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مقدمه مترجم
ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو کی نامه کنم باز

خداوند بزرگ را سپاس می گویم که به من توان و فرصت دیگری عنایت فرمود تا کتابی دیگر را به زبان فارسی
برگردانم و به هموطنانم و باال خص دانشجویان و دانشگاهیان عزیز تقدیم کنم .نسخه انگلیسی این کتاب را پنج
سال پیش یکی از دوستان و همکاران فرهیخته ام در وزارت امور خارجه به من هدیه داد  ،که از او بسیار سپاسگزارم
و از او خیلی آموخته ام و می آموزم  ،و از من خواست آن را به زبان فارسی برگردانم .کتاب را به دقت مطالعه
کرده و مطالب آن را جالب یافتم .مطالب این کتاب  ،علی رغم عنوان آن  ،با مطالب کتب متعددی که در طول
سی سال گذشته به فارسی برگردانده و یا مقاالت و تحقیاتی که کرده بودم متفاوت بود .این در حالی بود که علی
رغم رشته تخصصی و شغلی من در وزارت امور خارجه ،که امور بین المللی – سیاسی بود و به علت عالقه ام به
موضوعات روان شناسی  ،مباحث و حتی واژگان مورد استفاده در این کتاب تفاوت های زیادی داشت و زیاد با آن
بیگانه نبودم  .لذا با برخی از اساتید و دست اندر کاران در این مورد مشورت و طلب راهنمائی کردم .به این نتیجه
رسیدیم که این رشته جدیدی نه تنها در کشور ما حتی در ایاالت متحده و اروپا می باشد و مباحث جالبی را
مطرح و تجزیه و تحلیل می کند و می تواند در اینده زمینه تحقیقات خوب و جامعی در محافل و مراکز آکادمیک
کشور عزیزمان شود.به عالوه تعداد کمی کتاب در این زمینه ترجمه و یا تالیف شده است  .چهار سال پیش این
کتاب را به فارسی برگرداندم ولی به علت پاره ای از مشکالت فنی از یک طرف و سفرهائی که برای معالجه به
خارج از کشور داشتم از سوی دیگر چاپ و انتشار آن به تاخیر افتاد .تا اینکه اخیرا به تشویق خانواده ام که همواره
حامی و پشتیبان من در کار های تحقیقاتی و فرهنگی هستند و دوستان فرهیخته ام اقدام به چاپ و انتشار کتاب
نمودم و اکنون به دانشجویان عزیز هدیه می کنم.
در مورد کتاب و موضوعات مربوط به آن ،شایسته است یاد آور کنم  ،که مبحث اصلی این کتاب حول این محور
می باشد  ،که در سیاست و صحنه بین المللی صرفا نمی توان به موضوعات و پدیده های مادی و آن چه را ما می
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توانیم ببینیم و لمس کنیم متکی باشیم ،بلکه عوامل دیگری نیز دست اند ر کار هستند که در رفتار  ،اقدامات و
تصمیم گیری های سیاسی و بین المللی تاثیر قابل مالحظه ای دارند و نباید از آن ها به سهولت بگذریم  .موضوعات
روحی و روانی و به طور کلی روان شناختی از ع وامل دست اندر کاری هستند که گاه تاثیر قدرتمند تری نسبت به
عوامل بیرونی و مادی دارند .در واقع نویسنده با استناد به تئوری ها و فرضیات و داده های روان شناسی  ،روان
کاوی و روان پزشکی و فرهنگی و اجتماعی و نیز آوردن مصادیقی در صحنه سیاسی کشور ها و روسای کشور ها
به خصوص ان هائی که در روابط بین المللی تاثیر قابل مالحظه ای داشته اند به تاثیر عوامل روان شناختی در
علوم سیاسی می پردازد و بر ضرورت استفاده از این علم جدید یعنی در روان شناسی سیاسی در امور بین المللی
تاکید می نماید  .البته خانم دکتر رز مکدرمات نویسنده این کتاب  ،که استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا
است کتب متعدد دیگری هم در همین زمینه و البته در شاخه های مختلف آن به رشته تحریر در آورده است که
به یاری خداوند اگر عمری باشد و توفیق رفیق گردد به ترجمه آن نیز مبادرت خواهد شد .مهم ترین موضوعی که
در واقع اساس مباحث این کتاب می باشد دو موضوع و یا دو گزینه است و آن " :گزینه منطقی " و "گزینه
احساسی" و یا گزینه هیجانی است که از درون انسان منشا می گیرد .به عبارت دیگر از نظر نویسنده  ،رفتار ها
و اقداماتی که افراد  ،حال چه مردم عادی و چه رهبران کشور ها  ،سازمان ها و شرکت ها در هر مقیاس و موقعیتی
که باشند صرفا به دلیل عوامل مادی و بیرونی نبوده بلکه منشا درونی و روانی دارد .در واقع آن چه در درون یک
فرد می گذرد و به تعبیر نویسنده آن چه در این "جعبه سیاه مغز " است در دنیای بیرونی او بازتاب یافته و در
واقع شکل مادی در قالب رفتار ها و اقدامات و تصمیمات او پیدا می کند .البته او هرگز
تاثیر "گزینه منطقی " که بیشتر از عقل و منطق منشاء می گیرد را بی اهمیت ندانسته بر عکس روان شناسی و
"گزینه احساسی " و عوامل روانی را یار و همراه "گزینه منطقی " در عرصه سیاسی و بین المللی می داند .او قویا
توصیه می کند برای تاثیر و قدرت اقدامات سیاسی و البته با هدف حصول نتایج مفید  ،این رشته می تواند کار
ساز و کمک بزرگی باشد.در مورد موضوعات روان شناسی و به خصوی این رشته جدید علمی ( که به تعبیری
باید آن را چند رشته ای نامید ) چون هنوز مطالب نسبتا جد ید هستند و تئوری های فراوان از زمان پدر علم
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روانکاوی  ،زیگموند فروید " مطرح شده و بسیاری از تئوری های قدیمی منسوخ و رد شده و تئوری ها و فرضیات
جدید با تحقیقات گسترده تر از قبل در حال جایگزین شده است لذا هرگز نمی توان در هر مورد در این زمینه
به طور قطع نظر داد و چیزی را ثابت کرد .این خود نشان دهنده این است که زمینه های بسیار گسترده در انتظار
این رشته بوده و تازه های و یافته های جدید به این رشته در اینده اضافه می شود .با توجه به این واقعیات است
که گاه مطالب ممکن است برای خواننده کمی نا مانوس و مبهم و پیچیده و حتی گاه غیر مربوط باشد ولی این
دلیل بر آن نمی شود که مایوس شد و یا آن را بی فایده تلقی نمود .من هم با توجه به جالب بودن آن به برگردان
کتاب حاضر اقدام کردم .البته سعی کرده ام تا آن جا که امکان دارد مباحث را علی رغم پیچیدگی آن با زبان ساده
و روان به فارسی برگردانم .گاه معادل فارسی واژگان به کار برده شده در این کتاب ( به علت جدید بودن مطلب )
مشکل بوده است که به توصیف و تشریح واژگان مبادرت شده است  .بی تردید اگر اساتید و محققین بتوانند در
اینده معادل دقیق آن را پیدا کرده به مترجم یاد آور کنند ،در صورت تناسب با مفهوم اصلی در انگلیسی از آن
استفاده می گردد.
اما به طور کلی این ترجمه بدون نقص نیست و از اساتید  ،محققین و دانشجویان و دانش پژو هان انتظار دارم با
نقد و بررسی نقائص را به من یاد آور شوندتا در چاپ های بعدی ملحوظ گردد.
در پایان از همه عزیزانی که من را در انجام این کار یار ی کرده اند سپاسگزاری کنم و برای همه محققین و
دانشجویان در کار تحقیق و تفحص که قطعا در جهت رشد و تعالی کشور عزیزمان خواهد بود از خداوند بزرگ
توفیق مسئلت می نمایم
عبدالرضا غفرانی
تهران پائیز 9312
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مقدمه
نگارش این کتاب را مدیون راهنما و مشاور خودم فیلیپ زیمباردو هستم  .او که مقاالت متعددی در زمینه روان
شناسی نوشته ،معتقد است که نگارش کتابی جامع و مانع در زمینه روان شناسی سیاسی در روابط بین المللی کار
مفیدی است.لذا من به خاطر تشویق های او و کمک های دیگری که در این زمینه نموده است از وی سپاسگزارم.
ابتدا در مورد پیشنهاد او برای نگارش یک کتاب روانشناسی  ,مدتی بررسی کردم ،اما زمانی کار را شروع کردم که
با "بروس بوئنو مسکویتا" یکی دیگر از اساتیدم هم در این زمینه مشور ت هائی به عمل آورده بودم".دمسکویتا"،
یکی از نویسندگان مقاالت تحلیلی سیاسی در مجالت دانشکاه میشیگان است .او در تشویق و حمایت از من برای
نگارش این کتاب از ابتدا تا پایان کار کمک های فوق العاده ای نمود ،و هرگز بدون کمک و همکاری او نگارش
این کتاب را شروع نمی کردم.
به عالوه  ،مدیون گروه زیادی هستم که در زمینه روان شناسی و روابط بین المللی با نظرات و ایده های خود
به من مطلب آموختند  .بی شک اتمام نگارش این کتاب بدون همکاری و راهنمائی "رابرت جرویس " امکان پذیر
نمی شد  .جرویس در مقام یک مشاور و حتی فرا تر از آن و با آموزش به من و نشان دادن الگو ها و روش ها  ،نه
تنه ا در زمینه محتوای کتاب بلکه در مورد شکل و نوع نگارش مطالب زیادی به من آموخت  .سپاس من به خاطر
توانائی های او و راهنمائی اش پایان نا پذیر است .
همچنین خود را مدیون زنده یاد "آموس تورسکی" می دانم  ،او بود که نه تنها مطالب زیادی در زمینه روان
شناسی به من آموخت ،بلکه نمونه فردی سخت کوش بود که به من نشان دادچگونه باید با تالش فراوان راه
درست برای انجام کار مطلوب انتخاب کنم .مایل هستم از “پیتر کاتزن اشتاین” و “ریچارد رانگهام” و دیگر اسا
تیدم  ،که از راهنمائی ها و حمایت خود از من در طول چند سال فعالیت های تحقیقاتی ام دریغ ننمودند ،
سپاسگزار ی کنم .
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همچنین مایلم از این فرصت استفاده کنم و از نویسندگان متعددی در بخش انتشارات دانشگاه میشیگان که با من
همکاری نمودند تشکر کنم  .از “چاک مایر” به خاطر عالقه و اعتقادی که به من و نوشتن این کتاب داشت
سپاسگزاری مینمایم  .از “جرمی شاین “ ،که سر پرستی بررسی نوشته های من را به عهده داشت تشکرمی
نمایم  .سپاس خود از” جیم رایش “  ،که در مراحل پایانی کار کتاب را مورد نقد و بررسی قرار داد  ،ابراز می
دارم.
یقینا عده زیادی دیگری هستند که کمک و همکاری آنان بیش از آموزش خاص علمی بوده و مایل هستم در این
جا به اختصار از یاری این افراد تشکر کنم .به خاطر دوستی و فرا تر از آن کار و تالش مکرر الزم است سپاسگزاری
صمیمانه ام را مخصوصا به" لیسل باتلر" و "استیو فیش" و" کتی کرینو" " ،جوانا پوتنوی"  "،مارگرت ن.
سولیوان" و "کورت وی لند" ابراز دارم  .آن ها در طول چند سال گذشته به انحاء مختلف و بیش از حد معمول
برای این که به کار و فعالیت هایم ادامه دهم به من کمک کرده اند و به همین جهت از آن ها بسیار سپاسگزارم.
سر انجام  ،از خانواده ام به خاطر کمک و یاری و حمایت آن ها  ،از آزادی عملی که در هنگام نوشتن این کتاب
در حق من اعمال داشتند بسیار سپاسگزارم  .از همسرم "جاناتان کدن " به خاطر تشویق های بی پایان برای ادامه
کار و صبر و شکیبائی که در طول انجام کار از خود نشان داد ممنون هستم  .از مادرم هم بسیار سپاسگزارم که
همواره اعتقاد خلل نا پذیر ی نسبت نشان داده  ،حتی در مواقعی که خودم هم اعتماد و اعتقاد به خودم را از دست
داده بودم  ،و از حمایت و کمک بی پایان مادی و معنوی نسبت به من دریغ نورزید  .بی شک من هرگز این کار
را بدون محبت مادرم به پایان نمی رساندم.
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فصل اول
مقدمه

