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فصل هفتم
روان شناسی گذشته و زندگی افراد
در همان اوايل كه روان شناسي سياسي مطرح شده و به اصطالح ااري اي رشهه غاا شده بدد ،بخش اعظم كاري
كه در اي رشهه انجام مي شد در مينه روان شناسي ندگي گذشهه افراد بدد .برخي ممك است اسهدالل كنند
كه روان شناسي ندگي به افراد بيشهر ا غن كه يك رشهه خاص علمي و يا محهدائي باشد ،يك روش و مهد به
شمار مي غيد .اما روان شناسي ندگي افراد عمداا روش هاي روان شناسي در مدرد با يگران صحنه سياسي را
ارائه مي كنند .روان شناسي ندگي نامه افراد رشهه خاصي و يا مدضدع خاصي ا ندگي نامه افراد و يا ااري

ندگي

هر فرد است كه صريحا مفاهيم ،اصدل و فرضيه هاي روان شناسي را به كار مي برد اادرك ما را ا افراد در گذشهه
و حال بيشهر وباال ببرد .االب اي

ندگي نامه ها يابيدگرافي ندعي رابطه مهقابل ميان فرد و محيط هاي سياسي و

اجهماعي و فرهنگي غن ها به وجدد مي غورند و ايجاد مي كنند ،در حالي كه برخي ،ا روان شناسي ندگي افراد
اي گدنه برداشت مي كنند  ،كه بيشهر روي محيط و ااري اجهماعي رشد و شناخت فرد ادجه و امركز دارد.واقعيت
اي است كه اي رشهه عميقا بر روان شناسي اكيه و ااكيد ميكند اا بهداند به ندعي اجزيه و احليل رواني ا
خصدصيات فرد برسد .در اينجا روان شناسي عمقي به هر فرضيه و ائدري اشاره دارد كه مبهني بر انگيزه ناخددغگاه
فرد مدرد مطالعه مي باشد ،اما در االب مدارد و در اصل و ريشه،علنا و صريحا ائدري ها و فرضيه هاي فرويد و يا
روان كاوي بدده است و ا غن ها منشا و ريشه گرفهه است .
فرضيه اصلي و اساسي در همه ندع روان شناسي ندگي افراد اعم ا اي كه علني و يا ايرعلني باشد اي
است كه خصدصيات فردي در ابيي

و در واقع ندع رفهار او ااثير مي گذارد و طبعاً در هر فرد نسبت به ديگري

اي خصدصيات مهفاوت است .بر خالف فرضيه هاي واقع بينانه در روابط بي المللي ،كه ساخهار محيط بي المللي،
االب و محيط بر فرد است  ،در روان شناسي ندگي نامه افراد معمدالً ا يك ندع روان شناسي خاص كار را شروع
مي كند كه  ،افراد و خصدصيات اير طبيعي و نامهعارف غنان  ،به صدرت و نحدي  ،هر چند نه قاطع ،بر نهايج كار
كه همان رفهار افراد باشد ااثير مي گذارد .سپس سئدالي كه مطرح مي شدد  ،اي است كه اا چه اندا ه و به چه
صدرت و نحده به خصدصي چني چيزي اافاق مي افهد  .بنابراي  ،ندگي نامه روان شناسي مي اداند بسيار مفيد
باشد و نظريه هائي را در مدرد اعامل ميان ساخهار اجهماعي و مكانيزم هاي رواني به منظدر اشريح نهايج سياسي
حاصل ا غن ارائه كند .
اي فصل بابررسي اجمالي ا ااري روان شناسي ندگي نامه افراد شروع مي شدد ،سپس با بحث در مدرد فرضيه
هاي اصلي كه مربدط به عمده كار در اي رشهه است ادامه پيدا مي كند  .كمك ها و انهقادااي كه به اي مهدولدژي
( ندگي نامه رواني افراد ) شده مدرد افحص قرار خداهد گرفت و سرانجام راهبردها براي انجام احقيقات اساسي
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مينه و نيز راه ها و روش هائي كه براي بهبدد و باال بردن كيفيت احقيق ال م است بررسي و

و محهدائي در اي
مطالعه خداهد شد .

سابقه و پيشينه
روان شناسي ندگي نامه در واقع االشي براي جسهجدي رابطه اافاقي و اصادفي ميان اجربيات طفدليت فرد و
رفهار او در دوره بلدغ و سني باال مي باشد  .كار فرويد به خصدص سنگ بنا و راه و روش را براي كار غينده روان
شناسي ندگي نامه به وجدد غورد  .فرويد معهقد بدد كه اجربيات و گذشهه فرد در كددكي ،به خصدص مسائل و
اضاد حل نشده ،غثار خدد را در اعمال و رفهار در سني باالار و غسيب شناسي رواني نشان مي دهد  .با اي ديدگاه،
مباني قدي و محكم ائدريك براي احقيقات روان شناسي ،ااريخچه ندگي شخصيت هاي سياسي در غينده به
دست غمده و به غگاهي محققي كمك كرد ه است .
اولي كار واقعي در مينه روان شناسي ندگي نامه كهاب يگمدند فرويد بنام لئدناردو داوينچي ،احقيقي
در مينه روان شناسي جنسي بدد .در دوره اي كه فرويد در حال ندشه اي كهاب بدد  ،مردم عالقه يادي به
ندگي نامه افراد مهم و بزرگ و مدفق داشهند .خدانندگان اي

ندگي نامه ها بر اي باور بددند كه مي ادانند

خصدصيات مثبت را كه در بزرگان وجدد دارد فرا گيرند و با اقليد ا غنان خدد را بهبدد واعهال بخشند  .فرويد در
اي اثر خدد به طدر اخص به دوران كددكي داوينچي و اثار بعدي غن در مساله جنسي اي هنرمند بزرگ ااري
پرداخهه و امركز كرده بدد .فرويد در اي كهاب خاطر نشان مي سا د داوينچي يك طفل نامشروع بدد كه سال
هاي اوليه كددكي خدد را با مادرش سپري كرد ،در حاليكه ا نفدذ و قدرت پدر محروم بدد .فرويد به بحث در مدرد
خدابي كه دا وينچي در مدرد يك پرنده خاص ديده و بعدا غن را با گد كرده بدد مي پردا د.البهه فرويد در ارجمه
واژه ا ايهاليائي كه به معني "پرنده مرده خدار" اشهباه كرده و به جاي غن بايد كلمه مرغ پرنده خدار كه چيزي
شبيه vallureمي باشد بكار برده مي شد  .فرويد روي اي نكهه يعني خداب داوينچي انگشت گذاردبدد  ،كه غن
پرنده دم خدد را در دهان وي گذاشهه بدد كه اي نشان دهنده ميل سركدب شده هم جنس گرائي است  .فرويد
در عي حال به افحص و بررسي ساير نشانه ها و عالئم نيز در شخص داوينچي پرداخهه است؛ نظيراي كه داوينچي
كم ار در غثار نقاشي خدد به ارسيم جزئيات اشريحي بدن نان مي پرداخت در حالي كه بر عكس در مدرد نقاشي
جزئيات اشريحي بدن مردان بيشهر كار مي كرد .فرويد هم براي ااييد صحت و حمايت ا نظريه خدد كه در باال
بدان اشاره شد ،اولي اعبيري كه ا اي خداب كرد  ،اي بدد كه غن را نشانه قدرت ميل هم جنس گرائي مي
دانست؛ همي روش داوينچي در نقاشي اشريحي بدن نان ومردان نيز وجدد داشت..
اجزيه و احليل فرويد ا داوينچي راه و روش و در واقع راهكار مهمي براي كار وفعاليت غينده روان
شناسي ندگي نامه پيش روي نهاد.فرويد صريحا و علنا با امايل به غسيب رساندن و يا ايده ال و بزرگ كردن يك
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فرد خددداري مي كرد  .به عالوه فرويد هميشه احهياط مي كرد و به ديگران ادصيه مي نمدد كه ا قضاوت در
مدرد يك فرد و يا ندگي او صرفا به يك سرن مهدسل نشدند ويا ا حصدل نهايج قطعي كه صرفا مبهني بر اطالعات
ناقص است احهرا نمايند .ولي دقيقا فرويد خدد امام اي اصدل و قداعد را در اراباط با مدضدعي كه براي غن االش
مي كرد و سعي مي نمدد اسهدالل منطقي درمدرد غن كند ير پا نهاد.
اسهدالل فرويد در اراباط با به وجدد غمدن امايل هم جنس گرائي منحصر به فرد در داوينچي صرفا به يك سرن
و يك عالمت اشاره كرده بدد و غن هم خداب نقاش بزرگ بدد .بدار ا غن اي سرن ونشانه و دليل هم ا صحت و
دقت كافي برخدردار نبدد.و به عالوه عنصر اصلي خداب نيز به اشهباه اعبير و ارجمه شده بدد ،كه غن ماهيت و
طبيعت خدد پرنده اي بددكه داوينچي در خداب ديده بدد .سرانجام اي كه فرويد يكباره ا اعبير خدد ا خداب
داوينچي به يك نهيجه قطعي رسيده بدد كه داوينچي امايالت هم جنس گرائي داشهه است  ".غندر سدن" –
 ) -Andrson 4991چني اظهارنظر كرد كه اعبير اشهباه ا خداب داوينچي مدجب بي ار ش شدن اجزيه واحليل
فرويد در مدرد اي نقاش بزرگ نمي شدد ،چدن احهماال فرويد به نهيجه مشابهي در مدرد معني و مفهدم خداب
رسيده بدد ،حهي اگر اي را قبدل كنيم كه او(فرويد) مي دانست كه در خداب داوينچي"مرغ پرنده خدار" و نه
"پرنده مرده خدار" بدده است " .غندرس " با اي اسهدالل در ضم بر اي اعهقاد است كه هيچ شاهد و دليلي
بر هم جنس گرا بددن داوينچي در دست نيست ،حهي اگر نهيجه اي كه فرويد گرفهه درست باشد و داوينچي
امايالت هم جنس گرايانه داشهه ،اي نهيجه گيري در كليت خدد بر اساس شداهد داليلي كه فرويد ارائه نمدده
قابل دفاع نيست .
كامال مشخص است فرويد ندگي داوينچي را ا منظر ائدري كلي خدد ،يعني به وجدد غمدن روان شناسي جنسي
،كه اعهقاد داشت در همه افراد هست ،مدرد بررسي قرارداده بدد .در اي ائدري اسهدالل مي شدد كه افراد ا مراحل
روحي و رواني مهعددي مي گذرند كه ابهدا با فعاليت جنسي كالمي غاا مي شدد و بدنبال كدشش براي كنهرل
مقعد مي غيد و منجر به عالقه به غلت اناسلي مرد شده  ،سپس وارد مرحله پنهاني قبل ا بلدغ مي شدد ،و سپس
اي حالت به اوج ادجه جنسي به غن مراحلي مي شدد كه چيزي در غن درگذشهه و در مراحل اكامل و به وجدد
غمدن امايل جنسي منع نشده است .در امام اي كار مطالعه و احقيق ،فرويد بر اهميت اجربيات بچگي فرد در
مراحل بعدي و به وجدد غمدن ميل جنسي كند و براهميت اساسي ميل جنسي در فعاليت هاي ندگي فرد ااييد
مي كند .گرچه ااكيد فرويد بر اي مساله ،به دليل عدم وجدد قداعد و دليل و مينه كافي جهت اعيي نادرست
بددن غن در اجربيات روان شناسي ،اعهبار و اهميت خدد را ا دست داده است ،اما هند ا نظر فرهنگي اي نظريه
نفدذ وسيعي داشهه و ااثير بسيار يادي در روانشناسي ندگي نامه داشهه است .
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در واقع عليرام نقائص و محدويت هاي كار فرويد در مينه داوينچي ،نفدذ و ااثير اوليه اورا در پيشرفت و گسهرش
روان شناسي پيشينه مي ادان يافت .در سال  4991م طالعه و بررسي در خصدص پيشينه ندگي شخصيت ها به
عمل غمد كه در غن اسهد الل و پيشنهاد مي شد چهارراهبرد مي اداند در مينه اجزيه و احليل پيشينه افراد مفيد
باشد .
-4درك و غگاهي ا اجربيات كددكي افراد به عندان عدامل اعيي كننده -9،احقيق و افحص در مدرد انگيزه هاي
ناخددغگاه براي رفهار افراد در دوران بلدغ و بزرگسالي-3 ،جسهجد براي عداقب و نهايج جبراني در فعاليت فرد (بدي
معني كه فرد چه كار ي يا فعاليهي مي كند اا جبران نقائص را در مراحل اكامل ميل جنسي جبران كند ) -1
بررسي عمل منطقي و عقالئي  .=Fearing 4991-واضح است كه حداقل سه راهبرد ا چهار راهبرد قديا منعكس
كننده و نشان دهنده فرضيات و ائدري هاي فرويد در خصدص ااثير اجربيات دوران طفدليت فرد در رفهار او در
مان بلدغ و بزرگسالي او مي باشد .
"اريك اريكسدن" – -Erik Erkisonيكي ا ائدري پردا ان مكهب جديد فرويد Neo Fre--idism-به اي
اعهقاد ندارد كه پيشرفت و اكامل و ادسعه روان شناخهي در دوران كددكي مهدقف مي شدد .همچني او معهقد
نيست كه اكامل ميل جنسي نسبت به ادسعه و گسهرش ساير عدامل اجهماعي در فرد امهيا و براري دارد
( ".)4999/4991اريكسدن" براي جبران و اصحيح اشهباهات و نقائصي كه معهقد بدد دريافهه هاي اوليه فرويد
وجدد داشت  ،هشت مرحله را براي رشد و ادسعه روحيه و شخصيت انسان قائل شده و مطرح نمدد و اسهدالل
مي كرد .اي هشت مرحله در طدل ندگي يك انسان صدرت مي گيرد و صرفاً در مرحله بلدغ ،ان طدر كه فرويد
ادعا كرده بدد ،به نقطه اوج و حداكثر خدد نمي رسد  .در هر مرحله ،يك اضاد اساسي براي فرد به وجدد مي غيد
كه بايد ان را ا بي ببرد و حل كند ،يك فرد مي اداند با مدفقيت با اي چالش و اضاد خدد روبرو شده و غن را ا
بي ببرد و به مرحله ديگر برسد يا اي كه در يك مرحله ا مراحل رشد و كامل خدد به دليل شكست براي رفع
مدفقيت غميز يك چالش مهم ثابت باقي بماند و به قدل معروف درجا بزند .مراحلي كه پيش رو نهاده ا ند ادي
شروع شده و به دوران كهدلت خهم مي شدد كه شامل اي مراحل است :
اعهماد در مقابل عدم اعهماد ،اخهيار در مقابل شرم ،و ارديد ابهكار در مقابل اقصير سعي و كدشش در مقابل
حقارت،هديت در مقابل عدم هديت  ،صميميت و نزديكي در مقابل انزوا  ،خالقيت در مقابل سكدت و ركدد و
انسجام در مقابل ياس و نااميدي“ .اريكسدن” نظرات و مباحث وسيع اري ا فرويد دارد كه عمداا روي اكامل
امايالت جنسي ااكيد داشت ،ولي در نظرات اي دو ،اداخل هم وجدد دارد .مراحلي را كه فرويد بدان قائل است
در پنج مرحله اوليه اريكسدن  ،هم در طفدليت و هم در كهدلت نيز ديده مي شدد و در واقع در غن وارد شده و
مدرد ادجه اساسي هر دوي غن ها است .بدي معني كه  :رابطه جنسي كالمي مشابه مسائلي است كه در اراباط
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با اعهماد و عدم اعهماد وجدد دارد -anality-كنهرل مقعد و يا

