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  پيشگفتار

ويژه در كشور ما يك وضع و حال ه وضع و حال روان شناسي در دنياي امروز و ب
پرمشغله و در عين حال مساعد است. اين رشته به شدت در حال پيشروي است و هر چند 

يكبار حوزه اي از زندگي فردي و جمعي ما را در بر مي گيرد و در زمينه اي خاص چيز  وقت
جديدي رو مي كند. از روان شناسي دين گرفته كه به بعد معنوي و متافيزيك زندگي انسان و 
ارتباط اش با آسمان مي پردازد تا روان شناسي محيط زيست كه به واقعيت هاي زندگي زميني 

قعيت ها بر ذهن و رفتار انسان ها، و به عبارت بهتر؛ تأثير آسمان و زمين بر روان و تأثير اين وا
  انسان و برعكس را پوشش مي دهد.

سياست نيز همچون ساير موضوعات ديگر مورد توجه روان شناسي است. و صد البته 
يد حوزه سياست نيز شديداً نيازمند روان شناسي است. اين رابطه و نياز دو سويه موجب پد

شده است. از اين رو اين » روان شناسي سياسي«آمدن رشته مطالعاتي جديدي تحت عنوان 
به روان شناسي كه رشته مطالعاتي يك دانش بين رشته اي به شمار مي رود كه به هر اندازه 

به همان اندازه نيز از علوم سياسي و زمينه هاي وابسته متأثر است. اين رشته در  ؛مربوط است
خبگان و مردم عادي فعاليت مي كند. نخبگان به عنوان تصميم گيران مهم جوامع دو سطح ن

بشري كه خروجي سياست هاي تئوري و عملي شان مي تواند سرنوشت افراد و كشورها را 
همچون پديد آوردن  - رقم بزند؛ و مردم عادي به مثابه افرادي كه رفتارهاي سياسي شان 

تعيين كننده مي باشد، مورد بررسي و مطالعه ويژه  - دهي  جنبش ها و انقالب ها و رفتار رأي
  روان شناسي سياسي مي باشند.

ليه اش توسط مريام، السول و فرويد روان شناسي سياسي از آن روز كه سنگ بناي او
عليرغم ضرورت  -مي گذرد. اما در كشور ما از عمرش گذاشته شد تا به امروز قريب يك قرن 

متولد شده است! و جايگاه ملموس و قابل قبولي نداشته است. و اكنون انگار تازه  - حضورش 
كه به عنوان واحد درسي دانشگاهي مصوب شده است، يك حركت مثبت و قابل تقدير است. 
كتاب حاضر در راستاي همين امر و بر اساس سرفصل هاي مصوب وزارت علوم و در قالب 

ور تأليف شده است و اصل خودآموز بودن تا استانداردهاي تدوين كتب درسي دانشگاه پيام ن
  حد امكان اعمال شده است.

  سعيد عبدالملكي
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  1فصل
  تاريخچه، تعاريف و مفاهيم

  
پادشاهي را شنيدم به كشتن اسيري اشارت كرد 

ن حالت نوميدي ملك را دشنام دادن آ بيچاره در
هر كه دست از :«اند گرفت و سقط گفتن كه گفته

  .»بشويد هر چه در دل دارد بگويدجان 
  سعدي، كتاب گلستان

  
 هدف كلي

 آشنايي با تاريخچه، تعريف و مفهوم روان شناسي سياسي

  
 هدف هاي يادگيري

  رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:  انتظار ميمحترم  دانشجوياز شما 
  .روان شناسي را تعريف كنيد .1
 سياست را تعريف كنيد. .2

 را توضيح دهيد.روان شناسي سياسي  .3

 ريشه هاي تاريخي روان شناسي سياسي را شرح دهيد. .4

 روند شكل گيري روان شناسي سياسي را توضيح دهيد. .5

 خدمات روان شناسي به سياست را تبيين نمائيد. .6

 روش هاي تحقيق، سنجش و ارزيابي در روان شناسي سياسي را شرح دهيد. .7

  
  مقدمه.1- 1

آن است كه در ابتدا مباني، مفاهيم، گزاره ها و  پرداختن به هر موضوع مهمي نيازمند
ميم تا در ابتداي مسير چشم ل گيري آن را به طور كلي بفهروندها و فرايندهاي شك

انداز روشني از آن در پيش روي خود ببينيم. از اين رو در اين فصل سعي كرده ايم تا 
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سي سياسي را بشكافيم مباني و گزاره هاي اوليه روان شناسي و سياست و نيز روان شنا
  تا در گام هاي بعد چراغ بدست طي طريق بكنيم.

 
  . تعريف روان شناسي2- 1

 psychologyگفته شده است كه كلمه روان شناسي كه ترجمه واژه 
به معني  psycheفرانسه است؛ از دو كلمه يوناني   psychologieانگليسي و

به معني بيان كردن اقتباس شده است. كه بعدها در فلسفه شرق  logosروح و 
واژه علم النفس و سپس ترجمه آن به فارسي به صورت روان شناسي درآمده 

  ).1392است(كريمي،
و مطالعه را به نحوي مورد بررسي  3و فرايندهاي ذهني 2، رفتار1روان شناسي

باشند و به و انگيزه ها مي دهد. فرايندهاي ذهني شامل، افكار، احساساتقرار مي
  .)1394(عبدالملكي،، رفتار گويندارگانيسم(موجود زنده)قابل مشاهده  فعاليتهر 

خاستگاههاي تاريخي روان شناسي را مي توان تا فالسفه بزرگ يونان باستان 
پي گرفت. مشهورترين آنان سقراط، افالطون و ارسطو بودند كه پرسش هايي 

  واني آدمي مطرح كردند:بنيادين در باب زندگي ر
  هشياري چيست؟

  آدميان ذاتاً منطقي هستند يا غير منطقي؟
  آيا چيزي به نام انتخاب آزاد وجود دارد؟

اند. اين  اهميتاين گونه سؤال ها امروزه نيز همانند هزار سال پيش در خور 
سؤال ها با ماهيت ذهن و فرآيندهاي ذهني و رواني سروكار دارند و از عناصر 

  اصلي رويكرد شناختي در روان شناسي محسوب مي شوند.
عالقه  - معاصر سقراط بوده  -ناميده مي شود » پدر پزشكي«بقراط كه غالباً 

ه كنترل مغز بر ي درباره نحواهميتوافري به فيزيولوژي داشت. بقراط مشاهدات پر
اندام هاي بدن انجام داد. آن مشاهدات زمينه ساز رويكرد زيست شناختي در روان 

  شناسي است.

                                                            
١. psychology 
٢. Behavior 
٣. Mental Process 
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شناسي كه در روزگار ما نيز همچنان  ي روان يكي از نخستين مناقشه ها در حوزه
داغ است، در اين كالم خالصه مي شود كه: آيا توانايي هاي آدميان فطري است يا از 

 ه كسب مي شود. در ديدگاه فطري نگري گفته مي شود كه آدميان با گنجينهطريق تجرب

  يي از دانش و توان فهمِ واقعيت زاده مي شوند.
فيلسوفان آغازين بر اين باورند كه دانش و فهم آدمي از طريق استدالل و درون 
نگري دقيق دست يافتني است. در قرن هفدهم، دكارت برخي انديشه ها (از قبيل 

 ت خدا، خويشتن، اصول بديهي، هندسه، كمال و بي نهايت) را فطري به شمار ميشناخ

آورد. همچنين دكارت معتقد بود كه بدن آدمي يك ماشين است و مثل هر ماشين ديگر 
درباره ذهن  1اطّالعاتقابل بررسي است. اين ديدگاه سرآغاز رويكردهاي پردازش 

  .انسان است
بر آن است كه دانش از طريق تجربه ها و تعامل آدمي با  2ديدگاه تجربه گرايي

فيلسوف انگليسي سده  3با نام جان الك عمدتاًشود. اين ديدگاه  جهان بيرون كسب مي
يي  هفدهم پيوند دارد. الك معتقد بود كه ذهن آدمي در بدو تولد همچون لوح نانوشته

اين ديدگاه  كنند. ثبت مي هاي جريان رشد او، دانش و فهم را روي آن است كه تجربه
 ها و توانايي گرايان وجود انديشه بود. تداعي 4گرا شناسي تداعي سرآغاز پيدايش روان

هايي  هاي فطري را قبول نداشتند بلكه در عوض، بر آن بودند كه ذهن از انديشه
يابند و طبق اصولي از قبيل مشابهت و  شود كه از طريق حواس به آن راه مي انباشته مي

 ي حافظه و يادگيري، با نظريه هاي كنوني در زمينه يابند. پژوهش تضاد به هم پيوند مي

  گرايي پيوند دارند. ي آغازين تداعي
 -مناقشه بين فطري نگري و تجربه گرايي امروزه تحت عنوان مناقشه طبيعت 

ر شناسان معتقدند كه انديشه و رفتا ادامه دارد. هر چند هنوز برخي از روان 5تربيت
 اكثر روان اماشناختي است،  برخاسته از عوامل زيست اساساًمحصول تجربه يا  اساساً

شناختي (از قبيل  شناسان رويكردي تلفيقي دارند، حاكي از اينكه فرآيندهاي زيست

                                                            
١  . Information Processing Approach 
٢. Empricism 

.٣  John Locke 
٤. Associationism 
٥. Natur  - Nurture 
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 اماگذارد.  ها، احساس ها و رفتار اثر مي وراثت يا فرآيندهاي مغزي) بر انديشه
 گذارد.ثر ميها ا تجربه نيز بر اين پديده

مقارن با تأسيس نخستين آزمايشگاه روان  معموالًآغاز روان شناسي علمي را 
دانند. مي 1879در دانشگاه اليپزيك آلمان به سال  1شناسي توسط ويلهلم وونت

خاستگاه تأسيس آزمايشگاه وونت بر اين باور بود كه ذهن و رفتار را نيز همانند 
توان با روش هاي علمي بررسي و اندامهاي بدن آدمي ميها و مواد شيميايي يا 

پس از آن مكاتب و نظريه هاي گوناگوني يكي پس از ديگري سر  تحليل كرد.
ترين آنها عبارت بودند از: روان كاوي كه به مطالعه مهمبرآوردند كه سه نوع از 

بررسي و  ناهشيار انسان پرداخت، رفتارگرايي كه بر اساس مشاهده رفتار آشكار به
شناخت انسان دست زد و انسان گرايي كه به قدرت اراده انسان و تمايل فطري او 

  به سمت شكوفا شدن قائل بود.
 
  مفهوم سياست. 3- 1

داراي تعاريف مختلفي است كه هر كس بنابر مكتب  2»سياست«واژه 
اعتقادات خود آن را تعريف و تفسير كرده است. در لغت، سياست از ريشه ي 

است و معناي آن رعيت داري و نگهباني آنهاست. در لغت نامه  »ساس«و  »سائس«
دهخدا سياست به معناي پاسداشت ملك، حفاظت و نگهداري، حراست، حكم 

  راندن بر رعيت، رعيت داري كردن، حكومت، رياست و داوري آمده است.
فرماندار كسي است كه رعيت و امور مربوط به «در اساس اللغه آمده است:

فالن شخص امور قبيله اش را سياست نمود، «و مي گويند:». نها را سياست كندآ
  3».يعني بر قبيله خود رياست كرد

سياست عبارت است از «ابوالبقاء كلمه سياست را اين چنين معنا كرده است:
  4».حفظ مصالح ملّت و نشان دادن راه نجات در حال و آينده

                                                            
١. Wilhelm Wundt 
٢. Politic 

  اساس اللغه، زمخشري. 3
 كليات ابوالبقاء، ابوالبقاء. 4
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) به polis) از واژه يوناني پوليس(politicsدر زبان هاي اروپايي واژه سياست(
معني شهر گرفته شده است. از نظر ارسطو، شهر موضوع علم سياست 

  ).1391بود(طاهري،
علم حكومت بر «، سياست را چنين تعريف مي كند: 1870، به سال 1فرهنگ ليتره

فن و عمل حكومت «در همين مورد مي گويد: 1962به سال  2فرهنگ روبر». كشورها
  ».بر جوامع انساني

، سياست را به معناي اعمال قدرت و »جامعه و حكومت«مك آيور در كتاب 
  تشكيالت متمركز معرفي مي كند. 

  سكي نيز در تعريف سياست مي نويسد:تفيودوربورال
ياسي مشخص است. مفهوم قدرت، محور تئوري سياسي و مطالعه پروسه هاي س

  اين مفهوم كليد درك نهادهاي سياسي، جنبش هاي سياسي و خود سياست است.
سياست را به معناي قدرت تعريف مي كند. » قدرت«برتراند راسل نيز در كتاب 

قدرت «رابرت دال هم سياست را به معناي اقتدار و قدرت مي داند. نيچه نيز مي گويد:
هيچ حقي نيست كه در باطن نوعي گستاخي، و  نخستين حق را به دست مي دهد

  ».غضب و خشونت نباشد
سياست نويسان ايراني نيز سياست را به معناي حفظ قدرت به منظور ايجاد نظم و 

و » التّاج«و جاحظ در » سياستنامه«امنيت مي دانستند؛ از جمله خواجه نظام الملك در 
امه اين تعريف را ارائه كرده عنصرالمعالي كيكاووس بن قابوس بن وشمگير در قابوسن

 اند.

انديشمندان و متفكران اسالمي با توجه به آموزه هاي اسالمي، سياست را كم و 
بيش با واژه هاي تدبير، هدايت، سعادت، فضيلت و خير برين تعريف كرده اند؛ چنان 

و به منظور رسيدن  قخالكه فارابي، حاصل خدماتي كه حاكم در جهت نشر فضائل و ا
  عادت انجام مي دهد را سياست مي نامد:به س

راه ايجاد فضيلت در وجود انسان آن است كه افعال و سنن فاضله، پيوسته در 
شهرها و ميان امت ها رايج و شايع باشد اين كار امكان پذير نيست. مگر به وسيله 

                                                            
١. Littre 
٢. Robert 
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در شهرها و در ميان  اخالقيحكومتي كه در پرتو آن، اين افعال و سنن و مالكات 
  م رواج يابد. حاصل اين خدمت را سياست گويند.مرد

غزالي نيز سياست را ابزاري مي داند كه انسان را به خداوند مي رساند. 
سياست را مترادف با تدبير قرار مي » ناصري قخالا«نصيرالدين طوسي نيز در 

ره دهد و آن را به تدبير منزل، تدبير خدم و عبيد، تدبير اوالد، تدبير مدن و غي
  قلمداد مي كند. يملتقسيم مي كند و همه را جزء حكمت ع

 
  چند تعريف كوتاه از سياست. 1- 3- 1

علم و هنر حكومت؛ علمي كه به شكل، تشكيالت، و مديريت يك دولت يا 
بخشي از يك دولت، و مقررات ناظر بر روابط آن با دولت هاي ديگر مي پردازد. 

  (فرهنگ انگليسي آكسفورد)
است از خودآگاهي انسان نسبت به محيط و جامعه و سياست عبارت 

سرنوشت مشترك و زندگي مشترك خود و جامعه ايي كه در آن زندگي مي كند و 
 به آن وابسته است. (علي شريعتي)

راهي براي حكومت بر جوامع متشتت، از طريق روندي شامل بحث و بري 
  از خشونت غير الزم. (برنارد كريك)

  انسان هاي ديگر را. (برتران د ژو وِنال)حركت دادن انسان ها 
  تخصيص اقتدار آميز ارزشها. (ديويد ايستن)

سياست، تصميم گيري درباره رويدادهاي ناهمگون در جامعه است. (ريمون 
  آرون)

سياست علمي است كه به ما مي آموزد چه كسي مي برد، چه مي برد، كجا 
  السول)مي برد، چگونه مي برد و چرا مي برد؟ (هارولد 

سياست عبارت است از مديريت و توجيه و تنظيم زندگي اجتماعي انسان ها 
  در مسير حيات معقول(محمدتقي جعفري)

سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را 
 اماممدنظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صالح شان است.(

  خميني (ره))
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همانطور كه پيداست، در تعريف سياست، انديشمندان بر نكات گوناگوني انگشت 
نهاده اند. برخي از انديشمندان به غايتي كه به نظر آنها سياست بايد در پيش  تأكيد

بگيرد، توجه كرده اند و بر آن اساس سياست را تعريف كرده اند. به عنوان مثال برخي 
دانسته اند و همين امر  مهمرا در سياست  2يا حكومت 1پژوهشگران مفهوم هاي دولت

از علم سياست بازتاب يافته است. به طوري كه گفته شده است علم  در تعريف آنها
سياست را مي توان به عنوان علم دولت يا به عنوان رشته اي از علوم اجتماعي كه 
مربوط به تئوري سازمانها، حكومت ها و اعمال دولت است، تعريف 

  ).1351مود(كاليمروودي،ن
برخي نيز در تعريف سياست، قدرت را مفهوم اساسي دانسته اند، به طوري كه 
گفته شده است؛ سياست علمي است كه همه شكل هاي رابطه قدرت را در مكان و 
زمان هاي گوناگون بررسي مي كند و جهت و چگونگي اعمال اين قدرت را مي 

  ).1384نماياند(ابوالحمد، 
ه به عنوان علم قدرت يا شيوه ي اداره امور دولت و جامعه، قبل از هر سياست چ

چيز يك معرفت است كه در پي شناخت زواياي مبهم و تاريك ذهن، روان، رفتار و 
نيات انسان در تعامل مستمر با جامعه و حكومت است. اينكه انسان در زندگي فردي و 

عت مي كند، به عصيان و جمعي خود چگونه مي انديشد، تصميم مي گيرد، اطا
خشونت كشيده مي شود، دروغ مي گويد، ظلم مي كند، عشق مي ورزد، كار خير مي 
كند، راستي و درستي پيش مي گيرد، همه از سلسله اموري است كه مستلزم بررسي 
هاي روان شناختي، جامعه شناختي، انسان شناختي، مردم شناختي، گفتماني و مانند اين 

  ).1386هاست(كاظمي،
  
 تعريف روان شناسي سياسي. 4- 1

روان توان به سادگي مطالعه تعامل بين سياست و  را مي 3سياسي روان شناسي
روان شناسي سياسي در بر سياست تعريف كرد.  روان شناسي تأثير، و به ويژه شناسي

                                                            
.١  State 
.٢  Government 
٣  . Political Psychology 



  سياسي  شناسي روان     20
 

واقع يك دانش بين رشته اي قلمداد مي شود كه به هر اندازه به روان شناسي 
  است. متأثرمربوط است به همان انداز نيز از علوم سياسي 

روان شناسي سياسي علم بررسي نحوه تعامل پديده هاي روان شناختي و 
نظام و فرهنگ سياسي  هاي سياسي در يك شخص يا گروه خاص در زمان، مكان،

عوامل روان  تأثيرخاص مي باشد. هدف روان شناسي سياسي از يك سو شناخت 
پديده هاي سياسي بر  تأثيرشناختي بر پديده هاي سياسي و از سوي ديگر شناخت 

برخي پديده هاي رواني  ).1385جنبه هاي روان شناختي انسان است(تمدني، 
، سبك هاي شناختي، احساس و ادراك، انگيزش، هيجان، باورها ؛عبارتند از

 حتّيعاليق، ارزش ها، جنبه هاي زيستي، تجربه هاي پيشين فردي، گروهي و 
رفتار رأي دهي، شورش،  ؛فرهنگي و برخي از پديده هاي سياسي عبارتند از

انقالب، تروريسم، افكار عمومي، تصميم گيري و مديريت، روابط بين الملل، 
  ري سياسي، حل تعارض و مانند آن. جامعه پذيري سياسي، رهب

روان شناسي سياسي ميداني جديد در علوم سياسي و روان شناسي است كه 
ما را در توضيح بسياري از جنبه هاي رفتار سياسي توانا مي سازد. اين رفتارها 
ممكن است به نظر مرضي برسند يا تصميم گيري هاي عادي باشند كه بعضي از 

 تدريجاًناسب اند. روان شناسان و دانشمندان علوم سياسي آنها مناسب و برخي نام
راغب شده اند كه دانش خود را در زمينه مسائل و مشكالتي كه همه به آنها 
عالقمندند، گسترش دهند. مواردي چون تصميم گيري نخبگان در مورد سياست 

شامل طيف وسيعي از خشونت نژادي تا جنگ ها  –ت ارضاءخارجي و داخلي، تع
و رفتارهاي صلح جويانه تري مانند  –و نسل كشي، تروريسم و افكار نژاد پرستانه 

رأي دادن، نمونه هاي بسياري از مشكالت و مسائلي است كه به طور سنتي مورد 
توجه علوم سياسي است. براي مثال، اگر ما محدوديت توانايي سياست گذاران را 

درك كنيم، مي توانيم  اطّالعاتجنبه هاي خاص  اهميتدر تشخيص ميزان 
بفهميم كه آنها از عهده كدام ها به خوبي بر مي آيند و در كدام موقعيت ها به 
كمك و مشورت ديگران نياز دارند. اگر ما بفهميم چه چيزي تروريست ها را بر 

اي اثر گذاشتن بر انگيزه مي انگيزد تا دست به عمل بزنند، خواهيم توانست راهه
هاي آنها را بيابيم و بدين ترتيب، با تروريسم مقابله كنيم. يكي از اهداف روان 
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شناسي سياسي وضع قوانين عمومي رفتار است كه به توضيح و پيش بيني رويدادهايي 
 ).1386و همكاران، 1كمك مي كند كه در موقعيت هاي گوناگون رخ مي دهد(كاتم

ياسي، دو اردوگاه متمايز وجود دارد. اردوگاه اول عالقه مند س روان شناسيدر 
افكار عمومي  تأثيردهند،  ي ميأبررسي رفتار توده اي هستند. مانند اينكه مردم چگونه ر

هاي حكومتي چيست و پرسش هايي از اين قبيل. اردوگاه ديگر، بر رفتار  بر سياست
 تأثيردهند،  هاي حكومت شكل مي نخبگان و اينكه چگونه ادراكات نخبگان به سياست

كنند. به  شخصيت بر رهبري، تصميم گيري سياست خارجي و ديگر موارد توجه مي
هاي  اجتماعي از رفتار سياسي متفاوت از تبيين روان شناسيهاي  صورت خالصه، تبيين

 تأثيرهستند. اولي بر  2نابهنجاري روان شناسيشناختي و سنت قديمي تر  روان شناسي
هاي فردي در شكل دهي به  ويژگي اهميتدارد و دومي بر  تأكيدها در رفتار  وضعيت

  ).1393، 3ورزد(هوتون رفتار اصرار مي
با اين وصف روان شناسي سياسي به طور كلي در دو سطح نخبگان و مردم عادي 

جوامع بشري كه خروجي سياست  مهمفعاليت مي كند. نخبگان به عنوان تصميم گيران 
شان مي تواند سرنوشت افراد و كشورها را رقم بزند؛ و مردم  ملّيهاي تئوري و ع

همچون پديد آوردن جنبش ها و  -عادي به مثابه افرادي كه رفتارهاي سياسي شان 
مي تواند تعيين كننده باشد، مورد بررسي و مطالعه ويژه  -ي دهي أانقالب ها و رفتار ر

 شناسي سياسي مي باشند. روان

را برون ريزي دغدغه هاي شخصي در عرصه رفتار سياسي روان شناسي سياسي 
و فعاليت ف اهدا طرح ريزي شده براي رسيدن به برخي هر نوع فعاليتعمومي و نيز 

مانند افراطي از رفتارهاي كه افراد به آن مشغول اند، تعريف مي كند؛ سياسي  هاي
در ي گيري. همچنين أمانند رفتار رتا رفتارهاي ديگري گرفته  جنگ وتروريسم 
افراد در و چرا  نژاد پرستي رخ مي دهدمانند اينكه چرا  متفاوتي هاي سؤال برگيرنده

ي مي دهند و چرا دولت ها وارد جنگ مي أنسل كشي شركت مي كنند، مردم چگونه ر
ري ترين سؤال همچنين روان شناسي سياسي در صدد است برخي از ضرو شوند، است.

؟ دهاي سياسي را پاسخ دهد. اينكه چگونه انسان گرايش هاي سياسي اوليه را مي آموز

                                                            
١  . Martha Cottam 
٢  . Abnormal Psychology 
٣  . David Patrick Houghton 
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چگونه افكار او شكل مي پذيرد؟ چگونه افكار مي تواند تغيير كند؟ چگونه افراد 
تصميم مي گيرند؟ چرا جمعيت هايي كه به طور سنتي مطيع هستند، به يكباره با 

مسلط را مقهور خود مي سازند؟ چرا افراطي ها، درخواست دگرگوني، نظام 
 مقتدران مقتدر هستند؟ و ... .

در نهايت اينكه؛ از آنجا كه اغلب پيش بيني علم سياست، رفتار انسان را 
شامل مي شود، لذا به نظر مي رسد كه روان شناسي منبع طبيعي بينش هاي 

  تحقيقات سياسي است.
 
  ريشه هاي تاريخي. 5- 1
شه تاريخي روان شناسي سياسي به حدود يك قرن مي رسد. محققان ري

حوزه سياست براي حل معماهاي خود همواره دست به دامن روان شناسي بوده 
اند تا به ريشه رفتارهاي سياسي رهبران جوامع و نيز كنش هاي جمعي توده ها پي 

با  3ريورس) و 1921( 2»طبيعت بشر در سياست«با كتاب  1ببرند. گراهام واالس
)، در رشد روان شناسي سياسي سهم عمده 1923( 4»روان شناسي و سياست«كتاب

اي داشته اند، اين نوشته ها راه همكاري پرثمر روان شناسان اجتماعي، جامعه 
شناسان و سياست شناسان را گشوده است. واالس نياز به وجود رابطه نزديك بين 

 5ضروري مي دانست، جيمز بريس را» علم سياست«و » روان شناسي«دو رشته 
) نيز معتقد بود كه علم سياست ريشه در روان شناسي دارد. در ميان 1921(

)، 1970( 7) و جورج كاتلين1967( 6محققان روان شناسي اخيرتر، هارولد السكي
چنين راهبرد يكپارچه اي را ضروري دانسته اند. كاربرد روان شناسي براي مطالعه 

ت قرن بيستم است. در واقع از دهه تحوالسياسي انسان از  طبيعت بشر و رفتار
هاي اول قرن بيستم، كاربرد روان شناسي براي گشودن معماهاي فعاليت انسان 

گذاشت و پيشرفت  1). بنياد اين مطالعات را الول1928، 8متداول شده است(باركر
                                                            

١  . Graham Wallas 
٢. Human Nature in politics 
٣  . Rivers 
٤. Psychology and Politics 
٥  . James Bryce 
٦  . Harold Laski 
٧  . G, Catlin 
٨  . Barker 
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 30) سبب شد. السول با بيش از 1951( 2بزرگتر و بيشتر در اين زمينه را هارولد السول
 سال مطالعه در اين زمينه، سعي كرد روش روان تحليل گري را در سياست بكار بندد.

براي اولين بار در سال  3»شناسي رواني و سياست آسيب«شكن وي با عنوان  كتاب سنت
سي ميالدي به چاپ رسيد. و بدين ترتيب به عنوان اولين بنيانگذار روان شنا 1930

چارلز مريام بود. مريام  تأثيرسياسي نام خود را به ثبت رساند. السول بسيار تحت 
و سياست را بررسي كند. السول برخالف  روان شناسيي بين  موجب شد السول رابطه

روز كرد.  روان شناسيهاي  دانشمندان علوم سياسي، زماني را صرف يادگيري نظريه
روانكاوي فرويد بود پس طبيعي است  تأثيرتحت  كامالًدر آن هنگام  روان شناسيچون 

هاي السول آن چيزي بود  گذاشته باشد. اساس استدالل تأثيركه اين نظريه بر كار السول 
ي جابجايي مشكالت  ناميد؛ شخصيتي كه در نتيجه مي» شخصيت سياسي«كه آن را 

ود عشق آيد. براي مثال شخصي كه در خانه خ ي عمومي بوجود مي خصوصي با حوزه
را جستجو كند. در اينجا نقش  آمريكاكند ممكن است عشق مردم  را انكار مي

هاي دفاعي يا جبراني فرويد به خصوص مكانيسم جابجايي به صورت  مكانيسم
طلبي  كند جاه دارد، فكر مي شود. همانطور كه السول خود بيان مي قدرتمندي آشكار مي

ني براي غلبه بر اعتماد به نفس پايين را طلبي اغلب نقش عوامل جبرا سياسي و قدرت
هاي سياسي از جابجايي عاطفه شخصي  كنند. استدالل السول اين بود كه جنبش ايفا مي
شوند. او مانند فرويد، رابطه جنسي و پرخاشگري را  هاي عمومي ناشي مي با هدف
من است.  اداند و موافق با تقسيم بندي نهاد، من و فر ها مي هاي مسلط بر انسان محرك

كند. كتاب  ي در آثار السول ايفا ميمهمهاي ناخودآگاه، نقش  سركوب انگيزه
شناسي رواني و سياست السول، براساس اين ايده است كه سياستمداران نيازهاي  آسيب

رانند و آنها با نيازهاي  شخصي شان مانند نياز به اعتماد به نفس را به جهان عمومي مي
   كنند. عمومي جابجا مي

همكاري ويليام با نوشت. اثر سياسي او كه  4روان شناختيحالِ  فرويد چندين شرح
توماس وودرو  روان شناختيحالِ  شرح ي تحرير درآورد، آن را به رشته 5بوليت

                                                                                                                                            
١  . Larens Lowell 
٢  . Harold Lasswell 
٣. psychopathology 
٤  . Psychobiography 
٥  . William Bullitt 
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 1930است كه در دهه  - آمريكابيست و هشتمين رئيس جمهور  – 1ويلسون
ميالدي به چاپ رسيد. با وجود اين، نفوذ او  1967در سال  اماميالدي نوشته شد 

سياسي بيشتر غيرمستقيم بود و اين كتاب براي افرادي كه تحت  روان شناسيدر 
آثار فرويد قرار داشتند تبديل به راهنمايي براي معاني ضمني آثارش در  تأثير
  ي سياست شد.  زمينه

 
  روند شكل گيري. 6- 1

اي به سرعت در حال رشد است. سال هاست كه  روان شناسي سياسي حوزه
 1970از روان شناسي براي توضيح رفتار سياسي استفاده مي شود، ولي از دهه 

با  1920انفجاري در كاربرد آن در سياست رخ داده است. اين حوزه از دهه 
بررسي هايي درباره شخصيت و سياست و به ويژه روان كاوي رهبران سياسي، كار 

ز كرد. با گذر زمان و پيشرفت درك روان شناسي از شخصيت، روان خود را آغا
شناسان سياسي در تحليل خود از رهبران سياسي به مشاهده خصوصيات شخصي 
همچون انگيزش و ويژگي هاي ديگر آنها پرداختند. گرچه در بررسي هاي روان 

ده مي استفا» داده ها«موجود در زندگي نامه فرد به عنوان  اطّالعاتكاوي از 
كردند، ولي در بررسي هاي بعدي بر فنون جديد علوم اجتماعي، مانند پرسشنامه، 

  .)1386(كاتم و همكاران، مصاحبه، آزمايش، و شبيه سازي تكيه كردند
با افزايش  1950و  1940مين موج رشد روان شناسي سياسي در دهه هاي دو

ظاهر شد. در  آمريكاعالقه به بررسي نظام مند افكار عمومي و رفتار رأي دادن در 
محققان دانشگاه ميشيگان درباره افكار عمومي و نحوه ترجيح  1952آغاز سال 

دست زدند. در سال  يكي بر ديگري به هنگام رأي دادن به جمع آوري داده ها
به همت كمپل، كانورس، ميلر و » ييآمريكارأي دهنده «با انتشار كتاب  1960

، سنت استفاده از روان شناسي سياسي براي بررسي نگرش عمومي به 2استاكس
سياست شكل گرفت. كتاب مزبور يافته هاي محوري چندي را درباره طبيعت 

شت. همچنين، بحث درباره الگوهايي در اختيار گذا آمريكانگرش سياسي مردم در 
دامن زد. در سال  آمريكاو اغلب متفاوت را در باب نگرش ها و رفتارها در  مهم

                                                            
١  . Thomas Woodrow Wilson 
٢. Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller, and Donald Stokes(١٩٥٦) 
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هاي بعدي روان شناسي سياسي در تحليل اجتماعي سازي سياسي، نقش رسانه ها در 
و تعدادي ديگر از ابعاد  آمريكاگذاري بر نگرش هاي سياسي، سياست نژادي در تأثير
يي، به كار گرفته شد. تحليل نگرش هاي عمومي و رفتار سياسي آمريكاسياسي  رفتار

  انجام گرفته است. آمريكادر بسياري از كشورهاي ديگر عالوه بر 
كاربرد روان شناسي سياسي و طراحي چارچوب هاي روان شناختي سياسي براي 

كي تأخير در ابتداي مين موجي بود كه البته با اندتحليل رفتار در امور بين الملل، سو
يي از يكديگر و پژوهش هاي آمريكا –با بررسي برداشت هاي روسي  1960دهه 

مفاهيم روان  1970). از دهه 1968؛ وايت 1965مربوط به جنگ ويتنام پديد آمد(كلمان،
شناسي سياسي در درك ما از بازدارندگي هسته اي، جنگ هاي گذشته، تصميم گيري 

ت نژادي و انواع موضوعات در سياست بين الملل، ارضاءي، تعگراي ملّيدر بحران ها، 
  بكار رفته است.

مرگ و «عرصه چهارمي نيز در روان شناسي سياسي براي توضيح آنچه سيرز 
) مي نامد گشوده شده است. اين عرصه در حال گسترش شامل بخش 1993»(وحشت

شي و ساير عمده آثاري است كه به بررسي تروريسم، پاك سازي نژادي، نسل ك
الگوهاي رفتاري مي پردازد و در برگيرنده سطوح فوق العاده اي از خشونت با انگيزه 

 هاي سياسي است. 

سياسي معرفي  روان شناسيسه مرحله كلي را در توسعه  1ويليام مك گواير
  كند: مي

ميالدي با تسلط روان  1950و  1940هاي  دوره مطالعات شخصيت در دهه .1
  كاوان.
و  1960هاي  ي گيري در دههأو رفتار ر 2هاي سياسي دوره مطالعات نگرش .2
  .3»انسان عقالني«ي محبوبيت فرض  ميالدي با مشخصه 1970
و تصميم گيري در  اطّالعاتي توجه به باورهاي سياسي، پردازش  دوره .3
ميالدي كه بخصوص با سياست بين الملل سروكار داشته  1990تا  1980هاي  دهه
  .)1393وتون، (هاست

                                                            
١  . Willim McGuire 
٢  . Political Attitudes 
٣  . Rational Men 
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  خدمات روان شناسي به سياست. 7- 1

روان شناسي سياسي ادغام دو رشته روان شناسي و علوم سياسي را  اساساً
مي كند، گرچه ساير رشته ها نيز به رشد اين حوزه و خلق آثاري در اين زمينه 
كمك كرده اند. روان شناسي سياسي را مي توان ازدواجي توصيف كرد كه مولود 

ضيح كارهايي است كه آن گفتماني بسيار ثمربخش است. روان شناسي سياسي تو
افراد انجام مي دهند، از طريق بكار بردن مفاهيم روان شناختي و لذا حوزه اي 
مفيد و مناسب براي سياست است و مي توان آن را در تحليل مشكالت يا مسائل 
سياسي بكار برد. براي مثال، روان شناسان به محققان علوم سياسي، كه تبليغات 

ه اند، كمك مي كنند. روان شناسان بررسي هايي انجام منفي سياسي را مطالعه كرد
داده و شواهدي بدست آورده اند كه نشان مي دهد تبليغات سياسي منفي، اغلب 
غير مؤثر است، زيرا باني تبليغات منفي را نيز همان رأي دهندگان عضو حزب، 

  منفي ارزيابي مي كنند.
سي ترسيم كرده اند، و روان شناسان چشم اندازهاي تازه اي براي علوم سيا

بدين ترتيب، دانش ما را درباره دنياي سياسي گسترش داده اند. دانشمندان علوم 
سياسي دانش و درك خود را درباره سياست به اين حوزه عرضه مي دارند. براي 
مثال، روان شناسان اغلب فرايند تصميم گيري در گروهها را بررسي مي كنند. 

ن شناسان براي جهت دادن به نظريه هاي خود درباره برخي از ايده هايي كه روا
چگونگي تصميم گيري گروهها بكار برده اند، از نمونه هاي زنده تصميماتي 
اقتباس شده است كه گروه هاي سياسي گرفته اند(مثل ماجراي خليج خوك ها و 
تصميم ورود به جنگ ويتنام). هر كدام از اين دو دسته بايد در حوزه ديگر كار 

موده باشند و آن دو با هم مي توانند افق هاي مطالعاتي را در روان شناسي و آز
ي در فهم مهمعلوم سياسي توسعه دهند. در نتيجه روان شناسي سياسي سهم بسيار 

  ما از سياست دارد و گستره درك ما را افزايش مي دهد.
ي، بي ترديد روان شناسي سياسي به عنوان شاخه اي از روان شناسي اجتماع

علم سياست را به داده هاي ارزشمند مجهز و سياست شناس را به بررسي تجربي 
رفتار سياسي تشويق مي كند. او را از بخش ناهشيار و نيز عوامل غير منطقي قالب 
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آشكار مي سازد كه انسان با وجود اينكه از  كامالًپذيري رفتار بشر مطلع مي سازد و 
رفتار مي  تأملموارد، بدون سنجش و  عقل و منطق برخوردار است، در اغلب

  ).1387كند(فتحي آشتياني، 
پژوهشگران سياسي اينك به كمك روان شناسي اجتماعي، افكار عمومي و رفتار 

انتخابات آينده را » نوسان آونگ«انتخاباتي را بررسي مي كنند و مي توانند امكان 
مالي شهروندان را به وضع مي توانند واكنش احت حتّيتوضيح دهند و پيش بيني كنند و 

قانون آينده بررسي كنند، و نيز مي توانند درباره موفقيت سياسي كه به مرحله عمل 
  گذاشته مي شود نظر بدهند و از فايده ها و ديگر نتايج آن به طور كامل آگاه شوند.

بررسي هاي روان شناسي علم سياست نشان مي دهد كه با تبليغات پيگير، چگونه 
انگيزه ها و ضعف هاي بشر را شرطي و مورد بهره برداري قرار داد. ممكن است 

همچنين اين مطالعات نشان مي دهند كه محرك ها و انگيزه ها را به چه ترتيبي مي 
  كرد. خلّاقتوان مسيريابي 

روان شناسي مي تواند شناختي درست از درون جامعه در اختيار سياست بگذارد. 
ك نطق سياسي اگر با كندوكاو روان شناسي همراه يك تصميم، يك اظهار نظر و ي

نباشد چه بسا قدرت حاكم را دچار عواقب نامطلوب سازد. پيدا كردن توانايي هاي 
افراد، به خدمت گرفتن اين توانايي ها در رسيدن به اهداف، همان بهره گيري از روان 

  شناسي سياسي است.
  
 روش هاي سنجش و ارزيابي. 8- 1

شناسان سياسي براي درك و پيش بيني رفتار بكار مي برند،  رويكردي كه روان
است. اين رويكرد چرخه اي متكي بر چهار گام است كه پژوهشگران  روش علمي

 مشاهدهمكرراً در تالش براي درك و پيش بيني رفتار از آن استفاده مي كنند. اولين گام 
است، كه مشاهده نظام مند و غير نظام مند رفتارها و رويدادها را شامل مي شود. 
پژوهشگر از طريق مشاهده شروع به شكل دهي مجموعه اي از عوامل يا متغيرهايي مي 

 فرضيهمي گذارند. گام دوم توضيحات اوليه يا  تأثيركند كه بر رفتار مورد مشاهده 
ه بين متغيرها را پيش بيني مي كند. گام سوم است. پژوهشگر در اين مرحله، رابط

است. در اين مرحله از روش علمي، به منظور آزمايش  آزمايشمشاهدات بيشتر و 
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 آزمايش مجددو  پااليشاعتبار فرضيه، مشاهداتي صورت مي گيرد. گام چهارم 
توضيحات است و محققان فرضيه خود را بر اساس مشاهداتي كه در مرحله سوم 

نظيم مجدد مي كنند. اين مرحله ممكن است كاوش درباره محدوديت ت ،داشتند
هاي پديده، كشف علل رابطه ها يا توسعه روابط كشف شده را شامل شود(كاتم و 

  ).1376همكاران، 
نيست.  1روان شناسي سياسي طرفدار سرسخت نوع خاصي از روش شناسي

، از جمله: تحقيق متخصصين اين رشته انواع روش هاي تحقيق را بكار مي برند
علمي(تجربي، آزمايشي)، مطالعه موردي، روايت هاي تاريخي، تحقيق توأم با 

مي  تأكيدحساسيت و كيفيت باال. علي رغم اينكه بر تعديل و استفاده از رويكردها 
شود، به خاطر تنوع داده هايي كه درباره يك موضوع به دست مي آيد، 

مي گيرد. روان شناسان سياسي براي اينكه رويكردهاي چندگانه مورد تشويق قرار 
ببينند در عرصه سياست چه اتفاقي در حال وقوع است، همانند پزشكان و 
درمانگران براي رسيدن به تشخيص، به بررسي كمي و كيفي و نظام مند داده ها و 

 بررسي واكنش هاي آزمودني ها در گذشته مي پردازند.

از روش  معموالًبراي مطالعه و ارزيابي شخصيت و عملكرد رهبران سياسي 
استفاده مي شود. اين روش به ما اين امكان را مي دهد  2شرح حال روان شناختي

رخدادهاي  تأثيرتا به گذشته رهبر و رويدادهاي دوران كودكي وي رجوع كنيم و 
وي را بفهميم. آن دوران بر شكل گيري باورها و جهت گيري هاي سياسي 

همچنين مي توان از تحليل محتواي سخنراني ها، پرسشنامه شخصيت و دست 
توانيم به صورتي  معتقد است كه مي 3ديويد وينترنوشته هاي سياسي بهره برد. 

گيري كنيم.  هاي شخصيتي رهبران را از دور اندازه مطمئن و واقعي، ويژگي
ها يا خواستن از كارشناسي كه هاي آن توانيم با تحليل محتواي سخنراني مي

كند، اين كار را انجام دهيم. به عنوان مثال، پاول  پرسشنامه شخصيت را پر مي
هاي شخصيتي تعدادي  كوورت از پرسشنامه براي دستيابي به ديدي كلي از ويژگي

استفاده كرد. او از افرادي كه به صورت شخصي  آمريكاجمهور  از رؤساي

                                                            
١  . Metodology 
٢  . Psychobiography 
٣  . David Winter 
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هاي مطبوعاتي، اجتماعي،  شناختند و يا كساني كه در باب ديدگاه جمهور را مي رئيس
تي علمي يا تاريخي وي چيزهايي نوشته بودند، استفاده كرد. اين تكنيك داراي مزي

شد و نه  د نقل ميهاي شخصيتي رهبران از زبان تعداد زيادي از افرا آشكار بود؛ ويژگي
ي خاص تكيه داشته باشد. تحليل  ي يك نويسنده اينكه فقط بر تفسيرات روانكاوانه

دهد  هاي سياسي رهبران همچنين به ما اجازه مي هاي عمومي يا نوشته محتواي سخنراني
  هاي شخصيتي مثل سبك شناختي آنها پي ببريم. تا به تعدادي از ويژگي

ز آزمون هاي فرافكن مثل رورشاخ، و اندريافت همچنين براي بررسي شخصيت ا
به عنوان بررسي شخصيت » قيافه«مي توان استفاده كرد. فراتر از آن استفاده از  1موضوع

جايگزين قيافه شده است. » دست خط«از ديرباز معمول بوده است. امروزه بررسي 
در باب سودمندي  اطّالعاتنيز  2»زبان بدن«مشاهده و مطالعه حاالت حركتي و 

  شناخت تيپ شخصيتي سياستمداران در اختيار ما مي گذارد.
  

  پرسش هاي مروري
 روان شناسي سياسي چيست؟ .1

 تعريف امام خميني(ره) از سياست چيست؟ .2

 روان شناسي سياسي چيست؟ .3

 كاركردهاي روان شناسي سياسي كدامند؟ .4

 رفتار سياسي چيست؟ .5

 روند شكل گيري روان شناسي سياسي به چه شكل است؟ .6

 سي به سياست كدامند؟اخدمات روان شن .7

  روش هاي سنجش و ارزيابي در روان شناسي كدامند؟ .8
  

  پرسش هاي چهارگزينه اي
كدام دانشمند زير معتقد بود كه ذهن آدمي در بدو تولد همچون لوح نانوشته  .1

 است؟

                                                            
١. Thematic Apperception Test  
٢  . Body Language 
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  الف) اسكينر            ب) جان الك         ج) دكارت         د)فرويد
 فطري نگري و تجربه گرايي امروزه تحت كدام عنوان ادامه دارد؟مناقشه بين  .2

  ب) تداعي گرايي                           تربيت      –الف)طبيعت 
  د)پردازش اطالعات                                        ج)روانكاوي    

ري كدام مكتب روان شناسي قائل به اين است كه در انسان يك گرايش فط. 3
  شكوفايي وجود دارد؟ بسوي

             ج)انسان گرايي     ب)رفتارگرايي      الف)روانكاوي    
  د)شناخت گرايي

 كدام دانشمند سياست را به معناي قدرت تعريف مي كند؟ .4

  الف)برتراند راسل   ب)مك آيور    ج)فيودور بورالتسكي     د)رابرت دال
 با تدبير مطرح مي كند؟ كدام متفكر اسالمي سياست را مترادف .5

  الف)فارابي        ب)غزالي      ج)جواجه نصيرالدين طوسي       د)جاحظ
 به چه كسي تعلق دارد؟»تخصيص اقتدار آميز ارزشها«اين تعريف از سياست: .6

  الف)ديويد ايستن    ب)ريمون آرون    ج)السول    د)برنارد كريك
توجيه و تنظيم زندگي اجتماعي سياست عبارت است از مديريت و «اين جمله: .7

 از كيست؟» انسان ها در مسير حيات معقول

محمدتقي الف)علي شريعتي     ب)امام خميني(ره)     ج)فارابي     د)
  جعفري

 مطالعه تعامل بين سياست و روان شناسي چه نام دارد؟ .8

  ب)علوم سياسي                       الف)روان شناسي اجتماعي    
  د)دانش سياسي                                 سي سياسيج)روان شنا

  روان شناسي سياسي به طور كلي در چه سطحي فعاليت مي كند؟ .9
  الف)نخبگان         ب)مردم عادي           ج)سياستمداران          د)الف و ب

 تأليف چه كسي است؟» طبيعت بشر در سياست«كتاب  .10

  ج)ريورس            د)مريام           الف)واالس              ب)السول
 در سياست بكار گرفت؟كدام دانشمند علوم سياسي روش روان تحليلي را  .11

  الف)بريس       ب)فرويد               ج)كاتلين                 د)السول
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 شرح حال روان شناختي توماس وودروويلسون توسط چه كسي نوشته شد؟ .12

  ب)بوليت            ج)السول            د)الف و بالف)فرويد               
13. مين موج روان شناسي سياسي با افزايش عالقه به بررسي كدام مورد ظاهر دو

 شد؟

 ج)تروريسم       د)الف و ب      ب)رفتار رأي دهي        الف)افكار عمومي

ان شناسي ويتنام مربوط به كدام موج در رو پژوهش در خصوص جنگ .14
 ؟سياسي است

د)موج          ج)موج سوم           ب)موج دوم         الف)موج اول  
 چهارم

 مك گواير چند مرحله را در توسعه روان شناسي سياسي معرفي مي كند؟ .15

  6د)                     5ج)                   3ب)                  2الف)
 سياسي نيست؟كدام مورد جزو روش هاي تحقيق در روان شناسي  .16

  ب)روايت هاي تاريخي                         )مطالعه موردي            الف
  د)روش علمي                              ج)تحقيق آرشيوي          

  
  
  
  
  

  
  2فصل

  پارادايم ها و نظريه ها در روان شناسي سياسي
  

ميان كسي كه آزاد است و كسي كه برده است، فرقي 
بهتر است بگويم كه اولي زير سلطه بيرون قرار نيست. 
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دارد، در حالي كه دومي، كه خدايگانش در درونِ اوست، 
  برده همان خدايگان دروني است.

  هگل، نقل از ريچارد سنت كتاب اقتدار
  

  هدف كلي
  آشنايي با تئوري ها و رويكردهاي روان شناسي كه به سياست مربوط هستند.

  
  هدف هاي يادگيري

  رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:  انتظار ميمحترم  دانشجوياز شما 
 سه پارادايم اصلي در روان شناسي سياسي را تبيين كنيد. .1

 نظريه استنلي ميلگرام را شرح دهيد. .2

 نظريه فيليپ زيمباردو را توضيح دهيد. .3

 نظريه رفتارگرايي در خصوص سياست را شرح دهيد. .4

 خصوص سياست و رفتار سياسي را تبيين نمائيد.نظريه هاي روان كاوي در  .5

 نظريه ميداني كورت لوين را تبيين نمائيد. .6

  
  مقدمه. 1- 2

روان شناسي سياسي در حالت كلي در چارچوب سه پارادايم قابل بحث و 
به بررسي و مطالعه پديده كه /محيط گرا 1بررسي است. يكي؛ پارادايم وضعيت گرا

ها و رفتارهاي سياسي بر اساس نظريات روان شناسان اجتماعي همچون استنلي 
، و و نيز نظريه رفتارگرايي مي پردازدميلگرام، فيليپ زيمباردو و سولومون اَش 

نظريه  روان كاوي و بويژهبه نظريات  عمدتاًكه  2ديگري پارادايم فردگرا/طبع گرا
  . مي پردازدفرويد  3ي روان تحليلي

                                                            
1. Situationism 

2. Naturalism 

3. Psycho Analysis Theory 
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به گونه اي قبل رويكرد دو ، اين پارادايمدر نام دارد.  1»كل گرا«پارادايم سوم، 
. و بيان مي كند كه چگونه سرشت فرد با مي شودتركيبي و همپوشان در نظر گرفته 

با محيط زندگي وي دست به يكي مي كنند و يك پديده را بوجود مي آورند. در اين 
اين پارادايم از همه نظريه اين بخش به نظريه ميداني كورت لوين اشاره شده است. 

نظريه هاي روان شناسي كه به سياست مربوط اند، براي تحليل رفتار سياسي انسان 
  كند.استفاده مي 

در شكل گيري رفتار  مهمگر به عنوان يك بازي 2در پارادايم وضعيت گرا، محيط
محيط بيرون ازخودش يا همان محيطي  تأثيرانسان قلمداد شده است. فرد همواره تحت 

مي كند، قرار مي گيرد. اين محيط خود متشكل از يك  فعاليتكه در آن زندگي و 
، خانواده و دوستان مي باشد. و يك فضاي محيط فيزيكي همچون كشور، شهر، محله

روان شناختي؛ كه همواره عواطف، احساسات و باورهاي فرد تحت لواي آن است. فرد 
همساالن ممكن است دست به رفتارهايي بزند كه هيچگاه به خاطرش  تأثيرتحت 

يك رفتار  آمادهخطور نكرده است. و يا در خانواده اي تربيت شود كه او را 
  ي يا بر عكس بكند.ضداجتماع

رويكردهاي فردگرا/سرشت گرا بر اين باورند كه ژن فرد، كروموزوم هاي او و 
نظام شناختي اش چه نقشي در شكل گيري رفتارهاي وي دارند. تيپ شناسان باور 

در كنش فرد با جهان پيرامون است.  مهمعميق دارند كه تيپ ظاهري فرد خود محركي 
انه يا خصمانه فرد در قبال زندگي و جهان اطراف منبعث ي از رويكرد دوستمهمبخش 

وي جريان  3از ناهشيار –به قول فرويد  -ديگر  مهماز وراثت و ژنتيك اوست. و بخش 
ناخوشايند انسان است كه  عمدتاًمي يابد. ناهشيار محل بايگاني خاطرات و يادبودهاي 

وي رفتار و فرايندهاي ذهني از روز تولد روي هم تلنبار مي شود و بدين ترتيب بر ر
  جاري فرد اثر قاطع مي گذارد. 

  
  پارادايم وضعيت گرا/محيط گرا.2- 2

                                                            
1. Holistic 

2. Enviorment 

3. Unconscious 
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اي آزارنده است، هر چند امروزه  مسألهروي تيره طبيعت انسان هنوز براي ما 
پس از جنگ  مسألهبيشتر دنبال تبيين هاي طبيعت باورانه تر مي گرديم. اين 

به اوج خود رسيد كه به قاطعانه ترين و اندوه بارترين شكل نشان مي داد انسان 
گذار تأثيرحد مي تواند در تباهي و شرارت فرو رود. يكي از فراورده هاي پژوهش 

بود. اين عبارت كوتاه كه توسط  1»ابتذال شرّ«به دنبال اين رويداد توليد شد، مفهوم
، پس از تماشاي دادگاه افسر اس اس نازي آدولف 2ريه پرداز سياسي، هانا آرنتنظ

 لزوماًاين ايده را بيان مي كند كه اعمال شرورانه  ،ابداع شد 1961آيشمان، در سال 
نتيجه  صرفاًتوسط افراد شرور انجام نمي شوند. بلكه در عوض ممكن است 

دستورات پيروي مي موراني باشد كه با وظيفه شناسي از أعملكرد م
  ). 3،2014كنند(باند

دو آزمايش روان شناختي معروف در اين زمينه وجود دارد، يكي آزمايش 
هاي استنلي ميلگرام درباره فرمانبرداري با استفاده از شوك الكتريكي و ديگري 
آزمايش زندان استنفورد فيليپ زيمباردو. هر دو آنها ثابت كرده اند كه مردم عادي 

ادگي مي توان وادار به انجام اعمال بيرحمانه كرد. زماني كه اين آزمايش ها را به س
انجام شدند نتايج شان مورد پذيرش همگاني قرار نگرفتند. با اين حال ابتذال شر 

شرارت دسته جمعي تبديل شد. و  مسألهبه تبيين اصلي اواخر قرن بيستم براي 
جنايت هاي قرن ارائه مي داد، اكثريت اين امر آن بود كه تبييني براي بدترين  علّت

بزرگي از مرتكبان را از تقصير مبرا مي كرد. طبق داده هاي اين آزمايشات 
مسئوليت جنايت هاي هولناكي كه در آلمان هيتلري و روسيه استاليني اتفاق 

  با رهبران آنها بود. عمدتاً ،افتادند
  

  آزمايش هاي استنلي ميلگرام. 1- 2- 2
ي به اين شكل سؤالاستنلي ميلگرام روان شناس اجتماعي مشهور به طرح 

همچون دولت و افراد » باالتر«پرداخت كه چرا افراد به ميل خود از اقتداري 

                                                            
1. Banality of evil 

2. Hana Arendt 

3. Band 
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هنگامي كه درخواست هاي آن اقتدار در تعارض با  حتّيصاحب نفوذ اطاعت مي كنند، 
به اين پرسش يك رشته آزمايش آن افراد باشد؟ ميلگرام براي پاسخ  اخالقيارزش هاي 

انجام شد، يك  1در دانشگاه ييل1960انجام داد. در اين آزمايش ها كه در ابتداي دهه 
را بازي كنند. » شاگرد«و » معلم«از شركت كنندگان مي خواست نقش » آزمايشگر«نفر

اين آزمايش كه تحت عنوان آزمون يادگيري و حافظه انجام مي گرفت، معلم به ازاي 
كه در اتاق كناري نشسته بود از طريق دستگاه به طور  -پاسخ غلط به شاگرد هر 

شوك الكتريكي وارد مي كرد. چنين وانمود مي شد كه اين موضوع بخشي از  -متناوب 
تنبيه بر يادگيري است. شركت كنندگان نمي دانستند كه اين  تأثيريك تحقيق درباره 

ها از شاگرد برخاسته مي شود، حقيقي نيستند. شوك ها و فريادهايي كه با وارد كردن آن
با اين حال، بسياري از آنها به درخواست آزمايشگر تن دادند و معلوم شد كه مشتاق اند 

ولت خورده بود را به شاگرد بي دفاع وارد  450شوك هايي كه روي شان برچسب 
استخدام كرده كنند. شاگرد در واقع يك هنرپيشه بود كه ميلگرام براي ايفاي اين نقش 

  بود.
قدرت اين آزمايش ها در آن بود كه ظاهراً شواهد تكان دهنده اي از ظرفيت ما 
براي اطاعت كوركورانه فراهم مي كردند، شواهدي كه نشان مي داد بيرحمي و سنگدلي 

يا آسيب عميق منشاء نمي گيرد، بلكه ريشه در تمايلي دم دستي تر و پيش  تنفّراز  اامالز
نيست اين  مهمتر به اطاعت از دستورات كساني دارد كه مرجع امور هستند و پا افتاده 

  ). 2،2014دستورات تا چه اندازه نامعقول يا وحشيانه باشند(هزلم و رايكر
ميلگرام با اجراي اين آزمايش مي خواست پي ببرد افراد تا چه اندازه از دستورات 

واني مي شوند، اطاعت مي كنند. يك مافوق قانوني هنگامي كه فرامين اش خشن و حي
نتايج حاصله حاكي از آن بود كه همه ما قادريم در سايه اقتداري مشروع و اطاعت 

  ).3،2009پذير، اصول و ارزش هايمان را نقض كنيم(هوتون
پي مي بريم كه افراد از  مهمدر آزمايش ميلگرام به اين نكته  تأملبا كمي 

گمنام و ناشناس مي دهد، اين چنين اطاعت  كامالًدستورات نامناسبي كه يك فرد 

                                                            
1. Yale 

٢  . Alexander Haslam & Stephan Reicher 

٣. David Patrick Houghton 
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و صاحب قدرت باشد، اين  مهممحض مي كنند؛ حال اگر دستور دهنده فردي 
فرمان پذيري محض تا چه ميزان خواهد بود! در جنگ جهاني دوم، سربازان، 
افسران و مسئوالن نازي در كشتار ميليون ها انسان شامل يهوديان، لهستاني ها، 

ها و مخالفان سياسي شركت داشتند. وقتي اين افراد به عنوان  روس ها، كولي
جنايتكاران جنگي در دادگاه پس از جنگ در نورنبرگ محاكمه شدند، اغلب آنها 

  ».من فقط از دستورات اطاعت مي كردم«فقط اين جمله را تكرار مي كردند: 
شنونده يا خواننده اين ماجراها، اين افراد را نابهنجار و چه بسا بيمار  يقيناً

رواني قلمداد مي كند و رفتار عامالن اين جنايت ها را بيشتر به نفرت، تعصب و 
ذهن هاي بيمار آنها نسبت مي دهد تا به صرف اطاعت از دستورات افراد مافوق. 

مطلب را به ما مي گويد؛ دو دسته شواهد در دست است كه عكس اين  اما
نخست: مصاحبه هايي كه با جنايتكاران جنگي نازي به عمل آمده است، نتوانسته 
است نشانه هايي از منش جنايتكاري ذاتي را در آنها بيابد. در واقع تعداد زيادي 
پزشك و افراد صاحب نام و خوشنام در جنايت هاي جنگي شركت 

ان يكي از خشن ترين چهره هاي جنايتكار ). آدولف آيشم1986، 1داشتند(ليفتون
توصيف شد(فون » بهنجار كامالًفردي «نازي از سوي بازجويان خود به عنوان 

). دوم، رويدادهاي وحشتناكي كه در آلمان نازي رخ داد 2،1983النگ و سي بيل
 1968يي نيز كه در آمريكادر تاريخ منحصر به فرد نيستند؛ مثال ستوان ويليام كالي 

را صادر كرد در دفاع از خود در  3دستور قتل عام غيرنظاميان در دهكده ماي الي
). و در يك 4،1970دادگاه به دستاويز اطاعت از دستور مافوق متوسل شد(هرش

نفر 900بيش از  1978مورد غيرعادي ديگر، اطاعت به حد اعالي خود رسيد. در 
جناب جيم جونز اطاعت  از اعضاي فرقه معبد مردم از دستور رهبر خود عالي
  ). 1990كرده و به طور جمعي خودكشي كردند(برم و كاسين،

  

                                                            
1. Lifton 

2. Von Long & Sibyll 

3. My Lai 

4. Hersh 
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  نظريه زيمباردو . 2- 2- 2
زيمباردو اخيرا ديدگاه فلسفي پايه اي را كه در پشت آزمايش معروفش قرار دارد 

در قالب واژگاني » شرّ«و » خير«بيان كرده است. از نظر او ما عادت كرده ايم به 
بينديشيم. تصور مي شود برخي از افراد به صورت طبيعي شرور هستند و يا دوانگارانه 

خوب هستند. اين شيوه تفكر  اساساًدر مسير شرّ قرار مي گيرند، در حالي كه ديگران 
رايج در مورد فلسفه درست و نادرست، براي فهم شدن به شدت نياز به تفكر و تعمق 

جهان بدين شيوه نگاه كنند. نظام هاي حقوقي دارد. متألهين همه اديان تمايل دارند به 
غرب نيز بر اين تصور استوارند. فيلم هاي هاليوودي به صورت معمول پيروزي خير 
ذاتي به شرّ ذاتي را به تصوير مي كشند و پايان هاي رضايت بخشي از پيروزي فضيلت 

  ).1393(هوتون، عبدالملكي،دبر رذيلت را به تماشاگران عرضه مي دارن

اثر موريس اشر اثري از منظر 1 »محدوده دايره چهار«باردو با استفاده از نقاشي زيم
بصري بلندپروازانه كه تماشاگر بر اساس منظري كه به آن مي نگرد يا شياطين و يا 
فرشتگان را مي بيند، اظهار مي دارد كه مرز فوق العاده نازكي ميان خير و شرّ وجود 

جهان از آغاز تركيبي از خير و شرّ بوده است و «كه: دارد. او خاطر نشان مي سازد 
اين گزاره اي نسبتا جدل ناپذير است كه بيشتر متألهين و فالسفه به » خواهد بود.

ستند. نكات بعدي كه او مطرح مي كند راديكال تر ه امااحتمال آن را تصديق مي كنند. 
فوذ پذير و مبهم است و سوم دوم آنكه مرز بين خير و شرّ ن«زيمباردو استدالل مي كند:

اينكه اين امكان وجود دارد كه فرشتگان به شياطين و بالعكس، شياطين بدل به 
  ».فرشتگان شوند؛ البته شايد تصور مورد دوم مشكل تر باشد

                                                            
1. Circle Limit Iv 
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  محدوده دايره چهار اثر موريس اشر

  
زيمباردو همچون ميلگرام نگران شيوه هايي است كه مردمان عادي هر روزه 

ارزش هاي  حتّياز طريق آنها به اعمالي دست مي زنند كه عرف هاي اجتماعي و 
كه  دروني شده شان، آنها را شيطاني مي دانند. اين گفته به چشم اندازي اشاره دارد

ه باشد، در آن فاصله بين خوب به جاي آنكه متشكل از دو مقوله محدود و سربست
  و بد نفوذپذير يا بخشي از يك پيوستار است.

  
  آزمايش استنفورد

آزمايش هاي استانلي ميلگرام درباره فرمانبرداري ظاهراً مدرك انكارناپذيري 
فراهم مي كنند كه افراد عادي ممكن است بخواهند كسي كه مطلقاً نمي شناسند را 

ه يك مقام مسئول به آنها دستور انجام اين كار را داده به اين دليل ك صرفاًبكشند، 
از يك آزمايش كالسيك ديگر در روان شناسي  معموالًبا نتايجي كه  مهماست. اين 

اجتماعي گرفته مي شود در يك رديف قرار دارد: آزمايش زندان استنفورد. در اين 
زندان ساختگي  انجام داده است، در يك 1971آزمايش كه فيليپ زيمباردو در سال

به طور تصادفي تعدادي از دانشجويان زندانبان و بقيه زنداني شدند. هدف 
آزمايش اين بود كه ببينند در نبود يك فرد صاحب قدرت بدخواه، روابط اجتماعي 
درون و ميان دو گروه به چه شكلي در مي آيد. همچون آزمايش هاي ميلگرام، در 

د: ظرف چند روز، زندانبانان، زندانيان را در اين مورد نيز نتايج تكان دهنده بو
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معرض انواع برخوردهاي تحقيرآميز و دشنام قرار دادند كار تا آنجا باال گرفت كه 
  ).2104آزمايش پس از تنها شش روز خاتمه داده شد(هزلم و رايكر،

آزمايش زندان استنفورد كه من جزئيات آن را در كتاب  ) مي گويد:2008زيمباردو(
تدريجي گروهي بيست و چهار نفره از دانشجويان  تحولطان ارائه كرده ام ، اثر شي

خوب دانشكده را توصيف مي كند كه بصورت داوطلبانه در اين آزمايش شركت كرده 
انتخاب كرديم و آنها را به صورت  ،بودند. ما تنها كساني كه سالم و طبيعي بودند

انيان و زندانبانان قرار داديم. ولي ديديم كه تصادفي و با استفاده از سكه در دو گروه زند
چگونه پسراني خوب با چه سرعتي به زندانباناني وحشي و بچه هاي طبيعي به 

  زندانياني مريض تبديل شدند.
به ورطه ستمگري مي افتند كه به  علّتزيمبارد به اين نتيجه رسيد كه افراد به اين 
مايشنامه هاي مسموم كننده اي كه با طور طبيعي و نسنجيده خود را با نقش ها و ن

موقعيت هاي خاص همراه است تطبيق مي دهند، طوري كه براي مثال يك زندان 
وحشيانه ناگزير زندانباناني وحشي توليد خواهد كرد. اين تحليل نيز همچون كار 

دارد كه هانا آرنت، نظريه پرداز سياسي » ابتذال شرّ« ميلگرام ارتباط نزديكي با نظريه
  مشهور مطرح كرده است.

  
  نظريه رفتارگرايي. 3- 2- 2

روان ي مطالعاتي  بر رشته 1950در طول دهه  S‐R(1( پاسخ –رفتارگرايي محرك 
قابل  تأثير، روان شناسيسلطه داشت. اين ديدگاه همانند ديگر مدل هاي رايج  شناسي
 روان شناسيآن هم به اين دليل كه با خواست عميق  اي بر علم سياست داشت. مالحظه

هاي آزمون شده و اثبات  اي از تئوري به مثابه پيكره» علم حقيقي«مبني بر تبديل شدن به 
 - كه در آن زمان به شدت قوي بود -انجامند  شده كه در نهايت به انباشت دانش مي

طبق  شناسان سياسي از اين گرايش الهام گرفتند. در اين دوره، روان همخواني داشت.
سياسي،  روان شناسييكي از منابع عمده الهام  1950در طول دهه  نظر مك گواير،

                                                            
١  . Stimulus-Response 
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كرد چگونه نهادهاي اجتماعي با  پاسخ بود كه توصيف مي-رفتارگرايي محرك
، شخصيت سياسي فرد را شرطي 2و تقويت ها 1سائق ها پاسخ ها، محرك ها،

  سازند.  مي
به خود به نو او .مكتب رفتارگرايي بود ، بنيانگذار3واتسون .جان بي

قرارداد.  تأثيرو بي اف اسكينر را تحت  4رفتارگراياني همچون ادوارد ثورندايك
كند رفتارگرايان، ذهن انسان را همچون لوح سفيدي  استيون پينكر اشاره مي

توان با استفاده از شرايط محيطي روي آن  دانستند كه در عمل، هر چيزي را مي مي
  حك كرد.

توانند از طريق شرطي شدن ياد بگيرند  انسانها مياسكينر استدالل كرد كه 
اي داشته باشند و از رفتارهاي نامسئوالنه اجتناب  رفتارهاي اجتماعي مسئوالنه

ترسيم كرده است. فريزر،  5»والدن دو«كنند؛ موقعيتي كه آن را در رمان خود به نام 
ومت را اي استتار شده از خود اسكينر، سياست و حك قهرمان داستان و نسخه

گيرد. هرچند اسكينر  داند و آنها را به سخره مي ناتوان از بهبود زندگي مردمان مي
مديران «كند كه  اي تصوري خلق مي جامعه اماسياست را به كلي رد نمي كند، 

افالطون را در ذهن  6 بر آن حاكم اند؛ مديراني كه شاهان فيلسوف» برنامه ريز
كرد كه در آن ستيزه جويي سياسي  اي را تصور مي كنند. اسكينر جامعه تداعي مي

همچون هر رمان  -داد. هرچند هدف اين رمان  جاي خود را به علم و عقالنيت مي
در نظرِ  امااي به خوانندگانش است،  پيشنهاد امكان خلق چنين جامعه - ديگري

رايي، اين رويكرد كاربردهاي آشكاري براي مهندسي طرفداران ديدگاه رفتارگ
ي اسكينر تبديل و  اگر جامعه را به جعبه«داشت. اسكينر مدعي بود  بر اجتماعي در

توانستيم  كرديم، مي رفتار را نه به صورت تصادفي بلكه از روي قصد كنترل مي
ي  مدينهخشونت، افزايش جمعيت، شلوغي، آلودگي و تبعيض را از بين ببريم و به 

  » .فاضله برسيم
 

                                                            
١  . Drives 
٢  . Reinforcement 
٣  . Jhon b. Watson 
٤  . Edward Thorndike 
٥  . Walden Two 
٦  . Philosopher King 
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 پارادايم فردگرا/طبع گرا.3- 2

بر تفاوت هاي فردي افراد كه بر اساس عوامل روان شناختي  عمدتاًروان شناسان 
كيد مي كنند. آن ها معتقدند كه أشناختي مثل هوش و نوع شخصيت تعيين مي شوند، ت

معتقدند كه هر فرد به لحاظ شخصيتي منحصر به فرد است. بنابراين براي كشف علل 
علل گرايش ها و رفتارهاي انحرافي، بايد ويژگي هاي فردي وي را شناخت. به نظر 

، ويژگي هايي همچون اختالالت شخصيتي، خشم، افسردگي، ضريب هوشي، ناآننظر 
است. به طور كلي در اين ديدگاه  مؤثركاري فرد  بزهتعلق داشتن به ديگران، همگي در 

خصوصيات به عنوان يك نوع اختالل رفتاري تلقي مي شود كه ناشي از  جرم و بزه،
  ).1388است(قائمي فر، ميرزايي، فردي

  در اينجا به مهمترين نظريه ها در خصوص پارادايم مذكور مي پردازيم:
  
  نظريه زيگموند فرويد. 1- 3- 2

فرويد مفاهيم بنيادي علم روان شناسي را سازماندهي كرد؛ مفاهيمي همچون عدد 
در رياضيات، كم و بيش به وسيله نظريه پردازان بعدي به كار گرفته شد. اين مفاهيم 
بنيادين در توالي منطقي خود مي توانست كاربردهايي در سياست پيدا كند. هر چند در 

اجتماعي هنوز به مثابه يك علم وجود نداشت؛ با زمان فرويد روان شناسي سياسي يا 
  اين همه مي توان از مطالب فرويد در باب سياست به شرح ذيل مباحثي را بيان كرد.

انديشه هايي درباره مرگ و «فرويد در مواردي در قالب مقاله هايي چون
به » شخصيت شناسي ويلسون«) و كتابي در باب 1933»(چرا جنگ«) و 1915»(جنگ
ستقيم به روان شناسي سياسي پرداخته است. وي به همراهي ويليام بوليت، طور م

يي، در كاري مشترك مطالعه اي روان كاوانه درباره شخصيت وودرو آمريكاديپلمات 
، انجام داده است. آنان كوشيدند تا با آمريكاويلسون، بيست و هشتمين رئيس جمهور 

  ياسي او را شناسايي كنند.نورافكن روان كاوي، زواياي زندگي و شخصيت س
كتاب خود، اشاراتي عمده به تمدن، جامعه و  24فرويد در پنج كتاب از حدود 

). اين پنج كتاب عبارتند از: توتم و 1374سياست كرده است(دوچ و كراوس، 
)، تمدن 1928)، آينده يك توهم(1921)، روان شناسي گروهي و تحليل اگو(1913تابو(

  ).1939و موسي و يكتاپرستي( )،1930و ماللت هاي آن(



  سياسي  شناسي روان     42
 

به نظر فرويد با روان كاوي مي توان به اعماق روابط و مناسبات بسيار پيچيده 
و پرتناقض انسان بدوي فرمانروايانش رسوخ كرد. در عمق تابوي تشريفاتي كه 
عواطف دوگانه وجود دارد و در جميع مواردي كه در كنار محبت شديد، يك 

رد، غلو و رفتار افراطي بروز مي كند. در اين حالت با خصومت ناآگاهانه وجود دا
بيش از حد در محب و افراط غلو ت، خصومت مذكور فرو مي نشيند. اگر اين غلو

تشريفات فرمانروايي  حتّينباشد، محبت از ايفاي نقش خود بر نخواهد آمد. فرويد 
 ،ف دوگانهدر نقش تابويي آن و رعايت آن را از سوي پيروان بر مبناي عواط

اين تشريفات تنها ممتاز ساختن پادشاهان و  ؛تجزيه و تحليل مي كند و مي گويد
برتري دادن آنان بر جميع افراد ديگر نيست. تشريفات مذكور زندگي را بر 

ت سخت تر از آنچه گريبانگير امافرمانروايان به جهنمي تبديل مي سازد و الز
مي كند. چه در اين تشريفات از نظر  پيروان است، تحميل و آن را تحمل ناپذير

روان كاوي، ميل سركوب شده پيروان و ميل سركوب كننده رهبران، همزمان و 
اليت ضمير خودآگاه متعلق است؛ مي شود. به ظاهر اين اعمال به فع ارضاءمشتركاً 

در واقع از ضمير ناخودآگاه ناشي مي شود. تابوي تشريفات سلطنتي به ظاهر  اما
ت و وسيله اي براي فراهم آوردن امنيت كامل امااز عميق ترين احتر جلوه اي

براي فرمانرواست، ولي در واقع، كيفري است در برابر اين غلو و رفعت شأن. 
انتقامي است كه اتباع از فرمانروا در ازاي احترامي كه براي او قائل مي شوند، باز 

مروزي نيز تسري مي دهد كه اگر مي ستانند. فرويد اين تحليل را به فرمانروايان ا
مي كنند.  تأئيدآنان مكنونات پنهان خود را بر ما آشكار سازند، فرضيه مذكور را 

چرا در رفتار عاطفي نسبت به فرمانروا «وي سپس اين سؤال را مطرح مي كند كه
وي در پاسخ آن را به عقده » عنصر نيرومندي از كين ناآگاهانه وجود دارد؟

، كتاب توتم و 1351در دوران كودكي پيوند مي زند(فرويد،  }پدري{عقده اديپ
  تابو). 

ناهماهنگي اهداف فرد و جامعه را » تمدن و ماللت هاي آن«فرويد در كتاب 
در زندگي متمدنانه از يك سو و تمايالت خشونت گرايانه شور مرگ و بر هم 

ي اين غرايز به زننده نظم اجتماعي انسان را از سوي ديگر به بحث مي گذارد. وقت
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كنترل شود، انرژي تخريبي آن مي تواند به خودآزاري و خودتخريبي  1»فرامن«وسيله 
منجر شود. بنابراين خودآزاري يا مردم آزاري دو روي يك سكه و دو وجه يك ساختار 

اثر » شخصيت اقتدارگرا«رواني و هيجاني است. همين مباحث بعدها دستمايه كتاب 
قرار گرفت. زيرا » فاشيسم و نازيسم«اصلي تحليل چرايي ظهور آدورنو و درون مايه 

و ضرورت هاي اجتماعي و  ،تعارض ذاتي تمايالت فردي و سركوب آنها را از يك سو
  تمدن معاصر را از سوي ديگر آشكار مي كند.

» فرامن«و  2»من«از تعامالت » روان شناسي گروهي و تحليل اگو«فرويد در كتاب 
ان سخن مي گويد و اينكه چگونه همزيستي جامعه ها و همبستگي در رهبران و پيرو

نيروهاي اجتماعي رقم مي خورد. به نظر وي نيروي جنسي از جنس تهي شده يا متعالي 
يابي افراد در بطن يك گروه اصلي با هم پيوند يافته است. بدين  هويتگرديده و 

پذيرفته  هويتاند و از او  انتخاب كرده» من«ترتيب رهبر واحدي را به عنوان آرمان 
خود را در وجود رهبر جستجو مي كنند. البته فرويد اين  هويتاند، چرا كه افراد 

يابي را به رهبر باالدست(پدر) نمي داند، بلكه بر عكس آن را نوعي سازوكار  هويت
مي » رئيس شدن«دفاعي و نوعي احساس معترضانه نسبت به وي و وسيله غير مستقيم 

  داند.
فرويد مي گويد جامعه به عنوان پاداش حمايتي كه از » آينده يك توهم«در كتاب 

فرد به عمل مي آورد، از او توقع دارد كه برخي لذات شخصي را تعديل يا به كلي از 
اين وضع حالت هاي منفي در فرد ايجاد مي كند كه با  اماآنها صرف نظر كند. 

ند و دروني كردن اين مقام از بين مي خويش در وجود مقام منع كن هويتجستجوي 
رود. فرويد ادعا مي كند كه خداوند در بزرگسالي مقدار زيادي از نقش هاي حمايتي را 
كه پدر در دوره كودكي براي كودك ناتوان انجام مي داد، به عهده مي گيرد تا در عوض 

طر اندازد، چيره ات غريزي خود كه مي تواند جامعه را به خانسان بتواند راحت تر بر لذّ
  گردد.

پژوهشگران و عالمان علوم اجتماعي و علوم سياسي همواره كوشيده اند تا از آثار 
فرويد در تحليل مسائل اجتماعي و سياسي بهره برداري كنند. به عنوان مثال آدورنو و 

                                                            
1. Super Ego 

2. Ego 
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از نظريه روان كاوي در سياست بهره  »شخصيت اقتدار گرا«همكارانش در كتاب 
ي مي كنند و شكاف ميان رزش هاي اجتماعي جامعه غربي انتقاد جدبرداري و از ا

  ظواهر اجتماعي و واقعيت هاي رواني را بر مال مي سازند.
و ملحقات آن اعم از نظام سياسي، تصميم » سرشت سياست«در باب 

گيرندگان، حاكمان و يا مردم عادي مي توان ديدگاه فرويد را چنين ارزيابي كرد 
ت انسان را ضعيف مي داند. انسان ها چه حاكم و ر بنيادين عقالنيكه فرويد به طو

چه محكوم، اسير ناخوداگاه خود هستند و اين ناخودآگاه و مناطق ناشناخته ذهن 
اشخاص، مخلوق دوره كودكي است. در اين صورت در سياست هم نبايد منتظر 

و » هويت«وي  استمداران و افراد عادي بود. به باوريرفتار عقاليي از جانب س
پيوندهايي كه مردم را به يكديگر ارتباط مي دهد نيز مرهون رضايت هوشمندانه و 

  ).1389پذيري هاي ناهشيارانه است(برزگر،  هويتاراده افراد نيست، بلكه نتيجه 
  
  نظريه آلفرد آدلر. 2- 3- 2

رگه هاي روان شناسي سياسي، رفتار سياسي و شخصيت هاي سياسي در 
ون نظريه آدلر در كانون توجه است. آدلر ابتدا پرخاشگري را جايگزين ابعاد گوناگ

را  1»برتري طلبي«بعدها انگيزه قدرت طلبي و سپس  اماميل جنسي فرويد كرد. 
انگيزه اصلي رفتارها و شكل گيري شخصيت دانست. برتري طلبي صورت ديگر 

ظري ابعادي احساس حقارت و نشئت گرفته از آن است. همه اين سير و سلوك ن
). به نظر اشپربر كه به طور محوري مباحث آدلر را در 1374سياسي دارد(كريمي، 

تحليل پديده هاي سياسي به كار گرفته است، تنها نظريه روان شناسي جديد است 
ي فوق العاده اهميتكه به روان شناسي مسائل قدرت و منزلت توجهي شايسته و 

  نشان داده است.
كودك و بزرگسال در كانون توجه آدلر است. اين رشد  رشد سياسي اجتماعي

از نقش اجتماعي مادر شروع مي شود و در مدرسه و همه كانون هاي جامعه 
ترتيب تولد  تأثيرپذيري سياسي تداوم مي يابد. اين رشد سياسي مي تواند تحت 

فرزندان در خانواده قرار گيرد. بر همين اساس وي نقاط قوت و آسيب پذيري و 
                                                            

1. Superiority Complex 
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  ).1389زان آن را در هر يك از فرزندان اول، دوم و آخر بررسي كرده است(برزگر، مي
احساس حقارت در اشكال بدني، رواني و اجتماعي نه تنها نوميد كننده نيست؛ 
بلكه انگيزه برتري طلبي و پيشرفت مداوم را براي فرد رقم مي زند. اين تجزيه و تحليل 

ستوار مي سازد و تحليلي اميدوار كننده به انسان اراده انسان را در جهت رفع نقائص ا
ارائه مي دهد. احساس حقارت مي تواند به سود فرد و جامعه عمل كند. البته شكست 

). در آن 1375بينجامد(شولتز،  1»عقده حقارت«در احساس حقارت مي تواند به 
بر داشته باشد. بنابراين امدهاي مضري براي فرد و جامعه درصورت ممكن است پي

احساس حقارت ناشي از نقص جسمي في نفسه نمي تواند موجب شكست فرد شود. 
بلكه بر عكس انگيزه هاي فرد را براي كوشش بيشتر فراهم مي كند و بر جاه طلبي آنان 
مي افزايد. فرانكلين روزولت در جواني بسيار ضعيف بود و در نتيجه تمرين منظم، 

شد و در زندگي چنان پيشرفت كرد كه به رياست جمهوري اياالت مردي قوي بنيه 
). از آغامحمدخان قاجار به دليل داشتن نقص 1377رسيد(سياسي،  آمريكامتحده 

جسمي اختگي، همه براي تصدي پادشاهي قطع اميد كرده بودند؛ به طوري كه كريم 
ر مي برد، اين نكته خان زند بارها در دوره اي كه وي در كاخ و اسارت در شيراز به س

 مسألهاگر كريم خان از نظريه آدلر آگاه بود، قضاوت ديگري مي كرد؛  امارا متذكر شد؛ 
اي كه بعدها رقم خورد و آغامحمدخان به پادشاهي رسيد. احساس حقارت ناشي از 
نقص اختگي و حس برتري طلبي براي نقص رواني و اجتماعي متعاقب بر آن، نه تنها 

بات خود ا نااميد نمي ساخت، بلكه انگيزه هاي بيشتري براي او جهت اثآقامحمدخان ر
). ناپلئون بناپارت هم در دوره زندگي به 1389(برزگر، بر ديگران فراهم مي ساخت

و پاريس به نوعي به احساس  2ويژه دوره جواني و تحصيل در مدارس نظامي برين
وي به جا گذاشت؛ زيرا زيادي بر شخصيت  تأثيرحقارت مبتال شد و اين احساس 

و فقر مادي  3»رسيكُ«م قطارانش او را به خاطر اصالت بسياري از همكالسي ها و ه
او كوشيد تا براي تسكين اين حقارت به  امامورد سرزنش و تحقير قرار مي دادند. 

تنهايي و دنياي كتاب و مطالعه پناه ببرد و در اندك زماني تفوق و برتري بر ديگران را 

                                                            
1. Inferiority Complex 

2. Brienne 

  يكي از جزاير كشور فرانسه و محل تولد ناپلئون. 2
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فكر عدم «رد. يك بار در مورد سال هاي دوران دانشكده نظام گفت:كسب ك
  ).1381نويماير(» موفقيت و بهترين نبودن، به شدت آزارم مي داد

  
  نظريه كارن هورناي. 3- 3- 2

 –هورناي در رشد شخصيت به روابط اجتماعي به خصوص رابطه ي والد 
اختالل در روابط انساني  علّتزيادي قائل بود. او عقيده داشت كه  اهميتفرزند 

آن مشكالت روان شناختي است.  علّتت جنسي نيست، بلكه ارضاءمربوط به تع
است كه هورناي آن را احساس  1»اضطراب اساسي«چنين مشكالتي ناشي از 

متخاصم  بالقوهفراگير و به تدريج فزاينده ي تنهايي و درماندگي كودك در دنياي 
فتاري را كه اشخاص براي دفاع عليه اضطراب تعريف كرد. هورناي سه الگوي ر

  اساسي بكار مي گيرند، نام برد:
  . حركت به سوي مردم1
  . حركت عليه مردم2
  . دوري كردن از مردم3

اطالق كرد. اين افراد » مهرطلب«به افراد دسته اول مي توان تيپ شخصيتي 
مي » رخاشگرپ«به محبت نياز دارند. به افراد دسته ي دوم تيپ شخصيتي  شديداً

به قدرت خصوصاً قدرت براي تسلط بر  شديداًتوان گفت. اين دسته از افراد 
مي گويند. » انزواطلب«ديگران نياز دارند. به افراد دسته ي سوم تيپ شخصيتي 

به استقالل و خود بسندگي نياز دارند و دوست دارند از ديگران كناره  شديداًآنها 
  ).1394گيري نمايند(عبدالملكي، 

 امانظريه هورناي مانند نظريه هاي پيشين هر چند ماهيتاً سياسي نيست؛ 
). هورناي رفتارهاي 1378سياسي است(بشيريه،  اهميتداراي تبعات و 

پرخاشگرانه در سياست داخلي و سياست خارجي را نه بر مبناي غريزه كه بر 
از مكتسبات اجتماعي مي داند. بنابراين تمايالت  متأثرمبناي يادگيري اجتماعي و 

تخريبي نه ذاتي بلكه اكتسابي است. طبع انسان قابل تغيير و اصالح است. 
رفتارهاي پرخاشگرانه نمي تواند ناشي از غرايز سركوفته جنسي يا غريزه مرگ 

                                                            
١. Basic Anxiety 
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ربانانه باشد؛ بلكه ناشي از اضطراب اساسي و واكنشي در قبال رفتارهاي ظالمانه يا نامه
  والدين در محيط خانواده است.

