ﻓﺮوﯾﺪ و رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ
از ﻃﺮح »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻨﮓ« ﺗﺎ ﻧﻘﺪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓاﻓﺮوز

ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﯾﺎدآوری
»]ﺟﻨﮓ[ ﺑﺎ ﺳﯿﺮابﺷﺪن از ﯾﮏ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻦ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻫﺮآنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺳﺪ
راه آن اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺮای
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻪ آﯾﻨﺪهای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻪ آﺷﺘﯽ و آراﻣﺸﯽ… اﮐﻨﻮن
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آﺗﺶ آن ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﺼﻮر آن را ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدادﯾﻢ
ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ…« )ﻓﺮوﯾﺪ(
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺄﻣﻼت روانﮐﺎواﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺧﺘﻼل
ﺟﻨﮓزدﮔﯽ ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار روانﮐﺎوی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
ادﺑﯿﺎت روانﮐﺎوی ِ ﭘﺲ از ﻓﺮوﯾﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺪک ،ﺷﺎﻫﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر روانﺷﻨﺎﺳﺎﻧۀ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ و
ﻣﺴﺄﻟۀ ﺟﻨﮓزدﮔﯽ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮوز آنﻫﺎ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ؛ اﮔﺮﭼﻪ
ﮐﻢﺗﺮ از دو دﻫﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺶآﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ وﯾﺮانﮔﺮ
دﯾﮕﺮ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری را در اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر
درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ،ﭼﻮﻧﺎن در ﮔﺴﺘﺮۀ روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی وﯾﺮانﮔﺮ ﭘﺮﺷﻤﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﯾﺪ از دﯾﺪ
روانﮐـﺎوی ﮐﺘـﺎب ﯾـﺎ ﻣﻘـﺎﻟﻪای درﺑـﺎرۀ ﺟﻨـﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ درﮐـﻞ
ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨـﺪۀ آرای او در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺧـﺎص ﺑﻮدهاﻧـﺪ] ،[1ﻫﺮﭼﻨـﺪ در
ﻣـﻮاردی اﯾـﻦ آراء را در ﺗﻮﺿﯿـﺢ و ﺗﺸﺮﯾـﺢ زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧۀ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ آنﭼﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر
اﯾﻨﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺒﻮد ِ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ

ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿۀ روانﮐﺎواﻧۀ ﺗﺎزهﺗﺮ )و ﻧﻪ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ
روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ واژه( درﺑﺎرۀ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎنﺑﺎر آن اﺳﺖ .ﭘﺲ آنﭼﻪ را
ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن »روانﮐـﺎوی ﺟﻨـﮓ« و »روانﮐـﺎوی ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی رواﻧـﯽ
ﺟﻨﮓزدﮔﯽ« ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪ ،و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾۀ ﭘﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ و اﺧﺘﻼل ﺟﻨﮓزدﮔﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،اﺳﺎﺳﺎً در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ﻓﺮوﯾﺪ
ﯾــﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷــﻮد .از ﻫﻤﯿــﻦرو دﯾــﺪﮔﺎه ﺟﻨﮓﭘﮋوﻫــﺎﻧۀ ﺑﻨﯿــﺎنﮔﺬار
روانﮐﺎوی را ﯾﮏ اﺻﻞ و ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎر
آورد.

ﻓﺮوﯾﺪ در دو اﺛﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ و ﺿﺎﯾﻌﺎت رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
آن ﻣــــﯽﭘﺮدازد .ﯾﮑــــﯽ رﺳــــﺎﻟۀ تأملات تازه دربارۀ جنگ و
مرگ][2ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در  ۱۹۱۵و دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺎﻟۀ »ﭼﺮا ﺟﻨﮓ؟«] [3ﭘﺮداﺧﺖ ۱۹۳۲
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎوی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪای از آﻟﺒﺮت
اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮآﻏﺎز ﻫﻤﯿﻦ اﺛﺮ آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ دو اﺛﺮ ﻓﺮوﯾﺪ از دﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در ﻫﺮدوی آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﺳﺮﮐﺶ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ِ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ آدﻣﯽ در ﺻﻒآراﯾﯽ و ﺟﻨﮓآوری و
ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘۀ ﻣﺸﻐﻠﻪ و دﻏﺪﻏۀ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار
روانﮐﺎوی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮوﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺒﻮد ِ
ﺧﺮدﮔﺮاﯾــﯽ و ﺗﺪﺑﯿﺮاﻧــﺪﯾﺸﯽ در دوﻟﺖﻫــﺎ و ﺑﻬﺮهﮔﯿــﺮی ﻧﺎدرﺳــﺖ و
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرﺷﺎن از ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد ،و ﻧﯿﺰ
از رویﮔﺮداﻧﯽﺷﺎن از ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ ﻣﺮدﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺷﺎن در
ﺑﺮوز ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ و آﺷﻮب و وﯾﺮانﮔﺮی ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد .او ،اﻓﺰون ﺑﺮ دو
اﺛﺮ ﭘﺎﯾﻪای ﯾﺎدﺷﺪه ،در دﯾﮕﺮآﺛﺎر و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
آن دارد؛ اﻣﺎ روﯾﺪاﺷﺖ او در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪروﯾﻬﻢ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ
و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓزدﮔﯽ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧۀ اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ را در ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻓﺸﺮده از
ﻓﺮﮔﺮدﻫﺎی دوم و ﭼﻬﺎرم رﺳﺎﻟۀ فراسوی اصل لذت )ﭘﺮداﺧﺖ ۱۹۲۰ـ(۱۹۲۲

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓاﻧﺪﯾﺸﺎﻧۀ وی را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ
ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرای آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﻧﻬﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﯾﮏﮔﻮﻧﻪ نظریه درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻢ رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ »اﺧﺘﻼل ﺟﻨﮓزدﮔﯽ« را ﮐﻪ
ﺑﺮآﯾﻨﺪی از ﻓﺎﺟﻌۀ ﺟﻨﮓ در ﺳﻄﻮح رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ .از دﯾﺪ او،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﻟﯿﮑﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﻮی آن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﯾﮏ »ﺿﺮﺑﻪ رواﻧﯽ« )ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺖ( ﻓﻬﻢﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ
ﮔﺬﺷﺘۀ ﻓﺮد ﺑﺮ او وارد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ »ﺿﺮﺑﻪ«ی ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ راه را ﺑﺮای
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی رواﻧﯽ ﭘﺲ از ﺧﻮد و ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ از
آنﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.

