب معلوم است كه هيچ      «
 بزنـد و بـاالتر از آنـان قـرار           خواهد از ديگران جلـو      باشد، هر كس دلش مي    

 ».بگيرد، رسم دنيا اين بوده و همين نيز خواهد بود
با ) به قول آدلر  (آقاي ايكس   » نگرش«بينيم    ماية تعجب نيست اگر مي    

ها نه انعكاسي از يـك فرآينـد روانـي            نگرش. خواني دارد   سبك زندگيش هم  
گيرنـد،     مي خارج از زندگي عيني هستند و نه از منبع يك روح مقدس نشأت            

هـا را تشـكيل       بلكه به وضـوح و روشـني بخشـي از سـبك زنـدگي انسـان               
آقـاي  . هاسـت   آدمي به آن نظرياتي متعهد اسـت كـه نيازمنـد آن           . دهند  مي

ها استفاده    ها نياز داشته و از آن       ايكس نيز يك سري عقايدي دارد كه به آن        
د، دست  او حاضر نيست به تجارب جديدي كه خالف نظرياتش باش         . كند  مي
تـوان    با اين وجود، در خصوص حوادث و مشاهدات مخالف چگونه مـي           . زند

اظهارنظر كرد؟ نكته اين جاست كه انسـان وقـايع و حـوادث نيـك و بـد را           
اما تجربـة يـك امـر، چيـز ديگـري      . گذرد كند و از كنارشان مي  مشاهده مي 

 دهـد و از آن درس       است، چرا كه انسان آن را به طور شخصـي انجـام مـي             
. كننـد   وانگهي مشاهدات هرگز به طور قطعي بر چيزي داللت نمي         . گيرد  مي

هاي مختلـف، تجـارب مختلفـي را          چرا كه مشاهدة يك امر يكسان، در آدم       
توان به روشني فهميد كه چرا تأثير برخي تجـارب و             حاال مي . دهد  شكل مي 

مش
 آرا
پھر
ی س
صص

 تخ
یک
کلین



 شناختي خودكامگي  بررسي روان◊ 50

هـا نفـر      هـاي كـه بـه خـون ميليـون           كننده مانند جنـبش     مشاهدات متحول 
 .اند، اين قدر زودگذر است تهآغش

توان اين نكته را درك كرد كه چرا موارد هشـداردهندة             اكنون بهتر مي  
خاطرات و مشاهدات تاريخي، فقط براي كساني هشداردهنده بوده است كه           

به قول پاسـكال آنـاني      . اند  نفسه به چنين اخطارهايي نياز چنداني نداشته        في
اما اكثر مـردم    . اند  هاست كه آن را يافته     اند، مدت   كه به دنبال درس و عبرت     

) به قـول آدلـر    (شدة حقيتِ شخصي يا       به دنبال آموختن نيستند، چون طلسم     
» سبك زندگي«طلسمي كه ساية شومش را بر      . اند  خويش» منظر شخصي «
هـا و ريشـة روانـي         كنندة ضمير هوشـيار نظـام ارزش        ها گسترده و تعيين     آن

 -شـان      به معناي همـان حقيقـت شخصـي        -تمامي ادراكاتشان   ) وارة  طرح(
تواند تجربة خاصي را      اين تنها تغييرات زيربنايي اجتماعي است كه مي       . است

 –به اذهان تحميل كند؛ از آن دست تجاربي كه نه تنهـا سـاختگي نيسـتند        
 .اند بلكه خود سازندة انسان و تاريخ

ه از  بنابر آنچه در باال گفته شد آقاي ايكـس بـرخالف تصـور آن گـرو               
 آشنايي دارند، چيـزي را سـركوب   1گري خوانندگاني كه با مباني روان تحليل  

، يـا   )كنـد   آنچه را او مجبور باشد سركوب كنـد اصـالً ادراك نمـي            (كند    نمي
. ها را سركوب كنـد  كند كه مجبور باشد آن     اي دريافت نمي    مسائل را به گونه   

 -تر از آن      ه در پايين   موردنظر هم نه در باالتر از سطح هوشياري و ن          2كنترل
گيرد، بلكه در فرآينـد دريافـت بـه            انجام نمي  -در هيچ يك از اين دو نقطه        

                                                                                                      
1- PSYCHOANLYSIS 

 .هاي فرد است منظور كنترل و پردازش اطالعات در چارچوب نظام ارزش. 2
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آيد كـه چـرا       حال اين پرسش پيش مي    . شود  آميزي اعمال مي    شكل موفقيت 
 رفتار و انعكاس كردار آقاي ايكس اين گونه است؟

قبالً توضيح داده شد كه كل وجـود        . پاسخ به اين پرسش مشكل است     
بر ايـن اسـاس در چـه        . ه عنوان يك جريان در حال شدن قابل فهم است         ب

 روندي آقاي ايكس دچار تغيير رفتاري شده است؟
آنچه در مرحلة نخست براي ما اهميت دارد، آن اصول و قوانيني است             

از آن جا كه هر آدم كم . يابند  ها امثال آقاي ايكس تحول مي       كه در ساية آن   
هـا و   كنـد كـه در برخـي از ويژگـي     ا تأييـد مـي  و بيش منصفي اين نكتـه ر   

گيرد كـه آيـا      خصوصيات با آقاي ايكس اشتراك دارد، اين پرسش شكل مي         
اين امكان وجود دارد در جهاني كه تمامي مسائل و امور به نوعي در ارتباط               
با يكديگرند، فردي پيدا شود كه از همة عوامل و عناصري كه ديگران را به               

 ار داده، متأثر نشده باشد؟نوعي تحت تأثير قر
آنچه وجود دارد، جرياني در حال شدن و در عين حال مملو از تنـاقض               

بر فرض كه در اين ميان كسي پيدا شود كه به يك خـدا و بـه يـك                   . است
كند كه اين     نظم قديم اعتقاد داشته باشد، چنين فردي نيز به ناچار قبول مي           

ها و التهابـات جلـوگيري     نابسامانيخواهد از وقوع   نظم يا اسم اعظم نيز نمي     
ها   پس حتي از ديدگاه چنين فردي جهان از دريچة پذيرش ناهماهنگي          . كند

بايست وجود داشته باشد؟ آيا اگر گناه  چرا گناه مي. و تضادها قابل فهم است  
بود رحمـت و آمـرزش الهـي بـر بشـر قابـل تفسـير بـود؟ زنـدگي بـه                        نمي

 شده است، اما تمامي كساني كه به دقت         هاي مختلفي تعبير و تفسير      صورت
انـد، هسـتي را جريـاني مملـو از موانـع و               به موضـوع زنـدگي توجـه كـرده        
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هـا عبـور كـرد و معنـا و مفهـوم زنـدگي را                 اند كه بايد از آن      مشكالتي ديده 
 1.اند  تعبير كردهپاداش انجام اين كار بسيار مهم و در عين حال پرمشقّت

گرفته تا دوران معاصر، مفسـراني بيشـتر        جهت نيست كه از سقراط        بي
اند كه با شور و شوق به رفع موانع و مشكالت همت گماشته،               تأثيرگذار بوده 

هـا    چه موانعي وجود دارد كه بايد از آن       . اند  شيفته و عاشق تعليم و تغيير بوده      
شايد تمامي اين   . هاي مختلفي به اين پرسش داده شده است         گذشت؟ پاسخ 

صل اختالف زيادي با هم نداشته و اختالفشان بيشـتر ناشـي از             ها در ا    پاسخ
اين گونه به نظـر     . نحوة بيان و تحت تأثير شرايط زماني و مكاني بوده باشد          

رسد كه هر عصري بخش جديـدي از پيكـرة حقيقـت را كـه خـود نيـز                     مي
هاي قبلـي     دستاورد تجارب نوين اجتماعي بوده به آن افزوده و در كنار يافته           

 .تر ارائه كرده است اي جديد و با تبييني تازه ترهدر گس
آني كـه بايـد     «) به گفتة نيچه  (پس اقدامي كه آدمي بايد انجام دهد تا         

، اين است كه براي رفع موانعي كه بر سر راهش وجـود دارد، از               »باشد بشود 
اي كـه انسـان از نظـر فـردي و اجتمـاعي               نقصان اولية خويش يعني مرحله    

انسان با شـرايط و     ) به هنگام تولّد  (در ابتدا   . ست، عبور كند  ضعيف و ناتوان ا   
محيطي روبرو است كه بدون آن كـه بتوانـد در آن دخـل و تصـرفي كنـد،                   

اين محـيط از    . هايش از پيش تعيين شده است       اصول و قواعد و نظام ارزش     
پيش تعيين شده قبل از آن كه او چيزي را درك و فهم كند، يا فرصـت آن                  

شــد كــه در مقابــل هجــوم ادراكــات از خــود دفــاع كنــد، او را  را داشــته با
                                                                                                      

 :گويد اقبال الهوري مي.  1
 )م(در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است          زندگي در صف خويش گهر ساختن است    
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لزوم سازگاري با چنين شرايطي آن هم در آن وضعيت ضعف           . گيرند  دربرمي
 .سازد اي مواجه مي و ناتواني اوليه، انسان را با مشكالت عديده

شوند كـه انسـان تـالش         گروهي ديگر از مشكالت از آن جا ناشي مي        
راف را با خود سازگار كند و ايـن كـار سـخت و              دارد تا حد امكان محيط اط     

خواهد انجام گيرد كه فرد در حـين آن كـه بـه دنبـال        پرمشقّت در حالي مي   
ديگـر را در مقابـل خـود        » مـن «يابي به خويشتن خويش است يـك          دست

بنابراين جريان سازگاري با جهان اطراف طي فرآيندي انجام         . بيند  حاضر مي 
در ايـن   . شـود   ن عضوي از جهان پيرامون مـي      گيرد كه در حين آن انسا       مي

فرآيند، يكي از مشكالت اين است كه حتـي اگـر فـرد در زمـان مناسـب و                   
دلخواهي نيز به دنيا آمده باشد، باز هم در مقياس كلّـي ديـر بـه دنيـا آمـده               

ها تطبيق دهد، جلوتر از       است، چرا كه تمامي كساني كه او بايد خود را با آن           
انـد    ها نيز، در پهنة هستي، افراد ديگري بـوده          ند و قبل از آن    ا  او به دنيا آمده   

كه نه تنها مواهب و آثار دلپسندي از خود به جاي نگذاشـته بلكـه عـوارض                 
اند كه قبل از آن كه او بخواهد يـا حتـي              نامطلوبي را برايش به ارث گذاشته     

 .گيرند محابا او را دربرمي بتواند تصميم به قبول يا رد اين ميراث بگيرد بي
اين مسيري است كه هر كودكي بايد از آن عبور كند و مشكالت را به               

ها را به شـكل       مفهوم دوگانة هگلي به بهترين وجهي حل كند و در واقع آن           
ها هم    موانع ديگري نيز وجود دارند كه انسان بايد از آن         . اي تغيير دهد    بهينه

نظر خاص بيشـتر از     وقوع خطاهاي ناشي از قرار داشتن در يك م        . عبور كند 
ناپـذيري    اش به نحو توضـيح      شود كه انسان در طول زندگي       آن رو ناشي مي   

اين وضعيت مربوط به محيط اجتمـاعي اسـت كـه           . به خودش نزديك است   
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مشكل ديگر در ايجاد    . فرد آدمي در مقياسي برابر يك ميلياردم آن قرار دارد         
تواند به عنوان يـك       رد مي در اين روابط زماني ف    . رابطه با ديگران ريشه دارد    

گوينده پذيرش شود كه بتواند خود را به عنـوان يـك شـنوندة قابـل قبـول                  
عالوه بر آن، امروزه انسان ناگزير است فشارها و خسـارات           . نشان داده باشد  

ناپذير وجـودش    اجتماعي را به عنوان بخش جدايي-ناشي از فقط اقتصادي     
ر ايـن شـرايط و اوضـاع در سـاية           بپذيرد، اين در حالي است كه نقـش او د         

كند، حال    جنگ زندگي او را تهديد مي     . ها نفر ديگر است     تأثيرگذاري ميليون 
در حـالي كـه     . آيـد   آن كه براي جلوگيري از آن كاري به تنهايي از او برنمي           

الحيل از خود دور كند، مسـؤوليت         مجبور است دايماً خطر مرگ را به لطايف       
 را بـر عهـده دارد،       -اي     چه مسؤوليت مسخره   - ريزي زندگي   سنگين برنامه 

يـابي    اگر براي دست  . چنان كه انگار اين وظيفه و مسؤوليت را پاياني نيست         
به انسجام و يكپارچگي و به منظور رفع تناقضـات موجـود گـامي برداشـته                

هــا و  رســند و تمــام ســازگاري شــود، تناقضــات جديــدتري از راه مــي مــي
ايـن روال ادامـه دارد و       . شـوند   اي منتهي مـي     تازهها به تناقضات      يكپارچگي

كنند و امكان رهـايي از آن وجـود           همچون سايه پا به پاي آدمي حركت مي       
 .ندارد

آيا انسان آن توش و توان الزم را دارد كه از اين همه موانع به سالمت 
تواند به اين مهـم نائـل         اما چطور و چگونه مي    . بگذرد؟ پاسخ ما مثبت است    

شاپيش به خاطر ايـن كـه ممكـن اسـت پاسـخم عجوالنـه باشـد از         آيد؟ پي 
خواهم، ولي بايد بگويم كه انسان در اين امتحان بيشـتر بـا               خواننده عذر مي  

شناسي استبداد    اگر اين گونه نبود ديگر كسي به روان       . شود  نمرة بد قبول مي   
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 .داد و خودكامگي توجهي نشان نمي
مل فرد خودكامه و همة كساني وجود نظام استبداد و خودكامگي كه شا     

باشد خود نشانگر اين واقعيـت اسـت كـه            سازند، مي   كه از او چنين آدمي مي     
انسان در رفع موانع و حل بهينة تناقضات ناتوان است، چـرا كـه اسـتبداد و                 

آيد، اما در جوامـع       اي كُهن و قديمي به حساب مي        خودكامگي اگر چه پديده   
 .سألة روز استچنان م مدرن و عصر نوين نيز هم

آلفرد آدلر نخستين فردي است كه موضوعات مربوط بـه فرآينـد حـل              
 -هـاي ويـژة روانـي         مسأله را در گسترة دانش انساني بـر اسـاس پـژوهش           

اي كـاربردي تهيـه و تنظـيم كـرده            شناسي به شيوه    شناختي و ريخت    عصب
اي از رخدادهاسـت كـه همگـي در           فرآيند حل مسأله، همانند زنجيـره     . است
شود   هر رخدادي به يكي از اندام مربوط مي       . نقايصند» جبران«وجوي    جست

هـدف اصـلي كسـب      . پيوندد  كه آن نيز متأثر از جامعه و محيط به وقوع مي          
اين راهي اسـت كـه      . ها است   ها و جبران نارسايي     ها و توانايي    تمامي مهارت 

بـه  هـاي   تالش. محيط و به طور كلي زندگي پيش پاي انسان گذاشته است         
گيرند كـه انسـان در جريـان آن مجـرّب             اي انجام مي    منظور جبران به گونه   

هـايي در مسـير       اين مراتب به صورت كم و بيش در شكل بحـران          . شود  مي
دهند و انساني كـه خواهـان پيشـرفت در فراگيـري           پيشرفت و ترقي رخ مي    

ه اين گونه است كـه زنـدگي ادامـ   . باشد بايد اين حوادث را پشت سر بگذارد    
رغم فشار بايدها و نبايدها، تا آن جـايي كـه بايـد، بـه پـيش                   يابد و علي    مي
 .رود مي

همين معنا را تومـاس مـان بـر اسـاس فهـم نيچـه برانگيزنـدة هنـر                   
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دانست، هر چند كه شايد آن را بايد فراتر از گسترة هنر، يعني در تمـامي                  مي
 .ها صادق دانست عرصه

ت منفـي و شـرايط برابـري و         كامالً روشن است كه هر چه بين وضعي       
تعادل، فاصلة بيشتري باشد، آن وضعيت منفي يا ضعف موجود تأثير بيشتر و             

بيني كـه     آن احساس خودكم  . تري در ضمير انسان خواهد داشت       حضور قوي 
يابـد كـه خـود        چنان شـدت مـي      آيد آن   در رابطه با اين وضعيت به وجود مي       

له فاصـلة آن بـا عوامـل        باعث وخامت بيشـتر شـرايط اوليـه و بـدين وسـي            
در چنين شرايطي است كـه احسـاس حقـارت و    . شود كننده بيشتر مي  جبران
بيني كه در ابتدا فقط نوعي بازتاب حالت نقص و جبران اوليه اسـت،                كم  خود
. دهد  اي مستقل خود را نشان مي       كم از منشأ خود فاصله گرفته و به گونه          كم

مشـكل هـر بيمـار      » حـال   شـرح «اين نوع احساس حقـارت ثـانوي كـه در           
شـود كـه    خورد، خود مشكل مضاعفي محسوب مي  به چشم مي  1نژندي  روان

اگرچه جنبة ذهني دارد امـا فاصـلة موجـود بـين وضـعيت اوليـه و عوامـل                   
تر كرده و در مسير رفع موانع، مشكلي ديگر بـر علّـت               كننده را عميق    جبران

شـود    ت ثانويه باعـث مـي     در اين فرآيند همين احساس حقار     . افزايد  اوليه مي 
كه اعتماد به نفس و احساس امنيتي كه از به دست آوردن تعادل در شرايط               

طلبي تغييـر   شود، ديگر كفايت نكرده و ميزان و حدود جبران عادي ايجاد مي  
 .كند

 :تر كند تواند فهم قضيه را راحت بيان مثالي ساده مي
يكي شـب از  فكر كنيد مشكلي پيش آمده و الزم اسـت فـردي در تـار         

                                                                                                      
1- NEUROTIC 
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براي يك فرد با جرأت كار مشـكلي نيسـت و در صـورت              . جنگل عبور كند  
لزوم همراه داشتن چراغ قوه يا چوب دستي براي حفظ امنيت شخصي كافي 

اي   تري اگر بخواهد اين كار را انجـام دهـد وسـيله             جرأت  فرد كم . خواهد بود 
با خـود   ) تير   هفت اي آهني و حداكثر     مثالً چاقو يا ميله   (دستي    مؤثرتر از چوب  

هر يك از اين وسايل متناسـب بـا رابطـة بـين انسـان و                . حمل خواهد كرد  
اما بد نيست بدانيم كه يك فرد ترسو به چنين مـوقعيتي            . باشد  موقعيتش مي 

زند و اگر نتوانسـت سـعي    او در آغاز از رفتن سرباز مي. دهد  چگونه پاسخ مي  
 .ه خود ببردكند حداقل يك سري افراد مسلح را به همرا مي

را از يكـديگر متمـايز      » ترسـو «از اين جا به بعد بايد دو گروه از افـراد            
يـك گـروه از افـراد       . شـوند   نمود كه گروه دوم به بحث ما بيشتر مربوط مي         

هـاي هيسـتريك      زنند و در نهايت به نمـايش        ترسو شديداً از رفتن سرباز مي     
ام اول پايشـان پـيچ      در همان گ  » شانس بد «شوند و يا آن كه از         متوسل مي 

هـاي    هاي هميشگي يا بدشانسي     خورده و با فرود آمدن يكي از همان فاجعه        
آيـد صـورت مسـأله عبـور از           شهامت پيش مـي     رايج كه غالباً براي افراد بي     

البته تمامي اين ادا و اطوارها      . شود  كنند و رفتن منتفي مي      جنگل را پاك مي   
كارانـه انجـام      انـب و طلـب    تحت پوششي از وقايع و رفتارهـاي حـق بـه ج           

كند كه باالخره اطرافيان وظيفـة        اي برخورد مي    گيرد و فرد ترسو به گونه       مي
اي اسـت   رفتار او در اين مواقع به گونـه . بينند كه او را دلداري دهند    خود مي 

كه انگار لطف كرده و از تقصير ديگران گذشته و آنان را مورد عفو قرار داده                
تـرين مسـؤوليت    توانـد كوچـك   گونه كـه نمـي    هماناما در حقيقت او  . است

و مقصر خـود نيـز بخشـش    » كار گناه«رفتارش را بپذيرد، نسبت به پيرامون       
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 .ندارد
تر از آنند كه به ترس خود اعتراف كنند  و اما ترسوهاي گروه دوم، بزدل

چنـين  . شـوند   و براي پوشاندن ترس خود از در تظاهر به قهرماني وارد مـي            
كند تا اطرافيانش را توجيـه كنـد كـه ايـن جنگـل پايگـاه                  يفردي تالش م  

رحم   خورده و بي    شدة دشمن است و جانيان بالفطره و دشمنان قسم          محافظت
كنـد كـه      گيـري مـي     با قبول اين توضيحات او چنين نتيجه      . در آن مستقرند  

زمـان بـا      حل اصلي در به آتش كشيدن جنگل است و بايد بـه طـور هـم                 راه
هـاي موجـود و بـه طـور         ش، با بـه كـارگيري تمـام سـالح         ور شدن آت    شعله
شود تـا عمليـات را    او خود نيز حاضر مي. باران كرد جانبه جنگل را گلوله    همه

در اين فرآيند او خود در پشت سنگرهاي محكم موضع گرفتـه            . رهبري كند 
 .گمارد و چندين محافظ نيز به دور خود مي
 سـربازاني كـه در شـوق        هـا در معيـت      فرداي آن روز قهرمان داسـتان     

اي از دل     تـرين واهمـه     كنند بدون كوچـك     تابي مي   تشويق و ترفيع درجه بي    
ايـن داسـتان در عرصـة واقعيـت جزييـات           . كنـد   جنگل نابود شده عبور مي    

اما براي درك منظور ما تا همين جا كـافي بـه            . ديگري را نيز به همراه دارد     
 .رسد نظر مي

به شأن و   » نژندانه  روان« اصلي نياز    آنچه در باال بررسي شد، سرچشمة     
چنين نياز به قدرت مشـكالت و موانـع موجـود در راه بـه دسـت                   مقام و هم  

مشكالتي كه اصوالً در سـنين رشـد و         . آوردن تعادل و جبران كمبودهاست    
اي كه در نهايـت باعـث         اند، به گونه    تحول ايجاد شده و هرگز برطرف نشده      

انـد و     بـه مرزهـاي دورتـر شـده       » مات جبراني حدود اقدا «جايي    تغيير و جابه  
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آن چنـان گسـترش     » حدود امكانات جبرانـي   «گاهي اوقات به تأخير افتادن      
يعني ديگر آن هدف مطلوب     . كند  يابد كه با اصل زندگي مغايرت پيدا مي         مي

كننده به اين جهان تعلق نداشته و تنها آثار و شوق رسـيدن بـه آن                  و جبران 
 .دهـد   اختالل در ايـن جهـان خـود را نشـان مـي            است كه به صورت نوعي      

كنـد و در شـرايط خـاص          اختاللي كه در آغاز زندگي خانوادگي را تهديد مي        
اجتماعي قادر است همانند يك فاجعة فراگير بخشي از بشـريت و يـا حتـي                

 .تمامي تمدن بشري را در معرض خطر جدي قرار دهد
هاي ديگـري كـه       ديدگاهپيش از اتمام اين فصل، بهتر است شما را با           

در مثال عبور بسيار ترسو . هاي ماست توجه دهم  ظاهراً مخالف آراء و ديدگاه    
) 1شناسـي تجربـي     كه ممكن است روان   (نظر ديگر     از جنگل اگر يك صاحب    

داشت و قهرمان ما را مورد آزمـون تـرس قـرار              در آن شب واقعه حضور مي     
هـاي آزمـون او نـه تنهـا           هگرفت كه بر اساس يافتـ       داد، چنين نتيجه مي     مي
بلكه صـفات بـارز او ارادة       . گونه اثري از ترس و بزدلي در او وجود ندارد           هيچ

صبري خاص فرماندهان و شـهامت تمـام در بـه كـارگيري كليـة                 قاطع، بي 
نظر اگر ترس از دهانة       در برابر چشمان اين صاحب    . باشد  نيروهاي موجود مي  
انست آن را كشف كند، چرا كـه بـه        تو  شد باز هم او نمي      توپ هم شليك مي   

شود و نـه در       نظر او بزدلي فقط در تپش شديد ضربان قلب و نبض ديده مي            
ها  آن رفتارها و كردارهايي كه ترس و وحشت به صورتي آشكار در آن   شكل  

كند يا آن رفتارهايي كه فقط براي پوشاندن تـرس و كـاهش               خودنمايي مي 
 .گيرد بيمارگونة آن انجام مي

                                                                                                      
1- EXPERIMBNTAL PSYCHOLOGY 
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هـا را   نظـر آن  نجا اميدوارم از اين كه پس از ارائة نظريات صـاحب    در اي 
پردازم مورد عفو قرار گيرم، چـرا         ها به بحث نمي     ناديده گرفته و براي رد آن     

ها را به خوبي  معنا بودن و بطالن آن   كه رويارويي اين نظريات با واقعيات بي      
 .كند روشن مي
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 وجود و پديدار
 اس در شخصيت فرد خودكامهارزيابي ترس و هر

هاي احمق و خودخواه و يـا افـراد خودكامـه هسـتند كـه                 اين تنها آدم  
قدر ترسو و بزدل باشند كه نخواهند اقرار كنند زماني آنـان نيـز                توانند آن   مي

ترين دريافـت حسـي اسـت كـه        چرا كه ترس رايج   . اند   را تجربه كرده   1ترس
 موضـوع ديگـري     2 ديگر هـراس   از طرف . كنند  عموم مردم آن را تجربه مي     

مفهـوم تـرس    . بايست آن را از ترس بـه وضـوح متمـايز كـرد              است كه مي  
ارزيابي كم و بيش واقعي از ميان خطرات احتمالي در يك موقعيت خـاص              «

است، در حالي كه مفهوم هراس انعكاس وضعيت انسـان در يـك موقعيـت               
ـ              ت هـراس،   خاص است كه آن موقعيت الزاماً خطرناك نيست، ولـي بـه عل

تـرس، زادة ادراك    . شـود   دار مـي    منجر به ادراكي ناقص، مخدوس و جهـت       
                                                                                                      
1- FEAR 
2- PHOBIA 
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كننـدة ايـن      آورد كـه توجيـه      در صورتي كه هراس ادراكي را پديد مي       . است
محـدود  گسترة ترس، متناسب با حدود و اندازة خطرات احتمالي . حالت باشد 

انـدازة  گونه كه اشتباه و خطا كـردن حـد و             است، در حالي كه هراس همان     
 .خاصي ندارد، نامحدود است

انواع گوناگون هراس وجـود دارد، در اينجـا مـا بـه دو نـوع آن اشـاره                   
 2گرانه  هراس پرخاش-2، 1 هراس معطوف به اجتماع-1: كنيم مي

هراس معطوف به اجتماعي كه در رفتار نمود آشكاري دارد، راهي براي 
يت خـود بـه محـيط    ها از طريق تحميل وظايف و مسـؤول  ضعف جبران نقطه 

گـاه بـه طـور        انگيـز، هـيچ     در اين نوع هراس شرايط هراس     . اجتماعي است 
شود، براي خاموشي مـوقّتي آن        شود و هر بار كه ايجاد مي        اي رفع نمي    ريشه
مانند شخصي كه در هـراس از حملـة         . بايست از ديگران استمداد جست      مي

 شود، يـا كـودكي      تواند بدون همراهي كسي از منزل خارج        قلبي است و نمي   
كنـد كـه در       پرد و والدينش را مجبور مـي        كه در شب با وحشت از خواب مي       

تمام شب او را تنها نگذارند، يا فردي كه با تمارض از انجام وظـايف طفـره                 
عنصـر  ... سـازد و   رود و اطرافيان را به انجام تكـاليف خـودش وادار مـي          مي

 .ف به اجتماعي استها همان هراس معطو مركزي در تمامي اين نمونه
توانـد   اين نوع هراس با سوءاستفاده از روحية مدارا و ياري محـيط مـي          

كامالً روشن است كـه     . خود را به صورت يك امتياز و نقطة قوت نشان دهد          
شود كه عنصر هراس بـه طـور مـداوم            اين شيوة برخورد با محيط باعث مي      

                                                                                                      
1- SOCIAL PHOBIA 
2- EXCESSIVE PHOBIA 
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ر خود را نشان دهد كه      اي متغي   هاي مختلف و به گونه      زيادتر شده و به شكل    
باعث پيچيدگي رابطة انسان با محـيط خـودش و بـروز مشـكالت              در تداوم   

تـا  . كنـد   ميشود و وجود او را به شكل عجيبي دچار سردرگمي             بيشتري مي 
شـود كـه فـرد تـالش          آن جا كه هستي و وجود او هماهنگي با ظاهري مي          

 آن ظاهر ساختگي    كم  ولي كم . كند در پشت آن خود را محفوظ نگه دارد          مي
بـدين ترتيـب ناسـازگاري و       . شود  اي از ذاتش مي     جذب وجودش شده و پاره    

اي شـدت     كند، به طرز نوميدكننـده      تطابقي كه بين او و واقعيت بروز مي         عدم
اين كنند و  را تقويت مي» ظاهر«در اين بين رخدادهاي زيادي اين . گيرد مي

هاي واقعي فـرد      قات ظاهراً جنبه  رسد كه اين رخدادها و اتفا       گونه به نظر مي   
هاي جديد    تواند به تجربه    چنين فردي ديگر نمي   . دهند  را مورد تأييد قرار مي    

همين ناتواني در دست    . هايش دست بزند    آفريني  ها و نقش    و متفاوت از بازي   
هـا و     هاي جديد، ايـن گونـه افـراد را بـراي مـدتي از چـالش                 زدن به تجربه  

 .دارد  به شكست يا ناكامي بيانجامد، دور نگه ميتواند هايي كه مي درگيري
از آن جايي كه ظاهر و نمود اهميت بسياري دارد، براي فهم بهتـر آن               

 .الزم است كمي تأمل كنيم
دانـيم    مثالً مي . ناميم نوعي تعريف اجتماعي است      مي» ارزش«آنچه ما   

ه و  هاي گذشته باعث كسب وجه      بسياري از اعمال و رفتارهايي كه در زمان       
شدند، در عصر ما ممكن است فرد را روانة بيمارستان رواني  نوعي منزلت مي

گـذاري      از اين رو در فسلفه به هـر ميـزان از معيارهـاي مطلـق ارزش               . كنند
هاي تغييرناپذير جامعه     بحث شود، در عرصة زندگي واقعي معيارها جز ارزش        

