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چکیده
«کارل گوستاو يونگ» ،يکي از برجستهترين متفکـران ماارـر اسـت کـه مو ـو
کهنالگوها و بازتولید آنها در قالب اسطورههای سیاسـي مـدرن را بررسـي کـرده
است .از منظر يونگ ،کهنالگوها مقوالتياند که از گذشتههـای دور و از اعقـاو و
نیاکان (حیواني و انسانيِ) ما به ارث رسیدهاند و بخشي از ناخودآگاه ما را تشکیل
ميدهند .کهنالگوها در گذشـتههـای ديـرين در قالـب افسـانههـا و اسـطورههـا
خودنمايي ميکردند؛ اما  -برخالف پیشبیني روشنگری  -آنهـا نـه تنهـا از بـین
نرفتند ،بلکه زندگي سیاسي مدرن را نیز دستخوش تحوالت بسیار نمودنـد .يکـي
از برجستهتـرين ايـن تحـوالت ،شـکلگیـری ايـدلولو یهـای سیاسـي مـدرن و
جنبشهای تودهای است .به بیان ساده ،کهنالگوها در عصر مدرن به شکلي ديگر
به حیات خود ادامه دادهاند .بر ايـن اسـام مقالـۀ حا ـر قصـد دارد بـر مبنـای
چارچوو نظری يونگ ،ارتباط اسطورههای سیاسي مدرن را با کهنالگوها بررسي
کند .پرسش ارلي مقالۀ حا ر اين است :چگونه کهنالگوهـای گذشـته ،در روان
انسان مدرن بازتولید شود؟ فر یۀ مقالۀ حا ر اين است که اين کهـنالگوهـا در
میر ناخودآگاه انسان رسوو کردهاند و رهبران فرهمند (کاريزماتیک) مدرن بـا
بازمفصلبندی کهنالگوها ،مجدداً آنها را فاال ميسـازند .رهیافـت مقالـۀ حا ـر
انديشهشناسي است .بدين مانا که فرايند شکلگیری کهنالگوها در عصر مـدرن
را بازسازی ميکند .روش مقاله نیز تحلیل محتوای کیفي است .بدين مانا که بـه
تحلیل (استنباط ،استدالل بر له يا علیه) انديشهها و مفاهیم مرتبط با کهنالگوها
* نويسنده مسئول :استاديار گروه علوم سیاسي ،دانشگاه يزد
** کارشناسي ارشد علوم سیاسي ،دانشگاه يزد
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ميپردازد .ميتوان مهمترين يافتـۀ تحقیـ حا ـر را چنـین برشـمرد :در عصـر
مدرنیتۀ متأخر ،کهن الگوها همچنان در ناخودآگاه روانـي انسـان حرـور دارنـد و
بحرانهـای اجتمـاعي  -روانـي (هماننـد سرگشـتگي میـان سـنت و مدرنیسـم)
ميتواند اين فررت را در اختیار رهبران فرهمند (کاريزماتیک) اقتـدارللب قـرار
دهد تا آنها را مجدداً فاال سازند .به بیان ساده ،در عصر حا ـر همچنـان زمینـۀ
شکلگیری ايدلولو یهای تمامیتخواه  -بر مبنای کهنالگوها  -مهیاست.
واژههای کلیدی :اسطورههای سیاسـي ،کهـنالگـو ،ناخودآگـاه روانـي ،رهبـران
فرهمند و يونگ.
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مقدمه
روشنگری با لرح عقالنیت جهانشمول ،اين تصور عمومي را ايجاد نمود که مدرنیسم بـا
تقدمزدايي از آيین و مناسک قديمي ،راه را بر اسطورهها و افسـانههـای گذشـته بسـته
است .اين خوشبیني تا ابتدای قرن بیستم پابرجا بود ،تا اينکه ظهور دولتهای توتـالیتر
(تمامیتخواه) ،رهبران فرهمنـد (کاريزماتیـک) 1و جنبشهـای تـودهای بـر ايـن تصـور
خوشبینانه خط بطالن کشید .با اين حال پس از شکلگیری ايـن نظـامهـا يـک سـاال
اساسي در نزد ناظران اين تحوالت شکل گرفت :ريشۀ ارلي شکلگیری اين جنبشهـای
تودهای و نظامهای توتالیتر در کجاست؟ هـر يـک از متفکـران بنـا بـر مفرو ـات خـود
پاسخي متفاوت بدين پرسش دادند؛ عدّهای مسالل اقتصادی ،عدّهای مسالل ايدلولو يک،
عدّهای مسالل سیاسي -مذهبي و ...را عامـل شـکلگیـری ايـن جنـبشهـای تـودهای و
نظامهای توتالیتر ميدانستند .برخي از روانکاوان بر نقش عوامـل روانـي در شـکلگیری
اين جنبشها انگشت گذاشتند و ريشههـای شـکلگیـری ايـن جنـبشهـای تـودهای و
نظامهای توتالیتر را در ناخودآگاه2و گذشتۀ رواني انسانها جستوجو نمودند.
کارل گوستاو يونگ ،روانکاو سويیسي ،يکي از همین روانکاوان است کـه مطالاـات
اساسي دربارۀ روان انسان انجام داده است .مطالاات وی هـر چنـد مسـتقیماً بـا مسـالل
سیاسي ارتباط چنداني ندارد ،به نظر ميرسد از لري آنها ميتوان بـه نقـش و اهمیـت
عوامل رواني در شکلگیری اسطورههای سیاسي در عصر جديد پي بـرد .از نظـر يونـگ،
يکي از مهمترين غرايز انسـاني ،کهـنالگوهـا 3يـا بـه تابیـری میـراث بازمانـده در روان
انسانهاست .بر اسام روانکاوی يونگ ،بخش عمدۀ روان انسان را قسمتهای غريـزی و
غیر عقالنيای تشکیل ميدهد که در رورت فاـالشـدن ميتوانـد کهنالگوهـايي ماننـد
اسطورههای مذهبي و پیرساالری4را دوباره بازتولید کند.
بر اسام آنچه بیان شد ،مقاله حا ر با بهرهگیری از انديشۀ روانکاوانۀ يونگ به ايـن
مسئله ميپردازد که چگونه کهنالگوها در عصر مدرن بازتولید ميشـوند؟ مخـالرات آن
برای عصر مدرن چیست؟ و چگونه ميتوان از پیامدهای زيانبـار آن مماناـت بـه عمـل
1.charismatic
2.unconscious realm
3.Arche type
4.patrimonyalism
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آورد؟ به بیان ديگر ،مقاله حا ر قصد دارد تا ارتباط میان اسطورههای سیاسـي مـدرن و

کهنالگوهای گذشته را نشان دهد و راههای بازفاالسازی اين کهنالگوها را آشـکار کنـد
و راهکارهايي برای جلوگیری از چنین و ایتي اراله دهد.
بر اسام آنچه بیان شد پرسشهای ارلي مقالۀ حا ر عبارتنـد از :بـر اسـام نظريـۀ
روانکاوانۀ يونگ ،چه نسبتي میان کهنالگوها با اسطورههای سیاسي جديد وجـود دارد؟
کهنالگوها چگونه ميتوانند در عصـر جديـد بازتولیـد شـوند؟ چگونـه مـيتـوان از بازتولیـد
کهنالگوها در دنیای حا ر جلوگیری کرد؟ فر یۀ مقالۀ حا ر اين اسـت کـه اسـطورههـای
سیاسي مدرن ،همان کهنالگوهايي هستند که رهبران فرهمند بازمفصلبندی کردهاند .بـدين
مانا رهبران فرهمند ،نقش اساسي در بازفاالسازی رسوبات کهنالگوها در روان (ناخودآگـاه)
انسان مدرن بر عهده داشتهاند .به بیان ساده ،شکلگیری جنبشهـای تـودهای و پديدآمـدن
رهبران فرهمند ،ارتبالي زيربنايي بـا کهـنالگوهـای گذشـته دارنـد .رهیافـت مقالـۀ حا ـر،
انديشهشناسي است .بدين مانا که فرايند شکلگیری کهنالگوها در عصر مـدرن را بازسـازی
ميکند .روش مقاله نیز تحلیل محتوایکیفي اسـت .بـدين مانـا کـه بـه تحلیـل (اسـتنباط،
استدالل بر له يا علیه) انديشهها و مفاهیم مرتبط با کهنالگوها ميپردازد.
چارچوب نظری :روانکاوی یونگ
به راستي يونگ با چه مسئلهای مواجه بوده اسـت؟ انديشـۀ وی دربـارۀ کهنالگوهـا،
اسطورههای سیاسي و جنبشهای تودهای چه کمکي به مـا مـيکنـد؟ آيـا بـا بـازخواني
انديشۀ يونگ ميتواند به اين ساال پاسـخ داد کـه چـرا عقالنیـت مـدرن  -کـه منـادی
دموکراسي ،آزادی و رهايي انسان از دامـان اسـطورههـای کهـن بـود  -خـود بـه دامـن
اسطورههای جديد فرو غلتید؟ آيـا امکـان بازتولیـد ايـدلولو یهـای توتـالیتر  -نازيسـم،
فاشیسم ،کمونیسم و - ...ظهور رهبران فرهمند اقتدارللب ،جنبشهای تـودهای و ماننـد
آنها همچنان وجود دارد؟ راه جلوگیری از تکـرار چنـین وقـايه هولنـاکي چیسـت؟ ايـن
پرسشها ،رورت بازسازی يک چارچوو نظـری بـرای تحلیـل ظهـور ايـدلولو یهـای
توتالیتر ،رهبران فرهمند اقتدارللب و جنبشهای تودهای همـهگیـر را در فرهنـگهـا و
جوامه مختلف آشکار ميسازد .بـه نظـر مـيرسـد نظريـۀ يونـگ دربـارۀ کهـنالگوهـا و
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اسطورههای سیاسي جديد ميتواند بـرای انسـان قـرن  21نیـز راهگشـا باشـد .زيـرا وی
مفاهیمي اراله ميدهد که در کنار هم قرار گرفتن آنها با واقایتهای سیاسـي جديـد تـا
حدودی تطاب دارد .بر اين اسام چـارچوو نظـری ايـن مقالـه از تالقـي چنـد مفهـوم
اساسي روانکاوی يونگ ياني من يا خودآگـاه انسـان ،ناخودآگـاه جماـي 1و ناخودآگـاه
فردی ،2لیبیدو ،3کهنالگوها ،سايه 4و نماد 5شکل ميگیرد.
خودآگاه و ناخودآگاه (حوزههای هشیار و ناهشیار روان انسان)