مهه به خشخاش گذاشه ،وارد جزئيات شدن

شبيه خددمخهاري و يا شرم و حياست  ،بلدغ و يا امركز روي آلت اناسلي و روابط جنسي نشان دهنده اضاد در
مقابل ابهكار و اقصير و كناه است ،ديركرد و كندي مان رشد مشابه خالقيت در مقابل احقير و احساس حقارت
است ،و غالت اناسلي و مشخص شدن غن به وضدح منعكس كننده هم بحران هديت و نيزاضاد ميان نزديكي و
صميميت و انزوا مي باشد .
"اريكسدن" در احقيقي كه انجام داده اا اعهبار و فدايد نظريااش را نشان دهد ندگي نامه برخي ا شخصيت هاي
مهم پرنفدذ ااري را انهخاب كرده اا بررسي و اجزيه و احليل كند كه چگدنه غن ها براي مقابله ور فع اي اضادهاي
اساسي ( كه در باال بدان اشاره شد ) ادانسهه اند مدفق شدند و يا ناكام مانده اند .مطالعه روي سه نفر ا اي افراد
 ،غگاهي و حقايقي را در مراحل مخهلف و رشد و اكامل ندگي سياسي غن ها به دست مي دهد  ،اي سه نفر
غدولف هيهلر ،ماراي لدار و گاندي هسهند
"اريكسدن" در احليل خدد راجع به هيهلر در كهاب" طفدليت و دوره ندگي"( سال ) 4939اي چني اسهدالل
مي كند كه غسيب شناسي ندگي هيهلر ا ناكامي و شكست اوليه او براي رفع مشكل در مرحله اكاملي غ ادي و
اخهيار در مقابل حيا و شك غاا شده و ريشه مي گيرد .اريكسدن مي گديد" غدولف جدان احت شرايط و انضباط
سخهي كه يك پدر بسيار خشك منضبط ايجاد كرده بدد قرارداشت  ،كه همان پدر هم خدد با ناكامي و شكست
شخصي و حرفه و شغلي مداجه بدد و ا غن رنج مي برد .چدن هيهلر قادر نشده بدد ندعي غ ادي و خددمخهاري
جدي در مراحل اوليه ندگي خدد به وجدد غورد ،لذا گرفهار عدم اعهماد به خدد وشك به شخصيت خدد در بقيه
مدت ندگي اش شد .كدشش ها و االش هاي هيهلر در اي جهت بدد اا بر اي عدم اعهماد به خديشه البه
كرده و به ندعي خددمخهاري و غ ادي و اسلط برنفس خديش برسد و به مردي مدفق و قدرامند ابديل شدد و به
اهداف جاه طلبانه سياسي خدد برسد.اما ناكامي او اي بدد كه واقعا نهدانست غ ادي و خدد مخهاري كافي در خدد
به وجدد غورد و درنهيجه همي باعث شد اا ا پيشرفت شخصي و اجهماعي و اكامل و رسيدن به مراحل ديگر
اكامل با ماند ،كه اگر اي پيشرفت و اكامل را مي كرد امكان داشت كه احساس همدردي و افاهم با ديگران پيدا
كند و در او ندعي احساس مسئدليت در قبال ديگران به وجدد غيد .
بحث "اريكسدن" در مدرد اهميت و بحران ايجاد هديت در مقابل سقدط يك فرد مدجب صدمه دن به
هديت و ا بي رفه غن مي شدد ،و اي مرحله اي است كه باالخص در اواخر دوران بلدغ و اوايل بزرگسالي حادث
مي گردد و اي چيزي است "اريكسدن" راجع به ندگي ماراي لدار روي غن ااكيد و امركز مي كند و اي مطلب
را در كار خدد احت عندان "هم رنگ جماعت شدن" مطرح مي نمايد ".ماراي لدار" در اوايل دهه سدم ندگي
در حي خداندن با گروه كليساي خدد ودر بالك كليسا سعي كرد خدد را هم ندا با گروه "كر" نشان دهد يك باره
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خشمگي شد .او به همي علت يك مرابه برروي كف بالك رفهه و فرياد د اي م نيسهم و اي كاررا در واكنش
نسبت خداندن قطعه اي كه به مارك 9:41معروف بدد ا خدد برو داد  .در اي قطعه مدسيقي چني حكايت
مي شدد كه پدري پسر خدد را قرباني عيسي مسيح مي كند .ماراي لدار يك كشيش كاادليك شد و اي كار
برخالف نظر پدرش بدد  ،كه مي خداست پسرش كار بههر و پردرغمد وكالت حقدقي را انهخاب كند و درس حقدق
بخداند ؛و در اي جا "اريكسدن" روي اهميت اضادي كه "لدار" ميان وظايف خدد نسبت به پدر مادي و يسهي و
يا " بيدلدژيكي "خدد و پدر روحاني خديش يعني خداوند داشهه است ااكيد و امركز مي كند ".اريكسدن" چني
اسهدالل مي كند كه "ماراي لدار" نفرت و عداوت و معارضه با قدرت را كه نسبت به پدرش احساس مي كرد به
مسائل بزرگ ار و كلي ار يعني خصدمت و عداوت با كليساي كاادليك و پدر معندي غن يعني پاپ سرايت داد و
منهقل نمدد ".ماراي لدار" پس ا مداي افكر و انديشه  ،و پس ا حادثه اي كه اافاق  ،و درباال ذكر غن رفت،
مخالفت معروف خدد را با كليساي كاادليك برشهه احري ر در غورد و غن را در جلدي كليسا در "ويهنبرگ" –
 -Wittenbergگذاشت و بدي ارايب اصالحات مذهبي و يا ايجاد پرواسهان راسبب گرديد .
"اريكسدن " اسهدالل مي كند كه دوره اي كه منجر به هم غوا ي " ماراي لدار " با دسهه كر شد و دوره
بعد ا غن براي ماراي جهت به وجددغور دن هديت خدد و قطع رابطه با و دور شدن ا پدرش بسيار اساسي و
حيااي بدد ،همان طدر كه اي دو دوره در بريدن او ا كليساي كاادليك نيز ااثير داشت و نقش مهم و حيااي ايفا
نمدد در واقع "ماراي لدار"
با شناخت و احساس مسئدليي كه نسبت به افكارو عقايد شخصي و هديت خدد داشت ،كه مسهقل ا پدرش بدد،
ادانست بخشي ا ااري را بسا د .اگر او نسبت به پدر خدد و پدر روحاني اش و عقايد غن وفادار مي ماند و همچني
به اعاليم كليساي كاادليك پاي بند مي بدد خيلي امكان داشت در قرن شانزدهم به عندان يك كشيش گمنام كه
كسي اورا نمي شناخت در غلمان ا دنيا مي رفت؛ و اما بافشاري كه ا يك طرف ادسط پدرش و كليسا وارد مي
امد و فشاري دروني كه به دليل انكار و عقايد و باورهايش داشت ا طرف ديگر مدجب شد او به يكباره وجددش ا
هم بپاشد ،كه امرو ه ما غن را يك اكان عصبي ميناميم ،و غن حالهي است كه ممك است مدجب بيماري رواني
شدد ".لدار" با اي اجربه و براي انسجام بخشيدن به ندگي خدد و عقايدو نيز رفهارش ،ادانست بحران هديهي
خدد را با مدفقيت ا بي ببرد .با اي كار خديش چهره ااري را دگرگدن ساخت و ااري سا شد .اي مرحله مدجب
شد مينه براي رشد و اكامل بعدي شخصيت و نيز كشف منديات دروني اش فراهم گردد.
بررسي "اريكسدن" در مدرد گاندي (در سال  )4999برمرحله بعدي اكامل و رشد انسان يعني خالقيت در مقابل
سكدن وايسهايي امركز دارد .اي بررسي به ادان و قدرت فردي اشاره دارد كه به نسل بعدي چيزي پس مي دهد
وبا مي گرداند ،و يا در عدض در يك جا مي ماند و نمي اداند رابطه اي ميان نسل ها برقرار سا د .بسياري ا افراد،
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اي ندع رابطه و يا روابط را ا طريق فر ندان و ندادگان خدد انجام مي دهند .اما حس اداوم و بقا نبايد محدود به
خانداده شدد .راه حل مدفقيت غميز در اي مرحله ،ندعي غرامش به وجدد مي غورد كه به يك فرد امكان مي دهد
كه با يك احساس غرامش و دوسهي كامل بميرد،و احساس انزوا و ندميدي ننمايد .
"اريكسدن" اسهدالل مي كند كه گاندي در مدرد مردم هند و غينده فر ندان هند اي گدنه مي اندشيد كه غن ها
ارثيه اي هسند كه اوا خدد به جاي مي گذارد  ،و لذا درصدد بدد هند را ا ير يدغ حكدمت بريهانيا خالص كند و
ندعي خالقيت در نسل بعدي و نيز رابطه با نسل غينده برقرار سا د .گاندي مي خداست چيزي ا خدد باقي بگذارد
 ،كه ارثيه اي ا صلح و غ ادي براي غنهائي باشد كه پيرو او هسهند .گاندي فردي بدد كه به ميزان ياد ا حكدمت
اسهعماري بريهانيا براي انجام احصيالت خدد و اجربيااي كه به دست غورده بدد اسهفاده كرده بدد ،و او ا قداني و
فرهنگ اسهعمارگران (بريهانيا )كه به غن كامال غگاهي داشت بهره برد اا سلطه غنان را بر كشدر خدد ا ميان بردارد.
ارثيه اي كه گاندي به جاي گذاشت  ،غ ادي مر دم هند ا حكدكت اسهعمارگري انگليس ا طريق نافرماني مدني
غرام بدد كه راهي را گشدد اا به مردم خدد سدد و منافعي را بدهد كه اي سدد ومنافع را ا امهيا ات طبقااي خدد
به دست غورده بدد  .اي راه حل مدفقيت غميز گاندي براي عبدر ا اي مرحله ا اكامل نه انها جايگاه بزرگ و
معهبري در فرهنگ و ااري هند براي او به وجدد غورد ،بلكه اي امكان را هم براي او ايجاد كرد اا با صداقت و
درسهي كه بيشهر ا نااميدي ياس بدد با اصدل اخالقي خدد مداجهه نمايد.كدشش هاي ار شمند "اريكسدن" در
احقيق و افحص اي گدنه بحران ها در روند اكامل ندگي مردان مهنفذ و بزرگ كمك بزرگي به ندگي نامه رواني
كرد .او كار خدد را با يك سلسله فرضيه ها و عقايد در مدرد چگدنگي اكامل انسان ها شروع كرد  ،و سپس غن ها
را ا طريق افحص چگدنگي بحران ها در مراحل مخهلف و غثاري كه اي بحران در مان هاي معي بر افراد خاص
مي گذاشت عمال به كار برد

فرضيه ها
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بخش عمده كار اوليه در ندگي نامه رواني و اكثر كارهائي كه اا كندن انجام گرفهه مبهني بر يك سلسله فرضيات
معيني است كه چگدنه اي مطالعات انجام مي شدد ،ا جمله اي كه كدام سداالت اهميت دارند كه پرسيده شدند؟
دنبال چه شداهد و داليلي بايد بدد؟ شايسهه است راجع به چه كسانس مطالعه و اجزيه و احليل صدرت گيرد و
چرا بعضي ا فرضيات ممك است ار شمند باشند وبعضي نباشند؟ ادوي كنندگان ندگي نامه ها بايد صراحت و
صداقت داشهه كه كدام فرضيات ،احقيقات و افحص را در مدرد يك فرد به طريق صحيح هدايت مي كند  ،يرا
اي فرضيات به غساني و خيلي سريع مي ادانند به جمع غوري اطالعات و اعبير وافسير غن ها و نهايج به دست
غمده ا غن گرايش و جههي بد هند كه چندان صحيح هم ممك است نباشند .
در اي جا مناسب است چهار فرضيه ساده و ابهدائي را به افصيل مدرد بررسي قرار دهيم-Glad 4913-:
اول غن كه علي رام ااكيد اوليه فرويد مبني بر احهرا ا گرايشااي كه در باال بدان اشاره شد ،كه البهه خدد او
بدان عمل نكرد ،بسياري ا ادوي كنندگان ندگي نامه هاي رواني بر اي اعهقاد هسهند كه "فرضيه شخصيت
فرد" مفيد اري عامل در اشريح رفهار غسيب ديده و يا رفهار ايده غل فرد به شمار مي رود.-Rogow 4999-
چني چيزي اي امايل و گرايش را به وجدد خداهد غورد كه نه انها روي چهره هاي سياسي امركز و ادجه شدد
،كه رفهار ظاهري اير منطقي يا رفهار شجاعانه اير معمدل دارند  ،بلكه روي جنبه هائي ا رفهار غن فرد  ،كه اي
خصدص يات را نيز ا خدد برو مي دهند امركز و اكيه شدد  .ا طرف ديگر  ،چني گرايشي مفهدم و معني هم
دارد و مهضم فايده است  ،چدن افرادي كه ما عالقمند يم روي غن ها بررسي و مطالعه كنيم  ،دقيقاً شخصيت
هاي جالب و هيجان انگيزي دارند  ،چدن غن ها به هر حال افراد عادي و طبيعي نيسهند  .ا طرف ديگر  ،گر چه
ممك است اي طبيعي باشد كه شخصيت افراد اير عادي قابل درك نباشد  ،مع هذا همي هم خدد جالب ار
بدده و بيشهر ادجهات را به خدد جلب مي نمايندو اي حالت در مدرد افراد عادي و معمدلي كه چندان جالب
ادجه هم نيسهند ممك است وجدد نداشهه باشد ،اما اي دليل بر غن نمي شدد كه فرض شدد افراد با شخصيت
جالب ادجه و جذاب به خاطر رفهار شجاعانه و يا نفدذپذير غنان جالب ار ا رفهار افراد عادي باشد كه برخدرد و
رفهارشان خيلي طبيعي و معمدلي است .در واقع هيچ دليل مهقني