حوادث یازده سپتامبر احس اس امنیتی را که اکثر آمریکائی ها داشتند لرزاند و تکان داد .با وقوع حمالت
تروریستی  ،بسیاری پرسش ها و نظراتی که در رسانه ها ی گروهی و بحث های خصوصی مطرح می شد حول
این محور بود که انگیزه های این حمالت چه بوده است ؟ چرا یک انسان دست به چنین کار وحشتناکی می زند
؟ چگونه است رهبر یک گروه می تواند پیروان خود را به انجام کار هولناکی ترغیب نماید تا آنان جان خود را در
راه یک هدف خیالی فدا کنند و برای رسیدن به آن هدف دست نیافتنی پیروان خود را از راه دور هدایت و رهبری
کند؟ چگونه مردم سایر کشور ها می توانند از آمریکا و آمریکائی ها تا این اندازه نفرت داشته باشند  ،در حالی که
ما آمریکائیان اکثرا چنین تصور می کنیم انسان هائی بسیار خوب و منصفی هستیم که به حقوق فردی و حقوق
بشر دیگر کشور ها خیلی عالقمند هستیم ؟ چگونه یک رشته حوادث کوچک ،احساس امنیت بسیاری از انسان
ها را که آن حوادث مستقیما بر آ نها تاثیر نداشته از بین می برد؟ چگونه دولت به مردم هشدار می دهد که مراقب
باشند بدون این که در آن ها ترس ایجادنکند و از فعالیت باز ندارد؟ چگونه افراد یک کشور خشم  ،اضطراب و
ترس بی حد و حصر خود را به طور سازنده مهار کرده و برآن مسلط می گردند ؟ هر یک از این پرسش ها و
بسیاری دیگر  ،به بررسی و مطالعه عمیق و زیاد نیاز دارد .
از این مطالعه و تفکر دو بصیرت و یا نتیجه حاصل می گردد  ،نخست آن که تشریح و توضیح حوادث مهم و
تاثیر گذار ،اکثرا با روان شناختی رهبران  ،پیروان  ،قربانیان وشاهدان این حوادث بستگی دارد .تشریح جامع انگیزه
های شخصی یک بمب گذار انتحاری بدون درک ماهیت تفکر  ،عمل و انگیزه آن فرد امکان پذیر نیست  .دوم این
که یک فاجعه می تواند ارزش ها  ،عقاید و رفتار انسان ها را دگر گون سازد  .مهم تر این که  ،یک فاجعه می تواند
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به نحو بی سابقه و غ یر معمول و غیر منتظره ای انسان ها را به دور هم گرد آورد  .آرامش روانی  ،حمایت اجتماعی
و مقاومت در مقابل انزوا گرائی پدیده هائی هستند که هیچ تروریستی نمی تواند آنرا از بین ببرد ،از میان مصادیق
این پدیده ها  ،انعطاف افراد در مقابل حوادث تنش زا ،و تعهد ات اجتماعی و انسجام سیاسی را می توان بر شمرد
.
این پدیده ها ،آثار و عواقب فاجعه را توجیه نکرده و یا از بین نمی برند  ،اما ماهیت وجود پدیده روان شناسی در
دنیای سیا ست آن ها را آگاه کرده و به ایشان بصیرت می دهد .پدیده ها ونشانه ها ی موجود در جهان اطراف
ما بیانگر وجود روابط میان سیاست و روان شناسی به انحای مختلف است .
هر سال ما اخباری می شویم که خود دلیل واضحی بر ارتباظ متقابل میان روان شناسی و سیاست می باشد .
یک سال شاهد رسوائی "مونیکا لوینسکی" هستیم ،که نشان می دهد چگونه یک سیاستمدار برجسته و ارزنده
می تو اند اسیر ضعف ها ی روانی و هوی و هوس های شخصی خود شود .سال دیگر چین یک هواپیمای جاسوسی
آمریکارا ساقط میکند و خلبا نان را به اسارت می گیرد و در نتیجه پرسش ها ئی در مورد قدرت و توان رئیس
جمهور آمریکا برای تصمیم گیری و حل این مشکل مطرح می شود  .مع هذا این گونه حوادث در مقایسه با حمالت
تروریستی یازده سپتامبر  2009بسیار ساده و خنده دار به نظر می رسد .
بهر حال این گونه حوادث موجب ترس و ضعف و نا امیدی در افراد می شود.
یکی از بهترین راهها برای مقابله با احساس ضعف شخصی " ،اقدام " است ؛ اقداماتی که هدف آن یا کمک و یاری
به دیگران باشد و یا با بررسی عمیق تر ،ریشه های ترس عمومی وغلبه بر آن را تسهیل نماید .در این مورد که چه
جریاناتی منجر به بوجود آمدن تروریست ها  ،ترغیب گروه به پیروی و اطاعت از رهبر آن ها  ،پیدایش ایدئو لوژی
ها و باالخره هدایت احساسات افراد می شود ت ئوری ها و روش شناسی ها بسیاری وجود دارد  .در این کتاب
کوشش می شود که روش ها و نظریه های مزبور مورد بررسی قرار گیرد و دید گاهها و راه حل های پیشنهادی
روان شناسی به خوانندگان ارائه گردد.
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روان شناسی سیاسی چیست و چرا اهمیت دارد ؟ اگر حیطه روان شناسی سیاسی گسترده تر از عناصرتشکیل
دهنده آن ؛ یعنی روان شناسی و سیاست است بنا بر این باید از ارزش بیشتری نسبت به علوم سیاسی و علوم
روان شناسی به تنهائی به عنوان دو رشته مستقل ،برخوردار باشد  .در واقع این دو رشته علمی می توانند از داد
ه ها و نظریه های یکدیگر در پاسخ گوئی و تحلیل مسائل و سواالت عدیده ای بهره گیرند  .راههای بی شماری،
علوم سیاسی و روان شناسی را به یکدیگر پیوند می دهند  .ترکیب این دو رشته مباحث جدید ی برای طرح و
بررسی به وجود می آورد ؛ از جمله می توان به بررسی رهبری سیاسی  ،ارزیابی و تصمیم گیری سیاسی  ،افکار
عمومی  ،رفتار رای دهندگان ( مانند شرکت در انتخابات )  ،تاثیر احساسات و هیجانات بر رفتار مردم  ،تاثیر
متقابل رفتار های فردی و گروهی و شکل گیری و حفظ ارزش های مهم و غالب در اجتماع اشاره نمود .
هدف این کتاب مطالعه روان شناسی در روابط بین المللی است  .البته مطالعات روان شناسی در سیاست دولت
ها ی آمریکا و به خصوص رفتار سیاسی آمریکائی ها جایگاه گسترده ای یافته است  .اما هدف ما  ،به کار گرفتن
عوامل روان شناختی و اجتماعی به منظور مطالعه و بررسی مباحث امنیتی در روابط بین الملل است .
روان شناسان  ،غالبا بر تئوری پردازی تاکید دارند  ،در حالی که دانشمندان علوم سیاسی بر کار برد و اجرای
تئوری ها اهتمام می ورزند  .به عالوه در بیشتر تحقیقات و مطالعات  ،بر تاثیر روان شناسی بر سیاست تاکید
بیشتر و به تاثیر سیاست بر روان شناسی توجه کمتری شده است  اما رابطه میان این دو رشته علمی باید
متقابل باشد  .هدف هم این است که چهار چوبی ایجاد شود که واقعا روان شناسی به صورت چند روش مطالعاتی
و تاثیر متقابل و یا تعامل میان عوامل روان شناسی و رفتار های سیاسی را بررسی نما ید .
روش ها ونظراتی که در بررسی و مطالعه روان شناسی سیاسی بین المللی به کار برده شده است در فصول 2و
 3مطرح و ارائه می گردد و نقاط قوت و ضعف این مفاهیم تئوری و نیز نظریات مورد بحث قرار می گیرد  .تاثیر
افکار و احساسات عمومی بر ارزیابی سیاسی  ،تصمیم گیری ها و رفتار های سیاسی در فصول 4و5و 6مورد مطالعه
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قرار م ی گیرد و باالخره روان شناسی شخصیت  ،رهبری  ،و گروه در فصول  1 ، 8 ،7بررسی می شود  .در فصل
 90چکیده ای از آثار و نتایج این مطالعات و یافته ها ارائه می گردد.
آن چه روان شناسی سیاسی را منحصر می سازد و آن را از سایر روش ها و اشکال تجزیه و تحلیل متمایز می
کن د این است که آن چه در این رشته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد  بررسی تاثیر روحیات یک فرد بر نوع
پرسش ها ،دالیل و نشانه ها  ،ماهیت و استنباطا ت در خصوص علت یا عللی که معموال روانشناسان سیاسی
مطرح کرده و یا به دنبال آن هستند می باشد  .البته ممکن است دامنه این توجه از فرد فرا تر رود ؛ چون گاهی
فرد در یک چار چوب گروهی و در رابطه با سایر افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد  ،مع هذا این نوع تجزیه
و تحلیل فرد و روحیات او  ،بر مطالعه در مورد فرد در چار چوب سازمانی  ،تشکیالت داخلی کشور  ،مطالعات
اقتصادی  ،بی ن المللی و یا سایر زمینه ها ار جحیت دارد چرا که در موارد اخیر الذکر نقش فرد کم رنگ تر است
 .لذا مالحظه می شود که روان شناسی سیاسی به طور اخص یک سیمای انسانی به سیاست می دهد و اهمیت
روان شناسی فردی را بیشتر و فراتر از اقدامات و تبعات سیاسی آن می داند .
این فصل زمینه ای برای بررسی مباحث و یافته هائی ،که در فصول بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،به
دست خواهد داد  .اوضاع تاریخی و گذشته مبنائی به وجود می آورد تا ویژ گی های تعیین کننده مباحث اساسی
در مطالعات روان شناسی سیاسی مشخص گردد .راهکار ها و موضوعات مورد تحقیق در این رشته علمی زمینه
ای را برای محققین این رشته فراهم می سازد تا تاثیر متقابل و یا به عبارت دیگر تعامل میان روان شناسی و
تحوالت سیاسی را در یابند.
سا بقه تاریخی
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علوم سیاسی به عنوان یک رشته علمی که مستقل از رشته تاریخ ا ست  ،عمال با تحقیقات و تجزیه و تحلیل هائی
که موسسات آکادمیک نظیر وودرو ویلسون در زمینه دولت پارلمانی می کردند در اواخر قرن نوزدهم پا به عرصه
وجود گذاشت .9
نظریه غالب این است که روان شناسی زمانی به وجود آمد که فروید در وین در اوایل قرن بیستم  ،مبحث عصب
شناسی را وارد عرصه ا ین رشته نمود  .اما ترکیب دو رشته علوم سیاسی و روان شنا سی عمال در اوایل قرن
بیستم صورت واقعیت به خود گرفت  .چارلز مریام ، یکی از اسا تید علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو اولین بار در
دهه  9120شروع به ادغام این دو رشته نمود اما در اجرای این کار موفقیتی نداشت  ،تا این که یکی از
دانشجویان برجسته او به نام هارولد السول تالش های اولیه را پی گرفت تا این کار به فراموشی سپرده نشود .از
السول معموال به عنوان پدر روان شناسی سیاسی در آمریکا یاد می شود و توجه او به طور اخص معطوف به تاثیر
جریانات روانی و روان شناسی بر سیاست است . روش السول مبتنی بر به کار گیری مفاهیم پویش شناسی
روانی



در علوم سیاسی است ؛ او در استفاده ا ز چنین روشی استدالل می کند که انسان ها تضاد های روانی