خودآگاه انسان به اعمال ،رفتارها ،عوالف و هیجاناتي اشاره دارد که نه تنهـا وا ـو و
عیان ،بلکه در دسترم هستند .در مقابل ،ناخودآگاه شامل حوزهها و اعمالي است کـه از
دسترم انسانها خارجاند و بخش عمدهای از روان انسان را تشکیل ميدهنـد کـه تـأ یر
عمدهای بر رفتار انسانها دارند .البته بايد گفت که اين ناخودآگاه در نـزد يونـگ شـامل
ناخودآگاه فردی و جماي ميشود .ناخودآگاه فردی ،ويژگيهايي را شـامل مـيشـود کـه
زماني در حیطۀ خودآگاه فرد بودهانـد ولـي بنـا بـر شـرايط و عـواملي ،لـرد و فرامـوش
شدهاند .در اين بخش از ناخودآگاه ممکن است خالرهها ،عقدهها ،عوالـف ،احساسـات و
سرگذشتهايي وجود داشته باشد که انسانها به آنها ناآگاه هستند ولي بر رفتار و کـردار
انسانها تأ یر ميگذارند .پس ميتوان گفت اگر فرد کامالً از تمام تجارو خـود بـيخبـر
باشد و اين جريان همراه با احسام باشـد ،او دقیقـاً فـردی ناخودآگـاه اسـت .در مقابـل
هرگاه فرد به عوالف مایني آگاهي دارد ،تا جايي کـه ايـن عوالـف دخالـت دارنـد ،وی
خودآگاه است؛ و اگر فردی به عوالف مایني آگاهي ندارد ،تـا آنجـا کـه ايـن محتويـات
دخالت دارند ،وی ناخودآگاه است (فروم و ديگران .)143 :1368 ،به عبارتي همـه انسـانهـا،
جدا از تفاوتهای نژادی ،قومي ،زباني و جنسي دارای میر ناخودآگاهي هستند کـه در
چارچوو اين تفاوتها نميگنجد .انسان يک بنیاد مشترک «ناخودآگاه جماـي» دارد کـه
به رفتارهای او جهت ميدهد ،ولي چندان قابل مشاهده نیست.
1. Collective consciosness
2. Individal consciosness
3.Libido
4.shadow
5. symbol
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لیبیدو

از منظر يونگ ،شکلگیری فرهنگ و تمدن بر پايـۀ انحرافـاتي اسـت کـه در نتیجـۀ
آزادشدن نیروی رواني که «لیبیدو» نام دارد شکل گرفتـه اسـت .لیبیـدو بـه لـور وا ـو
همان نیروهای رواني انسانهاست که از آنها با عنوان انر ی رواني هم ياد مـيشـود .ايـن
انحراف ،سه عامل ارلي دارد که همگي ناشي از تراد و کشاکشي اسـت کـه در سراسـر
روان و زندگي انسان جريان دارد .اين ترادهای سهگانه شامل آمیزۀ تنشهـای ناشـي از
تراد میان «روح» و «ماده» ،بین «غرايز ريشهای» و «تمـايالت مـورو ي بازدارنـدۀ غرايـز» و
میان «غرايز فرد» و «مقتریات اخالقي جاماه» است که زايندۀ انر ی رواني مـازادی اسـت
که برای بناکردن تمدن و فرهنگ در دسترم بشر قرار دارد (اوداينیک.)19 :1379 ،
از منظر يونگ ،پیدايش تدريجي خودآگاهي فردی امری ناگزير است ،زيـرا ايـن فـرد
است که به راستي همچون موتور تولید انر ی رواني ا افي عمل ميکنـد .فـرد ،مرکـزی
است که تاار ات و کشاکشهای گوناگون -میـان روح و مـاده ،غريـزه و تـوارث ،فـرد و
گروه -که زايندۀ انر ی رواني است ،حول آن دور ميزند .در آغاز ،ايـن کشـاکش ا ـداد
چندان نیرومند نیست و فرد از خواستههای متاارض آنها ناآگاه مـيمانـد .وی مـيتوانـد
آنها را مهار کند يا بر نمادهای جماي يا اشیای مورد پرستش فرافکند .ولي با متکاملتـر
شدن خودآگاهي گروهي و شکلگیری نمادها ،به همراه دگرگونيهايي که مقـارن بـا آن
در رفتار گروه ايجاد و فشـارهای جديـدی کـه در نتیجـۀ آن بـر روان و غرايـز فـرد وارد
ميشود ،تراد روزافزون میان ا داد تـنشزا نهايتـاً يکبـاره در خودآگـاه فـردی سـرباز
ميکند .فرد با شگفتي و ترم درمييابد که خودش تجسم ناهمسازی میان خواستههای
غريزی و مقتریات روان و جاماۀ خويش است (همان .)24-23 :بنابراين تمدن بشـری بـر
پايۀ انحراف از لیبیدو (انر ی رواني) شکل گرفته است که اگـر ايـن انـر ی بـر خودآگـاه
انسانها مسلط شود ،ميتواند انسانها را به و ه ماقبل تمدن و فرهنگ برگرداند.
«من» و «سایه»

در انديشۀ يونگ ،مفاهیم «من» و «سايه» جايگاهي خاص دارد .اين دو مفهـوم را بايـد
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در تاامل با هم درک کرد .يونگ در اينباره مـيگويـد« :سـمبولهـای 1قهرمـاني وقتـي
نمودار ميشوند که «من» محتاج تقويت است؛ ياني وقتي که ذهن خودآگاه در کاری که
نميتواند بيکمک يا بدون استفاده از منابه قدرتي که در ـمیر ناخودآگـاه وجـود دارد،
انجام دهد» (يونـگ .)185 :1352 ،پس در اينجا «من» همان شخصیت خودآگاه انساني است
که بدون توجه به روان ناخودآگاه ،فاالیتهای خود را انجـام ميدهـد« .مـن» نمـيتوانـد
بدون توجه به سايه به پیشرفت خود ادامـه دهـد ،بلکـه نیازمنـد آن اسـت کـه سـايه را
شکست دهد و بر او سلطه پیدا کند ،تا در نهايت به «خود» برسد.
يونگ ماتقد است که در فرايند تقابلي میان مـن و سـايه ،سـايه بـیش از شخصـیت
خودآگاه تحت تأ یر آلودگيهای جماي قرار ميگیرد .مـالالً وقتـي انسـان اسـت ،نسـبتاً
ماقول است؛ اما به محض اينکه ديگران به کارهای ناشايسته و ناماقول دست مـيزننـد،
ميترسد که اگر به آنها ملح نشود ،او را ديوانه بپندارند و از اينرو تسلیم کشـشهـايي
ميشود که در واقه ارالً به خود او تالـ ندارنـد (همـان .)266 :يانـي مـن تمالیلـي کـه
ميتواند به شیوهای نیابتي در تخیل ما جابهجا شود (حرکت کند) و دسـت بـه کارهـايي
بزند که ما در عمل ،آنها را انجام نميدهیم (جینز.)77 :1386 ،
پس به نظر ميرسد سايه ،جنبۀ خشـن روان انسـاني اسـت کـه بیشـتر بـه لبیاـت
حیواني انسانها نزديک است ،تا به جنبههای انساني .سايه ،مجموعهای از غرايز را شامل
ميشود که از نیاکان وحشي مـا بـه ارث رسـیده اسـت و در حیطـۀ ناخودآگـاه جماـي
انسانها جای دارد .اين احسامها و غرايز وحشي و ناسالم همواره میل به آن دارند تا در
رفتار و در حیطۀ خودآگاهي به منصۀ ظهور برسند ،ولي آنچـه مـانه بـروز ايـن رفتارهـا
ميشود ،ماسک يا نقابي است که افراد ،اين جنبۀ وحشیانۀ خـود را در پشـت آن مخفـي
ميکنند .يونگ ،اين ماسک يا نقاو را «پرسونا »2نام مينهد که افراد ميتوانند اين اعمـال
زشت خود را در پشت آن از انظار عمومي مصون نگه دارند و به حیطۀ ناخودآگاه فـردی
واپسزده ميشود .در واقه «من» ،میر هشیار است؛ من به مانای مقصود و هويت آدمي
است .در مقابل «سايه» ،جنبۀ ناهشیار روان است که «من» ميخواهد آن را لرد يـا انکـار
1. symbols
2. persona
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کند؛ سايه در رؤيا ماموالً در هیئت همان جنس «من» ظاهر ميشود« .من» اگـر بخواهـد

