روﯾﺪاﺷﺘﯽ رواناﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺰش
اﻋﺘﺮاﺿــﯽ دیﻣــﺎه در اﯾــﺮان
ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
دو ﺗﻮده و دو روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮدهای
»ﯾﮑﯽ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭘﯽ ِ ﺣﻔﺮهٴ زﻧﺪان
چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید! « )مولوی(][1
»روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ«ی ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺶ ِ رو ﺻﻮرﺗﯽ از
روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪۀ روﺣﯿﻪ و رﻓﺘﺎر،
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،و آرﻣﺎنﻫﺎ و آرزوﻣﻨﺪیﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﻮدۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ در
زﻣﺎن ﺣﺎل و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﻣﺪﻧﯽ وﯾﮋهای
اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ در ﺑﻄﻦ اﯾﻦ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر )ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ( و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ رواﻧﯽ و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ در اﺷﮑﺎﻟﯽ »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺪه« ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﺶﻫﺎ و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﻮدهای واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮده« در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﮏ روانﺷﻨﺎﺳﯽ »ذاﺗﯽ« و
»ﻓﻄﺮی« ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏﺑﺎره ﺑﺎ آن زاده ﺷﻮد و از آنﭘﺲ
در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮ دوش ﮐﺸﺪ .ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ »روانﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻌﯽ« ﯾﻮﻧﮓ ﮐﻪ از اﺳﻄﻮرهاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﮐﻬﻦﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎوری و ﭘﯿﺶﺗﺎرﯾﺦﮔﺮاﯾﯽ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺑﺮﻫﻮت ﻋﺮﻓﺎنﮔﺮاﯾﯽ و ﯾﮏ »ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
ﺟﻤﻌﯽ« ) (das kollektive Unbewussteواﻗﻊﮔﺮﯾﺰ و ﻣﺒﻬﻢ ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽآورد
اﻧﺪک ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ روانﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮﯾۀ »روانﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﺮدﻣـﺎن« ) (Völkerpsychologieﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﮔﺮای ﭼﻮن وﯾﻠﻬﻠﻢ ووﻧﺖ ) Wilhelm Wundt / ۱۸۳۲ـ
 (۱۹۲۰ﺑﺮای ﭼﻨﺪی در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ،ﺑﺎ
روﯾﺪاﺷﺖ ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻼﺣﻈﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
وﺟﻬﻪای »ﻋﻠﻤﯽ« و »اﯾﺠﺎﺑﯽ« و »ﺗﺠﺮﺑﯽ« ﺑﺪان ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
اﺳﺖ[2].
»روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ« در ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ
ﮔﻮﺳــﺘﺎو ﻟﻮﺑــﻮن آﻏــﺎز ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺑﺮآﯾﻨــﺪ ﻧﻮﺷﺘــﺎری آن رﺳــﺎﻟۀ
ﭘـﺮآوازۀ روانشناسی تودهها اﺳـﺖ] .[3ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻓﺮوﯾـﺪ ،در ﭘﺮﺗـﻮ

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ رﺳﺎﻟۀ ﻟﻮﺑﻮن ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳُﺴﺖ و ﻏﯿﺮﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﺎﯾﻪای
روانﮐﺎوی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒۀ ﯾﮏ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺮی و ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ
دﻓــﺎعﺗﺮی ﺑﻪدﺳــﺖ ﻣــﯽآورد .رﺳــﺎﻟۀ روانشناسی تودهها و تحلیل
منِِ] [4ﻓﺮوﯾﺪ ﺣﺎوی ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرت از
روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﮔﻔﺘﺎری ﻣﻨﺪرج درﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﻧﻤﺎی
رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و ﺳﻨﺠﺶ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای
رﺳﺎﻟۀ ﻟﻮﺑﻮن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو »روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ«ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت
ﻓﺮوﯾﺪی آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺣﻮزۀ ﮐﻠﯿﺎت و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ روز ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺗﺎزهﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰاری در ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ
از روانﺷﻨﺎﺳﯽ دو ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ از ﺗﻮده در اﯾﺮان اﻣﺮوز )ﺗﻮدۀ ﻣﻌﺘﺮض و
واﺧﻮاه و ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﺮﻓﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮدۀ ﺧﻮدﺟﻮش از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪۀ
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﮕﺎه و اﻧﺪﯾﺸﻪﺷﺎن را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﯿﻦ و
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎﻣﺎن و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮی اﺳﺖ.

