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تحلیل روانشناختی نفوذ در مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران

مقدمه
ی بهعنــوان یــک الگــوی هویتــی و ارزشــی متفــاوت ،همــواره در
گفتمــان جمهــوری اســام 
مقابــل گفتمــان نظــام ســلطه قــرار داشــته اســت؛ پــس سیاســت مهــار و مدیریــت ایــران بــا
چشـمانداز حداکثــری تغییــر نظــام همــواره در دســتور کار آمریــکا بــوده اســت .ایــن موضــوع
ی و در مقاطعــی ماننــد فتنــه  ۸۸بــا اســتفاده از الگوی
البتــه در مقاطعــی بــا رویکــرد ســخت نظامـ 
برانــدازی نــرم ،پیگیــری شــده اســت .بــر همیــن اســاس ،نبایــد انتظــار داشــت کــه حتی پــس از
توافــق هســتهای نیــز ایاالتمتحــده بــه رونــد دشــمنی و سیاسـتهای مبتنــی بــر مهــار ،نفــوذ،
ی خاتمــه دهــد بلکــه بهعکــس ،شــواهد نشــان
تغییــر رفتــار و برانــدازی نظــام جمهــوری اســام 
میدهــد کــه نظــام ســلطه مترصــد فرصتــی اســت تــا از فضــای سیاســی و اقتصــادی ناشــی
ی ایــران
از برجــام حداکثــر اســتفاده را ببــرد و طراحیهــای خــود را علیــه جمهــوری اســام 
تعمیــق بخشــد (مــرادی.)1394 ،

7

ی بــا اشــاره بــه نیــت شــوم دشــمنان ســلطهگر
بــه همیــن جهــت ،رهبــر معظــم انقــاب اســام 
ی فرمودنــد« :بنــده از چنــدی پیــش گفتــم مراقــب
بــرای بازگشــت و نفــوذ در ایــران اســام 
نفوذیهــا باشــید؛ بعضیهــا بیخــود ،برآشــفته شــدند؛ برآشــفتگی نــدارد .آمریکاییهــا بــرای
بعــد از دوران مذاکــرات هســتهای ،یــک نقشــه بــرای داخــل ایــران داشــتند ،یــک نقشــه بــرای
منطقــه .ایــن بــرای مــا روشــن بــود و روشــن شــد .نقشــه بــرای ایــران داشــتند ،هنــوز هــم
دارنــد؛ نقشــه بــرای منطقــه داشــتند ،هنــوز هــم دارنــد؛ دارنــد تــاش هــم میکننــد؛ میداننــد
کــه در مقابــل اهــداف پلیــد آنهــا در منطقــه چــه کســی محکــم ایســتاده؛ ایــن را هــم میداننــد
متوجهانــد .خــب ،وقتیکــه دشــمن بــرای داخــل کشــور برنامــه دارد ،چــهکار میکنــد؟ از
و
ّ
نفــوذی اســتفاده میکنــد»1.
ی از
تــاش بــرای تغییــر ادراک و انحــراف در تصمیمگیــری مســئوالن نظــام جمهــوری اســام 
جملــه رویکردهایــی بــوده اســت کــه همــواره نظــام ســلطه در کــوران حــوادث سیاســی علیــه
ایــران اســتفاده کــرده اســت .ایــن رویکــرد در نگــرش راهبــردی نظــام ســلطه بهویــژه معطــوف بــه
مقاطعــی اســت کــه آنهــا احســاس میکننــد در برخــی از قســمتهای ســاختار سیاســی کشــور
اشــتیاقی بــرای تعامــل بــا غــرب وجــود دارد؛ بنابرایــن عمــده تمرکــز ایــن رویکــرد بــر دولتمردان
سیاســی اســت و اساسـ ًا بــا اســتفاده از مجموعـهای از رویکردهــای ســخت و نــرم ،تــاش میکند
نخبــگان سیاســی کشــور را در مســیر اهــداف غــرب هدایــت کنــد و اســتحاله نظــام را رقــم بزنــد.
ی ایران
نظــام ســلطه بــرای پیشــبرد این رونــد از طرح فروپاشــی شــوروی بــرای جمهــوری اســام 
 1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم نجفآباد94/12/5 ،
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بهــره میگیــرد کــه ســابقه بهکارگیــری آن را میتــوان در اواســط دهــه هفتــاد شمســی نیــز مالحظه
کــرد .بــر ایــن مبنــا ،تــاش کردهانــد رویکــرد نخبــگان سیاســی کشــور را بــا اعمــال فشــارها و
تهدیدهــای فزاینــده بــهســویی تغییــر دهنــد کــه آنــان احســاس کننــد «هزینــه» تقابــل بــا غــرب و
ایســتادگی بــر آرمآنهــای انقــاب اســامی ،بســیار بیشــتر از «فایدههــای» آن اســت .همیــن ایــده
و وجــود گروههــای سیاســیِ برانــدازِ داخلــی بــا ســابقه انقالبــی ،زیربنــای پــروژه انقــاب رنگــی
نیــز بهشــمار میآیــد؛ امــری کــه مقــام معظــم رهبــری بــا شــناخت رونــد برنامهریزیهــای
نظــام ســلطه ،بیــان داشــتند« :تنهــا امیــد دشــمنان ایــن اســت کــه انقــاب بــه دســت کســانی بــه
شکســت برســد کــه خــود در انقــاب نقــش داشــتند».1
بــا ایــن مقدمــه ،میتــوان بــه اهمیــت و ضــرورت تحلیــل زمینههــای نفــوذ در مســئوالن کشــور
پــی بــرد .ازآنجاکــه دامنــه و ابعــاد نفــوذ ،متعــدد و متکثــر اســت نحــوه ورود بــه مقولــه تحلیــل
نیــز متفــاوت اســت .در ایــن گــزارش بــا مالحظــات و محدودیتهــای فــراروی تحقیــق ،تــاش
میکنیــم تــا از منظــر روانشــناختی زمینههــا و پیامدهــای نفــوذ در کارگــزاران نظــام را بررســی
و تحلیــل کنیــم .بــرای دســتیابی بــه «تحلیــل روانشــناختی نفــوذ در مســئوالن نظــام جمهــوری
ی ایــران» ،پاســخ بــه ســؤالهای ذیــل ضــروری اســت:
اســام 
از منظر مفهومشناسی ،ابعاد و انواع نفوذ چیست؟
سیر تحول در تخاصمهای مدرن (از جنگ سخت تا جنگ نرم) چگونه است؟
ی نفوذ کدامند؟
رویکردهای عمده در مطالعه علم 
 1بیانات رهبر معظم انقالب در دانشگاه علم و صنعت87/9/ ۲۴ ،
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از منظر علم روانشناسی چگونه میتوان به پدیده نفوذ نگریست؟
یکند؟
دانش «روانشناسی سیاسی رهبران» چه دانشی درباره نفوذ در مسئوالن ارائه م 
کنشهای ناهوشیار روانی و تیپهای شخصیتی رهبران چگونه بسترهای نفوذ را فراهم میسازد؟
از منظــر اقدامشناســی نفــوذ ،عملیــات روانــی چگونــه منجــر بــه اثرگــذاری بــر سیاســتمداران
مــا در پرونــده توافــق هســتهای ایــران و  5+1شــد؟

مفهومشناسی نفوذ
ابعاد نفوذ
نفــوذ بــدون شــک پدیــدهای چندالیــه و پیچیــده اســت کــه هــدف از آن تغییــر رفتــار مــردم و
حاکمــان و درنهایــت اســتحاله از درون و برانــدازی خواهــد بــود .نفــوذ دارای دو بعــد فــردی و
جمعــی اســت .در اولیــن ســطح ،مــا بــا حیلههــا و نفــوذ شــیطان در بعــد فــردی مواجهایــم.
در متــون دینــی فتنهانگیزیهــای شــیطان ،ضعیــف امــا پیوســته توصیــف شــده اســت .در نــگاه
مقــام معظــم رهبــری نفــوذ بــه چهار بعــد فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و امنیــت،ی دســتهبندی
شــده اســت .هرگونــه بحــث و بررســی نفــوذ ابتــدا نیازمنــد مــروری اجمالــی بــر ابعــاد نفــوذ
دشــمن اســت:
•نفوذ امنیتی

یکــی از ابتداییتریــن ابعــاد نفــوذ ،نفــوذی اســت کــه در ســاختارهای امنیتــی کشــور اتفــاق
میافتــد .ایــن کارکــرد را ســرویسهای امنیتــی کشــورهای رقیــب عمدتــا در الیههــای پنهــان
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اســتفاده میکننــد .بیشــک دربــاره ایــران ،مباحثــی چــون قتلهــای زنجیــرهای و فتنــه ٨٨
نتیجــه برخــی حفرههــای امنیتــی بــود .درمجمــوع در بســیاری از موارد ،نفــوذ فرهنگی ،سیاســی،
اقتصــادی و امنیتــی بهصــورت مکمــل و همــراه بــا هــم و نــه بهصورتــی مجــزا درخصــوص
کشــور هــدف ازســوی کشــورهای متخاصــم اســتفاده میشــود«....و ممکــن اســت کــه جــزو
کماهمیّتتریــن [ه ـا] نفــوذ امنیّتــی باشــد .نفــوذ امنیّتــی چیــز کوچکــی نیســت ا ّمــا در مقابــل
نفــوذ فکــری و فرهنگــی و سیاســی ،کماه ّمیّــت اســت .نفــوذ امنیّتــی ،عوامــل خــودش را دارد،
مســئوالن گوناگــون -از جملــه خــود ســپاه -جلــوی نفــوذ امنیّتــی دشــمن را بــا کمــال قــدرت
انشــاءاهلل میگیرنــد»1.
•نفوذ اقتصادی

نفــوذ در بعــد اقتصــادی بــا هــدف شناســایی گلوگاههــا و فرصتهــا و تهدیدهــای محیــط
اقتصــادی ،صنعتــی و تکنولوژیکــی کشــور اســتفاده میشــود؛ بهطورمثــال آمریکاییهــا
ی ایــران از ایــن کارکــرد از نفــوذ بــرای شناســایی کانالهایــی کــه
دربــاره جمهــوری اســام 
ایــران بــرای دورزدن تحریمهــا از آن اســتفاده میکــرد ،بهرهبــرداری کردنــد .در میــان انــواع
نفوذهــا « ...البتّــه کماه ّمیّتتریــن آن ،نفــوذ اقتصــادی اســت؛ ...نفــوذ دشــمن پایــ ه اقتصــادِ
محکــم را متزلــزل میکنــد .آنجاهایــی کــه نفــوذ اقتصــادی کردنــد ،آنجاهایــی کــه توانســتند
خودشــان را بــر اقتصــاد کشــورها و م ّلتهــا مثــل یــک بختکــی ســوار بکننــد ،پــدر آن کشــورها
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تصرفاتــی میکنــد کــه اقتصــاد آن کشــور
درآمــد ....ســرمایه خــودش را میکشــد بیــرون یــا ّ
بــه زانــو در بیایــد».1
•نفوذ فرهنگی

شــاید بتــوان یکــی از مهمتریــن راههــای نفــوذ را نفــوذ در حــوزه «فرهنــگ» جامعه و بـ ه موازات
آن ،زمینهســازی بــرای تغییــر ذائقــه فرهنگــی جامعــه دانســت .همانگونهکــه «جــوزف نــای»
بــا خوشــحالی از شــلوارهای جیــن آبــی جوانــان شــوروی یــا پخــش ســریالهای آمریکایــی
در تلویزیــون نیکاراگوئــه در حیــن تضــاد بــا حکومــت آمریــکا و آهنــگ و شــوهای تلویزیونــی،
بهعنــوان اثــرات و منابــع قــدرت نــرم آمریــکا یــاد میکــرد ،اینــک نیــز همــان الگــوی فرهنگــی
بــرای تغییــر ارزشهــای فــردی و ســبک زندگــی جامعــه ایرانی بــه کار مــیرود .ایــن تهدیدهای
نرمافــزاری کــه رهبــر انقــاب از آنهــا بــا عنــوان «ناتــوی فرهنگــی» نــام بردهانــد ،بــرای
کســب قــدرت سیاســی بــا ابــزار تخریــب اخــاق ،مصرفگرایــی ،بیاعتنایــی بــه هویــت
ملــی ،دلبســتگی بــه ارزشهــای آمریکایــی و ...اعمــال میشــوند(« .دشــمن تــاش میکنــد)
در زمینــه فرهنگــی ،باورهــای جامعــه را دگرگــون کنــد و آن باورهایــی را کــه توانســته ایــن
جامعــه را ســرِپا نگــه دارد ،جابهجــا کنــد ،خدشــه در آنهــا وارد کنــد ،اختــال و رخنــه در
آنهــا بهوجــود بیــاورد .خرجهــا میکننــد؛ میلیاردهــا خــرج میکننــد بــرای ایــن مقصــود؛
ایــن رخنــه و نفــوذ فرهنگــی اســت»2.
 1همان
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•نفوذ سیاسی

اندیشــکده «مرکــز امنیــت آمریــکای نویــن »)CNAS(1در گــزارش خــود صراحتــا بــه ایــن موضــوع
اشــاره میکنــد کــه ایاالتمتحــده بایــد از فضــای بهوجودآمــده از مذاکــرات هســتهای بــا
ایــران اســتفاده کنــد و شــبکه حامیــان غــرب در ایــران را فعــال کنــد تــا از ایــن راه تغییــرات
سیاســی -فرهنگــی در ایــران بهوجــود آورد .ایــن همــان موضوعــی اســت کــه میتــوان در گفتــار
دولتمــردان آمریکایــی از جملــه بــاراک اوبامــا و جــان کــری نیــز دیــد؛ بنابرایــن آمریکاییهــا بــه
دنبــال ایجــاد فضایــی بــرای نفــوذ در عرصــه سیاســی کشــور و یــا تغییــر در روندهــای سیاســی
و تصمیمگیــری کشــورند .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف نیــز از سیاس ـتهایی چــون ایجــاد
دودســتگی یــا دوگانهســازی اســتفاده میکننــد .خطــاب قــرار دادن عــدهای بهعنــوان «مســتعد»،
«تجدیدنظرطلــب»« ،نســل جــوان» در اظهــارات اوبامــا ،یــا «جوانانــی کــه آینــده میخواهنــد» ،و
همچنیــن قلمــداد کــردن مخالفیــن رابطــه با آمریــکا بــا عنــوان «تندروهــا» در اظهارات جــان کری،
از همیــن دســت دوگانهســازیها و ایجــاد شــکاف در جامعــه ایــران اســت (رحمتــی .)1394 ،ایــن
مشروطســازی و محدودســازی سیاســت داخلــی کشــور ،مســتقیم ًا منجــر بــه تقویــت جناحهــای
 1مرکــز امنیــت آمریــکای نویــن ( )CNAS: Center for a New American Securityدر فوریــه  2007توســط دکتــر کــورت کمپبل و میشــل
ی خــود را «توســعه سیاسـتهای
فلورنــوی در واشــنگتن تأســیس شــده اســت .ایــن مرکــز بهعنــوان ســازمانی غیرانتفاعــی ،مأموریــت رســم 
امنیــت ملــی و دفــاع قــوی ،عملگــرا و اصولــی بــرای بــاال بــردن امنیــت ملــی آمریــکا» بیــان نمــوده اســت؛ همچنیــن در قســمت دیگــری از
ی از مأموریــت مــا اطالعرســانی و آمادهســازی رهبــران امنیــت ملــی امــروز و فرداســت».
ســند ماموریــت  CNASآمــده اســت« :بخــش مهمـ 
ایــن مرکــز ،روابــط بســیار نزدیکــی بــا دولــت اوبامــا داشــت و همــواره هــم بهعنــوان منبــع اســتعدادها بــرای وزارت دفــاع و هــم بهعنــوان
بانــد فــرود بــرای مقامــات ســابق وزارت دفــاع عمــل کــرده اســت« .میشــل فلورنــوی» مدیرعامــل جدیــد ایــن اندیشــکده و جانشــین «رابرت
ورک» اســت .وی از ســال  2009تــا  2012ســمت معاونــت سیاســی وزارت دفــاع را بــه عهــده داشــت .مرکــز امنیــت آمریــکای نویــن در
آخریــن ردهبنــدی دانشــگاه پنســیلوانیا از اندیشــکدههای جهــان ،چهاردهمیــن اندیشــکده برتــر در آمریــکا معرفــی شــد.
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سیاســی غربگــرا خواهــد شــد و گام بعــدی ،طــرح بازسازیشــده فروپاشــی شــوروی در ایــران
اســت .درواقــع همــه ایــن اقدامهــا بــا هــدف تهــی کــردن ســاختار نظــام از محتــوای ارزشــی
آن صــورت میگیــرد( .مــرادی .)1394 ،رهبــر انقــاب در تبییــن نفــوذ سیاســی فرمودنــد« :نفــوذ
سیاســی هــم ایــن اســت کــه در مراکــز تصمیمگیــری و اگــر نشــد تصمیمســازی ،نفــوذ بکننــد.
وقتــی دســتگاههای سیاســی و دســتگاههای مدیریّتــی یــک کشــور تحتتأثیــر دشــمنان مســتکبر
قــرار گرفــت ،آنوقــت همــه تصمیمگیریهــا در ایــن کشــور بــر طبـ ِ
ـق خواســت و میــل و اراده
مســتکبرین انجــام خواهــد گرفــت ...بــرای آنهــا بهتــر ایــن اســت کــه از خــود آن م ّلــت ،کســانی
در رأس آن کشــور باشــند کــه مثــل آنهــا فکــر کننــد ،مثــل آنهــا اراده کننــد ،مثــل آنهــا و بــر
طبــق مصالــح آنهــا تصمیــم بگیرنــد؛ ایــن نفــوذ سیاســی اســت»1.
انواع نفوذ
تحلیــل مقولــه نفــوذ ،نیازمنــد تعییــن ســطح نفــوذ از حیــث مخاطبشناســی اســت .بــه نظــر
یرســد دو ســطح ،قابــل تفکیــک اســت :ســطح نخبــگان و مســئوالن و ســطح عــام مــردم.
م
الف) مسئوالن و نخبگان
ایــن رویکــرد در نگــرش راهبــردی غــرب عمدتــا معطــوف بــه مقاطعــی اســت کــه در
بخشهایــی از ســاختار سیاســی کشــور تمایلــی بــرای تعامــل بــا غــرب وجــود دارد؛ بنابرایــن
عمــده تمرکــز ایــن رویکــرد بــر دولتمــردان سیاســی اســت و اساسـ ًا بــا اســتفاده از مجموعـهای
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از رویکردهــای ســخت و نــرم ،تــاش میکنــد نخبــگان سیاســی کشــور را در مســیر اهــداف
غــرب هدایــت کنــد .نظــام ســلطه بــرای پیشــبرد ایــن رونــد از طــرح فروپاشــی شــوروی بــرای
ی ایــران بهــره میگیــرد کــه ســابقه بهکارگیــری آن را میتــوان در اواســط
جمهــوری اســام 
دهــه هفتــاد شمســی نیــز مالحظــه کــرد؛ ازایـنرو «آمــاج نفــوذ ...عمدتـ ًا نخبــگان ،عمدتـ ًا افــراد
مؤثّــر ،عمدتــ ًا تصمیمگیــران یــا تصمیمســازان ،اینهــا آمــاج نفوذنــد؛ اینهــا هســتند کــه
ســعی میشــود روی اینهــا نفــوذ انجــام بگیــرد.»1
در ایــن جهــت مهمتریــن هــدف طراحــان پــروژه نفــوذ «ایــن اســت کــه محاســبات مســئوالن را
ی بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بــا
عــوض کننــد و تغییــر بدهنــد؛ یعنــی مســئول جمهــوری اســام 
مالحظـهی هزینــه و فایــده احســاس کنــد کــه بایــد ایــن اقــدام را بکنــد ،ایــن اقــدام را نکنــد...
نفــوذ بــرای ایــن اســت کــه ایــن محاســبات در ذهــن مســئوالن عــوض بشــود .آنوقــت ،وقتــی
نتیجــه ایــن بشــود کــه فکــر مســئوالن و ارادهی مســئوالن در مشــت دشــمن قــرار بگیــرد ،دیگــر
ی را
الزم نیســت دشــمن بیایــد دخالــت مســتقیم بکنــد؛ نــه ،مســئول کشــور همــان تصمیم ـ 
میگیــرد کــه او میخواهــد»2.
ب) مردم
بیتردیــد یکــی از مهمتریــن راههــای نفــوذ را نفــوذ در حــوزه «فرهنــگ» جامعــه و بهمــوازات
آن ،زمینهســازی بــرای تغییــر ذائقــه فرهنگــی جامعــه دانســت؛ ازاینــرو «...آمــاج د ّوم مردمنــد.
 1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان گردانهای بسیج94/9/4 ،
 2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان94/12/20 ،
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باورهــای مــردم بایــد عــوض بشــود؛ بــاور بــه اســام ،بــاور بــه انقــاب ،باور به اســام سیاســی،
ی هــم دارد ،حکومــت هــم
بــاور بــه اینکــه اســام غیــر از کارهــای شــخصی وظایــف عموم ـ 
دارد ،جامعهســازی هــم دارد ،تمدّ نســازی هــم دارد؛ بــاور بــه نفــی اینهــا [جایگزیــن شــود].
اینهــا بایــد از ذهــن مــردم زدوده بشــود»1.