گذاري تقدير و  ارجاين جامعه است كه وجود ارزش را با       . چيز ديگري نيستند  

مش
 آرا
پھر
ی س
صص

 تخ
یک
کلین



 شناختي خودكامگي  بررسي روان◊ 64

هـا،    در بـازار ارزش   . دهـد   اعتنايي و تحقير واكنش نشان مي       به نبود آن با بي    
شود و درعين حال همين جامعه،        جامعه در لباس مراجع و مشتري ظاهر مي       

پرسـش ايـن    . هاي مطلوب را نيز در كنترل دارد        فرآيند توليد و عرضة ارزش    
هـا بـا      و درجـة سـازگاري آن     هـا     اعتبـار ارزش  جاست كه جامعه چگونه بـه       
بـرد؟ آيـا در قضـاوتش خطـايي وجـود نـدارد؟               شاخص مطلوب خود پي مي    

هـا را     توان شدت بخشيدن به رقابت      ممكن نيست فريب خورده باشد؟ آيا مي      
آورد كـه باعـث زوال يـا          كه در پي خود حاالت و شرايطي را به وجـود مـي            

آيا نبرد بر سـر شـأن و        شود مخلوق جامعه تلقّي كرد؟        ها مي   دگرگوني ارزش 
هاي واقعي  شود كه در روند آن تدريجاً افراد ارزش مقام اجتماعي موجب نمي

هاي كاذب برايشان قرب و منزلت پيدا كنند؟ در اين            را ناديده گيرند و ارزش    
 .دهد خصوص، جايگاه فعلي تمدن درس نسبتاً روشني به ما مي

متبحرنـد و در    » يظاهرسـاز «و  » تغييـر چهـره   «هايي كه در بازي       آن
بيان اين اصلي كه اگر جامعه دچار    . آرايش ظاهر استادند، اقبالشان بلند است     

هاي آن جامعه نيـز از آن        التهاب و تناقض باشد، زندگي رواني يكايك انسان       
اي   در نتيجه اين كـه هرگـاه در جامعـه         . شود، نيازي به اثبات ندارد      متأثر مي 

 مسـأله در زنـدگي روانـي افـراد آن           رقابت عنصر اصلي محسوب شود، ايـن      
 .شود جامعه نيز به ركني اساسي تبديل مي

كودكان با مقولة رقابت در چارچوب خانواده و در روابط خواهربرادرانـه            
بزرگساالن نيز جريان رقابت را در قلمرو زندگي خود مشاهده          . شوند  آشنا مي 

 با اهـدافي مشـابه      ها  دانند كه ديگران نيز همانند آن       كنند و به خوبي مي      مي
كنـد    در جريان اين مبارزه هر كس تالش مي       . كنند  تالش مي براي موفّقيت   
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با استفاده از نوعي قابليت و توان و يا بـا اسـتفاده از تظـاهر بـه داشـتن آن                     
حال چگونگي انجام اين فرآيند به شرايط       . توانمندي مشكل خود را حل كند     

فـردي كـه دچـار هـراس        . ددگر  هاي محيط او برمي     خاص هر فرد و ويژگي    
الزم » توانايي«معطوف به اجتماع است، ظاهري متوقع و پرافاده را جانشين           

همين فرد در زمان كودكيش، زمـاني كـه خـواهر و            . كند  براي انجام كار مي   
گرفتنـد، دچـار تـب و لـرز شـديدي             برادرهايش در مدرسه نمرة بهتري مـي      

 و محبـت بزرگسـاالن بـه خـود،          شده تا بدين وسيله بتواند با جلب توجه         مي
توانست اين  كانون توجه را از رقيبان به سمت خودش برگرداند و حتي او مي        

و اگرهـاي ديگـر     » شـدم   اگر مريض نمي  «آميز    هاي مبالغه   بهانه را با عبارت   
ــد ــراز كن ــانع   . اب ــد م ــودات نيرومن ــرايط و موج ــازگاري ش ــط ناس ــا فق گوي

از ايـن رو او     . زاي او بـوده اسـت       ساز و كارهاي حيرت     كردهاي شگفتي   عمل
. همواره خواهان فرصتي جديد و گشايش اعتبار ديگـري بـراي خـود اسـت              

البته با اين ادعا كه اگر روزي آن موانع رفع شوند، او از همـه پـيش خواهـد                   
افتاد و نشان خواهد داد كه عملكرد و دستاوردهاي ديگران هر چه باشد، در              

و در حـال  (تواند انجـام دهـد    ظيري كه او مي   ن  آور و بي    برابر كارهاي شگفت  
 .ارزد به پشيزي نمي) دهند حاضر موانع اجازه نمي

اند كه عبارت اگر    شناسان به اين نكته دست يافته       در كمال تعجب روان   
توان به خورد يك ملت هم داد كـه         تراشي را مي    يعني دليل ... اين گونه نبود    

 به طور مبسوط بحث خـواهيم       در خصوص چگونگي تأثير چنين روشي بعداً      
 .كرد

وجـوي شـأن و مقـام         فرد مبتال به هراس معطوف به اجتماع در جست        
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شـود، چـرا كـه هـر شـأن و             شأن و مقامي كه به قدرت منتهـي مـي         . است
امـا فـردي كـه دچـار هـراس          . اعتباري به ميزاني در بردارندة قدرت اسـت       

فرهنـگ او قـدرت     شود خواهان قدرت تامه است، زيـرا در           گرانه مي   پرخاش
او اگـر صـاحب تماميـت       . معني است   ناپذير تلقّي شده و تقسيم آن بي        تقسيم

بينـد و ايـن شـرايطي اسـت كـه او              قدرت نباشد خود را عاجز و ناتوان مـي        
توانـد انكـار      چنان كه هيچ فرد ديگـري نيـز نمـي           تواند تحمل كند، هم     نمي

هسـتي خـودش    به وجـود    » گرانه  هراس پرخاش «شخصيت خود را بپذيرد،     
شـود، بلكـه تجلّـي آن بـه      كند و به صورت هراس نيز ظاهر نمي         اذعان نمي 

است، مانند قهرمان داسـتان مـا كـه دسـتور داد تـا              » ترس هيجاني «شكل  
جنگل را به آتش بكشند، در حالي كه به وجود هراس در خود معترف نبود و                

ر وجود چنـين    د. شايد هم اساساً به ضمير خودآگاهش هراسي راه نيافته بود         
گـري    نوعي پرخاش . گري است   فردي تجلّي هراس، به شكل نوعي پرخاش      

از . شناسد و هيچ چيـز جلـودارش نيسـت          افسارگسيخته كه حد و مرزي نمي     
اين رو براي رهايي از دسـت چنـين هراسـي، بايـد بـه نـابودي هـر آنچـه                     

 و  مسأله مهم اين جاست كه در اين فرد ترسـو         . است بپردازد » انگيز  هراس«
نتيجه اين كـه هـدف      . تواند باعث هراس شود     بزدل هر چيزي به آساني مي     

براي اطمينان از امكان رهايي از      (گري،    ناخودآگاه چنين فرد ترسو و پرخاش     
تراز خداوند قادر شدن است او گوش بـه زنـگ             تماميت قدرت و هم   ) هراس

 در بـرد و يـا حتـي       است تا هر عاملي كه ارزش ذاتـي او را زيـر سـؤال مـي               
نابود سـازد و يـا      . كند  احساس او نسبت به شأن و منزلتش تزلزلي ايجاد مي         

طلب   ارادة قدرت . نشانده و اجير او شود      چنان مهارش كند كه براي ابد دست      
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تواند تشنگي او به قدرت را كـم       حتي مرگ نيز نمي   . شناسد  او حد و مرز نمي    
راف قبرسـتاني كـه   كنند كه حاكمي مستبد هر روز در اط    چنين نقل مي  . كند

زد، چرا كه هنـوز هـم نگـران           دشمنان خود را در آن دفن كرده بود قدم مي         
ها عزاداري كنـد تـا    او حاضر بود تمام عمر براي مرگ آن. ها بود   دشمني آن 

اند و هيچ خطري      ها واقعاً از بين رفته      شايد به اين وسيله مطمئن شود كه آن       
 .كند ها او را تهديد نمي از ناحيه آن

كند و براي خود شأن و منزلتـي          كسي كه واقعاً احساس ارزشمندي مي     
سـر و كـاري     » گرانه  هراس پرخاش «قائل است كه حقيقتاً واجد آن است با         

ها و كمبودهاي خـود آگـاهي داشـته و            طور افرادي كه از ضعف      همين. ندارد
انـد و در واقـع بـه خـود احتـرام              آميـزي پذيرفتـه     ها را به طـور مسـالمت        آن
فـردي  . گرانه خبري نيست آنان نيز در درونشان از هراس پرخاش. گذارند  مي

طـراز ديگـران بـودن        سـطح و هـم      كه از زندگي عادي راضي است و از هم        
چنين فـردي كـه بـه         هم. دهد  گرانه آزارش نمي    خشنود است هراس پرخاش   

 .باشد دوست است از شرّ چنين مشكلي در امان مي مند و نوع ها عالقه انسان
. موضوعي براي عشق ورزيـدن نـدارد  » هراس اجتماعي«رد مبتال به   ف

عشق به نوع بشريت، دوست يا آشنا و حتي نسبت به خويشتن در نظر چنين 
فردي موضوعيت ندارد و تمام نيرويي كه در دعوت بـه عشـق و محبـت و                 

وجـوي قـدرت      هرگونه پذيرش مثبت نهفته است، در وجود او صرف جسـت          
وقفة او در انكار       پويايي و حركت اين قدرت نيز تالش بي        سرچشمة. شود  مي

 .و نفي ضعف و ناتواني است
تواند بـه ايـن       وار او پس از كسب قدرت نيز نمي         تازي ديوانه   حتي ترك 
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به همين خاطر مرگ را در هر شرايط و زمـاني زودهنگـام             . حالت پايان دهد  
 .يافته استكند هنوز به غايتش دست ن كند، چرا كه حس مي محسوب مي

اما از ديدگاه ديگران    . در پيشگاه خداوند، انسان تنها يك مخلوق است       
ها   انسانزماني كه   . وجود هر فرد به معناي حضور يك كانون مقاومت است         

خود را غايت تلقّي و مقاومت كنند تا آلت دست ديگري قـرار نگيرنـد، فـرد                 
 مـانع غيرقابـل     گرانه است با مقاومـت و       طلبي كه اسير هراس پرخاش      قدرت

كسي كه تشنة احتـرام و اعتبـار و خواهـان مرتبـه و       . عبور روبرو خواهد شد   
مقام است، همواره محتاج ديگران است، حتي اگر مجبور باشد همان شأن و             

چنـين فـردي بـراي رسـيدن بـه          . مقام دلخواهش را هم به پاي آنان بريزد       
ها را نگه دارد، چـرا        منظور خود بايستي به ديگران احترام گذاشته و شأن آن         

ها نيز    ها را يكسره تحقير كند، در واقع اعتبار و مقبوليتي كه از آن              كه اگر آن  
بدين خاصر است كه او پـس از طـي كـردن            . انتظار دارد حقير شمرده است    

هايي از نردبان ترقّي درصدد احترام گزاردن بـه افـرادي اسـت كـه او را                   پله
» از ندا آيد به سوي ما صـدا       « مبناي اصل    شمارند و در اين جا بر       محترم مي 
 .كند عمل مي

توان در يك نظـر هـراس         با توجه به آنچه در باال ذكر شد، اگر چه مي          
معطوف به اجتماع را به معناي نوعي سوءاستفاده از رفتارهاي اجتماعي تعبير 
كرد، اما اين نوع هراس لزوماً با سوءاستفاده از رفتارهـاي اجتمـاعي همـراه               

 .ها و ناچيز شمردن معنويات نيست  و لذا همواره قرين با تحقير انساننبوده
گـر، احسـاس ذلّـت و خـواري و          در ژرفاي روان فرد ترسـوي پرخـاش       

شـود كـه هرگـز قابـل بـازگويي       چنان متراكم مـي   حقارت نسبت به خود آن    
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هـا هـراس      نيست، بدين خاطر او همة آناني را كه به طـور ناخودآگـاه از آن              
اي برآمـده از      طلـب اراده    ارادة قـدرت  . شـمارد   ير كرده و ناچيز مـي     دارد، تحق 

جويي بر ديگران     ناپذير قدرت و تالش براي كسب آن و سلطه          عطش سيري 
است، پس در اين فرآيند بايد ديگران را ناچيز و حقير شـمرد تـا بتـوان بـه                   

 .منظور و هدف اصلي دست يافت
ست، جرياني در حال شدن     اگر هستي را به دليل آنكه مملو از تناقض ا         

. بدانيم، در آن صورت وجود به هم پيوسته همواره توأم با بحران و نقد است              
اي است كه ضمير هوشيار در فرآينـد بحـران آن را بـه دسـت                  آموزه» نقد«

كسـي كـه حاضـر نيسـت        . گذرانـد   آورده و به ياري آن بحران را از سر مـي          
و بررسي ديگران قرار دهد، بـا       خويشتن را نقد كند يا خود را در معرض نقد           

طلب   فرد قدرت . بخشد  ناديده گرفتن بحران در واقع روند بحران را تداوم مي         
برد و آن را وهن شـأن و منزلـت خـود     همواره در وحشت از انتقاد به سر مي 

 .كند تلقّي مي
رسـند و     كنند كه بسيار عادي به نظر مـي         در كنار ما افرادي زندگي مي     

حال آن كه همـه چيـز را        . گذارند  تي را به نمايش نمي    هيچ خصوصيت متفاو  
سپارند، همانند خـدايان   به دقّت زيرنظر داشته و تمام جزئيات را به خاطر مي          

حـال اگـر    . روند  جويي كه مخفيانه به ميان جمعيت كفار و ملحدين مي           كينه
آنگاه در كمال تعجب خواهيم ديد كه . چنين فردي بر اسب قدرت سوار شود 

آميز   فظة او هر رخداد كوچك و بزرگي كه از ديدگاه او به نوعي توهين             در حا 
اين . حك شده است  بوده يا هر چيزي كه خاطر او را آزرده كرده، در ذهنش             

نويسـندگان تمايـل دارنـد      برخـي از    . برند  افراد رنجيدگي را هرگز از ياد نمي      
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زم و گيـري، شـهامت، جسـارت و عـ     طلب را نشانة توان تصـميم    ارادة قدرت 
جويي بيمارگونـه     قهرماني بدانند، اما تنها همين يك جنبه، يعني حس انتقام         

گيرد، كافي خواهد بود تا       كه از متن آزردگي و رنجش بيش از حد نشأت مي          
ها دارد متقاعـد كنـد        هر كسي را كه كمترين اطالعي از خلق و خوي انسان          

ني است كه كينـة     طلبي، بيماري افراد ضعيف و ناتوا       كه اراده و عطش قدرت    
اند و به خاطر ضعف و زبوني درونـي بـه هـيچ انسـاني                 همه را به دل گرفته    

رغبـت و عالقـة     «كنند كه در واقع ناشـي از انـزوا و عـدم وجـود                 رحم نمي 
 .و هجوم ترس و ناتواني اخالقي است» اجتماعي

گرانه متأثر    طلبق انعكاس احساسي است كه هراس پرخاش        ارادة قدرت 
وجـوي    هاي گذشته است كسـي كـه در جسـت            جبران كاستي  از آن درصدد  

كنـد كـه مشـتاق اسـت در           شأن و منزلت است، به داشتن چيزي تظاهر مي        
او در راه ظاهرسازي و زدن صورتك حقيقـت         . وجودش از آن برخوردار باشد    

اما فردي كه سوداي قدرت دارد خواهان آن است كـه همـه             . كند  تالش مي 
چنـين  . است كـه خـودش اراده كـرده       » همان«او  متواضعانه تأييد كنند كه     

خـود را بـه عـين       » ظـاهر «فردي به دنبال آن است كه با هر وسيله ممكن           
پـريش ايـن    ، فـرد روان 1پريش حقيقت جلوه دهد، هماننديك مجنون و روان      

دهـد،    معناي خود نشان مي     هاي بسيار و تكرارهاي بي      حالت را در حرف زدن    
پنـدارد و تـالش دارد        نياي اطراف را بيمار مي    پريش به جاي خود د      فرد روان 

طلب بـه دنبـال آن        اما فرد قدرت  . در نقشي ظاهر شود كه آن را دوست دارد        
است تا دنياي اطرافش را پريشان كند و در اين هدف به كارگيري هـر نـوع     
                                                                                                      
1- PSYCHOTIC 
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هاي   پريش و ديوانه را به بيمارستان       افراد روان . داند  اعمال زوري را موجه مي    
كنند، اما آناني كه به جنون قدرت مبتال هستند، اگر بخـت              قل مي رواني منت 

خواني  ها را ياري كند و نحوة تفكرشان با نياز تحوالت اجتماعي زمانه هم آن
سرنوشـت ايـن    . داشته باشد، آيندة بسيار درخشاني در پيش خواهند داشـت         

هـاي   گيها ويژ  خورد كه عالوه بر داشتن اين باور كه آن          افراد زماني رقم مي   
آور يـك نظريـة       كشند، پيام   خاصي داشته و بار رسالت مهمي را بر دوش مي         

دار اجتماعي نيـز شـوند كـه در آن شـرايط خـاص اجتمـاعي قابليـت                    ريشه
در چنين شرايطي پس از مدت      . دهي به برخي از مسائل را داشته باشد         پاسخ

او بـه   . بينيم  طلب را در رأس يك تشكيالت يا جنبش مي          كوتاهي فرد قدرت  
او از آرمـان انقـالب سـخن خواهـد گفـت و خـود را                . كنـد   سرعت رشد مي  

او در حالي كه خود را تجسم       . رسان و مبلّغ آن آرمان معرفي خواهد كرد         پيام
هـاي    بـراي اسـتقرار آرمـان     «: داند، فريـاد خواهـد زد       مي» آرمان«عيني آن   

 خـود مـرا     تالش«آن است كه با     كه البته مقصود    » !مقدس انقالب به پيش   
و چون اين گونه شد، يك بار ديگر تـاريخ فرصـتي            » بر اسب قدرت بنشانيد   

نظـام اسـتبداد و     «هـا در خصـوص        شـمار انسـان     خواهد يافت تا به خيل بي     
هـاي غيرقابـل      تمـامي پيچيـدگي   . درس عبرتـي ديگـر بدهـد      » خودكامگي

 گيـرد   هاي خودكامان در نهايت از آن جا نشأت مي          محاسبه در طرح و نقشه    
شـود، در   ها مطرح مي كه به محض آن كه مسألة بينش و نوع تصميمات آن       

توانند خـود را      تعارض ظاهر و باطن واقعيت وجوديشان دست و پا زده و نمي           
ــد   ــانگي برهانن ــن دوگ ــم«. از اي ــف   » رمانتيسيس ــواع مختل ــه در ان نهفت

 .گيرد نيز از همين واقعيت سرچشمه مي» ها خودكامگي«
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بپردازيم و بر مبناي    » خودكامه«هاي شخص     ژگيپيش از آن كه به وي     
اصول و قواعد عمومي كه شرح داديـم بـه بررسـي و تحليـل شخصـيت او                  

گـاه و     بنشينيم شايد بهتر باشد به شرح و توصيف افرادي بپردازيم كه تكيـه            
. نشـانند   مـي » خودكـامگي «كنندة اصـلي او بـوده و او را بـر جايگـاه                تغذية
هر چند ارزيـابي و     . اند  نيز در اين مسير ناكام مانده     هايي كه در واقع خود        آن

شناختي استبداد و خودكامگي در حيطة كار ما     هاي جامعه   ارائة داليل و ريشه   
هـاي    هـا و زمينـه      فـرض   نيست، اما ايـن پديـده واجـد يـك سلسـله پـيش             

شناختي نيز هست كه قبل از نشان دادن جذبه و پوچي آن الزم اسـت                 روان
 .تحليل شود
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 بستر و زمينة خودكامگي

جـايي كـه    . باالترين خطر سرنگوني و سقوط نظام در خود رم نهفته بود          
تنها يك اقدام الزم بود تـا ادارة        ... تضاد بين فقير و غني از همه جا بيشتر بود           

شهر به دست كساني افتد كه جسارت اقدام بـراي سـرنگوني حكومـت را از                
 ترين الية حكومت نفوذ كرده بود فساد تا درونيچرا كه . خود نشان داده بودند

 )سيسرون: پلوتارك (
 

هاي مـردم بسـيار كوتـاهي         نگاري رسمي در زمينة توصيف توده       تاريخ
آوري حتي از ذكر نقـش تـودة مـردم در جامعـه نيـز                 كرده و به نحو شگفت    
 .خودداري كرده است

هـا را     گجنـ . انـد   به روايت اين تاريخ، اهـرام مصـر را فراعنـه سـاخته            
اند، فرهنگ بشري محصول دربار پادشاهان و حاكمان          فرماندهان پيش برده  

درايـن  . رود زادگان مصيبت بزرگي به شمار مي است و مرگ بزرگان و نجيب     
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چون اعضـاي يـك       همتاريخ اگر جايي هم از مردم سخن گفته شده از آنان            
آميـز از   يـك توصـيف تـرحم   . گروه كوچك تئاتر خياباني نام برده شده است 

 .كس و كار، شرحي تكراري از فقر و بيچارگي افراد يك القباي بي
نگـار    نگـار دربـار لـويي پـانزدهم و وقـايع            ولتر با آن كه خودش تـاريخ      

نگـاري شـكايت داشـت و مصـراً           ها بود، از اين ويژگي ناپسـند تـاريخ          جنگ
و خواهان آن بود كه تاريخ به زندگي مردم عادي توجه نشـان دهـد و آداب                 

هاي رفتاري اخالقي تودة مردم را توصيف و نشان           رسوم و خُلقيات و ويژگي    
اما اين دريافـت و بيـنش       . دهد كه مردم چگونه در ساخت تاريخ نقش دارند        

نيـز كـاري از پـيش       « 1گونه كه سخنان برويـر      همان. ولتر عمالً مؤثر نيفتاد   
از ) ان و تودة مـردم    از بين بزرگ  ... (اند    بزرگان اصالً فاقد روح معنويت    » نبرد

كدام يك بايد طرفداري كرد؟ من قصد ندارم دست به گزينش زده و خـوب               
 2.و بد كنم، اما دوست دارم مردمي باشم

هـاي    در گذر تاريخ، توده مردم همواره گمنـام بـه سـر بـرده و بـا نـام                  
لوح، زودبـاور،   اين كه مردم عوام ساده. اند مستعار، ارابة تاريخ را به پيش برده     

ودن و هيجــاني هســتند و از درك و حفــظ منــافع خــود ناتواننــد، يــك  كــ
بـا توجـه بـه ايـن كـه رويـدادها و             . زحمت است   گيري عجوالنه و بي     نتيجه

كنـد،    اتفاقات كنوني قرن حاضر نيز چنين برداشت و برآوردي را تقويت مـي            
اين جاست كه روشنفكران و شـاهدان واقعـه نيـز قواعـدي ماننـد نظريـات                

بن را كه مملو از خشم و كينة عميق نسبت به رفتار و اعمال تـودة                گوستاولو

                                                                                                      
1- BRUYERE 

 ها كتاب منش. 2
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 .دانند مردم است، درست و به جا مي
پس از چهار سال و نيم تحمـل رنـج و مشـقّات يـك جنـگ جهـاني،                   

كردند كه آن فاجعة بزرگ را هرگز فراموش نخواهنـد            همگان سوگند ياد مي   
نيان جنگ خشك نشده بود     ها هنوز آب كفن قربا      رغم اين قول    اما علي . كرد

ايـن حافظـة ضـعيف و       آيـا   . كه تمام آن سوگندها به فراموشي سـپرده شـد         
تواند دليلي بر بالهت و اخـتالل حافظـة تـودة مـردم               كار، خود نمي    فراموش

وجوي كسب مقام است      اي كه در جست     باشد؟ اعتقاد پيدا كردن به خودكامه     
ديده گرفتن سابقه و وضعيت     هاي ضد و نقيض او، نا       و باور كردن تمام وعده    

آيـا تمـامي ايـن      ... هـاي گذشـته و        ها و عبرت    قبلي خود، از ياد بردن درس     
عـوام فقـط تحـت تـأثير        : گويـد   ها صحت نظرية گوستالوبن را كه مي        پديده

 كند؟ هيجانات هستند و با عقل و خرد سر و كاري ندارند تأييد نمي
دستاورد شرايط  »  استبداد خودكامگي و «ام كه پيدايش      قبالً يادآور شده  
اگرچـه بررسـي و تحليـل ايـن وضـعيت بـر عهـدة               . اجتماعي خاصي است  

هـاي ايـن      شناسي است و موضوع مطالعة ما نيست، اما برخي از جنبه            جامعه
هايي كه به نحوة رفتار فرد در         چنين جنبه   شناختي است و هم     پديده كه روان  

ظـام خودكـامگي و اسـتبداد       ن. توان بررسي كرد    شود را مي    جامعه مربوط مي  
 .گروهي از مردم استقرار يابد) حداقل(تواند هرگز بدون رضايت  نمي

چنـين در   اش و هـم  استبداد و خودكامگي در ابتداي گستراندن سـيطره       
مسير صعود به قدرت همواره از حمايت جمع كثيري از مردم برخوردار بـوده              

 :كردگونه رسم  توان شرايط را اين از اين رو مي. است
گروهي از مردم آرزومندانه منتظر ظهور فردي مقتدر و توانا هستند تـا             
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اند تا به     صبرانه مشتاق   اين گروه از مردم بي    . در زير ساية او آرامش پيدا كنند      
محض يافتن چنين فردي تمامي آزادي و اختيارات خـود را بـه او تفـويض                

كنند كه به شهادت   ميخود را به كسي واگذارها آزادي و اختيارات   آن1.كنند
با آن كه اين گروه از مردم       . توانند آن را بازپس گيرند      مكرّر تاريخ هرگز نمي   

، ولـي در رابطـه بـا زنـدگي          2شديداً خواهان اعمال قهر و خشـونت هسـتند        
 .كنند خصوصي خود، اعمال خشونت را هرگز تأييد نمي

ه علل ايـن  توان چنين وضعيتي را توجيه كرد؟ تا زماني كه ب چگونه مي 
تـوانيم    نوع نگرش و رويكردهـا پـي نبـريم، ريشـة روانـي اسـتبداد را نمـي                 

براي يافتن علت دزديدن نـان توسـط فـردي گرسـنه نيـازي بـه                . بشناسيم
طلب به    چنين براي فهم اين نكته كه چرا آدم قدرت          هم. شناسي نداريم   روان

هــر وســيلة ممكــن درصــدد تصــاحب قــدرت اســت نيــز نيــاز چنــداني بــه 
اما وقتي كسي حاضر است از فرط گرسنگي بميرد ولـي          . شناسي نيست   وانر

آيـد بـه چشـم        دست به دزدي نزند و يا به چماقي كه بر سـرش فـرود مـي               
بوسـد، بـراي فهـم و توضـيح چنـين            عصاي اعجازگر نگريسته و آن را مـي       

 .شناسي شديداً نيازمنديم حاالتي به روان
ها را بـه      توقع داشت تاريخ آن   بيان و توصيف خلقيات مردمي، كه ولتر        

هايي از مشكل مـذكور را بـراي مـا            توانست بخش   نگارش درآورد، شايد مي   
توانستيم اسناد و مـداركي       ها شايد مي    ها توصيف   حل كند، چرا كه از بين آن      

را كه براي بررسي موارد ذكر شده الزم است استخراج كنيم، اما افسوس كه     
                                                                                                      

 )م. (اثر اريك فروم رجوع كنيد» گريز از آزادي«براي درك بيشتر علل رواني اين موضوع به كتاب . 1
 )م. (به بازخوردها و نگرش شخصيت ايراني و نسل سالخورده در دوران حاكميت رضاشاه توجه شود. 2
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هاي بسياري كه     گويي  ست و با وجود زياده    چنين تاريخي هرگز نوشته نشده ا     
چنـان بـا    هـم » چگونگي مقولة مـردم «در خصوص مردم وجود دارد، كشف       

اي كـه تمـام مـردم در آن           زنـدگي روزمـره   . كمبودهاي بسياري روبروسـت   
اند، هنوز زمينة بكري است كه به اندازة كافي مورد بررسـي و تحليـل                 سهيم

ري انجام شـده از نظـم و انسـجام الزم           قرار نگرفته و اگر جسته گريخته كا      
شـناختي موجـود در ايـن         پرواضح است كه مشاهدات روان    . برخوردار نيست 

جانبـه كـافي نيسـت، امـا مـا مجبـوريم كـه                خصوص نيز براي تحليل همه    
ها بـه عنـوان مـواد و          ها بسنده كرده و از آن       به همين يافته  » الحساب  علي«

 .نيممصالح كار در اين مطالعه استفاده ك
حال بهتر است كه برخي از واقعيات روزمره را به دليل اهميت خاصـي              

هاي بارز آن  تري بررسي كرده و ويژگي كه در نظرية ما دارند به نحو مبسوط       
 :را شناسايي كنيم

 جمع كثيري از مردم مجبورند با كمبـود عنصـر شـادي زنـدگي را                -1
 .ادامه دهند

ـ          -2 هـا و     رآورده شـدن خواسـته     در نظام اجتمـاعي موجـود، احتمـال ب
 .توقعات اكثريت مردم در راه كسب اعتبار و منزلت مطلوب بسيار كم است

 با توجه به آنچه گفته شد، در وجود فرد فـرد ايـن جمعيـت عظـيم                -3
اي ب    شوند، شور و شوق نسـبتاً هوشـيارانه         ميليوني كه تودة مردم ناميده مي     

همگـام  . خورد  به چشم مي  گُسستن بندهاي زندگي روزمره و اضمحالل آن        
هـاي    با اين تمايالت، گـرايش قابـل تـوجهي بـه يـك سـري مـاجراجويي                

يابي بـه     اجتماعي وجود دارد كه البته بايد آن را از تالش آگاهانه براي دست            
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 .نظام جديدي از روابط اجتماعي متمايز كرد
 به طور طبيعي هـر فـردي از رخـدادهاي فراگيـر اجتمـاعي متـأثر                 -4

ما همة مردم هميشه قادر به تشـخيص شناسـايي ايـن رويـدادها              شود، ا   مي
بنابراين پرواضح اسـت كـه در اكثـر مـوارد نيـز معنـاي آن را درك        . نيستند
 .كنيم حال هر يك از موارد ذكر شده را به طور مبسوط بررسي مي. كنند نمي