 .۱ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ
رﺳﺎﻟۀ تأملات تازه دربارۀ جنگ و مرگ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﻓﺮوﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ .زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ روﻧﺪ روﺑﻪﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ
) ۱۹۱۴ـ  (۱۹۱۸اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوﯾﺪ ﺟﻬﺎن را درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﻨﺶ و
ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺷﻬﺮآﺷﻮب و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽﺳﻮز ﺑﺎزﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺑﺨﺮداﻧـﻪ و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨـﺪهای ﻧـﺪارد و ﻫـﺪﻓﯽ ﺟـﺰ ﭼﯿﺮهﺟـﻮﯾﯽ دﻧﺒـﺎل
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮد او در ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ ،ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﺨﺖ درﮔﯿﺮ
ﺟﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ دو ﭘﺴﺮ
او رواﻧۀ ﺟﺒﻬۀ ﺟﻨﮓ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو،
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻓﺮوﯾﺪ ،در ﺟﻨﮓ زﺧﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو
ـﺎ و
ـﻦ ﺧﻮشﮔﻤﺎﻧﯽﻫـ
ـﺖ آن ﻓﺮورﯾﺨﺘـ
ـﺪ ﻧﺨﺴـ
ـﺪ در ﺑﻨـ
ـﺖ .ﻓﺮوﯾـ
ـﺶ اﺳـ
ﺑﺨـ
ﭘﻨﺪارزدﮔﯽﻫﺎ را ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎنﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در
دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟۀ ﻣﺮگ و ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر آن در ﮔﯿﺮ و
دار ﺟﻨﮓ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﻧﮑﺎر ﻣﺮگ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر دﻓﺎﻋﯽ ِ دراﺻﻞ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ِ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﯿﺮی و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ!] [4ﻗﻬﺮﻣﺎنﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﺮوری ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
آﻣﯿﺨﺘـﻪ ﺑـﻪ اﺧﻼق و اﻧﻀﺒـﺎط ﻧﻈـﺎﻣﯽ در ﺷﺮاﯾـﻂ ﺟﻨﮕـﯽ و آرﻣﺎنﻫـﺎی
ـﺰ
ـﺰۀ وﻫﻢآﻣﯿـ
ـﺖ .اﻧﮕﯿـ
ـﺎﻧﯽ اﺳـ
ـﻖ ﻫﻤﺴـ
ـﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄـ
ـﺖ ﺗـ
ـﺎﻧﻪ اﺳـ
ﺟﻨﮓﺟﻮﯾـ
»ﻗﻬﺮﻣﺎنﺷﺪن« ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﮓآوری و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
ﺑﺪان ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﺎ »ﺳﺎﺋﻘۀ ﻣﺮگ« ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد و رزﻣﻨﺪه را
ﺑﻪ ﮐﺎم ﻧﯿﺴﺘﯽ ِ زودﻫﻨﮕﺎم درﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺶ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی دﺷﻤﻦﮐﯿﺶ

و زﯾﺎدهﺧﻮاه در اروﭘﺎ دﯾﮕﺮﺑﺎر روﯾﺎروی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮﯾﮏ
ﺑﻪﺷﯿﻮۀ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧۀ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و اﻧﺪﯾﺸۀ
ﺟﻬﺎنﺧﻮارﮔﯽ در آﻟﻤﺎن ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺎزهﺗﺮ در اﻓﻖ اروﭘﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯽدراﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ و ﻓﺮوﯾﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ و دو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎبدﻫﻨﺪۀ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺿﺪ ﺟﻨﮓ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟۀ »ﭼﺮا ﺟﻨﮓ؟« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ۱۹۳۳
در ﺑﺮﻟﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺎﻣۀ اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،و
ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ او از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ،ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن ،و
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻀﻤﻦ
اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﻮداﮔﺮان اﺳﻠﺤﻪ و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺟﻨﮓﺟﻮ اﺳﺖ.

آﻟﺒﺮت اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ،زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ

اﻣﺎ آرای ﻓﺮوﯾﺪ در »ﭼﺮا ﺟﻨﮓ؟« ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی دﻧﺒﺎﻟۀ آرای او در
ـﻪ
ـﻮط ﺑـ
ـﻢ ﻣﺮﺑـ
ـﺖ ،ﺑﻪروﯾﻬـ
ـﺎﻟۀ تأملات تازه دربارۀ جنگ و مرگاﺳـ
رﺳـ
ﺳﺮﭼﺸﻤۀ رواﻧﯽ ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﻈﺮﯾۀ ﮐﻠﯽ او در اﯾﻦﺟﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ در دﯾﮕﺮآﺛﺎر او در ﮔﻔﺖوﮔﻮ از ﺗﻘﺎﺑﻞ »زﻧﺪﮔﯽ« و »ﻣﺮگ« و ﯾﺎ ﻋﺸﻖ
ﺳﺎزﻧﺪه و ﮐﯿﻦ و ﺳﺘﯿﺰﺟﻮﯾﯽ وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ »ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ« و »ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎی ﻣﺮگ« ﺣﻀﻮر
ﺗﻮأﻣﺎن و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ اﺿﺪاد ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺖآورد اﯾﻦ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎ
ﺟﻨﮓ و وﯾﺮانﮔﺮی و ﻣﺮگﭘﺮاﮐﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اداﻣۀ
زﯾﺴﺖ .ﺟﺎنﻣﺎﯾۀ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻔۀ
ﭘﯿﺪاﯾﺸﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد ،اﻓﺰون ﺑﺮ دو اﺛﺮ ﯾﺎدﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ دﯾﮕﺮ او )ناخشنودی در فرهنگ،آینده یک پندار ،و ﻏﯿﺮه(
ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ،دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آنﻫﺎ دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺧﺠﺴﺘۀ »دوﻟﺖﻫﺎ«
)ﯾـﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎ درﮐـﻞ( ،دوﻟﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎزﯾﭽۀ اﻧﮕﯿﺰهﻫـﺎی
ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻏﺮاﯾﺰ ﺳﺮﮐﺶ و ﭼﯿﺮهﺟﻮﯾﺎﻧﻪاﻧﺪ ،در ﺑﻪراه اﻓﺘﺎن ﺟﻨﮓ
ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋهای دارد )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۲در زﯾﺮ(.