قدرت هوشمند :مروری بر سیر تحول در جنگهای مدرن
آغــاز جنگهــای مــدرن بــه انعقــاد قــرارداد وســتفالیا در ســال  1648برمیگــردد كــه موجــب
پایــان جنگهــای مذهبــی سیســاله در اروپــا و پایهگــذاری دولتهــای ملــی مــدرن شــد.
هرچنــد پیــش از ایــن قــرارداد نیــز موجودیتهــای زیــادی ماننــد خانوادههــا ،قبایــل ،مذاهــب،
شــهرها و امپراتوریهــا بــا یكدیگــر میجنگیدنــد و جنــگ ،همــزاد انســانها بــوده اســت امــا
قــرارداد وســتفالیا جنــگ را بــه انحصــار دولــت جدیــد درآورد (یزدانفــام.)1387 ،
نســل نخســت جنگهــای مــدرن از ســال  1648آغــاز و تــا ســال  1860ادامــه داشــت .نســل
نخســت جنگهــای مــدرن ،جنــگ تاكتیكهــای خطــی و ســتونی بــود و در آن نبردهــا ،رســمی
و جنــگ در میدانهــای نبــرد مبتنــی بــر دســتور صــورت میگرفــت .نبــرد بــر اســاس دســتور
فرماندهــان ،یــك فرهنــگ و قشــر منظــم نظامــی بهوجــود آورد كــه دارای ویژگیهایــی بــودد
كــه آنهــا را از غیرنظامیــان متمایــز میســاخت .لباسهــای متحدالشــكل ،احتــرام نظامــی،
درجــات و سلســلهمراتب در نســل نخســت جنگهــای مــدرن بهوجــود آمدنــد و فرهنــگ
 1همان
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خــاص نظامــی را تقویــت كردنــد .در اواســط قــرن نوزدهــم شــیوه جنــگ مبتنــی بــر دســتور
متزلــزل شــد .ارتشهــای تــودهای ،ســربازانی كــه واقعــ ًا آمــاده جنــگ بودنــد (در قــرن 18
هــدف اصلــی یــك ســرباز فــرار بــود) ،بــه دشــمن حملــه کردنــد .آنهــا توپهــای خــود را
پــر كردنــد و بــا اســتفاده گســترده از آنهــا ب هتدریــج تاكتیكهــای ســتونی و خطــی جنــگ
را منســوخ نمودنــد و آن را بــه جنگــی فداكارانــه و ایثارگرانــه تبدیــل ســاختند .ایــن تحــول،
موجــب افزایــش بینظمــی در میدانهــای نبــرد شــد و مشــكل اساســی بیــن فرهنـ ِ
ـگ نظامــیِ
منظــ ِم مبتنــی بــر دســتور بــا بینظمیهــای ناشــی از آتــش شــدید توپخانــه شــکل گرفــت.
نســل دوم جنگهــا پاســخی بــه ایــن تعــارض و ناســازگاری بــود .ایــن نســل كــه از ســوی
ارتــش فرانســه در طــول جنــگ جهانــی اول و بعــد از آن پــرورش یافــت ،راهحــل مســأله را
در داشــتن تــوان اجــرای آتـ ِ
ـش انبــوه میدانســت كــه قســمت عمــده آن ،آتــش غیرمســتقیم
توپخانــه بــود .هــدف ،تضعیــف و فرســایش و نابــودی دشــمن بــود و فرانســویان ایــن را در
قالــب عبــارت «پیــروزی بــا توپخانــه ،تســخیر بــا پیــاده نظــام» بیــان میكردنــد و فرمانــده
همچــون رهبــر یــك اركســتر عمــل میكــرد .در نســل دوم ،پیــروی و اطاعــت از فرماندهــان و
حفــظ سلســلهمراتب ،بســیار مهمتــر از ابتــكار و خالقیــت بــود .نظــم و سلســلهمراتب از بــاال
بــه پاییــن و بهصــورت اجبــاری جریــان داشــت (یزدانفــام .)1387 ،برخــی از ویژگیهــای
ایــن نســل در نســل ســوم ادامــه یافــت.
نســل ســومِ جنگهــای مــدرن ،محصــول جنــگ جهانــی دوم اســت امــا بــه جــای فرانســه
ریشــه در راهبردهــا و تاكتیكهــای آلمــان دارد و ارتــش آلمــان آن را گســترش داد و عمومـ ًا بــه
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جنــگ برقآســا 1معــروف اســت .نســل ســومِ جنــگ بــر تــوان آتش و فرســایش دشــمن اســتوار
نیســت بلكــه بــر ســرعت ،غافلگیــری و تفكــر از یكســو و تحــرك بــاال و جابهجایــی فیزیكــی
از ســوی دیگــر تأكیــد دارد .نیــروی نظامــیِ نســلِ ســومِ جنگهــا در پــی دور زدن دشــمن و
غافلگیــری آن از عقــب اســت .شــعار ایــن نســل از جنــگ از «نزدیــك شــو و نابــود كــن» بــه
«دور بــزن و غافلگیــر كــن» تبدیــل شــده اســت .نســل ســوم جنگهــا ،جنــگ غیرخطــی اســت.
در ایــن نســل ن هتنهــا تاكتیكهــا تغییــر یافتنــد بلكــه فرهنــگ نظامــی نیــز دگرگــون شــد .در
نســل ســوم جنگهــا نیروهــای نظامــی نــه بــر فرآیندهــا و روشهــای درونــی (آنگونهكــه در
قــرن نوزدهــم بــر میــزان اطاعــت نیروهــا بــود) بلكــه بــر مســائل بیرونــی ،موقعیــت دشــمن و
پیامدهــای ناشــی از موقعیــت نیروهــا تمركــز میكننــد .در ایــن نســل ابتكارهــا بســیار مهمتــر از
فرمانبــرداری و اطاعــت بودنــد؛ اشــتباهات احتمالــی نادیــده گرفتــه میشــدند .در میــان نیروهــا
نــه نظــم تحمیلــی بلكــه نوعــی نظــم خــود -اتــكا بهوجــود میآمــد كــه ویژگــی اصلــی آن
عــدم تمركــز و اهمیــت بســیار زیــاد خالقیــت نیروهاســت .دو ویژگــی خالقیــت و عــدم تمركــز
از نســل ســوم جنگهــا بــه نســل چهــارم جنگهــا منتقــل شــد.
تحــول در نســلِ چهــارمِ جنگهــای مــدرن در دو ســطح كالن و خــرد دیــده میشــود .دو
گ و بُــروز
تحــول اساســی در ســطح كالن بــه شكســته شــدن انحصــار دولتهــا بــر جنــ 
بحــران مشــروعیت دربارهســازمان دولــت برمیگــردد .در ایــن نســل ،دولــت انحصــار خــود را
بــر جنــگ از دســت داد .در سراســر جهــان ،نیروهــای نظامــی ،دولتهــای خــود را بــا رقبــای
1 . Blitzkrieg
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غیردولتــی هماننــد القاعــده ،حــزباهلل ،حمــاس و فــارک 1روبـهرو دیدنــد و اغلــب در همهجــا
ایــن دولــت بــود كــه تضعیــف میشــد .بازیگــران غیردولتــی نهتنهــا در عرصــه اقتصــادی فعالنــد
بلکــه در حــوزه امنیتــی و نظامــی نیــز بهســرعت فعــال شــدهاند و اقتــدار دولتهــای ملــی
را بــه چالــش كشــیدهاند .بهرغــم ناتوانــی دولــت لبنــان ،مقاومــت نیروهــای حــزباهلل در
جنــوب لبنــان دولــت اســرائیل را بــه عقبنشــینی از ســرزمینهای اشــغالی وادار كــرد .القاعــده
بزرگتریــن حملــه را علیــه ســرزمین امریــكا از زمــان پیدایــش ایــن كشــور انجــام داد.
تحــول دیگــر در جنگهــا اهمیــت یافتــن ابعــاد فرهنگــی و افكارعمومــی آن اســت .بــه نظــر
میرســد منازعههــای ســالهای اخیــر نــه صرفــ ًا در حــوزه دولتهــا بلكــه در دنیــای
فرهنگهــا رخ مینمایــد .رویارویــی ،میــان فرهنگهــای متفــاوت ،نمــود بیشــتری یافتــه اســت.
دنیــای مســیحی بــا نیروهایــی از جهــان اســام كــه ویژگــی مذهبــی پررنگتــری دارنــد روبـهرو
اســت .در ســالهای اخیــر كــه در غــرب خصوصــا در امریــكا حضــور مذهــب در سیاســت
بهشــدت افزایــش یافتــه اســت ،رســتاخیز جهــان اســام نیــز رونــد روبهرشــدی داشــته اســت.
همانگونهكــه ویلیــام لینــد میگویــد« :بعــد از ســه قــرن از زمــان شكســت امپراتــوری عثمانــی
در تصــرف ویــن در ســال  1683و اتخــاذ راهبــرد دفاعــی از ســوی جهــان اســام ،مســلمانان،
بــار دیگــر راهبــرد تهاجمــی را از ســر گرفتهانــد و در حــال گســترش در خارجنــد».
در نســل چهــارم جنگهــا مرزهــای فیزیكــی در هــم ریختــه اســت و افــرادی زیــادی از طرفهــا
در ســرزمینهای طــرف مقابــل حضــور دارنــد .انســانها در دوران متمــادی همیشــه بــرای
1 FARC
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رســیدن بــه هدفهــای خــود از روشهــای گوناگونــی اســتفاده کردهانــد .یکــی از روشهایــی
کــه انســانها بســیار در پــی بهکارگیــری آن بودهانــد ،ابــزار روانــی اســت .از زمانــی کــه بشــر
شــروع بــه منازعــه بــا یکدیگــر نمــود ،عملیــات روانــی نیــز وجــود داشــته اســت( .اخوانفــرد
و خســروی .)1393 ،بــه نظــر میآیدکــه در منازعــات نســل چهــارم بهکارگیــری تکنیکهــای
عملیــات روانــی و بهرهگیــری از رســانهها اهمیــت بســیار باالیــی دارد.
در ایــن جهــت ،مبتنــی بــر دیدگاههــای صاحبنظــران برجســته آمریکایــی در ادبیــات حــوزه
ی بــا عنــوان «قــدرت هوشــمند »1ظهــور کــرد .2قـ ِ
ـدرت یــک حکومــت ملــی بــا
امنیــت ،مفهومـ 
ترکیــب قــدرت نــرم و ســخت بــه حداکثــر میرســد .ژوزف نــای ایــن ترکیــب و تلفیــق را
قــدرت هوشــمند نامیــده اســت .وی معتقــد اســت کــه ایاالتمتحــده بــا توجـ ِه هرچــه بیشــتر
ی و اقتصــادی
بــه آن چیــزی کــه کشــورهای دیگــر فکــر میکننــد و اقــدام هماهنــگ نظامــ 
موفــق شــده اســت ،قدرتــی هوشــمند پدیــد آورد .قــدرت هوشــمند نــه از جنــس قــدرت نــرم و
نــه از جنــس قــدرت ســخت اســت بلكــه تركیــب توانمنــدی از ایــن دو اســت .قدرت هوشــمند
1 Smart Power
 2بایــد اشــاره داشــت کــه ایــن بحــث بهشــکل مبســوط از یــک کمیســیون دو حزبــی معروف بــه کمیســیون قــدرت هوشــمند (�CSIS: Com
 )mission on smart powerبــه ریاســت مشــترک بــا ریاســت«ریچارد آرمیتــاژ» ،معــاون وزیــر ســابق امــور خارجــه در دولــت بــوش ،در

ی و ســران
ســال ۲۰۰۷ایجــاد گشــت .گروهــی از اعضــای جمهوریخــواه و دموکــرات کنگــره ،ســفرای ســابق ،افســران بازنشســته نظام ـ 
ســازمان هــای غیرانتفاعــی کــه توســط مرکــز مطالعــات اســتراتژیک و بینالمللــی در واشــنگتن برگــزار شــد؛ بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه تصویــر و نفــوذ امریــکا در ســالهای اخیــر کاهــش یافتــه اســت و بایــد سیاســت خارجــی ایاالتمتحــده را از صــادرات تــرس
بــه الهامبخشــی ،خوشبینــی و تغییــر داد« .جــوزف نــای» بــه همــراه ریچــارد آرمیتــاژ ،ریاســت ایــن کمیســیون را در مرکــز مطالعــات
اســتراتژیک و بینالمللــی بــر عهــده داشــت کــه در جهــت شناســاندن مفهــوم قدرت هوشــمند تشــکیل شــده بــود .در گــزارش نــای و آرمیتاژ
در ایــن مرکــز  ،قــدرت هوشــمند بــه معنــای توســعه راهبــرد منســجم ،پایــگاه منابــع و درواقــع جعبــه ابــزاری بــرای دســتیابی بــه هدفهایــی
اســت کــه هــم شــامل قــدرت نــرم و هــم قــدرت ســخت میشــود (قاســمی.)1394 ،
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بــه معنــای ایجــاد یــك راهبــرد همگــرا ،منابعمحــور و ابزارهــای مناســب بــرای دســتیابی بــه
هدفهــای آمریــكا مبتنــی بــر قــدرت ســخت و نــرم اســت .قــدرت هوشــمند رویكــردی اســت
كــه روی ضــرورت نیــروی نظامــیِ قدرتمنــد بــه همــراه ســرمای هگذاری كالن درزمینــه اتحادهــا،
همكاریهــا و نهادهــا در همــه ســطوح تأكیــد میكنــد تــا بدیــن ســبب نفــوذ آمریــكا افزایــش
و اقداماتــش مشــروعیت یابــد .در ایــن معنــا ،تــاش در جهــت امــور مثبــت بــرای آمریــكا
ضــروری اســت؛ چراكــه باعــث میشــود ،آمریــكا قدرتــش را بــا منافــع و ارزشهــای جهانــی
هماهنــگ ببینــد .ایاالتمتحــده در گذشــته از قــدرت ســخت و نــرم در یــك دوره زمانــی
اســتفاده كــرد و بــا هریــك از ایــن دو بــه یــك امــر ضــروری میپرداخــت .آمریــكا از قــدرت
ســخت بــرای بازدارندگــی شــوروی ســابق در خــال جنــگ ســرد و از قــدرت نــرمِ مبتنــی بــر
طــرح مارشــال بــرای بازســازی ژاپــن و اروپــا و ایجــاد نهادهــا و هنجارهایــی كــه كانــون نظــام
بینالمللــی هســتند ،اســتفاده میكــرد امــا بافــت دنیــای امــروز ،مجموعــهای از چالشهــا را
ِ
روش جدی ـ ِد
پیــش روی كشــورها قــرار میدهــد .بــه همیــن دلیــل قــدرت آمریــكا نیازمنــد
فكــر كــردن اســت و ایــن روش جدیــد ،همــان راهبــرد قــدرت هوشــمند اســت.