 .۱ﻧﻤﺎﯾﯽ از دو ﺗﻮده ﻣﺘﻔﺎوت
در اﯾﺮان اﻣﺮوز ،ﻫﻤﭽﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ،در دل ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﯾﮏ ﺗﻮدۀ ﮐﻠﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺰرگﺗﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮده و ﺧﺮدهﺗﻮده روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ و
ﺧﺮدهﺗﻮدهﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ :اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی
و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻮن ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ،ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﭘﻠﯿﺴﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ِ
زرﺗﺸﺘﯽ ،ﯾﻬﻮدی ،ارﻣﻨﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ،آﺷﻮری ،ﺑﻬﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ و
ﺟﺮﮔﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧۀ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ »ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ« ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎزوار و ﭘﺎﯾﺪار و دارای راﻫﺒﺮ ﯾﺎ رﺋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ دو
ﺗﻮدۀ دﯾﻨﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدﺟﻮش و ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ و
در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺑﺪون راﻫﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻨﺎر
ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺎزوار و ﺑﺎدوام ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪن ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﮔﻪﮔﺎﻫﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻮد ،و آن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﺣﻖﻃﻠﺒـﺎﻧﻪ و آرﻣﺎنﺟﻮﯾـﺎﻧﻪ ﻧﺎﮔﻬـﺎن ﮔﺮدﻫـﻢ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ و ﺗـﻮدهای ﺷﮑـﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
از ﻣﯿـﺎن ﺗﻮدهﻫـﺎی ﺧـﺮد و ﺑـﺰرگ و ﮔﻮﻧﻪﮔـﻮن ﯾﺎدﺷـﺪه دو ﺗـﻮده را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﻢ و درﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ْ ﻣﺘﻔﺎوت،
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ ﺗﻮدۀ ﺧﻮدﺟﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﺑﺪون راﻫﺒﺮ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻮده ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺑﺮآﻣﺪن آن
در ﯾﮏ ﺑﺮﻫۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽﻫﺎ
و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺮقآﺳﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻬﺮ اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺣﺘﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
زﯾﺮ )ﺑﻨﺪ  (۲ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺮد ،ﺑﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﺎص »ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ« و
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻏﻠﺐ )و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ( ﻓﺮق دارد .از
ﯾﮏﺳﻮ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻣﺎدی ،و ﻧﺒﻮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﯾﮏ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎﻣﺎن و
اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪوﯾﺖ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﯾﮏ دﯾﺪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﭘﻮﯾﺎ و ﻣﻼلآور ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮدهﻫﺎی ﺧﻮدﺟﻮش را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤﻮل وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدۀ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و
ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﺳﺎزواری ﭼﻮن »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« ﮐﻪ دارای راﻫﺒﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ روی ﻫﻢ زادۀ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﺑﻮد ﮐﻪ
در دل ﺧﻮد ﻧﻈﺎم دﯾﻨﯽ ـﺴﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺮه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم

از وزﻧۀ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﻮدۀ ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮدهای در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﻮدۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻮآم
ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺧﻔﻘﺎن ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاﺿﺎت و
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽﻧﻬﻨﺪ ،ﺗﺠﻤﻌﺎت ،ﮔﺮوهﻫﺎ ،و ﺧﺮدهﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﻪﭘﺎﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺰرگﺗﻮدۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺎدی و ﯾﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ﺧﻮد دارد .ﭘﺲ در اﯾﻦﺟﺎ از »ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧۀ
ﺧﺮوار« ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
دﺳﺘۀ دوم ﺗﻮدهﻫﺎی »ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ِ« ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎدوام و آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ
راﻫﺒﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر »ﺗﻮدۀ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻮده در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﻧﻬﺎد
ـﺎﻣﯽ و
ـﺎی ﻧﻈـ
ـﺪ ﻧﻬﺎدﻫـ
ـﺎی آن ﻣﺎﻧﻨـ
ـﺎﮐﻤﯿﺖ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫـ
ـﻮﻣﺖ و ﺣـ
ﺣﮑـ
ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ واﺑﺴﺘﻪ .ﻫﺮﯾﮏ از
اﯾﻦ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،در ﻋﯿﻦ ادﻏﺎم در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از
ﭘﯿﺸﻮای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ اﺑﺮراﻫﺒﺮ ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دارای رﺋﯿﺴﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ
ﺧﺮدهراﻫﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪی از اﺑﺮراﻫﺒﺮ ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮدۀ ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﻓﺮاخداﻣﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دراﺻﻞ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﻣﺤﺪود و ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ دارد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﮐﻞ ﺗﻮدۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻧﯿﺰ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﻧﯽ و ﯾﺎ
ﺑﯿﻦﮐﺸﻮری ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖدادن ﺗﻮدۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦرو )ﺑﻪﺟﺰ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ذﻫﻨﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ دارد( از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﺰرگﺗﻮدۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽﺑﻨﺪد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﺳﺖﮐﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻریﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﯾﻦ ﺧﺮدهﺗﻮده در ﻣﻘﺎم
ﺧﻮددﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و در اﻧﺪﯾﺸۀ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧ ُﺮد و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽرود .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن
ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺧﺮدهﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ دو راﻫﮑﺎر ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد :ﯾﮑﯽ ﺗﮑﯿﻪزدن ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ روﺣﺎﻧﯿﺖِ ﺑﻪوﯾﮋه
ﺳـﻨﺘﯽ در اﺷﮑـﺎل »ﺣـﻮزه« و »ﺣﺴـﯿﻨﯿﻪ«» ،ﻣﺪرﺳـﻪ ﻋﻠﻤﯿـﻪ«» ،ﺟـﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرﺳﯿﻦ« ،و دﯾﮕﺮﺗﺸﮑﯿﻼت ﻃﻠﺒﻪﭘﺮور و »اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ«ﺳﺎز ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
دوم ﭘﺪﯾﺪآوردن ﺧﺮدهﮔﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزهﺗﺮ و ﺗﺎزهﻧﻔﺲ از راه ﺟﺬب و آراﯾﺶ
ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر آن دﺳﺘﻪ از ﻻﯾﻪﻫﺎی

ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮی و ﺑﻪﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
در ﺳﻄﻮح ذﻫﻨﯽ و ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺣﺘﺎ ﻣﻨﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ دارد
و ﺑﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺷﻤﺎر درﺧﻮری از اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ از دﯾﺪ ﻣﺎدی و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و ﻟﺬا در ﻫﻮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﻣﺎدی ﺑﺴﺎﻣﺎن و ﺑﻬﺘﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽـﺳﯿﺎﺳﯽ درﻣﯽآﯾﻨﺪ .درﮐﻞ از
دل اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و رامﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮدهﮔﺮوﻫﺎ و
ﺧﺮدهﺗﻮدهﻫﺎی »ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽ«» ،ﺛﺎراﻟﻠﻬﯽ«» ،ﺑﺴﯿﺠﯽ«» ،ﺳﭙﺎﻫﯽ« و ﻏﯿﺮه
ﺳﺮﺑﺮآوردهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ و وﻓﺎدار و ﮔﻮشﺑﻪﻓﺮﻣﺎن
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺮدهﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺮدهﺗﻮدۀ
ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮدۀ ﮐﻠﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻮدۀ ﮐﻠﯽ
در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﻮدۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪد ﺗﺸﮑﯿﻼت ،ﺗﻨﻮع ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ،و ﻧﯿﺰ ادﻏﺎم ﺧﺮدهﺗﻮدﻫﺎ و
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ در ﺧﻮد در ﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎ اﺳﺖ.