ﺑﻪدﯾﺪۀ ﻓﺮوﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر )ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ و ﺗﻌﯿﻦ ِ ﺑﻪﮐﻤﺎل ِ
ﺳﺎﺋﻘۀ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮی و آﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸۀ ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺮگﭘﺮاﮐﻨﯽ اﺳﺖ(
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺳﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺟﺎﻣﻌۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣـﺮﺣﻠۀ ﺑﺴـﯿﺎر اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳـﺎز و ﮐﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﺧـﻮد
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺸﺮﯾﺖِ درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺮوه اﻧﺴﺎﻧﯽ روزﮔﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ« ﻧﺘﺰل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
»ﻗﺒﯿﻠﻪ«ای ﺑﺪوی ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﺳﺮﮐﺮده و اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ
از ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮی و دﯾﮕﺮﮐﺸﯽ ،اﻧﺤﺼﺎرﺟﻮﯾﯽ ،و اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﯿﺮاب
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺮ ّﮔﯽ و
ﻧﺮﯾﻨﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﭼﯿﺮهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺪوی اﺳﺖ .از دﯾﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻖ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪهای واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن روزﮔﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن و روزﮔﺎر ﻧﻮ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮی و
ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦﻫﺎ در اﻧﺴﺎﻧﯿﺖﺳﺘﯿﺰی و وﯾﺮانﮔﺮی اﺳﺖ؛ و
در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠۀ ﻣﯿﺎن دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﻘﻂ اﺑﺰار ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮی و ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺗﺴﻠﻂ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و وﺣﺸﯿﺎﻧۀ
آنﻫﺎ .ﻓﺮوﯾﺪ در ﻣﻘﺎﻟۀ »ﭼﺮا ﺟﻨﮓ؟ « ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در آﻏﺎز ،در ﻗﺒﯿﻠﻪای ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه
در ﺑﻪﭼﻨﮓآوردن ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪن ﻋﺰم و ارادۀ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﯾﺮی ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ
اﺑﺰار واﻣﯽﮔﺬارد ،و ﭘﯿﺮوزی از آنِ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎ را
در دﺳﺖ دارد و ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﯿﺮهدﺳﺘﯽ ِ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد[5]«.
ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿۀ ﻧﺮﮔﯽ و درﻧﺪﮔﯽ ِ ﭼﯿﺮه ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎی روزﮔﺎر ﻧﻮ و ﻣﺘﮑﯽﺑﻮدن اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺑﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎرش ارﻧﺴﺖ
ﺟـــﻮﻧﺰ ﻣـــﯽآورد» :رخدادهای وحشتناک اخیر با وضعیت خاص یک تشکل
اجتماعی بسیار ابتدایی همخوانی دارند«][6
ﻓﺮوﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ )ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮐﺸﻤﮑﺶﺟﻮ( ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی
را ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و آن »ﮐﻢداﺷﺖ ﻫﻮشﻣﻨﺪی« و
»ﺳﻤﺎﺟﺖ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ«ی اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯿﺮﮔﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎنزدﮔﯽ ﺑﺮ
ـﺎ
ـﺪارﺟﻮﯾﺎﻧﻪ( ﺑـ
ـﯽ و اﻗﺘـ
ـﻄﻮح ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺰ )در ﺳـ
ـﺖ ،و ﻧﯿـ
ـﺮدورزی اﺳـ
ﺧـ
اﻣﺘﯿﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﺧﺎماﻧﺪﯾﺸﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ دارد.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺴﺖاﻧﺪﯾﺶ و ﭘﺴﺖﻣﻨﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ،و اﺧﻼق و آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪ.

»ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻬﺎﻧﯽﻣﺎن ﯾﮏ ﻋﺎرﺿۀ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺷﮕﻔﺖزده و ﻧﮕﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻒﺑﺎر آﻧﺎن .اﺷﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﻮشﻣﻨﺪی در
آﻧـﺎن ،ﺳـﻤﺎﺟﺖ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪﺷـﺎن ،و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﺷـﺎن ﺑـﺮای ادراک و ﻓﻬـﻢ
ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻣﯽ و
ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ اﺛﺒﺎتﻫﺎ و ﺗﺼﺪﯾﻖﻫﺎ واﻣﯽدارد .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﻒﺑﺎر و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ… در ﺑﺮاﺑﺮ ِ
اوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺸﺄتﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ و از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ و
اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻼش ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖْ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻧﺎزا و ﺑﯽﺛﻤﺮ اﺳﺖ…
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺣﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺎ را در
آن ﻓﺮوﺑﺮده اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ دﺳﺖ دوم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﯾﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
از ﻣﯿﺎنرﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮدﯾﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد[7]«.
ـﺮی
ـﺄﻟۀ ﺑﺮﺗـ
ـﺪﺑﯿﺮی و ﻣﺴـ
ـﻮﺷﯽ و ﺑﯽﺗـ
ـﺎرﺿﻪ«ی ﮐﻢﻫـ
ـﻦ »ﻋـ
ـﺪ ﻫﻤﯿـ
ﻓﺮوﯾـ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزﺟﻮﯾﺎﻧۀ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ را در ﻣﻘﺎﻟۀ »ﭼﺮا
ﺟﻨﮓ« از ﻧﻮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﻮﻧﺎن در ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﻏﺮاﯾﺰ ﺳﺮﮐﺶ در ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ،
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺣﺎل۫
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در درون ﯾﮏ
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﺮد
از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮی و ﺳﺘﯿﺰﮔﺮی رو

روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ
زﯾﺴﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﺣﺘﺎ واﺣﺪ،
و ﮔﺮوه ﮐﺸﺎﮐﺶ درﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﯿﺶ
آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ

اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ ،و اﻣﭙﺮاﻃﻮریﻫﺎ ﭘﺎی ﮔﯿﺮد.
»ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻧﺪازﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘۀ
دراز و دﻧﺒﺎﻟﻪدار از ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ… اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﭙﺎول و ﻏﺎرتﮔﺮی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﯿﻊﮔﺮداﻧﯿﺪن
ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﯾﮑﯽ از ﻃﺮفﻫﺎی درﮔﯿﺮ و ﭘﯿﺮوزی و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ آن… ﺷﻤﺎری
از آنﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﻐﻮﻻن و ﺗﺮﮐﺎن )ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ( ﺟﺰ ﻣﺼﯿﺒﺖ و
ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ ﺑﻪﺑﺎر ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻪ ]ﻣﺮاﻋﺎت[ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ[8]«.
ﻓﺮوﯾﺪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻨﮓﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺻﺤﻨۀ ﺟﻨﮓ و
زورآزﻣﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﻤۀ ﺟﻨﮓﻫﺎی

ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﺎﻧﻪ و اﻣﺘﯿﺎزﺟﻮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﺑﺎر ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .او ﻣﻮرد
اﺧﯿﺮ را در آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽﻫﺎی روﻣﯿﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﻃﯽ دو ﺳﺪه زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ »آﺷﺘﯽ
روﻣﯽ«] [9درﻣﯽآورﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺗﺸﮑﯿﻼت
ﻣﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮه را در آنﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓﻫﺎ در ﺳﺎﯾۀ ﻧﻈﻢ ﺗﺎزهﺗﺮی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽدارﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدﻣﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺪت
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ و ﭼﯿﺮهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮاوان ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ [10].اﻣﺎ ﻓﺮوﯾﺪ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاردی از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء اﺳﺘﺜﻨﺎءﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﯿﺶﺗﺮ دﺳﺖاﻧﺪازیﻫﺎ و ﭼﯿﺮهﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﯽ و
ﺟﻨﮓآوری ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ »آﺷﺘﯽ اﺑﺪی« ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎیﮔﯿﺮی
ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻨﺜﯽﮐﺮدن ﺑﺮوز ﺟﻨﮓﻫﺎ را دارد ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﮔﺬرا اﺳﺖ .واﻧﮕﻬﯽ ،در ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ۫ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ درﮐﻞ
دوام ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ِ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ اﻧﺪکاﻧﺪک
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .و ﻣﺎ
از دﯾﺮزﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوزه دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ
واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯽ و زودﮔﺬر )و ﻧﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر( ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﺧﻮرد و ﺟﻨﮓ و وﯾﺮانﮔﺮی را ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮوﯾﺪ در دﻧﺒﺎﻟۀ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺟﻮّ ﺷﺮاﯾﻂ و
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓاﻓﺮوزاﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )و اﯾﻦ درﺳﺖ در
زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺟﻮد »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« در ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزﯾﻨﺶ و »ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ« ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ( .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ »اﺟﻤﺎع«
و »اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ« در ﺑﻪوﺟﻮدآوردن ﯾﮏ »ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻧﯿﺎز
دارد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن داده
ﺷﻮد.
»در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت دو ﺑﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣﯽآﯾـﺪ .ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ
ﺑﻪوﺟﻮدآوردن ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﺳﺖ ،و دوم واﮔﺬارﮐﺮدن ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ… ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﻠﻞ ]ﻣﺘﺤﺪ[ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑۀ اﯾﻦ ﻗﺪرت
ﺑﺎﻻدﺳﺖِ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﻠﻞ از ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ]ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ[ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺖ .اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌۀ ﺗﺎزهﺗﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ دوﻟﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ را در دﺳﺘﺮس آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .وﻟﯽ اﻣﯿﺪ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﭼﺮا اﺻﻮﻻ َ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی

ﻫﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! آنﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎ و اﻟﺘﻔﺎت
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده
ﺑﻮده اﺳﺖ…«][11
ﻓﺮوﯾـﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻃﺮﺣـﯽ روانﺷﻨـﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺮای ﭘﺮﻫﯿﺨﺘـﻦ از ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎی
ﺟﻨﮓاﻓﺮوزاﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح دو ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
وﺣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و از ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ و ﮐﺸﺎﮐﺶ و ﺟﻨﮓ
ﺑﮑﺎﻫﺪ :ﯾﮑﯽ ﻣﻬﺎرﮐﺮدن ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮی اﺳﺖ ،و دوم اﯾﺠﺎد
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و
ﺳﺎزﻧــﺪه اﺳــﺖ .او ﭘــﺎیﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿــﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎﺗﯽ را ﺑﻪﯾــﺎری
»ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺪﮔﯽ«ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻬﺮآﻣﯿﺰ اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ ﺗﻮدهﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻓﺮوﯾﺪ اذﻋﺎن
دارد ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮی و وﯾﺮانﮔﺮی و ﯾﺎ
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺮاﭘﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ،و
ﻧﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ذاﺗﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آﻧﺎن را .او ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮐﮋراه و ﺧﻮدﺳﺮ را،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺷﻬﻮاﻧﯽ ،ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﮐﺸﯿﻢ ،ﺑﻪ
ﺳﻤﺖوﺳﻮﯾﯽ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺳﻮق دﻫﯿﻢ ،و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﯽواﺳﻄۀ آنﻫﺎ )ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮی و ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ و وﯾﺮانﮔﺮی( ﻣﻨﺤﺮف
ﺑﮕﺮداﻧﯿﻢ.
»در اﺷﺘﺒـﺎه ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد ﭼﻨـﺎنﭼﻪ ﻣـﺪﻋﯽ از ﺑﯿـﻦﺑﺮدن ﺗﻤـﺎﯾﻼت
وﯾﺮانﮔﺮ در آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ… ﺑﻮﻟﺸﻮﯾﺴﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ )در روﺳﯿﻪ( آرزوﻣﻨﺪ
ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮی آدﻣﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎعاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ در
اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺪار واﻫﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ .آﻧﺎن ﺧﻮد ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳﺮاﭘﺎ
ﻣﺴﻠﺢاﻧﺪ ،و ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺧﻮدی و ﻣﺘﻔﺎوت از
ـﺪت
ـﺘﮕﯽ و وﺣـ
ـﺎن از ﻫﻤﺒﺴـ
ـﺐ اﻃﻤﯿﻨـ
ـﺮای ﮐﺴـ
ـﺪ ﺑـ
ـﺎن ﻣﯽدﻫﻨـ
ـﻮﯾﺶ ﻧﺸـ
ﺧـ
ﭘﯿﺮوانﺷﺎن ﺿﺮورﺗﯽ ﭼﻨﺪان ﻧﺪارد… ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ]اﻣﮑﺎن[ ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن
ﺗﻤﺎﯾﻞ آدﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖاﻧﺪازی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻬﺎر
ﺷﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﮓ ﺑﻪﮐﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ[12]«.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾۀ ﮐﻠﯽ او درﺑﺎرۀ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺣﯿﺎت ﻏﺮﯾﺰی و ﻓﻄﺮی آدﻣﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ،ﺑﺎ
ـﺎﻧﻪ و
ـﺎ ﺧﻮشﺑﯿﻨـ
ـﺖ ﺗـ
ـﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳـ
ـﺶﺗﺮ ﺑـ
ـﻞ ﺑﯿـ
ـﻪ درﮐـ
ـﻪای ﮐـ
ﻧﻈﺮﯾـ
رﺳﺘﮕﺎریﺑﺎور .ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺣﯿﺎت ﻏﺮﯾﺰی و ﻓﻄﺮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮشﺑﺎوری را
ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﻼﯾﯽ و ﺑﯽﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ

دﺳﺖﮐﻢ ﺟﻨﺒۀ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺪان ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻓﺮوﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ از ﯾﮏ
»دوﻟﺖ آرﻣﺎﻧﯽ« از ﻧﺎﻣﻤﮑﻦﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺎل را در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ و
ﺧﻮدﮐﺎﻣۀ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .او ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺳﺮﮐﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻣۀ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﺮﺻۀ ﺧﻮد راه ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﺎ ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن او ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪ و
اﻧﺪﯾﺸۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ درﮐﻞ ﻧﺎﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،از دﯾﺪ او
ﻣﺴﺄﻟۀ ﺟﻨﮓ و ﭼﺸﻢدراﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘۀ آن ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار
و ﻣﺤﻮﻧﺎﺷﺪﻧﯽ را در دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮشﺑﺎوری ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮﺳﺨﻦ ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﺖ آﻧﺎن اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ« ﺳﻮق ﺑﺪﻫﺪ
وﺟﻮد ﻣﻠﻤﻮس و واﻗﻌﯽ ﻧﺪارد .ﻓﺮوﯾﺪ در ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮﮔﺮد ﭘﻨﺠﻢ
رﺳﺎﻟۀفراسوی اصل لذت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﻪدﺷﻮاری از اﯾﻦ
ﺑﺎور دﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﻪ
ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦﮐﻪ »ﺗﻠﻄﯿﻒﭘﺬﯾﺮی اﺧﻼﻗﯽ ْ« اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺗـﺎ ﻣـﺮﺗﺒۀ اﺑﺮﻣـﻦ ﺷـﺪن ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽﺑﺮد .او در ﺗﺄﯾﯿـﺪ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ
ﻧﺎﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ »ﺗﺤﻮل اﻧﻮاع« ﮔﺮﯾﺰ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻧﻘﺶ
ﺗﻠﻄﯿﻒﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎ و ﻏﺮاﯾﺰ در رﻓﻌﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ در دل ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎن
ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ داد.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺎﯾﻞآﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺘﯿﺠۀ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺳﺮﮐﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮی اﺳﺘﻮار ﺑﺮآن اﺳﺖ«.
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوﯾﺪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﺮﮐﻮب و وازدﮔﯽ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺧﺎم و ﺳﺮﮐﺶ ،ﺗﻠﻄﯿﻒﯾﺎﻓﺘﮕﯽ آنﻫﺎ ،و ﺧﻨﺜﯽﺷﺪن ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺑﯽواﺳﻄﻪﺷﺎن ﺑﻪﺳﻮد اﻫﺪاف واﻻی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎعﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
واﻻﮔﺮاﯾــﯽ در دﯾــﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳــﯽ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ او ،ﮐــﻪ ﯾــﮏ دﯾــﺪﮔﺎه
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ در ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧــﻮردار از ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣــﻞ و اﻧــﺪﯾﺸﻪوری و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻇﺮﻓﯿــﺖ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری و ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮرﮔﺮی اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺜﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻋﺎﻣۀ
ﻣﺮدﻣﺎن .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﻼقﮔﺮاﯾﺎن ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺶ و

ﺧﻮشﺑﺎور ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﺋﻘﻪ و ﮐﺸﺶ ﮐﻤﺎلﮔﺮای در ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎنِ ﻧﻮﻋﯽ
و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎور داﺷﺖ.
»ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﺶ ﻓﻄﺮی ﻧﺪارم
و ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ روی ﺧﻮش
ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ[13]«.
و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار روانﮐﺎوی ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮﯾﯽ را در ﺑﯿﺶﺗﺮ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻧﺎﻣﯿﺮا و ﻫﺮدم آﻣﺎدۀ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﻣﻬﺎر و ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی آن را در ﭘﺮﺗﻮ وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺳﺎﻧﺴﻮرﮔﺮی »اﺑﺮﻣﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .در ناخشنودی
در فرهنگ )ﭘﺮداﺧﺖ  (۱۹۳۰ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»… ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﺴﯽ ﺳﯿﻪﮐﺎریﻫﺎی زادۀ ﮐﻮچ اﻗﻮام را ﺑﻪﯾﺎد آرد ،و
دﺳﺖاﻧﺪازی ﻫﻮنﻫﺎ را ،ﯾﻮرش ﻣﻐﻮﻻن زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن و ﺗﯿﻤﻮر
ﻟﻨﮓ را ،ﻓﺘﺢ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪدﺳﺖ ﺻﻠﯿﺒﯽﻫﺎ را ،و ﺣﺘﺎ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ را .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮ )وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰۀ
ﻣﺮگ و وﯾﺮانﮔﺮی در ﺑﺸﺮ( ﺟﺰ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد…
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞﮐﺮدن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ
ﻏﺮاﯾﺰ ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮﯾﺎﻧۀ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪازد[14]«.

