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Abstract 

The purpose of the present study is to study the sociological impacts on the behavior of 

political dictator leaders with an emphasis on the teachings of criminal science. The question 

of the research is whether the current approaches and models of criminal psychology, which 

also have sociological consequences, can analyze and identify the personality and behavior 

of dictators, given the capacity of political psychology? Given the Disorders capacities of the 

Eight Enneagram Types, it seems that some of the characteristics of psychoanalysis and 

extroversion in Eysenck's theory have the scientific capacity to identify such a context. The 

results indicate that consequences such as the existence of political opposition prisoners 

through a warrior, high-level violence to control possible riots, the loop of close people that 

are often corrupt, the existence of impulsive and reckless behaviors, lying as a tool to achieve 

personal benefits, etc. are of the least criminological consequences is these mental disorders. 
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 چکیده 

ی علوم هاآموزهی را تاکید رر اسر یسر   کتاتوریرهبران د  یرر رفتارشرناسر شرناتتی  جامعه راتیتأثهدف پژوهش حاضرر رررسری  

 یامدهایکه پ  ییجنا  یشررناسرر روان  یکنون یهاو مدپ  کردهایاسرراسررا  روآیا اسرر  که  نیا  سررواپ پژوهش  اسرر .  جنایی

و رفتار    یو شرنات  شص   لیتحل ییتوانا  ،یاسر یسر   یشرناسر روان    ینظرگرفتن ظرف را در ،ره دنباپ دارد زیرا ن  یشرناتتجامعه

  ات یت ررو رر   یررت  ناگرام،یهشرر  ا  پ یاتتالالت ت  یها  یظرفره   توجه را رسرردیره نظر م  ر؟یت  ایرا دارد   کتاتورهاید

  یتبعات   نتایج حاکی از آن اسر  که .را دارد  یرسرتر  نیشرنات  نن  یعلم    یظرف  ،زنکیآ هیدر نظر  ییگراررون و  یشر یپرروان

 ،یاحتمال  یهاکنترپ شورش  یررا یلتشون  راال در سطح دات  ،یطلبجنگ قیاز طر  یاسیمصالف س انیهمچون وجود زندان

ره  دنیرسرر  یررا  یعنوان ارزار دروغ گفتن ره پروا،یو ر یتکانشرر   یمحدود که اغلب فاسرردند، وجود رفتارها کانیحلقه نزد

   .اس   یاتتالالت روان نیا  یشناتتتبعات جرم نیتراز کم ...و یو منفع  شص   ایمزا

علوم ،  یاسر یسر   کتاتوریرهبران د  ،یسر شرناجامعه ،جرم  ،جنایی  یشرناسر روانسریاسری،    یشرناسر روان  ،دیکتاتوری:  ها واژهکلید

 جنایی.
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 مقدمه

  .کشور دارد  کیمطلق در  ییو فرمانروا  یحکوم  استبداد ایره حکوم  مطلقه    یاشاره منف یامروز یدر معن  کتاتور،یواژه د

قدرت    یشرود که تمامینسرب  داده م یمیره رژ  یکتاتورید  ،یجوامع انسران نیو ضروار  نو   فیو رنارر تعر  یاسر یمفهوم سر  در

 .شودیو ستم همراه م یرحمیاز مواقع را ر  یاریواژه در رس نیا  .حزب متمرکز راشد کی ایگروه و   کی اینفر    کیدر دس  

طور موق  قدرت  رود که ره یفرد  کتاتوریروم، د  ینظام جمهور  در  .اسر    افتهی  راه یفارسر   هاز زران فرانسره ر کتاتوریواژه د

اسررر  که ارکسرررتر    ینهاد  ایر فرد   کتراتورید  .ماه رود شرررش یرا در طوپ جنرگ ررعهرده داشررر  و مقرام او تنهرا ررا  هاال  یر ا

روم راسرررتان    یدر جمهور  یکتاتوریهمچون د یکی .تود انواع و اقسرررام دارد زین  یکتاتورید  .کندیم یرا رهبر  یکتاتورید

قدرت  »مدت حداکثر شررش ماه    یپارلمان ررا رتبهیعال ینفر از اعضررا کیره   یو ضرررور  ژهیو ،یاسرر  که در موارد رحران

کردن  کتهی)واژه د شدیم یناش  جانیهماز  یکتاتوریو ا وال  واژه د  کردندیم  اجرا آن را دیهمه را ،شدیداده م «کردن کتهید

 اجبار کردن، دسررتور دادن و فرمان یو فرانسرره ره معنا  یسرر یانگل  یهادر زران مرور رهتکرار کردن دارد و   یکه معنا  دیآیم

 گر ینوع د  .شرود لیواحد تحم  3یدئولوژیحزب و ا  لهیوسر ره تواندیم  یکتاتوریب، دین ترتیره هم  .شرده اسر   لیدادن تبد

روحیات شرص ری و اتتالالت    ،شرنات  نظام سریاسری دیکتاتوریالزم و ضرروری اسر  که ررای   .اسر  آن، قدرت مطلقه 

الی که در این ؤ سر  .دنباپ تحقق این مهم هسرتیمره مااحتمالی روحی و روانی شرص  دیکتاتور نیز مورد مطالعه قرار گیرد که  

شررناسرری جنایی که کنونی روان یهامدپرویکردها و   اسرراسررا  این اسرر  که آیا  مقاله در پی یافتن پاسررصی ررای آن هسررتیم

شررنات     توانایی تحلیل و  ،شررناسرری سرریاسرریروان  ظرفی    گرفتن  نظر دررا   ،دنباپ داردشررناتتی را نیز رهپیامدهای جامعه

نظریه   ،پریشیروان  و اگرامنیاتتالالت ا  یها  یظرفرا توجه ره   رسدیمنظر   ره  ؟دیکتاتورها را دارد یا تیرو رفتار  شرص ی   

منرارع  از طریق    هرادادهگردآوری    وتحلیلی    -روش تو ررریفی  رراظرفیر  علمی شرررنراتر  ننین رسرررتری را دارد کره  آیزنرک

متذکر   اینجا از لحاظ پیشررینه پژوهشرریدر ای که راید نکته .وتحلیل تواهد شرردهننین فرآیندی تجزی  ،اینترنتی  و  یاکتارصانه

 ،شرناسریهای تاص روانمنارع موجود داشرتیم اثری که رتواند از لحاظ مدپاین اسر  که را توجه ره جسرتجویی که در    شرد

هرنند آثاری   ؛رفتارهای حاکمان سرریاسرری رزردازد، یاف  نشرردرررسرری  ره   ، ررورت تطبیق حقوق و سرریاسرر  ره  همآن

 و  رودهران التین  ت روص ره ز  ند که قاطبه منارع مطالعاتی و پژوهشری در ایناهای از موضروع پرداتتوگریصته ره گوشرهجسرته

 .راشندمیدر رصش منارع قارل مشاهده 

  

 
3. Ideology 
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 ها یکتاتوریدتحلیل رهیافت نظری  

 ، اگرامنیتس  ا .وجه، مدپ و شکل یره معنا  6نُه و گرام یره معنا 5انیشده از دو رصش ا  لیتشک س ،ا یونانی یاواژه  4اگرامنیا

ره   یرا در زران فارسرر این واژه   .پردازدیها مانسرران ینُه مدپ ارتباط نییکه ره تب  اسرر   یطرح  و  اسرر      یشررص رر   یِوجهنُه

  اگرامیمرتب  را ان  یهاهینظرو   هادهیااز   یاریرس  صچهیاگرنه منشأ و تار .7سندینو یم زین  ناگرامیو ا  اگرامیان ،ناگراما  یهاشکل

در   یو یرول  یروح یمعلم روان  کازویاسرکار ا  یهاآموزهاسراسرا  از  8معا رر  اگرامیان  یهاهینظر  اما مورد رحث اسر ،   یشرص ر 

 یهاآموزهاز   یررت  توسر  1970 از دهه زین  انجو نار  یهاهینظر  .مشرتق شرده اسر    و یکلود  ییایلیپزشرک شر و روان 1950 دهه

  ، ی شررناسرر نوع کیعنوان  ره  .قرار گرفتند ریتح  تأث ،و سررن  راه نهارم  فیجورج گورج مرروط ره   یدرراره شررص رر   یقبل

ره نام   یشرکل هندسر  کی  که را نقاط شرودیم  دهینام  پ یاتایاوقات ان  ی)که گاه  کندیم  فیرا تعر یتیشرص ر   پ یت  هنُ  اگرامیان