 .۲از روﯾﺎروﯾﯽ دو ﺗﻮده و ﻋﻠﻞ آن
ﺧﯿﺰش ﺗﻮدهای و ﺧﻮدﺟﻮش دیﻣﺎه  ۱۳۹۶زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻧﻤﺎﯾﯽ از روﯾﺎروﯾﯽ دو ﺗﻮدۀ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ .ﯾﮑﯽ ،ﮐﻪ دﯾﺮی اﺳﺖ ﺳﺮه را از
ﻧﺎﺳﺮه ﻧﯿﮏ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺳﺨﻦﮔﻮی ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮدهای
از ﺑﺰرگﺗﻮدۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﻢداﺷﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی
ﻣـﺎدی و دادﺧﻮاﻫﯽﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣـﺪﻧﯽ اﯾـﻦ ﺑﺰرگﻧـﻮده از رﻫﮕـﺬر
ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت و ﮐﻨﺶ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻮد .دودﯾﮕﺮ ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪﯾﺎری ﺧﺮدهﺗﻮدهﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ِ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮدۀ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﺧﯿﺰش ﯾﺎدﺷﺪه را ،ﮐﻪ ﺑﻪاﺑﺘﮑﺎر ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺶﺗﺮ )ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اذﻋﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن
واﮐﻨﺸـﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧﺒـﺎﺷﺖ اﻧﻔﺠـﺎرزای اﻧﺒـﻮﻫﯽ از ﻣﺴﺎﯾـﻞ ﻣـﺎدی و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ آورد و ﺳﻨﺠﯿﺪ.
از ﯾﮏﺳﻮ ﺷﺎﻫﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﺷﻔﺘﻪ و ﻓﻘﺮآﻓﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﻮء
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺳﺎز و ﮐﮋراه از ﭼﻬﺎر دﻫۀ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦﺳﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎر ﺑﺮ ﺗﺎج ﺷﻮرﯾﺪ و ﺑﺮ ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﺮه ﺷﺪ ،و از دﯾﮕﺮﺳﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻬﮑﺎری و دزدیﻫﺎی
ﮐﻼن و اﻏﻠﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ )ﻧﻈﯿﺮ اﺧﺘﻼس ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ

از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری و دوﻟﺘﯽ ،و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺧﻮد دوﻟﺖ
ﮔﺎهﮔﺎه و ﺟﺴﺘﻪ ـ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ از آنﻫﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﭘﺲ »ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﮑﻮﺳﺖ از ﺑﻬﺎرش ﭘﯿﺪاﺳﺖ! « روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ واﻧﻔﺴﺎ ﺗﻮدۀ ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ
و ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﻦ ﺗﻮده ،ﻧﺴﻠﯽ ﻣﻐﺒﻮن و
ﺳﺮﺧﻮرده ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮﺗﺶ در ﺧﯿﺰش ﺑﺮقآﺳﺎی دیﻣﺎه
ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﯿﺶﺗﺮ ازﯾﻦ ﺗﺎب ﻧﻤﯽآورد.
اﻓﺮون ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺪۀ ﺛﺮوت
ﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧۀ ﮐﺸﻮر ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی را در وﺿﻌﯿﺘﯽ رﻗﺖﺑﺎر رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺎدی ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﮔﺰﻧﺪ و زﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .در
ﻣﺜﺎل از ﻣﺴﺄﻟۀ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮدﺟۀ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﯾﺎد ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ و ﺣﯿﺮتآور ﻣﯿﺎن
دو ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺮای دو ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻔﺎوت در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ )ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن! ( ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت دﯾﻨﯽ ـ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻣﺪارس و ﺣﻮزهﻫﺎی
واﻋﻆ و ﻃﻠﺒﻪﭘﺮور اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟۀ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ و ﺷﺶ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﻪ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ
و ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻣﺤﺼﻞ ،ﻫﺰاران ﻣﺪرﺳﻪ و
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ،و ﺗﻮدۀ ﭘﺮﺷﻤﺎر آﻣﻮزﮔﺎر و دﺑﯿﺮ و ﻣﺮﺑﯽ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﺬﯾﺮی و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر
در ﮔﺮو اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدن آن از ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﻨﺪه و ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺖ )ﺣﺎل ﺑﮕﺬرﯾﻢ از دﯾﮕﺮﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه
و اﻧﺪک ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺿﺮوری دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺟﻨﮕﻞﺑﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ( .در اﯾﻦﺟﺎ ﮐﮋاﻧﺪﯾﺸﯽ
و اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟۀ ﻧﺤﯿﻔﯽ
ﺑﺮای ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ دﯾﻨﯽ،
آنﻫﻢ ﺑﻪرﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ آن ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ و
ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺤﺼﺎرﺟﻮﯾﺎﻧﻪ از ﻣﻔﻬﻮم »ﻓﺮﻫﻨﮓ« دارد ،و ﻟﺬا
در ﻧﻈﺮ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮدرﺧﻮد ﻓﺮوﺑﺮدۀ آن ﺗﻨﻬﺎﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻦ و ﺑﺮازﻧﺪۀ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻓﺮﻫﻨﮓﮔﺴﺘﺮی را در ﺣﻮزهﻫﺎ و ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻃﻠﺒﻪﭘﺮور و
ﺗﺸﮑﯿﻼت واﻋﻈﺎن و ﻣﺒﻠﻐﺎن دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ و ﺑﺲ! ﮔﻮ اﯾﻦﮐﻪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﻪ دام اﯾﻦ دﯾﺪ و ﺗﻔﮑﺮ
ﺣﺮﯾﺺ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه درﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﺑﻪ »ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی« ﺑﺮﺧﯽ از
ـﻪ« و
ـﻪ ﺟﻤﻌـ
ـﺮد »اﺋﻤـ
ـﺶ ﮔ ِـ
ـﺪی ﭘﯿـ
ـﻪ از ﭼﻨـ
ـﺪازﯾﻢ ﮐـ
ـﺮ اﻧـ
ـﺎ ﻧﻈـ
آنﻫـ

»ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم«ﻫـﺎی اﻧﺘﺼـﺎﺑﯽ ﺣﻠﻘـﻪ زدهاﻧـﺪ و در ﭼﻨﯿـﻦ ﺷﺮاﯾﻄـﯽ ﻣـﺪﻋﯽ
داﻧﺸﺠﻮﭘﺮوری و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮﯾﻨﺪ! ][5
ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه را ،ﺧﯿﺰﺷﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣۀ وﺿﻊ ﻧﺎﺧﺠﺴﺘۀ
ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮزاﯾﯽ آن در ﭼﺸﻢاﻧﺪازه آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ،
در ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﻪﺳُﺨﺮهﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ آزادیﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ
ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ روی
ﻫﻢ ،و در ﺑﺪو اﻣﺮ ،ﻫﻤﭽﻮن واﮐﻨﺸﯽ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ـﺦﮔﻮﯾﯽ
ـﺪم ﭘﺎﺳـ
ـﮋه ﻋـ
ـﻮزﮔﯽ و ﺑﻪوﯾـ
ـﺎری و درﯾـ
ـﺎدی و ﺑﯿﮑـ
ـﺘﯽ ﻣـ
ﺗﻨﮕﺪﺳـ
ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ
درﻧﻈﺮآوردن اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺑﻪﻣﺜﺎﺑۀ ﯾﮏ »ﺟﺰء« از ﯾﮏ »ﮐﻞ ِ« ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﻢ،
»ﮐﻞ«ی ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻪ ﻧﻤﻮدی ﺑﺎرز
دارد .از آنﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺷﻤﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ؛
ﺧﻮارداﺷﺖ و ﻣﻨﺰوی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎنِ ﺑﻪﻧﺎم و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﻣﺤﺒﻮب ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎزﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎری از آزادیﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ از
ﺑﺎﻧﻮان )ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻧﺪ( ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ آزادی ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ،آزادی ﺣﻀﻮر در ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ،
و آزادی ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب در ﭘﻮﺷﺎک و ﭘﻮﺷﺶ و ﻏﯿﺮه .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺐ آزادیﻫﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﺎﻓﺮﺧﻨﺪۀ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود :ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب آزادی
ﻗﻠﻢ و ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ روزاﻓﺰون ﻗﺸﺮیﮔﯿﺮی
دﯾﻨﯽ و ﻣﻨﻊ اﻧﺪﯾﺸۀ آزاد؛ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎدن ﭘﯿﺎﭘﯽ
آﯾﯿﻦ اﺷﮏ و ﻋﺰا ،ﻣﺎﺗﻢزدﮔﯽ ،و ﻣﺮﺛﯿﻪﺳﺮاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮارداﺷﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ
و ﻣﺮدود ﺷﻤﺮدن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎداب و ﺷﮑﻮﻓﺎ و اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ از
ﺳﻨﺦ آن دﺳﺘﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺿﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻮدهای ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ،
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

 .۳از روانﺷﻨﺎﺳﯽ دو ﺗﻮدۀ درﮔﯿﺮ
ﺑﺎ درﻧﮕﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﮐﯿﻔﯽ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دو ﺗﻮدۀ ﯾﺎدﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﻧﮕﯿﺰشﻫﺎ و ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶﻫﺎ در ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎ دو روانﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﻮدهای ﻣﺘﻔﺎوت آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:

ﯾﮑــﯽ روانﺷﻨﺎﺳــﯽ ِ ﺗــﻮدۀ ﺧﻮدﺟــﻮشِ ﺑﺮآﺷﻔﺘــﻪ و واﺧــﻮاه و
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،
و دوم روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮ و ﺧﺮدهﺗﻮدﻫﺎی
ﻫﻮادار و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار آن اﺳﺖ.
در ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ» ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮده« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﻨﺶﻫﺎ و واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻣﺘﻨــﻮع ،ﺧﻮاﺳــﺖﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫــﺎی ﻓﻌــﺎل و ﻣﻨﻔﻌــﻞ ،ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽﻫــﺎ،
آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﺷﺖ و زﯾﺒﺎ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻋﺸﻖورزاﻧﻪ و ﺳﺎزﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و وﯾﺮانﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ
ﯾﮏ ﺗﻮده ،ﺧﺮدهﺗﻮده ﯾﺎ ﮔﺮوه ﭘﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻓﺘﺎر روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن
را ﺗﺸﮑﯿـﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﺟﻠﻮهﻫـﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﻋﯿﻨـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾـﻦ
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺧﻠﻮت روانﺷﻨﺎﺳﯽ دو ﺗﻮده ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺎ ،ﭼﻮﻧﺎن در ﻫﺮ ﺗﻮدۀ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ،ﺷﻤﺎری ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎر رواﻧﯽ و ﺧﺼﻠﺖ
ﻣﻨﺸﯽ و رﻓﺘﺎری ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ در وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﺟﻮﻫﺮی ﺗﻮده،
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻤﺎس
ﮐﻠﯽ آن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ،ﻧﻘﺶ »ﻋﺎﻣﻞ« را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺗﻮده
)در ﺗﻮدۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﯾﺎ در ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﻘﺎﺻﺪ آن ﺗﻮده ﺟﻬﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
از ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ آنﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ـﺪﺳﺎزی« ) .(Identifizierung, Identificationدر
ـﺪ »ﻫﻤﺎﻧﻨـ
 .۱ﻓﺮاﯾﻨـ
ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ،همانندسازی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
آن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ او را ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻦ ِ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻬﯿﻦ ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽآورد ،ﺑﺴﺎن ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺸﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و در رﻓﺘﺎر و
ﮐﺮدار و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از او ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ ﻣﯽرﺳﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨـﺪۀ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ و
ﺑﻪﮐﺎراﻓﺘﺎدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزیاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻦ آرﻣﺎﻧﯽ« و
»ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ« .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪن دوﺳﺘﺪاران ورزش ﺑﻪ »ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ« ﻣﻮرد
ﺳﺘﺎﯾﺶﺷﺎن ،و ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪن اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺻﻨﻔﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ِ ﻣﺤﺒﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ در
ﺳﻄﻮح اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺿﺎی ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه »آرﻣﺎن ﻣﻦ« ﯾﺎ
»ﻣﻦ آرﻣﺎﻧﯽ« ﺧﻮﯾﺶ را در آﯾﻨۀ »ﻣﻦ ِ« ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد
ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ »رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ« ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ »رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ«ی ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ
اﻟﺘﺬاذی ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻫﺮدو ﺗﻮده ﺧﻮدﺟﻮش و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﺸﺨﯿﺺﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﺮﻓﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮدۀ
ﺧﻮدﺟﻮش از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪۀ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﯽآورد
و ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﮕﺎه و اﻧﺪﯾﺸﻪﺷﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﯿﻦ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎﻣﺎن و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮی اﺳﺖ.
از اﯾﻦﭘﺲ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد درون ﺗﻮده در ﻣﻨﺶ و
ﮐﻨﺶ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﺤﺮک ،و آرﻣﺎنﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﺎن را در اﻋﺘﺮاض و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و دادﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻨﻮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ در
ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺧﺮدهﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﻤﺎر آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد و در اﯾﻦﺟﺎ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﮑﺮی و ﻣﺴﻠﮑﯽ ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،و ﻣﻨﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮده و ﻧﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﯾﺪ و ﺗﺼﻮرﺷﺎن از اﻧﺴﺎن و ﺟﻬﺎن )ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ دﯾﺪ و ﺗﺼﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ دﯾﻨﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ اﺳﺖ( ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮده ﯾﺎ ﺧﺮدهﺗﻮدهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ اﻓﺮاد درون ﺗﻮده ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در رﻓﺘﺎر و ﻧﺤﻮۀ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ ﻫﺮﯾﮏ از
آﻧﺎن ﺑﻪ راﻫﺒﺮ ﻣﻮرد ﻣﻬﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ راﻫﺒﺮی ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ »اﺑﺮﻣﻦ
آرﻣﺎﻧﯽ« ﯾﺎ »ﻣﻦ آرﻣﺎﻧﯽ« دﺳﺖﺟﻤﻌﯽﺷﺎن اﺳﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿــــﻢ

در

روانﮐــــﺎوی

از

ﻓﺮاﯾﻨﺪ

»ﻫﻤﺎﻧﻨــــﺪﺳﺎزی

ﺑــــﺎ

ﭘﺮﺧـﺎشﮔﺮ« ) (Identifizierung mit dem Angreiferﻧﯿـﺰ ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽرود
)اﯾﻦ اﺻﻄﻼح و ﻣﻔﻬﻮم از اﺑﺪاﻋﺎت دﺧﺘﺮ ﻓﺮوﯾﺪ ،آﻧﺎ ﻓﺮوﯾﺪ ،اﺳﺖ(.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪن ﮐﻮدک ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺪر ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮی و ﻧﻮزاﯾﺶ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ در
درازای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﮔﻮﯾﺎی ﻧﻮﻋﯽ »ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ« اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺗﻮده ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮده رﻗﯿﺐ )ﺗﻮدۀ ﭘﻠﯿﺴﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ( روﺑﺮو
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ َ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮی )درﮔﯿﺮی ،ﺳﻨﮓﭘﺮاﮐﻨﯽ و ﯾﺎ آﺗﺶاﻓﺮوزی
و ﺗﺨﺮﯾﺐ…( دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ »ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ« در ﺣﮑﻢ
»ﺧﻮددﻓﺎﻋﯽ« اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت،
در ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،و آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪن اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺗﻮده ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﺮدۀ ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﻦﺷﺎن در ﺳﺮﮐﻮب اﻓﺮاد ﺗﻮدۀ رﻗﯿﺐ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻋﺎرﺿۀ »ﺧﻮدﺑﺰرگاﻧﮕﺎری« ) (Mégalomaniaﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس »ﻗﺪرت
ﻣﻄﻠﻖ« ) ( Omnipotenceو ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ دارد ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮدۀ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ ﺧﻮد را زﯾﺮ
ﭼﺘﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دﻟﮕﺮم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ راﻫﺒﺮ ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او ﺑﺎزﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﺧﻮد را »ﻗﺪرتﻣﻨﺪ« و »ﻗﺎﻫﺮ« و
ﺗﻮدۀ رﻗﯿﺐ را »ﻣﻘﻬﻮر« و »ﻧﺎﺗﻮان« ﻣﯽﺷﻤﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد راه

را ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻋﻨﺎنﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﯾﻘۀ »دﯾﮕﺮیآزاری« ) (Sadismeﺑﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻮن ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺣﺒﺲ ،و در ﻣﻮاردی
ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ .ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ
ﺗﻘﻠﯿﻞﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮددﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﻫﺮآنﭼﻪ ﮐﻪ در  ۱۳۸۸در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه ﮐﻬﺮﯾﺰک
رخ داد ﮔﻮﯾﺎی ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﺳﺖ.
 .۲ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻬﺮ و ﮐﯿﻦورزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ »اودﯾﭙﯽ« :اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ
در آوردﮔﺎه دو ﺗﻮدۀ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ از ﻣﺤﺪودۀ ﻓﺮدی ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو دﺳﺖﺟﻤﻌﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درﮔﯿﺮﺷﺪن ﯾﮏ ﺗﻮدۀ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ
ﺑﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﯾﺎدآور ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﭘﺪر
ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن »راﻫﺒﺮ« )ﺑﻪﻣﺜﺎﺑۀ ﻧﻤﺎد و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺪر ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻫﺮاﺳﻨﺎک ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ( ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮی ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮدهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﺳﺘﯿﺰ،
ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﻮدهﻫﺎی ﺧﻮدﺟﻮش و ﺑﯽراﻫﺒﺮ،
اﻗﺘﺪارﺑﺮﻫﻢزن »اودﯾﭗ« ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ.

ﺑﺎ

وﺟﻪ

ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ

و

ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ اودﯾﭙﯽ در ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮ ،ﭼﻮﻧﺎن در اﻗﻤﺎر ﯾﺎ
ﺧﺮدهﺗﻮدهﻫﺎی ﺑﺮﺳﺎﺧﺘۀ آن ،ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﻣﻞ وﺣﺪت و دﻣﺴﺎزی ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ،
زﯾﺮا در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎ ﭘﺪرـ رﺋﯿﺲ ﯾﺎ راﻫﺒﺮی دﻣﺴﺎز و ﻣﺮاﻗﺐ و ﻫﻤﺪل
روﺑﺮوﯾﯿﻢ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ اﻓﺮاد ﺗﻮدۀ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﺒﺮ دراﺻﻞ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ
ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ و ﺧﻮدﺑﺎور و ﻫﺮاﺳﻨﺎک ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﻣﻌﻨﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﮑﺮاری اﯾﻦ ﻣﻮرد را در »ﻗﺒﯿﻠۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ« )ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﺮوﯾﺪ( ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،در ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮع
ﺑﺸﺮ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدۀ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ِ آراﺳﺘﻪ
ﺑﻪ وﺟﻮد راﻫﺒﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾۀ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮﯾﯽ ﭘﺎی
ﻣﯽﮔﯿﺮد و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺗﻮده و راﻫﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺳﺮﺑﻪزﯾﺮ و ﺳﺮاﭘﺎ ﻣﻄﯿﻊ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ و
ﭘﺪرـ رﺋﯿﺲ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪﺷﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎری ،راﻫﺒﺮ در ﯾﮏ ﺗﻮدۀ
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﭼﻮن ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺠﺴﻢ ﭘﺪرـ رﺋﯿﺲ ﺑﺪوی اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ
اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺗﻮده از راﻫﺒﺮ اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪۀ اﻃﺎﻋﺖ اﻓﺮاد ﻗﺒﯿﻠۀ ﺑﺪوی از
ﺳﺮﮐﺮدهﺷﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ آنﭼﻪ ﮐﻪ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﭘﺪرـ رﺋﯿﺲ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﺗﻮدۀ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
ﺗﺎزهﺗﺮ ﻧﻮزاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار روانﮐﺎوی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ
از روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮدهای ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :راهبر توده همیشه همان
پدرـ رئیس هراسناک آغازین باقی میماند .توده پیوسته آمادۀ