حل نشدنی و غیر قابل تشخیص خود را به دنیای سیاست در خارج از وجود خود منتقل می سازند و در واقع فرا
فکنی می کنند ؛ در حقیقت همین روش السول چند دهه بر روند و جهت مطالعات و تحقیقات روان شناسی
تاثیر مهمی داشت .مشغولیت السول در یافتن علت و ریشه رفتار های سیاسی در چهار چوب علم روان شناسی و
به خصوص آسیب شناسی روانی  ،باعث شد که در طول سال های بعد ،بررسیها و یافته ها در این زمینه یک بعدی
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شود .بدین معنی که بیشتر تحقیقات و مطا لعات صورت گرفته بر تاثیر روان شناسی بر تحوالت سیاسی متمرکز
باشد و از بررسی تاثیرات تحوالت سیاسی بر فرد و روان شناسی فردی غافل بماند  .گر چه بعد ها از نظر علمی
تاثیر روانکاوی و علل روانی بر رفتار سیاسی نادرست و اشتباه تلقی و اعالم شد ،مع هذا روش یک بعدی السول
همچنان تاثیر خود را بر تحقیقات روان شناسی سیاسی حفظ کرد  .او تاثیر فوق العاده ای بر دانشجو یان خود
من جمله " فرد گرین اشتاین " و تئودور لوی گذاشته بود  ،و البته این دو نفر هم به نوبه خود بر بسیاری از
دانشجویانی که در این رشته آموزش می دیدند تاثیر گذار شدند و این زنجیره فکری ادامه یافت .
روان شناسی سیاسی  ،به عنوان یک رشته آکادمیک در اواخر دهه  9170به اوج بلوغ خود رسید  .مجمع بین
المللی روان شناسی سیاسی  ، که کنفرانس های ساالنه بر گزار می نمود ،در ژانویه  9178تاسیس گردید. 
اعضای این مجمع را افرادی تشکیل می دادند که سابقه کار آن ها در چند رشته و در واقع چند رشته ای بودند


نشریه این مجمع به نام روان شناسی سیاسی " در سال  9171منتشر شد  .اولین و پر خواننده ترین مجموعه

روان شناسی تحت عنو ان " کتاب راهنمای روان شناسی سیاسی" در سال  9173توسط" جین ناتسون" تدوین
گردید .ده سال بعد هم کتابی حاوی گزیده هائی تحت عنوان روان شناسی سیاسی نوشته "مارگرت هرمن" انتشار
یافت که بسیار مورد استقبال قرار گرفت  .سومین نشریه نیز تحت عنوان روان شناسی سیاسی توسط "کریستین
مونرو "در سال  2002به رشته تحریر در آمد  .با آن که در ابتدا این نگرانی وجود داشت که تعداد دانشجویانی که
مایل باشند در رشته روان شناسی سیاسی به تحصیل بپردازند زیاد نباشد ،هم اکنون در مقاطع مختلف تحصیالت
عالی و تخصصی ،در رشته مزب ور در شش دانشگاه آمریکا دانشجو وجود دارد  .از جمله این دانشگاه ها می توان
دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس  ،دانشگاه کالیفر نیا در اروین  ،دانشگاه دولتی اوهایو  ،دانشگاه مینو ستا در مینا
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پولیس  ،دانشگاه شهر نیو یورک  ،و دانشگاه ایالتی نیو یورک در استونی بروک را ذکر کرد .به عالوه از سال 9110
 ،دانشگاه ایالتی اوهایو هر ساله یک دوره تابستانی در رشته روان شناسی سیاسی بر گزار می نماید.
علی رغم ایجاد این موسسات علمی و دوره ها در زمینه روان شناسی سیاسی مع هذا هنوز این رشته از
انسجام و تمرکز الزم بر خوردار نیست .این عدم انسجام تا حدودی ناشی از ساختار و تشکیالت سازمانی مراکز
آکادمیک می باشد و از سوی دیگر دانشجویان معموال در انتخاب رشته های جدید که آینده آن معلوم نیست (
والبته روان شناسی سیاسی هم می تواند یکی از این رشته ها باشد )تردید می کنند .
موضوع دیگر این که ،غالبا ضوابط چاپ و انتشارات ایجاب می کند که نشریات علمی بیشتر به چاپ کتب و
مقاالت ،در زمینه رشته های آکادمیک قدیمی بپردازند و لذا مشکل بتوان انتظار داشت به مباحث چند رشته ای(
چند رشته ای و یا multidiciplinaryمنظور یک رشته علمی خاص است نظیر همین روان شناسی
سیاسی  ،که در تشکیل آن چند رشته علمی دیگر وجود داشته اند و دخیل بوده اند ) بپردازند ،و مطالب آن را
چاپ کنند  .البته این مشکل تا حدودی ممکن است ناشی از محدودیت های مالی باشد ؛ چرا که طبعا مشکل
است منابع مالی را صرف برنامه ها و کار هائی کرد که در چارچوب یک رشته تحصیلی خاص قرار نمی گیرد .این
نقص تا حدودی هم به مجریان کار ارتباط پیدا می کند  .همان طور که ذکر شد بخش عمده ای از رشته روان
شناسی سیاسی انسجام الزم را ندارد یا به اندازه مطلوب توسعه نیافته است و بخش ها ئی از این رشته بسیار
مهجور مانده و مورد بررسی اندکی قرار گرفته است  .البته باید توجه داشت که موضوعات مطرح شده در روان
شناسی سیاسی بسیار متنوع است و در عین حال این موضوعات چه از نظر تئوری و چه عملی در چهار چوب دو
رشته علوم سیاسی و روان شناسی به طور کامال متفاوت بررسی می شود  .بخشی از این مشکالت هم فی نفسه
مربوط به مباحث اساسی روان شناسی سیاسی است .بدین معنی که این رشته از دو رشته منشا گرفته  ،که یکی
به موضوعات و مشکالت روانی می پردازد و بر رشته دیگری ( علوم سیاسی ) تاثیر دارد و دیگری رشته علوم
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سیاسی است که طبعا به تحقیق و بررسی در مورد جزئیات کار توجه داشته و در پی یافتن علت و معلول ها می
باشد.
مباحث اساسی
قبل از این که ما بتوانیم به تجزیه و تحلیل روان شناسی سیاسی در روابط بین الملی بپردازیم  ،الزم است که
با استفاده از دو عامل مهم ،روان شناسی سیاسی را تعریف کنیم  .این دو عامل عبارتند از اول ،ویژگی های شاخص
و تعیین کننده این رشته علمی ودوم ،محدودیت هائی بالقوه ای که در آن وجود دارد  .ویژگی های تعیین کننده،
توصیف می کند که روان شناسی سیاسی چیست و در عرصه تحقیق از جمله متد ها و روشهای مطالعه چه کاری
انجام می دهد  .روان شناسی سیاسی  ،محدودیت های بالقوه  ،ضرورت و اهمیت یافته های روا ن شناسی بر ا ی
علوم سیاسی و کار های تحقیقی  ،تصمیم گیری و در مقیاس وسیع تر منافع جوامع را به نقد می کشد.
ویژگی های تعیین کننده روان شناسی سیاسی
روان شناسی سیاسی عالوه بر تجزیه و تحلیل روح یات فرد ؛ که قبال ذکر کردیم  ،خصوصیات و ویژگی های
متعدد دیگری هم دارا می باشد  .برخی بیشتر به روش ها و متد های تحقیق ( متدو لوژی ) توجه دارند  ،بعضی
دیگر به محتوای این رشته اهمیت می دهند  ،ولی باید گفت هر دو گروه بهترین خدمت را به آن ارائه می کنند.
همین امر ،ویژگی تعیین کننده روان شناسی است ؛ یعنی ماهیت چند رشته ای بودن و وجود روش ها و متد های
متعدد در انجام تحقیق و مطالعه آن  .بدین ترتیب هم به محتوی و روش ها توجه می شود و هم به اهمیت عملی
آن  .ماهیت چند رشته ای بودن ( و یا بین رشته ای ) روان شناسی سیاسی با ارائه تعریفی از آن مشخص می
گردد  .همان طور که رشته های فرعی بسیاری در علوم سیاسی وجود دارد  ،در روان شناسی هم رشته های
فرعی زیادی می توان یافت  .اغلب مراکز علمی و دانشکده های علوم سیاسی به آموزش نظریات سیاسی  ،سیاست
کشور ها ( از جمله آمریکا ) ،سیاست تطبیقی و روابط بین المللی مشغول هستند ،مراکز علمی روان شناسی هم
بررسی اختالالت روانی  ،روان شناسی فردی و اجتماعی  ،زیست شناسی  ،آسیب شناسی عصبی ( نورو پسیکو
لوژی ) و آسیب شناسی شخصیتی را جزو برنامه های درسی خود قرار داده اند  .به عالوه در تحقیقات برخی
14
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دا نشگاه ها ،برنامه آموزش روان شناسی بالینی منظور شده که این امر در مراکز آموزش حرفه ای به طور اخص
بیشتر دیده می شود .اغلب محققین به منظور تجزیه و تحلیل امور سیاسی در روابط بین المللی  ،از تئوری های
بالینی در رشته های فرعی آسیب شناسی روانی و یا روانکاوی و یا در سال های اخیر از روان شناسی فردی
واجتماعی بهره می گیرند .هر یک از این رشته ها ی فرعی  ،مجموعه های از روش ها و متد ها ( متدو لوژی ) و
تئوری های خاص و مستقل خود را به دست می دهند تا بتوان به پرسش های مطروحه در هر یک از این رشته
ها پاسخ داد ؛ طبعا ادغام این دو رشته ( علوم سیاسی و روان شناسی ) ادغام متدلوژی آن دو را هم سبب می
شود.
"گرین اشتاین" در سال  9173چنین اظهار نظر کرده بود که تحقیق و مطالعه روان شناسی سیاسی یک حالت
جمعی دارد و یا به عبارت دیگر مجموعه ای از چند رشته می باشد  .استفاده از متد های چند گانه فی نفسه یک
امتیاز محسوب نمی گردد  ،زیرا طبیعی است هر متد و روش ،ضعف ها و نقاط قوت خود را داراست ( به فصل دوم
کتاب مراجعه شود ).گاه ،به کار گیری چند روش و یا روش های چند گانه صرفا موجب سر در گمی و اختالل
در موضوع اصلی مورد تحقیق می گردد  .مع هذا استفاده از روش های چند گانه غالبا باعث می شود که درجه
اعتماد به نتایج حاصله بیشتر شود  ،زیرا چنین تحقیقاتی مبتنی بر پدیده های واقعی است و صرفا موکول و
محدود به یک تجربه آزمایشگاهی و یا یک پدیده غیر عادی تاریخی که رخ داده و حاال مورد مطالعه قرار میگیرد
نیست  . فایده روش های چند گانه این است که در چنین تحقیقاتی  ،دیگر رابطه علت و معلولی کافی تلقی نمی
شود ؛ هنگامی که یک محقق روش های چند گانه را در بررسی یک پدیده خاص به کار می گیرد  ،و به رابطه ای
دست می یابد،آن را صرفا یک رابطه علت و معلولی مستقیم نمی پندارد  ،بلکه می داند عوامل متعدد روانی و
احساسی نیز در آن موثر بوده است .