تکامل يابد ،بايد با قدرت سايه مواجه شود و آن را جذو کند (کوپ .)145 :1384 ،ميتوان
استنباط کرد که سفر از «من» به «خود» دايرهوار است و شامل هبوط به ظلمت «سـايه» و
راود به سوی نورِ «خود» است.
از نظر يونگ سايه ،شخصیت نازلتر است ،شخصیت قبلي و قديمي اسـت ،آسـانگیر
است .بیشتر مردم واکنشهای شخصي خـود را مخفـي مـيکننـد و در نتیجـه بیشـتر و
بیشتر به سايه فرو ميافتند .توجیه منطقياش ايـن اسـت کـه نبايـد در ظـاهر نـامقبول
باشند ،چون مراودات انساني مستلزم رورتهای خاري است .پس شـیوههـای قـديمي،
واکنشهای قديمي ،با سقوط به سايه و با فرو رفتن به ناخودآگاه حفـ مـيشـوند .اگـر
چیزی به لور کامل بـه ناخودآگـاه فـرو رود ،شـانس ارـالح آن نیسـت .هـر چیـزی از
ناخودآگاه همانلور بیرون ميآيد که وارد شده اسـت (يونـگ .)432-431 :1386 ،بنـابراين
اجتماعي که ما در آن زندگي ميکنیم ،هر اندازه بیشتر متاصب و مقید باشـد ،سـايۀ مـا
وسیهتر خواهد بود .سايه ،همچنین چیزی بیشتر از ناخودآگاهي فردی اسـت؛ تـا بـه آن
اندازه که به افها و سستيها و ناموفقیتهای ما مربوط ميشود ،شخصـي اسـت ،امـا
چون آن برای همۀ بشريت مشترک است ،ميتوان آن را پديـدهای قـومي نامیـد .جنبـۀ
قومي سايه ،به عنوان شیطان ،ساحره يا چیـزی ماننـد آن تظـاهر يافتـه اسـت (فوردهـام،
 .)93 :1351اما به نظر ميرسد وجود سايه برای روان انسانهـا الزم و ـروری اسـت ،بـه
اين دلیل که سايه (به عنوان تجلي جنبـۀ وحشـیانۀ لبـه انسـاني) باعـ مـيشـود تـا
انسانها مایاری برای تشخیص خوبي از بدی داشته باشند.
در آخر اينکه يونگ ماتقد است وجه تاريک  -قسمتي که عموماً ناخودآگـاه اسـت -
قلمرو سايه است و هیچ مرکز مشخصي ندارد ،زيرا نميدانیم کجا خواهد بود .سايه البتـه
نوعي مرکز است ،شخصیتي غیر از شخصیت خودآگاه .خودآگاه ما متوجـه چیـزی اسـت
که جهان مينامیم .برای اينکه در جهان حرکت کنیم ،به تلقي يا پرسونا نیاز داريـم ،کـه
نقاو يا ماسکي است که با آن به جهان مينگريم .افرادی که پرسونای بسیار قوی دارنـد،
چهرههايي بسیار نقاووار دارند .آنچه از جهان ميبینیم ،بـه هـیچوجـه کـل آن نیسـت،
ررفاً رويۀ آن است (يونـگ .)119 :1386 ،بنابراين سـايه از منظـر يونـگ ،کـمسـطوتـرين
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قسمت شخصیت انسان است و به اين دلیل که يونگ به ارل تکامل انسانهـا بـاور دارد،
آن را نزديک به جنبۀ حیواني انسانها ميداند.
نماد

در نظر يونگ ،نمادها (سمبولها) نشانۀ وحدت و يگانگي هستند و نقش ارـلي آنهـا
سازشدادن میان جنبههای متراد روان انسان است .پس انسانها دالمـاً در حـال تیییـر
دادن سمبولها و کهنالگوهای خود هستند که ريشـه در ـمیر ناخودآگـاه آنهـا دارد و
انتخاو دالم اين کهنالگوها ،نشان از تالش انسانها بـرای پیـدا کـردن جنبـههـای روحـاني
آنهاست که در عصر جديد به محاق رفتهاند .بدين ترتیب از نظر يونگ ،وقتـي جنبـۀ روحـاني
انسانها به لور غیر موجه کنار گذاشته شد ،فرآيند بيپايان جانشینسازی آغاز خواهـد شـد.
به ديگر سخن ،شخص به آساني از يک کهنالگو به يک کهنالگوی ديگر ميپـردازد ،بـا ايـن
نتیجه که هر چیز ممکن است هر مانايي داشته باشـد .ايـن درسـت اسـت کـه شـکلهـای
کهنالگوها تا حدّ زيادی قابلتبديل به يکديگر هستند ،ولي جنبـۀ روحانیـت آنهـا ،حقیقتـي
است و حقیقت هم باقي خواهد ماند و نمايندۀ ارزش يک واقاـۀ کهـنالگـويي اسـت (يونـگ،
 .)151 :1352پس نمـادپردازی و جـادو ،بـه توسـاۀ خودآگـاهي و شخصـیت فـردی کمکـي
انکارناشدني ميکنند (اوداينیک .)23 :1379 ،بنابراين اگر انسانها از ايـن کهـنالگوهـا تبایـت
ميکنند ،به خالر ريشههای نمادين ،گذشتهبودن و تال داشتن آنها به میرا ي قديمي اسـت.
چون خود انسانها توانايي سازگاری میان خودآگاه و ناخودآگاه را ندارند و خود را عاجز تصـور
ميکنند ،آن را بر عهدۀ يک نماد انساني واگذار ميکنند تا ايـن سـازگاری را انجـام دهـد .در
واقه نمادهای جديد ،همان کهنالگوهای قديمياند.
کهنالگو

در انديشۀ يونگ بر اسام مفاهیم پیشین ميتـوان مفهـوم «کهـنالگـو» را بـازخواني
نمود .کهنالگو ،مهمترين مفهـومي اسـت کـه يونـگ بیـان کـرده و ارتبـاط نزديکـي بـا
ناخودآگاه جماي انسانها دارد؛ به اين دلیل که کهنالگـو ،ريشـه در ناخودآگـاه جماـي
انسانها دارد و همانلور که بیان شد ،ما مارفت چنداني به آن نـداريم و حتـي ممکـن

 / 10پژوهش سیاست نظری ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1395
است از ياد برده باشیم .اما يونگ ماتقد است که افکار فراموششده از میان نميروند .هر