ی نفوذ
رویکردها در مطالعه علم 
جریــان نفــوذ ،جریانــی نــرم و کنــد اســت کــه در قالــب جنــگ نــرم بــرای رســیدن بــه اهــداف
ســلطه و غلبــه و تغییــر در عرصههــا و حوزههــای گوناگــون اجتمــاع وارد میشــود و بــا اســتفاده
از همــه ســازوکارها بــر اســاس توجیــه وســیله بــا هــدف ،فعالیــت میکنــد .نفــوذ بهمثابــه یــک
ی واقــع شــود و
پدیــده میتوانــد موضــوع (ســوبژه) بررســی بــرای حوزههــای مختلــف علم ـ 
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هریــک از ایــن حوزههــا مبتنــی بــر گزارههــای پیشفــرض خــود ،ابعــاد و پیامدهــای نفــوذ
را تحلیــل و واکاوی میکننــد .پژوهشــگرانی کــه از منظــر دینــی بــه پدیــدهای مینگرنــد ابتــدا
رویکــرد خــود را در ورود بــه بحــث تعییــن میکننــد کــه ایــن رویکــرد میتوانــد مبتنــی بــر
ی یــا قرآنــی -روایــی باشـد؛ بنابرایــن در ایــن رویکــرد و در چارچــوب
مباحــث فلســفی -کالمـ 
تفســیر قــرآن و بهرهگیــری از مفاهیــم روایــی میتــوان دریافــت کــه بــرای پدیــده نفــوذ در
قــرآن و روایــات چــه مؤلفههــا و نتایجــی بیــان شــده اســت.
رویکردهــای جامعهشناســانه در مطالعــه نفــوذ (بهویــژه بــا تأکیــد بــر حــوزه ارتباطــات) بــر
ایــن پیشفــرض متکــی هســتند کــه انســان از طریــق یــک دســتگاه معرفتــی درونــی بــا محیــط
بیــرون در ارتبــاط اســت .عناصــری کــه اجــزای اصلــی ایــن ســاختمان معرفــت درونــی انســان
را شــکل میدهنــد ،عبارتنــد از پیشفرضهــا ،واقعیتهــای مصنوعــی یــا مجــازی ،امــور
حقیقــی ،ارزشهــا و هنجارهــا .در شــرایط طبیعــی انســانها در تعــادل هســتند امــا زمانــی کــه
بــا ارتباطــات جمعــی ،هنــر و رســانههای نویــن ،پیشفرضهــا ،ارزشهــا ،واقعیتهــای
مصنوعــی و هنجارهــا در انســان تغییــر کنــد ،دســتگاه ســنجش انســان هــم تغییــر میکنــد و
میکننــد کــه غــرب ،راهبــرد نفــوذ
تعــادل آدمــی بــه هــم میخــورد .آنهــا الگویــی را بررســی 
خــود را بــر اســاس آن طراحــی کــرده اســت .اســتفاده از هنــر ،رســانه ،جاذبههــای جنســی،
بمبارانهــای تبلیغــی ،القائــات دائــم (شــبکههای مجــازی ،ماهــوارهای ،اجتماعــی و )...بــرای
تغییــر ذهــن و دســتگاه محاســباتی فــرد و جامعــه بهمنظــور تغییــر بــاور در عصــر کنونــی،
زمینههــا را بــرای نفــوذ فراهــم میســازد.
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رویکردهــای تاریخــی در مطالعــه پدیــده نفــوذ ،ناظــر بــه مصداقیابــی ایــن پدیــده در طــول
تاریــخ و بهرهگیــری از آن در تبییــن و پیشبینــی وقایــع اســت .یکــی از برجســتهترین
نظریههــای صاحبنظــرا ِن ایــن حــوزه پدیــده آندولسیزاســیون (آندولســی کــردن) جامعــه اســامی
اســت .بــا مــروری بــر تاریــخ اندلــس میتــوان نقشــه و راهبــرد نفــوذ دشــمن را در ایــن کشــور
بهخوبــی شناســایی کــرد .دشــمن بــا صبــوری و برنامهریــزیای پیچیــده و بــا بســتن پیمانهــا
و توافقهــای دوجانبــه در زمینههــای آزادی تبلیغــات دینــی ،فعالیتهــای آموزشــی ،تجــاری و
اقتصــادی بــرای مســیحیان توانســت در قلــب و ذهــن مســلمانان نفــوذ کنــد کــه نتیجـهاش تغییر
ی در میــان حکمرانــان و مــردم آن زمــان بــود ،بهنحویکــه رفتــن
باورهــا و ارزشهــای اســام 
بــه مجالــس لهــو و لعــب و باده ُ
گســاری از مصادیــق روشــنفکری و پایبنــدی بــه موازیــن دینــی
از مصداقهــای تعصــب و فرومایگــی انســان بــه شــمار میرفــت .روابــط تجــاری و فرهنگــی
بــا ایــن کشــور آســان شــد و در پــی آن ،معلمــان و مربیــان مســیحی بــا ظواهــری جــذاب و
فریبنــده بــه نشــانه تمــدن فخیــم مســیحی بــرای برگــزاری دورههــای آموزشــی بــه ایــن کشــور
آمدنــد و افــراد فرهیختــه و جوانــان را بــه خــود جــذب کردنــد و درحقیقــت در افــکار و اذهــان
و باورهــای آنــان نفــوذ کردنــد.
یتــوان از آن منظــر بــه نفــوذ نگریســت ،رویکــرد روانشناســانه
یکــی دیگــر از حوزههایــی کــه م 
اســت .تحلیــل روانشــناختی پدیــده نفــوذ غالبــا بررســی تکنیکهــای روانشناســی در پیادهســازی
نفــوذ در ســطح خــرد و کالن جامعــه اســت .در ادامــه مفصــا ایــن موضوع را بررســی خواهیــم کرد.
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ی نفوذ
روانشناسی و مطالعه علم 
روانشناســی را بــه مفهــوم امــروزی كلمــه علــم مطالعــه رفتــار و فرآیندهــای ذهنی (اتكینســون و
هیلــگارد )1991 ،یــا بــه تعبیــر دقیقتــر ،علــم مطالعــه منظــم رفتــار ،تجربــه و فرآیندهــای ذهنــی
و عوامــل مؤثــر در رفتــار و چگونگــی تغییــر آن (شــعارینژاد1371 ،؛ بــه نقــل از شــریعتنیا
و مطلبــی )1390 ،معرفــی میكننــد .امــروزه در مطالعــات روانشناســی بجــای ســخن گفتــن
از یــک دیــدگاه یــا یــک رویکــرد از رویکــرد التقاطــی کــه آمیــزهای از رویکردهــای مختلــف
اســت ،ســخن بــه میــان میآیــد .هماکنــون ،کمتــر روانشناســی را میتــوان یافــت کــه بــا نــگاه
تکبعــدی بــه امــور بالینــی یــا تحقیقــی اقــدام کنــد؛ درعــوض بــا رویکردهــای مختلــف بــا
مبانــی و اصــول متفــاوت و گهــگاه متعــارض رفتــار انســان را تبییــن میکننــد.
علــم روانشناســی عمــری كوتــاه دارد و بهعنــوان یــك رشــته علمــی ،كمــی بیــش از یــك قــرن
از عمــر آن ســپری شــده اســت؛ بــا ایــن وجــود  ،حیطــه و قلمــروی آن توســعهای شــگرف
یافتــه و در چنــد دهــه گذشــته شــاخهها و گرایشهــای مختلفــی از بدنــه آن پدیــد آمــده
اســت؛ هرچنــد ایــن گرایشهــا گاه ســیمایی افراطــی و حتــی مبتــذل بــه خــود گرفتــه اســت امــا
هریــك از آنهــا توانســته اســت بــرای زدودن آثــار ابهــام از حیطــه مــورد مطالعــه خــود گامهایی
فراتــر نهــد و برخــی حقایــق مربــوط بــه ماهیــت انســان و ویژگیهــا ,عالیــق ,منشهــا و...
ِ
ی او را آشــكار ســازد و ضمــن افزایــش دانــش انســان دربــاره ایــن موجــود متكامــل بــا توجــه
بــه تن ـ ّوع اعمــال و كنشهــای او روشهــای آزمودهشــدهای را نیــز بــرای كنتــرل و پیشبینــی
رفتــار وی در موقعیتهــای مختلــف عرضــه كنــد.
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یتریــن رشــته علــوم انســانی مطــرح بــود کــه حالتهــای
در ابتــدا روانشناســی بهمنزلــه فرد 
روانــی افــراد را کامــا مجــزا از یکدیگــر مطالعــه میکــرد امــا بهتدریــج پیونــدی بیــن
روانشناســی و علــوم اجتماعــی و سیاســی برقــرار شــد و چنــدان پیــش رفــت کــه بــرای عــدهای
روانشناســی ،مقولــهای صرفــ ًا جمعــی یــا شــدیدا متآثــر از دادههــای اجتماعــی قلمــداد شــد
کــه بایــد از نــو مطالعــه شــود (شــریعتنیا و مطلبــی)1390 ،؛ بنابرایــن گــوردون آلپــورت در
تعریــف روانشناســی اجتماعــی چنیــن مینویســد« :علــم درك و تبییــن چگونگــی نفوذپذیــری
افــکار ،احساســات و رفتارهــای افــراد از حضــور واقعــی ،خیالــی یــا ضمنــی دیگران»(کریمـی،
 .)81 :1385از ایــن تعریــف چنیــن پیداســت كــه تمامــی رفتارهــای آدمــی اعــم از پنهــان و
آشــكار ،موضــوع روانشناســی اســت و هــدف آن ماننــد همــه علــوم دیگــر توصیــف ،تبییــن،
كنتــرل و پیشبینــی موضــوع مــورد مطالعــه آن رشــته (رفتــار) اســت.
توجــه بــه کاربــرد روانشناســی در عرصــه سیاســت ،ریشــه در تحــوالت قــرن بیســتم دارد و
3
چنیــن توجــه و اهمیتــی را میتــوان در آثــار الول 1و الســول 2دیــد .روانشناســی سیاســی
از جملــه حوزههــای بینرشــته ای روانشناســی اســت کــه وجــوه مشــترکی بــا روانشناســی
اجتماعــی ،روانشناســی تبلیغــات و جامعهشناســی دارد .عمــر زیــادی از ورود ایــن اصطــاح
بــه حیطــه روانشناســی نمیگــذرد .ایــن حــوزه بــه بررســی رفتــار سیاســتمداران اشــاره دارد و
درواقــع میتوانــد از زیرشــاخههای علــم سیاســت نیــز باشــد .تعریــف جامعــی کــه میتوانیــم
1 Lowell
2 Lasswell
3 Political Psychology
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از روانشناســی سیاســی داشــته باشــیم بــه اینصــورت اســت :مطالعــه ابعــاد روانشــناختی رفتــار
سیاســی و شــیوههای بهرهگیــری رهبــران ،سیاســتمداران و مســئوالن از تدبیرهــا و راهبردهــای
روانشــناختی .ایــن نــوع روانشناســی را هــم میتــوان زیرشــاخه رشــته روانشناســی دانســت و
هــم در حــوزه شــناختی سیاســت.
بــر اســاس مطالعــات انجامشــده میتــوان تمــام نظریههــای روانشناســی سیاســی را بــه دو
دســته عمــده تقســیم کــرد .یکــی نظریههایــی کــه بــر فــرد و نقــش او تأکیــد دارنــد و دیگــری
نظریههایــی کــه روانشناســی را در قالــب جمعــی ب ـهکار میگیرنــد .الــف) نظریههــای فــردی
روانشناســانی کــه در اینجــا مــورد بحــث قــرار میگیرنــد ،عمیقــا متوجــه طبــع آدم ـی ،رفتــار
سیاســی انســان و عوامــل مؤثــر بــر ایــن رفتــار مالننــد تــوارث و محیــط اجتماعــی هســتند؛ البته
روانشناســان ،منبــع مشــکالت و مســائل اجتماعــی را نــه در ســاختار و ســازمانهای جامعــه
بلکــه در خــود فــرد جســتجو میکننــد و بــه ایــن دلیــل چنــدان اعتقــادی بــه فایــده اصالحــات
سیاســی یــا کوشــش در راه ایجــاد جامع ـهای بهتــر ندارنــد .بــه نظــر آنهــا نارضائــی فــردی
ناشــی از حاالتــی اســت کــه در محیطهــای اولیــه اجتماعــی شــدن فــرد بهوجــود میآیــد؛
پــس بــرای اصــاح جامعــه اصــاح فــرد را توصیــه میکننــد (شــریعتنیا و مطلبــی.)1390 ،
در چنــد دهــه گذشــته چهــار گرایــش از گرایشهــای مختلــف روانشناســی ،كاربــرد بیشــتری در
عرصههــای سیاســی و اجتماعــی بهویــژه مطالعــات عملیــات روانــی (و فنــون و روشهــای آن)
داشــت ه اســت .1 :روانشناســی یادگیــری كــه موضــوع ویــژه مــورد مطالعــه آن یادگیــری اســت.
 .2روانشناســی اجتماعــی كــه رفتــار فــرد را در موقعیتهــای گروهــی مطالعــه میکنــد.3 .
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روانشناســی تفكــر و زبــان كــه تأثیــر دوجانبــه اندیشــه و زبــان و اثرهــای روانشــناختی واژههــا
و ســازوكار تأثیــر واژههــا را بــر نظــام اندیشــه فــرد مطالعــه میکنــد .4 .روانــکاوی کــه بســط
اســتعارههای آن در اجتمــاع ،کارکــردی جدیــد بــه نظریههــای آن داده اســت .اخیــرا ً نیــز
رویكــرد پــردازش اطالعــات و نظریههــای اســناد ،كاربردهایــی را بــرای كارشناســان عملیــات
روانــی فراهــم ســاختهاند (الیاســی.)1383 ،
الف) روانشناسی یادگیری
شــاید بتــوان گفــت یادگیــری از عینیتریــن و علمیتریــن رشــتههای روانشناســی اســت؛ چــون
تقریبــ ًا تمامــی قوانیــن و اصــول و یافتههــای آن در نتیجــه پژوهشهــای دقیــق و كنترلشــده
آزمایشــگاهی حاصــل شــده اســت و بــه همیــن دلیــل ،اعتبــار و قابلیــت تعمیــم باالیــی دارد.
همانگونهكــه پیشتــر یــادآور شــدیم ،موضــوع ایــن رشــته یادگیــری اســت ،پــس شایســته
اســت كــه پیــش از هــر چیــز ،هــدف روانشناســان از آن پدیــده مشــخص شــود .بــه بــاور بیشــتر
روانشناســان ،یادگیــری عبــارت اســت از ایجــاد تغییرهــای نســبت ًا پایــدار در رفتــار و یــا رفتــار
بالقــوه كــه از تجربــه ناشــی میشــود و نمیتــوان آن را بــه حالتهــای موقتــی بــدن ماننــد
آنچــه بــر اثــر بیمــاری ،خســتگی یــا داروهــا ایجــاد میشــود ،نســبت داد (هرگنهــان .)1993 ،از
ایــن تعریــف میتــوان اســتنباط كــرد كــه عملیــات روانــی نیــز نوعــی یادگیــری اســت؛ زیــرا
كارشناســان عملیــات روانــی بــا ارائــه اطالعــات و توســل بــه جاذبههــای هیجانــی در پــی
تغییــر باورهــا ,نگرشهــا و نهایتـ ًا تغییــر رفتــار مخاطبــا ِن هــدف هســتند یــا بــه تعبیــر دقیقتــر
عملیــات روانــی ،عملیــات برنامهریزیشــدهای اســت كــه بــه واســطه ارســال اطالعــات در پــی
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تأثیــر بــر هیجانهــا ،انگیزههــا و رفتــار مخاطبــان اســت؛ یعنــی دقیق ـ ًا همــان كاری كــه پیامــد
و نتیجــه یادگیــری اســت.
نخســتین كاربــرد نظریههــای یادگیــری در عملیــات روانــی را میتــوان بــه اصــل جایگشـ ِ
ـت
تداعــی در نظریــه ادوارد ثرندایــك نســبت داد .بــر اســاس ایــن اصــل ،تداعــی بیــن موقعیــت و
پاســخی معیــن بــه موقعیــت و پاســخ معیــن دیگــری انتقــال مییابــد؛ یعنــی نوعــی یادگیــری
اتفــاق میافتــد .ثرندایــك طــی آزمایشــی بــه كبوتــران آمــوزش داد تــا بیــن رنــگ قرمــز و ســبز
تمایــز قائــل شــوند .بــرای ایــن منظــور او كبوتــران را وقتــی كــه بــه دكمــه قرمــز پاســخ میدادند
ولــی بــه دكمــه ســبز پاســخ نمیدادنــد ،تشــویق میكــرد؛ یعنــی بــه آنهــا دانــه م ـیداد؛ بعــد
یــك میلــه عمــودی بــر روی دكمــه قرمــز و میلـهای افقــی بــر روی دكمه ســبز قــرار داد؛ ســپس
کمکــم رنگهــا را محــو كــرد تــا ســرانجام كبوتــران یــاد گرفتنــد كــه بیــن دو میلــه تمیــز قائــل
شــوند؛ بــه عبــارت دیگــر او توانســت تداعــی از رنــگ را بــه میلــه انتقــال دهــد.
ایــن اصــل در تبلیغــات ،كاربــرد زیــادی دارد .براســاس ایــن اصــل مبلغــان ابتــدا شــیء محركــی
(ماننــد یــك منظــره خاطرهانگیــز ،آبشــار زیبــا ،زن یــا مــرد جــذاب ،یــك شــخصیت مــورد
احتــرام ،یــك پزشــك ،مــادر و )...را كــه در افــراد احساســات و هیجانــات مثبــت و خوشــایندی
ایجــاد میكنــد ،پیــدا میكننــد؛ بعــد ایــن محــرك را بــا محصــول خــود (اعــم از نوعــی ســیگار،
بســتنی و اتومبیــل و حتــی یــك ایــده و بــاور) آنقــدر همــراه میآورنــد تــا محصــول مــورد
نظــر ،همــان احســاس مثبــت و خوشــایندی را كــه بــا شــئی محــرك اصلــی ایجــاد میشــد،
تولیــد كنــد .طبیعــی اســت كــه انســان نیــز از بیــن چنــد محصــول چیــزی را انتخــاب میكنــد
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كــه ناخــودآگاه احســاس و هیجــان مطلوبــی در او تولیــد كنــد یــا ایــده و نگرشــی را از آ ِن خــود
میدانــد كــه در او احســاس رضامنــدی و خرســندی پدیــد آورد.
اصــل یادگیـ ِ
ـری نهفتــه ادوارد تولمــن نیــز كاربــرد ویــژهای در عملیــات روانــی دارد .تولمــن در
آزمایــش بــا موشهــا دریافــت ،وقتــی كــه ارگانیسـمها در معــرض اطالعــات و مــواد یادگیــری
قرارگیرنــد ،آن را میآموزنــد؛ هرچنــد كــه ممكــن اســت آن را تنهــا در شــرایط مقتضــی بــه
عملكــرد تبدیــل كننــد؛ از همیــن روی اســت كــه كارشناســان كمــك روانــی ،قربانیــان خــود را
در معــرض بمبــاران اطالعاتــی قرارمیدهنــد؛ چــون میداننــد افــرادِ هـ ِ
ـدف آنــان بــر اثــر تكــرار
بــه كمــك دریافــت اطالعــات متجانــس و هماهنــگ از مجــاری مختلــف اطالعرســانی ،آن را
فرامیگیرنــد و در شــرایط و موقعیتهــای مقتضــی ،ناخــودآگاه بهگونــهای عمــل میكننــد
كــه مــورد نظــر مهاجمــان عملیــات روانــی بــوده اســت.
از دیگــر كاربردهــای نظریــات یادگیــری در عملیــات روانــی ،اســتفاده از اصــل تكــرار اســت.
دیرزمانــی اســت دانشــمندان در علــوم یادگیــری كشــف كردهانــد كــه تكــرار موجــب
درونیســازی پیــام یــا مــواد آموختنــی دیگــر میشــود و بهویــژه اثــر آن ،زمانــی نیرومندتــر
اســت كــه تقویتــی بــه دنبــال داشــته باشــد .تكــرار پیامهــای تبلیغاتــی و تعقیــب آنهــا بــا نواهــا
و صداهــای دلنــواز و دلنشــین ،درســتی و اهمیــت آن پیامهــا را بــه مخاطــب القــا میكنــد؛ بــه
عبــارت دیگــر هنگامــی كــه مخاطــب ،پیامــی را از مجــاری مختلــف دریافــت میكنــد بهویــژه
زمانــی كــه دریافــت پیــام احســاس مطلوبــی نیــز در او تولیــد میكنــد ،بــه خــود اجــازه نمیدهد
كــه در درســتی و حقانیّــت آن پیــام تردیــد کنــد.
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تبلیغـ ِ
ـات شــرطی یكــی از پرکاربردتریــن فنــون تبلیغــات اســت كــه ریشــه در نظریــه یادگیــری
شــرطی كالســیك دارد .بــر اســاس ایــن روش كــه بیشــباهت بــا اصــل جایگشــت تداعــی
ثرندایــك نیســت ،پیــام بــا یــك محــرك یــا عامــل نامربــوط ،همــراه و شــرطی میشــود و
بــدان وســیله در جامعــه القــا میگــردد؛ مثــا ممكــن اســت كــراوات و روشــنفكری را كــه
هیــچ ارتباطــی بــا یكدیگــر ندارنــد بــا یكدیگــر تداعــی كننــد و بعــد از آن بیننــده همــواره آدم
كــراواتزده را فــردی تحصیلكــرده و فهیــم بدانــد یــا مثـ ً
ا ممكــن اســت مــرد شــدن و ســیگار
كشــیدن نوجوانــان را بــا یكدیگــر همــراه ســازند بهگونهایكــه نوجــوان چنیــن بپنــدارد كــه
مــرد شــدن زمانــی میّســر اســت كــه بــا ســیگار كشــیدن همــراه باشــد.
بــه نظــر میرســد كــه بیشــترین كاربــرد نظریــه هــای شــرطی (بهویــژه نظریــه شــرطی پاولــف)
در پدیــده شستشــوی مغــزی اســت امــا پیــش از بحــث در زمینــه آن كاربردهــا ،الزم اســت
تعریفــی نســبت ًا جامــع از ایــن پدیــده ارائــه کنیــم .شستشــوی مغــزی را میتــوان تــاش و
كوشــش منظــم و حسابشــدهای دانســت كــه تحــت شــرایط تحملناپذیــر و فشــار بــرای
تغییــر اجبــاری عقایــد ،باورهــا و نگرشهــای فــرد یــا گروهــی از افــراد صــورت میگیــرد.
از ایــن تعریــف ب هروشــنی میتــوان دریافــت كــه شستشــوی مغــزی ،خــود نوعــی عملیــات
روانــی و یــا دس ـتكم یكــی از روشهــای خشــن عملیــات روانــی اســت.
بــه بــاور بســیاری از كســانی كــه پدیــده شستششــوی مغــزی را مطالعــه كردهانــد (كســانی
ماننــد هانتــر ،)1952 ،ایــن پدیــده ریشــه در یافتههــای ایــوان پترویــج پاولــف بانــی نظریــه
شــرطی كالســیك دارد .پاولــف در ســن  83ســالگی طــی مجموعــه گفتارهایــی بــا عنــوان
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بازتابهــای شــرطی ،آثــار روانــی استرســورها و رواننژندیهــای تجربــی (نوروزهــای تجربــی)
را در سـگها و انســانها بحــث و بررســی کــرد و نقــش مهــم اســترس را در ایجــاد اختــال در
وظیفــه و كاركــرد مغــز ،آشــكار ســاخت؛ همچنیــن ،پاولــف در گفتارهــای خــود بــه یافتههــای
مهــم دیگــری اشــاره كــرد و اذعــان داشــت كــه هــرگاه دســتگاه عصبــیِ ارگانیسـم ِ
ـطح
های سـ ِ
بــاال فراتــر از ظرفیــت پاســخگویی آن و بــه مــدت زیــادی تحریــك شــود ،تمامــی پاس ـخهای
طبیعــی آنهــا صــرف نظــر از نــوع مــزاج دچــار وقفــه میشــود .بهطوركلــی پاولــف دریافــت
كــه در جریــان شــرطی کــردن بــه روشهــای مختلــف میتــوان تعــادل ارگانیســم را مختــل
كــرد و مقاومــت روانــی فــرد را درهــم شكســت .برخــی از روشهــای پیشــنهادی او عبارتنــد از:
 .1افزایــش شــدت عالمتــی كــه ارگانیســم بــه آن شــرطی شــده اســت  .2افزایــش فاصلــه زمانــی
میــان ایجــاد و ارائــه محــرك شــرطی و محــرك غیرشــرطی  .3ایجــاد ناهنجــاری در عالئــم
شــرطی  .4ایجــاد اختــال جســمی
امــروزه در برخــی زندانهــا یــا در اردوگاههــای اســرا از شــیوههایی اســتفاده میشــود كــه كمابیش
بــا شــیوههای مــورد اســتفاده پاولــف در ایجــاد نــوروز تجربــی در س ـگها شــباهت دارد .بــا
روشهایــی مثــل محرومیــت حســی و ایجــاد اختــال جســمی ،ایجــاد ابهــام ،بازجوییهــای
پیدرپــی و طوالنــی ،تهدیــد ،تغییــر زندانبانهــا و روشهــای رفتــاری آنــان و ...ابتــدا فــرد
را تــا مرحلــه فراحاشــیهای پیــش میبرنــد ،آنــگاه مقاومــت زندانــی را درهــم میشــكنند و
ســپس از باورهــا ،الگــوی رفتــاری جدیــد و تقویتكنندههــای مثبــت (ماننــد پذیــرش ،تقویــت
یگیرنــد؛ یعنــی پــس از آنكــه بــر اســاس نظریــه یادگیـ ِ
ـری
اجتماعــی ،تســهیالت و )...بهــره م 
شــرطیِ كالســیك ،الگوهــای رفتــاری و یادگیــری پیشــین فــرد را درهــم شكســتند ،از نظریــه
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ِ
رفتــاری
یادگیــری شــرطی فعــال و بهویــژه برنامههــای تقویــت آن بــرای ایجــاد و تــداومِ
جدیــد ،ســود میبرنــد.
ب) روانشناسی اجتماعی
از جملــه گرایشهــای مطــرح در روانشناســی ،روانشناســی اجتماعــی اســت کــه بســتر پیونــد
میــان روانشناســی و علــم سیاســت را فراهــم م ـیآورد .روانشناســی اجتماعــی بــه قانونگــذار
امــکان میدهــد کــه در وضــع بهتریــن قوانیــن تــاش کنــد و در عیــن حــال سیاســتمدار را
راهنمایــی میکنــد تــا مطلوبتریــن سیاســت را در پیــش گیرد؛درنتیجــه میتــوان چنیــن گفــت
کــه روانشناســی سیاســی در قالــب شــاخهای از روانشناســی اجتماعــی تــاش میکنــد ،شــناخت
دقیقــی از جامعــه در اختیــار سیاســتمداران قــرار دهــد بــرای مثــال سیاســتمدارا ِن مطــرح همــواره
تبعــات روانــی ســخنان و اعمــال خــود را در جامعــه خویــش رصــد میکننــد و میداننــد کــه
حرکــت یــا ســخن نســنجیده در عرصــه سیاســت چــه پیامدهــای روانــی ناگــواری میتوانــد
بــه دنبــال داشــته باشــد .گوشــزد کــردن پیامدهــای روانــی سیاسـتورزی سیاســتمداران ،بخــش
قابلتوجهــی از قلمــرو روانشناســی سیاســی را تشــکیل میدهــد.
متقاعدســازی یــا ترغیــب از مباحــث اساســی عملیــات روانــی اســت ،روانشناســان اجتماعــی
نیــز بیــش از هــر گــروه دیگــر در ایــن زمینــه تحقیــق و مطالعــه کردهانــد .در میــان روانشناســان
اجتماعــی نیــز هاولنــد و همكارانــش در دانشــگاه ییــل بیــش از دیگــران بــه ایــن موضــوع اهتمام
ورزیدهانــد .آنهــا طــی بررســیهای خــود ،موفــق شــدند مدلــی ارائــه دهنــد كــه امــروزه
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كاربــردی گســترده در تبلیغــات و عملیــات روانــی دارد .بــر اســاس مــدل هاولنــد و دیگــران در
هــر موقعیــت متقاعدكنندگــی ،عناصــر ذیــل نقــش مهمــی دارنــد:
 .1منبع ارائهكننده پیام یا عامل عملیات روانی؛
 .2پیام ،محتوا و ویژگیهای آن؛
 .3زمینه ،بافت و سازمان پیام ترغیبی؛
 .4مخاطب و ویژگیها ،خواستهها و نیازهای او.
ِ
ـروری مؤثــر واقــع
پژوهشهــا نشــان داده اســت كــه مقبــول بــودن منبــع ارائــه پیــام ،شــرط ضـ
شــدن آن اســت .مهمتریــن عواملــی كــه منبــع پیــام را مقبــول میســازند عبارتنــد از تخصــص،
جذابیّــت ،قابــل اعتمــاد بــودن و شــباهت داشــتن بــه مخاطــب .هنگامی كــه كارشناســا ِن عملیات
روانــی در پــی ارائــه پیــام و تغییــر عناصــر و نگرشهــای گروههــای قومــی ،ملــی و فرهنگــی
دیگــری هســتند ،بهتــر آن اســت كــه از عواملــی اســتفاده كننــد كــه مســتقیمابا ســازمانهای
عملیــات روانــی در ارتبــاط نباشــند .ایــن اقــدام ،مزایایــی دارد كــه از آن جملــه میتــوان بــه
ســپر بــا بــودن عوامــل و مقبولیــت كافــی آنــان در نــزد مخاطبــان اشــاره كــرد.
نكتــه مهــم در محتــوای پیــام ،یكجانبــه یــا دوجانبــه بــودن آن اســت .هاولنــد و همــكاران
دریافتهانــد كــه پیــامِ دوجانبــه بــرای افــراد دارای تحصیــات و تخصــص بــاال مؤثرتــر اســت،
درصورتیكــه پیــام یكجانبــه بــرای افــراد عــادی؛ یعنــی كســانی كــه تحصیــات كمتــری
دارنــد ،مؤثرتــر اســت .یافتــه روانشناســان اجتماعــی در زمینــه محتــوای پیــام ،آن اســت كــه اگــر
پیــام بــرای مخاطبــان ،ناآشــنا و دشــوار باشــد ،بهتــر اســت كــه نتیجهگیــری صریــح بــه عمــل
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آیــد ولــی زمانــی كــه پیــام ســاده اســت ،بهتــر اســت نتیجهگیــری بــه پیامگیرنــدگان واگــذار
شــود .اثــر تقــدم و تأخّ ــر نیــز از جملــه نــكات مهــم در نحــوه ارائــه پیــام اســت .در اثــر تقــدّ م،
اســتداللهای موافــق مطــرح میشــود درحالیكــه در اثــر تأخــر ،اســتداللهای موافــق بــا
دیــدگاه و نظــر مخاطبــان در آخــر پیــام ارائــه میگــردد .اگــر مخاطبــان بــه پیــام عالقهمنــد
نباشــند ،اثــر تقــدّ م مؤثرتــر از اثــر تأخــر اســت.
نخســتین نكتــه مهــم در ویژگیهــای مخاطبــا ِن عملیـ ِ
ـات روانــی ،تعهــد آنــان بهویــژه تعهــد
رفتــاری بــه نگــرش یــا ایــده و بــاور مــورد نظــر اســت؛ چنانچــه بتــوان مخاطبــان را در شــرایطی
قــرارداد كــه بهرغــم میــل باطنــی و تحــت تأثیــر عامــل عملیــات روانــی در حضــور عمــوم،
ســخنانی را بــر زبــان جــاری كننــد یــا عملــی از خــود نشــان دهنــد؛ درنتیجــه نگــرش و بــاور
آنــان آنگونــه خواهــد شــد كــه عامــل عملیــات روانــی خواســتار آن اســت .افــزون بــر ایــن،
ایجــاد شــرایطی كــه در آن مخاطبــان احســاس ناهماهنگــی شــناختی بكننــد و دچــار تعــارض
شــوند ،میتوانــد در تغییــر نگرشهــا و اعتقادهــای آنــان مؤثــر باشــد .عامــل عملیــات روانــی،
تنهــا زمانــی میتوانــد از اثربخــش بــودن پیــام خــود مطمئــن شــود كــه از برخــی ویژگیهــای
شــخصیتی مخاطبــان (ماننــد اعتمــاد بــه نفــس ،منبــع كنتــرل ،نیــاز بــه تأییــد اجتماعــی و )...آگاه
باشــد و پیــام خویــش را بــر اســاس آن ویژگیهــا طراحــی و اجــرا كنــد .روانشناســان اجتماعــی
عــاوه بــر ارائــه مــدل متقاعدســازی هاولنــد ،روشهــا و فنــون دیگــری را نیــز ارائــه كردهانــد
كــه كاربــرد فزاینــدهای در تبلیغــات و عملیــات روانــی دارنــد .برخــی از ایــن روشهــا بــه شــرح
ذیــل اســت:
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 .1برچس ـبزدن :بــر اســاس ایــن روش بــرای نامگــذاری افــراد ،اشــیاء و گروههــا از اســامی
و القابــی (نظیــر ســرمایهدار ،كمونیســت ،بنیادگــرا ،تروریســت و )...اســتفاده میكننــد كــه
واكنشهایــی هیجانــی در مخاطــب ایجــاد میكنــد.
 .2كلیّــات درخشــنده :در ایــن روش از اصطالحــات كلــی یــا عمومــی خــوب و بــدی (ماننــد
پــدری ،مــادری ،مهــم ،نمونــه و )...اســتفاده میشــود كــه افــراد زیــادی را دربرمیگیــرد؛
ازایــنرو میتوانــد آنچــه را كــه بــاب میــل خویــش اســت ،بپذیــرد.
 .3دســته واگــن :در ایــن روش كارشناســان عملیــات روانــی چنیــن وانمــود میكننــد كــه عــده
زیــادی بــا پیــام و نظــر آنــان موافقنــد .بــه ایــن دلیــل مخاطــب ممكــن اســت احســاس تنهایــی
بكنــد و بــرای اهتــراز از رنــج تنهایــی امــکان دارد کــه نظــر خویــش را تغییــر دهــد .مدســازان
جهــان عمومـ ًا بــا ایــن روش میكوشــند تــا بــه مخاطبــان خــود القــا كننــد كــه بیشــتر مــردم از
مدهــای آنهــا تقلیــد میكننــد.
 .4افــكار تحریفشــده :در ایــن روش ،واقعیــت بــا دروغ و فریــب درهــم میآمیــزد و موضــوع
تبلیغــات را در نظــر مخاطــب ،حقیقــت جلــوه میدهــد.
 .5انتقــال :در ایــن شــیوه عامــل عملیــات روانــی ،موضــوع خــود را بــا نمــاد و ســمبل مقبــول و
پذیرفتهشــده مــردم همــراه میســازد؛ درنتیجــه بــه موضــوع او نیــز توجــه میشــود.
ج) روانشناسی اندیشه و زبان
واژههــا از ابزارهــای اصلــی تأثیرگــذاری روانیانــد .بــا بهكارگیــری ماهرانــه و حسابشــده
واژههاســت كــه مخاطــب تحــت تأثیــر قرارمیگیــرد .روانشناســی زبــان و اندیشــه نیــز فرآینــد