 حتّينقد بنيادي هورناي از نگرش هاي مردانه نسبت به زنان از حيث زيستي و 
تهاجم نظري هورناي به جنس مرد و متهم كردن آنان به احساس حقارت ناشي از 

، سكوي بسيار ارزشمندي در اختيار جنبش هاي سياسي فمينيستي قرار 1»رشك رحم«
از پذيرش تفاوت زيستي  متأثرمبناي آن تفاوت هاي جنسيتي و تبعيض آميز داد تا بر 

ميان زن و مرد را مردود اعالم كنند. هورناي اين نگرش ها را نه متكي بر عوامل 
قابل تغيير  يحتزيستي، بلكه حاصل نگرش هاي اجتماعي دانست كه بدين ترتيب به را

  و اصالح است.
وه سياست و رفتار سياسي در قالب حاكمان و در الگوهاي رفتاري سه گانه، جل

محكومان بسيار آشكارتر است. اقبال ميليون ها نفر به جنبش هاي نازيستي مي تواند 
نمونه خوبي براي الگوي رفتاري اول يا مهرطلبي و سپردن خود به جمع و وابستگي به 

يز عليه مردم و آن باشد تا از اين طريق بر اضطراب دروني غلبه كنند. اقدام خشونت آم
ر عرصه سياست است. تالش براي قدرت افزايي از سوي نخبگان سياسي قصه مكرّ

نخبگاني كه بهترين داروي شفابخش بر اضطراب دروني و تصورات تهديد آميز از 
موقعيت خود را، تالش براي قدرت افزايي و توانمندتر شدن تعريف مي كنند. تاكتيك 

جتناب از درگيرسازي خود در عرصه عمومي نيز سياست گريزي و سياست زدگي و ا
  داراي مصاديق فراواني است. كه به الگوي رفتاري دوري از ديگران مربوط مي شود.

  
  نظريه كارل يونگ. 4- 3- 2

هر چند عالقه اصلي يونگ نه سياست، كه فرد انسان بود و في نفسه فردي درون 
» ناخودآگاه جمعي«يا  2»الگوها كهن«گرا بود؛ با اين همه، مفاهيم بنيادي وي نظير 

خود يونگ را به موضع گيري  حتّيناگزير توالي منطقي خود را در سياست مي يافت و 
در قبال ستيزه هاي سياسي مي كشاند و از همين رو وي انديشه هاي جامعه شناختي و 
سياسي چندي را مطرح ساخت. او رخدادهاي سياسي زمانه را از دريچه يك روان 

                                                            
١. Wombenvy 
٢. Arche Type 
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ت آن را از زير پوسته سياسي روزمره مد تحوالرف نگر مي نگريست و شناسي ژ
  ).1379، 1نظر داشت(اوداينيك

دغدغه هاي وي حفظ فرديت، حقوق بشر و آزادي فرد و جلوگيري از 
و متمركز قوي يا تغيير چنين رژيمي در صورت وجود  2»توتاليتر«يك دولت 

داشتن بود. البته نه از راه شيوه قهرآميز سياسي انقالب يا اصالح سياسي، بلكه از 
ل سلبي يا ايجابي در حوزه آماراه دگرگوني فرد فرد انسان ها. وي تحقق اين 

چنين  وقوع«:ر نمي دانستسياست را جز از راه يافته هاي روان شناختي ميس
تي را بدون درك پيوند تنگاتنگي كه بين فرد و جامعه وجود دارد، به ويژه تحوال

به همين دليل وي ». بدون شناخت آثار ناخودآگاه بر سياست ممكن نمي دانست
ت هر جامعه و دولت از يك سو و شرايط ذهني افراد آن از تجانسي ميان كيفي

اسر جهان با سردرگمي و بي نظمي سوي ديگر برقرار مي كرد. اگر اكنون در سر
بازتاب شرايط مشابهي است كه در ذهن «روبه رو هستيم، به نظر يونگ اين وضع 

را مسحور خود مي  ملّتاگر يك جنبش اجتماعي تمام يك ». فرد وجود دارد
از ديد و روان تك تك افراد آن آشنا و دلنشين به نظر رسيده  سازد، قطعاً

  است(همان منبع).
و  3»ناخودآگاه جمعي«الي منطقي مباحث نظري خود از جمله يونگ تو

را در حوزه سياست دنبال مي كند و قائل به نوعي سايه جمعي نيز در  4»سايه«
 تأثيريا ملل است كه اين امر موضوعي به نام  ملّتضمير ناخودآگاه جمعي يك 

روان  ناخودآگاه جمعي بر سياست را ضروري مي سازد. اين بدان معناست كه در
هر فرد تمايالت شرّ و فسادانگيزي وجود دارد كه منتهي به پرورش هيواليي 
سياسي در خارج شده يا بدان ياري مي رساند. غالباً انسان ها از اين تمايالت غافل 
اند يا آن را بيش از اندازه بي ارزش و آن را مهار شدني مي دانند. ولي در واقع 

من خطرناكي را پرورانده است كه به دسيسه اوست كه در درون خود، سايه و دش
هاي شرارت بار هيوالي سياسي، پنهاني ياري مي رساند. اين ديدگاه معتقد است 

                                                            
١. Odajnyk v. Walter 
٢. Totaliter 
٣. Collection Unconscious 
٤. Shadow 
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روان انسان هنگام تولد يك لوح نانوشته است و انسان ها به فرض وجود محيط مناسب 
ت بي گناه، معقول و خوبند و اين تلقي مثب اساساًو دريافت آموزش هاي شايسته، 

موجب مي شود كه در رويه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، دريچه اي براي تخليه 
انگيزه هاي غير عقاليي و ابتدايي روان فراهم نشود و سركوب شود. اين نيروها پس از 
سركوبي با نيرويي دو چندان در چهره مبدل عرض اندام مي كنند و هر گاه كه نتوانند 

بروز نمايند، به اليه هاي ناخودآگاه جمعي فرو مي به شكل شخصي و مهار نشده اي 
روند و سپس در سيماي روان پريشي و جنبش هاي توده اي آتشين سر بر مي آورند. 

ها شكل مي دهد نه  ملّتآنچه به سرنوشت «در چنين شرايطي به حق مي توان گفت:
ناخودآگاه  يونگ به برآورد قدرت اين نيروي». اراده افراد بلكه عوامل فراشخصي است

اين همان قدرت جهاني است كه از همه قدرت هاي زميني ديگر به «جمعي مي پردازد:
در چنين وضعيتي و در صورت تداوم آن، در هر آن، چند ». مراتب خطرناك تر است

ميليون نفر دچار جنون تازه اي مي شوند، احتمال وقوع جنگ جهاني يا انقالبات 
د. به ويژه چنانچه نابخردي و عدم تعادل رواني تعدادي ويرانگر را دور از ذهن نمي دان

از فرمانروايان زميني و نخبگان را نيز بدان اضافه كنيم، شاهد جنگ هسته اي خواهيم 
  بود.

يونگ سپس به ارائه راه حل براي خروج از چنين وضعيت مشكل و خطرناكي مي 
معي و شناخت چنين پردازد؛ اولين كار از نظر وي، آگاهي بشر از سايه شخصي و ج

نيروهاي پستي است. اينكه بدانيم يك سايه جمعي هم داريم كه جنبه ناشناخته، 
شناسايي و اقرار به وجود و « است. كار دوم ملّتناهمساز و پست تر يك نژاد، گروه يا 

است. خودآگاه ما نه تنها مايل به شناسايي آن نيست، بلكه آن را به شكل » عدم سركوب
مي كند. در نتيجه چون مجالي براي بروز شخصي و اجتماعي نمي  مؤثري سركوب

يابد، بزرگتر و تاريك تر مي شود. چون سايه قطعه اي از روان زنده و نيازمند گونه اي 
ابراز وجود است، نمي توان با استدالل آن را از ميان بر داشت يا آن را انكار و سركوب 

  كرد.
ده اجتماعي غرق مي شود، سايه به سادگي به به اعتقاد يونگ هرگاه فرد در يك تو

تاريخ اخير اروپا گواهي مي دهد كه هرگاه فرد در «شكل جمعي خود پس روي مي كند:
يك توده غرق شود، سايه به سهولت به شكل جمعي خود پس رفت مي كند و در 
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و ممكن است چنان » قالب يك شخص(رهبر)يا يك گروه تجسم عيني مي يابد
دي و بهره مندي از انرژي فعال در فرد يا گروه ايجاد كند كه خود حسي از قدرتمن

  را ابر مرد و خداگونه احساس كند.
سازوكار بعدي سايه در صورت سركوب است. محتويات  1فرافكني

دستمايه فرافكني مي شود.  يحتناخودآگاه سايه كه سركوب شده است، به را
ه يك فرد و يا گروه به محيط يا فرافكني نسبت دادن نابجاي كيفيت هاي ناخودآگا

فرد و يا گروهي ديگر است. فرافكني، نقشي اساسي در سياست دارد، به طور 
مبهم دارد. روان  كامالًشكلي ساده لوحانه و  معموالًناخودآگاه صورت مي گيرد و 

(ميهن پرستي دو آتشه) اين ويژگي ها را  2شناسي جنگ يا روان شناسي شووينيسم
هر كاري كه كشور من بكند، خوب و هر «ي به نمايش مي گذارد:به بهترين وجه

دو ابرقدرت،  3»جنگ سرد«در طول ». كاري كه ديگران انجام دهند، بد است
سرمايه داري از يك سو و كمونيسم از سوي ديگر به عنوان اوج شرارت و بدي 

  قرار مي گرفت.  تأكيدمورد 
سياست، اين ديگران؛ همان  سايه همواره بر ديگران فرافكني مي شود و در

ترسي را كه بي » فرافكني منفي«دشمنان سياسي فرد يا گروه هستند. چون در 
 ،اختيار و در نهان از اهريمن درون خود داريم، متوجه طرف مقابل مي سازيم

  همين موجب مي شود كه تهديد (سايه) خطرناك تر جلوه كند.
ناخودآگاه ماست. قضاوتي كه ما در فرافكني در واقع افشا كننده ويژگي هاي 

حقّ دشمن خويش مي كنيم، در واقع داوري ما درباره بخش ناخودآگاه وجود 
خودمان است. وجود واقعي دشمني كه بتوانيم هر چيز بدي را به گردن او 

اي بيندازيم، مايه آرامش خودآگاه و تسكين بخش حس جبران خواهي ناشي از تمنّ
  وضعيتي آرماني است. 

در اين حال «سايه به رفتار سياسي را چنين مي داند: تحولنگ فرايند يو
ك به قالب هاي آشفتگي هاي رواني، خويش را بيرون مي ريزند و با تمس

اجتماعي و سياسي از جمله جنگ و انقالب از خود در برابر جنبه هاي نيمه 

                                                            
١. Projection 
٢. Chauvinism 
٣. Cold War 
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 حتّيارد و بنابراين روان به دشمن نياز د» تاريك روان خويش محافظت مي كنند.
دشمن تراشي مي كند. در اين حال روان براي توجيه احساسات خصمانه خود به 
دشمني آشكار و عيني استناد مي كنند. در مواردي كه آشفتگي هاي رواني بسيار حاد و 
حاد و شديد باشد، روان با آفريدن دشمناني واقعي عمداً به استقبال نابودي خويش مي 

  و هم گروه صادق است.رود. اين امر هم در مورد فرد 
در واقع يونگ بر آن است كه به دليل سركوب ناخودآگاه و بخش سايه روان در 
دوران پس از روشنگري، كل تمدن غرب دچار نوروتيك حادي شد كه اين نوروتيك 
در قالب كشمكش هاي سياسي امروزين و وسوسه خود ويرانگري جلوه گر شده است. 

  مونه هاي آن است.مسابقه تسليحات اتمي يكي از ن
يونگ بر اين باور بود كه هر چند براي افراد و گروههاي نسبتاً معتدل، فرافكني 
منفي، سودمند است؛ ولي براي روان هايي كه بخش سايه خود را به شدت سركوب 
كنند، خطرناك است؛ زيرا سركوب شديد سايه به محتويات منفي ناخودآگاه نيرو مي 

ج اماا گروه مذكور چاره اي جز اين نمي گذارد كه آنها را بر بخشد و عمالً براي فرد ي
 2(نوروتيك)، روان پريش 1هاي پيروان خود فرافكند. بنابراين جامعه يا فرد روان نژند

  مي شود و بي اختيار در پي ستيزه جويي و نابودي خويش است.
  
  نظريه اريك اريكسون. 5- 3- 2

هيتاً سياسي است. وي از همان آغاز، نظريه اريكسون بر خالف نظريه فرويد، ما
مراحل رشد كودك را در بستر جامعه بررسي مي كند و نظريه او يك نظريه رشد 

مرحله اي است. به باور اريكسون در هر يك از مراحل رشد،  8اجتماعي  –سياسي 
بحران و تعارضي بروز مي كند كه در صورت حل نشدن، اين بحران هاي حل نشده 

در دوره نوجواني، جواني و بزرگسالي به صورت رفتار سياسي بروز مي  انباشته شده و
كند. هر چه بحران هاي حل نشده زندگي گذشته بيشتر باشد شدت رفتار سياسي 

). و هر 1377افزايش مي يابد و به سوي راديكالي سوق پيدا مي كند(فتحي آشتياني، 
صه سياسي كمتر خواهد چه بحران ها كمتر باشد، ظهور شخصيت هاي افراطي در عر

                                                            
١. Neurotic 
٢. Psychosis 
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معلول بحران هاي حل  عمدتاًانسان ها را » مخرب«بود. بنابراين وي سياسي شدن 
  ).1389نشده مراحل قبلي مي داند(برزگر، 

مي كند. اريكسون  تأكيدبه بعد » نوجواني«نظريه اريكسون بيشتر بر دوره 
ي كه وزن عواطف را از دوره كودكي و از نيمه فراموش شده فرويدي كودك

موثق كمتري درباره آن به دست مي آيد، به سال هاي اواخر  اطّالعات معموالً
سالگي) انتقال مي دهد كه مستندتر مي  30تا  14نوجواني و اوايل پختگي (حدود 

  ).1376توان از آن سخن گفت(هيوز، 
اصلي فرضيه و محور  ،دوره نوجواني هويتيابي يا بحران  1»هويت«مفهوم 

نظريه اريكسون در سياست و رفتار سياسي است. اين مفهوم با جلوه هاي متنوعي 
و دستيابي به  هويتدر رفتار سياسي نوجوان و فرد اثرگذار مي شود. حل بحران 

آن يا بر عكس، آشفتگي نقشي، فرد را در قالب دو سناريوي اصلي وارد عرصه 
و شكل گيري احساس  يتهودر صورت دستيابي فرد به  اول:سياست مي كند: 

، او با اعتماد مضاعف به نحوه نگرش خود و با برقراري پل ارتباطي بين هويت
گذشته و آينده و نيز از طريق سازگاري درك خود با درك ديگران از او، مي تواند 
در عرصه سياست نيز فردي با ثبات جلوه گر شود و كنش سياسي معقوالنه و 

در صورتي كه فرد  دوم:). 1372بروز دهد(پروين،  مرتبط با نقش و جايگاه خود
دچار آشفتگي نقشي شود، اين احساس را تجربه مي كند كه واقعاً نمي داند چه 
كسي است. نمي داند تصوري كه از خود دارد با ادراك ديگران از او هماهنگي 
دارد يا نه. نمي داند دچار چه وضعيتي شده است و در آينده با چه اوضاع و 

الي روبرو خواهد شد. از اين رو در سال هاي آخر نوجواني و اوايل دانشگاه احو
ممكن است به پيوستن او به گروه ها منجر شود يا  هويتاين كشمكش با حس 

به اضطراب قابل توجهي در تصميم گيري هاي اساسي زندگي فردي و سياسي 
  بينجامد(همان منبع).

كاربردي كردن نظريه روان  يكي از كارهاي بسيار ارزشمند اريكسون،
خود در سياست و سياستمداران است. اريكسون در » چرخه زندگي«شناختي 

                                                            
١. Identity 
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و  2»بررسي هاي مردم شناسي«، 1»بازي درماني«شكل دهي نظريه خود از سه روش 
استفاده كرد. معمول ترين ارزيابي اريكسون، تحليل تاريخچه رواني  3»تاريخچه رواني«

است كه اريكسون در آنها،  4»ررسي هاي شرح حال نويسيب«است. اين روش شامل 
نظريه چرخه زندگي خود و بحران هاي هشت گانه در مراحل هشتگانه را براي افرادي 

به  7و مارتين لوتر 6، مهاتماگاندي، ماكسيم گوركي5مانند آدولف هيتلر، جرج برنارد شاو
بلكه به دانش گسترده خود در  كار برد. او در اين موارد، نه تنها به اصول روان كاوي،

و » تاريخچه رواني«ادبيات و تاريخ اجتماعي و سياسي اروپا استناد كرد. هر چند روش 
از ابداعات فرويد بود؛ با اين همه » دانش تاريخ«با » تحليل رواني«تركيب روش

اريكسون با مباحث تطبيقي كه بر روي لوتر و گاندي انجام داد، چند گام اين روش را 
  رتقاء بخشيد و بر انسجام و يكپارچگي آن افزود و از مشكالت آن كاست.ا

م فرضيه اي كه اريكسون كم و بيش از شخصيت يتهمان طور كه پيشتر نيز گف
و بازتاب هاي آن در  هويتهاي سياسي مورد بررسي خود بكار مي برد، همان بحران 

اني و دنياي سياسي را عرصه سياست است. همان روش متعارف اريكسون كه دنياي رو
ن بررسي مي كند. بنابراين اول آنكه، اين شخصيت ها در درون خود بحران هاي اماتو

ل در دوره كودكي و نوجواني داشته رواني ناشي از مسائل حل نشده دوره چهارگانه او
نشان داده و آنان را  هويتاند. بحران هاي حل نشده اي كه سرانجام خود را در بحران 

سالي به عرصه سياست كشانده است تا بدين وسيله اجزاء پراكنده دروني خود  ياندر م
م آنكه، در محيط ). دو1950را به وحدت برسانند و كسب احترام كنند(اريكسون، 

بيروني و جهان سياست و جامعه اي كه آنان در آن زندگي كرده اند نيز بحران هايي از 
و  هويتم آنكه، تقارن زماني بحران است. سوجنس بحران دروني آنان وجود داشته 

قدرت طلبي سياستمداراني كه افراد نابهنجارند و داراي بحران هاي حل نشده در چرخه 
از همان جنس در سطح تحليل سياسي و  هويتزندگي گذشته خود هستند، با بحران 

پل اجتماعي موجب مي شود كه سياستمداران بين وجدان فردي و وجدان توده ها 

                                                            
١. Play therapy 
٢. Anthropological study 
٣. Psychohistory 
٤. Biographical study 
٥. George Bernard Shaw 
٦. Maxim Gorky  
٧. Martin luther 
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بزنند و با انطباق و تركيب اين دو با يك راه حل واحد، هم مشكل دروني خود و 
سياست و قلمرو عمومي در چنين  اين رو،هم مشكل جامعه را يكجا حل كنند. از 

هر شخصيتي خود را بر زندگي سياسي و شخصيت مواردي شخصي مي شود و م
  عمومي مي زند.

ار عقده هاي رواني و بحران هاي هيتلر از نظر شخصي و دوران كودكي دچ
نشده و احساس حقارت در مراحل چهارگانه اوليه بوده و در مرحله پنجم نيز با 

روبرو شده است. جامعه آلمان متعاقب شكست در جنگ جهاني اول  هويتبحران 
ت و همزماني اين دو، يعني بوده است. فعلي ملّيدچار تشتت و اختالف و حقارت 

هيتلر با بحران سياسي جامعه آلمان موجب به قدرت رسيدن هيتلر و بحران رواني 
ت جنگ طلبانه وي شده است. اريكسون چنين روشي را در بررسي زندگي امااقد

  ).1389لوتر و گاندي نيز دنبال مي كند(برزگر، 
  
  نظريه اريك فروم. 6- 3- 2

ن روانكاو و فيلسوف پيرو مكتب فرانكفورت از جمله نخستياريك فروم 
هاي كارل ماركس در هم  كساني است كه آراي زيگموند فرويد را با انديشه

آميزد تا از آن معجوني براي نقد جامعه صنعتي و به خصوص فاشيستي آلمان  مي
 هاي جامعه غرب و در محصور آن روزگار بسازد. فروم با عطف توجه به واقعيت

ناخواسته اجتماعي اقدام به ماندن آزادي فردي در قيد و بندهاي خواسته و 
. رفتار سياسي در كند شناختي و جامعه شناختي آن مي هاي روان بازكاوي خاستگاه

در مواردي روان  حتّيجاي جاي آثار بي شمار فروم به چشم مي خورد. فروم 
آناتومي «شناسي نخبگان سياسي را انجام داده است. وي در بحثي مفصل در كتاب 

تدوين زندگي نامه رواني هيتلر به روان شناسي هيتلر پرداخته  با» ويرانسازي انسان
نيز به تحليل روان شناختي فاشيسم و » گريز از آزادي«است. وي در كتاب 

  دموكراسي پرداخته است.
به باور فروم افراد در كودكي آموزش مي بينند تا به شيوه اي رفتار كنند كه با 

ل در يك جامعه فئودال يا فاشيست، افراد نيازهاي جامعه سازگار باشند. براي مثا
بايد خود را چنان شكل دهند كه پذيرا و منفعل باشند. افراد در جوامع سرمايه 
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كاال محور، بايد آنگونه شكل داده شوند تا مصرف كننده باشند، يعني كاالها و  داريِ
ها و اسباب اسباب هايي را كه جامعه توليد مي كند، بخرند و بعد از مدت كوتاهي، كاال

). ميل به 1383هاي تازه تري را جايگزين كاالها و اسباب هاي قديمي كنند(شولتز، 
در يك جامعه سرمايه داري ممكن است در قالب اندوختن ثروت و  هويتهمانندي و 

مال و در نتيجه ممتاز شدن تجلي كند و يا در قالب عضويت در يك شركت بزرگ تا 
  ).1377ياز او شود(سياسي،وابستگي به آن شركت سبب امت

فروم در كتاب گريز از آزادي پيوند روان شناسي و انديشه سياسي در تمدن غربي 
را نشان مي دهد. به عقيده وي در تاريخ تمدن غرب، هر گاه مردم آزادي بيشتري به 

ي و بيگانگي از ديگران پيدا كرده اند. اهميتدست آورده اند، بيشتر احساس تنهايي، بي 
كس هر وقت آزادي كمتري داشته اند، احساس تعلق و امنيت آنها بيشتر بوده بر ع

يابي  هويتاست. بدين ترتيب، به نظر مي رسد كه آزادي با نياز ما براي امنيت و 
داشتن آزادي بيشتر از  علّتتناقض دارد. به همين خاطر است كه مردم قرن بيستم، به 

ي مي كنند، تا مردمان دوره اهميتانگي و بي هر عصر ديگر، بيشتر احساس تنهايي، بيگ
را طغيان هاي اجتماعي به وسيله  مسألهاين  علّت). فروم 1383هاي گذشته(شولتز،

رنسانس، اصالح ديني پروتستان ها، انقالبات سياسي، انقالب صنعتي و به تبع آن 
  گسترش آزادي هاي مردم مي داند.

  
  پارادايم كل نگر. 4- 2

ديدگاه «گسترده درباره طبيعت انسان را در نظر بگيريد: يكي به دو چشم انداز 
موسوم است، افراد را هدايت شده به وسيله نيازها، تمايالت و هيجان ها مي داند. » داغ

طبق اين ديدگاه، مردم حيواناتي اجتماعي اند كه مي خواهند و احساس مي كنند، پيش 
د بر انگيزش و هيجان به عنوان تعيين ). اين رويكر1،1984از آنكه فكر كنند(زايونك

معروف » ديدگاه سرد«م به مي ورزد. چشم انداز دو تأكيدكننده هاي افكار و اعمال، 
است كه در نقطه مقابل ديدگاه پيشين قرار مي گيرد و بر جنبه هاي معقول تر و تحليلي 

                                                            
١. Zajonc 
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خواست  دارد. اين ديدگاه آن است كه چگونگي تفكر مردم، تأكيدتر رفتار انسان 
  ).1،1984قرار مي دهد(الزاروس تأثيرو احساس آنان را تحت 

 1970ديدگاه داغ غالب بود. از آغاز دهه ي  1960و  1950در دهه هاي 
اين تسلط رو به افزايش داشت. در واقع،  1980سرد تسلط پيدا كرد و تا دهه هاي 

نامگذاري  2»الب شناختيانق«ديدگاه سرد در آن دوره چنان نيرومند بود كه آن را 
به اين طرف اين دو رويكرد درباره  1990از دهه  اما). 1393كرده بودند(كريمي،

كل «ماهيت و رفتار انسان به صورت تركيبي درآمد و روان شناسان به يك ديدگاه 
مايل شدند و شخص به مثابه يك كل متشكل از انگيزه هاي دروني و  3»گرا

  ات محيطي مورد مطالعه قرار گرفت.أثيرتفرايندهاي شناختي و نيز 
  نظريه ي ميداني . 1- 4- 2

را مطرح  5)روان شناس اجتماعي معروف نظريه ميدان1935( 4كورت لوين
است كه طبق آن رفتار  B=F(P,E)=ر fكرد. اين نظريه مبتني بر فرمول (م و ش)

تعيين  ملّيشود چه عوا سؤالتابعي است از تعامل ميان شخص و محيط. وقتي 
كننده رفتار انسان است؟ روان كاواني چون فرويد عوامل دروني و فرايندهاي روان 
شناختي را مسئول مي دانند؛ علماي اجتماعي و سياسي چون ماركس، عوامل 
بيروني و اجتماعي را. در حالي كه لوين هر دو دسته عوامل را در تعيين رفتار 

  ).1393انسان سهيم مي دانند(كريمي، 
لوين تحقيق جامع و فوق العاده اي را در ارتباط با روان شناسي  كورت

اجتماعي بنيانگذاري كرده است كه ماهيت و حيطه بررسي هاي اين شاخه از روان 
شناسي را تا حد قابل توجهي گسترش داده است. تئوري حوزه يا ميدان، يكي از 

بط با خود و اصولي است كه او براي توضيح و تفسير رفتارهاي اجتماعي مرت
تئوري ميداني بر مبناي اين عقيده اصلي لوين شكل  محيط گسترش داده است.

گرفته است كه مي گويد رفتار انسان نتيجه اعمالي است كه در ميدان قدرت او 

                                                            
١. Lazarus 
٢. Cognitive Revolution 
3. Holistic 

4. Kurt Lewin 

5. Field Theory 
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اتفاق مي افتند. او ميدان را اين گونه تعريف مي كند: كليت واقعيت هايي كه به طور دو 
مي گذارند(كرون شاو و  تأثيرپذيرفته و بر هم  تأثيراز هم جانبه به هم وابسته اند و 

را آفريد » فضاي زندگي«لوين در شكل بخشي به تئوري اش واژه  ).2008، 1مك كلوچ
كه نمايانگر هر چيزي در ميدان است كه شخصيت فرد را تشكيل مي دهد و به واسطه 

د. به خاطر همين تغييرات در محيطي كه او در آن زندگي مي كند، دگرگون مي شو
دگرگوني ها هم هست كه افراد در محيط ها و فضاهاي مختلف احساسات متفاوتي 
دارند. رفتار نيز تابعي از همين تغييرات در فضاي زندگي است و بر اساس همين 

  تغييرات شكل مي گيرد. 
در اين فرمول، شخص و محيط، متغيرهاي مستقل از هم نيستند، بلكه متغيرهايي با 

تگي متقابل به شمار مي آيند. به عبارت ديگر، براي اينكه رفتار را پيش بيني كنيم، وابس
بايد شخص و محيط او را به عنوان منظومه اي از عوامل كه با هم وابستگي متقابل 

شناسي ميداني، رفتار بر تغيير در فضاي زندگي ناظر  در روان دارند، در نظر گرفت
است و برحسب رشد هوشي فرد انجام مي گيرد. فضاي شناختي  است. اين تغيير، روان

اوست. اين معني » اكنون«يا » حال«شناختي او يا موقعيت  زندگي شخص، جهان روان
شناختي يا بخشي از محيط اجتماعي و مادي فرد مي شود  شامل شخص، محيط روان

چرا  شناختي در يك لحظه ي خاص با او درگير شده، مرتبط مي شود، كه به طور روان
  .)1372(شكركن و ديگران،كه با اهداف او در همان لحظه ي خاص رابطه دارد

قرار  تأثيراعتقاد لوين به اينكه عوامل دروني و بيروني هر دو، رفتار انسان را تحت 
 2»چشم انداز تعامل گرا«مي دهند، صورت ابتدايي تر ديدگاهي است كه امروزه به 

  ).1984، 3موسوم است(بالس
علل وقوع رفتار را هم عوامل دروني؛ يعني  سياسي وصاف در روان شناسيبا اين ا

صفات و خصوصيات فردي و هم عوامل بيروني؛ يعني اثرات محيطي و شرايط 
مي دانند. به عبارت ديگر همپوشاني دو كنش فردي و و اوضاع سياسي  اجتماعي

  اجتماعي در متولد شدن يك پديده يا رفتار سياسي خاص دخيل اند.
  

                                                            
1. Cronshaw & McCulloch 
٢. Interactionist Perspective 
٣. Blass 
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  پرسش هاي مروري
پارادايم وضعيت گرا/فردگرا بر اساس كدام نظريه هاي روان شناسي به مطالعه  .1

 پديده ها و رفتارهاي سياسي مي پردازد؟

 آزمايش ميلگرام به چه شكل انجام مي پذيرد؟ .2

 زيمباردو آزمايش زندان استنفورد را به چه منظوري انجام داد؟ .3

 اي را تصور مي كند؟ چه جامعه »والدن دو«اسكينر در كتاب  .4

 فرويد در كدام كتاب ها به مسائل سياسي پرداخته است؟ .5

 نظريه آدلر چگونه به سياست مربوط مي شود؟ .6

در خصوص پيوند روان شناسي و انديشه  »گريز از آزادي«فروم در كتاب  .7
 سياسي در تمدن غرب چه مي گويد؟

  نظريه ميداني چيست؟ .8
  

 پرسش هاي چهار گزينه اي

كاوي زير مجموعه كداميك از پارادايم ها در روان شناسي سياسي  نظريه روان .1
 مي باشد؟

  د)ب و ج        ج)وضعيت گرا            ب)محيط گرا         الف)فردگرا    
  نظريه ميداني تحت لواي كدام پارادايم در روان شناسي سياسي مي باشد؟ .2

 د)وضعيت گرا        الف)محيط گرا      ب)كل نگر            ج)فردگرا     

كدام يك از نظريه هاي زير در زير مجموعه پارادايم وضعيت گرا قرار نمي  .3
 گيرد؟

الف)نظريه ميلگرام    ب)نظريه اريكسون   ج)نظريه زيمباردو    د)نظريه 
  اسكينر

آزمايش هاي استنلي ميلگرام در پي اثبات وجود كدام ظرفيت در وجود انسان  .4
 است؟

كوركورانه      ب)شيطان صفتي      ج)خشونت          الف)اطاعت 
  د)شرارت

 آزمايش زندان استنفورد توسط چه كسي انجام شد؟ .5
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الف)ميلگرام                  ب)اَش                ج)زيمباردو               
  د)هوتون

 از كيست؟» ابتذال شرّ«نظريه  .6

ج)ميلگرام                   الف)زيمباردو           ب)هزلم و كرايك      
  د)آرنت

 بنيانگذار مكتب رفتارگرايي كيست؟ .7

اسكينر          ب)واتسون                    ج)ثورندايك                  الف)
  د)پاولوف

 جامعه ي تصوري كه اسكينر مطرح مي كند چه كساني بر آن حاكم اند؟ .8

  ب)شاهان فيلسوف      الف)سياستمداران                            
  د)روان شناسان سياسي  ج)مديران برنامه ريز                              

از كدام نظريه بهره برداري كرده » نظريه شخصيت اقتدارگرا«آدورنو در طرح  .9
 است؟

  الف)روان كاوي        ب)نظريه يونگ         ج)رفتارگرايي      د)نظريه آدلر
هاي روان شناسي نسبت به مسائل قدرت و منزلت اهميت كدام يك از نظريه  .10

 فوق العاده قائل است؟

  الف)يونگ              ب)آدلر                 ج)هورناي                د)فرويد
تاكتيك سياست گريزي و اجتناب از درگيرسازي خود در عرصه عمومي مبين  .11

 كدام الگوي رفتاري هورناي مي باشد؟

  ديگران                                 ب)نزديك شدن به ديگران الف)دوري از
  ج)حركت عليه ديگران                                 د)اضطراب بنيادين

حفظ فرديت، حقوق بشر، آزادي فردي و جلوگيري از پيدايش دولت توتاليتر  .12
 از دغدغه هاي كدام روان شناس بود؟

  ون              ج)هورناي                 د)يونگالف)آدلر            ب)اريكس
از ديدگاه يونگ جنبه ناشناخته، ناهمساز و پست تر يك نژاد، گروه يا ملت  .13

 چه نام دارد؟

  الف)آنيما               ب)آنيموس            ج)سايه                 د)كهن الگو
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 اده است؟كدام روان شناس مقوله بحران هويت را به سياست ربط د .14

الف)فرويد           ب)السول                 ج)يونگ                 
  د)اريكسون

كدام يك از گزينه هاي زير جزو روش هايي كه اريكسون در شكل دهي  .15
 نظريه خود بكار گرفت، نمي باشد؟

  م شناسيدب)بررسي هاي مر                                 الف)بازي درماني  
  د)تاريخچه رواني                          ج)آزمون هاي شخصيت   

 تأليف چه كسي مي باشد؟» گريز از آزادي«كتاب  .16

الف)اريكسون             ب)اريك فروم              ج)كورت لوين           
  د)شولتز
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  3فصل
  و جامعه پذيري سياسي هويتشخصيت، 

  
چون سه چهار سال از پادشاهي او بگذشت، مقطعان و گماشتگان 
همچنان دراز دستي مي كردند و متظلّمان بر درگاه بانگ مي داشتند. 
نوشيروان عادل مظالمي ساخت و همه بزرگان حاضر شدند. نوشيروان 
بر تخت نشست و اول خداي را سپاسداري كرد و گفت: بدانيد كه مرا 

وجلَّ داد. ... من حرمت شما را نگاه ميدارم و اين پادشاهي خداي عزَّ
شما نگاه نمي داريد و شما سخن من در گوش نمي گيريد و از خداي 

يزدان همي  1نمي ترسيد و از خلق شرم نمي داريد و من از بادافره
  ترسم. نبايد شومي بيداد شما به روزگار دولت من برسد.

  امه خواجه نظام الملك، بر گرفته از كتاب سياستن
  

  هدف كلي

                                                            
  كيفر. 1
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رابطه بين شخصيت، هويت و سياست و چيستي جامعه پذيري و فهم درك 
  سياسي
  

  هدف هاي يادگيري
  رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:  انتظار ميمحترم  دانشجوياز شما 

 رابطه بين شخصيت و سياست را شرح دهيد. .1

 شخصيت اقتدارطلب را توضيح دهيد. .2

 شرح دهيد.تيپ شخصيتي ماكياولي را  .3

 سنخ هاي منشي سازنده و غير سازنده فروم را توضيح دهيد. .4

 نظريه ديويد باربر در خصوص شخصيت رئيس جمهور را شرح دهيد. .5

 هويت و انواع آن را شرح دهيد. .6

 جامعه پذيري سياسي را بيان كنيد. .7

  عوامل تأثيرگذار در شكل گيري جامعه پذيري سياسي را توضيح دهيد. .8
  
  . مقدمه1- 3

 ينيبشيهر شخص كه نسبتاً ثابت و قابل پ يو رفتار يجانيمجموعه صفات ه
 يان ساده، مفهومينام دارد. به ب 1»تيشخص«كند، يز ميگران متماياست و او را از د
 يهاتيفرد در موقع يهامشخص و ملموس و واكنش يهايژگياست كه به و

از واژه  يياروپا يهان) در زبايتيت (پرسوناليشود. واژه شخص مختلف اطالق مي
گران در گذشته به ينقاب يا ماسك گرفته شده كه باز يبه معنا 2ن پرسونايالت

 ين واژه رفته رفته به نقشياند. ازدهيها به چهره مشنامهيمناسبت نقش خود در نما
 يو روان اخالقيات يفين به كيآن ساخته شده بودند و همچن يها براكه نقاب

صفات  يت را به معنايشناسان واژه شخص شد. امروز روان داده ميگران نسبت يباز
  برند. يبه كار م يدار و معتبر افراد آدميپا

  

                                                            
١. Personality  
٢. Persona  
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  رابطه شخصيت و سياست. 2- 3
شخصيت مفهومي محوري در روان شناسي سياسي است. شخصيت بر نحوه تفكر 

تجارب افراد و رفتار افراد در صحنه سياسي تأثير مي گذارد، در عين حال تحت تأثير 
نيز قرار دارد. بررسي شخصيت و سياست قديم ترين سنت در روان شناسي سياسي 

 1930؛ السول،1950است(آدورنو، فرنكل و برينسويك، لوينسون و سنفورد، 
).از مفهوم شخصيت براي ارزيابي انواع گسترده اي از رفتارهاي سياسي 1951ليتس،

سياسي گرفته تا آسيب شناسي رواني كساني  استفاده شده است: از روان شناسي رهبران
كه مرتكب شقاوت هايي با انگيزه سياسي شده اند همچون هيتلر و صدام، تا شهروندان 
متوسط و نقشي كه عوامل شخصيتي در نگرش افراد به نژاد و قوميت، عالقه به سياست 

  و تمايل به اطاعت از مسوالن بازي مي كنند.
 1950و  1940هاي  ليه در روان شناسي سياسي در دههتعداد زيادي از مطالعات او

ميالدي به شخصيت توجه داشتند. اين توجه به صورت خاص در تئوري روان كاوي 
هاي روان شناسي گسترش يافت. اين روند، به ظهور  بازتاب و از آنجا به ساير حوزه

 2تيو يا شرح حال روان شناخ 1هاي بسياري منجر شد كه تاريخچه رواني پژوهش
شوند. اين رويكرد جوان و هنوز شكننده براي مطالعه رهبري، بر  خوانده مي

خصوصيات شخصيتي رهبران سياسي و چگونگي تأثير اين خصوصيات بر عملكرد 
سازماني آنها تأكيد داشت. در ميان ديگر چيزها، تحليل تئوريك روانكاوانه يا فرويدي، 

هاي پنهان در  ها يا انگيزه كاوي، سائقبه تحليل شخصيت منجر شد؛ زيرا تئوري روان
ها را داراي  كرد. زيگموند فرويد بسياري از اين انگيزه آدميان را تجزيه و تحليل مي

هاي زباني  كرد كه تنها خودشان را در هنگام خواب و لغزش قلمداد مي 3رماهيتي ناهشيا
اساس نظر فرويد سازند. بر  آشكار مي -هاي فرويدي نيز معروف هستند كه به لغزش –

شويم. فرويد اعتقاد دارد كه نهاد به طور  متولد مي 6و فرامن 5، من4همگي ما با نهاد
دائمي بچه اي است كه همراه ما است و خواهان خشنودسازي و كامروا سازي لحظه 

                                                            
١  . Psychohistory 
٢  . Psychobiography 
٣  . Unconscious 
٤  . Id 
٥  . Ego 
٦  . Superego 
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اي است. نهاد در نوزاد، بدون در نظر گرفتن مسائل اخالقي و موقعيت يا هر چيز 
خواهد. نهاد به واقعيت بيروني  مي ،كند در لحظه بدان فكر ميديگري، چيزي را كه 

خواهد، هيچ چيز  نيازهاي ديگران توجهي ندارد. هنگامي كه نهاد چيزي را مي
كند.  نامد عمل مي مي 1»اصل لذت«اهميت ندارد. نهاد بر اساس چيزي كه فرويد 

دوم شخصيت او رشد  چند سال بعد و با افزايش مراودات كودك با جهان، قسمت
قرار دارد. من اين  2»اصل واقعيت«نامد كه بر اساس  مي» من«كند. فرويد آن را  مي

فهمد كه افراد ديگر نيز داراي نياز و آرزو هستند و اينكه گاهي تكانشي بودن  را مي
تواند به ما آسيب برساند. اين كار من است كه  و خودخواهي در جهتي طوالني مي

كند، در حالي كه واقعيت وضعيت را نيز زير نظر  را با هم روبرو مي نيازهاي نهاد
، من برتر كودك توسعه 3دارد. در سن پنج سالگي يا پايان مرحله تناسلي رشد

هاي اخالقي و  يابد. من برتر، بخش اخالقي ماست و بر اساس محدوديت مي
 برتر بد. بسياري منيا كنند، رشد مي فرهنگي كه والدين و مراقبان براي ما تعيين مي

  كند چه چيزي درست يا غلط است. دانند. او ديكته مي را برابر با وجدان مي
براساس نظر فرويد، در فرد سالم، نهاد نياز دارد كه قوي ترين اين سه عنصر 

تواند با مد نظر قرار دادن واقعيت  ساختار شخصيت باشد. در اين صورت مي
ميانجي گري كند. اگر نهاد بيش از حد  برتر هاي نهاد و من خارجي، بين خواسته

شود. كار ميانجي  قوي شود (خود مركزي)، رفتار تكانشي بر زندگي فرد مسلط مي
 4ساده نيست و ممكن است تعارضاءت روان شناختي شگري من ميان اين دو بخ

ي روي شانه ديگر ما  فرشته برتر ايجاد كند. نهاد، شيطان روي يك شانه و من
گويند و كشمكشي انگيزشي را به راه  است. هر دو همزمان با ما سخن مي

شويم و  هاي مختلف شان مي دهيم، درگير ديدگاه اندازند. ما به هر دو گوش مي مي
گويد كه خواهان  گيريم. اين تصميم، از زبان من سخن مي تصميم خود را مي

. فرويد معتقد است از آنجا كه ايجاد اين تعادل تعادل بين دو عنصر ديگر است
خاصي براي اين كار دارد. هنگامي كه من  5»هاي دفاعي مكانيزم«مشكل است، من 

                                                            
١  . Pleasure Principle 
٢  . Reality Principle 
٣  . Phallic Stage 
٤  . Psychological Conflict 
٥  . Defense Mechanism 
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گيرد. جابه  ها را به كار مي نتواند اين دو را آشتي دهد، يك يا چند نوع از اين مكانيزم
تند كه در خدمت حفاظت ها هس از جمله اين مكانيزم 4و انتقال 3، سركوب2، انكار1جايي

  از من قرار دارند. 
، سفير پيشين آمريكا، اقدام به نوشتن شرح 5خود فرويد با همراهي ويليام بوليت

بيست و هشتمين رئيس جمهور  6حال روان شناسي سياسي توماس وودرو ويلسون
ن به ي مطالعاتي، از طريق نفوذ او بر ديگرا آمريكا كرد. اما تأثير فرويد بر اين شاخه

، در 7هاي دفاعي جبراني هاي ناهشيار، رشد كودكي و مكانيزم وجود آمد. نقش انگيزه
هاي اوليه، قابل توجه بوده  ي شرح حال روان شناختيِ سياسي در طول اين سال توسعه
  است.

  :بيشتر بدانيم
هاي فرويد را در  و هارولد السول، دو تن از پدران روان شناسي سياسي، بيش همه ايده 8چارلز مريام

مطالعه سياست به كار گرفتند. مريام به عنوان استاد السول، نخستين تأثير فكري را بر او داشت. اما 
ايي و شناس سياسي آمريك ها را به نگارش در آورد، اغلب السول را اولين روان چون السول آن ايده

قدرت «و  9»آسيب شناسي رواني و سياست«هاي  دانند. كتاب شناس سياسي مي گاهي اوقات اولين روان
شدند، آثاري شاخص در اين زمينه  رمنتش 1948و  1930هاي  او كه به ترتيب در سال 10»و شخصيت

  بودند. 

   )1953-1874(چارلز ادوارد مريام

                                                            
١  . Displacement 
٢  . Denial 
٣  . Repression 

٤  . Transference 
٥  . William Bullite 
٦  . Thomas Woodrow Wilson 
٧  . Compensatory Defence 
٨  . Charles Merriam 
٩  . Psychopathology and Politics 
١٠  . Power And Personality 
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ابعاد جديد سياست، دموكراسي  مي تواناز آثار مهم وي  .بودمريام استاد علوم سياسي دانشگاه شيكاگو 
  ) را نام برد.1941)، و برنامه ي دموكراسي ( 1939نو و استبداد نو ( 

  )1978-1902(هارولد السول

پرداز ارتباطات بود. او دكتراي خود  هارولد السوِل يك دانشمند آمريكايي برجسته علوم سياسي و نظريه
و با دفاع از رساله خود با عنوان تبليغات انگلستان و آلمان در جنگ جهاني اول اخذ  را در علوم سياسي

 .كرد

همان طور كه در فصل اول اشاره كرديم السول برخالف بسياري از 
ت تحوالبعدي، زمان بسياري را صرف يادگيري آخرين  شناسان سياسي روان

» شخصيت سياسي«ا كه روانكاوي فرويدي كرد. در نتيجه استدالل نمود آنچه ر
ي  ناميم، منتج مكانيسم جابجايي مشكالت شخصي و انتقال آنها به حوزه مي

هاي سياسي بود كه سرزندگي شان از  جنبش«عمومي است. چالش اصلي او، 
براي ». شد هاي عمومي ناشي مي مكانيسم جابجايي امر خصوصي و تأثير آن بر اُبژه

، در پي غلبه بر كمبود »هاي خود يا محيط يبا تغيير ويژگ«مثال قدرت ممكن است 
عزت نفس باشد. به عبارت ديگر، افراد دخيل در سياست، در پي قدرت سياسي به 

  عنوان نوعي مكانيسم جبران براي مسائل ديگر باشند. 
بسياري از پژوهشگراني كه رويكرد روان كاوي را در مورد تحليل شخصيت 

رح حال (زندگي نامه)روان شناختي استفاده هاي سياسي بكار برده اند، از روش ش
كرده اند. شرح حال روان شناختي در برگيرنده بررسي تاريخچه زندگي فرد است. 

از دفاع «برخي از اين شرح حال هاي روان شناختي بر تحليل فرويدي يا مفاهيم 
؛ رنشان، 1994؛ لينك و گالد، 1988؛ هرگرو، 1980تمركز دارند(گالد، 1»من

                                                            
١  . Ego - Defense 
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)؛ برخي ديگر بر انواع خاصي از اختالالت شخصيتي، طيفي از روان رنجوري تا 1996
؛ ولكان، 1993و1991؛ پست،1993دارند(برت، تأكيداختالالت شخصيتي پارانويايي 

بررسي عميق زندگي رهبران شكل مفصلي از  معموالً). شرح حال روان شناختي 1980
را به خود مي گيرد كه رشد شخصي، اجتماعي، و سياسي آنان را از ابتداي كودكي يا 
جواني دنبال مي كند. از آنجا كه فرض مي شود شخصيت يا سبك سياسي رهبران در 
جريان تجربه اجتماعي شدن در دوران اوليه كودكي آنها شكل مي گيرد، در زندگي نامه 

در جستجوي تشخيص الگوهاي ثابت رفتاري ايشان در  معموالًشناختي هاي روان 
  طول زمان هستند تا بتوان با استفاده از روان كاوي آنها را توضيح داد.

 تأثير) مدعي شد كه رفتار برخي از افراد صاحب نقش سياسي تحت 1960السول(
واني را به آسيب شناسي رواني ايشان قرار دارد. السول درك جديد آسيب شناسي ر

افكار بديع فرويد نسبت داد. رفتار بسياري از شخصيت هاي سياسي نيز بر پايه تطبيق با 
) معتقدند كه 1985آسيب شناسي رواني تحليل شده است. براي مثال، مك كرا و كوستا(

روان رنجور خويي، اختاللي شخصيتي و مشخصه افراد دچار اضطراب، كمرويي، 
) در بررسي 1980دگي و تكانش است. ولكان (آسيب پذيري، خصومت، افسر

ادعا مي كند كه افراد خودشيفته در پي نقش رهبري از طريق جستجوي  1خودشيفتگي
بيرحمانه قدرت اند و از ديگران براي باال رفتن از نردبان قدرت استفاده مي كنند. به 

ردم در عالوه، چنين افرادي اغلب داراي جاذبه شخصي اند و در زمان بحران كه م
ند كه بتواند شرايط را بهبود بخشد، به قدرت مي رسند. هست جستجوي رهبري قدرتمند

) در تحليل خود از جوزف استالين، ويژگي هاي شخصيت او را منطبق بر 1993برت(
پيچيده اند.  كامالًالگويي يافت كه مالزم بيماري پارانوياست. شخصيت هاي پارانويايي 

در طول دو امتداد عمل مي كنند: پرخاشگري و خودشيفتگي. برت عقيده دارد كه آنها 
پرخاشگري در يك انتها به عنوان قرباني و در انتهاي ديگر به عنوان پرخاشگر تجلي 
مي يابد؛ خودشيفتگي داراي طيفي از احساس كهتري يا مهتري است. افراد دچار 

مي كند كه پارانوياي استالين پارانويا از انتهايي به انتهاي ديگر در نوسان اند. برت ادعا 
 تأثيرنه تنها بر سياست هاي بين المللي اتحاد جماهير شوروي، بلكه بر شغل او نيز 

نمونه كالسيك فردي پارانويايي است كه اين پارانويا «داشت. او ادعا مي كند كه استالين

                                                            
١. Narcissism 
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به او كمك كرد به رأس ساختاري بسيار متمركز صعود كند و وقتي در رأس آن 
ختار قرار گرفت، موسسات ديوان ساالري اتحاد جماهير شوروي را با سا

  ).2004كاتم و همكاران، »(اختالالت دروني شخصيتي خويش پيوند زد
  
  تيپ شخصيتي اقتدارطلب. 3- 3
 -بركلي در كاليفرنيا از دانشگاه روان شناسان از گروهي ،1950سال اواخر در

 - 4نويت سانفورد و 3لوينسون دانيل ،2برونسويك الس فرنكل ،1آدورنو تئودور

). اريك فروم نيز 2005منتشر كردند(نوريس،  را طلب قدرت شخصيت كتاب
 با همراه او كرد. تحليل شناسي نظر روان نقطه از را طلب قدرت شخصيت پديده

 فرانكفورت اجتماعي در تحقيقات نهاد در 1930 دهه در را فاشيسم مسأله ،5ريچ

 از فاشيسم هواخواهي بين مستقيم، پيوند كه يك داشت انتظار فروم كردند. شروع

  .، به نقل از قاسمي)2008ك، ملّيباشد(اس داشته وجود طلب قدرت و شخصيت
 طلب، قدرت )، شخصيت1950( آدورنو كالسيك پژوهش اساس بر

 احساس امنيت به رسيدن براي كه است ناامن و و وابسته ضعيف اساساً شخصيتي

 آورد. او وجود به جهان انتظامي در و نظم كه است آن دنبال به قدرت، و

 و دموكراتيك، باز جامعه مفهوم با كه است مراتبي اي سلسله جامعه خواستار

ر فكري، گذشت نكردن از خطاهاي ديگران، دارا بودن تمايالت . تحجندارد قرابتي
به  تبعيض نژادي، خودمحوري، چاپلوسي در برابر منابع قدرت، زورگويي

  فرودستان، و قضاوت هاي نادرست از ويژگي هاي اين نوع تيپ شخصيتي است.
) شخصيت مقتدر به واسطه روش هايي 1995بر اساس نظر دوچ و كراوس (

شكل مي گيرد كه والدين نسبت به فرزندان خود در قالب فرامين خشك و خشن 
را منوط به  حمايت و عشق خود از كودكان ،اعمال مي كنند. اين پدر و مادرها

اطاعت بي قيد و شرط آنان مي كنند و در روابط خود با فرزندان بيشتر بر حس 
وظيفه شناسي تكيه مي كنند تا بر مبادالت عاطفي. كودك با اطاعت از والدين به 

                                                            
١. Thodor Adorno 
٢. Else Frenkel Brunswik 
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تصويري از خود دست مي يابد كه اين احساس را در وي ايجاد مي كند كه بيش از حد 
د مانع از اين مي شود كه كودك دست به نافرماني بزند به آنان وابسته است و اين خو

ي هويتيا در مورد درستي راه پدر و مادر ترديدي به خود راه دهد. اين امر اوالً از نظر 
كودك را به والدين نزديك مي كند و از والدين، آرماني براي كودك مي سازد. ثانياً 

ايگاه پست تر از پايگاه والدين كودك سركشي خود را به گروه هاي خارجي كه داراي پ
خود هستند، انتقال مي دهد. فراتر از آن، آنان در روابط بين فردي خود به گونه اي 
مفرط در بند جدايي پايگاهها بوده، نسبت به كساني كه در پايگاههاي پائين تري قرار 

با توجه به دارند، تحقير آميز و استثمارگرانه برخورد مي كنند. از نظر او روابط شخصي، 
 -قدرت و پايگاه اجتماعي شكل مي گيرد، زور و سرسختي جاي ضعف و مهرباني را 

مي گيرد. به همين دليل  –كه باهم تداعي مي شوند و مورد تحقير واقع مي گردند 
اشخاص اقتدارطلب، هم مي توانند سلطه جو باشند و از ضعف زير دستان استفاده كنند 

راد برتر و قوي تر، خود را تابع نشان دهند. به طور مثال و هم مي توانند نسبت به اف
ويژگي رفتاري بسياري از نازي ها چنين بود: وقتي پيروز مي شدند سرمست مي شدند 

  و هنگامي كه شكست مي خوردند، بي اندازه خاضع و فروتن مي گشتند.
معتقدند كه ريشه هاي اقتدارطلبي،  »طلب قدرت شخصيت« كتابنويسندگان 

رواني است و افرادي كه به طرف راست افراطي تمايل دارند، نمايانگر احساس شديد 
انزوا، عدم اعتماد به نفس، عدم كفايت و نياز اغراق آميزي براي امنيت، و اطمينان 
 هستند. گفته مي شود كه شخصيت هاي اقتدار طلب براي كسب امنيت و اطمينان در

  :)1371، اشترن، گايل، 1(پالمررفتارهاي زير افراط مي كنند
  پيوند جدايي ناپذير با ارزش هاي متفاوت، طبقه متوسط الف)تشريفات گرايي:

گرايش مطيع و مؤمنانه نسبت به قدرت هاي ايده آل  ب)فرمانبرداري استبدادي:
  مربوط به گروه. اخالقي

  تفكر عاطفي مخالفت با ذهني گرايي، تخيل، پ)ضدتحليل:
 آمادگياعتقاد به عوامل نهاني سرنوشت فردي،  ث)موهوم پرستي و رفتار قالبي:

  براي فكر كردن در طبقات معين.

                                                            
١. Monte Palmer 
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 –اشتغال فكري در شناسايي ابعاد تسلط  »:سختي و خشونت«ج)قدرت و 
زياد بر صفت  تأكيدپيروي از صاحبان قدرت، –ضعف، رهبري  –تسليم، قدرت 

  دعاي مبالغه آميز از توانايي و سختي و خشونت.، ا»من«هاي مرسوم 
  دشمني عمومي، بدگويي به انسان  چ)ويرانگري و بدبيني:

تمايل به اعتقاد به اينكه چيزهاي وحشي و خطرناك در جهان  ح)درونگري:
  ادامه دارد و پيش بيني جنبه هاي ظاهري قواي محركه ي ناخودآگاه

  توجه مبالغه آميز نسبت به مسائل جنسي خ)جنسيت:
  
  تيپ شخصيتي ماكياولي. 4- 3

 )ميالدي1491 -1524( 1»نيكولو ماكياولي«اين تيپ شخصيتي كه به نام 
پيروي مي كند. يكي  فيلسوف ايتاليايي ناميده شده، از دو دستورالعمل معروف او

بهترين راه «العمل:و ديگري دستور » يه مي كندهدف وسيله را توج«عبارت مشهور:
». كنترل داشتن بر مردم اين است كه به آنها آنچه را دوست دارند بشنوند، بگوئيم

ل رسيدن فرد به هدف خود از هر طريقي، چه روشن است كه دستور العمل او
صحيح و چه غلط، چه مشروع و چه نامشروع، چه قانوني و چه غيرقانوني را 

ز به روشني رياكاري، فرصت طلبي و نان به مجاز مي داند. دستورالعمل دوم ني
  ).1387نرخ روز خوردن را آموزش مي دهد(فتحي آشتياني، 

همه ويژگي هاي ذكر شده، ديده مي شود. افزون بر » ماكياولي«در شخصيت 
آن، اين شخصيت تمايل به بي رحمي، تدابير خودمحورانه در روابط متقابل و عدم 

ارد. طبيعي است كه همه اين تدابير در خدمت اعتماد به ديگران و دروغگويي د
  چنين افرادي براي رسيدن آنها به هدف شان است.

نوشت. اين  1513در سال » شهريار«ماكياولي معروف ترين كتابش را با نام 
مقدمه اي بود بر اينكه چطور مي شود كاربرد مؤثري از قدرت سياسي  كتاب ظاهراً

ب داراي نقطه نظر بدبينانه اي نسبت به درستي پديد آورد و به كار بست. اين كتا
و نيكوكاري طبيعت بشري است و در رابطه با مردم، آنها را به عنوان افرادي 

  خودخواه، حريص و بيهوده تصور مي كند.
                                                            

١. Niccolo Machiavelli 
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اندرز ماكياولي به شهرياران اين بود كه اساس تداوم قدرت حكام، ترس اتباع از 
كند در كار سياست  فرزند شاه سفارش ميبه  »شهريار«در كتاب ايشان است. وي 
را در سياست رها سازد. به باور او هر جنگي  قخالنشود و ا اخالقي دستخوش وجدان

به محض آنكه ضروري تشخيص داده شود، عادالنه است. او بر اين عقيده اصرار 
آشفته »(بايد از ميهن پدافند كرد، چه با رسوايي و چه با عزت و شرف و...«داشت: 

  ).1390راني،ته
  
  سنخ هاي منشي سازنده و غير سازنده. 5- 3

هاي منشي، زيربناي همه رفتارها و نيروهاي  فروم بر اين باور بود كه صفت
دهد يا توجيه  ها خود را به جهان ربط مي قدرتمندي هستند كه شخص به وسيله آن

كه فرد با دهنده نوع سازگاري و ارتباطي است  كند. هر تيپ يا نوع منش، نشان مي
ها. البته ممكن است  جامعه خود دارد. شخصيت هر فرد، مخلوطي است از انواع منش

  . )1393(شاملو، ها از تسلط خاصي برخوردار باشند يك يا دو نوع آن
هاي  شوند. صفت ها به دو نوع سازنده و غيرسازنده تقسيم مي اين صفت

است كه همه  4و بازاري 3حتكر، م2كش ، بهره1هاي گيرنده گيري غيرسازنده شامل جهت
  هاي ناسالم ارتباط برقرار كردن با جهان هستند. ها راه آن

  
   گيري گيرنده جهت. 1- 5- 3

خواهند ـ چه عشق باشد،  ، انتظار دارند كه آنچه ميگيري گيرنده جهتافراد داراي 
 چه دانش و يا خوشي ـ از منابع بيروني مانند شخص ديگر، يك فرد صاحب اقتدار، يا

اند و نياز  يك نظام به دست آورند. آنان در روابط خود با ديگران همواره دريافت كننده
ها، گيرنده  دارند كه به جاي دوست داشتن، دوست داشته شوند و به جاي خلق ايده

اند و در  به ديگران وابسته ها باشند. آشكار است كه چنين مردماني قوياً ها و دانش ايده

                                                            
١. Receptive Orientation 
٢. Exploitative Orientation 
٣. Hoarding Orientation 
٤. Marketing Orientation 
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شوند؛ آنان بدون كمك بيروني  فلج مي كامالًخود رها شوند، حقيقت وقتي به حال 
  .از انجام هر كاري ناتوانند

  
   كش يري بهرهگ جهت. 2- 5- 3

خواهد به سوي ديگران هدايت  نيز شخص براي آنچه ميدر اين جهت گيري 
ها را به زور و يا با  به جاي انتظار دريافت از ديگران، اين خواسته اماشود،  مي

ها داده شود، آن را  گيرد. در واقع اگر چيزي به آن گري و زيركي از ديگران مي حيله
خواهند كه متعلق به ديگران و از نظر  ها فقط چيزهايي را مي دانند. آن ارزش مي بي
ها. آنچه  ها و نظاير آن ها، دارايي ان، انديشهها ارزشمند باشد: مثل زنان يا شوهر آن

ها به مراتب ارزشمندتر از چيزي  بايد دزديده شود يا به زور گرفته شود، براي آن
  ها داده شود.  است كه آزادانه به آن

  
  جهت گيري محتكر. 3- 5- 3

آيد، شخص امنيت را از  چنان كه از نام آن برمي گيري محتكر جهتدر 
آورد. اين رفتار  انداز كند، به دست مي تواند احتكار يا پس مقداري كه مي

هاي مادي، بلكه در مورد عواطف و  آميز نه فقط در مورد پول و دارايي خست
ها نيز صادق است. به يك معني، چنين افرادي ديواري به دور خود  انديشه

اند  ها در حالي كه به وسيله آنچه احتكار كرده نشينند. آن و در آنجا ميكشند  مي
مانند، كمترين مقدار ممكن از آن را به  اند و از تجاوز بيروني مصون مي احاطه شده
هاي مادي و  ها همچنين با نظمي وسواسي در مورد دارايي دهند. آن كسي مي

  شوند. هاي خود مشخص مي همچنين در مورد افكار و احساس
  
   گيري بازاري جهت. 4- 5- 3

هاي  ويكم است كه مشخصه جامعه يك پديده قرن بيستاين جهت گيري 
ويژه اياالت متحده است. در يك فرهنگ بازاري مبتني بر كاال، بنا  داري، به سرمايه

ها به چه خوبي  به عقيده فروم، موفقيت يا شكست مردم بسته به اين است كه آن
ها و براي  ها براي شخصيت فروش برسانند. مجموعه ارزش بتوانند خود را به
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شود.  كاالها يكي هستند؛ و در واقع، شخصيت يك فرد تبديل به كااليي براي فروش مي
ها، دانش يا كمال شخص نيست كه به حساب  ها، مهارت ترتيب، اين قابليت بدين
خوبي برخوردار است، مورد توجه  1»بندي بسته«آيد، بلكه اينكه شخص تا چه حد از  مي

هاي سطحي از قبيل تبسم كردن، بشاش بودن يا خنديدن به  گيرد. قابليت قرار مي
هاي دروني است كه ممكن است  ها و توانايي تر از قابليتمهمگويي رئيس،  لطيفه

  ها برخوردار باشد. شخص از آن
اني و نماينده هدف گيري سازنده، سنخ آرم نشي فروم، يعني، جهتپنجمين سنخ م

گيرد، مطرح  برمي غايي رشد انسان است. اين مفهوم كه همه وجوه تجربه آدمي را در
ها و شكوفا كردن يا تشخيص دادن همه  كار بردن همه قابليت كند كه ما توانايي به مي

خود را دارا هستيم. فروم سازندگي را مترادف با آفرينندگي به معناي  بالقوههاي  توانايي
گيري سازنده نگرشي است كه هر  نحصاري حس هنري تعريف نكرده است. جهتا

گيري اكتساب چيزهاي مادي  ترين هدف اين جهتمهمتواند به آن برسد.  انساني مي
  هاي ماست. نيست، بلكه رشد دادن خويشتن

و  2گرا گيري مرده گيري ديگر را عرضه كرد: جهت فروم بعدها يك جفت جهت
گرا به مرگ، به اجساد، به تباهي، به مدفوع و  . سنخ منشي مرده3اگر گيري زنده جهت

رسد چنين فردي وقتي بيشتر احساس زنده بودن  شود. به نظر مي كثافت جذب مي
كند كه درباره مرگ، تدفين يا بيماري سخن بگويد. فروم معتقد بود كه آدلف هيتلر  مي

را تنها در گذشته است و هرگز در گ گرا بود. سنخ منشي مرده از سنخ مرده ملّيمثال كا
 گير باشد. چنين اشخاصي قوياً رو و فاصله آينده نيست و تمايل دارد كه سرد، ترش

كار بردن زور و قدرت هستند و به سوي تاريكي و شب جذب  بند قانون و نظم و به پاي
زند. با  ها دور مي قتل، خون، اجساد و جمجمهمحور ها حول  شوند. رؤياهاي آن مي

رحمي نيستند. بعضي از  كند كه چنين مردماني همه قاتالن بي وجود اين فروم اشاره مي
ردپايي از ويراني عاطفي در گذر خود به جاي  اماآزارند،  بي كامالًآنان، از لحاظ ظاهر 

  گذارند. مي

                                                            
1. Package 

2. Necrophilous 

3. Biophilous 
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  داند: از سنخ مرده گرا مي ملّيوي هيتلر را مثال كا
او مجذوب ويرانگري بود و بوي مرگ و مير برايش شيرين بود. در حالي «

كه به نظر مي آمد در سال هاي موفقيت خود، او تنها مي خواست كساني را نابود 
كند كه آنها را دشمن مي دانست، در دوران افول قدرت و در پايان دوره خود 

بودن ويراني مطلق و كامل: نشان داد كه عميق ترين رضايت خاطر وي در شاهد 
نابودي مردم آلمان، اطرافيان او و خود او نهفته است. گزارشي از جنگ اول 

نشده است، ولي با اين حال معناي جالبي دارد:  تأئيدجهاني، كه البته هر چند 
سربازي هيتلر را ديد كه در يك حالت خلسه مانند، به اجساد خيره شده و خيال 

  ).»1964ر شود(فروم، نداشت كه از آنجا دو
گرا عاشق زندگي است و جذب رشد،  گيري مخالف يعني، سنخ زنده جهت

آفرينندگي و سازندگي است و نه مرگ و ايستايي و ويراني. چنين شخصي مايل 
است در ديگران نه با زور و قدرت، بلكه با عشق، خرد و الگو بودن نفوذ كند. اين 

ست. شخص متوجه رشد و نمو خود و گيري سازنده، هماهنگ ا نگرش با جهت
ها،  گيري ديگران است و نظرگاه او آينده است، نه گذشته. همانند ساير جهت

گر  ها نمايان ها كمياب است. غالب شخصيت شكال خالص هرگونه از اين صفتاَ
   .تر است  ها مسلط گيري گيري هستند كه يكي از جهت اي از دو جهت آميزه

  
  باربرنظريه ديويد . 6- 3

كتابي را در زمينه مطالعه شخصيت 1972استاد دانشگاه دوك در سال  1باربر
منتشر كرد. اين كتاب  »شخصيت رئيس جمهور«با عنوان  آمريكاساي جمهور ؤر

ساي جمهور، به ارزيابي ؤت خلق و خو و شخصيت ربا توجه به وضعيت و كيفي
ي شان پرداخته است. ا و شكست هاو همچنين نحوه برخورد آن ها با موفقيت ه

اي  را به شيوه آمريكاجمهور  هايي بود كه رؤساي كتاب باربر يكي از اولين كتاب
فارغ از  -ي آنها  مقايسه اي تجزيه و تحليل كرد و چارچوبي كلي براي تحليل همه

عالقه داشت بداند كه  باربرمهيا ساخت.  -شان ي كاري سابقه، اعتقادات و شيوه
كه ديگران شكست  شوند در حالي جمهورها موفق مي چرا بسياري از رئيس

                                                            
١  . James David Barber 
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شوند و كداميك شكست  بيني نمايد كداميك موفق مي خورند و بر اين اساس پيش مي
جمهور، تا حد  خورند. او در اصل معتقد است كه نخستين موفقيت يا شكست رئيس مي

جمهور را  سپس دو بعد مفهوم شخصيت رئيس ست وشخصيت اوزيادي تابع نوع 
  . 2گرا منفي –گرا  و بعد مثبت 1منفعل –كند: بعد فعال  توصيف مي

  
  گرا فعال/ مثبت. 1- 6- 3

كه ويژگي هاي  استبزرگ  ملّيِساي جمهوري با جاه طلبي هاي ؤشامل ر
و  عمال قدرت داشتهشخصيتي مانند اعتماد به نفس، انعطاف، خوشبيني و رضايت در ا

  برخوردارند.  ،از يك ديد فلسفي معين نسبت به آنچه يك بازي بزرگ خوانده مي شود
  
  گرا منفيفعال/. 2- 6- 3

افرادي با احساس رضايت كم و در جستجوي قدرت به عنوان ابزاري براي نشان 
تهاجمي. اين تيپ  شديداًدادن جايگاه خود، سخت و بدبين، رانده شده و برخي اوقات 

  ياهاي بزرگي براي اجرايي كردن و ماندگاري در تاريخ دارند.ؤجمهور رساي ؤاز ر
  
  گرا منفعل/مثبت. 3- 6- 3

به حوادث واكنش نشان مي دهند  عمدتاًساي جمهور مطيعي كه ؤتيپ شخصيتي ر
 تأثيرتا اينكه آنها را آغاز كنند. اين افراد دوست دارند محبوب باشند و به آساني تحت 

جاه  سته شامل افرادي با خوشبيني سطحي مي شود كه عموماًقرار مي گيرند. اين د
طلبي هاي اندكي براي دوره رياست جمهوري خود دارند. همچنين نسبت به خود و 

  احترام شان راضي هستند. 
  
  گرا منفيمنفعل/. 4- 6- 3

رضايت از خود و رغبت كم براي بده  كمِ اين دسته شامل افراد منزوي با ميزان
هستند. از منازعه اجتناب مي كنند و لذتي نيز در استفاده از قدرت بستان در سياست 

                                                            
١  . Active-Passive 
٢  . Positive-Negative 
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ندارند. اين افراد متمايل به محصور كردن خود در قالب اصول، قوانين و رويه ها 
  هستند.

جمهور  بعد فعال در مقابل منفعل، به مقدار انرژي كه رئيسبه عبارت ديگر؛ 
بخش و تكان دهنده  ل، انگيزهجمهورِ فعا كند اشاره دارد. رؤساي صرف كارش مي

كنند و خودشان با شوق و ذوق مشغول به  هستند، افراد را وادار به كار كردن مي
جمهور منفعل برخالف آنها بسيار كم درگير جزئيات  شوند. رؤساي كار مي

دهند كه در مسيري هموار و بدون  كنند و ترجيح مي شوند، به ندرت كار مي مي
گرايي  برانگيز فعاليت كنند. بعد مثبت هاي چالش عيتهاي سياسي يا وض كشمكش

جمهور از اجراي كار  گرايي به ميزان رضايت و خرسندي رئيس در مقابل منفي
اليت جمهور با نيت انجام كار شروع به فع كند. هر چند تمام رؤساي اشاره مي

گاهي كه شوند كه در حقيقت از مقام و جاي تعدادي از آنها متوجه مي اماكنند،  مي
هاي شغلي و فشارهايشان بسيار  در آن قرار دارند لذت نمي برند و مسئوليت

دهد كه  شود. باربر نشان مي از كارشان مي تنفّرسنگين هستند. اين امر منجر به 
تعدادي از آنها احساسي منفي نسبت به وظيفه و قدرتي كه به آنها واگذار شده 

 دارند.  ،است

است.  1گرا مثبت -جمهور فعال  جمهور، رئيس رئيس باربر معتقد است بهترين
گذارند،  آنان افرادي متعادل و اهل رقابت در زندگي هستند كه به خود احترام مي

ها و سالم  شوند و خواهان يادگيري از تجربه هاي جديد خوشحال مي در مورد ايده
طلوبيت ، م2گرا منفي -كند كه شخصيت فعال باربر گمان مي و با انرژي هستند.
جمهور خطرناك هستند، چون آنها به زور  شود كه اين رؤساي اندكي دارد. گفته مي

فجايعي براي خود و كشورشان و تجاوز و موضوعاتي تمايل دارند كه موجب 
نشين هستند و هنگامي  اند. آنها اغلب گوشه ناپذير د و سرسخت و انعطافشو مي

روند. باربر مدعي است كه  و ميشوند در خود فر كه با مخالفتي رو به رو مي
جويانه به جاي اعتصاب و اعتراض،  با كمال ميل و همكاري 3گراها مثبت –منفعل

ها  گرا مثبت -و خوشبين و دوستانه هستند. منفعل  ،در جستجوي عشق و مهرباني

                                                            
١  . Active-Positive 
٢  . Active-Negative 
٣  . Possive-Positives 
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شان احساس رضايت  برند و تا حدود زيادي از مقام جمهور بودن لذت مي از رئيس
هاي بيشتر برسند و احساس نمي كنند كه  تالش نمي كنند كه به موفقيتكنند. آنها  مي

هستند. اين افراد  1گراها منفي –موفقيت بيشتر براي آنها الزم باشد. گروه آخر، منفعل
در هر صورت نسبت به كارشان  اماجمهور!  هر چيزي هستند به جز رئيس تقريباً

كنند كه بايد باشند. اين  كنند و در سياست هستند چون احساس مي احساس وظيفه مي
شان دارند و همچنين تالش كمتري براي  نوع رهبران، احساس رضايت اندكي از مقام

  كنند.  رسيدن به موفقيت مي
  
   هويت. 7- 3

را براي خود مي  - 2هويتك ي -هر فردي، از اوان كودكي، يك مفهوم خويشتن 
چگونه در دنياي  دقيقاًپروراند؛ يك تصوير ذهني كه چه چيزي و چه كسي است و 

اطراف خود جاي گرفته است. آيا من باهوش هستم، آيا من مورد پسند هستم، آيا من 
زيبا هستم، آيا من قدرتمندم، آيا من پسر خوبي هستم، آيا من پدر خوبي هستم، آيا من 

  كارگر خوبي هستم؟
اگر افراد مفهوم خويشتن را با مشاهده ي واكنش هاي افراد ديگر بسط مي دهند. 

» آيينه ي تمام قدي«را طرح كنيم، سايرين به صورت  3بخواهيم قياس مشهور كولي
را از آن جمع آوري مي كند.  ،»چگونه«مي كند و » چه«هستند كه فرد تصورات اين كه 

من باهوشم؛ چون در امتحانات «،»من زيبا هستم؛چون مردم مي گويند من زيبا هستم«
من قوي هستم؛ چون مردم « ،»خوبي دريافت كرده ام امتياز بااليي آورده ام و نمرات

همان گونه ». خواست هاي مرا اطاعت مي كنند و از مقاومت در برابر من مي هراسند
كه در بحث بعدي توضيح خواهيم داد، مفهوم خويشتن فرد مي تواند اثر عميقي بر 

  ).1371رفتار سياسي او داشته باشد(پالمر و همكاران، 
  
  اجتماعي هويت. 1- 7- 3

                                                            
١  . Passive-Negative 
٢. Identity 
٣. Cooley 
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بر پايه ي روان شناسي مي تواند با افزودن » من«و » نياز«كاربردهاي سياسي 
و شناسايي گسترش بيشتري يابد. هنگامي كه كودكان به امر  هويتمفاهيم 
مشغولند، مي توان اين امر را نوعي تجربه در بحران » هويت«يا » خويش«ساختن

چگونه  دقيقاًستند كه از چه طريق يا چطور يا مطمئن ني كامالًنيز تصور كرد. آنان 
دنياي خود جاي مي گيرند. به نظر مي رسد كه براي پيچيده كردن موضوعات 
قواعد نيز همواره در تغييراند. به محض اين كه آن ها خود را با والدين شان تطبيق 

بر  خود را هويتدادند، به داخل كالس درس مي افتند و مجبورند كه بار ديگر 
حسب هم كالس ها و معلمان معرفي كنند. با رسيدن به دوران بلوغ، بايد به 
طريقي از عهده ي اعضاي جنس مخالف برآيند. آنان به موازات پيشرفت در 

سالگي  15دبيرستان و دانشگاه، و در دنياي كار، پي مي برند كه رفتاري كه در سن
مورد استهزاء و ريشخند سالگي  18شان از سوي ديگران تحمل مي شد، در سن 

  است. به عبارت ديگر، جوانان بايد به بزرگساالن مبدل شوند.
از خويش  هويتفرد را به برپايي  اًامت نفس، تمنياز به امنيت، پذيرش و عزّ

، در جستجوي دائمي هويتمستحكم مي كشاند. فرد، در پاسخ به اين تمايل به 
از من انتظار چه كاري هست و «براي عالئمي است كه نقش وي را نشان مي دهد: 

روش آشكار براي فايق آمدن بر اين مشكل، تقليد از » چگونه آن را انجام دهم.
رفتار آن هايي است كه به نظر مي رسد آگاهي دارند؛ به ويژه كساني كه در مصدر 

يب، در پايين ترين سطوح، كودكان از طريق تقليد قدرت نيز هستند. بدين ترت
ي هويتبراي خود  -شامل گرايش ها، ارزش ها و رفتارهاي والدين -والدين خود

مي سازند. كودكان نه تنها رفتار و گرايش هاي والدين خود را عيناً تقليد مي كنند، 
ها و  خود مي سازند؛ به عبارت ديگر آنان ارزش هويتبلكه آن را قسمتي از 

  رفتار والدين خويش را دروني مي كنند.
به روند تقليد و دروني كردن رفتار، گرايش ها و ارزش هاي افراد يا شيئي 
ديگر، شناسايي (تميز) اطالق مي شود. موقعي كه كودكي با والدين خود شناخته 

نظامي » شخص قدرتمند«مي شود، يا موقعي كه فردي با رفتار سياسي و يا نظامي 
ياسي شناخته مي شود، او خود را چنان مي بيند كه گويي كليه فضايل متعلق يا س
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به موضوع مورد شناسايي را داراست و در كليه افتخارات موضوع سهيم است؛ گويي 
  همه آنها متعلق به خود اوست.

روند شناسايي به فرد ضعيف، فرد نامطمئن و فردي كه احساس ناامني مي كند، 
از غرور و يك نقطه ي اتكاي محكم مي دهد. برحسب مفاهيمي  ، هدف، منبعيهويت

ي به هويتكه در گذشته مورد بحث قرار گرفت، گرايش ها و رفتارهاي موضوعات 
خود «صورت قسمتي از خود ايده آل فرد در مي آيند. فرد خود را به صورت موضوع 

ند كه گويي جزء رمز نگاه مي كند و رفتار موضوع شناسايي را چنان اجرا مي ك» ايده آل
  خود اوست. اخالقي
  
  ملّي هويت. 2- 7- 3

گرايي نيز پديده ي مشابهي است. زماني  ملّي) اشاره كرده است كه 1964( 1دوب
با » من«شناخته مي شوند، در حقيقت آنان يك درگيري  ملّيكه افراد با يك دولت 

يي آمريكانوان مثال، ما كشور (يا گروه ديگر) و موفقيت هايش را توسعه مي دهند. به ع
و به طور كلّي برتر هستيم؛ بنابراين، من فرد  خلّاقها بسيار قدرتمند، صادق، صنعتگر، 

و برتري هستم. اين استدالل ممكن است اشتباه باشد؛  خلّاققدرتمند، صادق، صنعتگر، 
وند، ي شناخته شملّتهيجان آن فوق العاده است. هر قدر افراد با شدت زيادتري با  اما

در به كار بردن نمادها( مانند پرچم، قانون اساسي، حقوق اتباع و دولت  ملّيرهبران 
) براي بسيج افراد به پي گيري هدف هايي كه نخبگان آن ها را خوشايند مي آمريكا

  پندارند، توانايي بيشتري خواهند داشت.
گرايي مفهومي غير قابل لمس است. افراد همزمان با گروه هاي  ملّيبا اين حال، 

مختلفي شناخته مي شوند. در بسياري از كشورها يك شهروند عادي ممكن است با 
خانواده اش، باشگاه اش، مدرسه اش، شهر زادگاه اش، استان اش، منطقه جغرافيايي 

سي اش و اش، مذهب اش، گروه نژادي اش، طبقه ي اقتصادي اش و حزب سيا
همچنين با كشورش شناخته شود. كداميك اول قرار مي گيرد؟ آيا كشور قبل از كليسا 
قرار مي گيرد، يا كليسا قبل از كشور؟ آيا شناسايي با حزب سياسي، گروه نژادي، يا 

  ت است؟ملّيمنطقه اي شديدتر از شناسايي با 

                                                            
١. Leonard w. Doob 
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 -ي استزماني كه شناسايي هاي با كشور شديدتر از شناسايي هاي محل
 - كشور را قبل از ساير گروه ها قرار مي دهند اهميتزماني كه اكثريتي از مردم 

كشور از نظر روان شناسي يا فرهنگي، يكپارچه است. از كشورهاي جهان تعداد 
در برخي موضوعات با  ملّيكمي چنان متحد و يكپارچه هستند كه وفاداري هاي 

 ملّي، درخواست هاي 1970طي دهه ي  يكديگر در تضاد قرار نمي گيرند. مثالً
گرايي رهبران سياسي براي حمايت از هدف هاي كشور در ويتنام، و در جهت 

به اين كه ادعاهاي دولت موجه  آمريكامتقاعد كردن بخش عظيمي از جمعيت 
يي ها به خاطر برخورد با ارزش آمريكااست، كافي نبود. قسمت اعظم مقاومت 

بر سر اين كه ازرش هاي مذهبي  آمريكاز روحانيون در هاي محلي بود. بسياري ا
در تقدم قرار مي گيرد،  ملّييك شهروند در مقايسه با هدف هاي نظامي رهبري 

بحث مي كردند. همين طور بسياري از رهبران سياهان، به اين دليل كه نيازها ي 
 يملّجامعه ي سياه شايسته ي تقدم بيشتري نسبت به اهداف نامربوط رهبري 

است، با جنگ مخالفت مي كردند. در هر دو مثال، نمادهاي عنوان شده توسط 
 ملّيرهبران محلي از ديد اكثريت مردم واردتر از نمادهايي بود كه توسط رهبران 

در صورتي كه نمادهاي جنبش هاي سياه و ضد جنگ با ابهام،  حتّيارائه مي شد. 
يز احاطه نمي شد، احتماالً نفوذ دو پهلو بودن و تضاد مشخصه ي اين جنبش ها ن

  رهبران محلي بيشتر بود.
) را با هم در نظر بگيريم، به بيان 1958( 1چنان چه كارهاي دوب و لرنر

گرايي بر مبناي شناسايي افراد با نهادها و  ملّي. 1قضاياي زير هدايت مي شويم: 
 ملّيو نمادهاي  . قبل از اين كه فرد بتواند با نهادها2قرار دارد؛  ملّينمادهاي 

شناخته شود، بايد از طريق آموزش و پرورش (رسانه) يا تجربه درك كند كه 
 ملّيبودن به چه معناست و چگونه به طور مستقيم نهادهاي  ملّتقسمتي از يك 

در زندگي اش نفوذ مي كند. هر قدر ظرفيت پذيرش فرد بيشتر باشد، ظرفيت او 
ق ديگر در زندگي كشور جديد، بيشتر براي رأي دادن و مشاركت مؤثر از طري

  خواهد بود.
  

                                                            
١. Danel lerner   
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  جامعه پذيري سياسي. 8- 3
جامعه «مفهوم شناسايي، مطالعه ي  سياسيِروان شناسي يكي از كاربردهاي اصلي 

است؛ روندي كه به وسيله ي آن، افراد گرايش ها و وفاداري  1»جامعه پذيري سياسي«
  هاي سياسي بنياني خود را كسب مي كنند.