چند اين افکار را نمي توان به محض تمايل به خالر آورد ،آنهـا بـه حالـت نهفتـه وجـود
دارند .درست در آستانۀ به يادآوردن قرار دارند و از اين آستانه ميتواننـد خودبـهخود در
هر لحظه برخیزند و غالباً پس از سالها فراموشي به خالر آيند (يونگ.)46 :1352 ،
از نظر يونگ ،انسان ابتدايي بیش از اخالف «ماقول» جديد خـود کـه يـاد گرفتـهانـد
خويشتن را کنترل کنند ،تحت حکومت غرايز خود بود .در جريان متمدنشـدن ،مـا روز
به روز خودآگاهي خويش را از لبقات غريزی عمی تر روان انسان و حتي در نهايت امـر
از بنیان جسمي روان جدا ساختهايم .ما اين لبقات غريزی اساسي را از دست ندادهايـم؛
آنها هنوز قسمتي از ناخودآگاه ما را تشکیل ميدهند ،هر چند ممکن است خود را فقـط
به شکل تصويرهای رؤيا 1نمودار سازند .اين پديدههای غريزی  -که به سـبب سـمبولیک
بودن کیفیتِ خود ،همیشه ممکن است چنانکه هستند شناخته نشوند -نقش مهمي در
کنش جبرانکنندۀ رؤياها ايفا ميکنند (همان.)69 :
بر اسام مفرو ات يادشده ،يونگ اعالم ميکند« :کهنالگو ،تمايلي است بـه تشـکیل
چنین نمودههايي از يک مايۀ ارلي؛ نمودهـايي کـه ممکـن اسـت بـدون از دسـتدادن
الگوی ارلي خود ،از لحاظ جزيیات بسیار متفاوت باشند .مالالً نمودههای بسیاری از مايۀ
ارلي برادران متخارم وجود دارد ،اما خود مايۀ ارلي ،همواره يکي اسـت» (همـان.)101 :
اين تمايالت و محتويات آنها چندان عیني نیستند و به همـین دلیـل آنهـا را در حیطـۀ
غرايز به شمار ميآورند ،ولي به رفتارهای عملي انسانها جهت ميدهند.
بر اسام آنچه بیان شد ،ميتوان مفاهیم يونگ را در کنار يکديگر قرار داد تا گونـهای
چارچوو نظری برای تحلیل نسبت کهنالگوها و اسطورههای سیاسي جديد فـراهم آيـد:
روان خودآگاه و ناخودآگاه دالماً در کشاکش با يکـديگر هسـتند و آنچـه بـرای و ـایت
عیني آدمي خطرآفرين اسـت ،پیشـيگـرفتن ناخودآگـاه بـر خودآگـاه اسـت .در چنـین
مواقاي« ،خودِ» کاذو و غريزی آدمي ،عرره را بر عقالنیت خودآگاه ،محدود ميکنـد و از
لري «نمادسازی» و شکلگیری «سايه»های پست و تاريک روان انساني ،خودآگاهي را به
انزوا ميکشاند .روان حقیر آدمي بـرای توجیـه ناکـاميهـا و چـالشهـای سـختگیرانـۀ
1. dream are illustrations
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خودآگــاه (عقالنیــت ،نظــم ،محاســبهگــری و پــیشبینــي امــور) ،خــود را بــه دامــان
«کهنالگو»های ايمن ميسپارد؛ کهنالگوهايي که يـادآور امنیـت روانـي در سـايۀ پـدری
مقتدر است و برای مقابله با دشواریهـا و سـختگیـریهـای خودآگـاه روان آدمـي ،بـه
آسانگیری و آموزههای وحدتبخش دعوت ميکند .کهنالگوها به عنوان نـاجي آدمیـان
در لحظههای بحراني ،همواره در دسترم هستند و به عبارتي ،حارل مفصلبندی سـايۀ
ترسناک ،ناخودآگاه غريزی ،نمادسازیِ وحدتبخش و غلبه بـر «مـنِ» خودآگـاه هسـتند.
قابلیت دسترسي بر مبنای مانابخشي به اين نشانهها و دالهای شناور در مواقه بحرانـي،
روان انسان را به اجتما و سیاست پیوند ميزند و امکـان هژمونیـکشـدن کهـنالگـو را
میسر ميسازد .در نهايت اينکه ،عنارر پستتر يک گروه ،قوم ،ملّت و ...ميتواند بر رونـد
امور آن جاماه تأ یر بسزايي بگذارد .آنان[گروه ،قوم ،ملت و مانند آنها] در تقالی «خـودِ»
ايه ،تباهشده و بيتأ یرشان در روند يک حرکت شورانگیز جماي و خـارقالاـاده  -کـه
گرايش آنان را به عمل متحدشدن نشان ميدهـد  -وارد ميشـوند (هـوفر .)34 :1385 ،در
اين لحظه ،هیچچیزی جای کهنالگو را به عنوان نماد تااليبخش نميگیرد .کهنالگـوی
مشترک در روان انسانها ،نظم عقالني و خودآگاه را بـه عنـوان جلـوههـای پیچیـدگي و
سختگیری محکوم ميکند و «سايه»های در دسترم را به پیروی از هژمونيِ «کهنالگـو»
(وحدت غريزی و اقتدارآمیز) ترغیب ميکند .اين جهتدهـي در عررـههـای سیاسـي و
اجتماعي و در مواقه بحراني بیشازپیش خود را نشان ميدهد.
بررسی نسبت کهنالگوها با اسطورههای سیاسی مدرن
(بر اساس چارچوب نظری یونگ)
از منظر يونگ ،عصر مدرن با آن همه پیشرفت و دگرگوني در حوزههای تکنولـو يکي
و علمي ،دچار سردرگميهای سهمگیني است .به تابیر وی« ،لرزش دنیای ما [مدرن] بـا
لرزش خودآگاهمان يکي است .همهچیز نسبي و در نتیجه مشکوک شده است و در حالي
که خودآگاه مردد و مبهوت ،اين دنیا را واقاهای موقّتي ميداند کـه پـژواکهـای پیمـان
رــلو و دوســتي ،دموکراســي و ديکتــاتوری ،کاپیتالیســم و بلشويســم در آن بــه گــوش
مــيرســد ،توقاــات روح بــاالتر مــيرود و در پــي پاســخي بــه تــودۀ شــک و ترديــدها و
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ناامنيهاست» (يونگ .)195 :1392 ،بنابراين مسئله و دغدغۀ ارلي يونـگ ،و ـایت انسـان

مدرن است؛ اينکه انسان مدرن چگونه با آن همه پیشرفت ،مقهور اسطورههـای جديـدی
ميشود که با خود ،جنگ ،خشونتللبي ،رهبریپرستي و تقدممآبي به همراه ميآورد؟
وضعیت انسان مدرن :بحران روانی

يونگ و ایت انسان مدرن را ميکاود تا ريشۀ بحران را کشف کنـد .بـر اسـام نظـر
يونگ« ،انسـان ماارـر بـرای نگهـداری اعتقـاد خـود ،بهـای گزافـي بـه رـورت فقـدان
دروننگری ميپردازد .او از اين حقیقت غافل است کـه بـا تمـام حسـاوهـای عقالنـي و
کارايي خود ،در دسـت «نیروهـايي» اسـیر اسـت کـه از اختیـارش خـارجانـد .خـدايان و
شیطانهای او ارالً ناپديد نشدهاند ،بلکه فقط نامهای جديدی يافتهاند .ايـن نیروهـا او را
پیوسته با ناراحتي ،بیماریهای مبهم ،مشکالت بیرنج رواني ،احتیاج مبـرم بـه داروهـای
محرک ،الکل ،توتون و غذاهای مخصوص  -و باالتر از همه انـوا رواننژنـدی -1در حـال
کشمکش و تالش نگه ميدارند» (يونگ.)124 :1352 ،
در واقه ترجمان اين عبارات در عررۀ سیاست را ميتوان چنین بیان کـرد :و ـایت
شک و دودلي در روان انسان مدرن حاکم اسـت .از ايـنرو ورود او بـه عررـۀ اجتمـا و
سیاست ميتواند نتايج ناگواری در پي داشته باشد .انساني که در دامن شـک و ترديـدها
مال باشد ،میان سنت و مدرنیته گرفتار شـود و پاسـخ ماماهـای خـود را در عقالنیـت
مدرنیته پیدا نکند ،به غرايز خود متوسل ميشود؛ به کهنالگوهـای اقتـدارللب گذشـته
برميگردد؛ رهبران شبهعقالني را سـتايش مـيکنـد و انـزوای فـردی خـود را از لريـ
همنوايي با جنبشهای تودهای جبران ميکند .روانکاو ما ميگويد :بدون شک ،حتـي در
آنچه ما سطو عالي تمدن مينامیم ،خودآگاهي انسـان هنـوز بـه حـدّ ماقـولي از تـداوم
نرسیده است؛ بلکه هنوز آسیبپذير و در مارض تجزيه است .از اينرو حتي در روزگار ما
وحدت خودآگاهي هنوز امری مشـکوک اسـت و ايـن وحـدت ممکـن اسـت بـه آسـاني
دستخوش آشفتگيشود .استاداد کنترل هیجانها از يـک لحـاظ ممکـن اسـت مطلـوو

1.forces
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باشد ،اما از جهات ديگر ،توفی مشکوکي بـه نظـر مـيرسـد ،زيـرا ممکـن اسـت روابـط
اجتماعي را از تنو و گرمي و هیجان بيبهره سازد (يونگ.)30-29 :1352 ،
در واقه يونگ ماتقد است که در عصر جديد ،بيتاادلي میان حوزههـای خودآگـاه و
ناخودآگاه انسا ني ممکن است دوباره ما را به و ایت اسفناکي سوق دهـد .بنـابراين اگـر
وحدت خودآگاه بشر حف نشود و تاادل میان خودآگاه و ناخودآگاه برقرار نگردد ،امکان
تسلط غرايز بر حوزههای خودآگاه روان انسـاني چنـدان دور از انتظـار نیسـت« .مورنـو»1
همنوا با يونگ ماتقد است که هر چند انسان ماارـر از اسـطورهشناسـي و خداشناسـي
بیزار است ،از روی آوردن به تصاوير و نمادهای مالـالي و پارادايمیـک هـیچگـاه کوتـاهي
نميکند .اسطوره به شکلي مقدم همچنان پايـدار و پابرجـا خواهـد مانـد؛ زيـرا انسـان
ماارر نه هنوز قدرت تقلید از الگوها و سرمش هـای سـرنموني (کهـنالگـو) را از دسـت
داده است و نه آرزوی فرارفتن و ورول به الگوهای ماورای انساني را؛ نه از تمنای يگانگي
و وحدت و بهشت و رستگاری دست کشیده و نه از درگیری در ماماهای وجـود و میـل
جنسي و شر و درد و رنج و دين و مذهب و مـر و ...رهـا شـده اسـت .او هنـوز لالـب
يگانهشدن با عالم هستي است و از ترمها و دهشتهای تاريخ خالص نشده است .هنـوز
هم به نظر ميآيد که اسطوره از اليههای دروني روان انسان سرچشمه مـيگیـرد (مورنـو،
.)217-216 :1380

يونگ ،مشـکالت روانـي انسـان مـدرن را ريشـهيـابي مـيکنـد .از نظـر وی« ،امکـان
شکلگیری دنیای عقالني ،اين رؤيای قديم و حکومت هزارسالۀ عـدل و داد ،دنیـايي کـه
در آن جز رلو و آشتي نباشد ،به شدت لرزان شده است .ترديد خودآگاه مـدرن در ايـن
زمینه ،جای خود را به هیچ هیجان حارل از ارالحات سیاسي جهاني نميدهـد» (يونـگ،

 .)186 :1392بدين مانا به عقیدۀ يونگ ،انسانها همیشـه در ناخودآگـاه خـود بـه دنبـال
اسطورهها هستند ،ولي در عصر جديد ،ديگر خداياني نیست کـه آنهـا را بـه يـاری خـود
بطلبد .وی اعالم ميکند« :اديان بزر

جهان از بـيحـالي روزافـزون رنـج ميبرنـد ،زيـرا

عنارر روحاني ياریدهنده ،از جنگلها ،رودها ،حیوانات و «خدا -مردان» رخت بربسـته و
در نهانگاههای ناخودآگاه ما مخفي شدهاند» (يونگ .)153 :1352 ،اين نیروهای ياریدهنـده
1. Morno
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و افسونگر همیشه وجود دارند و در رورت پیداشدن بحران روانـي (عـدم تاـادل میـان