وجدد ندارد كه فرض شدد يك فرد شاخص

ا نظر مطالعه روان شناسي پيشينه او جالب ار و بههر ا يك فرد عادي و طبيعي باشد .ضمنا محققي  ،براي درك
و فهم رفهار به ظاهر ايرمعمدل و مبالغه غميز نبايد درصدد يافه خصدصيات و يا امهيا ات مبالغه غميز بدده و لذا
ارايب شدند كه ساير خصدصيات معمدلي و يا اطالعات مربدط به ان را ناديده بگيرند .باالخره هرچه باشد وجدد
اطالعااي در مدرد علل به وجدد غمدن يك رفهار ايرمنطقي صرفا ماني به اشخيص علل يك رفهار كمك مي كند
كه اي اطالعات و اي خصدصيات در مدرد افراد ديگر كه دچار غسيب هاي رواني رفهار نبدده ويا غن شهامت و
خصدصيات افراد خاص شاخص را ندارند وجدد نداشهه باشد  .دوم غن كه يكي ا اهداف اي گدنه مطالعات ،االب
گرفه درس در مدرد رفهار افراد و ارائه راهكارها و راهبردها و يا ارائه راه هاي درمان براي كمك به افراد ديگر
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در غينده است ،كه در مدقعيت هاي مشابهي قرار مي كيرند  .اا بهدان به غن ها كمك نمدد و ا اشهباهااي كه
ممك است مراكب شدند جلد گيري نمدد .اگر محققي بهداند ا گذشهه درس بيامد ند اا غينده را بههر كنند
رهبران جديد ممك است بهداند ا مشكالاي كه اسالف غن ها گرفهار غن بددند احهرا نمايند .در بسياري ا شرايط
چني امري هدف درست و قابل احسيني است .مثال اگر يك ندع شغل و يا كار بخصدص و معي مدجب به وجدد
غمدن انش و ناراحهي مي شدد ،شايد خط مشي هاي جديد ي در مدرد اسهخدام افرادي اعيي و ااخاذ گردد كه
غمادگي و اناسب بيشهري با اي گدنه كارها داشهه باشند و كمك بيشه ري به اي افراد شدد كه ا ميزان ااثير
منفي و نامطلدب اي كار سخت و مشكل بر غن ها بكاهد .مثال ديگر نيز در اي مدرد مفيد فايده است .دليل
اصلي اسهفاده ا اطالعااي كه ا است هدش در اسهخدام افراد در اراش به غمده اي بدده كه افراد را در كارهائي
بگمارند كه با م هارت ها و ادانائي هاي غن ها اناسب و همخداني داشهه باشد .
اما االب اوقات اشابه شرايط كه مدجب مي شدد چيزهاي ديگري بر ندگي نامه ااثير بگذارد اي است
كه احهمال دارد اي اشابه مدجب گمراهي و انحراف كار احقيق شدد.چني چيزي ممك است به دو صدرت اافاق
بيفهد :اول غن كه ممك است مشاال سياسي معيني ،افراد را در معرض بيماري ها رواني خاصي مانند افسردگي
قراردهد .اما مثال ممك است اي مدرد هم وجدد داشهه باشد  ،كه افراد عالقه مند به سياست احهماال ا مشكالاي
نظير خدد شيفهگي -Narcisism-هم رنج ببرند .خدد شيفهگي شديد در افراد با غسيب پذيري ان ها در مشاال
سياسي ،مشكلي نيست كه احهماال با يك درمان ساده رواني ا ميان برود؛ دوم غن كه اسهفاده و به كاربردن درس
ها و اجربيااي كه راجع به يك فرد بدست غمده در مدرد فرد ديگر در شرايط و مان ديگر نيز صحيح و مناسب
نمي رسد .روشي كه يك فرد معي با انش و اسهرس مقابله ميكند منحصر به خدد اوست ،حهي اگر غن انش و
اسهرس در دنياي خارج ا خدد او مدرد مشابهي داشهه باشد .بعضي ا افراد عالقه وافري به هيجان دارند و به دنبال
هيجان هسهند و اجربيااي كه ادام با هيجان باشد را دوست دارند ،ولي گروهي ديگر هسهند كه ا هيجان و
مسائلي كه هيجان ادليد كند نگران هسهند و ا غن نفرت دارند .اي كه يك فرد ،واكنش خاص نشان مي دهد
ممك است در مدرد اي كه فرد ديگري چگدنه در همان شرايط ،واكنشي ا خديش نشان مي دهد اطالعات چندان
يادي در اخهيار نمي گذارد .ادوي كنندگان ندگي نامه رواني  ،قطعاً مي ادانند روش هاي خاص براي واكنش
يك فرد را در مقابل انش ها اشريح كرده و ادضيح دهند .اما اي اشريح و به اصطالح اندير ممك است درسي
براي غينده به ما ندهد كه مدرد نظر يك محقق و يا خداننده باشد .
سدم اي كه االب ادوي كنندگان ندگي نامه رواني روي جنبه هاي خاص و اير عادي فرد ادجه و امركز دارند
 .همانطدر كه "گري اشهاي " –  -Greenstein 4999مي نديسد جريانات و نهادهاي سياسي ا طريق سا مان
هاي انساني و يا ادسط ان ها كار و فعاليت مي كنند ،و خيلي خدب و جالب خداهد بدد اگر ان ها احت ااثير ثروت
و امدال ،كه يك فرد را ا ديگري مهمايز مي سا د ،قرار نگيرند  .در اينجاست كه هم نظرات و هم مشكالت مربدط
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به ندگي نامه هاي رواني به طدر كلي مطرح مي شدند .بر خالف نظر واقع گرايان كه معهقدند ساخهار محيط به
صدراي رفهار فرد را محدود مي كند كه ااثير شخصيت فرد را ا بي مي برد  .نظرات ادوي كنندگان ندگي نامه
رواني بر اي اساس و پايه قرار دارد كه افراد بر غثار و نهايجي كه مشخص و قابل افحص و پيگيري هسهند نفدذ و
ااثير دارند .
مشكل ،ماني در مشخص كردن و افكيك راه كارها برو مي كند  ،كه يك فرد خاص ا يك فرد ديگر مهمايز مي
شدد  .اما اگر چناچه فرد در همان شرايط مشابه و در مان معيني قرار نداشهه باشد ممك است هرگز نهدان به
ماهيت اير واقعي بددن چيزي كه اافاق افهاده پي برد .همچني اير ممك است كه پي برد،غن فرد در شرايط
ديگر و در مان ديگري چگدنه ممك بدد عكس العمل نشان مي داده است  .اي واقعيات مدجب مي شدد ادجه
به خصدصيات اير عادي منحصر فرد در يك فرد جلب شدد و االب غن چيزي كه حالت اير عادي دارد مدجب
صدمات غسيب شناسي هم مي شدد .اما اوضاع و احدال و شرايط هم در مدرد رفهار يك فرد در ااثيري كه در رفهار
او دارد را نبايد فرامدش كرد .اعامل ميان فرد و محيط او مي اداند واكنش هاي جالب و گاه اير عادي به وجدد
غ ورد كه شايسهه بررسي و مطالعه مي باشد .احقيقات و مطالعات سنهي كه در مدرد يك فرد منحصر به فرد انجام
مي شدد لزوما نهايج غن در امام رشهه هاي روان شناسي ديگر جايگاهي ندارد و نمي اداند در مدرد ساير افراد نيز
مصداق داشهه باشد  .روش هاي روان پديائي نيز به احهمال ياد با اي طر فكر مشابهت دارند .بسياري ا احقيقات
در مدرد افراد بر جنبه هاي روان شناسي شناخهي كه در جريان اصميم گيري افراد ااثير دارد ااكيد مي نمايد-
 .-Jervis4919 – Mc Dermott4991در احليل ها در مدرد اي كه اكثر مردم در يك شرايط خاص ،چگدنه
در مقابل يك فرد خاص رفهار و عمل مي كنند بيشهر اي مدضدع دنبال مي شدد كه افراد چه وجدد اشهراكي با
هم دارند و لذا درصدد اي نيست كه وجده افهراق افراد را جسهجد نمايد .
اما االب نديسندگان ندگي رواني مايل هسهند روش هاي )ideographicمنظدر ا ايئد گرافيك بررسي و مطالعه
رفهار و عقايد فرد در يك مينه خاص است)را در مطالعه رفهار افراد مدرد اسهفاده قرار دهند .
سرانجام اي كه اي مطالعات به صدراي انجام مي شدند كه در مقايسه و در واقع رقابت با ساير احقيقات بدده و
ممك است بيشهر ماهيهي سياسي و اجهماعي داشهه باشند .چني چيزي اا حدودي به گرايشااي بسهگي دارد
 ،كه ا خدد روش هاي روان كاوي منشا مي گيرد .ا بسياري جهات ،بحث اصلي در اجزيه و احليل هاي فرويد
واقعي و صحيح است؛ بدي معني اگر كسي با نهايج به دست غمده ا احقيقات مخالفت ور د ،طرفداران نهايج
حاصله ا غن احقيقات اي طدر اسهدالل مي كنند كه غن فرد مخالف ،حالت "دفاعي" به خدد گرفهه يا نمي اداند
درك كند كه انگيزه هاي شخصي چگدنه مي ادانند وارد صحنه و مينه سياسي شدند-Lasswell4931-.
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اما پيدا كردن دليل و يافه علت به همي جا محدود نمي شدد  .نهايج حاصله ا يك احقيق به ندرت معلدل
داليل ساده هسهند .االب مدارد وضع به اي صدرت است كه انگيزه هاي سياسي و روان شناسي با هم عمل مي
كنند اا يك نهيجه مركب را به وجدد غورند .افكيك ان نهايج احهياج به يافه مداردي دارد كه پيش بيني الگدها
براي ان ها با يكديگر مهفاوت باشند .در شرايطي كه ممك است ال م نباشد يك ندع احقيق و اشريح را نسبت به
ديگري ارجح و بههر القي نمدد بايد دقت به عمل ايد كه احقيقات و ابي هاي ديگر در مدرد نهايج مخهلف و
رفهارهاي افراد را ا اجزيه و احليل ها افكيك نكرده و جدا ننمدد .ممك است شخصيت فرد بر نهايج احقيقات
ااثير گذار باشد .اما ااثير شخصيت در يك محيط و شرايط اجهماعي و سياسي معي و خاص صدرت مي گيرد و
در واقع بايد گفت كه فقط مي ادان ان را با ناديده گرفه درك عميق احساس فرد ،ااثير و باالخره احساس وي
در دنياي اطراف او و ونهايت انگيزه هاي بيروني او انجام داد.

كمك ها
بسياري ا اي فرضيه هاي اساسي ممك است منجر به ادجه بيش ا اندا ه و يا اعبيرات و افسيرهاي سطحي
شدند معذالك ندگي نامه رواني كمك هاي يادي در اراباط با روش ساخه شخصيت هاي سياسي و رفهار انها
كرده اند .قبل ا ان كه بطدر اخص و اجمال به بحث در اي مدرد پرداخهه شدد ،شايسهه است به چهار كمك
بزرگي كه ندگي نامه هاي رواني كرده اند اشاره گردد- Glad 4913-.
اول ان كه ندگي نامه هاي رواني به روش ساخه اهميت ااثير نقش فرد ويا يك شخصيت سياسي در كارهاي
او و نهايج حاصله ا احقيقات كمك فراواني كرده است .به خصدص احقيقااي كه در خصدص رابطه ميان شخصيت
فرد و نقش او و طر عمل او انجام شده ،نشان داده كه اا چه اندا ه شخصيت فرد با طر عمل و كار او اناسب
داشهه و ادانسهه بر احهمال مدفقيت و شكست او در كار مدثر باشد  .مثال"باربر" – -Barber 4919رابطه ميان
شخصيت و طر عمل روساي جمهدري مهعددي را در امريكا نشان داده و اي كار را با ادصيف اسلدب ان ها و
خصدصيات ديگر شان مانند فعال بددن و منفعل بددن ،مثبت و منفي بددن نشان داده است .
"گالد "در سال  4999عملكرد رهبران در دوران حكدمت ان ها را به" سا گاري"" ،عدم سا گاري" و يا" نداوري
"اقسيم و ادصيف نمدده است .چني اقسيم بندي ممك است به ايجاد راه هاي جديد براي احقيق و بررسي
شخصيت رهبري به طدر وسيع كمك كند ،حهي اگر افراد خاصي كه مدرد احقيق هسهند اشابهي با كساني كه
حكدمت را در دست دارند نداشهه باشند .
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دوم اي كه  ،ندگينامه رواني ادانسهه است رابطه ميان طر فكر و شخصيت فرد با مطالعه و احقيق منظم در مدرد
ماهيت خاص و عداقب و نهايج بينش و عقايد يك فرد سياسي را مشخص كرده و به روش شدن ان كمك كند.
چدن ماهيت رابطه ميان بينش ها و رفهار پيچيده است ،لذا بررسي و مطالعه چگدنگي ااثير و نفدذ ار ش هاي
يك رهبر سياسي بر اعمال و رفهار او و اسهرااژي هاي وي مي اداند اعمال و طر فكر و طر كار او را كه در دوران
حكدمت او اافاق افهاده و اكرارمي شدد ابيي نمايد .ار ش هاي قدي "وودرو ويلسدن" كه مبهني بر اسهقالل و
اعهماد به نفس او در اص ميم گيري بدد شديدا در اكميل و ادوي طرح چهار ماده اي او براي برقراري صلح بعد ا
جنگ جهاني مدثر بدد ،يا بينش جهاني پايدار رونالد ريگان در اراباط با كمدنيسم ،در سياست هاي خاص دولت او
نسبت به كنهرل اسليحات كامالً واضح و اشكار است –.-Skinner et.al 9114 ; McDermott9119a
سدم  ،ندگينامه رواني لزوم بررسي و مطالعه رابطه ميان بينش و اجهماعي شدن را با امركز بر سدابق اجهماعي و
سياسي و اكامل بينش يك فرد اير قابل اجهناب مي سا د .
با مشخص شدن عداملي نظير محيط سياسي ،كه فرد در ان پرورش يافهه ،اجربيات سياسي كه او با نبدغ فكري و
يا به طدر نسبي به دست اورده و ماهيت و نهايج اولي مدفقيت يا شكست سياسي او  ،جنبه هاي اجهماعي شدن
بينش سياسي او در روند اكامل و رشد افكر او نمايان و روش مي گردد .مثال" باربر" در سال  4919چني اظهار
عقيده نمدد كه سياست مداران االش مي كنند شرايط جديدي پس ا اولي مدفقيت سياسي و يا روياروئي با يك
مشكل سيا سي براي ندگي اينده خدد به وجدداورند .بينش هاي سياسي ،نظير امايل به جنگ ممك است در
طدل ندگي يك نسل شكل پيدا كند و به وجدد غيد در حالي كه بعضي ا بينش هاي سياسي ديگر او ممك
است ناشي ا مشكالت روحي وي باشد .
اي ااثيرات مي اداند نفدذ عميقي بر اهداف و انهظارات بعدي او داشهه و نيز به ابيي و اشريح اكرار الگدي رفهاري
كمك كند .
اخر اي كه يك ندگي نامه رواني مي اداند ريشه هاي ناراحهي رواني فرد را در رابطه سياسي او مشخص سا د.
با بررسي و افحص وابسهگي شخصي و جنسي فرد و نيز گذشهه او ،ندگينامه رواني مي اداند عناصر و عدامل و
هيجاني را بر مال ساخهه و مشخص نمايد .چدن احساس االبا عنصري است كه در اجزيه و احليل سياسي ناديده
گرفهه مي شدد .ندگي نديسان رواني االب به روابط احساسي افراد و عقايد سياسي و ايدئدلدژيكي انان ادجه مي
كنند  ،كه مي اداند عاملي را به وجدد اورد كه اكثر اوقات در ندگينامه هاي سياسي مدرد ادجه واقع نشده است
.احساسات و هيجانات مدجب رابطه و وابسهگي ،انفر و بي عالقگي ،ارس و ايجاد امايل و عالقه مي شدد و اي
محرك ها و يا انگيزه ها لزوماً باعث مي شدند ر اجع به رفهاري كه ظاهرا اير منطقي به نظر مي رسد بيشهر ادر