تنسپردن به سلطۀ یک قدرت بیکرانه هست .توده بهغایت خواهان و
جویای یک مظهر قدرت میباشد و بهگفتۀ لوبون تشنۀ فرمانبرداری
است[6]«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑۀ ﺗﻔﺎوت ﻋﺎﻃﻔﯽ ـ اودﯾﭙﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺗﻮدۀ
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻈﺮ آورد ﻣﻮرد روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دو
ﺗﻮده ﺧﻮدﺟﻮش و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﻮر ﺑﺤﺚ ﻣﺎ را در دو ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ رو در روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺮ
اﻗﺘﺪار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺷﻮرد ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮی در ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ،
ﯾﮑﯽ ﮐﻢداﺷﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻧﺒﻮد
ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﯿﺰ دم ﻣﯽزﻧﺪ ،دﯾﮕﺮی اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻣﻮشﮐﺮدن ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎ در ﺣﻔﻆ »ﺣﺮﻣﺖ« و »ﺣﯿﺜﯿﺖ« ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻀﺎد آنﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎی وﺟﻮد دو ﻣﻨﺶ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ :در ﺗﻮدۀ
واﺧﻮاه و ﺧﻄﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ روﺑﺮوﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﺮس و ﻫﺮاس اودﯾﭙﯽ )ﻓﺮزﻧﺪـ ﭘﺪری( ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪهاﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
»ﻧﻪ«ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ» .ﻧﻪ«ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧۀ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﻨﺶ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼلﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧۀ ﻧﻔﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺳﺎز ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻔﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،و ﻧﻔﯽ ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻻدﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ،در
ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﻗﻤﺎر آن ﺑﺎ روﻧﺪی واروﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ :در اﯾﻦﺟﺎ
»ﻧﻪ«ی ﻗﺎﻃﻊ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ »آری ِ« ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا واﮔﺬارد ،ﺗﻦﺳﭙﺮدن
ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ راﻫﺒﺮﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮔﻮشﺑﻪﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ارج و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺲ
ﺑــﺰرگ دارد ،ﻧﺎﻓﺮﻣــﺎﻧﯽ »ﮔﻨــﺎه ﮐــﺒﯿﺮه« و ﻓﺮﻣــﺎنﺑﺮداری »ﺛــﻮاب«
رﺳﺘﮕﺎریﺑﺨﺶ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺪۀ ﺣﻞﻧﺎﺷﺪهای ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در وﺟﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ »اودﯾﭗ« دارد ،در ﺗﺮس و ﻟﺮز و ﻫﺮاس ،در
ﺳﺮﺑﻪزﯾﺮی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﻨﺸﯽ ،در ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای
ﭘﺪراﻧﻪ ،و ﺧﻼﺻﻪ در ﺗﺜﺒﯿﺖ و درﺟﺎزﻧﯽ ِ ﻣﻨﺶ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در
ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻓﺮودﺳﺖ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ از روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ روﺣﯽ و رواﻧﯽ و
ذﻫﻨﯽ.
 .۳ﻣﻬﺮوزی ﯾﺎ »ﻋﺸﻖ« :ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﻬﺮورزی را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﺗﺤﺎد در
ﺗﻮدۀ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ راﻫﺒﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪﮐﻨﻨﺪۀ
ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺗﻮده و راﻫﺒﺮ .از اﯾﻦ ﻗﺮار ﮐﻪ ﻋﻀﻮ
ﺗﻮده در وﺟﻮد راﻫﺒﺮ »ﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﺎﻃﻔﯽ« )(Besetzung , Cathexis
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او را ﻣﺮاد ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ ،و »ﻣﻦ« آرﻣﺎنﺟﻮی ﺧﻮﯾﺶ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ »اﺑﺮﻣﻦ آرﻣﺎﻧﯽ« اﻧﻄﺒﺎق ﻣﯽدﻫﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد ﺗﻮده ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺪان اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ راﻫﺒﺮ ﻫﻤۀ آﻧﺎن را ﺑﻪﯾﮏ اﻧﺪازه دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس
»ﺑﺮاﺑـﺮی« ﺑﯿـﻦ اﻓـﺮاد ﺗـﻮده ﻣﺸﺘـﺮک ﻣـﯽﮔﺮدد و در ﺗﺤﮑﯿـﻢ اﺗﺤـﺎد
درونﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ راﻫﺒﺮ ﮐﺎرﺳﺎز واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮوﯾﺪ در روﺷﻨﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻮرد دو ﺗﻮدۀ ارﺗﺸﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ را ﻣﺜﺎل
ﻣــﯽآورد» :در این دو تودۀ ساختگی هر فرد پیوندی عاطفی از یکسو با
راهبر )عیسی در مسیحیت ،و فرمانده کل در ارتش( برقرار میسازد و
از سوی دیگر با دیگرافراد توده… جوهر موجودیت یک توده در
پیوندهای عاطفی موجود در آن نهفته است [7]«.از ﻫﻤﯿﻦرو ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺗﻮده و ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ راﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺮوان او ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﺘﯿﺠۀ
رﺧﺖﺑﺮﺑﺴــﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﻣﻬﺮورزاﻧــﻪ از آن ﻧﺨﻮاﻫــﺪ» .زمانی که چنین
تودهای ازهم میپاشد یک وحشتزدگی پدید میآید .از اینپس دیگر برای
هیچیک از فرمانهای راهبر گوش شنوایی وجود ندارد .هرکس تنها به
خویشتن میاندیشد بیآن که در اندیشۀ دیگران باشد .پیوندهای متقابل
نیست میشوند و یک وحشت بسیار شدید و غیرقابل فهم پدید میآید…
وحشت در اینجا حاکی از این است که ساختار مهرورزانه توده سست شده
است و اینکه توده به این سستی واکنش ]وحشتآمیز[ نشان میدهد…«][8
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻬﺮورزاﻧۀ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺗﻮدۀ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﭼﻮﻧﺎن در ﻫﺮﯾﮏ از آﻗﻤﺎر آن ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪن ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﻮده و
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﺣﺘﻤﺎل
اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﺎرد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ در اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﻐﻠﯽ ﭘﻮلﺳﺎز و ﺣﯿﺜﯿﺖآور ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
وﻓﺎدار )ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻟﺸﮑﺮی و ﮐﺸﻮری ،دوﻟﺘﯽ و وزارتﺧﺎﻧﻪای(،
ﺳﭙﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ و ﻣﻌﺎدن ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ـﺎد
ـﺪ ،ﺑﻨﯿـ
ـﺎد ﺷﻬﯿـ
ـﺪﮔﯽ ،ﺑﻨﯿـ
ـﺎد ﺳﺎزﻧـ
ـﭙﺎه ،ﺟﻬـ
ـﻮادار )ﺳـ
ـﻮدی و ﻫـ
ﺧـ
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن…( ،اﯾﻦﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺮوز ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن آن در دل ﺗﻮدۀ ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮ و ﺳﺴﺘﯽﮔﺮﻓﺘﻦ
ارﮐﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ آن اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن راﻫﺒﺮ ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﻫﺎﻟﻪای از
ﻧﻮر ﺗﻘﺪس درﻣﯽﭘﯿﭽﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒۀ »اﻣﺎم« و ﻏﯿﺮه ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و
ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.