خودآگاه و ناخودآگاه) و بحران بیروني (اجتماعي -سیاسي) فاال ميشوند .خالرـه ايـن
که انسان مدرن در نتیجۀ فرايند بحران رواني به دنبال «من» گمشـده و سـرگردان خـود
است و ممکـن اسـت در نهايـت آنهـا را در نمادهـا و شخصـیتهـايي غیـر از خودشـان
جستوجو کنند.
ظهور اسطورههای سیاسی و رهبران فرهمند
به نظر ميرسد که مسئلۀ رواني انسان مدرن با شکلگیـری جنـبشهـای تـودهای و
ظهور رهبران فرهمند سیاسي  -در قالب نظامهای توتالیتر  -ارتباط تنگاتنگي دارد .زيـرا
نیروهای رواني انسان در رورت عدم تاادل رواني ميتواند انسانها را بـه دامـن رهبـران
فرهمند بیندازد .يونگ به اين مسئله اشاره ميکند« :ما ديگر نميتوانیم انکـار کنـیم کـه
واقایتهای پنهان ناخودآگاه ،نیروهايي سرنوشتسازند ،بنابراين نیروهای روانيای وجود
دارد که نميتوان آنها را در نظام عقالني جاماۀ کنوني گنجاند» (يونـگ .)186 :1392 ،ايـن
نیروها که به عقیدۀ يونگ خارج از ساحت عقالني انسان قرار دارند ،ميتواننـد در مواقـه
بحراني ،خطری برای سیاست و اجتما تلقي شوند .بدين مانا کـه انگیـزههـای درونـي،
ساختۀ ذهن خودآگاه نیست و در حیطۀ کنترل آن نیز نميباشد .در اسالیر اولیـه ،ايـن
نیروها را «مانا »1مينامیدند که به ماني روحها ،شیطانها و خدايان است .اينها امروز هـم
همانقدر فاالند که در آن زمان بودهاند .پس تنها چیـزی کـه مـا از اذعـانش خـودداری
ميکنیم اين است که ما به «نیروهايي» متکي هستیم کـه از اختیارمـان خارجنـد (يونـگ،

 .)123 :1352اما اين نیروها چه زماني در عررۀ سیاست فاال ميشوند و چگونـه ظهـور و
بروز عملي پیدا ميکنند؟
همانلور که اشاره شد ،اين نیروها با ناخودآگاه روان انساني سروکار دارند و از اينرو
همواره عقالنیت بشری را به چالش ميللبند .خیاالت ،اوهـام ،اسـطورههـا ،افسـانه و در
مجمو غرايز ،مواد تشکیلدهندۀ ناخودآگاه جماي هستند که مهمترين کهنالگوهای ما
تلقي ميشوند .به عبارت سادهتر ،ايـن کهـنالگوهـا ،گويـای نارسـايي عقالنیـت انسـاني
1. mana
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هستند و غرايز فرد را به ستايش ،همنوايي ،پیروی از اقتدار ،ا محالل در جمه و پیـروی
از غرايز پست انساني سوق ميدهند .در رورت غلبۀ اين شرايط ،انسان به خیـالپـردازی
متوسل ميشود و در جدال میان عقل و خیال (غريزه) ،جانب خیاالت را مـيگیـرد .زيـرا
خیال ،بخش اعظمي از روان انساني را تشکیل ميدهد و همواره امکان پیشـيگـرفتن آن
از عقل وجود دارد .يونگ در اينباره ميگويد« :هیچچیز در تمـدن مـا وجـود نـدارد کـه
نخست به رورت تخیل و خیال نبوده باشد .حتي خانههـا و رـندليها هـم در ابتـدا در
خیال مامار يا لراح بودهاند .جنگ جهاني با ترويج اين نظر به وقو پیوست که بايد بـه
رربستان اعالن جنگ داد و اين نظر بر اسام خیال و تخیل بود (يونگ.)120 :1386 ،
اين خیاالت در ذهن انسانهای عصر جديد همچنان به جای ماندهاند ،به ايـن دلیـل
که اسطورهها از ديرباز با زندگي بشر عجین شدهانـد و همـواره در آيـینهـای مـذهبي و
سیاسي نظیر قربانيکردن ،جاننالـاری در راه حـاکم ،دعـا بـرای سـالخوردگان مقتـدر و
پیروی از سنن نیاکان قبايل جلوهگر ميشد .پـس چنـدان پـر بیـراه نیسـت اگـر انسـان
امروزی ،چنین ار یهای را با شکل و شمايلي ديگر بازتولید کند .چنانکه يونگ به کارايي
اين اسطورها در گذشتۀ انساني اشاره مـيکنـد و ماتقـد اسـت کـه اسـالیر مـذهبي را
ميتوان مانند نوعي درمان رواني برای رنجها و نگرانيهای نو بشر  -از قبیل گرسـنگي،
جنگ ،بیماری ،پیری و مر  -تابیر کرد .مالالً اسطورۀ قهرمان جهاني همواره به مـردی
نیرومند يا موجودی الهي اشاره ميکند که شر را به رورت ا دها ،افاي ،غول ،شـیطان و
نظاير آنها ،میلوو ميکند و مردم خود را از تباهي و مر ميرهاند و فرد را به احسـام
همانندی با قهرمان برميانگیزد (يونگ .)119-118 :1352 ،بنابراين ميتوان بیـان کـرد کـه
اگر و ایت جنگ ،بحران ،بينظمي ناشي از نبود اقتدار ،دوگـانگي ارزشـي و مهـمتـر از
همــه ناکــامي عقالنیــت و ...بــه مرحلــۀ بحرانــي برســند و در ا ــر ايــن مو ــو  ،فراينــد
ذرهایشدن1و از هم گسیختگي رواني پديد آيد ،زمینـه بـرای ظهـور ابرمـردان تـاريخي
فراهم ميشود .اما خطر اساسي هنگامي است که از هم گسـیختگي روانـي ،دامـن افـراد
زيادی را بگیرد و تودههای روان گسیخته را در ابااد وسیهتر پوشش دهد.
اوداينیک ،مفسر ارـلي يونـگ در حـوزۀ سیاسـي ،در کتـاو «يونـگ و سیاسـت» در
1. Animistic
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اينباره ميآورد :اين نمادها [کهنالگوها] در حالـت ناخودآگـاه عمـدتاً سرشـتي جماـي

دارند؛ اما مي توان آنها را به خودآگاهي آورد و در شخصیت فرد يکپارچه ساخت .نتیجـه،
جنبشهای تودهای «سازمانيافته» و «وحدتي» است که زادۀ جمهبـاوری و

توتالیتاريسـم1

است .به نظر يونگ در آلمان هم چنین چیزی رخ داد .سرانجام اينکه هر جا جاماه دچار
بينظمي باشد ،هرجا افراد ذرهمانند شوند و سپس در سازمانهای تـودهای گـرد آينـد و
هر جا نیروهای ناخودآگاهِ نظمللب ،فاال شوند ،نیاز به يک رهبر پا ميگیـرد .در اينجـا
هم میراث «کهنالگوييِ جماي» ايفای نقش ميکند ،زيرا انگارۀ آرمـاني رهبـر ،شخصـیت
قدرتمند ،ما ر و جادويي ،يکي از «کهـنالگوهـای» ابتـدايي نـو بشـر اسـت .در شـرايط
مناسب ،هر چهرۀ احتمالي ميتواند آماج فرافکني اين «کهنالگـو» قـرار گیـرد (اوداينیـک،