35

تحــول زبــان و نقــش گفتــار و واژههــا در نظمبنــدی فعالیتهــای ذهنــی ،چگونگــی شــكلگیری
و تحــول مفاهیــم ،بــار عاطفــی و هیجانــی كلمــات و ارتبــاط معنــی و واژه را بررســی میکنــد؛ پس
بهخوبــی میتــوان دریافــت كــه ایــن شــاخه از روانشناســی نیــز كاربــرد خاصــی در تأثیرگــذاری
روانــی دارد؛ از همیــن روی ،یــادآوری پــارهای از ایــن كاربردهــا خالــی از فایــده نیســت:
 .1روانشناســان زبــان دریافتهانــد واژههــا سرشــار از قابلیــت و واكنــش در ســطوح مختلــف
مغــز و كاركردهــای عالــی ذهنیانــد .هــر واژه یــا مجموعــهای از واژههــا ،نوعــی واكنــش را
در ســطحهای عالــی ذهــن بــه راه میاندازنــد؛ مثـ ً
ا واژههــای لبریــز از هیجــان و احســاس ،آن
بخــش از كاركردهــای عالــی ذهــن مــا را فعــال میســازد و مــا را بــرای موضعگیــری لــه یــا
علیــه یــك ایــده ،شــخص یــا نگــرش برمیانگیــزد.
 .2هــر واژه واجــد معنــی و مفهــوم خاصــی اســت ،بــه قــول لوریــا 1معنــی ،نظــم پایــداری از
تعمیمهاســت كــه در كلمــه نشــان داده میشــود؛ یعنــی نظامــی كــه بــرای همــه یكســان اســت
امــا مضمــون ،جنبههایــی از معنــی كلمــه را دربرمیگیــرد كــه بــا واكنشهــای عاطفــی و
هیجانــی گوینــده در لحظـهای معیــن ،ســروكار دارد؛ درواقــع میــزان تبلــور و انعــكاس مضمــون
در واژههاســت كــه كشــش و جاذبـهای در مخاطــب بــه ســوی پیــام مــورد نظــر ایجــاد میكنــد.
هــر قــدر احساســی كــه در ورای واژههــای یــك پیــام نهفتــه اســت ،مشــابهت بیشــتری بــا زمینــه
و بافــت ذهنــی مخاطــب داشــته باشــد یــا بتوانــد احســاس و هیجانــی را در وی برانگیــزد ،درك
یگیــرد امــا اگــر مضمــون ،قــدرت نفــوذ و ایجــاد
و جــذب آن واژههــا آســانتر صــورت م 
1 Luria
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كشــش و حركــت از فــردی بــه فــرد دیگــر را نداشــته باشــد ،پیــام اثربخــش نخواهــد بــود.
 .3هــر واژه نظــام پیچیــدهای از همخوانیهــا را برمیانگیزانــد و بدینترتیــب بهصــورت مركــز
شــبكه معنایــی درمیآیــد .گذشــته از آن ،واژه حوزههــای معنایــی خاصــی را كــه نقــش مهمی در
بــازداری یــا تهییــج عاطفــی دارد ،فعــال میســازد؛ بــه بیــان دیگــر هــر محــرك كالمــی ،بازتابــی
ص حركتــی ،الكتروفیزیولوژیــك و
را ایجــاد میكنــد و ایــن بازتــاب خــود را در چنــد شــاخ 
خــودكار آشــكار میســازد .هــر چقــدر واژهای از نظــر معنایــی بســامد بیشــتری داشــت ه باشــد،
فــرد آن واژه را بــا ســهولت بیشــتری بــه یــاد م ـیآورد و احتمــال اینكــه آن واژه واكنشهــای
هیجانــی و عقالنــی را در او بــه وجــود آورد ،زیــاد اســت.
 .4واژه هــا عــاوه بــر آنكــه ابــزار شــناخت (اندیشــه) و ارتبــاط تلقــی میشــوند ،نقــش مهمــی
نیــز در نظمبخشــی فرآیندهــای ذهنــی و جهتدهــی بــر عهــده دارنــد .میدانیــم كــه فــرد،
ابتــدا واژههــا را از جهــان خــارج از خــود دریافــت میكنــد ،ســپس آنهــا را درونــی میســازد
و بهشــکل گفتــار درونــی درمــیآورد؛ پــس از آن ،گفتــار درونــی نیــز فــرد را بــرای انجــام
رفتارهــای خــاص برمیانگیزانــد .كارشناســا ِن عملیـ ِ
ـات روانــی معمــوالً مخاطبــان را بــا واژههــای
متعــدد آنقــدر بمبــاران میكننــد تــا او بخشــی از آن واژههــا را در حــوزه شــناختی خویــش
قــرار دهــد و آنهــا را درونــی بســازد؛ واضــح اســت كــه پــس از مدتــی ،بخشــی از اندیشــه و
رفتــار او متأثــر از ایــن واژههــا خواهــد بــود.
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د) روانکاوی
در تاریــخ روانشناســی نویــن از زیگمونــد فرویــد بهعنــوان بنیانگــذار مکتــب روانتحلیلگــری
یــاد میشــود .فرویــد در بررســی شــخصیت بــر نقــش پدیدههــای روانــی تأکیــد و آنهــا را از
 ۳جنبــه بررســی کــرده اســت:
جنبــه ســاختاری :نخســتین نظریــه فرویــد دربــاره ســازمان روانــی و در قالــب ســاختاری بــا
تکیــه بــر مفاهیــم ناهشــیار ، 1نیمههشــیار 2و هشــیار 3ارائــه شــده اســت .در نــگاه فرویــد بخــش
ی از شــخصیت آدم ـی ،ناهشــیار اســت و همیــن بخــش ،اصلیتریــن جــزء شــخصیت
اعظم ـ 
انســان را تشــکیل میدهــد .بخــش ناهشــیار شــخصیت ،شــامل کشــانندهها و امیالــی اســت کــه
تــاش میکننــد بــه ســطح هشــیار شــخصیت راه یابنــد .اندکــی بعــد فرویــد در دومیــن نظریــه
خــود دربــاره ســازمان روانــی از ســه مفهــوم بــن یــا نهــاد ،4مــن 5و فرامــن 6ســخن بهمیــان
آورد .از نــگاه فرویــد بــن ،بخــش نفوذناپذیــر شخصیتماســت و بــه تعبیــری متــرادف بــا
ناهشــیار اســت .ایــن بُعــد از شــخصیت ،همــواره از اصــل لــذت تبعیــت میکنــد و بــه قوانیــن
منطقــی اهمیتــی نمیدهــد .مــن برخــاف بــن ،نمــاد منطــق و عقالنیــت اســت و تــاش میکنــد
تمایــات بــن را محــدود ســازد؛ درواقــع مــن تــاش میکنــد تــا تمایــات بــن را برحســب
unconscious
subconscious
conscious
id
ego
suoerego

1
2
3
4
5
6
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همتــراز کــردن بــا واقعیــت بــرآورده ســازد .فرامــن جنبــه اخالقــی شــخصیت یــا همــان وجــدان
اخالقــی فــرد را تشــکیل میدهــد.
در فرآینــد رشــد انســان و تکویــن روانــی فــرد ،فرویــد بــر اهمیــت نخســتین مراحــل کودکی (۵
ســال اول) بســیار ّتأکیــد میکنــد .در نخســتین دوران رشــد انســان ،حــس تمتــع و آزادی بســیار
مشــهود و پررنــگ اســت؛ درواقــع کــودک بــر مبنــای اصــل لــذت عمــل میکنــد .از ســوی
دیگــر بــه دلیــل زندگــی اجتماعــی ،اصــل لــذت توســط اصــل واقعیــت محــدود میشــود .بــه
عقیــده فرویــد ایجــاد محدودیــت در مقابــل امیــال و ســلیقهها ،ناکامیهایــی را بــرای کــودک
بــه دنبــال دارد .چنیــن فضایــی زمینــه بــروز تضادهــای اجتماعــی را فراهــم مــیآورد .بــرای
رهایــی از چنیــن تعارضهــا و تضادهایــی ،افــراد یــا بــه ســرکوبی امیــال خویشــتن میپردازنــد
یــا از راه ســازوکارهای دفاعــی همچــون جانشــینی یــا واالگرایــی جهــت امیــال خویشــتن را بــه
امــوری کــه مطلــوب جامعــه اســت ،تغییــر میدهنــد.
از نــگاه برخــی روانتحلیلگــران ،جهــان صنعتــی امــروز کــه نمــاد عقالنیــت و اخالقــی بــودن
اســت ،تضــاد آشــکاری بــا امیــال و غرایــز انســان دارد .در حــوزه سیاســت ،روانتحلیلگــران
تبییــن جالبــی را ارائــه میدهنــد .سیاســت از نــگاه بســیاری از افــراد ،خصیصــه دوگانــه دارد:
مبــارزه و همگونــی؛ درواقــع در یــک روی ســکه سیاســت اصــل ســتیزهگری ،تضــاد و پیــکار
دیــده میشــود و در ســوی دیگــر ســکه ،آرامــش و آشــتی .در نــگاه روانتحلیلگــران ،عرصــه
سیاســت عرصــه تقابــل و تعامــل ایــن دو بُعــد اســت و بیتردیــد در نظــر گرفتــن یکــی و
فرامــوش کــردن بعــد دیگــر انســان را از فهــم ژرفــای واقعیتهــای سیاســی دور خواهــد کــرد.
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ِ
متفــاوت سیاســت ،نشــاندهنده دو پهلویــی احساســات
در نــگاه روانتحلیلگــران دو چهــره
کــودک نســبت بــه والدینــش اســت .زمانــی پــدر و مــادر شــرایط را چنــان بــرای کــودک فراهــم
میکننــد کــه جــز شــادی و لــذت چیــز دیگــری بــرای وی وجــود نــدارد ولــی اندکــی بعــد
همیــن پــدر و مــادر مانــع و ســد شــادی و لــذت کــودک میشــوند؛ بــه همیــن دلیــل احساســی
دوگانــه در کــودک شــکل میگیــرد :عشــق در کنــار نفــرت بــه والدیــن و قدرشناســی در کنــار
یشــود
کینهتــوزی .چنیــن احساســات دوگآنهــای در مــورد سیاســت و قــدرت نیــز نمایــان م 
کــه درنتیجــه تعــارض میــان اصــل لــذت و اصــل واقعیــت بــه وجــود میآیــد.
ی در رفتــار سیاســی او در بزرگســالی
یشــک نــوع رشــد فــرد در دوران کودکــی ،تأثیــر مســتقیم 
ب
دارد .فرویــد بــرای تفهیــم بهتــر ایــن ارتبــاط ،دو تیــپ رهبــر و پیــرو را مطــرح میکنــد .در نــگاه
فرویــد ایــن دو تیــپ از نظــر ســاختمان روانی متفاوتنــد (میرلــو:)1389 ،
تیــپ پیــرو :در ایــن تیــپ ،مــنِ فــرد رشــد نیافتــه وفرامــن حاکــم اســت .حاکمشــدن فرامــن
یشــود و فــرد بــدون هیچگونــه
بدیــن معناســت کــه کنترلهــای اجتماعــی بــر فــرد تحمیــل م 
مقاومتــی پذیــرای اوامــر و نواهــی اســت؛ درواقــع در تیــپ پیــرو ،فاصلــه میــان بــن و فرامــن
بســیار انــدک اســت و فرامــن ســیطره کامــل بــر فــرد دارد.
تیــپ رهبــر :در ایــن تیــپ ،برخــاف تیــپ پیــرو مــنِ فــرد بهصــورت کامــل رشــد یافتــه و
فــرد دارای ویژگــی خودمحــوری 1و خودشــیفتگی 2اســت .در تیــپ رهبــر ،فــرد شــیفته خــودش
1 egoistic
2 Narcissistic
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اســت و تنهــا خــودش را دوســت دارد و دیگــران صرفــا بهعنــوان خادمــان و خدمتگــزاران
وی تلقــی میشــوند .در تیــپ رهبــر ،فــرد نــه بــه کســی عشــق مــیورزد و نــه نیازمنــد عشــق
ورزیــدن دیگــری اســت.
برخــی از روانتحلیلگــران همچــون آلفــرد آدلــر ریشــه تجاوزطلبــی ،خشــونت و قدرتطلبــی
ی1خواهــی
را در پدیــده جبــران جســتجو میکننــد .آدلــر معتقــد اســت ،احســاس کهتر 
یشــود کــه فــرد درصــدد
(خودکمبینــی) در قالــب جســمی ،روانــی و اجتماعــی موجــب م 
جبــران برآیــد و بــرای برتریجویــی تــاش کنــد .نمونــه بــارز بــرای نظریــه آدلــر را میتــوان
در زندگــی تئــودور روزولــت دیــد .روزولــت در دوران کودکــی بــه لحــاظ جســمانی ضعیــف
بــودو همیــن نقــص موجــب شــد کــه وی بــا کمکیــک برنامــه ورزشــی نظاممنــد ،ضعــف خــود
را جبــران و برتــری خــود را در رســیدن بــه پســت ریاســتجمهوری آمریــکا نشــان دهــد.
در ایــن میــان آدلــر در کنــار احســاس کهتــری از مفهــوم عقــده کهتــری نیــز ســخن بــه میــان
مــیآورد .آدلــر معتقــد اســت ،هــرگاه احساســات کهتــری درفــرد بهطــور بیمارگونــه تشــدید
شــود ،عقــده کهتــری بــه وجــود میآیــد .ریشــه چنیــن عقــدهای را میتــوان در پذیــرش
افراطــی کــودک یــا طــرد وی توســط والدیــن جســتجو کــرد .بــه اعتقــاد آدلــر افــراد نازپــرورده
در دوران بزرگســالی بــه افــرادی مســتبد و خــودرأی تبدیــل میشــوند و افــرادی کــه در دوران
کودکــی طــرد شــدهاند ،در بزرگســالی بــه دشــمنان اجتمــاع تبدیــل میگردنــد و همــواره
بــرای انتقامجویــی از دیگــران تــاش میکننــد .آدلــر همچنیــن معتقــد اســت کــه خشــونت و
1 inferiority feeling
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خودکامگــی درواقــع نشــانه جبــران تشــدید احســاس کهتــری اســت.
دیــدگاه روانــی اجتماعــی در روانشناســی بــا نــام روانشــناس معــروف اریــک اریکســون 1پیونــد
خــورده اســت .اریکســون دربــاره رشــد روانــی اجتماعــی انســانو درواقــع تحــول شــخصیت
افــراد در  ۸مرحلــه جداگانــه بهطــور مبســوط ،بحــث کــرده اســت .وی تــاش کــرده اســت
کــه تحــول شــخصیت فــرد را بــا زندگــی سیاس ـیاش مرتبــط ســازد .در ایــن میــان دغدغــه
اصلــی اریکســون پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه چــرا زندگــی سیاســی بــرای برخی شــخصی
میشــود؟ درحقیقتــاز نــگاه اریکســون ،سیاســتمدار واقعــی کســی اســت کــه زندگــی سیاســی را
شــخصی کــرده اســت ولــی اریکســون بــه دنبــال پاســخ بــه چرایــی ایــن مســأله اســت .او معتقد
اســت کــه زندگــی سیاســی سیاســتمداران ،منــوط بــه تحلیــل تجربیــات دوران کودکی ایــن افراد
اســت .وی بیــان میکنــد کــه بحرانهــای بهوجودآمــده در هریــک از مراحــل هشــتگانه رشــد
میشــود.
روانیـــ اجتماعــی و حــل نشــدن آنهــا منجــر بــه شــخصی کــردن زندگــی سیاســی 