 .۲ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی
در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻓﺮﺧﻨﺪۀ دوﻟﺖﻫﺎی روزﮔﺎر ﻧﻮ در ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪن آﺗﺶ
ﺟﻨﮓ اﺷﺎره رﻓﺖ .ﻓﺮوﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از دﯾﺮﺑﺎز در ﮐﺎﻧﻮن روﯾﺪاﺷﺖ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ ﺟﻨﮓﭘﮋوﻫﺎﻧﻪاش ﻧﯿﺰ )تأملات تازه
دربارۀ جنگ و مرگ( ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﯾﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﺎزد ،ﮐﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺎت و اﻃﻮار ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ دوﻟﺖِ
درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ را ،ﮐﻪ ﺑﻪﺑﻬﺎﻧۀ ﻣﺸﻐﻠﻪ و دﻏﺪﻏۀ ﺟﻨﮓ از زورﮔﻮﯾﯽ و اﺟﺤﺎف
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮوری ﺧﻮد رویﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
»ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ،و دوﻟﺖﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ادارهﺷـﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﮐﻤﺎل ﻫﻮل و ﻫﺮاس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ
آن ﺟﻨﮕﯽ ]ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺨﺴﺖ[ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺗﺼﻮر
روﺷﻨﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .دوﻟﺖِ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮﺗﮑــﺐ ﻫﻤۀ آن ﺑﯽﻋــﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮیﻫــﺎﯾﯽ ﺑﺸــﻮد ﮐــﻪ

ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺷﺮاﻓﺖ ﻓﺮد را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺷﻤﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﮐﻪ ﻧﯿﺰ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﻪﻋﻤﺪ ﺑﻪ دروغ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .داﻣﻨۀ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﮑﺎری در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎی
روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺪن ]و ﺟﻨﮓزده[ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎنﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻦ ﺛﺮوتﻫﺎ و داراﯾﯽﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮارداﺷﺖ و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ[15]«.
در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮادﯾﺪ و دلآﮔﺎﻫﯽاش ،در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .ﻣﻌﻨﺎی واژۀ »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« ﻧﯿﺰ در
ﮐﻼم او داﻣﻨﻪای ﻓﺮاﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﯽ
»اﻧﺴﺎن« )ﯾﺎ »ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺑﻪﮔﻔﺘۀ ﺧﻮد وی( ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ
دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖﮔﺴﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ واژﮔﺎن »دوﺳﺖ« و »دﺷﻤﻦ« ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺘﻌـﺎرف ﺧـﻮد ﻓﺮاﺗـﺮ ﻣﯽروﻧـﺪ و ﺟﺘـﺎ ﻣـﺮز و ﻓﺎﺻـﻠۀ ﻣﯿـﺎن آنﻫـﺎ
ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺰد .از اﯾﻦﭘﺲ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ »دﺷﻤﻦ« ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ،
آن »دﺷﻤﻦ« ﺟﺰ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮان و ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز و ﺗﺮکﺗﺎز ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪﺳﺘﯿﺰ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
دﺳﺖاﻧﺪازی و دﺷﻤﻦﮐﯿﺸﯽ در ذات و ﺳﺮﺷﺖ اﺧﻼقﮔﺮﯾﺰ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه و ﭼﯿﺮهﺟﻮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ﻧﺒﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
ﺗﺪﺑﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ را در دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮان و ﺧﻮدﺑﺎور و ﺟﻨﮓﺟﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻨۀ ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺧﺘﺮزﻣﯿﻦ )ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮاردی
ﻧﺎﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی روﺣﯽ ﺑﻪﺑﺎر آورده اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ﺳﻨﺠﺶ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ از دو اﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﮋوﻫﺎﻧۀ او،
ﯾﻌﻨﯽ ناخشنودی در فرهنگ وآیندۀ یک پندار ،ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد و
ﻣﺎ دﻧﺒﺎﻟۀ آن را در ﻣﻘﺎﻟۀ »ﭼﺮا ﺟﻨﮓ؟« ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻓﺮوﯾﺪ در
ﮐﺘﺎب ناخشنودی در فرهنگ از وﺟﻮد »دوروﯾﯽ« در دل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﻤﺪن
ﺑﺎﺧﺘﺮی و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿۀ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻇﺎﻫﺮﻧﻤﺎﯾﯽ و دوروﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞﺑﻮدن آن
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﭘﻮﺷﯽ و ﮐﺘﻤﺎن واﻗﻌﯿﺎت دم ﻣﯽزﻧﺪ .ﻧﯿﺰ او اﯾﻦ دوروﯾﯽ و
ﺣﻘﯿﻘﺖﭘﻮﺷﯽ ﮔﺮوﻫﯽ را ﻧﺸﺎﻧۀ آﺷﮑﺎر ﯾﮏ ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣـﯽآورد .او ﻫﻤﯿـﻦ ﻧﻈـﺮ را در رﺳـﺎﻟۀ تأملات تازه دربارۀ جنگ و
مرگ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﺗﻤﺪن اﻣﺮوزۀ ﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﻮرت از دوروﯾﯽ
ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﺗﻤﺪن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮاﯾﻦ دوروﯾﯽ اﺳﺖ… ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روی رﻧﮓ و رﯾﺎ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽآراﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و
راﺳﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاﻧﺪ! «][16
ﻓﺮوﯾﺪ در ﻣﻘﺎﻟۀ »ﭼﺮا ﺟﻨﮓ؟ « ﺑﻪ وﺟﻮه ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ »دوروﯾﯽ«
ﻣـﯽﭘﺮدازد ﮐـﻪ در دل دوﻟـﺖ )دوﻟـﺖ ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺟﻨـﮓاﻓﺮوزی(
ﺑﺮﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد وﺿﻊﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﻪﻣﻨﻈـﻮر ﭘﯿـﺶﮔﯿﺮی از آﺷـﻮب و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣـﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﭘﺮﺧـﺎشﮔﺮی و
ﺗﺤﻤﯿﻞﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺧﻮد ﺑﺪانﻫﺎ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ،
در ﻋﻤﻞ ﻣﺮزﺷﮑﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰی ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ رو ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺿﺪﺑﺸﺮی ﺑﻪﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺠﺴﻢ ﯾﮏ دوروﯾﯽ ﺑﯽﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و ﺿﺎﯾﻌﻪآﻓﺮﯾﻦ
اﺳﺖ .دوروﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ »اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮی ﻣﺘﻤﺪن« را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای
ﻓﺮودﺳﺖ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﺗﻨﺰل ﻣﯽدﻫﺪ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺣﺘﺮامآﻣﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻗﺮﯾﻦ وﻫﻢ و ﭘﻨﺪار ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و
ﮐﺎرآﯾﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪﻫﯿﭻ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮوﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
واﻗﻌﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،درﮔﯿﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ،و ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻋﻄﺶ ﻗﺪرتﺟﻮﯾﯽ و
ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ و آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎری،
ـﻮﯾﻨﯽ،
ـﺮﭼﺸﻤۀ ﺗﮑـ
ـﻪ در آن ﺳـ
ـﺖ ﮐـ
ـﻪای اﺳـ
ـﮓ آﯾﻨـ
ـﺘۀ ﺟﻨـ
ـﺪاد ﻧﺎﺧﺠﺴـ
رﺧـ
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﺎﻧۀ اﯾﻦ
رﺧﺪاد را ﻣﯽﺗﻮان وراﻧﺪاز ﮐﺮد و درﯾﺎﻓﺖ ،و ﺟﻨﮓ ﺑﻪاﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی واﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮏﺳﺮای ﻏﺮاﯾﺰ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ ﺑﺪوی و
ﮔﺮدنﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻧﻈﻢﮔﺮﯾﺰی و ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻫﺮج و ﻣﺮج اﺳﺖ ،ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﮐﻪ
در ذات »ﺳﺎﺋﻘۀ ﻣﺮگ« ﻻﻧﻪ دارد.