Pluralistic
Tetlock 3391 and Jervis3393c
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این فرضیه که بسیاری از عوامل موجود در این علم به شکل پیچیده ای به هم مربوط هستند ما را به یک ویژگی
دیگری برای تعریف روان شناسی سیاسی می رساند که عمدتا ناشی از محتوای روان شناسی است  .بسیاری از
روان شناسان سیاسی معتقدند که شناخت جوهر و محتوای این علم اهمیت بسزائی در درک پدیده ها دارد.برداشت
روان شناسی از سیاست این است که همان گونه که تاریخ به توسعه و یاد گیری کمک می کند و در روند پویائی
سیاست اهمیت دارد در روان شناسی " رشد و تغییر " نیز مهم می با شند  .تا کنون این مساله که جریانات
سیاسی چه فشار هائی بر روند روانی فرد و گروه وارد می کنند مورد توجه وتاکید چندانی قرار نگرفته است .
مسلما این امر به خصوص زمانی مطرح می شود که سیاست های عمومی یک کشور تاثیر شگرفی بر بر نامه های
اجتماعی نظیر خدم ات رفاهی و اجتماعی می گذارد و کیفیت زندگی میلیون ها انسان را دگر گون می کند.
همچنین جنبش های سیاسی تند و افراطی می توانند باور ها و اعتقادات مردم را تغییر دهند  .ایدئو لوژی ها و
اقدامات سیاسی تروریست ها و اعضای سازمان های افراطی مذهبی تنها بر زندگی خود آن ها تاثیر نمی گذارد
و تنها زندگی و طرز فکر اعضای خود را تحت کنترل نمی گیرد ،بلکه  ،چنان که دیده ایم بسیاری از جریانات و
جنبش های قوی و غالب  ،از جمله کمونیسم و فاشیسم  ،توانسته است زندگی تمامی مردم تحت سلطه خود را
قویا دگرکون سازد  .لذا برای این که در یابیم یک فرد چگونه تصمیم می گیرد و به چه اقدامی مبادرت می ورزد
ضروری است که سابقه شخصی و سیاسی او را بدانیم .نقش عقاید خاص یک فرد ؛ همچون ترسها و امید ها و
انتظار هایش  ،هنگامی که رفتارش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ،مشخص شده و بروز می کند  .بنا به گفته
جرویس ( در سال  ) 9181برای این که تحلیل گر در یابد که فردی در مورد خاصی چگونه عمل خواهد کرد باید
بررسی کند که او قبال در کجا و چگونه زندگی می کرده است  .اصل "باز تاب افکار و فعل و انفعاالت درونی فرد
در رفتار او" ،با این طرز فکر که می توان رفتار فرد را با یک الگو و نظریه به سادگی تبیین و تشریح نمود مغایرت
دارد  .این گونه نظریه ها و الگو های ساده همواره اساس تئوری ها ی روابط بین المللی بوده است؛ نظریه هائی
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نظیر واقع گرائی  –نظریه مورگانتا  – 9173یا واقع گرائی ساختاری ( نظریه والتس  )9171بر این امر تاکید دارند
که افراد غالبا در بروز حوادث و تحوالت اساسی اهمیت و نقشی ندارند و مفاهیمی از قبیل قدرت سیاسی و به
خصوص توزیع و تقسیم آن یک عامل مستقل تلقی می شوند  .مثال سیستم لیبرالیسم عمدتا به دنبال را ههائی
است که در چهار چوب ضوابط و نهاد های اجتماعی بتواند افراد جامعه را به همکاری ترغیب نماید و یا تئوری
های اقتصادی  ،نظیر مارکسیسم هم به توزیع ثروت و سرمایه میان حاکمان و طبقه کار گر توجه دارد و لذا در
این گونه تحلیل ها فرد اهمیت چندانی ندارد ساحتار گرائی  9شاید بتواند ریشه های فرهنگی  ،هنجار ها  ،عقاید

فلس
ب
سا ختار گرائی  ،یک دیدگاه فی است مبنی رب این هک مفاهیم ازتناعی ،وجود واقعی وویپسته داشته و اق ل مطالعه ورد



واقع تجربی می باشند

Keohane 4891
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 -4ساختار گرائیConstructivismاصطالحی ربای این هوم است هک تجرهب ارداکی چیزی شیب از پا خ

مس
تقیم هب عامل محرک است  .چیزی است هک رب اساس اعمال شناختی ساخته می شود . .این اصطالح را
گی
مستق
ی
س
ت
م
Gregoryهب کار ربده است  .این اصطالح با آن هچ بسون ارداک م هب کار ربده فاوت ا ت  .ویا

نش يس
ژان ايپژه  GeanPiagetدا مند سو ی هک از او هب عنوان پدر تئوری ساختار گرائی انم ربده می شود "ساختار
گرائی " را چنين توصيف می كند ":انسان اه دانش و مفاهیم را از تعامل ميان تجربيات و نظرات خود هب
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و عالئ قی که موجد اقدامات و رفتار های سیاسی فرد می شوند را مورد بررسی قرار دهد  ،اما در این سیستم هم
نقش فرد توسط عوامل وسیع تر فرهنگی و جامعه شناختی محدود می گردد  .سر انجام ممکن است الگوهای
منطقی را معیار تجزیه و تحلیل و بررسی شخصیت و رفتار فرد قرار دهیم؛ بدین معنی که گفته شود فرد در
اعمال و رفتار خود از منطق و یا گزینه های منطقی پیروی می کند  .اما انسان مطرح شده در این الگو و نظریه
هم با انسان واقعی مورد بررسی روان شناسان  ،یعنی انسانی که دارای شخصیت پیچیده ای است  ،متفاوت می
باشد ؛ در سیستمی که فرضا منطق بر شخصیت فرد حکمفرماست  ،این گونه استدالل می شود که افراد همیشه
یک الگوی منطقی را سر مشق قرار می دهند تا از این راه بیشترین سود و منافع شخصی را عاید خود سازند  .بنا
بر این با آن که در این سیستم های فکری ممکن است گا هی افراد مهم بوده و یا مورد توجه قرار گیرند  ،ولی این
افراد آن شخصیت هائی نیستند که مطابق نظریات و تجربیات روان شناسا ن باید باشند و قطعا با این ترتیب
نمی توان فهمید چرا همین افراد منطقی گاهی مطابق معیار های منطقی عمل نمی کنند و با رفتار خود مثال
جریان یک تصمیم گیری را دچار اختالل و سر در گمی می سازند .روان شناسی سیاسی با آن گروه از نظریه
پردازان موافق است که بر زمینه و سابقه روحی فرد خاص ( تصمیم گیرنده رفتار خود ) که در شرایط خاصی
پرورش یافته تاکید می گذارند  .اکثر دانشمندان علوم اجتماعی در فرضیه ها و تئوری خویش عمدتا به پیش
بینی رفتار فرد بیشتر اهمیت می د هند تا به تشریح علل رفتار او .در حالی که برخی دیگر از محققین تشریح و

نم
دست می آورند  .رد كودکی این تعامل ميان تجربيات انسان و واكنش اه و وهن اهی رفتاری او صورت می
گیرد

Wendt 4888 ; Katzenstein 3331
Bueno Masquita 3331
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تبیین علل رفتار یک فرد را هدف نخستین خود قرار می دهند ؛ مثال بسیار عالقمندند انگیزه های یک بمب گذار
انتحاری و یا یک دیکتاتور سر کش را پیدا کنند  .پیش بینی های رفتاری افراد که می تواند در موارد بسیاری هم
درست از آب در آید ممکن است در مورد یک فرد خاص و تحت زمان و شرایط ویژه مصداق نداشته باشد زیرا
افراد منحصر به فرد ( تصمیم گیرندگان سیاسی ) را اگر هم وجوه تشابه شخصیتی داشته و اکثرا هم در اوضاع و
احوال خاص رفتار های مشابهی ا ز خود بروز دهند ،باز هم نمی توان در یک تحلیل روان شناسانه با افراد دیگر ی
مثال با گروهی از دانشجویان یک دانشگاه مقایسه کرد



این افراد منحصر به فرد همان کسانی هستند که بررسی

علل و تصمیمات و پیش بینی اعمالشان می تواند مورد عالقه و توجه روان شناسان سیاسی باشد.
تبیین علل رفتار یک فرد با پیش بینی اقدامات وی در آینده متفاوت است و از همین جا ،ویژگی تعیین
کننده دیگری برای روان شناسی به وجود می آید ؛ بدین معنی ،روان شناسی سیاسی فی نفسه عنایت و توجه
وافری به این موضوع دارد که بداند در جعبه سیاه ذهن فرد چه داده هائی وارد شده  ،چگونه وارد شده  ،شکل
گرفته و فر آوری و به قولی پردازش آن به چه صورت انجام می گیرد  .به عبارت دیگر در موارد زیادی روان
شناسان سیاسی بیشتر عالقه دارند در یابند که چه علل و اسبابی موجب اتخاذ تصمیمی توسط فرد شده است و
کمتر به چیستی و محتوای عملی تصمیم متخذه خود اهمیت می دهند  .البته نقص روش تشریحی و تبیینی علل
و انگیزه ها این است که نمی توان از آن یک نتیجه کلی گرفت و آن را تعمیم داد .زیرا بسیار آسان است که علل
و اسباب و انگیزه رفتار یک فرد را در یک شرایط خاص پیدا نمود و مشخص کرد  ،اما این امر قابل تطبیق در فرد
دیگری و در شرایط متفاوت نیست  .اگر بخشی از اهداف روان شناسی سیاسی ( مانند هر رشته علمی دیگری )
این باشد که از اطالعات و یافته های خود به یک جمع بندی و در نهایت به یک تئوری برسد ،توجه و تاکید غیر

Ebbeson and Konencni 3393; Sears 3391 ,Holsti 3393
Hermann3391
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ضروری و بی مورد به ویژگی های یک موضوع  ،قطعا مانع نتیجه گیری الزم و نهایتا محدودیت کار برد به دست
آمده در سطح وسیع خواهد شد .
مع هذا همیشه هم نباید با تردید و بد بینی به مو ضوع نگریست  .اگر موارد عدیده و متنوع ،با آگاهی
و با هدف رسیدن به یک جمع بندی و تئوری قابل تعمیم بررسی شود ،می توان با بهره گیری از متد های چند
گانه و کار های تجربی زیاد آن را امکان پذیر ساخت و در طول تحقیق و بررسی و در بلند مدت می توان شباهت
بیشتری میان موارد متعدد پیدا کرد  .این امر به خصوص در تشریح رفتار مشابه و در شرایط مشابه و توسط دو
شخصیت مشابه در بلند مدت کامال مصداق دارد