1 Erik Erikson
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روانشناسی سیاسی رهبران
در چنــد دهــه اخیــر روانشناســی سیاســی بهعنــوان یکــی از حوزههای میانرشــتهای علوم سیاســی
جایــگاه خــود را در مطالعــات پدیدههــای سیاســی تــا حــد قابلتوجهــی تثبیــت کــرده اســت.
ایــن حــوزه پژوهشــی کــه حضور خــود را بــا تکیــه بــر رویکردهــای روانــکاوی و روانتحلیلگری
آغــاز کــرد ،در ســالهای اخیــر موفــق شــده اســت از ســایر شــعبههای روانشناســی خصوصــا
روانشناســی شــناختی در بررســی پدیدههــا و تحــوالت سیاســی بهــره بگیــرد.
آنچــه کــه امــروزه در حــوزه علــوم اجتماعــی و سیاســی بهعنــوان روانشناســی سیاســی رهبــران
یشــود ،حقیقتــا شــکل بس ـطیافته و متحــول مطالعاتــی اســت کــه از نیمــه اول قــرن
نامیــده م 
1
بیســتم و بــا نــام ســایکوبیوگرافی یــا زندگینامــه روانشــناختی مطرح شــد .ایــن حیطــه مطالعاتی
درواقــع از نخســتین دســتاوردهای نظــری و بلکــه کاربردهــای مفاهیــم و تئوریهــای مکتــب
ی جدیــد در علــوم انســانیِ
روانــکاوی در علــوم انســانی بــود .زیگمونــد فرویــد کــه پارادایم ـ 
ی در حــوزه ســایکوبیوگرافی
ابتــدای قــرن بیســتم بنــا نهــاده بــود ،خــود نخســتین مطالعــه رســم 
را انجــام داد (بنیجمالــی.)1388 ،
در طــول دهههــای  1910 -1940بــه تأســی از روش فرویــد ،مطالعههــای متعــددی دربــاره
نویســندگان ،هنرمنــدان و شــخصیتهای سیاســی و تاریخــی برجســته انجــام گرفــت کــه عموما
بــه همــان مشــکالت نظــری و روششــناختی کار فرویــد دچــار بودنــد .مشــکالتی کــه ناشــی
1 psychobiography
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از ایــن مــوارد بــود :بیتوجهــی بــه اطالعــات زندگینامـهای ،اصــرار بــه گرفتــن نتایــج قــوی از
دادههــا و اطالعــات ضعیــف ،مشــکالت ناشــی از بیتوجهــی بــه فضــای فرهنگــی هــر دوره
تاریخــی و درگیــر نشــدن هرمنوتیکــی بــا افــق زمانــه شــخص ،تقلیلگرایــی در شــکل توجــه
بیشازحــد بــه جنبههــای روانشــناختی و توجــه کافــی نداشــتن بــه تأثیــر زمینــه تاریخــی،
سیاســی و اجتماعــی در شــکلگیری شــخصیت ،تقلیلگرایــی در شــکل محــدود کــردن
جنبههــای دورانشــناختی و شــخصیتی افــراد بــه ابعــاد آسیبشــناختی و باالخــره تقلیلگرایــی
در تمرکــز بیشازحــد بــر تجربههــا و رویدادهــای تلــخ دوران کودکــی و بیتوجهــی بــه
کلیــت زندگــی فــرد.
چنــدی بعــد ظهــور جنبــش ناسیونالسوسیالیســم در آلمــان و شــخصیت نامتعارف هیتلر ،ســبب
افزایــش مطالعــه روانشــناختی دربــاره رهبــران سیاســی و تشــدیدکننده رویکــرد آسیبشــناختی
در ایــن حــوزه شــد .دفتــر خدمــات راهبــردی ســازمان ســیا در آمریــکا در ایــن زمــان ،خــود
مشــوق مطالعاتــی در زمینــه بررســی شــخصیت هیتلــر بــا هــدف پیشبینــی اقدامهــای بعــدی
وی در جریــان جنــگ جهانــی دوم بــود .در  1942بــه ســفارش ایــن مرکــز ،پژوهشــی دربــاره
آدولــف هیتلــر انجــام شــد .بــا ایــن حــال از دهــه  1960و بــا آشــکار شــدن ضعفهــا و
کاســتیهای تئوریــک و روششــناختی ایــن مطالعــات ،ایــن حــوزه نیــز دســتخوش تغییراتــی
شــد .کارشناســان ایــن حــوزه اینــک خــود را ملــزم نمیدیدنــد کــه تحلیــل شخصیتهایشــان
را صرفــا بــر اســاس مفاهیــم و تئوریهــای فرویــدی پیــش ببرنــد .شــاگردان و پیــروان فرویــد
بــا فاصلهگیــری انتقــادی از آموزههــای وی ،مکتبهــا و نحلههــای فکــری متعــددی را بنــا
نهــاده بودنــد .در ســال  1965ســازمان ســیا ،مرکــزی بــرای تحلیــل شــخصیت و رفتــار سیاســی
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بــا حضــور روانشناســان بالینی و شــخصیت ،روانپزشــکان ،جامعهشناســان سیاســی ،روانشناســان
اجتماعــی ،متخصصــان مطالعــات دربــاره رهبــران و انسانشناســان فرهنگــی تشــکیل داد کــه بــا
نگــرش جامــع و میانرشــته ای بــه بررســی رفتــار سیاســی رهبــران توجهکردنــد .تأکیــد آنهــا
عمومــا بــر شــناخت انگیزههــا و عامــل محرکــه رهبــران و تجربههــای شــکلدهنده بــه آنهــا،
عالقههــای اساســی و کلیــدی و شــناخت و پیشبینــی رفتــار سیاســی رهبران کشــورهای مختلف
بــود؛ ضمــن آنکــه در کنــار بررســی دادههــای بیوگرافــی بــه تحلیــل محتــوای ســخنرانیها و
مواضــع ایــن رهبــران نیــز اقــدام میکردنــد .همچنیــن ســایکوبیوگرافی سیاســی در قالبــی روایــی
بــه تأثیــر حــوادث مهــم زندگــی در شــکلگیری شــخصیت رهبــران و نیــز بررســی ابعــاد ویــژه
رفتــار آنهــا مرتبــط بــا مواضــع و کردارهــای سیاســی ماننــد انگیزشهــای پایــه ،مشــکالت
روانــی و شــخصیتی ،ایدهآلهــای سیاســی اصلــی ،نقشهــای سیاســی اولیــه و شــیوه رهبــری و
تصمیمگیــری آنــان توجــه داشــت .در ایــن دســته از پژوهشهــا معمــوال بررســی ابعــاد رفتــاری
و شــخصیتی رهبــران در متنــی بیوگرافیــک و بــا هــدف فهــم الگوهــای ثابــت و پایــدارِ کنـ ِ
ـش
رهبــران بــرای پیشبینــی رفتــار سیاســی آنــان در آیندهانجــام میگرفــت .در 1978نخســتین
اســتفاده کاربــردی از ایــن مطالعــات در حــوزه سیاســت خارجــی انجــام گرفــت .در جریــان
مذاکــرات صلــح کمــپ دیویــد میــان مصــر و اســرائیل ،یــک گــروه از کارشناســان روانشناســی
سیاســی در دســتگاه وزارت خارجــه امریــکا رفتــار انــور ســادات و مناخیــم بگیــن ،1رهبــران
ی و نتایــج آن را بــه مذاکرهکننــدگان آمریکایــی
مصــر و اســرائیل ،را از منظــر روانشــناختی بررسـ 
ارائــه کردنــد .ایــن بررس ـیها ظاهــرا ً آنقــدر در شــناخت انگیزههــا و مســائل شــخصیتی ایــن
1 anwar sadat and menachem begin
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رهبــران و متعاقبــا در پیشــبرد مذاکــرات مؤثــر بــود کــه ســتایش کارتــر رئیــس جمهــور وقــت
آمریــکا را از ایــن تیــم مشــاورهای و درخواســت گســترش خدمــات روانشــناختی در مذاکــرات
و تصمیمســازیهای سیاســی بعــدی را بــه دنبــال داشــت (بنیجمالــی.)1388 ،
ســایکوبیوگرافیک در حــوزه روانشناســی سیاســی رهبــران در طــول چنــد دهــه گذشــته کمــاکان
بــه رشــد خــود ادامــه داده اســت؛ ضمــن آنکــه بــا حــوزه زندگینامــه روانشــناختی نیــز همــواره
در تعامــل بــوده اســت .جرالــد پســت و اســتانلی رنشــون 1از بهتریــن کارشناســان مطالعــات
طولــی روانشناســیِ سیاســی بهشــمار میآینــد و از جدیدتریــن کارهــای آنــان ،بررســیهایی
اســت کــه دربــاره صــدام حســین و جــرج بــوش و رفتارشناســی ایــن دو در جنــگ خلیــج
فــارس در  1990انجــام گرفتــه اســت .بهمــوازات تــداوم مطالعههــای طولــی ســایکوبیوگرافیک
در روانشناســی سیاســی ،گرایــش مهــم دیگــری نیــز در ایــن حــوزه در دو دهــه اخیــر شــکل
گرفتــه کــه بــه مطالعــات عرضــی یــا موضوعــی موســوم اســت .ایــن گرایــش کــه عمدتــا
ی و عــددی (در مقابــل شــیوههای
پهنانگــر (و نــه ژرفنگــر) ،متکــی بــر شــیوه هــای ک ّمــ 
کیفــی) ،تطبیقــی و مبتنــی بــر روانشناســی اجتماعــی و مطالعــات سیاســی میدانــی اســت ،برآمده
از شــیوع رفتارگرایــی و روانشناســیِ شــناختی در علــوم سیاســی و روانشناســی آکادمیــک در
ســالهای گذشــته بــوده اســت .مطالعههــای عرضــی یــا پهناگــر همچنــان کــه از نــام آن بــر
میآیــد بیــش از توجــه بــه دادههــای زندگینامــهای و ارائــه روایتــی روانشــناختی از کلیــت
شــخصیت ،متوجــه ابعــاد و ویژگیهــای خاصــی در روانشناســی و رفتــار سیاســی رهبران اســت.
1 jerald post and stanley rension
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بررســی انگیزههــای هدایتگــر رهبــران مثــل انگیرههــای قــدرت ،همــکاری و آرمانخواهــی؛
بررســی نظــام شــناختی آنهــا شــامل چارچوبهــای شــناختی -مفهومـی ،پیچیدگــی یا ســادگی
شــناختی و ســوگیریهای ادراکــی؛ بررســی رگههــای شــخصیتی ماننــد خلقیــات ،ســطح انرژی،
ثبــات رفتــاری ،خوشبینــی یــا بدبینــی ،رقابــت و اعتمــاد؛ باورهــای شــناختی -سیاســی پایــه
ماننــد درک از مفهــوم سیاســت ،درک از ماهیــت سیاســت جهانــی ،گرایشهــای صلحطلبانــه
یــا جنگطلبانــه ،همگرایــی یــا واگرایــی در سیاســت بینالملــل ،تحلیــل زبانــی خطابههــا
ی رهبــران بــا تودههــا؛ تیپولوژیهــای سیاســی رهبــران از جملــه تیپهــای
و ارتبــاط کالمــ 
وسواســی ،پارانوئیــد ،خودشــیفته و ...و بالخــره ســبک رهبــری شــامل شــیوه تصمیمســازی،
نــوع روابــط بــا مشــاوران و دســتگاههای بوروکراتیــک ،روش مذاکرههــای سیاســی و نــوع
تعامــل بــا پیــروان و شــیوه بســیج اجتماعــی از مهمتریــن بررسـیهای موضوعــی اســت کــه در
یگیــرد .ایــن دســته از مطالعــات
بخــش مطالعــات عرضــیِ حــوزه روانشناســیِ سیاســی انجــام م 
از روشهــای کالســیک روانتحلیلگــری و روانپویشــی فاصلــه گرفتــه و عمدتــا بــر روشهــای
محاســبهپذیر نظیــر تحلیــل محتــوای ک ّمــیِ مکتوبــات و ســخنرانیهای رهبــران ،تهیــه کدهــای
عملیاتــی و ایجــاد نمودارهــای آمــاری ،تســتهای روانســنجی و پرسشــنامه و بررســیهای
تطبیقــی و مقایســهای دربــاره ویژگیهــای رهبــران مختلــف در طیفهــای ک ّمــی و عــددی
متکــی اســت .مطالعــات عرضــی و موضوعــی بــه اقتضــای طبیعــت خــود ،کوتاهبُــرد ،محــدود،
جزءنگــر ،تطبیقــی و غیربیوگرافیــک هســتند؛ ضمــن آنکــه بیــش از رهبــران تاریخــی بــه
رهبــران وقــت نظامهــای سیاســی بــا هــدف اســتفادههای کاربــردی در دســتگاههای سیاســت
خارجی،توجــه میکننــد .در دهــه اخیــر جهتگیــری ایــن دســته از مطالعــات بیشازپیــش
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بــه ســوی روانشناســیِ شــناختیِ رهبــران و ارتبــاط آن بــا نظــام انگیزشــی و باورهــای سیاســی
آنــان میــل پیــدا کــرده اســت .مــارگارت هرمــان 1و کارن گوتــاری 2از برجســتهترین کارشناســان
مطالعــات عرضــی و موضوعــی در حــوزه روانشناســی سیاســیاند (بنیجمالــی.)1388 ،
امــروزه ســایکوبیوگرافی یــا زندگینامــه روانشــناختی سیاســی رهبــران در گروههای روانشناســی،
تاریــخ و علــوم سیاســی دانشــگاههای آمریــکا و اروپــا جایــگاه بهتــری نســبت بــه گذشــته پیــدا
کــرده و متخصصــان ایــن حــوزه دارای انجمنهــا و نشــریات بینالمللــی خــاص خــود هســتند؛
البتــه ایــن همــه بــدان معنــا نیســت کــه محققــان روانشناســیِ سیاســی ،رهبــران و زندگینامههــای
روانشــناختی سیاســی بــه جایــگاه تثبیتشــده در مطالعــات انســانی و اجتماعــی دســت
یافتهانــد .ایــن حوزههــا همچــون بســیاری از حوزههــای بینرشــته ای دیگــر بــه لحــاظ
ی در معــرض پرســشهای بســیاری قراردارنــد .شــاید
معرفتشــناختی ،روشــی و مفهومــ 
بــه خاطــر همیــن چالشهــا و انتقادهــا باشــد کــه امــروزه بخشــی از مطالعــات روانشناســیِ
ی شــدن» از ســنت کالســیک ایــن حــوزه فاصلــه گرفتــه و بــا
سیاســیِ رهبــران بــا هــدف «علمـ 
ی و محاســبهپذیر ،خــود را بــه روانشناســی دانشــگاهی بهویــژه
تمســک بــه روشهــای ک ّمــ 
شــاخه رفتارگــرای آن نزدیــک کردهانــد .درمقابــل ،بخــش دیگــر ضمــن وفــادار مانــدن بــه
ســنت روانتحلیلگــری و روانشناســیِ شــخصیت بــه روایــت و بیوگرافــی متمایــل گشــته اســت.
ایــن چالشهــا شــاید حاکــی از آن باشــد کــه روانشناســی سیاســی رهبــران و زندگینامههــای
روانشــناختی در مرحلــه گــذار و حتــی تغییــر پارادایــم قراردارنــد .چــه بســا حرکــت اخیــر ایــن
1 Margaret Herman
2 karen kothari
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حــوزه یعنــی نزدیــک شــدن بــه قالــب بیوگرافــی ،حاکــی از بازگشــت بــه قالــب و هــدف طبیعی
و نهایــی خــود یعنــی درک و فهــم تمامیــت شــخصیت از خــال روایــت زندگــی فــرد باشــد
(همــان) .بــا ایــن وجــود ،انباشــت دانــش روانشناســی در محتــوای تحلیــل روانشــناختیِ رهبــران
تأثیــر بســزایی داشــته اســت .بیتردیــد دیدگاههــای فرویــد ،هورنــای و الســول در شــکلدهی
بــه ایــن تحلیلهــا بســیار اثرگــذار بــوده اســت .در ادامــه جنبههــای کاربــردی دیــدگاه ایــن
صاحبنظــران را بررســی میکنیــم.

بسترهای روانی تأثیرگذاری بر سیاستمداران
الف) کنشهای ناهشیار روان
بیتردیــد نظریههــای زیگمونــد فرویــد 1در زمینــه روانشناســی در زمــره پــر آوازهتریــن نظریههــای
معاصــر اســت و از لحــاظ نفــوذ در ردیــف نظریههــای دارویــن و مارکــس قــرار دارد .گرچــه بــر
اســاس نظــر فرویدشناســان ،فرویــد عالقــه محــدودی بــه سیاســت و حکومــت داشــت؛ بــا ایــن
وجــود وجوهــی از اندیش ـههای فرویــد دربــاره پدیدههــای سیاس ـیای چــون خودکامگــی ،کیــش
شــخصیت ،جنــگ و اعمــال جمعــی بیمارگونه بســیار تازگی دارد .اســاس مکتــب روانــکاوی فروید
ایــن اســت کــه سرچشــمه اغلــب رفتارهــای آدمـی -اعــم از فکــری و جســمانی -ناخودآگاه اســت.
یکــی از مهمتریــن کنشهــای ناهوشــیار انســان مکانیس ـمهای دفاعــی 2هســتند.
1 Sigmund Freud
2 defense mechanisms
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مکانیســمهای دفاعــی شــیوههای غیــرارادی و ناخودآگاهانــه هســتند کــه مــن ( )Egoبــهکار
میگیــرد تــا از راه تحریــف یــا انــکار واقعیــت ،موفــق بــه کاهــش اضطــراب و مــدارا بــا
هیجانهــای منفــی شــود و موقتــا تعــادل و یکپارچگــی شــخصیت را تــا یافتــن راه حــل واقعــی
حفــظ نمایــد .فرویــد ،ایــده اعمــال دفاعــی ناخــودآگاه روان را در ســال  1894مطــرح ســاخت.
او وجــود چندیــن مکانیســم دفاعــی را قبــول داشــت امــا عمــده تمرکــزش بــر واپسرانــی بــود.
آنافرویــد 1در ســال  1936نخســتین مطالعــه جامــع و منظــم دربــاره ســازوکارهای دفاعــی را
معرفــی کــرد؛ البتــه ایــن مکانیسـمهای دفاعــی ویژگیهــای منحصربهفــردی دارنــد (احمدونــد،
27 :1382؛ اتکینســون و همــکاران ،1384 ،ج )146 :2کــه در ذیــل میآیــد:
الف) ناخودآگاهندو فرد از فعالیتشان در رفع اضطراب آگاه نیست.
ب) قدرت سازگاری دارند و باعث تطابق بهتر فرد با عوامل نامساعد میشوند.
ج) نوعــی خودفریبــی تلقــی میگردنــد؛ زیــرا صرفــا شــیوه ادراک فــرد از موقعیــت را عــوض
میکننــد.
د) استفاده مفرط از آنها نشان ه ناسازگاری شخصیت است.
فرویــد (و نیــز همــکارا ِن پــس از او) مکانیسـمهای دفاعــی متعــددی را مطــرح کــرد کــه برخــی
از مهمترینهایشــانکه قابلیــت بهرهبــرداری مخــرب از ســوی رقبــا را در ســطح سیاســتمداران
دارد ،عبارتنــد از:
1 Anna Freud
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جابهجایــی :1انتقــال احســاس روانــی و حالــت عاطفــی اســت از یــک شــخص یــا شــیء کــه
مبــدأ آن بــوده ،بــه شــخص یــا شــیء دیگــری کــه معمــوال خطــر و تهدیــد کمتــری نســبت بــه
ی در دســتیابی بــه
منب��ع اصلــی آن احســاس دارد؛ بــ�ه عنــوان مثــال مســئولی کــه بــه علــت ناکامـ 
یکنــد.
اهــداف خارجــی عصبانــی اســت ،بــه مخالفــان داخلــی اهانــت م 
دلیلتراشــی :2فــرد پــس از انجــام عملــی نامطلــوب یــا تفکــری ناشایســت (در نسـ ِ
ـبت بــا بســتر
فرهنگــی و اجتماعــی خــود) بــرای فــرار از احســاس نگرانــی ،اضطــراب یــا گنــاه ِ ناشــی از آن
بــا تراشــیدن عذرهــای کامــا موجــه ،عمــل خــود را درســت و منطقــی جلــوه میدهــد .ضــرب
المثــل «گربــه دســتش بــه گوشــت نمیرســد ،میگویــد بدبوســت» مصــداق ایــن مکانیــزم اســت.
واکنــش وارونــه یــا وارونهســازی :3گاهــی فــرد آرزوهــا وامیــال ناپســند و غیرقابلقبــول خــود را
ســرکوب میکنــد و درعــوض آرزوهــا و امیالــی را کــه نقطـ ه مقابــل آنهاســت ،ایجــاد میکنــد؛
همچنیــن مطالبــی را بیــان میکنــد کــه بــا امیــال واقعـیاش کامــا متضــاد اســت .وجــود چنیــن
ی فــرد را مســتعد تظاهــر و دورویــی میســازد .متخصصــان عملیــات روانــی با تشــخیص
مکانیزمـ 
ایــن صفــت در فــرد مقابــل ،زمینــه تحریــک ایــن ســازوکار را فراهــم مینماینــد.
ی روبـهرو میشــود یــا احســاس
جبــران :4وقتــی شــخص در یــک زمینــه بــا شکســت و ناکامـ 
ضعــف ،حقــارت و بیکفایتــی میکنــد ،ســعی دارد در حــوزه دیگــری کــه شــانس بیشــتری
Displacement
Rationalization
Reaction Formation
Compensation

1
2
3
4
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بــرای پیشــرفت وجــود دارد ،تــاش کنــد و موفــق شــود .مبتنــی بــر ایــن مکانیــزم بهعنــوان مثال
در فرآینــد یــک مذاکــره ،چنانچــه رقیــب بدانــد کــه فــرد مقابــل در حــوزهای احســاس ضعــف
و بیکفایتــی دارد ،میتوانــد وی را بهشــکل ناهشــیار بــه ســوی ســایر حوزههــا کــه در او
احســاس کفایــت و رضایــت ایجــاد میکنــد ،ســوق دهــد.
مانندســازی :1شــخص ،ناخــودآگاه خــود را در قالــب فــرد دیگــری قــرار میدهــد یــا خــود را
بــا او یکــی احســاس میکنــد .همانندســازی در رشــد شــخصیت اهمیــت بســیاری دارد .گاهــی
افــراد ضعیــف کــه اعتمــاد بــه نفــس ندارنــد ،خــود را بــا شــخص مقتــدر و محبــوب ،هماننــد
میســازند و از قــدرت او احســاس قــدرت و اعتمــاد بــه نفــس میکننــد .فراخوانــی سیاســتمداران
بــرای تحصیــل در کشــورهای پیشــرفته و ایجــاد مقایســه و تحقیــر فرهنــگ و تمدنهــای بومـی،
میتوانــد شــگردی بــرای راهانــدازی ناهشــیار در ایــن ســازوکار روانــی باشــد.
ب) نیازهای روان رنجور
كارن هورنــای 2نظریهپــردازی آلمانــی اســت كــه در نظریــهاش الگــوی شــخصیت را مبتنــی
بــر عوامــل اجتماعــی میدانــد كــه تأثیــر عوامــل وراثتــی در آن بســیار انـــدك اســـت .هورنـــای
معتقـــد اســت كــه اگر در خانــواده كــودك ،اموری همچون تفـــاهم ،احســـاس امنیت ،محبـــت،
گرمـــی و صمیمیــت وجــود داشــته باشــد ،از پیدایــش روانرنجــوری پیشــگیری میشــود .در
1 Identification
2 karen horney
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اندیشــه وی ،عامــل اصلــیای كــه موجــب شــكلگیری روانرنجــوری میگــردد ،اضـــطراب
اساســـی 1اســـت كـــه از دیــدگاه او بـــه «احســـاس جـــدایی و درماندگــی كــودك در دنیایی كه
بالقــوه خصومتگــر اســت» تعبیــر میشــود (برزگــر.)1388 ،
هورنــای بــا اهمیــت دادن بــه تجــارب اوان كودكــی ازجملــه تعامــل والدیــن بــا كـــودك بـــر
آن بــاور اســت كــه والدیــن میتواننــد نیــاز كــودك بــه ســامتی و ایمنــی را ارضــا كننـــد یــا
موجـــب ناكامــی آن شــوند .در ایــن مــورد ،زندگــی كــودك و چگونگــی واكـــنش او در برابـــر
آن ،عامــل شــكلگیری ســاخت شــخصیت افــراد اســت (شـــولتز .)1374 ،بـــه عقیــده هورنــای،
هرچیــزی كــه رابطــه مطمئــن بیــن كــودك و والدیــن را مختــل كنــد ،میتوانــد اضطــراب ایجــاد
كنــد .عــاوه بــر اینكــه اضطــراب اساســی تنهــا مــادرزادی نیســت بلكــه عوامــل محیطـــی و
اجتماعــی همچــون دیــد ســلطهگرانه ،نبــود حمایــت ،وجــود بیمحبـــتی و رفتارهـــای متغیــر
بــر آن اثــر میگــذارد .بــه نظــر هورنــای ،شــخصیت میتوانــد در سراســر عمــر تغییــر كنـــد و
هـــیچچیز در رشـــد كــودك كلیــت نــدارد .او بــا توجه به تأثیر شــیوه رفتــار والدین و پرســـتاران
بـــا كــ ِ
ـودك درحـــال رشــد ،ابــراز میكنــد كــه هرگونــه گرایــش در كــودك نتیجــه رفتارهــای
اطرافیان و همـــه چیز بـــه عوامـــل محیطـــی و اجتمـــاعی وابســـته اسـت .كـــودك درمانـده در
دنیــای تهدیدكننـــده در جســتجوی امنیــت خاطــر اســت و تنهــا نیــروی محــرك رفتــار انســان
نیــاز بــه ســـامت ،امنیت و رهایی از ترس اســت .عواملی وجـــود دارد كـــه از طـــرف جامعـــه
و بهخصــوص خانــواده در كــودك ،اضطــراب و احســاس ناامنــی ایجــاد میكنــد؛ مهمتریــن
1 principle of basic anxiety
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ایــن مـــوارد عبارتنــد از تســلط زیــاد ،بیتوجهــی ،رفتــار بیثبــات ،بیاحترامــی بــه احتیاجهــای
كــودك ،توجــه و محبــت بیشازحــد ،نبــود گرمــی و صمیمیــت كـــافی ،تبعـــیض ،محافظـــت
شـــدید ،واگـــذاری مســئولیت زیــاد یــا عدم آن ،پرخاشــگری و خشــونت برای كســب احســاس
امنیــت .هنگامــی كــه ایــن اضطـ ِ
ـراب تولیدشــده بــه دســت اجتماع یــا محیط ،ظـــاهر مـیشـــود،
بالطبع فرد شیوههای گوناگونی را برای كنارآمدن بـــا احسـاسهـــای اضـــطرابی خـــود بـــه كـار
میبنــدد كــه برخــی از شــیوهها ممكــن اســت بهصــورت ویژگیهـــایی قـــوی در شخصـــیت
فـــرد درآینــد و بــه نیازهــا تبدیــل شــوند .از منظــر هورنــای ،كشــمكشهای درونــیِ ناشــی از
این نیازهـــا در همـــه افـــرادِ بهنجـــار یــا نابهنجــار كمابیش وجود دارد ،وجه شــدید این نیازهـــا
را كـــه در افـــراد نابهنجــار دیــده میشــود ،نیازهای روانآزردگـــی مـینامنـــد كـــه نیازهای ذیل
را دربقرمیگیــرد (طاهــری:)1389 ،
نیــاز بــه محبــت و مــورد تأییــد واقــع شــدن :1شــخص ناگزیــر اســت دیگــران را خشــنود ســازد
و مطابــق انتظارهــای آنــان زندگــی كنــد .توجـــه عمـــدهاش بـــه اطرافیــان اســت تــا نظــر خوبی
بــه او داشــته باشــند.
نیــاز بــه شــریكی كــه مســئولیت زندگــی فــرد را عهــدهدار شــود :2شــخص در زندگــی بــه دنبــال
شــریكی اســت كــه مســئولیت همــه چیــز را بــه عهــده گیــرد .اینگونـــه اشــخاص بینهایــت از
رهاشــدن و تنهــا مانــدن هراســانند.
1 approval & affection
2 life in partner dominate
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نیــاز بــه تجدیــد زندگــی در حصارهــای تنـــگ :1خواســتههای شــخص از زندگــی بســیار انــدك
اســت و ترجیــح میدهـــد كـــه تـــا حـــد امكـــان در گمنامــی به ســر برد .شــخص بــه حجب و
حیــا بیــش از هــر امــر دیگــری اهمیــت میدهــد و همــواره مراقــب اســت كــه توجــه كســی را
بــه ســوی خــود جلــب نكنــد.
*نیــاز بــه داشــتن قــدرت :2میــل بــه داشــتن قــدرت در شــخص آنچنــان قـــوی اســـت كــه
بــرای كســب آن حاضــر اســت حتــی بــه دیگــران آســیب برســاند.
*نیــاز بــه اســتثمار دیگــران :3ایــن نیــاز بیانگــر آن اســت كــه شــخص میخواهــد از هــر
موقعیــت ســودمندی بــا بهرهكشــی از دیگــران بــه نفــع خــود اســتفاده كنــد.
*نیــاز به اعتبــار اجتماعی :4میــزان اعتبــار اجتماعی شـــخص ،عامـــل تعیین كننـــده ارزیابی
او از خودش اســت.
*نیــاز بــه تحســین و تمجیــد :5شــخص از خــود تصویــری مبالغهآمیــز و غرورانگیــز دارد و
انتظــار دارد بــر اســاس ایــن تصویــر مجــازی ،تحســین شــود.
*نیــاز بــه موفقیــت :6بــه علـــت احســـاس نـــاامنی اساســی ،فــرد خــود را بــه ســوی
life to limits constricted & narrow
power
exploitation
prestige
admiration personal
ambition or achievement personal