 .)109 :1379کهنالگويي که قدرت خود را از ناخودآگاه جماي پیروان به دست ميآورد و
از اينرو قهرمانستايي ،شخصیتپرستي ،اقتدار و عظمت رواني انسان را در قالب رهبران
فرهمند سیاسي در اذهان فاال ميکند .رهبراني که اقتـدار غريـزی انسـانهـا را دوبـاره
بازسازی مـيکننـد و يـادآور کهـنالگـوی فرامـوششـده هسـتند .در چنـین و ـایتي،
اقتدارآفريني رهبران فرهمند ميتواند به تودههای سرگشـته ،احسـام امنیـت ببخشـد.
تودههای سرگشته ،عقل فردی را رها ميسازند و درردد پیوستن بـه جمـه غرورآفـرين
هستند .چنانکه يونگ به ما ميگويد« :در اين مورد ،سمبولهای رؤيا ،پیامآوران ارلي از
جانب قسمتهای غريزی ،به بخشهای عقالني ذهن انسان هستند» (يونگ )69 :1352 ،که
به شکل فرافکني امواج خیالپردازانه به افراد قدرتمند جلوهگر ميشود.
به نظر ميرسد که با شکلگیری چنین و ایتي ،راه برای گريز از مسـئولیت فـردی
هموار ميشود؛ زيرا رهبری فرهمند ،آمادگي تام و تمام خود را برای پـذيرش مسـئولیت
مريدان خود برعهده ميگیرد .بنابراين انسانِ مال میان دوگانگي عقل و غريزه ،تکیهگاه
امني پیدا ميکند و با مرـمحلشـدن در جمـه ،مسـئولیت فـردی خـود را بـه رهبـری
فرهمند واگذار ميکند .به تابیر «بری ريچاردز» ،ما با رها شدن از تاارضهـای درونـي و
مسئولیت در قبال خودمان ،آمادۀ الاعت از فرامین رهبر ميشويم و در جمه به گونـهای
1. totalitarianism
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رفتار ميکنیم که به رورت فردی نميکرديم . ...ما «خودمان» را به رهبر فراميافکنـیم و
سپس هويتمان را با او همانند ميسازيم و رهبر نیز به داليلخودش آمادۀ «پذيرش» ايـن
فرافکنيها ،يا به عهده گرفتن نقش فراخود برای همۀ ماست (ريچاردز.)58-57 :1382 ،
به بیان سادهتر اين رابطۀ همزيستي تنها در سايۀ پیروی از يک رهبر مقتدر است که
به نیازهای فرد روانگسیخته پاسخ ميدهد .بـه لـور مالـال در آلمـان پـس از روی کـار
آمدن هیتلر ،موتور متحرک اکالريت مردم برای وفادار ماندن نسبت به حکومت نازی ،آن
بود که به عقیدۀ میلیونها نفر آلماني ،حکومت هیتلر و آلمان ،يکي محسوو مـيشـدند
(فروم .)232 :1363 ،در اين حالت ،رهبران فرهمند از لري نمادسازی ،سر دادن شاارهای
آرماني و بلندپروازانه ،يکيانگاشتن خود با درد و رنـج تـودههـا و آمـادگي بـرای تحقـ
آرمانهای خیالي تودههـا ،قـدرت سیاسـي را بـه دسـت مـيگیرنـد و تجلـي ديگـری از
کهنالگوها را در عصر جديد بازتولید ميکنند .کهـنالگـوی مقتـدر ،روان غريـزی را بـه
تسـخیر شــاارها و بلنــدپروازیهــای خــود درمــيآورد و از ايــنرو جــايي بــرای تاقــل و
دورانديشي باقي نميگـذارد؛ هـر چنـد پیـروان هـم زحمـت چنـین کـاری را بـه خـود
نميدهند .کهنالگوهـای نهفتـه در روان ناخودآگـاه جماـي بـا رهبـری فرهمنـد ،يکـي
انگاشته ميشود و نجات رهبر و حمايت از وی بسان نجات و حمايت از دولت و سرزمین
تودهها است« .منِ» خودآگاه در میان «سايه»های تودههـا بـه حاشـیه مـيرود و هژمـوني
کهنالگو به عنوان گفتمان مسلط روان انساني بر همه چیز غلبه ميکند.
در نهايت ميتوان گفت که در اين دولتها ،قهرمانپرستي ،الاعـت از قـدرت مطلـ
رهبران ،بدبیني به حکومت اکالريت ،تجلي خواستههای اکالريت جاماه در قالب يک فـرد
فرهمند آشکارا مشاهده ميشود؛ قهرماني که خود را همانند ملت و نمايندۀ يکايک آنـان
مارفي ميکند .به لور مالال اين همانندی را هیتلر به عـاليتـرين شـکل در «نبـرد مـن»
بیان ميدارد:
«اين ارل مهم ياني به هم پیوستن مسئولیت مطل با قدرت مطل که
به دست يک قهرمان سپرده ميشود ،بايد در بین نمايندگان مراعات شـود.
آنچه تاريخ نشان ميدهد ،در زمانهای گذشته دورهای را نمـيتـوان يافـت
که دولتها با حکومت اکالريت توانسـته باشـند قـدمي بـرای ارـالح امـور
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برداشته ،بردارند .تحول و انقالو عظیم بايد تحت رهبری کساني به وجـود

آيد که نسبت به کار و برنامۀ خـود ايمـان دارنـد و مـيتواننـد از روی ايـن
روش ،دولتي را که از هر جهت مبتني بر حکومـت فـردی باشـد ،روی کـار
آورند» (هیتلر.)335 :1381 ،
اين بدبیني نسبت به حکومـت اکالريـت و تبلیـد مـداوم آن از سـوی رهبـران باعـ
شکلگیری نوعي سرسپردگي در بین پیروان ميشود و زمینـههـای الزم را بـرای انـزوای
آنان فراهم ميآورد .در چنین حالتي ،نمادها تأ یرات مهمي برجای خواهنـد گذاشـت .ايـن
نمادها ،بیانگر وحدت روحاني میان پیروان است و تسليبخش تودهها خواهد بـود .نمادهـا،
بین رهبری و پیروان ،وحدت روحاني عمیقي برقرار ميسازند و از اينرو در ذهـن پیـروان،
میل به جاودانگي و ساادت را تلقین ميکنند.
بازتولید کهن الگوها در عصر مدرن :خودستیزی و دیگرستیزی
حال با توجه به اينکه رهبری فرهمند توانست تودههـا را مطیـه خـود سـازد ،از چـه
راههايي ميتواند سیطرۀ خود را تداوم بخشـد و قـدرت خـود را تالبیـت کنـد؟ بـه نظـر
ميرسد که در پديد آمدن چنین روندی ،تأ یر ناخودآگاه جماي بر حوزۀ سیاست ،بـیش
از حوزۀ خودآگاه باشد .بنابراين زندگيسیاسي ،بیشترين تـأ یرات را از حـوزۀ ناخودآگـاه
غیر شخصـي و جماـي دريافـت مـيکنـد .پیـروان بـا مراجاـه بـه نمادهـای روحـاني و
امنیتبخش و در سايۀ رهبری مقتدر ،خود را برتر از ديگران مـيپندارنـد و از ايـنرو بـه
ابزار خود برتربیني و در بدترين حالت به جنگ و خشونت متوسل ميشوند .پیروان ايـن
رهبر مقتدر ،ويژگيهای خاري پیدا ميکنند .آنگونه که اريک فـروم بیـان مـيکنـد کـه
ساديسم 1و مازوخیسم 2از ويژگيهای بارز اين افراد است .ساديسم يانـي آرزوی قـدرت
نامحدود بر ديگران و اين آرزو نیز گاهي با حس تخريـب مـيآمیـزد .مازوخیسـم يانـي
آرزوی فناشــدن در قــدرتي غالــب و در نیــروی شــکوه آن شــريکشــدن .اســتادادهای
ساديستي و مازوخیستي هر دو علتش اف فرد مجرد برای تحمل تنهـايي و احتیـاج او

1.sadistic
2.masochistic
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به يک رابطۀ همزيستي است که بر اين تنهايي غلبه ميکند (فروم.)244 :1363 ،
بنابراين پیروان ،رهبر مقتدر را به مالابۀ «کهنالگو» و سـمبل «نظـم و انرـباط» پـذيرا
ميشوند و هرگونه مخالفت با او را مخالفت با خود تلقي ميکنند .به لوری که در آلمان
نازيسم ،مایار قرار دادن حال خود يا کار ديگران را از خود قیـامگـرفتن بـا لراحـي در
احوال شخصي هیتلر کامالً چشمگیر است (همان .)239 :چنـین فـردی وقتـي بـه عنـوان
سمبل نظمِ اجتما مورد پرستش واقه ميشود ،تحق تمامي شاارها و آرمانها را دور از
دسترم نميبیند .به گونهای که رهبـر ،خـود را منجـي جاماـه و همـان «کهـنالگـو»ی
گذشتۀ پیروان جلوه ميدهد .برای همین است کـه او از دادن وعـدههـای غیـر عملـي و
پوپولیستي هیچ ابايي ندارد .رهبری فرهمنـد ،پیـروان را بـه نـزا بـا شـر (کهـنالگـوی
شیطاني و خبی ) فراميخواند و اين مو و رورتاً بـا نفـي ديگـری (دشـمنسـتیزی)
پیوند تنگاتنگي دارد.
اما اين دشمنتراشيها از کجا نشأت ميگیرد؟ کدام عامل رواني سبب مـيشـود کـه
پیروان به دشمنتراشي متوسل شوند؟ و کهنالگوها در کجا قرار دارند که به راحتـي بـر
خودآگاه غلبه ميکنند و در دسترم رهبر قرار ميگیرند؟
يونگ ماتقد است که منشأ کهنالگوها ناشناخته است و در همـهجـا نیـز بـه چشـم
ميخورند؛ بنابراين اسالیر باستاني ،چهرههای منحوم و رؤيـايي ،اهريمنـان ،جادوهـای
لبیاي و اسطورهای ،عنارر ماقبل تمدني هستند که در هر فرهنگي به چشم ميخورند.
بايد گفت که رهبران فرهمند از اين نمادها و کهـنالگوهـا ،بیشـترين بهـره را مـيبرنـد.
دشمنان داخلي و خارجي را در جايگاه اهريمنـان خبیـ مـينشـانند و رسـالت خـود و
پیروان را در نابودی آنها اعالم ميکنند (هیتلـر ،يهوديـان را دشـمن آريـاييهـا قلمـداد
ميکرد) .يونگ بر اين باور است که اين مو و قبل از هر چیز ،منشـأ روانـي دارد .زيـرا
سرکوو «سايه» و بيخبری از آن به ماني فرافکني سايه و سراغ گـرفتن همـۀ بـدیهـا،
پستيها و زشتيها در بیرون از خود هم هست .بنابراين فرد ادعا ميکند که خـودش يـا
کشورش در محاررۀ افراد يا کشورهايي قرار گرفته است که قدرنشنام ،پست ،يـا اسـیر
انگیزههای خصمانهاند .در نتیجه در او نیاز به مطیه و خوارکردن ،عـذاودادن ،يـا حتـي
مرعووساختن آنها پا ميگیرد .چون فرد جنـونزده هـم در درونخـود و هـم در بیـرون
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فاقد حس بُادنمايي و تناسب است ،در اينحال با قیافه گرفتن و الفزدن از واقهگرايـي،