معموال    ،یتجار  یهانهیزمدر شررناتتی  این رویکرد روان . ,.p.5272008Ellis & et al ,)  شررودیمنشرران داده   اگرامیان

  شتر یر ،  یدر معنو  .شودیمدر محل کار استفاده    یفردنیر ییایدر مورد پو  نشیردس  آوردن ر یررا  یشناسنوع کیعنوان  ره

این رویکرد که    ندیگو یم نهیهر دو زم  .شررودیم یره حاالت ررتر وجود، ذات و اشررراق معرف  دنیرسرر   یررا یعنوان راهره

کنرد  یدرک تود و تودسرررراز  ،یرره تودآگراه  توانردیم داردهینر در زم  البتره  ،کمرک  فراوان  کرارررد  نیز  دیگری    هرای 

(2004,Clarke .  که انجام شرده اسر   ییهمتا  یهاوجود دارد و پژوهش اگرامیاز ان  یمحدود یرسرم 9یسرنجروان  لیتحل،  

را  یمیمفاه اگرامیان  . ,.p.492015 Thyer & et al ,)  نشرده اسر   رفتهیمرروطه پذ یطور گسرترده در جوامع دانشرگاهره

توسر    و درت روص این رویکرد تردید وجود دارد .10کندیم  کزارنهی  ،اندشرده  رفتهیپذ   یشرص ر  هینظر کیکه عموما  در 

اند کرده  شنهادیپ .  ,.p. 2011Wiltse & et al ,4) عنوان شبه علم رد شده اس  ره ،  یشص   یاریاز کارشناسان ارز  یررت

 هیاسررکندر در که در قرن نهارم یحیعارف مسرر   ،کوسیپونت  وسیاواگردر کار      یشررص رر   اگرامیرا ان  یمشرراره  یهادهیکه ا

آن را عشرق    وکرد   ییرا شرناسرا  ریفکر فراگ  کی)افکار مرگبار  ره اضرافه    11هشر    ،وسیاواگر  .شرودیم  اف  یاسر ،    سرتهیزیم

  . p.1200& et al., Harmless ,498) «اس    12فکر از همه، عشق ره تود نی: »اولسدینو یم  وسیراواگ  .دیره تود نام

 

 
4. Enneagram 
5 . Ennea 
6 . Gram 
7.See: Strong's Greek: 1121. γράμμα (gramma) - that which is drawn or written, i.e. a letter. biblesuite.com. 
8. Contemporary Eniagram Theories 
9. Psychometric Analysis 
10.See: The Enneagram: A Primer for Psychiatry Residents,American Journal of Psychiatry Residents' Journal, March 6, 

2020, pp. 2–5 
11 . logismoi 
12. Philautia 
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درراره   ،یلیشرر  کا،یآردر   یادورهرار در   نیاال ررل رود که اولییایلیپزشررک شرر روان کی   1932-2019) 13نارانجو   و یکلود

 .متحده کرد االتیدر ا  اگرامیاو سرز  شرروع ره توسرعه و آموزش درک تود از ان  .گرف   ادی  کازویااز    یشرص ر   اگرامیان

ررای   . Ibid) انکار کرد اگرامیاز ان  14نادرس    یهااسرتفادهسروتتفاهمات و  لیرا ره دل اگرامیمعلمان ان  رینارانجو و سرا  ،کازویا

)دان،  کرد  توجه نمودار ذیلراید ره شرر    ،شرود رحث م رداقی   15رفتارشرناسری روانی دیکتاتورهای سریاسری دررارهاینکه  

1396:  

  

  
 

 پ یت نیا  .اسرر    یرئ  ای، رهبر هشرر   پ یقرار دارد، ت یو شررعور یزیکه در گروه غر  یتیشررص رر  یهاپ یاز ت  گرید یکی

ره  تواندیرهبر م پ یت  .اسر    مآرانه یرئ  یهایژگ یراال، رانفوذ و و  یرا روار  اجتماع ،رگذاریتأث  ،یمقتدر، قو   اریرسر   یتیشرص ر 

 .شروند  رهیمسرل  و ن  زیرر همه ن دیعر ره مبارزه اسر  که را یزندگ   ،یتیگروه شرص ر  نیا دهیره عق .دهد زهیانگ گریافراد د

که   یاگونهرهاسررر     العرادهفوقها آن یقدرت و انرژ  .را رردارند روشیپ  یهارا دارند تا نالش  یقدرت و توانمنرد  نیها اآن

در جامعه   یاثرات سروئ تواندینداشرته راشرد م یقارل قبول یارهایها و معاگر ارزش  العادهفوق یانرژ نیا  اما ،رندیناپذیتسرتگ

پ  اگر   .داشر  تواهد را ره همراه    یاو در جامعه اثرات سروئ دیاسر  که عقا  هشر   پ یت  کیاو  .رگذارد  یجاره یو زندگ 

 نیا .شرروندیم ایدر دن  گرب یتصر  یرفتارهاموجب   ،و کنترپ کنند    یریرا مد  شررانالعادهفوق ینتوانند انرژ هاهشرر    پ یت

 ،اسررتاندارد و راورشرران اسرر   نینون اعتقاد دارند ا ،رندیگ یرا در نظر م  شرا انجام دهند همه جوانب  یاشررصاص اگر کار

 
13. Claudio Naranjo 
14. Misuse 
15. Psychological Behavior of Political Dictators 
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 روزیحتما  پ دیمبارزه را دانیرهبرها معتقدند که در م .اسرتاندارد درسر  نباشرد نیها ااز وق    یلیممکن اسر  ت  کهیدرحال

داشرته   گرانیرر د یادینفوذ ز تواندیکه م  16  یشرص ر  پ یت نیگف  هم دیالبته را  .شروند  رهین   یرر شررا  راقدرتشروند و 

حاپ پرسرشری که  .دید  یقو   یزمایرا کار  دیکتاتور رهبر کی  عنوانرهاو را  توانیتوب م رگذاریتأثمثب  و    یراشرد، در شررا

در هر  ای  یو اجتماع یاقت راد  ،یاسر یمصتلف اعم از سر   یهادر حوزه  17دیکتاتور همه رهبران ایآ  شرود این اسر  کهمطر  می

را  یرهبر  یهایژگ یرهبر شود و و  تواندیم یتیشص   پ یهر ت ،ریت  مییرگو  دیرا شوند؟یمحسوب م  هش   پ یت ،گرید  یجا

سروق   یانجام کار یها را رراو آنداده   زهیانگ گرانیکه ره د  ردیقرار رگ  یتیدر هر موقعاگر   یتیشرص ر  پ یهر ت  .کسرب کند

 .شودیمحسوب م هش   پ یت کیدر آن لحظه  ،دهد

 

 و مختصات آن  18یکتاتورید  یاس ینظام س   یشناس مفهوم

 اسر   طبقه ایگروه    ای فرد حکوم  مطلقه و  کتاتوریعمل د یالعنانمطلق ،اسرتبداد ،ییأتودر  ،هطریسر   یکتاتوریداز نظر لغوی 

تح   نکهیاعم از ا  یکتاتورید  یهاحکوم   .سارقه دارد هایروم ا طال  از دوره نیا  .مردم راشد    یمالزم رضا نکهیردون ا

 یکتاتورید .دنشرص  رهبر قرار دار کی  راشرند، عمال  در دسر   ایپرولتار  ،ارتش  ،)حزب  هطبق  ایگروه    ایشرص     کی اراده

که قدرت حکوم  را در   شرودیماز رهبران مشرص    یگروه ای   کتاتوریرهبر )د کیاز حکوم  اسر  که توسر   یشرکل

در   .مستقل را دارند  یهارسانه ای  19یاسیس  ییگراکثرتردون  ایو تحمل اندک   اس   شده داده وعدهکه ره مردم دس  دارند  

  .دهد یمم و انتصارات عادالنه را وعده کشررور ره شررهروندانش حقوق مسررلّ  یقانون اسرراسرر   ،یکتاتورید  یهاحکوم  اکثر  

)در   یرقارت یادورهانتصارات    قیاز طر کنندیمکه حکوم     یاز حکوم  اسر  که در آن کسران  یشرکل  یدموکراسر  کهییازآنجا

البته ررتی از دیکتاتورها نیز ره نحوی را   . Ezrow,2011)  سرتندین  یدموکراسر   هایکتاتوریدلذا  ،  شروندیمسراپ  انتصاب 

که این  رسرندیمشرده ره پیروزی و مهندسری  طرفهکیرا آمار راال در انتصارات   معموال و انجام انتصارات فرمایشری و فرمالیته  

  ی هایو دموکراسرر   هایکتاتوری، د20و  19  یهارا ظهور قرن .20امر را دموکراسرری واقعی در تضرراد و تعارم کامل اسرر  

را  توجه  قارل  یاسر یسر   قدرت  را  ییهایپادشراه جیتدررهحکوم  در جهان ظهور کردند و   یعنوان دو شرکل ا رلمشرروطه ره
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  ق یکه در آن قدرت ره مردم تعلق دارد و حاکمان از طر اس از حکوم   ی، شکلشودی م سهیمقا یکتاتوریرا مفهوم د یکه ره طور کل یدموکراس گر،ید یاز سو .20

 مطالعه نگاه کنید ره: . جه شوندی انتصاب م یانتصارات رقارت

-Kurki, Milja (2010). Democracy and Conceptual Contestability: Reconsidering Conceptions of Democracy in Democracy 

Promotion. International Studies Review. 12. no. 3 (3) doi:10.1111/j.1468-2486.2010.00943. 