همان طور که "جانیس "در سال  9182توانست در کار

مطالعه و تحقیق خود در زمینه " تفکر گروهی "به موفقیت هائی دست یابد ( در این خصوص به فصل نهم کتاب
فصل مراجعه شود ) ،اگر در فرایند تحقیق و مطالعه به یکسان بودن نتایج به دست آمده و تشابه موارد تحقیق
توجه گردد  ،در آن صورت ،شباهت ها بیشتر از اختالفات خواهد بود و کار تعمیم امکان پذیر خواهد گردید.
آخرین خصوصیت تعیین کننده روان شناسی سیاسی تمایل این رشته به پرسش های مطروحه در این
رشته است  .در این جا باز هم می توان تاثیر و نفوذ مداوم "السول" را مشاهده نمود  .السول بسیار مایل بود که
تئوری های روانکاوی را در مورد سیاستمداران به کار گیرد  .البته این تئوری ها به هیچ روی ،حالت انتزاعی و
ذهنی نداشتند ؛ چرا که همین تئوری ها در تجزیه و تحلیل و بررسی شخصیت های سیاسی و تاثیری که آن ها
بر جریانات سیاسی  ،نظیر تقسیم ثروت و منافع جامعه داشتند به کار گرفته شد ه بودند  .به کار گیری همان
تئوری ها و مباحث در تحقیقات روان شناسی در زمان حاضر همچنان ادامه دارد  .تحقیقاتی که در سال های اخیر
انجام شده بیشتر پیرامون جنگ اتمی  ،تروریسم  ،مدیریت بحران  ،بده و بستان های سیاسی  ،مذاکره و حل
اختالفات  ،تضاد های قومیتی و نژاد ی  ،تعصب ها  ،نژاد پرستی و سایر اشکال تبعیض نژادی و نفوذ رسانه های
جمعی بوده است  .بخش عمده تحقیق و مطالعه در زمینه روان شناسی این بوده که سعی شود پاسخ مناسب
Michael 3391
Groupthink
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برای مشکالت اجتماعی بیابد .مشکلی که ممکن است در تالش برای پیوند دادن کار آکادمیک به موضوعات
سیاسی به وجود آید این است که گرایشات سیاسی در کار های آکادمیک تاثیر بگذارد و یا به عبارت بهتر کار های
تحقیقاتی و آکادمیک "سیاست زده " شوند . گر چه "تت الک" استدالل می کند که ایجاد یک روان شناسی
سیاسی کامال بی طرف غیر ممکن و حتی نا مطلوب است  ،مع هذا ضروری است که گرایشات عقیدتی و سیا
سی دقیقا بررسی شود و به حد اقل کاهش یابد تا اعتبار علمی روان شناسی سیاسی حفظ گردد .با آن که مسائل
جامعه شناختی می تواند و باید بر پرسش های مطروحه در روان شناسی سیاسی اثر داشته باشد ،مع هذا نباید
تعیین کننده کیفیت متد های به کار گرفته شده و ارزیا بی شواهد و دالیل به دست آمده باشد .
پرسش های اساسی
از جمله نگرانی های عمده ای که از همان آغاز پیدایش روان شناسی سیاسی چه به لحاظ نظری ( ایدئو لوژی
) و چه عملی ( متدلوژی ) به وجود آمده و ذهن روان شناسا ن را به خود مشغول ساخته مساله ضرورت و کار آئی
آن است .به عنوان مثال آیا روان شناسی سیاسی به اهمیت و ارزش مطالعات روابط بین المللی  ،چیزی بیش از
نظریات و تئوری هائی نظیر " واقع گرائی " و یا " گزینه های منطقی "  می افزاید ؟ مزیت وارد کردن مطالعات
و بررسی های روان شناسی به عرصه علوم سیاسی و این که بتواند در درک یک مساله و رویداد سیاسی ضروری
ومفید باشد یا نباشد چیست ؟و به عکس  ،آیا وارد کردن موضوعات سیاسی در عرصه روان شناسی ،اهمیت و
ارزش تجزیه و تحلیل تصمی م گیری و یا ارزیابی های سیاسی را بدون توجه به روحیات و خصوصیات روانی فرد
باال می برد ؟ طرح این گو نه پرسش ها غالبا اعتبار مطالعات انجام شده و یافته ها در روان شناسی سیاسی را
خدشه دار و ضرورت توجه به نتایج حاصله از مطالعات روان شناسی سیاسی را برا ی تصمیم گیرندگان کم رنگ
Hermann3391c
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منظور از گزینه منطقی Rational Choiceاین است كه فرد تصميات خود را
با توجه به سود و منافعي كه اقدام و یا تصميم او براي وي
دارد اتخاذ مي كند. .
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کرده است  .از همان آغاز  ،روان شناسان سیاسی در مقابل طرح این پرسش ها چهار نوع نگرانی پیدا کردند  :اول
– تاثیر گرایش های سیاسی در مطالعات  ،دوم – عدم حساسیت نسبت به مقتضیات سیاسی  ،سوم – اهمیت
دادن به عوامل خارج از وجود فرد و باالخره مقایسه روان شناسی سیاسی با " الگوی گزینه منطقی " .
روان شناسی سیاسی برای این که به عنوان یک رشته علمی قوام یابد و حفظ گردد ممکن است و باید با
مشکالتی رو به رو شود ؛ چون این تصور وجود دارد که اکثر دانشمندان علوم سیاسی  ،چه از نظر عقیدتی و چه
به دلیل گرایشات سیاسی ،اعتقاد به طرح آزادانه موضوعات دارند و حاضر به قبول حدود و ثغور ی برای آنها
نیستند  .برخی از این گونه اعتقادات آزاد منشانه ممکن است ابداع شخصی کسانی باشد که بر این باورند که
محیط اطراف انسان می تواند مشکالت و مسائل اجتماعی را حل کند و یا به عبارتی بهبود بخشد . بدیهی است
 ،اگر یک محقق و تحلیل گر اساسا اعتقاد نداشته باشد که افراد می توانند در تحوالت جهانی نقش تعیین کننده
ای داشته باشند  ،دیگر دلیلی وجود ندارد که به بررسی روان شناسانه رهبران سیاسی بپردازند .یا اگر محققی
اصوال دخالت موثر افراد برای تغی یر شرایط جهانی را ممکن و عملی نداند ،دیگر تالش برای تغییر موردی نخواهد
داشت .اما گروهی دیگر از محققین نگران آن هستند چنین روش آزاد منشانه ای  ،که احتماال حالت واقعی یا
تخیلی دارد  ،می تواند اعتبار یک رشته را زیر سئوال ببرد  " .تت الک " استدالل می کند روان شناسان سیاسی
اساسا باید در مقابل تمایالت و گرایشات سیاسی ایستادگی و مقاومت کنند و نگذارند این عوامل وارد جریان
مطالعات وتحقیقات علمی این رشته گردد  .بدین منظور  ،او چهار راهکار و یا استراتژی پیشنهاد می کند  .روش
های مذکور این اطمینان را به وجود می آورد که ادعا های غیر واقعی  ،صرف نظر از تاثیرات ایدوئو لوژیکی آن،
دائما مورد بررسی قرار می گیرد  ،و با استفاده از آزمایشات تجربی در بررسی افکار عمومی  ،رابطه علت و معلولی
میان پدیده ها به کار گرفته می شود  ،و سعی می گردد شواهد کیفی از نظر کمی هم بررسی شود و عوامل غیر
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مربوط که مغایر با تمایالت سیاسی است نیز ارزیابی شود  " .تت الک " در سال  9114از این نظریه دفاع می کند
که روش های علمی از اهداف سیاسی بسیار مهم تر است ؛ زیرا چنانچه به اعتبار علمی روان شناسی سیاسی
توجهی نشود  ،این رشته چیزی نخواهد شد جز این که ص رفا مدافع و حامی علوم سیاسی باشد و قطعا چیزی بدان
نخواهد افزود .
بنا بر این بسیار مهم است که روان شناسی سیاسی بتواند با استفاده از متد های علمی مانع ورود گرایشات
سیاسی به قلمرو خود گردد .برای نیل به این منظور ،قبل از هر چیز خود روان شناسان سیاسی باید مراقب و آگاه
باشند که اوال تمایالت سیاسی خودشان در کارشان تاثیری نداشته باشد و به عالوه میان روش علمی مطالعه روان
شناسی سیاسی و مباحث سیاسی قائل به تفکیک شوند  .مثال این نکته بسیار مهم است که حتی اگر یافته های
علمی و تحقیقاتی در روان شناسی سیاسی با مباحث سیاسی مغایرت داشته باشد  ،مع الوصف این تضاد مورد
توجه قرار گرفته وارائه گردد .محققین روان شناسی باید توجه داشته باشند که گاه یافته های علمی آنان ممکن
است در تایید و مورد استفاده برخی مواضع سیاسی باشد ،که آن ها با آن مخالف هستند  ،بهر حال هر آنچه که
در این روند تحقیقاتی به دست می آورند  ،احتماال بیشتر آنها دارای ارزش علمی است ،و باید در اختیار موافقا ن
و مخالفان به طور مساوی قرار گیرد.
دومین انتقادی که از روان شناسی سیاسی می شود این است که این رشته علمی هیچ گونه "حساسیتی "
نسبت به خواسته ها و فشار های سیاسی موجود جامعه ندارد .بسیاری از محققین این رشته  ،چنان در تب و تاب
وارد کردن تعابیر روان شناسی در قلمرو تحقیقا ت و تحلیل های سیاسی هستند که گاهی سهوا مسائل روان
شناسی را نسبت به واقعیات سیاسی در مرتبه باال تری قرار داده و امتیاز بیشتری به آن می دهند .در واقع همین
امر می تواند تصمیم گیرندگان سیاسی را متقاعد سازد که کارشناسان روان شناسی سیاسی مطلب مفیدی ندارند
که به مباحث سیاسی آن ها کمکی کند ؛ چرا که آنها معتقدند که نقش و وظیفه اشان تامین خواسته ها و
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واکنش نسبت به فشار های سیاسی در شرایط و موقعیت های ویژه است  ،نه این که فقط پاسخی برای انگیزه
های روانی خود یا دیگران بیابند 2؛ لذا تحلیل و نظرات روان شناسی را نا مربوط و سطحی می دانند  .از آنجا که
عوامل دست اندر کار در عرصه سیاسی و قلمرو روان شناسی در یک جهت فعالیت می کنند لذا بروز این سر در
گمی و نا بسامانی در تحقیقات و برداشت های دو طرف ،مشکل آفرین می شود  .مع هذا در چنین وضعی  ،اگر
غیر ممکن نباشد ال اقل بسیار مشکل است که مشخص نمود قدرت کدام یک از این دو نیرو بیشتر است  .عمال
این تفاوت برداشتها اهمیت چندانی ندارد چون به هر حال در بیشتر موارد تعامل نیرو های هر دو رشته در حصول
نتیجه موثر می افتد و لذا می توان گفت که مقتضیات سیاسی و روان شناسی هر دو می توانند در شکل دهی
حوادث سیاسی و یا عواقب حاصله بیش از حد تاثیر داشته باشند  ،تا آنجا که می توان ادعا نمود که بروز حوادث
سیاسی  ،تاثیر و وجود عوامل چند گانه غیر قابل اجتناب در آن هاست  .بنا بر این ،برای این که اثر تئوری های
سیاسی و روان شناسی در یک زمینه مشخص گردیده و محک زده شود ضروری است که موارد و موقعیت ها
دقیقا بررسی شودو در هر دو مورد عوامل سیاسی و روان شناسی از هم تفکیک شوند و پیش بینی در خصوص
هر یک از موارد فوق جداگانه صورت گیرد .
بدین ترتیب این موارد بهترین محک برای تعیین اهمیت نسبی عوامل سیاسی و یا روان شناسی نسبت به یکدیگر
و در یک شرایط و موقعیت به خصوص خواهد بود.
سومین نگرانی روان شناسان سیاسی این است که یافته های آنان که در شرایط کنترل شده ودر یک
آزمایشگاه روانی به دست آمده است چگونه می تواند در تصمیم گیری های سیاسی در دنیای واقعی بیرونی به
مرحله اجرا در آیدو صورت واقعیت به خود گیرد .لذا تعامل میان آنچه در درون یک فرد می گذرد و از طریق
تجربه آزمایشگاهی روان شناسی به دست آمده و واق عیاتی که در دنیای واقعی و بیرون از انسان وجود دارد می
تواند مشکالتی در راه تکمیل و تعقیب نظریه ها و تئوری های جدی و تعمیم آن ها ایجاد کند( به فصل دوم هم
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مراجعه کنید ) " .تت الک " در سال  9182پیشنهاد کرده بود که با بهره گیری از روش ها و متد های چند گانه
می توان ضریب اطمینان نتایج و یافته های حاصل از تحقیقات را چه درونی و چه بیرونی تقویت نمود " .تت الک
"با کمک سایر همکارانش از جمله "پل اشنایدرمن" در کارگاه شخصی خود به موفقیت هائی در این زمینه نایل
آمد که شامل تجربیاتی در زمینه نظر سنجی از مردم و افکار عمومی بود .



این تضاد موجود ممکن است در مراحل اولیه تحقیق چندان مشکل ساز هم نباشد  .زیرا روان شنا سان سیاسی
به ندرت خود را محدود به تحقیقات آزمایشگاهی می کنند و غالبا از نتایج تجربی هم به منظور نظریه پرداز ی
و یافتن تئوری های جدید استفاده می نمایند .