 .۴از ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺗﻮدۀ درﮔﯿﺮ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و روﯾﺎروﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ از ﺳﻮی ﻫﺮدو ﺗﻮدۀ رﻗﯿﺐ
و درﮔﯿﺮ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑۀ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺑﺮاز

وﺟﻮد و ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن و ﻣﺮﻋﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ َ ﻧﻤﺎدﻫﺎ )ﺳﻤﺒﻮلﻫﺎ( را
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺧﯿﺰشﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ در ﺣﺪ
ﻧﻤﺎدﺳﺘﯿﺰی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﮐﻪ
ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ دﯾﺪ و ﺗﻔﮑﺮ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮرﻧﺪ .در ﻣﺜﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی
ـﺒﺮۀ
ـﺪ ،ﻣﻘـ
ـﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨـ
ـﻪ آﺗـ
ـﺪار( را ﺑـ
ـﺒﺮﯾﺖ و اﻗﺘـ
ـﺎد رﻫـ
ـﺒﺮ )ﻧﻤـ
راﻫـ
اﻣﺎمزادهﻫﺎﯾﯽ را ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎد و ﻧﻤﻮد ﯾﮏ ﺗﻘﺪس ﺗﺒﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﮑﺮی و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ،
ﻃﻌﻤۀ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺎزوی زور و ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎری
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری و دوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ دادﺳﺘﺎﻧﯽ را )ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻤﺎد ﻇﻠﻢﮔﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ دادﮔﺴﺘﺮی( ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و
ﻫﺮآنﭼﻪ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد و ﻧﻤﻮد ﺗﺮاﮐﻢ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﻮل و داراﯾﯽ اﺳﺖ
)ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ…( ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺟﻠﻮۀ دﯾﮕﺮی از
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی زﺷﺖ و زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮ
آزادیﺧﻮاﻫﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺣﻖ و ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،و ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﭼﻮن آزادی
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی »ﻣﺮگ
ﺑﺮاﯾﻦ« و »ﻣﺮگ ﺑﺮآن« ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ روﺣﯿۀ دﺳﺖﺟﻤﻌﯽ ﺳﺨﺖ
ﻋﺼﺒﯽ و ﺧﺸﻢآﻟﻮد و ﻋﺎﺻﯽﺷﺪه ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ و ﻧﻤﺎدﺳﺘﯿﺰی ،وﻟﯽ اﯾﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺎت و ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ،از ﺳﻮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦﺟﺎ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺮﻋﻮبﮐﺮدن
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪروﯾﻬﻢ ﺗﺤﻘﻖ دو ﻫﺪف ﺑﺰرگ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﯾﮑﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ ﺗﻮدۀ ﺑﻪﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ و درﻫﻢﮐﻮﺑﯿﺪن ﻧﯿﺮوی
ﭘﺎﯾﺪاری آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﯾﺄسِِ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻫﺮاس در
اﻓﺮاد ﺗﻮده )ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ در ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن( ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .در
ﭘﯽ ِ ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ﻣﻮارد ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ و زﻧﺪانﻫﺎ اوج اﯾﻦ دﻟﺴﺮدی و واﻫﻤﻪزدﮔﯽ را
ﺑﺎزﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
دوم اﻟﻘﺎﮐﺮدن ﺳﮑﻮت و ﺳﮑﻮن و ﺳﺮﺑﻪزﯾﺮی ِ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﻮدۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و زﻫﺮ ﭼﺸﻢﮔﺮﻓﺘﻦ از آن
اﺳﺖ.

دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﻮارداﺷﺖ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی،
اﻋﺘﺮافﮔﯿﺮی زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ از راه رﻋﺐ و وﺣﺸﺖﭘﺮاﮐﻨﯽ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪﻫﺎی
ﻋﺠــﻮﻻﻧﻪ و ﻧﺎﻋــﺎدﻻﻧﻪ و ﺗﻔﻬﯿــﻢ اﺗﻬﺎﻣــﺎت ﻓﺮﻣــﺎﯾﺸﯽ ،و ﺳــﺮاﻧﺠﺎم
زﻧــﺪاﻧﯽﮐﺮدن ﺑﺎزداﺷﺖﺷــﺪﮔﺎن و در ﻣــﻮاردی زﯾــﺮ ﻓﺸــﺎر ﻗــﺮاردادن
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﺴﺘﮕﺎنﺷﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
رواﻧﯽ ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﺮاسﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،و ﯾﺄسآﻓﺮﯾﻦ از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ
ﺗﻮدۀ ﺑﻪﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪای و ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽرود.
ﻧﻤـﻮﻧۀ آن ﭘﯿﮕـﺮد و ﺑـﺎزداﺷﺖ رﻫـﺒﺮان و ﻓﻌـﺎﻻن ﺗﺸﮑﻞﻫـﺎی ﺻـﻨﻔﯽ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ دﻫۀ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮی ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
زﻧﺪان اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در ﭘﯽ ﺧﯿﺰش ﺗﻮدهای اﺧﯿﺮ از
ﻧﻮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ از
ﯾﮏﺳـﻮ ﻣﻨﺤﺮفﻧﻤـﻮدن اذﻫـﺎن ﻋﻤـﻮم از ﻧﺎﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺑﮑﺎریﻫـﺎ،
ﮐﻢداﺷﺖﻫﺎ و ﺿﺮورﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺳﺮﭘﻮشﻧﻬﺎدن ﺑﺮ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ واﻗﻌﯽ
ﺧﯿﺰش و دادﺧﻮاﻫﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻ َ ﮐﻨﺶ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و درازﻣﺪت و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
دی ۱۳۹۶

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ
] . [1ﻣﻮﻟﻮی ،دیوان شمس ،ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ،
ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ .ج  ،٢ﻏﺰل  ،۶٣۶ﺑﯿﺖ .۶۶۳۱
] . [2وﯾﻠﻬﻠﻢ ووﻧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻔﺼﻞ را ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾۀ
»روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮدﻣﺎن« اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ .ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب زﯾﺮ از او ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮدان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن آن
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