«خونسردانه» در پي جبران برميآيد (اوداينیک.)108 :1379 ،
بنابراين رؤياپردازی ،ستیز با خود و ديگری و نزا بـا اهريمنـان ،از پايـههـای قـدرت
رهبری فرهمند ميشوند که نوعي درمانِِرواني برای پیروان بـه شـمار مـيرود .بـه بـاور
نويسندگان ،قدرت رهبران فرهمند بیش از آنکه آسماني و بـيمنشـأ باشـد ،در حقـايقي
نهفته است که پیروان آنها ناخواسته بدان شاخ و بر مـيدهنـد .بـه عبـارتي سـادهتـر،
رهبری فرهمند ،پايهای زمینـي و عینـي دارد ،زيـرا در نـزد پیـروان بـه مالابـه منجـي و
رهاييبخش تلقي ميشود.
پس ميتوان گفت با پیداشدن دشمن (فر ي يـا حقیقـي) ،روحیـۀ سـتیزهگیـری از
حــوزۀ ناخودآگــاه بــه عررــۀ سیاســت و اجتمــا مــيرســد و پیــروان و رهبــر ،روحیــۀ
تهاجميتری پیدا ميکنند .پیرو حقیقي به برتری و ساادت مـيانديشـد و ايـن مو ـو
بايد در وهلۀ اول به تأيید رهبـر برسـد و سـپس در سـتیز بـا دشـمنان جلـوهگـر شـود.
سادهسازی امور ،راهي است که رهبر برای پیروان ترسیم ميکند .به لور مالال هیتلـر در
کتاو «نبرد من» ،پس از دادن وعدههـای بسـیار ،آنچنـان دنیـايي را بـرای پیـروانش بـه
تصوير ميکشد که ميگويد:
«نبايد مدعي شويم که اين سخنان کامالً جنبۀ رؤيايي دارد و زندگي بـه
قدری سخت است که انسان موف نميشود ساادت ابدی به دست بیـاورد.
البته ما اگر بخواهیم ساادتمند باشـیم ،خواسـتن توانسـتن اسـت .اگـر در
قرنهای گذشته قهرمانان بزر دنیا ،خود را در میـدان جنـگ بـه کشـتن
ميدادند ،برای تحصیل نان روزانه نبود ،بلکه عشـ بـه مـیهن و بـرای بـه
دستآوردن افتخار ،عزيزترين ذخاير زندگي خود را نالار ميکردنـد» (هیتلـر،
.)319 :1381

در ايتالیا هم و ایت همینگونه بود .عبارت «موسولیني 1همیشه ح است» ،يکـي از
عبارات برگزيده و شاار ر يم شد .عبارت برگزيدۀ ديگری که در همهجا بر ديوارها نقـش
بست ،به ايتالیاييها ميگفت که وظیفهشان ايمانداشتن ،جنگیدن و الاعتکردن است.
1. mussolini
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موسولیني مطمئن بود که ايتالیاييها تشـنۀ انرـباطانـد و اگـر ايتالیـا و فاشیسـم بايـد
سلطهگر قرن بیستم شود ،الاعت بايد «مطل و مذهبي» شود :تنها يک فرد بايد دسـتور
دهد و حتي فرمانش در موارد بياهمیت نیز نبايد مـورد سـاال قـرار گیـرد (مـکاسـمیت،

 .)222 :1363در چنین و ایتي توجـه بـه جنبـههـای عقالنـي و مسـاللي نظیـر حقـوق
جداگانه از رهبر جاماه ،وجهي ندارد و هرچه هست در تمجید از رهبر بـه مالابـۀ سـمبل
نظم و انرباط جاماه است.
با اين اوراف ،دستاوردهای تحقی حا ر را ميتوان چنین برشمرد:
 -1الگوهای رهاييبخش و افسانهای ،بخشي از روان هر انساني را تشکیل ميدهنـد و
با ناخودآگاه جماي (حیطۀ غیرعقالني و ناهشیار) سر و کار دارند.
« -2سايه» ،میراثدار توحش و خشونتللبي هـر انسـان اسـت ،بـا ايـنحـال نقـاو
(ماسک) آن را به حوزههای ناخودآگاه ما پس ميراند ،ولـي هـیچگـاه از بـین نمـيرود و
نتايج قهری آن در سیاست به رورت رفتارهای مزورانـه ،الاعـت کورکورانـه ،خشـونت و
جنگللبي است.
 -3سايۀ جماي بیش از سايۀ فردی خطر آفرين است؛ از اينرو که بـا روح هـر قـوم،
ملت و فرهنگ سر و کار دارد و جمه اين سايهها تبديل به نیروهای سهمگیني مـيشـود
که ورود آنان به رحنۀ سیاست نتايج ناگواری در پي دارد.
 -4رهبران فرهمند و اسطورهای که در عصر مدرن ظهور کردهاند ،آنگاه که وعدههای
خیالي و پوپولیستي سر ميدهند ،وجه جديدی از اسطورهپرستي و عنارر ماقبل تمـدني
هستند که خطری برای نظم بشری و عقالنیت هستند.
« -5سايه» هرگاه در «سايه»های بیشتری غرق شـود ،قـدرتش مرـاعف مـيشـود .از
اينرو قدرت خود را به يک رهبر قدرتمند و فرّهي منتقل ميکند که وجهـي خداگونـه و
ناجي به خود ميگیرد و تودهها را مستقیماً به سیاست پیوند ميدهد.
 -6قدرت کهنالگوها در فرهنگهای گوناگون متفاوت است ،ولي در همهجـا حرـور
دارد و نمود عیني آن ،باور ديني در يک گروه همبسـته ،عملیـات القـايي نیـايش و آداو
ديني ،محدود شدن آگاهي منجر به يک حالت خلسه و اقتدار باسـتاني در روح قدسـي و
در رهبر پرجاذبه است (جینز.)387 :1386 ،
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 -7اسطورههای سیاسي هر چقدر هم مقدم باشند ،منشأ آنها زمیني اسـت ،زيـرا از

کشاکش ا داد رواني انساني تیذيه ميشـوند و ريشـه در کهـنالگوهـای پسسـتِ انسـاني
دارند؛ از اينرو نظم عقالني و تمدني را به هیچ ميانگارند.
 -8در جنبشهای تودهای ،ناخودآگاه بر خودآگاه غلبـه مـييابـد .در نتیجـه عطـش
تقلید و جانفشاني را در پیروان پديـد مـيآورد و متااقبـاً بـه دگـرآزاری (ساديسـتي) و
خودآزاری (مازوخیستي) دام ميزند .همچنین جاماۀ تودهای ،انسـانهـای اقتـدارللب و
اقتدارپذير پرورش ميدهد که در مواقـه بحرانـي ،خطرآفـرين خواهـد بـود .بـه عبـارت
سادهتر ،تالقي آنومي اجتماعي و آنومي رواني ،عرره را برای ظهور انسانهای اقتدارللب
و اقتدارپذير باز ميکند.
 -9هنگام تسلط میر ناخودآگاه بر خودآگاه ،غريزۀ مر (نـابودی خـود و ديگـری)
نیرويي مراعف ميگیرد .همچنـین ناخودآگـاه در قالـبهـای منفـي (خشـونت ،تجـاوز،
سلطهللبي ،سلطهپذيری ،جنگ و قدرتللبي) نمود عیني پیدا ميکند .اگر اين نیـروی
منفي به ويژگيهای غالب افراد جاماه تبديل شود ،خودبزر بینـي و فرسـتادن ديگـران
به کام مر در سايۀ يک پدر -شاه مقتدر ،امری محتمل خواهد بود.
 -10در جنبشهای تودهای ،افراد با ماسک و نقاو (پرسونا) وارد عررههـایسیاسـي
ميشوند که در واقه «من» خود را فراموش کردهاند و در تقالی پیدا کردن آن ،در مبـارزۀ
جدی با عقالنیت خودآگاه قرار ميگیرند .بنابراين وجود يـک رهبـر مقتـدر و کسـي کـه
خود را آينۀ تمامنمای خواستهها و تمنیات افراد جاماه ميداند ،نزد افراد از همگسیخته،
به مالابۀ پیداشدن «منِ» گمشدۀ آنهاست.
 -11در جاماه تودهای ،تقدمبخشیدن بـه رهبـران بـه امـری عـادی (اگـر نگـويیم
اجباری) در میان تودهها تبديل ميشود و خواهناخواه ديواری بلند میان رهبـر و پیـروان
ايجاد ميکند و بدينگونه راه نقد بر عملکرد رهبران (کهنالگو) را مسدود ميکند.
 -12تالبیت موقایت رهبری اقتدارللب به رورت اشرافیت مانوی در میان ملت بـه
ناچار میان عنارر نخبه و غیر نخبۀ جاماـه شـکاف ايجـاد مـيکنـد (کـالیس.)82 :1382 ،
بنابراين رهبران به جايگاه فیلسوف  -شاه افاللوني برکشیده ميشوند و تودههای حقیـر
به الاعت و ستايش از فیلسوف  -شاه مشیول ميشوند.
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راهکارها
حال برای رهايي از اين و ایت خطرناک و دشوار چه اقدامات عملي ميتـوان انجـام
داد؟ آنچه از ا نای اين تحقی و از منظر نويسـندگان مـيتوانـد از شـکلگیـری چنـین
و ایتهايي جلوگیری کند ،شامل موارد زير است:
 .1تشديد فرايند ساديستي (دگرآزاری) و مازوخیستي (خـودآزاری) ،نتیجـه تـرويج
فرهنگ غیريتسازی و دشمنتراشي است که در شکل حاد آن به نابودی غیـر -
به مالابه دشمن  -منتهي ميشود .بر اسام مفاهیم يـونگي ميتـوان گفـت کـه
غريزۀ مر و زندگي همواره در روان انساني فاال است و تشوي مر در میـان
افراد جاماه از سوی رهبران ،يکي از عوامل شکلگیری روحیات جنگللبانـه در
بین افراد است که بايد جلوی تـرويج آن را گرفـت .شـايد تـالش بـرای تبـديل
دشمن به مخالف ميتواند جاماهای مبتني بر منط هژمونیک موقت بنا نهد که
در آن جنگهای خشونتآمیز به مبارزه و رقابت دمکراتیک بدل شـود ( mouffe,
.)2006: 29-32
 .2کهنالگوها ،مرزهای قاله میان ما و آنـان بـه وجـود ميآورنـد .شـايد ارتبـاط و
تاامل میان ما و آنها (خود و ديگری) ميتواند نه تنها تمايزات ،بلکه تشـابهات را
نیز آشکار سازد (گیدنز .)16 :1388 ،همچنین يکي از راهحلهای چنین و ـایتي،
واسازی غیريتسازی است .بدين مانا که نشان داده شود که هويتها در رابطـۀ
متییر و سیال خود و ديگری شکل ميگیرد.
 .3رابطۀ میان رهبران و پیـروان همـواره نیازمنـد واسـطههـايي (حـزو ،تشـکل و
نهادهای محدودکنندۀ قدرت) است؛ زيرا با از بین رفتن اين میـانجيهـا ،رابطـۀ
عقالني – بوروکراتیک ،جای خود را به رابطۀ سنتي  -عالفي ميدهد و از اينرو
رابطۀ پدر  -فرزندی گاه در عررۀ سیاسي به رابطۀ ارباو  -رعیتي ميانجامد که
خود نظم سیاسي را به سمت اقتدارگرايي ميکشـاند .بنـابراين وجـود واسـطهها
اين امکان را فراهم ميآورد تا رهبران سیاسي به سهولت به تـودههـا دسترسـي
پیدا نکنند.
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 .4يونگ به ما ميگويد که گسست کامل و نابهنگـام از سـنتهـا خطرنـاک اسـت.