در مراحل بعدی می توان این نظریه ها و تئوری ها را در دنیای واقعی به محک آزمایش گذارد .در واقع بسیاری
از محققینی که در زمینه رفتار اقتصادی مطالعه و بررسی می کنند و یا نظریه پردازان گزینه های منطقی ،ابتدا
اقدام به انجام تحقیقات تجربی می کنند تا بعد با بهره گ یری از نتایج به دست آمده  ،الگو ها و نظریات خود را به
بوته آزمایش بگذارند ( نگاه کنید به فصل دوم )  .نظریات و فرضیه هائی که بر اسا س تحقیقات تجربی به دست
می اید را بعدا می توان در دنیای واقعیت مورد امتحان قرار دادو این کار را از طریق سنجش افکار عمومی ؛ یا
بررسی موارد خاص  ،کار میدانی و یا روش های دیگر انجام داد  .این روش نه تنها از تضعیف نتایج تجربیات
آزمایشگاهی جلوگیری خواهد نمود بلکه این اطمینان را هم به وجود می آورد که یک تئوری و یا فرضیه
آزمایشگاهی در موقعیت ها و شرایط مختلف واقعی هم مورد آزمایش واقع می شوند .از این طریق ضمن این که
لزوما قابلیت کار بردی همچنان در مد نظر می باشد مانع از آن خواهد شد که کار تجربی به منظور پایه گذاری
یک تئوری و فرضیه انجام نگردد ،لذا تئوری و فرضیه بعداهم می تواند قابل تعمیم باشد.
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باالخره آخرین نگرانی روان شناسان سیاسی زمینه های فلسفی در این رشته است  ،که این امر غالبا بستگی
به راه و روش و سلیقه شخصی ندارد  .در سال  " 9186ماندل" نوشت  " :اغلب دانشمندان و محققان روان
شناسی دیگر معتقد نیستند که دولت ها از روش های منطقی یا بازیگران منطقی ( نویسنده در این مورد از
بازیگران منطقی به عنوان توپ های بازی بلیارد یاد کرده است ) استفاده نمی کنند  .این نظر دیگر واقعیت ندارد


در بسیاری از زمینه ها و رشته ها به خصوص علوم سیاسی  ،گزینه های منطقی و یا نظریه بازی  2یکی از اصول

مهم و بر جسته است که در این زمینه نقش مهم و بر تر را دارد  .با آن که اغلب روان شناسان این نظر را که افراد
منطقی هستند بی پایه و بی معنی می دانند  ،اکثر نظریه پردازان گزینه های منطقی  ،با آن که هیچ اعتقاد و
توجهی به تشریح و توصیف افراد ندارند  ،وحتی تاآن جا پیش می روند که معتقدند با قدرت پیش بینی رفتار
افراد  ،می توان دقیقا از نظریه های گزینه های منطقی  ،استفاده نمود  .اما صرف نظر از آن که اعتقاد داشته باشیم
که پیش بینی رفتار فرد مهم تر از تشریح و توصیف انگیزه رفتار او می باشد  ،بهتر است به جای این که فقط یکی
از آن دو را به کار ببریم از هر دوی آن ها استفاده نمائی م .هدف روان شناسی سیاسی هم دقیقا همین است.
بسیار از بحث ها در علوم سیاسی به طور کلی و در روابط بین المللی به طور اخص شامل نظریا ت طرفداران
گزینه منطقی است و این دقیقا مقابل نظر پردازان و طرفداران روان شناسی است که از تشریح انگیزه های فرد
در رفتار او حمایت می نمایند .
در تحقیقات روان شناسی تجزیه و تحلیل و تشریح انگیزه های فردی از بسیاری جهات با علوم سیاسی تفاوت
دارد  .در حالی که برخی از روان شناسان عمدتا به تاثیر عوامل فرهنگی در ایجاد یک پدیده و یا نوعی از رفتار
اعتقاددارند  ،مع هذا اغلب روان شناسان شناختی ( روان شناسی فردی ) و روان شناسان اجتماعی تالش می کنند

Mandel
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 Game theory -1یک نظریه ریاضی است که طبق آن فرد بیشترین سود و یا منفعت و کم ترین
باخت را می جوید
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علل تحوالت و پدیده های جهانی را با توجه به شرایط و حاالت روحی انسانی کشف و تبیین نمایند  .البته این
بدان معنی نیست که روش های تحقیق در روان شناسی با روش های مطالعه و بررسی در سیستم انگیزه های
فردی در رفتار او ( که قبال توضیح داده شد ) مغایر با هم هستند  .به عکس چنین روش ها و الگو هائی در مراحل
مختلف تحقیق ،شواهدی را به دست می دهند که مخالف نظریه منطقی بودن انگیزه های فردی ( گزینه منطقی
) می باشند  .روان شناسی سیاسی هم می تواند مبنای اولیه و اساسی را برای درک چنین مسائل و موضوعات
مهمی فراهم آورد ه و مبدا و منشا تمایالت فرد  ،علل تصمیم گیری های او  ،ماهیت ارتباطات با دیگران  ،تاثیر
انگیزه و محرک های فرد در خصومت ورزی های او و باالخره تاثیر تفاوت های زیست شناسی (بیولوژیکی) و
اجتماعی در زن و مرد و در حالت های تهاجمی آنان را به دست داده و به خوبی نشان دهد.طرفداران تاثیر انگیزه
های روانی و روحی فرد در رفتار او با توجه به عوامل مذکور می توانند روش و سیستمی را ابداع کنند و البته
عوامل اجتماعی و فرهنگی را هم به آن اضافه کنند و در تحقیقات خود از آن بهره گیرند.
بی تردید الگو ها و مدل های تحقیقی در روان شناسی شدید ترین تضا د را با روش های مورد استفاده در
سیستم گزینه منطقی داشته اند  .اما از آنجا که روش گزینه منطقی موفقیت شایان و عمده ای در روان شناسی
سیاسی و یا حد اقل در علوم سیاسی داشته  ،لذا ر وش گزینه منطقی یک روش خوب و موفق ارزیابی شده است.
به همین جهت بسیار مهم است که حتی االمکان اختالفات اساسی و مهم میان روش های روان شناسی از میان
برداشته شود  . 3در واقع بسیاری از اختال فات موجود میان روش های روان شناسی به دلیل دور شدن روش های
روان شناسی از گزینه های منطقی به وجود آمده اند ؛ البته این نحوه کار کفه روش های گزینه منطقی را نسبت
به روش های روان شناسی سنگین کرده است  ،چون همیشه به طور غیر منصفانه ای روان شناسی را مجبور
ساخته برای اثبات نظریات خود دلیل و مدرک ارائه دهد و استدالل کند .گرچه گرایش به یکی از دو روش مذکور
بستگی به سلیقه و عقیده شخصی دارد  ،اما نباید فراموش کرد اختالفات ماهوی و اساسی در نظریات و فرضیه
های ارائه شده در دو سیستم گزینه منطقی و گزینه روانی وجود دارد .از آنجا که وجود این اختالفات در بررسی و
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مطالعات ما به منظور تعیین میزان درس تی و اثر آن ها در علل و انگیزه تصمیم گیری فرد و یا رفتار هائی که از
خود بروز می دهد اهمیت زیا دی دارد  ،به اختصار به اختالفات مذکور در این جا اشاره می گردد.
اوال تئوری های گزینه های منطقی نوعا روش هائی را پیشنهاد و ارائه می کنند که در آن چنین فرض می
شود که افراد منطقی با توجه به خواست ها و تمایالت اساسی خویش تصمیماتی می گیرند و یا رفتار ی می نمایند
که بیشترین سود و منفعت را برای آنان داشته باشد



در روش ها و نظریات روان شناسی به عکس  ،عقیده غالب

این است که افراد  ،انسان های پیچیده ای هستند که اغل ب رفتارشان به دالیل روحی و عاطفی ،منطق چندانی
ندارد .البته در این زمینه  ،نداشتن منطق نباید مساوی با رفتار غیر منطقی پنداشته شود( که البته ممکن است
چنین تصور شود که رفتار فرد به دور از واقعیت است ) .گزینه های منطقی  ،صرفا خود را محدود به تشریح رابطه
علت ها و معلول ها می نمایند و طبعا از این نظر  ،محدودیت هائی را برای خود ایجاد می کنند .به خصوص در
اغلب روش های سیستم گزینه های منطقی ،ماهیت عالقه ها و خواست هائی که یک فرد را ترغیب به کسب سود
و منفعت خود می نماید  ،مشخص نمی کند و در مورد آن بحثی نمی نماید  .با آن که طرفداران گزینه های
منطقی پاسخ می دهند که طرفداران گزینه های روانی نمی توانند نظریه ای بدهند  ،که منشا و اساس عالقه و
خواست ها و انتخاب فرد را مشخص سازد  ،مع هذا روان شنا سان کماکان بر این نظر و خواست خود پا بر جا
هستند که روش آن ها در صدد یاف تن پاسخی برای عالقه و خواست های فرد هستند  ،در حالی که روش گزینه
منطقی به ندرت به چنین کاری مبادرت کر ده است  .به عالوه با روش های تجربی روان شناسی مکانیزم ها و
راهکار هائی به دست می آید که می توان مسائل را به نحو مطلوبی مورد مطالعه و بررسی قرار داد .در روش
گزینه منطقی  ،عدم وجود یک تئوری یا نظریه در مورد منشا و ریشه خواست ها و تمایالت فرد  ،در موارد
بخصوصی مانع از آن می شود که به نتایج مورد نظر رسید و یا پدیده ای را تشریح نمود و این کمبود ،در مواقعی
که به علل و عوامل تغییر تمایالت و خواسته های انسان پرداخته می شود بیشتر احساس میگردد .
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ثانیا  ،از آنجا که اغلب گزینه ها ی منطقی منشا مادی دارند و اکثرا هم دارای ریشه اقتصادی هستند  ،لذا در
این سیستم بیشتر سعی می شود موضوعات زیادی در سطح کالن ساختار ی و بین المللی مورد تجزیه و تحلیل
قرا گیرند تا از این طر یق بتوان به تئور ی ها و نظریات کلی در مورد ارتباط میان عوامل و متغیر ها دست پیدا
کرد  به عالوه با آن که  ،سیستم گزینه های منطقی می تواند به اختالفات افراد بپردازد  ولی هرگز به این که
هر انسانی با انسان دیگر متفاوت است توجه زیادی مبذول نمی دارد .بسیاری از مشکالت  ،زمانی بروز می کند که
چنین تصور شود  ،اگر فردی به جای فرد دیگری گذارده شود  ،همان رفتار فرد قبلی را خواهد داشت و در همان
شرایط خاص و یکسان نتیجه یکسانی از رفتار او حاصل می گردد .باید گفت نه تنها افراد مختلف در شرایط
مختلف رفتار متفاوت دارند  بلکه افراد مشابه در شرایط یکسان می توانند رفتار متفاوتی از خود بروز دهند .در
سیستم گزینه منطقی چنین استدالل می شود که تفاوت در رفتار انسان ها به دلیل خواست ها و روحیات متفاوت
آنهاست و هیچ ارتباطی به ساختار انگیزه ها و روحی ندارد که واکنش های آنان را سبب شود .به عبار ت دیگر ،
با آنکه تمایالت و خواست های متفاوت افراد با ارزش های متفاوت منجر به گزینه های مغایر با هم از طرف آن ها
می شود  ،مع هذا فرض بر این است که همان افراد درک و فهم یکسانی از انگیزه ها دارند .افراد فقط دست به
انتخاب مغایر با دیگران می زنند برای این که ارزش متفاوتی که با سایر افراد دارند را باال ببرند و آن را به حد
اکثر برسانند .در سیستم گزینه منطقی این طور استدالل می شود که انسان ها به دنبال کسب بیشترین سود برای
خود هستند ؛ ولی به دالیل متعددی نمی توانند نتیجه مطلوب خود را به دست آورند ؛ اما آن ها هرگز از اقدام
در جهت باالبردن و به حد اکثر رساندن منافع خود غافل نخواهند ماند  .از این دیدگاه  ،توضیح این مطلب مشکل
است که چرا افراد و یا بازیگران منطقی  ،رفتار های خود ویرانگری نظیر اعتیاد به مواد مخدر از خود بروز می دهند
 ،بدون اینکه از منافع شخصی خود دست بکشند و یا از آن منافع فاصله بگیرند .وجود این گونه محدودیت ها در
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تحلیل های گزینه منطقی منجر به این شد تا " هولستی " در سال  9181چنین استدالل کند که الگوهای
ساختاری عقالئی و منطقی  ،به عنوان زیر بنای رفتار منطقی افراد می تواند منجر به این طرز فکر و عقیده
مغرورانه ( و یا به عبارتی قاطعانه ) شود که عوامل عاطفی ،و تصورات اشتباه در بروز حوادث بین المللی ،که در
گیری ها و جنگ ها را سبب میشود ،تاثیر و اهمیت زیادی ندارند.
در روش های روان شناسی نه تنها به پیچیدگی بسیار زیاد در انسان ها توجه می کند  ،بلکه از بسیاری جهات
دیگر با گزینه منطقی متفاوت است  .تفاوت دیگر میان سیستم گزینه ها ی منطقی و گزینه های روانی مربوط
به گرایش و تمایل آزادانه و اختیاری در روش تحقیقات است که در این خصوص بحث شد .روان شناسان سیاسی
به ویژه بر این اعتقاد هستند که محیط یا تاثیر محیط  ،عاملی است که توجه به آن در تحقیقات  ،امکان دست
یافتن به راه حل های موثر برای حل مشکالت اجتماعی را بیشتر می کند . هنگامی که علت یک آسیب روانی
در شرایط بخصوصی کامال مشخص می گردد در آن صورت می توان راهها و تکنیک های رفع و از میان بردن آن
را طرا حی و تدوین نمود .یکی از مثال های بارز این موضوع در روان شناسی سنتی و قدیمی  ،همان روانکاوی
است که به کار گرفته می شد .این نظریه توسط زیگموند فروید ارائه شد که معتقد است با پی بردن به علت درونی
و روانی می توان تظاهرات بیرونی رفتار را از میان برد و تسکین داد .هنگامی به مشکل روانی و درونی فرد پی برده
می شود ،آنگاه تغییرات مثبت در او آغاز می گردد  .این عقیده با استداللی که در گزینه منطقی می شود تفاوت
می کند  .چون در گزینه منطقی چنین فرض می شود که بیشتر افراد رفتارشان منطبق با منطق است ،زیرا انجام
این کار بیشتری ن سود و منفعت را نصیب آن ها می سا زد .این نظریه  ،دخالت این مکانیزم(گزینه منطقی ) را
غیر ضروری می پندارد ؛ چون دخالت عوامل بیرونی( که طبعا گزینه های منطقی در آن ها وجود دارد) ،در این
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روند را موجب حصول نتایج نا مطلوب می داند  ،اما محدودیت های ساختاری ،انگیزه هائی را به وجود می آورند
که می تواند موجب تداوم استراتژی های موثر و مفید گردد.
ثالثا روان شناسان سیاسی موظف هستند که تحقیقات تجربی انجام دهند  .این در حالی است که چنین امری در
مورد بعضی از جنبه های گزینه های منطقی هم وجود دارد  ،مع هذا اغلب تئوری های اقتصادی ،که بر اساس
کار و گزینه منطقی ساخته و پرداخته می شود ،بیش از آن که ماهیت تجربی داشته باشند جنبه نظری دارند .
جالب اینجاست  ،که دانشمندان علوم سیاسی که از قدیم استفاده از روان شناسی را به تمسخر گرفته و حقیر می
شمردند اغلب برای ساخت و پرداختن تئوری های خود به الگو های اقتصادی متوسل می شدند .به خصوص
"والتس" در سال  ، 9181نظریه ساختار روانی خود را بر اساس تئوری هائی که از اقتصاد خرد * اخذ کرده بود
تدوین نمود  .بسیاری از تئوری پردازان و آ ن هائی که به تاثیر بنیاد های اجتماعی بر رفتار اعتقاد دارند به همین
گونه عمل کرده اند  .اما به نظر می رسد واقعیتی را که این گروه از دانشمندان علوم سیاسی نمی توانند تشخیص
دهند این است که حساس ترین و مهم ترین بخش اقتصادی در حال حاضر تحت تاثیر رفتار فردی است  ،موضوعی
که اکثر نظریه پردازان اقتصاد خرد برای تئوری های خود از روش ها و متد ها ی روان شناسی فردی استفاده
کرده و به آن استناد می نمایند  .روان شناسان سیاسی به دلیل آن که این رشته را جالب می دانند ،حد اقل از
همه روش ها بهره می گیرند  .به عبارت دیگر ،در موقع لزوم به تجربه آزمایشگاهی روانی متوسل می شوند و اگر
الزم باشد اقدام به نظریه پردازی می نمایند و باالخره از رویداد ها و تجر بیاتی که با دنیای واقعیت ارتباط پیدا
می کند استفاده می کنند  .این طرز کار و روش ،در حقیقت در نظر گرفتن واقعیات بوده و ثابت کرده و به وضوح
نشان می دهد که یکی از ویژ گی های روان شناسی سیاسی  ،توجه و عالقه خاص این رشته به موضوعات و
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رویداد های واقعی در دنیای بیرونی است .اما از میان دو گزینه نظریه هنجاری و نظریه توصیفی ، نظریه پردازان
گزینه منطقی  ،عمدتا از نظریه هنجاری حمایت می کنند  ،حال آن که اغلب روان شناسان سیاسی  ،او لویت
نخست را به نظریه توصیفی می دهند .
نهایت این که  ،یکی دیگر از خصوصیا ت تعیین کننده روان شناسی سیاسی استفاده از روش های چند گانه
 است و بیش ا ز گزینه منطقی بر استفاده از متد لوژی چند جانبه تاکید دارد . 
در مدل ها و الگو های گزینه منطقی  ،به فرد به عنوان یک بازیگر منطقی نگریسته می شود  ،که منافع شخصی
و احساس رقابت در او ،در رفتارش منعکس می باشد ؛ روان شناسی  ،افراد را بیشتر با توجه به انگیزه ها و تمایالت
که نا همگون نیز هستند می نگرد و به آن توجه دارد  .در نتیجه  ،در مطالعه و تحقیقات  ،گزینه های منطقی
بیشتر از تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات انبوه برای دست یابی به یک تئوری انتزاعی یا اصول کلی و صوری
استفاده می کنند .روان شناسی سیاسی بیشتر عالقمند است از روش ها و متد های اصولی بیشتری بهره گیرد تا
بتواند از این طریق به روابط علت و معلولی میان پدیده ها دست یابد.
هدف از بحث باال این نیست که روش و گزینه منطقی نا مطلوب است  .به عکس  ،گزینه منطقی و نظریه بازی
( که قبال شرح آن رفت ) توانسته اند به اطالعات و معلومات قابل توجهی دست پیدا کنند و بینش های جالبی
در ارتبا ط با پدیده ها ئی از جمله نظریه دموکراسی صلح آمیز به دست دهند  .در واقع از همین طرق است که