-Bermeo, Nancy (1992). Democracy and the Lessons of Dictatorship. Comparative Politics. 24 (3): 273–91. 

doi:10.2307/422133 
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 هبرر  یکتاتورید  میرژ  کیطور معموپ، در  ره  .رود یشررکل حکوم  در دوران ماقبل  ررنعت  نیترگسررتردهکه  حذف کردند

جنبه   .ره رهبر راشرد  هیشرب  یزین  شرتریها ممکن اسر  رآن یاگرنه عنوان رسرم  ،شرودیمشرناتته    کتاتوریکشرور را عنوان د

 انیو ر  شهیاند یمعموال  را سرکوب آزاد،  ها اس  آن  یقو     یاز شص   یریگ رهره، کندیمرا مشرص    یکتاتوریکه د  یمشرترک 

 تریتوتالو جوامع    هایکتاتورید  یو اجتماع  یاسیس  املو ثبات ک    ,p.1960Cassinelli , 68)  یحفظ ررتر منظورره،  هاتوده

 کننردیم  اسرررتفراده  نوع  ینا  نیگزیجرا  یحکومت  یهراسرررتمیسررر کراهش نفوذ طرفرداران    یررا  یاسررر یر سررر   غراتیعمومرا  از تبل

(Tucker,1965, p.83 .  که در آن قدرت مطلق در دسرتان   شرودیم فیاز حکوم  تعر  یشرکل  عنوانرهعمدتا    یکتاتورید

هدف   کهمتمرکز اسر    ،یسرازمان دولت کی ایراشرگاه کونک   کی ،  شرودیمشرناتته    کتاتورید  عنوانرهرهبر )که معموال   کی

 شرکل . ,76p.  ,1993Olson)  شرکل رگیرد تواندیمی ره نوعی  رنظامیغ  جیاسر  و رسر   یاسر یسر  سرمیپلورالرردن   نیآن از ر

عنوان   ارر   ،مرتب  اسررر    یکتراتوریوجود آمرد  کره معموال  ررا مفهوم د  رره  سرررتمیقرن ر  لیر از حکومر  )کره در اوا  یدتریر جرد

 یرهبر قدرتمند )الگو  کیطور تاص،  واحد و ره  یاسر یحزب سر  کیمشرص ره آن وجود    ؛شرودیمشرناتته    سرمیتاریتوتال

 کی،  کندیمکه ره حفظ قدرت کمک   یدو جنبه اساس  .کندیم لیتود را تحم  یاسیو س یشص   ی  اس  که ررجستگیواقع

و  یکنترپ کامل ارتباطات جمع ،دول    .اسر    افتهیتوسرعه  اریرسر  یدئولوژیا  کیو   یپل  یرویدول  و ن  نیر داریپا یهمکار

 . ,463p. ,2010McLaughlin ) ددار اریرا در اتت  یو اقت اد  یاجتماع  یهاسازمان

شرده   لیتشرک  یشرده و منزوزهیاسر  که از افراد اتم  یکتاتوریاز د یو افراط  دیجد  یشرکل  سرمیتاری، توتالهانا آرن  ره گفته  

 یسرازمانده  ینگونگ  نییرا در تع  ینقش ا رل  یدئولوژیکرد که ا  دییاو تأ ن،یعالوه رر ا  . ,179p. ,2001 Taylor)اسر   

 نیا تریتوتال میرژ کیو   یاسررتبداد میرژ کی نیر  زیتما ،نزیتوان ل یاسرر یره گفته دانشررمند علوم سرر   .کندیم فایکل جامعه ا

و   اسر  یدنباپ کنترپ سر ره  سرمیتاریاسر ، اما توتال یاسر یسر   جیو رسر   اسر  یدنباپ تفه کردن سر ره یاسرتبداد میرژ کیاسر  که  

 ،یکتاتورید یهایرندطبقه نیدتریاز جد یکیحاپ،   نیرا ا . Guthrie,1999, p.91)اسررر    هاتوده  یاسررر یسررر   جیرسررر 

موضرروع تمرکز دارد که نگونه  نیرر ا  راررارا گدسمطالعه   .کندینم یمعرف  یکتاتوریاز د  یعنوان شررکلرا ره  سررمیتاریتوتال

را مشرص   یدیکل  ینهادها ،او  یشرناسر گونه .گذاردیم ریاقتدارگرا تأث  یهااسر  یسر توده رر  رهبر و نصبگان روار  نصبگان

طور مطالعه رراسرراس و ره نیا .احزاب و ارتش  یعنی) دهندیمسرراتتار    هایکتاتوریدنصبگان را در   اسرر  یکه سرر  کندیم

رر نصبگان و رهبران و ادغام نهادها )احزاب و  دیک أت  ،ی، کارررد فراملهایرندطبقه  یاز عوامل مانند سررادگ   یرا ررت میمسررتق

.  دیکتاتورهای نظامی را توضریح تواهیم داد   ،در نهای    . Ibid)  اسر    اسر  یشرکل دادن ره سر  یررا  یعنوان محورارتش  ره

 ینه کس که کنندیم نییتع و  از افسران قدرت را در دس  دارند  یهستند که در آن گروه ییهامیرژ ،ینظام  یهایکتاتورید

  .هستند ینظام  یکتاتورید  یاعضا ،رهبر کینصبگان سطح راال و  .کنداعماپ نفوذ   هااس  یو رر س یکشور را رهبر
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نصبگان را   ،ینظام یهامیرژدر  .دنشررو یممشررص   ،نهاد  کیعنوان  ره  یاحرفهارتش  کیتوسرر    ینظام  یهایکتاتورید

 . Ibid) افسران سطح راال  در ارتش هستند  گریکه معموال  افسران ارشد )و اغلب د نامندیم یحکوم  نظام یاعضا

 

 از آن  یو جرائم ناش   یاس یس   یشناس روان  یشناس مفهوم

از منظر    یاسر یو رفتار سر   اسرتمدارانیسر   اسر ،یاسر  که ره درک سر   یارشرتهنیر یرشرته دانشرگاه کی  یاسر یسر   یشرناسر روان

  دهدیمرا شرر   داشرته و آناتت راص    یاجتماع  -یاسر یسر   یهادگاهیرا اسرتفاده از د  یشرناتتروان یندهایو فرآ  یشرناتتروان

(Mols & et al.,2018, p.142 .  عنوان  ره  یشناس، روانشودیمدر نظر گرفته    هیدوسو   یشناسو روان  اس  یس  نیرارطه ر

 کیعنوان  ره  یاسر یسر   یشرناسر روان  .شرودیماسرتفاده    یشرناسر درک روان  یررا یعنوان لنزره  اسر  یو سر   اسر  یدرک سر   یررا لنزی

رسانه،  ،ینگارالملل، روزنامهنیروار  ر  خ،یاراقت اد، ت  ،یشناسازجمله انسان هارشتهاز   یاگسترده فیاز ط  یارشتهنیرشته ر

افراد  نیدرک روار  متقارل ر  21یاسیس  یشناسهدف روان  .وام گرفته اس    یشناسو جامعه  یشناسروان  ،یاسیفلسفه، علوم س

 22شردن  یاجتماع  ،یریادگ ی یادراک، شرنات ، پردازش اطالعات، راهبردها زه،یراورها، انگ ریاسر  که تح  تأث  ییهانهیزمو 