كودكان ياد مي گيرند كه از طريق شناسايي با والدين خود، به بزرگساالن تبديل 
شوند. بخش غيرقابل تجربه ي اين روند يادگيري، تحصيل گرايش هاي والدين در 

وفاداري را نسبت به نظام و سياست است. چنانچه والدين احساس عميقي از اعتماد 
داشت كه چنين كنند. متقابالً، چنين  خواهند آمادگيسياسي داشته باشند، فرزندان 

  استداللي در مورد گرايش هاي عدم اعتماد و بيگانگي والدين نيز مصداق دارد.
تمايل كودكان به انتقال گرايش هايي كه نسبت به والدين خود پرورانده شده به 

) در 1969( 2ساير اشخاص با اقتدار، جزئي از روند شناسايي است. ايستون و دنيس
سال به عمل آوردند، پي بردند  14تا  7يي بين سنين آمريكاكودك  1200كه از  بررسي

قدرت «بهترين پيشگويي كننده ي ارزيابي كودك از » قدرت پدر«كه ارزيابي هاي از 
ارزيابي مي نمايند، اين » كم«پدر را » قدرت«است. در فرزنداني كه » رئيس جمهور

  ارزيابي كنند.» كم«نيز  تمايل وجود دارد كه قدرت رئيس جمهور را
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه هنوز بايد تعليم و تربيت عمومي و 
آشنايي گسترده با رسانه هاي گروهي به وجود آيد، خانواده به عنوان عامل اوليه ي 
جامعه پذيري سياسي باقي مي ماند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، گرايش هاي 

شده است، به وسيله ي تعداد بي شماري از  ءز طريق شناسايي والدين القااساسي كه ا
شامل مدارس، هم كالسي ها، احزاب سياسي، رسانه هاي  -عوامل اجتماعي اضافي

تغيير مي كند. گرايش هاي نسبت به نظام  –گروهي و انواع مختلف تبليغات حكومتي 
يد فرد راجع به نظام سياسي و اثر در حال تزا اطّالعاتتجربيات و  علّتسياسي نيز به 

  آن بر زندگي او، گسترش مي يابد.
  در جامعه پذيري سياسي افراد مي پردازيم: مهمدر اينجا به نقش چند عامل 

  

                                                            
١. Political socialization  
٢. David Easton & Jack Dennis 
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  نقش خانواده. 1- 8- 3
كه نقش خانواده در جامعه پذيري سياسي كودك چقدر  مسألهدر حقيقت اين 

) در 1967( 1دارد، امروزه موضوع برخي از مباحثات است. هس و تورني اهميت
هزار دانش آموز ابتدايي، از كالس دوم تا هشتم، پي بردند  17مطالعه ي خود از 

تر از اثري است كه خانواده در شكل بندي  مهمكه به احتمال زياد اثر مدرسه 
خود را به صورت زير گرايش هاي سياسي كودكان دارد. آنان خالصه ي تحقيق 

از ديدگاه كليت جامعه پذيري سياسي در نظام سياسي، نتايج نشان  بيان مي كنند:
خانواده در انتقال گرايش ها زياد برآورده  تأثيرمي دهند كه در پژوهش هاي قبلي، 

 اماشده است. خانواده انتقال ارجحيت براي يك حزب سياسي را سبب مي شود؛ 
ديگر، مؤثرترين نقش آن حمايت از ساير نهادها در تعليم در اكثر زمينه هاي 

و جهت گيري هاي سياسي است. در ميان كودكان يك خانواده، وجه  اطّالعات
تشابه بسيار روشن، محدود به هواخواهي و گرايش هاي مربوط، مانند احساس 

ظر هاي نگراني و يا شادماني در مورد پيامد يك مبارزه ي انتخاباتي، است. صرف ن
نفوذ خانواده غير مستقيم است و  اساساًاز ارجحيت حزبي، به نظر مي رسد كه 

  أثير قرار مي دهد.تت را تحت طاعفقط گرايش هاي نسبت به اقتدار، قوانين و ا
بين ساخت خانواده و عالقه ي كودك به نظام سياسي تا حدي رابطه وجود 

مايل دارند كه در مسائل دارد. كودكاني كه پدران خود را قدرتمند مي بينند ت
سياسي آگاه تر و عالقه مندتر باشند؛ كودكاني كه مادران خود را به عنوان قدرت 
  برتر در خانواده مي بينند،گرايش هاي خود را در مراحل بعدي به دست مي آورند. 

  
  نقش مدرسه. 2- 8- 3

ظاهراً مدرسه در آموختن قسمت اعظم گرايش ها، تصورات و اعتقادات 
به عملكرد نظام سياسي، نقش بزرگتر را ايفاء مي كند. در حالي كه ممكن مربوط 

است استدالل شود كه خانواده در جامعه پذيري، كه اساس وفاداري نسبت به 
الع و مفاهيمي را ارائه مي كشور است، بيشترين سهم را دارد، مدرسه رضايت، اطّ
  روشن مي سازد.دهد كه احساس هاي اوليه متعلق بودن را بسط داده، و 

                                                            
١. Robert d. Hess & judith v. Torney 
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  نقش رسانه. 3- 8- 3

مي كنند كه چگونگي  تأكيدنظريه هاي مختلف جامعه پذيري بر اين نكته 
رويارويي طوالني مدت با رسانه ها به ما در مورد جهان و نقش مان در آن آموزش مي 

) مطرح مي كنند كه كودكان در عصر 1985( 1دهند. براي مثال ميرو و تيز و پستمن
ش بزرگساالن را بسيار زودتر از كساني كه صدها سال پيش از اين زندگي تلويزيون نق

مي كردند، فرا مي گيرند و اجتماعي مي شوند. رسانه ها بويژه تلويزيون، از عوامل 
). 1992، 2و فرهنگي محسوب مي شوند(روزنگرن ملّيدر جامعه پذيري  مهمبسيار 

در آن زندگي مي كنند، به ميزان واقعيت ادراك شده از سوي كودكان از فرهنگي كه 
زيادي نشئت گرفته از رسانه هاست. اين نقش جامعه پذير كردن تلويزيون بويژه در 

فراوان  اهميتابعاد زندگي فردي و اجتماعي كه به سياست مربوط مي شود، حائز 
  است.

  
  نقش شرطي سازي عامل. 4- 8- 3

هنگامي كه يك موش گرسنه به طور اتفاقي يك اهرم را فشار مي دهد و به عنوان 
شده  3»تقويت«پاداش يك حب غذا دريافت مي دارد، يك جنبه از رفتار اتفاقي آن 

با تكرار اين عمل، موش شروع به مربوط كردن عمل فشار آوردن بر اهرم و  است.
يه شود، به طور مستقيم به طرف اهرم زماني كه مي خواهد تغذ دريافت غذا مي نمايد.

 مي رود. به ويژه موش آموخته است كه پيوسته اهرم و غذا را با يكديگر مرتبط بداند.
از ديد آزمايشگر، موش عمالً آموخته است كه اهرم و غذا را مرتبط با يكديگر در نظر 

موش آموخته گيرد؛ به اين معنا كه از طريق استفاده ي عمدي از تقويت، آزمايشگر به 
  است كه اهرم و غذا را با هم مرتبط بداند.

در مباحث قبلي راجع به جامعه پذيري و شكل گيري گرايش، مفاهيمي نظير 
شناسايي براي تشريح روندي كه به وسيله ي آن كودك وفاداري هاي سياسي خود را 

 برديم.به دست مي آورد و ياد مي گيرد كه با محيط سياسي خود مربوط شود، به كار 
                                                            

١. Postman 
٢. Rosengren 
٣. Reinforcement 
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وسيله ي بسيار مؤثري براي مطالعه ي  1»عامل سازيشرطي «موافقان معتقدند كه 
آموزش سياسي در مقايسه با استفاده از مفاهيمي نظير شناسايي است كه به طور 
قابل مشاهده نيست و در وراي مرزهاي آن چه كه مي توان از مشاهدات در مورد 

ي محرك ها نتيجه گيري كرد، قرار مي گيرد. چگونگي واكنش افراد نسبت به برخ
  اين نكته مي تواند به وسيله ي قرار دادن اين دو روش در كنار هم تصوير شود.

 يكودكان به حزب« هس و تورني اشاره كردند كه پديده اي كه باعث مي شود
الگوي «، به خوبي به وسيله ي »كه والدين آن ها عضو آن هستند تمايل پيدا كنند،

توجيه مي شود. بدين ترتيب، استنتاج مي شود كه كودك با شناخته » اييشناس
  شدن با والدينش، اعتقادات سياسي آن ها را از آن خود مي سازد.

طرفداران روش شرطي كردن عامل براي جامعه پذيري، در مقابل متذكر  
كه  نمانند اي -شده اند كه زماني كه كودك به طور اتفاقي گفته ي والدين خود

را تقليد مي كند، به وسيله  - خواهان خوب بودند و يا دموكرات ها بد جمهوري
ي تبسم ها، خنده ها يا نوازش ها تقويت مي شود. گفته مي شود كه به موازات 
ادامه ي اين تقويت ها در طول زمان كودك رابطه ي ميان تقويت مثبت و 

ودن را به عنوان بهترين خواه بودن را فرا مي گيرد و جمهوري خواه ب جمهوري
ي نيازهاي آني براي محبت والدين مي پذيرد. در غياب محركه ي ارضاءوسيله ي 

» گرايش«متضاد در سال هاي آتي، محتمل است كه جهت گيري هاي مقدماتي يا 
  خواهي به قوت خود باقي بماند. به سوي جمهوري

  
  پرسش هاي مروري

 رابطه شخصيت و سياست چگونه است؟ .1

 و السول در تحول روان شناسي سياسي چه نقشي داشته اند؟مريام  .2

 بر اساس نظر دوچ و كراوس شخصيت اقتدارگرا چگونه شكل مي گيرد؟ .3

 صفات منشي اريك فروم چند نوع مي باشد؟ .4

 يت رئيس جمهور را چگونه توصيف مي كند؟باربر شخص .5

 روند شكل گيري هويت چگونه است؟ .6

                                                            
١. Operant Conditioning 
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 ملي به چه قضايايي منجر شد؟ تحقيقات دوب و لرنر در خصوص هويت .7

 عوامل مهم در جامعه پذيري سياسي كدامند؟ .8

جامعه پذيري سياسي از طريق شرطي سازي عامل به چه شكل صورت مي  .9
 گيرد؟

  
  پرسش هاي چهارگزينه اي

 مفهوم اصل لذت فرويد با كدام يك از مفاهيم زير ارتباط دارد؟ .1
  رامن                  د)خودالف)نهاد              ب)من              ج)ف

 اولين روان شناس سياسي كيست؟ .2
  الف) فرويد           ب)مريام           ج)السول             د)واالس

 منتج كدام مكانيسم دفاعي است؟» شخصيت سياسي«به نظر السول  .3
  الف)جابجايي        ب)دليل تراشي           ج)فرافكني      د)جبران

شخصيت.............. ك فروم بين هواخواهي از فاشيسم و ديدگاه اريبر اساس  .4
 پيوند مستقيم وجود دارد.
  د)پارانوئيد    ج)ضداجتماعي       اقتدارطلب  ب)  الف)خودشيفته   

 كتاب شهريار تأليف چه كسي است؟ .5
  الف)آدورنو         ب)فروم        ج)دوچ و كراوس          د)ماكياول

نظر فروم در كدام نوع جهت گيري شخصيت فرد تبديل به كااليي بر اساس  .6
 براي فروش مي شود؟

  الف)گيرنده           ب)بازاري         ج)بهره كش               د)محتكر
 از نظر فروم هيتلر مثال كاملي از كدام نوع سنخ منشي به شمار مي رود؟ .7

  د)گيرنده        الف)محتكر       ب)زنده گرا        ج)مرده گرا  
 س جمهور كدام است؟يبه نظر باربر بهترين رئ .8

  ب)فعال منفي گرا                                   الف)فعال مثبت گرا  
  د)منفعل منفي گرا                                    ج)منفعل مثبت گرا   

  بيشتري يابد؟ با افزودن كدام مفهوم گسترش» من«و » نياز«كاربردهاي سياسي  .9
د)الف و ب     ج)جامعه پذيري          ب)شناسايي     يت   الف)هو  
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روندي كه به وسيله ي آن، افراد گرايش ها و وفاداري هاي سياسي بنياني  .10
 چه نام دارد؟ خود را كسب مي كنند.

  د)هويت سياسي  سياسي   ج)هويت ملّي ب)جامعه پذيري   الف)هويت
پدران خود را قدرتمند مي بينند تمايل دارند كه در مسائل كودكاني كه «جمله .11

به كدام عامل در جامعه پذيري سياسي » سياسي آگاه تر و عالقه مندتر باشند.
 اشاره دارد؟

  د)خانواده        ج)رسانه            ب)جامعه         الف)مدرسه   
 شمار مي رود؟كدام عامل به عنوان وسيله اي مؤثر در آموزش سياسي به .12

  الف)شرطي سازي كالسيك                                ب)تقويت
  ج)شرطي سازي عامل                                        د)تشويق

  
  
  
  
  

  4فصل
  روان شناسي رهبران و نخبگان سياسي

  
ام كه پيش از تو دولت ها ديده، برخى  اى مالك، بدان كه تو را به بالدى فرستاده

ها در نزد تو، اندوخته كار نيك باشد.  دادگر و برخى ستمگر. بايد بهترين اندوخته
پس زمام هواهاى نفس خويش فروگير و بر نفس خود، در آنچه براى او روا 
نيست، بخل بورز. مهربانى به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان 

خوردن شان را غنيمت را شعار دل خود ساز. چونان حيوانى درنده مباش كه 
شمارى، زيرا آنان دو گروهند يا همكيشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش. 
اى مالك، خود را براى جنگ با خدا بسيج مكن كه تو را در برابر خشم او توانى 

و اگر با مقام و قدرتى  نياز نخواهى بود.  نيست و از عفو و بخشايش او هرگز بى
ر يا خود بزرگ بينى شدى به بزرگى حكومت پروردگار كه كه دارى، دچار تكب

دهد، و تند روى تو را  برتر از تو است بنگر، كه تو را از آن سركشى نجات مى 
 گرداند. ات را به جايگاه اصلى باز مى   نشاند، و عقل و انديشه فرو مى 
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  علي(ع) به مالك اشتر نخعي امامنامه 
  

  هدف كلي
  روان شناختي پديده رهبري و پيروي و نخبگي سياسيآشنايي با ريشه هاي 

  
  هدف هاي يادگيري

  رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:  انتظار ميمحترم  دانشجوياز شما 
 رهبران و پيروان را از ديدگاه روانكاوي تبيين نمائيد. .1
 نظريه السول درباره رهبري سياسي را شرح دهيد. .2
 اصالح گر و مدير را توضيح دهيد.سه ريخت رهبر سياسي آشوبگر،  .3
شرح حال رواني هر يك از رهبران و نخبگان سياسي مطرح شده را به  .4

  اختصار شرح دهيد.
در خصوص هيتلر، صدام، و جونگ ايل را كوليج و سگال مطالعات موردي  .5

 به اختصار توضيح دهيد.
 الگوي رهبري فرهمند را با ذكر مثال آن توضيح دهيد. .6
  دهيد. شرحتي پاره تو در خصوص نخبگان را تحليل روان شناخ .7
  مقدمه. 1- 4

و پيروي همواره در طول تاريخ وجود داشته است. چه در ميان  1پديده رهبري
عده اي رهبر و فرمانروا و عده اي ديگر بايد حيوانات و چه در ميان انسان ها ناگزير 

بر  تأملپيرو و فرمانبردار باشند. در اين ميان رهبري سياسي به طور خاص پديده اي 
رهبري سياسي يكي از قابل «) مي گويد:1978( 2انگيزتر و پيچيده تر است. بارنز

 در خصوص پديده» مشاهده ترين و غير قابل فهم ترين پديده هاي روي زمين است.
رهبري سه ديدگاه وجود دارد. عده اي معتقدند كه افرادي كه به رهبري مي رسند به 

نظريه بزرگ «خاطر توانمندي ها و ويژگي هاي منحصر به فرد آنهاست. اين تلقي به 
را موجب بوجود آمدن » جبر تاريخ«يا  4»روح زمان«معروف است. ديدگاه دوم  3»مرد

                                                            
١. Leadership  
٢  . Barens 
٣. Great-Man Theory 
٤. Zeitgeist  
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معروف شده است، معتقد  1»نظريه اقتضايي«ه رهبر مي دانند، و ديدگاه سوم كه ب
در شكل است كه هم ويژگي هاي فرد رهبر و هم شرايط و موقعيت هاست كه 

  گذار هستند.گيري پديده رهبر تأثير
ما در اين فصل برآنيم تا پديده رهبري را از منظر روان شناسي و به خصوص 

  ي قرار دهيم.مفاهيم و گزاره هاي روان شناسي سياسي مورد بحث و بررس
  
  رهبران و پيروان از ديدگاه روان كاوي. 2- 4

» حكومت كننده«يا » پيرو«و » رهبر«با نظر به تفكيك افراد جامعه به دو دسته 
رابطه روان شناسي و سياست را در هر كدام به طور جداگانه » حكومت شونده«و 

  بررسي و تحليل كرد.
  
  رهبران. 1- 2- 4

ه هاي رواني ناشي از غرايز سركوب شده بوده اگر رهبران كشوري دچار عقد
و به دنبال تخليه فشارهاي رواني باشند، اين تخليه از طريق يكي از سازوكارهاي 

صورت مي گيرد. اگر تخليه در قالب سلطه طلبي » سلطه طلبي«يا » تسليم طلبي«
يا به شكل  ملّيظاهر شود به شكل اعمال خشونت به زير دستان در سطح تحليل 

الن جنگ عليه كشور ديگر رخ مي دهد؛ در حالي كه تخليه در قالب تسليم اع
طلبي در شكل اطاعت از فرامين و دستورات رهبر يا فرمانده جنگ و يا اطاعت 

  رهبر كشور كوچك از رهبر كشور ابر قدرت بروز مي يابد.
رهبري و  مسألهبه » روان شناسي توده اي و تحليل اگو«فرويد در كتاب 

سياست و چرايي اطاعت پيروان از رهبران و چرايي فرمان دادن رهبران مي 
پردازد. وي در ابتدا ديدگاههاي قديمي گوستاولوبون در باب رفتار عقالني انسان 
ها را در حالت فردي و غير عقالني در جمعيت مورد بحث قرار مي دهد و اينكه 

ي كنند و رهبران بيشترين توانايي را در حالت جمعي است كه از رهبران اطاعت م
در زدودن بعد عقالني ذهن انسان ها دارا هستند. آنان ذهن جمع را تخريب و 

فرويد  اماتهييج مي كنند و در جهاتي كه به نفع خودشان است، سوق مي دهند. 
                                                            

١. Contingency  
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اين فرضيه كه جمعيت، قواي عقالني ذهن انسان را تخريب مي كند، مردود مي شمارد 
اطاعت پيروان و رهبران را با تشريح ساختمان رواني متفاوت آنان پاسخ مي  و چرايي

). بنابراين سنخ شناسي شخصيت اين دو از بنياد 1389دهد(مطهرنيا، به نقل از برزگر، 
وضعيت هاي متمايزي دارند. در حالي كه در سنخ » فرامن«و » من«متفاوت است و 

آنان ضعيف » فرامن« امارشد يافته است؛ بسيار قوي و » من«ساختار رواني رهبران، 
است. به دليل قدرت من و در نتيجه به دليل خودشيفتگي، وجدان اجتماعي و امر و 
نهي هاي آن، در آنان بسيار كم اثر يا بي اثر است. آنان خودشيفتگي انرژي حياتي خود 

جتماعي را ا» فرامن«را متوجه خود مي كنند، خود را دوست دارند و مطالبات و سلطه 
نمي پذيرند، تيپ رهبران به دليل قدرت زياد مركز اراده شخصي يا اگو و به دليل 
ويژگي خودشيفتگي به چيزي يا كسي جز خود توجه ندارند و افراد ديگر را به عنوان 

وشند تا به خواست كخدمتگزار خويش محسوب مي كنند و با استخدام ديگران مي 
  هاي شخصي خود دست يابند.

ان و مديران خودشيفته پيوسته به دنبال كسب تمجيد و تحسين از ناحيه رهبر
ديگران اند و همين امر اغلب استعدادهاي آنان نظير پركاري و باهوشي را ضايع مي 

پر كنند تا پاسخ گوي نياز » بله قربان گو«كند و موجب مي شود تا اطراف آنان را افراد
ترين صالحيت را دارند و در عين حال منتقد آنان به تمجيد باشند و نه كساني كه بيش

  ).1372هم هستند. آنان از انتقادات ديگران از خود شگفت زده مي شوند(پروين، 
  

  : وضعيت رواني رهبران و پيروان1-4جدول

  
  پيروان. 2- 2- 4

به باور فرويد در تيپ پيروان، من رشد نكرده و در واقع مركز خودآگاه آنان 
، تربيت خانوادگي است. »من«ضعيف است. يكي از داليل اين عدم رشد » اراده«يعني

  فرامن  خودشيفتگي  من  سنخ                        شاخص
  قوي  ضعيف  ضعيف  پيروان
  ضعيف  قوي  قوي  رهبران



  سياسي  شناسي روان     90
 

موجب شده است كه من رشد نكند تا توازن ميان نهاد و » نهاد«بر » فرامن«سلطه 
م ذهن افراد پر از امر و نهي هاي اجتماعي فرامن ايجاد شود. در چنين حالتي تما

مي گردد و فرامن، نهاد را سركوب مي كند. در نتيجه افراد به موجوداتي اجتماعي 
و بسيار انگ پذير تبديل مي شوند. كساني كه تن به اطاعت مي دهند و كمتر اوامر 

ته ، خودشيف»من«و ارزش هاي اجتماعي را زير سؤال مي برند؛ به دليل عدم رشد 
نيستند و ويژگي خودشيفتگي در آنان ضعيف است. از اين رو پيروان ويژگي 

  تن به اطاعت مي دهند. حتّيقوي ندارند و به را 2»خودشيفتگي«و  1»خودمحوري«
بر اساس يافته هاي فرويد رفتارشناسي سياسي بزرگسالي ريشه در نحوه 

مراحل سه گانه شكل گيري شخصيت كودك و سناريوهاي موفق يا ناموفق آن در 
دارد. همچنين فرايند رشد هر يك از اجزاء سه گانه  5»آلتي«و  4»مقعدي«، 3»دهاني«

دارد.  اهميتدر اين رابطه بسيار  8»فرامن«و  7»من«، 6»نهاد«ساختار شخصيت يعني 
فشارهاي ناشي از انرژي متراكم و تنيدگي در نهاد از يك سو و تأخير و توقف 

سوي من بنابه مالحظات و مصلحت سنجي هاي واقع  ي اين تمايالت ازارضا
گرايانه، از سوي ديگر و سرانجام محدود شدن اين دو از سوي فرامن كه همان 

ت اجتماعي است، موجب مي شود كه انرژي سركوب شده اماارزش ها و الز
يا اميال جنسي بكوشد با استفاده از سازوكارهايي از جمله سازوكار  9»ليبيدو«

خود را در عرصه هايي ديگر نظير فعاليت هاي اقتصادي، علمي، هنري  جابجايي،
و سياسي تخليه كند و به آرامش برسد. همچنين ممكن است غرايز سركوب شده 
و مكنون در ضمير ناهشيار با استفاده از مكانيزم دفاعي تصعيد يا وااليش به شكل 

  رفتارهاي خيرخواهانه و جامعه پسند بروز يابد.
مي گويد، فرايند زندگي » موسي و يكتاپرستي«كه فرويد در كتاب همانگونه

سياسي عموماً با الگوي زندگي كودكان هماهنگ است. از اين رو در عرصه 
                                                            

١  . Ego-centrism 
٢. Narcissism 
٣  . Oral 
٤  . Anal 
٥  . Phallic 
٦  . Id 
٧  . Ego 
٨  . Super Ego 
٩  . Libido 
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سياست و جامعه رابطه ميان پيروان و رهبر مانند وابستگي دوره كودكي و رابطه فرزند 
ايسه با رفتار كودكان با پدر با پدر است. بنابراين رفتار گروهي در قلمرو عمومي قابل مق

است. خصوصياتي كه رهبر و رئيس را قادر به حكومت مي كند، همان خصوصياتي 
است كه به پدر در خانواده، موقعيت مسلط مي بخشد. رهبر مظهر قدرت، تصميم 

است. آنچه گروه ها و جوامع را منسجم نگه مي دارد، احترام  هويتو  خالقگيري، ا
  ).1378است(بشيريه، » پدر«جانشين  به رهبر به عنوان

  
  نظريه السول درباره رهبري سياسي. 3- 4

السول اولين دانشمند علوم سياسي است كه همانطور كه در فصول قبل نيز گفتيم؛ 
از روان شناسي و نظريه هاي شخصيت فرويد در بررسي شخصيت رهبران سياسي 

ظريه السول در تحليل سياست، ). عصاره ن2003و همكاران،  1(سيرزه استاستفاده كرد
نقش نخبگان سياسي در ظهور جنبش هاي سياسي ناشي از تسري دادن احساسات 

). السول بر 1374خصوصي بر موضوعات عمومي و سياست است(دوچ و كراوس، 
مبناي مطالعات خود در پرونده هاي باليني فعاالن سياسي، چنين نتيجه گيري كرد كه 

كش هاي پنهان شخصي خود را در قالب نمادها و اهداف رهبران سياسي غالباً كشم
عمومي و به عنوان منافع عمومي مردم و به صورت منطقي و عقالني جلوه مي 

). و جنبش هاي سياسي محصول به جريان انداختن 2004دهند(جوست و سيدانيوس، 
). وي معتقد بود 1378احساسات خصوصي در مجراي مسائل عمومي است(بشيريه، 

هاي خصوصي و ناكام از طريق سازوكار جابجايي جاي خود را به هدف ها و  گرايش
موضوعات سياسي مي دهند و به عنوان عاليق جامعه پسند در رفتار سياسي جلوه گر 

  ).2002مي شوند(مونرو،
ي زندگي شخصي به زندگي سياسي و اجتماعي السول در تداوم همان فرضيه تسرّ

و قلمرو عمومي، معتقد است كه بيشتر رهبران سياسي نارسايي هاي روحي يا جسمي 
داشته اند. اسكندر كبير، ناپلئون، بيسمارك و جز آن همگي از بيماري هاي روحي از 

 ).1378قبيل عقده حقارت، ترس از پدر و خودشيفتگي در رنج بوده اند(بشيريه، 
است كه فرد در ذهن خود نسبت » احساس بي كفايتي«اقتدارطلبي آنان ناشي از همين 

                                                            
١  . Sears 
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به خودش دارد. او احساس مي كند كه ناتوان از انجام اموري است كه به او 
رضايت و خرسندي رواني مي دهد؛ بنابراين، اين كمبود رواني را از طريق قدرت 

ايتي را در درون خانواده و دوره طلبي مي خواهد جبران كند. وي ريشه اين بي كف
كودكي جستجو مي كند. فرد عالوه بر نيازهاي جسماني و زيستي نيازمند احترام، 
حرمت و شناسايي است. اين امر مستلزم آن است كه در نظر خودش، محترم جلوه 
كند؛ اين احساس احترام زماني محقق مي شود كه تصور كند در نظر ديگران 

ء نشود، در شخصيت كودك ارضاءنياز در درون خانواده  محترم است. اگر اين
كمبود پيدا مي شود و در بزرگسالي به دنبال آن است كه آنچه را خانواده به او 
نداده است، از طريق جامعه و در عرصه سياست بدست آورد(فتحي آشتياني، 

1387.(  
دو  السول رهبران سياسي را از نظر شخصيتي به سه ريخت تقسيم مي كند كه

  تاي آنها بيمارگونه هستند و يكي شخصيت سالم است. اين سه عبارت اند از:
 1ريخت آشوبگر .1
 2ريخت اصالح گر .2
 3ريخت مدير .3

البته در دنياي واقعي يك رهبر سياسي ممكن است داراي ويژگي هاي دو 
  ).1960ريخت و يا هر سه ريخت باشد(السول، 

  
 ريخت آشوبگر.1- 3- 4

شناسائي و حرمت الزم را از والدين و خانواده  ريخت اقتدار طلبي است كه
اين كامالً گرايش و توجه به كودكي بدست نياورده است و بنابر و محيط زندگي

خود دارد كه موجب پيدايش يك خودشيفتگي قوي در او مي شود و مي خواهد 
آن كمبود عشق و عاطفه و حركت را از طريق جامعه پيدا كند و جبران نمايد. 

حرمت جامعه را جذب كند بايستي از طريق ايجاد  راي اين كه بتواندآشوبگر ب
تغييراتي در نهادها و محيط اجتماعي، آن توجه را بسوي خودش جلب نمايد و آن 

                                                            
١  . Agitator 
٢  . Reformer 
٣  . Administrator 
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رابطه عاطفي و عشقي و حرمتي كه احساس مي كند در دوران كودكي به او داده نشده 
جتماعي اعتراض خود را از آغاز را از اين طريق جبران كند. چنين فردي از نظر رفتار ا

ي، خانوادگي، مذهبي و جامعه تا قخالنسبت به نهادهاي اجتماعي و نسبت به نهادهاي ا
 نهادهاي همه او ديگر عبارت به. كند مي ابرازخود دولت و رهبران سياسي جامعه 

 ها ارزش همه از خواهد مي خودش اصطالح به و برده سؤال زير را سياسي و اجتماعي
  ).1387(فتحي آشتياني، كند زدايي ارزش

فيلسوف آلماني را به عنوان يكي از شخصيت هاي آشوبگر معرفي » نيچه«السول، 
مي كند. عليرغم آنكه نيچه رهبر سياسي نبوده و مناصب سياسي هم نداشته است، با 

نسبيت «و » پوچ گرايي«اين حال به دليل برخي از شاخص هاي ديگر السول همچون 
، السول وي را در زير مجموعه ريخت آشوبگر قرار داده است. نيچه در زندگي »گرايي

الزم بوده است، به  1»ت نفسعزّ«فردي و خانوادگي و دوره كودكي فاقد احترام و 
همين دليل در بزرگسالي با زير سؤال بردن همه نهادهاي اجتماعي و سياسي و غير 

به عنوان جايگزيني براي عقده ها و »ابرمرد«دانستن آنها و با مطرح كردن مفهوم  اخالقي
  كمبودهايش تالش كرده است.

 »مرد براَ«شخصيت آشوبگر كسي است كه مي خواهد از خودش در نهايت اينكه؛ 
بسازد و نهادهاي اجتماعي را چنان تغيير دهد كه در نهايت حرمت و شناسايي از دست 

  رفته شان را بدست آورند.
  
  ريخت اصالح گر .2- 3- 4

اعتماد به «ريخت اصالح گر در نتيجه تعليم و تربيت خانوادگي در دوران كودكي 
هميشه دنبال پيدا كردن يقين اين فرد نداشته و ذهنش پر از شك و ترديد است.  2»نفس
در درون احساس  ،. كساني كه دنبال يقين مطلق هستند برعكس خواسته ظاهرشاناست

د را متوجه زندگي اجتماعي كرده و آن را اصالح گر ليبيدوي خو تيپشك مي كنند. 
براي تغيير محيط اجتماعي بكار مي برد و اگر مشاهده كند كه بر اساس آن جهان را 

                                                            
١  . Self-Esteem 
٢  . Self-Confidence 
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دگرگون كرده، احساس شك و ترديدش بصورت كامل التيام مي يابد. اصالح گر 
 خواهد جهان و محيط آلوده خود را متغير سازد. ريختي است كه مي

  
  آشوبگر و اصالح گرتركيب ريخت هاي 

و نه است، شده  ءارضاءافرادي هستند كه نه نياز به حرمت و شناسائي شان 
اعتماد الزم را در زندگي و كودكي كسب كرده اند. اين افراد كساني هستند و  يقين

كه عرصه تاريخ را محل تاخت و تاز خود قرار مي دهند تا كمبودهاي شخصي 
  كنند. خويش را بوسيله عمل سياسي جبران

  
 ريخت مدير .3- 3- 4

ر كسي است كه در زندگي خانوادگي، شناسائي، حرمت و اعتماد يريخت مد
به نفس را كسب كرده و ليبيدويش متوجه ديگران و زندگي اجتماعي است. او 

يت در زندگي اجتماعي بوده و مي خواهد شخص و شخصيت خود را خلّاقبدنبال 
شناسايي در شتاب نبوده و بدين خاطر به كمال برساند ولي براي دست يابي به 

آشوبگر نيست. شك مطلق نسبت به نقش خودش ندارد كه به دنبال يك انديشه 
مدير و مدبر جامعه  است. 1»عمل گرا«بنابراين در زندگي سياسي  .مطلق برود

ن دادن به اوضاع اجتماعي است. السول معتقد است كه امااست و به دنبال سرو س
ترين رويكرد است و بايست با آموزش، اين ريخت را در ريخت مدير سالم 

شود. به باور وي آموزش رهبران » سياست زدايي«جامعه زياد كنيم تا جامعه 
ترين كارهاي هر جامعه است. جامعه نبايد اجازه دهد هيچ مهمسياسي يكي از 

  به قدرت برسد. ،كس به غير از طريق آموزش سياسي
  ز رهبران و نخبگان سياسي شرح حال رواني برخي ا. 4- 4

از چند دهه قبل تاكنون روان شناسان و به خصوص روان شناسان سياسي و 
اجتماعي و پژوهشگران علوم سياسي تالش كرده اند تا به زندگي سياسي رهبران 
و سياستمداران جهان نفوذ كرده و پرده از انگيزه ها و علل نهاني رفتار سياسي آنها 

                                                            
١  . Pragmatist 
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اينجا در صدد هستيم تا به تعدادي از رهبران و نخبگان سياسي كه چنين بگشايند. ما در 
  :كاوش و تحقيقاتي درباره آنها انجام شده است، بپردازيم

  
  وودرو ويلسون .1- 4- 4

صورت  – آمريكابيست و هشتمين رئيس جمهور  –سه پژوهش درباره ويلسون 
1967(1لين تحقيق توسط فرويد و بوليتگرفته است. اوط جورج و مي توس)، دو

) انجام شده است كه به اختصار در 1981(3مين توسط وينشتاين) و سو1956(2جورج
  زير مي آيد.

) با مطالعه كتب و سخنراني هاي ويلسون و نيز زندگي نامه 1967فرويد و بوليت(
ها و خاطرات نوشته شده درباره وي و مصاحبه با دوستان ويلسون، در زندگي وي غور 

در روش سياست خارجي ويلسون پنج عامل پويايي شخصيت وي را نموده اند. آنها 
مطرح مي كنند: وي همسان سازي قوي با پدر روحاني اش داشته است كه به شكل 

بي ارادگي نسبت  مسألهقوي و تنبيه كننده در وي منتج شده است. اين  4»فرامن«گيري 
دين ترتيب، اين ترسِ به پدر را منعكس كرده كه به ترس از تهاجم منتهي شده است. ب

منتهي به تهاجم نسبت به پدرش را واپس زده و به برادر جوان ترش جابجا نموده 
است. باالخره همسان سازي پنهاني با مادر، او را از هر احساس لذت از كماالت و 

  ).1387فضائل باز داشته است(فتحي آشتياني، 
ساعت ها  – 5پوبلوكلرادو در 1919براي نمونه آنها سخنراني ويلسون در سپتامبر 

قوي اوست، اين  اخالقيرا كه منعكس كننده فرامن  –قبل از سقوط و ناتواني اش 
اي كه بر  اخالقياميدوارم كساني كه مخالف پيمان هستند، تعهد «چنين نقل مي كنند: 

) باز نگردند، و امور را آمريكاماست را احساس كنند و به آن مشكالت(خسارات 
نند و رهايي و نجات دنياي شان را خوب پي ريزي نمايند، كه اين تصميم ببي مستقيماً

  ).1967فرويد و بوليت، »(گيري كمتر از آزادي و رستگاري دنيا نيست

                                                            
١  . Freud  and Bullitt 
٢  . George And George 
٣  . Weinstein 
٤  . Super Ego 
٥  . Pueble Colorado 
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) معتقدند كه شخصيت ويلسون از عناصر زير نشأت 1983جورج و جورج(
يت مي گيرد: او نياز به سلطه گري داشت. اين نياز بدون توجه به بهبودي و حما

آسيب ديده اش ايجاد شده بود. افزون بر آن نياز به سلطه گري او،  از حرمت خود
ويژه اكثر موارد بر انگيخته مي شد ب ديدن در 2»احترام«شدن و  1»تأئيد«از طريق 

زماني كه در مسير قدرت گام بر مي داشت و موفقيت بدست مي آورد. زماني كه 
عليه  3»واكنش وارونه«به مكانيزم دفاعي چنين تركيبي شكل مي گرفت او با توسل 

پرخاشگري خود اقدام مي كرد و با اضطراب آزاردهنده اي در انتظار مخالفت بسر 
مي برد، هر چند از درگيري و برخورد اجتناب مي كرد. گاهي اوقات به ويژه 

، او را از نظر عاطفي برانگيخته مي كرد براي دستيابي به مسألههنگامي كه يك 
و  4»انكار«ي سيري ناپذير و لجاجت اجباري، باعث مي گرديد تا به آرزوها

بپردازد. وقتي اين الگو اتفاق مي افتاد او به طور معمول  5»ادراك تحريف شده«
  شكست مي خورد.

اساسي رفتار سياست خارجي ويلسون  علّتتفسير وينشتاين به طور واضح، 
برد كه خودش را در سكته  را چنين شرح مي دهد: وي از بيماري هايي رنج مي

نشان داد، و  1919در آوريل  و احتماالً 1906هاي دوره اي به خصوص در سال 
به اوج خود رسيد. وينشتاين عنوان مي 1919در نهايت با سكته سختي در اكتبر 

كند كه چنين وضعيت پزشكي موجب تسريع يك مجموعه تغييرات شخصيتي 
سون كمك كرده است. اين تغييرات ويل 6»شكست خود«گرديده و به الگوي 

، تحريك 8، لجاجت7شخصيتي عبارت بودند از اعتماد بيش از حد توأم با خوشي
  .11و هذيان 10، سوءظن9پذيري
  

                                                            
١  . Approval 
٢  . Respect 
٣  . Reaction Formation 
٤  . Denial 
٥  . Distorted 
٦  . Self Defeat 
٧  . Euphoric Over Confidence  
٨  . Stubbornness 
٩  . Irritability 
١٠  . Suspiciousness 
١١  . Delusion 
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  ليندون جانسون .2- 4- 4
موضوع  - آمريكاسي و ششمين رئيس جمهور  - 1زندگي ليندون جانسون

هاي شخصيتي  دهد بررسي شخصيت رهبر و اليه اي است كه نشان مي مطالعاتي پيچيده
، 2گرا منفي –را شخصيتي فعال  جانسونشخصيتي وي تا چه اندازه دشوار است. 

و قرباني تربيت سخت مادري توصيف  5افسرده – ، شيدا4، پارانويايي3خودشيفته
نويس رسمي و محرم اسرار قبلي او،  نامه ، زندگي6اند. دوريس كيرنز گودوين كرده

از جانسون را به دست داده است. گودوين  روان شناختيترين تحليل  بهترين و قديمي
كه براي اولين بار  7»ييآمريكاليندون جانسون و روياي «گودوين در كتابي تحت عنوان 

اي ه چاپ شد، از روش جانسونميالدي يعني سه سال بعد از مرگ  1976در سال 
دهد كه تربيت  روانكاوي براي تحليل شخصيت جانسون استفاده كرد. گودوين نشان مي

ي تربيتي مادرش، به تعامالت آتي با كاركنانش و افراد ديگر  اوليه او به خصوص شيوه
كرد همسرش،  در دنياي سياست شكل داد. مادر باهوش و بلندپرواز جانسون حس مي

اش را از او ربوده است. گودوين  هاي زندگي فرصتسم جانسون، كه دائم الخمر بود، 
مدعي است كه مادر جانسون از ليندون به عنوان مكانيسمي جبراني براي بلند 

هاي مادر عمل  اش بهره برد و هنگامي كه پسر طبق خواسته هاي شخصي پروازي
  داد. مهري نشان مي كرد، نسبت به او بي نمي

انسون را بسيار پرورش داد. به تعبير ج» نهاد«گودوين مدعي است كه ربكا، 
بودن بكنم و باور داشته باشم كه قادر به  مهماو باعث شد احساس بزرگي و « جانسون

اگر  حتّيعشق او به پسرش چون جزر و مد بود و ». انجام هر كاري در جهان هستم
رد. ك هاي بد از مدرسه به خانه برمي گشت، اين عشق فروكش مي ليندون جوان با نمره
ساخت، تنها  هايش رابرآورده نمي گويد: هنگامي كه ليندون خواسته گودوين در ادامه مي

پس از «داشت.  اش را از ليندون دريغ مي كرد بلكه عاطفه و مهرباني او را مالمت نمي

                                                            
١  . Lyndon B. Johnson 
٢  . Active-Negative 
٣  . Narcissist 
٤  . Paranoid 
٥  . Manic-Depressive 
٦  . Doris Kerns Goodwin 
٧  . Lydon Johnson and the American Dream 
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كرد من  زد و وانمود مي ام به درس و مدرسه، روزها در خانه قدم مي توجهي بي
تر  مجبور بودم او را تماشا كنم كه با پدر و خواهرهايم مهربان ،بدتر آنكه ام. مرده

 ».شده است
بعدها هنگامي كه جانسون از رفتن به كالج خودداري كرد همين تجربه باز 

 حتّيهم تكرار شد و ربكا براي چندين هفته از او دلگير شد و از حرف زدن و 
ت كه پيوندي بسيار نگاه كردن به جانسون خودداري مي كرد. گودوين مدعي اس

هاي دوران بزرگسالي خود  ي رفتار مادر جانسون و رفتار و ارتباط روشن بين شيوه
با دوستان،  جانسونجانسون با كاركنانش وجود دارد. سخاوت و مهرباني 

آورند  آنها به صورتي يكسان به ياد مي اماهمكاران و زيردستانش باورنكردني بود. 
ر داشته بود عمل كنند، اين كه جانسون مقرّ يه معيارهايتوانستند ب كه هرگاه نمي

شد: جانسون خواهان سپاسگزاري و  مهرباني و محبت به خشم و دشمني تبديل مي
شد تمايل داشت از مهرباني و  وفاداري بسيار زيادي بود. هنگامي كه نااميد مي

به او  هاي قبل با آن محبت خودداري ورزد؛ يعني همان روشي كه مادرش در سال
  رساند.  آسيب رسانده بود و او نيز با آن به ديگران آسيب مي

» پارانوياي سياسي«جانسون را موضوعي مناسب براي بررسي  1رابرت دالك
جانسون گاهي تا حد «كند كه  بيان مي 2»تَرَك بزرگ«دانست. دالك در كتاب  مي

كرد مخالفان  مي مصيبت جانسون اين بود كه تصور »:رفت پارانوياي شديد پيش مي
هستند. پارانوياي  ملّيهاي  اش درصدد توطئه چيني براي تحليل بردن نهاد داخلي

جانسون باعث بوجودآمدن ترديدهايي در باب قضاوت و توانايي او در زندگي و 
فاقي اين شود. اين من نيستم كه به صورت اتّ ساز مي در اتخاذ تصميمات سرنوشت

اي دشوار و وحشت انگيز است كه كشور  مسألهامر كنم. اين  موضوع را مطرح مي
 . )1393(دالك، نقل از هوتون، هرگز بدان توجه نكرده است

ي خود را به  ميالدي، مجسمه 1966جانسون در بازديد از واتيكان در سال 
 3دانست. دكتر جابلو هرشمن و ابدي مي مهمپاپ اهدا كرد. او خودش را بسيار 

  افسردگي تشخيص داده بود.  -ي شيدايي مرز دوره روانپزشك، جانسون را در

                                                            
١  . Robert Dallek 
٢  . Flawed Giant 
٣  . Jablow Hershman 
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  جرج بوش(بوش پسر).3- 4- 4

اثر جاستين  1»جمهور بوش روي كاناپه: درون ذهن رئيس«هنگامي كه كتاب 
اگر يكي از بيمارانم مدام يك چيز  منتشر شد طوفاني به پا كرد: 2004در سال  2فرانك

كار را بدانم. اگر متوجه شوم كه خواهم دليل اين  بگويد ولي خالف آن عمل كند مي
كند كه معني واقعيشان را مخفي كرده است و شخصيتي  اغلب از كلماتي استفاده مي

سازي  هايش را مبهم است، بيشتر نگران خواهم شد. اگر با ساده شود كه ماهيت كنش
غلط، خوب و بد و دوست و دشمن، جهان بيني ف بين درست و بيش از حد اختال

برم. اگر رفتارهايش نشان  مي سؤالان كند، توانايي درك واقعيت او را زير ثابتي را بي
كند و اين  ساديستي رفتار مي حتّيتفاوت است و يا  دهند نسبت به رنج انساني بي

ت افرادي كند، در مورد امني ي استدالالت ديني دلسوزانه پنهان مي تمايل خود را در لفافه
ها و  ثباتي خواهم شد. در مدت سه سال گذشته، بيكه با او در تماس هستند نگران 

اين شخص يكي از بيماران من نيست. او  اماانكارهاي چنين فردي را مشاهده كرده ام. 
 . )1393(فرانك، نقل از هوتون، جمهور ما است رئيس

گيري  معتقد است كه شكل 3هاي روانكاوي مالني كالين فرانك براساس نظريه
ي براي درك رفتارهاي بعدي او است. مهمشخصيت بوش در اوايل كودكي، راهنماي 

كند كه رشد اوليه بوش با رفتارهايي كه از والدينش دريافت كرده  فرانك اظهار مي
، پدري غايب و اغلب دور از واشنگتن و 4مختل شده است. جورج اچ دبليو بوش

، 6احساس و قدرت طلب بود. طبق ديدگاه مانيچييِن عاطفه، بي بي ، مادري5باربارا بوش
شناسد و جنون  بوش در واكنش به اين روش تربيتي، جهان را با تفكر سياه و سفيد مي

دارد. فرانك معتقد است رفتارهاي او در مقام  8و قدرت مطلق 7بيني بزرگ خود
از نظر هيجاني بود. » گانلن«نيافته و كودكي  جمهور انعكاس حركت كودكي رشد رئيس

                                                            
١  . Bush On The Couch: Inside the Mind of the President  

كرد.  ي مشهور فرويد دارد كه بيمارانش را روي آن روانكاوي مي اي ضمني به كاناپه اين عنوان اشاره. 4  

٢  . Justin Frank 
٣  . Melanie Klein 
٤  . Georg H. W. Bush 
٥  . Barbara Bush 
٦  . Manichaean 
٧  . Megalomania 
٨  . Omnipotence 
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هايي مانند  ي اعتياد به الكل بوش و ناكامي او در درمان به عنوان مثال فرانك، سابقه
» ي نشده عالئم چندگانه، جدي و درمان«انجمن معتادان گمنام را به عنوان سند 

» ي درماني گزينه«گيري از قدرت بهترين  گيرد كه كناره داند. وي نتيجه مي او مي
 ي مردم است. مهبوش و ه

  
  آدولف هيتلر.4- 4- 4

كه اقدام به چهره پردازي رواني هيتلر كرده است؛ خطوط  1هانري موري
  اصلي شخصيت هيتلر را به شرح زير اعالم مي كند:

 روحيه سلطه جويي و برتري خواهي .1
 روحيه تهاجم و انتقام .2
 ، سازگاري و عشقاخالقيسركوبي شعور  .3
 انتقادپذير شخصيت خود به ديگران نسبت دادن عناصر .4

به باور موري احساس خجالت و فرمانبرداري خاص هيتلر باعث مي شد كه 
او بي رابر اين دو حس واكنش نشان دهد. خود، در ب او با پرورش نياز به سلطه در

اختيار ضعف خود را سركوب مي كرد و هرگونه نشانه ضعف را كه در ديگران 
سلطه جويي براي او مايه تحسين و در عين حال  مي ديد، محكوم مي كرد.

حسادت برانگيز بود. او هميشه سعي مي كرد كه بر ديگران برتري يابد. اين حس 
برتري جويي با دستيابي بي حد و حصر به اعتماد به نفس در او بروز مي يابد. تا 
جايي كه خود را انساني داراي قدرت كشف و شهود مي پنداشت. شاهدين 

مي كنند. بدون شك آنچه  تأئيدكه با هيتلر مي زيسته اند، اين موضوع را  بسياري
مي نامند، در هيتلر وجود نداشته و همه مي دانند  اخالقيرا كه اصطالحاً وجدان 

  كه او فاقد خصوصيت انتقاد از خود بوده است.
او مي باشد.  2زشت ترين جنبه ي شخصيتي هيتلر مرده دوستي

ميل غير طبيعي نسبت به افراد و اشياء مرده، در حال  )(مرده دوستينكروفيلي

                                                            
١. Henry Murray 
٢. Necrophilia 



  سياسي  شناسي روان     101
 

ن و بيمار مي باشد. در اين مورد خاص، موضوع نكروفيلي هيتلر، پوسيدن، كثيف، متعفّ
  سرزمين آلمان بود. مردم و

نخستين قربانيان حس ويرانگري هيتلر، ضعفا و بيماران درمان ناپذير آلمان بودند. 
و چند صد نفر از اراذل و اوباش سازمان  1»همارنست رو«بودند. در گام دوم، سروان 

اس.آ به قتل رسيدند. دست آخر، كشتار نژادهاي اسالو، كولي ها و يهوديان آغاز شد.  
لف هيتلر، نژادهاي پست، خون آريايي مردم آلمان را واز ديدگاه منحط و بيمار آد

  ).1381مسموم مي كردند(نويمار، 
 محمدرضا پهلوي .5- 4- 4

نتيجه محيط  ويژگياين  بوده است. خود بزرگ بينمحمدرضاشاه بسيار 
ديكتاتوري بود كه محمدرضا شاه در آن دوران رشد نمود و شخصيت وي شكل 

مات عظمت گرايانه شاه به توه«مي نويسد: »سقوط شاه«گرفت. فريدون هويدا در كتاب 
نيز ضمن گزارش محرمانه » سيا«قدري او را از حقايق دور ساخته بود كه حتي سازمان 

) شاه را به عنوان مردي كه خطرات ناشي از عقده خود بزرگ 1355( 1976اي در سال 
  » بيني او را تهديد مي كند، توصيف كرده بود.

يكي از ويژگي شخصيتي محمدرضا شاه اشتياق و تمايل زياد به تملق و چاپلوسي 
، عطش »خدمتگزار تخت طاووس«در كتاب  )1364(و تعريف از وي بود. پرويز راجي

سيري ناپذير به شنيدن تملق و چاپلوسي را از ويژگي هاي شخصيتي شاه بر شمرده 
است. در گزارشي كه از سفارت آمريكا در تهران به وزارت امور خارجه آمريكا فرستاده 

شاه به گونه اي حيرت انگيز نسبت به  ؛به اين موضوع اشاره شده بود كه ،شده بود
وي مردي است پر نخوت و اطرافيانش اين را مي  .چاپلوسي حساس استتملق و 

اين خصلت سبب مي شد كه وي درك صحيحي از حقايق جامعه نداشته باشد و  .دانند
  .واقعيات كشور را بخوبي نشناسد

ي حد و مرزي خالقرضا شاه ضعف زيادي در برابر زنان داشت، در فساد امحمد
ي را رعايت نمي كرد. يكي از روان شناسان فرانسوي كه خالقنمي شناخت و اصول ا

شاه به انحرافات  گرايش شديد علّتجزء پزشكان خانوادگي پهلوي بود در مورد 
رضا شاه با روحيه قلدري و ديكتاتوري كه داشت محمدرضا را در «جنسي مي نويسد:

                                                            
١. Ernest Roehm 



  سياسي  شناسي روان     102
 

وئيس كودكي از خانواده دور كرد و توسط مربيان خشن فرانسوي و آلماني در س
 .بزرگ شد و مجموعه اين وقايع در رفتار و آينده او اثر مخربي بر جاي گذاشت

او بعدها كوشيد كمبود محبت نهادينه شده در جسم و جان خود را ضمن 
  »معاشرت هاي افراطي با زنان گوناگون جبران نمايد.

  
  معمر قذافي.6- 4- 4

نظامي به رهبري  است. او به دنبال كودتاي» خودشيفتگي«قذافي نمونه بارز 
سالگي به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي شود. كلنل جوان جاه  27خود وي، در 

طلب كه معتقد به عظمت سرنوشتش است، نمي خواهد تنها به رهبري ليبي 
بينش نسبتاً سست  اما ،قناعت كند و مي خواهد رهبر كل جامعه مسلمانان شود

دور مي كند. سپس تالش مي كند كل  وي از اسالم به زودي او را از جامعه عرب
كشورهاي عربي را متحد كند و سعي در الحاق كشورش به مصر دارد. بدين 
منظور حركت عظيمي براي اشغال مصر سازماندهي مي كند كه به نحوي رقت 
انگيز در مرز مصر به پايان مي رسد. سپس به سمت جنوب حركت مي كند و در 

مي رود كه اين نبرد هم با شكست وي به  پيش» چاد«نبردي تهاجمي به سمت 
پايان مي رسد. او كه با شكست هاي پي در پي دلسرد شده بود، تصميم مي گيرد 

كه به » ريگان«به غرب و به اياالت متحده حمله كند. بعد از بمباران هوايي توسط 
قيمت زندگي دختر خوانده قذافي تمام شد، مجبور شد سياست اش را تغيير دهد 

  جامعه جهاني آشتي كند.و با 
در طول ماه هايي كه قذافي در برابر شورش هاي عمومي در ليبي مقاومت 
مي كرد، اظهارات عجيب و غريبي تحويل مردمش مي داد. او انكار مي كرد كه 
تظاهركنندگان از دست حكومت عصباني هستند و حتي ادعا مي كرد اگر درگيري 

  م زا بوده است.فاده از مواد توهاي هم اتفاق افتاده باشد، نتيجه است
است. چنان كه قذافي  ديكتاتور خودشيفتهقذافي يك نمونه اغراق آميز از يك 

او خودش را خالق و  »همه مردم من، دوستم دارند.«بارها و بارها گفته است:
سازنده ليبي مي داند و در يكي از اولين نقل قول هايش گفته من ليبي را ساختم و 

  خرابش كنم.مي توانم 
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  ژوزف استالين.7- 4- 4

استالين به محض اينكه در رأس قدرت قرار گرفت، چنان گرايش هاي پارانويايي 
او را به عنوان انساني بسيار خشن توصيف مي » لنين«و ستيزه جويانه اي بروز داد كه 

حزب «، دوره اي كه پارانوياي او بحراني شد، پاك سازي گسترده 1930كند. در دهه 
طرفداران «سپس » منحرفين جناح چپ«سر زبانها افتاد و طي دادگاهي كه » ويكبلش

، 1»الوانتي بريا«به جرائم عجيب خود اعتراف كردند، آنها را محكوم كرد. » جناح راست
پليس مخفي شوروي از اين اوضاع آشفته استفاده كرد تا از دست رقبايش رهايي يابد. 

ميان سوء ظن و پارانوياي بيمارگونه استالين در كتاب خاطراتش، تفاوت » خروشچف«
 امااستالين حق داشت به همه مظنون باشد. «را به طور خالصه اين چنين بيان مي كند:

نداشت انسان ها را فقط به خاطر بدگماني هايش قتل عام كند. اين همان چيزي  حقّ
تأسف انگيزترين واقعه شايد واقعه قحطي اوكراين  2»است كه او را به جنون كشاند.

، كشور اوكراين با وجود برنامه ريزي، نتوانست گندم مصرفي پيش 1932باشد. در سال 
بيني شده را تأمين كند. زماني كه استالين پي برد كشاورزان مخفيانه مقداري گندم براي 

نتيجه اين شد كه قحطي  خود برداشته اند، ارتش سرخ را براي مصادره گندم فرستاد.
 –فجيع همه جا را فرا گرفت، اين قحطي به قيمت جان ميليون ها مرد و زن و كودك 

تمام شد. و همه اين ها تنها به خاطر جنون پارانويايي يك انسان  –ميليون نفر  7تا  5
خيالي پزشكان يهود بود كه » توطئه«، پيگير 1953بود. استالين تا آستانه مرگ در سال 

  ).1390الب مرگ وي بودند(دوسوتر، ط
  
  وينستون چرچيل.8- 4- 4

بود.  3چرچيل از دو نوع افسردگي رنج مي برد. اولين افسردگي، خلق ادواري
مشخصه اين نوع افسردگي دوره هاي متناوب شادي و نااميدي شديد است. لحظات 

تهاي يا اش ، باعث بي اشتهايي»سگ هاي سياه من«افسردگي يا به قول خود چرچيل
شكال در خوابي، افت انرژي، عدم اعتماد به نفس، عدم تمركز، امفرط، بي خوابي يا پر

                                                            
١. Laventi Beria 
٢. Khruschev Remembers, Little Brown, Boston, ١٩٧٠ 
٣. Cyclothymic 
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تصميم گيري، و احساس يأس و نااميدي در بيمار مي شود. نوع ديگر افسردگي 
ناشي از بيماري هاي عمومي است. پس از جنگ، چرچيل دچار نوعي جنون شد 

ين عوارض به سيستم عصبي او كه به يك رشته عوارض عروقي مربوط مي شد. ا
مي گذاشتند و قدرت تشخيص او را كاهش مي دادند. در چنين حالتي، فرد  تأثير

چرچيل آنقدر در منصب قدرت باقي ماند تا  اماعادي از كار كناره گيري مي كند. 
  روي كار آمد. 1اينكه آنتوني ايدن

  
  فيدل كاسترو.9- 4- 4

وي و شخصيت اسكيزوئيد است. او كاسترو نمونه بارز يك رهبر سياسي منز
به خود واگذاشتگي متحدين و كه تحريم هاي اياالت متحده، دشمني دنياي غرب، 

كمونيست قديمي را متحمل شده بود، به عنوان آخرين رهبر انقالبي كمونيست 
بيشتر ياران مبارز قديمي اش  تقريباًكره زمين شناخته شده است. در كشورش، 

ه او را تحسين مي كرد. پا به سن گذاشته بود. نسل جوان مرده بودند و نسلي ك
كوبا خواهان تغييرات بود و مي خواست كه او از قدرت كناره گيري كند. مي توان 

عقيده دارد كه انزواي او با شخصيت  2گفت كه كاسترو تنها مانده بود. جرالد پست
ودپسند و خودشيفته اش در ارتباط است. اين تيپ شخصيتي، ظاهري مبتكر، خ

سرشار از اعتماد به نفس دارد. قبل از به وجود آمدن مشكالت سالمتي، فرمانده 
فيدل كاسترو، رئيس شوراي دولتي، رئيس الوزرا، فرمانده ارتش و دبير كل حزب 
كمونيست كوبا، هر روز در برنامه هاي راديو و تلويزيون شركت مي كرد. گاهي 

در ميانه نطق خود به خواب مي رفت، بيدار آنقدر برنامه هايش طوالني مي شد كه 
. در ظاهر كاسترو به هيچ 3مي شد و ادامه مي داد، انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده است

در دوره اي از اينكه خود را تنها مي يافت، احساس  حتّينداشت،  احتياجكس 
پشت اين نقاب، چهره اي پنهان بود كه ترديدها و احساس  امارضايت مي كرد. 

  عدم تطابق با جامعه آزارش مي داد.
  

                                                            
١. Anthony Eden 
٢. Gerald Post 
٣. Nikita Khrouchtchev, Memoires, Belfond, Paris, ٢٠٠٦ 
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  مطالعات موردي.5- 4
كارل يونگ در برلين با هيتلر و موسوليني مالقات كرد و شاهد  1939در سال 

شناسان شخصيت  ، روان2و دانيل سگال 1هاي بين آنها بود. فردريك كوليج تعامل
ايل مثل صدام  - آيا كيم جونگ«اي با عنوان  در مقاله 2009دانشگاه كلورادو، در سال 

به گفته يونگ هيتلر حتي يك بار هم نخنديد «نويسند: مي» حسين و آدولف هيتلر است؟
رسيد كه ناراحت و بدخلق است. يونگ او را فردي خالي از جنسيت و  و به نظر مي

خالي از انسانيت ديد كه تنها يك هدف در سر داشت: ايجاد رايش سوم، يك آلمان 
كرد و  كرد غلبه مي كه بر تمام تهديدهايي كه هيتلر احساس ميقادر مطلق و اسرارآميز 

هيتلر در يونگ تنها » داد. هايي كه در طول تاريخ به آلمان شده بود را پاسخ مي توهين
آمد » مردي اصيل«حس ترس را برانگيخت. در عوض موسوليني به چشم يونگ ظاهراً 

 داشت.» گرما و انرژي«كه 
شتر مردم پيدا كردن فرصت ديدار تك به تك با به استثناي يونگ، براي بي

پزشكان انجام  شناسان يا روان نهايت دشوار است و براي روان ديكتاتورهاي سياسي بي
هاي  غيرممكن است. بنابراين در بيشتر بررسي اساساًمعاينه باليني رودرروي اين افراد 

تفاده شده است. لع اسهاي افراد مطّ خصوصيات شخصيتي اين نوع رهبران از گزارش
زيادي  اطّالعاتبا اين حال حاوي  اماآل نيستند،  هايي اگرچه قطعاً ايده چنين گزارش

ترين رهبران جهان هستند. در يك بررسي معلوم  درباره حيات ذهني بعضي از بدنام
تفاوت زيادي  »خودسنجي«يا اصطالحاً  »گزارش شخصي«شده گزارش افراد مطلع با 

با يكديگر همخواني دارند. حتي در  معموالًندارد و اينكه گزارش افراد مطلع مختلف 
هاي افراد مطلع در نهايت  مورد بيماران عادي مبتال به اختالل شخصيت نيز گزارش

دارند  اهميتويژه هنگامي هاي افراد مطلع ب هستند. گزارش براي متخصص باليني مفيد
غيرواقعي به متخصص باليني  اطّالعاتتالل شخصيت بيمار را وا دارد هاي اخ كه نشانه

  بدهد.
شناس را گرد آوردند و از آنها  پنج متخصص هيتلر 2007كوليج و سگال در سال 

هاي  و اختالل DSM-IVشناختي  آسيب خواستند كه او را بر اساس نشانگان روان

                                                            
١  . F.Coolidge 
٢  . D.Segal 
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هاي  د كه هيتلر در اختاللوشخصيتي ارزيابي كنند. اجماع ميان اين متخصصان آن ب
امتياز بسيار بااليي  ،4و آزارگري 3، خودشيفتگي2ستيزي ، جامعه1: پارانوياشخصيتي

داد  نتيجه شد نيز نشان مي اطّالعاتشرح حال شخصيتي هيتلر كه از اين  .داشت
 6و خطاي فكر 5بيني مفرط احتماالً تمايالت اسكيزوفرنيك و از جمله خودبزرگ

  داشت.
انجام دادند، همين كار را  2007كوليج و سگال در بررسي ديگري كه در سال 

در مورد صدام حسين انجام دادند. درست همچون مورد هيتلر، اين بار هم آنها 
نفر  11هاي افراد مطلع از  شرح حال شخصيتي مورد اجماع را بر اساس گزارش

استخراج كردند.  ،ناختندش را از نزديك مي صدامسال كه  24عراقي با ميانه سني 
هاي شخصيتي امتياز بااليي داشت:  در همان اختالل صداماين بررسي نشان داد كه 

هاي آزارگري در  ستيزي، خودشيفتگي و آزارگري، هرچند ويژگي پارانويا، جامعه
نيز همچون هيتلر نشانگان  صدامتر بود تا در هيتلر. اين بررسي در  قوي صدام

هاي شخصيتي به دست آمده  را نشان داد. ميان شرح حالاحتمال اسكيزوفرني 
  بااليي وجود داشت. ، همبستگي نسبتاًنفربراي اين دو 

كوليج با تركيب نتايج اين دو بررسي، به اين فرضيه رسيد كه تركيبي از شش 
تواند شخصيت ديكتاتورها را به طور كلي نشان دهد:  اختالل شخصيتي مي

  . 8گونه و اسكيزوفرني 7ئيدرانويا، خودشيفتگي، اسكيزوستيزي، پا آزارگري، جامعه
  :بيشتر بدانيم
هاي  ترين نشانه مهم: ٥-DSMري اختالل هاي رواني ماآراهنماي تشخيصي و معيارهاي بر اساس 

هاي فردي و نداشتن  گيري و ترجيح فعاليت گيري از روابط اجتماعي، گوشه اختالل اسكيزوئيد كناره
ترين  مهمگونه يا اسكيزوتايپال نسبتاً شديدتر است و  دوست نزديك است. اختالل اسكيزوفرنيك

يز، عقايد عجيب يا تفكرات هذياني و به خود گرفتن همه چ اند از باورهاي شبه هاي آن عبارت نشانه

                                                            
١  . Paranoid 
٢  . Antisocial 
٣  . Narcissism 
٤  . Sadism 
٥  . Excessive Grandiosity 
٦. Aberrant Thinking 
٧. Schizoid 
٨  . Schizotypal 
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هاي شناختي يا ادراكي و رفتارهاي غيرعادي، عاطفه نامناسب يا محدود، رفتار يا ظاهر  رازآلود، تحريف
  مفرط. نوس، فقدان دوستان نزديك و اضطراب اجتماعيأامن

براي اسكيزوفرني از نوع پارانوئيد شامل نشانگاني  DSM-IV-TRعالوه بر اين، معيارهاي كنوني 
پيرامون يك موضوع  معموالًهمچون اشتغال ذهني مدام به يك يا چند هذيان آزار يا عظمت است كه 

گيري و تمايل به  اضطراب، خشم، كناره ؛اند از هاي همبسته عبارت مرتبط سازماندهي شده است. ويژگي
  جدال لفظي.

DSM-IV-TR  افراد همچنين بيان كرده كه موضوعات آزاري و هذيان عظمت ممكن است
اسكيزوفرنيك را مستعد خشونت كند، و اينكه چنين افرادي در تعامالت بين فردي شيوه باالدستي يا 

اي از اختالل شناختي بروز  مĤبي دارند و اينكه چنين افرادي ممكن است ممكن است هيچ نشانه رئيس
  ندهند و در حوزه كاركرد شغلي و زندگي مستقل عملكرد خوبي داشته باشند.

  
شان را گسترش دادند تا  هاي ، كوليج و سگال پژوهش2009در سال ين؛ همچن

ايل را نيز در بر گيرد. كوليج و سگال  -در گذشته كره شمالي، كيم جونگ ديكتاتور تازه 
شناس دانشگاهي كره جنوبي معرفي شدند كه  شان به يك روان از طريق همكاران

ايل شناخت مسلم  -باره كيم جونگپيشرفته ديده بود و در روان شناختيهاي  آموزش«
كيم  روان شناختيشناس ناشناس موافقت كرد كه درباره شرح حال  اين روان» داشت.
  ايل يك گزارش مطلع تهيه كند. -جونگ

ايل نيز تركيب همان شش اختالل شخصيتي را  -شرح حال شخصيت كيم جونگ
گونه.  و اسكيزوفرنيك ئيدوستيز، پارانوئيد، خودشيفته، اسكيز نشان داد: آزارگر، جامعه

اختالل شخصيتي و همچنين براي  14جدول زير امتيازهاي هر ديكتاتور را براي 
ها بر اساس امتيازي كه در  دهد. اختالل پريش نشان مي فكر روان اسكيزوفرني و طرز

اند: هر سه ديكتاتور در مورد شش  اند، مرتب شده مورد هر ديكتاتور به دست آورده
اند و تنها ترتيب آنها در هر كدام اندكي  يتي باالي فهرست با هم مشتركاختالل شخص

پريشانه  فكر روان همه آنها در مورد اسكيزوفرني و طرز ،متفاوت است. عالوه بر اين
  اند. هم امتياز بااليي گرفته

  
  : 2-4جدول: 

  ايل –نمره هاي استاندار اختالل شخصيت براي صدام حسين، آدولف هيتلر و كيم جونگ 
  كيم جونگ ايل  آدولف هيتلر  صدام حسين
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ايل با صدام حسين -مقايسه ميان اين سه ديكتاتور نشان داد كه كيم جونگ
همبستگي). نگاهي به  20/0( ؛همبستگي) تا با هيتلر 67/0( ؛شباهت بيشتري دارد

ايل و هم در صدام حسين -دهد كه هم در كيم جونگ شان نشان مي هاي نمره
اند  هاي ديگري كه گرفته اختالل شخصيتي آزارگري باالترين نمره را گرفته و نمره

از يكسان است، به طوري كه بيش از سه انحراف استاندارد باالتر  تقريباًنيز 
  است! معيتجميانگين 
  
  الگوي رهبري فرهمند.6- 4
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به ساده ترين شكل خود مدعي است كه رويدادهاي  1نظريه بزرگ مرد در رهبري
افرادي برجسته است كه سازنده آن رويدادها هستند. به  تأثيريا جهاني تحت  ملّي مهم

يك معني اين مردان بزرگ هستند كه تاريخ را مي سازند. شايد معروف ترين طرفدار 
باشد كه معتقد بود نوابغ نفوذ خود را در هر جا كه قرار  2اين نظريه توماس كاراليل

  ).1393گيرند، مي گسترانند(كريمي، 
ه رهبري را با به دست آوردن همبستگي بين قابليت هاي آيا مي توان اين نظري

فرمانروايان و ميزان رشد يا عقب ماندگي كشورهاي آنان در دوره حكومت شان، به 
يي اوايل قرن بيستم چنين عقيده اي آمريكامورخ  3بوته آزمايش گذاشت؟ فردريك وود

ين سال هاي رهبر كه ب 386مطالعه گسترده اي را روي  1913داشت. وي در سال 
كشور اروپاي غربي مي زيستند، انجام داد.  14ميالدي تا انقالب كبير فرانسه در  1000

وود رابطه بين شخصيت رهبران و وضعيت كشورها را چنين توصيف كرد: رهبران 
قوي، متوسط و ضعيف به ترتيب بر كشورهايي قوي، متوسط و ضعيف حكومت مي 

  ث رشد و شكوفايي كشورشان مي شوند.كنند. به باور وود رهبران قوي باع
) معتقدند كه موفق ترين رهبران انقالبي كساني بوده اند 1976( 4سودفلد و رنك

كه توانسته اند رفتارهاي خود را به تناسب تقاضاهاي زمان و موقعيت تغيير دهند. 
محققان مذبور اين فرضيه را پيش كشيدند كه در مرحله اوليه كشمكش ها و درگيري 

الزم است كه رهبران انقالبي از نظر شناختي، ساده باشند؛ يعني در برخورد با مسائل  ،ها
پس از پيروزي و براي تداوم انقالب، رهبران موفق  اماقاطع و يك جانبه عمل كنند. 

بايد ديدگاه واقع بينانه تري از جهان داشته باشند. در يك تحقيق آرشيوي، اين محققان 
نفر از رهبران مشهور قبل و بعد از  19ه و تحليل نوشته هاي فرضيه خود را با تجزي

شد. رهبراني كه پس از پيروزي  تأئيدانقالب به بوته آزمايش گذاشتند و فرضيه آنان 
مثل كرامول در انگلستان، توماس جفرسون  –انقالب خود باز هم همچنان موفق بودند 

كساني بودند كه پس  –و در كوبا ، لنين و استالين در شوروي، و فيدل كاسترآمريكادر 
از پيروزي از نظر شناختي به سوي انعطاف بيشتر تغيير جهت دادند. زمينه هاي مورد 

                                                            
١. Leadership 
٢. Tomas Carlyle 
٣. Frederick Wood 
٤. Suedfeld And Rank 
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توجه آنان متنوع تر و انديشه ها و عقايد آنان پيچيده تر شده بود. بر عكس 
از قبيل  –رهبراني كه نتوانستند پس از پيروزي انقالب قدرت خود را حفظ كنند 

 –، تروتسكي در شوروي و چه گوارا در كوبا آمريكاهميلتون در  آلكساندر
  همچنان بر قاطعيت و يك جانبه بودن خود اصرار و پافشاري داشته اند.

) ويژگي هاي رهبر سياسي ايده آل به شرح زير مي 1394(1بر اساس واينبرگ
.شجاع 7.مصمم 6.منصف 5.باصالحيت 4.بانزاكت 3.زيرك 2.درستكار 1باشد:

.تحصيل 14.خوشبين 13.مستقل 12.خوددار 11.هدفمند 10.مطمئن 9ثبات .با8
.غني 20.خوشنام 19.خوش سخن 18.كوشا 17.پر انرژي 16.باهوش 15كرده 

.جذاب 25 اخالقي.پايبند به اصول 24.با استعداد 23.دلسوز 22.صادق 21
.داراي بينش 30.داراي توانايي رهبري 29.قوي 28.الهام بخش 27.مهربان 26
  اسيسي

قلمداد مي  2»فرهمند«يك رهبر  اساساًرهبري سياسي با ويژگي هاي باال 
شود. به عالوه چنين فردي معنوي، جذاب و توأم با سخنوري عالي و استعداد 
الهام بخشي و هدايت مردم مي باشد. معنويت، جذابيت، مهارت هاي ارتباطي و 

  رود. توانايي متقاعدسازي برجسته ترين ويژگي وي به شمار مي
م خميني(ره)، نمونه اي از رهبران شكوهمند به شمار مي رود. اماحضرت 

مذهبي قرن اخير است كه با بنيانگذاري  –گذار سياسي تأثيروي يكي از رهبران 
ويژه كشورهاي منطقه الگوي سياسي بسياري از كشورها ب ،انقالب اسالمي

(ره) به ويژگي هاي م خمينياماخاورميانه شد. در مطالعه ابعاد وجودي حضرت 
منحصربفردي بر مي خوريم كه نشأت گرفته از مكتب اصيل و انسان ساز اسالم 

م خميني(س) مي توان به موارد زير امابوده است. از جمله خصوصيات حضرت 
  ):1391اشاره كرد(سهرابي، 

 ايمان به غيب و توكل به خدا؛ .1
 تواضع؛ .2
 قاطعيت و سازش ناپذيري؛ .3
 صبر و گذشت؛ .4

                                                            
١. Ashley Weinberg 
٢. Charisma 
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 شخصيت؛جامعيت  .5
 نظم و برنامه ريزي؛ .6
 عدم توجه به دنيا؛ و .7
 پسنديده اسالمي خالقخودسازي و ا .8
  
  روان شناسي نخبگان سياسي.7- 4

ال جمعيت مورد ، اغلب اوقات براي ارجاع به اعضاي بسيار فع1اصطالح نخبه
نخبه سياسي در مفهوم گسترده «) دريافت:1961(2استفاده قرار مي گيرد. براي مثال كي

آن، شامل رهبران سياسي، كارمندان دولتي، فعاالن حزبي، افكارسازان و ساير افراد قشر 
نسبتاً مبهم تعريف شده اي از جامعه است كه در نقش هاي سياسي صحبت و عمل مي 

ر كه ان طوبا ديدگاه ليپمن درباره بازيگران مطابقت دارد. هم كامالًاين مفهوم، ». كنند
نخبه سياسي، از قبيل سخن گويان، متقاعدكنندگان، وكال و «كي آن را بيان كرد، 

پرايس، »(مخالفان، واسطي ميان دنياي رويدادهاي بعيد و پيچيده و توده عموم هستند
1390.(  

)، با استفاده از اصطالح نخبه، به قشر مشخصي از حامالن سياست 1950آلموند(
د. وي در اين قشر چندين نوع نبه عموم ساختار مي ده در جمعيت اشاره مي كند كه

متفاوت از نخبگان را مشخص مي سازد: رهبران سياست رسمي(نخبگان سياسي)، 
اعضاي هيأت تخصصي كه به دليل آشنايي و تماس با دولت از قدرت هاي خاصي 
برخوردارند(نخبگان بروكرات)، نمايندگان بخش خصوصي يا گروه هاي داراي جهت 

ي سياسي(نخبگان منافع) و نخبگان ارتباطاتي. آخرين مورد، نه تنها اعضاي رسانه گير
هاي گروهي، بلكه رهبران افكار مؤثر كه از كانال هاي ميان فردي استفاده مي كنند، از 

  قبيل روحانيون، باشگاه ها و رهبري مبتني بر نظم دوستانه و ... را شامل مي شود.
يه پردازان نخبگان با رويكردي روان شناختي است. جزء اصلي ترين نظر 3پاره تو

به رشته تحرير درآورده است. او مي گويد » ذهن و جامعه«او انديشه خود را در كتاب 
نخبگان غير «و » نخبگان حاكم«اما ميان آن چه نخبگان به دو بخش تقسيم مي شوند، 

                                                            
١  . Elit 
٢  . Key 
٣  . Vilfredo Federico Damaso Pareto 
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تند كه به طور مي نامند، تمايز برقرار مي كند. نخبگان حاكم كساني هس» حاكم
مي گذارند و نخبگان غير حاكم  تأثيرمستقيم يا غير مستقيم بر تصميمات سياسي 

بر تصميمات سياسي  اماكساني هستند كه داراي موقعيت رهبري در جامعه هستند 
  ).1389نمي گذارند(جعفرپور كلوري،  تأثير

غريزه هاي  به نظر پاره تو گروه از ويژگي هاي انساني، از توانايي ها و از 
بلكه مي  ،فردي ناشي مي شود. به نظر او انسان ها به طور منطقي رفتار نمي كنند

كوشند كنش هاي خود را به طور منطقي از طريق ايدئولوژي ها يا ارزش ها، كه او 
مي نامد، توجيه كنند. اين ارزش ها يا اشتقاق ها غرايز يا » اشتقاق ها«آن ها را 

مي نامد، و اين » باقي مانده ها«كنند كه پاره تو آن ها را  حاالت ذهني اي ايجاد مي
ده ها را به دو او باقي مان اليت انساني را تشكيل مي دهند.ها هستند كه اساس فع

لي شامل تقسيم مي كند. او» ماندگاري انبوهه ها« و» غرايز تركيب«نوع يا دو طبقه 
اساس عمل مي كنند روبه  استفاده از انديشه و تخيل است و كساني كه بر اين

مي ورزد و كساني كه بر اين  تأكيدمي بر دوام، ثبات و نظم صفت هستند و دو
شير صفت هستند. لذا گروه نخبه ي مورد نظر پاره تو  ،اساس عمل مي كنند

تركيبي از روباه ها و شيرها مي باشد. گردش نخبگان نيز توازني ميان دو نوع نخبه 
بقه ي نخبگان فقط از راه زور فرمان نمي رانند بلكه دست است. در نظر پاره تو ط

ثابت هاي روان «كم تا حدي با رضايت فرمانبرداران حكومت مي كنند؛ چون به 
كه فطري طبيعت آدمي است، متوسل مي شوند. نظريه  -باقي مانده ها -»شناختي

براي  ي گردش نخبگان پاره تو به لحاظ روان شناختي منسجم مي نمايد. پاره تو
را مطرح مي كند. هرم نماد جامعه » هرم اجتماعي«تبيين جايگاه نخبگان بحث 

است. رأس هرم را طبقه ي نخبگان اشغال كرده و بدنه و قاعده ي آن هم در 
اختيار توده هاست. اعضاي طبقه نخبگان افرادي هستند داراي هوش، توانايي، 

در طي زندگي كم كم اين  قدرت روحي و تمركز و اراده اي برتر. افراد نخبه
ويژگي ها را از دست مي دهند و به طبقات پايين نزول مي كنند و در لحظه 

باشند.  بالقوهافرادي زاده مي شوند كه چنان با استعدادند كه مي توانند رهبراني 
» گردش نخبگان«اينان رفته رفته به رأس هرم صعود مي كنند. اين چنين جريان

اين جريان روان تر باشد به همان اندازه جامعه سالم تر صورت مي گيرد. هر چه 



  سياسي  شناسي روان     113
 

نمي  معموالًواقع امر آن است كه نخبگان حاكم  اماو كاركرد آن بهتر خواهد بود. 
خواهند موقعيت خود را از دست دهند و راه را براي ورود نخبگان تازه وارد مي بندند 

رگوني بي وقفه قرار مي و لذا طبقه ي نخبگان حاكم با گردش نخبگان در حالت دگ
گيرد. او يادآور مي شود كه شرط اساسي براي آن كه يك طبقه ي حاكم هم چنان 
پايدار و موفق باشد، اين است كه اعضايش آميزه اي معقول از دو سنخ روباهان و 
شيران باشند. فراواني يكي نسبت به ديگري نشاني از خطر است و بخت طبقه ي 

لذا به نظر پاره تو وقتي  حفظ قدرت به نحوي كاهش مي دهد.و  ءنخبگان را براي بقا
گروه نخبه ي حاكم به دليل تجمع عناصر فاسد و يا ضعف و ناتواني در به كارگيري 

يتي، توازن ارضازور ضعيف مي شوند، مردم با سازماندهي و بسيج سياسي و ايجاد ن
  اهم مي گردد.اجتماعي را بر هم مي زنند و در اين شرايط امكان انقالب فر

  
  پرسش هاي مروري

 در خصوص پديده رهبري چند ديدگاه وجود دارد؟ .1

فرويد در كدام كتاب و به چه شكل به مسأله رهبري و پيروي و سياست  .2
 پرداخته است؟

السول رهبران سياسي را از نظر ريخت شخصيتي به چند دسته تقسيم بندي  .3
 مي كند؟

 ؟بدست داده استچه نتايجي مطالعات موردي كوليج و سگال  .4

 الگوي رهبري فرهمند حائز چه نوع ويژگي هايي است؟ .5

  آلموند چند نوع نخبه را مشخص كرده است؟ .6
  

  پرسش هاي چهارگزينه اي
 بر اساس نظر فرويد در رهبر كدام حالت شخصيت قوي تر است؟ .1

  الف)من              ب)فرامن               ج)نهاد            د)فراخود

 كدام حالت شخصيت قوي تر است؟ پيروانبر اساس نظر فرويد در  .2

  ب و جد)            فرامنب) من           ج)                نهادالف)
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 السول، نيچه را در كدام ريخت شخصيتي قرار داده است؟ .3

  الف)اصالح گر          ب)آشوبگر         ج)مدير          د)الف و ب
ليبيدوي خود را متوجه زندگي اجتماعي بر اساس نظر السول كدام ريخت  .4

 .كرده و آن را براي تغيير محيط اجتماعي بكار مي برد
  الف)مدير         ب)اصالح گر            ج)آشوبگر          د)سازنده

 است؟» عمل گرا«از نظر السول كدام ريخت در زندگي سياسي  .5

  د)مدير          ج)اصالح گر       ب)زنده گرا     الف)آشوبگر   
به نظر وينشتاين سياست خارجي ويلسون تحت تأثير كدام نوع بيماري قرار  .6

 داشته است؟

  الف)سكته هاي دوره اي                                       ب)سلطه گري
  ارانوياج)شكست خود                                                  د)پ

پارانوياي «رابرت دالك كدام شخصيت را موضوعي مناسب براي بررسي  .7
 مناسب دانسته است؟» سياسي

الف)نيكسون             ب)جرج بوش         ج)جانسون                
  د)قذافي

بر اساس تحليل فرانك كدام مورد زير جزو ويژگي هاي شخصيت جورج  .8
 بوش نمي باشد؟

ب)قدرت مطلق   ج)تفكر سياه و سفيد       الف)خودبزرگ بيني 
  د)اسكيزوئيد

در خصوص زندگي كدام شخصيت سياسي » خدمتگزار تخت طاووس«كتاب  .9
 مي باشد؟

الف)قذافي        ب)محمدرضا پهلوي        ج)رضاخان               
  د)استالين

 چرچيل از كدام نوع اختالل رنج مي برده است؟ .10

ب)پارانويا           ج)وسواس                   الف)افسردگي             
  د)فوبيا

 مطالعات كوليج و سگال كدام شخصيت سياسي را در بر نمي گيرد؟ .11
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نتايج حاصل از مطالعات كوليج و سگال ميزان همبستگي بين نمرات كيم  .12

 صدام را چقدر برآورد كرده است؟ جونگ ايل و

  90/0د)                80/0ج)                  20/0ب)               67/0الف)
بر اساس نظر واينبرگ كدام گزينه جزو ويژگي هاي يك رهبر سياسي ايده ال  .13

 نمي باشد؟

  الف)شجاع         ب)جنگ طلب           ج)الهام بخش              د)باهوش
 رت امام خميني(ره) جزو كدام الگوي رهبري سياسي مي باشد؟حض .14

  الف)فرهمند          ب)بزرگمرد           ج)رهبر ديني           د)انقالبي
اصلي ترين نظريه پردازان نخبگان با رويكرد روان شناختي كدام فرد جزو  .15

 ؟است
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  هدف هاي يادگيري

  رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:  انتظار ميمحترم  دانشجوياز شما 
 عاطفه و هيجان در قلمرو سياست را تعريف كنيد. .1

 عقالني و يا غير عقالني بودن هيجانات سياسي را توضيح دهيد. .2

 شناخت گرم و شناخت سرد و ارتباط اين دو را تبيين نمائيد. .3

 تأثير هيجانات بر رفتار سياسي را شرح دهيد. .4

 تعريف نمائيد. نگرش سياسي را .5

 اجزاء نگرش سياسي را توضيح دهيد. .6

 ويژگي هاي نگرش سياسي را شرح دهيد. .7

  عوامل مؤثر در تغيير نگرش سياسي را نام برده و توضيح دهيد. .8
  
  مقدمه.1- 5

افراد به موضوعات، بازيگران و رويدادهاي سياسي، و نيز اصول سياسي و 
آرمان هايي كه ارج مي نهد، پاسخ هاي هيجاني مي دهند. در بررسي دسته بندي 
هاي اجتماعي و تصورات قالبي، اين گرايش وجود دارد كه بر فرايندها و ويژگي 

انواع مردم، گروهها يا هاي شناختي، مانند باورها، مفروضات و دانش مربوط به 
آشكار است كه پديده هاي شناختي، مانند تصورات قالبي،  اماشود.  تأكيدكشورها 
و اتخاذ تصميمات سياسي، از قبيل اينكه به چه كسي بايد رأي  اطّالعاتپردازش 

داد، در بر گيرنده عواطف و هيجان نيز هست. عواطف و هيجان ها را به سختي 
زيرا درباره ماهيت و نحوه اندازه گيري آنها نظريات مخالف مي توان بررسي كرد، 

بسياري وجود دارد، و اغلب در علوم سياسي استدالل مي شود كه تصميم گيري 
عقالني بايد غير هيجاني باشد. با اين وجود، ضروري است كه روان شناسي 

نه تنها  عاطفه و هيجان بر رفتار، به جلو گام بردارد. تأثيرسياسي در زمينه درك 
هيجان، آن هم در قالب پيش داوري، بيش از اجزاي شناختي با رفتار مالزمت 

بلكه ما نمي توانيم خشونت جمعي، همچون نسل كشي را  ؛)1،1988دارد(فيسكه
                                                            

١  . Fiske 
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بدون درك نقش هيجان ها بپذيريم. به عالوه هيجان در تصميم گيري نقش مؤثري 
  دارد.