 
  كمبود عنصر شادي در زندگي مردم-1

د، حامل يـك دورنمـاي      دوران كودكي به هر صورت كه طي شده باش        
. دهـد  مهم و جذّاب است، چرا كه نويد وارد شدن به دنياي بزرگساالن را مي    

. توقع برآورده شدن تمام چيزهايي كه در دوران كودكي برآورده نشده اسـت            
هايي از قبيل توسعة گستره و قلمرو زندگي، اسـتقالل عمـل، آزادي               خواسته

بـه دوران   ... بي بـه لـذّت و       يـا   گيري و بـه كـارگيري آن، دسـت          در تصميم 
دانيم كه زندگي فقـط توقّعـات و          اما به خوبي مي   . شود  بزرگسالي موكول مي  

سازد و بخش عمدة زندگي فعـال اكثـر    هاي عدة كمي را برآورده مي  خواسته
كـاري  . شـود   سازي معاش زندگي مي     مردم صرف كار و كوشش براي فراهم      
 خود فرد، بلكه بر اساس جبر زنـدگي         كه غالباً نه از روي عالقه و به انتخاب        

شناسيم كه ايـن توفيـق را         به راستي چه تعداد از مردم را مي       . گيرد  انجام مي 
اند كه شغل و حرفة دلخواه خود را آزادانه و با عالقـة صـرف انتخـاب                   داشته

كنند؟ و اساساً چه تعدادي از افراد جامعه با توجه به شرايط حاكم بر زنـدگي                
كنند تا در خصوص اين موضوعات به تفكـر و انديشـه    ا ميامروز فرصت پيد 

اش، درسـت بـه ميـزان         بپردازند؟ امروزه شدت بيگانگي بين انسان و حرفـه        
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از اين روست كه به دسـت آوردن معـاش          . شدت اختالف بين فقر و غناست     
زندگي به جاي آن كه منشأ شعف و شادماني باشد، براي اكثـر مـردم منشـأ              

ن وجود بسياري از افـراد در آرزوي داشـتن آن هسـتند،             با اي . خستگي است 
 .پاشد ها از هم مي زيرا بدون داشتن شغل تار و پود زندگي آن

توانسـته    رسد مي   مسألة ديگر شرايط زندگي انسان است كه به نظر مي         
از ياد نبريم كه در اين زمينـة خـاص انسـان          . بهتر از آن چه كه هست باشد      
ي دارد و از ايــن رو زنــدگي و نگــاه عاشــقانه ابتكــار و آزادي عمــل بيشــتر

بخش   هاي تسلّي   چون بستري مناسب به كانون عاليق و كشش         تواند هم   مي
 .و خوشايند تبديل شده و از شدت فشار زندگي بكاهد

هاي خانوادگي براي همة ما امـري         امروزه اهميت اختالفات و درگيري    
هـاي مختلـف       نسـل  ها آن اسـت كـه بـين          دليل اين درگيري   1.روشن است 

ها غالباً به شكل نزاع  اين كشمكش. در جريان استخانواده نوعي كشمكش  
بر سر جلب توجه و كسب قدرت و منزلت در چارچوب كوچك خانواده خـود               

مشكل ديگر كمبود خوراك فرهنگي و نبود شرايط و زمينة    . دهد  را نشان مي  
هـا از   يت خانوادهبراي اين مسأله است كه خود آن باعث محروم فكري الزم   

هـاي    افـرادي كـه در دامنـه      . شود  هاي لذّت و شادي مي      ترين سرچشمه   مهم
كننـد از بـدبختي و ظلمتـي كـه            وسيع و روشن زندگي، روزگار را سپري مي       

 .زندگي اكثر مردم را فرا گرفته است اطالعي ندارند

                                                                                                      
انـد و     هاي شهري به ندرت به صورت يك واحد توليـدي بـاقي مانـده               به ياد داشته باشيم كه خانواده     . 1

ها يك واحد مصرفي هستند كه به همين علت پديده جالب و قابل تـوجهي بـراي اعضـاي             بيشتر آن 
 .خود ندارند
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  احتمال رسيدن به منزلت اجتماعي-2
د، روشـن اسـت كـه تـالش و          بر اساس آنچه تاكنون توضيح داده شـ       

كوشش فرد براي كسب شأن و منزلت و يافتن اعتبار تا چه انـدازه اهميـت                
اگر او از ميان تودة مردم برخاسته باشد، در ايـن فرآينـد كـارش بسـي             . دارد

يابي به    دشوارتر است، چرا كه ميزان امكانات او براي يافتن موقعيت و دست           
اي دارد كه  ه موقعيت اجتماعي برجسته او ن . شأن و منزلت چندان زياد نيست     

به آن وسيله بتواند سري در ميان سرها درآورد، نه توفيق كسب مدال و نـه                
... كند و نه    هاي خواص شركت      اين امكان را كه بتواند در مراسم و ميهماني        

آن هم در روزگاري كه ارضاي ميل به مقام و منزلت بـه شـكل گروهـي و                  
تعداد زيـادي از    . گيرد  انجام مي ) كيالتي و حزبي  به صورت تش  (يافته    سازمان

افراد با آن كه صاحب مشاغل مفيدي هستند و كارهـاي سـودمندي انجـام               
كنند مانند موجوداتي اضافي و قابـل تعـويض           دهند، اما همواره حس مي      مي

هـا    دسـتاورد آن  . دهـد   اين احساس منفي به سختي آزارشان مـي       . اند  درآمده
د كه آشكارا باعث ايجاد احساس حقارت اجتماعي در         نماي  ارزش مي   چنان بي 

گاه در يافتن اعتبـار و        ها هيچ   رسد كه آن    شود، اين گونه به نظر مي       ها مي   آن
 .منزلت توفيق نخواهند يافت

ــاالت روان   ــه نگــارش مق ــنن ب ــه از روي تف شناســي  نويســندگاني ك
ا ناشـي از    پردازند، مقاومت ناچيز مردم در برابر خطرات و بالياي جنگ ر            مي

پايه را مبنا     اگر اين حرف بي   . كنند   تعبير مي  1وجود اميد و آرزوهاي ساديستي    
اي   پديـده چنين استنتاج كرد كـه جنـگ نـه تنهـا            توان    قرار دهيم، آنگاه مي   

                                                                                                      
1- SADISTIC 
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كننده آرزوها و نهايتاً خشنودكننده       كننده نبوده بلكه برآورده     فسادآور و منحط  
هـا    ارند كه اظهارنظر در خصـوص آن      در اين ميان نكاتي وجود د     . بوده است 

 .ها توجه نشان دهد شناس است كه بايد به آن در حوزة كار و صالحيت روان
شود يونيفورم نظـامي مـزين بـه درجـه و             هنگامي كه جنگ شروع مي    

هـر چنـد داشـتن      . شـود   نشان فـرد مـي      رنگ و بي    نشان جايگزين لباس بي   
كـم    چنداني نـدارد امـا دسـت      اي مانند گروهباني يا سرجوخگي افتخار         درجه

داري او با آنچه در زمان صلح به عنوان جزيـي گمنـام در انبـوه                  نشان درجه 
از آن گذشته در چنين شرايطي اميـد و آرزوهـاي      . خلف بوده است فرق دارد    

شـود كـه او خـود را در           گذرد موجب مـي     دار مي   بزرگي كه در دل اين درجه     
 .كند نقش منجي خلق تصور مي

قدرت كُشتن است و در واقع اين جنگ است كه به هر كسـي         نكتة ديگر   
جاذبـة ايـن قـدرت در ارضـاي         . دهد  كه تفنگ به دست گيرد اين قدرت را مي        

از . شود  نيازهاي ساديستي نيست، بلكه بدان دليل است كه قدرت محسوب مي          
طلبي است كه تصـورش       ياد نبريم كه فرد ساديستيك نيز از جمله افراد قدرت         

 .كند ه با انجام اعمال ساديستي به نوعي قدرت كسب مياين است ك
در خصوص نارضايتي جنسي و افرادي كه در اين زمينه مشكل دارنـد،             

شكي نيست كه در اين مسأله اختاللـي        . هاي زيادي نوشته شده است      كتاب
وجود دارد، اما اين مسأله با مشكل بزرگ ديگر مـردم، يعنـي نارضـايتي در                

ست مشروع و بر حـق داشـتن مقبوليـت و شـأن و              خصوص عدم ارضاء خوا   
 1!اعتبار اجتماعي قابل مقايسه نيست

                                                                                                      
مسـائل اجتمـاعي را از ايـن زاويـه           جنسي فرويد است كه      –در اين جا اشاره اسپربر به تئوري رواني         . 1
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  تمايل به گسستن بندهاي زندگي روزمره-3
زنـة   اقبال روزمره، آتش  بار و بي    گسستن بندها و نجات از زندگي ماللت      
سازي با مهارت تمام  هاي فيلم اين شوق دروني است كه به خصوص كمپاني

اي برخـوردار     اين ميل وافر دروني از اهميت ويژه      . كنند  ي مي بردار  از آن بهره  
هـايي كـه      سـازي كـه در سـاختن فـيلم          هـاي فـيلم     موفقيت كمپـاني  . است
هاي درونـي اسـت، نمـود پيـدا           هايش همين شور و شوق و كُنش        مايه  درون
البتـه اقـدام بـه      . كنندة نقش مهم اين احساس است       كند به روشني تأييد     مي

حاصل اسـت و      هاي زندگي روزمره، گريزي بي       تسلسل كسالت  فرار از دور و   
اگر فرد براي چنين گريزي دست به مـاجراجويي بزنـد، نقطـة پايـان آن را                 

اي غيرقابل تصور شـور و هيجـان و           زندگي روزمره، به گونه   . داند  كسي نمي 
تنهـا  . كند  اي را بلعيده و در خود هضم مي         حتي بنياد و اصل وجود هر حادثه      

يدادهاي اجتماعي است كه با آن كه پيامـدهايش بـه خـوبي روشـن               اين رو 
دهـد و   نيست، بيشتر از هر ماجرا و رويداد ديگري از خود جذابيت نشان مـي    

 .شود در واقع نيز سرزمين عجايب محسوب مي
طلبان نيز از اين شور و شوق آتشين مردم به ماجراجويي و نفرت              قدرت

همـان  . جوينـد    هسـتند و از آن سـود مـي         از روزگار ناسازگار به خوبي آگـاه      
هاي مربوط به مراسم معرفي اولية خود عملي است جنجـالي و              سازي  صحنه

كسي كه مترصد رسيدن به     . گذارد  پرسروصدا كه تأثيرات زيادي بر جاي مي      
زنـد و آنچنـان       مقام قدرت مطلقه است، اين آتش، آرزوها را چنان دامن مي          

فرد . كند كه باالتر از آن قابل تصور نيست         مياميدهايي را در دل مردم زنده       
                                                                                                      

 .كند تحليل مي
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چـه بسـا از طبقـات بسـيار         (طلب كه خود نيز از متن جامعه باال آمده            قدرت
مگـر نـه ايـن كـه        . آورد  در ستايش و تكريم خود بانگ برمي      ) پايين اجتماع 

خون و گوشت او نيز مانند ساير مردم عادي است پس پيشرفت و صـعود او                
توان از دل تيرگـي و ظلمـت بيـرون آمـده و              ن كه مي  خود دليلي است بر اي    

 اي درخشان در آسمان شب درخشيد؟ چون ستاره
گيرد و  اين جاست كه ناگهان توهم عروج، وجود همه را سراسر دربرمي  

شايد حتي در اين ميان كساني يافت شوند كه دستمال خود را بيرق مبارزه و 
هـاي    نون نسبت به داشـته    تصرف قدرت دانسته و تأسف بخورند كه چرا تاك        

 .اند خود آگاه نبوده
يابي به قدرت به هر كسـي كـه    طلب خودكامه، قبل از دست     فرد قدرت 

دهد كه در نظـام عظيمـي كـه او تأسـيس              كند وعده مي    از او طرفداري مي   
سپارد كه از او پيروي كرده و به          خواهد كرد، ادارة آن را به دست افرادي مي        

دهد و ايـن وعـده        الم آن كه به آنان وعدة قدرت مي       جان ك . او وفادار باشند  
القبا وعدة بسيار مهمي است، با توجه به اين كـه             براي يك فرد ناچيز و يك     

بحث بر سر اين نيست كه آن طبقة اجتماعي كه اين فرد عادي به آن تعلق                
شود   شود، بلكه به او شخصاً نويد ارتقاي مقام داده مي           دارد صاحب قدرت مي   

آري خودكامة . طبقة خود نجات يابد   » حقارت«تواند از شر      اه آن مي  كه در پن  
كشـيده را كـه آرزوهـايي هماننـد           ماندة حقـارت    ها آدم ناكام    ميليون! بزرگوار

كه حاال ديگر شور و اشتياق در وجـود         (آرزوهاي پيشواي بزرگ در سر دارند       
 .هدد مخاطب قرار مي) ها به نوعي اضطرار و اجبار تبديل شده است آن

طلب خودكامـه     هاي فرد قدرت    اما پس از دست يازيدن به قدرت، وعده       
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شود و از اين جاسـت        تنها در مورد چند هزار نفر از آن خيل عظيم عملي مي           
گروه عظيمـي از    . شود  كه ترس و هراس فرد خودكامه از ديگران شروع مي         

وي مردم از اين رو كه خواهان تغييراتي در وضـع موجـود هسـتند از او پيـر                 
فردي كه از وضعيت موجود خود شديداً متنفر است و به دليل درجا             . كنند  مي

نمايد، بدون شك  زدن در چنين وضعي، در چشم خود نيز كوچك و حقير مي 
هر چيز ديگري اولويت    ايجاد تغيير و دگرگوني در موقعيت مذكور برايش بر          

گيـري    اد سخت دارد و در مورد ميزان منافع به دست آمده از شرايط جديد زي            
اما . دهد  نظام خودكامگي، دنياي از بن و ريشه جديدي را وعده مي          . كند  نمي

به شهادت تاريخ هيچ حكومت فردساالري نتوانسته شرايط اجتمـاعي را بـه             
طلب هميشه نويـد رسـيدن بـه          خودكامگان قدرت . شكلي مترقّي تغيير دهد   

مـه، مـردم چيـزي جـز        امـا در خات   . انـد   آستانة دوران جديدي را تبليغ كـرده      
البتـه نظـام    . انـد   كـامي تجربـه نكـرده       اي مملو از ظلـم و سـتم و تلـخ            دوره

خودكامگي يك رشته تغيير و تحوالت در چگونگي روابـط زنـدگي روزمـره              
ها متأسفانه خيلـي ديـر خواهنـد          كند، اما هواداران آتشين اين نظام       ايجاد مي 

هاي گذشته چيزي نيست كه      روزي  ها و تيره    فهميد كه رهايي از شر بدبختي     
 .پذير باشد چنيني امكان با تغييرات اين

 
 هاي اجتماعي يابي پديده  عدم توانايي در ريشه-4

فـروش كنـار خيابـان        وقتي بـه دنبـال يـك بحـران اقتصـادي دسـت            
سـازد    شود و بحران، فرآيند توليد و مصرف را چنان مختل مي            ورشكسته مي 

فروش ورشكسـته     گيرد، آن دست     قرار مي  كه توليد انبوه در برابر مصرف كم      
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گويـد، امـا او بـا نسـبت دادن آن بـه قضـا و قـدر و          نيز از بحران سخن مي    
پذيرد، چرا كه او دانش و تجربة الزم بـراي فهـم رمـوز و                 قسمت، آن را مي   

اي قابـل     تواند درك كند كـه چنـين فاجعـه          داليل آن بحران را ندارد و نمي      
فروش بحران يعني وجود عـاملي        رو براي دست  پيشگيري بوده است، از اين      

اي   خبيث و براي آن كـه بتوانـد آن را هضـم كنـد بـه آن مـاهيتي افسـانه                    
تـرين عوامـل شـيطاني        بخشد، شايد بتوان گفت كه مبارزه عليه مخـوف          مي

هايي شـود كـه    تر از آن است كه انسان مدعي مبارزه عليه پديده        بسيار آسان 
رغـم گيـر    اي دارند و فرد مـذكور علـي    پيچيدهبندي بسيار ساختمان و شبكه 

افتادن در اين ساختمان عظيم و بي سر و ته، تنها راهرويـي را كـه خـود در     
در جهاني كه فهـم درسـت آن نيازمنـد        . آن گير افتاده است به روشني ببيند      

 .نگاهي عميق و گسترده است
 آگاهي  نوعان ما در تمام طول عمرشان اطالعات و         ها نفر از هم     ميليون

اي   ها نسبت به جهان و روابط حاكم بـر آن تنهـا بـه دانسـتن تاريخچـه                   آن
تواننـد    هـا در واقـع زمـاني مـي          آن. شود  شان ختم مي    ناقص از محل زندگي   

در . شان را درك كنند كه از ديدگاهي جهاني به آن بنگرند هاي جامعه بحران
افـق  خـود و از  هاي بسيار محـدود      فرض  ها با ذهنيات و پيش      صورتي كه آن  

نگرند، اين در حـالي اسـت         وقايع جاري در محيط كوچك خود به جهان مي        
طلب خودكامه، حل سريع بحـران و ايجـاد           كه در چنين شرايطي فرد قدرت     

دهد، البته ممكن است كسان ديگري نيـز          رفاه و آسايش ابدي را بشارت مي      
ار مهم طلب عامل بسي هايي از اين قبيل بدهند، اما فرد قدرت        باشند كه وعده  

اين دشمن كيست؟ همساية    ! اسطورة دشمن : كشد  تري را پيش مي     و اساسي 
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آيا كسي واقعاً پيدا    ! اي دارد كه از او بدش بيايد        و هر كسي همسايه   ! نزديك
اي نداشته باشد؟ دشمن نـامبرده، عينيـت همـان            شود كه چنين همسايه     مي

 .هاست خاكستر حقارت
طلب خودكامه، نمونه  ن فرد قدرتشيوة كار بدين گونه است كه هوادارا     

روند و تبـديل      اي اصيل به شمار مي      و الگوي ملت محسوب شده، از خانواده      
طلـب خودكامـه      شوند كه به واسطة پيوند با فرد قـدرت          زادگاني مي   به نجيب 

بنابراين فـرد خودكامـه قبـل از هرگونـه          . رسانند  اصالت خود را به اثبات مي     
فروش ورشكستة ما، هدايايي اين چنيني را         اقدام عملي براي كمك به دست     

 .كند به او تقديم مي
هاي پيچيده را بـه صـورت         طلب معادله   اوالً آن كه فرد خودكامة قدرت     

كند، يعني جهان و روابط پيچيده و مرمـوز آن       فهم بازنويسي مي    ساده و همه  
را بر مبناي عوامل بسيار سطحي و به راحتي قابل درك از دو نوع سـياه يـا                  

فـروش مـا نيـز     حاال حتي دسـت . كند سفيد، خوب يا بد، خير يا شر رسم مي    
تواند به راحتي از قضايا سـردرآورد و بفهمـد كـه چـرا در شـرايطي كـه                     مي

 .كنند، او متحمل اين همه رنج و دشواري است ها خوب زندگي مي بعضي
يابي به قدرت احساس كينه       طلب در فرآيند دست     دوم آن كه فرد قدرت    

فرد خودكامـه   . بخشد  ني مردم را تحريك كرده، به آن مشروعيت مي        و دشم 
اي شـريف و   با رنگ و بوي اعتقادي دادن بـه ايـن احساسـات آن را پديـده         

بايسـت نهفتـه و پنهـان         احساساتي كه در گذشته مـي     . دهد  اصيل نشان مي  
شد و همواره در مقايسة خود با ديگران يـك            مانده و ابراز آن باعث شرم مي      

انگيخت كه براي فرار از آن مجبور بـود ديگـران و               حقارت را برمي   احساس
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ها را يكسره نفي كند، حال با طرز تلقّي جديد باعث افتخـار و                هاي آن   داشته
توان بخل و حسادت ورزيدن را بدون آن كه فكر  حاال مي. شود  سربلندي مي 

يم و  كنيم بـه كـار بنـد        نظري مي   كنيم نسبت به ديگران رشك برده يا تنگ       
ور شده و رد      هاي موجود شعله    گري ارزش   اين چنين ميل به تخريب و ويران      

 .شود كه البته اين خود مقولة عجيبي است صحنة عمل فعال مي
پـا    هاي خُـرده    طلب در روند كسب قدرت به آدم        سوم آن كه فرد قدرت    

طلـب بـه او چنـين القـا           فـرد قـدرت   . بخشد  نوعي احساس وجود و ثبات مي     
تـوانيم    وقتي تو و من به عنوان ما با هم وحد داشته باشيم، مي            «ه  كند ك   مي

هيچ كس جز مـن نگـران وضـع تـو           . به راحتي همة معضالت را حل كنيم      
هنگـامي كـه چنـين      . »اي از تـو     تو بخشي از وجود مني و من پـاره        . نيست

طلب خودكامه استقرار يافت،  آيندي در رأس تبليغات فرد قدرت القائات خوش
داننـد كـه آن پرتـو         فروشان جزء، نمي    دست. شود   بسيار مؤثر واقع مي    طبيعتاً

طلب را دربرگرفته و او را اين گونـه نـوراني و              درخشاني كه چهرة فرد قدرت    
هـايي اسـت كـه در دسـت       دهد، انعكاس نور مشـعل      قابل ستايش نشان مي   

هـا واقعـاً    آن. شـود  خودشان است و از دست آنـان بـه چهـرة او تابيـده مـي         
هـا حـاال      آن. هاي خودشان اسـت     دانند كه آن ماه درخشان، پرتو مشعل        نمي

سرخوش از اين باورند كه چقدر زيبا و دلنشين است كه با چنين فرد بزرگوار               
وگـو   بـه گفـت   » مـن و تـو    «تكلّـف     و نوراني به طور خودماني و با زبان بـي         

داني گويند، زني كـه از زيبـايي بهـرة چنـ            جهت نيست كه مي     بي. پردازند  مي
ربـا    ندارد، وقتي براي اولين بار در موقعيتي قـرار گيـرد كـه او را زيبـا و دل                  

فروش جزء نيز     دست. بخوانند در همان لحظه عفتش به مخاطره افتاده است        
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داد، ناگهان خود را مقبول و مطلوب حـس           كه تا به حال كسي به او بها نمي        
طفي را در او ايجـاد      البته به كسي كه به دروغ چنين احساس و عـوا          . كند  مي
فريب كسي است كـه خـود را ظـاهراً            عوام. دهند  فريب لقب مي    كند عوام   مي

 .هاست كنندة آن دهد اما در حقيقت گمراه الناس نشان مي راهنماي عوام
فـرد  . اي بـوده اسـت      كننـده   موضوع هدايت مردم همواره مسألة نگران     

سـت، بـا شـوق      طلب خودكامه ا    فريب كه در واقع همان شخص قدرت        عوام
گاهي اوقات بـا خشـم و فريـاد         . كند  فراواني احساسات مردم را تحريك مي     

اي   گويد ولي همواره سخنانش مملو از احساس و پيچيده در هالـه             سخن مي 
اي   او بـه گونـه    . نشيند  بخش و سكرآور است كه بر دل شنوندگان مي          آرامش

راند كـه خـود       ميهايي را بر زبان       خواهند، حرف   ها مي   گويد كه آن    سخن مي 
 هر كسي كه    .ها نيز، چنانچه توان بيانش را داشتند، آرزومندگفتنش بودند          آن

بازد، چرا كه     بندي كند نمي    روي احساس خستگي و بيزاري تودة مردم شرط       
هـاي عـادي و بـه         اي در ذهـن آدم      زندگي روزانه همواره بـه طـور فزاينـده        

در ذهن اين   . كند  جاد مي ميلي و كسالت اي     اصطالح متوسط ميزان زيادي بي    
افراد زندگي روزمره به طور طبيعي يك نوع احساس ناتواني و نتيجتاً غليـان      

در احساس نفرت از اين نوع زندگي، ميل        . كند  احساس حقارت را تداعي مي    
در . زند  اند شديداً موج مي     به تخريب و نابودي كساني كه در ايجاد آن دخيل         

ته است كه در برابر آن نه يك انرژي         احساس گرايش به تخريب چيزي نهف     
» طغيان احساس عجز و نـاتواني     «و نيروي سازنده و مترقي كه تنها و تنها،          

شـود بـه      توان ديد، اين نفرت اجتماعي، كه به طور فـردي حـس مـي               را مي 
تواند گذشته را جبران  دنبال جبران گذشتة خود است ولي فرد به تنهايي نمي    
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هاي متقابلي است كه زندگي نيز بر بنياد  رو كنش كند، چرا كه اين مهم در گ      
ها نقش دارد، اما به تنهـايي قـادر           چرخد، اگرچه فرد نيز در اين كنش        آن مي 

توانـد    بر اين اساس وقتي درد و مشكلي دارد كه نمـي          . ها نيست   به تغيير آن  
قـراري   جويد و در شوق رسيدن به آن بي     آن را حل كند به معجزه توسل مي       

، ابتدا مبتني بر همـين بـاور بـوده          »شفاي مسيحايي «ضمون فكر   م. كند  مي
كنند،   هاي خود اقدامي نمي     ها و ضعف    كساني كه خود براي رفع نقص     . است

شـاگرد تنبيـل آرزو     . ها انجام دهد    توقّع دارند كه ديگري اين كار را براي آن        
كند كه معلم مريض شود يا حتي بميرد تا مبادا در جلسة بعـدي كـالس                  مي
گروه زيادي از مـردم كـه بـراي         . رس به خاطر ضعف و ناتواني، رسوا شود       د

كننـد از     پـول خـرج مـي     ... گيري و     بيني، فال   انواع و اقسام دعانويسي، طالع    
يابي   هايي هستد كه دست روي دست گذاشته و منتظر فتح           قماش همان آدم  

هـاي    زمان با فرا رسيدن دوره      اين تصادفي نيست كه هم    . در كارشان هستند  
اين افـرد بـه     . گيرد  گيران رونق مي    استبداد و خودكامگي، بازار رماالن و فال      

ها، جسور و باجرأت و قدرتمند        بندند كه بتواند به جاي همة آن        كسي دل مي  
چه بسا كه حاضرند بسياري از چيزهايي را كه برايشان ارزشمند است،            . باشد

 تودة عـوام را نـادان و نـابخرد          آيا به اين خاطر بايد    . در اين راه قرباني كنند    
نژند، هر قدر هوشمند باشـد حاضـر اسـت بـه خـاطر سـپر                  بدانيم؟ فرد روان  

كنـد، از تمـامي مزايـاي سـالمتي           محافظي كه بيماريش براي او فراهم مي      
افتد، چرا كـه نيـازي        اش از كار مي     از اين روست كه حافظه    . پوشي كند   چشم

هر كس بـا    . نتزاعي را به خاطر بسپارد    ندارد تا موضوعات پيچيده و مفاهيم ا      
اين معيار به فرآيند زندگي خود نظر كند، درخواهد يافت كه در برخي شرايط  
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تر از سطح معمول بينش و بصـيرت          سخت و ناگوار چگونه در سطحي پايين      
 .خود عمل كرده است

وري خـود گـام    هاي دشوار يا فراتـر از سـطح كُـنش          انسان در موقعيت  
كند و يـا ايـن كـه از سـطح             هايش را جبران مي     ها و ضعف    برداشته و نقص  

معمول خود نزول كرده بدون آن كه براي رفع موانـع و مشـكالت تالشـي                
جبـران و رفـع     . نشـيند   اي از آسـمان مـي       جدي كند به انتظار نزول معجـزه      

بينـي اسـت؛ صـفاتي كـه          نقايص نيازمند اراده، شهامت، خودآگـاهي و ژرف       
هاي جداافتاده و تنها كه مجموعاً تودة         توان از آدم    ر مي چطو. معموالً كميابند 

دهند، انتظار داشت كه در شرايط بسيار نـاگوار و سـخت              مردم را تشكيل مي   
هاي عظيم كه فقط به پاس  زندگي، خود را به درجات متعالي كشيده و تا قلّه

يـافتني هسـتند، پـرواز كننـد؟ آيـا            هاي جبرانيِ سالم اجتماعي دسـت       تالش
گاه به تودة مردم درس شهامت و اعتماد به نفس اجتماعي آموزش داده               هيچ

هاسـت اول بايـد شـرايط زنـدگي          شده است؟ كسي كه به دنبال تحقير توده       
حقيقت را دريابد بايد خود و واقعيات هستي را ناديده بگيرد، ولي اگر بخواهد          

 .اول شرايط خود را صادقانه ارزيابي كند
 كه نبود بينش و جسارت و شهامت در مردم          شود  بدين گونه روشن مي   

زمينه و بستر مهم پيدايش و استقرار نظام اسـتبداد و خودكـامگي محسـوب      
فعاالن و تالشگراني كه در راه آگاهي دادن به مردم و تقويت ارادة             . شود  مي
اند كه مردم     كنند، بارها و بارها اين واقعيت را ناديده گرفته          ها كوشش مي    آن

گويند اگـر     مي. ها به تغيير و دگرگوني فاصلة بسيار دارند         شتياق آن از شور و ا   
آدمي چيزي نداشته باشد كه از دست بدهد، آنگاه در راه هدف نيـز از جـان                 
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اما در اين خصوص اكثر مصلحان تـا كنـون بـه خطـا              . مايه خواهد گذاشت  
 در زندگي عادي مردم يكسري باورهاي ريز و درشت وجود دارد كه           . اند  رفته

مردم بـه راحتـي حاضـر بـه         . شود  ها گوهري ارزشمند محسوب مي      براي آن 
اي   هـا بـه گونـه       گذاشتن از اين باورها نيسـتند و بـرعكس بـراي حفـظ آن             

. انگيـزد   كنند كه بعضاً خشم و فرياد مصـلحان را برمـي            آميز عمل مي    احتياط
 .خيزد  هاي شخص مصلح از عشق و عالقه به عقايد و باورهايش برمي             آموزه

اي در دل ديگران نيز به همين شدت وجـود            كند كه چنين عالقه     او فكر مي  
او خطـاب بـه     . ور سازد   اي نياز است تا آن عشق را شعله         دارد و تنها به اشاره    

بپا خيزيد و وارد عمل شويد و از آن چه داريد مايه بگذاريـد  «: گويد  مردم مي 
ر حالي است كه فرد     اين د » .تا براي هميشه در سرزمين موعود زندگي كنيد       