1
2
3
4
5
6
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موفقیتهــای بیشــتر و بزرگتــر ســوق میدهــد.
*نیــاز بــه خودكفایــی و اســـتقالل :1ازآنجـاكـــه شــخص از تالش خــود برای یافتــن روابط
رضایتبخــش مأیــوس شــده اســت بــا پرهیــز از پیوســتن بــه دیگــران بــهشــکل شــخصی
منــزوی یــا گریــزان درمیآیــد.
*نیــاز بــه كمالگرایــی و مــورد انتقــاد واقــع نشــدن :2بــه علـــت آنكــه شــخص از اشــتباه
كــردن و بــه دنبــال آن مــورد انتقــاد واقــع شــدن واهمــه دارد ،میكوشــد خــود را مصــون
از خطــا جلــوه دهــد.
دربــاره نیازهــای دهگانــه مذكــور بایــد یــادآور شــد كــه ایــن نیازهــا هیچــگاه كامـ ً
ا بـــرآورده
نمیشــوند و احیان ًا با هم تعارض دارند و سرچشــمه كشــمكشهای درونـــی واقـــع مـیشـــوند.
هورنــای نیازهــای روانآزردگــی را در ســه طبقــه یــا ســه تاكتیــك اساســی تقســیمبندی كــرد .او
ســه تیــپ کلــی شــخصیت ناســالم را از یکدیگــر متمایــز نمــود:
الــف) شــخصیت تســلیمگر (مهرطلــب) :کســی کــه ایــن روش را دارد از اینکــه صاحــب
قــدرت شــود ،مأیــوس اســت و حتــی امیــد ایــن را نــدارد کــه بتوانــد روی پــای خــود بایســتد؛
یو
ازایــنرو میخواهــد از آزار و اذیــت دیگــران در امــان باشــد و ضمنــا بــرای خــود حامــ 
پشــتیبانی فراهــم ســازد تــا در زندگــی او را یــاری کنــد؛ بنابرایــن ســخت میکوشــد تــا مــورد
1 independence & sufficiency - self
2 unassailability & perfection
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محبــت دیگــران واقــع شــود و همــه او را دوســت بدارنــد .بــرای دســتیابی بــه ایــن منظــور ،خود
شــخصا نســبت بــه دیگــران اظهــار محبــت و خدمتگــزاری و بندگــی میکنــد و ایــن وضــع و
ی کــه تکیـهگاه خــود میدانــد ،ابــراز مــیدارد.
حــال را خصوصــا نســبت بــه شــخص یــا مقامـ 
ایــن شــخص اگــر در جلــب محبــت و حمایــت دیگــران شکســت بخــورد یــا آنچــه را در ایــن
زمینــه بــه دســت آورده اســت ،از دســت بدهــد دچــار ناراحتــی روانــی میگــردد و احیانــا از
یشــود بــه ایــن امید
ضعــف و ناتوانــی و بیمــاری ـ غالبــا خیالــی و گاهــی کامــا خیالیـــ نــاالن م 
کــه از ایــن راه توجــه و دلســوزی دیگــران را نســبت بــه خــود جلــب کنــد .بهطورخالصــه نیــاز
بــرای حركــت بــه ســوی دیگــران و نیــاز بــه تأییــد و محبـــت ،ویژگــی ایــن افــراد اســت.
ب) شــخصیت جداشــده (انزواطلــب) :کســی کــه ایــن روش را دارد ،معتقــد اســت کــه اجتمــاع
سرچشــمه همــه ناراحتیهــا و کشــمکشها و بدبختیهاســت .او بدینجهــت کســی را
خردمنــد میدانــد کــه خــود را از اجتمــاع برکنــار نگهــدارد .چنیــن کســی نــه بــه دیگــران کمــک
میکنــد و نــه از آنهــا یــاری میطلبــد؛ ازایــنرو میکوشــد کــه قائــ مبذات باشــد و البتــه
ناچــار اســت چنیــن کنــد؛ زیــرا میدانــد کــه بــه هنــگام احتیــاج ،کســی بــه ســراغش نخواهــد
آمــد .ایــن شــخص بــه دنبــال جــاه و مقــام و شــهرت نمــیرود ،بــه آنچــه دارد و بــه آنچــه
هســت ،قناعــت میکنــد .خالصــه اینکــه دوری جســتن از مــردم و نیــاز بــه اســتقالل و كمــال
و زندگــی انزواطلبانــه ،ویژگــی ایــن افــراد اســت.
ج) شــخصیت پرخاشــگر (ســلطهطلب) :کســی کــه ایــن روش را دارد ،جهــان را نســبت بــه خــود
دشــمن میپنــدارد و معتقــد اســت کــه بایــد همیشــه بــرای دفــاع یــا تعــرض آمــاده باشــد؛ بنابراین
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هدفــش ایــن اســت کــه نیرومنــد باشــد و شــعارش ایــن اســت کــه حــق همیشــه بــا زورمنــدان
اســت .ایــن شــخص تســلط و برتــری خــود را گاه بــا زورگویــی و خشــونت و گاه بــا نیکــوکاری
و دســتگیری از مســتمندان صــورت میبخشــد؛ زیــرا در ایــن حــال نیــز انگیزه او مســجل ســاختن
تفوق و برتری خویشــتن اســت .حركت علیه مـــردم و نیاز بـــرای رســـیدن بـــه قـــدرت ،استثمار
دیگــران و برخــورداری از تحســین و پیشــرفت ،ویژگــی ایــن افــراد اســت (برزگــر.)1388 ،
هیــچ یــك از ایــن تاكتیكهــا بهتنهایــی راهبردهــای واقعبینانــه مقابلــه بــا اضطــراب نیســت
یگیرنــد و برحســب عوامــل بیرونــی و
بلكــه آدمهــای متعــادل هــر ســه راهبــرد را بــه كار م 
درونــی ،تمركـــز خــود را از یكــی بــه دیگری برمیگرداننـــد .اكنـــون ســـؤال این اســـت :پـــس
چـــه چیــزی ایــن راهبردهــای انطباقــی را روانرنجورانــه میســازد؟ پاســخ هورنــای بهكارگیــری
بـیشازحـــد ایــن روشهــای بیــن فــردی اســت؛ پــس هورنای بــا محوریت قـــرار دادن مفهـــوم
خـــود یــا خویشـــتن( )selfمعتقــد اســت كــه از ســه جنبــه میتــوان آن را مطالعــه کــرد:
*خودِ عملی :1جمع تمامی تجربههای فردی؛
*خودِ حقیقی : 2نیروی تام بیهمتا و حس انسجام شخصیتی موجود در هر فرد؛
*خــودِ آرمانــی :3تصویــر ذهنــی شــكوهمند از خــود كــه ارتبــاط تنگاتنگــی بـــا مفهــوم
جــاری و امــروزی خودشــیفتگی 4دارد .خودپنــداره آرمانــی تصویــر غلطــی از شــخصیت
self-actual
self-real
self-idealization
narcissism
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آدمــی ارائــه میدهــد و ماننــد نقابــی ناكامـــل و گمراهكننــده مانــع از آن میشــود كــه افــراد
روانرنجــور خـــود واقعـیشـــان را بشناســـند و آن را بپذیرنــد .روانرنجــوران بــا زدن ایــن
نقــاب بــر چهــره وجود ،تعارضـهای درونـــی خـــود را انكـــار میكننــد و خویــش را برتر از
آن میبیننــد كــه واقع ـ ًا هســتند (شــولتز.)1384 ،
هورنــای عقیــده داشــت كــه تعارضهــای اساســی شــخص روانرنجــور نــه مــادرزادی اســـت
و نــه اجتنابناپذیــر بلكــه از موقعیتهــای نامطلــوب كودكــی سرچشـــمه میگیــرد؛ بنابرایــن
اگـــر در خانــواده كودكــی تفاهــم ،احســاس ایمنــی و محبــت وجــود داشــته باشــد ،از پیدایــش
روانرنجــوری پیشــگیری میشــود (شــولتز.)1374 ،
ج) تیپهای شخصیتی
هارولــد الســول 1مهمتریــن پیــرو فرویــد در حــوزه کاربــرد روانــکاوی در سیاســت بــوده اســت.
او از اولیــن دانشــمندانی بــود کــه تــاش کــرد ،روانشناســی را وارد سیاســت کنــد .وی معتقــد
بــود افــرادی کــه زندگیشــان را تمام ـ ًا بــر سیاســت متمرکــز کردهانــد جــوری رفتــار میکننــد
کــه برخــی از نیازهــای شــخصیتی اساســی خــود را بــرآورده میســازند و اغلــب اشــخاص،
رنــج تجربههــای هیجانــی گذشــته خــود را بــه همــراه دارنــد و گاهــی وجــود آن رنجهــا را
یشــمارند.
انــکار میکننــد و گاهــی آنهــا را بــی اهمیــت م 
1 harold lasswell
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از ســوی دیگــر بــه نظــر الســول برخــی از سیاســتمداران از عقــده حقــارت رنــج میبرنــد
و از احســاس ناتوانــی جنســی در هراســند .کوشــش آنهــا در راه پیشــرفت شــخصی،
سرپوشــی جهــت احســاس بیکفایــی درونــی اســت .الســول اســتدالل میکنــد کــه برخــی
ی بودهانــد .بــه نظــر وی همــه
از سیاســتمدارا ِن بــزرگ دارای نارســاییهای روحــی یــا جســم 
انحرافهــای روحــی (ماننــد عقــده حقــارت ،تــرس از پــدر و خــود شــیفتگی) از لحاظ سیاســی
خطــر ناكنــد .دیکتاتورهــای تاریــخ همــه از اینگونــه انحــرا فهــای روحــی رنــج میبردنــد.
بــه نظــر الســول وظیفــه علــوم سیاســی ،جلوگیــری از بــروز خشــونت اســت .الســول معتقــد
بــه سیاســت پیشــگیرانه بــود و اعتقــاد داشــت زندگــی سیاســی ،یکســره بیمارگونــه اســت و
ریختهــای بیمارگونــه زندگــی سیاســی را تســخیر کردهانــد .الســول معتقــد اســت ،رهبــر
سیاســی اساسـ ًا شــخصیت اقتدارطلبــی اســت و ایــن اقتدارطلبــی ناشــی از احســاس بیکفایتــی
وی نســبت بــه خــود در ذهــن خــودش اســت .او احســاس میکنــد ناتــوان از انجــام امــوری
اســت کــه بــه او رضایــت و خرســندی روانــی میدهــد و میخواهــد ایــن کمبــود روانــی را از
طریــق قدرتطلبــی جبــران کنــد( .شــریعتنیا و مطلبــی.)1390 ،
الســول بــر ایــن بــاور اســت کــه افــراد سیاســتمدار بهشــکلی رفتــار میکننــد کــه بخشــی از
نیازهــای شــخصیتی اساســی خــود را بــرآورده ســازند .الســول کــه در بیــان دیدگاههــای خــود
دربــاره الگــوی رفتــار سیاســی ،متأثــر از نظریــه فرویــد درخصــوص تحــول شــخصیت اســت،
اعتقــاد دارد کــه روش افــراد در دنیــای سیاســت انعکاســی از نیازهــای باقیمانــده از دوران تحــول
شــخصیت اســت (میرلــو.)1389 ،
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الســول رهبــران سیاســی را از نظــر شــخصیتی بــه ســه ریخــت آشــوبگر ،اصالحگــر و مدبــر
تقســیم میکنــد؛ البتــه ممکــن اســت یــک رهبــر سیاســی دارای ویژگیهــای دو یــا هــر ســه
ریخــت باشــد (شــریعتنیا و مطلبــی.)1390 ،
ریخــت آشــوبگر ،ریخــت اقتدارطلبــی اســت کــه شناســایی و حرمــت الزم را از والدیــن و
خانــواده و محیــط زندگــیِ کودکــی بدســت نیــاورده اســت؛ پســکام ً
ال بــه خــودش گرایــش و
یشــود و میخواهــد
توجــه دارد کــه همیــن ســبب پیدایــش یــک خودشــیفتگی قــوی در او م 
آن کمبــود عشــق و عاطفــه و حرکــت را از راه جامعــه پیــدا کنــد.
ریخــت اصالحگــر در نتیجــه تعلیــم و تربیــت خانوادگــی در دوران کودکــی ،اعتمــاد بــه نفــس
نــدارد و ذهنــش پــر از شــک و تردیــد اســت .همیشــه دنبــال پیــدا کــردن یقیــن اســت .کســانی
کــه دنبــال یقیــن مطلــق هســتند ،بــر عکــس خواســته ظاهرشــان در درون ،احســاس شــک
میکننــد .شــخصیت اصالحگــر لیبیــدوی خــود را متوجــه زندگــی اجتماعــی میکنــد و آن را
بــرای تغییــر محیــط اجتماعــی بـهکار میبــرد و اگــر ببینــد کــه بــر اســاس آن جهــان را دگرگــون
کــرده اســت ،احســاس شــک و تردیــدش کامــا التیــام مییابــد .ریخــت مدبــر ،کســی اســت
کــه در زندگــی خانوادگــی ،شناســایی ،حرمــت و اعتمــاد بــه نفــس را کســب کــرده و لیبیدویــش
متوجــه دیگــران و زندگــی اجتماعــی اســت .او بــه دنبــال خالقیــت در زندگی اجتماعی اســت و
میخواهــد شــخص و شــخصیت خــود را بــه کمــال برســاند ولــی بــرای دســتیابی بــه شناســایی
در شــتاب نیســت و بدیــن خاطــر آشــوبگر نیســت .شــک مطلــق نســبت بــه نقــش خــودش
لگرااســت.
نــدارد کــه بــه دنبــال یــک اندیشــه مطلــق بــرود؛ بنابرایــن در زندگــی سیاســی عم 
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د) هوش ،مؤلفهای مغفول در مطالعات نفوذ
بــیتردیــد امــروزه دنیــای سیاسـ ِ
ـت بینالملــل از ســاختار منطقــی تبعیــت نمیکنــد ،قدرتهــا
ی سوءاســتفاده میکننــد و حقــوق قانونــی را نادیــده میگیرنــد.
ی و نظامـ 
از توانمندیهــای علمـ 
یشــود و بهنــدرت دربــارهاش بحــث میشــود .بــا
قوانیــن دنیــای سیاســت هرگــز نوشــته نم 
ایــن حــال ،سیاســتمدارانی کــه از مهارتهــای سیاســی خوبــی برخوردارنــد ،میتواننــد از
پایگاههــای قــدرت و نفــوذ خــود بــه شــیوهای مؤثــر اســتفاده کننــد .ایــن افــراد از هــوش باالیــی
برخوردارنــد؛ ازای ـنرو یکــی از مســائلی کــه موجــب ایجــاد هزینــه بــرای ملتهــا میشــود،
ضعــف در هوشــمندی مســئوالن در مواجهــه بــا دشــمنان بالقــوه و بالفعــل کشورهاســت.
ی 1بهعنــوان یکــی از عوامــل موفّقیــت فــرد در زندگــی ،مطــرح بــوده
از دیربــاز ،هــوش عمومـ 
اســت .هــوش بهمنزلــه توانایــی حــل مســأله تعریــف میشــود .بدیهــی اســت کــه ســطح بــاالی
هــوش در ایجــاد قــدرت تشــخیص و تصمیمگیــری صحیــح در افــراد ،نقــش تعیینکننــدهای
دارد؛ البتــه پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه بهــره هوشــی ،تعییــن کننــده موفّقیــت در درازمــدّ ت
نیســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،همیشــه ایــن طــور نیســت کــه هــر کــس کــه هــوش منطقــی
یبینیــم
باالتــری داشــته باشــد ،موفّقتــر باشــد .در بعضــی از مــوارد ،افــراد بســیار باهوشــی را م 
کــه در عملکردشــان موفّــق نیســتند و بالعکــس ،افــرادی بــا بهــره هوشــی کمتــری را میبینیــم
کــه موفّقیتهــای فراوانــی را بهدســت میآورنــد .بهعــاوه ،موفّقیــت ،ابعــاد متفاوتــی
دارد و لزوم ـ ًا موفقیــت فــرد در یــک زمینــه و یــک بُعــد زندگــی ،بیانگــر موفّقیــت در دیگــر
)1 intelligence quantity (IQ
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یبینیــم کــه موفقیــت تحصیلــی دارنــد ولــی در
ابعــاد زندگــی نیســت .افــراد بیشــماری را م 
مســئولیتهای اجتماعــی بســیار ضعیــف عمــل میکننــد؛ ســخنور موفّقــی هســتند ولــی در
برنامهریــزی روزانــه خــود ،دچــار مشــکل میشــوند؛ افــراد تحصیلکــردهای هســتند ولــی مدیــر
ناکارآمدیانــد ...اگــر هــوش یــک فــرد ،تضمینکننــده موفّقیــت فــرد در عملکردهاســت ،چــرا
همیشــه بدینگونــه نیســت؟
یداننــد .ارســطو،
اکنــون پاســخ ایــن پرســشها را تفــاوت در «هــوش هیجانــی »1افــراد م 
هوشــمندی هیجانــی را «عصبانیــت نســبت بــه شــخص صحیــح ،بــا درجــه صحیــح ،در زمــان
یدانســت .هــوش هیجانــی ،یــک توانایــی
صحیــح ،بــا هــدف صحیــح و بــه شــیوه صحیــح» م 
یآیــد کــه بــا آن تناقــض نــدارد ولــی وجــود هــر دوی
جــدا از «هــوش منطقــی» بــه حســاب م 
یگــردد .کســی کــه از هــر دو هـ ِ
ـوش منطقــی و هیجانــی
آنهــا در یــک فــرد ،باعــث موفّقیــت او م 
باالیــی برخــوردار اســت ،میدانــد کــه چگونــه هیجاناتــش را کنتــرل کنــد و هــوش منطقــی خــود
را در راه صحیــح ب ـهکار گیــرد امــا کســی کــه هــوش هیجانــی پایینــی داشــته باشــد ولــو آنکــه
هــوش منطقــی خوبــی داشــته باشــد ،گرفتاریهــای زیــادی در زندگــی خواهــد داشــت.
ی بــا عنــوان هــوش سیاســی 2نیــز مطــرح میشــود .هــوش
در عرصههــای اجتماعــی امــا مفهومـ 
سیاســی ماننــد یــک پادزهــر در شــرایط پُراســترس عمــل میکنــد .هــوش سیاســی میتوانــد
بــه جلوگیــری از اســترس و مدیریــت امــور کمــک کنــد .کســانی کــه هــوش سیاســی باالیــی
)1 emotional quantity (EQ
)2 political quantity (PQ
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دارنــد ،میتواننــد بهطــور مؤثــر از شــرایط اســتفاده کننــد .چنیــن افــرادی کنتــرل درونــی و
اعتمــاد بــه نفــس باالیــی دارنــد.
ابعــاد و مؤلفههــای شناختهشــده بــرای هــوش سیاســی متفــاوت اســت ولــی همــه آنهــا بــا
قــدرت ،نفــوذ ،درایــت و سیاســت افــراد رابطــه دارنــد.
البتــه بایــد بــه تفـ ِ
ی کــه
ـاوت میــان هــوش سیاســی و مهارتهــای سیاســی توجــه نمــود .هنگامـ 
از مهــارت ســخن بــه میــان میآیــد ،نوعــی آموزشپذیــری و انتقالپذیــری در آن وجــود دارد؛
بنابرایــن برخــی محققــان بــر اســتفاده از عبــارت مهارتهــای سیاســی تأکیــد دارنــد .فریــس و
همکارانــش ( ،)2005ابعــاد مهــارت سیاســی را اینگونــه بیــان نمودهانــد:
الــف) هوشــیاری اجتماعــی :بــه توانایــی درک درســت آنچــه در اطــراف فــرد جریــان دارد،
اطــاق میشــود.
یشود.
ب) نفوذ فردی :به داشتن شخصیتی متقاعدکننده گفته م 
ج .توانایــی شــبکهای :افــرادی کــه در گســترش ارتبــاط ،کارآزمــوده و در برقــراری روابــط بــا
دیگــران دارای توانمنــدی باالیــی هســتند.
افــرادی کــه هــوش سیاســی باالیــی دارنــد ،همیشــه بــه نفــع اهــداف ملــی کار میکننــد و منافــع
جامعــه را در نظــر دارنــد تــا بتواننــد در فرصتهــای مناســب از ایــن امتیــاز خــود اســتفاده کننــد
و در بحرانهــای بهوجودآمــده ،موفــق شــوند .آنهــا عمــوم مــردم را شــریک خــود میداننــد
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و چیــزی را از ایشــان مخفــی نمیکننــد و همیــن ،زمینــه اعتمــاد مــردم را فراهــم میکنــد.
چنانچــه گذشــت ابعــاد بیانشــده توســط فریــس و همکارانــش بیشــتر معطــوف بــه اجتمــاع
اســت؛ درواقــع ،ایــن ابعــاد بیشــتر در زمــره مهارتهــای سیاســی قــرار دارد تــا در زمــره ابعــاد
هــوش سیاســی.
•اقدامشناسی روانی نفوذ در محاسبات مسئوالن (مروری بر یک پرونده)