يجان غلبه مي كند؟ آيا بر برخي از عمال خشونت بار هچه موقعي در جريان اَ
ت، عوامل شناختي و بر برخي ديگر عواطف غلبه دارد؟در بررسي جالبي كه ارضاتع

)، انجام داده، خشونت داخلي يا خشونت 1999( 1يكي از روان شناسان باليني، بك
ت خشونت اامگروهي و خشونت بين المللي مقايسه شده است. او بر جنبه شناختي اقد

را بررسي مي كند كه افراد قبل از اينكه به خشونت  مسألهو به اين شكل  يدتأكبار 
بپردازند، چه فكر مي كنند؟ اگر چه خود آنها واقعاً متوجه نيستند كه در آن لحظه به چه 
چيز خاصي فكر مي كنند، ولي به دنبال پافشاري، تشخيص مي دهند كه قبل از ارتكاب 

ي و آزردگي خاطر بوده اند. از سوي ديگر اين به خشونت گرفتار افكار خودسرزنش
وجود دارد كه وقتي هيجان پايان مي پذبرد، اگر فكري وجود داشته باشد، چه  سؤال

اتفاقي براي فرايند فكر كردن در شرايطي كه افراد مرتكب ظلم هاي زيادي در يك 
  دوره طوالني مي شوند، مي افتد؟

  
  عاطفه و هيجان.2- 5

را واژه اي عمومي براي طيف وسيعي از  3) عاطفه1991( 2فيسكه و تيلور
ترجيحات، ارزيابي ها، حاالت و هيجان ها دانسته اند. عاطفه ممكن است مثبت يا منفي 

) 1995باشد، يعني ارزيابي ها و ترجيحاتي كه خوشايند يا ناخوشايندند. اوتاني و وير (
مي دانند كه به صورت هاي  تعريف دقيق تري دارند و عاطفه را حالتي فيزيولوژيك

) 1995خوشايند يا غير خوشايند، مثبت يا منفي تجربه مي شود. فيسكه و تيلور (
احساسات خوب يا بد مي دانند كه  صرفاًرا تركيبي پيچيده از عواطف، فراتر از  4هيجان

هاي ديگر است. اوتاني و  احساسشامل خوشحالي، آرامش، عصبانيت، غصه، ترس و 
ها را حاالت عاطفي تعريف مي كنند كه به معناي دقيق تر، برچسب وير هيجان 

  .)1386(كاتم و همكاران، عصبانيت، نفرت، ترس، عشق و احترام بر آن خورده باشد

                                                            
١  . Bek 
٢  . Taylor 
٣  . Affect 
٤  . Emotion 
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 –سياسي بدون شرح نقش هيجان  روان شناسياين موضوع روشن است كه 
ها در سياست،  كامل نخواهد بود. بسياري پديده -گويند كه به آن عاطفه نيز مي

متضمن هيجان و احساس هستند. تمام  اطّالعاتپردازش » سرد«بيش از نوع 
هيجاني هستند؛ چيزي كه بسياري  -مثبت يا منفي –اند كه  مفاهيم سياسي متهم

هاي سياسي اغلب  نند. محركك ياد مي» هاي گرم شناخت«شناسان از آنها به  روان
، شادي، غم، عصبانيت، تنفّرهيجانات و احساساتي قوي همچون دوست داشتن، 

گناه، قدرشناسي، انزجار، انتقام، لذت، ناامني، ترس، نگراني و امثال آن را 
  انگيزانند. برمي

نگريم؛ آنگونه كه برخي كامپيوترهاي  نمي  ما به صورتي بيطرفانه به سياست
توانند  بسيار كمي ميي  همثال عد عنوانشرفته ممكن است به آن بنگرند. به بسيار پي

به عكس جرج دبليو بوش، هيالري كلينتون يا تصوير برخورد هواپيما به مركز 
ميالدي بدون هيچ احساسي نگاه كنند. تعداد  2001سپتامبر  11تجارت جهاني در 

دن نگاه كنند و احساس توانند به عكس اسامه بن ال ها مي ييآمريكاكمي از 
عصبانيت، حقارت و... نكنند؛ درست مانند بسياري از طرفداران القاعده در 

كنند.  كنند و احساس غرور، تحسين و... مي ها نگاه مي خاورميانه كه به همان عكس
 1ونكيشود. همانگونه كه رابرت زا البته اين پديده به سياست محدود نمي

ي برخي احساسات  توان بدون تجربه هيچ كسي را نمي شود: شناس يادآور مي روان
گيري چنين احساساتي به ديگران معرفي كرد. ما  آنيِ دفعي يا جذبي و بدون اندازه

كنيم.  ها و نتايج رفتارشان را ارزيابي مي به صورت مداوم ديگران، رفتار، انگيزه
راكات و هاي اجتماعي، احتماالً تعداد بسيار اندكي از اد جداي از وضعيت

ها در زندگي روزمره وجود دارند كه داراي عناصري عاطفي نيستند؛ به  شناخت
(زايونك، نقل از هوتون، گرم هستند نيم حداقلعبارت ديگر، گرم نيستند يا 

1393(.  
كار نيز سرو» احساس«سروكار دارد با » تفكر«ه همان اندازه كه با سياست ب

انواع  تا كند هيجانات سياسي به ما كمك ميدارد. اين درك، به منظور فهم بهتر 
به عبارت  - 2بندي كنيم. احساسات خاص مختلف هيجانات سياسي ممكن را طبقه

                                                            
١  . Robert Zajonk 
٢  . Object-Specific Feelings 
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متفاوت از  -گيرند ديگر، آنهايي كه از واكنش به چيز يا شخص خاصي نشأت مي
هستند. ما  -شوند آنهايي كه به چيز يا شخص خاصي مربوط نمي -1احساسات پراكنده

بناميم. به عنوان مثال وينستون  2»خُلق«توانيم اين نوع دوم از احساس هيجاني را  مي
برد؛ شرايطي  افسردگي رنج مي وزير پيشين بريتانيا، در بيشتر عمرش از چرچيل، نخست

ي چنين  هاي متمايز كننده يكي از ويژگي ناميد. خود مي» سگ سياه«كه او اغلب آن را 
 علّتيا  ادر نيست احساسات تاريكش را به شئه مريض قخوهايي اين است ك و خلق

ايم و اين  ي ما به دفعات بيدار شدن با خلقي شاد را تجربه كرده خاصي نسبت دهد. همه
خوي خوب  و هاي هيجاني و خلق در طبيعت بسيار عادي است. از طرف ديگر، پاسخ

د كه شخص يا رويداد خاصي هايي هستن آنها واكنش اماتوانند ناپايدار و فاني باشند.  مي
به عنوان  را به آنها نسبت دهيم.» هايي علّت«توانيم  انگيزاند. بنابراين مي آنها را برمي

زماني كه جنگ سرد همچنان ادامه  -زماني رونالد ريگان، جوكي نسبتاً نامناسب  ؛مثال
حاد جماهير شوروي ساخت. برخي با عصبانيت، در مورد بمبگذاري در اتّ -داشت

اي با آزردگي و گروهي ديگر با خنده به آن واكنش دادند. هعد 

هاي هيجاني متفاوت هستند؛ بدين  خو و پاسخ و برخي هيجانات از هر دو نظر خلق
هاي هيجاني مدت  معني كه آن احساسات نسبت به هريك از عادات و پاسخ

والني مدت نسبت هاي ط به نگرش» ارزيابي ها« ؛آورند. براي مثال تري دوام مي طوالني
شبه  هايي كه به ندرت يك كند؛ نگرش به يك گروه سياسي خاص يا حزب اشاره مي

هاي به شدت  بخش ارزيابي كنند. جورج دبليو بوش و هيالري كلينتون، الهام تغيير مي
يي هستند. اين امر در مورد جان هاوارد در استراليا آمريكاي دهندگان أعاطفي در ميان ر

بريتانيا نيز صادق است. البته امكان ارزيابي رهبران سياسي تنها با استفاده  و توني بلر در
هاي سياستمدار  ي تطابق ارزش ها يا درجه مانند طرحواره» سرد«از فرايندهاي شناختي 

هاي  اين امر غيرمحتمل است؛ چرا كه تمام سياستمداران، واكنش امابا ما وجود دارد. 
  انگيزند. را در مردم برمي -تفاوتي شديد يا بي تنفّردوست داشتن،  -هيجاني 
  
  هستند؟» غيرعقالني«آيا هيجانات .1- 2- 5

                                                            
١  . Diffuse Feelings 
٢  . Mood 
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دانستند.  هاي طوالني، هيجانات را اموري منبعث از معده و نه مغز مي مدت
ي تفكر، ريشه در تفكرات باستاني دارد. در سنت انديشه سياسي غرب،  اين شيوه

مانده است. در يك سو استدالل منتظم و عقالني باقي » هيجان«در تقابل با » منطق«
هاي عاطفي و غيرعقالني  ، و در سوي ديگر محرك-امر مطلوب و تحسين شده -
قرار دارند. به عنوان مثال، اين موضوع در  - اموري كه بايد از آنها اجتناب شود -

ي تمايز فرويدي بين نهاد و فرامن روشن است. تفكر در باب هيجان به مثابه امر
  و واقعيت، براي ما بسيار آشنا است. اطّالعاتگيري مبتني بر  مضر براي تصميم

كننده باشد. ديدگاهي بسيار  اين رويكرد ممكن است به صورتي جدي گمراه
سياسي وجود دارد كه اين منظر را به چالش  روان شناسيمتفاوت و محبوب در 

ني يا غيرشناختي دارند. ذاته ماهيتي غيرعقال كشد كه فرايندهاي هيجاني، في مي
هاي سرد در رقابت  هاي گرم اغلب با شناخت يقيناً صحيح است كه شناخت

داند كه رژيم  هستند. هر كسي كه در تالش براي از دست دادن وزن است مي
گويد بايد شكالت و بستني  غذايي همانند با خود جنگيدن است؛ عقل به ما مي

 كند. همانگونه كه استيون ا به ما ديكته مينخريم، در حالي كه اشتها خالف آن ر

ها و  زندگي ذهني اغلب همانند يك پارلمان است. انديشه«كند  اشاره مي 1پينكر
اي كه هريك  احساسات براي به دست گرفتن كنترل در رقابت هستند؛ به گونه

خواهند تماميت وجود شخص را در  خاص هستند كه مي  هايي با استراتژي ملّيعا
همچون –گسيخته  ما همگي با آسيبي كه هيجانات لجام». خود بگيرندكنترل 
توانند بر جاي بگذارند آشنا هستيم. با وجود اين، او معتقد است كه  مي -خشم

مضر نيستند. استيون پينكر با تركيب يك رويكرد شناختي مدرن با  اامهيجانات الز
كند كه ما داراي هيجانات هستيم، چون آنها  دارويني بيان مي ملّيرويكردهاي تكا

به عنوان مثال، ما به ها كارآمد و مفيد هستند.  اند كه در بقاي گونه ثابت كرده
كنيم، چون اين امر ناشي از انگيزشِ  احساس عشق و همبستگي مي نزديكانمان

نيز عشق را برخي  اماتضمين بقاي نسل است. اين ديدگاه رومانتيك نيست، 
دانند؛  ها مي از ساير فرهنگ» تر هيجاني«ها را  دانند. برخي فرهنگ مي» غيرعقالني«

 اما». احساس هاي بي آلماني«يا » تبارهاي زودجوش التين«هاي  براي نمونه، كليشه

                                                            
١  . Steven Pinker 
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ي ابراز احساسات اعضاي آنها  ها فقط در شيوه كند كه تفاوت فرهنگ پينكر استدالل مي
دارد كه تكامل، هيجانات مشابهي را در  شان. او ابراز مي اي احساساست و نه محتو

ي ما در پاسخ به رويدادها، هيجانات يكساني را  ريزي كرده است. همه ي ما برنامه همه
ها به تصوير بن الدن در جاهاي  براي مثال، تفاوت در واكنش –دهيم  از خود بروز نمي

ني براي احساس طيف بسيار مشابهي از ي ما ظرفيت يكسا همه اما، -مختلف دنيا
  ايم. هيجانات را در خود رشد داده

  
  شناخت گرم و شناخت سرد .2- 2- 5

توانند انعكاس فرايندهاي ناهشيار  دارند و گاهي مي» خودكار«هيجانات، كيفيتي 
كه فرايندهاي هيجاني در   در آغاز به اين ايده«كند كه  د. جورج ماركوس بيان ميباشن

 كامالًشد، ولي امروزه  دهند با ترديد بدان نگريسته مي خارج از آگاهي هشيار رخ مي
هاي تعامل هيجان و فرايندهاي شناختي  بنابراين در باب شيوه». پذيرفته شده است

ر كتاب هاي بيشتري بايد صورت گيرند. هرچند خونگ د خاص در سياست، پژوهش
كند  خاطرنشان مي امانيست، » هاي گرم شناخت«اش  ، اولويت پژوهشي»ها جنگ قياس«

زماني كه دين راسك  كه استدالل قياسي عالوه بر شناخت، محتوايي عاطفي نيز دارد:
وزير امور خارجه تصميم گرفت كه خطر در ويتنام شبيه خطر در كره است، اين قياس 

را فرابخواند، بلكه  1»رود يالو«اميان چيني در حال عبور از نه تنها ممكن بود تصوير نظ
  ي اين نظاميان مرموز برانگيزد. همچنين احساساتي منفي را درباره

ي چين در  بيني نكردن مداخله دارد كه او همچنين به خاطر پيش خونگ ابراز مي
ها قياسي را اي جداگانه و به سادگي، بار كرد. ما به شيوه جنگ كره احساس پشيماني مي

هيجاني بسياري برايمان دارد؛ همانگونه كه كره براي جانسون و  اهميتگزينيم كه  برمي
تواند تابعي از  بودگي شناختي مي  دسترس  ي داشت. دراهميتاش چنين  خارجه وزير امور

سياسي اين امر ناديده گرفته شده  روان شناسيدر  اماهاي گرم و سرد باشد،  فرايند
  است.

گيري  در روند تصميم مهمنقشي  -به خصوص ترس –شن است كه هيجانات رو
هايي كه او اغلب با زيردستانش در  ي ويتنام داشته است. يكي از نگراني جانسون درباره

                                                            
١  . Yalu River 
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گذاشت، دورنماي ورود چين به جنگ و در نتيجه، آغاز سهوي جنگ  ميان مي
ها در حالي  شب«بود كه جهاني سوم بود. جانسون به دوريس كيرنز گودوين گفته 

كنم كه در حال  را تصور مي -سربازان –ام، پسرانم  كه در رختخواب دراز كشيده
پايان را از من  بي سؤاالتاي از  پرواز بر فراز ويتنام شمالي هستند و دارند مجموعه

اي، روسيه و چين را  پرسند. اگر يكي از آن اهدافي كه امروز انتخاب كرده مي
روشن است كه اين طرز تفكر ». افتد؟ شود؟ بعد چه اتفاقي مي ه ميتحريك كنند چ

ي هيجاناتي در جانسون  تا حدي مبتني بر قياس كره است، ولي اين مقايسه نشانه
قرار داده بود. تحليل بلما  تأثيراست كه به ناگزير، سياستگزاري او را تحت 

دهد كه هيجانات شرم  ميويتنام نشان  مسألهدر  آمريكادر مورد تصميم  1استينبرگ
ليندون جانسون و ريچارد  و خلفش نيكسون بودند:ليندون جانسون و تحقير، دليل 

نيكسون، بسيار خودشيفته و از احساسات شرم و تحقير رنج برده بودند. اين 
شان به چشم  احساسات كه در بافت كلي ساختارهاي شخصيت خودشيفته

تصميمات اين دو در مورد ويتنام بازي  دهي به ي را در شكلمهمخورد، نقش  مي
  كرد.

ي استينبرگ از اين دو نفر موافق  در حالي كه هيچ كس با تحليل روانكاوانه
اند. يكي  هم نبوده تأثير رسد اين هيجانات بي نيست، وراي اين ترديد، به نظر مي

هاي جانسون كه مدارك متقني نيز در مورد آن وجود دارد اين بود  ديگر از ترس
يي باشد كه در جنگ شكست آمريكاجمهور  نخستين رئيس«ترسيد  كه مي

  ».خورد مي
  
  ار سياسيتهيجانات و رف.3- 2- 5

هيجاني است كه اغلب در رفتار سياسي ديده مي شود. خشم هيجاني  2خشم
منفي است كه در آن سرزنش رفتار نامطلوب و حوادث نامطلوب ناشي از آن به 
سمت فرد يا گروه ديگر فرافكني مي شود. اين امر زماني اتفاق مي افتد كه اهداف 

فته متمركز مي عقيم مانده اند و توجه به مانعي كه بر سر راه هدف قرار گر

                                                            
١  . Blema Steinberg 
٢  . Anger 
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). خشم موجب تمايل به كسب مجدد كنترل، رفع 1993، 1شود(استين، تراباسو و ليواگ
؛ 1977، 3؛ ايزارد1986، 2مانع، و اگر الزم باشد، حمله به منبع آسيب مي شود(فريژا

  ).1991، 4الزاروس
ديگر در سياست اند. هر دو زماني رخ مي دهند  مهم، دو هيجان 5ترس و اضطراب

احساس خطر شود، ولي فرق آنها در اين است كه ترس همراه با تهديدي روشن و كه 
 معموالًمشخص است در حالي كه اضطراب همراه با عدم قطعيت درباره تهديد است. 
وقتي  اماوقتي افراد ترس را تجربه مي كنند، مي خواهند از تهديد اجتناب يا فرار كنند. 

ي دانند چه كنند يا چگونه پاسخ دهند(الزاروس، اضطراب را تجربه مي كنند واقعا نم
1991.(  

، همراه با ادراك قوي تهديد و عواطف و هيجان هاي بسيار 6»دشمن«تصوير 
شديد است. در افراطي ترين شكل، دشمن شيطاني به صورت تغيير ناپذيري انگيزه 
 تجاوز دارد. برخي از هيجان هايي كه از وجود دشمن بر مي خيزد شامل: خشم،
ناكامي، رشك، حسادت، ترس، بي اعتمادي و احتماالً احترام اكراه آميز است. تصوير 

  دشمن، دفاع قوي و پرخاشگرانه را انتخابي منطقي مي سازد.
اند، مانند افتخار  اهميتهيجان هاي مثبتي نيز وجود دارند كه در سياست حائز 
فرصت دستيابي به هدفي  فرد به پيشرفت گروه يا كشورش، يا بروز خوشحالي وقتي كه

فراهم مي شود. مهم  
) خاطر نشان مي سازد كه موقعيت رئيس جمهوري بسيار باالتر از 1972( 7باربر

يك موقعيت عادي است. رئيس جمهوري بر شديدترين و پايدارترين هيجان ها در 
سياست متمركز است. رئيس جمهوري يك رهبر نمادي بوده و شخصي است كه اميدها 

هاي مردم در مورد آينده سياسي آنها را به هم نزديك مي كند. بنابراين، يقيناً در و ترس 
مبارزات انتخاباتي رئيس جمهوري سعي مي شود هيجان انتخاب كنندگان تحريك 
شود. به نظر مي آيد موفقيت در كسب آراء به توانايي رئيس جمهور براي تحريك 

                                                            
١  . Stein, Trabasso and liwag 
٢  . Frijda 
٣  . Izard 
٤  . Lazarus 
٥  . Fear and Anxiety  
٦  . Enemy 
٧  . Barber 
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اب از ايجاد احساسات منفي(ترس و (اميد و غرور) و اجتنبالقوهاحساسات مثبت 
خشم) وابسته است. در واقع، اميدواري هاي رؤساي جمهور احساس هايي قوي 
ايجاد مي كند. به عالوه از داوطلبان رياست جمهوري خاص نيمرخ هاي متمايزي 

از ادوراد كندي  1980از پاسخ هاي عاطفي استنباط مي شود. براي مثال در سال 
استنباط  حتيناكامي و نارا اساساًر حالي كه از جيمي كارتر خشم و غم، د اساساً

  ). 1982شد(آبلسون و ديگران، 
  
  نگرش سياسي و چگونگي تغيير آن.3- 5
  نگرش.1- 3- 5

كه فرد را براي انجام دادن كنش » حالتي ذهني«را  1) نگرش1935آلپورت(
مي سازد و جزو متغيرهاي واسط و مشاهده نشدني است، تعريف مي  آماده

نگرش به طور «). وي همچنين در تعريف آن مي گويد:1379كند(تاپيا و همكاران، 
اليت ذهني و دگي رواني عصبي براي فعآماضمني داللت دارد بر نوعي 

رواني  آمادگي«). كرج نيز چنين تعريفي ارائه كرده است:1371آلپورت، »(جسمي
با هيجان هاي  معموالًفرد براي رو به رو شدن با چيزها و واكنش به آن هاست كه 

و عنصر  3، عناصر عاطفي (هيجاني)2خاص همراه است و شامل عناصر شناختي
و همكاران نيز آن  ). آالفيليپ1347(كرچ و همكاران، » است 4براي عمل آمادگي

نسبت به موضوع معيني مي دانند. جهت گيري كلي و ارزش گذاري «را به معناي 
مثالً موافق يا مخالف چيزي بودن، چيزي را خوب يا بد دانستن، درست يا غلط 

  ).1379و همكاران،  5تاپيا»(پنداشتن و غيره
اين موضوع كه نگرش ها چگونه شكل مي گيرند و چگونه تغيير مي كنند، 

را مي توانند با پيش بيني است؛ زي مهمبراي رهبران، سياستمداران و ديگران بسيار 
گذاري مورد نظر را اعمال كنند. از ميان  تأثيررفتار سياسي ديگران، اقدام مناسب و 

                                                            
١. Attitude 
٢. Cognitive 
٣. Feeling 
٤. Action Tendency 
٥. Claude Tapia 
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، تعلق به گروه خاص و اطّالعاتعوامل مختلفي كه در ايجاد نگرش ها مؤثرند، نيازها، 
  ). 1389، نقل از برزگر، 1992اند(الشيخ، مهمشخصيت، چهار عامل 

  
  رش سياسياجزاء نگ.2- 3- 5

هر نگرش داراي سه جزء يا ركن شناختي، عاطفي (هيجاني) و رفتاري است. 
بسته به اين  اماغالب پژوهشگران عناصر و ترتيب آن را به همين صورت نقل كرده اند؛ 

كه نگاه پژوهشگر نسبت به سياست و رفتار سياسي مثبت باشد يا منفي، ترتيب ذكر اين 
الً اگر تلقي روان شناس سياسي آن باشد كه دنياي سه ركن جا به جا مي شود. مث

سياست واقعي، دنيايي غير عقاليي است، ترتيب آن ها عبارت مي شود از جزء عاطفي، 
 اهميتجزء شناختي و جزء رفتاري؛ يعني جزء عاطفي در صدر قرار مي گيرد و 
ران، نظير بيشتري مي يابد. به طور مثال برخالف اكثر پژوهشگران، آالفيليپ و همكا

وجه غالب نگرش را وجه عاطفي مي دانند و بنابراين در ذكر سه  1روزنبرگ و هاولند
  مؤلفه، ابتدا از بعد عاطفي ياد مي كنند:

  قبلي براي ارزش گذاري مثبت يا منفي موضوع)؛ آمادگيبعد عاطفي( -
  بعد شناختي(باور يا شناخت هاي فرد در مورد موضوع)؛ -
). تعريف 1379بعد رفتاري(نحوه رفتار فرد نسبت به موضوع)(تاپيا و همكاران،  -

مورد اجماع روان شناسان  تقريباًبر سه ركني بودن نگرش،  تأكيدسه عنصري و 
اجتماعي قرار گرفته است. عنصر شناختي شامل اعتقادات و باورهاي شخص درباره 

نوعي احساس  معموالًآن است كه  يك شيء يا انديشه است. عنصر احساسي يا عاطفي
دگي عمل به تمايل ما براي آماعاطفي و هيجاني در ما بر مي انگيزد و عنصر 

پاسخگويي به شيوه اي خاص اطالق مي شود. به طور مثال نگرش يك شخص نسبت 
به يك شخصيت سياسي ممكن است حاوي اين شناخت باشد كه او يك شخصيت 

ت. از نظر عاطفي، شخص شيفته سخنراني هاي بسيار سياسي باالس مسياسي داراي شَ
جذاب اوست و به شدت مسحور او قرار مي گيرد. بخش رفتاري اين نگرش آن است 

ده مالقات و مشتاق حضور در جلسات سخنراني آن شخصيت آماكه شخص همواره 
  ).1375است(كريمي، 

                                                            
١. Rosenberg   & Hovland   
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  در اينجا اين سه جزء را توضيح بيشتري مي دهيم:
  

   ختيجزء شنا .الف
عبارت از اعتقاداتي است كه شخص درباره موضوع نگرش دارد. به طور مثال 

ي است كه شخص درباره نظريه اطّالعاتنگرش فردي درباره كمونيسم شامل 
ترين اين شناخت ها آن  مهمماركس و روسيه شوروي يا چين كمونيست دارد. 

به خوبي يا بدي جنبه هاي همراه اند. مثالً اعتقاد » ارزيابي«هايي است كه با نوعي 
مختلف كمونيسم: آيا رژيم كمونيستي به اشخاص آزادي مي دهد يا مخالف آزادي 
است، آيا بشر را به سوي صلح يا به سوي جنگ مي كشاند و از اين قبيل(كرچ و 

اشاره مي كند.  اطّالعات). اين شناخت سياسي به فرايند پردازش 1347همكاران، 
كه كسب آگاهي مي كند به رويدادها معنا مي دهد،  يعني فعاليت هاي ذهني

فعاليت سياسي را درك مي كند و بينش هاي منسجم درباره واقعيت سياسي عرضه 
مي نمايد. آنان موارد خاص را به اصول كلي ربط مي دهند و رويدادهاي عيني را 
در پرتو ايده هاي انتزاعي درك و از اصول نظري كلي نتايجي مشخص استنتاج 

سياسي را ذخيره مي نمايند و  اطّالعات). انسان ها 1380ي كنند(اپتر و آندريين، م
ي را به ياد مي آورد كه اطّالعاتبه ياد مي آورند. البته تجربه نشان مي دهد مردم 
درباره ماليات بر درآمد  آمريكابيشتر براي آنان قابل درك باشد؛ مثالً مردم 

تا سياست پولي بين المللي يا كنترل سالح  بيشتري به خاطر مي آورند اطّالعات
سياسي متضمن عمل بر مبناي  اطّالعاتهاي تسليحاتي در سطح جهان. پردازش 

و باورهايي است كه از حافظه بازيابي مي شوند و آن را از مرحله نگرش  اطّالعات
  به مرحله عمل سياسي مي رسانند.

  
  جزء احساسي .ب

مربوط به احساسات و شورهايي است كه موضوع در شخص برمي انگيزد. 
موضوع ممكن است خوشايند يا ناخوشايند باشد. محبت را برانگيزد يا ترس و 

). جنبه احساسي نگرش هاست كه به آن ها از 1347نفرت را(كرچ و همكاران، 
قع در اين در وا» انگيزش«خاص مي بخشد. بنابراين  اهميتلحاظ انگيزش رفتار 
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بعد جايگاه يابي مي شود. مثالً فرد مؤمن به دين كاتوليك، آداب و رسوم كاتوليك در 
او احساس و شور خاصي بر مي انگيزد و شيفتگي، تحسين و احترام در او پديد مي 
آورد. بر عكس كسي كه به اين آيين اعتقادي ندارد، اين آداب و رسوم ممكن است به 

  احساس ريشخند برانگيزد و يا هيچ احساسي ايجاد نكند. نظرش مضحك آيد و در او
  
  دگي براي عملآما. جزء ج

نگرش به » موضوع«مي كند كه در برخورد با  آمادهاين جزء نگرش، شخص را 
داشته باشد، » نگرش مثبت«نحو معيني رفتار نمايد. اگر شخص نسبت به موضوعي 

از موضوع نگرش خود حمايت  ده است كه كمك كند، پاداش دهد و ستايش كند وآما
خواهد بود  آمادهداشته باشد، » نگرش منفي«نمايد. بر عكس اگر نسبت به آن موضوع 

 ملّتكه بدگويي كند و آزار برساند و كيفر دهد و نابود كند. مثالً اگر شما نسبت به 
نان ايد آنان را به دوستي برگزينيد و به آ آمادهبيگانه اي نگرشي موافق داشته باشيد، 

كمك كنيد و با مساوات با آنان رفتار نماييد. ليكن اگر نگرش شما ناموافق باشد، ميل 
تان آن خواهد بود كه از آنان پرهيز و از دوستي با آنان احتراز كنيد و رفتاري تحقير 

  آميز با آنان داشته باشيد. 
  
  ويژگي هاي نگرش سياسي.3- 3- 5

ها و عناصر سه گانه اش وجود  الف)سازه اي فرضي است و وراي وجود مؤلفه
  عيني ندارد و قابل مشاهده و اندازه گيري كمي نيست.

  ، شخص، رويداد و موقعيت است.ب)هر نگرش معطوف به يك شئ
  ج)هر نگرش داراي يك بعد ارزيابي يا ارزيابي كننده است.

افراد نگرش  معموالًداراي ثبات و دوام قابل توجهي است.  معموالًد)هر نگرش 
خود را تا در معرض فشار زياد يا مبارزه جدي قرار نگيرند، تغيير نمي دهند. مثالً وقتي 

اين عبارت اول آن » من با هر كاري كه فالن سياستمدار انجام دهد، موافقم«ما بگوييم:
كه در مورد يك شخص است. دوم آن كه جنبه ارزشيابانه دارد(با او موافقم) و سوم آن 

اين عبارت برمي آيد كه عقيده ما درباره او داراي ثبات نسبي است(كريمي، كه از 
1375.(  
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ه)نگرش اكتسابي است و به تدريج بوجود مي آيد و ريشه در آموزش و 
  باشد.» غريزه اجتماعي«شخص دارد و از اين رو نمي تواند يك » تجربه«

ين و)نگرش به سوي تحقق برخي اهداف و ارزش ها معطوف است و از ا
  نظر با بازتاب هاي ساده و شرطي شده تفاوت دارد.

ي رفلكسي (خود به خودي) و روزمره لمز)نگرش به هيچ وجه ع
  ).1371نيست(آلپورت و جونز،

از ميان عناصر تشكيل دهنده، عنصر عاطفي و از ميان ويژگي ها، ويژگي 
ني كه ترين مؤلفه هاي نگرش ها را تشكيل مي دهند. مثالً كسا مهمارزشيابي 

تهديد يك گروه مخالف را جدي ارزيابي كنند. براي اعطاي فرصت مبارزات 
انتخاباتي از قبيل برگزاري راهپيمايي، اجتماع و سخنراني براي مردم در راديو و 

  ).1380تلويزيون به آن گروه تساهل نشان نمي دهند(اپتر و آندرين،
  
  عوامل مؤثر در تغيير نگرش سياسي.4- 3- 5

رسوب تجارب شخص هستند، به جهان او شكل مي دهند و نگرش ها كه 
در آن ثبات ايجاد مي كنند. ليكن آدميان نمي توانند پيوسته در جهان دروني خود 
مقيد باشند؛ زيرا جهان بيروني پيوسته در حال تغيير است و اشخاص به درجات 

ن پاسخ مي دهند و خود را با آ ،مختلف نسبت به اين تغييرات جهان بيروني
سازگار مي كنند. از اينجاست كه شخص احساس مي كند نگرش هاي او نيز، به 

). در اينجا ما 1389سختي يا به آساني و با رغبت يا به جبر، تغيير مي كند(برزگر، 
گذار در تغيير نگرش بويژه نگرش سياسي مي تأثيرترين عوامل مهمبه برخي از 

  پردازيم:
  
 نگرشالف. 

خود نگرش و ويژگي هاي آن يكي از عوامل اثر گذار در تغيير پذيري آن 
هرچه نگرشي افراطي تر، شديدتر و با اعتماد بيشتري مورد قبول  معموالًاست. 

است و تغيير آن سخت است. همچنين در  تحولشخص باشد، كمتر در معرض 
نگرش اجزاء يك نگرش، تمايلي هست كه با يكديگر متجانس باشند. نظام 
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مي كنند. بر عكس، نظام  تأئيدپايداري بيشتري دارد، زيرا اجزاء آن يكديگر را  ،متجانس
نگرش نامتجانس كه اجزاء آن با يكديگر هماهنگ نيستند، يكديگر را ضعيف مي كنند 

فاق مي افتد. به عالوه دگرگون شدن نگرشي كه و در نتيجه تغيير نگرش به آساني اتّ
ش هاست به آساني صورت مي گيرد. يعني نگرشي كه با خود جزئي از خوشه نگر

نگرش هاي ديگر در همان خوشه، هماهنگ است با سهولت بيشتري در جهت موافق 
تغيير مي كند. مثال فردي كه هوادار جناح خاصي است اگر با يكي از سياست هاي 

صوص بخ مسألهاقتصادي آن موافق نباشد، ممكن است به آساني نگرش او نسبت به آن 
نيز تغيير كند و موافق شود و به هماهنگي با ساير نگرش ها تمايل پيدا كند. بين نگرش 
ها از حيث اساسي يا غير اساسي بودن تفاوت وجود دارد. برخي از نگرش ها اساسي 
است، يعني منعكس كننده ارزش هاي حياتي فرد است و با نيك و بدي كه بدان اعتقاد 

اساسي شخص است و مورد  اخالقينگرشي كه نتيجه اعتقاد بنيادي دارد، مرتبط است. 
قبول فرهنگ اجتماعي اوست با دشواري فراوان در جهت ناموافق تغيير مي كند. مانند 

  اعتقاد فرد به قصاص به عنوان يك ارزش و الزمه عدالت كه به دشواري تغيير مي كند.
  
 شخصيت  . ب

بستگي دارد از جمله هوش رابطه ميان شخصيت و تغيير نگرش به عوامل مختلفي 
افراد. تفاوت هوشي ميان افراد، آنان را از لحاظ قابليت در مسائل اجتماعي جديد و در 
نتيجه تغييرپذيري نگرش ها متفاوت مي كند. افراد باهوش تر از توان تغيير پذيري 
بيشتري برخوردارند. به طور مثال گفته شده است كه درك اخبار مربوط به كارهاي 

عمل دشوار ذهني است و آن كس كه توان ذهني بيشتري دارد، بهتر مي تواند  دولت،
آنها را درك كند. بنابراين ميان هوش و اطالع از كارهاي دولت رابطه وجود دارد. افراد 

الع از كار دولت، غالباً ضريب هوشي كمتري دارند. شخص كم هوش تر در كم اطّ
مي  متأثرر تغيير نگرش او انجام مي شود، عوض از تبليغات(پروپاگاندا) كه به منظو

گردد؛ زيرا قدرت سنجش مطالب و بازشناسي درست از نادرست در او ضعيف است و 
  ).1347قدرت همرنگ جماعت شدن در او قوي تر است(كرچ و همكاران، 

  
  هيجانج.
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ي دارد. پژوهش هاي مهمهيجان ها و بيدار كردن آنها در دنياي سياست نقش 
مكاران و كاچيويو و همكاران نشان مي دهد كه جمعيت هايي كه هاولند و ه

تحصيالت كمتري دارند، پيام هاي هيجاني را زودتر مي پذيرند. سياستمداران هم 
وقتي مي خواهند بر نگرش هاي سياسي مردم اثر بگذارند، بر هيجان ها به ويژه 

از تبعات  متوسل مي شوند. به هر تقدير ترس از دشمن خارجي يا» ترساندن«
اختالفات سياسي و ايجاد ناامني، در متقاعدسازي يا تغيير نگرش سياسي اثرگذار 
است. همانند ترساندن رانندگان با نشان دادن تصاوير وحشتناك الشه هاي اتومبيل 

اط مؤثر حتيهاي تصادف كرده و اجساد در پارچه پيچيده كه بي ترديد در رعايت ا
  ).1381است(بدار، 

شكال گوناگون بر تغيير نگرش هاي سياسي جنسي نيز در اَهيجان هاي 
اثرگذار است. ترويج ابتذال فرهنگي قهراً نگرش هاي سازگار خود را مي طلبد و 

باشد. فراتر از آن  راين امر ممكن است در رفتارهاي سياسي متفاوت اثرگذا
دارد،  عاطفه، هيجان و احساسي كه نسبت به يك عقيده يا موضوع يا نامزد وجود«

موجب مي شود كه فرد از حزب، نامزد انتخاباتي يا سياستي خاص حمايت كند يا 
ت سياسي و رفتارهاي تحوال). فهم بسياري از 1374رني، »(با آن مخالفت ورزد.

سياسي نظير خشونت هاي سياسي و نسل كشي ها بدون توسل به هيجان ناممكن 
 حتّيو  اطّالعاتپردازش است. هيجان ها آشكارا بر ركن شناختي نگرش و 

  ).1386تصميم گيري اثرگذار است(كاتم و همكاران، 
  

  پرسش هاي مروري
 آيا هيجانات غير عقالني هستند؟ .1

 شناخت گرم و شناخت سرد در عرصه سياست چه نقشي ايفاء مي كنند؟ .2

 اجزاء نگرش سياسي كدامند؟ .3

 عوامل اثر گذار در تغيير نگرش سياسي چند مورد هستند؟ .4

  
  هاي چهارگزينه ايپرسش 



  سياسي  شناسي روان     131
 

بك در بررسي اقدامات خشونت بار بر كدام جنبه به عنوان عامل آن تأكيد  .1
 دارد؟

  الف)هيجاني            ب)شناختي            ج)عاطفي          د)هر سه مورد
احساساتي كه از واكنش به چيز يا شخص خاصي نشأت مي گيرند چه نام  .2

 دارند؟

  الف)احساسات خاص                 ب)احساسات پراكنده 
  ج)تفكر                                          د)هيجان

 خود ناميده است؟» سگ سياه«كدام سياستمدار افسردگي را  .3

  الف)كلينتون            ب)ريگان            ج)توني بلر          د)چرچيل
 با هيجان قرار دارد؟» تقابل«م موضوع در در سنت انديشه سياسي غرب كدا .4

  الف)منطق         ب)شناخت گرم         ج)عواطف          د)شناخت سرد
رئيس جمهور  –كدام هيجان نقشي مهم در روند تصميم گيري جانسون  .5

  درباره جنگ ويتنام داشت؟ -آمريكا
  سينالف)غرور            ب)انتقام            ج)ترس          د)تح

......... با تهديد مشخص همراه است و ............. با عدم قطعيت درباره تهديد  .6
 توأم است.

  اضطراب-ترس                                         ب)ترس–الف)اضطراب
  خشم-نفرت                                                   د)نفرت-ج)خشم

بر شديدترين و پايدارترين هيجانات در سياست از نظر باربر كدام موقعيت  .7
 ؟متمركز است

  الف)نخست وزيري     ب)وزير جنگ     ج)رهبري    د)رئيس جمهوري
 از نظر آلپورت نگرش يك ........... است. .8

  الف)هيجان         ب)حالت ذهني            ج)تفكر              د)رفتار
 ان وجه غالب نگرش لحاظ كرده اند؟هاولند و روزنبرگ كدام بعد را به عنو .9

  الف)بعد شناختي    ب)بعد رفتاري    ج)بعد عاطفي    د)بعد احساسي
نگرش » موضوع«مي كند كه در برخورد با  آمادهجزء نگرش، شخص را  كدام .10

 ؟به نحو معيني رفتار نمايد
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  الف)احساسي       ب)آمادگي براي عمل       ج)شناختي         د)رفتاري
  
  
  
  
  
  

 6فصل

  زيست شناسي، مغز و شناخت
  

س ها، ناكامي أدر دنياي سياست، پارانويا مانند زنگار عمل مي كند. ي
ها و سرخوردگي هاي ناشي از خيانت، انسان را كم كم از داخل مي 
پوساند. براي اينكه به شرافت و درستكاري فرد، زماني كه در 

باشيد، بايد به حس راهروهاي قدرت رفت و آمد مي كند، ايمان داشته 
  خوش بيني منحصر به فردي مجهز باشيد.

  پاسكال دوسوتر
  

  هدف كلي
آشنايي با فرايندهاي شناختي و زمينه هاي وابسته آن مثل زيست شناسي و 

  مغز و تأثير آنها بر جهان سياست و رفتار سياسي
  

  هدف هاي يادگيري
  فصل بتوانيد: رود پس از مطالعه اين  محترم انتظار مي دانشجوياز شما 

 زيست سياسي را تعريف كنيد. .1

 بخش هاي مختلف مغز كه با رفتار سياسي مرتبط اند را توضيح دهيد. .2

نتايج يافته هاي بدست آمده درباره پاسخ هاي هيجاني مغز نسبت به مسائل  .3
 سياسي را شرح دهيد.
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آزمايشات صورت گرفته درباره پاسخ هاي هيجاني مغز نسبت به مسائل  .4
 شرح دهيد. سياسي را

 تأثير فرايندهاي شناختي بر رفتار سياسي را شرح دهيد. .5

  نظريه انسجام شناختي را با ذكر مثال شرح دهيد. .6
  نظريه اسناد را با ذكر مثال شرح دهيد. .7
  چگونگي ارتباط نظريه طرحواره با سياست را با ذكر مثال توضيح دهيد. .8
  سياسي را بيان كنيد. -تأثير استدالل قياسي در خصوص رويدادهاي تاريخي  .9
  
  مقدمه.1- 6

معموالً دو فرايند مرتبط و به هم وابسته اند. شناخت به طور  1شناخت و هيجان
كلي فرايند و كاركرد ذهني پيچيده اي است كه غير قابل مشاهده است. هيجانات نيز به 

ما جلوه گر مي شوند. از اين  2»زبان بدن«به اَشكال و جلوه هاي گوناگون در رفتار و 
رو اين دو بر كليت زندگي و رفتار ما اثرگذار هستند و به تبع در رفتار و تصميم گيري 
سياسي ما نيز نقش محوري دارند. در فصل قبل نقش هيجان در سياست را بررسي و 

  ازيم.مطالعه كرديم. در اين فصل برآنيم تا به مقوله شناخت و زمينه هاي وابسته آن بپرد
  
  زيست شناسي.2- 6

بررسي ادبيات سياست نشان مي دهد، نظريه پردازان سياسي هر كدام به گونه اي 
در كتاب  3»افالطون«كرده اند.  تأكيدبر ماهيت زيست شناختي رفتار سياسي 

سه نوع طبع انساني متفاوت وجود دارد و ساختار  اساساًمي كند كه  تأكيد 4»جمهوريت«
نهايي آرمان شهر خود را بر اساس ظرفيت هاي سياسي متفاوت مربوط به هر طبع قرار 

انسان ماهيتاً «روي اين فرضيه بحث مي كند كه  6»سياست«در كتاب  5»ارسطو«مي دهد. 
. بردگان 1دهد:و بعد دو فرضيه زيست شناختي ديگر ارائه مي » موجودي سياسي است

                                                            
١. Cognition & Emotion 
٢. Body Language 
٣  . Plato 
٤  . Republic 
٥  . Aristotle 
٦  . Politics 
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به واسطه ماهيت زيست شناختي خود بردگي مي كنند و احتماال به همين دليل به 
. زنان به خاطر ساختار زيست شناختي متفاوت خود 2گونه معمول ستيزه جوترند. 

  از نظر عقالني از مردان پائين ترند.
 هايي آن است كه ماهيت انسان طبيعي است؛ و بخش زياديتأكيدقائده چنين 

از تفاوت هاي عمده ميان فيلسوفان و مكاتب فلسفي به همين موضوع بر مي 
ي براي توصيف و تحولمفاهيم بكار رفته در كردارشناسي، زيست اجتماعي و   گردد.

با استنباط از  تقريباًتوضيح رفتار حيوانات و ارتباط آن با رفتار سياسي انسان، 
انسان به  1»رفتار سياسي«هاي اصلي  عالقه افراد در حال مطالعه عناوين و موضوع

دست مي آيد. در ميان اين مفاهيم سلطه جويي، فرمانبرداري، پرخاشگري، نوع 
دوستي و ايجاد قلمرو قرار دارد كه ظاهراً معادل هايي انساني نيز دارد. كار بر روي 
اين مفاهيم ما را با موضوع هايي بزرگ از قبيل ماهيت انسان، جنگ، پرخاشگري، 

  ). 1385ادهاي سياسي و منشأ سلسله مراتب سياسي ارتباط مي دهد(تمدني، تض
براي هر گونه، يك الگوي  تحولفرض اساسي كردارشناسي آن است كه 

، تحولرفتاري معين بوجود مي آورد. اين الگوي رفتاري در طي ميليون ها سال 
فتاري عبارت كاركردي در جهت بقاي گونه پيدا مي كند. بعضي از اين الگوهاي ر

 است از: النه سازي، شكار، دفاع، اظهار عشق، جفت گيري، مراقبت از كوچك
ترها، و ارتباط با همنوع. مطمئناً اين دستور العمل ها كه به گونه ژنتيكي انتقال مي 

بر رفتار تغيير مي كند.  تأثيريابد از يك نوع جاندار به نوع ديگر، به ميزان 
ميان اشكال پائين تر حيات تغيير ناپذيرتر و غيرقابل  دستورالعمل هاي ژنتيكي در

ي در سطح باالتري قرار مي تحولهمچنانكه يك گونه در نردبان  اماكنترل تر است. 
گيرد، پاسخ هايي را نيز ياد مي گيرد و تنوعي از پاسخ به شرايط در حال تغيير 

اندار، دستور العمل محيط را بكار مي بندد. با وجود اين، از خزنده گرفته تا پست
  ي در رفتار همه جانداران دارد.مهمهاي ژنتيكي سهم 

در مورد انسان نيز صادق است؟ از نظر كاربردي همه  مسألهآيا اين 
مي كنند كه انسان نيز محصول انتخابي  تأكيدكردارشناسان پاسخ مثبت مي دهند و 

                                                            
١. Political Behavior  
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ست شناختي مشابه اشكال ، انسان ها را نيز موضوع قوانين زيتحولمشابه است؛ يعني 
  ديگر حيات قرار داده است.

  
  زيست سياسي.1- 2- 6

مفهومي است كه سعي مي كند با بكارگيري مفاهيم و فنون زيست  1زيست سياسي
شناختي درك بهتري از پديده هاي منبعث از رفتار سياسي انسان ها ارائه كند. زيست 

مي پردازد. موضوع مورد مطالعه  مهماجتماعي نيز چشم انداز ديگري است كه به اين 
اين چشم انداز نوع دوستي و تعاون است. به نظر طرفداران زيست اجتماعي نوع 

) ممكن است 1977( 2دوستي يك رفتار فداراكارانه به نفع ديگران است. به تعبير كورت
يي از آزادي، نوعي بيان ژنتيكي نوع دوستي باشد. آمريكابخشي از حمايت شهروندان 

مي گويد اجازه عمل آزاد به ديگران ممكن است با اميال خود شخص در تضاد  كورت
رأي به سياهان، به معني  قرار گيرد. براي مثال به نظر طرفداران تبعيض نژادي دادن حقّ

كاهش قدرت و موقعيت آنهاست. به نظر آنان اينكه به يك سياه اجازه داده مي شود 
آنهايي كه به زيست سياسي عالقمندند است. ، شكلي از رفتار نوع دوستي رأي دهد

تالش زيادي كرده اند تا توضيحاتي زيست شناختي از تظاهرات پرخاشگرانه انسان 
 4ي مفصلي از پرخاشگري ارائه كرد. واينرتحول) تحليل 1973(3ارائه كنند. كورنينگ

عالقمند شد و فرض كرد كه انسان ذاتاً  5»خشونت سياسي«)، به كنترل 1972(
رخاشگر است؛ او مي گويد اين واقعيتي است كه براي حل پرخاشگري انسان بايد آن پ

رساندن ظهور پرخاشگري،  حداقلرا پذيرفت. در ميان پيشنهادهاي واينر براي به 
) يك چارچوب 1981( 6پيشنهاد ايجاد واحدهاي سياسي كوچك قرار دارد. استريت

كند، به نظر او تنها كاركرد نظام هاي  زيست اجتماعي سازگار با اين محتوا ارائه مي
سياسي دفاع از اعضاي خود در برابر حمالت دشمن است؛ به نظر استريت نيروي 

                                                            
١  . Biopolitics 
٢  . Kort 
٣  . Corning 
٤  . Weiner 
٥  . Political Violence 
٦  . Strate 
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؛ روس، 1982، 1اصلي رفتار سياسي تضادهاي بين گروهي است(شونچسك و بويد
1981.(  

  
  مغز.3- 6

 2ها سال پيشرفت كرده است. همانگونه كه وستن ونميليمغز انسان در طي 
ساختار مغز، لحاف چهل تكه و ظريفي از مدارهاي متصل به هم «اشاره دارد، 

توان آن را  ، مي3هاي بيروني مغز به طرف نخاع شوكي با حركت از اليه». است
ي ابتدايي مغزي كه امروزه  نسخه -4ي مغزي كرد. نخست، ساقه» شناسي باستان«

هاي اساسي  داد و سائق ميرشد يافت كه اجازه تفكر و احساس را به ما  -داريم
رشد پيدا كرد. وستن خاطرنشان  5كرد. پس از آن مخ مانند گرسنگي را تنظيم مي

ي  تري منجر شد كه براي تجربه تكامل بيشتر، به ساختارهاي عالي« :سازد كه مي
، يكي از اين ساختارها است كه 6قسمت بادامي شكل». هيجان در ما حياتي هستند

هاي هيجاني ما از جمله تشخيص و پاسخ به تظاهرات  ردازشدرگير بسياري از پ«
شمردن رخدادها از نظر هيجاني، ايجاد شور ناشي از  مهمهيجاني ديگران، 

 ».ي هيجاني و مرتبط ساختن احساس ترس با رخدادها است تجربه

مغز انسان شبيه چاقوي نظامي سويسي است كه هر يك از اجزاي آن كاركرد 
نظر ديگر، عملكرد آن شبيه تفكيك قوا است؛ به اين معني كه به خاصي دارند. از م

ها به صورت يك كل  ي بخش رغم مشخص بودن وظايف هر بخش، همه
مقايسه » نظام سياسي فدرال«كنند. وستن مغز را با  يافته و يكپارچه عمل مي سازمان

تكامل بويژه آنهايي كه در مراحل ابتدايي  –كند. هريك از نواحي خاص آن  مي
كند. به  ، به عنوان مركز اختصاصي عملكردي خاص فعاليت مي-مغز پديد آمدند

شود، در  فعال مي تعنوان مثال قسمت بادامي شكل در هنگام ترس و عصباني
مناطق ديگر در فرايندهاي متفاوتي  امانقش دارد.  تنفّرحالي كه انسوال در ايجاد 

                                                            
١  . Schonscheck and Boyd 
٢  . Drew Westen 
٣  . Spinal Cord 
٤  . Brain Stem 
٥  . Cerebrum 
٦  . Amygdala 
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سازد. همانگونه  لي براي فهم آنها را دشوار مياي ك نقش دارند كه اين امر، ايجاد قاعده
  كند: كه وستن بيان مي

شناسان مغز را  هر ساختار مغزي به تنهايي يك كاركرد دارد. هر چه بيشتر عصب 
هاي ذهني از طريق فعاليت و  ي واكنش يابيم كه همه كنند، ما نيز بيشتر درمي مطالعه مي

  ي مغز گرفته تا مدارهاي لوب يي ساقهاز مدارهاي ابتدا -همكاري مدارهاي مغزي 
  افتند.  اتفاق مي -پيشاني كه حاصل تكامل متأخر ما هستند

ها تا فرق  قرار دارد. اين ناحيه از پشت چشم 2در قسمت باالي مخچه 1قشر مخي
نيز مشهور است. اين بخش، نقش  3مغز يابد كه به قشر پيشاني يا پيش سر امتداد مي

هاي قشر مخي، قشر پيشاني  منطقي بر عهده دارد. به باال و گوشههاي  ي در پردازشمهم
افتد كه انسان، تصميمي آگاهانه  اغلب هنگامي به كار مي«شود و  نيز گفته مي 4جانبي

است كه در بررسي سود و زيان يك كنش، » مدار منطقي«اين بخش، نوعي ». گيرد مي
ست. ا» سرد«هاي استداللي  ر فرايندكند. اين ناحيه از مغز درگي را بازي مي مهمنقشي 

وجود دارد كه با هيجانات و استدالل  5سري مغز ناحيه ي ديگري به نام قشر پس
رسد اين ناحيه  سر و كار دارد. به نظر مي - مد نظر ما» گرم«يا همان شناخت –هيجاني 
  ي فرايندهاي سرد و گرم شناختي است. واسطه
  نتايج يافته ها.1- 3- 6

ساختار مغز انسان بر تفكر و رفتار سياسي  تأثيركننده  تأئيدچند پژوهش 
ساختار  تأثير مسألهمي كند كه با  تأكيد) 1981). جي شوبرت (1982، 6است(مانهايم

مغز بر تصميم گيري هاي يكپارچه منطقي مخالف است؛ زيرا مغز انسان براي دريافت 
ني معني دار باشد، برنامه ريزي انتخابي محيط بسته به اينكه محرك براي فرد از نظر ذه

داده هاي مخدوش گرفته مي شود.  علّتشده است. ظاهراً تصميم گيري هاي غلط به 
) نيز منطقي بودن رفتار سياسي انسان را مورد پرسش قرار مي دهد. او 1982پترسون (

 اخير اطّالعاتدرباره سه گانه بودن مغز و  7بر اساس مفهوم بسيار جذاب پائول مك لين
                                                            

١  . Cerebral Cortex 
٢  . Cerebellum 
٣  . Prefrontal Cortex 
٤  . Dorsolateral Prefrontal Cortex 
٥  . Ventromedial Prefrontal Cortex 
٦  . Manheim 
٧  . Paul Maclean 
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ساختار سه گانه مغز «مي كند: تأكيددر مورد شيمي مغز و روان شناسي شناختي 
پترسون تحريف را به  .»به تمايل طبيعي انسان براي فرضيه سازي منجر مي شود

يت هاي انتزاعي انسان اسناد مي دهد، به نظر او انسان فرض هاي انتزاعي را خلّاق
  ).1981، 1مي كند(پتمنكوركورانه از آن طرفداري  حتّيقبول كرده، 
) به احتمال اولين دانشمند علوم سياسي است كه ريشه روان 1980( 2ديويس

شناختي پرخاشگري را بررسي كرده است. او در اين مورد به ساختار مغز و 
همچنين عوامل هورموني توجه دارد. ديويس چارچوبي دقيق با پيش فرضي 

) 1972) و كورينگ و كورينگ (1978( 3نوروفيزيولوژيكي ارائه مي كند. استژن گا
براي توضيح ظهور خشونت، ادبياتي را كه بر پيوند  تحولهمانند بحث 

پرخاشگري و مغز تمركز دارد، خالصه كرده اند. بعضي ديگر از عالقمندان زيست 
شناخي، كاركردهاي تخصصي نيمكره هاي مغز روي رفتار سياسي را مورد بررسي 

ه چپ در قرار داده اند. نوروفيزيولوژيست ها اعتقاد دارند كه در اكثر افراد، نيمكر
و فرايندهاي منطقي تخصيص يافته و نيمكره راست فرد را بيشتر  4»تحليلي«مسائل 

و تفكر اشرافي مستعد مي كند. مردان عموماً، به ويژه نخبگان  5»كل نگري«به 
نيمكره چپ مغز قرار دارند. بنابراين نخبگان مرد تمايل به  تأثيرسياسي مرد، تحت 

  دارند. تفكر تحليلي در مقابل كل نگري
  
  چند آزمايش.2- 3- 6

اي دموكرات به نام جان گراهام را زير  دهنده كاپالن، فريدمن و ياكوبوني رأي
هاي هيجاني او، به وي تصاويري  قرار و براي برانگيختن پاسخ 6آي  رآ ام ماشين

كه در آنها از تصاوير  -طراحي شده نشان دادند. تبليغات كمپين انتخاباتي بوش 
و همچنين كليپ تبليغي مشهور ليندون  -سپتامبر استفاده شده بود  11حوادث 

، از 7»بگرداني گل آفتا دسته«ميالدي به نام  1964جانسون در انتخابات سال 
                                                            

١  . Pettman 
٢  . Davies 
٣  . Stegenga 
٤  . Analytical 
٥  . Holistical 
٦  . Magnetic Resonance Imaging 
٧  . Daisy Chain 
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دهندگان  ي تصويري ساير رأي ي اين تصاوير بودند. آنها پژوهش شان را با مطالعه جمله
جمهوريخواه و دموكرات دنبال كردند و تصاوير جورج دبليو بوش و جان كري را به 

ميالدي يعني زماني كه تنور  2007آنها نشان دادند. ياكوبيني و همكارانش در سال 
ي  نفر سوژه 20شد از  ميالدي تازه داشت گرم مي 2008ي سال تبليغات انتخابات
دهندگاني  ي خودشان، رأي مرد آزمون گرفتند كه به گفته 10زن و  10مطالعاتي شامل 

بودند. او و همكارانش همچون قبل، تصاوير متحركي از نامزدهاي مختلف را  »شناور«
همچنين از آنها خواستند كه براي اي به اين افراد نشان دادند.  هاي ويژه از طريق عينك

هاي مقياسِ سنتيِ سنجشِ احساسات را برگزينند كه از  هريك از نامزدها، يكي از گزينه
  شد.  را شامل مي» بسيار مخالفم«تا » بسيار موافقم«

 2007ي سال  شناسان نتايج جالبي به دست آوردند. براي مثال در مطالعه عصب
دادند، نواحي بادامه و  لمه جمهوريخواه را نشان ميميالدي، هنگامي كه به مردان ك

به صورت  -و اضطراب در ارتباط هستند تنفّراي كه با  دو منطقه -انسوالي مغز آنها 
شد روشنايي  و هنگامي كه كلمه دموكرات ذكر ميمي شد روشن  كامالًقابل توجهي 

نمود كه  تأئيد بيني را يافت. همچنين پژوهش مذكور، اين پيش اين نواحي كاهش مي
دهندگان، هيجانات متفاوتي نسبت به هيالري كلينتون دارند. ولي به صورتي  رأي
نظر در مورد كلينتون بيش از حد عادي است.  ناپذيرتر دريافتند كه اختالف بيني پيش

  كنند كه: ياكوبوني و همكارانش بيان مي
» بسيار مخالفم«س دهندگاني كه خانم كلينتون را در پرسشنامه خود در مقيا رأي

داد. در هنگام  شان چيز ديگري را نشان مي رتبه بندي كرده بودند، ارزيابي تصاوير مغزي
اليت قابل توجهي را در دهندگان فع هاي مغزي اين رأي نمايش تصاوير كلينتون، عكس

شود كه  يكي از مراكز هيجاني مغز كه هنگامي تحريك مي -  1قشر سينگوليت قدامي
 - ي متفاوت، يكي را برگزيند كند بايد باالجبار از بين دو راه يا شيوه ميفرد احساس 

هاي  افتاد كه اين افراد، سائق آيد اين رخداد زماني اتفاق مي داد. به نظر مي نشان مي
  متعارضي در باب دوست داشتن يا نداشتن وي داشتند.

ه جان ادوارد هاي شديدي را برانگيخت. افرادي ك تصاوير جان ادوارد نيز واكنش
ي انسوالي مغزشان فعال  هاي او، ناحيه ي عكس برايشان محبوب نبود به هنگام مشاهده

                                                            
١  . Anterior Cingulated Cortex 
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ي وي، هنگام نگاه به  بالقوهدهندگان  هاي بازتابي مغز رأي نورون اماشد.  مي
ها زماني فعال  دادند. اين نورون اي را نشان مي اليت قابل مالحظههاي او، فع عكس

هاي  داد كه سوژه كنند. اين مشاهده نشان مي احساس همدلي مي شوند كه مردم مي
  كردند. مطالعاتي مذكور نسبت به او احساس نزديكي مي

در همان زمان و درست قبل از انتخابات  شوستن و همكاراندريو
ي مشابه ديگري دست زدند.  ميالدي به مطالعه 2004جمهوري سال  رياست

پژوهش كاپالن و همكارانش، چگونگي واكنش شركت كنندگان به تصاوير 
وستن  امانمود.  نامزدهاي حزب خودشان و نامزدهاي حزب مخالف را بررسي مي

كننده در آزمايش،  دند كه دريابند هنگامي كه به شركتو همكارانش به دنبال اين بو
دهد، مغز او چه  ي داده شود كه نامزد حزبي او را در موضع ضعف قرار مياطّالعات

ب براي اين خواه متعص جمهوري 15دموكرات و  15واكنشي نشان خواهد داد؟ 
  رآ ام  افهاي مطالعاتي هنگامي كه درون دستگاه  پژوهش انتخاب شدند. به سوژه

هاي نامزدهاي خودي و غيرخودي نشان داده  بودند جمالت متناقضي از گفته 1آي
قول ساختگي  ان آنها را ساخته بودند. در هر مورد، نقلايندگشد كه در واقع، آزم مي

  قول ساختگي نخست او بود. دوم از يك نامزد، متناقض با نقل
كه با تناقض و احساس  ها اين بود كه آن نواحي مغز ي اين آزمايش فرضيه

منفي سر و كار دارند در مواجهه با ناهماهنگي در باب نامزد ترجيحي فرد، به 
ها اين فرضيه را  سازند. آزمايش سرعت فعال شده و اين ناهماهنگي را مرتفع مي

ها، شواهد  اين آزمايشي  هاي ضمني و البته ناگفته كردند. يكي از يافته تأئيد
حزبي فراهم كردند. مدل  هويتود كه براي مدل تشخيص مستقلي ب شناسان عصب

حزبي، مدلي براي تعيين تعلق هيجاني و عاطفي به يك حزب  هويتتشخيص 
تئوري انسجام شناختي قرار  تأثيرسسان آن، تحت ؤسياسي خاص است و م

كند كه طرفداران  داشتند. مطالعه وستن و همكارانش به صورت مشابهي بيان مي
اندازند. اين نخستين  نامناسب در مورد نامزدهايشان را دور مي العاتاطّب، متعص

  شوند. هاي مغزي اثبات مي بار است كه اين فرايندها با اسكن

                                                            
 ام آر آينام نوعي روش تصويربرداري در  fmri) مشهور به Functional Magnetic Resonance Imaging: انگليسيآرآي يا تصويرسازي تشديد مغناطيسي كاركردي (به  ام اف .1

 است.
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  شناخت.4- 6

شناسان سياسي كوشيدند با بررسي ساختارهاي  ميالدي، روان 1980ي  از دهه
گيري سياست خارجي و  هاي مختلفي چون تصميم هاي افراد در حوزه شناختي، تفاوت

روندي را طي  روان شناسيميالدي،  1970ي  دهي را تبيين كنند. در طول دهه رفتار رأي
كه به معني فرايندهاي  -طالعه شناخت معروف است. م 1»انقالب شناختي«كرد كه به 

ي مطالعاتي مسلط شده است.  از آن زمان تاكنون، بر اين رشته -تفكر يا دانش است
كنيم؟ چگونه دانش  را پردازش مي اطّالعاتگيريم؟ چگونه  اينكه ما چگونه تصميم مي

كنيم؟  مان نياز داريم بدان دسترسي پيدا مي كنيم؟ چگونه زماني كه به دانش كسب مي
آموزيم؟ مطالعه  دهند؟ چگونه مي ديدگاهمان نسبت به جهان را شكل مي ملّيچه عوا
هايي نيازمند بررسي فرايند شناخت و چگونگي تفكر انسان  ي چنين پرسش درباره

كنيم. امروزه  است. ما اغلب بدون اينكه بدانيم، از ميانبرهاي شناختي متنوعي استفاده مي
ي آن بودند بسيار  اي كه سنگ بناي اوليه هاي روانكاوانه يدهشناختي از ا روان شناسي

سياسي بسيار مديون علم مادر خود يعني  روان شناسيفاصله گرفته است. از آنجايي كه 
است، اين امر به اين معني است كه بسياري از طرفدارن قبلي، مجذوب  روان شناسي

  اند. شده هاي استدالل و تفكر سياسي شناخت سياسي يا همان شيوه
شناختي و  روان شناسيتعدادي از مفروضات اين مدل به صورت مستقيم از 

شهرت پيدا كرده است سرچشمه  2تري كه به علوم شناختي ي مطالعاتي گسترده حوزه
 روان شناسياند. اين علم از اين جهت گسترده است كه بسياري از مباحث  گرفته

شناسي، علوم كامپيوتري،  ن زبانهايي چو دهد و به شاخه شناختي را پوشش مي
و همكارانش، علم شناختي  3شود. ديويد گرين شناسي، فلسفه و غيره تقسيم مي عصب

كه به دنبال فهم  ؛اي ذهن ي علمي و ميان رشته كنند: مطالعه را به اين صورت تعريف مي
ها است. در اين علم، ذهن و از  چگونگي عملكرد ذهن برحسب فرايندها و بازنمايي

 اطّالعاتهاي كنش فكري آن، برحسب محاسبات يا فرايندهاي پردازش  رو پايه اين
  شوند. ديده مي

                                                            
١  . Cognitive Revolution 
٢  . Cognitive Science 
٣  . David Green  
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تواند  ي ذهن مصنوعي نميذهن انسان وسيله شگفت انگيزي است و مطالعه
ها  كامپيوترها و ربات ،كند اشاره مي 1جاي آن را بگيرد. همانگونه كه استيون پينكر

قادر به گرفتن و پردازش  حتّيداراي احساسات انساني نيستند. انسان به را
  توان در مغز كامپيوتر گذاشت.  چيزهايي است كه آنها را نمي

ي آن هستيم،  با فرض پيچيدگي مغز انسان و اينكه هنوز در آغاز راه مطالعه
دانشمندان علوم شناختي با مسائل  هاي برخورد هاي طبيعي بسياري در شيوه تفاوت

وجود دارد. در اينجا به دو نظريه خواهيم پرداخت كه  اطّالعاتمربوط به پردازش 
 2ي اسنادي اند: نظريه سياسي داشته روان شناسيبسياري بر  تأثيرهاي اخير،  در سال

ش البته الزم است پي». خساست شناختي«يا  3ي طرحواره و نظريه» دانشمند خام«يا 
ي انسجام شناختي نيز سخن بگوييم. در آخر نيز، فصل  از شروع بحث از نظريه

كه موضوعي همپيوند با ساير  4رو را با صحبت كردن از استدالل قياسي پيش
  بندي خواهيم كرد.  جمع ،موضوعات مطرح شده است

  
  ي انسجام شناختي نظريه.1- 4- 6

ميالدي به  1960و  1950هاي  ي انسجام شناختي به خصوص در دهه نظريه
كند كه به عنوان مثال  صورت قابل توجهي شهرت يافت. اين نظريه استدالل مي

كنند، تعادل رواني خود را از دست  هنگامي كه مردم برخالف باورهايشان رفتار مي
را انجام دهند كه باعث  مليتوانند ع دهند. تصور بر اين است كه افراد نمي مي

شود، به داشتن باورهايي كه با ديگر باورهايشان هماهنگي  نابودي باورهايشان مي
دوري  ،سازد ندارند عالقمند نيستند و از وضعيتي كه اين تناقض را روشن مي

نامد.  مي 6»ناهماهنگي شناختي«اين ناهماهنگي را وضعيت  5كنند. لئون فستينگر مي
در باب تعادل شناختي است. به عنوان  7ي فريتز هيدر اين نظريه همچون نظريه
اي كليدي مانند سقط  مسألههاي قدرتمند حزب، بر سر  مثال ممكن است چهره

                                                            
١  . Steven pinker 
٢  . Attribution Theory 
٣  . Schema Theory 
٤  . Analogical Reasoning 
٥  . Leon Festinger 
٦  . Cognitive Dissonance 
٧  . Fritz Heider 
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شان معرفي نموده  جمهوري كه حزب كانديداي رياست تأئيدجنين، حقوق مدني يا 
دهنده در  گيرد كه رأي ظريه فرض مينظر پيدا كنند. اين ن است، با حزب اختالف

تعادل حالت امور را به تا شود  برخورد با اينگونه ناهماهنگي، به شدت برانگيخته مي
سازي  اهميت نامد. با كم مي 1»هماهنگي«بازگرداند؛ يا همان چيزي كه فستينگر آن را 

به «يا » دهد ي حقوق مدني چيزي را تغيير نمي اليحه« -عقاليي موضوع محل اختالف 
يا افزودن باوري بزرگ و  -»جمهور نخواهد بود هر حال ديك چني هرگز رئيس

توان اين كار را انجام داد. سرانجام آنكه  دهد مي آوايي را كاهش مي العاده كه ناهم فوق
اش را به كلي تغيير دهد و حزب ديگري را برگزيند؛  تواند وفاداري حزبي شخص مي

هاي مطرح حزبي، قادر به اين  دهند چهره دهي نشان مي يأرهاي  هرچند بسياري از مدل
  كار نيستند.

ميالدي،  1970ي  يتي از مدل انسجام شناختي در طول دههارضاءبا رشد ن
اي شروع به چرخش به سمت دو  شناسان اجتماعي و شناختي به صورت فزاينده روان

  ي طرحواره. ي اسنادي و نظريه رويكرد جديد كردند: نظريه
  
  ي اسنادي نظريه.2- 4- 6

دانشمنداني «ببيند، آنان را » جو انسجام«ي اسنادي، آدميان را بيش از آنكه  نظريه
كند كه افراد به جاي  ي اسنادي استدالل مي داند. نظريه ال مشكالت مييا حلّ 2»خام

ايجاد تعادل بين باورها و عمل، به صورتي اساسي به دنبال كشف علل رفتار خود و 
ها هستند و از خود تأثيرها و  علّتن هستند. افراد به صورت مداوم به دنبال ديگرا
؛ البته نه به شدت و دقت دانشمند در آزمايشگاه. »چرا اين اتفاق افتاد؟«پرسند كه  مي

شان هستند و اين كار را با كمك  آنها هميشه به دنبال معنادار كردن دنياي اطراف
، ريچارد 3دهند. هارولد كلي انجام مي ،ديگران دارندي خود و  مفروضاتي كه درباره

گذار تأثيري اين رويكرد به شناخت  به صورت خاصي در توسعه 5و لي راس 4نيسبت

                                                            
١  . Consonance 
٢  . Naïve Scientist 
٣  . Harold Kelley  
٤  . Richard Nisbett 
٥  . Lee Ross 
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 بالقوه، خطايي است كه به نتايج سياسي عمده و 1اند. خطاي بنيادي اسناد بوده
ز هاي خود هستيم، اغلب ا شود. هنگامي كه در حال توضيح كنش مربوط مي

ها از  كنيم. در واقع اغلب در منتج دانستن كنش اسنادهاي وضعيتي استفاده مي
كنيم. از سوي ديگر، هنگام پرسش از چرايي كنش  و ميوضعيت، بيش از اندازه غلّ

وضعيت را دست كم بگيريم و  تأثيرفرد، ممكن است اين اشتباه را انجام دهيم و 
تواند براي  چه چيز اين مطلب مي امابراي طبايع ارزش بيشتري قائل شويم. 

شناس سياسي و  ، روان2دانشجوي علوم سياسي جالب باشد؟ دبرا وِلش الرسن
گيري در سياست خارجي، در مطالعه كالسيك خود در باب  كارشناس تصميم

  دارد: شروع سياست بازدارندگي در جنگ سرد ابراز مي
را ناشي از شرايط شان  هاي دولت متبوع سياستگزاران تالش دارند كنش

بنيادين » هاي ويژگي«هنگامي كه خودشان، رفتار ساير دول را به  حتّيقلمداد كنند؛ 
ي تبيين تغيير  مسألهي اسنادي در مورد  دهند. نطريه يا رهبران آنها نسبت مي ملّت

در جهتگيري سياستگزاران خارجي اياالت متحده نسبت به شوروي مدعي است 
طلبانه به  هايي ايدئولوژيك و توسعه يل داشتند انگيزهت واشنگتن ماماكه مق

توانست بازتاب محاسباتي امنيتي باشد؛ محاسباتي  شوروي نسبت دهند كه تنها مي
  ها نيز شبيه اين حوزه بود. كه در ساير حوزه

افتند؛ البته اين بدين  برخي از سياستمداران در دام چنين اسنادهاي اشتباهي مي
  گونه رفتار كنيم.  ي ما محكوميم اين معني نيست كه همه

  
  ي طرحواره نظريه.3- 4- 6

كند كه  ي اسنادي فرض مي در حالت عادي مانند نظريه 3ي طرحواره نظريه
ها همانند هم  ي ظرفيت شناختي محدودي است و در خيلي از روشاانسان دار

ي طرحواره بيش از آنكه  شويم. نظريه بمباران مي اطّالعاتهستند. ما روزانه با 
يا همچون دانشمندي خام تصور كند،  مؤثردر جستجوي دليل و الگوهاي را انسان 

 اطّالعاتكند. براي اينكه از عهده  زننده رفتار مي بند و برچسب با او به مثابه مقوله

                                                            
١  . Fundamental Attribution Error 
٢  . Deborah Welch Larson 
٣  . Schema Theory 
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شناختي هستيم. » هاي خسيس«شويم؛ ما  بسيار سنگين برآييم درگير اقتصاد ذهني مي
جديد به صورت جداگانه برخورد كنيم، آنها را با  اطّالعاتاي از  هبيش از آنكه با هر تكّ

شوند.  ها ناميده مي ها يا سناريو كنيم كه طرحواره مقوالتي از پيش ساخته هماهنگ مي
  اين امر از نظر شناختي كارآمد و نسبتاً آسان است. 

شود و تعاريف گوناگوني به  گاري استفاده مياصطالح طرحواره اغلب با سهل ان
گيرد. هرچند آنگونه كه در اينجا تعريف شده است، يك طرحواره، نوعي  خود مي
هاي نوعي مانند  را براساس ويژگي اطّالعاتي ذخيره شده در حافظه است كه  كليشه

هاي عامي از دانش  ها مجموعه كند. طرحواره موضوع، رخداد يا شخص فراهم مي
هاي ذخيره شده در حافظه. آنها براي فراهم  ها و كليشه تند: مفاهيم عام، قواعد، درسهس

روند و ما از آنها براي  ها فراتر مي در باب چيستي يك امر، از نمونه اطّالعاتآورن 
گيريم. همچنين ما طرحواره را  جديد و تفكيك آنها از هم بهره مي اطّالعاتبندي  طبقه
  بر  يا نوعي امري آشنا را در» هاي قراردادي ارزش«كنيم كه  ياي ذهني تصور م جعبه
خواهم معمايي ساده را براي شما طرح كنم: من در حال  گيرد. فرض بگيريد من مي مي

توانيد آن را براي  هستم. اين چيز پوست خز دارد. ناخن دارد. مي» چيزي«فكر كردن به 
  پياده روي با خود ببريد. 

كنند؟ اينها به اين دليل به سياست ربط  به سياست ربط پيدا ميي اينها  چگونه همه
هميشه  تقريباًبايد  -دهندگان و همچنين رأي –دارند كه تصميم گيرندگان نخبه 

اتخاذ كنند. بازيگران  ،ناقصي كه در دست دارند اطّالعاتشان را تنها با  تصميمات
مايه  هايي كه بر موادي كم سياسي با تطبيق افراد و رخدادها با مقوالت اشتباه يا طرحواره

دبرا ولش الرسن اين مطلب را با كمك مثالي كالسيك  شوند. دچار اشتباه مي ،اند استوار
، رئيس و پيشكسوت حزب قديمي هري 1كند. توماس پندرگاست براي ما تشريح مي

ساي حزب به صورتي اساسي سيستم ؤام، رومن در ايالت ميسوري بود. در آن ايتر
 ملّيكردند و شما براي ترفيع در سطح  سياسي را به خصوص در سطح محلي اداره مي

مجبور بوديد از جانب سطوح مختلف سرپرستي حمايت شويد. ترومن هيچ وقت  ابتدا
اي از  پندرگاست تبديل به نمونهپندرگاست بر حرفه اش را فراموش نكرد و  تأثير

سر حرف خود ماندن و  اهميتجمهور آينده شد. ترومن  حاكمي قدرتمند براي رئيس

                                                            
١  . Thomas Pendergat 
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رو،  ناميد از پندرگاست ياد گرفت. از اين مي 1»قانون سياستمدار«آنچه را كه 
  كرد.  اعتماد نمي ،ماند هيچگاه به كسي كه بر سر حرفش نمي
به پندرگاست يافت. ترومن در آغاز به خاطر  ترومن، جوزف استالين را شبيه

داد. در سال  گرمي به رهبر شوروي واكنش نشان مي شكلاين شباهت سطحي، به 
ميالدي، اين دو مرد براي دومين بار با يكديگر مالقات كردند و ترومن  1946

  استالين قرار گرفت: تأثيربسيار تحت 
مندتر ساخت كه ديكتاتور شوروي مالقات با استالين اين اعتقاد ترومن را نيرو

استالين «يس پندرگاست است. ترومن با تحسين به دستيارش گفته بود كه ئشبيه ر
ترومن از شباهت ». شناسم شبيه تام پندرگاست است بيشتر از هر كسي كه من مي

ظاهري استالين به پندرگاست فراتر رفت و اشاره داشت كه اين روس، 
رئيس ميسوري دارد. ترومن به كارمندانش گفت خصوصيات شخصيتي مشتركي با 

استالين كسي بود كه اگر چيزي را در يك لحظه بگويد همان را در زمان «كه 
كند كه استالين شبيه پندرگاست است؛  ديگري نيز خواهد گفت. ترومن اشاره مي

 تأثيرمن تحت «آورد كه  ن به ياد ميتوان به حرفش اعتماد كرد. تروم يپس م
ي اجرايي حزب  استالين به توافقات قرار گرفتم و اينكه او كميتهوفاداري 

  ».ي هشتادم حزب دم دستش داشت كمونيست را همچون كنگره
بنابراين، اين خطاي  هايش اعتماد داشت. توان به قول استالين ثابت كرد نمي

مدت باعث شد ترومن بيش از حد  در كوتاه اماي بلندمدت نداشت. تأثيرشناختي 
پس از اينكه تشخيص داد استالين به او خيانت  حتّيستالين اعتماد كند. ترومن به ا

  كرده است، ديدگاهي نسبتاً مثبت نسبت به او داشت.
  
  استدالل قياسي.4- 4- 6

ي رخدادهاي تاريخي، استدالل قياسي است. هنگامي  روش ديگر تفكر درباره
هاي مشابهي كه در گذشته با آنها مواجه شده  هاي جديد را با وضعيت كه وضعيت

كنيم، در حال  مقايسه مي -رسند يا نسبتاً چيزهايي كه به نظر مشابه مي-ايم 
ي  خي به هنگام بحث دربارهاستدالل قياسي هستيم. ما بيشتر اوقات از قياس تاري

                                                            
١  . Cod Of The Politician 
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 1ي الكساندر هيگ كنيم. براساس گفته المللي يا سياست خارجي استفاده مي امور بين
ها است؛ همانگونه  الملل مجذوب قياس بين  سياست«، آمريكا وزير امور خارجه پيشين

ميالدي، مجادله بر سر سياست  1970ي  از دهه ».كند ها را جذب مي كه عسل خرس
آمد: مونيخ/جنگ  اغلب شبيه جنگ ميان دو قياس تاريخي به نظر مي ريكاآمخارجي 
جهاني دوشد و  لي از بدنامي و شكست سياست مصالحه با هيتلر ناشي ميم و ويتنام. او

مي با اطالع از ناتواني كرد. دو مي تأكيدبر نياز به تقابل با دشمن از طريق نيروي نظامي 
هاي متعارف،  ي كمونيست به رغم برتري سالحبراي شكست ويتنام شمال آمريكا

سقوط در «كرد كه استراتژي گروه اول خطرناك است. اصطالحاتي مانند  پيشنهاد مي
از اين دوره تاريخي در سياست  4»استراتژي خروج«و  3»ي حمل جنازه كيسه«، 2»باتالق

  متداول شدند. آمريكاخارجي 
 

  پرسش هاي مروري
 زيست سياسي چيست؟ .1

ارتباط مغز با رفتار و نگرش سياسي چه آزمايشاتي صورت  در خصوص .2
 گرفته است؟

خطاي بنيادين اسناد چگونه به نتايج رفتار سياسي عمده و بالقوه ارتباط پيدا  .3
 مي كند؟

  
  پرسش هاي چهارگزينه اي

 كدام دانشمند بر اين باور است كه انسان ماهيتاً موجودي سياسي است؟ .1

  ج)سقراط     د)داروين  الف)افالطون   ب)ارسطو   
 پيشنهاد واينر براي به حداقل رساندن ظهور پرخاشگري چيست؟ .2

  الف)مذاكره                                ب)ايجاد واحدهاي سياسي كوچك   
  ج)خشونت سياسي                          د)حل تضادهاي بين گروهي

 بخش مغز به كار مي افتد؟هنگامي كه انسان تصميم آگاهانه مي گيرد كدام  .3

                                                            
١  . Alexander Haig 
٢  . Bogged Down 
٣  . Body Bags 
٤  . Exit Strategy 
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  الف)قشر پيشاني جانبي                               ب)قشر مخ
  ج)قشر پس سري                                        د)مدارهاي لوب پيشاني

بر اساس تحقيقات نوروفيزيولوژيست ها نخبگان سياسي مرد تحت تأثير كدام  .4
 بخش مغز هستند؟

  ب)بادامه        ج)نيمكره چپ        د)انسوال      الف)نيمكره راست  
 نواحي بادامه و انسوالي مغز با ........... و .......... در ارتباط هستند. .5

  تنفّر    و ر و اضطراب                           ب)اضطراب الف)تنفّ
  ج)انتقام و عشق                                   د)عشق و انتقام

 نظريه ناهماهنگي شناختي فستينگر با كدام نظريه همپوشان است؟ .6

  الف)نظريه فريتز هيدر                         ب)تعادل شناختي
  ج)خساست شناختي                               د)الف و ب

كند كه افراد به جاي ايجاد تعادل بين باورها  استدالل ميكدام نظريه شناختي  .7
  اساسي به دنبال كشف علل رفتار خود و ديگران هستند. ورطو عمل، به 
  ب)نظريه اسناد    ج)هماهنگي شناختي   د)طرحواره شناختي   الف)ناهماهنگي

هاي مشابهي كه در گذشته با آنها  هاي جديد را با وضعيت هنگامي كه وضعيت .8
 ؟هستيم انجام چه عمليكنيم، در حال  مقايسه مي ؛مواجه شده ايم

  الف)حل مسأله                             ب)استدالل شناختي    
  ج)استدالل استقرايي                         د)استدالل قياسي
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  7فصل
  رسانه هاي جمعي، تبليغات، شايعه و افكار عمومي

  
در مسائل عمده، ميان نخبگان و افكار مردم تفاوت وجود 

عكس كننده نظر نخبگان هستند. دارد. رسانه ها همواره من
در مسائلي مانند از هم پاشيدن برنامه هاي رفاهي  مثالً

كشور و يا انجماد سالح هاي هسته اي و يا سياست هاي 
، و يا در 1980اياالت متحده در آمريكاي مركزي در دهه 

ت جنگ ويتنام، نظراتي كه در رسانه ها ابراز مي شود، ماهي
ر عمومي و در راستاي افكار نخبگان همواره متفاوت از افكا

  است.
  نوآم چامسكي، برگرفته از كتاب فهم قدرت

  
  هدف كلي

آشنايي با رسانه، تبليغات رسانه اي، شايعه و افكار عمومي و ارتباط اين مفاهيم با 
  ي سياسي و رفتارها نگرش ها، باورها
  

  هدف هاي يادگيري
  مطالعه اين فصل بتوانيد:رود پس از   محترم انتظار مي دانشجوياز شما 
 رابطه رسانه و سياست را بيان كنيد. .1

 تبليغات را تعريف كنيد. .2

 نظريه هاي تبليغات رسانه اي را نام برده و شرح دهيد. .3

 تبليغات سياسي را شرح دهيد. .4

 شايعه را تعريف كنيد. .5

 پنج متغير دخيل در انتشار شايعه را توضيح دهيد. .6

 افكار عمومي را تعريف كنيد. .7

 مباني روان شناختي افكار عمومي را شرح دهيد. .8

سه مفهوم طرح واره، ارزش و هويت گروهي را در خصوص افكار عمومي  .9
 توضيح دهيد.
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  مقدمه.1- 7

رسانه هاي جمعي، تبليغات، شايعه و افكار عمومي و موضوعاتي نظير مفاهيم 
تباط شان همچون ساير مفاهيم و موضوعاتي كه در اين كتاب مطرح شده اند و ار

نگرش ها و  ،به افكار، باورها، ارزش ها ،با سياست بدست آمده است، نيز
ارتباط مستقيم پيدا مي كنند. بدون  ،رفتارهاي سياسي مربوط مي شوند و به عالوه

الزم است به مطالعه توضيحات هريك از  ،توضيح بيشتري بدهيمدر اينجا آنكه 
ه صورت كافي و بسنده تبيين فصل ب اين ادامه دركه مفاهيم و موضوعات مذكور 

  بپردازيم. ،و تشريح شده است
  
  رسانه.2- 7

ها به وسايل انتقال پيام از فرستندگان به  1»رسانه«براساس ماهيتي كاركردي؛ 
تلويزيون، ماهواره، فناوري هاي  -مخاطب يا مخاطبان مثل روزنامه، كتاب، راديو

) رسانه 2004( 2). كرايگ1378گفته مي شوند(دادگران، اطّالعاتنوين ارتباطات و 
براي برقراري ارتباطات توصيف مي كند. آن ها مي » كارگزاري واسطه اي«ها را 

توانند برقراري ارتباط را نيز تسريع و تقويت كنند. رسانه در معنايي وسيع تر 
ن نظر؛ شامل هر چيزي است كه حامل پيام يا معنايي براي گيرنده باشد. از اي

گفتار، نوشتار، ايماء و اشاره، بيان چهره اي، لباس، بازيگري، نمايش و عالئم نيز 
). گاهي از اصطالح 1385نوعي رسانه محسوب مي شوند(سوليوان و همكاران، 

رسانه براي اشاره به ابزار ارتباطات استفاده مي شود(مانند رسانه هاي چاپي)؛ 
يي فني است كه اين ابزارها به كمك آن ها برخي مواقع نيز مقصود از آن شكل ها

فعليت مي يابند؛ مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، كتاب، عكس، فيلم، موسيقي. مك 
از اصطالح رسانه در اين معنا  »رسانه پيام است.«در گفته معروف خود:  3لوهان

استفاده كرده است. از نظر او، نوع فناوري رسانه بر محتواي آن اثر مي 
). اين 1377مك لوهان، »(محتواي هر رسانه، خود محتوايي ديگر است.«رد؛گذا

                                                            
١. Media 
٢. Craig 
٣. Marshal McLuhan 
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مي بينيم. بودريار آن چه را  1»ژان بودريار«همان رويكردي است كه اوج آن را در نگاه 
كه رسانه هاي جمعي نمايش مي دهند، فقط وانمودهاي واقعيت مي بيند كه اغلب 

بر ماهيت  تأكيدضمن  2). ديويد اولسون1377ارتباطي با واقعيت ندارند(طاهري، 
فناورانه رسانه، به لحاظ محتوايي نيز آن را فناوري مي داند كه با نمادها هم سروكار 

از نظر وي، رسانه نوعي فناوري براي اطالع دادن، ضبط كردن، اشتراك در نمادها دارد. 
  ).1377و توزيع آن هاست(اولسون، 

» ژانر خبري«و » خبر«برخي نويسندگان، جدي ترين نوع برنامه هاي رسانه اي را 
را مي توان جدي ترين نوع  3»رسانه هاي خبري«). از اين نظر 1384دانسته اند(استريت،

انه هايي دانست كه از آن ها انتظار مي رود بر سياست اثرگذار باشند. رسانه هاي رس
خبري طبق برخي تعاريف، بخشي از رسانه هاي جمعي هستند كه نقطه تمايز آن ها 
تمركز بر ارائه خبرهاي جديد و رويدادهاي جاري به جامعه است؛ به عبارتي، هر گونه 

خبر است. رسانه هاي خبري انواعي دارند:  5»نتشارا«و  4»گردآوري«سازماني كه كار آن 
تلويزيون، مطبوعات، راديو و رسانه هاي آنالين كه هر يك ضمن داشتن مختصاتي 

ات خاص خود را بر جامعه و به ويژه بر حوزه سياست دارند. از اين ميان، تأثيرويژه، 
ررسي پيمايش تلويزيون قدرتمندترين رسانه فراگير دست كم در جهان صنعتي است. ب

هاي متعدد نشان داده است تلويزيون امروزه اصلي ترين منبع خبري بيشتر مردم در 
  ).2004سراسر جهان است(كرايگ، 

  
  رسانه و سياست.1- 2- 7

رسانه ها چه ارتباطي با سياست دارند؟ آيا مي توانند بر سياست اثر بگذارند يا از 
اثر پذيري و سازوكار اين تعامل چگونه آن اثر مي پذيرند؟ ميزان و نحوه اثر گذاري و 

گذاري بر حوزه هاي انديشه، آگاهي و احساسات بر كنش تأثيراست؟ رسانه از طريق 
قرار مي دهد.  تأثيرها و فرايندهاي سياسي اثر مي گذارد و روابط قدرت را تحت 

تي و رسانه هاي ارتباطي خواهد بود. چيس اطّالعاتسياست با هر تعريفي در تعامل با 

                                                            
١. Jean Baudrillard 
٢. David Olsson 
٣. News Media 
٤. Gatharing 
٥. Publishing 
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و  اطّالعاتارتباطات و  تأثيرو چگونگي فرآيند ها و ساخت هاي سياسي تحت 
ايجاد حكومت هاي  مي گذارند. تأثيرفناورهاي مربوط به آن بوده و نيز بر آن ها 

را تا حدودي نتيجه گسترش صنعت چاپ و خلق جماعت  ملّت –و ظهور دولت 
كتاب خوان مي دانند. در حالي كه نظام ارتباط شفاهي و رو در رو مي توانست از 

). 1381جغرافيايي و جمعيتي به ايجاد نظام سياسي محدود منجر شود(منتظرقائم، 
تيب با ايجاد و يك سويه يا دو سويگي فرآيند ارتباطات در هرم قدرت نيز به تر

اليت حكومت آمرانه يا دموكراتيك تناسب تام دارد. حكومت ها نيز با بهره فع
حاكميت خويش را تحكيم مي بخشند و  ،گيري از فناوري هاي ارتباطي

مشروعيت حاكمان و سياست هايشان را در افكار عمومي شهروندان محك مي 
ه وجودي و نوع عملكرد ند. به طور خالصه، سياست و حكومت از نظر محدودنز

خود وابسته به نظام ارتباطي و تكنولوژي ها و سازمان هاي رسانه اي موجود 
  است.