كنم، پـس     من همة مشكالت را حل مي     «: آورد  فريب چنين فرياد برمي     عوام
وقفه حركت كنيد، من همه چيز را زيرنظـر داشـته و مراقـب                با اشارة من بي   

هـاي خردمندانـة مـن در امـن و آسـايش              شما تحت رهبـري   . اوضاع هستم 
فريـب     فـرد عـوام    چنينـي كـه     خاطرهاي اين   ها و اطمينان    قول» .خواهيد بود 

تـوان ايـن وضـع را         آيـا مـي   . رود  دهد، امتياز بزرگي براي او به شمار مي         مي
پايه اسـت، چـرا كـه         چنين قضاوتي بي  ! دليلي بر حماقت خلق بدانيم؟ هرگز     

فريب بدان دليل است كـه او چيـزي را بـه مـردم وعـده                  پيشتازي فرد عوام  
ـ   مـي (تك آحاد مردم در تنهايي خـود          دهد كه تك    مي وان گفـت در تـدوام      ت

با شور و اشتياق به دنبال آن هسـتند، برخـورداري از منـافع              ) دوران كودكي 
شناساني كه به روش      برخالف آن روان  ! دوران كودكي، يعني عدم مسؤوليت    

كنند، نظر من اين است كه تأثيرپذيري  گوستاو لوبن تودة مردم را تحليل مي    
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ها نيست، زيرا مردمي كه به        آنمردم نسبت به يكديگر صرفاً به دليل تجمع         
. آيند، از ديدگاه اجتماعي وحدتي ندارند       فريب گرد هم مي     وسيلة عوامل عوام  

فريب شارالتاني نيـز      ها جمع بزرگي از افراد خودخواه هستند كه فرد عوام           آن
هـا انگشـت گـذارده و هيجاناتشـان را            روي همين ويژگـي خودخـواهي آن      

باكي كه در افراد وابسـته بـه ايـن          ت و بي  رحمي و قساو    بي. كند  تحريك مي 
اند،  شود، ويژگي خاص افراد بزدلي است كه به قدرت رسيده   ها ديده مي    گروه

اين ويژگي كالً نشانة همان سرمستي خاص به قدرت رسـيدن افـراد حقيـر               
 .است

توان دريافت كه هر چـه خودآگـاهي و           از آنچه گفته شد، به راحتي مي      
تر باشد، امكان اين كه به يـك ديكتـاتور            و عميق بينش سياسي ملت بيشتر     

خودكامه روي آورده و آزادي خود را دو دسـتي بـه او واگـذار كننـد، كمتـر                   
هاي نوين فردساالر جديد در       شايد به همين خاطر است كه رژيم      . خواهد بود 
انـد كـه بـا تـأخير زيـاد بـه كـاروان بيـداري و          هايي ظهور كـرده     ميان ملت 

طلبانــه و  انديشــه و آرمــان برتــري. انــد ملــي پيوســتهخودآگــاهي و وفــاق 
فرمانروايي بر جهان در واقع افكار جبرانـي و جانشـين عقـدة حقـارت ملـي                 

زماني كه در ميان يهوديان آرمان رهايي مطرح شد، آنـان نيـز چنـين          . است
هاي جديد چنـين حـال و هـوايي           وضعي داشتند و امروزه هم بعضي از ملت       

اند بر جهان مسلط شوند، به نـدرت چنـين            واقعاً توانسته هايي كه     ملت. دارند
ها درك واقعيت كافي بود و ديگـر نيـازي            براي آن . اند  افكاري در سر داشته   
 .به رؤياپردازي نداشتند

اگر هوشياري و خودآگاهي اجتماعي به شكل ويژگي عمومي يك ملت       
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درتمنـد عليـه    گاه جامعه به يك ابزار دفاعي ق        و نه در حد يك فرد درآيد، آن       
فريب و بر ضد فردسـاالري اسـتبدادي مسـلح            شياديِ عناصر و عوامل عوام    

براي ايجاد تغيير و تحول هر چه بيشتر فرد به كار و كوشـش و               . خواهد بود 
شـود و از طـرف        تالش بپردازد به همان ميزان نيازش به معجزه كمتـر مـي           

ـ                  ه انتظـار آن    ديگر، هر چه فرد كمتـر نيازمنـد معجـزه باشـد، كمتـر هـم ب
آورند كه منتظـر وقـوع آن         تنها كساني به سحر و اعجاز روي مي       . نشيند  مي

 .هستند
هـا بـه چشـم        در حال حاضر نيز قبايل بدوي وجود دارند كه به غريبـه           

فرستند تـا     براي اين منظور افرادي را به اطراف مي       . نگرند  ساحر قدرتمند مي  
گر كرده و به عنوان يك جادوگر       اي را كه يافتند دستي      اولين و بهترين غريبه   

در بعضي از قبايل، كار جادوگري و ساحري امري خطرنـاك           . با خود بياورند  
اي به آن ندارد و هرگاه بنـا بـه            محسوب شده و به همين دليل كسي عالقه       

داليل موروثي سمت خليفة جادوگري به گردن كسي بيفتد، از شدت تـرس             
 .كند  سر به نيست ميبه قبايل ديگر پناهنده شده يا خود را
بالد كه توانسـته از شـرّ افكـار خرافـي      با آن كه عصر جديد به خود مي      

. نجات يابد، زندگي روزمره در عصر جديد نيز مملو از عناصـر خرافـي اسـت               
يا در پي آنند كه كارهـاي مهـم         » زنند  تخته مي «كساني كه به هر دليلي به       

يمـن يـا سـعد        هاي خـوش  خود را تا جايي كه ممكن است در ساعات و روز          
تواننـد وجـود      ها نمـي    اين... دانند و     انجام دهند و يا ديدن جغد را نحس مي        

در افكار مردم   . عناصر جادويي يا خرافي را در زندگي روزمرة خود انكار كنند          
زمانة ما، بيش از همة اعتقادات و باورهاي مربوط به قرون گذشـته، عناصـر               
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 روشن است كـه بـين اضـطراب و نگرانـي            مانده و كامالً    خرافي آن به جاي   
فريب در ميان اين مردم يك رابطـة          ناشي از ديدن جغد و موفقيت فرد عوام       

 .معنادار وجود دارد
جادوگري كه مردم در زندگي امروز به او احتيـاج دارنـد، البتـه نـامش                

كردهايش بر همان باورهـا و اعتقـادات جـادويي     ساحر نيست، اما تأثير عمل   
گـويي بـه    طلب خودكامه در واقع مدعي پاسخ    فرد قدرت . توار است خرافي اس 

رود كـه     زماني ايـن نـوع نيازهـا از ميـان مـي           . همان نيازهاي جادويي است   
آرزومندان معجزه به جاي دست روي دست گذاشتن و انتظار ظهور قهرمان،            
براي تحقق آرزوهايشان به شناخت و آگاهي و اعتماد به نفـس الزم دسـت               

اسخگويي به اين پرسش كه چه وقـت و در چـه شـرايطي نيازهـاي                پ. يابند
شناسـي    شود، در حوزة كـار جامعـه        برده به يك نيروي سياسي تبديل مي        نام

 .است
فريـب،   هاي نيازمند و شخص عوام گويد كه غير از توده  تاريخ چنين مي  

نيروي سومي نيز در استقرار استبداد و خودكامگي نقـش دارد، نيرويـي كـه               
شود و در واقع فـرد     فريب مي   موفقيت و سازماندهي نيروهاي فرد عوام     عامل  

عوام فريب را چون عنصر مستعدي بـراي برقـراري ديكتـاتوري و اسـتبداد               
هـاي جنجـالي و       سـازي   دهـد و در موقـع مناسـب بـه صـحنه             پرورش مـي  

پـردازد و خالصـه آنكـه         فريبانه و جذّاب او مـي       هاي عوام   سازماندهي برنامه 
سـازد تـا بـه وسـيلة ايـن       مـي » عيار مردي تمام» «كس هيچ« از نيرويي كه 

 .و با نام مستعار او بر اوضاع مسلط شده و بر خر مراد سوار شود» كس هيچ«
گر خود را همتاي خـدايان        مقاطعي در تاريخ بوده است كه حكام سلطه       
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كردند به محض اين كه ايـن نسـبت           و يا از اصحاب نزديك آنان قلمداد مي       
افتادند و تـرس وجودشـان را فـرا           شد، حاكمان به دست و پا مي        يرنگ م   بي
از ايـن   . گرفت كه مبادا جبروت و عظمت جادويي حكومتشان نابود شود           مي

در ايـن ميـان كسـي را        . گشتند  مي» بالگردان«وجوي يافتن يا      رو به جست  
كردند و اين در حـالي بـود    به مردم معرفي مي » ناجي«يافته و به مثابة يك      

كردنـد،    پـرده او را هـدايت مـي         خود در پشت سر او پنهان شده، از پشت        كه  
البته اين موضوع بدان معنا نبود كه حاكمان اصلي به قـدرت جـادويي ايـن                

تـر از آن      ها عاقالنه   آن» استراتژي كار «وارد اعتقاد داشته باشند، چرا كه         تازه
له از سـردرگمي و     كردند تا به اين وسـي       ها از عنصر ناجي استفاده مي       آن. بود

هـا    تصميمي مردم و اين اضطرارِ ترسـناك كـه مثـل جادوشـده              التهاب و بي  
 .برداري كنند منتظر نجات بودند، در جهت منافع خاص خودشان بهره

گونـه كـه      توان اين گونـه نتيجـه گرفـت همـان           از آنچه گفته شد، مي    
در زمـاني پـيش     » گرانـه   هـراس پرخـاش   «و  » هراس معطوف به اجتمـاع    «

. هـا بـه داليلـي انجـام نشـده اسـت             آيد كه جبـران كمبودهـا و ضـعف          مي
زمـاني اسـتقرار    ) شـناختي   حداقل از ديـدگاه روان    (خودكامگي و استبداد نيز     

هـا در حـوزة كـار         يابد كه ملتي، بنابر داليلـي كـه بررسـي و كشـف آن               مي
شـود،    آميزي دچار مـي     تصميمي و ناچاري مخاطره     شناسي است به بي     جامعه
ها را رفع و رجوع كرده و از سد           تواند آن   ه همان داليلي كه گفتيم نمي     ولي ب 
آيد كه بحرانـي شـديد،    براي مثال زماني اين وضعيت پيش مي    . ها بگذرد   آن

و شايد عصري به    (اي از تكامل و لزوم فرا رسيدن دوران جديدي            پايان دوره 
رداشـتن  ولي نيروهـاي موجـود بـراي از ميـان ب          . را بشارت دهد  ) كلي نوين 
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با اين ديـدگاه    . وضعيت فرسوده و ايجاد شرايط جديد آمادگي الزم را ندارند         
نظام خودكامگي متعلق به دورة گذاري است كه در فاصـلة دو دورة تكامـل               

اي كه لزوماً نباستي با تسلط نظام خودكامگي طـي            دوره. اجتماعي قرار دارد  
 به وجـود آيـد، علـل و       اما با اين وجود اگر در هر جايي چنين شرايطي         . شود
اكنـون بـا    . گونه كه توضيح داديم درك كرد       توان همان   هاي آن را مي     زمينه

دهـيم كـه چگونـه ايـن          توضيح دقيق ويژگي و منش خودكامگي، نشان مي       
يابي بـه حاكميـت در عـين حركـت بـرخالف نيروهـا و             يعني دست (ويژگي  

دكامگان سنگيني  هاي خو   به مثابة يك فشار دائمي بر شانه      ) گرايش تاريخي 
اند  كند كه گويي عالم ارواح رها شده ها وحشت ايجاد مي  كند و در دل آن      مي

ها طعـم تلـخ شكسـت و          هاي شيرين و درخشان آن      و انگار در پسِ پيروزي    
 .كنند آينده را به خوبي حس مي» الوقوع قريب«هاي  ساية ناكامي

مدتي نياز  تواند براي     مي) حاكم خودكامه (طلب خودكامه     شخص قدرت 
ها   او كه خود در اسارت نظامي از انديشه       . جادويي تودة عوام را برآورده سازد     
. تواند به خـوبي از عهـدة ايـن كـار برآيـد              و افكار سحرآميز است تقريباً مي     

ولـي از   . شود كه او به رسالت خود ايمان بياورد         اش باعث مي    جادوي انديشه 
شود و هر چه      ت او نيز مي   طرفي همين انديشة جادويي موجب ترس و وحش       

تـر    كردهاي او جو جادويي اطـرافش كمرنـگ         گذرد در اثر رفتارها و عمل       مي
كند بدين ترتيب رابطة بين  شود و اين خود ترس و هراس او را بيشتر مي    مي

تـر    انـد روز بـه روز ضـعيف         فرد خودكامه و كساني كه بـه او اعتقـاد داشـته           
 .شود مي
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او . گـر   باك و حيلـه     ماجراجويي بي . لينا بود   لوليوس كاتي مغز متفكرشان   «
دسـت داشـته    ... فردي بدنام و شايع بود كه در زنا با محارم و قتل برادرش و               

. ها او را به عنوان رئيس و آقاي خود انتخاب كردنـد             جل  است، اوباش و آسمان   
هم عهد بستند و انساني را در   قسم شدند و با       همة آن متحدان مكّار شديداً هم     

 ».اين راه قرباني كرده، همگي از گوشت او خودند
 » سيسرون-پلوتارك «

 
ماجراي دوران اقبال و اوج حكومت حاكم خودكامه و نيز پايان كـار او              

مانـد يـا بـا        در اين ميان آنچه همـواره مـبهم مـي         . را تاريخ ثبت كرده است    
از . گـونگي آغـاز كـار اوسـت       شـود، چ    پوششي از دروغ بـه مـا عرضـه مـي          

هاي مهم شخص خودكامـه، تمايـل شـديد او بـه تسـلط يـافتن بـر                    ويژگي
اي مناسـب و      خواهـد، سـابقه     چرا كـه او مـي     . تاريخچة زندگي گذشته است   
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دلخواه براي خود بسازد و در اين راه نيز در پاك كردن آثار و عالئم مربـوط                 
زيرا زمـاني كـه در      . كند  ميبه گذشته كه بعضاً ناخوشايند است، موفق عمل         

قدر قدرت دارد كه گذشتة خود را نيز بـه            گيرد، آن   كانون توجه عوام قرار مي    
 .دلخواه بازسازي كند

او از  . شـود   در اين ميان بازگويي تاريخچة زندگي او بسيار شنيدني مـي          
سينة گرگ شير خورده، شير نـري بـه او جنـگ و مبـارزه آموختـه و حتـي                    

ر او ستارة بختش در آسمان ديده شده تا به مردم ناآگـاه        ها قبل از ظهو     مدت
 .الوقوع يك موجود استثنايي را بشارت دهد خبر ظهور قريب

چنان كه در تصرف قدرت تامه موفـق          طلب خودكامه هم    اما فرد قدرت  
او اگرچه جفاكاري پيروز است و قـاتلي        . ماند  شود، در اينجا نيز ناكام مي       نمي

. ي گذشته و از ميان برداشتن سابقة خود ناموفق اسـت          موفق، اما در پاكساز   
هـاي    هاي فرد خودكامه برگرديم با بررسي ويژگـي         حال اگر كمي به گذشته    

اش به نظام ارزشـي او كـه بـه نظـر مـن اكثـر حاكمـان مسـتبد و                       برجسته
 .بريم گيرد، پي مي خودكامه را دربرمي

 بـه شـكل قابـل       هاي رهبري را    در ميان كودكان، افراد پيشرو و نمونه      
توان خودكامگان آينده را در ميان اين         اما چه موقع مي   . توان ديد   توجهي مي 

هـا را در ميـان كودكـاني     ها بازشناسي كرد؟ اگر دقت كنيم، اغلـب آن         نمونه
پيوندنــد و اغلــب كارشــان  ميلــي بــه گــروه مــي بينــيم كــه از روي بــي مــي

اي كـه جمـع      گونـه بـه   . چيني عليه كودكان محبوب و برجسته است        دسيسه
فـرد  . كننـد   چنيني را از گروه خود طـرد مـي          هاي اين   كودكان به زودي بچه   

تواند با ديگران دوسـتي   مستبد و خودكامه، حتي در دوران كودكيش نيز نمي      
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نازنجي   توان جزء آن گروه از كودكان نازك        او را بيشتر مي   . واقعي برقرار كند  
بد نيست  . هاي خود است    خيالگيري دانست كه غرق در تصورات و          و گوشه 

 .به يك خاطره كه نمونة روشني است توجه كنيم
اي   سن و سالش قيافه     كودك مورد بحث ما روزي در جمع كودكان هم        

البته واضح اسـت كـه نـه        . سازد  جدي به خود گرفته و توقعاتي را مطرح مي        
 هـم   ايـن مسـأله   . كنند  گيرند بلكه او را مسخره هم مي        تنها او را جدي نمي    

بسيار روشن است كه معموالً كودكان كسي را به سردستگي خـود انتخـاب              
تنهـا  . ترين فرد جمع باشـد  ترين و باشهامت ها باهوش كنند كه از نظر آن      مي

دهنـد    آن دسته از كودكان به اعضاي زورگو و ستمگر خود جواب مثبت مـي             
 بـه   گـري نسـبت     كه مانند كودكان بزهكار و ولگرد نوعي دشمني و پرخاش         

هاي آموزشي كودكان ذكـر       هايي كه در كتاب     محيط خود داشته باشند، قصه    
پايه و اساس است، چرا كه گول زدن كودكـان بـه مراتـب                شود، اكثراً بي    مي

به اين ترتيب فرد مسـتبد و خودكامـة مـورد           . ساالن است   تر از بزرگ    مشكل
و چـون   مطالعة ما در دوران كودكي هرگز نتوانسته طعم رهبـري را بچشـد              

گاه در نقش رهبر نبوده طبيعتاً در روند گذشته نيز به صورت يـك فـرد                  هيچ
در غير ايـن صـورت جامعـه خيلـي          . مستبد و خودكامه نمودي نداشته است     

تر از آن كه او بر مسند رهبري اجتماعي قرار گيرد، نسبت به ماهيت او                 پيش
 .آگاهي يافته بود

طلبانة   جاهكان تحت فشار اميال     در دوران بلوغ و نوجواني بسيار از كود       
بـرد، چـرا     خود داشته باشد، اطرافيانش به وجود چنين تمايالتي در او پي مي           

كنـد كـه      هـا و رفتارهـاي خاصـي در او بـروز مـي              كه در اين دوران گرايش    
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تمــامي . كنــد وضــعيت او را از اطرافيــان و طبقــة اجتمــاعيش متمــايز مــي
» مغــاير خواســت ديگــران«ي دهنــد كــه او چيــز رفتارهــاي او نشــان مــي

نگرش او به بسياري از مسـائل بـا تلقّـي ديگـران از آن مسـأله                 . خواهد  مي
ــي   ــددي م ــار تعارضــات متع ــن رو دچ ــوده از اي ــاوت ب ــود متف ــار . ش او دچ

. شود كه غالباً با انديشة خودكشـي همـراه اسـت            هاي شديدي مي    افسردگي
وچك بـه سـراغش     ها كه متعاقب هر شكست و ناكامي ولو ك          اين افسردگي 

شـوند    اي فرونشانده مي    جويانه  هاي تالفي   آيند، معموالً با تصورات و طرح       مي
 : گويد او در دل با خود مي. كنند و بدين ترتيب او را اندكي اميدوار مي

دانيد كه با چه كسي روبرو هستيد، كمي صبر كنيـد، آنگـاه               شما نمي «
 ».خواهيد ديد چه دماري از روزگارتان درآورم

در همين زمان است كه خودكامه بـه اولـين نمونـة مـوفقيتش دسـت                
شود اين طرف و آن طرف چند نفر هواخـواه پيـدا كنـد             او موفق مي  . يابد  مي

اين افراد معموالً از نـوع      . كه به او اعتقاد داشته و وفادارانه از او پيروي كنند          
دون رهبر  هاي منزوي هستند كه به دليل نداشتن تعلّق به هيچ جمعي، ب             آدم

اين هواداران نخستين، با ديدن اعتمادي كـه ايـن فـرد بـه              . اند  و مراد مانده  
ايـن گـروه كوچـك      . كننـد   كند احساس مهتري و بزرگي مـي        ها ابراز مي    آن

ياران، مهتري و بزرگي خيالي خويش را ناشي از درجـات متعـالي سردسـتة               
ن ترتيب ما بـا     چيزي كه براي ديگران قابل تصور نيست، بدي       . دانند  خود مي 

با اين  . كشند  شويم كه بعدها سر به ميليون مي        اولين نمونة مريداني آشنا مي    
چرا كه جنبة   . يابد  ها نيز به ندرت ادامه مي       ها و رفاقت    حال اين گونه دوستي   

كـاري و تصـورات    هـا بـه انـواع فريـب     دوستي واقعي ندارد و كُنه و ذات آن     

مش
 آرا
پھر
ی س
صص

 تخ
یک
کلین



 101 ◊پيشروي به سوي قدرت 

تواند با توسل به اين گونـه روابـط       يفرد خودكامه نم  . اساس آميخته است    بي
با توجه به آن كـه احتمـال        . از گوشة عزلت و انزواي از جمع نجات پيدا كند         

آور مختلفي نيز كشيده شود، ولي با هر يـك از ايـن               دارد به ماجراهاي شرم   
ــدرت سرشكســتگي ــا آتــش ق ــه ه ــي او افروخت ــر و قلمــرو رؤياهــاي  طلب ت

 .شود تر مي اش گسترده بينانه خودبزرگ
توصيفي كـه از دوران كـودكي و جـواني فـرد خودكامـه شـد، مشـابه                  
سرگذشت بسياري از افراد است، اما از اين عدة كثير فقـط تعـداد كمـي بـر                  

براي رسيدن به اين موضع فراهم آمدن زمينـه         . نشينند  تخت خودكامگي مي  
و مقدماتي ضروري است، از جمله اين كـه فـرد مـوردنظر در مسـيرش بـه                  

. انـد برخـورد كنـد    هايي كه هنوز به خوبي سازمان نيافتـه          و حركت  ها  جنبش
هـا را كـه معمـوالً ويژگـي           طلب و خودكامه ايـن گونـه جنـبش          افراد قدرت 

هـا اگرچـه عليـه        اين نهضـت  . آورند  گري دارند زير سلطة خود درمي       عصيان
گيرند ولي به كُنه و ماهيت روابـط          هاي اجتماعي موضع مي     بسياري از پديده  

البته . كنند  كارانه عمل مي    چرا كه شديداً محافظه   . پردازند  ماعي اصالً نمي  اجت
خواهـد بـه دسـت        اين مسأله نبايد باعث تعجب شود، زيرا چيزي كه او مـي           

 .يابي است كه بنياد و اساس محيط تغييري نكند آورد، تنها زماني قابل دست
يـابي بـه     او به دنبال حذف امتيازات نيست بلكه خودش به دنبال دست          

براي او بهتر است كه صاحبان سـرمايه و قـدرت           . ترين امتيازات است    بزرگ
اين موجود حقيـري كـه      . وجود داشته باشند ولي او را تكريم و ستايش كنند         

تواند تنها ماندن را تحمل كند، زماني از بادة فتح و پيـروزي خـود بهتـر         نمي
ان موفقيـت او را     منصـب   شود كه بزرگان و زعماي قوم و صاحب         سرمست مي 
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بر اين اساس او به افسران نظامي نياز دارد و پـس از آن نيـز                . شهادت دهند 
بنابر داليل خاصي كه خـود  (سرنوشت امور در گرو اين است كه افسران نيز    

 .نيازمند او باشند) كند او نيز داليلش را به خوبي درك نمي
ها را چون     انها و عصي    كار و حسابگر، همواره شورش      نيروهاي محافظه 

بزنگـاه بـا راه     دانند و بارها سر       داري قدرت خود مي     اهرمي براي حفظ و نگه    
. انـد  هاي خياباني خطر انقالب در حال وقوع را خنثـي كـرده    انداختن شورش 

كارانة خـود آگـاه       كامالً واضح است كه شورشگران همواره از نقش محافظه        
آنان هر چه كمتر در ايـن بـاره    اما اين نكته تا چه اندازه مهم است؟         . نيستند

اي كه    بنابراين ضرورتي ندارد خودكامه   . كنند  بدانند نقش خود را بهتر ايفا مي      
او هـر گـامي كـه       . گران پيوسته به نقش واقعي خـود آگـاه باشـد            به شورش 

هايي است كه به مبـارزة بنيـادي         دارد در جهت حفاظت از همان ارزش        برمي
پـرداز   دروغ. گويـد آگـاه اسـت     دروغي كه مـي كند و از ها تظاهر مي   عليه آن 
اي كسي است كه يا از نادرستي سخن خود آگاه نيست يا جوانب آن را            حرفه

كسي كه بين ظاهر و باطن قضايا سردرگم اسـت ولـي            . داند  به روشني نمي  
دهد كه گويي از متن وقايع مطلع است، چون ادراك حسي             طوري نشان مي  

سـخنان و   . دارد و نيازي ندارد كه تقلـب كنـد        او با تمايالت مقطعي تناسب      
حـداقل در زمـاني   (كننده است كه او  فريب به اين دليل قانع نصايح فرد عوام  

 .هاي خود را باور دارد اكثر گفته) كند داري مي كه ميدان
فــرد خودكامــه بــرخالف بســياري از افــراد ديگــر، در ميــان جريــان  

هـا    د، بلكه خود را يكي از آن      كن  شورشگري خود را ناآشنا و غريب حس نمي       
. داده است   چرا كه در تمام طول زندگي هميشه نغمة مخالف سر مي          . بيند  مي
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با ورود او به جنبش مذكور تعصب و يكرنگي آدمي كه همواره ناراضي بوده              
البته افراد ديگري كه در اين جنبش عضويت دارنـد و           . گذارد  پا به ميدان مي   

دند نيز شكايت و اعتراض دارند، اما با شـكلي          ممكن است بعدها به آن بپيون     
هاي ديگـر زنـدگي، شخصـيت مثبتـي           ها در زمينه    متفاوت با او، چرا كه آن     
تواننـد بـه      شان سازگاري داشته و با مشـكالت مـي          داشته و با شغل خانواده    

اين در حالي است كه نارضايتي دايمي و سـر دادن      . اي مؤثر كنار بيايند     گونه
اگر ديگـر   . دهد  ر اصلي زندگي فرد خودكامه را تشكيل مي       نغمة مخالف محو  

اعضاي جنبش به موازات امور مربـوط بـه آن عالئـق و نيازهـاي شخصـي                 
امـا در زنـدگي فـرد خودكامـه همـان نهضـت و عنصـر                . ديگري هم دارند  

ترين شور و عالقـه محسـوب         ترين مسأله و عميق     مخالفت به مثابه شخصي   
گـذاري    و شايد هم طبيعي باشد كه با سرمايه       (بنابراين روشن است    . شود  مي

فرد خودكامه خيلـي سـريع پسـت مهمـي را           ) اين چنيني روز جنبش مذكور    
افراد ديگر نيز ممكن است چنين موقعيتي را درك كنند ولـي از             . اشغال كند 

ايـن وضـعيت بـه فـرد خودكامـه جايگـاهي منصـفانه              . گيرنـد   آن كناره مي  
فقط بخشـي از وقـت و انـرژي خـود را بـراي      بخشد، چرا كه افراد ديگر        مي

 .گذارد گذارند، اما او از همه چيزش مايه مي نهضت مي
ــه منظــور    ــوعي تمهيــد ب ــار و از خودگذشــتگي او ن امــا ايــن كــه ايث

زمـاني كـه در ميـدان       . هاي بعدي است براي همه روش نيست        برداري  بهره
رد، در حـوزة    محدودي چون زندگي عاشقانه نيز بتوان تظاهر به فداكاري كـ          

 .هاي اجتماعي جاي خود دارد اي مانند جنبش عظيم و گسترده
در ايـن   . گيـرد   بدين ترتيب فرد خودكامة آينده در صف مقدم قرار مـي          

مش
 آرا
پھر
ی س
صص

 تخ
یک
کلین



 شناختي خودكامگي  بررسي روان◊ 104

بيند افرادي را كه قبل از او در موضع باالتر قـرار              مرحله او خود را ناگزير مي     
ابل توجه است و به     هاي او براي اين كار بسيار ق        روش. اند را كنار بزند     گرفته

از آن جايي كه فرد     . عقيدة شاهدان عيني نشانگر هوش و نبوغ خاص اوست        
تحـوالت دوران   (هـا تمـرين و تجربـه دارد           هـا سـال     خودكامه در اين زمينه   

توان گفت كه او نسبت به اطرافيانش به مراتب           مي) كودكي را به ياد بياوريد    
آوري بـا   او بـه صـورت شـگفت   نظام ارزشـي  . كند تر عمل مي بهتر و ورزيده 

اي كـه     تواند به همان وسـيله      او مي . دهد  نيازهاي مربوط سازگاري نشان مي    
كند، بخشي از اعضـاي شـوراي مركـزي بـا             پيدا مي اولين هواداران خود را     

يابي بـدان     هدفي كه دست  . هيأت رهبري را نيز به طرفداري از خود بكشاند        
نمايد، مسأله بـر      ي دشوارتر مي  هر چند قدم بعدي كم    . چندان مشكل نيست  

بـراي فهـم بهتـر ايـن        . اسـت ) رهبر واقعي (سر منزوي كردن شخص اول      
 .را بايد به ياد آورد» رهبران هميشه دست دوم«مرحله تراژدي معروف 

هايي كه هرگز از نقش و جايگاه فعلي خود راضي نيستند و دقيقاً به  آدم
 را كـه باعـث قـرار گـرفتن          توانند نكتة مهمـي     خاطر همين ناسازگاري نمي   

فـرد خودكامـه از     . شود به خوبي درك كننـد       فردي در مقام شخص اول مي     
هـا را در      كند تا كنتـرل آن      شود و سعي مي     طريق رهبران درجة دوم وارد مي     

پيوندنـد،   ها نيز به داليل خاصي كه در ذهن دارند بـه او مـي    آن. دست گيرد 
يماني با فرد خودكامـه، رهبـر يـا         پ  چرا كه در اين خيال هستند از طريق هم        

شخص شمارة يك را به زير كشيده و جايگاه او را به دست آورنـد و سـپس                  
» شخصـيت شـمارة دو    «فرد خودكامه را نيز حذف كرده يا او را همانند يك            