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،آمریکاییهــا بــه دنبــال ایجــاد فضایــی بــرای نفــوذ در عرصــه
سیاســی کشــور و یــا تغییــر در روندهــای سیاســی و تصمیمگیــری کشــورند .بــرای دســتیابی بــه
ایــن هــدف نیــز از سیاس ـتهایی چــون ایجــاد دودســتگی یــا دوگانهســازی اســتفاده میکننــد.
خطــاب قــرار دادن عــدهای بهعنــوان «مســتعد»« ،تجدیدنظرطلــب»« ،نســل جــوان» در اظهــارات
اوبامــا یــا «جوانانــی کــه آینــده میخواهنــد» و همچنیــن قلمــداد کــردن مخالفیــن رابطــه بــا آمریکا
بــا عنــوان «تندروهــا» از همیــن دســت دوگانهســازیها و ایجــاد شــکاف در جامعــه ایــران اســت.
نمــود بــارز و ترجمــان ایــن سیاســت را نیــز میتــوان در اظهــارات رئیسجمهــور آمریــکا چنــد
روز بعــد از مذاکــرات ویــن در  ۱۹مردادمــاه ( ۱۱آگوســت  )۲۰۱۵در مصاحبــه بــا وبســایت
مایــک « »Micدیــد .1وی بیــان داشــت «در داخــل ایــران بایــد گــذار صــورت بگیــرد حتــی اگــر
تدریجــی باشــد .گــذاری کــه طــی آن درک شــود که شــعار مــرگ بــر آمریــکا و انکار هولوکاســت
توســط رهبــران ایــران و تهدیــد اســرائیل بــه نابــودی و دادن اســلحه بــه حــزباهلل -گروهــی
1 Obama On Iran Deal: ‘Attitudes Will Change’. http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/08/11/431277202/obama-oniran-deal-attitudes-will-change
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کــه در فهرســت تروریســتی قــرار دارد -و کارهایــی از ایــن دســت؛ از ایــران در چشــم بخــش
اعظــم جهانیــان ،کشــوری طردشــده میســازد» .بــاراک اوبامــا ادامــه داد« :بــه شــما قــول میدهــم
در لحظ ـهای کــه رژیــم ایــران از ایــن نــوع گفتــار و رفتــار دســت بــردارد ،بالفاصلــه در چشــم
جهانیــان نفــوذ و قــدرت بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد .امیــد مــن ایــن اســت کــه چنیــن اتفاقــی
بیفتــد .چنیــن امــری نیازمنــد تغییــر در سیاســت و رهبــری ایــران اســت .تغییر طــرز فکــر در زمینه
رویکــرد ایــران بــه بقیــه جهــان و رویکردشــان بــه کشــورهایی مثــل ایــاالت متحــده».
در ایــن مســیر ،بهرهگیــری از تکنیکهــای روانشــناختی یکــی از حربههــای دشــمنان اســت.
انســان از لحــاظ روانشناســی ،یــک سیســتم اســت کــه مجموعـهای درونداد (اطالعاتــی کــه بــه
یشــود) و مجموع ـهای بــرونداد دارد .اگــر شــما بتوانیــد درونداد و اطالعاتــی را کــه
فــرد داده م 
یشــود بهنوعــی کنتــرل کنیــد تــا حــدودی میتوانیــد رفتــار برونــی او را هــم
بــه ذهــن او وارد م 
کنتــرل نماییــد .وقتــی ورودی یــک کارخانــه کنتــرل شــود ،خروجــی آن نیــز در کنتــرل اســت .در
نبــرد نــرم ،همیــن کار صــورت میگیــرد .اطالعــات مــورد نیــازی کــه ظاهــرا ً مفیــد اســت بــه فــرد
یشــود امــا ایــن اطالعــات ممکــن اســت «درســت»« ،گزینششــده» یــا «اشــتباه» باشــد.
داده م 
نهایتـ ًا رفتــاری کــه از فــرد ســر میزنــد ،رفتــاری اســت کــه شــما مایلیــد صــورت بپذیــرد؛ البتــه
نخبــگان ،هــر خبــری را کــه میشــنوند ،نمیپذیرنــد ،ابتــدا بــا شــک و تردیــد برخــورد میکننــد؛
زیــرا خــود ،یــک سیســتم گزینشــی دارنــد؛ ازهمی ـنرو بــرای اینکــه اطالعاتــی را بــه نخبــگان
انتقــال دهنــد ،الزم اســت از فرآیندهــای پیچیــده روانشــناختی اســتفاده کننــد.
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پرونده مذاکرات هستهای ایران و 5+1
ی ایــران
پرونــده هســته ای بهعنــوان اصلیتریــن چالــش سیاســت خارجــی جمهــوری اســام 
در ســالهای اخیــر ،مســأله ای اســت کــه در طــول ســالهای گذشــته توجــه مســئوالن را بــه
خــود معطــوف داشــته و چارهاندیشــی بــرای مدیریــت بهینــه و مبتنــی بــر منافــع ملــی کشــور
در ایــن ارتبــاط بــه مأموریتــی اساســی بــرای نظــام تبدیــل شــده اســت.
از میــان کشــورهای طــرف گفتگــوی ایــران در قالــب گــروه  ،5+1ایــاالت متحــده آمریــکا،
مهمتریــن کشــوری اســت کــه بــه دالیــل گوناگــون ،انگیــزه و تأثیرگــذاری قابــل تاملــی بــر
رونــد ایــن پرونــده و چگونگــی هدایــت فضــای روانــی و سیاســی پیرامــون ایــن موضــوع در
میــان متحــدان و کشــورهای مختلــف جهــان دارد .تجربــه و رصــد رفتارهــای آمریــکا در مواجهه
بــا بحرانهــا و چالشهــای مهــم پیــش روی ماننــد جنگهــای اول و دوم بــا عــراق و جنــگ
در افغانســتان و لیبــی ،نمونههایــی هســتند کــه واشــنگتن در آنهــا بــرای بههــم ریختــن شــرایط
روانــی حریــف ،بــزرگ جلــوه دادن توانمندیهــای خــود و کمهزینــه ســاختن عملیــات بــه
اســتفاده از تاکتیــک عملیــات روانــی روی آورده اســت.
ی ایــران بهمنزلــه موضوعــی اســت کــه کلیــت نظــام
از ســویی پرونــده هســتهای جمهــوری اســام 
اعــم از رهبــری ،دولتمــردان ،ســاختارها و ســایق گوناگــون و نیــز آحــاد مــردم نســبت بــه آن
یکننــد و از طــرف دیگــر بــرای هرگونــه توفیــق در آن
حساســیت دارنــد و تحــوالت آن را رصــد م 
انســجام و اجمــاع جامعــه مــورد نیــاز اســت و بعضــا تنــوع دیدگاههایــی دربــاره شــیوه مدیریــت
یگــردد؛ بنابراین،شــرایط صحنــه بهگونــه ای اســت کــه آمریــکا زمینــه و
ایــن موضــوع مشــاهده م 
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یکنــد.
فرصــت خوبــی را بــرای بهرهگیــری از تاکتیکهــای روانــی احســاس م 
موضــوع قابــل ذکــر دیگــر در ایــن خصــوص ،وجــود گروههــا و البیهــای مختلــف در داخــل
و خــارج از آمریکاســت کــه از پیشــرفت مذاکــرات و هرگونــه توفیــق در عادیســازی مشــکالت
بیــن ایــران و آمریــکا ناخرســند هســتند و فضــای مانــور خــود را در تنــش دائــم بیــن ایــن دو
ی و بنبســت در ایــن فرآینــد بــه هــر عمــل
یبیننــد و بــه همیــن دلیــل بــرای ناکام ـ 
کشــور م 
ممکــن دســت میزننــد و بخشــی از مأموریــت عملیــات روانــی آمریــکا در جهــت مدیریــت
ایــن جبهــه اســت.
اقدامهــای روانــی ،خیلــی پیــش از مذاكــرات سیاســی شــروع میشــود ،در حیــن مذاكــره و
پــس از آن ادامــه مییابــد و عامــل مهمــی بــرای تحــت فشــار قــرار دادن ایــران بــرای قبــول
خواســتههای گــروه مقابــل یــا عــدم دســتیابی بــه نتیجــه مناســب میشــود .درحقیقــت ،عملیــات
روانــی از مهمتریــن روشهــای تأثیرگــذاری بــر تیــم مقابــل ،قبــل از مذاكــره اســت كــه در طــی
آن میتــوان بــا اســتفاده از روشهایــی ماننــد دروغ و وارونــه جلــوه دادن حقیقــت و بــا نشــان
دادن قســمتی از حقیقــت داســتان بــر تیــم مقابــل فشــار آورد و افــكار عمومــی را بــا خــود همراه
ســاخت .کارشناســان جنــگ روانــی بــا وارونــه جلــوه دادن واقعیتهــا نــزد افــكار عمومــی و بــا
دادن اطالعــات غیرواقعــی ،مخــدوش و غلــط ســعی میكننــد كــه حقیقــت را بــرای رســیدن بــه
هــدف خــود كتمــان نماینــد ،آنهــا در ایــن روش در پوششــی ظاهــرا منطقــی پنهــان میشــوند و
كار را بــرای تشــخیص حقیقــت ســخت میكننــد .یكــی از ابعــاد مهــم غیرنظامــی جنــگ ،جنــگ
رســان های و اطالعاتــی اســت كــه جزئــی از جنــگ روانــی بهشــمار میآیــد .كشــوری كــه از
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جنــگ روانــی اســتفاده میكنــد بهنوعــی بــه دنبــال كــم كــردن هزینههــای خــود و جلوگیــری
از نابــودی منافــع خویــش اســت.
كار اصلــی جنــگ روانــی ،تســلط بــر افــكار عمومــی و جهتدهــی بــه آن اســت تــا از طریــق ایــن
تســلط بتــوان بــه تیمهــای مذاكراتــی فشــار آورد .همیشــه جنــگ روانــی در بیــرون از میــز مذاكــره
اتفــاق نمیافتــد بلكــه گاهــی ممكــن اســت در حیــن مذاكـ ِ
ـرات دو یــا چندجانبــه از راههــای
مختلــف ،علیــه كشــور مــورد نظــر اســتفاده شــود و جنــگ روانــی بــه راه بیفتــد .پایه جنــگ روانی
بــر تبلیــغ و هیاهوســت .مهمتریــن ابــزار ایــن جنــگ و اســاس آن ،تبلیغــات اســت.
تأثیــر اصلــی جنــگ روانــی در مذاكــرات سیاســی بینالملــل،تحمیــل اراده بــر تیــم مذاكرهكننــده
مقابــل اســت .گاهــی اوقــات بــرای فشــار بــر تیــم مذاكرهکننــده و ذینفعــان اصلــی از حربــه
اختالفــات قومــی و نــژادی و حتــی طبقاتــی اســتفاده میشــود بــرای مثــال در پرونــده هســتهای
ایــران ،رســانههای غربــی ایــن ادعــا را مطــرح كردنــد كــه حاكمــان ایــران بــرای حفــظ حاكمیت
خــود بــر مــردم کشورشــان بــه دنبــال ســاخت بمــب اتــم هســتند ،آنهــا بــا ایــن روش در پــی
القــای اختــاف بیــن حاكمــان جامعــه و مــردم بودنــد تــا از ایــن راه بتواننــد ،فشــار را بــر ایــران
و تیــم مذاكراتــی آن افزایــش دهنــد تــا از رونــد مذاكــرات بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد .ک ً
ال
یتــوان ایــن اقدامهــا را بــه ســه دســته  .1تاكتیكــی  .2تحكیمــی .3راهبــردی تقســیم کــرد.
م
ســعی مجریــان جنــگ روانــیِ تاكتیكــی بــر آن اســت كــه حریــف را وادار كننــد تــا عملــی انجام
دهــد كــه نتیجـهاش بــه ضــرر خودشــان و بــه نفــع مجریــان اقدامکننــده باشــد .جنــگ روانــیِ
راهبــردی ،ادامــه جنــگ روانــی تاكتیكــی و تثبیتــی اســت.
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در جنــگ روانــی راهبــردی ،سیاســت ذینفعــان ،تأییــد و تشــریح میشــود و ســعی بــرای
تقویــت نیروهــای خــودی و ایجــاد شــكاف در بیــن حریــف در دســتور كار قرارمیگیــرد.
افزایــش دوســتی و همــكاری میــان متحــدان و افزایــش اختــاف میــان دشــمن در كنــار حملــه
بــه اركان اصلــی حكومــت دشــمن از هدفهــای اصلــی ایــن نــوع جنــگ روانــی اســت.
هنگامــی كــه بیــن دو كشــور ،باالتریــن اختالفهــای سیاســی بــروز نمایــد از ایــن نــوع جنــگ
روانــی بســیار اســتفاده میشــود .نمونــه بــارز آن اســتفاده از تبلیغــات رســان ههای غربــی در
متحــد نمــودن كشــورهای غربــی بــرای اعمــال تحریمهــای ســنگین علیــه ایــران در جهــت
ایجــاد اختــاف میــان ملــت و دولــت ایــران بــود .بــا پیشــرفت وســایل ارتبــاط جمعــی و
گســترش روابــط بینالملــل ،تأثیــر عملیــات روانــی بــر مذاكــرات سیاســی كامـ ً
ا ملمــوس بــوده
و بهعنــوان حربـهای بــرای تغییــر عقایــد ،اســتفاده شــده اســت .مهــم ایــن اســت كــه فشــاری كه
بــا ابزارهــای گوناگــون بــر مذاكــرات سیاســی وارد میشــود ،عمـ ً
ا بهصــورت غیــر مســتقیم بــه
افــراد مذاكرهكننــده اعمــال میگــردد و ایــن ابــزار ،فشــار اصلــی را بــر كســانی كــه بهشــکلی
صاحبنفــع اصلــی مذاكــره هســتند ،وارد میكنــد .بــرای پیشــبرد جنــگ روانــی در مذاكرههــای
سیاســی از ابزارهــای گوناگونــی چــون اینترنــت ،تلویزیــون ،ماهــواره ،تظاهراتهــای مردمــی و
گردهماییهــای عمومــی ،پوســترهای تبلیغاتــی و ...اســتفاده میشــود.
بهطوركلــی اقدامهــای روانــی بــا راههــای مختلفــی ماننــد تأثیــر مســتقیم بــر تیــم مذاكرهكننــده
رقیــب بــرای چشمپوشــی از هدفهــا ،همــراه كــردن افــكار عمومــی بــرای فشــار بــر تیــم
مذاكرهكننــده و فشــار روانــی بــر كشــور یــا افــرادی كــه تیــم مذاكراتــی از جانــب آنــان مذاكــره
میكنــد؛ میتوانــد در پیشــبرد اهــداف در مذاكرههــای سیاســی مؤثــر واقــع شــود .بــرای
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تأثیرگــذاری در مذاكــرات از شــیوههایی چــون تبلیغــات ،شــایعهپراكنی در ســطح بینالمللــی
(شــایعهپراكنی هــم میتوانــد بــا رســانهها انجــام گیــرد و هــم بــا مقامــات رســمی) ،سانســور
اخبــار ،تهدیــد تیــم مذاكراتــی و ذینفعــان -تهدیــد یكــی از بدتریــن تاكتیكهایــی اســت كــه
در مذاكرههــا بــه كار م ـیرود -بــرای امتنــاع از دنبــال كــردن مذاكــره ،مقابلهبهمثــل ،تحریــف
واقعیتهــا (بزرگنمایــی دســتاورهای خــود و انــدك جلــوه دادن دســتاوردهای حریــف) ،دادن
اطالعــات ناقــص ،فریبــکاری و ...اســتفاده میشــود (محبیــان1388 ،؛ حســینی.)1392 ،
در ادامــه مهمتریــن تاکتیکهــای روانشــناختی گــروه  5+1و تیــم رســانهای پشــتیبان آن در قبــال
یشــود (محبیــان1388 ،؛ حســنلو1388 ،؛ حســینی1392 ،؛
موضــوع هســتهای ایــران بررســی م 
ابراهیمــی ،بیتــا):
• دستکاری در منطق مخاطب

دســتکاری در منطــق مخاطــب یکــی از روشهــای مهــم اثرگــذاری و نوعــی فریــب اســت کــه
در آن مخاطــب بایــد بــه ایــن نتیجــه برســد کــه ایــن کار را بایــد انجــام دهــد و راهــی جــز
ایــن نــدارد .ایــن زمانــی اســت کــه گزینههــای مقابــل او آنقــدر محــدود شــود کــه هرچــه را در
دایــره گزینشــش انتخــاب کنــد بــرای طــرف مقابــل ،بُــرد محســوب شــود بهویــژه در فرآینــد
مذاکرههــای فشــرده کاربــرد ایــن شــیوه را بهنحــو گســتردهای میتــوان دیــد .ظاهــرا ً گزینههــا
متنوعانــد ولــی راه گریــزی نیســت.
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مهمتریــن و باالتریــن ســطح فریــب ایــن اســت کــه فــرد را بــه خودفریبــی بکشــانند .گاهــی
فــرد فریــب میخــورد امــا میدانــد کــه فریــب خــورده اســت و چــارهای نــدارد .گاهــی نیــز
فــرد فریــب میخــورد امــا هرچــه تــاش میکننــد او را از دایــره و تــور فریــب بیــرون
بیاورنــد ،امکانپذیــر نیســت؛ چراکــه نمیخواهــد بــاور کنــد کــه فریــب خــورده اســت .هــر
فــرد ،نوعــی شــناخت و معرفــت نســبت بــه عالــم ،نســبت بــه خــود و نســبت بــه روابــط بــا
دیگــران دارد .وقتــی بتوانیــد وارد حــوزه شــناختی فــرد شــوید و مقدمــات را فراهــم کنیــد ،نتیجه
دلخواهتــان را هــم میگیریــد .ایــن کار چنــدان پیچیــده نیســت؛ مثــل ایــن اســت کــه در شــعر،
وزن و قافیــه تعریــفکنیــد و طرفهــای مقابــل مکلــف باشــند کــه قســمت دوم را تکمیــل
کننــد! آنهــا مجبورنــد در وزن و قافیــه مــورد نظــر شــما بســرایند.
در تکمیــل ایــن راهبــرد ،یکــی از شــیوههای مه ـ ِم عملیــات روانــی آمریــکا در قبــل و بعــد از
توافــق ژنــو ،تــاش بــرای ارائــه اطالعــات گزینشــی و برجستهســازی بخشهایــی از ســند
توافــق ژنــو بــود کــه هدفهــا و منویــات ذهنــی آنهــا را بــرآورده بســازد و اعتبــار طــرف
ایرانــی را خدش ـهدار نمایــد .در ایــن رابطــه میتــوان بــه انتشــار فکــت شــیت ( ) fact sheetاز
ســند برنامــه اقــدام ژنــو توســط طــرف آمریکائــی اشــاره نمــود کــه مفــاد آن بر اســاس برداشــت
ی دیگــر ،متــن تقریــر
و دیــدگاه خودشــان تنظیــم شــده بــود .آمریکائیهــا همچنیــن در اقدام ـ 
توافــق شــفاهی ( )Non-paperرا کــه در حیــن مذاکــره بــا طــرف ایرانــی تهیــه شــده بــود و جنبــه
ی مغایــر بــا اخــاق مذاکــره بــود .تأثیــر ایــن اقــدام
ی نداشــت ،منتشــر نمودنــد کــه اقدامـ 
رســم 
بهگونــه ای بــود کــه برخــی منابــع در داخــل بــه ایــن اقدامهــا اشــاره میکردنــد و آن را مبنــای
یدادنــد.
تحلیــل خــود قــرار م 
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 تردیدافکنــی و جایگزینــی منابعیکــی دیگــر از اقدامهــای مرســوم در عملیــات روانــی آناســت کــه شــخص را نســبت بــه دیدگاههــای خــود دچــار شــک و تردیــد کننــد بهویــژه ایجــاد
ی و نتیجهبخشــی یــک رفتــار؛ آیــا ایــن کار نتیجــه دارد؟ آیــا منطقــی
تشــکیک در کارآمــد 
هســت؟ تشــکیک درواقــع «نرمســازی ذهــن» طــرف مقابــل بــرای عملیــات بعــدی اســت.
یشــود تــا چیزهــای دیگــری
شــک ،فــرد را دچــار خــأ فکــری و منطقــی میکنــد و او آمــاده م 
را در ذهــن بپذیــرد؛ بنابرایــن ابتــدا فــرد بایــد بــه منابــع فکــری خــود شــک کنــد .مخاطــب در
ی پذیــرد.؛ البتــه در ایــن مرحلــه
یشــود ،مـ 
مرحلــه دوم ،منابعــی را کــه اطالعــات در آن ریختــه م 
نیــاز هســت کــه منابــع اطالعاتــی دیگــری جایگزیــن آن شــود .آنگاه ســریع ًا منابــع رقیــب از
ســوی دشــمنان معرفــی میشــو و تزریــق اطالعــات اینگونــه صــورت میپذیــرد1و.2
بــرای ایــن منظــور یکــی از تاکتیکهــای عملیــات روانــی طــرف آمریکائــی ،حفــظ مکانیســم
فشــار بــر ایــران همزمــان بــا فرآینــد مذاکــرات بــا ایــران اســت .نگرانــی آنهــا ایــن اســت کــه
واشــنگتن بــا تــاش و هزینــه بســیار توانســته اســت ،همپیمانــان و کشــورهای مختلــف را در
ی بــه ایــن نتیجــه برســد
« 1هــدف ایــن اســت کــه محاســبات مســئوالن را عــوض کننــد و تغییــر بدهنــد؛ یعنــی مســئول جمهــوری اســام 
کــه بــا مالحظــه هزینــه و فایــده احســاس کنــد کــه بایــد ایــن اقــدام را بکنــد ،ایــن اقــدام را نکنــد؛ نفــوذ بــرای ایــن اســت بــه ایــن نتیجــه
برســد کــه فــان رابطــه را قطــع کنــد ،فــان رابطــه را ایجــاد کنــد؛ نفــوذ بــرای ایــن اســت کــه ایــن محاســبات در ذهــن مســئوالن عــوض
بشــود(»...بیانات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار اعضــای مجلــس خبــرگان.)94/12/20 ،
« 2یکــی از ایــن لغزشــگاهها ایــن اســت کــه انســان تصــور کنــد دســت یافتــن بــه آرمانهــا بــدون هزینــه امکانپذیــر اســت .مــا در دوران
مبــارزات هــم میدیدیــم؛ بعضیهــا بودنــد کــه اهــداف مبــارزات را قبــول داشــتند امــا حاضــر نبودنــد در راه ایــن مبــارزات هزینــهای
ی بردارنــد .امــروز چنیــن کســانی هــم هســتند؛ تصــور میکننــد کــه بایــد بــه هدفهــا رســید ،بــدون دادن هزینــه؛ لــذا
بدهنــد ،قدمــ 
یشــود کــه انســان
آنجایــی کــه پــای هزینــه دادن در میــان اســت ،عقــب میکشــند .ایــن عقبکشــیدنها در بســیاری از مــوارد موجــب م 
در محاســبه اشــتباه کنــد؛ خطــی را کــه بایــد در مقابــل دشــمن دنبــال کنــد ،دنبــال نکند»(بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار مســئوالن
نظــام.)91/5/3 ،
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مســیر فشــار بــر ایــران هماهنــگ نمایــد؛ اگرچــه ایــن کشــورها از ایــن موضــع آمریــکا بســیار
ناراحتنــد؛ چراکــه هزینههــای بســیاری بــرای شــرکت هــا و نهادهــای اقتصــادی آنهــا بابــت
همــکاری نکــردن بــا ایــران در پــی داشــته اســت؛ بنابرایــن بــا همــه وجــود در مســیر حفــظ خط
فشــار بــر ایــران بــه پیــش میرونــد و بــرای موفقیــت در ایــن رویکــرد از ابزارهایــی مثــل .1
حفــظ ســاختارتحریم ایــران و  .2وضــع تحریمهــای جدیــد ماننــد اقــدام وزارت دارائــی آمریــکا
در افــزودن اســم افــراد و شــرکتهای جدیــد بــه تحریمهــا؛ اســتفاده میکننــد.
• طراحی ادبیات مناسب