روان شناسان اجتماعي، نقش جهت دهنده و تقويت كننده ي رسانه ها را با 
، انباشت 1سه فراگرد مركب توضيح مي دهند: استفاده ي انتخابي، ادراك انتخابي

، مخاطبان به طور طبيعي، برنامه اي را كه با افكارشان هم . به عبارت ديگر2انتخابي
سو باشد تماشا مي كنند و مي شنوند و در مرحله دوم، از ميان ديده ها و شنيده 
ها، آن چه به آن عالقه دارند ادراك مي كنند، و در نهايت، آن چه از ادراك شده ها 

فراموش مي كنند و مطلبي را كه نتوانند با نظام اعتقادي خود هماهنگ كنند، زود 
را حفظ مي كنند كه با نظام فكري شان هماهنگ است. استفاده، ادراك و انباشت 
انتخابي با آزمايش هاي متعددي اثبات شده است. الزارسفيلد درباره ي مبارزه ي 

م از نشان داده است كه دو سو 1940در سال  آمريكاانتخاباتي رياست جمهوري 
  تبليغات حزب خود بيشتر گوش مي دهند تا حزب مخالف.  افراد مورد پرسش، به

  
  تبليغات.3- 7

                                                            
١. Selective Perception 
٢. Selective Retention  
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پيوسته در معرض پيام هايي قرار گرفته كه هر يك  اطّالعاتانسان در عصر انفجار 
با آراء مختلف و بعضاً متناقض او را در معرض بايدها و نبايدهاي خود قرار داده و 
انتخاب و تصميم گيري و تشخيص درست و نادرست را براي او بسيار پيچيده كرده 

هاي تبليغي و آموزش  اطّالعاتاست. گويي انسان را سر در گم و مبهوت در طوفان 
نه فقط به عنوان وسيله اي براي معرفي و ترويج  1»تبليغات«رها كرده اند. هم اكنون 

يك كاالي تجاري بلكه به عنوان ابزاري بسيار نيرومند در جهت تسخير افكار و عقايد 
و تغيير و تحريف آن ها به منظور نيل به اهداف سلطه جويانه ي كشور هاي قدرتمند 

  ي مطرح مي باشد.اطّالعاتو اقتصادي، صنعتي 
مي گويد، يك دالر سرمايه گذاري در تبليغات  آمريكارئيس جمهور اسبق » كارتر«

بهتر از ده دالر سرمايه گذاري در تسليحات است. به عبارت ديگر آن چه را با اسلحه 
مي توان به دست آورد، بسيار سهل تر و بيشتر با تبليغات مي توان به چنگ آورد. از 

» افكار عمومي«اسي به عنوان يكي از ابزار هاي اوليه و اس» تبليغات«اين رو است كه 
به شمار مي آيد و پر واضح است در اين ميدان كشوري برگ برنده را در دست دارد كه 
هم ساز و برگ تبليغاتي و اطالع رساني بزرگ تر و پيشرفته تري را فراهم كرده باشد و 
هم از نظر تحقيق و پژوهش در زمينه ي ارتباطات و متقاعدسازي و توليدات فرهنگي، 

نري جلوتر از رقبا حركت كند. شايد سهل الوصول ترين و كم هزينه ترين خبري و ه
ابزار اعمال قدرت در صحنه ي بين المللي، ابزار اطالع رساني و تبليغات باشد(فتحي 

  ).1387آشتياني، 
  تعريف تبليغات.1- 3- 7

پروپاگاندا يا تبليغات داراي ريشه ي التيني بوده و معني آن پخش كردن، منتشر 
گذاري بر عقايد و  تأثيرو چيزي را شناساندن است. امروزه تبليغات به معناي  ساختن

افكار ديگران تعريف مي شود و هدف از آن فراهم ساختن موجبات بيشترين شمار 
تبليغات را » السول«ممكن از افراد به يك ايدئولوژي، حزب يا نظام سياسي است. 

تعريف كرده است. وي مبلّغ(  مديريت رسانه هاي همگاني در جهت اهداف قدرت
تبليغات چي) را شخصي مي داند كه به نحوي از انحاء بخواهد با ارائه مطالبي، عكس 

قرار دهد. السول خبرهايي را كه در گيرندگان آن، احساسي  تأثيرالعمل جمعي را تحت 

                                                            
١. Propaganda 
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، معتقدند 1از عالقه يا نفرت را برانگيزد جزء تبليغات مي داند. اُگ برن و نيم كُف
تبليغات فعاليتي است براي دگرگون ساختن افكار عمومي از راه هاي غير مستقيم 

نيز مانند همين  2»كيمبال يونگ«وسايلي مانند زبان، خط، تصوير، نمايش و غيره. 
بيشتري بر رفتار دارد. از نظر  تأكيدتعريف را ارائه مي كند با اين تفاوت كه 

هره گيري كم و بيش عمدي، نظام دار و ب«تبليغات عبارت است از » يونگ«
طراحي شده از سمبل ها كه به طور عمده توسط تلقين و راهبردهاي رواني 
مناسب انجام مي شود و با هدف تغيير و كنترل افكار، عقايد، ارزش ها، و در 

به  3هالستي»(نهايت تغيير رفتار آشكار افراد، به سوي مسير تعيين شده، همراه است
  ).1377ني نقل از حسي

عبارت است از كوشش كم و بيش نظامدار » تبليغات«در واقع مي توان گفت
كه هدف نهايي آن شكل دادن به عقايد، بازخوردها و رفتار مردم در جهت خاصي 
كه مورد نظر مبلّغ است. بنابراين وقتي از تبليغات سخن به ميان مي آيد بيشتر 

قرار دادن افكار و  تأثيريعني تحت جنبه ي سياسي آن مطرح است، زيرا تبليغات 
  حاالت بسياري از مردم وابسته به يك گروه يا جامعه.

  
  نظريه هاي تبليغات رسانه اي.2- 3- 7
  نظريه بازتاب شرطي. الف

روان شناس روسي است كه پس از يك رشته  4اين نظريه متعلق به پاولف
آزمايش هاي ساده روي يك سگ، تدوين شد. پاولف، در اين آزمايش، دادن قطعه 
ي گوشت به سگ را با صداي زنگ، همزمان كرد و پس از چند بار تكرار، با 
نواختن صداي زنگ، بزاق دهان سگ ترشح مي شد. اين نظريه، مورد سوء استفاده 

به اين نظريه  كامالًاست؛ چنان كه دكتر گوبلز، وزير تبليغات هيتلر  نيز قرار گرفته
اين اساس، الزمه ي افكارسازي، به اضمحالل كشاندن تفكر  شراف داشت. برا

روشن و منطقي و در نتيجه وادار كردن ذهن افراد تحت سيطره ي اسطوره ها و 

                                                            
١. Ogbrn   & Nim Koff 
٢. Kimball Yong 
٣. Holsti 
٤. Ivan Pavlov 
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م ها در قالب مفاهيم عقاليي نمادها به پذيرش باورهاي مورد نظر بود و بدين منظور، پيا
و استداللي از رسانه ها پخش مي شدند. رژيم هيتلر با استفاده از رسانه هاي چاپي، 

تصرف بعضي از كشورها را با  حتّيراديو، و سينما به افكار عمومي شكل مي داد و 
تبليغات سياسي، وسيله اي براي «ابزار تبليغات، سرعت بخشيد. سرژ چاكوتين در كتاب 

به نقد شيوه هاي تبليغاتي دكتر گوبلز پرداخته و معتقد است كه گوبلز » جاوز به خلقت
گذاري بر افكار عمومي با استفاده از يك يا چند محرك و غريزه،(غرايزي تأثيربراي 

غريزه ي جنسي، حب نفس، غريزه ي  چون مبارزه جويي، ميل به تصاحب مادي،
ك مي كرد. به اعتقاد چاكوتين، تكرار پدري يا مادري)، مخاطب را به شدت تحري

نمادها يا شعارها از طريق بازتاب هاي شرطي و به صورت هاي مستقيم و غير مستقيم، 
راه را به سوي محرك هاي اصلي باز مي كند و آن ها را به حركت درمي آورد و همين 

 .)1387امر در حقيقت، رمز موفقيت نازي ها در تحريك افكار عمومي بود(دهقان، 

  
  نظريه اقناعب.

گذاري بر ديگران استفاده تأثيراقناع روندي است كه در آن افراد از پيام ها براي 
اليت اقناعي به ميزان زيادي، يك فرايند يك طرفه است. اين مي كنند. به عبارتي، فع

كافي بهره مي گيرد. در واقع، هدف فرستنده روي  اطّالعاتفعاليت به طور روشن از 
جامع و كامل و ايجاد فرصتي  اطّالعاتگذاري بر گيرنده متمركز است، نه ارائه تأثير

براي شنونده تا خود تصميم بگيرد. اقناع تالشي براي تغيير افكار يا وادار كردن افراد 
  براي دست زدن به يك نوع كار مورد نظر فرد اقناع گر است.

  
  نظريه ي جاذبه هاي تبليغاتيج.

هر پيام تبليغاتي براي اين كه بتواند مخاطب را به سوي  از نظر علم تبليغات،
محتواي پيام خود جلب كند، از يك نظريه ي اثبات شده در جاذبه استفاده مي كند. 

. جاذبه هاي منطقي و اطالع 1فيليپ كاتلر جاذبه ها را به سه دسته تقسيم مي كند:
). 1999اتلر و ديگران، (كاخالقي. جاذبه هاي 3. جاذبه هاي هيجاني/ عاطفي، 2رسان،

اع جاذبه هاي تبليغاتي به اين شكل است: جاذبه منطقي، ودر يك تقسيم بندي ديگر ان
، جاذبه جنسي، و جاذبه بازگشت به طنزجاذبه احساسي، جاذبه ترس، جاذبه خنده و 
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رسانه ها سعي  ،گذشته. در زمان كارزارهاي انتخاباتي و نيز زمان جنگ و خشونت
ارگيري اين قبيل جاذبه ها افراد را به سمت و سوهاي دلخواه و مي كنند با بك

  مطلوب خودشان هدايت كنند.
  
  تبليغات سياسي.3- 3- 7

تبليغات سياسي عبارت از آن نوع فعاليت هاي تبليغي است كه براي مقاصد 
 1سياسي مثل انتخابات صورت مي گيرد. تبليغ سياسي با ايجاد تغيير در نگرش

افراد موجب تغيير موضع از جانبداري از يك نامزد به نامزد ديگر مي شود و 
براي ترغيب بينندگان براي حمايت از يك نامزد، يك حزب يا يك ديدگاه  معموالً

  سياسي طراحي مي شود. 
هستند  مهمدر مورد موضوعاتي را كه بويژه  2تبليغات سياسي، برجسته سازي

د، تنظيم مي كنند(شليودر، مك كامبس و وانتا، و بايد براي ما محسوس باشن
كند. براي  تأكيدترين مباحث مهم). بديهي است يك نامزد مي كوشد تا بر 1991

مثال يك متقاضي احراز مقام رياست جمهوري با دستيابي به برخي سياست هاي 
خارجي موفق، با وجود مشكالت اقتصادي داخلي، مي كوشد موضع سياست 

نوان موضع اصلي در مبارزات انتخاباتي مطرح سازد، در حالي كه خارجي را به ع
را به سمت مباحث  مهمنامزد رقيب ممكن است تالش كند تا تصميم گيري هاي 

داخلي سوق دهد. در اين ميان، تبليغ سياسي به دنبال ارائه تصويري مثبت از نامزد 
ازي به صورت سعريف تصوير موجود است. اين تصويريا شايد تقويت يا باز ت

مؤثر بويژه از سوي تلويزيون صورت مي گيرد كه ارتباطات غير كالمي را مانند 
  ).1390، نقل از هاريس، 1994رفتارهاي كالمي مخابره مي كند(انگليز، 

  
  پروپاگانداي غير مستقيم.4- 3- 7

يي، به نقد و بررسي آمريكاو هرمن، دو نظريه پرداز بلندآوازه ي  3چامسكي
اجتماعي پرداخته و  –نقش وسايل ارتباط جمعي، در ايجاد زمينه هاي رواني 

                                                            
١. Attitude 
٢. Agenda setting 
٣. Noam Chomsky 
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ارائه كرده اند. اين مدل ادعا مي كند كه اخبار رسانه  1»مدل پروپاگاندا«مدلي را با عنوان 
ال، مؤثر، ولي هاي غربي، به خصوص بخش خارجي، يك پروپاگانداي همه جانبه، فع

است و هدفش عبارت است از هم رأيي و هم سويي جامعه. توده ي مردم غير مستقيم 
فكر مي كنند و انتظار دارند كه وسايل ارتباط جمعي در غرب مستقل باشند و به كشف 

چامسكي و هرمن معتقدند كه اين قدرت مندان  اماو گزارش واقعيات كمك كنند، 
ها را كنترل مي كنند و تصميم مي  ، گفتمان هاي ارائه شده در رسانهحتيهستند كه به را

گيرند كه مردم چه چيزي را ببينند و بشنوند و بخوانند و بخواهند. ليپمن، نظريه پرداز 
ديگر، ادعا كرده است كه پروپاگاندا به يكي از ارگان هاي اصلي و اساسي هر حكومت 

بر دوگانگي مردمي تبديل شده است و به تدريج پيچيده تر مي شود. اين نظريه پردازان 
دارند. در اين مدل، جايگاهي براي  تأكيدو يك بام و دوهوايي رسانه ها اعتراف و 

حقايق و آن چه هست، قائل نمي شوند، بلكه آن چه قدرت مندان مي خواهند و از نظر 
  ).1392تلقي مي شود(كاوياني،  مهمآن ها بايد باشد، 

معي غرب حاكم مي داند و معتقد اين مدل تبليغاتي، پنج فيلتر را بر رسانه هاي ج
است اين پنج فيلتر چنان طبيعي كار مي كند كه يك خبرنگار جوان را پس از طي 
دوران رشد و بلوغ حرفه اي، عادت مي دهد كه حادثه هاي خبري را به طور خودكار، 
از البه الي اين فيلترها ببيند. در حقيقت، تحصيالت دانشگاهي، نحوه ي خبر نويسي، و 

ه ي گزارش و كسب تجربه و بلوغ خبرنگاري، همانا يادگيري چگونگي استفاده از تهي
اين عينك خاص است، عينكي كه خبر را از زاويه ي منافع گروهي خاص مي بيند. در 

  اين جا اشاره اي مختصر به اين پنج فيلتر مي كنيم:
از آن جا كه داشتن و  محدوديت و تمركز مالكيت وسايل ارتباط جمعي: .1

ليه نياز دارد، اين فيلتر از حدود اداره كردن رسانه هاي جمعي، به سرمايه ي هنگفت او
پيش تر از آن وجود داشته و به تدريج مؤثرتر گشته است.  حتّييك قرن پيش يا 

روزنامه ها، مجله ها، شركت هاي چاپ و نشر، استوديوهاي تهيه فيلم، ايستگاه هاي 
براي ادامه ي حيات خود، بايد  اماو تلويزيوني كوچك اقماري فراوان هستند، راديويي 

  با شركت هاي غول آسا و منافع صاحبان آن ها هماهنگ شوند.

                                                            
١. Propaganda model  
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افزون بر سرمايه هاي اوليه، درآمد زايي نيز براي  آگهي هاي تبليغاتي: .2
غاتي است و دارد. يكي از عمده ترين منابع درآمد، آگهي هاي تبلي اهميترسانه ها 

اين سبب حاكميت سفارش دهنده ها مانند شركت هاي بزرگ صنعتي و تجاري 
مي شود و همانند يك فيلتر قوي در جهت دهي رسانه ها، ايفاي نقش مي كند. در 
حقيقت كسب آگهي تبليغاتي كافي، مانند يك اجازه ي ادامه ي حيات از سوي 

ضي رسانه ها را تضعيف يا مي توانند بع حتيشركت هاي بزرگ است، پس به را
 تقويت كنند.

سازمان ها، شركت ها، و افراد قدرت مند جامعه كه خبر  منابع خبري: .3
سازند، با وسايل ارتباط جمعي، نوعي ارتباط دو جانبه و منافع متقابل دارند. اين 
منابع خبري، خبرهاي خود را به هر رسانه اي نمي دهند و رسانه ها نيز از هر 

مي گيرند. اين تعامل دو سويه نيز به صورت يك فيلتر قوي در جهت منبعي خبر ن
 دهي و حذف يا تقويت رسانه ها مؤثر واقع مي شود.

واكنش هاي منفي شديد نسبت به رسانه ها كه از  مؤاخذه هاي شديد:  .4
سوي افراد، گروه ها، شركت ها، يا دولت صورت مي گيرد نيز، نوعي فيلتر است. 

ونه اي عمل كنند كه از اين مؤاخذه ها آسيب نبينند يا آن را به بايد رسانه ها به گ
 رساند و اين نيز خود سبب نوعي هم گرايي پنهان مي شود. حداقل

: به عنوان پست ترين عنصر شيطاني و بزرگترين ضديت با كمونيسم .5
دشمن مالكيت خصوصي، هميشه ريشه هاي اين طبقه را مورد تهديد قرار داده 

هاي چين، شوروي و كوبا، همچون خوره ي روحي، اشرافيت غرب  است. انقالب
را مورد آزار قرار مي داد و به همين ترتيب، ماشين كنترل ضد كمونيستي، قدرت 

 و نفوذ زيادي بر وسايل ارتباط جمعي يافت.

پنج فيلتر نام برده شده، چنان دامنه ي اخبار را محدود مي كند كه فقط 
تبديل مي شوند كه از فعاليت هاي سازمان يافته ي مطالبي به خبرهاي بزرگ 

 دولت ها و سازمان هاي پر قدرت خصوصي حاصل مي شود. 

السول با بسط موضوع پروپاگاندا چرخشي ماكياوليستي و فرصت طلبانه در 
آن ايجاد كرد. وي بر بكارگيري رسانه هاي اقناع گر و استفاده گزينشي از ترور، 

جبار به عنوان ابزار برقراري ارتباط با و مديريت خشونت و ساير روش هاي ا
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مي كرد. به جاي تاكتيك هاي چماق و سركوب،  تأكيدمردم محروم از حق رأي و نظر، 
وي از آنچه به كارگيري علمي ترغيب و خشونت مي ناميد، دفاع مي كرد. وي در 

زينه تر از معي، كه كم هجپروپاگاندا به عنوان تنها ابزار بسيج «نوشت:  1933سال
خشونت، تطميع و ساير تكنيك هاي كنترل است، به جايگاه برجسته اي دست يافته 
است. مديريت موفق اجتماعي و سياسي اغلب به ايجاد هماهنگي مناسب ميان 

. انگيزش 2. اجبارِ خشن و يا غير خشن 1 پروپاگاندا با اين عوامل بستگي دارد:
يك و ساير تكنيك هايي از اين دست. پروپاگاندا . مذاكره ديپلمات3اقتصادي مثل تطميع 

بايد با خدمات اطالع رساني و جاسوسي هماهنگ شود، چرا كه دومي مي تواند 
محتواي الزم را براي پروپاگانديست فراهم كند و ميزان پيشرفت تالش هاي پروپاگاندا 

ي ديپلماتيك، را گزارش دهد. اينكه مي توان همبستگي مؤثري بين پروپاگاندا با فشارها
نقل از »(نظامي و اقتصادي ايجاد كرد، در جنگ جهاني اول به وفور اثبات شده است.

  ).1393سيمپسون، 
  
  شايعه.4- 7

در حال انتقالي » مرتبط« اساساًنشده و  تأئيدرا مي توان عبارات خبري  1شايعات
شكل گرفته و كاركرد  بالقوهتعريف كرد كه در موقعيت هاي مبهم، پر خطر، يا تهديدي 

آن كمك به مردم در درك منطقي و مديريت شرايط مخاطره آميز مي باشد. تمركز اين 
تعريف بر شرايط بروز شايعه، محتواي اظهارات شايع شده و كاركردهاي گروهي اي 

  .)1394( دي فونزو و پراشانت، است كه شايعه ايفاد مي كند
ه هاي جنگ رواني است، و عبارت است ترين و مؤثرترين شيومهمشايعه يكي از 

دور از واقعيت است و با مبالغه و ايجاد رعب و  اساساًاز ترويج يك خبر ساختگي كه 
وحشت يا تحريف هاي خبري كه بهره ناچيزي از حقيقت دارند، همراه است و هدف 

قرار دادن افكار عمومي است و با مقاصد سياسي، اقتصادي يا نظامي  تأثيرآن تحت 
  ).1386راه مي باشد( فتحي آشتياني، هم

دو نفر الزم است كه يكي گوينده و  حداقلشايعه يك پديده اجتماعي است. 
. ارائه گزارش 3. يادآوري 2. ادراك 1ديگري شنونده باشد. هر حلقه شايعه از سه گام: 

                                                            
١. Rumors 
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عبور مي كند و در هر كدام از آنها ممكن است تفاوت مختصري در محتواي 
شود. مثال؛ ممكن است در يك شايعه ديداري، تصوير يك جغد، به شايعه حاصل 

تدريج تبديل به تصوير يك گربه شود. در شايعه شنيداري ممكن است خطاهاي 
  ).1372شنيداري رخ دهد(آلپورت و همكاران، 

شايعات را مي توان بر حسب معيارهاي مختلف دسته بندي كرد: بر اساس 
خزنده، آتشين، و غواص نام برد. نوع اول بسيار به معيار زمان مي توان از شايعات 

آرامي گسترش مي يابد، در حالي كه شايعه نوع دوم چونكه مخاطرات يا وعده 
هاي واهي و فوري را مطرح مي كند، به سرعت پخش مي شود. محتواي اين نوع 
ر شايعات يا خشونت آميز يا بسيار اميدوار كننده است. به عبارت ديگر؛ بيشتر ب

هيجانات اصلي انسان، مانند خشم، اميد، و نفرت مبتني است. شايعات غواص نيز 
مدتي رواج مي يابد، سپس خاموش مي شود و دوباره پس از مدت زمان معين 

  ديگري ظهور مي يابد.
بودن شايعه براي گوينده و شنونده  مهم. 1رواج شايعه دو شرط اصلي دارد: 

، پيچيده شده باشد. قانون اصلي شايعه نيز همين . حقايق در هاله اي از ابهام2
 اهميتاست: مقدار موفقيت شايعه مساوي است با مقدار ابهام ضربدر مقدار 

به انگيزه هاي افراد بر مي گردد. مثال؛ موضوعات جنسي، ترس،  اهميتموضوع؛ 
، اهميتو پليسي زودتر پخش مي شوند، البته گاهي نيز ممكن است نه به خاطر 

من «كه فقط به خاطر پر كردن وقت، يا بخاطر اينكه به ديگري بفهمانيم كه بل
، در پراكندن شايعه كمك مي كنيم. در مورد ابهام »چيزي مي دانم كه تو نمي داني

نيز زمان ها متفاوت هستند. مثال؛ در شرايطي كه همه در انتظار به وقوع پيوستن 
  و آن ابهام و انتظار مؤثر است.يك حادثه عظيم هستند، زمينه فراهم تر است 

  ): 1372نقش تخريبي شايعات عبارتند از(آلپورت، 
 تخريب روحيه مردم .1

 ايجاد جو بدبيني نسبت به گردانندگان مملكت .2

 از بين بردن روحيه تحقيق و تفحص .3

 تبديل فرهنگ تحقيقي به فرهنگ شفاهي بر اساس شنيده ها .4

 تغيير در روند ثابت رو به تثبيت مملكت .5
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 ضربه بر پيكره اقتصاد .6

 سست كردن پايه هاي اعتقادي مردم .7

  به تمسخر گرفتن مقدسات .8
  
  يافته هاي روان شناسي.1- 4- 7

سوابق مكتوب روان شناختي شايعه، پنج متغير دخيل در انتشار شايعه را تشخيص 
يا وجود پيامدي مرتبط، فقدان كنترل، اضطراب، و باور(بورديا  اهميتداده است: ترديد، 

  ).1991، 1؛ واكر و بالين1991؛ روسنو،2002و ديفونزو
  

  ترديدالف. 
نقش ترديد و ابهام در پخش شايعه در توضيحات اوليه درباره پخش شايعه ارائه 

) 1935راساد (پ». شايعه به ترديد وابسته است«:) اظهار مي دارد1939( 2گرديد. بلجيون
منجر به شايعات مي شود. آلپورت و » نوع غير عادي و ناآشنا«ادعا كرد كه شرايطي از 

ابهام « ) به صورتي مشابه متذكر شدند كه پخش شايعه نسبت مستقيمي با1947پستمن(
) اظهار داشت كه شايعات اغلب با ترديد 1947موضوع دارد. كپالو(» اهميتضرب در 

) به اين نكته اشاره داشتند كه شايعات به 1948فستينگر و همكارانش(افزايش مي يابند. 
) 1955مسائلي وابسته هستند كه در پوشش ابهام شناختي قرار دارند. شچتر و بورديك (

ترديد در يك مطالعه ميداني را به نمايش گذاشتند. آنها يك شايعه را در يك  تأثير
و سپس دانش آموز را در معرض دبيرستان پيش دانشگاهي دخترانه پخش كردند 

حادثه اي ساختگي قرار دادند با اين هدف كه ايجاد ترديد نمايند. پخش شايعات در 
دو برابر(آن گروه با ترديد كم) بود. به همين  تقريباًاين گروهي كه ترديد زيادي داشت، 

رون نحو، ترديد رابطه مثبتي با انتشار شايعه در ميان مسافرين يك خط حمل و نقل ب
  ).1987/1986ف تعطيلي بود(اسپوزيتو،رُشهري داشت كه به دليل اعتصاب در شُ

  
  اهميت  . ب

                                                            
١. Blaine 
٢. Belgion 
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نيز ياد مي شود؛ » ارتباط پيامد«موضوعي(كه از آن به عنوان  اهميتنقش 
) در پخش شايعه نيز به صورت تجربي نشان داده شده است. 1991روسنو، 

) پخش شايعه را پس از وقوع قتلي در محيط 1988روسنو، اسپوزيتو، و گيبني(
يعه يك دانشگاه مورد مطالعه قرار دادند. نسبت افرادي كه گزارش شد به پخش شا

زياد) پرداختند، دو  اهميتدر ارتباط با قتل در محيط دانشگاه محل وقوع قتل(
كم) در همان شهر بودند. به  اهميتبرابر افرادي بود كه در محيط دانشگاه ديگر (

) درباره مسافران خط حمل و 1987/1986همين صورت، در مطالعه اسپوزيت (
محتواي شايعه رابطه مثبتي با پخش آن دارد. مردم نسبت  اهميتنقل برون شهري، 

فقط به دنبال كاهش ترديد در  امابه بسياري از موضوعات ترديد دارند، 
را » مؤثر عمل كردن«موضوعاتي هستند كه ارتباط شخصي دارند يا اين كه هدف 

  مورد تهديد قرار مي دهند. 
  

  كنترلج.
ر انتشار شايعه دخالت دارد. همان گونه كنترل روان شناختي نيز به دو طريق د

 مهمكه پيش تر متذكر شديم، موقعيت هايي كه شخصاً ترديد مرتبط با موضوعات 
؛ 1996، 2، و بلك1نيز دارند، احتماالً موجب بروز احساسات عدم كنترل(آشفورد

  ) و نهايتاً اضطراب مي گردند.2004، جونز گالويس و كاالن،3بورديا هوبمان
  

 باضطراد.
قرار مي دهد  تأثيراضطراب با هدايت منابع شناختي، جهان بيني فرد را تحت 

) و بر تهديد از 1997، 4تا به جستجوي محرك هاي تهديد بپردازد(كالوو و كاستيلو
). فرد 1993، 6و آي.ال.كوهن 5بيش از حد دارد(مك لئود تأكيدعالئم نامشخص 

شايعات هراس آور را موافق با مضطرب ممكن است سرنوشت شوم و ماللت بار 

                                                            
١. Ashford 
٢. Black 
٣. Hobman 
٤. Calvo & castillo  
٥. Mac leod  
٦. I.L.Cohen 
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حالت احساسي خود ببيند و از تفسير ارائه شده در اين شايعات جانبداري كند. اين 
نظريه ممكن است همچنين به توضيح اين نكته بپردازد كه چرا، در كل، شايعات هراس 
آور، بيش از شايعات نويدآور به صورت گسترده تري پخش مي 

). اضطرابي كه همراه با حوادث ترديدآميز با 1944، 2.نپ؛آر.اچ12004شوند(اس.آر.كلي
باالي شخصي است، محتواي شايعه را به سمت تفسيرهاي منفي و تهديدآميز  اهميت

سوق مي دهد. اين شايعات هم چنين به توجيه اضطرابي مي پردازند كه شكل گرفته 
  ).1957است(فستينگر، 

  
  باوره.

م چگونه ممكن است نسبت به يك شايعه مي توان متوجه شد كه مرد حتيبه را
باور گسترده شايعات باور كردني، همانند موارد  اماباوركردني، باور داشته باشند، 

مذكور، نيازمند توضيح است. در شرايط كلي تر، چطور افرادي كه در تبادل اجتماعي 
هستند به صحت شايعات پي مي برند؟ يك نظريه مرتبط با اين مبحث توسط 

مقايسه  1986 6؛ با دي1991پيشنهاد گرديد( 5، و كالين بولتينگ4، هوفراگ3زرگيگرن
را پيشنهاد كردند كه براي توضيح اين » الگوهاي ذهني احتمالي«كنيد). اين نويسندگان 

نكته بود كه چطور مردم به داوري هايي درباره اطمينان به عباراتي از دانش عمومي مي 
زيابي هاي ذهني درباره احتمالي است كه يك قضيه ار» داوري هاي اطمينان«رسند. 

صحت داشته باشد، و هم چنين از نظر مفهومي با شدت درجه بندي هاي باور يك 
  شايعه شباهت دارد.

نشان داده است كه اعتبار منبع با شكل گيري و تغيير » باور«تحقيقات وسيع درباره 
). به همين صورت، 1981، 8پو؛ پتي و كاچيو1951، 7نگرش ارتباط دارد(هولند و ويس

اين احتمال نيز وجود دارد كه شايعاتي كه از منابع معتبرتر، موثق تر، يا با موقعيت 

                                                            
١. S.R. Kelley 
٢. R.h. Knapp 
٣. Higerenzer  
٤. Goffrage  
٥. Kleinbolting  
٦. Day  
٧. Hovland & Weiss  
٨. Petty & Cacioppo  
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بهتر(براي مثال، شنيدن شايعات اخراج كارگران از يك مدير) از شايعاتي كه از 
منابع كم اعتبارتر، كم تر موثق، يا با موقعيت ضعيف تر(براي مثال، شنيدن شايعات 

اج كارگران از همكاران) شنيده مي شوند، بسيار باوركردني هستند و در واقع، اخر
مي كنند. در ابتدا اين كه محققاني كه مشغول  تأئيدشواهد و قرائن اين نظريه را 

جمع آوري مجموعه هايي از شايعاتي بوده اند، همواره چنين نكته اي را مشاهده 
شي از تدوين معمول شايعات مي كرده اند كه استناد به يك منبع معتبر بخ

). 1944؛آر.اچ.نپ،3،1974، و پورتر2؛بليك، مك فاول1،1979باشد(براي مثال، برد
شايعه جنگ جهاني دوم در سپتامبر سال 1089پس از گردآوري و فهرست بندي 

(پر رونق) گرايش به » موفق«) به اين نتيجه رسيد كه شايعات 1944، نپ(1942
داشتند: اگر چه ممكن است شايعه از يك چيز پيش پا افتاده استناد به منابع موثق 

اي شروع شود، با اين حال به سرعت به منبع موثق استناد مي يابد. اين امر به 
  شايعه ظاهر صحت مي دهد.

  
  افكار عمومي.5- 7

افكار «روسو اولين كسي بود كه عبارت  4نيومن –بر اساس نظر نوئل 
ميالدي براي استناد به سنت هاي اجتماعي و  1744را در حدود سال  5»عمومي

نويسندگان فرانسوي به طور  1780شيوه هاي رفتاري جامعه به كار برد. در دهه 
گسترده اي از عبارت افكار عمومي بيشتر براي پديده هاي سياسي استفاده مي 

، روح 6راده عموميكردند تا پديده هاي اجتماعي و آن را در مورد با خواست و ا
  ). 1390و ديگر واژه هاي وابسته به كار گرفتند(پرايس،  8، شعور عمومي7عمومي
  
  مطالعه افكار عمومي.1- 5- 7

                                                            
١. Donald Allport Bird  
٢. Mc Faul  
٣. Porter  
٤. Noelle - Neumann 
٥. Opinion Publique 
٦. Common Will 
٧. Public Spirit 
٨. Public Conscience 
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تا اواسط قرن نوزدهم، عمده مطالب نوشته شده درباره افكار عمومي، ماهيتي 
ات هنجاري و فلسفي داشتند و بيشتر شامل مطالعات در تئوري سياسي بودند تا مطالع

مربوط به خود افكار عمومي. اگر چه نظريه دموكراتيك نمايندگي در طول قرن نوزدهم 
نوشته هاي اين دوره به هيچ وجه در ارزيابي  امااز پشتيباني فزاينده اي برخوردار شد، 

صالحيت افكار عمومي پي گيرانه نبودند. طرفداران اصالحات دموكراتيك و ليبرال، آن 
بقه متوسط روشنگر و حفاظي در مقابل بي قانوني و نيز به مثابه را به مثابه صداي ط

نماينده پيشرفت مالحظه مي كردند؛ در حالي كه منتقدان محافظه كارتر، آن را به وجهي 
خطرناك، سطحي، گذرا و بسيار گمراه كننده و از سوي  بالقوهمتضاد، يعني از يك سو 

  ، درك مي كردند.مليي عديگر همچون نيروي سياسي نيازمند محدوديت ها

در پايان قرن نوزدهم، افكار عمومي در پرتو ويژگي هاي شيوه تجربي علوم  تقريباً
اجتماعي در حال رشد و تكامل، به شكل فزاينده اي مورد تجزيه و تحليل منظم قرار 
گرفت. نويسندگان، فريفته نيروي تازه افكار عمومي در جامعه شدند. به نظر مي رسيد 

نيرو، با توجه به دستاوردهاي موجود در زمينه آموزش و پديداري وسائل كه اين 
در ميان تمام طبقات اجتماعي گسترش مي يافتند و  تقريباًمؤثرتر ارتباطات جمعي، 

  قدرت كسب مي كردند.
و هم در شيوه تحليل  مسأله، يك جابجايي هم در توجه به 1900با فرارسيدن سال 

افكار عمومي، پديد آمد. همراه با رشد علوم سياسي در دانشكده ها، نوشته هاي قرن 
بيستم در مورد افكار عمومي به شكل روشن تري به انعكاس عاليق جامعه شناسانه و 

الي كه بسياري از بحث هاي روان شناسانه پرداختند تا عالئق سياسي و فلسفي. در ح
فلسفي تبديل اراده هاي جداگانه و فردي به  مسألهه افكار عمومي در ابتدا به درباراوليه 

 مسألهاراده دولت مربوط بود، تحليل گران به شكل فزاينده اي توجه خود را معطوف به 
، 1928در سال  1فهم جنبه هاي اجتماعي و رفتاري افكار عمومي نمودند. به بيان بينكلي

قدرت هاي افكار عمومي در جامعه و وسايلي  عاليق به سمت موضوع عملكرد و
 اهميتمعطوف شد كه با آن مي توان افكار عمومي را اصالح و كنترل كرد. همچنين، 

نسبي عوامل هيجاني و عقاليي در تدوين و تنظيم آن مورد توجه قرار گرفت(بينكلي، 

                                                            
١. Binkley 
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ه هاي ). اين مسير تحقيقاتي، مطالعه درباره افكار عمومي را به سوي زمين1928
آكادميك جديد، از جمله رفتارهاي جمعي و روان شناسي اجتماعي، تحقيق 

، رفتار سياسي و تحقيقات وسايل ارتباط جمعي، 1افكار، تحليل تبليغات سياسي
  سوق داد. 

  
  مباني روان شناختي افكار عمومي.2- 5- 7

ي و در استفاده از اصطالح افكار متغير است، زيرا گاهي به يك پديده رفتار
موارد ديگر به يك پديده روان شناسانه اشاره مي كند. ممكن است در سطح 

صحبت كنيم. اين سطح، بيانگر قضاوت هايي پيرامون  2»افكار آشكار«ظاهري از 
ت خاص يا اعمال پيشنهادي از عاليق جمعي است كه در موقعيت هاي ااماقد

اساسي هستند كه در تحقيق خاص رفتاري صورت مي گيرد. اين موارد، داده هاي 
پيرامون افكار عمومي جمع آوري شده اند و براي جمع آوري آنها از مصاحبه 
هاي پيمايشي در موقعيت هاي رفتاري استفاده شده است. بنابراين، واضح است 

ت اامكه افكار نيز مي توانند در مباحث غير رسمي، نامه هاي نوشته شده به مق
نامه ها، انداختن رأي به صندوق ها، شركت در دولتي و ستون سردبيري روز

تظاهرات، اعتصاب كارگري و غيره بيان شوند. اين احتمال وجود دارد كه ما به 
سخن به ميان آوريم كه در ذهن براي قضاوت  3»افكار پنهان«صورت جداگانه از 

ت خاص يا اعمال پيشنهادي، حول محور مسائل مورد عالقه جمعي اامدر مورد اقد
گرفته است. هر چند اين نوع افكار اغلب از پاسخ هاي پيمايشي استنباط مي  شكل

مي پردازيم كه  مسألهبه طور مختصر به ذكر داليل چندي در مورد اين  اماشوند، 
چرا چنين تفسيرهايي، آن طور كه در ابتدا به نظر مي رسد، آن چنان هم پيچيده 

آشكار، به مثابه پاسخ به موضوعي نيست. اين  قضاوت هاي پنهان، همانند افكار 
خاص، يعني همانند ارتباط به سياست هاي خاص با نظر داشت مشكالت 
مشترك، مفهوم مي يابند. عام تر از افكار آشكار يا نهان، نگرش ها هستند كه بر 

                                                            
١. Propagenda  
٢. Overt opinions 
٣. Covert Opinions  
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هاي پايدار جهت پاسخ گويي  آمادگي، به عنوان )1953(1آفرينش مفهومي ويپاساس 
  .)1390(پرايس، ه مجموعه عامي از محرك ها استنباط مي شوندمثبت يا منفي نسبت ب

 اماممكن است افكار آشكار، قضاوت هاي پنهان و نگرش ها به هم مرتبط باشند؛ 
ي وجود دارد كه نشان مي دهد چرا آنها شايسته آن هستند مهمدر اينجا داليل  اماباشند؛ 

توانند افكاري را بيان كنند كه از نظر مفهومي از هم متمايز شوند. اول اينكه مردم مي 
كه به طور مشخص از ديدگاههاي خصوصي آنها متفاوت هستند؛ به ويژه زماني كه در 

). براي مثال؛ در يكي از 1951، 2معرض فشارهاي اجتماعي قرار داشته باشند(اَش
كه در آن نامزدهاي سياه پوست در مقابل مخالفان سفيدپوست براي  آمريكاانتخابات 

كانديدا شدند، سنجش افكار نمايانگر تغيير شديد در تعادل حمايت از كسب مقام 
كانديداها، بسته به موقعيت نژادي فرد مصاحبه گر بود. پاسخ دهندگان سفيد پوستي كه 
با سياه پوست ها مصاحبه مي كردند، با احتمال بيشتري مي گفتند كه از نامزدهاي سياه 

). زماني كه 1991، 4ل، كاتربوك و بورگ؛ فينك1990، 3پوست حمايت مي كنند(كيتر
احتمال دارد كه مخالف صورت مي گيرد، برخي از مردم ممكن است با وجود داشتن 
ديدگاههاي روشن يا نگرش هاي قوي، موقعيت هاي بياني خود را كالً تغيير دهند و يا 

  از گفتن حقايق طفره روند.
تا افكار خويش را درباره  تحقيقات به وضوح نشان مي دهند كه مردم مايل هستند

زماني كه به ظاهر هيچ قضاوت يا نگرش پنهاني در آنها وجود  حتّيمسائل ارائه دهند؛ 
نداشته باشد. مثال آشكار اين موضوع پاسخ دهندگان نظرسنجي هستند كه گاهي اوقات 

ت مصاحبه گران پاسخ مي دهند. سؤاالبه  6»شبه افكار«يا  5»قضاوت هاي عجوالنه«با 
دريافت كه بيشتر پاسخ دهندگان، افكار فوق  1970و  1964كانورس در سال هاي 

، و 1958، 1956العاده ناپايداري دارند. در نظرسنجي هاي تصادفي كه در سال هاي 
صورت گرفت، اكثر مردم براي يك سؤال، به جاي ارائه پاسخ هاي يكسان،  1960

تي دادند. همچنين، پاسخ دهندگان به طرز قابل توجهي در ديدگاههاي پاسخ هاي متفاو
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سياسي شان بي ثبات بودند؛ به طوري كه بسياري از مردم مي خواستند تا نسبت به 
در عمل افكار خويش را در قالبي  اماموضعي ليبرال اتخاذ كنند،  مسألهيك 

د كه افكار سياسي اندازه ه رسيجمحافظه كارانه بيان مي كردند. كانورس به اين نتي
گيري شده در بيشتر نظرسنجي ها، جدا از انعكاس نقطه نظرات سياسي شفاف، 
ممكن است به آساني بازتابي از آشفتگي هاي روحي افراد باشد. ساير محققان، 
ضمن مخالفت با نظريات كانورس، عدم ثبات پاسخ هاي نظرسنجي را به جاي 

شي از خطاي مقياس اندازه گيري مي دانستند فقدان شكل گيري مناسب افكار، نا
، افكار و 1960و يا بحث در اين بود كه شدت يابي مسايل سياسي از دهه 

به نمايش مي گذاشت(ناي، تفكرات ايدئولوژيك بيشتري را در حوزه هاي انتخابيه 
ميان افكار آشكار و  بالقوهناهماهنگي  مسأله). در وراي 1975، 1تريكوربا و پ
هاي پنهان، مشكل بسيار اساسي تري وجود دارد. يك فرد براي بيان افكار  ديدگاه
نيازمند داشتن هيچ نوع قضاوت اساسي و يا اولويت نيست و در عين  لزوماًخود 
مداوم بسيار كمتري براي رفتار در خصوص دسته اي از موضوعات  آمادگيحال، 
  دارد.

دهد كه نسبت قابل  مطابق با فرضيه كانورس، تحقيقات تجربي نشان مي
توجهي از پاسخ دهندگان به نظرسنجي، ديدگاه هاي خود را درباره مسايلي بيان 

ي ندارند يا در مورد آن ها تفكر زيادي نكرده اند. با اطّالعاتمي كنند كه درباره آنها 
اين افكار ناقص و بي مايه ممكن است حدس هاي قريب به يقين  حتّياين همه، 

تصادفي  كامالً هاي اساسي افراد منتج شده اند و بنابراين، گيآمادباشند كه از 
). چنين تحقيقاتي باعث شد تا تعبير افكار 1981، 2نيستند(اسكيومن و پريسر

آشكار به دنبال فرضيه تورستون، به مثابه يك مرجع تجربي بي پرده براي نگرش 
هاي متعدد با يك  تعبير آن به مثابه انطباق سنجيده نگرش حتّيمشاهده نشده و يا 

موقعيت رفتاري خاص (به دنبال فرضيه ويب)، با شك و ترديد مواجه شود. در 
عوض، اين تحقيق نشان مي دهد كه افكار آشكار را بايد تنها براي چيزي كه در 
ظاهر به چشم مي خورند، پذيرفت؛ زيرا آن ها رفتارهاي ظاهراً سطحي هستند كه 

ي داللت ندارد. اين امر، روندي معمولي در مفهوم بر تصميم يا نگرش پنهان لزوماً
                                                            

١. Nie, Verba & Petrcik  
٢. Schuman & Presser  



  سياسي  شناسي روان     169
 

براي مواردي از نظر سنجي هاي نمونه اي كه در  حداقلسازي افكار به شمار مي رود؛ 
). محققان، با حذر كردن از 1987، 1مورد امور مردم جمع آوري شده اند(زالر و فيدمن

پيش موجود محسوب  اين انديشه كه نگرش ها منعكس كننده ساختار روان شناسانه از
مي شوند، مي پذيرند كه آن ها بيشتر پديده هاي گذرا هستند. اين امكان وجود دارد كه 

مشخص تجمع  مسألهافكار، تنها بازتابي از پاسخ هاي ناپايداري باشند كه پيرامون يك 
يافته اند. اگر چه محققان معاصر نسبت به محققان اوليه تمايل كمتري به پذيرش رابطه 

به هيچ  اماود ميان مسايل عمومي و نگرش هاي تثبيت شده درباره آن ها دارند، موج
وجه عالقه خويش را براي كشف شالوده روان شناسانه افكار آشكار از دست نداده اند. 

و  3، ارزش ها2در مورد اين هدف، مفاهيم تئوريكي متنوعي، از جمله طرح واره ها
  ل گيري و تغيير افكار مد نظر قرار مي گيرد.براي محاسبه شك 4گروهي هويتتعيين 
  

  طرح وارهالف.
يي ها فاقد يك بينش آمريكااظهار مي دارد كه اغلب  1964كانورس در سال 

منسجم نگرشي درباره سياست هستند. يعني در مجموع، هيچ نوع ايدئولوژي مبتني بر 
بخشد؛ به گونه اي كه در محافظه كاري يا ليبرال ندارند كه ديدگاه هايشان را سازمان 

اساس حاوي حمايت هاي تجربي باشد و به طور گسترده مورد پذيرش قرار 
). در صورتي كه ديدگاه 1987، 6و السكين 1986؛ نيومن، 1985، 5گيرند(كيندر و سيرز

هاي سياسي در درون يك سيستم يا يك ايدئولوژي منفرد فراگير به طور عام سازمان 
معناي  مسألهن آن ها را سازمان بخشيد؟ پاسخ عادي نسبت به اين نيابند، چگونه مي توا

در روان شناسي اجتماعي » طرح واره«ديگري را مفهوم مي بخشد كه هم اينك با عنوان 
مشهور است. يك طرح واره، يك ساختار شناختي است كه شناخت عام در مورد يك 

رگيرنده صفات يك مفهوم مفروض يا يك قلمرو تحريكي را نشان مي دهد و در ب
مفهوم و روابط ميان اين صفات است. به عبارت ديگر، يك طرح واره را مي توان به هر 
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ي ربط داد. همچنين، مي توان آن را به مثابه سيستم استنباطي اطّالعاتنوع ساختار 
از عقايد مرتبط به هم درباره هر مفهوم خاص در نظر گرفت. حال اين مفهوم مي 

گروه (مثالً حقوقدان)، يك حادثه(مثل رفتن به كالس) و  تواند يك شخص، يك
برخي تصورات مجازي(مثل آزادي) باشد. محققان، فرضيه هاي متفاوتي را  حتّييا 

پيرامون اشكال ساختاري طرح واره مطرح كرده اند. برخي از آن ها سيستم هاي 
مي كنند و  سلسله مراتبي از موضوعات مرتبط به هم(معادل با تئوري) را پيشنهاد

پيشنهاد سايرين، ساختارهاي مجموعه اي ساده تر، مانند توالي حوادث و يا فيلم 
ال گر آن هستند كه يك طرح واره وقتي فعاست. تحقيقات روان شناسانه، بياننامه 

مي شود، نوعي درك سريع ذهني در فكر و تصور كردن را فراهم مي آورد. 
ش را در حافظه فهرست بندي عاتاطّالهمچنين، به فرد كمك مي كند تا 

). از نظر تئوري، طرح 1985؛ ماركوس و زايونك، 1984نمايد(فيسك و تيلور، 
مي گذارد؛ در ابتدا، به ايجاد  تأثيرواره به چندين شيوه بر شكل گيري افكار 

مرتبط با يك  اطّالعاتفيلترهاي مفهومي مي پردازد كه به واسطه آن ها تنها بايد 
اين انديشه را بر مجموعه اي از  1984در سال  1بور كند. گرابرعمومي ع مسأله

ي داد و در انجام كار مصاحبه هاي عميق با گروهي از ساكنان منطقه شيكاگو تسرّ
معطوف كرد كه آن ها چگونه اخبار را پردازش مي  مسألهتوجه خود را به اين 

ان، طرح واره كنند. اين طور به نظر مي رسيد كه در مصاحبه وي، پاسخ دهندگ
ساده اي را در مورد امور عمومي به كار مي برند تا موضوعات خاصي از اخبار را 

شده توسط وسايل ارتباط جمعي انتخاب نمايند. اين  ارائه اطّالعاتاز جريان 
سازمان يافته از عقايد و نظرات درباره  اماطرح واره ساده مجموعه اي كوچك 

)، گرابر اثبات كرد كه 1962( 2شنهادات اوليه لينمردم و سياست بود. مطابق با پي
مردم افكار خود را پيرامون امور سياسي به صورت تلگرافي و مختصر بيان مي 

 اماكنند. آن ها فعاالنه از مسايل مختلف عمومي به مفهوم سازي مي پردازند، 
اغلب با كمك طرح واره هاي مختلف و بدون فراهم سازي يك ايدئولوژي يا 

را به صورت  مسألهفه پوشش دهنده كه داراي ساختار سياسي است، هر فلس
  جداگانه تفسير مي كنند.
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ي، پيرامون امور عمومي، اطّالعاتدوم اين كه طرح واره ها ممكن است در پاسخ به 
ال شده، مجموعه اي از عقايد پايه اي براي استنباط تلقي شوند. يك طرح واره فع

جديد، تداعي هاي ذهني  اطّالعاتآورد و سپس در مورد  مرتبط به هم را به ذهن مي
روشن ارائه داد.  كامالً)، در اين مورد مثالي 1981(1مردم را تغيير مي دهد. گيلويچ

آزمايش شوندگان در تحقيقات وي، فيلم نامه هايي را مطالعه مي كنند كه در آن ها 
شروع يك بحران نظامي فرضي در يك كشور خارجي تشريح مي شود و آن ها به 

دارند. بنابراين، مي توانند طرح واره جنگ ويتنام (با رجوع به  آمادگيصورت تجربي 
حمالت سريع و برق آسايشان و غيره) يا طرح واره جنگ  با 2هليكوپترهاي شينوك

جهاني دوم(با رجوع به انتقال سربازان پياده نظام و شبيخون ها) را در ذهن خود تداعي 
كنند. همان طور كه گيلويچ پيش بيني كرده بود، بيشترين حمايت براي مداخله نظامي 

كه روايت جنگ جهاني دوم در اين بحران فرضي در ميان كساني يافت مي شد  آمريكا
را خوانده بودند؛ احتماالً به دليل اين كه افراد تداعي هاي مطلوب تري نسبت به 
برخورد داشتند و نتايج مثبتي از آن استنباط مي كردند. چندان شگفت آور نيست كه 
بدانيد روش هايي كه در آن پوشش هاي خبري حاوي چارچوبي براي مسايل عمومي 

يادي را در ميان محققان افكار عمومي برمي انگيزند. براي مثال، پخش هستند، عاليق ز
 ملّيتصاوير تلويزيوني فقر از ديدگاه افراد قرباني، بيش از ديدگاه شرايط و روندهاي 

مي تواند بينندگان را به سمتي سوق دهد كه به فقر بيشتر براساس سطح فردي بينديشند 
دات كاري به جاي نيروهاي اقتصادي عامل فقر تا داليل سطحي سيستمي. بنابراين، عا

تلقي مي شوند. اين امر مي تواند به نوبه خود، بر ارزشيابي آن ها از عملكرد دولت با 
اي همچون درصدگيري ميزان كارايي رياست جمهوري اثر  مسألهتوجه به 

عميقي  تأثيرطرح واره اي،  اطّالعات). نظريات مبتني بر پردازش 1990، 3بگذارد(لينگار
مفهوم نگرش، اخيراً به عنوان يك زير  حتّيبر روي تحقيق افكار عمومي داشته است. 

مجموعه خاص طرح واره نقش تازه اي يافته است. با توجه به اين مفهوم، نگرش ها 
ي جهاني تأثيردسته هايي از عقايد مرتبط به هم در مورد يك موضوع ويژه هستند كه با 
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 1989در سال  2و گرين والد 1ند خورده اند. پراتكانيسبه هم پيو -خوب يا بد –
پيشنهاد كردند كه نگرش، به واسطه چند عامل به اين شرح در حافظه بيان مي 
مشخصات موضوعي (تيتر موضوع) و قواعد كاربرد آن (براي مثال، يك وكيل 

آن موضوع  . خالصه ارزشيابانه اي از2است كه به دانشكده حقوق رفته است)، 
. يك ساختار دانشي براي حمايت از ارزشيابي 3مثال من وكال را دوست ندارم)، 

پيرامون آن موضوع (براي مثال مجموعه منسجمي از عقايد درباره وكال). نگرش 
ها، مانند تمامي طرح واره ها، به عنوان ابزارهاي شناختي و مفهومي، به سازمان 

عات كمك مي كنند. با اين همه، به نظر مي رسد دهي انديشه ها درباره موضو
باشد كه وظيفه ارزشيابي موضوعات را آسان  3عملكرد اصلي آن ها، روش يافتاري

مي كند. همچنين، نگرش ها از نظر تئوريكي وظايف ديگري را براي شخصيت ها 
يا  باشند؛ براي مثال، در ايجاد، حفظ 4انجام مي دهند. آن ها مي توانند دفاع از من

و  5تشديد احساسات فرد نسبت به ارزش خود نقش داشته باشد(پراتكانيس
). در مواردي كه چنين ساختارهاي نگرشي وجود دارد، عملكرد 1989گرينوالد، 

شيوه يافتاري نگرش ها، به طرز شگفت آوري نياز به ارزشيابي طاقت فرسا و 
 6ت، برن و وايتجديد را كاهش مي دهد. همان طور كه اسمي اطّالعاتمداوم 

) عنوان كردند، نگرش ها به مردم امكان مي دهند تا وضعيتي را بسنجند و 1956(
درباره خوب يا بد بودن آن قضاوت كنند. وقتي يك نگرش قوي پيرامون يك 
موضوع خاص پديدار مي شود، ممكن است قضاوتي سريع در مورد آن در حافظه 

تابع تفسيرهاي انتخابي فرد مي شود.  بعدي اطّالعاتصورت گيرد؛ به گونه اي كه 
ارائه شد. آن ها  1947در سال  8و جاهدا 7داليل اوليه اين پديده توسط كوپر

دريافتند كه پخش كارتون هايي كه براي به استهزا گرفتن پيش داوري هاي نژادي 
 كامالًساخته و پرداخته شده بودند، از سوي مردمي كه پيش داوري زيادي داشتند، 
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قصد و عمد تفسير مي شدند. شايد در دفاع از من خودشان، كارتون ها همان  بدون
هستند.  دمردم را به مثابه كساني تعبير مي كردند كه حامي نگرش هاي پيش داورانه خو

مي توان از بيشتر مثال هاي اخير، نقش محتمل نگرش ها را در شكل گيري افكار 
بيماري كه  -مردم در برابر بحران ايدز دريافت. براي مثال، شواهد مربوط به واكنش

نشان مي دهد كه مردم  -ارتباط تنگاتنگ آن با گروه همجنس بازان شناخته شده است
نسبت به همجنس بازي گرايش هاي منفي دارند و كمتر پذيراي اين گونه بيماران ما 

آن ها  علمي دارند. اطّالعاتهستند تا افرادي كه درباره چگونگي انتقال اين بيماري 
همچنين تمايل بيشتري دارند كه از سياست هاي محدودكننده شديدي براي برخورد با 

  ).1992، 2؛ پرايس و هسو1989، 1بيماران ايدزي حمايت شود(استيپ و كر
  

  ارزش هاب.
ارزش ها، همانند نگرش ها، به مفهوم عقايد قابل ارزيابي در نظر گرفته مي شوند، 

آن ها كيفيت هاي تجويزي خاصي دارند. ارزش ها، عقايدي هستند پيرامون چيزي  اما
ارزش «آن ها را  3كه مقبول است؛ حال چه به مثابه يك وضعيت پاياني باشد كه روكيچ

ناميد(براي مثال، هركس بايد براي پيشرفت از فرصت هاي مساوي  4»هاي نهايي
اي رسيدن به يك هدف، يعني چيزي كه برخوردار باشد) و يا به مثابه وسيله اي بر

ناميد(براي مثال، مردم بايد متناسب با فعاليت هاي خود  5»ارزش ابزاري«روكيچ آن را 
به موفقيت برسند). ارزش ها از نظر تئوري، به صورت معيارهايي براي ارزيابي رفتار 

شخص  شخصي و اجتماعي و همچنين به مثابه برنامه هاي عام براي راهنمايي اعمال
عمل مي كنند. ارزش ها، بيشتر در بطن تحقيقات مربوط به اثرات رسانه هاي جمعي 

) و به طور معمول 1984، 6روكيج، روكيج و گروب -مورد استفاده قرار مي گيرند(بال
دريافت كه مقياس  1988در مطالعات افكار عمومي به كار مي روند. فلدمن در سال 

زش هاي سياسي اساسي مي توانند وجود تنوعات هاي حمايتي مربوط به بعضي از ار

                                                            
١. Stipp & Kerr  
٢. Pric & hsu  
٣. Rokeach   
٤. Terminal Values 
٥. Instrumental Values  
٦. Grube  



  سياسي  شناسي روان     174
 

گسترده موجود در افكار پيرامون سياست هاي عمومي خاص را توضيح دهند. 
براي مثال، تعهد نسبت به ارزش فرصت هاي برابر، به طور اساسي به مواضع 

  سياسي متنوع مرتبط با مسايل داخلي بستگي دارد.
  

  گروهي هويتج.
گاهي اوقات به مثابه شالوده و بنيان شكل گيري ساختار تئوريك ديگري كه 

فرد است كه بخش عمده اي از آن بر  1»خودپنداره«افكار در نظر گرفته مي شود، 
يابي اجتماعي ممكن است به طور  هويتگروهي تعيين مي گردد.  هويتمبناي 

اساسي بر شكل گيري افكار در مورد مسائل عمومي داللت داشته باشد. به عبارت 
هاي گروهي  هويتت گروهي بودن اغلب مسائل سياسي، يگر، به دليل ماهيد

  در مورد مسائل عمومي شكل مي گيرد. كامالًمردم 
 

  پرسش هاي مروري
 ربط رسانه و سياست در چيست؟ .1

 تبليغات سياسي چيست؟ .2

فيلترهايي را كه پروپاگانداي غير مستقيم بر رسانه هاي جمعي غرب حاكم  .3
 است؟مي داند، كدام 

 پنج متغير دخيل در انتشار شايعه كدامند؟ .4

 افكار آشكار و پنهان چيست؟ .5

 به چه مواردي اطالق مي شود؟» ارزش«در قلمرو افكار عمومي  .6

  
  پرسش هاي چهارگزينه اي

 »رسانه پيام است.«اين جمله معروف از كيست؟ .1
 الف)مك لوهان       ب)اولسون       ج)بودريار       د)كرايگ

يك دالر سرمايه گذاري در تبليغات بهتر از ده دالر سرمايه گذاري «جمله:اين  .2
 از كيست؟» در تسليحات است.

                                                            
١ Self - Concept  
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  الف)نيكسون          ب)كارتر          ج)السول        د)هالستي
دگرگون ساختن افكار عمومي از راه هاي غير مستقيم و با وسايلي مانند زبان،  .3

  چه نام دارد؟ ،خط، تصوير، نمايش و غيره
  الف)متقاعد سازي        ب)پيام رسانه اي        ج)ژانر خبري       د)تبليغات

رمز موفقيت نازي ها در تحريك افكار عمومي آلمان در استفاده از كدام  .4
 تكنيك بود؟

  الف)اقناع       ب)بازتاب شرطي         ج)جاذبه             د)پروپاگاندا
برجسته سازي در موضوعات مهم سياسي مثل انتخابات استفاده از تكنيك  .5

 براي ايجاد تغيير موضع در افراد چه نام دارد؟

  الف)تبليغ رسانه اي                                    ب)تحريك افكار عمومي
  ج)پروپاگانداي غير مستقيم                             د)تبليغات سياسي

 كسي مطرح شد؟مدل پروپاگاندا توسط چه  .6

  د)الف و ب      ج)مك لوهان           ب)هرمن     الف)چامسكي   
السول به جاي تاكتيك چماق و سركوب به كارگيري علمي ترغيب و  .7

 خشونت را پيشنهاد مي كرد. اين مهم به كدام مورد زير اشاره دارد؟

)الف و الف)پروپاگاندا     ب)رسانه هاي اقناع گر       ج)اجبار خشن     د
  ب

مدتي رواج مي يابد، سپس خاموش مي شود و دوباره پس از كدام نوع شايعه  .8
 ؟مدت زمان معين ديگري ظهور مي يابد

  الف)غواص           ب)آتشين           ج)خزنده          د)دروغين   
 از كيست؟» شايعه به ترديد وابسته است.«اين جمله: .9

  ج)بلجيون              د)پراساد      الف)بورديا            ب)كپال     
كدام عامل روان شناختي موجب مي شود محتواي شايعه به سمت تفسيرهاي  .10

 منفي و تهديدآميز سوق پيدا كند؟

  الف)ترديد               ب)باور               ج)اضطراب              د)كنترل
 سي بود؟را بكار برد چه ك» افكار عمومي«اولين كسي كه عبارت  .11

  چامسكي    د)نويسندگان فرانسوي الف)مك لوهان   ب)روسو    ج)
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 بازتابي ازافكار سياسي اندازه گيري شده در بيشتر نظرسنجي ها، ممكن است  .12
  آشفتگي هاي روحي افراد باشد.

  الف)كانورس          ب)ويب           ج)وربا              د)ناي
  زير مجموعه كدام رويكرد است؟در مبحث افكار عمومي مفهوم نگرش  .13

  الف)هويت گروهي     ب)ارزش ها      ج)طرح واره         د)افكار پنهان
 كدام مفهوم به مثابه شالوده و بنيان شكل گيري افكار عمومي مطرح است؟ .14

  الف)اعتماد به نفس      ب)خودپنداره        ج)دفاع از خود        د)عقايد   
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  8فصل
  روان شناسي احزاب سياسي و رفتار انتخاباتي

  
اگر كشوري بخواهد امورش به بهترين وجه اداره شود، بايد 
اصل اشتراك را در مورد زن و فرزند و تربيت و اشتغال به 
كارهاي جنگ و صلح بپذيرد و از ميان اتباع خود تنها 

گزيند كه هم در حكمت و هم در  كساني را به پادشاهي بر
  جنگ برتري خود را به ثبوت رسانيده باشند.

  افالطون، جمهور، كتاب هشتم
  

  هدف كلي
آشنايي با ريشه هاي رواني كاركردهاي حزبي و رفتارهاي انتخاباتي در دو 

  سطح نخبگان و مردم عادي
  

  هدف هاي يادگيري
  مطالعه اين فصل بتوانيد:رود پس از   محترم انتظار مي دانشجوياز شما 

 كاركرد احزاب را نام ببريد. .1

 ريشه هاي روان شناختي گرايش به احزاب را توضيح دهيد. .2

 نقش حزب در افكارسازي را شرح دهيد. .3

 نقش حزب در مديريت تعارض را توضيح دهيد. .4

 نقش حزب در روند انتخابات را بيان كنيد. .5

 رفتار انتخاباتي را شرح دهيد. عوامل و مؤلفه هاي روان شناختي تأثيرگذار در .6
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  مقدمه.1- 8
احزاب و انتخابات در كنار هم  مهمدر اين فصل تالش شده است تا دو مقوله 

تي با هم رابطه مستقيم بحث و بررسي شود، چرا كه احزاب سياسي و آئين هاي انتخابا
معرفي نامزدهاي  ،ويژه در كشورهاي توسعه يافته كاركرد اصلي احزابدارند. ب

انتخاباتي و حمايت از آنان و در نهايت رقم زننده سرنوشت جامعه است. به عنوام مثال 
گذار دموكرات و جمهوري خواه  تأثيردو حزب بزرگ و  آمريكادر اياالت متحده 

  همواره سرنوشت انتخابات را رقم مي زنند.
اباتي را از منظر روان احزاب و رفتار انتخ مهماين فصل دو مقوله با اين وصف، 

  شناسي به ويژه روان شناسي سياسي مورد بررسي و تحليل قرار داده است. 
  
  تعريف حزب.2- 8

  . بنابراين است  فرانسه  در زبان Partiو   انگليسي  در زبانParty   معادل  حزب  واژه
كار   به  »دسته«يا  « گروه«  را در فارسي  آن  معادل  بهترين  كه  است  غربي  واژه  يك  حزب
  كار رفته  به  با الفاظ ديگري  اروپايي  هاي در زبان  دو واژه  اين  معناي  برند، اگر چه مي

ايران   سياسي  نامند، اما در فرهنگ مي Fractionرا   و دسته Groupرا   . مثال گروه است
  رايج و  رفته كار به  اروپايي  هايدر زبان Party  با همان  مترادف  حزب واژه 
و   ، منظم يافته  بنيان  هايحزب، گروه 1ورژهود  موريساز ديدگاه  .)1371(تبريزنيا،است
  هايو هدف  اند و منافع شده  ساخته  قدرت  و در راه  مبارزه  براي  هستند كه  مرتبي

  سياسي  عمل  وسيله  درستي  به  كنند و خود هممي  را بيان  گوناگون  اجتماعي  نيروهاي
  .هستند  آنان

حد با يكديگر متّ  كه  است  از افراد جامعه  گروهي  حزب  ؛2ادموند بركبه عقيده 
  منافع  حفظ و توسعه  براي  ها استآن  همه  مورد قبول كه   خاصي  اصول  و برمبناي  شده
  ).1370كوشند(ابوالحمد، مي  يملّ

  زير لواي  و ملي  محلي  در سطوح  د كهشو مي  گفته  سياسي  سازمان   به  سياسي  حزب
  را براساس  گيرند و شهروندان مي  شكل  شخصي  و مكتب  مسلك  ، در قالب از مردم  دفاع

                                                            
١. Maurice Duverger 
٢. Edmund Burke 
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  سازند تا به مي  آورند و متشكل موردنظر خود گرد مي  با منافع  مورد قبول  اصول
يابند(قاضي،   ستباشد، د  آن  و اجراي  قدرت  همانا فتح  خود كه  اساسي  اهداف
1371.(  

  
  چگونگي پيدايش احزاب.3- 8
  پيدا شد. در اين  باستان  هاي، در نظام احزاب  پيدايش  اوليه  هاي اصوال زمينه 
خواندند.  مي  شدند، حزب ها مي جمهوري  تقسيم  موجب  را كه  هاييگروه«ها نظام

  شدند حزب مي  مجتمع  دور افرادي  را كه  هايي دسته  عهد رنساس  در ايتالياي
و   بوده  انقالبي  مجالس  نمايندگان  اجتماع  محل  را كه  هاييناميدند. باشگاه مي

  با شرط ميزان  انتخابات  ماتي مقد آورنده  فراهم  هايي را كهكارگروه  همچنين
ها گروه  برابر اين ناميدند. در مي  بودند، حزب  دهندگان  رأي  ماليات  پرداخت

- در دموكراسي  افكار عمومي  مبين  كه  وسيع  هاياز سازمان  ديگر مركب  اي ستهد

  .)1357ورژه، و(د»شوند مي  ناميده  هستند نيز حزب  نوين  هاي
نهادند از   سياست  عرصه  پابه  سياسي  شكل  به  كه  احزاب  تدريجي  تحولروند 
  در اروپا شكل 19  قرن  در اوايل  سپسآمريكا و  بار در  اولين  براي 18  اواخر قرن

و   پارلمانتاريستي  و سيستم  دموكراسي  با رواج  كه  احزاب  اين  . پيدايش گرفت
و   انگليس  كشورهاي در سراسر اروپا، خصوصاً  سرعت  بود به  همراه  انتخابات
  هاي كميته  شكل  در آغاز به  كه  احزاب  . اين يافت  و توسعه  گسترش  فرانسه

بودند، به طور عمده   زده  سياسي  تحركات  انجام  به  ظاهر شدند و دست  انتخاباتي
  جامعه  در صحنه  تري رنگ  از حضور كم  حداقلو يا   منحل  انتخابات  از پايان  پس

  شدند. برخوردار مي
  پيكار سياسي  در صحنه  جهان كشورهاي  در اغلب  امروزه  كه  سياسي  احزاب

  سياسي  جانبه  فرايند همه  يك  دور طي  چندان  نه  دارند، در گذشته  فعال  ريحضو
پايدار   هايسازمان  گرفتند. اين  شكل  شناسيم امروز ما مي  كه  صورتي  به  اجتماعي و
  تحمل  قرن  از يك  پس ،بخشند مي  عينيت را  پيكار سياسي  ملي  در سطح  كه

  سياست  عرصه  در آمريكا پا به  از آن  در اروپا و قبل 19  قرن  در پايان  تدريجي
  ).1360زاده، شدند(نقيب  جديد شناخته  سياسي  احزاب  نام  نهادند و به



  سياسي  شناسي روان     181
 

  
  كاركرد احزاب.4- 8

به طور   و فرانسه  ايتاليا، آلمان  كشورهاي  دوم  جهاني از جنگ   بار پس  اولين  براي
  در محدوده  هم  آن  حزب  نقش  به  اساسي نون در قا  هماد  يك  مختصر با اختصاص

بر   حزب نقش   نظر كالسيك  از نقطه  آوردند. در واقع  ميان  به  سخن  انتخاباتي  گزارش
  سه  به  توان را مي  عملكرد حزب  ديدگاه  شود و از اين محدود مي  در انتخابات  مشاركت

و   انتخاباتي  نامزدهاي  كردن  ، دستچين وميافكار عم  به  دادن : شكل منحصر دانست  مقوله
  ).1368زاده، شدگان(نقيب انتخاب  به  دادن  سازمان

  ، اجتماعي سياسي  تأثيرگذار بر نهادهاي  عوامل  عنوان  به  غربي  در جوامع  احزاب
روند در   دهند. اين مي  را شكل  و اجتماعي  سياسي  قدرت  شوند در واقع مي  محسوب
  مسائل  و بر تمامي  واحد برخوردار هستند، نمود بيشتر داشته  حزب  از يك  كه  جوامعي
  به  كه  كمونيستي  جوامع  گذارد، مثل تأثير مي  و فرهنگي  ، اقتصادي ، سياسي اجتماعي
  .)237دارد(تبريزنيا، همان:   شراف و احاطها  موارد فوق  تمامي

مي به شرح زير   عملكرد احزاب  محورهاي  ترينمهم  گفت  توان بر اين اساس مي
  :باشد

  .كنند  كاناليزه را تقاضاها توانند مي  جامعه و  دولت  بين  ميانجي  عنوان  به  احزاب. 1
  دهد.  را افزايش  مردمي  تواند همبستگي مي  در جوامع  زاباح وجود. 2
  سياسي  مشاركت  جامعهدر  تواند مي  شده  نهادينه  تشكيالت  يك  عنوان  به  حزب -
  باشد.  داشته

  . است  حكومت  هايگيري تصميم در  تأثيرگذاري  براي  مساعدي  كانال  حزب. 3
  سازد. مي  ا فراهمر  سياسي  مشاركت  هاي زمينه  حزب. 4
  .پردازد مي  دولت  تقويت  به  مردمي  احساسات  كتحرّ با  حزب. 5
  وفصل حل را  سياسي  تضادهاي  همگرايي  هاي زمينه  گسترش و  توسعه با  حزب. 6

  .كند مي
  .دهد  شكل را  عمومي افكار تواند مي  حزب. 7
  .كند مي  و معرفي  چين دست را  انتخاباتي  نامزدهاي  انتخابات  مبحث در. 8
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  گرايش به احزاب روان شناختي ريشه هاي.5- 8
گرايش افراد و  بالقوهدر اينجا به سه مورد از علل و ريشه هاي روان شناختي 

  توده ها جهت عضويت در احزاب و گروههاي سياسي مي پردازيم: 
  

  پذيريانگيزش و تحريك.1- 5- 8
ها بيانگر آن است كه هاي روان شناختي در مورد احساسات تودهبررسي

ها خود قرار دارند. اعمالي كه توسط توده ها تحت هدايت ناخودآگاههمه آن تقريباً
چون از جانب  اماتواند از لحاظ نحوه انجام گرفتن كامل باشد، گيرد ميانجام مي

توده  هاي اتفاقي است.شود رفتار هر فردي ناشي از تحريكمغز صادر نمي
همچون گوئي در دست تحريكات دنياي خارج است و بازتاب تغييرات بالانقطاع 

شخص  .ريكات است. بدين ترتيب توده بنده تحريكات دريافتي استاين تح
 اماتواند تحت همان تحريكاتي كه توده قرار دارد، قرار داشته باشد، منفرد نيز مي

كند، از چون مغزش عواقب وخيم تسليم تحريكات شدن را به وي گوشزد مي
ومت را در فرد هاي مقااي است كه زمينهمقدمهامر اين  .زنداطاعت سرباز مي

ها تسلط خواهد بر جمعي از انسانآورد. به همين لحاظ فردي كه ميبوجود مي
- تواند در زمينهكند با احساسات آنها بازي كند. اين احساسات مييابد، سعي مي

پرستي به منصه ظهور رسيده و فرد را به ميهنو هاي شهرت، شرافت، ديانت، 
   ).1384سمت خود جذب نمايد(لوبون، 

  
  پذيري و زودباوري تلقين.2- 5- 8

كند. تلقين ي قلمداد ميمهمرا در تغيير عامل  1»پذيريتلقين«گوستاو لوبون، 
كند تا امري را بپذيرد و يا باور دهد و او را وادار ميقرار مي تأثيرفرد را تحت 

ص شخ تأئيدكند. در تلقين فرد بدون تفكر و انديشه و ندانسته موردي را كه مورد 
بر اين مبنا استوار  اساساًپذيري تلقين. )1384پذيرد(لوبون، مشهوري است، مي

 آنكه آنرسد، بپذيرد بياست كه كسي فكر يا نظري را كه از بيرون به گوشش مي
  ي باشد. علّترا بسنجد و يا خواستار دليل و 

                                                            
١  . Suggestibility 
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   گراييجانبهيك و مبالغه.3- 5- 8

يابد، داراي دو خصوصيت است، يكي مياحساساتي كه در وجود يك توده تبلور 
آميز هستند. اين اين كه اين احساسات خيلي ساده هستند و ديگر اين كه بسيار مبالغه

-بينند و حد فاصلي نميافراد به درجات يك احساس توجهي ندارند، چيزها را كلي مي

نتشر شناسند. مبالغه در احساسات يك توده بر اثر عامل تلقين و سرايت به سرعت م
 انآن ها، ي و مبالغه در تودهرايگيابد. يك جانبهت بيشتري ميشود و از اين طريق قومي

  كند.را در مقابل شك و دو دلي حفظ مي
  
  حزب و افكارسازي.6- 8

ت. مهندسي كردن و شكل دهي به افكار عمومي يكي از كاركردهاي احزاب اس
كر جمعي مي شوند، كه زير مشي سياسي، موجد فاحزاب با ارائه برنامه و خط و 

پوشش آن، افراد پراكنده به نوعي وحدت سياسي مي رسند. بدون شكل دادن به افكار 
عمومي كه كار عمده احزاب و گروههاي سياسي است، نمي توان رابطه معقولي بين 

). به بيان دوورژه، بدون 1368حاكمان و حكومت شوندگان برقرار كرد(نقيب زاده، 
ر است. در كشورهايي كه به تازگي نظام دموكراتيك كار عمومي متغيوجود احزاب، اف

ي از مهمرا پذيرفته اند و احزاب در آن ممالك هنوز ريشه اي نيرومند ندارند، تغييرات 
يك انتخابات تا انتخابات ديگر پديد مي آيد كه رژيم را ضعيف مي كند. آنها عقايد 

فردي را كاهش مي دهند، مسائل با جنبه مشابه را هماهنگ مي سازند، تفاوت هاي 
شخصي را سوهان زده، آن را در چند خانواده بزرگ معنوي مستهلك مي سازند. اگر 
احزاب نباشند، انجام انتخابات در ميان درهمي و تشتت خط مشي هاي فردي، غير 
ممكن مي شود. افكار عمومي كه به اين كيفيت ابراز مي شوند، مظهري از مجموع 

خاصي است كه احزاب مستمراً از آن آگاهي پيدا مي كنند، آن را هدايت مي عقايد 
  ).1375نمايند و در كانالي صحيح قرار مي دهند(دوورژه، 

مي گويد، در روند نوسازي كشورهاي جهان  1به اين ترتيب، همچنانكه ديويد اپتر
ها محدود م، احزاب سياسي خود را تنها به جهت دادن و كاناليزه كردن مشاركت سو

                                                            
١  . D.Apter  
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نمي كنند. آنها قدرت را توليد كرده، شكل مي دهند و به دولت اعمال مي كنند. 
آنها در شكل دادن عقايد جديد، ايجاد شبكه هاي ارتباطي براي انتشار و انتقال آن 
عقايد و ارتباط دادن عموم مردم به رهبران، به گونه اي كه قدرت، توليد، بسيج و 

ايفاء مي كنند. در نتيجه، آنها نه فقط گروه هاي تازه  يخلّاقجهت داده شود، نقش 
به دوران رسيده طالب مشاركت را سازماندهي و هدايت مي كنند، بلكه افراد و 

تي و اقشار بي تفاوت را نيز به مشاركت و ورود در صحنه سياسي گروههاي سنّ
  زندگي نوين تشويق مي كنند.