اشـتباه  ) ردة دوم (كامالً روشن است كه ايـن گـروه         . به خدمت خود درآورند   
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ايـت ايـن فـرد خودكامـه اسـت كـه            رونـد، در نه     كرده و راه را عوضي مـي      
شخص شمارة دو . شوند كارگردان اصلي صحنه شده و آنان آلت دست او مي

حتي اگر بسيار هوشمند هم باشد، در مراحل بحراني ايـن بـازي از رقيـبش                
در صفاتي چون سرسختي، اراده و آمادگي بـراي انجـام هـر             ) فرد خودكامه (

يند عمل كه الزمـه كـار اسـت         نوع خيانتي و پشتكار و كوشش جدي در فرآ        
 . ماند يك گام عقب مي

شود كه حد و اندازة خيانت و رفتارهاي خائنانـه            معموالً چنين تصور مي   
تواند ادعا كند كه جاهالنـه مرتكـب خيانـت            مشخص بوده و آدم خائن نمي     

كـاري پيـدا      اما اين تصور درست نيسـت چـرا كـه افـراد خيانـت             . شده است 
فرد خودكامه نيز از ايـن      . كنند  گوهاي بيمار عمل مي     شوند كه مانند دروغ     مي

خود را در اين گونه افراد به طور خودآگاه همواره   . رود  گروه افراد به شمار مي    
. بينند  هاي احتمالي ديگران مي     موضعي دفاعي نسبت به عهدشكني و خيانت      

اين جماعت از خائنين به زعم خودشـان چـون نـاگزير بـوده و راه ديگـري                  
كنـد كـه ايـن تـوهم را بـه             اند و تالش مـي      اند، دست به خيانت زده      نداشته

 .ديگران نيز بقبوالنند
يابي فرد خودكامه بـه قـدرت تقريبـاً بـا يـك               بدين ترتيب مسير دست   

حـال اگـر روزي او را بـه         . شود  انگيز و خائنانه پيموده مي      سلسله اعماق فتنه  
 بـه دفـاع از خـود باشـد          خاطر اعمالش به دادگاه ببرند، در حالي كه مجبـور         

اول آن كه هميشـه از روي ناچـاري و          : كند  كارهايش را از دو راه توجيه مي      
به طور تدافعي از سالحش استفاده كرده و دوم آن كـه مجبـور بـوده بـراي                  

 .به آن كار دست بزند... هاي انقالب و حفظ نهضت و  دفاع از آرمان
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 توجيـه امـور در      طلـب خودكامـه در تبرئـة خـود و بـراي             اگرچه قدرت 
كند، اما كامالً روشن است كـه انگيـزة           خصوص خطرات احتمالي مبالغه مي    

بوده است، چرا كه واقعاً     » گرانه  هراسِ پرخاش «اصلي او در آنجام آن اعمال       
ممكن است در ناخودآگاهش خطر و تهديدات را خيلـي بـزرگ تـر از آنچـه                 

اسب با تجربه و احسـاس      كند، تجربه كرده و رفتار و عملش نيز متن          بيان مي 
هـاي رايـج در خصـوص         بدين دليل است كـه برداشـت      . درونيش بوده باشد  

ها به خاطر لـذّت ناشـي از          حاكمان خودكامه و ديكتاتورها را كه معتقدند آن       
فـرد  . دانيم  زنند، نادرست مي    تخريب و شرارت دست به اعمال بزهكارانه مي       
د و برخالف آنچـه شـاعران       خودكامه به هيچ وجه نيت و غرض شرارت ندار        

وجـدان هـم    كاري و عـذاب  گويند، دچار احساس گناه  اخالقي دربارة آنان مي   
او همواره در ترس و نگراني به سر برده و به همين دليـل سـپري از                 . نيست
سازد تا در پناه      هاي متعدد در مقابل ترس عميق خود مي         تراشي و بهانه    دليل

 .ي اعتراف كندآن ايستاده و مجبور نباشد به چيز
يـابي بـه مقـام اول، گسـتاخ و            فرد خودكامـه در مبـارزه بـراي دسـت         

توان از  آيا مي. داند سرسخت است و اعمال و رفتار خود را درست و به جا مي
داند كـه اكنـون در مقـام          تر از فردي مي     او پرسيد كه چرا خودش را شايسته      

قاي حركت بـه ايـن      كند كه هستي و ب      اول قرار گرفته است؟ و چرا فكر مي       
هـا كـه    بستگي دارد كه او در مقام نخست نهضت قرار گيـرد؟ از همـة ايـن       

 .هاي اوست كه نظر او را تأييد خواهند كرد بگذريم در نهايت اين موفقيت
كنـد تـا      يابي به مقام اول شديداً تالش مـي         فرد خودكامه پس از دست    

اي را    بيند كه عـده     از اين رو الزم مي    . موضع و پايگاهش را استحكام بخشد     
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عواملي كـه بـدون او      . به دور خود جمع كند كه به او محتاج و وابسته باشند           
نمايند و تنها در صورت وفاداري بـه او           ساالر مي   قافله  گسته و بي    كارواني گم 

يـابي نبـوده      يابند كه حتي در خواب نيز قابل دست         مقام و مرتبتي عظيم مي    
طلـب    به اين شـرايط تـن دردهنـد، قـدرت         اما براي اين كه اطرافيان      . است

ميـزان اقبـال    . درپي كسـب كنـد      هاي پي   خودكامه بايستي يكسري موفقيت   
بنـابراين گروهـي كـه دور او جمـع          . هاي اوست   اطرافيانش در گرو موفقيت   

شوند، وظيفه دارند به هر قيمتي كه شـده پيـروزي و موفقيـت بـراي او                   مي
اي   هالـه «نـد پيرامـون خودكامـه       هـا مجبور    بـدين منظـور آن    . فراهم سازند 

 . بكشند، چرا كه در غير اين صورت كار خودشان زار است» اي افسانه
بـرداري    تر، بهره   براي آدمي كه زنده است و از آن مهم        سازي    اما افسانه 
نكتة اصـلي   . ها به عنوان ابزار مبارزه كار مشكلي است         پردازي  از اين داستان  

هـاي    توانـد شكسـت     كـه نتيجـة كـار مـي       در اينجا درگيري با حقايق است       
از اين روست كه رسـيدن بـه موفقيـت نبـردي            . شديدي را در برداشته باشد    

بدين خاطر اظهار وفاداري به فـرد       . طلبد  سبعانه و خالي از هر نوع ترحم مي       
خودكامه و حفظ شهرت و تبليغ افسانة او گاهي اوقات بهـاي زيـادي چـون               

 .يرين و زير پا گذاشتن حقيقت در بر داردظم به برادر و خيانت به دوست د
شـود كـه    اي وفاداري غيرعادي فـراهم مـي        بدين ترتيب مقدمات گونه   

كـاري بـه      ويژگي بارز خودكامگي است و مشروعيت خود را از خيانت و ستم           
طلـب خودكامـه و     عاملي كه باعث تداوم رابطـة بـين قـدرت         . آورد  دست مي 

هـاي طبيعـي باعـث از          رابطـه انسـان    شود، معموالً در    اعوان و انصارش مي   
هـا و صـفات       بازي  ها و دغل    كاري  گسستگي پيوندها و اشتراك در خالف       هم
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ناپسند اخالقي و به طور كلي تشريك مساعي فزاينـده و گسـترده در امـور                
 .شود خالف مي

توانـد   اي از اين نـوع نيـز نمـي      دستي گسترده   بديهي است كه حتي هم    
اي كه    طلب خودكامه را ضمانت كند، به گونه        درتقابل اعتماد بودن رفقاي ق    

بنـابراين تـا    . ها را يكايك از ميدان بـه در كنـد           او در نهايت ناگزير است آن     
كشند   زماني كه فرد خودكامه زنده است و اين گروه از دوستان نيز نفس مي             

 .ها آرامش ندارد او از ترس و وحشت آن
دنظر قبل از آن كه به چنـين        اما در فرآيند بررسي ما، فرد خودكامة مور       

اي برسد بايد بفهمد كه به يك گارد محافظ نياز دارد و در عين حـال                  مرحله
او بــه يــك . بايــد بيــامورد كــه چگونــه اقشــار مــردم را شــيفتة خــود كنــد

سازي را صورت     سازي نياز دارد، كه حتي اگر كس ديگري اين صحنه           صحنه
نه بر طبق سليقه و ميل او چيده        اين صح . دهد، خود او هم از آن متأثير شود       

شود تا اگر توفيق يافت و تماشاگران نمايش را پسنديدند، ستارة بخـتش               مي
او بايد از همان ابتدا، به كمك شيوه ايمان و نيروي اعتمادش در             . طلوع كند 

از ابتـداي امـر او بايـد هماننـد          . وجود ديگران ايمـان و اعتقـاد ايجـاد كنـد          
كننـده و جـذّاب    اي نئشـه  بنمايد و در پيامش بارقهگر رخ   گري افسون   معجزه

 :او نبايد سخناني اين گونه صريح بيان كن كه. وجود داشته باشد
 ».معجزة من در صورتي مؤثر است كه شما به من ايمان داشته باشيد«

صالبتي كه بدون . گران از استحكام خاصي برخوردار است كالم افسون
من دم مسيحايي دارم و در اطراف من        «! ندك  گونه كالمي چنين القا مي      هيچ

به من ايمان بياوريـد وگرنـه عـاقبتي بـد و            . گروه بزرگي شاهد اين نيرويند    
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يـابي قـدرت بايـد بـا          او تا دست  » .ايمان خواهد بود    ناگوار در انتظار افراد بي    
او بايد براي قدرت كمي كه به دسـت آورده          . جبروت ان در جمع ظاهر شود     

ايـن  . وجو كنـد  ي كه هست اعتبار و مقبوليت زيادي جست   است، به هر قيمت   
طلب خودكامه همواره فشار آن را بـر          يكي از اجبارهايي است كه فرد قدرت      

 .كند و ناگزير از تحمل آن است هاي خود حس مي شانه
بايد انجام دهد از    » طلب خودكامه آينده    قدرت«ترين كارهايي كه      عمده
 :اين قرارند

در زندگي روزانة مردم كوچـه و بـازار و دادن يـك             طرح مسائل واقعي    
اي ناراحتي و دلي پر درد از مشكالتي          رشته و عدم توأم با نشان دادن چهره       
او در اين ميـان يـك رشـته         . كند  ور مي   كه آتش كينه و نفرت مردم را شعله       

آيد آرزوهاي مردم كـه قابليـت         دهد و درصدد برمي     هاي دور و دراز مي      وعده
ريـزي در   شايد هم هنگـام برنامـه  . ي داشته باشند را شناسايي كند   بردار  بهره

اين فكر باشد كه به محـض قبضـه كـردن قـدرت حتـي تـرويج مفـاد آن                    
ها را ممنوع اعالم كند، اما هميشه اين گونه نيسـت و ضـرورتي هـم                  برنامه

گر قدرت اعتقـاد      خود او به جنبة سحرآميز و افسون      . ندارد كه اين گونه باشد    
او نوكر و بندة قدرت است و شايد بـه          . پندارد  و قدرت را قادر متعال مي     دارد  

بـه آنچـه پـيش از       (هـايش     هـا و نقشـه      همين خاطر حاضر است به انديشـه      
طلـب    شكي نيست كه فرد قدرت    . اعتراف كند ) تصاحب قدرت در نظر داشته    
هاست و اغلب خود نيز از اين امر  ها و شيطنت خودكامه مشغول انواع دسيسه

هاي مربـوط بـه    جاست كه او بيشتر از نيرنگ اما نكتة عجيب اين. آگاه است 
هاي جزيي آگاه اسـت و اگـر كمـي احسـاس              پردازي  ها و دروغ    سازي  صحنه
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هاست و نـه بـه خـاطر آن دروغ            كند، اغلب به دليل وجود آن       شرمساري مي 
هـايش و در جريـان وعـده و     زنـي  اش و در عمـق الف  بزرگي كه در برنامـه  

 .دهايش و در كنه وفاداري آلوده به خيانتش وجود داردوعي
او از همان ابتداي كار براي نشان دادن و تظاهر به عظمت و جبـروت               

كند، چرا كه او از همان ابتـدا     قدرت دستگاهي عظيم براي خودش ايجاد مي      
طلب خودكامه در ايـن مرحلـه         قدرت. خود را منجي مردم معرفي كرده است      

كنـد   ادي نياز دارد كه آن را اكثراً از طريق افرادي تأمين ميبه منابع مالي زي  
هاي بانفوذ اقتصادي يا صاحب مقامند، ولـي در مـوقعيتي             كه متعلق به گروه   

هـاي جـاري و       خواهنـد بـا اسـتفاده از شـورش          اضطراري به سر برده و مـي      
ها به مسير موردظنر خطر موجود را رفع كرده، موج خطرنـاك را               كشاندن آن 

هـايي وجـود      به همين دليل در صورتي كـه چنـين شـورش          . ر بگذارنند از س 
هـايي    جامعه، جريـان  نداشته باشد اين باندها تالش خواهند كرد تا در سطح           

فريب و    خودكامة عوام . هاست، تحريك كنند    شان در دست خود آن      كه سرنخ 
بـرداري كـرده و بـا جلـب اعتمـاد ايـن               طلب نيز از اين موقعيت بهره       قدرت
هـاي    در جايگاه مناسـب طـرح     ) ها  و يا حداقل جناحي از آن     (هاي بانفوذ   باند

هـا را     ها و تضـمين     او به اين باندها انواع و اقسام وعده       . يابد  خود استقرار مي  
يـابي بـه قـدرت موكـول          ها را به بعـد از دسـت         دهد ولي اجراي همة آن      مي
محـل    بـي ها به ماننـد چـك         گونه كه بعضي اوقات اين وعده       همان. كند  مي

از ايـن رو بانـدها در ازاي كمـك مـالي       . هم بخورد » برگشت«ممكن است   
شـنويي فـرد خودكامـه از پيشـنهادات و            درخواست ضمانت از جملـه حـرف      

طلـب خودكامـه      اين گونه است كه فرد قدرت     . دستورات خود را خواهند كرد    
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بدين معنا كه از سـويي در برابـر   . شود هاي سخت هم كشيده مي به وضعيت 
كند و از سوي ديگر همچـون   ودة مردم نقش منجي فسادناپذير را بازي مي     ت

اما تصـور نكنيـد     . شنوي دارد   خدمتگزاري فروتن از اربابان و حاميانش حرف      
كننـده اسـت؛ حـداقل در مسـير           هـا بـراي او ناراحـت        كه اين گونه تنـاقض    

 .يابي به قدرت او چنين احساسي ندارد دست
شود و انـدك      ها نفر مي    ريب معبود ميليون  ف  پس از مدتي خودكامة عوام    

اندك با آن كسي كه زماني وارد نهضتي شده و يا خود آن را بنيـاد گـذارده                  
بـه راه     هـا انسـان چشـم       او تجسم عيني آرزوهـاي ميليـون      . گيرد  فاصله مي 

ولـي  (هاي قبليش را كه قبالً با شور و اشـتياق             شود و بسياري از خواسته      مي
او حـاال  . بينـد    دنبالشـان بـوده اسـت را بـرآورده مـي           بـه ) در كمال ناكـامي   

او شـديداً   . انـد   متأثر از هيبتي است كـه پيـروانش از او سـاخته           ) ناخواه  خواه(
اند و كـار را       كند تا همانند تنديسي آرماني شود كه از او ارائه كرده            تالش مي 

كه در حـد محـدودي از       (رساند كه حتي در زندگي خصوصيش         به جايي مي  
كند كه انگار در برابـر خيـل عظـيم            اي رفتار مي    به گونه ) خوردار است آن بر 

كرده با شخصيت واقعي او درهم        انگار نقشي كه ايفا مي    . مردم ايستاده است  
فرآينـدي  . آميخته شده و صورتكي كه بر چهره زده از او جدانشـدني اسـت             

يشـي و   پر  آيد كه مانند آن را فقط در موارد روان          جالب و عجيب به وجود مي     
طلب خودكامه تدريجاً بـه تصـوير         قدرت. توان ديد   هاي رواني مي    گسيختگي

اند، هر چـه بيشـتر        اي كه براي تبليغات از او ساخته        شده  بزك كرده و اصالح   
 .شود شبيه مي

هايي كه    آن(اش    جايي نقش، او از ياران اوليه       با انجام پذيرفتن اين جابه    
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هاي دلربايي را كه      خواهد تا افسانه    مي) ندا  اي ساخته   در اين بين از او اسطوره     
ها اجازه ندارند در ايمـان        كدام از آن    حاال ديگر هيچ  . اند باور كنند    خود ساخته 

نسبت به او كمترين شكّي كنند و يا حتي كمتـر از خـود وي بـه آن معتقـد                    
تـر اسـت و ايـن نكتـه را            او از هر كس ديگري بـه خـودش نزديـك          . باشند
معموالً . شود نزديكي معموالً مانع هر نوع ايمان راسخي مي       دانيم كه اين      مي

طلب خودكامه روي     در اين مرحله نخستين انشعاب در ميان اطرافيان قدرت        
. زننـد   دهد و تعدادي از همراهان بسيار نزديكش به شـورش دسـت مـي               مي

انگارانـه    پرورانند، سـاده    را در سر مي   » رييس شدن «جمع ديگري كه آرزوي     
ند كه اگر اين مسائل را افشا كرده و براي مردم بازگو كنند جناب              كن  فكر مي 

امـا همـة آنـان بـه شـدت در           . رسـد   خودكامه دستگير شده و به عقوبت مي      
هاي   آيد چرا كه جنبش     ها به هيچ كاري نمي      اطالعات شخصي آن  . اشتباهند

كند و با قول و قرارها و         هاي خاص خودش تبعيت مي      مندي  اي از قانون    توده
ها را تأسيس كرده و هدايت آن را بـر عهـده دارنـد                هايي كه آن    واعد گروه ق

در اين جاست كه انشعابيون و همچنين آناني كه به فـرد            . تفاوت بسيار دارد  
فهمنـد كـه      حيـرت و بـا نگرانـي مـي        انـد در كمـال        خودكامه وفادار مانـده   

 هايشان در خصوص فرد خودكامه شكل يك واقعيـت مسـتقل        پردازي  افسانه
اين واقعيت از نظر خود   . رود  به خود گرفته و با افشاي آن كاري از پيش نمي          

تـر و بـا شـك و ظـن            بنـابراين او گسـتاخ    . ماند  طلب نيز دور نمي     فرد قدرت 
توانـد انجـام      داند كه چه كارهـايي را مـي         او نيك مي  . كند  بيشتري عمل مي  

ـ       . دهد كه قبالً حتي تصور آن ممكن نبوده اسـت          ه اشـتباه   بـا ايـن وجـود ب
ايم اگر فكر كنيم كه اين وضعيت باعث تقويت اعتماد به نفس او شـده                 رفته
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شكي وجود ندارد كه او     . آورد  و صالبت دروني بيشتري برايش به ارمغان مي       
به مقام وااليي رسيده است ولي با اين وجـود نـه تنهـا احسـاس آرامـش و                   

دوري بيشـتري  اش احسـاس   كند بلكه از آرزوي هميشگي تعادل دروني نمي  
كند و آن فاصلة اوليه بين موقعيت ضعيف و نـاتوان او تـا هـدف غـايي                    مي

. نه تنها كم نشده بلكه بيشتر هـم شـده اسـت           ) ها و كمبودها    جبران ضعف (
اطمينان بر تمام وجود او     حاال آن شك و ترديد دروني به شكل احساس عدم         

هايي كه دارد، يك    يابي به آن چيز     سيطره يافته است چرا كه اكنون با دست       
مبناي واقعي براي ترس و نگرانيش بـه وجـود آمـده كـه در واقـع تـرس و              

او بـا خـود     . واهمه براي از دست دادن آن همه دسـتاورهاي فـراوان اسـت            
بـاره از     انديشد كه اگر روزي بدشانسي بياورد آن وقت همه چيـز را يـك               مي

. ه خوبي آگـاه اسـت     او خود از احتمال فرا رسيدن آن روز ب        . دست خواهد داد  
) يعني بين اين دو امكـان     (اصل همه يا هيچ زندگي او را در چنين وضعيتي           

 .كند تعريف مي
آقاي كارمنـد تـا     . البته متفاوت است  ) كارمند جزء (شرايط آقاي ايكس    

خاطر بوده و نگران مقام يا مال نباشد، چـون كـه چيـز             تواند آسوده   حدي مي 
رود،  اگر او سقوط كند خيلي زياد پايين نمي   . زيادي براي از دست دادن ندارد     

در شـرف   اما شرايط كسي كه     . چرا كه خود به خود در طبقة پايين قرار دارد         
قبـل  (او در همان حال هم      . اي ديگر است    يابي به قدرت است به گونه       دست

آدم بزرگ قدرتمندي است و اگر سقوط كنـد         ) از آن كه به قدرت دست يازد      
يعني قبل از دست    (او در همين جا كه ايستاده       . هد افتاد اي عميق خوا    به دره 

بنابراين كـامالً   . ممكن است خيلي چيزها را از دست بدهد       ) يازيدن به قدرت  
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واضح است كه چرا باال رفتن از پلكان قدرت مـرادف بـا هـراس و وحشـت                  
 .شديدتر است

. آيـد  در اين حالت گاهي فكـر اقـدام بـه خودكشـي بـه سـراغش مـي         
رود نتوانـد بـه مقصـد         دانند كه او اگر در راهي كه مي         نزديكش مي اطرافيان  

كامالً روشن است كه فـردي  . دلخواه برسد، خود را سر به نيست خواهد كرد  
گونـه    كند از دسـت زدن بـه هـيچ          كه مرگ خودش را مشروط به چيزي مي       

چرا كـه در اينجـا نـزاع را بـر سـر هسـتي و                . جنايت و كشتاري ابايي ندارد    
او در فرايند نيل به قدرت نشان داده كه تـا چـه انـدازه               . بيند  ود مي نيستي خ 

را ) هـا   همة انسـان  (جانش را دوست دارد و در عين حال كه زندگي ديگران            
خواند، تا چه اندازه براي زنـدگي خـود اهميـت و ارزش             ارزش مي   ناچيز و بي  
 .قائل است

اسـت كـه    هاي اخالقي فـرد خودكامـه         ها يكي از ويژگي     تحقير انسان 
گذارد تا فراتر از امكانات رقبايش مـانور داده           ميداني گسترده در اختيار او مي     

عالوه بر اين برتري خاص او در اين است كـه او بـا تمـام                . تازي كند   و يكه 
كند تمـام     آيا از افرادي كه فكر مي     . وجود به رسالت خود ايمان و اعتقاد دارد       

تـوان     است كه بر عهده دارد، مي      رحمي و سفّاكيش براي پيشبرد رسالتي       بي
 تر سراغ گرفت؟ رحم كسي را بي

يابي بـه قـدرت قـرار         زماني كه فرد خودكامه سرانجام در مرحلة دست       
اي هماننــد عهدشــكني و ناديــده گــرفن عهــد و پيمــان  گيــرد، واقعــه مــي

تمـامي اسـناد و     . نمايـد   رخ مـي  ! ناجوانمردي و تحريك به اقـدامي زودرس      
دهند كه فرد خودكامـه پلـة آخـرين نردبـان             ن نشان مي  شواهد تاريخي چني  
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كنـد، بلكـه      ترقّي و آخرين مرحلة كسب قدرت را در نبردي رودررو طي نمي           
حاميـان  (پـرده     شود كه در واقع باند پشت       او با نيرنگ از دري پنهان وارد مي       

هـايي وارد ميـدان       وقتـي او از چنـين راه      . كننـد   به روي او باز مي    ) اقتصادي
كند، ديگر توطئة ترور و كشـتاري كـه شـروع              و قدرت را قبضه مي     شود  مي
بلكه بيشتر بـه عنـوان تـدابير اضـطراري و           . رسد  كند خائنانه به نظر نمي      مي

» هـاي آرمـاني    مصـلحت «هاي غيرقابل اجتناب سياسـت دولتـي و           ضرورت
زماني كه فرد خودكامه با آخرين حيله بر باالترين پلة قـدرت            . شد  توجيه مي 

گيرد و قدرتي را به دست        اد با مشروعيتي جديد در مقابل مردم قرار مي        ايست
 .دهد گيرد كه حق استفاده از آن را نيز در اختيارش قرار مي مي
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طلبي به هر وسيلة ممكن در صـدد          براي فهم اين نكته كه چرا آدم قدرت       
 كسـي   اما وقتـي  . شناسي نيست   تصاحب قدرت است نيز نياز چنداني به روان       

حاضر است از فرط گرسنگي بميرد ولي دست به دزدي نزند و يا به چماقي كه                
بوسـد،    آيد به چشم عصاي اعجازگر نگريسـته و آن را مـي             بر سرش فرود مي   

 .شناسي نيازمنديم براي فهم و توضيح چنين حاالتي به روان
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 حاكميت قهر و خشونت

. به سوءظن دائمي مبـتال بـود      ) حاكم خودكامة سيراكوز  (ديونيزوس كبير   
ترسيد براي كوتاه كردن موهاي سـرش         ترس چنان او را فرا گرفته بود كه مي        

هـا را بـا       داد تا خدمتكاري آن     از اين رو دستور مي    . آن را به دست سلماني دهد     
توانست به اتاق او وارد شود، نه بـرادرش و نـه              كسي نمي . ذغال داغ بسوزاند  

هـر  . داشتند كه با لباس عادي بـا او مالقـات كننـد           پسرش، هيچ كدام اجازه ن    
هايش را درآورده     بايست قبل از ورود لباس      خواست با او ديدار كند مي       كس مي 

شد، بپوشد تا محافظان مطمئن شـوند كـه           و لباس ديگري را كه به او داده مي        
اي را روي     خواسـت نقطـه     مي) لپتينس(روزي برادرش   . اي با خود ندارد     اسلحه
اي گرفت حـاكم چنـان        اق مشخص كند، براي اين كار از محافظ او نيزه         كف ات 

او . احتيـاطي اعـدام كننـد       خشمگين شد كه دستور دارد محافظ را به خاطر بي         
بارها گفته بود كه مجبور است در مقابل دوستانش از خود محافظت كنـد چـرا                

واننـد  هايي زيرك و بـاهوش هسـتند و بـيش از آنكـه بت               ها آدم   داند آن   كه مي 
او يكـي از  . خواهنـد كـه خـود رئـيس باشـند         رياست كسـي را بپذيرنـد مـي       
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ترين درجه به مرتبـة فرمانـدهي         را كه خود از پايين    ) مارسياس(فرماندهانش  
چرا كه مارسياس خـواب خـود را كـه در آن            . رسانده بود به چوبة اعدام سپرد     
زوس بـه آن    ديـوني . رسـاند، نقـل كـرده بـود         حاكم را با يك ضربه به قتل مي       

هايي بود كه ناشي      بدين ترتيب روان حاكم مملو از تمام نگراني       . مشغول باشد 
اين همـان فـردي اسـت كـه از دسـت كسـي چـون                . از ترس و بزدلي است    

تـرين    افالطون خشمگين شد چون افالطون حاضر نشده بود كـه او را شـجاع             
 .فرد بداند

 پلوتارك
 

تواري و صـالبت خـود آن       روايت قدرت را به اسـ     هيچ چيز قادر نيست     
حتـي قبـل از توسـل بـه قهـر و            (قدرت هماننـد دليـل و منطـق         . بيان كند 

مسألة پرطرفدار بـودن    . كننده است   روشن و قانع  ) خشونتي كه در اختيار دارد    
 صرفاً به خاطر تهديداتي كه براي مخالفـانش فـراهم           -قدرت از همان آغاز     

اي دارد عـدة      ريبنـدگي ويـژه    بلكه خود قدرت جـذّابيت و ف       -آورد نيست     مي
انـد از     زيادي از كساني كه قبالً مخالف و رقيب حاكم خودكامة كنوني بـوده            

. پيوندنـد   همان روزهاي اول به قدرت رسيدن او، به جمع ياران جديدش مي           
العاده بودن توانسته قدرت را بـه دسـت           با اين استدالل كه او به دليل خارق       

او مطمئنـاً   . ست كه بـه خـدمت او درآيـيم        گيرد، پس بهتر است و به نفع ما       
ايم،  هايي است كه متأسفانه ما قبالً آن ها را نشناخته واجد يكسري توانمندي

توانـد    آدمي كه توانسته به اين موفقيت مهم دست يابد هر چـه بگويـد مـي               
 .هاي او اعتماد كنيم توانيم به وعده انجام دهد، بنابراين مي

او . شروع و آغـاز خـوبي دارد    » ت رسيده خودكامة به قدر  «بدين ترتيب   
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مخالفينش را سركوب كرده و با اين عمل آناني را كه نسبت بـه او شـك و                  
بدين صورت مخالفـان نـه چنـدان جـدي          . سازد  ترديد دارند نيز متوحش مي    

تـوان بـه    موضع را هم خيلي سريع مـي  روهاي بي ميانه. كنند نشيني مي  عقب
ز طرف ديگر رهبران مخالف حاكم خودكامه       ا. طرفداري از خود وادار ساخت    

ها جناياتي را     آن. خواهند كه مقاومت كنند     ها مي   به مردم روي آورده و از آن      
كــه حــاكم خودكامــه در روزهــاي اول حــاكميتش انجــام داده خاطرنشــان 

كنند، اما در كمال حيرت متوجه خواهند شد كه فقط تعداد كمي از مردم                مي
كننـد كـه از       ها به اين دليل تعجب مـي        آن. هندد  هايشان گوش مي    به حرف 

هـا بـراي بسـيج مـردم و      آن. ماهيت و تأثيرات قدرت اطالع درستي ندارنـد       
تقويت مخالفت عليه حـاكم خودكامـه، كشـتارهاي او را بـه مـردم متـذكر                 

كنند، اما بـا ايـن        شوند و خشونت و سنگدلي حاكمان جديد را گوشزد مي           مي
. كنند   به نوعي حاكميت جديد را تبليغ و ترويج مي         كارها بدون آن كه بدانند    

گيرنـد كـه      هـا، مـردم چنـين نتيجـه مـي           چرا كه بـا ايـن گونـه افشـاگري         
ترين حركتي عليه قدرتمندان و حاكمان جديد، خطـرات زيـادي بـه               كوچك

تـر    همراه دارد و بهتر آن خواهد بود كه به جـاي مخالفـت، هـر چـه سـريع                  
 .يد كنندحاكمان جديد را ستايش و تمج