13
www.asrdiplomacy.ir

رسي و بيشهر راجع به ان ادضيح و اشريح به عمل ايد .مداردي خاص كه به كار احقيق كمك هاي يادي كرده
اند
شايد بههري و مدثراري

ندگي نامه رواني كه ااكندن ندشهه شده است مربدط به وودرو ويلسدن و سرهنگ هاوس

( سرهنگ هاوس يك سياسهمدار با هدش و ا مشاوري

مدرد اعهماد و نزديك وودرو ويلسدن به شمار مي رفت و

در ويلسدن نفدذ خاصي داشت و به نظرات او اهميت يادي مي داد و در اصميم گيري هايش ملحدظ مي كرد)
در سال  4999باشد كه ادسط الكساندو جدرج و جرليت جدرج به رشهه احرير در امده است اي كار اوليه بررسي
روان پديائي دقيقي ا ندگي و شغل و مشي سياسي ويلسدن به عمل اورده است اي محقق به خصدص به اي
مدضدع پرداخهه اند كه ويلسدن به شدت ا اي كه اابع محض و ير نظر پدر كمال طلب و سخت گيريش كه يك
كشيش و واعظ كليسا بدده قرار داشهه ناراحت و خشمگي بدد .اي دو محقق چني اظهار نظر مي كنند كه عدم
مدفقيت و شكست ويلسدن در خداندن و ندشه اا س يا ده سالگي دليل عمده و با ده مشكالت احساسي او به
طدر كلي و خددسري و لجاجت اوبه طدر اخص بدده است .غن ها مدعي هسهند و در واقع چني اظهار نظر مي
كنند كه احساس بي اعهباري كه ويلسدن بطدر مزم در درون خدد داشهه و نيز خشم سركدفهه او نسبت به پدرش
مدجب الگدهاي رفهاري او گرديد .اي رفهار ها همراه با شكست و عدم مدفقيت هايش در امام طدل ندگي ويلسدن
بدد .اي دو محقق ندگي سياسي و كاري ويلسدن را ا قبل ا اي كه به رياست دانشگاه "پرينسهدن " منصدب
شدد دنبال كرده و ا جمله مبار ه او با "دي فراست" در غن دانشگاه در مدرد برنامه پيشنهادي او در مدرد مقر
و خدابگاه دانشگاه ،اا نا كامي در به اصديب رساندن پيشنهادش براي ااسيس جامعه ملل ادسط سناي غمريكا
مدرد پيگيري و بررسي قرارداده اند .دو محقق مذكدر با اشريح جزئيات دقيق نشان داده اند كه چگدنه ويلسدن
براي جبران احساس بي اعهباري و بي ار شي دروني خديش ادانست نيرو و قدراي پيدا كند كه اورا به طرف كسب
قدرت حركت داد كه البهه همي امر هم مدجب شد به مدفقيت هاي سياسي فراوان دست پيدا كند .ا طرف ديگر
چدن نمي ادانست هرگدنه مانع و خدشه اي را كه بر سرراه اراده و خداست او قرار داشت احمل نمايد لذا با هرگدنه
سا ش و ادافق به خصدص با چهره هاي سياسي قدرامند مذكر بر سر برنامه هاي سياسي مخالف بدد و در واقع
مانع غن ها مي شد و همي امر هم مدجب شد كه در نهايت مدجب شكست هاي قابل ادجه او هم در دانشگاه
"پرينسهدن" و هم به عندان رئيس جمهدري اياالت مهحده غمريكا شدد .اعبير و اشريحي كه "جدرج ها " ( دو
محقق) ا ندگي ويلسدن به عمل غورند در ميان كساني كه مي خداسهند رئيس جمهدر سابق غمريكا را در جايگاه
و مدقعيت مثبت اري قرار دهند بحث هاي پرسروصداو جنجالي به وجدد غورد ".غندرسدن " و "لينك " –
 -Anderson and Link 4991چني اسهدالل كردند كه منشا مشكالت  ،ماهيت روان شناخهي نداشت بلكه
ماهيت جسمي بدده است .غن ها بحران ها ئي كه در طدل ندگي كاري و سياسي "ويلسدن " به وجدد غمده و
مدجب يك سلسله حمالت قلبي در اواخر سال  4999شد بررسي كردند كه اي حمالت قلبي ادامه پيدا كرد اا
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اي كه سرانجام غخري حمله قلبي او در سال  4991اافاق افهاد كه مدجب مرگ او شد .اولي حمله قلبي او در
سال  4999به طدر قابل ادجهي مدجب ضعف جسماني او شد ،گرچه اي حمله قلبي اورافلج نساخت ولي دست
راست او را ا كار انداخت و حمله قلبي ديگري كه درسال  4919عارض اوشد اقريبا چشم چپ اورانابينا ساخت.
"جدرج ها اي نظر را كه غن چه برسرويلسدن غمده حمالت قلبي بدده و يا اي كه ناسا گاري و سخت گيري
هاي او درسياست صرفا ناشي ا بيماريهاي جسمي بدده را كامالرد مي كنند. .بسياري ا بحث هاي علمي كه بعدا
ا اي مدرد به عمل غمده حدل مساله منشا ناسا گاري ويلسدن در مدرد پيشنهاد او براي اصديب اشكيل جامعه
ملل و عدم مدفقيت وي در ادافق با "هنري كابدت الج" –  -Henry cabot Lodgeبر سر شكل نهائي اي
سا مان بدده است – " .-Trucker 4911, Weishien 4993 ,post 4993مارمدر"،-Marmor 4991 -
چشم پزشك دانشگاه اسهانفدرد ،به نكهه مهمي اشاره مي كند .اوال بسياري ا بيماريها و نااداني ها و نه (لزوما
حمالت قلبي) مي اداند مدجب واكنش هاي احساسي ورواني گردد.گرفهگي شريان ها و باال رفه س مي اداند
عقايد و نشانه هاورفهار هاي شخصيهي را ا قبل به وجدد غورد .در حالي كه حهي در همي

حالت قدرت شناخت

و رواني فرد هيچ گدنه اغييري پيدا نكرده و مي ادانند دست نخدرده باقي بمانند.چني اظهار نظري به مالحظه
مهمي در امام ندگي نامه هاي رواني اشاره مي كند كه در غن عدامل رواني مهعدد و درعي حال مسهقلي در
رفهار فرد وجدد دارد،لذا ال يحهمل است كه صرفا يك علت ساده را بهدان مسهند قرارداد و ا غن براي اشريح و
ابيي پديده بزرگ و پيچيده اي مانند شكست اصديب اليحه جامعه ملل در سناي غمريكا اسهفاده كرد  ،غن هم
به خصدص در شرايطي كه افراد مسهعد ديگري در غن ااثير داشهه اند  ،و مالحظات سياسي و روابط ميان اي
افراد و افراد ديگر در غن ذيمدخل بددند .اما اسهناد به بعضي علل كه مدجب حمالت قلبي ويلسدن شده بحث و
نظر دو محقق (جدرج ها ) را در مدرد فعل وانفعاالت و جريانات احساسي دروني و رواني ويلسدن ير سئدال برده
وبي اعهبار مي سا د .
بيشهري مدضدعااي كه در مدرد بحث ها راجع به شخصيت افراد به خصدص اهميت دارد ،جايگاه و مدقعيت غن
ها در ااري است .ندگي نامه نديسان االب به خاطر كاري كه روي ندشه

ندگي نامه افراد مي كنند معروف و

معهبر شده و شناخهه مي شدند  ،و ممك است عالقه اي نداشهه باشند كه اعابير و افاسير احقير غميزي كه در
مدرد كار غن ها مي شدد بي پاس بماند و در مقابل غن واكنشي نشان داده نشدد .مثال در بحثي كه "لينك" در
مخالفت بانظرات "جدرج ها" دارد فرضيه ناگفهه اي است كه بههر است ويلسدن به يك بيماري جسمي مانند
حمله قلبي رنج مبهال شدد اا اي كه ا يك ناراحهي احساسي مانند احساس بي اعهباري و عدم احهرام به خديش
رنج ببرد .خدب است چني فكر شدد كه داليلي كه در مدرد اعبير و افسير سالمهي رواني ارائه مي شدد بيانگر
دوره اي است كه ان اعبير و افسير در غن ندشهه ومنهشر شده ،اما حهي در حال حاضر هم در افسيرهاي سياسي
هند چني اصدر مي شدد كه غن قدر كه بيماري و ناراحهي رواني خدد در وضع و حالت و رفهار يك رهبر مدثراست،
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ناراحهي هاي جسماني او چني ااثيري ندارد و در نهيجه درست ار وصحيح ار است كه گفهه شدد در ايجاد
ناراحهي يك رهبر ،علل رواني را در اولديت نسبت به علل جسمي او قرار دهيم .
افراد ديگري كه ذكر غن ها در ااييد ندگي نامه رواني شاخص هسهند
بررسي ندگي نامه رواني افراد ديگر ،هرچند ممك است چندان نفدذ و قدرت سياسي نداشهه و مشهدر هم نباشند،
باعث شده است كه بهدان رفهار سياسي يك رهبر را در پراد سدابق و گذشهه روان شناخهي او درك كرد و فهميد.
در اراباط با كار دو محقق (جدرج ها ) در مدرد ويلسدن بسياري ا ندگي نامه نديسان رواني درصدد بددند برو
و ظهدر مجدد اضادها در دوران كددكي را در فعاليههاي سياسي اي رهبران جسهجد كنند .
در كار احقيقي كه در مدرد "واچسالو هاول" – -Vaclav Hovelرئيس جمهدر چك انجام شده بر اهميت نيرو
هاي فرهنگي و ااريخي در شكل دهي مسير ندگي سياسي" هاول" ااكيد نمدده است .اي خانم محقق مدثر
اري و قدي اري

عاملي را كه در سياست خارجي پرخطر" هاول" مدثرمي داند" نيروي امركز" و يا انگيزه امركز

اوست  .ندگي نامه ها رواني كه در مدرد ريچارد نيكسدن ،رئيس جمهدر اسبق غمريكا ندشهه شده چني اظهار نظر
و عقيده مي كند كه برخي ناراحهي ها و خم هاي رواني كه در دوران كددكي به او وارد شده منجر به نيا
ناخددغگاه به انبيه شده است  ،كه همي امر باعث شده كه رفهاري در دوران حكدمهش ا خدد نشان دهد كه
مدجب شكست و ناكامي (خدد شكسهي )او شدد".ولكان ايهسكديچ" –91Volkan Itzkowitz and Dod 49
چني اظهار نظر كردند كه شخصيت نيكسدن را مي ادان باعشق به قدرت ،اصميم گيري ،هدش و ذكاوت،منطق
و خرد گرائي ادصيف نمدد كه اي خصدصيات با عدم قبدل شكست و ناكامي اركيب شده بدد .
در يك ندگي نامه ا پر يدنت جانسدن ا خدد شناسي رواني اسهفاده شده اا ندگي و شغل سياسي اورا
اجزيه و احليل نمايد. -Meslin and Tobe 4994 -خدد شناسي رواني ،-self psychology -كه " هاينز
كدهدت " – -Heinz Kohut4914كه مبهكر غن بدده به طدر كامل غن را به وجدد غورده و به كاربرد ه است ،
معمدال اجزيه و احليلي براي درك حس ذهني خدد فرد به عندان مركز ثقل ندگي است كه روي مدضدعات
روحي و رواني او امركز و ادجه دارد .او در مدرد جانسدن و ندگي نامه رواني اي رئيس جمهدر غمريكا اي چني
اسهدالل مي كند كه جانسدن را با نيا او به مدرد احسي واقع شدن و حساسيت فراوان نسبت به هرگدنه انهقاد
مي ادان ادصيف كرد .مشخصه بار و برجسهه او را ا مصمم بددن وي براي اسلط و كنهرل كامل برمحيط اطرافش
مي شد اشخيص داد ،و چني امايلي را در اجربيات ندگي او در دوران مدرسه ابهدائي ،دانشگاه ،سنا و رياست
جمهدري مي ادان جسجد كرده وپيدا نمدد .
"بابيلي ويليام " و " ماري پيرسا" –  -Boblie William and Mary Pearsa 4999ائدري جديد
طرفداران مكهب فرويد را كه " غلفرد غدلر " –  -Alfred Adlerدر مدرد ْ"غن ريچارد " -Ann Richards-
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فرمانداري سابق اگزاس بكارگرفهه بدد مدرد اسهفاده قراردادند" .غدلر" معهقد بدد كه افراد معمدال فراار و بيش ا
مجمدعه اجزا بيدلدژيكي ارثي و انگيزه هاي خدد بايد مدرد ادجه قرار گيرند و به غن ها نگاه شدد .اعهقاد او اي بدد
كه "خدد جسهجد گري" براي يافه
 .اي

هدف ندگي فراار ا نيا هاي بيدلديكي يك فرد بدده و مهم ار ا غن است

اي دو خانم محقق در يكي ا دو ندگي نامه رواني كه اهيه كرده بددند ودر غن ندگي نامه رواني يك ن