  
  حزب و مديريت تعارض.7- 8

هاي سياسي دخالت و  1»مديريت تعارض«مي توانند در  احزاب در دو بعد
اختالف ميان افراد و گروه هاي قدرت مختلف را به مسير مسالمت آميزي هدايت 
كنند. بعد اول، مديريت تعارض در سطح درون حزبي است و بعد دوم، نقش آن 

  در مديريت تعارض هاي سياسي در كل سيستم، يا تعارض برون حزبي است.
؛ توانايي حزب در تأليف منافع، 2اصلي، به تعبير آلموند مسألهل ودر بعد ا

يعني؛ ايجاد توافق بر سر اهداف و مواضع برون حزبي و درون حزبي و يا به تعبير 
، يعني؛ تبديل خواسته ها و نيازمندي ها به 4»دروازه باني سياسي«؛ 3ديويد ايستون

  تقاضا در يك فرايند زماني است.
عد كردن ساير احزاب و مدعيان منافع سياسي به پذيرش شيوه م، متقابعد دو

هاي حصول توافق بر سر اهداف و منافع رقيب و متضاد است. با اين كار، حزب 
به تعريف و تثبيت هنجارهايي براي پيگيري مسالمت آميز اهداف، و يا همان 

پردازان چيزي كه ايجاد قاعده بازي خوانده مي شود، كمك مي كند. از ديد نظريه 
توسعه سياسي، خشونت تنها در صورتي جاي خود را به ثبات و آرامش مي دهد 
كه حزب يا احزاب قدرتمندي در كشور حضور داشته و بتوانند چنين مديريت 

  ).1378مؤثر منازعه اي را به اجرا درآورند(حسيني، 

                                                            
١  . Conflict Managment  
٢  . Gabriel Almond  
٣  . David Easton   
٤  . Political Gatekeeping  
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  حزب و انتخابات.8- 8

صحنه ي تصميم گيري و انتخابات، هم وسيله اي براي وارد كردن نخبگان به 
ترين مهمبرخورداري آنها از شأن و قدرت تصميم گيري سياسي است، و هم از 

مجراهاي انعكاس و مؤثر سازي افكار عمومي در حكومت و كشورداري به شمار مي 
آيد. اولين گام احزاب در جريان انتخابات، معرفي نامزد است. هرچند نقش احزاب در 

، به تحولدر كشورهاي در حال  امادارد،  اهميتهاي سياسي  اين مرحله، در همه نظام
دليل سياست زدگي گسترده و فقدان تجربه ي انتخاباتي كافي، اين نقش حياتي است. 
در اين كشورها، از يك سو، انگيزه ي مشاركت بسيار باالست و اگر به شهروندان عادي 

كانديداي تصدي پست هاي فرصت ابراز وجود داده شود، خيل انبوهي از آن ها 
سياسي خواهند شد. بنابراين، حزب به عنوان صافي عمل مي كند و روند نامزد شدن را 

كه قسمت اعظم وقت  معتدل تر مي سازد. از سوي ديگر، مردم عادي كوچه و بازار،
فرصت و تخصص كافي براي بررسي و  معموالًخود را صرف زندگي روزمره مي كنند، 

ق براي تصدي مقام هاي سياسي ندارند. به عالوه، اگر قرار باشد كه شناخت افراد الي
هركس، خود به دنبال شناخت و معرفي كانديداي مورد نظر برآيد، صحنه ي سياست 
دچار بي نظمي و آشفتگي مي شود. احزاب با مداخله در اين امور و معرفي نامزدهاي 

  زند(همان منبع).مناسب، روند تعيين نامزدها را منظم و متعادل مي سا
گام بعدي، حمايت از نامزدهاي انتخاباتي و تالش براي متقاعد كردن مردم به رأي 
دادن به آن هاست. حزب اين كار را با حمايت مالي از مبارزات انتخاباتي و با استفاده 
از ابزارهاي تبليغاتي و وسايل ارتباطي در دسترس خود انجام مي دهد. گام آخر، 

ه انتخاب شوندگان و اعمال نفوذ بر آن هاست. تمام احزاب پس از سازمان دادن ب
انتخابات، به منظور پيشبرد اهداف خود، در مجلس به همان پيكاري مي پردازند كه قبالً 
در سطح جامعه بدان دست زده بودند. از اين رو، الزم است كه نمايندگان خود را 

  ند.سازماندهي كرده و بين آن ها هماهنگي برقرار كن
  
   روان شناسي رفتار انتخاباتي.9- 8
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در روان شناسي انتخابات با يك سه ضلعي پويا رو برو هستيم كه يك بعد آن 
ده معطوف است. بعد سوم نبه سوي رأي دهنده و بعد ديگر به سوي رأي گير

م اين مثلث از پيچيدگي بسيار بااليي عامل زمينه يا عامل سيستم مي باشد. بعد سو
برخوردار است و به روابط رأي دهنده و رأي گيرنده و تعامل عوامل فرهنگي، 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و نظاير آن ميان دو گروه ياد شده بستگي دارد(مركز 

  ). 1378پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 
اليت مي كنند، با ابعاد متخصصاني كه در حيطه روان شناسي انتخابات فع

گوناگوني سروكار دارند. بعضي از اين متخصصان به ويژگي هاي شخصيتي رأي 
كرده و نظريه هاي ويژه اي را براي طبقه بندي رأي دهندگان ارائه  تأكيددهندگان 

مي كنند. عده اي ديگر به بررسي عقايد و نگرش رأي دهندگان پرداخته و 
پيمايشي را ترتيب مي دهند. به عالوه، عده اي  مجموعه اي متنوع از تحقيقات

كرده و از فنون روان شناسي  تأكيدديگر به جنبه هاي مؤثر رسانه هاي گروهي 
مؤثر براي موفقيت برخي از كانديداهاي خاص بهره مي گيرند. روان شناسان و به 

اليت مي كنند اقدام خصوص روان شناساني كه در حيطه روان شناسي سياسي فع
سودمند و  اطّالعاتبه مشاوره دادن به احزاب و گروههاي سياسي مي كنند و 

مفيدي را در خلق شيوه هاي جديد براي معرفي اهداف حزبي، فنون تبليغاتي و 
ي جذاب و تهييج كننده جهت محتواي سخنراني و نيز استفاده از رنگ و شعارها

  هند.دسازي عامه مردم ارائه مي متقاعد
انتخاباتي و نقش روان گذار در رفتار تأثيردر اينجا به عوامل و مؤلفه هاي 

  ويژه روان شناسي سياسي مي پردازيم:شناسي و ب
  
  حزبي  هويتنظريه .1- 9- 8

كه پاول  ،1»شاخص تمايل سياسي«دهي مانند  هاي رفتار رأي اولين مدل
 كامالًهمگي ماهيتي  تقريباًآن را مطرح كردند،  2الزارسفلد و برنارد بِرِلسون

توان  گرا داشتند. اين رويكرد مدعي بود كه نتايج انتخابات را پيشاپيش مي وضعيت

                                                            
١  . Index of political perdisoposition (IPP) 
٢  . Bernard Berelson 
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هاي معمول  اقتصادي، مذهبي، و ديگر ويژگي -با توجه به وضعيت سياسي 
دهي به مثابه كاركردي از محيط  بيني كرد. رفتار رأي دهندگان و با دقتي زياد پيش رأي

دهنده را  شد. اين رويكرد همچنين افراد رأي دهنده تلقي مي يمحيط اجتماعي رأ
  يابند.  بيند كه اين گروه، خودشان را در آنها مي هايي مي پذيرندگان منفعل وضعيت

دهي با پذيرش متغيري جديد يعني  ميالدي، مطالعات رفتار رأي 1960ي  در دهه
  چرخش نمود. اين نظريه گرايي به سمت طبع عميقاً، 1»حزبي هويت«رويكرد تشخيص 

دهندگان تنها ناشي از وضعيت اجتماعي يا اقتصادي  به وضوح دريافت كه انتخاب رأي
نيست. آنگوس كمپبل و همكارانش در دانشگاه ميشيگان در كتاب كالسيك خود تحت 

گيري شخصيت  معتقداند كه در دوران نوجواني و شكل» ييآمريكاي  دهنده رأي«عنوان 
نسبت به حزبي خاص  -يا همان طبع  -در آنان پيوند هيجاني بلندمدتي  دهندگان، رأي

كه اغلب اين امر ناشي از گوش دادن  -كنيم  كند. هرچه از نظر سياسي رشد مي رشد مي
ها در مورد مسائل سياسي است و يا اينكه از ساير  هاي والدين و همسايه به صحبت

خاصي نسبت به حزبي خاص در ما ، پيوند -شود  جوانب زندگي اجتماعي ناشي مي
مان را تا آخر عمر  دهي ي رأي كند. اين احساس پيوستگي و نزديكي، شيوه رشد مي
ي تشخيص  طبق نظريه تيك نظر ما را تغيير دهد.اامكند؛ مگر اينكه رخدادي در تعيين مي

دهنده به  واكنش رأي –مدت  دهي حاصل تعامل نيروهاي كوتاه حزبي، رفتار رأي هويت
  طبع گرايانه است. –به ويژه پيوند حزبي  –و بلندمدت  -مسائل موضوعي 

  
  ي سياستمدار طرح واره.2- 9- 8

هاي مثبت را در ذهن 2 »طرحواره«سياستمداران پيوسته درصدد آن هستند كه 
اي شهودي يا با استفاده از  ممكن است اين كار را به شيوه حتّيدهندگان برانگيزند.  رأي

مثالي بارز در اين زمينه است. يك » ي كندي طرحواره«عامه انجام دهند.  روان شناسي
روي، هوش  دهندگان بايد داراي سن نسبتاً كم، ميانه ل براي اكثر رأيه آنامزد ايد

ال باشد. جان سيما، از نظر فكري با استعداد و از نظر فيزيكي فع سرشار، اديب، خوش
سناتور سابق اياالت ماساچوست، قهرمان اف كندي تمامي اين خصوصيات را داشت. 

                                                            
١  . Party Identity 
٢. Schema 
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دهندگان  جنگ نيز بود و اين خود خصوصيت جذاب ديگري براي بسياري از رأي
خواهند تصويري شبيه به كندي از  مي معموالًاست. به همين دليل است كه نامزدها 

 كنند. بارزترين مثال در ارائه دهند و نيز حتي خود را به صراحت با وي مقايسه مي
ميالدي است كه در آنها دن  1988جمهوري سال  زمينه مناظرات انتخابات رياست

كوايل جمهوريخواه اظهار داشت كه در مقايسه با كندي، وي داراي همان تجارب 
كنند به روش هايي ظريف، تصويري همانند  سعي مي معموالًسياسي است. نامزدها 

ميالدي، تيم مبارزاتي  1992خابات سال كندي از خود ارائه دهند. براي مثال در انت
كرد كه كلينتون را در حال دست دادن با  كلينتون عمداً از تصاويري استفاده مي

اش بود.  داد؛ آن هم در زماني كه او عضو گروه پيشاهنگي مدرسه كندي نشان مي
اين عكس براي تبليغات انتخاباتي كلينتون موهبتي الهي بود، زيرا ناخودآگاه اين 

كرد كه وي سرنوشتي شبيه به كندي دارد. جالب اينكه در  كته را تداعي مين
ميالدي، تيم تبليغاتي جورج بوش موفق شد  2004مبارزات انتخاباتي سال 

كرد به صورت كامل خنثي كند. جان كري  هايي را كه جان كري ايجاد مي چالش
ها و حرف نامزدي بود كه بسيار به كندي شباهت داشت و حتي اسم كوچك آن

بوش چالش وي را به دو شيوه خنثي  اماشان نيز مانند هم بود.  اول نام خانوادگي
كرد و نشان داد كه كري و كندي شباهتي به يكديگر ندارند. جمهوريخواهان با 

تر از كندي است و همچنين در سوابق  موفقيت نشان دادند كه كري بسيار ليبرال
كه تيم تبليغاتي وي توانايي جواب دادن به جنگي كري ترديدهايي ايجاد كردند 

  ). 1393آنها را نداشت(هوتون، 
 
  تيپ شناسي رأي دهندگان.3- 9- 8

ي كه در خصوص روان شناسي انتخابات وجود دارد، مهماز مباحث بسيار 
پرداختن به موضوع تيپ شناسي افراد رأي دهنده است. پس از شناسايي ويژگي 

مؤثري براي قانع سازي آنان در جهت مشاركت در ت اماهاي رأي دهندگان اقد
رأي دهي و افزايش آراي يك جناح يا نامزد خاص صورت مي گيرد. آلن 

  ) افراد رأي دهنده را از نظر تيپ به چهار دسته تقسيم بندي مي كند:1968(1بارتون

                                                            
١. Allen Barton 
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به مباحث سياسي عالقمند بوده و از يك حزب خاص  :1حساس و حرارتي .1
 پيروي مي كنند.

 اليت نمي كنند.به سياست عالقه دارند، ولي در حزب خاصي فع :2ستقلم .2

به سياست عالقه اي  امااليت مي كنند، در حزب خاص فع :3عادت گونه .3
 ندارند.

به سياست و رفتار سياسي بي عالقه بوده و طرفدار هيچ حزب و  :4بي تفاوت .4
  جناحي نيستند.

 اطّالعاتبا استفاده از نظريه بارتون در خصوص تيپ شناسي رأي دهندگان، 
سودمندي در زمينه ويژگي هاي هر گروه و گستردگي آنان بدست مي آيد و از اين 

ت بعدي در خصوص موفقيت حزب و جناح خاص تعيين مي اامطريق، مسير براي اقد
  شود.

كاربرد فراوان تري  5رسوندر زمينه شناسايي تيپ هاي رأي دهندگان نظريه پت
دارد. وي افراد را بر اساس عالقمندي به امور سياسي به دو گروه عالقمند و بي عالقه 

زب و جناح خاص، آنها را به دو گروه حتقسيم بندي مي كند و در زمينه گرايش به 
حزبي و غير حزبي تفكيك مي كند. بر اساس نظر پترسون تيپ شناسي رأي دهندگان 

  وضعيت متفاوت مي باشد: شامل چهار
 حزبي عالقمند به مسائل سياسي .1

 حزبي بي عالقه به مسائل سياسي  .2

 غير حزبي عالقمند به مسائل سياسي .3

 غير حزبي بي عالقه به مسائل سياسي  .4

در خصوص تأتيرات تيپ شخصيتي رأي دهندگان يك  6ماكسول مك كومبز
تحقيق انجام داده است. وي در پژوهش خود تالش كرده است از طريق افزايش آگاهي 

به وسيله رسانه هاي گروهي، زمينه را براي تغيير ويژگي هاي ذهني و در  اطّالعاتو 

                                                            
١. Partisan 
٢. Independent 
٣. Habituate 
٤. Apathetic 
٥. Collin Peterson 
٦. Maxwell Mc.Combs 
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دهندگان را  نتيجه، جنبه هاي نگرشي فراهم كند. وي ابتدا تعداد هزار نفر از رأي
به صورت تصادفي گزينش كرد و پس از جلب همكاري آنها، تالش نمود فهرستي 
را براي اعضاي طرح نمونه برداري تدوين كند. سپس از طريق بررسي هاي تيپ 
شناسي و بر اساس نظريه پترسون آنها را به چهار گروه مختلف تقسيم نمود. پس 

متفاوتي  اطّالعاتر تيپ شناسي آنها، ب تأكيداز جايگزيني نمونه هاي تحقيق با 
با ويژگي  اطّالعاتبراي هر كدام از گروه هاي چهارگانه ارائه شد كه محتواي اين 

هاي تيپ شناسي هر كدام از چهار گونه ياد شده به منظور مساعد سازي نگرش 
آنها نسبت به كانديداهاي مورد نظر و افزايش موفقيت آنها ارائه گرديد. در نهايت 

مشخص شد كه نمونه هاي تحقيق با سطح  1»ليندكوئيست«ريامااستفاده از مدل  با
درصد تغيير كرده و تمام آنان نگرش مثبتي نسبت به كانديداهاي  90اطمينان 

  مذبور اتخاذ نمودند.
 يملبا مالحظه نتايج تحقيقات ياد شده مشخص مي شود كه اگر شناخت كا

بر تيپ شناسي  تأكيداز ويژگي هاي رأي دهندگان وجود داشته باشد و بتوان با 
و آگاهي هاي بدست آمده از  اطّالعاتآنها را تقسيم بندي كرد، مي توان محتواي 

جريان هاي تبليغاتي را تغيير داد و تبليغات انتخاباتي را با ويژگي هاي تيپ 
وجب موفقيت كانديداها در رقابت شناسي رأي دهندگان هماهنگ كرد. اين امر م

هاي انتخاباتي شده و نگرش رأي دهندگان را به سمت كانديداي مورد نظر جلب 
  مي نمايد.

  
  انگيزه خود عالقه مندي.4- 9- 8

يكي از عوامل تعيين كننده رفتار سياسي در انتخابات كه كاربرد فراواني در 
بر آن  تأكيداست؛ چرا كه با  2»مدل خود عالقه مندي«روان شناسي انتخابات دارد، 

مي توان توجيه منطقي براي انگيزش رأي دهي بدست آورد. اكثر نظريه پردازان 
ترين عامل در هدايت و سوق دادن افراد مهممعتقدند انگيزش خود عالقه مندي، 

ميالدي توسط  1997در سال كه به سمت صندوق هاي رأي است. اين مدل 
                                                            

تناوبي است.(به كتاب آمار توصيفي و استنباطي يكي از طرح هاي عامل كاربردي در حيطه اندازه گيري مكرر يا سنجش . 1
  مراجعه شود).

٢. Self-Interest of Model 
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ترين عناصر فرايند رأي دهي مي داند. مهماني را از مطرح شد، عوامل رو 1»پلتزمن«
پلتزمن با مرور تحقيقات و انجام مصاحبه هاي مختلف و متعدد با رأي دهندگان به اين 

ترين عامل در تصميم گيري ها به مهممندي، ه به اين نتيجه رسيد كه انگيزه خود عالق
خي موارد، انگيزه به ويژه هنگام انتخاب كانديداي مورد نظر در انتخابات است. در بر

مندي در حيطه هاي اقتصادي و گاه در زمينه هاي سياسي منعكس مي شود. ه خود عالق
بدين ترتيب كه شخص براي بهبود وضعيت اقتصادي خويش و بهينه سازي سيستم 
هاي اقتصادي، به حزب خاص يا كانديداي آن حزب رأي مي دهد يا براي مساعد 

ع آن وضعيت خويش، به كانديداي حزب ديگر ساختن اوضاع سياسي كشور و به تب
  رأي مي دهد.

د با مدنظر قرار دادن در چنين شرايطي روان شناسان امر انتخابات تالش مي كنن
مندي و ترغيب جنبه هاي دروني به عنوان عامل ايجاد كننده اين ه عالقانگيزه خود 

نديداي مورد نظر را باال انگيزه، ميزان رأي دهندگان را افزايش داده و احتمال موفقيت كا
ببرند. براي اين منظور، روان شناسان امر انتخابات احزاب مورد نظر خود را به گونه اي 
خاص و با كمك رسانه ها به تصوير كشيده و اعالم مي كنند كه پيروزي اين حزب مي 
تواند موجبات بهينه سازي سيستم هاي اقتصادي و وضعيت سياسي را فراهم نمايد. از 

جا كه روان شناسان در تحريك و هدايت اين انگيزه، با ظرفيت هاي ويژه از آخرين آن
ال شدن ني خود و فعروفنون روان شناختي بهره مي گيرند، رأي دهندگان از تحريك د

  مندي آگاهي پيدا نمي كنند.ه انگيزه خود عالق
مندي از ه : مكسول و همكارانش براي استفاده از انگيزه خود عالقاثر تحريك*

ترين فنون روان شناختي براي تحريك و هدايت مؤثربه عنوان يكي از  2»اثر تحريك«
رأي دهندگان بهره گرفته اند. اثر تحريك را مي توان واكنش هاي بيروني دانست كه در 

م مي سازد. يكي از ساده هعمال افكار محيطي فرايك موقعيت آزمايشي، زمينه را براي ا
مستقيم از سوي ر تحريك، برپايي سخنراني هاي غيرآزمون كاربرد اث ترين شيوه ها براي

طرفداران احزاب است. بدين ترتيب كه افراد مختلف تالش مي كنند آينده مشتركي را 
براي شهروندان ترسيم كرده و از طريق سخنراني هاي سازمان نيافته و مصاحبه هاي 

                                                            
١. Peltzman 
٢. Stimulus Effect 
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سيار مطلوب ترسيم شده متفاوت، زمينه مساعدي را براي آينده مشتركي كه ب
است، طراحي مي كنند. در اين مكانيزم، دست اندركاران تبليغاتي احزاب بر ترسيم 

مي كنند كه در آن، وضعيت اقتصادي و سياسي با ظهور  تأكيدآينده مشتركي 
در اين  برخي از احزاب خاص يا موفقيت كانديداهاي ويژه، امكان پذير مي شود.

مي  حتيروني و محروميت هاي فراوان اقشار جامعه، به رانيازهاي د علّتمواقع به 
توان تجسم مثبتي از آينده مطلوب مشترك ارائه كرد. اين وضعيت منجر به 
تحريك و هدايت انگيزه خود عالقه مندي شده و رأي دهنده براي دستيابي به 
آينده مطلوب به پاي صندوق رأي مي رود و نه تنها خود تالش مي كند به 

حزب و كانديداي خاص كمك كند، بلكه ديگران را نيز به گزينش حزب  موفقيت
در انتخابات رياست  1»دندرو«و كانديداي مورد نظر خود ترغيب مي نمايد. 

با تكيه بر انگيزه خود عالقه مندي، ثابت  آمريكاميالدي در  1972جمهوري سال 
گروهي به ويژه پذيري چنداني از اخبار رسانه هاي تأثير آمريكاكرد كه مردم 

پذيري آنان در روابط بين فردي و تأثيرتلويزيون در زمينه انتخابات نشان نداده و 
  نفوذ افراد بر يكديگر بيش از نفوذ رسانه هاي گروهي بر افراد بوده است.

ه با توجه به مطالب ياد شده، در روان شناسي انتخابات تالش مي شود با ب
ليغي، انگيزه هاي خود عالقه مندي رأي كار بردن شيوه هاي غير مستقيم تب

تحريك شود. در اين صورت، تعداد  –البته به صورت ناخودآگاه  –دهندگان 
د. نبيشتري از رأي دهندگان به نفع حزب يا كانديداي خاص بسيج مي گرد

بنابراين، بهترين و مؤثرترين شيوه براي تحريك و هدايت انگيزه خود عالقه 
است و رسانه هاي گروهي كه » مستقيمهدايت غير«و » تحريك«مندي، فنون 

تبليغات مستقيم به نفع حزب يا كانديداي خاص انجام مي دهند، نمي توانند 
  انگيزه خود عالقه مندي را تحريك و هدايت نمايند و نتيجه معكوس مي گيرند.

  
  فرضيه رفتار تقليدي .5- 9- 8

                                                            
١. Dan Drew 
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گان، يكي از عميق ترين و با آن بر رأي دهند تأثيرو  1»مدل رفتار تقليدي«فرضيه 
نفوذترين نظريات در مباحث مربوط به انتخابات است. اين فرضيه به تلفيق عقايد 
رفتارگرايان و شناخت گرايان در حيطه روان شناسي معطوف است. فرضيه رفتار 
تقليدي ابتدا بوسيله رفتارگرايان مطرح شد و پس از الحاق نقطه نظرات روان شناسان 

آن، اكنون يكي از نظريات عمده رفتارگرايان شناختي محسوب مي شود. در شناختي به 
ارائه شد، اصطالحاتي از قبيل سرمشق دهي و  2»آلبرت بندورا«اين مدل كه توسط 

ويژگي هاي مطلوب سرمشق دائما بكار مي رود. هدف سرمشق دهي، شكل دادن يك 
ري است كه مي تواند خزانه رفتار در الگوهاي شخصيتي فرد بوده و يكي از فنون رفتا

يند، ابتدا آرفتاري فرد را افزايش داده و رفتارهاي جديدي را پايه ريزي نمايد. در اين فر
الگوي رفتاري مطلوب مشخص شده و پس از تعيين رفتارهاي خوشايند و يك فرد به 
عنوان سرمشق، فرد مذبور رفتارهاي مطلوب را به نمايش گذاشته و سپس تقويت يا 

  ش هاي محيطي را دريافت مي كند.پادا
مرسوم و مشهود است. بدين ترتيب كه  كامالًاستفاده از سرمشق دهي در تبليغات 

كمپاني ها و شركت هاي بزرگ توليدي و تجاري براي باال بردن ميزان فروش محصول 
خود از فرد مشهوري كه محبوبيت بااليي نيز در ميان مردم دارد، استفاده مي كند. وي را 
به عنوان سرمشق در موقع خريد يا مصرف كردن محصول مورد نظر خود به تصوير 

  كشيده و مردم را به خريد و مصرف اين محصول ترغيب مي نمايد.
در تبليغات سياسي و انتخاباتي ابتدا سرمشق هاي خاصي كه از شهرت، معروفيت 

با آنها در مورد و محبوبيت بااليي در ميان مردم برخوردارند، انتخاب شده و سپس 
حزب يا كانديداهاي خاص و مورد نظر مصاحبه مي شود. اين امر زمينه سرمشق گيري 
را براي عده زيادي از عامه مردم فراهم نموده و آنان نيز رفتار مشابهي را در قبال حزب 
يا كانديدايي خاص انجام مي دهند. با اين وصف در مدل رفتار تقليدي ابتدا سرمشق 

و محبوب و مورد اطمينان اقليت ها، اقوام و عامه مردم انتخاب شده و هاي متخصص 
پس از هماهنگ كردن عقايد و رفتار آنها با حزب يا كانديداي خاص تالش مي شود از 
طريق رسانه هاي گروهي، اين عقايد و رفتار اشاعه يافته و از طريق همانند سازي 

 ع حزب يا كانديداي خاص تغيير داد.الگوي رفتار تقليدي، وضعيت انتخابات را به نف

                                                            
١. Imitative Behavior Model 
٢. Albert Bandora 
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  نفوذ اجتماعي.6- 9- 8

از مباحث مطرح شده در قلمرو روان شناسي اجتماعي  1مفهوم نفوذ اجتماعي
و روان شناسي سياسي مي باشد. اين مفهوم به معناي تغيير الگوها، عقايد، رفتارها، 

 –ي ديگر باورها و نگرش هاي افراد و گروه هاي خاص توسط افراد يا گروه ها
است. واژه نفوذ اجتماعي  –به عنوان گروه هاي فشار شناخته مي شوند  معموالًكه 

) به كار برده شد. و اگر چه در آغاز به تغيير نگرش توده 1924( 2»آلپورت«توسط 
هاي متفاوت معطوف بود، ولي امروزه دامنه آن افزايش يافته و عالوه بر تغيير 

يندهاي ذهني و رفتاري سروكار دارد. مبحث نفوذ نگرش، با جنبه هاي مختلف فرا
اجتماعي يكي از جالب ترين و جذاب ترين مباحث روان شناسي سياسي بوده و 
صاحب نظران علوم سياسي تالش مي كنند از آخرين نظرات مربوط به آن استفاده 

  مطلوب به عمل آورند.
كه مي تواند ميزان نفوذ اجتماعي را افزايش  ملي: يكي از عواقابليت قبول*

است. قابليت قبول به ويژگي هاي منبع ارتباطي بستگي دارد.  3دهد، قابليت قبول
بدين ترتيب كه اگر فرد مطرح كننده پيام و مبلّغ آن، شخص موثق و قابل قبولي 

يد. به مي تواند نفوذ اجتماعي يافته و پيام گيران را متقاعد نما حتيباشد، به را
، ما گفتار نيك مردان را كامل تر و آسان تر از ديگران باور مي كنيم. »ارسطو«تعبير 

ميالدي در سه  1957و  1955، 1953در سال هاي  5»والتر وايس«و  4»كارل هولند«
سازي و نفوذ قيقت دست يافتند كه ميزان متقاعدآزمايش متفاوت به اين ح

رتباط مستقيم دارد. بدين ترتيب كه هر چه قدر اجتماعي با منبع پيام و مبلّغ آن ا
منبع پيام معتبرتر، موثق تر و قابل قبول تر باشد، نفوذ اجتماعي و متقاعدسازي پيام 

  گيران بيشتر است و بر عكس. 
كه ميزان نفوذ اجتماعي و متقاعدسازي  يمل: از ديگر عوااعتمادپذيري*

به طور كلي اگر منبع پيام و مبلّغ  است. 6مخاطبان را افزايش مي دهد، اعتمادپذيري
                                                            

١. Social Influence 
٢. Floyd Henry Allport 

.٣  Credibility 
٤. Carel Hovland 
٥. Walter Weiss 
٦. Trust Worthiness 
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مي تواند در ديگران نفوذ كرده و فرايند  يحتآن اعتمادپذيري بااليي داشته باشد، به را
  متقاعدسازي را ايجاد و ميزان آن را افزايش دهد. 

بر افزايش مقبوليت و اعتمادپذيري  تأكيددر اين خصوص، روان شناسان سياسي با 
كنند مدلي تلفيقي ميان علم روان شناسي و علم ارتباطات  در منابع پيام، تالش مي

علم  مهمبرقرار سازند. بدين ترتيب كه با مالحظه منبع پيام به عنوان يكي از اركان 
تأثير منبع پيام را در ارتباطات و سعي در افزايش ميزان مقبوليت و اعتماد پذيري آن، 

ي خاص افزايش داده و ميزان سازي رأي دهندگان براي انتخابات كانديدامتقاعد
  موفقيت آن را بيشتر نمايند.

از ديگر شيوه هايي كه مي تواند نفوذ اجتماعي را ايجاد كرده و  منطق و هيجان:*
آن را افزايش دهد، بكارگيري منطق و هيجانات است؛ چرا كه براي نفوذ در جامعه گاه 

گيري كرد. با مطالعه تحقيق بايد به منطق و استدالل متوسل شد و گاه از هيجان بهره 
ميالدي در كشور تركيه در مي يابيم كه اكثر احزاب اين كشور  1992در سال  1»لوينس«

براي پيروزي در رقابت هاي انتخاباتي به شيوه هاي هيجاني رو آورده اند. اين احزاب 
 با تصوير و ترسيم آينده ناخوشايند و ترسناك براي كشور تركيه در صورت ادامه وضع
موجود، از مخالفان و رأي دهندگان مي خواهند براي جلوگيري از اين وضعيت، به 

 كانديداهاي مورد نظر آنها رأي دهند.

 
  افكار عمومي.7- 9- 8

ت اوليه و گاه اساسي در روان شناسي ااميكي از اقد 2بررسي افكار عمومي
انتخابات است. روان شناسي انتخابات و افكار عمومي دو عنصر مكمل يكديگر بوده و 

ات قابل توجهي بر جاي مي گذارد. بررسي افكار عمومي مي تواند تأثيرتلفيق آنها، 
سودمندي بدست دهد. از طريق بررسي افكار عمومي مشخص مي شود كه  اطّالعات

روان شناسان امر انتخابات مي كوشند به توده  .مردم به چه چيزي مي انديشند توده
معتقد است  3»برنارد كوهن«مردم القاء كنند كه چگونه و به چه چيزي بايد فكر كنند. 

قرار داده و افكار عمومي  تأثيركه رسانه هاي گروهي مي توانند افكار عمومي را تحت 

                                                            
.١  Lewins 
.٢  Public Opinion 
.٣  Bernard Cohen 
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قرار دهد. هر چند كوهن به طور  تأثيرتحت  مالًكامي تواند پديده انتخابات را 
مستقيم نظريه اي در اين زمينه ارائه نكرده است، ولي نوشته هاي او زمينه را براي 

 1970كرد و باعث شد از سال  آمادهپايه ريزي مقوله روان شناسي انتخابات 
  شود. تأكيدميالدي به بعد به نوسانات افكار عمومي توجه و 

سودمندي در اختيار روان شناسان امر  اطّالعاتار عمومي با بررسي افك
انتخابات قرار مي گيرد و از اين طريق نگراني ها، آگاهي ها، و اشتغاالت ذهني 
رأي دهندگان را شناخته و چگونگي استفاده مطلوب از آن را بدست مي آورند. با 

تا  1940ز سال كه به بررسي انتخابات مختلف ا 1»دونالدشاو«مراجعه به تحقيقات 
پرداخته است، مشخص مي شود كه رسانه ها تالش كرده اند افكار عمومي  1980

را  مهمآنها اين  امارا شناخته و آنها را به سوي مسير دلخواه شان سوق دهند. 
فقط توانستند به اختصار بيان كنند كه » شاو«چندان موفق انجام ندادند و به قول 

ژگي هاي فكري هستند و افكار عمومي چگونه است؛ اكثريت افراد داراي چه وي
ولي در زمينه القاي افكار خاص و تغيير افكار عمومي، پيشرفت چنداني بدست 

در زمينه كارايي  2»آنتوان«نياوردند. اين در حالي است كه با رجوع به تحقيقات 
درصد، در 95روان شناسان امر انتخابات در تمام موارد و با سطح اطمينان 

گذاري بر افكار عمومي موفق بوده و به طور قابل توجه، اثرات معناداري بر ثيرتأ
 شناخت، آگاهي، نگراني و اشتغال ذهني رأي دهندگان بر جاي گذاشته اند.

  
  پرسش هاي مروري

 علل روان شناختي گرايش به احزاب كدامند؟ .1

 نقش حزب در مديريت تعارض به چه شكل است؟ .2

 را به چند تيپ تقسيم بندي مي كند؟بارتون افراد رأي دهنده  .3

 مفهوم نفوذ اجتماعي رفتار انتخاباتي را چگونه شرح مي دهد؟ .4

  
  پرسش هاي چهارگزينه اي

                                                            
١. Donald shaw 
٢. Anton 
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 كدام مورد از كاركردهاي احزاب نمي باشد؟ .1

  ب)مديريت تعارض                        الف)افكارسازي   
 د)معرفي نامزد انتخابات                       ج)برگزاري انتخابات

 دروازه باني سياسي به مديريت تعارض در سطح ......... اشاره دارد. .2

  الف)درون حزبي      ب)برون حزبي    ج)كل سيستم    د)الف و ب
كدام نظريه معتقد است كه در دوره نوجواني در افراد پيوند هيجاني بلند  .3

 مدتي نسبت به يك حزب خاص شكل مي گيرد؟

  طرح واره    ب)هويت حزبي    ج)نفوذ اجتماعي    د)اثر تحريكالف)
از نظر بارتون كدام تيپ در حزب خاص فعاليت مي كنند اما به سياست  .4

 عالقه اي ندارند؟

  الف)مستقل     ب)حساس و حرارتي      ج)عادت گونه      د)بي تفاوت
سياسي به دو تيپ كدام نظريه پرداز افراد را بر اساس عالقه مندي به امور  .5

  عالقه مند/بي عالقه و حزبي/غير حزبي تقسيم بندي مي كند؟
  الف)بارتون        ب)پترسون           ج)مك كومبز          د)آلپورت

 در امر انتخابات توسط چه كسي مطرح شد؟» انگيزه خود عالقه مندي«مدل  .6

  د)پلتزمنالف)كمپبل       ب)دندرو        ج)ماكسول         
به  مندي،بهترين و مؤثرترين شيوه براي تحريك و هدايت انگيزه خود عالقه  .7

  جهت مشاركت در امر انتخابات بكارگيري كدام فنّ است؟
  الف)تحريك   ب)هدايت غير مستقيم    ج)تبليغات مستقيم    د)الف و ب

 فرضيه رفتار تقليدي توسط چه كسي ارائه شده است؟ .8

  ب)اسكينر           ج)بندورا          د)واتسون الف)آلپورت         
ما گفتار نيك مردان را كامل تر و آسان تر از  كه مي گويد؛» ارسطو«تعبير اين  .9

 اشاره به كدام عامل در مبحث نفوذ اجتماعي دارد؟ ديگران باور مي كنيم.

  الف)اعتمادپذيري       ب)قابليت قبول        ج)منطق         د)هيجان
م نظريه پرداز معتقد است كه رسانه هاي گروهي افكار عمومي را تحت كدا .10

 تأثير قرار مي دهند و افكار عمومي نيز انتخابات را؟

  الف)كوهن        ب)دونالد شاو          ج)آنتوان             د)لوينس
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  9فصل
كشي و تبعيض  گرايي، تعارض قومي، نسل ملّي

  نژادي
  

مادام كه انسان ها از سايه شخصي و جمعي خويش ناآگاه 
بمانند، همواره به دشمن نياز دارند و لذا دشمن تراشي مي 

خاصي در سياست دارد. ... فردي  اهميتكنند. اين حكم 
كه روان اش هنوز تنوع و تفكيك الزم را نيافته است، اسير 
جريان يا رويدادهاي روان شناختي اي مي شود كه هيچ 

  كنترلي بر آنها ندارد.
  والتر اوداينيك، كتاب يونگ و سياست
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  هدف كلي
قومي، نسل كشي و آشنايي با علل و پيامدهاي روان شناختي ملّي گرايي، تعارض 

  تبعيض نژادي
  

  هدف هاي يادگيري
  رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:  محترم انتظار مي دانشجوياز شما 
 ملّي گرايي و تعارض قومي را از منظر روان شناسي سياسي شرح دهيد. .1

 دهيد. توضيحي گرايي را نام برده و پنج رويكرد در خصوص تبيين ملّ .2

 روان شناسي سياسي شرح دهيد.نسل كشي را از منظر  .3

 توضيحپرستي را نام برده و روان شناسي در خصوص تبيين نژادنظريات  .4
 دهيد.

  
  مقدمه.1- 9

ميالدي، منجر به تجديد  1990ي  دهه از اوايل 1گرايي و تعارض قومي ملّيانفجار 
هاي آكادميك شد. در حال حاضر تنها  عالقه به آنها به عنوان موضوعاتي براي پژوهش

كار دارند در دسترس روان شناختي اين موضوع سروتعداد اندكي كتاب كه با ابعاد 
گرايي  ملّيهاي جديدي نيستند و فكر  گرايي و تعارض قومي پديده ملّيهستند. البته 

در سال  2گردد. والكر كانر مي ميالدي فرانسه بر 1789تر از انقالب  به خيلي قبل حداقل
ت در جاهاي گوناگون ت و قوميملّيدر حال حاضر، آشوب نويسد كه  ميالدي مي 1996

و دور از همي مانند كانادا، گينه، هند، اوگاندا، سودان، برمه، يوگسالوي، قبرس، رواندا، 
منصفانه است كه بگوييم شدت اين مسائل در دوران  اماانگلستان و عراق وجود دارد. 

هاي قومي اغلب به صورت  كشمكشگرايي و  ملّيجنگ سرد مبهم بود. در اين دوران، 
شدند. جنگ  ي كشمكش بين كمونيسم و كاپيتاليسم ديده مي معمول تنها از دريچه

  ويتنام به تنهايي آشكارترين و برجسته ترين مورد در اين رابطه است. 

                                                            
١  . Ethnic Conflict 
٢  . Walker Connor 
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ي  سه مكاني كه كانر در نيمه -كشورهايي مانند يوگسالوي، رواندا و سودان 
هاي اخير  در سال -عنوان نقاط ناآرام بدانها اشاره كردميالدي به  1990ي دهه

ميالدي،  1994اند. در آوريل  هاي قومي خونباري را به خود ديده تعارض
رئيس جمهور رواندا كشته شد و افراطيون هوتو، كنترل دولت را به  1هابياريمانا

روز بعد، حدود هشت هزار رواندايي قصابي شدند.  100دست گرفتند. در طي 
 –هزار نفر  800اين سريعترين ميزان كشتار جمعي در قرن بيستم بود. تعداد 

درصد قربانيان از توتسي  90به قتل رسيدند.  –درصد از كل جمعيت  10حدود 
ميالدي، سناريويي  2008بودند. در اواخر سال  -از جمله زنان و كودكان -2ها

نظامي  ، يك گروه شبه3دمشابه در ناحيه دارفور سودان در جريان بود. جانجاوي
–شان  هزار نفر از رقيبان 100 حداقلكشي در دارفور پرداخت و  عرب، به نسل

حد دولت بود و نيروهاي را كشتند. جانجاويد متّ -هاي سوداني غيرعرب گروه
  را در اين منطقه برقرار سازند.» صلح«ي آفريقا سعي كردند  اتحاديه

گرايي  ملّيدر اين زمينه تعريفي مفيد است، زيرا  4وايت-تعريف جاشوا سيرل
  شود: نيز مي روان شناختي مليكند كه متضمن عا تعريف مي وسيعرا چنان 
مشترك با گروهي از مردم است  هويتحس ؛ گرايي در تعريف موسع آن ملّي

كه تاريخ، زبان، قلمرو سرزميني و فرهنگ مشترك يا تركيبي از اين موارد را دارند. 
باشد يا  ملّيگرايي ممكن است جنبشي براي ايجاد دولتي مستقل براي گروهي  يملّ

گرايانه است؛ چرا كه  ملّيهاي  هدف نهايي جنبش ملّت -دولت عمدتاًنباشد، زيرا 
  شود.  ي ويژه و ممتاز تلقي ميتعيين سرنوشت در جهان امروز، حقّ حقّ

گرايي تا حدودي بر اين نكته  ملّيهاي صورت گرفته در مورد  بيشتر پژوهش
گرايي  ملّياست. با فرض اينكه  5اي اجتماعي گرايي، برساخته ملّيدارند كه  تأكيد

هاي  حزبي در دموكراسي هويتمانند  –روان شناختيي اول امري  در درجه
هايي وجود دارند كه ممكن است بتوانند نوع انسجام  است، چه نظريه –غربي

 ،كند ايجاد مي» تملّي«دارد و حس  ا را كنار هم نگه ميه ملّتاجتماعي را كه 

                                                            
١  . Habyarimana 
٢  . Tutsi 
٣  . Janjaweed 
٤  . Joshua Searle-White 
٥  . Socially Constructed 
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ي داليل تعارض بين نيروهاي  تواند درباره سياسي مي روان شناسيتوضيح دهند؟ و 
هايي را  هاي گذشته تعدادي از پارادايم قومي رقيب چه چيزي به ما بگويد؟ در فصل

ي شخصيت  نظريه ها پاسخ دهند. سؤال حدي به اينمطرح ساختيم كه ممكن است تا 
ها بودند. در اينجا قصد داريم  ي اين پارادايم اقتدارگرا و پارادايم استنلي ميلگرام از جمله
گرايي از آنها استفاده  ملّيهاي اخير براي تبيين  پنج رويكرد را معرفي نماييم كه در سال

ي  يهاجتماعي، نظر هويتي  گرايانه، نظريه ي تعارض گروهي واقع شده است: نظريه
سياسي. دو رويكرد  -شناسي رواني و رويكرد زيستي ي اجتماعي، ديدگاه پويش سلطه

  گرا دارند.  ماهيتي طبع اساساًگرا هستند و سه مورد بعد،  اول به صورت مبهمي وضعيت
  
  گرايي ملّيپنج رويكرد براي تبيين .2- 9

  بينانه ي تعارض گروهي واقع نظريه.1- 2- 9
گروه «شناسان اجتماعي  يا تمايز بين آنچه روان 1»عليه آنهاما «اين رويكرد با تفكر 

كار دارد. اين رويكرد مدعي است كه نامند سرو مي 3»گروه غير خودي«و  2»خودي
براي رقابت » منطقي«بينانه و  يابد كه يك گروه، دليلي واقع تعارض هنگامي گسترش مي

بين  بتواند تعارض طوالني مدتمكن است م  يا جنگ با گروه ديگر دارد. اين نظريه
  ها بر سر قلمرو سرزميني را توضيح دهد. ها و صهيونيست  فلسطيني

  
  ي هويت اجتماعي نظريه.2- 2- 9

ل، اين رويكرد نيز حول تمايز بين گروه دروني(خودي) و گروه همانند ديدگاه او
همكارانش  و 4چرخد. روان شناس اجتماعي بريتانيايي هنري تاجفل بيروني(بيگانه) مي

تواند در نبود هيچگونه  گروهي مي ليه آنها، خصومت مياندريافتند كه برخالف انتظار او
فاق بيفتد. به عبارت ديگر، بين دو گروه اتّ» عقالني«و » قابل توجه«تعامل و تفاوت 

حتّي زماني كه تواند اتفاق بيفتد  معتقد است كه تعارض مي 5اجتماعي هويتي  نظريه
  آورد. هيچ سودي از رقابت با گروه مقابل به دست نمي گروه مطلقاً

                                                            
١  . Us Versus Them 
٢  . Ingroups 
٣  . Outgroups 
٤  . Henri Tajfel 
٥  . Social Identity Theory 
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، به يك نياز ملّتكند كه احساس برتري يك  بيان مي همچنينتئوري اين 
وايت به اين  -ت نفس است. سيرِلكند كه آن نياز به عزّ اساسي بشر خدمت مي

كي نيز ي» دليل ما حق است«كند. براي نمونه،  مطلب نكاتي ديگري را نيز اضافه مي
» قرباني بودن«ي ما است. گاهي اين نياز با حس  از نيازهاي بنيادين بشري در همه

با ماست و كيفر و انتقام  انگيزد كه حقّ شود و اين احساس را در ما برمي همراه مي
مان  كند كه براي زندگي به ما كمك مي ملّي هويتكند. سرانجام  را توجيه مي
  معنايي بيابيم.

  
  ي اجتماعي سلطهي  نظريه.3- 2- 9

گرايي و ساير اشكال تعارض گروهي را  ملّينيز  1ي اجتماعي رويكرد سلطه
و همكارانش واضعان اين رويكرد هستند. اين 2كند. جيم سيدانيوس بررسي مي

قرار دارد. سيدانيوس مدعي  يملتكا روان شناسي تأثيري به شدت تحت  نظريه
بگر و سركوب گروهي را شرايط ذاته سركو جامعه را في :است كه اين رويكرد

هاي سركوب از جمله نژادپرستي،  دانند. بيشتر شكل مفروض روابط انساني مي
گرايي و تبعيض طبقاتي  ملّيهاي مذهبي مانند يهوديان،  سركوب اقليت ،گرايي قوم

هاي اجتماعي، تمايالت بشري است و تا حدي  و نيز تعدادي از ساير نگرش
به ايجاد و استمرار يكپارچگي اين ساختار سلسله  كاركرد نهادهاي اجتماعي

  كند. مراتبي مبتني بر گروه كمك مي
اند كه تمام جوامع سلسله مراتبي هستند و در هر  معتقد  حاميان اين نظريه

يك گروه غالب و يك گروه زيردست وجود دارد. همانگونه كه  حداقلاي  جامعه
اي  تمايل به تسلط اجتماعي خواسته«دارند: ابراز مي 5و فختن 4، هانكين3مونرو

هاي اجتماعي باالتر نسبت  بنيادي براي مثبت ديدن گروه خود و تصاحب وضعيت
تمايل به تسلط اجتماعي به عنوان ايدئولوژي ». هاي مرتبط است به ساير گروه

هاي  رود كه ميان تمام سيستم قانوني شده براي نابرابري، ظلم و تبعيض به كار مي

                                                            
١  . Social Dominance Theory 
٢  . Jim Sidanius 
٣  . Monroe 
٤  . Hankin 
٥  . Van Vechten 
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افتد. سيدانيوس مانند ميلگرام معتقد است  ي سلسله مراتبي اتفاق مي فتهسازمان يا
رقابتي چنين جوامعي بيشتر از  مليسلسله مراتب امري طبيعي است، زيرا مزيت تكا

تاريك  جنبهاند. او همچنين مانند ميلگرام به  از آنهايي است كه بدين شيوه سازمان نيافته
ش واقعيتي ا ترين شكل در جزئي تّيحپردازد. تبعيض  مي مليتاريك اين حقيقت تكا

ي است. در اين رويكرد برخالف يها در چنين سيستم  واقعيتي اساسي در زندگي روزمره
افتد؛  فاق مياجتماعي، طرفداري يا دفاع از گروه بيروني نيز به فراواني اتّ هويتي  نظريه

اي ه هايي كه منزلت اجتماعي پاييني دارند و متفاوت از گروه به خصوص ميان گروه
داراي منزلت اجتماعي باال هستند. سيدانيوس معتقد است كه سياهپوستان، شخصيت 

را در دوره جدايي نژادي با اين هدف خلق كردند. همچنين ممكن است  1»عمو تام«
تري كه از آنها  هاي داراي منزلت اجتماعي پايين به دليل انتظارات اجتماعي پايين گروه
  .-2»خودمعلوليتي«شكلي از  -ري از خود نشان دهندرود تالش كمتري براي يادگي مي

  
  روان كاوي  ديدگاه.4- 2- 9

ها  اسرائيل يا تعارض بين پروتستان ها و كاتوليك –هنگامي كه به تعارض اعراب
كنيم. چرا كه  كنيم، نوعي بسامد و پژواك را در آنها مشاهده مي در ايرلند شمالي نگاه مي

تواند تفاوت آنها  هايي واضح از همسايگاني هستند كه ناظر خارجي اغلب نمي اينها مثال
ود كه پرخاشگري يكي از را تشخيص دهد. همچنين فرويد به صورت خاصي معتقد ب

يابيم كه جامعه  كنيم درمي تر نگاه مي وقتي دقيق اماهاي پايه و دروني بشر است.  محرك
  سازد. پذيري خاص خود، ما را مستعد سركوب مي با جامعه

گرايي سخن گفته است و همانند ديگر  ملّي روان شناسيفرويد تنها اندكي در باب 
اند. در ميان آنهايي كه از اين  اين زمينه را گسترش داده ها، پيروانش نظرات وي در حوزه

و  3اند احتماالً واميك ولكان گرايي و تعارض قومي استفاده كرده ملّينظريات براي شرح 
 4»حدنياز به داشتن دشمن و متّ«ترين آنها باشند. ولكان در كتاب  شده همكارانش شناخته

                                                            
١  . Uncle Tomming 

شد. فعاالن جنبش حقوق مدني اين شخصيت را در تقابل با  بود كه تسليم اقتدار مسلط ميعمو تام تجلي مرد سياهپوستي . 4
 شخصيت عمو سام خلق كردند.

٢  . Self-handicapping. 
٣  . Vamik Volkan 
٤  . Need To Have Enemies and Allies 
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 1»دونيمه كردن«السيك فرويد يعني ي ك تحليل خود از اين موضوع را با نظريه
» بد«و » خوب«كند. ما در اوايل رشد تمايل داريم جهان را به صورت  شروع مي

هايي از خودمان را كه دوست نداريم يا براي ديگران نامقبول  تقسيم كنيم. جنبه
مان را  كنيم. بنابراين وقتي ما دشمنان سازي يا فرافكني مي شماريم بيروني مي

كنيم بلكه چيزهايي را  كنيم، به صورت واقعي تنها آنها را محكوم نمي محكوم مي
هاي ناخواسته  كنيم كه براي خودمان دوست نداريم. در حقيقت جنبه محكوم مي

كنيم. بنابراين دشمنان خدمتي  مي 2خودمان را به سمت دنياي بيرون فرافكني
كنند. عصبانيت و خشونتي كه ما در رابطه با آنها  ناآگاهانه به ما مي اماارزشمند 

كنيم ما را از عصبانيت و خشونتي كه ندانسته در رابطه با خودمان  احساس مي
  سازد. كنيم رها مي حس مي

  
  رويكرد زيست سياسي.5- 2- 9

و در واقع  –گرايي و تعارض قومي  ملّييك توضيح زيستي مشهور براي 
يك  ،اين نظر ساده است كه انتخاب طبيعي –هاي بشري  براي تمام انواع تعارض

غريزه پرخاشگري دروني را در وجود بشر قرار داده است. اين ادعا باوركردني 
توانست مايحتاج خود را از سوپر ماركت تهيه  است؛ چرا كه روزگاري بشر نمي
بيشتر ما در همه  اماكشت.  ران را ميبايست ديگ كند و براي رسيدن به غذا مي

كند  را ايجاد مي سؤالاگر اين گفته درست باشد اين  حتّيجو نيستيم.  اوقات سلطه
كنند؟ تعدادي از مفسران از رويكرد  ها اين غريزه را تحريك مي كه كدام وضعيت

كنند؛ مانند ديدگاه دارويني كه در آن تكامل باعث  زيستي به سياست صحبت مي
پذير، فكر و عمل  بيني هايي پيش اي به شيوه گونه به صورت درون حداقلشود ما  مي

واقعي است. هرچند  ، غيرمليي تكا كنيم. در واقع چنين ديد واحدي از نظريه
شناسان اين ديدگاه مشترك را دارند كه  شناسان و زيست ، قوممليشناسان تكا روان

وادار » همپيوند«اي  از نظر ژنتيكي ما را به رفتار به شيوه يملفرايندهاي تكا

                                                            
١  . Splitting 
٢  . Projecting 
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بر سر اينكه اين  اما، - ي لوح سفيد اسكينر است اين ايده در تضاد با ايده –سازند  مي
  نظر دارند. همپيوندي از چه چيزي تشكيل شده است اختالف

و ماري  2»ژن خودخواهي«ي كتاب  نويسنده 1در مقابل، ريچارد داوكينز ؛براي مثال
قرار دارند. داوكينز جهان را  4»در جستجوي ماهيت بشر«نويسنده ي كتاب  3كالرك

  ي آدميان در آن تكامل يافته است: جويانه داند كه توانايي كنش منفعت محلي مي
معموالًت غالب در يك ژن موفق است. اين خودخواهي ژني خودخواهي، كيفي 

شرايط خاصي وجود دارند كه در . شود د ميباعث نمايان شدن خودخواهي در رفتار فر
تواند با پرورش شكل محدودي از نوعدوستي در سطح حيوانات فردي،  آنها يك ژن مي

در جمله  مهمكلماتي » محدود« و »خاص«ي خود دست يابد.  به اهداف خودخواهانه
تند ها، مفاهيمي هس قبلي هستند. بيش از آنچه فكر كنيم، عشق و رفاه جهانشمول گونه

  آيند. نمي با عقل جور در مليكه از نظر تكا
» هاي خودخواهي ژن«دهد،  ي داوكينز و كالرك توضيح مي همانگونه كه نظريه

هستند.  مليدهند. آنها نبايدهاي تكا اجازه دوست داشتن، ترحم يا پرهيزگاري را نمي
ر همپيوندي دهند. در واقع اگ آنها مناسب نيستند و فقط ظرفيت بقاي فرد را كاهش مي

اي كه در جهان واقعي  ژنتيكي ما درست باشد، تبيين بسياري از اعمال نوعدوستانه
 .مشكل است -بخش رائول والنبرگ و پرانگر هاي نجات اليتبراي مثال، فع –بينيم  مي

يك از  توانم درك كنم كه چگونه است كه هيچ من نمي«:كالرك مدعي است كه
از اين قواعد كه انتخاب  -ها ها و فيل لفينها، د نخستيساير  –پستانداران اجتماعي 

چنين ديدگاهي نه تنها قادر به ». كنند طبيعي در اختيارشان گذاشته است پيروي نمي
تواند تشريح كند كه  توضيح رفتارهاي نوعدوستانه و همدالنه نيست، بلكه همچنين نمي

آييم.  ها گرد هم مي در گروهكنيم و چرا  چرا ما احساسات عشق و اندوه را تجربه مي
، از نظر »ژن خودخواهي«كند كه ما به جاي شكل يافتن توسط  كالرك استدالل مي

ها هستيم. اگر اعضاي هر گونه مستعد كمك به  ژنتيكي مستعد كمك به ساير انسان
  همنوعان خويش باشند اين كمك به بقاي نسل آنها ياري خواهد رساند.

                                                            
١  . Richard Dawkins 
٢  . The Selfish Gene 
٣  . Mary Clark 
٤  . Search of Human Nature 
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ستي در توانيم نوعدو معتقد است كه مي 1توناز طرف ديگر جي فيليپ راش
خصومت در نسبت به ديگران را با استفاده از راستاي گروه قومي خويش و 

دارد ما مايليم براي  اي كه بيان مي توضيح دهيم؛ نظريه 2»ي تشابه ژنتيك نظريه«
سودمند باشيم. اين نوع از نوعدوستي  ،كساني كه از نظر ژنتيكي به ما شبيه هستند

هاي خود ما  خواهد ژن در ما رشد يافته است؛ چرا كه مي يملحدود، با هدفي تكام
خواهيم با كساني ازدواج كنيم كه از نظر قومي،  را تكثير كند. براي مثال ما مي

هايي مانند اين  تحليل اماشخصيت شبيه به ما هستند.  حتّيتحصيالت، اعتقادات و 
را نفي   و تحليل ژنتيكي محض از سياستگرايانه هستند. هرچند ا به شدت تقليل

هاي سياسي را منطقي كردن ناخودآگاه عاليق  رسد نگرش به نظر مي اماكند،  مي
هاي ژنتيكي به  ي انگيزه هاي ترجمه ها، مكانيزم داند. اين نوع تحليل ژنتيكي مي

توانند خصومت در مقابل  كنند و همچنين نمي اعمال سياسي را مشخص نمي
گرايي  ملّيتوضيح دهند. وراي اينكه  ،كه از نظر ژنتيكي شبيه ما نيستند آنهايي را

تواند تبديل به وجه تاريك نوعدوستي  كشي مي ها و نسل قومي، ترس از بيگانه
دهد كه چرا ژنتيك منجر به خصومت با گروه  راشتون توضيح نمياما شوند، 

  شود. بيروني يا عمق يافتن چنين حسي مي
  
  كشي نسل شناسيروان .3- 9

كشي به  نسل«:كند كشي چيست؟ همانگونه كه مونرو اشاره مي نسل دقيقاً
هاي آنها،  نابودي سيستماتيك و تعمدي مردم، نه به خاطر اعمال فردي يا قابليت

». ، قومي، نژادي و يا مذهبي اشاره داردملّيبلكه به خاطر تولدشان در يك گروه 
را  -ترين شكل تعارض قومي افراطي –كشي  چه چيزي ممكن است نسل اما

  كند:   توضيح دهد؟ همانگونه كه مونرو اشاره مي
هاي  لي بر اختالفاند. او براي توضيح اين پديده ارائه شده مرتباًدو توضيح 

دارد و خواست گروه برتر  تأكيداقتصادي  – هاي سياسي گروهي در وضعيت ميان
آوردن شرايط زندگي بهتر، زمين بيشتر و ش در به دست ا براي استفاده از قدرت

                                                            
١  . J. Philippe Rushton  
٢  . Genetic Similitary Theory 
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ثروت مادي اقليت قومي. اين تحليل، نوعي رويكرد انسان اقتصادي يا شرح تعارض 
است. چرا كه با  –نامد مي» دركي اندك از عقالنيت«مونرو آن را  –گرايانه واقع يگروه

ي باستاني فّرتنكشي را زخم چركين  مين نوع تبيين، نسلدو اماآيد.  مي عقل ما جور در
نشده باقي  حل ،ي كه نسل اندر نسل در مذاكرات سياسيتنفّرداند؛  در لباس سياست مي

نه  حداقلسفانه هر دو نوع توضيح ناكارآمد هستند. أكند كه مت اند. مونرو اشاره مي مانده
  ي باستاني از هم دارند.تنفّربه خاطر اين كه دو گروه بر سر منابع اندك رقابت و 

گويد  كند. او مي كشي ارائه مي از نسل  تبييني پيچيده، چندسطحي و چنداليهمونرو 
گرا  گرا و برخي طبع بسياري از آنها وضعيت –كه عوامل متنوع بايد وجود داشته باشند 

اي  ل از همه بايد تقسيمات قومي آشكار يا جامعهكشي اتفاق بيفتد. او تا نسل –هستند 
البته شرط كافي  امااين شرط ساده و ضروري است، وجود داشته باشد. » تكثرگرا«

م، عوامل بافتي و وضعيتي اين تقسيمات را به وجود آورده باشند. نيست. در سطح دو
ثباتي سياسي، جنگ يا انقالب چند نمونه از اين عوامل  پريشاني اوضاع اقتصادي، بي

يم ايجاد كرده باشند. عوامل بايد جامعه را در قالب خطوط قومي مجزا تقس  هستند. اين
هنوز منجر به قتل عام اعضاي يك گروه  لزوماً امااين قدمي حياتي در اين فرايند است، 

هاي مختلف بايد دركي شناختي از  م، گروهشود. در سطح سو توسط گروه ديگر نمي
 اي بايد اتفاق داشته باشند. قرباني كردن و رفتار كليشه» ديگري«همسايگان خود به مثابه 

ط افتد، يك قرباني براي سرزنش در دسترس باشد. سرانجام آنكه براي اينكه گروه مسلّ
 ،ها متقاعد شود از نظر وجداني در پذيرش بي رحمي وحشتناك عليه زيردستان يا اقليت

  زدايي شود. بايد از قرباني انسانيت
اني كه اين تعريف، زمي كافي واضح است. بنابر ه اندازهب ،ل يا پيش نيازسطح او

هاي اقتصادي و اجتماعي  ي مشاركت سياسي با شكاف هاي بلندمدت در زمينه نابرابري
كشي تسهيل  ها مسبوق به سابقه باشد، بروز نسل همراه شود و تعارض بين اين گروه

  شود. مي
ثباتي شرايط اقتصادي و سياسي  م، متضمن ظهور بيكند كه سطح دو مونرو بيان مي

، 2تراژدي بالكاندر كتاب  1سوزان وودوارد». كند را تهديد مي نظم اجتماعي«است كه 
دهد كه روي اين نوع دوم از توضيح  شرحي عالي از فروپاشي يوگسالوي ارائه مي

                                                            
١  . Susan Woodward 
٢  . Balkan Tragedy 
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ميالدي يوگسالوي را نويدي براي آينده  1970ي  تمركز دارد. در اواخر دهه
ور را پيوندي دانستند و اقتصاددانان سياسي ليبرال، سيستم اقتصادي اين كش مي

كردند. اين كشور  هاي مبتني بر بازار تلقي مي ميمون ميان سوسياليسم و نظام
ي  همچنين از مرگ مارشال تيتو آسيبي نديد؛ كسي كه نقشي اساسي در توسعه

اقتصادي و سياسي يوگسالوي داشت. با وجود اين، يوگسالوي بعد از جنگ سرد 
 -لپيروز پس از جنگ جهاني اوحدين متّ –به سرعت به عناصر قديمي خود 

  توانيم اين اتفاق ناگهاني را توضيح دهيم؟ تجزيه شد. چگونه مي
متوسل  1»باستاني تنفّر«بسياري از ناظران بين المللي به سرعت به استدالل 

شدند. به عنوان مثال جان ميجر، نخست وزير انگلستان به مجلس عوام گفته بود 
ات تنفّركشي به خاطر فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و نظمي كه بر  اين نسل كه:

گذاشت رخ داد. به محض از ميان رفتن  تاريخي در يوگسالوي سابق سرپوش مي
اند و وقتي جنگ رخ داد توانستيم  هاي تاريخي دوباره ظاهر شده اين نظم، نفرت

  نتايج آن را مشاهده كنيم.
ي كنترل شوروي بر يوگسالوي غيرمتعهد، اين اين اظهارنظر با بزرگنماي

ها و سايرين،  ها، بوسنيايي ها، كروات واقعيت را ناديده گرفته است كه صرب
كردند.  مشترك با هم زندگي مي ملّيها با نظمي چشمگير و در يك فضاي  سال

گيرد كه اين دولت از عواقب مرگ شخصي  همچنين اين واقعيت را ناديده مي
ود كه اين عناصر قومي را با استفاده از زور كنار هم نگهداشته بود. نجات يافته ب

ها اجتناب مي شد، ولي پس از مدتي محبوب شدند.  در آغاز، از اين نوع ديدگاه
هايي است. او تبييني آشكارا اقتصادي  تحليل سوزان وودوارد براساس چنين ديدگاه

مصرفي ترتيبات  بي –دي دهد. پريشاني اوضاع اقتصا از اين رخداد به دست مي
ه وودوارد آن يزي كچ اقتصادي موجود، ورود سريع به نظام بازار جهاني يا همان

هايي در اين دولت  تنش – نامد مي» ي شوك درماني اصالح اقتصادي برنامه«را 
ها باعث  نسبتاً نوپا ايجاد كرد و آن را به سمت پرتگاه نابودي هل داد. توتسي

ثباتي اقتصادي و در نتيجه به ترس  ، به بيمسألها شدند. اين كمبود زمين در رواند
  هوتوها از ايشان دامن زد. 

                                                            
١  . Ancient Hatred 
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كشي كافي  به خودي خود براي بروز نسل گسترده البته اين شرايط وضعيتيِ
هاي مختلف يوگسالوي مانند  نيستند. براي نمونه تصورپذير است كه قسمت

از هم جدا شوند و يا احزاب بدون  آميز چكسلواكي سابق بتوانند به صورتي مسالمت
كند كه به لحاظ  عيار، جنگي داخلي به راه بيندازند. مونرو خاطرنشان مي كشي تمام نسل

 روان شناسيهاي  بايد مراحلي داشته باشد. در اينجا است كه بينش مسألهمنطقي، اين 
پيدا  هميتاهاي فرهنگي و فردي و نيز طبايع  شوند و ادراك براي ما سودمند واقع مي

  كنند. مي
اين  روان شناختي،نخستين گام در اين سطح  ؛كند همانگونه كه مونرو بيان مي

آيند تا كشتار رخ داده را  بخش پديد مي هاي مشروعيت است كه انواعي از ايدئولوژي
كند كه  گيرد. مونرو اشاره مي به خود مي» علمي«توجيه كنند. اين توجيه، اغلب شكلي 

»كشي به كار  آميز براي توجيه نسل به صورتي كنايه 1شناختي گرايي زيست ندكترين تعي
كشي، مترادف جنگي صليبي براي آزادسازي جسم سياست از بافت بيمار  گرفته و نسل
ي  آالينده«كشي به پيشگيري علمي از آلودگي ناشي از  شود. بنابراين، نسل تصوير مي

ون انگل و باكتري عامل بيماري، زوال و اي كه همچ شود؛ آالينده تبديل مي 2»نژادي
سازي گروه اقليت است؛ دركي كه ناشي  مرگ افراد ميزبان خود است. اين همان اهريمن

از احساس تهديد گروه مسلط نژادي يا مذهبي و يا خواست ايشان مبني بر پيروي 
  همگان از ايدئولوژي آنها است.

با ديگران را تغيير دهيم. مونرو قدم بعدي اين است كه درك از خودمان در رابطه 
ارتش نازي  101در مورد گردان  3با استفاده از شواهدي كه پژوهش كريستوفر براونينگ

معتقد است كه برچسب اجتماعي و حفظ وجهه در مقابل همكاران، از  ،دهد ارائه مي
» اختيار بي«شود. همچنين ممكن است خود را  تر ميمهمدر اين شرايط » ديگري«زندگي 

اين است كه خودمان را در حال عمل در نوعي  روان شناختيمين تغيير بدانيم. سو
بپنداريم. همچنين ممكن است خودمان را موجوداتي  4»شده همدردي تحريف«شرايط 
از فالكتش هستيم. برخي از » اين ديگري«كردن  تصور كنيم كه ملزم به خالص اخالقي

                                                            
١  . Doctrine Of Biological Determinism 
٢  . Racial Pollution 
٣  . Christofer Browning 
٤  . Twisted Compassion 
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دانستند؛ چرا كه معتقد بودند با  مي اخالقيكان را ، كشتن كود101اعضاي گردان 
ناپذير خواهد بود. سرانجام اينكه  شان، زندگي آتي آنها تحمل اعدام والدين

 –و مقدم بر ساير تغييرات » اصلي«و شايد تغيير  –2گذاري و فاصله 1زدايي انسانيت
، بلكه به گذاري فيزيكي نيست به معناي فاصله لزوماًگذاري  دهد. فاصله رخ مي
به قربانيان  تشان نسب كه عامالن جنايت در ذهن روان شناختيي هيجاني و  فاصله

  اشاره دارد. ،پندارند گيرند و آن را سرنوشت خود مي مي
  
  نژادپرستي  روان شناسي.4- 9

عدم و يابي تساهل  شناسان سياسي مدتي طوالني است كه به ريشه روان
تساهل نژادي عالقمند هستند. عبارت ديگر اينكه چگونه افراد از نظر رواني سالم، 

 كامالًعادي و معقول به صرف رنگ پوست شان، خود را از شخص يا گروه ديگر 
سياسي و اجتماعي  روان شناسيدانند؟ اين امر يكي از معماهاي بزرگ  متمايز مي

ي در جستجوي يافتن داليل اين است. از اين رو جاي تعجب نيست كه بسيار
براي تبيين نژادپرستي و  روان شناختيپديده رايج هستند. تعداد زيادي نظريات 

  گسترش تنش نژادي ارائه شده اند. ما در اينجا به برخي از آنها مي پردازيم:
  

  نظريه شخصيت اقتدارگرا.1- 4- 9
ي قديمي شخصيت اقتدارگراي تئودورآدورنو  قسمتي از نظريه 3باب آلتيمييِر

با عناوين تبعيت  4»ي نگرشي خوشه«و همكارانش را رد كرد و آن را به سه 
به معني تمايل زياد به تبعيت از اقتدارگرايي، پرخاشگري 5اقتدارگرايانه
معني  به 7هاي بيروني و قراردادگرايي يعني خصومت نسبت به گروه 6اقتدارگرايانه

مطابقت با هنجارهاي اجتماعي و عدم تمايل به تعارض با چيزهايي كه وجود 

                                                            
١  . Dehumanization 
٢  . Distancing 
٣  . Bob Altemeyer 
٤  . Attitudinal Clusters 
٥  . Authoritian Submission 
٦  . Authoriitian Agrression 
٧  . Conventionalism 
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نام  1»گرايانه اقتدارگرايي راست«يمييِر اين رويكرد اصالح شده رادارند، تقليل داد. آلت
نهاد و معياري براي سنجش ميزان تطابق افراد با اين خصيصه ارائه كرد. از نظر آلتيمييِر، 

 اقتدارگرايي راست«ي شخصيتي است: ان براي اين خصيصهعنو نژادپرستي بهترين
هاي بيروني شامل  ي انواع گروه درجه بااليي از عدم تساهل را در برابر همه گرايانه
» تعارض«دهد؛ كساني كه اقتدارگراها  گراها نشان مي تبار و همجنس ييان آفريقاييآمريكا

هايي دارند كه به نظر  با بسياري از اقليتاي  فراواني با آنها دارند. آنها رفتار خصمانه
خواهند بدانند كه دچار  نمي معموالًرسد خواهان تساوي حقوق هستند. آنها  مي

 -ممكني  هستند به دولت كمك كنند هر گروه آمادهو نسبتا  -اند... خودمحوري شده
  »را تحت تعقيب قرار دهد. -خودشان حتّي

  
  ي اجتماعي جهت گيري سلطه.2- 4- 9

ي اجتماعي  و همكارانش، جهت گيري سلطه 2براساس نظر فيليسيا پراتو
سياهپوستان و در حالت كلي مربوط به پوستي، مربوط به نژادپرستي بر ضدضدسياه

ي  هاي اقليت است. آنها معتقد هستند كه ايدئولوژي نژادپرستانه تعصب در مقابل گروه
و همچنين تبعيض نژادي نهادين آميز  هاي شخصي تبعيض اليتضدسياهپوستان، از فع

ت حمل و نقل عمومي، مدارس، كليساها، قوانين ازدواج و دستگاه كيفري اامها، مق بانك
  شود.  ناشي مي

  
  ي طرحواره/كليشه سازي نظريه.3- 4- 9

هاي اخير رويكرد خاصي در اردوگاه طبع گرايان محبوب شده است كه  در سال
كند. از  در ذهن انسان بررسي مي اطّالعاتندي ب ي مقوله نژادپرستي را از طريق شيوه

اي براي  هاي نژادي تا اندازه ي طرحواره اين امكان وجود دارد كه كليشه نقطه نظر نظريه
ي افراد و  لوحانه بندي ساده سازي واقعيت و مقوله پاسخ به نياز اساسي افراد مبني بر ساده

شناخت «يلور در كتاب كالسيك چيزها به وجود آمده باشند. همانگونه كه فيسك و ت
اي، بخشي از فرايند شناختي  ديدگاه كليشه«اند،  بيان كرده 1984به سال  3»اجتماعي

                                                            
١  . Right-Wing Authoritarianism 
٢  . Felicia Pratto 
٣  . Social Cognition 
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هاي اقليت يا  هاي منفي در مورد گروه طرحواره». عادي در باب ديگران است
افتند كه مردم بين افراد و گروه  فاق ميهاي نژادي تا حدي به اين دليل اتّ كليشه

كنند.  را تصور مي 1هايي توهمي بزرگتري كه اين افراد بدان تعلق دارند، همبستگي
كنند كه: اعضاي گروه اكثريت ارتباط كمي با اعضاي  فيسك و تيلور خاطرنشان مي

د. شايد به افتن رو، رفتارهاي منفي نيز نسبتاً كم اتفاق مي گروه اقليت دارند و از اين
همين دليل باشد كه اعضاي گروه اكثريت، ميان دو رخداد نادر يك همبستگي 

  دهند. كنند و آن را به اعضاي گروه اقليت نسبت مي توهمي تصور مي
ميالدي مورد  1930ي  از اوايل دهه حداقلكليشه و نقش آن در عدم تساهل 
وه اي روانكاوانه يا فرويدي هاي اوليه به شي مطالعه قرار گرفته است. بيشتر پژوهش

نژند،  معتقد هستند كه نژادپرستي شكلي از فرافكني است كه در آن افراد روان
پيشگام واقعي در  امادهند.  احساسات نامناسب شان را به ديگران نسبت مي

شناس اجتماعي بسيار مشهور بود؛  روان 2ي اين پديده گوردون آلپورت مطالعه
ميالدي منتشر شد و  1954در سال » ماهيت عدم تساهل«كسي كه كتابش به نام 

 تنفّرنفوذش در اين زمينه بعد از مرگش نيز ادامه يافت. آلپورت عدم تساهل را 
ناپذير نسبت به فرد يا گروهي خاص تعريف  مبتني بر تعميم ناقص و انعطاف

دي كرد. او نخستين كسي بود كه نژادپرستي را ناشي از فرايندهاي شناختي عا مي
كند.  مغز انسان به كمك مقوالت تفكر مي«كند كه  انسان دانست. آلپورت بيان مي

توانيم از اين فرايند اجتناب  هاي عادي هستند. ما نمي داوري ي پيش مقوالت شالوده
او در توسعه رويكرد شناختي به ». كنيم؛ چرا كه زندگي منظم مبتني بر آن است

پورت طرفدار ديدگاه قديمي تصور عدم ي ايفا كرد. آلمهمعدم تساهل نقش 
تاريخي نيز بود. وي بر نقش عوامل هيجاني و انگيزشي در  تنفّرتساهل به مثابه 

  كرد.  مي تأكيدتعصب نيز 
  

  گرا هاي وضعيت نظريه.4- 4- 9

                                                            
١  . Illusory Correlations 
٢. Gordon Allport  
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ي تعارض واقعگرايانه سعي در  همانگونه كه در ابتداي اين فصل گفتيم نظريه
دهد. اين  ادپرستي را تنها در يك جامعه توضيح ميتوضيح تعارض قومي دارد، ولي نژ

را ناشي از رقابت بر سر منافع محدود  - نژادي يا غيره  -ها  رويكرد تعارض بين گروه
كند.  را بازي با حاصل جمع صفر تصور مي  داند. رويكرد مذكور همچنين سياست مي

ه شود، طرف بازي با حاصل جمع صفر وضعيتي است كه در آن هريك از طرفين برند
ي قطعي خواهد بود. اين بازي شبيه بازي االكلنگ دو كودك است؛ زماني  مقابل بازنده

گرا است؛ به اين معنا كه  آيد. اين بازي، وضعيت رود، ديگري پايين مي كه يكي باال مي
  استقرار فرد در رأس ساختار گروهي به معناي بيرون ماندن ديگري خواهد بود.

  
  تساهل تساهل و عدم.5- 4- 9
ي ديگر بررسي واكنش مردم به گروهاي بيروني، بررسي سطوح تساهل  شيوه

ي تساهل، رضايت به زندگي در كنار افراد و  سياسي كلي در درون جامعه است. جوهره
 1»ولتر«ي مشهور  هايي است كه قبول شان نداريم. اين نوع تعريف از اين گفته ايده

ام خود را فدا كنم تا اينكه تو آن را  آمادهم ولي تنفّرمن از ديدگاه تو م«شود كه:  ناشي مي
حداقل الزم نيازي نيست فرد متساهل تا اين حد افراط به خرج دهد، ولي ». بيان كني

هاي سياسي و رفتارهايي كه به صورت آشكاري متفاوت با رفتارها و  با ايده است
  خود را سازگار كند.  ،هاي خودش هستند ايده

 
  مروريپرسش هاي 

بر اساس نظريه تعارض گروهي واقع گرايانه، تعارض چه هنگام گسترش مي  .1
 يابد؟

 پنج رويكرد براي تبيين ملّي گرايي كدامند؟ .2

رويكرد زيست سياسي ملّي گرايي و تعارض قومي را چگونه توضيح مي  .3
 دهد؟

 ريشه نسل كشي چيست؟ .4

                                                            
١. Voltaire 
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 ود؟چگونه تبيين مي ش» تساهل سياسي«نژاد پرستي از منظر فرضيه  .5

  
 پرسش هاي چهارگزينه اي

 ملي گرايي برساخته اي ............. است. .1

  د)حزبي     ج)اجتماعي        ب)سياسي      روان شناختي    الف)
2. يت اجتماعي احساس برتري يك ملّت به كدام نياز اساسي بر اساس نظريه هو

 بشر خدمت مي كند؟

  ج)غرور          د)برتري  الف)نياز به اعتماد به نفس    ب)عزّت نفس     
نظريه سلطه اجتماعي در خصوص ملّي گرايي و تعارض قومي توسط چه  .3

 كسي وضع شده است؟

  الف)هانكين        ب)مونرو       ج)سيدانيوس      د)فختن
 از كيست؟» نياز به داشتن دشمن و متحد«كتاب  .4

          ج)كالرك              داوكينز       ب)              الف)فرويد     
  د)ولكان

در تبيين ملّي گرايي و تعارض قومي مربوط به كدام » دو نيمه كردن«عمل  .5
 نظريه مي باشد؟

الف)سلطه اجتماعي    ب)هويت اجتماعي    ج)روانكاوي    د)زيست 
  سياسي

مي خودي با وبر اساس ديدگاه فيليپ راشتون نوعدوستي نسبت به گروه ق .6
 نظريه قابل توضيح است؟استفاده از كدام 

الف)تشابه ژنتيك    ب)زيست سياسي   د)انتخاب طبيعي     د)ژن 
  خودخواهي

، ملّينابودي سيستماتيك و تعمدي مردم، به خاطر تولدشان در يك گروه  .7
 چه نام دارد؟قومي، نژادي و يا مذهبي 

  الف)تعارض قومي    ب)نسل كشي    ج)ملّي گرايي     د)نژاد پرستي
 مونرو علّت نسل كشي چيست؟ از نظر .8
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د)هر سه  بي ثباتي اقتصادي   ج)بي ثباتي سياسي  ب) جامعه متكثر  الف)
  مورد

براي تبيين كدام عامل استفاده » اقتدارگرايي راستگرايانه«آلتيميير از رويكرد  .9
 كرده است؟

       د) تعارض قومي       ج) نژادپرستي     ب)ملّي گرايي       الف)نسل كشي  
كدام نظريه تعارض گروهي و نژادي را رقابت بر سر منافع محدود قلمداد مي  .10

 كند؟

  الف)وضعيت گرا     ب)تعارض واقع گرايانه    ج)فردگرا     د)الف و ب
  

  10فصل
  رژيم هاي سياسي، روابط بين الملل، جنگ و انقالب

  
براي برقراري صلح بايد با قدرت طلبي يا هذيان هاي 
پارانويايي رهبران مبارزه كنيم؛ بايد از نظر دور نداريم كه 
جنگ در ذهن انسان ها شروع مي شود، يعني يك ميل 

كه  –شايد غريزه مرگ  –انتحاري در افراد وجود دارد 
منجر به جنگ مي شود، و چنان افرادي طبيعتاً پرخاشگر 

  هستند.
  اسكينر، برگرفته از كتاب فراسوي آزادي و شأن

  
  هدف كلي

  آشنايي با روان شناسي سياسي رژيم هاي سياسي، روابط بين الملل، جنگ و انقالب
  

  اهداف يادگيري
  رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:  محترم انتظار مي دانشجوياز شما 
 ريشه هاي روان شناختي فاشيسم را توضيح دهيد. .1

 هاي روان شناختي دموكراسي را شرح دهيد.ريشه  .2

 روابط بين الملل را از منظر روان شناسي سياسي تبيين نمائيد. .3
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 نقش تحريف در روابط بين الملل را بيان كنيد. .4

 نظريه هاي تحريف را نام برده و به اختصار توضيح دهيد. .5

 ريشه هاي رواني جنگ با توجه به سه رويكرد مطرح شده را شرح دهيد. .6

ر نظريه در خصوص روان شناسي انقالب را نام برده و به اختصار توضيح چها .7
 دهيد.

  
  مقدمه.10-1

در اين فصل نيز همچون فصول قبل برآنيم تا چهار موضوع مهم و مرتبط به 
از منظر نظريه هم يعني؛ رژيم هاي سياسي، روابط بين الملل، جنگ و انقالب را 

  م.هاي روان شناسي سياسي بحث و بررسي كني
  

  روان شناسي رژيم هاي سياسي.10-2
  م.فاشيس10-2-1

گرفته شده كه به معناي دسته يا  2از واژه ايتاليايي فاشو 1فاشيسم اصطالح
گروه و بويژه گروه سياسي است. فاشيسم نوعي تشكيالت توتاليتري است كه در 

مشاهده  3ساالرانه آن احساسات شديد و افراطي ناسيوناليستي، نژادپرستانه و ارتش
شود. در چنين حكومتي تنها يك حزب وجود دارد و مردم وفاداري خود را به  مي

اختالف عقيده و تضارب آراء در چنين . دهند دولتي واحد و يكپارچه نشان مي
هايي به دليل خفقان شديد و انحصار قدرت، محلي از اعراب ندارد.  حكومت

هايي به شمار  نين حكومتدو ويژگي اصلي چ 5ساالري و ارتش 4بيگانه هراسي
آيند. فاشيسم برخالف كمونيسم برآمده از كشورهاي ثروتمند و به لحاظ  مي

فاشيسم يك نظريه سياسي و نوعي  .تكنولوژي پيشرفته مثل ايتاليا و آلمان است

                                                            
١  . Fascism 
٢  . Fascio 
٣  . Militaristic 
٤  . Xenophobia 
٥  . Militarism 
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در  1945تا  1922هاي  كه نخست بار بين سال گراست ملّينظام حكومتي خودكامه 
  .رهبري شد 1موسولينيو به وسيله  ايتاليا

  
 اصول فاشيسمالف.

ل در سا دانشنامه ايتالياها را در  برخي از آن موسولينياصول اساسي فاشيسم كه 
  ابراز داشته بود عبارتند از: ميالدي 1932
  عدم اعتقاد به سودمند بودن صلح .1
  سوسياليستيهاي  مخالفت با انديشه .2
  ليبراليسممخالفت با  .3
  بودن) توتاليتر( ها از دولت تبعيت زندگي همه گروه .4
5. تا سرحد امكان پيشواس تقد  
  نامند) (دموكراسي را بوالهوسي و خودپرستي مي دموكراسيمخالفت با  .6
  پرستي اعتقاد شديد به قهرمان .7
  جويي تبليغ روح رزم .8
  حزبي نظام تك .9
  

  ريشه هاي روان شناختي فاشيسمب.
نحله هاي گوناگون روان شناسي و سياست بررسي هاي مختلفي را در خصوص 

  پديده فاشيسم به ترتيب زير صورت داده اند:
مكتب روان شناسي فردي يا روان شناسي تاريخي كه بر مطالعه فاشيست ها  .1
 مي شود. مهممي ورزد؛ بنابراين بررسي زندگي فاشيسم و كودكي وي  تأكيد

مكتب روان شناسي طبقات اجتماعي كه بر مطالعه روان شناسي طبقه متوسط  .2
 رو به پائين تمركز يافته است.

 –زدن دو محور مطالعات سياسي  مكتب روان شناسي سياسي كه پيوند .3
اقتصادي از يك سو و مطالعات روان شناسي از سوي ديگر(پيوند ماركس و فرويد) را 

  ).1389الگوي تركيبي تبيين فاشيسم مي داند(برزگر، 

                                                            
١  . Benito Amilcare Andrea Mussolini 
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از اين رو، در خصوص تبيين فاشيسم ديدگاههاي متعددي از قبيل جامعه 
قوي در باب يكي از تحليل هاي  اماشناختي، اقتصادي و ماركسيستي وجود دارد. 

چرايي روي كار آمدن فاشيسم در تمدن غرب، تحليل هاي روان شناختي است كه 
  وينسنت آنها را به سه دسته كلي به شرح زير تقسيم مي كند:

دسته اول شامل برخي از ماركسيست هاي مكتب فرانكفورت نظير اريك  .1
ه اند پيوندي بين ماركس و فرويد فروم، آدورنو، و ويلهلم رايش است كه كوشيد

تحليل ويلهلم  برقرار سازند و ميان تبيين هاي اقتصادي و روان شناسي پل زده اند.
) فاشيسم را فرآورده 1975( 2»روان شناسي توده اي فاشيسم«در كتاب  1رايش

سركوب احساسات جنسي زمان كودكي و نوجواني مي داند. در اين تلقي تمام 
ه فاشيست هستند. فاشيسم تجلي سياسي منش انسان متوسطي بود انسان ها بالقو

كه در شرايط معيني بروز كرد. در حالي كه ماركس براي آزادي، مردم را به انقالب 
اجتماعي و اقتصادي فرا مي خواند. رايش به انقالب جنسي دعوت مي كرد و 

وينسنت، فضائل آزادي جنسي براي پرهيز از ذهنيت فاشيستي را متذكر مي شد(
1378.(  
دسته دوم بر صفات روان شناختي برخي طبقات، به ويژه طبقه متوسط  .2

مي كنند.  تأكيدرو به پائين و نوجوانان محروم پس از جنگ جهاني اول، 
). فروم در 1371تحليل فروم را در اين دسته قرار مي دهد(آالرديس،  3آالرديس

ريه متعارض در تبيين اين به طرح دو نظ 4همان آغاز بحث روان شناسي نازيسم
تحركي اقتصادي مي  صرفاًل روان شناسي فاشيسم را پديده مي پردازد. نظريه او

داند يا آن را به عنوان تمايالت توسعه طلبانه امپرياليسم آلمان و به صورت پديده 
سياسي مي نگرد كه هدف آن كسب قدرت است. از اين رو روان  اي اصوالً

). نظريه 1389شناسي قادر به توجيه اين پديده اقتصادي و سياسي نيست(برزگر، 
رواني مي داند. آنان معتقدند كه توجيه نازيسم فقط  كامالًاي  مسألهم فاشيسم را دو

هيتلر را به چشم يك از راه روان شناسي و آسيب شناسي رواني ممكن است. آنان 

                                                            
١  . Wilhelm Reich 
٢  . The Mass Psychology Of Fascism 
٣  . Gilbert Allardyce 
٤  . Nazism 
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و پيروانش را مجانين و محرومين از تعادل روحي فرض مي  1»روان نژند«ديوانه يا 
به عنوان يكي از نمايندگان آن، سرچشمه هاي فاشيسم را در روان آدمي  2كنند. مامفورد

مي داند، نه در اقتصاد و سياست. به نظر وي غرور مفرط و بيرحمي و از هم پاشيدگي 
وري مهپديده فاشيسم را توجيه مي كند، نه پيمان ورساي و بي كفايتي جنوروتيك 

 ).1381آلمان(فروم، 

تبيين كرده اند. در واقع »تاريخچه رواني«دسته سوم فاشيسم را از دريچه  .3
كساني كه كوشيده اند فاشيسم را با ديدگاههاي روان كاوي فرويدي، يونگي و ساير 

ايش رهيافت روان شناسي تاريخي شده مكاتب روان كاوي بنگرند، باعث پيد
). بر اساس اين ديدگاه، كودكي فاشيست ها ساختار عميق اعتقادات 1378اند(وينسنت، 

بعدي آنان را شكل مي دهد. برخي از اشكال انزوا، آوارگي و فرافكني كه غالباً به دوره 
ت. كودكي باز مي گردند، از خصوصيات ويژه شخصيت هاي فاشيست دانسته شده اس

يت، خلّاقسركوب احساسات جنسي در خانواده هاي خودكامه و مستبد، محروميت از 
عقده اديپ حل نشده و ترس از اختگي در افراد مذكر ممكن است به احساس حرمان، 
گناه و ناتواني بينجامد. اين امر به نوبه خود موجب پيدايش خشونت، پرخاشگري و 

شود كه مي تواند به اَشكال سياسي در خودآزاري} مي /{دگرآزاري3سادومازوخيسم
خيال پردازي هاي عجيب فاشيستي بروز كند. اريكسون در مورد كودكي هيتلر مي 

را با  ملّياكنون دوباره تاريخ به يك مرد اجازه داده است تا خيال پردازي هاي «گويد:
در كتاب  4ريچارد كوينگسبرگ» رؤياهاي محلي و شخصي خود درهم آميزد.