بـه  . شـود  بدين ترتيب ترس و وحشت در تثبيت قدرت مؤثر واقـع مـي           
همين دليل اگر قدرتي براي تثبيت حاكميت از زور و وحشت اسـتفاده كنـد،               

. رود  در غير اين صورت خودش از بين مي       . تواند آن را كنار بگذارد      يگر نمي د
ودكامه از  بعضي از حاكمان خ   . توان كرد   نمي» بازي  وسط«با ترس و وحشت     

اند، اما كساني كـه از آن آگـاهي    اين جريان مطلع بوده و آن را به كار گرفته      
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زودتر از آنكـه    خيلي  » بازي  وسط«انگاري و     اند، به خاطر همين سهل      نداشته
 .اند رفته، سقوط كرده انتظارش مي
دانند كه با ترسـاندن كودكـان         هاي بداخالق هم به خوبي مي       حتي لَله 

چـرا كـه خاصـيت تـرس فقـط دافعـه       . وان به خود وابسته كردت  ها را مي    آن
نيست، ترس جاذبه نيز دارد اما فرآيند اثربخشي آن مانند مواد مخدر اسـت،              
يعني براي به دست آوردن اثر مطلوب به طور مستمر بايد مقدار مصـرف آن   

 .را افزايش داد
و حاكم خودكامه اين آمادگي را دارد كه بنيـاد حكـومتش را بـر رعـب      

حتـي زمـاني كـه غضـبناك        . او خود نيز متأثر از ترس است      . وحشت بگذارد 
همـه را از بـين      «: آورد  شده و در فضايي مملو از تهديد و ترس فرياد برمـي           

يـابي بـه      با دست . لرزد  ، شايد خود او هم در درونش از ترس مي         »خواهم برد 
ي تحقـق   او اكنون رؤيا  . رسد  قدرت لحظة باشكوه عمر فرد خودكامه فرا مي       

اش آن است كه چگونه آن را تا پايـان عمـر     اما مشكل . اش را دربردارد    يافته
ها بكشد، باز هم  اند و هر چه از آن از نظر او دشمنان مترصد حمله. حفظ كند
انـد، آيـا      شدگان هنوز زنده    شوند پدر، برادر، فرزندان و دوستان كشته        كم نمي 

ها را نيز سر به نيست كند، آيا نسل           ها بترسد؟ و بر فرض كه اين        نبايد از آن  
اي يـك گـروه جديـد از          ديگري قيام نخواهد كرد؟ زيـر جنـازة هـر كشـته           

اند و اگر قرار باشد حاكم خودكامه در امنيت           دشمنان تازه نفس صف كشيده    
 .ها بايد يكي پس از ديگري از بين بروند به سر برد همة آن

ايـن  : كنـد    صادر مـي   نظام استبداد و خودكامگي يكسري احكام خاص      
آيـا  ! تـك اعمـال و رفتـار        امر و نهي براي تـك     . كار را بكن، آن كار را نكن      
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همين كافي خواهد بود؟ آيا بايد دست روي دست گذاشت و منتظـر بـود تـا                
بايـد  . گـذرد   كسي عمل خالفي انجام دهد؟ نه در اين صورت كار از كار مي            

البته اين هم كافي نخواهد     . انديشه و عقيدة مخالف را نيز ممنوع اعالم كرد        
آيا اين درست است كه صاحبان قدرت منتظر باشند تا كسي حرفي بزند     . بود

ايـن روش   ! اي بكند و بعد او را محاكمه و تنبيه كنند؟ نخيـر             و يا ابزار عقيده   
هايي كه    ها و ايما و اشاره      بايد روشي تعبيه كرد كه حتي حرف      . درست نيست 

اصالً بهتر آن است    . شود هم ممنوع شود     وبدل مي بين دوستان و آشنايان رد    
ها را بازگو نكند و در سـطح فكـر بـاقي              هر چند آن  (كه تفكر و دگرانديشي     

 .ممنوع شود) بماند
گـردان    از آن جايي كه نظام استبداد و خودكامگي از هيچ جنايتي روي           

اين هيبت تا زمـاني خوفنـاك       . نيست، اين نظام هيبت و قدرت خاصي دارد       
هاي مخفي جريان پيدا نكرده و نيازي به          ماند كه نظريات و انديشه      ي مي باق

كه ايـن ظاهرنمـايي، خطـرات جـدي     . (هاي فرمايشي نباشد تأييد و تصديق  
 :نظر حاكم خودكامه اين است. و اثري از انتقادات مخفيانه نباشد) دربردارد
 ».بگذار از من متنفر باشند، اما بترسند«

شود، با تحريك احساس خشم و نفرت         ا ختم نمي  اما مسأله به همين ج    
رغـم    علي(با به دست آوردن قدرت      . توان قدرت را به دست گرفت       مردم مي 
كـم كـار      توان حداقل تا مدتي حكومت كرد، اما كـم          مي) جويي مردم   بيزاري

جاسـت كـه بيشـتر از هـر نـوع نظـام               آور ايـن    نكتة تعجـب  . شود  سخت مي 
نظام استبداديش نيازمند پذيرش و حمايـت       حكومتي ديگر حاكم خودكامه و      

) همانند رقيبي زشت و حسود    (تر حاكم خودكامه      عمومي است و از آن جالب     
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هايي كه مورد قبول عام قرار گرفته و بـه خـوبي از طـرف       به افكار و انديشه   
خورده  اند، به شدت حسادت كرده و همانند فردي شكست  مردم استقبال شده  

 هر ترتيبي كه شـده مقبوليـت خـودش را بـه مـردم               به دنبال آن است تا به     
 ...جمعيت ميليوني بايد يك صدا سرود عشق به او سر دهد . تحميل كند

چـرا كـه او     . كنـد   حتي نمايش اين سرود همگاني نيز او را راضي نمـي          
نگران آن است كه در ميان اين جمعيت ميليوني سرودخوان، شايد يك نفـر              

كند و به جاي ابراز       فقط تظاهر به خواندن مي    هايش    باشد كه با جنباندن لب    
احساس و عشق و محبت واقعي، نقشة براندازي او را در سر داشته و منتظر               

اي نـاگفتني از      ها نفر او را به درجه       هورا كشين ميليون  . فرصت مناسب است  
دانـد كـه      كه قطعاً خود حاكم مي    (رساند، اما همان يك نفر        شعف و لذّت مي   

همچـون ابـر    ) كننـد   ر نبوده و افراد زيادي همانند او فكر مـي         تنها او يك نف   
داند كه تـا ايـن        او به درستي مي   . سازد  سياهي آسمان دلش را تيره و تار مي       

شايد اين يك نفر در ميان      . يك نفر وجود دارد، خواب راحتي نخواهد داشت       
 اند و شايد يكـي از       اكنون در كنارش ايستاده     سربازان محافظش باشد كه هم    

 ...جمع ياران بسيار نزديكش و 
بـود كـه از يـاران بسـيار     » بروتـوس «هاي قديم فردي به نام  در زمان 

قيصري جالد كه با خنجري هميشه آماده       . آمد  به شمار مي  » قيصر«نزديك  
شـد و يـا بروتـوس را بـه چنـين              و آخته بـر بـالين دشـمنانش حاضـر مـي           

 قيصـر بروتـوس را بـا        زمـاني فـرا رسـيد كـه       ... فرسـتاد     هايي مي   مأموريت
شمشيري آخته بر بالين خود حاضر و آماده ديد، آن زمان فهميد كه اين بـار                

نتيجه گرفت كه كارش تمام اسـت و از هرگونـه تالشـي             . نوبت خود اوست  
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خودداري ورزيد، چرا كه او قادر بود خود را از همة مردم دور نگـه دارد و در                  
تـرين يـار و محـافظش     زديـك برابر همـه از خـود محافظـت كنـد، امـا از ن       

 ! ...نه» بروتوس«
گيـرد   آموز تاريخي، حاكم خودكامه چنين نتيجه مي   از اين تجربة عبرت   

كه به هيچ كس اطمينان نكند، مگر آن كه بخواهد عليه شـخص ثـالثي بـا                 
گونـه همبسـتگي و اتحـاد         بدين ترتيب او ديگر توان هيچ     . كسي متحد شود  

ريزي يـك رشـته       تواند انجام دهد طرح     كه مي مثبتي را نداشته و تنها كاري       
هـا و     او انـواع و اقسـام جنـاح       . هـاي اهريمنانـه بـراي ديگـران اسـت           نقشه
ها تنها    هر يك از اين جناح    . كند  خود ايجاد مي  هاي مختلف را پيرامون       دسته

دانند تا بدين وسيله شايد بتوانند بـا جلـب حمايـت او بـر                 خود را پيرو او مي    
 .پيشي بگيرندهاي ديگر  جناح

انـد كـه هـر گـروه از           ها نيز از زمرة شيادان بازي خورده        افراد اين گروه  
امـا جايگـاه    . هاي ديگـر اسـت      گيري و سوءاستفاده از گروه      آنان در پي بهره   

هـا    شخص خودكامه يا به قولي رهبر اين جماعـات تـا زمـاني در ميـان آن                
ك محـور مركـزي و      ها به او، به عنوان ي       محترم و مصون است كه همة آن      

مرجع داوري نيازمند باشند و تا وقتي كه بتوانند همـه چيـز را بـه او نسـبت                   
دهند و گناه پيامـدهاي نـامطلوب و احتمـالي تمـامي امـور را بـر عهـدة او                    

با اين وجود حـاكم خودكامـه در همـين زمـان نيـز مجبـور اسـت                  . بگذارند
اني با تشري پرنهيـب،     اي ناگه   نمايي زده و با ضربه      گاهي دست به قدرت     گاه

به آنان حالي كند كه هيچ يك مصون نبوده و بايسـتي همگـي در تـرس و                  
 .هراس از او به سر برند
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از اين روست كه حاكم خودكامه همواره فهرستي از افـرادي كـه بايـد               
تـوان    در اين ليست نام هر كسي را مـي        . تعقيب و تبعيد شوند در دست دارد      

چرا كه تا زماني كه هنوز . ت ملعون وجود دارند  تمام بشريت در اين ليس    . ديد
كسي در زندگي فعال است هر چقدر هم كه وفادار باشـد، بـاز هـم احتمـال           

رود تا زماني كه هنوز يك نفر باقي مانده كـه بـا او بيعـت                  عهدشكني او مي  
 .نيستنكرده اين احساس در او وجود دارد كه گويي صاحب هيچ قدرتي 

ظام استبداد و خودكامگي در خصوص مسـألة        بدين خاطر است كه در ن     
چنان ...)  و   1هاي جهان   پيشوا، پدر خلق  (اهانت به مقام واالي حضرت حاكم       

شود كه حتي در يك حكومت سـلطنتي هـم بـه              مجازات شديدي وضع مي   
در اين نوع حاكميت، نفس عدم ابراز احساسات نسـبت بـه            . خورد  چشم نمي 

ي سخن ناخوشايندي كه قبل از      حت. شود  شخص حاكم، توهين محسوب مي    
به قدرت رسيدن شخص حاكم كسي بر زبـان آورده باشـد، جـرم محسـوب             

در اين حالت است كه حاكم خودكامـه رفتـه رفتـه گرفتـار نـوعي                . شود  مي
 .گردد وسواس فكري براي سلطة تام و فراگير مي

نظرية مربوط به قدرت مطلقه، تنها نقش يك چارچوب نظري را بازي            
اي تزئينـي و متفكرانـه         به خودكامگي كه جنبة عملـي دارد چهـره         كند و   مي
يـابي بـه      آنچه غيرقابل اجتناب است، تالش دايمي بـراي دسـت         . بخشد  مي

وقفـه   بر اين اساس نظام خودكامه هرگـاه از تـالش بـي      . قدرت مطلق است  
ايـن بـه معنـاي    . پاشد يابي به قدرت مطلق دست بردارد، فرو مي         براي دست 
و (انونمندي است كه نظام خودكـامگي را بـه جـالل و جبـروت               پيروي از ق  

                                                                                                      
 اشاره به استالين و هيتلر. 1
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منـدي آن از سـلطة فراگيـرش          تـوان . كشـاند   مي) سپس به نابودي و سقوط    
. زا مسحوركننده و نافذ است      چرا كه قدرت مطلق وحشت    . گيرد  سرچشمه مي 

يعني وانمود كردن به داشـتن قـدرت        (ولي خودكامگي دقيقاً به همين دليل       
. چرا كه در واقع چنين قدرتي وجود خارجي ندارد        . رود  ال مي رو به زو  ) مطلق

تواند باشد، نمايشي كه همـواره بايـد          وجود قدرت چيزي جز نمايش آن نمي      
تكرار شود كه اين تكرار خودش پرهزينه بوده، خسارات و قربانيان بسـياري             

هـا و تشـنجات شـديدي را          را دربردارد كه در نهايت اين وضـعيت آشـفتگي         
 .گيزدان برمي

انديشـند و     حقيقتاً در شرايطي كه افرادي عليه نظـام خودكـامگي مـي           
تـر در جـايي كـه كسـاني در            برند و از آن مهم      مطلقيت آن را زير سؤال مي     

توان   شوند، چگونه مي    برابر اين نظام قدعلم كرده و بر ضد آن وارد عمل مي           
 چون و چراي آن را برقرار ساخت؟ سيطره و حاكميت بي

جود از ياد نبريم كه در ابتداي كار مردم زيردسـت و حقيرشـده            با اين و  
بـا يـك نگـاه      . آيند  خود را با اين نوع نظام سازگار كرده و به نوعي كنار مي            

تـوان    نسبتاً دقيق، چنان آهنگ پرعظمتي از ترس و بزدلـي عمـومي را مـي              
. گنجـد  مشاهده كرد كه به هيچ عنوان در مخيلة هيچ مستبد مستكبري نمي        

بندي كـه از ابتـداي كـار در اطـراف             سازي و جناج     اين موقع قانون دسته    در
شخص حاكم جريان داشت، گسترش يافته و عليه كلّ ملت به كـار گرفتـه               

هاي صميمي تماماً به ديدة شك و ظـن           ارتباطات دوستانه و رفاقت   . شود  مي
 شوند، چـرا كـه    هاي سابق به خيانت كشانده مي       شود و وفاداري    نگريسته مي 

 .تابد توقّعات پردامنة نظام خودكامگي پايداري در روابط انساني را برنمي
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پيش از اين به مسألة ترس و هراس پرداختيم، اكنون توجه كنيـد كـه               
 :تواند بيافريند هايي را مي عامل هراس چه پديده

كـه مـا او را      (اگر تو به دوستت     «: زند  نظام خودكامگي چنين حرف مي    
اي كه تو خود نيز هماننـد         وفادار بماني، نشان داده   ) شناسيم  فردي مفسد مي  

ولي اگر تو مجـرم نيسـتي پـس         ! اويي، بنابراين تو نيز مانند او سزاوار مرگي       
فاصـله  ) اش شناخته شده اسـت      كه چهرة محرمانه  (بايد نشان دهي كه با او       

اطالعاتي بـر ضـد او در       داشته و ارتباط خود را با او قطع كرده و حاضري تا             
يار ما بگذاري و عليه او شهادت بدهي، چنانچه اين كار را نكني، آنچه بر               اخت

سر دوستت آمده بر سر تو نيز خواهـد آمـد و بعـد از آن نيـز بـر سـر ديگـر                     
 ».دوستانت همان خواهد آمد كه بر سر تو آمده است

بنـدي بـه پيمـان        كامالً روشن است كه در چنين شرايطي حفظ و پاي         
رمخاطره و دشوار است و چگونه ادامة زنـدگي و تـرك   دوستي تا چه اندازه پ   

اي با ريسك مرگ، ترس و ذلّـت خاصـي را بـر رونـد حيـات                   رابطه دوستانه 
 .كند فردي و اجتماعي حاكم مي

شـود و     اهداف نظام خودكامگي همواره با شديدترين ابزارها عملي مـي         
 فكـر   حال. شود  درنگ با پاسخ مرگ همراه مي       هر موضوع بسيار ناچيزي بي    

كنيد كه آن پيوندهاي دوستي و رفاقت تا چه ميزان بايد پايدار بـوده و از                  مي
چــه درجــة متعــالي برخــوردار باشــد كــه بتوانــد در برابــر چنــين تهديــدات 

از زمـاني كـه     . اي مقاومت كرده و از آزمون سربلند بيـرون بيايـد            پرمخاطره
شـرافتمند بـه   شـود، حيـات     اصول بنيادي زندگي روزمره زير پا گذاشته مـي        

روزي كـه خيانـت و نـاجوانمردي را امـري           . شود  قيمت جان آدمي تمام مي    
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شرافتمندانه بخوانند، آن وقت است كه ركود شخصيت و اضمحالل حرمـت            
 .كند ها ابعاد وحشتنا و غيرقابل باوري پيدا مي يكايك انسان

ا گناه مطمئناً لكّة ننگي است بر دامن انسانيت، ام          كشتن يك انسان بي   
نظـام اسـتبداد و     . شايد فضاحت آن از ذليل شمردن روح زندگان كمتر باشد         

ها را بـه انحطـاط و پسـتي بيشـتري سـوق               خودكامگي هر چه بيشتر انسان    
آيـا تمـامي    . شـود   دهد، مدعي افتخار و بزرگواري بيشتري براي خود مي          مي

توانـد انـدكي احسـاس     هاي عجيـب و غريـب مـي      كاري  ها و بزه    اين جنايت 
به راستي  ! امش و امنيت براي اين نظام فراهم آورند؟ مسلماً نه خيلي زياد           آر

ها و ابـراز وفـاداري افـراد ذيـل و بريـده چـه                 مردم در خصوص مجيزگويي   
انديشند؟ چقدر بايد نادان بود كه به وفاداري كسي كه حاضر به انجام هر  مي

دوسـتي  نوع خيانتي است و به محض استشمام خطر، به هر نـوع رفاقـت و                
 زند، دلگرم بوده و آن را باور كرد؟ پشت پا مي

زماني خواهد رسيد كه حـاكم خودكامـه در انبـوه مـردم جـز جمعيـت                 
بيننـد و بـه       هاي خجل و تسليم شده چيـز ديگـري نمـي            بزرگي از عروسك  

زودي زماني خواهد رسيد كه احساس افتخار و شادي او كاهش يافته ظن و              
كند كه آيا همـة       سازد و با خود فكر مي       ن مي شك فريب و نيرنگ او را نگرا      

ايـم اگـر      ها فاقد شخصيت هستند؟ بدون شك دچار اشتباه بزرگي شـده            اين
هاي فاسدشده بر اضـمحالل و انحطـاط شخصـيت خـود              فكر كنيم كه آدم   

در جاي ديگر به اين مسأله اشاره كرديم كه معموالً اين چنين            . آگاهي دارند 
ردار خود را متناسب با شرايط زنـدگيش تنظـيم          است كه هر فردي پندار و ك      

كند و در نهايت اين       كرده و منطق با نيازهاي حقيرش، توجيهاتي فراهم مي        
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رسد كه به هنگام فريـب خويشـتن، كمتـر            شيوة توجيه در افراد به جايي مي      
اين سـير قهقرايـي بـه سـوي         . فهمد كه خود را قرباني كرده است        كسي مي 

د جرياني تدريجي است كه تا اندازة زيادي به شكل          فرومايگي و پستي برآين   
 .شود ناخودآگاه انجام مي

حاكم خودكامه كه در آغاز وعدة اعجاز داده است، پس از كسب قدرت             
در اين زمـان    . شوند  هايش عملي نمي    و جاي گرفتن بر مسند حكومت، وعده      

 است تـا    زمان زيادي الزم  ! خوانند؟ نه   كار مي   آيا مردم او را دروغگوي فريب     
غالبـاً مخالفـان   . تودة مردم در اين زمينه هوشيار شده و شروع به انتقاد كنند 

استبداد و خودكامگي در برآورد سـرعت آگـاهي و پنـدارزدايي مـردم دچـار                
گيـرد پـي      حضورشـان انجـام مـي     شوند و به عمق جرياني كه در          اشتباه مي 

ن آنـان اسـت، فـرد       اين توهم به ميزان زيادي ناشي از عجول بود        . برند  نمي
اي بوده و حاال آرزويش برآورده نشده است،          معتقدي كه منتظر وقوع معجزه    

اي انجام خواهد پذيرفت اما وقـوعش         چنان مشتاقانه باور دارد كه معجزه       هم
توان در پاسـخ   كمي به تأخير افتاده است، چرا كه وقوع اعجاز را مطمئناً نمي 

خـاطر متقاعـد      د معتقـد بـا اطمينـان      فـر . اي آري يا نه خالصه كرد       دوگزينه
ن از آسـتين    دسـت دشـم   (شود كه آن معجزه در حا وقوع بود كه نگهان             مي

بنابراين در اين جـا كـاري       . و ظهور آن را به عقب انداخت      ) يكي بيرون آمد  
كه حاكم خودكامه الزم است انجام دهد، تنها اين است كـه آتـش نفـرت و          

كه مردم هيچ شناخت درستي از (خيالي كينة تودة عوام را نسبت به دشمنان 
ها  كوزه دامن بزند و همه چيز را به آنان نسبت داده، تمامي كاسه      ) آنان ندارند 

كه با اين كار ايمان بـه انجـام معجـزه را زنـده نگـه                . ها بكشند   را بر سر آن   
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 .دارد مي
اي دشمنان خارجي نيز دارد و از اين رو عنصـر             البته هر نظام خودكامه   

كند هماننـد     حاكم خودكامه تالش مي   . دارد كينه را از قبل در اختيار        نفرت و 
دشمن داخلي كه تحت تعقيـب و مراقبـت اوسـت، نـوعي دشـمن خـارجي                 

طلبـي او بـه نتـايج         انتخاب كند كه ضعيف باشد تا مبادا تحريكات و مبـارزه          
اگرچه حاكم خودكامه در ايجاد تسهيالت زنـدگي و حـل           . ناگواري بيانجامد 

ت معيشتي مردم موفقيت چنداني ندارد، اما در يـافتن و رونـق دادن              مشكال
از . كنـد   دشمني و كينه و ايجاد شرايط ابراز شك و ترديد هزينة فراواني مي            

كننـد    اي كه بتوانند تالش مي      اين رو گروه بزرگ تحقيرشدگان با هر وسيله       
 تفـريط   تا صورت و ظاهر باورهاي خود را حفظ كنند و گاه در اين كار چنان              

پذيرنـد كـه در شـرايط عـادي زنـدگي             كنند و سخنان و داليلـي را مـي          مي
دقـت  . گيرنـد   هايي را به سخره مي      شخصي خود بدون شكل چنين استدالل     

شود كه اين نوع رفتار به معناي تظاهر و رياكاري نيست، بلكه دليل اصـلي               
داننـد   ها به خـوبي مـي      معني آن است كه آن      ها به چنين چيزهاي بي      باور آن 

. خطرتر از ابراز شك و ترديـد اسـت        ها بسيار كم    كه تظاهر به باور داشتن آن     
گيري كه سر راهـش را گرفتـه و تمـام            هر آدم عاقلي حاضر است كه به باج       

كند و لولة تفنگش را به روي او نشانه رفتـه بگويـد كـه         اموالش را طلب مي   
د و هـيچ ادعـايي هـم        كن  تمام آن اموال را خود با كمال ميل به او هديه مي           

پس اگر انسان مجبور باشد كه زير سلطة حاكم مستند زنـدگي كنـد،              . ندارد
رود كه خود او نيز درسـتي و   كم و به طور ناخودآگاه چنان به انحطاط مي      كم

كند، چرا كه انسان فقط اگر يك بـار           دهد تأييد مي    صحت آنچه را انجام مي    
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 به چشم حقيقـت بنگـرد و آن را          هم كه شده در تنهايي با خود به آن دروغ         
تـر    بپذيرد، باري از دوش ضمير خودآگاهش برداشته شـده و زنـدگي آسـان             

توان گفت انسان در حال تظاهر و رياكاري است كـه             تا زماني مي  . گذارد  مي
يـابي بـه حقيقـت را         هنوز در درونش توان، جسارت و ميل الزم براي دست         

ت را نيـز از دسـت داد ديگـر          امـا هنگـامي كـه ايـن جـرأ         . حفظ كرده باشد  
ظاهرسازي چه ضرورتي دارد؟ در چنين شرايطي است كه اگر او به حقيقـت              

و در » شناسـم  من شما را نمي«دهد كه  برخورد كند، چنان واكنش نشان مي 
هر چه حاكم خودكامـه بـه مراتـب بـاالتري           . حقيقت دروغ هم نگفته است    

كنند و  تري سقوط مي يينهاي تحت حاكميتش به مراتب پا صعود كند انسان
هـاي   بدين ترتيب با گسترش و تسـلط تـرس و هـراس بـر تمـامي عرصـه               

 .شود زندگي، آدمي با حقيقت و صداقت نيز بيگانه مي
شمارند، آن چـه      انديشمنداني كه تودة مردم را معموالً حقير و پست مي         

هـاي تـودة مـردم دانسـته و تنهـا       را كه در باال ذكر شد، بخشـي از ويژگـي     
اين نگرش هيچ پايـه و      . دانند  هاي ممتاز را خارج از اين قاعده مي         خصيتش

بـه نـدرت    . كـس نيسـت     اساسي ندارد چرا كه ترس و هراس در اختيار هيچ         
در برابـر   . آيـد آنـاني كـه از دانـش و آگـاهي بهتـري برخوردارنـد                 پيش مي 

و در هر قشـر   . هاي خودكامه و مستبد بهتر از مردم ديگر مقاومت كنند           رژيم
ترسند و از طرفي دوست دارند كه         اي افرادي وجود دارند كه شديداً مي        طبقه

به زندگي ادامـه    ) ها  حرمتي  حتي به قيمت تحمل بدترين بي     (در هر شرايطي    
زمانـة  «توانيم ببينيم كـه در ايـن          دهند و بالعكس اگر كمي درنگ كنيم مي       

دهنـد از     د نشان مي  اكثر كساني كه رفتاري نسبتاً شرافتمندانه از خو       » تحقير
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انـد و نـه از جرگـه نخبگـان زمانـه و               متن همين تودة مردم گمنام برخاسته     
 !هاي برجسته شخصيت

آورد، بـراي مـدتي    شأن و اعتباري كه حاكم خودكامـه بـه دسـت مـي      
يابد، چرا كه از بين رفتن يا تنزل مقبوليـت آن در پيشـگاه                طوالني دوام مي  

تي جادوگري كه در اجراي تردستي خود       ح. ها طول خواهد كشيد     عامه مدت 
از طرف ديگـر    . ها مردم به او و كارهايش اعتماد دارند         موفق نيست، تا مدت   

اگر شرايط را از ديدگاه افرادي كه افكارشان به طور كلي متأثر از توجيهـات               
توان تأييد   و تفسيرهاي جبري نظام تبليغاتي حكومت است بررسي كنيم، مي         

حتـي  . العاده انجام گرفتـه اسـت    رفت و تحوالت فوق   كرد كه يك رشته پيش    
وقتي كه حاكم خودكامه نهايت استفاده را از امكانات كرده باشد، باز هم بـه               

برخالف كساني كه با مسائل مربوط      (او  . شود  ها دستش خالي نمي     اين زودي 
بـا جسـارت و پـرروي تمـام بـه مـانور و              ) گونه آشنايي ندارند    به قدرت هيچ  

عالوه بر آن هر چه پايگاه مردمـي حـاكم خودكامـه            . پردازد   مي نمايي  قدرت
شـود و بـه ايـن ترتيـب وجـود             تر مي   كمتر شود، دستگاه حكومتش گسترده    

شود كـه شـالودة       همين ماشين عريض و طويل و پيچيده و خشن باعث مي          
اين تودة عظيم مردمي به اجبار با او        . ها نفر به او وابسته شود       زندگي ميليون 

كنند و هزاران خانواده رشد و ترقـي و           سازي كرده و با تب او تب مي       همانند
دانند و هرگاه نگران حفظ پست و مقام خود           برخورداري خود را مديون او مي     

به غيـر از    . كنند  شوند، نگراني و اضطرابشان را به سرنوشت رژيم متصل مي         
اقبـال  اين گروه افراد ديگري نيز هستند كه با ديدن خوشبختي و شـانس و               

افتند كه به نوعي به       تازه يافتة برخي تطميع شده و به تدريج به اين فكر مي           
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نظام حاكم نزديك شوند تا بدين وسيله آنان نيز بتوانند از نعمت خوان جديد              
 .برخوردار شوند

در هـر   . البته كامالً روشن است كه اين سيستم نيز امنيت كامل نـدارد           
توان شاهد بود كـه افـرادي كـه در            ا مي هايي ر   نظام مبتني بر خشونت زمان    

ابتدا به قصد باال رفتن از نردبان ترقـي اظهـار عشـق و عالقـه و وفـاداري                   
گـردان شـده و       كـم از آن روي      كردنـد، كـم     زيادي نسبت بـه حكومـت مـي       

زننـد كـه      ها دست به خيانت مـي       زماني آن . كنند  اصطالحاً به آن خيانت مي    
هـا در     در اين زمان آن   . ود نداشته باشند  ديگر اميد زيادي به حفظ موقعيت خ      

توانند   آميز كامالً آشكار مي     اين فكر هستند كه تنها با توسل به اعمال خيانت         
توانـد بـه      از اين رو حاكم خودكامـه تـا جـايي مـي           . از خطر نجات پيدا كنند    

دستگاه سلطة خود اعتماد كند كه بتواند گسترش و فراگيري آن و يا حداقل              
بدين خاطر اسـت كـه بـراي        . را به نوعي به ديگران القا كند      حفظ بقاي آن    

نظام مبتني بر استبداد و خودكامگي تنها به دست آوردن قدرت كافي نيست             
هاي خود و آرامش دادن بـه پيـروانش و            و مجبور است به خاطر رفع نگراني      

حركت نگه داشتن افرادي كه از نظام تـرس و هـراس              چنين به خاطر بي     هم
روز توانمندي به كارگيري قدرت و توان حفـظ جايگـاه مسـتحكم             دارند هر   

 .خود را ثابت كند
به شيوة خاصي وابسته بـه شـأن و         » گري  قدرت نظامي «خالصه آنكه   

چنين نظامي به طور دايم و با سرعت عجيبي         . اعتبارش نزد تودة مردم است    
يم براي  كند، از اين رو ناچار است كه دا         از كيسه شأن و اعتبار خود خرج مي       