 ،یازجمله نقش رهبر  یاریرسرر   یهانهیدر زم  23یاسرر یسرر   یسرر شررناروان  یکردهایو رو هینظر .نگرش اسرر    یریگ و شررکل

 ،رفتار نژادپرسرتانه  ،و تعارم گروه  ییایپو   ،یکشر جنگ و نسرل  ،یرفتار در تشرون  قوم  ،یو تارج یداتل  یگذاراسرتیسر 

 ,.Cottam & et al)  ی اسر  اسر یسر   ییگراو افراط  سرمیونالیناسر   یهارسرانهو نقش    یریگ یرأ  ،دادن یرأ  زهینگرش و انگ

 کمونرا ظهور    ،یسرتیالیو انقالب سروسر  پروسدر طوپ جنگ فرانسره و   یطور رسرمره  یاسر یسر   یشرناسر رشرته روان . 2010

 . Monroe,2002, p.71) شد یمعرف  یپار

  .شرد  ی  معرف1860) خیانسران در تارشرناس در کتاب  قوم  انیآدولف راسرترار توسر    نیاول  یاسر یسر   یشرناسر ا رطال  روان 

در  ییهادهیا  یفرانسره معا رر، ررا  یهاشرهیرا در آثارش را عنوان ر  انیراسرت یهاهی، نظر24  آن  انگذاریرن ،نیت   یزولیه  فیلسروف

تعامالت    ییایو جغراف یاسر یسر   ،یاجتماع میکاشرف مشرهور مفاه  یروم لیام  .کار رردسروم ره  یو توسرعه جمهور  یمورد تأسر 

ارائه کرد  و مردم آمریکا   یمردم انگل  یاسر یسر   یشرناسر روانازجمله    یاسر یسر   یشرناسر روان نهیدر زم یآثار مصتلف  که  رود یمل

(Rudmin,2005, p.6 . 

 و  یاسر یسر   یشرناسر ره رشرته روان،  25یسرتیالیسروسر   سرتمیو سر  ، ظهور و سرقوط نصبگانموسرکا  میرا الهام از مفاه ،پارتو   لفردویو 

ارائه   یشرناسر رسراله جامعه کی  ذهن و جامعهکار او   .کمک کرد  یاجتماع  یهاسرتمیسر در مورد نقش طبقات و  یپردازهینظر

 
21. Political Psychology 
22. Socialize 
23. Political Psychological Approaches 
24. Ecole Libre de Sciences Politiques 
25. Socialist System 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999


 
 

E-ISSN: 2783-4999 

http://journals.abru.ac.ir 

 
 

 رر یرهبر    یشرص ر  راتیرر تأث  ،یاسر یسر   یشرناسر در روان 26  یمطالعه شرص ر  . 9p. ,1988,Van Ginneken)  دهدیم

مورد اسرتفاده     یشرص ر  یدیکل  یکردهایرو  .متمرکز اسر   یرهبر یرر مرزها  27یاتوده    یشرص ر   یامدهایو پ یریگ میت رم

  28ر یمک گوا  .هسرتند زهیرر انگیمبتن یهاهیو نظر  یژگ یرر ویمبتن یهاهینظر  ،یکاوروان یهاهینظر  ،یاسر یسر   یشرناسر در روان

 سه مرحله عبارتند از: . اینکندیم  ییشناسا  یاسیس  یشناسسه مرحله گسترده را در توسعه روان

 ی؛کاوتح  سلطه روان 1950و  1940 یهادههدر  یتیع ر مطالعات شص   الف

 انمفروضررات »انسرر     یرا محبور، 1970و   1960 یهادر دهه  یدهیو مطالعات رفتار رأ  29یاسرر یسرر   یهادوران نگرش  ب

 ؛شودیمشص  م 30«یمنطق

طور تاص متمرکز روده و ره  یریگ میپردازش اطالعات و ت رم  ،31یاسر یسر   یکه رر راورها 1990و  1980از دهه   یادوره  ج

 . Houghton, 2015) پردازدیمالملل  نیر  اس  یره س

 هازهینشران داده شرده اسر  که انگ  .سرازگار راشرد    یرا موفق دیرا ،کندیمها حکوم   که رر آن  یرهبر و کسران کی نیر  زهیانگ

 ,Sears, Huddy & Jervis) تحقق هردف مرتب  هسرررتنرد  نیو زمران پ  از آتر    یر ثرارر ، ررا موقع  یهرایژگ یو  یجرارره

2003, p.132 . ل یرا هدف تحل  یاز علوم اجتماع یارشررتهانید و میجد  یاحوزهعنوان  ره یاسرر یسرر   یشررناسرر روان هامروز

  ی رفتارها ترقیعمره درک    ،م آنیو مفاه هاهینظرو افراد رراسراس    هاگروه،  یاسر یسر   یها  یشرص ر رهبران،   یاسر یسر   یرفتارها

،  ی نژاد  یهااسر  یسر دادن،  یر رأینظ  ییراب رفتارها در یاتیرنده نظرین حوزه درررگ یا  .کرده اسر    یانیکمک شرا  یاسر یسر 

رراسراس مطالعات  .راشردیم ...و  33ی، جنگ و رازدارندگ یاسر یسر   ییگراسرم، افراطیونالی ، ناسر یقوم 32 ،دیژنوسرا)  یکشر نسرل

که رر فرد و نقش   ییهاهینظر یکی  ،م کردیرا ره دو دسرته عمده تقسر   یاسر یسر   یشرناسر روان یهاهینظرتمام  توانیمانجام شرده 

 . 93، ص1390،نیا و دیگرانشرریع  ) رندیگ یمکار  ره  یرا در قالب جمع  یشرناسر که روان ییهاهینظر یگرید دارند و دیک أاو ت

که ناشری از   یجرائم  .دیکتاتوری پرداتته شرود  یهاحکوم  شرناتتی ره از طریق رویکردهای روان  شرودیمدر اینجا سرعی 

 .شناتتی داردرارطه معناداری را این رویکردهای روان قطعا وری اس  تدیکتا  یهاحکوم  نوع  
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 34پریشیدیکتاتور روانرفتارشناسی  

جز این نیسر  که وی انسران هنیزی ر  ،پریشری از نظر فروید در توضریح رفتارهای جناییرویکردهای رفتارهای روان از یکی

اجتماعی    یهاتواسرتهافراد تود را در تعارم را رویکردها و   معموال  ،دارای فطرتی ضرداجتماعی معرفی کرده اسر    نوعا را 

  اسررتاد   اریرسرر  گرانیگرفتن دیرازافراد در ره نیا  در مورد ننین افرادی راید گف   . 71، ص1389،دادسررتان) دهندیمقرار 

این ویژگی یکی از رویکردهایی    اتفاقا که   35اقدامات تود همراه کنند در  شررک   یرا ررا گرانید توانندیم  یراحتو ره هسرتند

 معموال رسریار فراتر از ت رور کمک کند که   ،تود  36اهداف سریاسری و امنیتی ره دیکتاتورها را در جه  نیل تواندیماسر  که  

حزب وی و منافع  ،  38دیکتاتوری  یهاتواسرتهدر راسرتای   معموال رناره فشرارهای دیکتاتور   ومعروف اسر     37هاتودهره رسریج  

کاو  دو روان  سرگاپو   چیکول  .39پی ررد توانیمردین نکته   هایکتاتوریدکه را مطالعه و مرور اکثر    دارندیممی وی گام رریترسر 

انجام داده رودند،    ...وتلر،  ردام  یه یعنیکتاتور معروف یسره د ی  روانیشرص ر   نهیکه در زم ییهاپژوهش یط 2009در سراپ 

سرم، ی، سرادیضرداجتماع،  یفتگی، تودشر 40دیپارانوئ یروان  یهایماریرزرگ« را مطر  کردند که شرامل ر شِرشره نام »  یاهیفرضر 

ن یکتراتورهرا حرداقرل رره نهرار مورد از ایمعتقرد رودنرد کره اکثر د  هراآن  .گونره رودکیر زوفرنیرشررراتره اسرررکیو ز  یزوفرنیاسرررک

انه رفتار کنند که ره نفع کشورشان  یجو یا ررتریمآرانه  یرئ یاوهیشن افراد ممکن اس  ره ین ایهمچن  .ها مبتال هستندیماریر

اما سره نکته   .مسرتقل تود داشرته راشرند یو زندگ   ینه عملکرد شرغلیدر زم  یتور ینیرشیپ توانندیم  ینکه حتیروده اسر  و ا