نابودی سنتها و رها کردن افراد جاماه در و ایت آنومي ،بیش از هر چیز آنهـا
را به دامان رهبران مقتدر مياندازد .هر جاماهای بايـد بـه تابیـر «السـدير مـک
اينتاير» ،با عقالنیت سنتي در ارتباط دالم باشـد .ـمن اينکـه نگـرش انتقـادی
نسبت به سنت ،خود عقالنیت و هويت ارـیل را پـرورش ميدهـد

( MacIntyre,

.)1998: 3

.5

.6

.7

.8

ســايه و نیروهــای غريــزی روان انســان ،زمینــههــايي بــالقوه بــرای تمــايالت
خشونتللبانه انسانها هستند .راهحل يونگ ،آگـاهي بشـر از سـايۀ شخصـي و
جماي و شناخت چنین نیروهايي است .اينکه بدانیم يک سايۀ جماي هم داريم
که جنبۀ ناشناخته ،ناهمساز و پستتر يک نژاد ،گروه يـا ملـت اسـت (اوداينیـک،
.)85 :1379
خودآگاه شدن و آگاهي از غرايز خطرناک روان انسانها و آوردن آنهـا بـه حـوزۀ
خودآگاه ميتواند مسئولیت فردی افراد جاماه را باالتر برد؛ زيرا انسان خودآگـاه
بــه مس ـئولیت اجتمــاعي و سیاســي خــود واقــف اســت و از ايــنرو نیــازی بــه
دشمنتراشيهای موهوم رهبران سیاسي نميبینـد .بـه عبـارت سـادهتـر ،تنهـا
خودآگاهي است که ميتواند انسان را از افتادن در دام رهبران سلطهللب نجات
دهد.
مسالل و مشکالت فرهنگي هر جاماه نیازمند تفکیک حوزههای قدرت است .بـه
عبارت سادهتر ،در رورت نبود تفکیک کارکردی حـوزههـا ،مرزهـای فرهنـگ و
سیاست درهم ميآمیزند و اين امر به فربهتر شدن ايـدلولو ی سیاسـي تـودهای
ميانجامد.
مدل خطي گذر از جاماۀ سنتي به مدرنیته غربي همـواره بـا خطـرات عظیمـي
همراه است .مدرنسازی ،لزوماً به مانای ناديده گرفتن سنتها نیسـت .در واقـه
مدرنیته غربي ،يک مدل در میان ساير مـدلهاسـت و از ايـنرو مدرنیتـه بـومي
ميتواند اين خطر را کاهش دهد.
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 .9نگاه حسرتآمیز به گذشته ماموالً دغدغۀ بازگشـت را در اذهـان مـردم جاماـه
فاال نگه ميدارد .به بیان ساده در مواقه بحراني ،بازگشت به کهنالگـو خـود را
به عنوان بديلي برای و ایت موجود مارفي خواهد کرد .شـايد ترسـیم جاماـۀ
مطلوو و آرماني بر اسام نیازهای امروز و عقالنیت سنتي بتواند راهگشا باشد.
 .10لیزش مدرنیته در جوامه نیمهسنتي -نیمهمدرن پاشنه آشـیل سیاسـت مبتنـي
بر عقالنیت است .افراط و تفريط در اين زمینه ميتوانـد نتـايج نـاگواری در پـي
داشته باشد .از اينرو گفتوگوی مستمر و عقالني با فرهنگي ديگر و بوميسازی
تا الال انوی ميتواند سپری محکم در برابر تودهایشدن فرهنگ و سیاست در
جاماۀ نیمهسنتي  -نیمهمدرن باشد.
نتیجهگیری
در مجمو ميتوان دو دستۀ نتايج نظری و عملي برای تحقی حا ر برشمرد.
نتایج نظری :بشريت با وجود برخورداری از عقل و پیشرفتهای علمي و تکنولـو يکي،
همواره ممکن است در دام ناخودآگاه جماي و غريزی خود فرو غلتد؛ سرکوو ناخودآگاه
و پس راندن سريه آن توسط نظم خودآگاه در ا ر تاختوتاز همهجانبۀ عقالنیـت مـدرن،
انسان را در وسوسۀ خود ويرانگری گرفتار کرده است؛ سنت (وجـه عـالفي و غريـزی) و
عقالنیت (وجه خودآگاه و هوشیار) ميتوانند در تاامل با هم خطر افراط و سلطۀ يکي بر
ديگری را مهار کنند و از اينرو نظم رواني را متاادل نگه دارند؛ در جواماي کـه سـنتها
ريشهدار هستند ،توساۀ شتابان همهجانبه و برکندن نابهنگام جاماـه از سـنتهـا ،زنـگ
خطر ظهور رهبران فرهمند قدرتللب را به ردا درمـيآورد .همچنـین دگرگـونيهـای
عظیم اجتماعي و فرهنگي ،خطری برای جوامه سنتي است و از ايـنرو ممکـن اسـت در
مواقه بحراني سودای بازگشت ،حالتي تودهوار پیدا کند؛ به بیان ساده خطر بروز جنبش-
های تودهای در جوامه نیمهسنتي  -نیمهمدرن بیشتر احسام ميشـود .همچنـین عـدم
بات سیاسي و اجتماعي در اين جوامه محسومتر است.
در نهايت اينکه چند پیشنهاد عملي از اين تحقی مستفاد ميشود:
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 -1رشد خودآگاهي سیاسي بايد مرحله به مرحله رورت گیرد .از اينرو ميبايسـت

-2
-3

-4

-5
-6

-7

از توساۀ شتابان پرهیز کرد.
رشد خود و عقالنیت سیاسي کارآمد ،در رـورت آوردن سـايه و ناخودآگـاه بـه
حوزههای خودآگاه و عقالني ممکن ميشود.
بايد از سرکوو ناخودآگاه با اين استدالل که غیر عقالني است پرهیز شود ،زيـرا
سرکوو ناخودآگاه به محتويات منفي و پست انسانها نیرو ميدهد و از اينرو
ممکن است خطرآفرين باشد.
در عررۀ سیاسي ،تقويت جاماۀ مدني و ايجاد نیروهای مهارکننده  -البتّه با در
نظر داشتن سنتهای جاماه  -تا الال انوی ميتواند خطر ظهـور جنـبش-
های تودهای را کمتر کند.
بايد جنبههای تاريک و نیمهتاريک سنتهای سیاسي و فرهنگي را بازشناسـیم
و درردد عقالنيکردن آنها برآيیم و از نفي مطل سنتها بپرهیزيم.
در جواماي که سنتها قوی و ريشهدار هستند ،توساۀ سیاسي و اجتمـاعي نـه
از رهگذر امحای سنت ،بلکه از لري بـازخواني عقالنـي آن (سـنت) ممکـن
ميگردد.
روشنگری مطل غربي نميتواند الگوی سیاسـي مناسـبي بـرای جوامـه دارای
تمدن قوی و پرنفوذ باشد و راه پیشرفت ،ليکـردن عقالنیـت گـامبـهگـام و
گفتوگوی عقالني و خوانشي نو از دل سنت است.
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