چنانچـه نتوانـد بـه      . به دست آوردن اعتبار در نزد مردم به شدت تالش كند          
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از . اين مهم دست يابد، به جذبة سحرآميزش ضربة مهلكي وارد خواهد شـد            
اين زمان بـه بعـد مجبـور اسـت كـه شـكل اصـولي دسـتگاه حاكميـت و                     

توانـد تقويـت و در عـين حـال آن را              گري خود را تا آن جـا كـه مـي            سلطه
 .سترش دهدگ

گونه كه قبالً گفته شد، نظام استبداد و خودكـامگي كارگردانـاني              همان
در پشت صحنه دارد كه حـاكم خودكامـه نسـبت بـه آنـان متعهـد بـوده و                    

البتـه ايـن احتمـال      . ها بر دوش دارد     هايي در رابطه با آن      يكسري مسؤوليت 
ود كه عليه   يابي به قدرت فرد خودكامه وسوسه ش        رود كه در فرآيند دست      مي
بـا آن كـه هـر       . ها نيز اقداماتي انجام دهد و منافعشـان را زيرپـا بگـذارد              آن

اي در دستان حاكمان اصلي آن است اما مكرر ديده شده كه    حاكميتي وسيله 
براي نمونه، فرد خودكامـه زمـاني       . زند  اين دستگاه نيز دست به نافرماني مي      

از كل نظام باشـد، ضـرورت       كه خطري پيش آيد، قبل از آنكه به فكر دفاع           
از ايـن روسـت كـه در چنـين          . دهـد   حفظ زندگي خود را در اولويت قرار مي       

كـه از مـردم     (توان ديد كـه در آن فـرد خودكامـه             هايي شرايطي را مي     نظام
از سوي ديگري  ) دليل نيست   داند كه ترس و نگرانيش بي       واهمه داشته و مي   

آيـد كـه     كـه گـاهي پـيش مـي    گيرد، بـه ايـن معنـا       نيز مورد حمله قرار مي    
گيرند كه او را كنـار گذاشـته و يكـي از       پرده تصميم مي    هاي پشت   شخصيت

زيردستان او را به جاي او بگمارند و يا اساسـاً بـه دنبـال آننـد كـه شـورش            
اين جاست كه حـاكم خودكامـه       . جديدي به راه انداخته و از او حمايت كنند        

به عنـوان   (گيرد كه از تودة مردم        ميدست به مانور زده و تصميم       ) به ناچار (
. بـرداري كنـد     عليه اربابان عهدشكن پشت صحنه بهـره      ) آميز  اي تهديد   حربه
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بدون شك اگر اين قسمت از كار او به مرحلة جـدي كشـيده شـود، تـودي                  
 .كنند مردم از او همانند روزهاي اول حمايت مي

بت بـه   شناختي، موقعيـت ثـانوي حـاكم خودكامـه نسـ            از ديدگاه روان  
چنـان وجـود     روزهاي اولية كارش تفاوت زيادي ندارد و همة تهديـدات هـم           

دستاورد فرد خودكامه هر چه باشد، باز هم احساس كمبود كـرده و در              . دارند
در چنـين وضـعيتي   . شود مقدار و خالي از هر نوع امنيت ديده مي        چشم او بي  

گاه تصور    ناس هيچ ش  شود كه شاهدان غير روان      اي مي   گاه تاريخ ميدان واقعه   
گيـري كـرده و       گيـرد كـه كنـاره       حاكم خودكامه تصميم مي   . كنند  آن را نمي  
گيري از شرايط بسيار خطيـر        البته نه استعفا از قدرت بلكه كناره      . استعفا دهد 

گيري و او بخش بسيار مهمي از مسائل و مشكالتي را كه بايد حـل                 تصميم
گـر    به عنوان داور نهـايي نظـاره      گذارد و خود نيز       شوند به عهدة ديگران مي    

در چنين مواقعي است كه حاكم مستبد و خودكامه بـه دليـل             . شود  قضايا مي 
هـايي نيـز      اضطرابي كه تمام وجودش را فرا گرفته گـاهي از اخـود انعطـاف             

 .دهد نشان مي
وگـو شـده و       مرد بودن، زياد گفـت      شايد تاكنون در خصوص هنر دولت     

با ايـن وجـود بايـد گفـت كـه      .  داده شده باشدحتي به آن بيش از اندازه بها 
حاكمان خودكامه در اين خصوص نيز به نـدرت از خـود قابليـت و اسـتعداد                 

هـا   اند، هر چند در ظـاهر همـواره از كفايـت و كـارداني آن        خوبي نشان داده  
هـا    رسم بر اين است كه هر عمل ارزشمندي را بـه آن           . شود  سخن گفته مي  

گـذار هـر حركـت مثبـت و عمـل صـالحي               بنيـان دهند و آنان را       نسبت مي 
دهند، چـرا كـه    كند كه چه كساني كار را انجام مي  گويا تفاوت نمي  . دانند  مي
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به هر حال اين حاكم خودكامه است كه خود را عامـل هـر مـوفقيتي جلـوه                  
 .دهد مي

واقعيت اين است كه بدون شك سهم حاكم خودكامه در امـور مربـوط     
از طرفـي ديگـر     . مردان ديگر نيز كمتـر اسـت        لتمردان از سهم دو     به دولت 

مرد در امور مربوط نيز چيزي جز سرپوش گـذاردن بـر              ترازنامة آقايان دولت  
زحمات عامالن و كارگزاران اصلي اين امور نيست، با اين وجود اين نكته را              
بايد تأييد كرد كه تمامي خودكامگان تاريخ در يك مورد اسـتعداد و كفايـت               

هـاي   انـد و آن انتقـال بـازي      نشان داده و موفق عمـل كـرده       خاصي از خود    
هـايي كـه      سياسي موفق داخلي به عرصة سياست خارجي است، يعني زمينه         

شكني خيانت و خشونت مطلـق   حاكم خودكامه به دليل حملة ناگهاني پيمان  
 .موفقيت كسب كرده است

ـ             در چنين موقعيت   ا هايي ميزان موفقيت و پيروزي او به طور طبيعـي ب
نيز ارتباط تنگاتنگ   ) يعني شرايط مخالفان  (شرايط و اوضاع طرف مقابلشان      

دسـت و     هـايي چيـره     اما با اين وجود حاكمان خودكامه در چنين زمينه        . دارد
هايي مشروط به اين است كه كشـورهاي          البته موفقيت چنين روش   . مجربند

 غيـر ايـن     در. هاي مربوط پي نبرده باشند      كرد روش   همسايه به ذات و عمل    
امـا مـردم كشـورهاي      . شود  قوت فوق به نقطه ضعف مبدل مي        صورت نقطه 

تر از مردم داخـل كشـور بـه معنـا و انگيـزة اصـلي بـه                همسايه بسيار سريع  
ها براي تفكر و تحقيق و        چرا كه آن  . برند  هايي پي مي    كارگيري چنين روش  

نـد بـا تجزيـه و       توان  بررسي مسائل مربوط از آزادي الزم برخوردار بوده و مي         
شايد بدين دليل بوده . گيري كنند تحليل اوضاع به استنتاج پرداخته و تصميم   
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است كه حاكمان خودكامه هميشـه در شـروع كارشـان در قلمـرو سياسـت                
هـاي اوليـه      اما همين پيروزي  . اند  هاي شگرفي روبرو بوده     خارجي با موفقيت  

 .اي منجر شده است هاي مفتضحانه سرانجام به شكست
سرنوشـت  . عاقبت كار ماكياولي الگوي بسيار خوبي در اين مورد اسـت       

 .گيري ديگران كم است او هر چه بازگو شود باز هم براي عبرت
فرمانرواي ايتاليا كه با نيرنگي تمامي مخالفان خـود را           ( 1سزار بورجيا «

سرانجام حكـومتش سـقوط     ) در يك جا جمع كرد و در آن جا به قتل رساند           
خودكامة خـائني بـه نتيجـة       .  شد و به رعيتي ارتش بيگانه درآمد       كرد و اسير  

اعمالش رسـيد همـين كـه او دامنـة ظلـم و سـتم خـود را گسـترش داد و                      
اي از  ها نبود، به طور خائنانه خواست كساني را كه قادر به سلب آزادي آن   مي

 ».ميان بردارد، خود مورد خيانت واقع شد و حكومتش دچار فروپاشي شد
هاي نظام استبداد و خودكـامگي        شود كه پايه    ين گونه اظهار مي   اغلب ا 

امـا تجـارب تـاريخي چنـين        . خود به خود سست شده و از بين خواهد رفت         
اي روي نداده كه قـدرت        تاكنون هرگز چنين واقعه   . دهد  چيزي را نشان نمي   

در اين زمينه برخـي  . به خودي خود سست شده از حاكميت پايين آمده باشد        
هـر قـدرتي كـه      «آنان معتقدند   . كنند  نگاران نظرية ديگري ارائه مي      خاز تاري 

ايـن  » شود و رو به زوال خواهد رفت        نسبت به خودش شك كند، سست مي      
مورخـاني ماننـد اسـپنگلر بـه        . ديدگاه نيز چندان بر واقعيـت مبتنـي نيسـت         

كنند   آنان به اين نكته توجه نمي     . نگرند  موضوع قدرت با ديدگاه رمانتيك مي     
هـا در واقـع نشـانة تـوان و صـالبت              كه آن سسـتي و ضـعف مـوردنظر آن         

                                                                                                      
1- CFASARB BORGIA 
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ما در باال به اين نكته اشاره كرديم كه هرگاه قدرت           . نيروهاي مختلف است  
كارانـه روي آورد، سسـت شـده و از بـين              به سازش و زد و بندهاي محافظه      

 كه  اما اين نكته را در تكميل آن گزاره بايد گفت كه تنها آن قدرتي             . رود  مي
 .زند ميكاري و سازش  بازنده و در حال افول است دست به محافظه

. بلكـه علـت آن اسـت      . ضعف و ناتواني معلول انعطاف و نرمش نيست       
دهد به علـت آن اسـت    يعني نظام خودكامه و استبداد اگر انعطافي نشان مي       

نظـام خودكـامگي هرگـز بـه        . كند  كه در درون احساس ضعف و ناتواني مي       
يكـي از   . بلكـه بايـد آن را فروپاشـي كـرد         . شـود   مضمحل نمي خودي خود   

شگردهاي حاكم خودكامه ايـن اسـت كـه بـه واسـطة ماهيـت جـادويي و                  
دهد كه تمامي توان و قدرت حاكميت موجـود را            گر قدرت دستور مي     افسون

او با اين عمل دائم ديگـران را بـه قتـل            . به هويت و شخصيت او ربط دهند      
بته ناگفته نماند كساني كه بـراي تـرور و كشـتن او             ال. كند  خود تحريك مي  

ها بـوده     كنند، نيز اسير باورهايي هستند كه شخص حاكم مروج آن           اقدام مي 
شواهد تاريخي حاكي از آن اسـت كـه         . ها معتقد است    وبيش نيز به آن     و كم 
اي را نگشـوده      هاي مكرر نيز كار مهمـي از پـيش نبـرده و گـره               كشي  حاكم
رود و    يكـي مـي   . شـود   ا چنين كارهايي هيچ چيز عوض نمي      در واقع ب  . است

كند ولي نظـام      شخص حاكم خودكامه تغيير مي    . نشيند  ديگري به جايش مي   
در ايـن شـكي نيسـت كـه مـرگ حـاكم             . چنان پابرجاسـت    خودكامگي هم 

سازد اما تأثير اصلي اين ضربه        خودكامه ضربة شديدي به بدنة نظام وارد مي       
م و توانمندي نيروهـاي فعـالي كـه جايگـاه واال و             به درجة رشد فكري مرد    

دانند و حاضرند كه براي كسب و اسـتقرار آن از     ارزش آزادي را به خوبي مي     
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اگر چنين نيروهاي آگاهي بـه انـدازة   . همه چيز خود بگذرند بستگي تام دارد     
كافي در جامعه حضور فعال داشته باشند، حاكم خودكامه در زمـان مقتضـي              

گرفت كه نظام اسـتبداد     او زماني راه فرار را در پيش خواهد         . خواهد گريخت 
خواهـان در حـال فروپاشـي و          و خودكامگي را بر اثر ضـربات مهلـك آزادي         

 .سرنگوني ببيند
برد و يـا بـه نـدرت بـه كـام             در اين وانفسا او يا به ماجراجويي پناه مي        

مـة  حـاكم مسـتبد و خودكا     ). منظور خودكشـي اسـت، م     (غلتد    مرگ فرو مي  
شـود، چـرا كـه حـاال هـر       مخلوع از قدرت توسط مردم تحقير و مسخره مي       

او بـه وفـور   . تواند در خصوص كارهاي او به حقايق گوش فرا دهد   كسي مي 
انـد از او      گيرد و آناني كه فريب او را خورده         مورد لعن و دشنام مردم قرار مي      

 در حـالي اسـت      اين. دانند  دلگيرند، چرا كه تنها او را مسؤول فريب خود مي         
هـا قبـل      كنند كـه از مـدت       كه در چنين شرايطي معموالً اكثر مردم ادعا مي        

كـه تـاكنون مـردم      (اكنون حقيقت امر    . متوجه فريب و نيرنگ او شده بودند      
شـود، در     به روشني آشكار مي   ) شهامت و توان فهم و پذيرش آن را نداشتند        

 عمومي است، با سرعت     بافي و ساختن افكار     اينجا افرادي كه كارشان مهمل    
ديگر هرگـز چنـين فريـب و    : آورند تمام وارد ميدان شده و چنين فرياد برمي    

اي از  نيرنگي به اين سرزمين باز نخواهد گشت و اين ملت بـه چنـان درجـه         
 !تابد گاه استبداد و خودكامگي را برنمي فهم و آگاهي رسيده كه ديگر هيچ

فهمد كه اين اوسـت كـه         در اين جاست كه حاكم خودكامة مخلوع مي       
رودست خورده و با فريـب همـة زنـدگيش، رؤياهـايش، قـدرتش و شـأن و          

هايي افتاده كه حاال او       مقامش را از دست داده است، او به دام نيرنگ همان          
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افتد كه مبادا ايمـان   در اين شرايط او به اين فكر مي. كنند  را لعن و طعن مي    
امـا  . گر تبديل كـرده باشـد       به يك افسون  روية مردم به او، او را         و اعتقاد بي  

حتي در چنين اضواع و احوالي نيز او بـاور دارد كـه داراي سـحر و جـادوي                   
هـا را دارد و در خلـوت تبعيـدگاه بـا              خاصي است و هنوز قدرت افسون توده      

گاهش منتظر است كه مردم دوباره او را به مقـام و قـدرت خـود فـرا                    مخفي
اي  ردي نيز ديده شده كه گـاهي مسـتبد خودكامـه   بخوانند و اتفاقاً چنين موا   

 .دوباره به كارش بازگردانده شده است
هاسـت و فرآينـد       سازي بـراي شخصـيت      شان اسطوره   كساني كه حرفه  

هـاي شخصـيتي حـاكم        پيدايش استبداد و خودكـامگي را ناشـي از ويژگـي          
د، چـرا   كننـ   دانند، واقعيات عيني بسيار مهمي را وارونه تعبير مي          خودكامه مي 

كننـد و بـه او ايمـان          كه هيچ مستبدي جداي از افرادي كه او را مطرح مـي           
شناختي ساختار نظام اسـتبدادي       هاي روان   زمينه. آورند قابل تصور نيست     مي

تـك افـرادي كـه آمـادة اطـات و پيـروي كوركورانـه از نظـام                    با وجود تك  
 به مثابة   طلبي  تا هنگامي كه عطش قدرت    . شود  خودكامگي باشند فراهم مي   

طلب همانند بيماران روانـي       يك بيماري در نظر گرفته نشود و از افراد قدرت         
گر و افراد جذامي دوري نشود، به لحاظ رواني خطر گرايش به سمت           پرخاش

البته روشن است كه جنبة روانـي       . چنان وجود دارد    استبداد و خودكامگي هم   
ه آيـا اسـتبداد و      كنندة تماميت مسـأله نيسـت و بـه ايـن پرسـش كـ                تعيين

خودكامگي در يك جامعة خاص تحقق خواهد يافت يا نه، جريانات ديگـري             
 .بايد پاسخ دهند

) هايش  رغم محدوديت   كه علي (از اينجا به بعد آموزش و پرورش است         
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كه بايد تمام توان و امكاناتش را به كار گيرد تا كودكان در حـال رشـد را از                   
ند و اجازه ندهند كه نوجوانان اسـير        طلبي محفوظ نگه دار     خطر حرص قدرت  

ايـن نـوع هـراس،      . شـوند » گرانـه   هراس پرخاش «ترس و هراس، به ويژه      
. آورد كه هم بـراي خـود و هـم بـراي ديگـران خطرناكنـد       افرادي را بار مي 

شود فرد در زماني كه بـراي         گرانه باعث مي    جوشش و هجوم هراس پرخاش    
ون آدم احمقي كه شيفتة خود شود       ديگران حالت معبود و مراد را دارد، همچ       

ها،  ها و نيرنگ ترين فريب شود كه به هنگام انجام زشت       و اين خود باعث مي    
 .خوردة نهايي ايفاي نقش كند خود نيز در نقش فريب

ديـده بتواننـد خـود را از دسـت تـرس و               هرگاه افراد زجركشيده و ستم    
دكامـه بنگرنـد،    ها آزاد كنند و صريح و روشن و مستقيم بـه فـرد خو               هراس

شـوند و از ايـن        آنگاه متوجه نقاب تزوير و ريايي كه بر چهره زده است مـي            
تـر پـيش    تر و سـريع     مقطع است كه روند بركنار كردن حاكم خودكامه آسان        

كننـد بـه خـاطر        اگر مردم او را هيواليي وحشتناك قلمداد مـي        . خواهد رفت 
امت در زمـان    اگـر جسـارت و شـه      . ترس و وحشتي است كه در دل دارنـد        

گر دغل و پرفريب      مقتضي جاي ترس و هراس را بگيرد ديگر براي آن بازي          
 .باقي نخواهد ماند... كاري و  امكان هيچ نوع فريب
در فرآيند پيدايش حـاكم خودكامـه و نظـام          » هراس«اكنون اگر نقش    

تـوان فهميـد كـه در     خودكامگي به روشني مشخص شده باشد به خوبي مي    
. هامت دستاورد آگاهي و هوشياري فردي و جمعـي اسـت          واقع شجاعت و ش   

ناآگاهي اجتماعي و عدم اعتماد به نفـس در مـردم زمينـة اصـلي پيـدايش                  
 .استبداد و خودكامگي است
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ها نعمت زيبـا      است، چرا انسان  پاسخ مانده     چنان بي   اما پرسش مهم هم   
 قيمـت   با) كنند  كه همواره آن را ستايش و تحسين مي       (و خدادادي آزادي را     

بسيار نزولي در معرض فروش گذاشته و به راحتي آن را به ديگـران واگـذار                
 كنند؟ مي

هاي اجتماعي اسـت   از آن جايي كه آزادي تجلّي و تبلّور روابط و كنش       
شناختي اين    ولي مشاهدات روان  . بررسي در ذات و ابعاد آن وظيفة ما نيست        

هاي مختلفي در  ش به صورتو بيكنند، با آن كه آزادي كم  نكته را تأييد مي  
جامعه وجود داشته است اما هنوز به طور كامـل نهادينـه نشـده و بـه طـور                   

اگر گفتة كانـت را نقـد كنـيم كـه           . جانبه استقرار نيافته است     گسترده و همه  
تـوان   داند، آن وقت بـه سـادگي مـي       آزادي فرد را در گرو آزادي همگان مي       
هـاي اجتمـاعي و مناسـباتي         ان كنش فهميد كه چرا آزادي تا به حال به عنو        

 .واقعي و گسترده ظاهر نشده است
هاي مختلف، با وجود تنـوع و   اين نكته به خوبي روشن است كه آزادي      

بنابراين . اشكال گوناگونش هنوز هم در مجموع كمتر از آزادي همگان است    
شايد هم زياد به خطا نرفته باشيم اگر به اين پرسـش كـه چـرا انسـان بـه                    

دهد، چنين پاسخ دهيم كه ايـن         هاي گوناگونش را از دست مي        آزادي راحتي
شـود كـه بـراي     ها در مجموع ناچيزند و شرايط خاصي، فرد حاضر مي   آزادي

آن را فدا كند، اما در اين       ) يعني آزادي كامل تمامي مردم    (رسيدن به معجزه    
. نـدارد اي وجـود      چرا كه اصالً در اين راه معجـزه       . خورد  فرآيند فرد گول مي   

كنـد و بـه       هـايش را فـدا مـي        يابي به آن سراب آزادي      انسان به خاطر دست   
هاي از دست رفته      ها از بين رفتند، آن وقت ارزش        محض اين كه اين آزادي    
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هاي از دسـت رفتـه ديگـر بـه            به همين دليل آزادي   . سازد  را خاطرنشان مي  
 آزادي  زيرا در چنـين شـرايطي بـراي كسـب         . شود  آساني به كسي داده نمي    

آيـد    راهي جز مبارزه وجود ندارد و آنچه بدون تالش و مبارزه به دسـت مـي               
 .ارزد پشيزي نمي

هـاي موجـود      شود تـا آزادي     بار روزمره باعث مي     زندگي سرد و كسالت   
ناچيز شمرده شوند، اما پس از يورش سلطة غيرمنتظرة نظام استبدادي قـدر             

هـا در زنـدگي بـراي مـردم           شود و اهميت آن     ها دوباره درك مي     و ارزش آن  
تـوان    فهم تاريخي نيازمند گذشتن از موانعي است كه نه مي         . شود  روشن مي 

همـين كـه روزگـار      . توان برايشان تخفيف قائل شد      ها را دور زد و نه مي        آن
استبداد به عنوان مرحله گذار به سر آمد، مجدداً همان مشـكالت و مـوانعي               

ن را وعده داده بود، بـر سـر راه تحـول            كه استبداد رفع و رجوع اعجازگونه آ      
 پ.نمايند جامعه خود مي

چرا انبـوهي از  «پرسش ديگري نيز وجود دارد كه بايد پاسخ داده شود،       
هـاي دور و دراز را از يـك نفـر             مردم سخنان و ادعاهاي گونـاگون و وعـده        

... كننـد؟     پذيرفته و همچنين او را مطلق و مصون از هرگونه خطا تلقّي مـي             
در قرن بيستم هنوز شاهد چنين وقايعي هستيم، دليل روشني بر نقـض             اگر  
 .آور آزادانديشان است كاري تعجب كرد و كم عمل

انـد كـه راه اصـولي         به اين نكتـه توجـه نكـرده       روشنفكران آزادانديش   
مبارزه عليه يك نياز، فراهم آوردن شرايطي است كه بتواند به نـوعي ديگـر               

آيـا  .  احساس آن نياز را به طور كلي از بـين ببـرد            به آن نياز پاسخ گويد و يا      
شود كه شك داشته باشـد كـه اعتقـاد بـه              يافت مي ) دين  هر چند بي  (كسي  
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خداوند به مراتب با حرمت انسان سازگارتر است تا اعتقاد به يك فرد مستبد              
 خودكامه؟

هايي كه اعتقاد به رشـد و         در همين جا بايد متذكر شوم كه ارزيابي آن        
بيننـد نادرسـت اسـت و اشـتباه           دارند و تمدن را با شكست مواجه مي       ترقي ن 

راه پيشرفت و ترقي انسان مسـدود نشـده، مشـكل آن اسـت كـه                . كنند  مي
شود گسترش نيافته و به طور عـام توسـعه پيـدا              گونه كه تصور مي     تمدن آن 

افتـاده   در شرايط كنوني زندگي انسان هنوز هزاران زمينة عقـب         . نكرده است 
ها هيچ كار مهمي انجام نگرفتـه         دارد كه در جهت توسعه و تحول آن       وجود  

هايي در ايـن عصـر هنـوز بـه            هاست كه انسان    است و به دليل همين نقص     
سحر و جادو معتقدند و خواه بـه صـورتي مـدرن و بعضـاً بـه بـدترين نـوع                     

تا زمـاني كـه شـرايط و بسـتر بـه وجـود آورنـدة                . شوند  خرافات متوسل مي  
پرستي نيز وجود داشـته و        هام پاربرجاست انديشة خرافي و كهنه     خرافات و او  

 .حتي طول عمرش نيز از ما بيشتر خواهد بود
ها تكيه كـرده و       هاي ارتجاعي و خرافي كه فرد خودكامه به آن          انديشه
رسـد، ماحصـل شـرايطي ضدانسـاني          ها به مقام خداگونگي مي      با كمك آن  

س، جسارت و رشـد قـوة نقـد مـردم     است و مانع از خودآگاهي، اعتماد به نف    
هـا   هـايي كـه بـين انسـان     كشي تبعيضات اجتماعي، تمايزات و خط    . شود  مي

» حاكم خودكامـه «گيري فرآيندي است كه در خود       وجود دارد، موجب شكل   
پروراند و بدين ترتيب شرايط ظالمانه و غيرقابل بخشش تقـاص پـس               را مي 
دم به آن چنان ذلّت و خواري شرايطي كه در آن خيل عظيمي از مر. دهد مي

 .شوند كه ديگر توان حفظ شرافت و حرمت انساني خود را ندارند دچار مي
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دهي بـه آن كـار        البته در اين ميان نياز ديگري نيز وجود دارد كه پاسخ          
بنابراين وقتـي   . هر ملتي به رهبر نياز دارد     . كند  تر مي   حاكم خودكامه را ساده   

آيند، در واقع ضربه و ضـرر      رنگ باز از كار درمي    اكثر اين رهبران منقلب و ني     
هر چند كه اين ضربه نياز مزبـور را كـامالً           . شود  متوجه نياز واقعي مردم مي    

كند و ضرورت وجودي آن در شرايط سخت و بالتكليفي غيرقابـل              نفي نمي 
 .نمايد انكار مي

فريب كـه در لبـاس        گر و كارآمد و فرد شارالتان عوام        بين رهبر هدايت  
چنـين از     به لحاظ سياسي و هـم     ) طلب خودكامه   يعني قدرت (آيد    رهبر درمي 

بدين خاطر در بخش پايـاني      . هاي مهمي وجود دارد     شناسي تفاوت   نظر روان 
 .هاي طرح شده در اين زمينه خواهيم پرداخت اين كتاب به برخي از پرسش

ها را بـه فسـاد    ترين آدم قدرت بيش از حد و طوالني مدت حتي شريف 
 .كشد يم

هيچ چيز به اندازة ضعف و حقارتي كه از ناحية زور و خشونت حمايـت               
 .جو نيست شود سلطه

 »ناپلئون«

مش
 آرا
پھر
ی س
صص

 تخ
یک
کلین



 رهبري و خودكامگي

شناختي شايد بتوان به اين نكته دست يافـت كـه چـرا       جامعه از ديدگاه 
زنند تا    حاكمان خودكامه و مستبد در دوران معاصر خود را به آب و آتش مي             

برداشـت  . و نـه چـون حـاكمي مسـتبد ديـده شـوند            » پيشـوا «ند يك   همان
شناس از اين واقعيت چنين است كه در زمانة ما درك و فهم اجتماعي  جامعه

تواند در نقطة مقابل نظـر        مردم رشد زيادي كرده، بنابراين فرد خودكامه نمي       
زي كند تا نقش و رهبر و راهنماي آنان را بـا            مردم قرار گيرد، بلكه سعي مي     

 .كند
حـاكم  «رديـف     شناختي بـراي آن كـه رهبـر را هـم            اما از ديدگاه روان   

هاي شخصـيتي رهبـر ضـروري         قرار ندهيم بيان برخي از ويژگي     » خودكامه
رغم وجود يكسري ظواهر مشـتك بـين رهبـري و خودكـامگي،               علي. است

رهبري نيرويي متفاوت از خودكامگي است كه نبايـد بـا آن يكـي پنداشـته                
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ري صـحيح در شـرايط حسـاس در واقـع حريـف و نقطـة مقابـل                  رهب. شود
شود و يكي از عوامل مهمي است كه در فرآينـد             محسوب مي » خودكامگي«

عمـل  كننـدة آن     كن كـردن شـرايط و مناسـبات ايجـاد           از بين بردن و ريشه    
 .كند مي

بهتر است به يك مثال توجه كنيم، زماني        تر شدن موضوع      براي روشن 
روند، در طي راه بسته به ميل و عالقه و يا              جمعي مي  كه گروهي به گردش   

اي پراكنـده     شرايط فردي ممكن است همگي با هـم يـا بـه صـورت دسـته               
در اين جا چون مقصد از پيش تعيين شـده و راهـي             . چندنفري حركت كنند  

 .كه بايد پيموده شود از قبل توافق شده به هدايت و رهبري نيازي نيست
اي دسـتخوش     ابر داليلي شرايط گروه به گونـه      حال اگر در طول راه بن     

تغيير شود و انجام گردش گروهي با خطرات احتمالي مواجـه شـود، آن گـاه            
نمايد كه در طرح و برنامة  شود و ضروري مي جريان به طور كلي متفاوت مي

در اينجا گروه ناگزير است كه مقررات اضطراري وضع         . اولي تجديدنظر شود  
هايي به هر يـك از افـراد گـروه            ر و واگذاري مسؤوليت   كرده و به تقسيم كا    

اي كه بتواند در راه هدف اصلي گروه، از تمامي نيروهـا بـه                بپردازد، به گونه  
بايد سازماندهي تقسيم كـار و        برداري كند، در اين راستا، مي       نحو احسن بهره  

گيـري و يـا       تعيين وظايف را به شخصي واگذار كرد تا در خصوص تصـميم           
هاي جاري، گروه را راهبري كند و اگر الزم           تغييرات احتمالي در برنامه   ايجاد  

شد با نظرخواهي از گروه و يا حتي بدون آن ارائة طريق كند، كه مسـلماً در                 
هاي آن نيز بر عهدة خود رهبر خواهد          چنين شرايطي مسؤوليت تمامي پديده    

 ).استشكل اولية ديكتاتوري رم باستان نيز اين گونه بوده . (بود
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دهد و او بدين      ارادة جمعي حضور خودش را در شخص رهبر نشان مي         
ايـن مقـام زيـر نظـارت        . كنـد   ترين مقام اجرايي را كسب مي       وسيله بلندپايه 

هـا بخواهنـد      اند و هـر زمـاني كـه آن          كساني است كه آن را به وجود آورده       
 .توانند او را عزل كرده يا تغيير دهند مي