ايدئولوژي «مي گويد: » ژي هيتلر: مطالعه اي در جامعه شناسي روان كاوانهايدئولو«
هيتلر ابزاري در اختيار او نهاد تا خيال پردازي هايش را در سطح واقعيت اجتماعي بيان 

  همان منبع).»(و تخليه كند.
 

  دموكراسي.10-2-2

                                                            
١  . Neurotic 
٢  . Mumford 
٣  . Sadomasochism 
٤  . Richard Koenigsberg 
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به معناي  2»كراتوس«به معناي مردم و  1»دموس«دموكراسي از دو واژه يوناني 
قدرت تشكيل شده است. با آن كه بسياري از انديشمندان و سياستمداران، 

دانند ولي در مورد هدف و كمال  ترين نوع حكومت مي ترين و آرماني مطلوب
  آن اتفاق نظر ندارند.

يكي از تعاريف مطرح درباره دموكراسي تعريفي است كه آبراهام لينكلن بيان 
دموكراسي حكومت مردم توسط مردم براي مردم، توسط همه و براي :«است كرده

  ).1387(نقل از فتحي آشتياني، »همه است.
سرنوشت   كننده هاي دموكراتيك مردم يا اكثريت مردم، تعيين در حكومت

كشورشان هستند. حداكثر آزادي فردي، رفاه، برابري، برادري، منزلت انساني و 
تعبير  به هايي است. هاي چنين حكومت ويژگيحاكميت قانون از جمله 

كه همچون مكتبي آموزشي به  تاز مزاياي دموكراسي اين اس) 1840(3توكويل
ي . به باور توكويل دموكراسدهد اعتراض را آموزش مي حقّ ي وأر شهروندان حقّ

براي همگان است. البته مقصودش برابري فكري يا همانا برابر كردن شرايط جامعه 
برابري اقتصادي نيست، بلكه برابري اجتماعي است. معنايش اين است كه تفاوت 
هاي موروثي از لحاظ اجتماعي وجود نداشته باشد و همه مشاغل، مناصب و 

  ). 1389افتخارات در دسترس همگان باشد(آرون، به نقل از برزگر، 
  

  شناختي دموكراسي نهاي روا ريشهالف.
هاي روان شناختي دموكراسي مستلزم بررسي دو تيپ شخصيتي  ريشه بررسي

. شخصيت 2جو و  . شخصيت سلطه1است. از نگاه روان شناسي سياسي دو تيپ: 
جو به موجود بزرگسالي  گيرند. شخصيت سلطه مي دموكراتيك در مقابل هم قرار

و از وابستگي دوران طفوليت خود نظر نرسيده  شود كه به كمال مورد اطالق مي
دموكراتيك به بلوغ و كمال مورد نظر رسيده  رها نشده است. در مقابل، شخصيت

جو  شخصيت سلطه تصميمات خويش است. پذيرش مسووليت در قبال  و خواهان
كه براي  همواره به دنبال يك رئيس و تبعيت از يك شخص است، در حالي

                                                            
١  . Demos 
٢  . Kratos 
٣  . Alexis de Tocqueville 
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شخصيت  افراد حائز اهميت هستند. در واقع درشخصيت دموكراتيك نهادها و نه 
در حالي  گيرد، پرستي همواره مورد توجه قرار مي گرايي و شخصيت جو شخصيت سلطه

پرستي است.  حالي كه اصل بنيادي براي شخصيت دموكراتيك نفي هرگونه شخصيت
است. داشتن نگرشي سطحي از دنياي اجتماعي و تقسيم بندي آن به نيك و بد، سياه و 

هاي خوب و آدم هاي بد از ويژگي بارز شخصيت سلطه جو به شمار مي  سفيد، آدم
  رود. در شخصيت دموكراتيك اين موارد برعكس است.

  ) استقرار و استمرار دموكراسي به عوامل زير بستگي دارد:1930از ديدگاه السول(
پرورش شخصيت هايي كه اهل مدارا و احساس مسئوليت اند. اين امر از  .1

 اد تحقق مي يابد.طريق آموزش افر

ساختارهاي سياسي نهادينه شده اي كه ابزارهاي مهار و توازن قوا در آن تعبيه  .2
شده باشد و ضمن ممانعت از سوء استفاده از قدرت، اجازه اعتراض يا مخالفت را به 

 افراد بدهد.

و ساير  اطّالعاتالگوهاي نظارتي كه امكان دستيابي عادالنه به ثروت، مهارت،  .3
ارزش هايي را كه قدرت تابع آنهاست، فراهم كند؛ زيرا نخبگان ممكن است به شكلي 
ناعادالنه در قالب يك طبقه بسته، وضعيت خود را تحكيم بخشند و اجازه گردش 

 نخبگان را به افراد تحت سلطه ندهند.

» منش و شخصيت دموكراتيك«ديدگاههاي جالبي در باب  1950السول در دهه 
  ه كرد. به تعبير وي اين تيپ شخصيتي داراي ويژگي هاي زير است:ارائ

 اقبال اجتماعي به ديگران مي كند. آمادههمساني با ديگران به نحوي كه فرد را  .1

 اولويت دادن به ارزش ها و خواست هاي مشترك با ديگران .2

 ايمان راسخ به نيك بودن نهاد بشر .3

 كسب حمايت از ناخودآگاه .4

» جامعه دموكراتيك«و » منش دموكراتيك«رت تجانس ميان السول ضمن بيان ضرو
اظهار مي دارد كه روابط نامناسب ميان اشخاص، موجب كاهش عزت نفس و توقف 

  رشد منش دموكراتيك مي شود.
السول انجام اصالحات مداوم براي سازگاري آرام با شرايط در حال تغيير را به 

علم سياست به عنوان علم دموكراسي، سياستمداران توصيه مي كرد؛ زيرا بر مبناي 
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نامنظم بودن تغييرات از سوي هيئت حاكمه موجب بدگماني مي شود. وي براي 
كه آن را شاخص ترين » مصاحبه هاي طوالني«حمايت از دموكراسي بر استفاده از 

  داشت. تأكيدابداع روش فرويدي مي دانست، 
تفكيك » آزادي مثبت«و  »آزادي منفي«اريك فروم ميان دو جنبه آزادي يعني 

قائل مي شود. او آزادي منفي يعني؛ نفي كننده بندهاي بيروني و استيالي قدرت 
هاي بروني را براي دستيابي به دموكراسي كافي نمي داند. بلكه الزمه رواني تحقق 

مي داند؛ زيرا آزادي منفي بيان » آزادي مثبت«يا » فرديت«دموكراسي را تحقق 
در صورتي داراي معناست كه بتوانيم افكار و احساسات و افكار و احساسات 

خواسته هاي اصلي براي بيان از خود داشته باشيم. مزيت آزادي منفي و رهايي از 
قيود قدرت هاي خارجي در اين است كه بتوانيم در پرتو آن شرايط مساعد، در 

ه باور ). ب1381را محقق سازيم و استحكام بخشيم(فروم، » فرديت خويش«درون، 
فروم آزادي منفي موجب بندگي و بردگي انسان شده است. چرا كه موجب شده 

شود. به زعم وي راه برون رفت از اين  1»از خودبيگانگي«است انسان دچار 
وضعيت، آزادي مثبت، يعني؛ تحقق كامل قواي فرد و توانايي براي خودانگيخته 

اين رو آينده دموكراسي ال زيستن و تحقق كامل فرديت است. از بودن و فع
وابسته به تحقق فرديت آدمي است. فروم رژيم دموكراسي معاصر را به داليلي از 
جمله رواج آزادي بي حساب و كتاب، قادر به حل تعارض هاي رواني انسان نمي 

  داند.
  

  روان شناسي روابط بين الملل.10-3
گرش به ن تأثيري تحت ماهيت روابط در سطح بين المللي به صورت جد

ر مي كشند، از يانسان و سياست قرار دارد. انساني كه ماكياول، هابز و الك به تصو
م اجتماعي جاي مي يسنظر روابط اجتماعي در چارچوب انديشه تنازع بقا و داروين

بنيان روابط اجتماعي است؛ ترس از حذف » حسادت«و » ترس«گيرد. در اين تلقي 
را مطرح مي كند و حسادت به موقعيت و » نهگرگ گو«و نابودي، كه نوعي رابطه 

جايگاه برتر ديگران، كه همواره فرد را به سوي تنازع و جدايي دائمي سوق مي 

                                                            
١  . Alienation 
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مي گويد كه جرقه » تاريخ جنگ پلونزي«). توسيديدس نويسنده كتاب 1386دهد(قوام، 
اصلي مشتعل كننده درگيري خونين ميان اسپارت و آتن، ترس دو طرف از يكديگر 

ده است: ترس اسپارت ها از آنچه قدرت روزافزون آتن و نتيجه سياست هاي توسعه بو
طلبانه آن به نظر مي رسيد و ترس آتني ها از تصور اينكه قدرت نظامي بي رحم سعي 
دارد با آتن سر غلبه بر كل يونان رقابت كند. در شوراهاي جنگ دو طرف، سخنراني 

رات قالبي و كاريكاتورهاي به شدت منفي و هاي رهبران اسپارت و آتن مملو از تصو
  ). 1994همچنين داشتن تصاوير دشمن قدرتمند از يكديگر بود(كاتم، 

با الهام از آموزه هاي انسان شناسي، سياست شناسي، روان  1»رئاليسم«مكتب 
شناسي و جامعه شناسي فالسفه و انديشمنداني كه به ماهيت انسان نگرش منفي دارند، 

ت روابط تحليل مسائل بين المللي مي پردازد. از منظر اين مكتب، ماهيبه تجزيه و 
خارجي با جدال، تنازع و جنگ دائمي بر سر قدرت و منفعت همراه است. صلح و 
ثبات در ميان جوامع بشري، تنها آرمان و آرزويي است كه هيچگاه در چنين فضايي 

آمد. از ديدگاه مكتب رئاليسم  آرام و تحت اراده و اختيار انسان ها به وجود نخواهد
 عمدتاًگي مطرح مي شود كه دمكانيزم صلح در چارچوب نظريه موازنه قوا و بازدارن

ايده «). از سوي ديگر، مكتب 1376خصلتي اجبارگونه و غير ارادي دارد(مورگنتا، 
و انساني و به  اخالقيخوش بينانه به انسان، روابط اجتماعي را  كامالًبا نگاهي  2»آليسم

 خالقدور از تعارض ها تحليل مي كند. در اين تلقي، ماهيت روابط اجتماعي بر محور ا
و اصول انساني است.  خالقجنگ، زاييده ناديده انگاشتن ا اساساًاستوار است و 

در چارچوب تشكيل نهادهاي جمعي و سازمان هاي بين  عمدتاًبنابراين، مكانيزم صلح 
و اصول انساني مطرح مي گردد(اشميت،  خالقكاري و تأمين االمللي از طريق هم

2002.(  
در زمينه روابط  روان شناسيهاي  لين تالشي كه براي به كاربردن ديدگاهاو

 5و اسنايدر 4، بروك3متعلق به ساپين» گيري سياست خارجي تصميم«الملل انجام شد  بين
لين بار اين عقيده ارائه شد كه افراد نقشاست كه او ي در شكل گيري تصميمات مهم

                                                            
١  . Realism 
٢  . Idealism 
٣  . Sapin 
٤  . Bruck 
٥  . Snyder 
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كنند. پژوهش كالسيك ديگري كه چند سال بعد انجام  سياست خارجي بازي مي
هاي  بود كه برخي از ديدگاه 2متعلق به ريورا 1»ابعاد رواني سياست خارجي«شد 

مغز  اماسياست خارجي به كار برده بود.   اجتماعي را براي تحليل روان شناسي
ميالدي بود كه  1950ي  در دهه 3ابتدايي رابرت جرويسهاي  متفكر اين كوشش

الملل براي  گذاري را براي متقاعد كردن پژوهشگران روابط بينتأثيربيشترين 
  شان انجام داد.  در كارهاي روان شناختيهاي  استفاده از ديدگاه

كه » الملل ادراك در سياست بين ادراك و سوء«وي در كتاب اش با عنوان 
را محوري براي روابط  روان شناسيمنتشر شد،  1970ي  اولين بار در دهه

الملل قرار داد. با استفاده از نظريه انسجام شناختي، بر رهبران و خصوصيات  بين
هاي  آغاز كرد كه استدالل كرد. او كارش را با اين استدالل جالب توجه تأكيدآنها 

گيرند و نيز براي تبيين  وضعيتي به تنهايي براي توضيح تصميماتي كه رهبران مي
هايي را كه  افتد، ناكافي هستند. جرويس شيوه فاق ميالملل اتّ آنچه در روابط بين

كنند بفرستند؛ تعبير  رهبران سياسي از عالئمي كه ديگر رهبران سعي مي معموالً
گيري هايمان  هاي ديگري را كه طبايع موجود بر تصميم كنند و شيوه نادرستي مي

دهد. همانگونه كه پيشتر ديديم انسان  گذارند، مورد بررسي قرار مي مي تأثير
ي را كه اطّالعاتتفسير كند و  گرايش دارد به اينكه شواهد را مطابق با اعتقاداتش

 كند: مطابق با اعتقاداتش نيست ناديده بگيرد. آنچنان كه جرويس آن را بيان مي
مختلف جايگاه خود را حفظ  اطّالعاتديدگاهها در مواجهه با مقدار زيادي از 

كند. ولي همانگونه كه توقعات كلي و قوانين پذيرفته شده توسط دولتمردان  مي
ها از يك طرف و  ها و خصوصيات دولت ات ميان ديگر وضعيتدرباره ارتباط

ها از طرف ديگر بر تصورهاي كه ما در باره  روابط سياسي خارجي آن دولت
گذار است. بنابراين دولتمرد غربي دولت ديگري را  تأثيرديگران خواهيم داشت، 

اينكه آن بيند تا  اگر داراي سيستم ديكتاتوري باشد سريع تر به عنوان متجاوز مي
  دولت داراي سيستم دموكراتيك پايداري باشد.

                                                            
١  . The Psychological Dimension of Forein Policy 
٢  . Rivera 
٣  . Robert Jervis 
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جرويس منتشر شد، مطالعه  مؤثرمطالعه ديگري كه تنها چند سال پس از پژوهش 
بود. ليبو ضمن دست كم نگرفتن نقش فرايندهاي  2ريچارد ند ليبو 1»ميان جنگ و صلح«

درست بوسيله درك هاي نا شناختي معتقد بود كه نقش برابر يا بيشتر براي ايجاد درك
هيجاني يا تحريك كننده مانند شرم،  يملشود كه شامل عوا ايجاد مي» گرم«نادرست 

  احساس گناه و اضطراب است.
در تحليل نقش انسان در روابط بين الملل به تازگي انقالبي شده است. اكثر 

دولت پژوهشگران حوزه روابط بين الملل مدتي است به اين باور رسيده اند كه به نظر 
عوامل روان شناختي بر رفتار سياسي  . تأثير2بازيگري خردگراست ؛. 1ها انسان: 

غير قابل  اساساًرفتار بين المللي . 3تصادفي يا انحراف هايي با خصيصه فردي است؛ و 
تحليل است. بسياري از دانشمندان علوم سياسي بررسي هاي روان شناختي سياست 

مي دانند(هولستي، » ر واقعيت و تناسب ترديد برانگيزد امابسيار هدفمند «جهاني را 
) اين گونه استدالل مي كند: هذيان هاي روانيِ سياسيِ انسان نمي 1975( 3). پتمن1976

تواند جانشين جاودانگي، آسيب پذيري نظامي، ضعف صنعتي، يك موقعيت جغرافيايي 
  زيانبار و يك جامعه پاره پاره بر اثر تقسيمات شديد شود.

، نگرش ها و قصدها همگي به شيوه اي 5، ادراك ها4روابط بين الملل باورها در
گروه، شخصيت، عوامل روان شناختي، نقش اداري و  تأثيرنامعين در هم مي آميزد و 

ديوان ساالري، ساختار سازماني، فرهنگي و آموزشي بر تصميم گيري غيرقابل اجتناب 
ي داشته و جدا اناست. مدل هاي گفتگو و تعارض با مدل هاي تصميم گيري همپوش

است جهاني كردن يك برش از انبوه يافته هاي پيچيده روان شناسي براي كاربرد در سي
  غير ممكن است و الزم است از همه يافته ها استفاده شود. تقريباً

  
  تحريف و نقش آن در روابط بين الملل.10-3-1

                                                            
١  . Pettman 
٢  . Richared Ned Lebow 
٣  . Between Peace And War 
٤  . Beliefs 
٥  . Perception 
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بر اساس يافته هاي روان شناسي سياسي رفتار سياسي در روابط بين الملل به 
مي شود. تحليل روان شناختي اين  1داليل مختلف رواني دست خوش تحريف

تحليل .1دو مقوله اساسي صورت مي گيرد كه عبارت است از: تحريف ها در
بر اساس تحليل شناختي تحريف ها به دشواري هاي  .تحليل عاطفي.2شناختي و 

يك شخص دقيق و منطقي اشاره دارد كه سعي مي كند از محيط مبهم استنباط 
تحليل عاطفي، تحريف ها را به  اما). 1976هايي منطقي ترسيم كند(جرويس، 

، 2يجان هاي شخص مثل: عدم امنيت، خصومت و اهانت اسناد مي دهد(اثرجه
1978.(  

كساني كه نظريه هاي روان شناختي تحريف را در روابط بين المللي به كار 
ميان دوستان يا طرفداران رايج  معموالًمي برند، به جاي عالقه مندي به روابطي كه 

ط دشمني و در شرايط و حوادث به خاطر اينكه تحريف ها در رواب عمدتاًاست؛ 
بين المللي مثل جنگ و بحران ها به بيشترين حد مي رسد، به روابط خصمانه 
عالقه بيشتري نشان داده اند. با وجود اينكه در روابط بين المللي روان شناسي 

احتماالً بررسي هاي روان شناختي متمركز  امامشاركت ناديده گرفته خواهد شد، 
شي از مدل شناختي و روابط خصمانه ناشي از مدل عاطفي بر تحريف هاي نا

  بتواند منفي ترين جنبه هاي رفتار بين المللي را روشن كند.
  

  نظريه هاي تحريف.10-3-2
نظريه ها و مدل هاي مختلفي تحريف در روابط بين الملل را تحليل كرده اند 

  كه ما در اينجا به چهار نوع از آنها مي پردازيم:
  

  تفكر سياه و سفيد نظريهالف.
ها و دولت ها واقعيت هاي موجود در  ملّتاين نظريه بر اين باور است كه 

دشمن تقسيم مي  –بد، دوست  –عرصه جهاني را به طبقات دو مقوله اي خوب 
خود را در بخش سفيد و  اخالقي 3كنند. سپس بر اساس اين مقوله ها خودانگاره

                                                            
١  . Distortion  
٢  . Etheredge  
٣  . Self-Imag  
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بخش سياه قرار مي دهند(وايت، تصويرهاي ذهني دشمن شيطان صفت را در 
  ).1981؛ ميشل، 1970،1984

  
  نظريه هاي شخصيتب.

شخصيت روي سياست خارجي را بررسي كرده است، نشان  تأثير) كه 1978اثرج(
ت نفس، پيچيدگي شناختي، مي دهد كه صفات شخصيتي مختلف مثل: سطح عزّ

فكني اهداف خيالي، ناشكيبايي نسبت به ابهام، تعارض نوروتيك(روان آزردگي)، فرا
در تركيب با يكديگر بر رجحان ها  1عدم اعتماد، سلطه گري بين فردي و درون گرايي

مي گذارد. براي مثال افراد  تأثيرهاي ديگر  ملّتاز افراد و  و ادراك هاي سياسي فرد
به روابط با  3از اقدام هاي نظامي بيشتر حمايت مي كنند؛ افراد برونگرا 2سلطه گر شديداً

  مندتر هستند.ه ملل متعارض عالق
گسترده ترين پژوهش ها روي شخصيت و رابطه آن با سياست خارجي توسط 

انجام شده است. وي در يك بررسي جديد، شش مجموعه ويژگي  4مارگارت هرمن
  شناسايي كرد: شخصيتي به شرح زير را

 ت پرستيملّي .1

 باور به توانايي كنترل رويدادها  .2

 قدرت نياز به .3

 5نياز به پيوندجويي .4

 پيچيدگي ادراكي .5

 عدم اعتماد به ديگران .6

هرمن سپس اين ويژگي ها را به رفتارهاي سياست خارجي از جمله جهت گيري 
آشكار به سوي مبادله دو جانبه؛ استقالل/اتكاء به يكديگر در عمل؛ سطح تعهد، 

). او در 1980خصومت/رفاقت و دوستي و نوع بازخورد محيطي ارتباط داد(هرمن، 

                                                            
١  . Introversion  
٢  . Dominance  
٣  . Extroverts  
٤  . Margaret G Hermann  
٥  . Affiliation  
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ارزيابي اين روابط سطح عالقه به امور خارجي و ميزان آموزش سياست خارجي 
  نخبگان تصميم گيري را نيز در بررسي وارد كرد. نتايج نشان داد:

رابطه نياز فرد به پيوندجويي با جهت گيري به سوي مبادله دو جانبه، الف)
  مثبت بود. ،خارجيدر رهبران با عالقه بسيار زياد به سياست  مخصوصاً

در رهبران با عالقه  مخصوصاًب)رابطه نياز به قدرت با اتكاء به يكديگر، 
  منفي بود. ،كمتر به سياست خارجي

در رهبران با آموزش  مخصوصاًج)رابطه عدم اعتماد به ديگران با سطح تعهد، 
  منفي بود. ،كمتر در سياست خارجي
ع شخصيت هايي در ميان ) آشكار كرد كه چه نو1979بررسي ديگر هرمن(

ت پرست، ملّي شديداً ها به رهبري سياسي مي رسند. براي مثال افراد ملّتكدام 
هاي با سطح اصالح  ملّتبي اعتماد به ديگران، در  شديداًنيازمند به قدرت و 

) نشان داد كه 1980هش ديگري(وطلبي پائين تر به رياست مي رسند. وي در پژ
ت پرستي پائين، پيچيدگي شناختي باال، تفكر باز لّيمتركيب شخصيت يك رهبر با 

و باور به توانايي باالي كنترل رويدادها به بيشترين مشاركت جويي بين المللي 
  متمايل است.

در سياست گزاري خارجي  2) با بررسي انعطاف پذيري1979( 1فالكوسكي
تمايلي به جي، رتر در سياست خاجه رسيد كه مقام هاي انعطاف پذيربه اين نتي

گرفتن امتياز بيشتر نشان نمي دادند و به ميزان امتياز موجود خود راضي بودند. در 
اگر امتيازي بدست آورده بودند،  حتّي، ه مقام هاي با انعطاف پذيري كمترحالي ك

  مايل به گرفتن امتياز بيشتر بودند.
  

  فشار روانيج.
الي فشار از نظر عبارت است از سطح با 3در قلمرو سياست، فشار رواني

زمان و فرصت، تهديد بيروني، عدم اطمينان و عدم اعتماد يا غير منتظره بودن و 

                                                            
١  . Falkowski 
٢  . Flexibility 
٣  . Stress 
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، 2؛ لباو1980؛ جرج، 1979، 1؛ برچر1972احتمال باالي مخاصمه نظامي(سي هرمن، 
زا ي بيان كرده اند؛ يك رويداد فشار) به گونه كل1977( 3). چنانكه جنيس و مان1981

حيط است كه ميزان بااليي از هيجان هاي ناخوشايند مثل اضطراب، هر گونه تغيير در م
اثر منفي مي  اطّالعاتاحساس گناه يا شرم را ايجاد كرده و بر الگوهاي طبيعي پردازش 

گذارد. اين شرايط غالباً معرّف يك بحران در روابط بين الملل است. وقتي فرد تحت 
ي مي شود. مهمار تحريف هاي فشار رواني است، الگوي كلي شخصيت و ادراك دچ

شخصيت به نوبه خود نه تنها بر رفتار تصميم گيري سياست خارجي فرد درگير اثر مي 
  گذارد، بلكه بر رفتارهاي بين المللي يك حكومت نيز مؤثر خواهد بود.

ذهني مبني بر  آمادگي) يادآور مي شود كه وجود شواهد ناچيز و 1965پروييت(
به گونه نظام مند به تحريف درك شواهد منتهي شده، سبب  وجود تهديد بين المللي

مي شود. بر اساس اين تفكر به نظر فرد تحت فشار رواني امكان  4»تفكر امكان پذيري«
) اظهار مي كند كه فشار رواني 1972وقوع هر رويدادي در آينده وجود دارد. هولستي(

بيش از  تأكيدها را به  تملّباعث اختالل در قضاوت در طي بحران شده و در نتيجه 
از  –ها شرايطي  ملّتحد به توانمندي هاي نظامي متقابل هدايت مي كند؛ بنابراين، آن 

را مورد توجه قرار مي دهند كه توانايي يا تمايل به  –جمله ذخيره سازي سالح بيشتر 
مي كنند كه فشار رواني  تأكيد) 1977حمله متقابل را محدود مي كند. جنيس و مان(

منتهي مي شود. پيامدهاي روان شناختي اجتنابي دفاعي  5»اجتنابي دفاعي«غالباً به فرايند 
، فراموشي انتخابي، تحريف معناي پيام هاي اخطار 6بودن عبارت است از توجه انتخابي

  آميز، و ساخت توجيه هايي براي كاهش پيامدهاي منفي. 
سازند كه اگر تصميم گيرنده قادر به اجتناب نباشد و جنيس و مان خاطرنشان مي 

 ،»گوش به زنگ بودن«فشار رواني و تهديد باال باشد، آنگاه شخص تصميم گيرنده 
را تجربه مي كند. پيامدهاي روان شناختي گوش بزنگي  7اط شديدحتييعني مراقبت و ا

                                                            
١  . Brecher 
٢  . Lebow 
٣  . Janis and Mann  
٤  . Possibility Thinking 
٥  . Defensive Avoidance 
٦  . Selective Attention 
٧  . Hyper Vigilance 
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ي و ساده ساز 1عبارت است از محدوديت شناختي، كاهش حافظه، گسيختگي
  .2فرايندهاي فكري و هراس

جنبه  اهميتاينكه تصميم گيرنده  علّت) فشار رواني، به 1980به نظر جرج(
هاي يك بحران را در نظر نگرفته و به شدت بر تجربه گذشته تكيه مي كند، 
ادراك تصميم گيرنده سياست خارجي را مختل مي كند. در نهايت 

اني اثر شديدي بر ادراك هاي ) نتيجه مي گيرد كه شرايط بحر1970هولستي(
   خصومت آميز مي گذارد.

 سندرم تفكر گروهيد.

 1972به سال  3»قربانيان تفكر گروهي«شكن  تايروينگ جنيس در كتاب سنّ
يندي تعريف نمود كه گروه از طريق آن به اجماعي آميالدي، اين پديده را فر

گيرد. از نظر جنيس،  ميهاي بيروني را ناديده  رسد و ايده شتاب زده و خام مي
نوعي تفكر است كه افراد هنگامي كه در گروه هستند با آن مواجه «تفكر گروهي 

شان را سركوب  هاي فاق آراء، انگيزهبراي اتّ  شوند؛ هنگامي كه اعضاء در تالش مي
براي مثال انسجام گروهي باال ». هاي ديگر را نيز ارزيابي كنند كنند تا راه حل مي
شناسند و  هاي زيادي همديگر را مي ر جايي رشد كند كه اعضاء سالتواند د مي

كنند. انسجام گروهي يك شرط الزم، نه كافي براي  بسيار شبيه به هم فكر مي
هرچند شايد چنين گروهي بتواند تصميمات . گيري تفكر گروهي است شكل
 جستجوي«شود. هرگاه اعضاي گروه  ي بگيرد، ولي گرفتار اين آسيب ميمؤثر
باالتر از مالحظات كامل  يا به عبارت ديگر اجماع را ستايش كنند، اين امر» توافق

را با  مسألهنيس اين گيرد. ج ام راههاي موجود قرار ميو منطقي درباره تم
هاي  گيران، تمام گزينه كند كه در آن تصميم گيري هوشيارانه مقايسه مي تصميم

ند. وي به بحران موشكي كوبا به عنوان كن موجود را سختگيرانه و دقيق ارزيابي مي
فاق افتاد. طبق ديدگاه يند اتّآكند كه در آن، اين نوع فر اي برجسته اشاره مي نمونه

جينيس، تفكر گروهي افزون بر انسجام گروهي، عناصر يا شرايط پيشيني ديگري 
  نيز دارد:

                                                            
١  . Disruption 
٢  . Panic 
٣  . Victim of Groupthink 
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 :اد گروه به دنبال عقايد افر ايزوله سازي گروه در مقابل مشورت خارجي
 دهد.  ي ابراز نظر نمي بيرون از گروه نيست يا به آنها اجازه

 هاي موجود،  رهبر در طول بحث پيرامون گزينه رأي: رهبريِ تهاجمي و خود
ي در مورد بهترين شمارد كه امكان جدل جد چنان عقيده خود را مستندتر از ديگران مي

 شود.  گزينه در نطفه خفه مي

 ي اعضاي  همه :شناختي هستند هاي روش مند رويههايي كه نياز فقدان هنجار
 كنند.  ها را با يك روش يكسان بررسي نمي ي گزينه گروه، همه

 بيشتر اعضاي  هاي اجتماعي يا ايدئولوژي اعضاي گروه: همگوني زمينه
 كنند.  ي اجتماعي و آموزشي يكساني دارند و يا بسيار شبيه به هم فكر مي گروه، زمينه

  برانگيزي براي گروه همچون نياز به  ي چالش مسألههر  استرس:سطوح باالي
 انگيزد.  اتخاذ تصميمي سريع، استرس را در اعضاي آن برمي

 ّت نفس پايين و موقتعز 

  
دانيم كه چه زماني تفكر گروهي وجود دارد؟ جنيس هشت نشانه را  چگونه مي

  كار آيند:توانند به عنوان معيارهاي تشخيصي به  كند كه مي شناسايي مي
 آيد كه در  در گروه خوشبيني بيش از حد پديد مي :1ناپذيري م آسيبتوه

 كند.  نتيجه ريسك پذيري را تشويق مي

 گيرند و موفق  اعضاي گروه، هشدارها را جدي نمي :2سازي جمعي عقالني
 نظر كنند.  شان تجديد شوند در مفروضات اصلي نمي

  به  ءاعضا كند: كه گروه از آن تبعيت مي اخالقيباور به فطري بودن اصول
 اخالقيكنند و عواقب  كند باور پيدا مي كه گروه برايشان ترسيم مي» اخالقي حقّ«

 گيرند.  تصميماتشان را ناديده مي

 سازانه  گروه ديدگاهي ساده هاي بيروني: در مورد گروه 3اي هاي كليشه ديدگاه
 كند.  و منفي در باب دشمن ايجاد مي

                                                            
١  . Illusion Of Invulnerability 
٢  . Collective Rationalization 
٣  . Stereotyped Views 
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  اعضاي گروه موضعي  براي اينكه فشار مستقيم بر دگرانديشان:اعمال
 گيرند.  ي گروه اتخاذ نكنند تحت فشار قرار مي مخالف عقيده

 شود ترديدها و انحرافات خود از  اعضا موفق نمي :1خود سانسوري
ر گروه را بيان كنند. اجماع متصو 

 :اشود،  ديدگاه اكثريت، يكدست فرض مي توهم اتفاق نظردر واقعيت  ام
 هاي شخصي داشته باشند.  ممكن است شك ءبعضي از اعضا

 »ِشوند كه بر خود  اعضايي پديدار مي :2گماشته خود» نگهبانان ذهني
هاي مخالفي كه ممكن  و ديدگاه اطّالعاتدانند از گروه و رهبري آن در مقابل  مي

 حفاظت كنند.  ،است اجماع فرضي گروه را به چالش بكشند

مشخص مي كند كه تالش ها براي اجماع و هم  اساساًسندرم تفكر گروهي 
رأي سازي ميان اعضاي يك گروه سياست گزار خارجي، انگيزه آنها را براي 
ارزيابي واقعي جريان هاي مختلف عمل از بين مي برد. و در نتيجه عمل تحريف 

ويتنام و صورت مي گيرد و پيامدهاي ناگواري بر جاي مي گذارد. مثل جنگ 
  .آمريكاحمله به عراق توسط اياالت متحده 

  
  ي جنگروان شناس.10-4

همواره درگير خشونت، اختالف  تقريباًبه نظر مي رسد مردم در طول تاريخ، 
و جنگ بوده اند. در تمام دوره هاي تاريخي، مؤلفان از حوزه هاي علوم سعي 

). در طول 1969، 4؛ نيبرگ1987، 3داشته اند علل اين درگيري ها را بفهمند(براون
زمان دانشمندان علوم گوناگون فرضيه هاي بسياري براي توضيح علل خشونت و 

). مثالً عده اي با تكيه بر اصول زيست شناختي 1987جنگ ارائه داده اند(براون، 
اظهار عقيده كرده اند كه بشر ذاتاً زمينه ژنتيك براي خشونت دارد(فرويد، 

؛ ويلسون، 1989، 7؛ شاو و وونگ1969، 6؛ اسكات1966، 5؛ لورنز1932/1951
                                                            

١  . Self-Censorship 
٢  . Self-Appointed Mindguards 
٣  . Brown 
٤  . Nieburg 
٥  . Lorenz 
٦  . Scott 
٧  . Shaw & Wong 
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). برخي ديگر نيز اظهار كرده اند كه خشونت انسان نوعي واكنش اجتماعي 1978
). به مرور زمان، 1974، 1971؛ اسكينر، 1986، 1977، 1973آموخته شده است(بندورا، 

اغلب ):«1987زمان، توافقي عمومي به وجود آمده است كه بر اساس آن، به قول براون(
 آمادگياغلب پژوهشگران جدي در زمينه خشونت انساني، آميزه اي از ):«1987براون(
ذاتي(به اقتضاي تفاوت هاي فردي) و شرايط زمينه اي را در بروز آن دخيل مي  آمادگي

در علوم سياسي، براي تبيين علل بروز مناقشه، عوامل روان شناختي به » دخيل مي دانند.
ادراك و ادراك نادرست  عنوان اجزاي كليدي شناخته شده است. براي مثال، نقش

رهبران دولت ها در بروز درگيري بين المللي يا پيشگيري از آن، به تفصيل در بحران 
). همچنين، پژوهشگراني 1981؛ ليبو، 1976هاي تاريخي توصيف شده است(جرويس، 

با توجه به روان شناسي رهبران يا محدوديت هاي سازماني مديريت موفقيت آميز 
شگيري جنگ شناخته و درباره اش بحث كرده اند(اليسون و بحران را عامل پي

). پويايي و تركيب گروههاي سياست گذار، خود در 1991؛ جرج، 1999، 1زليكوف
). 1977؛ جنيس و مان، 1972بروز اختالف يا اجتناب از آن نقشي عمده دارد(جنيس، 

يا  در نهايت، شخصيت و ويژگي هاي رهبران نيز ممكن است در بروز درگيري
؛ به نقل از 1985، 3؛ استوسينگر1991؛ پست، 1993، 2جلوگيري از آن مؤثر باشد(بيرت

  ).1386كاتم و همكاران، 
  

  ريشه رواني جنگ.10-4-1
همراه با آشوب هاي سياسي در  1930)، در اوايل دهه 2013( 4جانسون و تايلر

نامه اي به زيگموند اروپا و شبح جنگي كه بر آن سايه انداخته بود، آلبرت آينشتاين 
آينشتاين در پي پاسخي براي يك » چرا جنگ؟«فرويد نوشت و در آن از او پرسيد 

پرسش ساده و بنيادي بود كه دانشوران و دست اندركاران در طول تاريخ از خود 
است، غريزه اي ويرانگر  5»تكانه«پرسيده اند. پاسخ فرويد آن بود كه جنگ نتيجه يك 

سانها يافت مي شود. براي بسياري از كساني كه درباره درگيري و كه در بسياري از ان
                                                            

١  . Allison & Zelikow 
٢  . Birt 
٣  . Stoessinger 
٤. Dominic Johnson & Bradley A.Thayler  
٥. Impulse  
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سالي كه از اين نامه نگاري مي گذرد، چيز  تعارض پژوهش مي كنند، در هشتاد
زيادي تغيير نكرده است. زمينه بررسي چه سياسي باشد و چه تاريخي، به نظر مي 

وم ريشه هاي رسد كه جنگ به طبيعت انسان مربوط مي شود. در واقع، اين مفه
  عميق و ديرينه اي دارد.

جنگ در دو اردوگاه فلسفي ريشه دارند. از نظر  علّتبيشتر تبيين ها درباره 
پيروان فيلسوف سوئيسي، ژان ژاك روسو، جنگ نتيجه مصيبت بار سوء تفاهم ها 
و از پيامدهاي منفي جامعه ماست. از نظر فيلسوف انگليسي، توماس هابز نيز 

ريشه در روحي متافيزيكي دارد كه انسان ها را به  امااست،  جنگ مصيبت بار
تالشي ابدي براي غلبه بر ديگران وا مي دارد. با پايان جنگ سرد، اميدهاي بسياري 
بود كه بتوان هر دوي اين چشم اندازهاي بدبينانه را به تاريخ سپرد و هزاره جديد 

وت به ارمغان بياورد. با اين حال متفا اساساًبه مدد نظم نوين جهاني بتواند دنيايي 
  به قول استيون پينكر جنگ در قرن كنوني بي هيچ نشاني از فروكش ادامه دارد. اما

  
  رويكرد ژنتيك.10-4-2

با اين همه قرن بيست و يكم براي درك ما از اين پديده نويد بخش اميد تازه 
و بينش هاي  اي است. پيشرفت هاي چشم گير در علوم زيستي ما را به ابزارها

جديدي براي پي بردن به ريشه هاي پرسش آينشتاين مجهز كرده است. اگرچه 
اين بينش ها از طيفي از رشته هاي علمي شامل ژنتيك، فيزيولوژي، روان شناسي 

چارچوب وحدت بخش براي شناخت  اماو علوم اعصاب حاصل مي شوند، 
شن تر از اينكه ما از كجا طبيعت انسان در كل، تكامل است. با داشتن تصويري رو

آمده ايم، مي توانيم به درك بهتري از اين برسيم كه ما كه هستيم و به كجا مي 
هستيم، كليد دستيابي به اين هدف شناخت  1»نخستي«رويم. از آنجا كه ما يك 

انسان و رفتار نزديك ترين خويشاوندان ماست. نتايج اين كار براي  يملتاريخ تكا
  پاسخ به پرسشي كه آينشتاين مطرح كرده، شگفت انگيز و قابل توجه است.

نخستي شناساني كه نزديك ترين خويشاوندان ما، يعني شامپانزه، را بررسي 
ت. آنها براي كرده اند، خبرهاي مايوس كننده اي دارند. رفتار شامپانزه ها بد اس

                                                            
١. Primate  
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اعمال خشونت مرگبار عليه گروههاي رقيب با هم متحد مي شوند. كمين مي كنند تا 
افرادي از گروههاي ديگر را بگيرند و سپس آنها را مثله مي كنند و مي كشند. جين 

 مشهورترين پژوهشگر رفتار شامپانزه ها، در كتاب كالسيك خود با عنوان 1گودال
شامپانزه ها در نتيجه تركيب بي همتايي از پيوندهاي «نويسد: مي» شامپانزه هاي گومبه«

وابستگي قوي ميان نرهاي بالغ از يك سو و برخورد فوق العاده خصمانه و تهاجمي و 
خشونت آميز آنها با افراد غير خودي از سوي ديگر، در مرحله ي رسيدن به 

ريزي شده ميان دستاوردهاي انسان در ويرانگري، بيرحمي و درگيري هاي برنامه 
نخستي شناسان ديگر از آن زمان تاكنون اين نتيجه گيري ها را در ». گروهي، قرار دارند

كرده و خشونت ميان گروهي روشمند و  تأئيدمناطق مختلف و موقعيت هاي متفاوت 
مرگبار ميان شامپانزه ها را با جزئيات توصيف كرده اند. به نظر مي رسد كه برداشت 

پانزه ها را با دقت بيشتري توصيف كرده و به اين بحث جان تازه اي هابز رفتار شام
   2بخشيده كه اين رفتار تا چه اندازه در مورد انسان نيز صدق مي كند.

  
  نظريه مديريت وحشت.10-4-3

شواهد گسترده اي در دست مي باشد كه ترس  3بر اساس نظريه مديريت وحشت
اليت هاي از مرگ در حقيقت يك محرك روان شناسي داراي معني و مفهوم براي فع

اليت ها براي مقاصد خوب باشد و چه براي مقاصد بد. بشر است. حال چه اين فع
 مي رويم، ما با» براي چه مي جنگيم؟« سؤالزماني كه ما به دنبال پاسخي براي اين 

را اگر نجنگيم واقعيت ترس از مرگ و فاني بودن رو به رو مي شويم. ما مي جنگيم زي
و يا ما مي جنگيم چون با  .ممكن است آنها ما را بكشنديعني؛  كشته خواهيم شد.

را از بين مي بريم. تهديدهايي كه با موجوديت فرد  بالقوهجنگيدن تهديدهاي ذاتي و 
  ).2015، 4تفاوت از ما دارد، ايجاد مي شود(گرايم وودديگري كه رفتارها و باورهاي م

                                                            
١. J.Goodall  

  94اقتباس و تلخيص از ماهنامه دانشنامه، فروردين  ٢.

 
3  . Terror Management Theory 
4  . Graeme Wood 
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  ت نفسرويكرد افزايش عزّ.10-4-4

ما مبارزه مي كنيم زيرا به راه انداختن جنگ مي تواند راهي براي باال بردن 
ما باشد. زماني كه ما خويش را با يك هدف يا نهضت ميهن پرستانه » ت نفسعزّ«

ك هدف يا نهضت متعالي پيوند زده ايم كه به ما خود را با ي پيوند مي زنيم، ظاهراً
حس جاودانگي و سعادت، شكست ناپذيري، بقاء و ارزش مي دهد. در حقيقت 
همه جنگ ها، توسط مردمي كه از بسياري لحاظ شبيه خود ما هستند و خود را 

س براي ترويج خوبي و تبري جستن از بدي و جهان بخشي از يك مبارزه مقد
بينند، ايجاد مي شود. بسيار بعيد است كساني كه بدون چنين باور و شيطاني مي 

به خاطر  عقيده اي مي جنگند، خود را براي كسب پيروزي قرباني كنند، و احتماالً
احساس گناه و ترس از مرگ سردرگم خواهند ماند. آن دسته از افرادي كه حاضر 

پذيرفته اند كه آن هدف  هستند جان خود را براي نيل به هدف فدا كنند به ناچار
انيت مي باشد. حال چه آن هدف داراي ايدئولوژي داراي ارزش هاي ذاتي و حقّ

  دنيوي باشد و چه ايدئولوژي الهي.
  :بيشتر بدانيم
داعش مست شرابِ سالح و خالفت هستند. زماني كه يك جوان براي جهاد مي رود، گروه جنگجويان 

ي رسيدن به هدف اش همه راه ها را مي رود و گزينه رواني اش مي خواهد جان خود را تقديم كند. برا
افراط گرايي مي شود. كسي كه فدايي باورهاي رواني اش مي شود، هرگز از مطالباتش كوتاه نمي آيد. 

ترين رازهاي جذب جنگجوياني است كه به عضويت تشكيالت داعش در  مهمشايد اين امر يكي از 
  مي آيند.
  

  نقالبروان شناسي ا.10-5
مطرح شده  1»انقالب«در روان شناسي نظريه هاي مختلفي براي تبيين پديده 

است. آنچه در همه آنها مشترك است، تقدم فرد بر جامعه يا تقدم اصالت فرد بر 
اصالت جامعه است. از ديدگاه تئوري هاي روان شناختي انقالب، متغير مستقل 

يتي يا احساس ارضاءپديده انقالب، يك متغير روان شناختي، مانند احساس ن
اين ديدگاه عبارتند از:  مهمريه ). چهار نظ1389محروميت نسبي است(پناهي، 

                                                            
١  . Revolution 
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نظريه روان پويايي، نظريه سركوب غرايز، نظريه توقعات فزاينده، و نظريه محروميت 
  نسبي. 
  

 نظريه روان پويايي.10-5-1

اين نظريه كه به نوعي همان نظريه روان كاوي فرويد مي باشد، وقوع انقالب در 
يك جامعه را به ظهور رهبران انقالبي نسبت مي دهد و در نتيجه علل تبديل افراد 

ترين  مهمعادي به رهبران انقالبي را بررسي مي كند. به طور كلي، در اين رهيافت 
البي، تجربه هاي دوران كودكي و نوجواني آنان تبديل افراد عادي به افراد انق علّت

راحل رشد خود را با است؛ بدين معني كه اگر افراد در دوران كودكي و نوجواني م
خود را به طور طبيعي با پدر حل نكرده  1»عقده اديپ«نده باشند، به ويژه موفقيت نگذرا

تدار حاكم تبديل و عليه باشند، ناخودآگاه تضادي را كه با پدر خود داشتند به تضاد با اق
آن طغيان مي كنند. بر اساس اين رهيافت فردگرايانه، ويژگي هاي يك انقالب را هم 

  مي توان از ويژگي هاي رهبر يا رهبران آن فهميد.
  

 نظريه سركوب غرايز.10-5-2

از  متأثركه  3واضع اين نظريه مي باشد. نظريه سركوب غرايز 2پيتريم سوروكين
خص سوروكين از انقالب روسيه بود، عامل اصلي وقوع انقالب را تجربه انقالبي ش

سركوب شدن وسيع غرايز انساني مي داند. به باور سوروكين انسان ها غرايزي دارند كه 
ي غرايز اكثريت باالي ارضاءشود. شرايط عادي جامعه شرايطي است كه  ارضاءبايد 

جامعه در جهت ممانعت از مردم يك جامعه را امكان پذير مي كند. هر چه شرايط 
ي غرايز انسان ها تغيير كند، سركوب غرايز در جامعه افزايش مي يابد. فرضيه ارضا

اصلي نظريه سوروكين اين است كه هر چه ميزان سركوب غرايز در جامعه افزايش 
يابد، جامعه از شرايط عادي به شرايط انقالبي نزديك تر مي شود. سوروكين معتقد 

دارند كه عبارتند از: تغذيه، مالكيت، صيانت نفس،  مهما شش غريزه است كه انسان ه
  جنسي، آزادي و اظهار وجود.

                                                            
١  . Oedipus Complex 
٢  . Pitrim A. Sorokin 
٣  . Repressing Instincs 



  سياسي  شناسي روان     238
 

  
 نظريه توقعات فزاينده.10-5-3

نظريه توقعات فزاينده انقالب را تدوين كرد كه خود آن را  1جيمز ديويس
يك نظريه روان شناختي معرفي مي كند. وي ادعا مي كند كه انقالب از محروميت 

ميت و فقر مطلق. فرضيه اصلي نظريه وي اين ونسبي ناشي مي شود نه از محر
ه است كه هرگاه پس از يك دوره طوالني رشد اقتصادي و اجتماعي، يك دور

فاق بيفتد، احتمال وقوع انقالب مي رود. دوره نسبتاً طوالني رشد برگشت سريع اتّ
ي از خواسته هاي مردم در آن دوره مهماجتماعي كه بخش  –و توسعه اقتصادي 

مي شود، سبب مي شود ذهنيتي شكل بگيرد كه در آينده نيز اوضاع رو به  ارضاء
معه اي وقتي ركود اقتصادي سريع و اجبهبود و رفاه بيشتر خواهد رفت. در چنين 

فاق بيفتد، توقعات مردم براي بهبود وضع خود ادامه مي يابد، در شديدي اتّ
ي خواسته ها كاهش مي يابد. در نتيجه فاصله بين ارضاءصورتي كه امكان واقعي 

ت ت و مدي آنها به سرعت و شدت افزايش مي يابد. هر چه شدارضاتوقعات و 
تر باشد اين فاصله بيشتر مي شود و شرايط انقالبي حادتر و ركود اقتصادي بيش

اي كه سبب وقوع انقالب  مسألهاحتمال وقوع انقالب بيشتر خواهد بود. در واقع، 
مي شود ترس از اين است كه دستاورد سال هاي طوالني گذشته به سرعت از بين 

اين فرصت و  برود و حكومت نيز توان آن را نداشته باشد كه جلوي از بين رفتن
دستاوردها را بگيرد. بنابراين، نگرش مردم نسبت به دولت و سياست ها و عملكرد 

يتي ها و مقصر دانستن دولت درباره وضعيت اقتصادي ارضاآن در سياسي شدن ن
  ي در وقوع انقالب دارد.مهمن، نقش اامنابس

  
  نظريه محروميت نسبي.10-5-4

چرا انسان ها «آن را در كتاب  3گار، كه تد رابرت 2نظريه محروميت نسبي
خشونت «، به طور مفصل بيان كرده است؛ در واقع نظريه »شورش مي كنند

                                                            
١  . Davies 
٢. Relative Deprivation  
٣  . Ted Robert Gurr  
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وسيع ترين اين نظريه ها به شمار مي رود. خشونت سياسي شامل انقالب،  1»سياسي
جنگ هاي چريكي، كودتا، ترور، طغيان، و شورش و ساير خشونت هايي مي شود كه 

ه كار مي رود. بنابراين، متغير وابسته اصلي نظريه، حجم و اشكال عليه اهداف سياسي ب
خشونت سياسي است، كه بايد بر اساس متغير مستقل محروميت نسبي تبيين شود. از 
نظر او محروميت نسبي تصور و استنباط بازيگران از وجود اختالف ميان انتظارات 

ه اين است كه هر چه ميزان ارزشي و توانايي هاي ارزشي است. فرضيه اصلي اين نظري
محروميت نسبي در جامعه افزايش يابد احتمال وقوع خشونت هاي سياسي(انقالب) در 

يتي سياسي شده وسيع در جامعه شكل گرفت، شرط ارضاآن بيشتر است. پس از اينكه ن
الزم براي وقوع خشونت سياسي به وجود مي آيد. با اين وصف، محتمل ترين وضعيت 

الب، زماني است كه محروميت نسبي شديد و گسترده اي هم در بين براي وقوع انق
توده مردم و هم در بين نخبگان سياسي وجود داشته باشد؛ و نيروهاي قهريه و حمايت 

برابر باشد؛ و مخالفان نيز در نقطه اي از كشور  تقريباًهاي نهادي مخالفان با نظام حاكم 
ا حدي حمايت هاي خارجي را هم جلب دور از دسترس نظام متمركز شده باشند و ت

  ).1389كرده باشند(پناهي، 
  

  پرسش هاي مروري
 ريشه هاي روان شناسي فاشيسم كدامند؟ .1

 ريشه هاي روان شناختي دموكراسي چيست؟ .2

 ماهيت روابط بين الملل تحت تأثير چه عواملي است؟ .3

 نقش تحريف در روابط بين الملل چيست؟ .4

 روابط بين الملل كدامند؟نظريه ها و مدل هاي تحريف در  .5

 در قلمرو سياست فشار رواني به چه معناست؟ .6

جانسون و تايلر در خصوص ريشه هاي روان شناختي جنگ چه نظري  .7
 دارند؟

 بر اساس نظريه سركوب غرايز علّت انقالب چيست؟ .8

  
                                                            

١  . Politic Violence 



  سياسي  شناسي روان     240
 

  پرسش هاي چهارگزينه اي
 تأليف كيست؟» روان شناسي توده اي فاشيسم«كتاب  .1

  ب)رايش     ج)فروم    د)آالرديسالف)وينسنت      
بررسي ريشه هاي روان شناختي دموكراسي مستلزم بررسي كدام تيپ  .2

 شخصيتي است؟

  الف)شخصيت سلطه جو                       ب)شخصيت دموكراتيك
  الف و بج)شخصيت اقتدارگرا                             د)

با جدال، تنازع و جنگ دائمي بر از منظر كدام مكتب ماهيت روابط بين الملل  .3
 سر قدرت و منفعت همراه است؟

  الف)ايده آليسم       ب)رئاليسم          ج)داروينيسم          د)فاشيسم
بيشترين تأثيرگذاري بر پژوهشگران روان شناسي روابط بين الملل توسط چه  .4

 كسي انجام شده است؟

  ين              د)بروكالف)جرويس           ب)ريورا           ج)ساپ
كه شامل عوامل هيجاني تحريك » گرم«چه كسي معتقد بود كه درك نادرست  .5

 كننده است، در روابط بين الملل نقش آفرين است؟

  الف)هولستي          ب)پتمن            ج)ليبو               د)اثرج
گسترده ترين پژوهش ها روي شخصيت و رابطه آن با سياست خارجي  .6

 ؟انجام شده است چه كسيتوسط 

  الف)هرمن            ب)جرويس            ج)اثرج               د)ميشل
بر اساس پژوهش هرمن افراد شديداً مليت پرست، نيازمند به قدرت، و شديداً  .7

 به رياست مي رسند؟بي اعتماد به ديگران در كدام كشورها 

  الف)كشورهاي جنگ زده                      ب)كشورهاي جهان سوم
  ج)با سطح اصالح طلبي پائين                  د)با سطح اصالح طلبي باال

از ديدگاه جرج ادراك تصميم گيرنده خارجي تحت تأثير كدام عامل مختل  .8
 مي شود؟

  ب)فشار رواني                                           الف)اضطراب       
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د)بي اعتمادي به                                      ج)سندرم تفكر گروهي 
  ديگران

آيد كه در نتيجه ريسك پذيري  در گروه خوشبيني بيش از حد پديد مي«جمله: .9
 اشاره به كدام يك از معيارهاي تفكر گروهي جنيس دارد؟ .»كند را تشويق مي

  الف)توهم اتّفاق نظر                                ب)عزّت نفس باال
  ج)خودسانسوري                              د)توهم آسيب ناپذيري

 بر اساس نظريه مديريت وحشت علّت جنگ چيست؟ .10

  الف)ترس از مرگ                                   ب)عوامل ژنتيك
  د)تنازع براي بقاء                           ج)سطح پائين عزّت نفس 

 از ديدگاه روان پويايي علّت انقالب چيست؟ .11

  الف)ويژگي رهبران                             ب)تجربه هاي اوليه كودكي
  ج)حل ناموفق عقده اديپ                       د)هر سه مورد

 نظريه سركوب غرايز توسط چه كسي مطرح شده است؟ .12

  الف)ديويس        ب)سوروكين        ج)فرويد          د)رابرت گار
بر اساس كدام نظريه اگر پس از يك دوره طوالني رشد اقتصادي، ركود شديد  .13

 و مدت دار بر يك كشور حاكم شود، انقالب رخ مي دهد؟

  الف)نظريه محروميت نسبي                          ب)نظريه سوروكين
 ت فزاينده                                د)نظريه خشونت سياسيج)نظريه توقعا
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  11فصل

  افراطي گري و تروريسم
  

هيچ عمل تروريستي قابل اغماض  اخالقياز نقطه نظر 
ن عمل مي آنيست، بي توجه به انگيزه يا شرايطي كه تحت 

كند. هيچ چيزي به ما اجازه كشتن يا آزار ديگران را براي 
  يك قتل هم زيادي است. حتّياهدافي مشخص نمي دهد، 

  يورگن هابرماس
  

  هدف كلي
آشنايي با علل و ريشه هاي رفتارهاي افراطي و پديده تروريسم و اختالالت رواني 

  تروريست ها
  

 هدف هاي يادگيري

  رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:  انتظار مياز شما دانشجوي محترم 
 افراطي گري را از منظر روان شناسي سياسي تعريف كنيد. .1

 تروريسم را تبيين نمائيد. .2
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 يافته هاي آسيب شناسي رواني در خصوص تروريسم را شرح دهيد. .3

 انواع اختالالت رواني مربوط به افراد تروريست را توضيح دهيد. .4

  
 مقدمه.11-1

روان شناسي سياسي افراطيون از پژوهش هاي غني در اين حوزه محسوب مي 
پيدايش روان شناسي سياسي را به آن نسبت داده اند. اين افراطي  حتّيشود. برخي 

گري گاه در قالب يك جنبش اجتماعي نظير روي كار آمدن فاشيسم بروز كرده است. 
در اروپا منعكس شده است.  ت ضد نژادي نظير يهودي آزارياماگاه در نتيجه اقد

ليه روان شناسي سياسي بر محوريت داليل و كه بسياري از كتب و آثار او همچنان
چگونگي پديده يهودي آزاري بوده است. هر چند كه اين مباحث نژادي در نسل كشي 

وسيله اسرائيلي ها نيز رخ داده است. ، يا فلسطيني ها بمسلمانان بوسني بوسيله صرب ها
تي تروريستي نظير القاعده و داعش ملّيز اين تندروي ها را سازمان هاي چند گاه ني

انجام داده اند. از اين رو پژوهش هايي در خصوص علل روان شناختي القاعده و 
داعش انجام شده است. سرانجام اينكه گاه اين تندروي ها را احزاب سياسي چپ يا 

  م مي دهند.راست و يا افراد منفرد و سازمان نيافته انجا
  

 يي گرافراط.11-2

باعث مي شود كه فرد  مليشخص افراطي داراي چه ويژگي هايي است و چه عوا
  دچار افراطي گري شود؟ شخص افراطي شخصي است كه: 

يا به طور نامناسبي اهداف خاصي را  .م استبه صورت شديد و غير معقول مصم
منحصر به فرد و شخصي از جهان دارد. از  كامالًدر زندگي دنبال مي كند و تفسيري 

ايدئولوژي بر آن به  تأثيرايدئولوژي كنترل مي كند و  شديداًنظر سياسي، رفتار وي را 
حدي است كه ساير نيروهاي اجتماعي، سياسي و فردي را كه ممكن است بر آن رفتار 

  ).1991، 1تضعيف يا حذف مي كند(تايلر ،بگذارند تأثير

                                                            
١. Tylor 
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ا منطق رفتاري خودشان و ساختاري كه از جهان در ذهن مي افراطيون تنها ب
سازند، عمل مي كنند. آنها تمايل به ناديده گرفتن زندگي ساير افراد دارند. همه 

  ) چنين مي نويسند:1996( 1هاي ديگر را ناديده مي گيرند. جورج و ويلكاكس
آگاهي يافته ايم كه تمام افراد  كامالًما در بررسي خويش درباره افراط گرايي 

در زندگي خود داراي سوگيري اند و تمايل دارند وقايع را از ديدگاهي خاص 
را مي شناسيم كه مي گويد افراد مايل اند وقايع را  2»راشومون«ببينند: ما اصل 

تحريف كنند تا احساس هماهنگي دروني و اعتماد به نفس شان  حتّيتعبير و 
  حفظ شود.

اطيون، در تالش براي همساني، بدون توجه به اينكه چه چيزي صحيح افر
جورج و ويلكاكس، »(معتقدند آنچه آنها ترجيح مي دهند صحيح است«است،
  ).1386). در نتيجه، آنها در برابر تغيير بسيار مقاوم اند(كاتم و همكاران، 1996

توضيحاتي  ،روان شناسان سياسي در مورد اينكه چرا افراد افراطي مي شوند
اين توضيحات طيفي از صفات شخصيتي تا نياز به همسويي با گروه را  .داده اند

بان سياسي همگي بيمار رواني در بر مي گيرد. واضح است كه افراطيون يا متعص
نقش  امانيستند. تيموتي مك وي را در نظر بگيريد كه در بمب گذاري شهر اوكاله

بر مرگ  آمريكا(نامي كه ارتش  3»انبيآسيب ج«داشت و مرگ نوزده كودك را 
شهروندان عادي در جريان جنگ نهاد) تلقي مي كرد. بعد از بيست و پنج ساعت 

 عميقاًارزيابي روان پزشكي، روان پزشك ارزيابي كننده نتيجه گرفت كه بيمار او 
). در حالي كه 2001، 4افسرده و داراي ذهني آشفته است، ولي ديوانه نيست(رومانو

اعدام مك وي نزديك مي شد، هفته نامه نيويورك شماره ويژه اي به شرارت  زمان
) كه گزارش را نوشته بود، با 5،2001اختصاص داد و روزنامه نگاري(بگلي

صراحت اين حقيقت را بيان كرد كه كساني كه مرتكب قتل هاي زنجيره اي، نسل 
تد كازينسكي  كشي عمومي يا اعمال تروريستي شده اند، مانند آنچه مك وي و

تك بمب گذار انجام داده بودند، ديوانه نيستند. بر اساس نظر روان شناسان و روان 
                                                            

١. George and Wilcox 
  .(Rashomon). به تفسيرهاي متفاوت از يك رويداد توسط افراد مختلف اثر راشومون گويند2

٣. Collateral Damage 
٤. Romano 
٥. Begley 



  سياسي  شناسي روان     245
 

آنها مصاحبه شده بود، همه ما توانايي اعمال شرورانه را داريم. روان  پزشكاني كه با
  مي گويد: 1پزشكي به نام رابرت سايمون

لبته طيفي از شرارت توانايي انجام دادن شرارت، در ذات همه انسان ها هست. ا
وجود دارد، از شرارت هاي ابتدايي مثل پيچيدن جلوي اتومبيل ديگران در راه بندان تا 
شرارت هاي بزرگتر مثل تبعيض و شرارت هاي عظيم تر مثل آنچه مرتكبان قتل هاي 

بگلي، »(زنجيره اي انجام مي دهند، ولي در درون همه ما ريشه هاي شرارت وجود دارد
2001.(  

فاقد هم حسي با ديگران اند  معموالًعمال افراطي مي شوند اصي كه مرتكب اَاشخ
شان را ناديده بگيرند. شاهد اين موضوع اظهارات  و تمايل دارند انسان بودن قربانيان

مك وي است كه كودكان را آسيب ديدگان جانبي مي شمارد. روان شناسي به نام 
  مي گويد: 2بروس پري

اشخاصي را ببينيد كه توانايي بسياري براي هم حسي و  اگر چه شما مي توانيد
ارتباط دارند، به دوستان شان خيلي نزديك اند، ولي با نوعي ايدئولوژي بزرگ شده اند 
كه به آنها مي آموزد مردمي كه مذهب، رنگ يا قوميت ديگري دارند، بد هستند و آنها 

شرارت آميزي عمل  بر اساس ذهنيت خود و نه به مقتضاي احساس خويش به شكل
قلب و مغزشان با يكديگر تعامل دارند. كساني كه در محيط خشونت و  امامي كنند، 

ظلم و ستم بزرگ شده اند، به ايدئولوژي هايي گرايش دارند كه بر اساس آن ديگران را 
 به نفع خود تحقير مي كنند. 

 
  تروريسم.11-3

 ازبي شك تروريسم را مي توان به مثابه خروجي افراط گرايي مد نظر قرار داد. 

 ت. وياس 3اشميد الكس تعريف شده، نقل بسيار كه تروريسم از تعاريف مشهورترين

 بوسيله وحشت ايجاد شيوه يعني تروريسم :كنند مي تعريف چنين را تروريسم
 سياسي، داليل به دولتي بازيگران يا ها گروه افراد، توسط رمكرّ آميز خشونت تامااقد

 چنين قربانيان د.نيستن اصلي اهداف مستقيم، اهداف كه جايي در غيرعادي و جنايي

                                                            
١. Robert Simon 
٢. Bruce Perry 
٣. Alex Schmid 
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 مي انتخاب هدف جمعيت ميان از گزينشي يا تصادفي طور به اغلب خشونتي

 از استفاده ).1993(اشميد، نمايند مي عمل رساني پيام مولدهاي عنوانه ب و شوند

 و وحشت ايجاد طريق از سياسي اهداف كسب منظور به تهديد يا خشونت، زور
 تعريف اصلي عوامل از دارد كاربرد بسيار تروريسم از تعريف در كه ارعاب،

 ).1981، 1هستند(لندر تروريسم

هر يك از انواع تروريسم داراي الگوهاي انگيزشي متفاوتي هستند، اهميت 
ي دارد كه شامل نوع ارتكاب، عمل نسبي هر متغير وابسته نيز به بافتي بستگ

تروريستي، هدف، كشور و دوره زماني اين كار است. در اينجا با تركيب تعريف 
ساختاري و روان شناختي مي توانيم به چارچوب نظري گسترده اي دست يابيم 
كه با برخي از اين ايده ها مطابقت داشته باشد. در كل پنج فرايند به هم پيوسته 

روان شناختي آنها را توضيح مي دهند، اين  –نظريه هاي اجتماعي وجود دارد كه 
 فرايندها عبارتند از:

 هاي تروريستي پيوستن به گروه .1

 ها تشكيل اين گروه  .2

 ماندن در آنها  .3

 رهبري سازمان تروريستي  .4

 شركت در اعمال تروريستي  .5

چه مردم به تنهايي هم مي توانند در اعمال خشونت آميز سياسي شركت  اگر 
كنند، فرايند عمل تروريستي را تعلق داشتن به يك گروه تروريستي يا رهبري 
گروه تقويت مي كند، و فراواني اعمال خشونت آميز فردي نيز چنانچه اين عمل 

يشتر خواهد بود. در گروهي متشكل يا داراي حمايت سازماني انجام داده شود، ب
است كه باعث مي شود تروريسم مثل  »معاشرت ترجيحي«اين تعبير مكمل نظريه 

آن را  ،آموخته شود و اجتماعي شدن در گروه هر جرم ديگري به عنوان يك رفتار،
  تقويت مي كند.

                                                            
١. Robert Lander 
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نظريه روان  هفت نظريه روان شناختي، رفتارهاي تروريستي را تبيين مي كنند.
- نظريه ناكامي )؛1982و هميلتون، 1(پيتچرنظريه يادگيري )؛1970(مورف،يتحليل

نظريه  )؛1991پرخاشگري(پيرل اشتاين، -نظريه خودشيفتگي )؛1970(گور،پرخاشگري
) و نظريه انتخاب 2،1985(سايارينظريه رشد )؛1983(راسل و ميلر،نظريه صفات

ن بخشي از تبيين اين نظريه ها را بايد به عنوا ).1990ريشناو،ك(انگيزشي/عقالني
روان  -تروريسم پذيرفت، زيرا هيچ يك از آنها به تنهايي براي تبيين علل اجتماعي

شناختي تروريسم كافي نيستند. راهبرد پيشنهادي تركيب همه اين نظريه ها در نظريه اي 
واحد است. بر اساس يك ديدگاه تركيبي، تجربه هاي دوران كودكي و نوجواني افراد را 

صفات شخصيتي خاصي مي كند كه موجب شركت در اعمال تروريستي  كسب آماده
 ).3،1996،1994(راس مي شوند

  
  آسيب شناسي رواني تروريسم.11-3-1

 اغلب كه مي دهد نشان ها تروريست در رواني مشكل وجود مورد در تحقيقات

، 4اختر(دارند مزمن و عميق رواني مشكل تروريستي، هاي سازمان در اصلي بازيگران
 معموالًدر روان شناسي سياسي از اين نظر اختالف نظر وجود دارد كه آيا  ).1999

خصوصيات شخصيتي خاصي در افراطيون سياسي ديده مي شود يا نه. براي مثال، 
بررسي هاي انجام شده در مورد تروريست ها نتيجه يكساني نداشته اند. محققاني نظير 

) سعي كرده 1990( 7)، و پست1991( 6پرستاين)، 1996( 5دوكاتالدو نوبرگر و والنتيني
 امااند اختالالت شخصيتي شايع در بين تروريست ها را مشخص كنند. 

                                                            
1. Pitcher 

2. Sayari 

3. Ross 

4. Akhtar 

5. De Cataldo Neuberger And Valentini 

6. Pearlstein 

7. Post 
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؛ 1994؛ راس، 1991، 3؛ رابي2،2000؛ كرنشا1992، 1ديگران(برانگارت و برانگارت
  ) استدالل مي كنند كه شخصيتي با عنوان تروريست وجود ندارد.1998، 4سيلكه

 داراي ها تروريست آن در كهنمونه هاي خاصي وجود دارد  ،با اين وجود

 1971 سال در ربايان هواپيما مورد در كه پزشكي روان مطالعات در اند؛ رواني
 ديگر تحقيقي در ).1971 ،5هوبارد( دان دانسته رواني بيمار را ربايان هواپيما شد،

 ويژگي نظر از تروريستي رهبران كه شد اعالم آلماني، هاي تروريست مورد در
 دوم دسته و گرا برون اول دسته: شوند مي تقسيم گسترده طبقه دو به شخصيتي

 نااستوار، شخصيتي داراي گرايان؛ برون) 1981 ،6سالولد.(هستند رنجور روان
 به توجه كمترين با و شخصي نفع دربند و فكر بي پروا، بي ثبات، بي متزلزل،

 شخصيت خصوصيات از بسياري رنجورها روان و باشند مي شان اعمال نتايج

 و باشند مي تهاجمي و ظنين بدگمان، انتقادها، به رفتن بار زير عدم پارانوئيدها،
 اعتماد ي،قخالا محظور فقدان ترديد، فقدان از تركيبي كه اند افرادي بيشتر رهبران

  .باشند مي دارا را كاذب نهايت بي نفس به
 روانپزشك يك توسط تروريسم شناسي روان خصوصدر مهم انتشار اولين

 بر تروريسم از خود تحليل در كه) صورت گرفت 1976( 7فردريك هكر نام به

 ارتكاب علل مورد در تحقيق اول نسل. داشت بسيار تأكيد ها انگيزه تنوع

 كه يافت ادامه 1980 دهه ميانه تا و شد شروع 1960 دهه اواخر از تروريسم

 نسل و بود فرويد آن آغازگر كه بود روانكاوي به وابسته تئوري تحقيقات مبناي

 نتيجه اين به او. آمد عمل به 1984 سال درست لد پاجر توسط تحقيقات دوم

 ها تروريست در شخصيتي نقص يا رواني شناسي آسيب نتيجه تروريسم كه رسيد
 روان هاي يافته تطبيق جهت در محققان هاي تالش تمامي رويكرد اين در. است

                                                            
1. Braungart and Braungart 

2. Crenshaw 

3. Rabbie 

4. Silke 

5. David Hubbard 

6. Sullwold 

7. F.J, Hacker  
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 آيا كه برسند نتيجه اين به بتوانند نهايت در كه باشد مي تروريست فرد با شناسي

 در آيا گردد؟ وي شدن تروريست به منجر تواند يم شخص در رواني آسيب
 در ريشه شدن تروريست آيا است؟ شده مشاهده خاصي رواني بيماري ها تروريست

 تروريسم تحقق در رشد فرايند در اختالل نقش دارد؟ بزهكاري ماقبل رواني عوامل در

  باشد؟ مي چه تروريسم
 عمالاَ حيطه به ها تروريست ورود موجب كه مختلفي هاي انگيزه به توجه با

 مي دنبال تروريستي هاي گروه كه غايي اهداف به توجه با و گردد مي مجرمانه عمالاَ

 هاي انگيزه با عمدتاً كه گروههايي در .بود خواهد متفاوت نتيجه كنند، مي دنبال

 از بارزي هاي نشانه شوند، مي تروريسم حوزه وارد طلب جدايي و ملي سياسي،

 با كه اي مصاحبه در كه طور همان .است نشده مشاهده اضطراب و رواني اختالالت
 كه شناختي روان دليل شد، انجام 1984 سال در شمالي ايرلند هاي تروريست
 مشاهده مضطربند، و آشفته باليني نظر از يا اند دماغي اختالالت دچار ها تروريست
 ).1984، 1نشد(يوناه

 قطعي دليل غربي آلمان تروريستي گروه عضو يك از آمده عمل به تحقيقاتدر 

 هاي نشانه كشف عدم). 1979، 2(راشنگرديد كشف عضو اين بودن ناهنجار بر مبني

 زيرا سالمند، افرادي همگي ها تروريست كه بود نخواهد اين بر دليل رواني اختالالت

 به است؛ شده مشاهده اختالالت از بسياري هاي نمونه آنارشيستي هاي تستروري در

 گروه از برخي در .اند ديوانه همگي نه و اندل عاق همگي نه ها تروريست عبارتي

 ها گروه اين در د.ان شده مشاهده رواني بيماري داراي اعضاء از برخي تروريستي هاي

  .كند نمي بار خشونت جرايم ارتكاب به وادار را آنها رواني بيماري فقط نيز
  

  و شخصيت برخي از اختالالت رواني.11-3-2
و اختالالت شخصيت بر اساس تحقيقات صورت گرفته برخي از اختالالت رواني 

  به شرح زير مي باشند: ،كه افراد تروريست به آن مبتال هستند
  

                                                            
1. Alexander Yonah  

2. Rasch 
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  اسكيزوفرنيا

ناميده مي شد، از » جنون جواني« گذشته در كه 1ااسكيزوفرني اختالل رواني
 شده ساخته تفكر هقو معناي به» فرنوس«يا » فرن«و » اس خيزن«دو واژه يوناني 

 آن بارز عالمت كه است پسيكوتيك هاي واكنش از گروهي شامل و است

 هاي اليتفع ادراك، در مبتال فرد. است واقعيت با ارتباط در شديد اختالل

  .دارد اختالل حركتي و كالمي رفتارهاي و انگيزش عواطف، فكري، و عقالني
 با و برد مي پناه خويش درون به و گريزد مي خارج دنياي از شخص

 سيستم . به تدريجشود مي ضعيف ادراكي نيروي و ندارد اي ميانه روزمره زندگي

 فقدان پذيري، آسيب نرمش، فقدان و گردد مي اختالل اينشخص درگير  دماغي

 اين مشترك هاي نشانه از. است بيماري اين نتايج از ديگران با عاطفي رابطه

 ها آن در پرخاشگري حالت وجود ها، تروريست در موجود هاي نشانه با بيماري

 كه شدند معرفي هايي تيپ از يكي عنوان به ها اسكيزوفرن همين براي باشد، مي

 هراس و رعب ايجاد براي جمعي كشتار هاي سالح از استفاده به زيادي عالقه

  ). 2،1972بركوويتز(دارند را خود مقصود به رسيدن براي
  

  پارانويا
 كار به نيز بقراط از قبل دورة در حتي كه است يوناني اصطالح يك 3پارانويا

 يك تدريجي پيدايش آن بارز عالمت و بوده ديوانگي معناي به و است رفته مي
 اشتباه تعبير براساس كه است يافته توسعه و گسترده طيف با هذياني فكري نظام
 فكري نظام يك از اگرچه يدئپارانو بيمار. است استوار زندگي حقايق و وقايع از

 در رفتار و تفكر و شخصيت پاشيدگي هم از ولي برد،ي م رنج هذياني گسترده

 خشم هستند؛ خودشيفته و خودمدار بسيار مزبور بيماران .گردد نمي مشاهده او

 مي استفاده فكني برون مكانيسم از عواطف تخليه براي و كنند مي انكار را خود

                                                            
١. Schizophrenia 
2. Berkowitz 

3. Paranoia 
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 فرد كه صورت بدين يابد؛ مي بروز منشي بزرگ جنون صورت به اختالل اين د.كنن

 را جهان رهبران اوقات گاهي. گردد مي متصور خود براي را ثانوي شخصيت يك

 رسالتي و انبياست از يكي كند، مي تصور اوقات گاهي و دهد مي قرار الگو خود براي
 نمايد؛ مي جبران طريق بدين را خود حقارت عقدة و دارد جهاني نظم دگرگوني براي

 كه طور همان باشند، يم يدئپارانو شخصيت اختالل دچار تروريسم رهبران از برخي

 مي دستور خداونداز  »شيطان بزرگ« كردن مجازات براي كه است معتقد الدن بن
  ).1999، 1(هادسونگيرد

 آلمان، و ايتاليا در چپ جناح نظامي هاي گروه اعضاي با شده انجام مصاحبه در

 و شيطان عليه كه دانستند مي قهرمان جامعه يك اعضاي عنوان به را خودشان نظاميان
 جويانه سلطه بسيار هاي ديدگاه پارانوئيدها). 2،1997دالپورتا(كنند مي مبارزه ...و بدي

 البته .كنند مي بيني خودكم و حقارت احساس خود وجود عمق در ها آن دارند، اي

 هاي هذيان محور بر آنها گفتمان. شود مي پوشاندهخودبزرگ بيني  توسط احساس اين

 كرد خواهند توطئه و اقدام او عليه ديگران كه كنند مي پيشگويي و چرخد مي شخصي

رهبر «، اختالل اين نمونه آيند، برمي مبارزه و ستيز مقام در آنها با اساس اين بر و
 جمهور رؤساي و دول سران قتل دستور خود پريش روان منطق با، »ببرهاي تاميل

 ازو  داد خرج به زياد بسيار وسواس عمل اين طرح مورد در و كرد صادر را سابق
 ).1998، 3(ريچكرد مي تهيه عكس تاميل كماندوهاي انتحاري اعمال

 و بودن مهم احساس هستند؛ منشي هذيان بزرگ دچار پارانوييد هاي تستروري
 مشتبه اشخاص بر طوري به واقعيت. است افراد اين پايدار حاالت از داشتن قدرت

 پيغام منتظر جهانيان همهجهاني مي كنند، گويي  شهرت و طتسلّ احساس كه گردد مي

چار اين نوع اختالل داعش دتكفيري  –. گروه تروريستي هستند آنها دستور يا
ت اماگروه داعش مبتال به اوهام و خودبزرگ پنداري است. آنها اقدشخصيت است. 

جنايتكارانه خود را در جهت اصالح امور مسلمين مي دانند و بر اين باورند كه مأموران 
خدا هستند و از جانب خداوند به آنها رسالت داده شده است تا كفّار و دشمنان خدا را 

                                                            
1. Hudson 

2. Della Porta 

3. Walter Reich  
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نند. به عنوان مثال مصاحبه اي كه با يكي از عضوگيرهاي داعش بنام نابود ك
در اعضاء داعش را  1انجام شده است به روشني وجود هذيان عظمت» ابوستّار«

 ).1394مي كند(عبدالملكي،  تأئيد

  خودشيفتگي
در سال  3»مورف« توسط بار اولين تروريسم و 2خودشيفتگي رابطة

 يافت، گسترش و بسط ديگر شناسان روان توسط وي از بعد و شد مطرح1970
 ديگران دانستن ارزش بي و خود دانستن ارزش با بر مبتني خودشيفته كار اساس

 خودبيني حس و شود مي ظاهر نمايي بزرگ خود شكل به است. خودشيفتگي
دارند، ضداجتماعي تمايالت كه اشخاصي در را ديگران به احترام فقدان و رتكب 

 به گسيل و طغيان واكنش به منجر تواند مي خودشيفتگي شكست. كند مي ايجاد
، 4(كرايتونشود تروريستي اعمال ارتكاب حتي و نارسيستي صدمه منابع تخريب

1987.( 

 هاي تروريست در كه داد نشان تروريستي هاي گروه زمينه در تحقيقات

 است؛ شده مشاهده بسيار خودشيفتگي و گرايي برون هاي ويژگي غربي آلمان

 تقسيم بد و خوب قطب دو به را دنيا نارسيسم افراد. دارند قطبي دو تفكر يعني

 شوند مي گر جلوه بد، و منفي گروه ديگران و ،خود يعني خوب گروه كنند، مي

 مشترك ويژگي از يكي لذا). 2004، 5(برلتداشت نخواهد وجود مياني گروه و

 و سياه افكار). 2003، 6(كرنبرگاست افكار كردن شق دو گرايان افراط ايدئولوژي
 به را دنيا ايدئولوژي چنين. بينند مي سفيد و سياه را چيز همه و دارند سفيد

 افراد و سفيد همان يا خود حفظ براي كند؛ مي تقسيم شريرانه و آل ايده دنياي

 دنياي از ها تروريست تدريج به .جنگيد خبيث و منفي نيروي با بايد درستكار

                                                            
1. Delusion Of Grandeur 

٢. Narcissism 
٣. Morph 
4. J.W, Crayton 

5. Berlet 

6. Kernberg 
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جنگ «چيزي مي شوند كه فراكوتي آن را  درگير كم كم وه شد جدا ها واقعيت و مثبت
  ).1982، 1مي نامد(فراكوتي» خيالي

  
اجتماعيشخصيت ضد  

نشان دهنده مفهوم غير قابل 2در مفهوم عام، اصطالحات ديگر ستيز و جامعه ستيز
عدم ثبات است. هر يك از دو اصطالح در  پيش بيني بودن، غير قابل اعتماد بودن، و

ديگر ستيز به طور كلي  فردمعنايي جديد به خود مي گيرد:  تروريسمتركيب با واژه 
هيچ نشانه ظاهري از روان  امابدون وجدان و قادر به انجام اعمال توصيف ناپذير است، 

زي را ديگر ستي 1960 3پريشي يا روان رنجوري از خود بروز نمي دهد. پل تاپان
شرايطي از نابهنجاري روان شناختي توصيف مي كند كه در آن نه از روان پريشي و نه «

نابهنجاري مزمني در واكنش نسبت به  اماود ندارد، جاز روان رنجوري تظاهر آشكاري و
   »محيط به چشم مي خورد.

 شخصيت يك را آنها ها، تروريست شخصيت از ختيشنا روان بندي طبقه يك در

(هادسون، اند كرده مطرح دارند، رواني بيماري و ستيزند جامعه كه ضداجتماعي
 آنها در ترحم حس و باشند مي عاطفه فاقد و سنگدل اغلب ها تروريست). 1999

 به نسبت كه شود مي موجب ها تروريست اين وجود در عاطفه عدم .ندارد وجود

، 4(كورادوباشند نداشته پشيماني و شرمندگي احساس ديدگان بزه بر آمده وارد سختي
1981.(  

  
  مرگ پرستي

به عقيده فرويد روان انسان، عرصه كشاكش دو غريزه زندگي و مرگ است. 
صيانت ذات، قوام . موجب بقاء و استمرار حيات مي شوديا غريزه زندگي،  5اروس

                                                            
1. Franco Ferracuti 

2. Antisocial  

3. Paul Tappan 

٤. Corrado 
5. Eros 
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يا غريزه  1وجود، و توالد و تكثير نفوس، بر اثر اين غريزه پديد مي آيند. تاناتوس
مرگ، تمايل به گذشته دارد. خواستار پريشاني، بي شكلي، بي نظمي و بي جاني 

ني جمادي بازگرداند. دو امااست، و مي كوشد انسان را به مرحله پريشاني و بي س
). 1375غريزه زندگي و مرگ پيوسته با يكديگر در ستيز مي باشند(اينياس لپ، 

اهانه بيمارانش را نسبت به مرگ، مورد توجه فرويد واكنش هاي آگاهانه يا غير آگ
هايي نسبت به زندگي دارند كه  قرار داد. او مشاهده كرد كه برخي افراد ديدگاه

وجود دارند كه از خوردن  2آشكارا منفي است. افراد مبتال به بي اشتهايي رواني
مرگ ياي ؤر غذا خودداري مي كنند. اين بيماري نشانه آن است كه بيماران غالباً

ت خود و نيز مرگ نزديكان را مي بينند، ولي آن را به عنوان يك رويداد مسرّ
بخش مي دانند و نه يك چيز غم آور. چنانچه نتوان به آنها غذا خوراند، خودداري 
آنها از خوردن غذا به مرگ آنها منجر خواهد شد. سايرين تالش مي كنند تا با 

ير مسكرات، خود را نابود سازند. زياده روي در مصرف مشروبات الكلي يا سا
ت بدهد، كوشيد تا تمامي رفتارهاي فرويد كه عادت داشت مسائل و امور را كلي

خطرناك انسان را به عنوان مظاهر غريزه مرگ به شمار آورد. فرويد معتقد است 
كساني كه در عمليات كوهنوردي، غواصي در عمق آب و اكتشافات بيابان ها و 

كت مي كنند، به طور ناخودآگاه در جستجوي يك راه فرار از جنگل هاي بكر شر
زندگي به سوي مرگ هستند. در يك كلمه از نظر فرويد و پيروان او، هر چيز كه 
خاصيتي خطرناك داشته باشد، مثل يك خطر جدي يا يك تالش استثنايي، 
مواردي از پرخاشگري نسبت به خود و جلوه اي از تمايل به مرگ است. ميل به 
نابود كردن خود يا ديگري در تحليل نهايي به يك نتيجه مي رسند، هر دوي آنها 

  جلوه هاي همان خصومت نسبت به زندگي [يا غريزه مرگ] هستند.
قرار مي دهد، چرا كه  3فروم اين نوع از انسان ها را در سنخ منشي مرده گرا

از سنخ  ملّياين افراد جذب مرگ، اجساد و تباهي مي شوند. وي هيتلر را مثال كا
  مرده گرا مي داند:

                                                            
1. Thanatos 

2. Anorexia 
3. Necrophilous 
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او مجذوب ويرانگري بود و بوي مرگ و مير برايش شيرين بود. در حالي كه به 
ها نظر مي آمد در سال هاي موفقيت خود، او تنها مي خواست كساني را نابود كند كه آن

را دشمن مي دانست، در دوران افول قدرت و در پايان دوره خود نشان داد كه عميق 
ترين رضايت خاطر وي در شاهد بودن ويراني مطلق و كامل: نابودي مردم آلمان، 

 تأئيداطرافيان او و خود او نهفته است. گزارشي از جنگ اول جهاني، كه البته هر چند 
ي جالبي دارد: سربازي هيتلر را ديد كه در يك حالت نشده است، ولي با اين حال معنا

  ).1964خلسه مانند، به اجساد خيره شده و خيال نداشت كه از آنجا دور شود(فروم، 
  

  خشونت –ناكامي 
 مي ناكام هدف به يافتن دست از افراد وقتي ،1خشونت –بر اساس نظريه ناكامي 

 منجر همواره ناكامي« :2دوالرد عقيده به. زنند مي خشونت و پرخاشگري به دست مانند
   »است. ناكامي نتيجه همواره خشونت و شود مي خشونت به

  بيشتر بدانيم:
يعني ميل به مهم بودن، مورد احترام واقع شدن، ميل به اين كه به  - يك نفر »اهميت فردي«س ساحا

چيزهايي مانند شكست  ممكن است به داليل بسياري از بين برود، - چشم خود و ديگران كسي باشي
خوان نبودن با هنجارهاي جامعه است. بررسي  فردي با حس سرافكندگي و ننگي كه برآمده از هم

گذار در يكي از  شود. اولين زن بمب گذار انتحاري اين موضوع را يادآور مي زمينه زنان بمب پيش
از نازايي او طالقش داده بود. ترين مناقشات خاورميانه، كسي بود كه همسرش بعد از با خبر شدن  مهم

كار  اش را از ريخت انداخته بود و به باور خودش اين گذاري ديگر، آثار سوختگي، چهره درباره بمب
اي عاشقانه داشته است. اين زنان از داغ ننگي شخصي رنج  اش بوده كه فهميده بودند او رابطه خانواده

اين فقدان ارزش و اهميت فردي  اند. حاري داوطلب شدههاي انت اند و در ادامه براي مأموريت كشيده مي
آور اقتصادي باشد؛ ممكن است از دل حس نابرابري و تبعيض  تواند حاصل وضعيت يأس چنين مي هم

اي غيرمعمول نيست؛ و ممكن است از اين حس برآيد كه راه و  سر برآورد كه در ميان مهاجران تجربه
   .)3،2014(كروگلنسكيتحقير و استهزاستروش اعتقادي فرد در جهان مورد 

  

                                                            
1. Frustration  – Aggression 

٢. John Dolard 
 ) Reutersآري دبليو. كروگلنسكي استاد ممتاز كرسي روان شناسي در دانشگاه مريلند(به نقل از رويترز3. 
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وي  ناكامي بر طبق اين استدالل شخصيت نابهنجار فرد تروريست ريشه در
در زندگي شخصي اش دارد. اين ناكامي منجر به كنش هاي فوق العاده خشونت 
آميز عليه ديگران مي شود. از اين رو احساس بي كفايتي در زندگي فردي منجر 

شم يا احساس نفرت از جهان در نظر فرد مي شود و به به شكل گيري نوعي خ
از درون خود مي گردد. بدين  ،دنبال محل خروجي براي اين خشم ورم كرده

ت زندگي خصوصي به حوزه عمومي برون ريزي مي شود و ارضاءترتيب تع
  فضايي پرتنش و طوفاني در جامعه ايجاد مي شود.