 نظریه هنجاری به عمل و رفتار بهینه فرد توجه دارد که در آن 4فرد در پی منافع خود است در
حالی که نظریه توصیفی رابطه علیت میان عوامل درونی انسان و رفتار بیرونی او را توصیف وتبیین
می نماید .
Multiple Methods
Jervis 3393
Greenstein 3391 ; Sears 3393





نظریه یا تئوری انتزاعی 4عقیده و یا کیفیتی است که جز یا سمبل یک مفهوم کلی است و نشان
دهنده یک موقعیت و مورد خاص و عینی نمی باشد.
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روان شناسی و گزینه منطقی تفاوت پیدا می کنند  ،و شاید به خاطر همین تفاوت ها  ،در تشریح رویداد ها و
پیش بینی ها است که آن ها می توانند به نتایج عالی دست یابند  .اما روان شناسی سیاسی و گزینه منطقی
لزوما با یک دیگر نا همساز نیستند  به عکس ،هر یک از این دو ،مدل کار خود را با توجه به نظریات اساسی
مختلف در مورد طبیعت انسان و موضوعات مربوط به آن شروع کرده و ادامه می دهند ،در حالی که برخی از روان
شناسان استدالل کرده اند که هیچ الگوئی را نمی توان یافت که هم از نظر هنجاری و هم از نظر توصیفی دقیق
و کامل باشد( به این دو نظریه و تعریف و مفهوم آن در باال آن اشاره شد ) .بسیاری از اقتصاد دانان و نظریه
پردازان گزینه منطقی استدالل می کنند که روان شناسان سیاسی و طرفداران سیستم گزینه منطقی می توانند
با هم همگونی بیشتری پیدا کنند و این در صورتی میسر خواهد بود که در برخی از نظریات و تئوری های فایده
گرائی کالسیک و قدیمی ،که انعطاف نا پذیر می باشند و معموال نظریات جدید را نمی پذیرد تعدیل صورت
پذیرد.
روان شناسی سیاسی و الگوهای گزینه های منطقی در زمینه عملی و کاربردی هم نباید حتی اگر از نظر
تئوریک هم در تضاد با یکدیگر باشند در مقابل هم قرار گیرند  .دو الگو و سیستم مذکور حد اقل می توانند به دو
طریق با یکدیگر در هم ادغام شده و همساز شوند.
اوال  ،الگوها و روش های روان شناسی می تواند در تدوین تئوری ها و نظریاتی که به ریشه های عالیق و خواست
های افراد مربوط می گردد کمک زیادی بکند  .البته الزم است به این نکته توجه شود در گزینه های منطقی ،
تئوری های مذکور بدیهی و مسلم پنداشته می شوند  . ثانیا ممکن است انواع الگو ها ( اعم از روان شناسی و
منطقی ) در تحقیقات موضوعات مختلف مورد استفاده قرار گیرد .اگر یک نفر عالقمند باشد در زمینه روابط علت
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و معلولی  ،که میان تعداد زیادی از متغیر ها ی رفتاری وجود دارد  ،تحقیق و بررسی نماید ،بی تردید گزینه
منطقی می تواند مبانی تئوریک و نظری بسیار خوبی به او ارائه کند و متدولوژی پیشرفته و کاملی برای بررسی
رفتار ی پیشنهاد نماید .در واقع چنین به نظر می رسد گزینه منطقی بهترین روش و الگو برای پیش بینی رفتار
ها باشد از طرف دیگر  ،اگر کسی بیشتر عالقمند به درک وفهم عمیق متغیر ها و عواملی باشد که در رفتار یک
فرد  ،یادر به وجود آمدن یک حاد ثه و یا ایجاد یک موقعیت و یا اتخاذ تصمیمی موثر هستند  ،در آن صورت الگو
ها و متد های روان شناسی ممکن است مفید تر باشد  .بدیهی است بعضی از اختالفات از نوع عالقه محقق منشا
می گیرد.
نظیر این که یک نفر ممکن است به بررسی در مورد یک فرد و حادثه خاص عالقمند باشد و به عکس فرد دیگری
به پدیده ه ا و حوادث کلی و در مقیاس وسیع عالقه داشته باشد .تردیدی نیست تئوری ها و نظریا تی که شمول
کلی دارند ،نمی توانند صرفا بر اساس بررسی رفتار یک فرد به خصوص و یا حادثه خاصی تدوین گردند ،ولی
تدوین یک تئوری که شمول کلی و جامعیت داشته باشد زمانی ضرورت پیدا میکند که موارد متعددی از رفتار
ها و حوادث وجود داشته و زمینه برای تنظیم این گونه تئوری ها با ابعاد گوناگون فراهم باشد.
روش ها و دستور العمل ها برای تحقیقات آینده
هنوز در روان شناسی سیاسی زمینه های زیادی وجود دارند که با بصیرت و هوشمندی باید مورد تجزیه و تحلیل
و مطالعه قرار گیرند و نظریه ها ی جدید پر محتوی و عمیق تر بر اسا س آن ها تدوین و ارائه گردند .برخی از این
زمینه ها راه ها و روش های مهم وجالبی را برای تحقیقات آینده پیش روی می گذارند .من در آینده در این مورد
بحث خواهم کرد که چگونه با بهترین راهکار ها می توان مسائل و موضوعات مطروحه در روان شناسی سیاسی را
مورد مطالعه و تحقیق قرار داد  .حد اقل می توان چهار زمینه مهم را برای تحقیقات آینده در روان شناسی بر
شمرد.
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اوال ،باید هیجانات را مورد توجه خاص قرار داد  ،چون یافته های مربوط به هیجانات از جمله در علم اعصاب ، 
دقیقا تاثیری که آن ها بر انواع رفتار انسان ها و من جمله تصمیم گیری هادر عرصه سیاست داشته اند مورد
بررسی قرار می دهد .بی تردید این کار بیشتر از این جهت اهمیت دارد که توجه به این هیجانات می تواند بعدا
جهت انجام مطالعات بیشتر به منظور تدوین تئوری ها ی دقیق و واقعی در زمینه تصمیم گیری مهم در عرصه
سیاسی نقش و تاثیر مهمی داشته باشد.
ثانیا  ،باید به تاثیر متقابل فرد و گروه سیاسی و اجتماعی که به آن تعلق دارد توجه گردد  ،زیرا این کار  ،بینش و
آگاهی مهمی به وجود خواهد آورد تا درک کنیم انسان ها چگونه سیاسی می شوند  ،و یا چگونه است که بعضی
از نیرو های درونی انسان او را به سمت و سوئی سوق می دهد تا تکالیف و تعهدات خود را نسبت به گروهی که
بدان تعلق دارند نادیده گرفته و گروه خود را رها نماید ؛ و یا این که چگونه است که وفاداری و انجام تعهدات یک
فرد در قبال گروهی سیاسی و اجتماعی بر سایر جنبه های زندگی او تاثیر می گذارد .
ثالثا  ،به تصمیم گیری ها وکار ارزیابی این تصمیم گیری ها توجه خاص شود ؛ و در این زمینه تحقیق شود که
ماهیت و چارچوب فکری چه اثری بر یک تصمیم دارد ،رابطه میان آن چه به دست آمده و معیار اولیه و یا چیزی
که مورد نظر بوده چگونه است؟به عبارت دیگر تا چه اندازه خوا سته های یک فرد با رفتاری که داشته ،عملی
شده  ،همه این ها ،معیار و الگوی خوبی به وجود می آورد که در مقابل الگو های گزینه منطقی قرار میگیرند و
در نهایت الگو هائی برای تصمیم گیری ایجاد می نمایند  .با این کار می توان دامنه تحلیل و بررسی را گسترده تر
کرد و از بررسی رفتار فرد ی فراتر رفته و به بررسی رفتار گروهی پرداخت  .نهایت و چهارم این که با اتخاذ یک
روش مثبت روان شناسی در عرصه سیاست و تطبیق آن با شرایط واقعی و جدید می توان دید گاهی کلی در مورد
رهبری سیاسی و فعالیت های سیاسی به وجود آورد.