شوند كه نياز بـه رهبـري در           زماني آغاز مي   هاي مردمي عموماً    نهضت
هايي مملو از سردرگمي و بالتكليفي عميـق          دوران. شود  جامعه نيز حس مي   

هاي شديد از جمله شرايطي است كه قاطعيـت           هايي مملو از بحران     با دوران 
در يك جنبش مردمي كسي     . نمايد  حلي سريع ضروري مي     در ارائه كردن راه   

گـزاري و از   شـود كـه در آزمـون خـدمت       تخـاب مـي   معموالً براي رهبري ان   
هاي آن نهضت امتحان خود را به خوبي پس داده          خودگذشتگي در راه آرمان   

هـاي اصـلي      آيد كـه در خـدمت انديشـه         كسي به عنوان رهبر باال مي     . باشد
طلـب خودكامـه خـود را متـولي آن            در صورتي كه فرد قـدرت     . نهضت باشد 

هايش الزم باشـد، حتـي بـه          راي اجراي طرح  انديشه دانسته و تا جايي كه ب      
كند كه در اين ميـان اگـر          نهضت نيز تجاوز مي   » هاي اصلي   ساحت آرمان «

اطالع مانده و ندانند كه به        آيد بي   چاك از آنچه بر سر آرمان مي        پيروان سينه 
كنند، عميقـاً ارزش خـود را از دسـت            نام آن آرمان مسيري ديگر را طي مي       

رهبر دائماً در برابر مردم و ديگر مراجعي كه قدرت          . دشو  داده و مضمحل مي   
داند و همواره آماده اسـت تـا بـه            كنند، خود را مسؤول مي      را به او واگذار مي    

 .گوي اعمالش باشد آنان حساب پس داده و پاسخ
قدرتي را كه به من     «: دارد  در جايي كه حاكم خودكامه چنين اظهار مي       

، رهبـر   »تواند از من باز پس گيرد       دنيا نمي واگذار شده است هيچ نيرويي در       
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تك افرادي كه پيرو من هسـتند   شايد قدرت من از تك«: كند  چنين بيان مي  
كند اعتراف به آن نه زياد مهم و نه ضروري            كمتر باشد، هر كسي اشتباه مي     

است، اما اگر من اشتباهي كردم و خطاي خود را دير فهميدم، يا به اقرار آن                
در پي جبران آن برنيايم، در حقيقت به آرمـان شـما خيـانتي              حاضر نباشم و    

 ».ام ام و به دشمن خطرناك آن تبديل شده بزرگ كرده
بدانند، حاكم خودكامه انتظار دارد كه مردم او را مصون از خطا و اشتباه  

امــا رهبــري كــه چنــين توقــع نابجــايي داشــته باشــد در واقــع انبــوهي از  
گيـرد كـه بـه همـين واسـطه تـوان              ده مي هاي كمرشكن را برعه     مسؤوليت

از ايـن رو بـرخالف ويژگـي فـرد          . دهـد   هدايت و رهبـري را از دسـت مـي         
هايش را در بوتة آزمايش       خودكامه، يك رهبر واقعي، دائم لياقت و توانمندي       

شناختي، هرگاه رهبـر بـه قـدرتي كـه            از ديدگاه روان  . دهد  و تجربه قرار مي   
شـك دچـار اشـتباه        ر شده عـادت كنـد، بـي       متناسب با وظايفش به او واگذا     

يعني بـه   . گرايانه باشد   نگاه رهبر به قدرت بايد واقع     . اي شده است    پرمخاطره
آن مانند باري سنگين و كمرشـكن و مسـؤوليتي سـنگين و خطـري دايـم                 

پيكار و مبارزه بر سر قـدرت اجتمـاعي نبـردي مشـروع و پـذيرفتني                . بنگرد
 آن جا مشروعيت دارنـد كـه بـه دنبـال آن     است، اما طرفين مبارزة قدرت تا    

 .نباشند كه بيش از آنچه براي طرف مقابل قائلند، خود به دست آورند
دانـد آن چيـزي كـه او را بـر مسـند               پيشواي فرهيخته به روشني مـي     

داند كـه قلمـرو       او مي . رهبري نشانده تفكر يا انديشه جنبش و نهضت است        
توانـد    وي به سوي آينده باز است و مي       انديشه نامتناهي بوده، راه براي پيشر     

ها بـه پيكـاري تـوأم بـا           او در راه تحقق آرمان    . هاي بيكران رشد كند     تا افق 
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كنـد بـه سـاختن        پـردازد ولـي در ايـن ميانـه تـالش نمـي              تالش پيگير مي  
هاي جزيي دست بزند، با اين توقع كه همگان بدون چون و چرا آن را                 گزاره

رهبر واقعي چون معلم است و معلم حقيقي        . ورندقبول كرده و به آن ايمان آ      
داند كه براي رسيدن به اهدافي كه به بحث و استدالل نيازمند              به خوبي مي  

حتي به اشكال هوشـمندانه و      (است بايد از به كارگيري هرگونه زور و اجبار          
اي اسـت كـه در مقابـل          شخصيت رهبر به گونه   . اجتناب كند ) اش  گرانه  حيله

ناپـذير اسـت و در برابـر مـردم و ملـت               انعطاف و سـازش     بيدشمن قاطع و    
توقع است و خود را به عنـوان          خودش همانند يك معلم و مربي دلسوز و بي        

 .دهد تر از عموم جامعه قرار مي پايه و حتي پايين يك فرد هم
شخص رهبر به واسطة مسؤوليت و قدرتش همواره در معـرض خطـر              

ن نيست بلكـه شخصـيت او بيشـتر از          است و اين خطر فقط از جانب دشمنا       
. شـود  تهديد مـي ) ترند مانده يا حداقل آن گروه از مردم كه عقب  (طرف مردم   

كنند به او همانند يك ساحر و اعجازگر نگريسته و از او              مردمي كه سعي مي   
اين امكان وجود دارد كه رهبر به اين دام فرو افتد،           . جباري خودكامه بسازند  

 را همچون بيرقي برافراشته و ظهور او را موهبتي الهي           چرا كه خاليق نام و    
سؤال مهم اين است كه او در چنين شـرايطي در برابـر ايـن               . كنند  تلقي مي 

كند؟ آيـا او از قـدرت مقاومـت و بيـنش الزم               نمايش دلربا چگونه عمل مي    
برخوردار خواهد بود يا خيـر؟ او بـا نـوع واكـنش و پاسـخ خـود بـه چنـين                      

زنـد، بلكـه بـر فرآينـد           تنها سرنوشت آيندة خود را ورق مي       هايي نه   موقعيت
 .تاريخ نيز اثر مهمي خواهد گذاشت
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براي كسي كه از .  در انقالب كبير فرانسه نمونة يك رهبر بود1روبسپير
تاريخچة زندگي او آگاهي داشته باشد مشكل خواهد بود كه او را در رديـف               

هاي انقالب غوغا     ق به آرمان  در سينة اين مرد عش    . قرار دهد » خودكامگان«
او را به حـق مـرد فسـادناپذير         . گونه توقعي نداشت    كرد و از انقالب هيچ      مي
آوري ثـروت و ديگـر        زماني كه بسياري از افراد به دنبـال جمـع         . خواندند  مي

امـا  . داد  نشـان نمـي   چيزهاي فسادآور بودند، او شور و شوقي به اين چيزهـا            
وقتي كـه مـورد     . م كار يك حاكم جبار شد     عاقبت كار همين فرد چون فرجا     

كشـاندند،   هوش بـه سـمت گيـوتين مـي     اصابت گلوله قرار گرفت و او را بي 
انگار يك حاكم ظالم و خودكامـه       . كس براي دفاع از او قدمي برنداشت        هيچ

قبل از آن واقعـه خيـل       . سپارند  و از قدرت بركنار شده را به جوخة اعدام مي         
ارها و بارها برايش هورا كشيده و ابـراز احساسـات           عظيمي از مردم پاريس ب    

) يكي از فرماندهان ارتش كه طرفدار روبسپير بـود        (جاست    كرده بودند و سن   
بـا ايـن وجـود هنگـامي كـه      . از بابت وفاداري ارتش به او اطمينان داده بود    

كـس     او را به تيغة گيوتين سپردند هـيچ        3»فوچه« و   2»تابلين«افرادي چون   
قبل از آن حتي همين كساني كـه        .  جا برخيزد و از او حمايت كند       نبود كه از  

بردند نيز برايش ابراز احساسات كرده بودند، اما هنگـامي            گاه مي   او را به قتل   
                                                                                                      

هـاي روسـو       شخصيت معروف انقالب كبير فرانسه كه متأثر از انديشـه          ROBBESPIERRروبسپير  . 1
طيب در مقطعي رهبري انقالب را به دست گرفت و به دنبال آن مخالفان خود از جمله دانتون خ                 . بود

معروف انقالب فرانسه را از دم تيغ گذراند، ولي ؟؟ زماني بيش نگذشت كه او خود نيز به تيغ گيوتين                    
 .گرفتار آمد

2- TABLIEN 
 وزير پليس وقت پاريس كه در كشـتارهاي تحـت رهـري روبسـپير نقشـي فعـال               FOUCHEفوچه  . 3

 .داشت و در پايان نيز روبسپير را به تيغ گيوتين سپرد
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اين . گفت افراد دور و برش گروه اندكي بيش نبودند          كه دار فاني را وداع مي     
 رهبـر   گونه هالكت به فرجام كار يك حاكم مستبد و خودكامـه و نـه يـك               

آيا واقعاً او حاكمي خودكامه . ميرد  يك رهبر واقعي اين گونه نمي     . شبيه است 
گناهي را كه قبالً در زمرة همكارانش بودند، به           و جبار بود؟ روبسپير افراد بي     

توانسـت ايـن را نفـي كنـد كـه در       اما چه كسي مي  . جوخة مرگ سپرده بود   
 از دشمنان آشـكار انقـالب       ها را   ذهنيت او داليل مهمي وجود داشته كه آن       

شـناس بـه      ديده است؟ در چنين شرايطي است كـه روان          تر مي   نيز خطرناك 
دروني و چارچوب ذهني افراد اجتناب كرده       درستي از قضاوت بر اساس نيت       

دادگاه تاريخ  . كند تا عملكرد فرد را مبنا و معيار تحليل قرار دهد            و تالش مي  
هـا قـرار داده و بـر اسـاس آن           د انسـان  قضاوتش را بر مبناي رفتار و عملكر      

در صـورتي   . شوند  ها همراه صاحبانشان دفن مي      كند و انگيزه    حكم صادر مي  
بـه پـاي ميـز      ) هـا   به عنوان تجلّي عينـي و قطعـي انگيـزه         (كردها    كه عمل 

 2 و دانتـون 1آيـا از ديـدگاه روبسـپير، دسـمولين       . شـوند   محاكمه كشيده مـي   
سأله زياد مهم نيست، مهم آن اسـت كـه او   ضدانقالب بودند؟ اين جنبه از م  

با صدور حكم مرگ آنان در اصل ديوار و حفاظ بين خود و قاتالن خود را از                 
هـا فـراهم    ميان برداشت و بدين ترتيب زمينة قتل خود را بر وفـق مـراد آن             

آيا او به اين مسأله آگاه نبود؟ آيا او احتماالً دچار خطا شده بود؟ پاسـخ                . كرد
                                                                                                      

وران معروف انقالب فرانسه بـود كـه بـه            نگاران و سخن     يكي از روزنامه   DESMAULINن  دسمولي. 1
 .همراه دانتون اعدام شد

 از رهبران اصلي انقالب فرانسه معروف به پدر انقالب كبير كه بعـد از پيـروزي   DANTONدانتون .  2
مشـي    ص خـط  دانتون در خصـو   . انقالب عضو مجلس و بعدها وزير دادگستري جمهوري فرانسه شد         

 .نظر پيدا كرد كه منجر به اعدام او شد انقالب با روبسپير اختالف
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 او افراد زيادي را به ارتكاب چنين اشتباهاتي متهم و محكوم به             هر چه باشد  
كـاران    هـا را گنـاه      او با برجسـته كـردن خطاهـايي معمـولي، آن          . اعدام كرد 

غيرقابل بخشش قلمداد كرده و جزاي مرگ را بر ايشان تعيـين كـرده و بـا                 
استفاده از اين روش ناميمون اصل خطاپذير بـودن رهبـران را عمـالً انكـار                

او براي آن كه ثابت كند خطاناپذير است حتي از ريختن خون يـارانش              . ردك
او كه همانند يك حاكم جبار و خودكامـه ديگـران را بـه جوخـة     . دريغ نكرد 
حكم مرگ خود   ) اگر اصولي بنگريم  (كردش    سپرد، در واقع با عمل      اعدام مي 

تي شد كه بدين ترتيب يك رهبر رفته رفته قرباني همان توهما   . را امضا كرد  
رهبران بايد تالش كنند كـه در       . شود  معموالً يك حاكم جبار و خودكامه مي      

              دام چنين اشتباهات بزرگ نيفتند و نبايد اجازه دهند كه اهداف اصلي مبـارز
خود را از دسـت داده و       ها از معنا و مفهوم خود خالي شده ارزش و اعتبار              آن
 .كم به ضد خود بدل شوند كم

خواهد خير و فضـيلت را حتـي بـا            ميكرد كه     اعالم مي روبسپير علني   
استفاده از سرنيزه و خشونت و وحشت بر جامعه حاكم كنـد و بـا اسـتفاده از           

در همـين جـا او مرتكـب        . ها را تداوم بخشـد      ابزار زور، حاكميت، اين ارزش    
هـاي    خطايي بزرگ و مستبدانه شد، او خير و فضـيلت اخالقـي را بـا ارزش               

هـاي    داري ناشي از ارزش     ودش اشتباه گرفت و خويشتن    شخصي و ذهني خ   
در ايـن   . اخالقي را با رعب و وحشتي كه او مـروج آن بـود يكـي پنداشـت                

مرحله او به جاي آن كه در خدمت آرمان انقالب باشد، آرمان را به خـدمت                 
خود گرفت و به اين انديشه گرفتار آمد كه تعلـق و دلبسـتگي ديگـران بـه                  

التقـاطي و غيراصـيل و تنهـا عشـق و عالقـة او بـه                » بهاي انقال   آرمان«
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اين عمل خود تجاوزي علنـي بـه       . حقيقي و ناب است   » هاي انقالب   آرمان«
كردي در خور حاكم خودكامـه و جبـارمنش           و عمل » ها  آرمان«قلمرو همان   

اي با زندگي وداع كرد كـه خـود آغـازگرش             در نهايت او به همان شيوه     . بود
. مرگي كه خود حكم اول آن را صادر كرده بود، كشته شـد            يعني با نوع    . بود

بدين ترتيب كسي كه به دشمني با خودكامگان و مسـتبدان برخاسـته بـود،               
 .خود نيز همانند يك مستبد خودكامه جان سپرد

هايي چون دانتون و دسـمولين        اما قاتالن او كه پس از مرگ شخصيت       
ي بودنـد كـه حتـي پـس از          هنوز در صحنه حضور داشتند، چه نوع انقالبيون       

مرگ رهبران اصلي انقالب توانسته بودند با ظاهرفريبي و نيرنگ در گردونة            
جاست به    انقالب باقي بمانند؟ افرادي مانند فوچه زماني كه روبسپير و سنت          

قلع و قمع انقالبيون پرداختند، با هوراي خود گوش فلك را كرد كردنـد، يـا                
كه بـه شـدت واهمـة جـان         )  و مديران بعدي   كارگزاران(،  1افرادي مانند بارر  

هاي خـونين جـرأت زيـادي از خـود نشـان              خود را داشتند، در مقطع تصفيه     
اين گـروه كـه صـادركننده حكـم مـرگ و اعـدام بودنـد بـه خـوبي                    . دادند
گنـاه افـزوده شـود، زودتـر          شدگان بـي    دانستند كه هر چه بر تعداد كشته        مي

 .رهبري را قبضه خواهند كرد
اگـر  . تيب اشتباه رهبر يك سلسله پيامدهاي وخيم به بـار آورد          بدين تر 

روبسپير يارانش را به خـاطر اشـتباهات احتمـاي كـه بـه زعـم او خطـرات                   
رحمانـه از ميـدان بـه در          ناگواري بـراي انقـالب دربرداشـت، آن گونـه بـي           

                                                                                                      
طلبان معروف در انقالب فرانسه بود كـه حـزب مونتانيـا را تأسـيس                  از فرصت   يكي BAREREبارر  . 1

 .كرد
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كرد و خطاهاي خود او پـس از كودتـاي            گاه پاسخ شايستة عمل     كرد، آن   نمي
 .توانست باشد ه به سرنگوني رژيم او انجاميد، چيز ديگري ميك» ترميدور«

آري اگرچه وجود رهبر و راهنما از ضروريات شرايط بحراني است، امـا             
چنان كه ديديم گاهي اوقات انسان بايد بهـاي بسـيار گزافـي بـراي آن                  هم

گيـري    ها به اشـتباه چنـين نتيجـه         در چنين شرايطي است كه برخي     . بپردازد
اليق همـان   ) با توجه به شرايطي كه در آن قرار دارند        (ها    ه انسان كنند ك   مي

. انـد   ها بـه حكومـت رسـيده        اي هستند كه توسط خود آن       مستبدان خودكامه 
ها معتقدند چنين مردمي رهبران خود را كه به شدت بـه وجودشـان نيـاز                  آن

اما طرح فرضياتي از اين دست هرگز كمكي بـه فهـم            . كنند  دارند، فاسد مي  
از طرف ديگر بايد توجه كنيم كه تاريخ براي آزمـون           . كند  ست قضايا نمي  در

احتماالت هيچ جايي را باز نگذاشته است و درسـتي يـا نادرسـتي هـر نـوع                  
به خاطر همين   . شود  ادهاي آينده مشخص مي   بيني فقط به وسيله رويد      پيش

گيـري مواضـع      ابهام و قطعي نبودن است كه عامل شور و هيجان در شكل           
چرا كه بيشتر اوقات همـين      . كند  لف و موافق نقش بسيار مهمي ايفا مي       مخا

بخشد و    عامل بيش از هر چيز ديگري به احتجاجات خشك شوري ويژه مي           
 .كند تكليف بسياري از موارد را تعيين مي

توانـد از زبـان       اگر از جهت ديگري بنگريم ايـن چنـين سـخناني مـي            
 :شودكردهايش جاري  روبسپير در دفاع از عمل

دانتـون و رفقـايش     . رغم همة حوادث باز هم من بر حـق بـودم            علي«
هـا وا داده بودنـد و چـون گرفتـار             ديگر كشش ادامة انقالب را نداشـتند، آن       

هـا از حركـت بـاز         كردند كه اگـر آن      هاي اشرافي بودند، فكر مي      خودخواهي
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ت بـاز   ايستند جرياني كه تا آن زمان در امواج آن شناور بودنـد نيـز از حركـ                
آنان به رهبراني حقيـر تبـديل شـده بودنـد كـه ديگـر هـيچ                 . خواهد ايستاد 

اي با انبوه خلق نداشتند و تنها ماجراجوياني بودند كه در آينده ممكـن                رابطه
هـا از دشـمنان       به همين دليل خطر آن    . بود به حاكماني مستبد تبديل شوند     
م سـربازان خـدمتگزار     اما من و اطرافيـان    . عادي انقالب به مراتب بيشتر بود     

ما وظيفه داشـتيم    . انقالب بوديم و تا پايان نيز به آن وفادار و دلبسته مانديم           
بنابراين مجبور بوديم آن را از شرّ نامحرمـان و          . انقالب را به نتيجه برسانيم    

انقالب فرزندان خود را «: نااهالني محفوظ نگه داريم كه فرياد برآورده بودند
خواستند مهار    ها اين بود كه در شرايطي كه مي         هوي آن دليل هيا . »خورد  مي

البته پرواضح است كه ما نيـز       . انقالب را به دست گيرند، غافلگير شده بودند       
در اين نبرد نابود شديم و انقالب براي مدتي از بين رفـت ولـي آيـا همـين                   

دهد كه ما برحق بوديم؟ آناني كه بـه كشـتن        نشان نمي » ترميدور«كودتاي  
ت زدند چـه كسـاني بودنـد؟ دوسـتان دانتـون و عـاملين بـه توصـية                  ما دس 

هايي باشـند كـه مـا بـراي           انقالبيونِ بريده كه بيش از آن كه به فكر آرمان         
. هاي اشـرافي بودنـد   هاي ارباب و كاخ ها مبارزه كرديم فقط به فكر زمين      آن

ن ما در راه انقالب شهيد شديم، اما دانتون در راه حفـظ منـافع اشـراف جـا                 
 ».باخت

حال پرسش اين است كـه اگـر واقعـاً ايـن بيانـات را روبسـپير اظهـار              
شـناس، ايـن بـاور در     كرد، حق با چه كسـي بـود؟ از ديـدگاه يـك روان      مي

روبسپير توأم با يك رشته علل عيني ايجاد شده بود و درستي يـا نادرسـتي                 
ود او هاي ذهني و شخصـي خـ   رأي مبتني بر آن باور تا حدود زيادي با جنبه   
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 .كند ارتباط پيدا مي
 :توانست چنين اظهار كند دانتون هم مي

داري  انقـالب تمـام شـده بـود و مسـؤوليت بعـدي مـا حفـظ و نگـه         «
اگـر انقـالب در     . هاي مختلف زندگي مـردم بـود        دستاوردهاي آن در عرصه   

يافـت، آنگـاه    چنان ادامه مـي    زماني كه ما به ثبات و آرامش نياز داشتيم، هم         
من به درستي حساسيت اوضـاع      . شديم  هاي شديد مي    ان و ناآرامي  دچار بحر 

را درك كردم و هنگامي كه دسمولين كتاب تاكتيوس را به كنايه بـراي مـا                
خواست با رمز و اشاره نكات خاصي را گوشزد كنـد كـه ديگـر           خواند، مي   مي

روبسـپير كـه بـه نـام آزادي وارد ميـدان            . آن نكات واضح و آشـكار بودنـد       
تواند با چنين فردي       يك شارالتان است و هيچ نظام استبدادي نمي        شود،  مي

امـا مـا بـه    . خودكامه مردروبسپير همانند يك جبار . استقرار و استحكام يابد  
خاطر دفاع از انتخابات عمومي و در مبارزه با ديكتاتوري و استبداد و عوامل              

تـالش و  هـيچ  . مرور زمان نشان داد كه حـق بـا مـا بـود          . آن جان سپرديم  
هاي روبسپير    كوششي نتوانست انقالب را از حدي كه ما در برابر خودخواهي          

رهبري واقعي كسي است كه عشق . به دفاع از آن پرداخته بوديم جلوتر ببرد       
ها را با بصيرت توان و درك واقعيت درهم آميزد و بداند كه در هـر                  به آرمان 
ي هستند و اين چيزي است      ياب  ها قابل دست    اي چه ميزان از آن آرمان       مرحله

او رهبر كارآمدي نبود و بـه دليـل فقـدان    . كه روبسپير از آن بويي نبرده بود     
چنين درك و استعدادي رفته رفته تبديل به يك ديكتاتور شـد و انقـالب را                

 .نيز به نابودي كشاند
شناس، دانتون نيـز      توان گفت كه از ديدگاه يك روان        يك بار ديگر مي   
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كند ولي درسـتي يـا         شواهد و داليل عيني استدالل مي      بر اساس يك سري   
.  شخصـي دارد -هاي او به ميزان زيادي جنبـة ذهنـي      گيري  نادرستي نتيجه 

بگذرد تا امكان ارائة يـك قضـاوت معتبـر          بايد زمان زيادي از وقوع حوادث       
شود،   هايي كه به هنگام وقوع حوادث و رويدادها ارائه مي           داوري. فراهم شود 

شـناس،    از طرف ديگـر در چنـين مـواردي روان         . ساس متقني ندارند  پايه و ا  
با توجـه   . وظيفه ندارد كه در خصوص مسائل داوري كرده و حكم صادر كند           

توان  به نكات ياد شده براي پيشگيري از وقوع استبداد و خودكامگي تنها مي    
 :يكسري رهنمودهاي عملي ارائه كرد

مرتبه بر عهده داشـته باشـد،        يك رهبر هر چند رسالتي مهم و بلند        -1
باز هم هيچ مرجع و مقامي نيست كه بتواند او را از خطـا و اشـتباه مصـون                   

اشتباه كردن يك ويژگي كامالً انساني است و يك رهبـر بـه محـض           . بدارد
نفي كنـد،   ) يعني احتمال خطا كردن خودش را     (اين كه اين اصلي بديهي را       

 پيمودن راه اسـتبداد و خودكـامگي        انگيزد كه او در تدارك      اين شك را برمي   
 .است

بـراي دگرانديشـي مجـازات      » آرمـان «يا  » عقيده« اگر به نام يك      -2
و بـه هـر انتقـادي برچسـب خيانـت زده شـود،              ) آشكار يا نهان  (تعيين شود   

توان نتيجه گرفت كه يا آن آرمـان بـه قـدرتي تعلّـق دارد كـه در حـال                      مي
 است و يا اين كه ايـن آرمـان بـه            )و از ديدگاه تاريخي نادرست    (اضمحالل  

خودي خود مترقي و زيباست، ولي كساني بـه نـام آن و يـا خـرج كـردن از           
در چنين حالتي روشن است كه      . عام كنند   خواهند آزادي را قتل     كيسة آن مي  

آرمان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در پوشش حمايت از آن، عليـه آرمـان               
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 عقيـده در دسـت دشـمن چـون اسـيري            كنند و در واقع آرمان و       حركت مي 
 .كند گيري مي گشته كه به وسيلة آن باج

در لفافـه   ( هر رهبري كه خود را از متن مردم متمايز كند و خود را               -3
ها وقعي ننهد، قـانون       برتر و يا باالتر از آنان بداند و به رأي آن          ) وضوحيا به   

سـتبد و خودكامـه     چنان كه حاكم م     هم. بقاي آن مردم را زيرپا گذاشته است      
كسي كه تالش دارد تـا حقـوق اساسـي          . شكند  نيز همواره اين قانون را مي     

ها بازگرداند در حقيقت از آرمان و عقيده حمايت كرده است تا              مردم را به آن   
 .قدرت به حق خودش را بازيابد

هـا    پردازي پيرامون مردگان بسيار آسان اسـت چـرا كـه آن              افسانه -4
سـازي بـراي زنـدگان        شوند، اما اسـطوره     ا مرتكب نمي  ديگر هيچ اشتباهي ر   

هـا    همراه با خطر كردن و بسيار زيانبار است زيرا امكان دارد كه امـر بـر آن                
ها، در راه حفظ مقام و موقعيت خـود،           مشتبه شود و به جاي حمايت از آرمان       

 .ها را به فراموش بسپارند آرمان
اصي را مـافوق انسـان   اي كه سعي كند انسان خ    هر آرمان و عقيده    -5

 . گيري كرده است نشان دهد اسلحة خود را بر ضد همة بشريت هدف
شـود كـه      آيد كه شرايط چنان ملتهب و پيچيده مي          گاهي پيش مي   -6

توانند شباهت بسيار زياد بـين حكومـت خـود و نظـام               رهبران به سختي مي   
 قضاوت درست در اين خصوص    . ديكتاتوري و خودكامگي را تشخيص دهند     

ها است    مبني بر اينكه آيا مسأله تجاوز  به حدود آرمان         (و فهم درست قضايا     
يا شرايط اضطراري، براي حفظ دستاوردهاي آرمـان كـه تـدابير و اقـدامات               

العـاده    بستگي به آن دارد كه شرايط اضطراري و فوق        ) طلبد  العاده را مي    فوق
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العـاده    ه شرايط فوق  تا چه مدت تداوم يابد و رهبري نظام براي پايان دادن ب           
هـاي    چـه تـالش   ) كنـد   هاي زيادي را بالضـروره ايجـاد مـي          كه محدوديت (

 .اي انجام دهد مجدانه
شناس ساخت و ارائة تفكرات سياسي و يا انتقادي تاريخ  مسؤوليت روان

يـك مربـي    . نيست بلكه وظيفة او در برگيرندة مسائل كلـي تربيتـي اسـت            
كه وظيفة خود را آن چنان ادامه دهـد         شناس همواره در پي آن است         وظيفه

كه در نتيجه هر كس خود را به عنوان عضوي مؤثر از جامعه نگريسته و در                
چنين فردي . تجربة معنويش جامعه را هدف كلّي و خود را هدف جزئي بداند

يا با همنوعانش همانند . هرگز حاضر نخواهد شد كه آلت دست ديگران شود   
پروردة چنين معلمـي حرمـت انسـان را     دست. نديك ابزار و وسيله برخورد ك     

اين ويژگي در وهلـة     . نگرد  پاس داشته و به زندگي انسان به ديدة احترام مي         
اول او را از خودكامه شدن و در وهلة دوم از پيوستن بـه جمـع كسـاني كـه      

 .كند ساز استقرار استبداد و خودكامگي هستند حفظ مي زمينه
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پرده، چگـونگي ، با انديشيدن در خصوص عوامل پشت1937در سال ... 
گيـري منسـجم دسـت ها، به يك نتيجههاي دادگاهنقش قاضيانجام كارها و 

همـة كسـاني ... ده سال بعد . گاه نيازي به تغيير آن نديدم يافته بودم كه هيچ
كه عالقمند بودند تا حقيقت قضايا را بدانند دريافتند كه آن اعترافـات كـذايي، 

انـي هـاي رو  بلكه بـه وسـيلة شـكنجه-هاي جسماني نه تنها به زور شكنجه
اين گونه بـه نظـر ! ... گر، از متهمان گرفته شده است غيرقابل تحمل و ويران

هاي مسكو اين حالت از خودبيگانگي به شكل رسيد كه در محاكمات دادگاه  مي
) هاي مضحك تفتيش عقايد قرون وسـطي حتي نسبت به دادگاه(تري   افراطي

هـا هـا، انسـان  هدر فرآيند محاكمـات ايـن دادگـا . شودبه نمايش گذارده مي
كـرد بـا هـا را متالشـي مـيهايي كه روح و روان آنزيرفشار تهديد و ارعاب
در عين حال ايـن وضـعيت، بـدون ظهـور . ورزيدندخويشتن خود دشمني مي

پريشي و بدون آن كه اختالل مرمـوزي در وضـعيت هاي بيماري يا روان  نشانه
...رواني افراد ديده شود، به وجود آمده بود
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