 .۳از ﺗﺠﺮﺑۀ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﻨﺪارزداﯾﯽ
ﻓﺮوﯾﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ را ﻗﺮﯾﻦ وﻫﻢآﻟﻮدﮔﯽ و
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺰ ﺻ ِﺮف ﺑﺮوز ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ را ﻧﺸﺎﻧۀ آﺷﮑﺎر ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﭘﻨﺪارﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽآورد .زﯾﺮا ﺟﻨﮓ و ﺗﮑﺮار آن در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و روزﮔﺎر
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺧﻮشﺑﺎوریﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آنﻫﺎ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ در زﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ و آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﯽ و

ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺗﺎزد و رﻫﺴﭙﺎر ﯾﮏ آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ﺗﻬﯽ از ﺗﻨﺶ و
ﮐﺸﺎﮐﺶ و آﺷﻔﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮوﯾﺪ در  ،۱۹۱۵در ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟۀ تأملات تازه
دربارۀ جنگ و مرگ ،از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺪارﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی
ﺳﺴﺖﺑﻨﯿﺎد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ واژۀ »ﭘﻨﺪارزداﯾﯽ« روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ )ازﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر دﯾﮕﺮ
او ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻫﻤﯿﻦ واژه و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﺒﯽاﻧﺪ ﯾﮑﯽ ناخشنودی در
فرهنگ اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮی آینده یک پندار( .او ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﮑﺮر اﯾﻦ واژه
در ﮔﻔﺖوﮔﻮ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺒﺚ و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و
آﻏﺎز و ﻓﺮﺟﺎم ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧۀ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ.
ﻓﺮوﯾﺪ
را در
و در
دارد.

در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ رﺳﺎﻟۀ تأملات تازه دربارۀ جنگ و مرگ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎندادن ﭘﻨﺪارزداﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد،
اﯾﻦﺟﺎ او ﺑﻪ ﻓﺮورﯾﺰی ﺧﻮشﺑﺎوریﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

»]ﺟﻨﮓ[ ﺑﺎ ﺳﯿﺮابﺷﺪن از ﯾﮏ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻦ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻫﺮآنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺳﺪ
راه آن اﺳﺖ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد ،ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺮای
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻪ آﯾﻨﺪهای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻪ آﺷﺘﯽ و آراﻣﺸﯽ… ﺣﺎﻻ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آن ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﺼﻮر آن را ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدادﯾﻢ
ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﻨﺪارزداﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻧﺪوه و ﭘﻨﺪارزداﯾﯽ دردآوری
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠۀ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻤﺪن ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﻣﺎ دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪوه و ﭘﻨﺪارزداﯾﯽ ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﻪ وﻫﻢ و ﭘﻨﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﮐﺮده ﺑﻮدهاﯾﻢ[17]«.
در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﮐﺸﺶﻫﺎی ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪای اﺷﺎره رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺗﻤـﺪن ﻣـﺎدی ﭼﯿـﺰی از ﻣﻮﺟـﻮدﯾﺖ و ﺷـﺪت و ﺣـﺪتﺷﺎن ﻧﮑﺎﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﻓﺮاﻫﻢآﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺎزهﺗﺮ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و
ﺟﻮش درﻣﯽآورد و وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮوﯾﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ در ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺎرد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و
ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد وﯾﺮاﻧﯽ
و ﻧﺎﺑﻮدی در اﺑﻌﺎد دﻫﺸﺘﻨﺎک و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و
ﻧﻮﻣﯿـﺪی رﯾﺸـﻪ در ﭘﻨـﺪارﻫﺎی اﻓﺘﺘﺎحﮐﻨﻨـﺪهای ﻧﯿـﺰ دارد ﮐـﻪ ﺑـﺮ
دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓﺟﻮی و آﺗﺶاﻓﺮوز ﭼﯿﺮهاﻧﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را
ﭼﻮﻧﺎن ﺑﺰرگراﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎی وﻫﻢآﻣﯿﺰ ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ! ﺳﺮاﻧﺠﺎمِ ﻧﺎﺧﺠﺴﺘۀ ﺟﻨﮓ و ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی و روﺣﯽ ِ