  41یت یرزرگ« اتتالالت شرص ر   ششِر دانسرتن »  ، این اسر  کهآن اسر   نیترمهمنکته که   نیاول  .نظر گرف   د دریمهم را را

بان هسررتند یگررهن موارد دسرر  یاز ا یا ررتیاز مردم را کل   یادیتعداد ز  .سرر  ین قشررر نیفق  مصت  ا  ،کتاتورهایدرراره د
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 قارل دسترس در:  .یضد اجتماع  یشص مقاله محمد والی پور را موضوع  :رهکنید  نگاه .35
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ساپ پسوند عراق را از نام تود حذف کرد    نیا   هیو از فور  دهیره قدرت رس  ییرا کودتا  1968حزب رعث در ساپ    یشاته عراق  ره عنوان مثاپ در ت وص عراق:.  39

داش  و در    اریقدرت را در عراق در اتت  2003حزب تا ساپ    نی. ادیتود ررگز  یررا  یست یالیسوس  ی حزب رعث عرر  یعن یرعث    یمشاره نام حزب ا ل  قا ی دق  یو نام

استوار رود.  دام   سمیالیو سوس  یاقت اد  ینوساز  سم،یعررحزب رر پان   ن ی ا  ینظر  ی از قدرت ساق  شد. مبان  کایآمر  ی ره رهبر  یالمللن یحمله ائتالف ر  را ساپ    نیا

. را سقوط ف قدرت را در عراق ره دس  گر  یطور رسمره  1979که در    شدمی  محسوب   رعث   حزب   هررجست  یاز اعضا  ی کی  1950از اواتر دهه    یت یتکر  نیحس

و متحدانش ره عراق در   کایمتحده آمر  االت یا  نظامی  حزب رعث عراق پ  از حمله  اعالم شد.  یرقانونیحزب در عراق هم غ  نیا   یفعال،  2003در ساپ    یحکوم  و

و    دیمردم عراق ره اعدام را نوره دار محکوم گرد  هیعل  ات یعراق محاکمه و ره جرم جنا  یدر دادگاه عال  نیم  قدرت را از دس  داد و  دام حس  2003)  1382ساپ  

 شد.  اعدامدر رغداد  1385 ید 10 خیدر تار
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ک  یر ک زمان و یر وجود ندارد اما هر دو در   تدر تال  42یروان  یهایماریر .ماننرد قاتالن  ،کتراتور راشرررنردید   ررررفا ردون آنکره 

  44توسرعه شرنات حد در  نه تا  ینکه تع ربات فرهنگیا  ،اسر   43ین نکته مرروط ره تع ربات فرهنگیدوم .دهدیممکان رخ 

مانند  ییهانامو   46پل پوت  ،45نیاسرتال وزفیتسره تونگ ،   ای)  مائو تسره تونگ  ،تلریآدولف ه  .ن اتتالالت کمک کرده اسر  یا

رودند که   47تواه  یتمام  یکتاتورهایموجود، د  یهاافراد طبق همه گزارش نیا  .کنندیم ریما را تسررص یفرهنگ التیتص  نهایا

کردن   یازجملره قترل و زنردان  ،48کراپیراد  یهراروش  قیمرروطره از طر  یهرا  یر هرا و جمعکنترپ کرامرل رر دولر  دنبراپ حفظ  رره

 هاسراپها کمک کرد تا ها ره آنموارد، وحشر  آن  یدر ررت .رودند  سرتادهیرودند که در ررارر آنها ا  یهمه کسران  49کیسرتماتیسر 

  سرووپ م ،ذکر شرده در راال یهاناماز  کیهر  .شرودما ثب    خیتار  یهاکتابدر    شرهیهم  یها رراقدرت را حفظ کنند و نام آن

شران  رودند که از سرلطن  جان سرالم ره در ررده که توش یآن دسرته از شرهروندان  یمرگ اسر  و حت  ونیلیم  کیاز  شیر

 لیدهنده پتانسر نشران  ،نهایمانند ا  یکتاتوریرهبران د .کردندیم  یشرکنجه زندگ   ای  یرودند، در ترس مداوم از مرگ، کار اجبار

افراد  نیتود، ا یقدرت فرد  یهاحوزهها در  آن یقدرت مطلق ظاهر  رغمیشررر هسررتند و عل  یررا یانسرران    یظرف  دیشررد

 ؛راشردمی ترور  ای و  امیاز ق یدیپارانوئ یهاترسدر مورد    شرتریراین اضرطراب  که 50ررندیماز اضرطراب مفرط رنج  نیهمچن

 :عنوان مثاپره

او در سررتاسرر   یررا  ییوعده غذا نیکه هر روز نند یطورگذاشر ، ره  شیرا ره نما  ایپارانو از  یسرطح نی ردام حسر   الف

رف  که از ردن   شیتا آنجا پ یاو حت  .توردیمکجا غذا  داندینمک  چیتا مطمون شرررود ه ندکردیمعراق آماده  نیسررررزم

  .همسرو نباشرد  میشرناسر یم  کتاتورهایرفتار را آنچه که از د  نیا  رسردینمره نظر   .اسرتفاده کرد  یتوسر  جراح  افتهیرییدورل تغ

  ی اسر یو سر  یفرهنگ یطیافراد مح نیاز ا یادیررتوردارند، رلکه تعداد ز یواقع  یایتنها از قدرت گسرترده و دننه یافراد  نینن

مردم    یتود را ناج  نی ررردام حسررر  ثاپ،عنوان مره .دامن زد ،تود    یحفظ کردند که ره توهمات رزرگ در مورد اهم زیرا ن

تود را ره قدرت    ، راهیقو   حاتیتوانسر  را تسرل  نکهیعراق عبور کرد تا ا یاسر یسر  سرتمیها از سر سراپ او .دانسر  یمعراق  

 . Fang,2004) ررساند

 . Time,2011)  را ررعهده داش   قایآفر  51شاهان یتود تاج پادشاه یزمان  یر قذافمعمّب  
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از ترور نشران داد    یپرواز ننان ترسر  نی، در حجونگ اون  میک   یو پدر رهبر کنون  یرهبر سرارق کره شرمال ،لیجونگ ا  میک  ج 

 .رف  یمکه تا مسکو   ی، ازجمله زمانکردیمپوش سفر قطار زره کی  قیکه منح را  از طر

دورافتراده در   یررمره را رره مکران  تصر  یپرا  یحکومر  تود رود کره زمران  فیضرررع    یر ، آنقردر نگران مراه52ررمره  کتراتورید  کیر    د

  .ررق منتقل کرد وجنگل ردون آب 

  تواندیم  یفتگیرا کماپ تعجب، تودشر   . Pollard,2011)  پریشری ررتی از این افراد اسر  از رفتارهای روان  یانمونه  نهایا

  ی فتگیتودشر  :اندکرده  ییرا شرناسرا  یفتگیمحققان دو شرکل از تودشر  .کمک کند زین  53کتاتورهایرفتار مضرطرب د  حیره توضر 

 کیکه ممکن اسرر  از   یزیرزرگ را تمام آن ن  یفتگیتودشرر   اگرنه .  Wink,1991) ریپذب یآسرر   یفتگیرزرگ و تودشرر 

  یی گو را »رزرگ 54ریپذب یآسر   یفتگیتودشر اما  ،  یو پرتاشرگر  یینمامرتب  اسر  )مثال  رزرگ  دیانتظار داشرته راشر   فتهیتودشر 

 Miller & et)  شررودیم  یتیکفایو احسرراس ر  دیشررد  یحال  تدافع  جادیراعث ا رسرردیناامن« همراه اسرر  که ره نظر م

1013, p.2011al., .  کتاتورها یاس  که ما از د یزیآن ن ادآوری  55فتهیتودش   یاتتالپ شص  فاتیتو  رسدیمنظر  ره  

رفتار کنند که   یتوزنهیدارند را ک   لی، رلکه تمادهندیمرا نشران   یرزرگوار  ریفراگ  یمعموال  الگو   کتاتورهایتنها دنه  .میشرناسر یم

 افتند یمعروف، محققان در  یشناتتروان یهاشیدر آزما مثاپ،  یررا .شودیممشاهده    56فتهیتودشر     یاغلب در اتتالپ شرص ر 

 & Bushman) کنندیم  یاریارز یدارند که کارشران را منف  یافراد  هیدر تنب  یسرع ادیره احتماپ ز  فتهیتودشر   اریکه افراد رسر 