را بررسي كردند ،چني اسهدالل كردند كه خانم "ريچارد "كه ا سال 4991اا  4991فرماندار ايالت اگزاس بدد،
اابع قاعده و قاندن حركت مداوم در جهت دسهيابي به اهداف نهائي خدد بدد .به عبارت ديگر "ريچارد " به طدر
دائم در حال حركت به جلد بدد و همه كار مي كرد ،به همه چيز دست پيدا مي مي كرد؛ او نمي ادانست غرام
بنشيند .او داراي خالء هاي روحي بسيار يادبدده .روح نا غرام او ،هميشه اورا به طرف جلد سدق و هدايت مي نمدد
و درواقع او را احت فشار مي گذاشت اا ا اي طريق بهداند براري و حصدل در رسيدن به اهداف خدد را اثبات
نمايد .اي خانم محقق مي نديسد "ريچارد " احهياج به ندعي براري داشت اا احساس ار ش نمايد و يا ديگران به
او احساس اعلق نمايند .هنگامي كه او كددك بدد اينطدر رشد وپرورش يافهه بدد كه باور داشهه باشد كه فقط
ماني به حساب مي غيد كه مسئدليت ديگران به عهده اش باشد و ا غن ها مراقبت كند .چني امايالاي شخصيت
مهحرك و فعال و مدفقيت غميزي براي او ساخهه بدد .
"چارلز كارلهدن " –-Charles Carlton 4991اجزيه و احليل جاروجنجال بر انگيز و پر سرو صدا و
هيجان انگيزي در مدرد ندگي چارلزاول پادشاه انگلسهان انجام داد".كارلهدن" چارچدب هاي فراگيري اجهماعي
را دوره هاي ندگي مدرد اسهفاده قرارمي دهد و غن ها را در مدرد رفهار چارلز به عندان پادشاه به كار ميبندد.چارلز
فر ند ضعيف يك پدر هم جنس گرا بدد كه مان يادي طدل كشيد كه راه بيفهد و اكلم را شروع كند  .هنگامي
كه سه سال س داشت به مدت ي ك سال اوراا خانداده جداكرده اا با خانداده ديگري ندگي كند ،چارلز ندعي
حالت گدشه گيري و ماليخدليائي پيدا كرده و به عالوه با مرگ برادرش هنري هنگامي كه اوفقط هجده سال داشت
و سپس مرگ خداهرش ماري بيش ا پيش افسرده شد.چارلز به خصدص در فاصله سال هاي  4943و  4949و
قبل ا اي كه به اخت سلطنت برسد گدشه گير شد  .اما او فعال شدو مجدداخدد را در خالل محاكمه شدرشيان
اسكاالندي با يافت و وجدد خدد را ثابت كرد ،و نشان داد كه حاضر است بههر است بميرد اا اي كه خدد را اسليم
و مطيع و منقاد كسي و يا شرايطي نشان دهد .چارلز در خالل محاكمه و اعدام خدد با فدرت و فصاحت صحبت
كرد و مدانع و مشكالاي هم كه چدن پرده اي جلدي او را گرفهه و ندگي اش را مشكل ساخهه بدد ا ميان
برداشت .بحث جالب در مدرد چارلز اول اي است كه افسردگي و احهماال ميل به خدد كشي به وي امكان داد بر
شرايطي االب شدد كه ممك بدد اگر فرد ديگري در همان شرايط قرار مي گرفت احهمال ياد داشت اسليم غن
شرايط شدد . .بر عكس ،او با صدائي رسا عقايد و اصدلي را كه به غن اعهقاد داشت بيان داشت  ،هر چند اي كار
به بهاي ندگي او امام شد.
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اخيرا ندگي نامه رواني " ادالي اسهيدنسدن" Stevenson ( -

- Adlaiندشهه شده است  ،كه احليل

جالب ديگري ا شكست يك رهبر سياسي حكايت مي كند  .ادالي اسهدنسدن فرماندار سابق ايالت " ايلي نديز"
در فاصله سالهاي  4999- 4999ا طرف حزب دمدكرات اياالت مهحده در انهخابات رئيس جمهدري شركت كردو
مجددا خدد رادر سال  4991نامزد پست رياست جمهدري نمدد  .او كه در واقع منادي يك نهضت و وجدان غ ادي
خداهي بدد ا حمايت نظريه پردا اني ا جمله " الندر رو ولت " بر خدردار بدد .اما "كدن " (  )Cowdenدر
سال  ، 4991با اسهفاده ا اجزيه و احليل مكهب جديد فرويد  ،كه بر گرفهه ا كار "كارن هدرناي " ( Karen
 )Hornaiبدد نشان داد كه اسه يدنسدن ثابت كرد كه قادر نيست ابهكار ال م را در كار و فعاليهي كه داشت ا
خدد برو دهد  .هدرناي بر اي اعهقاد بدد كه نگراني و مشكل اساسي بيشهر ا غن كه ماهيها جنبه اجهماعي داشهه
باشد  ،حات بيد لدژيكي و يست شناخهي دارد .هدرناي چني اسهدالل مي كرد كه افراد سه روش براي مقابله با
نگراني هاي خدد انهخاب كرده و در پيش مي گيرند  .و اي سه روش عباراند ا  :غن ها به مقابله با اضطراب ها و
نگراني ها بر مي خيزند  ،يا به طرف غن ها مي روند و يا در واكنش به غن ها ا غن ها فرار مي كنند( . )4919
ادالي اسهيدنسدن به طدر اصادفي به پسر خاله خدد اير اندا ي كرده و اورا كشهه بدد  ،و به وي اي فرصت داده
شده بدد كه به گناه خدد اعهراف كند و ا غن ابرا ندامت كرده و غن را جبران كند  .چدن اي كار را به خاطر
مادرش  ،كه نگران غينده سي اسي او بدد بايد انجام مي داد .در عدض دائم احساس مي كرد كه احهياج به حمايت
نا محدود دارد .اي نيا ناشي ا اي بدد كه مي خداست اي اعهقاد او اقديت شدد كه كاري كه انجام داده و پسر
خاله خدد را كشهه عمل صحيح و درسهي بدده است  .همي عامل مدجب اخريب او و فلج شدن فعاليت هايش
گرديد و باعث شد ندعي ميل و رابت به اعلل و مسامحه در او به وجدد غيد و لذا نهداند طرفداران خدد را براي
اجراي هدفي كه دا شت هدايت و رهبري نمايد و نيز قادر نباشد اي احساس را كه مي اداند براي خير و صالح
فداكاري نمايد به وجدد غورد . .سر انجام اي كه اي ادانائي را هم نداشهه باشد و در واقع فاقد انگيزه باشد اا ا
مدفقيت خدد لذت ببرد.
در بعضي مداقع  ،روش هاي مشابه مي اداند به نهايج كامال مهفاواي منجر شدد " جرود پست" و " رالف وايت "
(  )Jerrod Post and Ralph White 4994اعابير مخهلف و مهفاواي ا ساخهار شخصيهي و اهداف و راهبردي
و انگيزه هاي صدام حسي به عمل غوردندو ارائه نمددند " .پست" اسهدال ل مي كرد كه صدام حسي جاه طلبي
يادي براي كسب قدرت نا محدود داشت و فاقد هر گدنه وجدان بدد .حالت اهاجمي مهار نشدني در او وجدد
داشت و اصدال ديدگاهي جندن غميز داشت(  " . )Post 4994 – 999پست " اي گدنه شخصيت را ندعي " خدد
شيفهگي بيمار گدنه (  )Malignant Narcisitادصيف مي كند.
 .ا طرف ديگر " وايت " ا روشي اسهفاده مي كند كه درك " واقع بينانه اي" نسبت به صدام حسي داردو
چني اسهدالل مي نمايد كه انگيزه هاي صدام عبارت بدده اند ا ارس  ،نيا به قدرت براي اسهحكام  ،و اقديت
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اي اصدر كه او رهبري جهان عرب را به عهده دارد .بديهي است  ،اي اعابير مخهلف  ،راه و روش ها و راهبرد
هاي مهفاو اي را در غينده براي بررسي شخصيت صدام حسي پيش روي مي گذارد.
انهقادات
چهار ندع محدويت خاص در مدرد ندگي نامه هاي رواني وجدد داردكه شايسهه است در اي جا بدان پرداخهه
شدد و مدرد بحث قرار گيرد .-Tetlock, Crosby, and Crosby 4994 -.اول غن كه االبا شداهد يادي در
مدرد ندگي افراد مدرد مطالعه و احقيق وجدد ندارد .اگر فردي مدت ها قبل در گذشهه باشد  ،اير ممك است
كه حهي اميد داشت اا با دوسهان و نزديكانش كه هند در قيد حيات هسهند مصاحبه كرد  .در سال هاي اخير
پيدا كردن اسناد و مدارك در مدرد ندگي نامه افراد نظير گفهگد هاي الفني و پيام هائي كه براي ديگران مي
فرسهاده اند انجام شده و بيشهر هم ا غن اسهفاده مي شدد .ولي علي رام اي امكان  ،حهي اگر هم چني
اراباطااي وجدد داشهه اند به راحهي پاك شده و يا ا بي رفهه اند  .ندشه نامه و نامه نگاري ميان شخصيت هاي
سياسي ااري سا  ،به منظدر احقيق در خصدص ندگاني غن ها ظاهرا ديگر نمي اداند اطالعات يادي را به دست
دهد  .حهي ماني هم كه اطالعات ال م وجدد داشهه باشد و يا در دسهرس قرار كيرد  ،مانند ندشه يادداشت ها
ي رو انه و خاطرات ادسط خدد فرد و يا در يافت و يا به دست غوردن اي گدنه اطالعات ا طريق مصاحبه با خدد
فرد  ،اي مشكل وجدد دارد كه اطالعات داده شده ادسط خدد غن فرد جهت دار بدده و بيشهر با گرايش و خداست
او مطابقت داشهه باشداا واقعيت ،در واقع فرد ممك است ا اي طريق اصدرااي كه در مدرد خدد ش دارد  ،و با
واقعيات اطبيق نمي كند را ارائه نمايد اا غنجا كه مي اداند غن ها را بزرگ و شاخص جلده دهد و به قدلي روي
غن ه ا ندر افك بياندا د .اكثرا مشكل بهدان اطالعات قابل اسهناد و اعهماد ا گذشهه ها كه به اصطالح "نرم" و
بدون ماجرا و دور ا جار و جنجال هسهند به دست غورد .مدضدعي كه اهميهي كم ار ا غن چه گفهه شد ندارد ،
اي است كه حهي اگر اطالعات معهبر و قابل اسهناد و در دسهرس باشد  ،اقريبا اير ممك است دريافت كه
اطالعات مذكدر براي فرد مدرد احقيق چه معني و مفهدمي دارد و چگدنه مي ادان غن اطالعات را در مينه و
محيطي كه او قرار داشهه افسير و اعبير نمدد.
دوم غن كه در روش هاي روان كاوي به خصدص ممك است ائدري هائي بر اساس شداهد ،ساخهه و پرداخهه
شدد و اسهخراج و اسهنباط غن شدا هد اساسا امكان نداشهه باشد .ميل به اسهنباط و اسهخراج ائدري ا اجربيات
كددكي يك فرد و اراباط غن با رفهار وي در بزرگسالي مدجب يك اشهباه و خطاي منطقي مي شدد كه محقق را
مجبدر مي كند كه غن چه در نهيجه اشهباه منطقي به دست غمده ال م است كه صحت و درسهي غن را حهما و
قطعا ثابت كند  .نديسندگان ندگي نامه هاي رواني بايد دقت و احهياط كنند كه ا ائدري وا هي و نظريات براي
به وجدد غوردن شداهد  ،كه در غن ها واقعيات وجدد ندارند اسهفاده نكنند و اي ائدري ها را به كار نگيرند  .انها
19
www.asrdiplomacy.ir

يك مدرد يا يك علت ساده در ندگي يك فرد كفايت نمي كند كه با غن به يك ائدري رواني دست يافت ، .اما
حهي اگر هدف ا ندشه

ندگي نامه رواني بيشهر ا غن كه بررسي ائدري و فرضيه شخصيهي فرد باشد  ،معطدف

به شناخه و روش شدن گدشه هائي ا ندگي يك فرد باشد  ،دقت و احهياط فراوان بايد به عمل غيد و اطمينان
حاصل شدد كه شداهد به دست غمده در پراد ائدري بررسي اعبير و افسير شدد وغن ائدري واقعا وجدد داشهه
باشد.
" اريكسدن " (  ) ERKSONمي گديد ودر واقع اعهراف مي كند كه ا مهارت ها و غ مدده ها ي باليني خد د
اسهفاده كرد اا جنبه هاي باليني ا كددكي" ماراي لدار" را به دست غورد  ،يرا واقعيات مربدط به ندگي او
بسيار مهفرق و پراكنده است( ] ) 4993[ 4999چني اسهنباطااي معمدال اير قابل ادجيه هسهند  .اما اريكسدن
در اي

مينه به بد اري حاالت اشاره نمي كند راپدپدپدرت"

 Rappoportدر گزارش احليلي خدد در مدرد "غدلف غيشم " اسهدالل كرده است كه غيشم يك بيماري "
شيزوفرني " چرخشي و يا دوره اي داشت و ظاهرا بيشهر حالت دفاعي داشت  ،يعني هميشه حالت ادافعي به خدد
مي گرفت " .راپدپدرت" ادعا مي كرد كه رفهار غيشم در خالل محاكمه اش به يك حالت طبيعي شبيه سا ي
شده مي نماياند كه جنبه كامال ظاهري داشت و ا ضمير نا خدد غگاه او سر چشمه مي گرفت ؛ ولي او ا چهره
غرام و طبيعي افرادي اقليد مي كرد كه در اطراف او بددند  .در اي