زادۀ آن از ﭼﻬﺮۀ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار و اﻧﺪﯾﺸۀ واﻫﯽ ﻧﻘﺎب ﺑﺮﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،و اﯾﻦ
درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ از ﻓﺮﺟﺎم دﻟﺴﺮدﮐﻨﻨﺪۀ
رﺧﺪاد ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ »ﭘﻨﺪارزداﯾﯽ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﭘﻨﺪارﻫﺎ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻣﺎ را از اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و رﻧﺞآور
دور ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺪارﻫﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود
روﯾﺎروی واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،آنﻫﻢ ﺑﺪون ﮔﻠﻪﻣﻨﺪی و
ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ[18]«.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿـﻢ ﻓﺮوﯾـﺪ از ﭘﺪﯾـﺪۀ ﻓﺮورﯾـﺰی ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽﻫـﺎی وﻫﻢآﻟـﻮده و
ﭘﻨﺪارزداﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻫﻢاو واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ وﻫﻢآﻟﻮدﮔﯽ
و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺎدی را ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶﺟﻮﯾﯽ و ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و وﯾﺮانﮔﺮی ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺎبآوردن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮانﻓﺮﺳﺎ )ﺑﻪﺟﺎی
رویﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮی و ﻧﺎﺑﻮدی زودﻫﻨﮕﺎم( اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﯿﺒﺎ و ﺑﺮدﺑﺎر واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺮﮔﯽ اﺳﺖ
ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻦدادن ﺑﻪ آن ﺻﻮرت از ﻣﺮگ و
ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮی و ﺑﺎورﻫﺎ و ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﻣﺮگآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ
آدﻣﯿﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮاوان ﻓﺮق دارد.
ﺑﺨﺶ دوم رسالۀ تأملات تازه دربارۀ جنگ و مرگ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ« آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻓﺮوﯾﺪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮﮐﺸﯽ در
آوردﮔﺎه ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ،ﻣﯿﺎن »اﻧﺴﺎن ﺑﺪوی« و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه )ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻣﺮگ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎن را ﺗﻬﯽ از ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮانﮔﺮی در
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآورد .ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺴﺎن ﺑﺪوی ﺑﺎ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد دوﮔﺎﻧﻪ و
دوﭘﻬﻠﻮ اﺳﺖ .او ﻣﺮگ را از ﯾﮏﺳﻮ ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد ،و از دﯾﮕﺮﺳﻮ آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﯾﺪ ﻓﺮوﯾﺪ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ﺑﺪوی از اﯾﻦﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮﺧﻮدی )ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،دﺷﻤﻦ ،رﻗﯿﺐ( را ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﺧـﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ» .ﻣـﺮگ دﯾﮕـﺮی در دﯾـﺪۀ او ﺟـﺪی
ﻣﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﻣﺮگ اﺑﺰار ﺳﺮﺑﻪﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد
ﺗﻨﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻣﯽدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢاو در ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻧﺴﺎن
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ درﻧﮓ و دودﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽداده اﺳﺖ…« و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯿۀ ﺑﺸﺮﯾﺖ آﮐﻨﺪه از دﯾﮕﺮﮐﺸﯽ اﺳﺖ .آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان

ﻣﺎ ﻫﻨﻮز زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﺟﺰ ﺗﺮاﺗﺐ
و ﺗﺪاوم دﯾﮕﺮﮐﺸﯽﻫﺎی دﺳﺖﺟﻤﻌﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ «.ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ،و درﺳﺖ ﺑﺴﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺪوی ،ﻣﺮگ ﺧﻮد را
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺮگ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ »رﻗﯿﺐ« و »دﺷﻤﻦ« را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺟﻨﮓ ﻣﺎ را واﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﭼﻮﻧﺎن ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﻧﺎﻣﯿﺮا ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ آﻫﻨﮓ ازﻣﯿﺎن ﺑﺮدن »دﺷﻤﻦ« دارد و ﮐﺸﺘﻦ او را
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺑۀ ﺟﻨﮓ دﯾﺮ
ﯾﺎ زود ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ» .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺧﻮد ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد« .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻧﯿﺎی آدﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﺶ و ﮐﺸﺎﮐﺶ و
ﮐﺸﻤﮑﺶﺟﻮﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آدﻣﯿﺎن در دل اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺟﺰ ﺗﺎبآوردن ﯾﮏ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﺷﻮار.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮوﯾﺪ
ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮑﺮر او ﺑﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭘﻨﺪارزداﯾﯽ و واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ در
آوردﮔﺎه ﺟﻬﺎن ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﻓﺎدارﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟۀ تأملات تازه دربارۀ جنگ و مرگ را ﺑﺎ ﯾﺎدآوری
ﻧﮑﺎت ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
» ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔۀ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﺎبآوردن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ .وﻫﻢ و ﭘﻨﺪار،
آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را
ﺳﺮاﭘﺎ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ… اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﮐﻬﻦ را ﺑﻪﯾﺎد آورﯾﻢ” :اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ از آﺷﺘﯽ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎدۀ ﺟﻨﮓ ﺑﺎش[19]“.اﮐﻨﻮن
وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ” :اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺗﺎب آوری آﻣﺎدۀ ﻣﺮگ ﺑﺎش“! ][21]«[20
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