219, p.1998 et al., ،  کنندیرا اعماپ م یدردناک   57یکیالکتر  یهامعتقد اسر  که شروک   فتهیکه فرد تودشر  یزمان  یحت 

(216, p.2003 al.,et  & Twenge .   افراد  ،یمنف یاریکه پ  از ارز دهدیمتحقیقات جدید در این ت رروص نشرران

  دهندینشران م ،ها نداردو ررطی ره آن  سرتندیکه ره رازتوردها مرتب  ن  ینسرب  ره افراد یحت  یشرتریر  یپرتاشرگر  فتهیتودشر 

(1244, p.2007et al, &Reidy  .  
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 زنکیآ  دیکتاتوری در نظریهشناسی  رفتار

ره نوعی   شرص ریتی افراد را یهاتفاوتسریسرتم ع ربی مرکزی و تودمصتار که    یهایژگ یوکه از  58 زنکیآرراسراس نظریه  

 توانیمرنارراین   ؛ه منح رر ره فرد داردبسریسرتم ع ربی هر فرد همانند ت رو ریات شرص ریتی وی جن  یهاکنش  ،کندیمتبیین 

را احتماپ ریشرتری زمینه ارتکاب  ،پذیریتحریک و  حسراسری    ،پذیریع ربی ره عل  واکنش  یهاسرتمیسر فرم کرد ررتی از 

 همصوانی  کتاتورهاید یها  یشرص ر را    یره نوع  هایژگ یو نیا  . 109-106پیشرین،   ،نقل از دادسرتان)جرم را داشرته راشرند 

 راشردمی  ذیل شرکلاز سروی نگارنده اعالم شرده اسر  که ره شرر    ییهایرندتقسریم  ،، هرنند رراسراس این نظریهدارد یجد

  :1389)دادستان،  

  

 

 
 

  

 
مطر  هستند. در سطح  یو کل یعموم اریدر سطح رس هاپ یگف  که ت توانی دارد که را در نظر گرفتن سلسله مراتب م یالتیانسان تشک  یشص  ،زنکیره نظر آ .58

قارل مشاهده هستند قرار    یاتاص که همان رفتاره  یهاپاسخ    یسطح شص   ن یعادت شده و در آتر  یهاسطح پاسخ  نی از ا  تر ن ییاز آن  فات قرار دارند. پا  ترن ییپا

.  « یشیو »روان پر  «ییگراگرا درون»ررون   «،ییگرا  یسه رعد عبارتند از »روان نژند  نی. ارندیگی قرار م  یمورد رررس  یدر سه رعد کل   ی، شص هاپ ی. در سطح تددارن

 در دو رعد اوپ روده اس . شتریر زنکیآ قات یتحق
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 یمرکز  یع ررب سررتمیسرر  ریتأثتح   نراکه این افراد   رود،گرایی قائل  ره درون توانیم معموال در تحلیل رفتار دیکتاتورها  

کوشرش   معموال و  کنندیمهار م  یتوراحسراسرات تود را ره  .اسر    ادیز  یریپذکیتحر  یها رراآن  یاسرتعداد سررشرت .هسرتند

قارل اعتماد  .توددار، آرام و محتاط هستند .کنند  اجتناب  یاجتماع یها  یاز فعال یاریو رس  راتییتغ کات،یتا از تحر کنندیم

قدرت    .هوشرشران راالسر    زانیم .کمتر معتاد ره دود هسرتند  .لندئقا  یادیارزش ز یاتالق یهنجارها  یو ررا  اشرگرندپرتریو غ

 .سررتندین  قائلارزش   یقدر کافره دهندیکه انجام م  ییکارها  یررا یول ،هسررتند  قیدر کارها دق معموال   .اسرر    یعال  انشررانیر

  دارند یشررتریر  یو وسررواس آمادگ   یافسررردگ  ،یره دلواپسرر  ارتال یاسرر  و ررا  ادیها زره احسرراس حقارت در آن  شیگرا

  . 117، ص1376،هزادی)قل

  این نوع شص ی  سیاسی  رگوییم کهراید   ،ل قرار دهیموتحلیدیکتاتورها را رراساس این نظریه مورد تجزیهاگر رصواهیم پ   

  ،د ن ندار عذاب وجدان  ای  یاحسراس ناراحتاز اقدامات تود    ،دندار گرانیاحسراسرات د ایره حقوق و    ایگسرترده  یتوجهیر

ی دارند و حلقه نزدیکان آنان رسریار  ضرداجتماع    یشرص ر   معموال ، دندار  یشرتریر 59یپروایو ر یتکانشر   یرفتارهاتشرون  و 

، همیشره رر رفتار اشرتباه تود کنندیو منفع  اسرتفاده م  ایره مزا دنیرسر  یررا  یعنوان ارزاردروغ گفتن رهاز  ،محدود اسر  

اگر سرریر  .سررتندینگران ن ره دیگران  یا رردمه  چیاز ه و کنند  هیرفتار اشررتباه تود را توج دنکنیمتالش   یحتو د  نکید دارأت

 .هستندمحسوس   کامال   هایژگ یواین  ،را مورد مطالعه قرار دهیم  هازندگی دیکتاتور

 

 و حذف مخالفان  یزنبرچسب  یرفتارشناس  

عنوان  زنی سریاسری و درنهای  حذف مصالفان رهررنسرب   ،سریاسری دیکتاتوری  یهانظامیکی از رویکردهای رسریار معمولی در 

رراساس   ،شناتتی که مطر  کردیمرویکردهای قبلی روان طبقنراکه  ،هاس  نظامی در این نوع از ییکی از رویکردهای ارتدا

که در نظریه آیزنک نیز ره  ررراح  ذکر گردید؛   60اندیافرادی ضررداجتماع معموال دیکتاتورها  ی شرر یپرت ررو رریات روان

، گرانیاحسرراسررات د  ایگسررترده ره حقوق و   یتوجهیر  ،محدود کانیحلقه نزد ،پروایو ر  یتکانشرر   یرفتارهاتشررون  و 

تفسریر قوانین ره نفع تود و ،  یاجتماع  یانزوا ،شرص ری نه منافع ملی یراهبردهاطلب و توجیه اشرتباهات رراسراس  منفع  

ترسرریمی حرک   ها راشررد و تالف ا رروپ را این وضررعی  هرک  مصالف عقاید آن ،دانندیماینکه تود را راالتر از قوانین  

  ک یمعتقد اس  که انحراف در    هینظر این  این نظریه راید گف    حدر تشری  .گرددیمزنی  ررنسب   عا یسرو   اس   مصالف ،کند

 یفرهنگ  یکه از هنجارها  یکسرران  ای  ها  یره اقل 61یمنف  یگذارررنسررب  یررا  ها  یاکثر  لیرلکه رر تما سرر ،ین یعمل ذات

ررجسررته رود و  1970و   1960 یهادههدر   هینظر نیا  . Mead & et al., 2013) تمرکز دارد  ،شرروندیم یاسررتاندارد تلق
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ررنسرب   کیعنوان  نگ رهاَ .محبوب هسرتند هم  و در حاپ حاضرر اندافتهیتوسرعه  هینظر نیشرده اا رال  یهانسرصهاز   یررت

  ی زنررنسرب  هینظر  . et al. Macionis &,2010)  دهدیم رییرا تغ  62فرد  یاجتماع    یکه هو  شرودیم فیتعر  یقو  یمنف

تاص که جامعه   یهارلکه را آن دسته از نقش کند،ینم ریدرگ   دنسازیما را م  یکه زندگ   یایعیطب  یهانقشنندان را تود را  

 یامجموعه  ،ینقش اجتماع .اس   ریدرگ  ،شوندیم دهیننگ نام ای  نیننگ ،یانحراف  یهاو نقش کندیم ایمه یرفتار انحراف یررا

اینجاسر  که   . Ibid) سر  ا  یجامعه ضررور  ایهر گروه    دسرازمان و کارکر یرفتار اسر  و ررا کیدر مورد    ااز انتظارات م

تا ره نوعی    زنندیم  63سریاسری  ب در راسرتای منافع شرص ری تود رر افراد مصالف ررنسر   هایکتاتورید  که میرسر یمردین نکته 

  موجود قراعرده    کیر نقض   ایر آ  نکرهیا  .معرفی نمراینردهرا رگیرنرد و ررا یرک هویر  نراسرررازگرار  در جرامعره هویر  ا رررلی را از آن