مدرد اسيب شناسي رفهاري يك فرد در

شرايطي كه اطالعات ضروري ديكري وجدد ند ارد براي اسهنباط علل و رفهار او مدرد اسهفاده قرار مي گيرد  .اي
كار با اي هدف انجام مي شدد اا بهدان دريافت كه انها يك فرد ديدانه مانند غيشم مي اداند ناظر قهل و كشهار
جمعي ا انسان ها بدده و غن فاجعه كشهار وسيع و " هدلد كاست" را به وجدد غورد " .راپدپدرت" چني ابرا عقيده
مي كند كه اسيب شناسي " غيشم " هم مي اداند جندن او در رفهار هاي گذشهه كه مراكب جنايات شده بدد
را ابيي و اشريح نمايد و علت و يا علل طبيعي و نرمال نشان دادن خ دد در جريان محاكمه اش را با نمائي كند
 .اما هيچ مدرك و دليل و شداهدي وجدد ندارد كه واقعا و دقيقا نشان دهد " غيشم " غن طدر كه اظاهر مي كرده
،يعني انساني طبيعي و نرمال بد ده است .شايد يك ديد صفت در درون خدد بدده  ،مع ذالك ا نظر روان شناخهي
طبيعي و نرمال به نظر مي رسيده است .در حقيقت  ،احقيق معروف و روشنگرانه " هامه غرنت" ( Hammah
 ) Arendtنشان مي دهد كه ديد صفهي در محاكمه غيشم دقيقا چه قدر حرف مبهذل و پيش و افهاده اي
است( ])4991[ 4991
سدم اي كه ،در ندگي نامه هاي روان شناخهي بايد دقت كرد و مداظب بدد كه ا نظريات ديگر  ،اعم ا اي كه
سياسي باشد يا روان شناسي براي اشريح و ادصيف فردي كه مدرد مطالعه مي باشد اافل نماند .رفهاري كه بيش
ا حدو اندا ه اكرار مي شدند،در اسهنباط و اسهخراج عدامل مدثر ،اعيي كننده هسهند و اكثرا نهايجي كه ا
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بررسي و مطالعه رفهار به دست مي غيند علل مهعددي مي اداند داشهه باشند .اسهفاده بيش ا حد معمدل ا ائدري
هائي كه بر نقش و عملكرد ضمير نا خدد غگاه ااكيد مي كند  ،و ا طرف ديگر دست كم گرفه و مسهثني كردن
ائدري هاي ديگر و به خصدص ائدري هاي مربدط به عدامل و علل سياسي  ،اعهبار و ار ش كل اجزيه و احليل را
ا بي مي برد  ،اجزيه و احليل هائي كه كه صرفا بر اساس ائدري هاي انگيزه و عدامل ناشي ا ضمير نا خدد غگاه
اكيه ميكنند و به خصدص ائدري هائي كه با اسهفاده ا شداهد اسهخراج و اسهنباط مي شدند  ،منجر به بحث
هاي اير ضروري و كداه بينانه و خدار و خفيف مي شدند .هر رفهاري كه فرد مي كند در مينه و به اصطالح در
چها ر چدبي رخ مي دهد كه اركيبي ا دنياي بيروني و دروني اوست  .االب داليل و علل منطقي كه منشا غن
ضمير نا خدد غگاه فرد است براي اشريح رفهار فرد كفايت مي كند ؛ برخي اوقات نيروهاي بيروني و ظاهري مي
اداند نهيجه را نشان دهد  .اي كه چني اصدر شدد عدامل دروني براي اشريح و ابييت يك رفهار كافي است و
ساير مالحظات و علل و عدامل را بايد كنار گذاشت نيز درست نيست  ،چدن چني عملي نفي انا و پيچيدگي
اجربيات يك انسان است .گاه ،نيروهاي سياسي و روان شناسي در يك جهت كار مي كنند  .اهميت و فايده
ادضيحات و اشريحات روان شناخهي  ،هنگامي در مقابل فشار هاي بيروني مدرد اسهفاده قرار مي گيرند وكما
كان قدرت ونيروي خدد را حفظ مي كنند ثابت مي شدد.
چهارم غن كه ادوي كنندگان ندگي نامه هاي رواني بايد دقت كنند كه نهايجي را كه به دست مي غورند مسهند
و مهكي به معيار هاي مبهم و مشكدك و يا شداهد و اسهنباطااي كه روش نيست ننمايند  .ال م است كه اجزيه
و احليل ها بيش ا غن كه عقايد و اسهنباطات را ثابت كند  ،بحث ها و اسهدالل ها و نهايج را به اثبات برساند .
فرويد اعبير خدد را ا بحث " داوينچي " صرفا مهكي به افسير يك خداب ساده نمدد و اسههباطات يادي را بر
اساس شداهد كدچك وبي اهميهي كه در پراد يك فرضيه قدي اجزيه و احليل شده بدد ارائه نمدد . .چني نهيجه
گيري براي بررسي و نظريه پردا ي قابل اعهماد در مدرد رفهار يك فرد كه بهدان انهظار داشت در غينده در مدرد
افراد ديگر با همي خصدصيت دو مرابه اافاق بيفهد ادجيه ناپذير است  ،يرا فقط اسهدالل غن مبهني بر اجربيات
سال هاي نخسهي

ندگي كددكي يك فرد به دست غمده است  .غن اجربيات كددكي و غثار و نهايج غن بايد مدرد

جسهجد و احقيق قرار گيرد
و مسهند شدد و ارجيحا اي كار در بلند مدت انجام گيرد  ،براي اي كه اسهدالالت در مدرد غثار غن ها و رفهار فرد
در بزرگسالي مدجه و قابل اطمينان باشد ؛ نبايد اسهد الالت را در اي

مينه فقط ا رفهار فرد در بزرگسالي و در

دوران بلدغ او اسهنباط كرد.
سر انجام اي كه ا منظر روان شناخهي  ،ال م است به اي نكهه ادجه داشهه باشيم كه يك ندگي نامه نديس
نمي اداند علييت يك الگدي رفهاري را فقط با ارائه و اسهناد به يك علت و فقط در چارچدب همان الگد نشان داده
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و بالفاصله به ائدري سا ي بپردا د .ممك است ف رويد سعي كرده اسهنباط كند كه داوينچي هم جنس گرا بدده
و اي اسهنباط را ا يك خداب دوران بچگي داوينچي پيدا كرده باشد؛ اما معيار صحيح در مدرد اشريح يك پديده
نظير اي مدرد  ،حهي اگر فرويد غن را در مقاله خدد ذكر كرده باشد  ،نمي اداند اسهدالل محكمي براي رسيدن به
چني نهيجه كلي و وسيعي  ،غن هم با اسهفاده ا اطالعات محدود  ،به شمار غيد .به عالوه در ار يابي صحت هر
گدنه ائدري  ،اعم ا اي كه روان پديائي و يا اير غن باشد  ،يك محقق نمي اداند يك ائدري وسيع و كلي را صرفا
با اسهناد به يك مدرد  ،معهبر القي كند و غن را اعالم نمايد  ،حهي اگر  ،مدردي كه او روي غن بررسي مي كند ،
دقيق  ،حساس و مانند مدضدع مدرد احقيق " برادران جرج " در مدرد " وودرو ويلسدن" نسبها مجاب كننده باشد.
براي " جدرج ها" روش بدد و در واقع مي دانسهند كه غن ها ائدري خدد را به كار مي بردند اا مدضدع مدرد
مطالعه خدد را روش ار سا ند و بهدانند اطالعات خدد را اعبير و افسير كنند و ا شداهد مدجدد كه ا الگدهاي
رفهار " ويلسدن " به دست غورده اند  ،نهيجه گيري نمايند  .اما مدارد مهعدد مطالعااي وجدد داشهه اند كه علي
رام اي كه خدب هم انظيم شده اند براي اي كه بهدانيم غن ها را معهبر بدانيم و به نهيجه گيري هاي وسيع ار
در مينه روان كاوي برسيم و ا غن ائدري اسهخراج كنيم نيز نمي اداند كافي باشد
روش پديائي مي اداند علل احهمالي انگيزه هاي يك فرد را براي يك الگدي رفهاري او و يا علل اقدامات او را در
دوران ندگي اش روش و مشخص سا د  .اما انها مطالعه ندگي غن فرد براي اي كه بهدان به يك ائدري مسهدل
و وسيع رسيد كافي نيست .
بر اي اي مدضدع  ،حد اقل دو علت مي ادان ارائه كرد  ،اول غن كه  ،همان طدر كه كه مي دانيم صاحبان صنعت
ادادن بر اي نكهه ااكيد و اصرار دارند كه نمي ادان ثابت كرد كه اسهعمال دخانيات مدجب سرطان ريه مي شدد
و صرفا اي

امر را مبهني بر اصل اغيير همزمان و اافاقي )) convariationقرار مي دهند (.منظدر ا

 convariationمعياري است كه نشان مي دهد دو مهغير چگدنه به طدر اافاقي با هم اغيير مي كنند) .لذا اي
اراباط نمي اداند ميان اسهعمال دخانيات و بيماري سرطان پايه و اساس درسهي داشهه باشد  .علل بيشهري كه
ميان اسهعمال دخانيات و سرطان ريه مطرح و ارائه شده ناشي ا اجربه مطالعااي بدده كه بروي حيدانات به عمل
غمده و در واقع ا همان مدقع شروع شده و با اي مطالعات مشخص شده كه مكانيزم هائي در حيدانات وجدد دارد
كه با دخانيات و دود ناشي ا ادادن كه در غن ها دميده مي شدد غثار قير گدن مانندي در ريه هاي غن ها به وجدد
مي غورد و در نهيجه  ،نسدج ريه غن ها را اغيير مي دهد و سلدل ها را مسمدم مي سا د  .در اي اجربيات ،
دانشمندان سلدل هائي را كه در معرض دود قرار مي گيرند با سلدل هائي كه در معرض دود قرار نگرفهه اند
مقايسه كرده اند  .اي ندع مقايسه كنهرل شده مبناي اساسي را براي ادعاي وجدد رابطه علييت علمي ميان سرطان
و اسهعمال دخانيات نشان مي دهد كه دليل قدي و نيرومندي هم مي باشد.
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دوم غن كه  ،در روش هاي اجربي ال م است مهغير هاي مخهلف مدرد بررسي قرار گيرند اا بهدان به رابط ميان
غنان پي برد ؛ نمي ادان اي مهغير ها را به طدر كامل با يك ندگي نامه روان شناخهي اشريح و ابيي نمدد .اما
كساني كه ندگي نامه هاي رواني را مي نديسند  ،االب روي مدرد مربدط به يك فرد  ،كه ابعاد مخهلف شخصيت
او افاوت چنداني با هم ندارند ،بررسي و مطالعه مي كنند .در حقيقت عدم وجدد ابعاد مخهلف  ،در مقابل بسياري
ا فشار ها  ،االب بحث هاي مخهلفي در مدرد درون يك فرد و الگدهاي رفهاري او به وجدد مي غورد ؛ عدم ادانائي
فرد در اغيير در خدد براي واكنش در مقابل ضرورت هاي شرايط محيطي او به دليل الگدهاي رواني او بيان گر
مشكل اصلي است .ادضيحااي كه در ااييد مفهدم علت اي ثبات و پايداري داده مي شدد  ،االب شكل اير واقعي
و اصنعي به خدد مي گيرد و يا اصدال مدضدع را به اي صدرت مطرح مي كند و يا با اي جمله مصطلح و مهداول
كه چه مي شد اگر اي طدر مي شد ؟(?  )What ifبيان مي شدد  .اگر داوينچي غن خداب را نمي ديد  ،غيا هند
هم يك هم جنس گرا بدد؟  ،كه پرسش اي گدنه سئداالت  .بررسي هاي اير واقعي است  .اما كامال ا اي اجربه
و طر فكر كامال روش مي شدد ،كه شداهد و داليل كافي وجدد ندارد كه بهدان با غن مدضدع را بر اساس علمي و
اجربي مدرد بحث قرار داد  .هند ال م است كار يادي انجام شدد اا بهدان راجع به به رابطه علييت بحث نمدد .
در واقع براي غ مايش يك ائدري  ،بر خالف اسهفاده ا غن  ،و به منظدر روش شدن ابعاد ندگي يك فرد خاص
 ،نديسندگان ندگي نامه روان شناخهي  ،ال م است فقط يك مدرد را بررسي كنند و غن را روش سا ند.

ادضيحات كلي و منسجم

"ات الك" و "كراسبي ها"  ،ميان دو ندع ندگي نامه هاي روان شناخهي قائل به افكيك هسهند  :يكي ادضيح
معمدلي و ساده كه در غن سعي مي شدد كه رفهار يك فرد بالغ را به اجربيات دوران كددكي بكشاند و منهسب
نمايد ،و اعريف و ادضيح كلي و جامع داده كه به بررسي و جسهجدي مباني اساسي مي پردا د كه همه حقايق
مخهلف در خصدص ندگي افراد را به طدر جامع در يك محدوده و مجمدعه جمع مي كند (. )4994 ،4994
اي دو محقق اسهدالل مي كنند كه محدود يت ها و انهقادااي كه قبال بحث غن رفت بر ندع اول ندگي نامه رواني
ااثير مي گذارد  ،در حالي كه بر ندع دوم غن ،اثر و نفدذي ندارد .لذا اي محققي بيشهر طرفدار اسهفاده ا ندع
دوم هسهند.
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با سه عنصر مي ادان ندگي نامه روان شناخهي را كه جامع و مانع مي باشد  ،ادصيف نمدد  .اول محققي در
صدد يافه الگدهاي جامع و نظام مند ا رفه ار افراد در بلند مدت و در شرايط و مدقعيت هاي فراوان هسهند  .ا
اي طريق محققي  ،ا ائدري هاي شخصيهي اسهفاده مي كنند اا بهدانند با كمك غن شداهد و مدارد فراواني را
افسير و اعبير نمايند  ،و ا اي طريق نيز قادر باشند كار احقيق خدد را اقسيم بندي نمايندو با گذشهه ها و غن
چه در قديم و گدشهه اافاق افهاده روابطي بر قرار كنند  " .جدرج ها " كار جالب و با ار شي كردند و غن به
جسهجد و بررسي امايالت " وودرو ويلسدن " پرداخهند  ،چدن " ويلسدن " خدد را در طدل ندگي اش انسان
بي ار ش و نا مدفقي مي دانست  ،و همي گرايش و امايل در نحده كار و مديريت او به عندان رئيس دانشگاه "
پرينسهدن " و پس ا غن فرماندار ايالت " نيدجرسي " ااثير منفي داشت و ديديم سر انجام به همي دليل در
مقام رياست جمهدري غمريكا نهدانست اليحه پيشنهادي اشكيل جامعه ملل را ا اصديب سناي غن كشدر بگذراند
 .غن ها در صدد اي نبددند كه امام جدانب رفهار " وودرو ويلسدن "را به افصيل و اشريح نمايند  ،بالعكس سعي
داشهند فرضيات روان كاوي را مدرد اسهفاده قرار دهند و با غن چارچدبي براي اشريح و اعبير الگدهاي جامع و
منسجم رفهاري در بلند مدت به وجدد غورند.
دوم  ،ادضيح و ابيي منسجم و كلي  ،صرفا به رفهار فرد در بزرگسالي ادجه و امركز دارد  .بدي ارايب در
حالي كه ا اجربيات فرد در دوران كددكي افلت نمي شدد  ،ولي ادجه و امركز عمداا روي رفهار در بزرگسالي
است  .با هم در اي جا ممك است " جدرج ها" در صدد يافه علت احساس بي ار شي " ويلسدن " در دوران
طفدليت باشند ؛ ،كه در نهيجه رابطه او و پدرش به وجدد غمده باشد ،اما اي دو محقق بخش عمده اي ا كهاب را
به بررسي رفهار سياسي ويلسدن در دوران بزرگسالي و پخهگي او اخهصا ص داده اند.
نهايت اي كه در اشريح جامع وكلي هدف اي است كه ميان ويژگي ها ي شخصيهي فرد و رفهار سياسي او رابطه
اي بر قرار نمايد  .هدف ما در اي جا اي است كه يك الگدي صريح و روش ا رابطه ميان يك شخصيت بار و
نهايج سياسي حاصل ا الگد هاي رفهار سياسي او به وجدد غوريم  .بنابر اي  ،ممك است " ويلسدن " ا پدرش
بسيار ناراحت و خشمگي بدده ولي ا حساس ار س و اهديد مي كرده و لذا به خصدص در دوران بچگي جرات
مقابله با پدرش را نداشهه است  .اما همي " ويلسدن" در دوران بلدغ و بزرگسالي نسبت به هر گدنه اهديدي كه
اسهقالل و خدد مخهاري  ،و يا قدرت او را اهديد مي كرده به شدت حساسيت نشان داده و با غن مقابله مي كرده
است  " .جدرج ها" به خدبي نشان مي دهند كه اي حالت " ويلسدن " به كرات  ،در مبار ه و كشمكش با "
دي وست " در دانشگاه پرينسهدن و نيز " هنري كابدت الج " در سنا بر سر مساله اليحه جامعه ملل اافاق
افهاده است.
999
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اهداف و راهبرد ها
با ادجه به غن چه اا كندن در مدرد فرضيات  ،كمك ها و انهقادااي كه ا ندگي نامه هاي روان شناخهي شده ،
غمدخهه ايم  ،اكندن در مدرد اهداف و راهبرد هاي كندني كه محققي و دانشمندان ا غن طرفداري مي كنند
چه مي ادانيم بگدئيم؟ بحث هائي كه در مدرد روش شناخهي در ا ي