هــر انســانی ،ارزشهــا و شــاکله ذهن ـیای دارد .اگــر مطالبــی کــه دیگــران میگوینــد ،تفــاوت
زیــادی بــا ایــن شــاکل ه ذهنــی داشــته باشــد ،انســان آنرا پــس میزنــد .اگــر شــخص مذهبــی،
ی کامــ ً
ا ضدمذهبــی دریافــت کنــد ،طبیعــی اســت کــه از همــان اول آ ن را نمیپذیــرد.
پیامــ 
بــه همیــن دلیــل دشــمن تــاش میکنــد پیــام مــورد نظــرش را بــا توجــه بــه شــاکله روانــی
مخاطبــان ،طراحــی کنــد؛ ازایـنرو یکــی از مســائل پراهمیــت در نبــرد روانــی ،طراحــی ادبیــات
مناســب اســت .ادبیاتــی کــه ظاهــری ارزشــمند داشــته باشــد .دشــمنان ،ادبیــات و ارزشهــای
انقالبــی را منفــور و نامطلــوب نشــان میدهنــد -ذهــن انســان هــم طبیعتـ ًا بــه چیزهــای نازیبــا
گرایــش نــدارد -آنگاه یــک ادبیــات جایگزیــن مطــرح میکننــد و از ایــن راه بــه مــرور زمــان
بــر تمایــات و رفتارهــای مــا تأثیــر میگذارنــد .اینگونــه اســت کــه بعــد از مدتــی ،فــرد دچــار
عمیقتریــن شــکل فریــب یعنــی خودفریبــی میشــود و هرگونــه تــاش بــرای آزادســازی را
تــاش بــرای نابــودی میانــگارد و درنتیجــه مقابــل آن میایســتد .پــس متخصصــان روانناســیِ
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دشــمن بــر روی ایــن مبحــث مطالعــه میکننــد کــه فــردی کــه قــرار اســت روی او کار شــود،
چطــور میاندیشــد؟ بایــد منطــق طــرف مقابــل را کشــف کــرد تــا بــر اســاس آن ،فــرد را بــه
نتایجــی کــه میخواهیــم ،ســوق دهیــم یــا در منطــق و مــدل فکــری او دس ـتکاری کنیــم و
نهایتـ ًا نتیجــه الزم را بگیریــم.
•تکرار

وقتــی در رســانههای دیــداری و شــنیداری نــام کاال و خدماتــی بســیار گفتــه و تکــرار شــود ،بعد
از مدتــی مــردم بــرای اســتفاده از آن رغبــت نشــان میدهنــد .در جنــگ روانــی هــم وضعیــت
مشــابهی وجــود دارد .در ایــن مــورد کســانی کــه میخواهنــد عقیــده و تفکــری را رواج دهنــد،
بهمراتــب و بــا اســتفاده از مجموعهابزارهــای ممکــن ادعایــی را دربــاره آن گــزاره تکــرار
یکنــد.
میکننــد .در ایــن جهــت بهرهگیــری از اســتعارهها نیــز کمــک شــایانی بــه ایشــان م 
اســتعاره بــه معنــای عاریــه خواســتن لغتــی بــه جــای لغــت دیگــر و در اصطــاح ،بـهکار بــردن
واژهای اســت بــه جــای واژه دیگــر بــا عالقــه ،شــباهت و وجــود قرینــه؛ مثــال برجســتۀ کاربــرد
اســتعاره در فضــای عملیــات روانــی ،ســعی طــرف آمریکایــی بــرای جــا انداختــن فعالیــت
غنیســازی ایــران بــا هــدف ســاخت بمــب هســتهای اســت .ایــن کشــور تــاش دارد در فضــای
مذاکــرات قبلــی خــود اینگونــه وانمــود کنــدد کــه آمریــکا توانســته اســت از راه مذاکــره ایــران
را از دســت یافتــن بــه هــدف نهایــی خــود کــه ســاخت بمــب بــوده اســت ،بــازدارد.
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ارائــه و تکــرار تفســیرهای یکجانبــه از ســند برنامــه اقــدام ژنــو یکــی دیگــر از روشــهایی اســت
کــه طــرف آمریکایــی بــرای تحمیــل دیــدگاه خــود بــر کشــورهای درگیــر در موضــوع هســتهای
یکنــد .کلیدواژههایــی ماننــد برچیــدن
و وارد ســاختن فشــار روانــی بــر ایــران اســتفاده م 
(بازکــردن پیچومهرههــای تأسیســات هســتهای ایــران در صــورت تــوان) ،نداشــتن حــق
غنیســازی از مــواردی اســت کــه در جهــت ایــن رویکــرد مــورد تأکیــد طرفهــای آمریکایــی
قرارگرفتــه اســت .مقامــات آمریکایــی در ســطوح گوناگــون ،اقــدام بــه ارائــه تفســیرهای مختلف
در ایــن زمینههــا نمــوده و خطــوط قرمــز ایــران از جملــه حــق غنیســازی را کــه نکتــه کلیــدی
ایــران در فرآینــد مذاکرههاســت ،نادیــده گرفتهانــد .ایــن اقــدام در داخــل ایــران انعــکاس داشــته
اســت و برخــی ،مذاکرهکننــدگان را بــه نادیــده گرفتــن حقــوق کشــور در زنــه غنیســازی
متهــم نمودهانــد.
یکــی دیگــر از مســائلی کــه در طــول روزهــای اخیــر بــه تنــاوب از ســوی مقامهــای آمریکایــی
تکــرار شــده اســت و روی آن مانــور دادهانــد ،افــزودن موضوعهــای گوناگــون ماننــد تــوان
موشــکی ایــران ،ارتبــاط بــا حــزب اهلل ،حقــوق بشــر و مســائل داخلــی ایــران بــه محورهــای
گفتگــو ســت .ایــن امــر بــر آن تأکیــد دارد کــه مســائل جــاری آمریــکا بــا ایــران تنهــا بــه
موضــوع هســتهای محــدود نمیشــود و ایــران بایــد دربــاره موضوعــات مختلــف دیگــر کــه
مــورد ادعــای آمریکاســت ،پاســخ دهــد.
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•تحریک به اقدام

در ایــن تکنیــک ،دشــمن بــا تحریــک طــرف مقابــل او را وادار بــه انجــام یــک اقــدام نســنجیده
یکنــد .شــلیک یــک موشــک اشــتباهی یــا عملــی کــه حاکــی از نوعــی واکنــش جنگــی باشــد،
م
میتوانــد مــورد اســتفاده قرارگیــرد .بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود ،رفتارهــای تحریکآمیــز
و وادار ســاختن طــرف مقابــل بــه واکنشــی احساســی و هیجانــی بــا اســتفاده از شــیوههای
رســانهای یــا عملــی بــا در نظــر گرفتــن شــرایط روانشــناختی انجــام میشــود .طــی ســالهای
اخیــر و همزمــان بــا کــوران مذاکــرات هســته ِ
ای ایــران و کشــورهای  ،5+1فجایعــی نظیــر حادثــه
منــا و انجــام اقدامهــای تحریکآمی ـ ِز کشــتیهای جنگــی آمریکایــی مثالهــای برجســتهای از
1
اقدامــات دشــمنان بــرای تحریــک ایــران جهــت انجــام کنــش متقابــل بــوده اســت.
• حساسیتزدایی تدریجی

حساســیتزدایی تدریجــی کــه از روشهــای رفتاردرمانــی اســت ،بــرای آمادهســازی فــرد
جهــت مواجهــه بــا موقعیتهــای نامطلــوب و ترســناک و اضطــرابزا اســتفاده میشــود .در ایــن
روش بهتدریــج محــرک ناخوشــایند از ضعیــف بــه شــدید بــه فــرد ارائــه میشــود تــا سیســتم
« 1مــا بایــد معــادالت جهانــى را محاســب ه کنیــم .بنــده بــا کســانى کــه معتقدنــد معــادالت حاکــم بــر جهــان را بهکلــى بایــد کنــار
گذاشــت ،موافــق نیســتم؛ بــا کســانى هــم کــه معتقدنــد بایــد یکســره در چهارچــوب ایــن معــادالت کار کــرد ،موافــق نیســتم .ایــن معــادالت
تجزیهناپذیــر نیســتند .مىشــود عناصــر جدیــدى را بــه آنهــا وارد کــرد و عناصــرى را هــم نادیــده گرفــت و حــذف کــرد .ایــن البتــه
مخالفتهایــى را برمىانگیــزد؛ برانگیــزد .مــا یــک موجــود زنــده هســتیم ،تــاش مىکنیــم ،کار مىکنیــم و از ابزارهــاى خودمــان اســتفاده
مىکنیــم و اثبــات مىکنیــم کــه ایــن راه درســت اســت و همــان را دنبــال مىکنیم»(بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار مســئوالن وزارت
امــور خارجــه.)83/5/25 ،
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روانــی و ذهنــی وی بــا خوگیــری تدریجــی بــا موقعیــت جدیــد ،رفتــاری تــازه از خــود نشــان
دهــد .بســیاری از تغییــرات تدریجــی در بینشهــا و گرایشهــا بــا حساســیتزدایی تدریجــی
یدهــد1؛ بنابرایــن بــه مــرور زمــان حتــی نخبــگان و نیروهایــی بــا ســابقه انقالبیگــری
رخ م 
نیــز آن مســأله را در نظــر خــود موجــه تلقــی میکننــد و درنهایــت آن را میپذیرنــد؛ البتــه
حساســیتزدایی تدریجــی ،فرآینــدی اســت کــه از مدتهــا قبــل در فــرد یــا افــراد هــدف
آغــاز میشــود .اگــر از منظــر روانشناســی دینــی بــه ایــن موضــوع بنگریــم ،عواملــی نظیــر
شــکلگیری تدریجــی دلبســتگیها و دنیازدگیهــا مبنــای تغییــر در نگرشهــای افــراد و
ی اســت چنانکهــه رهبــر انقــاب بارهــا
نهایتــا همنوایــی بــا مقاصــد بدخواهــان نظــام اســام 
یگــردد بــه درون
بــر آن تأکیــد کردهانــد« :یکــی از لغزشــگاهها در دیــدن واقعیــت ،برم 
یشــود
خــود مــا .گاهــی دلبســتگیهای مــا فلجکننــده اســت .دلبســتگیهای مــا موجــب م 
کــه مــا یــک چیزهایــی را واقعیــت بپنداریــم کــه واقعیــت نــدارد؛ درواقــع خطائــی اســت کــه
نفــس راحتطلــب مــا یــا دلبســته مــا بــه مســائل مــادی بــر مــا تحمیــل میکنــد؛ درحالیکــه
واقعیــت نــدارد .»2مصداقهایــی از همنوایــی مســئوالن در پذیرفتــن ناهشــیار اتهامهــای غــرب
علیــه ایــران و مباحثــی نظیــر لــزوم همنوایــی بــا کدخــدای دهکــده جهانــی را میتــوان از ایــن
دســت دانســت .ایــن شــیوه بــر ایــن تشــبیه اســتوار اســت کــه بــرای بهدســت آوردن کبــاب،
« 1یکــی از راههــای ورود و نفــوذ ...ایجــاد خلــل در باورهاســت؛ بــاور انقالبــی ،بــاور دینــی .در معرفتهــای انقالبــی و دینــی اختــال ایجــاد
میکننــد؛ رخنــه کــردن در اینهاســت .و از همــه طــرق هــم اســتفاده میکننــد و آدمهــای گوناگونــی هــم دارنــد؛ اســتاد دانشــگاه هــم
ی بــرای ایجــاد ایــن رخنــه هــا هســتند»(بیانات مقــام
ی هــم دارنــد؛ همهجــور آدمـ 
دارنــد ،ف ّعــال دانشــجویی هــم دارنــد ،نخبــه فکــری و علمـ 
معظــم رهبــری در دیــدار بــا فرماندهــان ســپاه پاســداران انقــاب اســامی.)94/6/25 ،
 2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام91/5/3 ،
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یدهــد.
گوشــت را بــه ســیخ بکــش ،آتــش بقیــه کارش را انجــام م 
• تلقین و ایجاد فشار روانی

عملیــات روانــی در مذاکرههــا بماننــد یــک پشــتیبان عمــل کــرده اســت و میکنــد .تردیــدی
نیســت کــه در معــادالت سیاســی کنونــی و آینــده ،عملیــات روانــی حرفهــای جــدی بــرای
ی نیســت.
گفتــن دارد .در عملیــات روانــی ،هیــچ مســألهای مهمتــر از شــناخت افــکار عموم ـ 
ی هســتند و کســانی
در ایــن جنــگ ،طرفهــای درگیــر در صــدد تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومـ 
در ایــن مبــارزه پیــروز میشــوند کــه اطالعــات و قــدرت رســانهای باالتــری دارنــد .بــرای
تأثیرگــذاری بــر مذاکــرات سیاســی بایــد عملیــات روانــی را مدیریــت کــرد .مدیریــت عملیــات
روانــی بــرای دســتیابی بــه هدفهایــی صــورت میگیــرد کــه از راه اعمــال متقابــل -کــه
دشــمن مرتکــب میشــود -قابــل دســتیابی نیســتند .از اصــول اساســیای کــه کارشناســان
عملیــات روانــی بــه کار میگیرنــد ،همــراه کــردن هرچــه بیشــتر دوســتان و متحــدان و تحــت
فشــار قــراردادن کشــور و تیــم مذاکرهکننــده رقیــب اســت بــرای اینکــه بــه خواستههایشــان
تــن دردهنــد( 1اخوانفــرد و خســروی .)1393 ،درعینحــال القــای یــأس و ناامیــدی در مــردم
ایــران نیــز نمونــه دیگــری از محورهــای عملیــات روانــی آمریــکا دربــاره مســئوالن و تیــم
« 1کار شــیطان اغــوا کــردن اســت؛ اغــوا یعنــی چــه؟ یعنــی ایجــاد اختــال در دســتگاه محاســبه شــما -شــیطان ایــن اســت دیگــر -نقطــه
مقابــل ،کارکــرد تقواســت؛ ســعی شــیطان ایــن اســت کــه شــما را اغــوا کنــد؛ یعنــی دســتگاه عقــل را ،دســتگاه فطــرت را ،دســتگاه ســنجش
صحیــح را کــه در وجــود انســان گذاشــته شــده اســت ،از کار بینــدازد؛ یعنــی انســان را دچــار خطــای در محاســبه کنــد .کار تقــوا نقطــه مقابل
اســت :اِن تَتَّ ُقــوا اهللَ یَج َعــل ل َ ُکــم ُفرقانــا ...در میدانهــای واقعــی ،تنهــا دو عامــل مــا ّدی در اختیــار جبهــه اســتکبار بــوده و هســت :یکــی
تهدیــد نظامـی ،یکــی تحریــم .اســتکبار غیــر از ایــن دو هیچچیــز در اختیــار نــدارد ...ایــن دو هــم عــاج دارد»( بیانــات مقــام معظــم رهبــری
در دیــدار مســئوالن نظــام.)93/4/16 ،
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مذاکرهکننــده بــود کــه بــا هــدف تضعیــف روحیــه و بینتیجــه بــودن فعالیتهــا و سیاســت
ایــران در ســالهای گذشــته انجــام شــد .در ایــن رابطــه ،کلیدواژههــای ذیــل از ســوی آنهــا
مــورد توجــه و بهرهبــرداری قرارگرفتــه اســت:
 تحریمهــا ،عامــل روآوری ایــران بــه مذاکــره :هــدف آمریــکای از تکــرار ایــن ادعــا القــایایــن نکتــه اســت کــه رویآوری ایرانیهــا بــه میــز مذاکــره نــه بــر اســاس خواســته قبلــی و
تمایــل درونــی آنهــا بلکــه بــه خاطــر جبــر ناشــی از فشــار تحریمهاســت و اگــر ایــن فشــار و
تحریمهــا نبــود ،تهــران بههیچوجــه و بهشــکل کنونــی پــای مذاکــره نمیآمــد.
 تأکید بر وقفه و به عقب راندن فعالیت ایران برای اولین بار در  10سال گذشته.یکــی دیگــر از از اصلیتریــن محورهــای فعالیــت سیاســی ،روانــی و رســانهای آمریــکا و
غــرب بــرای تضعیــف روحیــه و القــای یــأس در جامعــه و سیاســتمداران ،طــرح موضوعهــا
و محورهــای مــورد نظــر خــود بــا هــدف تفرقــه و اختالفافکنــی بیــن مســئوالن مختلــف
ی ماننــد پرونــده هســتهای
ی ایــران اســت .ازآنجاکــه پیگیــری موضــوع مهم ـ 
جمهــوری اســام 
چالشــی ســنگین و خــارج از تــوان یــک دســتگاه مشــخص اســت و همراهــی و همدلــی
همــه نهادهــا ،شــخصیتهای اثرگــذار کشــور را طلــب میکنــد ،هرگونــه ســوءتفاهم و
اختالفافکنــی میتوانــد موضــع کشــورمان را در برابــر رقبــا تضعیــف نمایــد .در ایــن رابطــه
تردیــد و شــبههافکنی دربــاره نظــر رهبــری انقــاب در مــورد تالشهــای دولــت بــرای رســیدن
بــه تفاهــم بــا کشــورهای گــروه  5+1از جملــه زمینههــای اختالفافکنــی غــرب اســت.
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•تهدید و تحقیر

مقامــات آمریکایــی بــه مناســبتهای مختلــف ،سیاســت تهدیــد خــود را در برابــر ایــران ادامــه
یکننــد کــه
میدهنــد و همــواره بــا تهدیــد و تشــدید فضــای مذاکراتــی بــه ایــن امــر اشــاره م 
آنهــا همــه گزینههــای خــود در برابــر ایــران را مــد نظــر دارنــد و هیچیــک از آنهــا از جملــه
ی را کنــار نمیگذارنــد.
گزینــه نظامـ 
عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده از ادبیــات و الفــاظ غیرمتعــارف و خــارج از نزاکــت دیپلماتیــک،
تاکتیکــی اســت کــه بــر اســاس روح و احســاس برتریطلبانــه آمریکاییهــا و نشــان دادن
موضــع بــاال در برخــورد بــا ایــران و همچنیــن عصبانــی و هیجانــی ســاختن مــردم و مســئوالن
ایــران از آن بهرهبــرداری میشــود؛ البتــه ایــن خــط فکــری بــه شــکل دیگــری در درون جامعــه
یشــود.1
و در قبــال دلســوزان و مســئوالن ،دنبــال شــده اســت و م 

« 1مک ّمــل ایــن نفــوذ هــم کارهــای حاشــیهای اســت؛ یکــی از چیزهایــی کــه مک ّمــل ایــن نفــوذ اســت ،تخطئــه کســانی اســت کــه بــر
اصالتهــا ،بــر نــگاه درســت ،بــر ارزشهــا پــای میفشــارند؛ ایــن مک ّمــل نفــوذ اســت .نمیخواهــم بگویــم آن کســانی کــه بســیج را
تخطئــه میکننــد ...آگاهانــه دارنــد بــا نفوذگــران همــکاری میکننــد ...ا ّمــا واقــع قضیّــه ایــن اســت کــه ایــن کمــک اســت .اینهایــی کــه
در بخشهــای مختلــف ،بــا زبانهــای مختلــف ،بســیج را متّهــم میکننــد بــه تنــدروی ...دارنــد درواقــع نفــوذ را تکمیــل میکننــد؛ پــروژه
نفــوذ بهوســیله اینهــا دارد تکمیــل میشــود»(بیانات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا فرماندهــان گردانهــای بســیج.)94/9/4 ،
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چه باید کرد؟
چگونگی مدیریت اقدامهای روانی تأثیرگذار بر تصمیمهای سرنوشتساز
آنچــه بهعنــوان محورهــا و چارچوبهــای عملیــات روانــی آمریــکا دربــاره حقــوق ایــران در
مذاکــرات هســتهای ذکــر شــد ،هدفهــا و منویاتــی اســت کــه طــرف مقابــل از راه پیگیــری
آنهــا ،بــه دنبــال ایجــاد شــکاف در جامعــه ایــران و ایجــاد خلــل در کنتــرل روحــی و روانــی
جامعــه و مذاکرهکننــدگان اســت.
ی ایــران نیــز از ابزارهــا و امکانــات متقابلــی بــرای
در مقابــل ایــن رفتارهــا ،جمهــوری اســام 
یتــوان انســجام ،اجمــاع و وفــاق ملــی را
مواجهــه بــا ایــن وضعیــت برخــوردار اســت .م 
مهمتریــن ســرمایه کشــور در مواجهــه بــا ایــن رفتارهــای خصمانــه و پیمــودن موفقیتآمیــز
مســیر دشــوار و پــر فرازونشــیب آینــده دانســت .گرچــه هــدف این گــزارش شناســایی و طراحی
اقدامهــای مقابلـهای در خنثیســازی یــا کاهــش آثــار اقدامــات روانــی دشــمنان نیســت امــا در
ادامــه چنــد اقــدام مؤثــر را پیشــنهاد میکنیــم:
یرســد،
آمادگــی ذهنــی و روانــی افــراد مذاكرهكننــده در برابــر جنــگ روانــی :بــه نظــر م 
ایجــاد ظرفیــت جهــت بیاثــر بــودن اقدامهــای روانــی بــرای یــک تیــم مذاکرهکننــده بــه
یگــردد امــا درمجمــوع
ســالها قبــل و بــه زمــان شــکلگیری اندیش ـههای بنیادیــن وی بــاز م 
توجــه و برجستهســازی اصلیتریــن کنشهــای تیــم عملیــات روانــی دشــمن و انجــام
اقدامهــای مؤثــر و متقابــلتوانــد بــه کاهــش آثــار آن کمــک کنــد.
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طراحــی و تدویــن مدیریــت برنامهریزیشــده و كارا :اثــر گذاشــتن بــر افــكار عمومــی بــرای
همراهــی بــا عقایــد مــورد نظــر (القــای حــس همبســتگی) .همــراه نمــودن افــكار عمومــی بــا
خــود ،عاملــی اســت كــه هرگــز نبایــد از آن چشمپوشــی کــرد؛ چراكــه افــكار عمومــی كــه
مــردم در پشــت آن قــرار دارنــد ،هــم میتوانــد بزرگتریــن فرصــت و هــم خطرناكتریــن تهدیــد
بــرای امنیــت یــك كشــور یــا گــروه تلقــی شــود؛ چنانكــه رهبــری معظــم در یــك فتــوا تولیــد و
اســتفاده از ســاح هســتهای را غیرمشــروع دانســتند و تأكیــد بــر ایــن امــر ،اطمینانی را در بســیاری
از اذهــان عمومــی جهــان مبنــی بــر صلحآمیــز بــودن برنامــه هســتهای ایــران ایجــاد کــرد.
مشــاركت دادن نخبــگان در درون تیــم مذاكــرات و بهطوركلــی پذیــرش آنهــا در بدنــه
نهادهــای ذیربــط :جنـ ِ
ـگ روانــیِ متقابــل در برابــر جنــگ روانــی دشــمن و فراتــر از آن بــه دســت
گرفتــن ابتــكار عمــل و هجــوم بــه طرحهــا و نقشــههای آنــان؛ بهعنــوان مثــال ،جمهــوری
اســامی ایــران بــا شــعار صلحخواهــی وارد نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در
ســال جــاری شــد و بــا جلــب حمایــت ســایر كشــورها ،غــرب را بهمنزلــه عاملــی ضــد صلــح،
منــزوی نمــود .مقابلــه بــا البــی صهیونیســتی در آمریــكا بــا ایجــاد و حمایــت از البیهــای متعهــد
و آشــنا بــه منافــع ملــی ایــران ،گســترش و تعمیــق توانایــی علمــی افــراد جامعــه و تمركــز بــر
روحیــه خودبــاوری و ایمــان در اعضــای تیــم مذاكرهكننــده راهــکاری مفیــد و مؤثــر خواهــد بــود.
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