 که   گف   توانیمدر اینجا ننین    .کندیم  ییدارد که آن قاعده رازنما  یرستگ  یاعتقاد اینه، ره اتالق   ای رود  تواهد کنندهردنام

  یها در طوپ زمان ره نقش که  اسر    مصالف  رفتار  هیعل  از سروی دیکتاتور  شردهوضرع  نیقوان جهیمعموال  نت هایزننگاَ  ررتی

 عنوان افرادره جیتدرره  ارد،ییاتت رراص م  شررانیها ره انقش نیکه ا  یکسرران  .سرر  ه ادیرفتارها انجام  نیمرتب  را ا یانحراف

   یهسرتند که ره حما یایمنف  یهاشرهیمنبع کل یانحراف یهانقش .شرد اعتماد کمتر شرناتته تواهند    یرلو قا    یانسران یدارا

جوزف مک   هلیوسر شرده رهجادیا  یاسر یمکتب سر ، میرسر یم  سرمیمک کارتدرنهای  ره  .دارند شیاز مصالف  جامعه را رفتار گرا

اعتبار  یروشرنفکران جه  ر  ژهیوره  یاسر یرراسراس ررنسرب زدن ره مصالفان سر   که ،ییکای  سرناتور آمر1957 - 1908)  یکارت

عنوان  ره  هایکتاتوریدرارها در این مکتب    .شررکل گرف    ،سررمیاز نفوذ کمون  یریشررگیپ  همردم ره رهان  هکردن آنان در نزد تود

 .قارل مشاهده اس    ،همیشه در دسترس با یتقریک رویکرد  

 

 در سیاست  دیکتاتورها   گاف کنیزلی  یفتگیخودش 

از حد ره  شیر    یو مشررغول یردنعنوان عالقه مفرط ره ظاهر تودمحور اسرر  که ره یتیسرربک شررص رر   کی  یفتگیتودشرر 

 .تودتواه راشرد یاسر  که تا حد نیانسران ا  ع  یطب .64پردازدیم گرانید نهیکه اغلب ره هز  شرودیمتود مشرص    یازهاین

  65فته یتودش    یمانند اتتالپ شص  کیپاتولوژ  یروان یماریر  کیدشوار رودن و داشتن   و فتهیسالم، تودش  یفتگیتودش  نیر

را   67یافراط  یفتگیرود که تودشرر   یکسرر   نی  اول1913)  66ارنسرر  جونز  . Brunilda,2020وجود دارد ) یتفاوت معنادار

تود   ر،یگ گوشرره یعقده تدا را افراد یاو افراد دارا .دینام  یتینق  شررص رر  کیعنوان  آن را عقده تدا ره وی   .کرد  ریتفسرر 

مطلق  یقادر مطلق و دانا  التیتص  یاراگرا و دشینما ز،یررانگ نیدسرترس، تحسر   رقارلیغ از حد شیمهم، را اعتماد ره نف  ر

 
62. Individual Social Identity 
63. Political Label 
64.See: Oxford Learner's Dictionary (2020). oxfordlearnersdictionaries.com. Oxford University Press. 14 September. 
65. Narcissistic Personality Disorder 
66. Ernest Jones 
67. Extreme Narcissism 
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  قطعا   . Ernest,2007, p.472منح رر ره فرد دارند )  یزهایره ن یادیز  ازیافراد ن نیاو مشراهده کرد که ا .کرد  فیتو ر 

ه ک ن اسر   یمرروط ره ا  یاسر یسر   یفتگیعد تودشر ن رُیاول  .رفتن اسر    نیراعث سرقوط و از ر  68یاسر یدر اتالق سر   یفتگیتودشر 

که وارد   یکس  ،اس   یتحملیو ر یتحملمک   یسایس  یفتگین عر ره تودشیدوم.  ل رداندین تحلیل تود را رهتریتحل  یسر ک هر 

ره  دیرا  .اندازه ته اسرتکان تحمل ندارندمداران ما  اسرتیسر  یراشرد، اما رعضر  ایتحملش اندازه در دیرا  شرودیم  اسر  یعر ره سر 

و  یراندسراالر  .اسر    یاسر یسر   یفتگیموضروع نقطه مقارل تودشر  نیتوجه داشر  و مصالف را تحمل کرد که ا  هیقاتتالف سرل

اس  که آدم نمره ده حزب تود  نیا  یتع ب منف .دارد  یمنف  جیاس  که نتا  یاسیس  یفتگیارعاد تودش  گریاز د  یساالرگروه

اق  دارد  یه لک  یسر ک هر   .اسر    یسراالرسرتهیشرا  ،اییفتگیتودشر   نینقطه مقارل نن  .رهتر رشرمارد گریحزب د  سر  یرا از نمره ر

دوران   یو اجتماع یطیعوامل ناهمگون مح گونه ریان شرده اسر  کهاین  هالیتحلدر ررتی از   .ردی  رگیدر کشرور مسروول دیرا

و  یرنجورراون  یریگ منجر ره شرکل  ،یو محب  در زندگ     یو فقدان حما  انهیگراو نگرش سرلطه  ررتی دیکتاتورها  یکودک 

  ، یفتگیحکوم  را تودشرر  هتا در دور هنارهنجار متأثر از گذشررته راعث شررد   یو شررص رر  هشررد یو در  یاضررطراب اسرراسرر 

که نتواند را  هراعث شرد یو  یتیضرعف شرص ر    ،ینهارد  .راشرد گرانیدنباپ سرلطه رر دره  69ینیرتودرزرگ هو عقد  یدوسرتتملق

 . 65، ص1389،ی)طراهر دیکتراتوری را از سرررقوط نجرات دهرد  ،یترارج  یهرا  یر و حمرا  یاز قردرت موجود داتل  یریگ رهره

عنوان یکی ره  معموال تودشریفتگی سریاسری   ییکی از رویکردهایی اسر  که در نتیجه  71یا همان گاف سریاسری  70اشرتباه سریاسری

کراتیک  و در سریاسرتمداران دمکه البته این ردین معنا نیسر   ،سریاسری دیکتاتوری اسر    یهانظاماز رویکردهای مبتالره در 

 رندیگ یمولی را توجه ره اینکه ررای مدت مشص  و کوتاهی وفق قانون زمام امور را در دس    ،وجود ندارد  ایننین پدیده

 گرددیمها قلمداد نرفتاری آ  یهایژگ یوعنوان یکی از این مسروله ره  هایکتاتوریددر   اما  ،آنچنان مورد توجه نیسر   موال مع

اسرتفاده شرود    اسرتمداریسر  کی  یسرهو   هیانیر  فیتو ر  یا رطال  گاف ممکن اسر  ررا  .72ردیپذینمرا  دیکتاتور آن معموال که 

آن را   یعلن انیر  یامدهایطور کامل پره  اسررتمداریکه سرر یدرحال ،راشرردمیدرسرر  آن ریانیه  معتقد اسرر     اسررتمداریکه سرر 

آن    یدرسرتهر  یطور ت رو ر ره  اسرتمداریکه سر   شرودیم  انیر یاسر  که زمان یعبارت گرید فیتعر  .نکرده اسر   لیوتحلهیتجز

 
68. Narcissism in Political Ethics 
69. Enlarge your Complexion 
70. Political Mistake 
71. Political Gaffe 

 ،ینزل یک کل یا طال  از زران ما نیا ق د اعتراف آن را نداش ، آشکار کند. استمداریس کیرا که   یقتیحق یاسیگاف س کیکه  افتدی اتفاق م یزمان  ینزلی گاف ک .72

 نگاه کنید ره: .دیرگو  س یآشکار که او قرار ن یقتحقی ،دیگوی را م  ق  یحق استمداریس کیاس  که  یزمان ،: »گافدیگوی نگار گرفته شده اس ، که مروزنامه 

-See: Friedman, Nancy (August 22, 2011). Word of the Week: Kinsley Gaffe. Fritinancy. Archived from the original on 

April 10, 2012. 