مينه به عمل غمده  ،بيشهر به نحده اسهفاده

و اسهرااژي و راهبرد هاي ندگي نامه نديسان روان شناخهي مي پردا د.
يك محقق به نكهه جالب و در عي حال كنايه غميزي اشاره كرده كه البهه اي نكهه ،افسير هائي را در روان كاوي
به روشني و وضدح بيان مي دارد ؛ اي محقق مي گديد  :ندگي نامه نديسان روان شناخهي  ،ندگي نامه هائي را
مي نديسند كه در واقع به خدبي داسهان ندگي خدد را اشريح و نقل مي كنند ولي غن را ا بان كس ديگري مي
گديند كه مدرد احقيق و بررسي غن هاست ( . )Falk 4999ندگي نامه نديسان  ،افراد مدرد نظر خدد را به اصادفي
و اافاقي انهخاب نمي كنند  .بلكه افرادي را بر اي اساس انهخاب مي كنند كه براي غن ها جالب  ،جذاب و يا منفدر
باشند و يا به نحد ديگري نديسنده ندگي نامه رواني شناخهي را به طرف غن مدرد به خصدص جلب كند .اگر فرد
مدرد نظر اي خصدصيات را نداشهه باشد و نديسنده را جلب نكند  ،قطعا در اولي فرصت به سراغ فرد ديگري
خداهد رفت .
" فالك" چني اسهدالل مي كند كه چني مطلبي ادسط يك ندگي نامه نديس روان شناخهي علنا گفهه و معلدم
و مشخص شده است .ندگي نامه نديس با اجزيه و احليل شخص مدرد نظر ،اي فرصت را پيدا مي كند كه مسائل
و مشكالت و قضاوت هاي خدد را مدرد بررسي و اجزيه و احليل قرار دهد و روش نمايد .بنابر اي حاال دو سئدال
در مدرد ندگي نامه نديسان روان شناخهي بايد مطرح شدد  .اولي سئدال مربدط به ماهيت و طبيعت خدد ندگي
نامه نديس است  .سئدال در مدرد منابعي كه ندگي نامه نديس ا غن اسهفاده مي كند  ،و يا سئداالاي در مدرد
روش ها  ،اهداف  ،وظايف مطرح است و اي

كه غيا نديسنده ا اي مدضدعات براي درك شخصيت فرد مدرد

احقيق حس اسهفاده و يا سد اسهفاده را مي كند؟
دومي سئدال و يا مدضدع به نيروي احساسي مربدط مي شدد كه گزينه ضمير خدد غگاه و يا ضمير نا خدد غگاه
فرد را مدرد مطالعه را انهخاب مي كند  .غگاهي ا ديدگاه نديسنده ندگي نامه روان شناخهي  ،اي القي را در
خداننده در مدرد امكان وجدد گرايشات نديسنده به وجدد مي غورد كه ممك است نديسنده غن گرايشات را در
مدرد فرد مدرد مطالعه و اح قيق در ندگي نامه القا كرده باشد .حال اي گرايشات نديسنده ممك است ناشي ا
فقدان اطالعات در مدرد فرد مدرد احقيق باشد و يا اطالعااي بر عليه او باشد و همه اي ها به اي دليل است كه
نديسنده بدي ارايب مي خداهد واكنش هاي خدد اعم ا قضاوت هايش و يا جريانات روان شناخهي خدد را وارد
در كار احقيق و برر سي فرد مدرد احقيق نمايد .غشكار شدن كامل ديدگاه روان شناخهي نديسنده ،او را ارايب و
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اشديق مي نمايد كه داليل انهخاب گزينه هاي خديش را در اراباط با فرد مدرد احقيق ذكر نمايد و يا هر گدنه
اعبير و افسيري كه با گرايش او انجام گرفهه را ارائه نمايد .در اي صدرت است كه خداننده ندگي نامه رواني بههر
مي اداند در مدرد نهيجه گيري نديسنده قضاوت نمايد و عالوه بر غن خداننده هم بههر مي اداند در مدرد فرد مدرد
مطالعه قضاوت و ار يابي نمايد .بديهي است فردي كه مشكل مشابه كسي كه شخصيت او مدرد اجزيه و احليل
قرار مي گيرد دارا مي باشد  ،احهمال بيشهري وج دد دارد كه واكنش هيجاني قدي اري نسبت به فرد مدرد مطالعه
نشان دهد  .حهي اگر اطالعات و داده هاي مجاب كننده اي نيز در مدرد فرد مدرد مطالعه نداشهه باشد ؛ چدن
معلدم است  ،نديسنده ندگي نامه رواني ممك است فقط نظرات و اجربيات و احساسات خدد را بيان كند ولي غن
را به فرد مدرد مطالعه نسبت دهد  .البهه اي القاي حاالت و خصدصيات جنبه دو طرفه دارد و مي اداند به سهدلت
ميان نديسنده و فرد مدرد احقيق به وجدد غيد  .بدي وسيله  ،ندگي نامه نديس رواني ا وجدد فرد مدرد احقيق
براي كمك به حل مشكالت خددش اسهفاده كرده و با كمك گرفه و پيدا كردن بصيرت ا ندگي فرد ديگري
براي بهبدد ندگي خددش بهره برداري مي نمايد .چني وضعي اا غن جا مي اداند مشكل غفري باشد كه ندگي
نامه نديس خدد بايد فرد مدرد احقيق را در پراد خاصي ببيند .
يكي ا با نفدذ اري دست اندر كاران ندگي نامه روان شناخهي " مك كينلي رونيان " در سال هاي  4999و
 4991مي باشد  .او به نكات مفيد و مهعددي در مدرد بههري

مينه در اراباط با ندگي نامه رواني و اراباط غن

باالخص با مدضدعات ائدريك در روان شناسي اشاره مي كند  .در بحث مطالعه و بررسي ندگي افراد ا نظر
شخصيت روان شناخهي و اي كه چگدنه اي مطالعات با احقيقات كمي و عملي اراباط پيدا مي كند  ،اي محقق
چني اسهدالل مي كند كه مفاهيم در مينه ندگي نامه روان شناخهي داراي چهار هدف مي باشد  :اجزيه و
احليل  ،اخهالفات فرد و گر وه  ،بررسي جريانات خاص روان شناخهي  ،مطالعه درجات و مرااب رفهار يك فرد ،
وبررسي ندگي افراد ( سال  ." )4991رونيان " اسهدالل مي كند كه درك روابط ميان احقيقااي كه به ادريج و
مسهمر انجام مي شدد  ،به صدراي است كه ا گذشهه با اهداف مشخصي شروع شده و با روشهائي كه در همان
گذشهه مهداول بدده انجام گرديد ه و به مرور مان احدل پيدا كرده و به روش هاي جديد و مدرن منههي گرديده
است و اي همان روش هاي مدرن و جديد در روان شناخهي شخصيهي است" .رونيان" ا اركيب و رابطه محكم
ار ميان جنبه هاي ائدريك مدضدعااي مانند روان شناسي شناخهي و روان شناسي عصبي طرفداري مي كند و
ضمنا معهقد است كه بايد ا روان شناسي شخصيهي  ،در مينه هاي فرهنگي  ،ااريخي و اجهماعي به صدرت غرام
و معهدلي اسهفاده كرد و روان شناسي شخصيهي اي

مينه ها را نيز در بر گيرد.

"دوريس واالس " و "هدوارد گرب " ( )Howard Gerbon and Doris Wallace 4999سعي كرده اند چني
رابطه و اركيبي را در مطالعات خدد در مينه خالقيت ا ديد گاه روان شناخهي مدرد ادجه قرار دهندو غن را اجرا
كنند  .اي دو محقق چني فرض مي كنند كه هر فرد در كليت خدد در مطالعات غن ها منحصر به فرد است كه
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مي اداند در ندگي نامه و ندشه

ندگينامه خدد يا "خدد يست نامه" ( ، )Autobiographyو بيدلدژي

روحي مدرد اسهفاده قرار گيرد  .اي دو نفر ا خالقيت به اي صدرت مفهدم سا ي مي كنند كه خالقيت را يك
كار هدفمند مي دانند كه جنبه ها و ابعاد شناخت  ،احساس و انگيزه  ،يبائي شناسي را در بر مي گيرد .غن ها در
بررسي خدد در مدرد دوا ده نفر ا افراد خالق و رابطه ميان خالقيت غن ها و ندگي شغلي ايشان و يا امدر اير
شغلي احقيق مي كنند و به عالوه اجربيات اي افراد را در دوره كددكي مدرد بررسي و مطالعه قرار مي دهند .

"مايكل هاو" ( )Michael How 4991نيز با " رونيان " هم عقيده است و ادصيه مي نمايد رابطه منسجم اري
بايد ميان ابعاد سخت ار يست شناخهي – روان شناخهي ا يك سد و عناصر نرم ار ابعاد شخصيهي گذشهه افراد
بايد به وجدد غيد .هر چند او در بررسي ندگي افراد بيشهر ا غن كه به يست شناخهي اكيه نمايد به روان
شناسي اهميت مي داد .اوچني اسهدالل مي كرد كه پنچ عامل براي بررسي و مطالعه ندگي افراد وجدد دارد :
بررسي و مطالعه فرد  ،دسهرسي به گذشهه مسهمر ندگي فرد ،ااخاذ روش و راهي براي ادصيف ندگي فرد  ،ثبت
اجربيات فرد ،و ادجه و مطالعه فرد به صدرت كلي و يا به عبارت ديگر كليت فردمدرد مطالعه و ادجه قرار گيرد..
"ديكنز " و "پي كدس " در سال  4999اسهدالل كردند  ،كه اي رابطه منسجم بايد فراار ا در هم اداام شدن
روش هاي مطالعااي يست شناخهي و روان شناخهي باشد و شامل مطالعه و بررسي ثبات و نيز اغيير در ندگي
يك فرد بشدد .اي دو محقق طرفدار ادجه و امركز بر روي روش "إسنادي " هسهند .و ا اي روش حمايت مي
كنند كه احقيق مي شدد كه فرد با به وجدد غمدن باور ها ي خدد با غن ها كنار مي غيد و به عبارت ديگر چگدنه
غن ها را اداره و به اصطالح مديريت مي كندو چگدنه به يك ويژگي و خصيصه اسهناد مي كنند اا بهدانند
اصديري كه فرد ا خدد به وجدد غورده است به ديگران عرضه كندو نشان دهد ،به خصدص در ماني كه مي خداهد
اي اصدر را در معرض ديد عام قرار دهد .اي دو محقق اسهدالل مي كنند كه اي ادجه و امركز مي اداند به
اقديت عداملي م نجر گردد كه محقق با غن بهداند ندگي افراد را مدرد مشاهده و مطالعه قرار دهد ،.به عالوه ا اي
طريق غثار و عداقب يك سان و مهفاوت را كه در اسهنباط واقعيات مدثر هسهند درمي يابند ،و اطالعات همسد و
اير همسد در در مدرد ندگي فرد را پردا ش مي كنند.
دسهيابي به اطالعات در مدرد ندگي يك فرد و منسجم ساخه و يكپارچه نمددن غن اطالعات كار نسبها دشداري
است ؛ غگاهي ا اطالعات نسبها مهم و گاه مهناقض مربدط به فرد و اسهخراج غن ها و ار يابي غنها كاري بس

روش و نظريه إسنادي  ،نظريه روان شناختي است كه مدعي است افراد اطالعات را
هماهند دانشمندان كم تجربه پردازش مي كنند و در جستجوي فقط يك علت در مورد يك پديده
هستند
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دشدار است  " .ايروينگ " در سال  4999روشي را براي اسهخراج اطالعات و داده هاي شخصي فرد ا سدابق
ااريخي پيشنهاد مي كند  .او اسهدالل مي كند كه هدف ا مطالعه ندگي افراد  ،اسهخراج و دسهيابي به مهغير ها
ئي است  ،كه مدام در حال كار هسهند  .ما همچني داده ها را در ندگي افراد مي گيريم و بررسي مي كنيم اا
به مهغير هائي دست پيدا كنيم و به غن معني دهيم و غن را برجسهه كنيم و اي روند همچنان و مدام در حال
اكرار بدده و اافاق مي افهند ( دقيقا اي امر با ائدري و نظريه " اكرار اجباري " فرويد شباهت دارد)  .نظريات و
اسهدالل ها در اي

مينه نشان مي دهد كه همه ما در حال اجربه و در واقع خدد اجربه هسهيم  ،و در انهظار غن

مي باشيم كه حادثه اي اافاق بيفهد و لذا در واقع غن چه را مي دانيم در فكر و مغز خدد منعكس كنيم  .اي حالت
را مي ادانيم به اي صدرت اشبيه كنيم كه ما انسان ها همه مانند يك چكش هسهيم و در واقع اگر ما مثل چكش
باشيم همه چيز براي ما به مثابه يك مي است.
ايروينگ ( سال  ) 4999مي نديسد  :دو روش و يا راهبرد براي نگرش و بررسي داده ها وجدد دارد و اي دو روش
عباراند ا  :بگذاريم داده ها خددشان  ،خدد را نشان داده و غشكار نمايند  ،ماننديك سنگ قديمي كه خاك ا روي
غن كنار ده مي شدد اا خدد را نشان دهد ،و يا مراب و منظم سئداالاي را  ،كه با ادجه به ائدري و يا ائدري هائي
كه محقق در ذه خدد دارد ،پرسش نمائيم  .در هر دو صدرت  ،روش ها و راهبرد ها براي اسهخراج داده ها ا
سدابق ااريخي  ،راه را با مي كنند  ،كه معلدم شدد  ،چه چيزي مهم و برجسهه است  .چه چيزي اولديت دارد ،
چه حادثه اي بيشهر اافاق مي افهد و اكرار مي شدد و چه چيزي مهم وبرجسهه است  .يا چه چيزي با ديگران
مهفاوت و مهمايز ا غنان است  .خطا ها و افلت ها و چيز هائي كه ا قلم افهاده و حذف شده اند  ،ونداقص مي
ادانند همه كمك كنند كه اجزاي اير همگدن و نا مهجانس در يك چار چدب قرار گيرند .نقطه نظرات طرفداران
نان نيز در اي اراباط مطرح شده و در بحث مربدط به ندگي نا مه رواني به غن ادجه شده است  ،ولي اي نظرات
با برخي ا فرضيات و ائدري هاي فرويد و طرفداران فرويد مخالفت مي ور د كه همي نظرات و فرضيات اساس
كار هاي اوليه را اشكيل مي دهد  .اليزابت ينگ بروچي ( سال  ) 4999ا اي نظر و عقيده طرفداري مي كند كه
ندگي نامه نديسان ياد گرفهه اند ذه را با انگيزه هاي دروني پر كنند كه مهغير هاي روان كاوي به غن ها كمك
مي كند  ،و سپس به اعيي و مشخص نمددن روابط فعلي و حدادث در ندگي كندني فرد مي پردا دند .به عالوه
 ،او در صدد احياي امايالت و گرايشات جنسي ( منظدر ا جنسي  ،ن و يا مرد بددن مراد است ) در ندگي رواني
مي باشد و مهذكر مي شدد كه كار ندشه