  
  شخصيت اقتدار طلب
فاقات دوران گذشته خود بدون شك اسير ناخودآگاه و اتّاز نظر فرويد انسانها 

محرك هايي هستند كه اغلب از وجود  تأثيرها تحت  به باور فرويد انسان .هستند
كه همان احساس  مي باشد 1عقده اديپيكي از اين محرك ها  .گاه نيستندآآنها 

اين اصطالح به سومين مرحله از رشد  .كودك به والد جنس مخالف خود مي باشد
و جدايي ناپذير از  مهمجنسي فرويد اشاره دارد كه وي آن را بخشي  -رواني 

  دوران كودكي مي داند. 
در عقده اديپ كودك پدر را به عنوان جايگزين و رقيبي براي دوست داشتن 

ند به به عقيده فرويد حل ناموفق اين تعارض مي توا .كسبالعمادر مي بيند و 
كونراد كلن در تحليل  .مشكالت بعدي در دوره جواني و بزرگسالي فرد منجر شود

 »شغال«معروف به  3»كارلوس«و  2»هانس يوآخيم كلين«تروريست هايي مانند 
آگاهانه و ناآگاهانه نسبت به پدر هر كدام را به شورش  تنفّرمدعي است كه 

  هدايت كرده است.» نندشخصيت هاي پدر ما«خشونت آميز عليه اقتدار يا 
از منظر روان كاوي تعارض هاي شخصي ناشناخته و حل نشده جنسي و 
پرخاشگري، نگرش ها را نسبت به دنياي سياست شكل مي دهند. فردي كه از 

در عين حال از مقابله با آن ناتوان است، سازوكارهاي  امامراجع قدرت خشمگين، 

                                                            
1. Oedipus Complex 

 انقالبي چپ و از همكاران شبكه كارلوس 2. 

 تروريست معروف بين المللي. 3



  سياسي  شناسي روان     257
 

» شخصيت اقتدار طلب«در كتاب  1آدورنودفاعي عليه اين تهديدات اتخاذ مي كند. 
نشان مي دهد كه چگونه شخصيت هاي اقتدار طلب، گروه هاي دون پايه و ضعيف تر 
ضعيف تر از خود را مسئول ناكامي هاي خود مي دانند و يا غرايز سركوب شده كودك 
كودك به وسيله والدين چگونه به سمت گروههاي غير خودي ضعيف همچون يهوديان 

  ).1380جا مي شود(اپتر و آندرين، يهوديان در آلمان نازي جا به
  

  پرسش هاي مروري
 از ديدگاه روان شناسي سياسي علّت افراطي شدن افراد چيست؟ .1

 فرايند پنج مرحله اي تروريست شدن كدامند؟ .2

 اختالالت رواني افراد تروريست چند نوع است؟ .3

  
  پرسش هاي چهارگزينه اي

 كنترل مي شود؟رفتار سياسي فرد افراطي توسط كدام نيرو شديداً  .1

  د)گروه          ب)جامعه          ج)ايدئولوژي      الف)مذهب      
  تفسيرهاي متفاوت از يك رويداد توسط افراد گوناگون چه نام دارد؟ .2

  بد)تعص       ج)تروريسم     ب)راشومون        الف)افراطي گري   
 مهم ترين تعريف از تروريسم توسط چه كسي ارائه شده است؟ .3

  الف)اشميد       ب)كاتم        ج)جورج و ويلكاكس           د)لندر
نظريه انتخاب انگيزشي/عقالني در تبيين تروريسم توسط چه كسي مطرح  .4

 شده است؟

  الف)ساياري         ب)راسل و ميلر         ج)كريشناو            د)گور
 تأكيد داشت؟» هاتنوع انگيزه «كدام پژوهشگر در تحليل خود از تروريسم بر .5

الف)جرالد پست           ب)فردريك هكر           ج)هورگان          
  د)هوبارد

 وجه مشترك تروريسم و اسكيزوفرنيا كدام حالت است؟ .6

  ب)نشخوار ذهني                                    الف)اختالل فكر                 
                                                            

١. Theodor Adorno 
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د)قطع ارتباط با                      ج)پرخاشگري                            
  واقعيت

ويژگي هايي همچون هذيان بزرگ منشي، احساس مهم بودن، و قدرت  .7
 داشتن مربوط به كدام نوع اختالل در تروريست ها مي باشد؟

  الف)اسكيزوفرنيا   ب)پارانوئيد     ج)خودشيفتگي    د)ضداجتماعي بودن
 ر توسط چه كسي مطرح شد؟رابطه خودشيفتگي و تروريسم نخستين با .8

الف)مورف            ب)كرايتون              ج)كرنبرگ                 
  د)فراكوتي

 در ترحم حس و باشند مي عاطفه فاقد و سنگدل اغلب ها تروريست«جمله: .9

 اشاره به كدام ويژگي دارد؟» ندارد وجود آنها

  د)ساديسم    الف)مرگ پرستي      ب)ناكامي      ج)ضداجتماعي بودن
را بر  »كارلوس« و »هانس يوآخيم كلين«كونراد كلن تروريست هايي مانند .10

 اساس كدام مفهوم زير تحليل كرده است؟
  ب)عقده اديپ                             الف)عقده حقارت              

  پرخاشگري -ج)عقده الكترا                                         د)ناكامي 
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  12فصل

  سازوكار رفتار سياسي از ديدگاه اسالم
  

در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى 
دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را 

 بدوشند.
  1نهج البالغه، حكمت

  
  هدف كلي
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  آشنايي با ضروريات و سازوكارهاي رفتار سياسي در اسالم
  

  هدف هاي يادگيري
  رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:  شما دانشجوي محترم انتظار مياز 
 منابع رفتار سياسي در اسالم را نام برده و هر كدام را توضيح دهيد. .1

 ضروريات رفتار سياسي اسالمي را بيان كنيد. .2

 لبي و ايجابي را شرح دهيد.سصفات  .3

  دهيد.آسيب هاي رفتار سياسي از ديدگاه اسالم را به اختصار توضيح  .4
  

  مقدمه.12-1
سياست بخشي از منظومه منسجم انديشه اسالمي تلقي مي گردد و رويكرد 

ت و سيره معصومين(ع) مسلمانان به آن و رفتار سياسي آنان ريشه در وحي، سنّ
دارد. بر اين اساس مباني سياست حاكم بر نظام توحيدي عبارتند از: واليت الهي، 

و جانشين هاي ايشان)، مشروط بودن اطاعت از  اطاعت از رهبران شايسته(پيامبران
بر ايمان و تقواي الهي به  تأكيدت و كرامت انساني، رهبران، سلطه ناپذيري و عزّ

ت و كرامت، عدالت جويي و ظلم ستيزي، ايمان به اصالت ارزش ها عنوان رمز عزّ
و گرايي  ، ستيز با استكبار و سازش ناپذيري در مقابل ستمگران، حقّخالقو ا

ت جويي، و همزيستي انتقادپذيري، هوشياري در برابر بيگانگان، صلح جويي و امني
مسالمت آميز بر اساس محبت و رحمت(مؤسسه فرهنگي و هنري قدر 

  ).1393واليت،
  

  منابع رفتار سياسي در اسالم.12-2
. قرآن 1منابع رفتار سياسي در اسالم به طور كلي از سه منبع منبعث مي شود: 

  . سيره پيشوايان دين3م و . احكا2
 

 مبناي قرآني سياست.12-2-1
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خداوند متعال در قرآن كريم حاكميت، واليت و سرپرستي همه جانبه مادي، 
خروي را مختص خدا، رسول و اولياي خاص او دانسته و فرموده معنوي، دنيوي و اُ

الَّذينَ يقيمونَ الصالَةَ ويؤْتُونَ الزَّكَاةَ إِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذينَ آمنُواْ «فرموده است:
سرپرست و رهبر شما تنها خدا است، و پيامبر او، و آنها كه ايمان .«1»وهم راكعونَ

  »پردازند. دارند و در حال ركوع زكات مي اند و نماز را بر پا مي آورده
ح امور جامعه و در نگاه قرآن، پرداختن به مسائل سياسي و اجتماعي، اصال

برقراري مناسبات عادالنه، از اهداف نبوت و از تعاليم اساسي دين است و تشكيل 
  حكومت و بروز رفتار سياسي از مصاديق آن به شمار مي رود.

  
 احكام و قوانين اسالمي.12-2-2

اسالم در مي يابيم، اغلب آن احكام، سياسي  اخالقيبا نگاهي به احكام عبادي و 
بوده و همين جنبه سياسي اين احكام الهي است كه منجر به دشمني دشمنان اسالم 
گرديده است، و الّا احكام و عبادتي كه سياسي نباشد، دشمن لطمه اي از آن نمي بيند. 

الي نماز كني چون؛ مصاامدر صدر اسالم احكام عبادي چون؛ نماز، حج، و جهاد در 
جمعه و مسجد به عنوان تجسم مصاديق سياسي احكام بوده اند و پيامبر اكرم (ص) از 

كن براي مطرح كردن مسائل سياسي و نقشه براي خنثي كردن توطئه دشمنان ااماين 
  اسالم استفاده مي كردند. به طوري كه عموماً فرمان جهاد در مسجد صادر مي شد.

 نسيره پيشوايان و ائمه معصومي .12-2-4

يكي ديگر از موضوعاتي كه نمايشگر سياست در اسالم است، سيره پيشوايان 
ديني، انبياء و معصومين(ع) مي باشد. به لحاظ تاريخي، پس از پيامبر مكرم اسالم، 

مان معصوم(ع) براي هدايت انسانها و زعامت امور اجتماعي و سياسي آنها تالش اما
مت موفق بودند و بعضي ديگر به دليل كردند كه برخي از آنان در امر تشكيل حكو

مت، قادر بر امامردم از مقام  آمادگيوجود حكام و سالطين ظالم و عدم معرفت و 
همواره مردم را به وظايف سياسي، اجتماعي شان توصيه و  اماتحقق آن امر نشدند 

ياسي م يك رهبر ساماهشدار داده و آنان را آگاه مي ساختند. از اين رو در مكتب شيعه، 
و پيشواي ديني محسوب مي شود كه هر دو منصب را با هم جمع كرده است و دوازده 

                                                            
 55آيه سوره مائده،  .١
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م زمان(عج) واليت فقيه عهده امام معصوم جانشينان بحقّ پيامبرند و در غياب اما
  دار اين مسئوليت خطير مي باشد.

 
  ضروريات رفتار سياسي اسالمي.12-3

دارد. باور داشتن به اين براي انجام رفتار سياسي ضرورت هايي وجود 
ضرورت ها و عمل به آن موجب بروز و ظهور رفتار سياسي مناسب مي شود. در 

  اينجا به سه نوع از آنها مي پردازيم:
  

 آگاهي و بينش سياسي.12-3-1

هر كس بخواهد رفتار سياسي درستي داشته باشد، نخستين گام آگاهي 
شته باشد، قطعا رفتار سياسي سياسي است. اگر فردي آگاهي سياسي مناسبي ندا

درباره نقش آگاهي در  154م علي(ع) در خطبه اماناسالمي خواهد داشت. حضرت 
عمل كننده بدون آگاهى چون رونده اى است كه بيراهه مى  «عمل مي فرمايند:

رود، پس هر چه شتاب كند از هدفش دورتر مى ماند، و عمل كننده از روى 
راست است، پس بيننده بايد به درستى بنگرد آيا آگاهى، چون رونده اى بر راه 
. ايشان در رابطه با نحوه برخورد با طلحه و زبير 1»رونده راه است يا واپس گرا؟

بهوش باشيد كه «در جنگ جمل به آگاهي سياسي خود اشاره كرده و فرمودند:
شيطان حزب خود را بسيج كرده و سواره نظام و پيادگان خود را به خط نموده 
است. و اين بينش و بصيرت من است كه مرا ياور است. من نه خود را فريب 

  .2»ام ام و نه فريب كسي را خورده داده
  

 سياسي خالقا.12-3-2

انساني باشد و در  قخالاصوالً انسان زماني شايسته نام انسان است كه داراي ا
غير اين صورت حيوان خطرناكي است كه با استفاده از هوش سرشار خود، همه 
چيز را ويران مي كند و به آتش مي كشد. براي رسيدن به منافع نامشروع مادي، 

                                                            
 154. نهج البالغه، خطبه 1

 10. نهج البالغه، خطبه2
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جنگ به پا مي كند و براي فروش جنگ افزارهاي ويرانگر، تخم تفرقه و نفاق مي پاشد 
  خون مي كشد.و بي گناهان را به خاك و 

كه پيامبر اسالم(ص) نان واال و رفيع است در دين مبين اسالم آن چ قخالجايگاه ا
مي دانند و مي  خالقاسالم(ص) هدف غايي رسالت خويش را اصالح و تكميل ا

براستى كه من براى به كمال رساندن مكارم ».«قخالاالَ انّي بعثت لاُتَمّم مكارِم«فرمايند:
  .1»مبعوث شده ام خالقا

 
 تقواي سياسي.12-3-3

است و در منابع اسالمي، بسيار بر روي اين معنا  اخالقيتقوا يك اصطالح ديني و 
شده است. در قرآن كريم آيات متعددي در خصوص تقوا بيان شده  تأكيدو مبنا 

تعليم(مصالح امور) تقوا پيشه كنيد و خداوند به شما . «2»اتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه«َاست:
  »مي كند.

همچنين خداوند تقوا را بهترين مالك براي ارزش آدمي معرفي كرده و مي 
گرامي ترين شما نزد خدا . «3»إِنَّ أَكْرَمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبِيرٌ«فرمايد:

  »باتقواترين شماست، همانا خداوند بسيار دانا و آگاه است.
نهج البالغه، تقوا را چون مركبي رهوار مي دانند كه  16حضرت علي(ع) در خطبه 

آگاه باشيد همانا «سوارش را به سر منزل مقصود مي رساند. آن حضرت مي فرمايند:
تقوا، چونان مركب هاي فرمانبرداري هستند كه سواران خود را، عنان بر دست، وارد 

  ».بهشت جاويدان مي كنند
  

  شخصيتصفات .12-4
در تمام عرصه هاي زندگي آنچه كه تعيين كننده و رقم زننده رفتارهاي بعدي افراد 
است ويژگي ها، و به عبارت ديگر؛ صفات شخصيت اوست. اين صفات هم مي تواند 

                                                            
 210ص 16بحاراالنوار/ج /. 1

 282سوره بقره، آيه. 2

 13سوره حجرات، آيه. 3
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بهنجار(سازنده) باشد و هم نابهنجار(مخرب). در عرصه زندگي سياسي نيز مي 
و سلبي به شرح زير مورد مالحظه  توان اين دو گونه صفت را به صفات ايجابي

  قرار داد:
  صفات ايجابي.12-4-1

مجموعه صفاتي هستند كه وجودشان در انسان باعث مي شود تا بتوان رفتار 
سياسي اسالمي و صحيح در قبال خود، خانواده و ديگران داشت. فرد با پرورش و 

كنش و  تقويت اين صفات و لحاظ نمودن آنها در رفتار سياسي مي تواند آن
دين مبين اسالم و بزرگان آن  تأكيدواكنشي را كه در سبك زندگي اسالمي مورد 

مي باشد، از خود بروز دهد. برخي از اين صفات عبارتند از: عقل، تدبير، عدالت، 
  صبر، مدارا، صداقت، گشاده رويي، ساده زيستي.

  صفات سلبي.12-4-2
د ايجاد نمود و آن را زير بناي پس از آنكه فرد در رفتار سياسي صفاتي را در خو

رفتار سياسي خود قرار داد، صفاتي هم هستند كه وجودشان باعث مي شود تا 
توازن و تعادل و اسالميت در رفتار سياسي فرد از بين برود. لذا هر فرد بايستي 
خود را از اين صفات زشت و ناپسند دور ساخته و نفس خويش را عاري از آنها 

، انتقادناپذيري، يملصفات سلبي نام دارند. از قبيل: كم تح نمايد. اين صفات،
سراف و تجمل گرايي.دروغگويي و نفاق، تندخويي، و ا 

 
  آسيب شناسي رفتار سياسي.12-5

آسيب شناسي در همه عرصه هاي علم و دانش و به ويژه در علوم پزشكي و 
روان شناسي يكي از اجزاء الينفك به شمار مي رود. همانگونه كه جسم انسان 
وقتي بيمار مي شود و روان انسان وقتي به اختالالت رواني نزديك مي شود، نياز 

سيب هايي است كه بايد به آسيب شناسي پيدا مي كند، رفتار سياسي نيز مستعد آ
به آن پرداخت تا از بروز خسارت جلوگيري شود. در اينجا به برخي از اين آسيب 

  ها مي پردازيم:
  

 خودمحوري به جاي خدامحوري.12-5-1
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رشد خودمحوري و خودخواهي در انسان سبب مي شود، رفته رفته تمايالت عالي 
در درون او رو به انهدام گذارد. زيرا اين گرايش هاي  اخالقيو ارزشي و احساس هاي 

عالي، پرتوي از همان خودالهي يا خدامحوري انسان است و اگر انسان به جهت غلبه 
خودمحوري بتدريج از خود واقعي و الهي خويش دور شود، نسبت به آن بيگانه مي 

و ضعف وجود گردد. البته براي اين خودمحوري نيز مراتب و درجاتي از نظر شدت 
دارد كه شديدترين مرتبه آن همان است كه از آن به خودپرستي تعبير مي شود. در اين 
مرحله از خودبيگانگي انسان نيازهاي كاذب و اميال مجازي فراواني نيز پيدا مي كند كه 
در حالت سالمت فاقد آنهاست از قبيل: شهرت طلبي، مقام پرستي، جاه طلبي، رياست 

  ر فروشي، تجمل پرستي، و حرص و طمع.طلبي، غرور، فخ
اسالم با صفاتي از قبيل حسد، خودنمايي، جاه طلبي، كينه توزي، خودبرتربيني، 
نفاق و دروغگويي به شدت مبارزه مي كند و از طرف ديگر صفاتي چون خيرخواهي، 

را كه در نقطه مقابل صفات منشعب از خودخواهي  فروتني، عفو و گذشت و امثال آن
  قرار مي دهد. تأكيدارند، مورد قرار د

نه تنها اهل ايمان را از  1»ادفَع بِالَّتي هي أَحسنُ«قرآن كريم در چند مورد با دستور
بدي كردن به ديگران باز داشته، بلكه پا را از اين نيز فراتر گذاشته و آنها را به نيكي 

اش اين عمل، وعده كردن در برابر بدي هاي ديگران توصيه فرموده است و به پاد
  ت معنوي را داده است.امابرخورداري از مق

  
 گرايش به تمايالت نفساني.12-5-2

در رفتار سياسي از جمله تمايالت نفساني كه انسان به آن گرايش پيدا مي كند در 
سه مورد؛ گرايش به قدرت(قدرت طلبي)، شهرت(شهرت طلبي) و ثروت(ثروت طلبي) 

  خالصه مي شود.
مورد از جمله آسيب هاي رفتار سياسي مي باشد كه الزم است مورد توجه اين سه 

قرار گرفته و از رخنه اين خصلت ها در انسان جلوگيري به عمل آيد. در آموزه هاي 
ديني نيز بر پرهيز از اين خصلت ها در رفتار سياسي توصيه هايي شده است و خطر 

ست. حضرت علي(ع) با مذمت اين صفت ها در وجود انسان بخوبي بيان گرديده ا
                                                            

 96سوره مؤمنون، آيه١. 
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دوست داشتن رياست، آدمي را از محبت خداي «قدرت طلبي و رياست فرمودند:
  .1»سبحان باز مي دارد

شان(رياست  چنانكه طلحه و زبير، مصداق كساني اين چنين بودند كه جهل
حق كشانيد. جاه و رياست آن گاه كه  امامطلبي و جاه پرستي) آنان را به ستيز با 

و معشوق شد، مسلخ ارزش هاي الهي مي گردد و كسي كه در وادي معبود 
  ، معنويت و ارزشها، بي معنا خواهد شد.خلّاقرياست طلبي افتاد، ديگر براي او ا

در حالي كه رفتار سياسي در اسالم همواره داراي مسئوليت بوده و نگاه اسالم 
نگاه ويژه، جلوه  نت مي باشد. از اين رو رفتار سياسي با ايناامبه آن همچون 

اسالم ». هدف وسيله را توجيه نمي كند«هايي دارد يكي از آنها اين است كه 
  هيچگاه اجاز نمي دهد براي رسيدن به هدف از هر راه و وسيله اي استفاده شود.

سوگند به خدايي كه دانه را «اميرالمؤمنين علي(ع) در اين باره فرموده اند:
خداوندي   نبود و حجت آمادهياري من  اگر گروهي براي  شكافت و روح را آفريد،

گشت و پيمان الهي با دانايان درباره عدم تحمل  با وجود ياوران بر من تمام نمي 
مهار اين زمامداري را به دوشش مي  نبود، پرخوري ستمكار و گرسنگي ستمديده 

در آن  كردم. ب مي اعتنايي سيرا  با پياله بي  انداختم و انجام آن را مانند آغازش 
نزد من از اخالط دماغ يك بز ناچيزتر  فهميديد كه اين دنياي شما در  هنگام مي

  .2»است
 

 عجب و كبر سياسي.12-5-3

عجب و كبر سياسي در آنجاها بيشتر نمايان مي شود كه افراد به واسطه 
گرايشات سياسي و يا انجام برخي خدمات، دچار غرور كاذب شده و خود را 
نسبت به ديگر گروهها و جناح ها و يا افراد رقيب برتر بپندارند. اينكه برخي افراد 
در رفتار سياسي خود فكر مي كنند، تنها آنها هستند كه مي توانند در مسندهاي 
حكومتي و دولتي بنشينند، دچار نوعي عجب و كبر سياسي هستند. ديگران را به 

پنداشتن، خود را انقالبي تر از ديگران حساب نياوردن، خود را برتر از ديگران 

                                                            
 207، ص20شرح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، جلد . ١

 3نهج البالغه، خطبه. 2
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ها مصاديق عجب و كبر سياسي است كه خود از آسيب هاي رفتار  خواندن، همه اين
  سياسي به شمار مي رود.

هر كسي به كردار «درباره اين صفت ناپسند چنين فرموده اند: حضرت علي(ع)
  1».كردار خود مغرور شود، خردش آسيب ببيند

خميني(ره) در كتاب چهل حديث خود درباره مفاسد عجب مي  امامحضرت 
بدان كه عجب خودش بنفسه از مهلكات و موبقات است و ايمان و اعمال «نويسد:

 2».انسان را به باد فنا مي دهد و فاسد مي كند

 
 بدبيني و سوء ظن.12-5-4

، بدبيني نقطه مقابل خوش بيني است و اگر زماني به جاي خوش بيني تكيه كند
عالوه بر از كف دادن دست آوردهاي خوش بيني همچون؛ حاكم شدن جو دوستي و 
رفاقت، آسايش و سالمت، كم شدن اندوه و پاداش بهشت برين، نكبت هايي نيز به بار 

بدگماني كارها را تباه مي سازد «علي(ع) درباره فرجام بدبيني فرموده اند: اماممي آورد. 
  .3»ازدو زمينه بديها را فراهم مي س

                                                            
 308غررالحكم، ص. 1

 67چهل حديث، ص. 2

 132،ص4شرح غررالحكم، جلد. 3



  سياسي  شناسي روان     268
 

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اجتَنبوا كَثيرًا «قرآن كريم نيز در اين خصوص مي فرمايد:
ايد از  اى كسانى كه ايمان آورده. «1»منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم ولَا تَجسسوا

  ».كنيدناى از گمانها گناه است و جاسوسى  بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پاره
بدبيني و سوء ظن در رفتار سياسي نيز آثار مخربي دارد؛ چنانكه دشمنان 
اسالم نيز همواره با شگردها و ترفندهاي گوناگون در صدد ايجاد و گسترش 

  ه اسالمي بوده و هستند.فضاي بدبيني در جامع
 

 لجاجت.12-5-5

مورد  شديداًلجاجت از ديگر آسيب هاي رفتار سياسي است كه در اسالم 
بي «نكوهش قرار گرفته است. خداوند در قرآن كريم در اين باره فرموده است:

 .نها يكسان استآترديد كساني كه كفر ورزيدند (و بر كفر خود اصرار دارند ) بر 
  .2»وردآچه بيمشان دهي و چه بيمشان ندهي ايمان نخواهند 

لجاجت تدبير را سست مي «اميرالمؤمنين علي(ع) نيز در اين باره فرموده اند:
. آن حضرت همچنين درباره ضرورت پرهيز از جدال و درگيري 3»كند

  4».هر كس از آبروي خود بيمناك است از جدال بپرهيزد«فرمودند:
سياسي بسيار ديده مي شود كه افراد به دليل گرفتاري در دام امروزه در رفتار 

لجاجت، نه تنها حق را نمي بينند بلكه منكر آن نيز مي شوند. و با اين رفتار هم به 
  خودشان و هم به اطرافيان آسيب مي زنند.

 
 عدم آگاهي و بصيرت سياسي.12-5-6

شوند، يا آگاهي كافي در رفتار سياسي بسياري از افرادي كه دچار لغزش مي 
ندارند و يا فاقد بصيرت الزم براي تشخيص حقّ و باطل مي باشند. كسي كه 
آگاهي سياسي كافي ندارد، عالوه بر محروم شدن از مزاياي آگاهي، ممكن است 
مورد بازيچه ديگران قرار گيرد. فردي كه آگاهي ندارد، هميشه تسليم در برابر 

                                                            
 12سوره حجرات، آيه 1
 6سوره بقره، آيه 2
 179نهج البالغه، حكمت. 3

 32نهج البالغه، حكمت. 4
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يم گيري درست را از دست مي دهد و سرانجام نظرات ديگران بوده و قدرت تصم
  اينكه عدم آگاهي فرد، گاهي منجر به هالكت وي مي شود.
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ي را در رفتار سياسي دارد و مهمپس از كسب آگاهي، داشتن بصيرت نقش 
ا بر چنانچه رفتار سياسي فرد با بي بصيرتي همراه باشد، ضربات جبران ناپذيري ر

  خود و جامعه وارد مي سازد. 
جعفر صادق(ع) درباره خطر بي بصيرتي در زندگي آمده  امامدر روايتي از 

كسي كه بدون بصيرت دست به اقدامي بزند، مانند كسي است كه به بيراهه «است:
مي رود، چنين كسي هرچه بر سرعت خود بيفزايد، جز دور شدن از مقصد نصيبي 

  .1»نخواهد داشت
فردي كه در رفتار سياسي خود دچار بي بصيرتي است، از قدرت تجزيه و 
تحليل محروم بوده و نمي تواند سره را از ناسره، درست را از نادرست و حقّ را 

  از باطل تشخيص دهد. 
 

 التقاط و انحراف سياسي.12-5-7

التقاط در لغت به معناي برچيدن، بر گرفتن و مضمون و مطلبي را از جايي 
تن است(فرهنگ معين). التقاط همچنين در فرهنگ علوم سياسي، دست چين گرف

كردن خودسرانه و مكانيكي عقايد و انديشه هاي ناهمگون، بدون پايداري روي 
  اصول معين و مشخص تعريف شده است.

 امامالتقاط سياسي در صدر اسالم، خوارج در دوران  ملينمونه فكري و ع
علي(ع) بودند كه با گرفتن پوسته اسالم، در مقابل واليت ايستادند. اميرالمؤمنين 

ها نزد خدا دو نفرند:   ترين آفريده دشمن«علي(ع) در رابطه با التقاط فرمودند:
مردى كه خدا او را به حال خود گذاشته، و از راه راست دور افتاده است، دل او 

كشاند و راه  رده، به فتنه انگيزى مى شيفته بدعت است و مردم را گمراه ك
رستگارى گذشتگان را گم كرده و طرفداران خود و آيندگان را گمراه ساخته است. 

باشد. و مردى  هاى خود نيز مى  بار گناه ديگران را بر دوش كشيده و گرفتار زشتى
ه هاى نادان امت، جايگاهى پيدا كرد كه مجهوالتى به هم بافته، و در ميان انسان

از مشاهده صلح و صفا كور است. آدم  هاى فتنه فرو رفته، و است، در تاريكى 
كند كه اندك آن   نماها او را عالم ناميدند كه نيست، چيزى را بسيار جمع آورى مى

                                                            
 421امالي شيخ صدوق، ص. 1
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بيهوده  اطّالعاتبه از بسيار است، تا آن كه از آب گنديده سيراب شود، و دانش و 
  1».فراهم آورد

وز نيز وجود داشته است. چنانكه در پايان جنگ نهروان، التقاط سياسي تا امر
 فرمود:يا اميرالمؤمنين، همه خوارج كشته شدند.  «علي (ع) عرض كرد: امامشخصي به 

ارحام زنان وجود دارند، هر  هائى در پشت مردان، و سوگند بخدا، از آنان نطفه نه هرگز،
اينكه آخرين افراد آنان دزدانى  شود، تا بريده مي موقعى كه از آنان شاخى بروز كرد،

   2».شوند لخت كننده مردم مي
در دوران مبارزه ضد رژيم پهلوي دو جريان التقاط در ايران قابل بازشناسي است؛ 
يك جريان التقاط اصالح طلب كه نهضت آزادي سخن گوي آن است و يك جريان 

ي مي شود. اشتراك اين التقاط راديكال كه سازمان مجاهدين خلق(منافقين)، نماد آن تلق
در نهضت آزادي تلفيق با ناسيوناليسم و  امادو جريان بر بهره گيري از عنصر اسالم، 

گرايي و ليبراليسم و در سازمان مجاهدين خلق(منافقين)، تلفيق اسالم با ماركسيسم  ملّي
اعالم كردند، به  1354برابر آنچه اعضاي سازمان پس از چرخش ايدئولوژيك در سال 

  ).1390نوان علم مبارزه است(دارابي،ع
  

 افراط و تفريط.12-5-8

يكي از آسيب هاي ديگر در رفتار سياسي، مشي افراط و يا تفريط مي باشد كه 
افراط و تفريط  مسألههمين امر پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد. آموزه هاي اسالمي 

  را نكوهش كرده و در مقابل، همگان را به اعتدال و ميانه روي دعوت كرده است.
وكَذَلك «خداوند متعال در قرآن كريم درباره اعتدال در امت اسالم مي فرمايد:

  ».و بدين گونه شما را امتي وسط(ميانه) قرار داديم. «3»جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا
ط در رفتار سياسي در گفتار و كردار؛ موضع گيري ها، برخوردهاي افراط و تفري

سياسي، اظهار نظرها و بسياري از موارد ديگر نمود پيدا مي كند. بسيار ديده شده است 
كه افراد در رفتار سياسي خود به دليل گرايشات سياسي خاص، فردي را آن چنان مي 

                                                            
 17نهج البالغه، خطبه 1

 60نهج البالغه، خطبه. 2

 143سوره بقره، آيه. 3
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بات ظري و با رويكرد تعصستايند و گروه ديگر به دليل عدم همراهي و هم ن
ج مالمت ها و سرزنش ها قرار مي دهند كه اماحزبي و جناحي، همان فرد را مورد 

نبوده و اين روش از آسيب هاي  تأئيدبر اساس آموزه هاي ديني هيچ كدام مورد 
  رفتار سياسي تلقي مي شود. 

ودن ست«حضرت علي(ع) درباره افراط و تفريط در ستايش ديگران مي فرمايد:
بيش از آنچه كه سزاوار است نوعي چاپلوسي و كمتر از آن، درماندگي يا حسادت 

زياده روي «. آن حضرت درباره زياده روي در مالمت ديگران نيز فرمودند:1»است
 2».و افراط در مالمت، آتش لجاجت را بر مي افروزد

 
 باندبازي و تحزب گرايي.12-5-9

 مهمدر يك رفتار سياسي اگر نگاه حزبي حاكم باشد، تنها و تنها منافع حزب 
بوده و منافع عمومي و مردم مورد توجه قرار نخواهد گرفت، اين نگاه منجر به 
آسيب هاي جدي در رفتار سياسي مي شود، به طوري كه ضعف ها و كاستي هاي 

و كاستي هاي رقيب  افراد در درون حزب كمرنگ جلوه كرده و بالعكس ضعف ها
بزرگنمايي شده و مورد سوء استفاده تبليغاتي قرار مي گيرد. از جمله ديگر آسيب 
هاي نگاه حزبي در رفتار سياسي، رفتار و قضاوت غيرمنصفانه در برخورد با 

عملكرد مثبت رقيب را  حتّيافراد  معموالًمسائل سياسي است كه در اين حالت، 
قضايا نظر مي كنند. اين افراد به محض باال آمدن حزب برنتافته با نگاه منفي به 

متبوع، با تغيير صدوهشتاد درجه اي به يكباره مثبت نگر شده و منتقدين حزب 
  خود را مورد سرزنش قرار مي دهند.

خميني (ره) در مجموع سخنان خود تحزب گرايي را مانع رشد  امامحضرت 
ان كرده اند. ايشان در جايي كشور دانسته و آن را عامل تفرقه و دشمني بي

ما اگر رشد سياسي داشته باشيم، حاال يك كشوري كه از خودمان شده و «فرمودند:
مي توانيم در اين كشور زندگي صحيح بكنيم، زندگي انساني بكنيم، زندگي آزاد و 
مستقل بكنيم، نبايد همه گروه گروه بشويم كه در ظرف مثالً چند ماه، دويست 

                                                            
 347نهج البالغه، حكمت. 1

 546،ص8ميزان الحكمه، جلد. 2
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مختلف و با حرف هاي مختلف و باز همان مسائلي كه در صدر گروه با اسماء 
مشروطيت براي شكستن آن قدرت هايي كه آن وقت مجتمع شده بودند، باز حاال 
دوباره مشغول شدند و آن وقت هم با حزب بازي و احزاب متعدد و اينها و مع االسف 

وي سر االسف احزاب هم كه در اين ممالك پيدا مي شود همه مخالف با هم و همه ت
   1».سر هم ميزنند! نبايد حاال مردم يك همچون كاري را بكنند

 
 غفلت و اعتماد به دشمن.12-5-10

يكي ديگر از آسيب هاي جدي در رفتار سياسي، غفلت و اعتماد به دشمن است، 
و بدون توجه به اهداف آنها گام  برخي افراد در رفتار سياسي، از كيد دشمن غافل بوده

  بر مي دارند.
آيت اهللا خامنه اي در سخناني ضمن اشاره به فرازهايي از قرآن كريم و حضرت 

شما ببينيد از اول تا آخر قرآن، خداى «توجه دادن به عدم غفلت از دشمن فرمودند:
صفتها و ابليس را آورده؛ چقدر اسم فرعون و نمرود  متعال چقدر اسم شيطان و شيطان

ها در قرآن تكرار شده.  ه و چقدر اينو قارون و دشمنان پيغمبر در زمان بعثت آمد
 براى بگويد،داستان ابليس و شيطان در قرآن تكرار شده. ميشد يك بار خداى متعال 

. بود غافل دشمن كيد از نبايد وقت هيچ كه است اين براى اين. بود كافى اطالع
اش  الزمهتان برد،  اگر شما توى سنگر خواب ؛»عنه ينم لم نام من و«: فرمود اميرالمؤمنين

رو نشسته، او هم توى سنگرش خوابش برده  اين نيست كه دشمن شما هم كه روبه
باشد؛ نه، ممكن است شما خوابت برده باشد، او بيدار باشد؛ آن وقت پدرتان درآمده 

  2».شود بينيد كه غفلت مي است. نبايد غفلت كرد. و مى
 

 عدم استقامت و ترك مبارزه.12-5-11

عدم استقامت و پايداري و ترك مبارزه يكي ديگر از آسيب هاي رفتار سياسي 
 -كه زمينه ساز نفوذ دشمن مي شود  -است. بسياري از لغزش هاي جبهه خودي

شبهات نظري و علمي و يا اشتباه در تشخيص حق و باطل نيست، بلكه ترك صحنه 
يازدگي است. در طول نبرد با دشمن براي حفظ جان و مال و نيز شهرت طلبي و دن

                                                            
 375،ص10صحيفه امام، جلد 1

 .13/11/1388علوم و استادان دانشگاه تهران،  ريبا وز داريدر د يمقام معظم رهبر اناتيب. 2
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تاريخ پرفراز و نشيب اسالم و مبارزات مختلف از جمله انقالب اسالمي ايران، 
فراوان بوده اند مبارزان و انقالبيوني كه ابتدا در صحنه مبارزان حضور داشته و با 

ديري نپاييده كه به داليل  اماجديت در قول و عمل اعالم حضور كرده اند، 
ز كشته شدن، حفظ مال و منال، و خستگي و نااميدي مختلف از جمله ترس ا

صحنه را رها كرده و منزوي شده اند و يا به دام تطميع دشمن گرفتار آمده اند. به 
فَاستَقم «همين دليل خداوند متعال در قرآن كريم خطاب به پيامبر اسالم مي فرمايد:

كعم ن تَابمو رْتا أُماى پايدارى كن و نيز هر  ر يافتهپس همچنانكه دستو. «1»كَم
  ».كس كه با تو روى به سوى خداوند آورده است [چنين كند]

علّتلين سخنراني خود در كربال، حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) در او 
دگرگوني روحي كوفيان، يعني پايبند نبودن به قول و عدم استقامت در رفتار 

مردم برده هاي دنيا هستند و «سياسي آن روز را چنين تحليل كردند و فرمودند:
حمايت و پشتيباني شان از دين تا آنجاست كه زندگي  دين لقلقه زبان شان است!

 2!».گرفتند، دينداران كم خواهند بودشان در رفاه است و آنگاه كه در امتحان قرار 

 
 نداشتن خط مشي و معيار سياسي.12-5-12

در رفتار سياسي ممكن است برخي افراد بدون داشتن خط مشي، شاقول، 
ترازو، و شاخص عمل نمايند. اين افراد كه اصطالحاً به نام عوام شناخته مي شوند، 

ركتي صحيح است. در عموماً نمي خواهند بدانند كه چه راهي درست و چه ح
واقع آنها نمي خواهند بفهمند، بسنجند و مسائل را تجزيه و تحليل كنند. بر اين 

هر طرف باد بوزد آنان را ». حزب بادند«اساس، عوام تابع جوند و يا به اصطالح
  جابجا مي كند!

در رفتار سياسي، افرادي در جامعه وجود دارند كه هيچ گونه واكنشي به 
ني شان و اتفاقات و رويدادها نشان نمي دهند. دليل اين رفتار آنها مسائل پيرامو

مي تواند مواردي چون: عدم شناخت رفتار سياسي، ترس از ورود به مسائل 
سياسي به خاطر ترس از لطمه اجتماعي و ترس از درگيري و مشاجره با ديگران، 

                                                            
 112سوره هود، آيه . 1

 176تحف العقول، ص. 2
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انه اي كه موجب نااميدي و يأس و بيهوده دانستن حركت سياسي و هزاران عذر و به
  اين بي اعتنايي به مسائل مي شود، باشد.
داشتن خط و مشي و شاخص در رفتار  اهميتحضرت آيت اهللا خامنه اي درباره 

ي قدرت تحليل خودش را از دست بدهد، فريب و ملّتاگر «رفتار سياسي مي فرمايند:
توانستند  حسن، قدرت تحليل نداشتند؛ نمي امامو شكست خواهد خورد. اصحاب 

گذرد. اصحاب اميرالمؤمنين، آنهايي كه دل او را  بفهمند كه قضيه چيست و چه دارد مي
قدرت تحليل  -مثل خوارج  -خيلي از آنها  اماخون كردند، همه مغرض نبودند؛ 

نداشتند. قدرت تحليل خوارج ضعيف بود. يك آدم ناباب، يك آدم بدجنس، يك آدم 
كردند. در  كشاند؛ شاخص را گم مي طرف ميشد و مردم را به يك  دار پيدا مي زبان

 جاده، هميشه بايد شاخص مورد نظر باشد. اگر شاخص را گم كرديد، زود اشتباه مي
  1».كنيد

و واليت  (ص)شاخص و تراز رفتار سياسي، اسالم ناب محمدي ،با اين وصف
  فقيه است.مطلقه 
 

 قانون گريزي .12-5-13

قرار دارد و يكي از متداول ترين آسيب هاي در مقابل قانون مداري، قانون گريزي 
از سوي كساني رخ مي دهد كه براي  معموالًي رفتار سياسي است. قانون گريزي جد

رسيدن به اهداف خود، نمي خواهند مسير قانون و ضوابط اجتماعي را طي كرده و به 
  هدف برسند.

خميني(ره) نيز با  ماماتوجه به قانون اساسي در نگاه بنيانگذار كبير انقالب حضرت 
ادبياتي خاص بسيار چشمگير است. در جايي كه بسيار معروف است ايشان مي فرمايند: 

كني قانون را قبول  غلط مي«شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم.  نمي«
نبايد از مردم پذيرفت، از كسي پذيرفت، ما شوراي  ».نداري؛ قانون تو را قبول ندارد

 16ها، مردم  تواني قبول نداشته باشي. مردم راي دادن به اين را قبول نداريم. نمينگهبان 
يا يك قدري بيشتر راي دادن به قانون اساسي. مردم كه به قانون اساسي  ميليون تقريباً

شود  راي دادند منتظرند كه قانون اساسي اجرا بشود؛ هر كس از هرجا صبح بلند مي

                                                            
  26/01/1370مردم، در ديدار اقشار مختلف مقام معظم رهبري بيانات 1. 
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من   من قانون اساسي را قبول ندارم،  قبول ندارم،بگويد من شوراي نگهبان را 
، من دولت را قبول ندارم. جمهور را قبول ندارم رم، من رئيسمجلس را قبول ندا

ي شما باشد. أولو برخالف ر  د به اين باشيد كه قانون را بپذيريد،نه! همه بايد مقي
نگهبان كه اين كه ميزان اكثريت است؛ و تشخيص شوراي  بايد بپذيريد، براي اين

مخالف قانون نيست و مخالف اسالم هم نيست، ميزان است كه همه بايد 
  1».بپذيريم
  

  پرسش هاي مروري
 منابع رفتار سياسي در اسالم كدامند؟ .1

 ضروريات رفتار سياسي اسالمي چيست؟ .2

 صفات ايجابي و سلبي كدامند؟ .3

  آسيب هاي رفتار سياسي از ديدگاه اسالم چند مورد است؟ .4
  

 هاي چهارگزينه ايپرسش 

 در مكتب شيعه رهبر سياسي همان ............... است. .1

  امام معصوم(ع) پيامبر                                ب) الف)
 ج)واليت فقيه                              د)هر سه مورد

 كدام گزينه جزو ضروريات رفتار سياسي در اسالم نمي باشد؟ .2

 ب)تقوا       ج)تيپ ظاهري         د)اخالق   الف)آگاهي و بينش    

 كداميك از موارد زير از صفات ايجابي نمي باشد؟ .3

  الف)كم تحملي           ب)تدبير             ج)عدالت              د)عقل
 انتقادناپذيري و نفاق جزو كدام صفات فردي محسوب مي شود؟ .4

ي               د)رفتار )ايجابجالف)شخصيت           ب)سلبي          
  سياسي

 كدام مورد جزو تمايالت نفساني در رفتار سياسي نمي باشد؟ .5

  الف)قدرت طلبي     ب)شهرت طلبي     ج)ثروت طلبي    د)عدالت طلبي 
                                                            

 378صفحه  ،14جلد  ،صحيفه امام1. 
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دوست داشتن رياست، آدمي را از محبت خداي سبحان باز مي :«اين گفته .6
 از كيست؟ »دارد

  ب)امام خميني(ره)                            الف)امام صادق(ع)                
  آيت اهللا خامنه ايحضرت ج)حضرت علي(ع)                              د)

 خوارج نمونه اي از كدام نوع آسيب رفتار سياسي در اسالم مي باشد؟ .7

  الف)التقاط          ب)انحراف           ج)عدم بصيرت             د)الف و ب
اشاره  »فَاستَقم كَما أُمرْت ومن تَاب معك«مي فرمايد: كهقرآن كريم  اين گفته .8

 به كدام نوع رفتار سياسي از ديدگاه اسالم دارد؟

الف)استقامت       ج)عدم افراط و تفريط    ج)داشتن معيار    د)حزب 
  گرايي
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  پرسشهاي چهار گزينه ايپاسخنامه 
  

  فصل اول
.د  12.د   11.الف   10.د   9.ج   8.د   7.الف   6. ج    5.الف   4.ج   3.الف   2.ب    1

  .ج16.ب   15.ج   14.د   13
  

  فصل دوم
.د   12.الف   11.ب   10.الف   9.ج   8.ب   7.د   6.ج   5.الف   4.ب    3.ب   2.د   1

  .ب16.ج   15.د   14.ج   13
  

  فصل سوم
  .ج  12.د   11.ب   10.د   9.الف   8.ج   7.ب   6.د   5.ب   4.الف   3.ج   2.الف   1
  

  فصل چهارم
الف   12.ج   11.الف   10.ب   9.د   8.ج   7.الف   6.د   5.ب   4.ب   3.ج   2.الف   1

  .ج15.الف   14.ب   13
  

  فصل پنجم
  .ب10.ج   9.ب   8.د   7   .ب6.ج   5.الف   4.ج   3.الف   2.ب   1
  

  فصل ششم
  .د8.ب   7.د   6.الف   5.ج   4.الف   3.ب   2.ب   1
  

  فصل هفتم
.ج   13.الف   12.ب   11.ج   10.ج   9.الف   8.د   7.د   6.د   5.ب   4.د   3.ب   2.الف   1

  .ب14
  

  فصل هشتم
  .الف10.ب   9.ج   8.د   7.د   6.ب   5.ج   4.ب   3.الف   2.د   1
  

  فصل نهم
  .د10.ج   9.د   8.ب   7.الف   6.ج   5.د   4.ج   3.ب   2.ج   1
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  فصل دهم
.ب     12.د    11.الف   10.د   9.ب   8.ج   7.الف   6.ج   5.الف   4.ب   3.د   2.ب   1

  .ج13
  

  فصل يازدهم
  .ب10.ج   9.الف   8.ب   7.ج   6.ب   5.ج   4.الف   3.ب   2.ج   1
  

  دوازدهمفصل 
 .الف8.د   7.ج   6.د   5.ب   4.الف   3.ج   2.د   1
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  واژه نامه
 Stimulus Effect اثر تحريك

  Defensive Avoidanceاجتنابي دفاعي
  Respectاحترام 

  Diffuse Feelingsاحساسات پراكنده 
  Object-Specificاحساسات خاص 

Feelings  
  Perceptionادراك 

  Selective Perception ادراك انتخابي
  Distortedادراك تحريف شده 

  Common Will اراده عمومي
  Militarism ساالري ارتش

  Instrumental Values ارزش ابزاري
  Valuesارزش ها 

  Terminal Valuesارزش هاي نهايي 
   Alienationاز خودبيگانگي
 Analogical Reasoningاستدالل قياسي 

  Schizotypalگونه  اسكيزوفرني
 Schizoidاسكيزوئيد 
  Schizophrenia اسكيزوفرنيا
 Pleasure Principleاصل لذت 

  Reality Principleاصل واقعيت 
  Anxietyاضطراب 

  Basic Anxietyاضطراب اساسي 
  Self-Confidenceاعتماد به نفس 
  Trust Worthiness اعتمادپذيري
  Overt opinionsافكار آشكار 
  Covert Opinionsافكار پنهان 

  Public Opinion افكار عمومي
 Right-Wing اقتدارگرايي راست گرايانه

Authoritarianism  
 Magnetic Resonanceآي ام آر 

Imaging  
  Selective Retention انباشت انتخابي

 Publishingانتشار 
  Transferenceانتقال 

  Rational Men انسان عقالني
   Dehumanization زدايي انسانيت

  Flexibility انعطاف پذيري
  Revolution انقالب

  Cognitive Revolutionانقالب شناختي 
  Denialانكار 

  Idealism ايده آليسم
  Sadismآزارگري 

  Phallicآلتي 
  Action Tendencyآمادگي براي عمل 

  Amygdala  بادامي شكل
  Play therapyبازي درماني 

  Agenda settingبرجسته سازي 
  Extrovert برونگرا

  Apathetic بي تفاوت 
 Xenophobia بيگانه هراسي

  Anorexia بي اشتهايي رواني
  paradigmپارادايم 
 Paranoiaپارانويا 



  سياسي  شناسي روان     282
 

  Leadershipپديده رهبري 
 Authoriitianپرخاشگري اقتدارگرايانه

Agrression   
 Informationپردازش اطّالعات 

Processing Approach  
  Personaپرسونا 
  Prefrontal Cortexمغز  پيش

  Psychohistoryتاريخچه رواني 
  Approvalتأئيد 

 Authoritianتبعيت اقتدارگرايانه
Submission  

  Propagandaتبليغات 
  Propagenda تبليغات سياسي

  Distortion تحريف
  Irritabilityتحريك پذيري 

  Analyticalتحليلي 
   Fearترس

 Psychologicalتعارض روان شناختي
Conflict  

  Ethnic Conflict تعارض قومي
 Groupتعيين هويت گروهي

Identification   
 Possibility Thinkingتفكر امكان پذيري

  Reinforcementتقويت 
  Impulsتكانه
 Suggestibilityپذيريتلقين

  Ancient Hatred تنفّر باستاني
  Totaliterتوتاليتر 

  Selective Attention توجه انتخابي
 Illusion Ofناپذيري توهم آسيب

Invulnerability  
 Displacement جابه جايي

 Politicalجامعه پذيري سياسي 
socialization  

  Antisocial ستيزجامعه 
  Cold Warجنگ سرد 
  Megalomaniaبيني  بزرگ جنون خود

 Marketingجهت گيري بازاري 
Orientation  

 Exploitativeكش  جهت گيري بهره
Orientation  

 Receptiveجهت گيري گيرنده
Orientation  

 Hoardingجهت گيري محتكر 
Orientation  

  Biophilousگرا  گيري زنده جهت
  Necrophilousگرا  گيري مرده جهت

 Interactionistچشم انداز تعامل گرا 
Perspective  

 Partisan حساس و حرارتي
 Governmentحكومت

  Angerخشم 
  Political Violenceخشونت سياسي 

 Fundamentalخطاي بنيادي اسناد
Attribution Error  

  Aberrant Thinkingخطاي فكر 
 Cyclothymicخلق ادواري 

  Moodخُلق
  Self-Censorship خود سانسوري

 Self-Imag خودانگاره
 Excessiveبيني مفرط  خودبزرگ

Grandiosity  
  Self - Conceptخودپنداره 

  Narcissismخودشيفتگي 
  Ego-centrismخودمحوري 

  Attitudinal Clusters ي نگرشي خوشه
 Political دروازه باني سياسي

Gatekeeping  
  Introversion درون گرايي

  Enemyدشمن 
  Ego - Defenseدفاع از من 

 Sadomasochism دگرآزاري/خودآزاري
 Stateدولت 

   Splitting دونيمه كردن
  Oralدهاني 

  Empricismديدگاه تجربه گرايي 
  Mediaرسانه 

  News Media رسانه هاي خبري
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   Wombenvy رشك رحم
  Behaviorرفتار 

  political behaviorرفتار سياسي 
 Psychosisروان پريش 
  psychology روان شناسي

  Associationism گرا شناسي تداعي روان
 Political روان شناسي سياسي

Psychology  
روان شناسي نابهنجاري 

Psychobiography  
  Neurotic روان نژند
  Zeitgeistروح زمان

  Public Spirit روح عمومي 
  Metodology روش شناسي

 Social ي اجتماعي سلطهرويكرد 
Dominance Theory  

  Leadershipرهبري 
  Reformerريخت اصالح گر 

 Agitatorريخت آشوبگر
 Administratorريخت مدير

  Realism رئاليسم
  Body Languageزبان بدن 

  Biopoliticsزيست سياسي
  The Selfish Gene ژن خودخواهي

  Brain Stem ي مغزي ساقه
  Shadowسايه 
   Driveسائق

  Repression سركوب
  Dominance سلطه گر
  Suspiciousnessسوءظن 
  Politicسياست 

 Index of political شاخص تمايل سياسي
perdisoposition (IPP)  

  Philosopher King  شاهان فيلسوف
  Rumor شايعه 

 Pseudo Opinionsشبه افكار 
  Personalityشخصيت 

 شرح حال روان شناختي
Psychobiography  

 Operantشرطي سازي عامل 
Conditioning  

  Public Conscienceشعور عمومي 
  Self Defeatشكست خود 

  Social Cognition شناخت اجتماعي
  Cognitiveشناختي 

  Chauvinismشووينيسم 
  Manic-Depressiveافسرده  –شيدا 

  Naturalism طبع گرا
  Natur - Nurtureتربيت –طبيعت 

  Schemaطرح واره 
  Habituateعادت گونه

 Affectعاطفه 
  Self-Esteemعزّت نفس 
  Oedipus Complex عقده اديپ

 Superiorityعقده برتري طلبي 
Complex 
  Inferiority Complexعقده حقارت
  Cognitive Scienceعلوم شناختي

  Pragmatistعمل گرا 
  Eros غريزه زندگي
  Thanatos غريزه مرگ

   Fascismفاشيسم
 Distancing گذاري فاصله

  Projectionفرافكني 
  Super Egoفرامن 

  Mental Processفرايندهاي ذهني 
  Charismaفرهمند 

  Stress فشار رواني
  Active-Positiveگرا  مثبت -فعال 
  Active-Passiveمنفعل  –فعال 
  Active-Negativeگرا  منفي -فعال

  Credibility قابليت قبول
 Omnipotenceقدرت مطلق 
  Conventionalism قراردادگرايي
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 Ventromedialقشر پس سري مغز 
Prefrontal Cortex  

 Dorsolateralقشر پيشاني جانبي 
Prefrontal Cortex  

 Anteriorقشر سينگوليت قدامي 
Cingulated Cortex  

  Cerebral Cortexقشر مخ 
   Snap Judgmentsقضاوت هاي عجوالنه

  Holisticكل گرا 
  Holisticalكل نگري 

  Arche Typeكهن الگوها 
  Gatharingگردآوري 

  Ingroups گروه خودي
  Outgroupsگروه غير خودي 

  Disruption گسيختگي
  Stubbornnessلجاجت 

  Libidoليبيدو 
  Us Versus Themما عليه آنها 

  Positive-Negativeگرا  منفي –گرا  مثبت
  Stimulus-Response پاسخ –محرك 
 Enviormentمحيط 

  Cerebrumمخ 
  Cerebellumمخچه 

  Propaganda model مدل پروپاگاندا
 Self-Interest of مدل خود عالقه مندي

Model  
 Imitative Behavior مدل رفتار تقليدي

Model  
 Conflict Managment مديريت تعارض

  Phallic Stageمرحله تناسلي 
  Independent مستقل

 Analمقعدي 
 Compensatoryهاي دفاعي جبراني مكانيزم

Defence  
  Egoمن

  Necrophilous منشي مرده گرا
  Possive-Positivesگراها  مثبت –منفعل

 Collectionناخودآگاه جمعي 
Unconscious  

  Nazism نازيسم
  Unconsciousناهشيار 

 Cognitiveناهماهنگي شناختي 
Dissonance  

  Spinal Cordنخاع شوكي 
  Elitنخبه 

  Primate نخستي
  Contingency نظريه اقتضايي

  Great-Man Theoryنظريه بزرگ مرد 
  نظريه توقعات فزاينده

 Repressingنظريه سركوب غرايز
Instincs  

 Relativeنظريه محروميت نسبي
Deprivation  

 Terrorنظريه مديريت وحشت
Management Theory  

  Field Theoryنظريه ميدان 
 – Frustrationپرخاشگري –امي نظريه ناك

Aggression  
  Attribution Theory ي اسنادي نظريه
  Schema Theoryي طرحواره  نظريه
 Social Identityي هويت اجتماعي  نظريه

Theory  
   Social Influenceنفوذ اجتماعي 

  Attitudeنگرش 
  Political Attitudesهاي سياسي  نگرش

  Idنهاد 
  Reaction Formationواكنش وارونه 
  Situationism وضعيت گرا

  Delusionهذيان 
   Delusion Of Grandeurهذيان عظمت

  Panic هراس
  Consonanceهماهنگي 
 Illusory هايي توهمي همبستگي

Correlations   
 Twisted شده همدردي تحريف

Compassion  
  Identityهويت 

  Party Identity هويت حزبي
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    Emotionهيجان 
  
  
  
  
  
  
  

  منابع
  الف: منابع فارسي

 ،( نقد و بررسي كمونيسممكاتب سياسي معاصر)، 1376(ادوين ،فاگلمان ؛ويليام ،ابنشتاين
  ، انتشارات نقش جهانمترجم حسينعلي نوذرى ،سوسياليسم) كاپيتاليسم و،فاشيسم

  : نشر توس تهران سياست،  مباني )،1386(ابوالحمد، عبدالحميد
ترجمه محمدرضا  اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي،)، 1380اپتر، ديويد اي؛ چارلز اف، آندريين(

  سعيدآبادي، پژوهشكده مطالعات راهبردي
، ترجمه محمدنقي براهني و زمينه روان شناسي هيلگارد)، 1387اتكينسون، ريچارد و همكاران(

  همكاران، انتشارات رشد
  نشر مركز خاطرات ظلمت(درباره ي سه انديشگر مكتب فرانكفورت)،)، 1390احمدي بابك(

پژوهشگاه  اخلّاق و سياست(رويكردي اسالمي و تطبيقي)،)، 1387احمدي طباطبايي، سيدمحمدرضا(
 مطالعات فرهنگي و اجتماعي

  حميد عنايت، ناشر؟. سياست،)، 1364ارسطو (
  فرهنگ رجايي، نشر آگه فهم نظريه هاي سياسي،)، 1387اسپريگنز، توماس(

  ، ترجمه علي اكبر سيف، نشر دورانفراسوي آزادي و شان)، 1391اسكينر، بي اف(
ترجمه علي صاحبي، انتشارات روشنگران و  بررسي روان شناختي خودكامگي،)، 1384اشپربر، مانس(
  مطالعات زنان
  فرهنگ رجايي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي فلسفه سياسي چيست؟،)، 1387اشتراوس، لئو(

  دفتر نشر فرهنگ اسالمي روان شناسي شايعه و روش هاي مقابله،)، 1383افروز، غالمعلي(
  ات علمي و فرهنگيفؤاد روحاني، شركت انتشار جمهور،)، 1390افالطون(

بابك دربيكي، پژوهشكده  رسانه هاي جديد و سياست،)، 1387اكسفورد، بري؛ هاگينز، ريچارد(
  مطالعات فرهنگي و اجتماعي

دي اس ام فور تي آر (متن تجديد نظر شده راهنماي تشخيصي ، )1393(پزشكي آمريكاروان انجمن 
  ، نشر سخنمحمدرضا نيكخو مترجم، )DSM-IV-TRهاي رواني و اماري اختالل

  ترجمه عليرضا طيب، نشر ني يونگ و سياست،)، 1389اوداينيك، والديمير والتر(
  ترجمه محبوبه مهاجر، تهران: انتشارات سروش رسانه ها و نمادها،)، 1387اولسون، ديويد(

  ترجمه حسن زماني شرفشاهي، تهران: نشر تصوير روان شناسي فردي،)، 1370آدلر، آلفرد(
  عزت اهللا فوالدوند، انتشارات خوارزمي انقالب،)، 1391آرنت، هانا(

  نشر دانژه جامعه شناسي جنگ و نيروهاي ارتشي،)، 1390آشفته تهراني، امير(
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ترجمه حشمت اهللا رضوي، تهران:  جايگاه فاشيسم در تاريخ اروپا،)، 1371آالرديس، گيلبرت(
  انتشارات كيهان

ترجمه ساعد دبستاني، تهران: انتشارات  روان شناسي شايعه،)، 1372آلپورت، گوردون و همكاران(
  سروش

ترجمه محمدتقي روان شناسي اجتماعي از آغاز تاكنون، )، 1371آلپورت، گوردون؛ ادوارد جونز(
  منشي طوسي، مشهد: آستان قدس رضوي

 نشر روان. ،ترجمه جعفر نجفي زند ،نگرش ها و شخصيت و رفتار ،)1383آيزن، اسپاك(
  ترجمه ابراهيم علي كني، تهران: نشر كتاب جامعه و حكومت،)، 1344آيور، مك(

  حسينعلي نوزري، نشر ني مكتب فرانكفورت،)، 1380باتامور، تام(
  عليرضا طيب، نشر شيرازه نخبگان و جامعه،)، 1381باتامور، تي.بي(
  فاطمه گيوه چيان، نشر آران انسان شناسي سياسي،)، 1374باالنديه، ژرژ(

 ترجمه حمزه گنجي، تهران: نشر ساواالن روان شناسي اجتماعي،)، 1381دار، لوك و همكاران(ب
  ، انتشارات دانشگاه پيام نورروان شناسي جنايي)، 1390برجعلي، احمد؛ عبدالملكي، سعيد(

  انتشارات سمت ،روان شناسي سياسي)، 1393برزگر، ابراهيم(
 تهران: مؤسسه نشر علوم نوين جديد در علوم سياسي،سيري در نظريه هاي )، 1378بشيريه، حسين(
  ، نشر ني2و1جلد تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم،)، 1390بشيريه، حسين(
  نشر ني جامعه شناسي سياسي(نقش نيروهاي سياسي در زندگي اجتماعي)،)، 1391بشيريه، حسين(
  حسن چاوشيان، نشر ثالث تمايز: نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي،)، 1390بورديو، پي ير(

  ترجمه رهسپر، تهران: نشر آموزگار قدرت سياسي، ماشين دولتي،)، 1360بورالتسكي، فيودور(
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و  روش هاي پژوهش در سياست،)، 1388بورنهام، پيتر و ديگران(

  اجتماعي
  ر فرزان روزهرمز همايون پور، نش درس هاي قرن بيستم،)، 1379بوستّي، جيانكارلو(

 فريدون مجلسي، انتشارات مرواريد نظريه هاي جباريت از افالطون تا آرنت،)، 1387بوشه، راجر(
  ضياء تاج الدين، اداره كل پژوهش هاي سيما قدرت فرهنگ،)، 1383پاركه، بيكهو و ديگران(

منوچهر شجاعي،  نگرشي جديد به علم سياست،)، 1371پالمر، مونتي؛ اشترن، الري؛ گايل، چارلز(
  دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه

علي رستمي و الهام ميرتهامي، انتشارات پژوهشكده مطالعات  افكار عمومي،)، 1390پرايس، وينسنت(
  راهبردي
 ترجمه دكتر مرتضي محسني، انتشارات گنج دانش ،پاسخ هايي به خشونت )،1378آلن( پرفيت،

  انتشارات دانشگاه تهران. پريرخ دادستان و محمود منصور، ،شناسي باليني روان )،1371پرون.م.ور(
جوادي، محمد جعفر، كديور  شناسي شخصيت (نظريه و تحقيق)، روان)، 1372پروين، الرنس اي(

  پروين، مؤسسه فرهنگي رسا.
  انديشه سياسي در گفتمان علوي)، 1386(اسالمي فرهنگ و  علوم  پژوهشگاه

  انتشارات سمتنظريه هاي انقالب: وقوع، فرايندها و پيامدها، )، 1389پناهي، محمدحسين(
درآمدي بر روان شناسي اجتماعي: مجموعه ضرورت هاي جامعه )، 1379تاپيا، كلود و همكاران(

  مرتضي كتبي، تهران: نشر ني شناسي رواني،
، مهرداد فيروزبخت، يني و مشاورهشناسي بال اصول روان)، 1383تاد، جوديت، بوهارت، آرتورسي (

  مؤسسه فرهنگي رسا.
  ، هرمز همايون پور، نشر نيمقدمات سياست)، 1390تانسي، استيون(

  الملل  تهران: نشر بين در ايران،  سياسي  احزاب  ناپايداري  علل )،1371(تبريزنيا، حسين 
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علي مرشد زاد، انتشارات پژوهشكده مطالعات  چرا انسان ها شورش مي كنند؟،)، 1388تد رابرت،گر(
  راهبردي

  ترجمه باقر نصيري، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه فاشيسم،)، 1389تورلو، ريچارد(
  حسين افخمي، انتشارات همشهري تبليغات و اقناع،)، 1390جاوت، گارث؛ اُدانل، ويكتوريا(

  انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي ايران،فرهنگ سياسي در )، 1389جعفرپور كلوري، رشيد(
موسسه  حكمت اصول سياسي اسالم(ترجمه و تفسير فرمان مالك اشتر)،)، 1385جعفري، محمدتقي(

  تدوين و نشر عالمه محمدتقي جعفري
 تهران، جهان كتابمفاسد اخلّاقي شاه و خاندانش، )، 1379(جمعي از نويسندگان 

  نشر آمنه سياسي، حزب و توسع )،1378حسين، حسيني(
  انتشارات دانشكده صداوسيما روان شناسي رسانه،)، 1388حكيم آرا، محمدعلي(

  انتشارات سمت. ،انگيزش و هيجان )1385خداپناهي، محمد كريم(
  انتشارات دانشگاه پيام نور روان شناسي سياسي(تجديد نظر شده)،)، 1378خضروي افالك فر، فرشته(

 ، علي شمس، موسسه مطالعات انديشه سازان نورروان شناسي جاسوسي)، 1390الخليفه، عمر هارون(
به كوشش حجت اهللا اصيل، نشر فرزان  برگزيده و شرح سياست نامه،)، 1388خواجه نظام الملك(

 روز
 تهران: نشر مرواريد مباني ارتباطات جمعي،)، 1384دادگران، سيدمحمد(

عباس منوچهري و همكاران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و  زبان و سياست،)، 1389دالماير، فرد(
  اجتماعي

ترجمه مرتضي كتبي،  نظريه ها در روان شناسي اجتماعي،)، 1374دوچ، مورتون؛ رابرت م. كراوس(
  تهران: انتشارات دانشگاه تهران

  : نشر اميركبير ، تهران رضا علومي  ترجمه ، سياسي  احزاب )،1357(، موريس دورژه
، ترجمه نوشين غفارپور، ديوانگاني كه بر جهان ما حكومت مي كنند)، 1390، پاسكال(دوسوتر

  انتشارات سخن گستر
  ابوالفضل قاضي، انتشارات علمي و فرهنگي ،اصول علم سياست )،1386دوورژه، موريس(

  انتشارات دانشكده صداوسيما نظريه هاي تبليغات،)، 1387دهقان طرزجاني، محمود(
روان شناسي شايعه رويكردهاي اجتماعي و سازماني، )، 1394دي فونزو، نيكالس؛ بورديا، پراشانت(

معاونت پژوهش و توليد علم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشكده  اطّالعاتترجمه دانشكده 
  اطّالعات
 آسيب شناسي رواني(براساس )،1394، جرالد؛ نيل، جان؛ كرينگ، آن؛ جانسون، شري ال(ديويسون
DSM-5،ترجمه مهدي دهستاني، ويرايش حميدرضا حسين شاهي برواتي، نشر ويرايش ) جلد اول.  

  مصطفي يونسي، نشر شيرازه فلسفه سياسي،)، 1390رابينسون، ديو؛گرووز، جودي(
  اطّالعاتترجمه ح . ا . مهران، تهران: انتشارات  خدمتگزار تخت طاووس،، )1364(پرويز ،راجي

  انتشارات ارسباران. ،فيروزبخت ، مهردادهاي شخصيتنظريه)، 1387رايكمن، ريچارد(
 نشر البرز شوروي متالشي شد؟،چرا )، 1373رحيمي، مصطفي(

ترجمه ليال سازگار، تهران: مركز نشر  حكومت، آشنايي با علم سياست،)، 1374رني، آستين(
  دانشگاهي

، ترجمه يحيي سيدمحمدي، آسيب شناسي رواني ،)1383ريچاردپي.هالجين ـ سوزان كراس ويتبورن(
  نشر روان.

پرويز صالحي، سليمان امين زاده و زهرا  ايران،روان شناسي نخبگان سياسي )، 1387زونيس، ماروين(
  لبادي، انتشارات چاپخش
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 انتشارات سخن، نظريه پردازان و نظريه ها در روان شناسي ،)1384ساعتچي، محمود(
  فيروزبخت، نشر رسا.مهرداد ، زمينه روان شناسي سانتراك)، 1388سانتراك، جان(

  محمدرضا، دهشيري، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي خيانت رسانه ها،)، 1387سرونت، پير(
  ترجمه فريدون مجلسي، نشر آشيان هويت و خشونت،)، 1388سن، امارتيا(

 امامخميني(س): تبيين پديدارشناختي شخصيت  امامشكوفايي شخصيت و )، 1391سهرابي، فرامرز(
  موسسه چاپ و نشر عروجخميني(س)، 

  بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي نخبگان قدرت،)، 1383سي، رايت ميلز(
 ، انتشارات دانشگاه تهراننظريه هاي شخصيت يا مكاتب روان شناسي)، 1377سياسي، علي اكبر(

  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي پژوهش در علوم سياسي،)، 1390ي، كاووس(امامسيد
 سحابي، نشر نو، مهدي مكتب ديكتاتورها)، 1363سيلونه، اينياتسيو(

ترجمه  ،1960تا  1945دانش ارتباطات و جنگ رواني در سال هاي )، 1393سيمپسون، كريستوفر(
  محمد معماريان، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

  ، انتشارات دانشگاه تهران.هاي شخصيت يا مكاتب روان شناسينظريه)، 1381سياسي، علي اكبر(
  انتشارات رشد. ،روان شناسي باليني )،1381شاملو، سعيد(
  انتشارات رشد ،آسيب شناسي رواني)، 1393شاملو، سعيد(
  .، انتشارات رشدمكتب ها و نظريه ها در روان شناسي شخصيت)، 1393شاملو، سعيد(

وودرو روان كاوي زيگموند فرويد و روايت ويليام بوليت از توماس )، 1388شاهرخ غفاري، احمد(
  نشر آبي رئيس جمهور آمريكا، 28ويلسون 

 ، كاوه دهگان، موسسه انتشاراتي آهنگ ديگراز ولگردي تا ديكتاتوري)، 1383شايرر، ويليام الرنس(
  ، انتشارات سمت مكتب هاي روان شناسي و نقد آن)، 1390شكركن، حسين و ديگران(

 : سرمد، تهران  غالمعلي و  قاضي قاسم  ترجمه ،جو سلطه  انسان  شناسي روان )،1369( اورت  ،مشوسترو
  نشر سپهر

 ، ترجمه كريمي و همكاران، نشر رواننظريه هاي شخصيت )،1393دوان( شولتز،
مجتبي فاضلي، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و  سياست/دانش در جهان اسالم،)، 1389صفي، اميد(

  اجتماعي
  انتشارات دانشگاه پيام نور ،اصول علم سياست)، 1391طاهري، ابوالقاسم(

   تهران: نشر ني سياست،  علم  بنيادهاي )،1388( ، عبدالرحمن عالم
نشر  تحليل روان شناختي پديده داعش(با تأكيد بر روان شناسي سياسي)،)، 1394عبدالملكي، سعيد(

  علم
  نشر علم مباني روان شناسي(مختصر و مفيد)،)، 1394عبدالملكي، سعيد(
  نشر ني سياست و بنيان هاي فلسفي انديشه سياسي،)، 1389(عضدانلو، حميد
  .، انتشارات دانشگاه پيام نورمقدمات نوروپسيكولوژي)، 1393علي پور، احمد(

تهران: پژوهشگاه  درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسالم،)، 1388عليخاني و همكاران، علي اكبر(
  مطالعات فرهنگي و اجتماعي

انتشارات پژوهشكده  سياست نبوي: مباني، اصول، راهبردها،)، 1386عليخاني، علي اكبر و همكاران(
  مطالعات فرهنگي و اجتماعي

  تهران: انتشارات زمستان. بنياد فلسفه سياسي در غرب،)، 1384عنايت، حميد(
  به كوشش حسين خديوجم احياء علوم الدين،)، 1351غزالي، محمد(
  ترجمه حسين خديوجم، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايراني احصاء العلوم،)، 1384فارابي، محمد(

  جواد شيخ االسالمي، انتشارات اميركبير خداوندان انديشه سياسي،)، 1388فاستر، مايكل ب(
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  انتشارات بعثت مقدمه اي بر روان شناسي سياسي،)، 1387فتحي آشتياني، علي(
هوشنگ سعادت،  سالكان ظلمات(كاوشي در سرچشمه هاي باطني نازيسم)،)، 1364فرر، ژان كلود(

  انتشارات صفي عليشاه
  ترجمه عزت اهللا فوالدوند، تهران: مرواريد گريز از آزادي،)، 1381فروم، اريك(
 ،احمد صبوري ،(پرخاشجويي و ويران سازي) آناتومي ويرانسازي انسان)، 1393فروم، اريك(

 انتشارات آشيان
 عبدالوهاب احمدي، انتشارات آگه سياست چيست؟،)، 1384فروند، ژولين(

  ، محمد علي خواه، نشر مركزمن و سازوكارهاي دفاعي)، 1382فرويد، آنا(
  ترجمه محمدعلي خنجي، تهران: كتاب فروشي طهوري توتم و تابو،)، 1351فرويد، زيگموند(
  ترجمه هاشم رضيآينده يك پندار، )، 1355فرويد، زيگموند(
  ترجمه قاسم خاتمي، تهران: نشر پيروز موسي و يكتاپرستي،)، 1384فرويد، زيگموند(
  ، ترجمه محمد مبشري، تهران: نشر ماهيتمدن و ماللت هاي آن)، 1392فرويد، زيگموند(
  تهران: نشر نيترجمه سايرا رفيعي،  روان شناسي توده اي و تحليل اگو،)، 1393فرويد، زيگموند(

  جالل نعمت الهي، انتشارات پيمان روان شناسي در خدمت سياست،)، 1363فريدمان، اتو(
  ، نشر ماهيفلسفه و جامعه و سياست)، 1390فوالدوند، عزت اهللا(

، مهرداد ها و حرفه)روان شناسي باليني (مفاهيم، روش)، 1385جي.ترال، تيموتي( -اي.جري  فيرس،
  رشد.فيروزبخت، انتشارات 

  ، يحيي سيد محمدي، نشر روان.هاي شخصيتنظريه)، 1384فيست و فيست، جس و گريگوري(
  انتشارات سمتانديشه هاي سياسي در اسالم و ايران، )، 1387قادري، حاتم(

   تهران  : نشر دانشگاه تهران ، سياسي  و نهادهاي  اساسي  حقوق)، 1371(قاضي، ابوالفضل
  ، انتشارات سمتروابط بين الملل نظريه ها و رويكردها)، 1386قوام، عبدالعلي(

، ترجمه نصرت اهللا پور افكاري، انتشارات خالصه روان پزشكي)، 1384كاپالن، اچ و سادوك، بنيامين(
  ]1996شهراب [سال انتشار به زبان اصلي، 

 ،ت اس ي م س ل ا ع ي ب اي ن آش )،1351تول( س ري كويم بي  ك درسن، كارل ز آن م ي ج ون اليمروودي، توت ك ون ت ارل ك
  ي، انتشارات اميركبير  وت ك ل رام م ه ه ب م رج ت

  ، مهرداد پژهان، نشر غزل. مباني روان شناسي فيزيولوژيك)، 1386كارلسون، نيل(
  دفتر نشر فرهنگ اسالمي هفت ستون سياست،)، 1386كاظمي، سيد علي اصغر(

  .، يحيي سيدمحمدي، نشر روانروان شناسي عمومي، )1386كاالت، جيمز(
انتشارات پژوهشگاه حوزه و  روان شناسي و تبليغات(با تأكيد بر تبليغ ديني)،)، 1392كاوياني، محمد(

  دانشگاه
آيا رهبران، رهبر زاده مي شوند يا رهبري را فرا )، 1386كتس دي وريس، مانفرد؛ انگل الو، اليزابت(

  نشر ققنوس ؟، مينا عالء،مي گيرند
، محمد حسين نظري نژاد، پرخاشگري از ديدگاه روان شناسي اجتماعي)، 1390كراهه، باربارا(
  .انتشارات رشد

  ترجمه محمود صناعي، تهران: كتابفروشي زوار فرد در اجتماع،)، 1347كرچ، ديوي و همكاران(
نشر ، (چاپ پنجم) : نظريه ها، مفاهيم و كاربردهاروان شناسي اجتماعي ،)1377كريمي، يوسف(

  ارسباران.
 نشر ويرايش.، روان شناسي شخصيت ،)1387كريمي، يوسف(
  انتشارات دانشگاه پيام نور ،تاريخچه و مكاتب روان شناسي)، 1392كريمي، يوسف(
  ، ترجمه علي محمد كاردان، نشر فردوسروان شناسي اجتماعي)، 1387كالينبرگ، اتو(
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  احمد صبوري، انتشارات آشيان سياست،)، 1393كولبچ، اچ.كي(
  اميرحسين جهانبگلو، انتشارات خوارزميسياست از نظر افالطون، )، 1389كويره، الكساندر(

  غالمعباس توسلي و رضا فاضل، تهران: نشر سمت ترجمه مباني جامعه شناسي، )،1388(كوئن، بروس
  ، انتشارات رشد2و1جلد  ،روان شناسي جنايي)، 1381مهدي( كي نيا،

، خداياري فرد، محمد؛ جعفري طبقه بندي و تشخيص اختالالت روان شناختي)، 1386كيو، سوزان(
  كندوان، غالمرضا، انتشارات دانشگاه تهران.

  ناصر گودرزي، انتشارات آن روان شناسي نظامي،)، 1382گال، ريون؛ منگلزدورف، ديويد(
  انتشارات سروش ، محبوبه مهاجر،آناتومي قدرت)، 1390گالبرايت، جان كنت(

نظريه ها و نظام هاي روان شناسي (تاريخ و مكتب هاي روان )، 1378الندين، رابرت ويليام(
 ، يحيي سيد محمدي، نشر ويرايش شناسي)

كيومرث خواجوي ها، انتشارات روشنگران و مطالعات  روان شناسي توده ها،)، 1384لوبون، گوستاو(
 زنان
 مقدمه اي بر روان شناسي سياسي،)، 1386(توماس پرستون مسترز، النا اولر، -بث ديتز تا كاتم،رما

  كمال خرازي و جواد عالقبند راد، مركز نشر دانشگاهي
انتشارات پژوهشكده مطالعات  روش و نظريه در علوم سياسي،)، 1390مارش، ديويد؛ استوكر، جري(

  راهبردي
  نشر ويرايش.، يحيي سيد محمدي، انگيزش و هيجان)،  1381مارشال ريو، جان(
  ، احمد رضواني، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد.انگيزش و شخصيت)، 1372مازلو، آبراهام اچ(

  انتشارات اميد فردا ظهور نازيسم و استيالي هيتلر،)، 1383مالك، مظفر(
، ترجمه حميد شمسي پور و همكاران، 2و1روان شناسي اجتماعي جلد )، 1393مايرز، ديويد(
  دانتشارات ارجمن

  ، منصور، محمود، انتشارات سمت.شخصيت تحولساخت،پديدآيي و )، 1387ماي لي.ر، ربرتو.پ(
 ت آموزشي پژوهشي علوم سياسي و روابط بين الملل،تحوالسيري در )، 1385مصفا، نسرين(

  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
  انتشارات سمت نظريه هاي انقالب،)، 1380منوچهري، عباس(

حميرا مشيرزاده، تهران: دفتر مطالعات سياسي بين  سياست ميان ملّت ها،)، 1376مورگنتا، هانس جي(
  الملل

نشر  چگونه رفتار كنيم(سبك رفتار سياسي اسالمي)،)، 1393موسسه فرهنگي هنري قدر واليت(
  موسسه فرهنگي هنري قدر واليت

) علل فروپاشي سلطنت پهلويبررسي (سقوط )،1384(مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
  تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي ،مجموعه مقاالت

احمد عظيمي بلوريان، موسسه  فهم قدرت(دغدغه دائمي چامسكي)،)، 1382ميشل، پيتر؛ شوفل، جان(
  خدمات فرهنگي رسا

مهران پاينده و عباس خداقلي، نشر  اطاعت از اتوريته(يك ديدگاه تجربي)،)، 1381ميلگرام، استانلي(
  اختران

، احمد رضواني، انتشارات آستان قدس تاريخچه و مكاتب روان شناسي)، 1376ميزياك وسكستون (
  .رضوي

  حجت رسولي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي روان شناسي سياسي اسرائيل،)، 1387نابلسي، محمد احمد(
محمدعلي قاسمي، قدير  ،2و1ناسي سياسي،جلدراهنماي جامعه ش )،1388نش، كيت؛ اسكات، آلن(

  نصري، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي
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  محمود حقيقت كاشاني، انتشارات سروش جنگ رواني،)، 1387نصر، صالح(
ترجمه عليرضا ميناگر، نشر  ديكتاتورها بيمارند، ناپلئون، هيتلر، استالين،)، 1381نويماير، آنتوان(

 ارجمند
  شهرزاد مفتوح، نشر قومس روان شناسي سياستمداران،)، 1394واينبرگ، اشلي(
  ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران: ققنوس ايدئولوژي هاي مدرن سياسي،)، 1378وينسنت، اندرو(

اسماعيل سعدي پور و  روان شناسي شناختي وسايل ارتباط جمعي،)، 1390هاريس، ريچارد جكسون(
  همكاران، انتشارات مركز تحقيقات صداوسيما

  بنياد حقوقي ميزان حقوق اساسي و ساختارهاي سياسي،)، 1390هاشمي، سيدمحمد(
 ، انتشارات دانشگاه الزهرا.نظريه هاي شخصيت )،1384هاشميان، كيانوش (
 محسن ثالثي، نشر علم دگرگوني،سامان سياسي در جوامع دستخوش )، 1386هانتينگتون، سموئل(

، ترجمه يحيي سيدمحمدي، درآمدي بر تاريخ روان شناسي(ويراست ششم))، 1389هرگنهان، بي.آر(
  .نشر ارسباران

مجتبي تمدني،  روان شناسي سياسي مسائل و موضوع هاي معاصر،)، 1385هرمن، مارگارت(
 انتشارات آتي

ترجمه سعيد  سي: وضعيت ها، اشخاص و قضايا،روان شناسي سيا)، 1393هوتون، ديويد پاتريك(
  عبدالملكي، انتشارات دانژه

، ترجمه درآمدي بر ايدئولوژي هاي سياسي: از ليبراليسم تا بنيادگرايي ديني)، 1390هي وود، اندرو(
  ، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجهمحمد رفيعي مهرآبادي

، محمد عباس نژاد، كاظم فيزيولوژيك (زيست ـ روان شناسي)روان شناسي )، 1385هيوارد، شيال(
  نعمت اهللا زاده ماهاني، ناشر: دانشگاه شهيد باهنر كرمان

عزت اهللا فوالدوند، تهران: سازمان انتشارات و آموزش  آگاهي و جامعه،)، 1369هيوز، استوارت(
  انقالب اسالمي

  
  ب: ساير منابع فارسي

 ششم، سال پزشكي، حقوق فصلنامه منظر اختالالت روان شناختي،تروريسم از اسماعيلي، مهدي، 
  1391بهار بيستم، شماره
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