- Goddard, Taegan(2013). Kinsley Gaffe. Taegan Goddard's Political Dictionary. Political Wire. Archived from the original 

on August 17. 
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، کند انیرا ر  انیر  رقارلیحاپ ناتواسته در مالت عام سصنان غ  نیربرد و در ع یاعتقاد داشته راشد، ره عواقب ناگوار گفتن آن پ

  . et al., Kim Mc &2012) رندیپذینمرا  که دیکتاتورها آن شودیمتعبیر   73ره گاف سیاسی  مورداین 

کره در نوع    74گراییهبر جرانعلر  یرکهرر   معموال دیکتراتورهرا  کره  ننین نتیجره گرفر     توانیماز آنچره کره رحرث شرررد    ،رنرارراین

و اگر هم گاف سرریاسرری دادند در ررتی از مواقع    رندیپذینمننین اشررتباهاتی را   تا یماه ،اندکردهحکوم  ررای تود ایجاد 

که  راشردینماین نیزی جز اتتالپ روانی در یک سریاسرتمدار    .اقدام کنند  یانهیهزسرعی دارند ره توجیه اشرتباهات تود را هر 

معموپ    ییهانهیهزننین   معموال   ،جای آنهکراتیک را عذرتواهی رسرررمی از سررروی مقام رسرررمی یا رو دم  یهاحکوم  در 

 .نیس  

 

 گیری  نتیجه

شررود که قدرت  شررکلی از حکوم  اسرر  که توسرر  یک رهبر )دیکتاتور  یا گروهی از رهبران مشررص  می  ،دیکتاتوری

های گرایی سرریاسرری یا رسررانهو تحمل اندک یا ردون کثرت  شررده اسرر   داده  که ره مردم وعدهحکوم  را در دسرر  دارند  

م و انتصارات عادالنه را های دیکتاتوری، قانون اسراسری کشرور ره شرهروندانش حقوق مسرلّدر اکثر حکوم    .مسرتقل را دارند

کنند از طریق انتصارات شررکلی از حکوم  اسرر  که در آن کسررانی که حکوم  می  ،که دموکراسرریازآنجایی  .دهدوعده می

در پی آن رودیم که  ،در این مقاله پژوهشری  .ها دموکراسری نیسرتنددیکتاتوریلذا  شروند،  ای رقارتی )در سراپ  انتصاب میدوره

ه پیامدهای تا ری را نیز ره همراه شرناسری جنایی ک رایج روان یهامدپرفتار سریاسری رهبران سریاسری دیکتاتور را رراسراس 

 مصتل  ذیل از این رویکرد رسیدیم: یهامدپره  که وتحلیل قرار دهیممورد تجزیه ،داشته اس  

 که میرسر یمآنان    یهایژگ یوره تیپ هشر  آن درت روص این سرری سریاسرتمداران و   ،اگرامنیرویکرد تووریک ا  رراسراس  1

را روار  اجتماعی راال، رانفوذ و  ،این تیپ شررص رریتی رسرریار مقتدر، قوی، تأثیرگذار  .هشرر ، رهبر یا رئی  اسرر    پ یت

زندگی عر رره   ،ره عقیده این گروه شررص رریتی  .تواند ره افراد دیگر انگیزه دهدتیپ رهبر می  .مآرانه اسرر  های رئی ویژگی

  .رو را رردارند های پیشها این قدرت و توانمندی را دارند تا نالشآن .مبارزه اس  که راید رر همه نیز مسل  و نیره شوند

العراده اگر معیرارهرای قراررل قبولی امرا این انرژی فوق ،نراپرذیرنردای کره تسرررتگیگونرهالعراده اسررر  ررههرا فوققردرت و انرژی آن

ها این اسررتاندارد ممکن اسرر  تیلی از وق    البته .جای رگذاردتواند اثرات سرروئی در جامعه و زندگی رهنداشررته راشررد می

 .گردندقدرت رر شرای  نیره   رهبرها معتقدند که در میدان مبارزه راید حتما  پیروز شوند و را .درس  نباشد

 
  مورد انتقاد قرار گرفته اس .   ،شود  یمنجر ره انحراف از مسائل واقع   تواندینگارانه که مره عنوان ارزار روزنامه  هان یره تمرکز رر ره ا طال  گاف در کمز  لیتما  .73

 جه  مطالعه ریشتر نگاه کنید ره: 

-Amira, Dan (June 14, 2012). A Taxonomy of Gaffes. New York. New York, NY USA. 
74. Unilateralism 
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نیزی   ،نظر فروید در توضریح رفتارهای جنایی .میرسر یمپریشری ره رویکردهای رفتارهای روان  ،  رراسراس دومین رهیاف  2

جز این نیسرر  که وی انسرران را نوعا  دارای فطرتی ضررداجتماعی معرفی کرده اسرر ، معموال  افراد تود را در تعارم را هر

 ،های روانی پارانوئیدریماری  دانشررمندان معتقدند  ،رراسرراس این رویکرد .دهندهای اجتماعی قرار میرویکردها و تواسررته

که اکثر  هسررتندپریشرری روان  ایگونه،  تودشرریفتگی، ضررداجتماعی، سررادیسررم، اسررکیزوفرنی و زیرشرراته اسررکیزوفرنیک

هرا و حفظ کنترپ کرامرل رر دولر    ،کمترین نتیجره آن  .هرا مبتال هسرررتنرددیکتراتورهرا حرداقرل رره نهرار مورد از این ریمراری

ها  همه کسانی رود که در ررارر آن  ازجمله قتل و زندانی کردن سریسرتماتیک ،های رادیکاپهای مرروطه از طریق روشجمعی  

 .ها قدرت را حفظ کنندها کمک کرد تا ساپها ره آندر ررتی موارد، وحش  آن .ایستاده رودند

 اگر رصواهیم  .تحلیل شررص رری  دیکتاتورها از طریق نظریه آیزنک اسرر    ،رویکرد تحلیلی در این ت رروص  نیسرروم  3

توجهی  این نوع شررص رری  سرریاسرری ری  رگوییم کهراید    ،وتحلیل قرار دهیمرراسرراس این نظریه مورد تجزیه دیکتاتورها را

د، تشررون  و ناراحتی یا عذاب وجدان ندارد، از اقدامات تود احسرراس ننگسررترده ره حقوق و یا احسرراسررات دیگران دار

ریشتری دارند، معموال  شص ی  ضداجتماعی دارند و حلقه نزدیکان آنان رسیار محدود اس ،   پروایرفتارهای تکانشی و ری

و د  ندارکید أکنند، همیشرره رر رفتار اشررتباه تود تعنوان ارزاری ررای رسرریدن ره مزایا و منفع  اسررتفاده میدروغ گفتن رهاز 

رویکردهای  ،این اتتالالت .نگران نیسرتند ره دیگران یا ردمهاز هیچ   و د رفتار اشرتباه تود را توجیه کنندنکنحتی تالش می

مرحله تطرناک تودشریفتگی    ،درنهای   و زنی و حذف مصالفانها ررنسرب آن  نیترملموس که دنباپ داردره  ایشرناتتیروان

عوامل ناهمگون محیطی و   گونه ریان شرده اسر  کهاینها در ررتی از تحلیل  .یک سربک شرص ریتی تودمحور اسر    که  اسر  

گیری  منجر ره شرکل ،گرایانه و فقدان حمای  و محب  در زندگیاجتماعی دوران کودکی ررتی دیکتاتورها و نگرش سرلطه

حکوم ، را   هتا در دور هوی شرده و شرص ری  نارهنجار متأثر از گذشرته راعث شرددر  رنجوری و اضرطراب اسراسری  راون

 هدرنهای ، ضرعف شرص ریتی وی راعث شرد  .دنباپ سرلطه رر دیگران راشردرینی رهتودرزرگ  هدوسرتی و عقدتودشریفتگی، تملق

تبعاتی همچون   .های تارجی، دیکتاتوری را از سرقوط نجات دهدگیری از قدرت موجود داتلی و حمای  که نتواند را رهره

 یهاشرورشتشرون  راال در سرطح داتلی ررای کنترپ    ،طلبیجنگ  ،زنیوجود زندانیان مصالف سریاسری از طریق ررنسرب 

عنوان ارزاری ررای دروغ گفتن ره  پروا،فترارهای تکرانشررری و ریر  وجود  ،حلقره نزدیکران محردود که اغلرب فاسررردند ،احتمرالی

سریاسری و   ،تبعات اجتماعی ،تودشریفتگی فراتر از قانون رودن  ،عدم پایبندی ره قانون، رسریدن ره مزایا و منفع  شرص ری

را ره   یاناتواسرته  یهانهیهزره جامعه رقبوالند که حق را وی اسر  که   اتفاقا ت رمیمات اشرتباه سریاسری که  اقت رادی در نتیجه

 .دنراشمیشناتتی این اتتالالت روانی ترین تبعات جرماز کم ...و آوردیمرار  
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