ندگي نامه رواني اقريبا منحصر به مردان است و عمداا ادسط مردان

ندشهه مي شدد ،و اولديت غن نيز براي مردان است.
" اليزابت ماوريك" (  ) Elizabet Mavrick 4999مهذكر مي شدد كه االب دست اندر كاران ندگي نامه ها
اهميت فدق العاده اي به روابط اوليه مادر و فر ند در اجزيه و احليل هاي خدد و اي

كه اي امر در رشد فرد در

دوران بزرگسالي نقش دارد مي دهند ؛ طرفداران نان (  )Feministsبيشهر مايل هسهند بر اسهقالل و خدد
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مخهاري فرد ااكيد كنند  ،و اهميت فدق العاده ياد پيدند مادر و فر ند را مدرد افلت قرار مي دهند  .خانم ماوريك
چني ابرا عقيده مي كند  ،كه ارجحيت دادن و اولديت دادن و در واقع دل مشغدلي ندگي نامه نديسان به روابط
ندگي نامه نديسان به اسيب رساندن به مادران است و

و پيدند مادر و فر ند نشان دهنده امايل بسياري ا اي

معمدال مادران را مسئدل مشكالت فر ندانشان در دوران بزرگسالي و بلدغ مي دانند.
به عالوه "ماوريك" ( سال  ) 4999به اي مدضدع ادجه مي كند كه گرايشات مشابه فرهنگي در طدل
احدالت ااريخي در روش هاي ندشه

ادگي نامه ااثير داشهه است  .اوچني اسهدالل مي كند كه ساخهار سياسي

و ااريخي اياالت مهحده بيشهر ا كشدر هاي ديگر پذيراي روش ندگي نامه رواني هسهند ،در حالي كه در كشدر
هاي اروپا ي اربي يا ن دعي ضديت به خصدص و يا بي افاواي ويژه اي نسبت به اي روش دارند .او مدعي است
كه اي افاوت ناشي ا اخهالفات ساخهاري در حرفه روان كاوي ميان غمريكائي ها و انگليسي ها مي باشد كه به
طدر مشخص ا دهه  4931غاا شده است  .پيشروان روان كاوي سنهي انگلسهان ا همان مدقع كم كم ا اي
روش علدم اجهماعي فاصله گرفهند  ،در حالي كه پزشكان و روان پزشكان غمريكائي ا همان مدقع شروع به اسهفاده
ا اي روش كردند .انگليسي ها با قطعيت و در سهي اي روش كه مدجب شده بدد غمريكائي ها اشديق شدند ا
غن به خصدص در دوره كسادي بزرگ اقهصادي در غمريكا (  ) The Great Depressionاسهفاده كنند
،مخالفت مي كردند  .لذ ا روان كاوان انگليسي و فرانسدي  ،روش ندگي نامه رواني را شيده اي القي مي كردند
كه فرد را خدار و خفيف مي كند  ،در حالي كه غن ها ( انگليسي ها و فرانسدي ها ) معهقد بددند فردي كه مدرد
مطالعه قرار مي گيرد شايسهه احهرام بدده و با اي گدنه روش ها نبايد مدجب صدمه و غسيب دن به حرمت انساني
اوشد .
علي رام اي مخالفت ها و ااكيدااي كه براي بهبدد روش ندگي نامه رواني ا طرف اروپائيان به عمل غمد
"رون يان " در سال  4999به پيشرفت ندگي نامه رواني ا ديد رشد ااريخي نگاه مي كرد و غن را در يك چار
چدب وسيع ا نظم و اصدل قرار مي دادكه با گسهرش سا مان و ساخهار هاي حرفه اي و نشر مقاالت مجالت و
ندشهه ها در مدرد مدضدعات روان شناخهي و بحث هائي كه در دهه هاي قبل ا دهه  4991در اي مدرد انجام
مي شد ،باعث شد روش ندگي نامه رواني نضج و پيشرفت بيشهر و بيشهري پيدا مي كند  " .رون يان " اعهقاد
دارد براي كمك به رشد مداوم در اي

مينه بايد براي رشد و ادسعه هشت عنصر را اقديت نمدد  :ا جمله اي

هشت عنصر ،جمع غوري شداهد و داده ها ي جديد در مدرد ندگي فرد  ،ابيي و اشريح و اعبير جديد اطالعات
مدجدد  ،بررسي جدي اعبيرات و افسير قبلي در خصدص فرد مدرد مطالعه  ،و به كار گيري روش هاي ائدريك
جديد مي باشد  .اما " جرويس" ( سال  )4999معهقد است كه در احقيقات و كار هائي كه انجام شده است عالقه
و اهميت شخصيت فرد مدرد مطالعه مانند گدشهه مدرد ادجه قرا رنگرفهه و به غن اهميت داده نمي شدد و ندع
شخصيت فرد صراحها و غشكارا مدرد اجزيه و احليل قرار نمي گيرد( به فصل اول مراجعه شدد)
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راه هاي بهبدد كيفيت كار احقيق
اي كه ندگي نامه رواني به عندان يك روش احقيق مي اداند بهبدد يافهه و شكدفا ار شدد بسهگي به قدرت دست
اندر كاران و محققي اي رشهه ،و نيز مدانعي دارد كه بر سر راه ادسعه اي روش گذاشهه شده و ممك است
مدجب وارد كردن صدمه به غن بشدد كه بايد غن مدانع را ا سر راه برداشت و ا غن احهرا كرد  " .ات الك " ،
" كراس بي "و " كرس بي " ( سال  ) 4994پنج پيشنهاد را به محققي اي رشهه ارائه مي كنند:
اول ،محققي بايد اطمينان يابند كه شداهد و داليل و داده هاي كافي براي اثبات و ااييد نظرات و ادعا ها و
اسهنهاجات خدد جمع غوري كرده و در اخهيار دارند .غن ها بايد ادجه و در واقع دقت و مراقبت كنند كه داده ها
و شداهد را ا ائدري ها به دست نياورده و يا فقط ا يك اجربه شخصي در يك شرايط مشابه اسهخراج نكرده و
به دست نياورده باشند .يك داده و يا يك اطالعات ساده براي اثبات يك مدرد كفايت نمي كند  ،و يك مدرد ساده
هم كفايت نمي كند كه مدجب اعهبار يك ائدري شدد  .براي رفع واحهرا ا چني مشكلي  ،االش براي ابيي و
اشريح منسجم و جامع ندگي يك فرد مفيد است و ادصيه مي شدد  ،البهه همراه غن هم بايد الگد ها و مدضدعااي
كه در انجام اي كار مدثر هسهند و به عالوه در شرايط مشابه هم اكرار مي شدند مدرد ادجه قرار گرفهه و بدان
عمل شدد.
د وم  ،ندگي نامه نديسان بايد به طدر جدي  ،نظرات و افسيرات ديگران را جسهجد كرده و بيابند و با اسهفاده ا
غن ها جنبه هاي سياسي  ،ااريخي و فرهنگي و انگيزشي را در اج زيه و احليل هاي خدد وارد كرده و مدرد ادجه
قرار دهند.
اكثرا  ،انگيزه هاي سياسي و روان شناخهي در ي ك جهت عمل مي كنند  ،و براي هر يك ا غن ها بايد جايگاه و
اهميت شايسهه شان را قائل شد.اما گاه ممك است اي دوانگيزه در خالف جهت يكديگر عمل كنند  ،وحهي
ممك است مداردي باشد كه انگيزه هاي سياسي و ساخهاري در مدارد خاصي اهميت بيشهري ا انگيزه هاي روان
شناخهي داشهه باشند.
سدم  ،احليل گران و محققي بايد در اسهفاده ا ائدري هاي روان كا وي براي احقيق در مدرد فرد مدرد مطالعه
دقت و احهياط كافي به عمل غورند .با غن كه ائدري ها و اعاريف روان كاوي مي اداند بصيرت ها و غگاهي ها ي
جالبي در مدرد ندگي يك فرد به دست دهد  ،مع هذا اسهخراج و اسهنباط ا ائدري هاي و اعاريف روان كاوي
خطرناك مي اداند باشد  .به خصدص اگر داده و شداهد ي كه به اي طريق به دست مي غيد فاقد داليل و شداهد
ي ا دوران اوليه كددكي فرد مدرد مطالعه باشد  .با هم ال م است در اي جا ياد غوري شدد جسهجد براي الگد
هائي كه در افسير منسجم و كلي اكرار مي شدند مي اداند محقق را گرفهار چني مشكلي نكرده و او را به دام
نياندا د.
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چهارم ؛ در صدرت عدم دسهرسي و فقدان" ائدري روان كاوي"  ،ندگي نامه نديس مي اداند "ائدري هاي روان
شناسي" را مدرد ادجه قرار دهد و با غن مي اداند رفهار فرد را با ادجه به شناخت و غگاهي و وضعيت بيد لدژيكي
او پيش بيني نمايد  .ائدري روان شناخهي كه مذكدر افهاد ،سئداالت جديدي را مطرح مي سا د كه در احقيقات
گذشهه به ذه نرسيده است ،و ضمنا شداهد و داليلي اا ه به دست مي دهدو اي امكان را فراهم مي سا د كه با
اسهفاده ا شداهدي كه جديدا به دست غمده افسير ها و اسهنهاجات جديدي را هم امكان پذير نمدده و به دست
مي دهد.
سر انجام و پنجم اي كه بسيار مهم است كه محققيني كه در مدرد ندگي يك فرد مطالعه مي كنند ،اسهرااژي
ها و روش هائي را كه به كار مي گيرند براي خددشان شفاف و روش باشد  ،و سعي كنند گرايشات و امايالت
خدد را در اجزيه و احليل خدد وارد نكنند ،اعم ا اي كه براي اي امايالت انگيزه اي داشهه باشند و يا نداشهه
باشند  .كاهش و يا عدم اسهفاده احهمالي ا همان روش هائي كه نظريات و ائدري ها را به وجدد غورده اند و
در واقع غن ه ا را ااييد و صحت غن ها را اثبات كرده اند بسيار مهم و اساسي است  .در اراباط با روش ها ي نظام
مند كه ا غن ها براي اسهخراج و افسير و اعبير داده ها اسهفاده مي شدد به اي نكهه بايد ادجه شدد كه در اي
روش ها  ،امكان اي كه احساس محقق بر دانش و علم او براي درك واقعيت ارجحيت داشهه باشد را كم مي كند.
گر چه احساس و ادراك ممك است در انجام احقيق مفيد باشد  ،مع هذا به گرايشات شناخهي نظام مند صدمه
وارد مي غورد،كه اي مدضدع ادسط " ادرسكي " و " كاهنمان " ( سال  )4911به خدبي اشريح شده است  (.به
فصل سدم مراجعه شدد)
نهيجه گيري
در احقيقات و مطالعات مربدط به رهبري  ،ندگي نامه روان شناخهي مي اداند نظريات مدقهي و ناپايدار در مدرد
ندع شخصيت يك فرد و عمل و روش او به دست دهد  ،كه اي نظريات معمدال ا اجربيات دوران بچگي فرد
اسهنباط و اسهخراج مي شدد .اي روش در احقيقات برجسهه و ممها " جدرج ها " در اراباط با مطالعه ندگي "
وودرو ويلسدن " و " سرهنگ ادوارد هاوس " بسيار مدفقيت غميز بدد و اي مدضدع در مدرد رئيس جمهدر غمريكا
نيز مدرد بررسي قرار گرفهه كه چگدنه روابط " ويلسدن " و پدرش  ،الگدئي در ندگي براي او به وجدد غورده كه
مدجب شد " ويلسدن " ا مصالحه و سا ش با ديگران و يا احمل انهقاد مقامات قدرامند مذكر ناادان گردد.
پنج گام و يا مرحله مهم براي انجام چني مطالعه و بررسي وجدد دارد:
اول ؛ نظر و يا نظريااي مدقهي در مدرد شخصيت مدرد مطالعه خدد به وجدد غورد .اما  ،اي نظر و يا نظريات در
صدرت به دست غمدن شداهد و داده هاي جديد بايد قابليت انعطاف داشهه و بهدان غن ها را اغيير داد.
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دوم ؛ افكيك ميان مشاهده و اعبير و افسير بسيار مهم است  .ا ائدري نبايد به نحدي اسهفاده شدد كه بهدان ا
غن  ،شداهد و داليلي را اسهخراج كرد  ،حهي در مداقعي كه سند و مدرك و دليل ديگري هم در دسهرس نباشد .
سدم ؛ اي كه محقق بايد معيار هائي براي خدد به وجدد غورد كه بهداند غن شداهد و داليلي را كه در دست دارد ،
و ممك است با هم اخهالف داشهه و در اضاد باشند  ،ا يك ديگر افكيك نمايد .در چني روش هائي معمدال ا
اي گرايش و وسدسه كه شداهد و مدارك و داده ها را فقط ا يك ديد گاه خاص اعبير و افسير مي كنند  ،احهرا
مي شدد.
چهارم  ،حصدل اطمينان ا قابليت اسهناد و اعهماد مشاهده نيز به ار ش و اعهبار احقيق مي افزايد.
قابليت اعهماد  ،اا حدودي به منبع اطالعات بسهگي دارد  .گاه اطالعات بسيار دقيق نظير صدرت جلسات شدراي
امنيت ملي اياالت مهحده را به سخهي مي ادان به دست غورد و يا اصدال به غن ها دسهرسي پيدا نمدد  .خاطرات ،
يادداشت ها ي رو انه  ،به خصدص غنهائي كه ااخاذ اصميم و يا انجام يك اقدام را ادجيه مي كند ،نمي اداند منبع
قابل اعهم ادي باشد مگر غن كه بهدان صحت غن را با اسهفاده ا شداهد اسناد ديگر ااييد نمدد.
خاطرات و يادداشت ها افراد  ،اگر فقط براي اي ندشهه شده باشند كه اصدير و اثر خدبي ا نديسنده غن به دست
دهند قابليت اعهماد و اسهناد نمي اداند داشهه باشند.
سر انجام اي كه كار و اي روش احقيق كامل نمي شدد مگر غن كه محقق اعهبار و ار ش مطالعه خدد را اثبات و
قطعي نمايد  .براي اي كه احقيق مفيد باشد  ،بايد ندعي رابطه واقعي ميان شخصيت رهبر و اولديت هاي سياسي
و اقدامات او به وجدد غيد .يكي ا عللي كه احقيق " جدرج ها" را در مدرد رئيس جمهدر " وودرو ويلسدن" اا اي
اندا ه جالب كرده بدد اي بدد كه مي ادانست ميان خصدصيات شخصيهي و رفهار او در يك دوره طدالني و در
شرايط مخهلف اراباط بر قرار كند  ،يعني ا ماني كه رئيس دانشگاه " پرينسهدن " بدد اا ماني كه در مقام
رياست جمهدر ي اياالت مهحده فعاليت مي كرد.
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