علم اعصاب  Neuroscienceاصطالحی است که امروز ه در برگیرنده همه رشته هائی است که
مستقیما سلسله اعصاب را مورد مطالعه قرار می دهد.
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از آنجا که فروید یک روان پزشک بود ( و البته تخصص در عصب شناسی داشت ) به علم روان شنا سی
عالقمند گردید .لذا سال هاست که در روان شناسی به ارتباطی که میان ذهن و فکر از یک سو و هیجانات و
احساسات از سوی دیگر وجود دارد توجه خاص می شود  .با پیشرفت بیشتر تکنو لوژی و نقش آن در بررسی ها
و مطالعات بیو لوژیکی و فعل و انفعاالت شیمیائی در نقاط عمیق تر ذهن و مغز انسان  ،رابطه میان فکر و
احساسات و هیجانات بیشتر و بیشتر آشکار تر شده و این روابط دقیق تر مورد توجه قرار می گیرد  .این تحقیقات
و مطالعات اساسی  ،ماال تصویر گسترده تری از چگونگی مکانیزم مغز انسان که افکار  ،احساسات را به وجود می
آورد و یا رفتار انسان و تعامل او با دنیای خارج را سبب می گردد ترسیم می کند .
چون در روان شناسی سیاسی از همان ابتدا  ،اهمیت و تاثیر هیجانات و احساسات بر رفتار انسان مورد تاکید و
توجه قرار گرفته است  ،لذا کار و مطالعات آکادمیک قابل توجهی در جهت تاکید بر تاثیر فعالیت های ذهنی بر
رفتار انسان انجام گرفته است  .همان گونه که پیشرفت در روان شناسی اعصاب  ،روان شناسان را ترغیب نمود ه
تا تاثیر و عم لکرد متقابل احساسات و فکر و ذهن را مجددا مورد توجه قرار داده و بدان عمل نمایند ،روان شناسی
سیاسی هم الزم است اهمیت و تاثیر قضاوت  ،تصمیم گیری و اقدام را در زمینه و حیطه سیاست مورد توجه و
عمل قرار دهد .مدت های طوالنی است که برخی نظرات افراطی وجود دارد که مدعی است  ،هیجانات و احساسات
جنبه غیر منطقی داشته و ماهیتا غیر قابل پیش بینی می باشند  .اما این بدان معنی نیست و یا دلیل بر این نمی
شود که هیجانات و احساسات پدیده ها ئی مخرب و مضر هستند و ارتباطی با سیاست ندارند؛ و یا این که نمی
توان آن ها را با یک روش آکاد میک و علمی مطالعه کرده و مورد تحقیق قرار داد  .حتی با آنکه تاثیر هیجانات در
سیاست  ،به خصوص خشم  ،حس انتقام و یا نفرت بسیار خطرناک است  ،اما هیچ کدام از این ها از تاثیر و اهمیت
هیجانات نمی کاهد  .در واقع از آنجا که هیجان در ایجاد نوسان و تحریک افکار عمومی مورد استفاده قرار می
گیرد  ،لذا تاثیرات سیاسی آن هم باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد .
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ثانیا  ،روان شناسان سیاسی باید توجه بیشتری به تاثیر متقابل فرد و گروه های سیاسی و اجتماعی که او به
آن ها تعلق دارد بنمایند  .توجه به تاثیر هیجانات می تواند مبنای محکمی برای رابطه میان روان شناسی فردی
و جامعه اطراف فرد ایجاد کند  .اگر قرار بر این باشد که روان شناسان سیاسی به رقابت با سیستم " گزینه منطقی
" بپردازند ،باید با بهره گیری از یافته های این رشته بتوانند به تاثیر متقابل پدیده ها و حوادث در سطح جهانی
بپ ردازند و یا به عبارت بهتر در سطح جهانی تعامالت استراتژیکی را مورد مطالعه قرار دهند  .روان شناسی سیاسی
باید مفاهیمی را از سیستم "بازی – تئوریک" به دست دهد و روش و سیستمی را ایجاد نماید که فرد را در تصمیم
گیری هایش در چارچوب گروهی که او بدان تعلق دارد ،و قط عا اهداف و ارزش های آن گروه با وی متفاوت است
،مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد .
انجام چنین کاری ممکن است اشکال مختلفی به خود بگیرد .چگونه است بعضی از افراد سخت مجذوب دنیای
سیاست می شوند ؛ در حالی که بسیاری دیگر کامال نسبت به سیاست بی تفاوت باقی می مانند؟ چه عاملی باعث
می شود افراد مجذوب موضوعات سیاسی شوند و این عالقه را برای بقیه دوره زندگی خود همچنان حفظ کنند ؟
چگونه است افرادی عالقه به سیاست و هر چه مربوط به آن می شودرا از دست می دهند ؟ آیا پاسخ هائی که به
سئواالت مذکور داده می شود  ،جنبه فردی داشته و یا به یک سازمان و یا سیستم ارتباط پیدا می کند و این که
آیا اصوال نوعی تعامل میان رهبری سیاسی  ،نوع رژیم سیاسی و یا روان شناختی فردی وجود دارد ؟ به عالوه باید
مطالعه شود چگونه جذابیت و فشار ها می تواند باور های فرد ،روحیه  ،اعمال و ارزش های او را تغییر دهد؟ مهم
تر این که  ،چگونه افراد در جهت خدمت و نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی بزرگتر  ،اختالفات خود را کنار می
گذارند و یا حل می کنند ؟ چگونه ارزش های شخصی تحت تاثیر ارزشهای جمعی از افراد قرار گرفته و در آن
متقابال تاثیر می گذارد ؟
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سوم این که تئوری آینده نگری



حد اقل شیوه دیگری را برای تجزیه و تحلیل ارزیابی ها  ،قضاوت ها و

تصمیم گیری های سیاسی ارائه می دهد( در این مورد به فصل سوم مراجعه کنید ) در روان شناسی سیاسی باید
شیوه جامع تری برای تصمیم گیری ها و اقدامات سیاسی به وجود آید که مبتنی بر استفاده حد اکثر از تئوری
آینده نگری باشد که واقعا الزم و ضروری است .با این ترتیب روشی در مقابل و یا به عبارت بهتر در مقابل روش
گزینه منطقی باید به وجود آید .موضوع مهم این است که ریشه ها و چهار چوب* مورد بررسی قرار گیرد .
موضوع مهم دیگر  ،نوع رابطه خاص میان وضع موجود ( منظور کار و یا رفتاری که واقعیت یافته ) و معیار و
چارچوب داوری ( معیار هائی که رفتار طبق آن باید انجام شود ) مشخص گردد و معلوم شود که اهداف و آمال با
توجه به ارزش های آن تا چه میزان محقق گردیده و صورت واقعیت بخود گرفته است.
چهارم این که  ،کار زیادی که در روان شناسی سیاسی شده این است که اخیرا توجهات از آسیب شناسی دور
شده و به روان شناسی رفتاری نزدیک شده است  .این کار که با هدایت و تحت سرپرستی مارتین سلیگمان



انجام شده است ،بیشتر روی جنبه های خوب ومثبت تکیه می کند  .در این روش به جای این که بر عوامل و
نکات منفی و اشتباه تاکید گردد ،که چرا مانع انجام کاری شده اند  ،بیشتر روی عوامل خوب و مثبت تاکید می
شود که می تواند در بهتر شدن و ادامه زندگی افراد و خوشبختی بیشتر آن ها تاثیر داشته باشد .از آن جا که
بیشترین تالش سیاسی برای بهبود کیفیت زندگی اکثریت مردم صورت می گیرد لذا اهداف روان شناسی سیاسی
و سیاست ،هر دو در همان جهت است و با یکدیگر سازگار است .بنا بر این ،کار مهم این است که نسبت به روان

در تئوری آینده نگری Prospective Theoryویژگی های فرد و یا گروه معلوم است و رفتار
بعدی آن ها برای مشخص ساختن اسباب و علل این رفتار مورد بررسی قرار می گیرد.


آثار بنياني كه چهار چوب داوري هم به آن گفته مي شود عبارت است Framing effect
از يك زمينه كلي است كه رويدادي خاص در آن اتفاق مي افتد و مورد داوري و ارزيابي
قرار ميگيرد
 Martin Seligman
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شناسی سیاسی با یک دید مثبت نگریسته شود  .چگونه سیاست و اقدامات سیاسی می تواند به بهبود زندگی
کسانی کمک کند که بر صاحبان قدرت تاثیر گذار هستند و هم تحت تاثیر آن ها می باشند؟
نهایتا خود آگاهی  بهترین سوخت برای موتور تحقیق است  .نطفه بسیاری از بینش های اولیه هم در روان شناسی
سیاسی و هم در علوم سیاسی توسط کسانی بسته شده که تحقیقی را که شروع کرده اند تحقیق از خود بود که
نشانه آگاهی آن ها بوده است .این " آینه خویشتن نگری " می تواند برای سئواالتی از قبیل این که دیگران چگونه
می توانند فکر  ،احساس و یا رفتار کنند نظر و ایده بسیار مفیدی می باشد.
کنجکاوی و غوررسی یک فرد در مورد رفتار خودش می تواند روابط میان متغیر ها و عوامل روانی او را ،
که زیر بنای فرضیه ها و تئوری های روان شناسی به شمار می آیند برای خود او مشخص سازد.به عالوه با استعانت
از روش "تحقیق از خود" و یا تجزیه وتحلیل "حاالت روانی خویش " به راحتی می توانیم انتظارات زیادی را که
از دیگران داریم و یا خصوصیات بزرگ نمایانه ای را که به آن ها نسبت می دهیم مورد تجزیه و تحلیل قرا دهیم
و در واقع به راحتی در یابیم تا چه اندازه این خصوصیات در مورد دیگران واقعیت دارد و در مورد آن ها مصداق
پیدا می کند.
این کتاب بر روش های چند گانه ای تاکید دارد که در آن سیاست و روان شناسی در عرصه روابط بین المللی در
تعامل با یک دیگر هستند و در هم تاثیر می گذارند و در عین حال با هم در ارتباط می باشند .بحث اساسی در
این چهار چوب این است که یک فرد می تواند تاثیر تعیین کننده ای بر تحوالت تاریخ و حوادث سیاسی جهان
بگذارد  .در هیچ یک از دیگر رشته ها و مباحث و تئوری های روابط بین المللی تا این اندازه و با این قوت و قدرت
به رابطه علییت میان پدیده ها و رفتار سیاسی از یک سو و آینده نگری رفتار های سیاسی از سوی دیگر پرداخته
نشده است .به عالوه  ،با استفاده از متد ها و تئوری های روان شناسی از یک سو و درک اقتضائات سیاسی از سوی
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دیگر  ،روان شناسان این امکان را پیدا می کنند تا به درک عمیق تری از پیچیدگی هائی که اساس روابط عوامل
درونی فرد و شرایط بیرونی او را تشکیل می دهد دست یابند
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