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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
هدف پژوهش حاضرر رررسری تأثیرات جامعهشرناتتی رر رفتارشرناسری رهبران دیکتاتور سریاسری را تاکید رر آموزههای علوم
جنایی اسرر  .سررواپ پژوهش این اسرر

که آیا اسرراسررا رویکردها و مدپهای کنونی روانشررناسرری جنایی که پیامدهای

جامعهشرناتتی را نیز ره دنباپ دارد ،را در نظرگرفتن ظرفی

روانشرناسری سریاسری ،توانایی تحلیل و شرنات

دیکتاتورها را دارد یا تیر؟ ره نظر میرسررد را توجه ره ظرفی های اتتالالت تیپ هشرر
روانپریشری و ررونگرایی در نظریه آیزنک ،ظرفی

علمی شرنات

همچون وجود زندانیان مصالف سیاسی از طریق جنگطلبی ،تشون

شص ی

و رفتار

ایناگرام ،ررتی ت ررو رریات

ننین رسرتری را دارد .نتایج حاکی از آن اسر

که تبعاتی

راال در سطح داتلی ررای کنترپ شورشهای احتمالی،

حلقه نزدیکان محدود که اغلب فاسرردند ،وجود رفتارهای تکانش ری و ریپروا ،دروغ گفتن ره عنوان ارزاری ررای رس ریدن ره
مزایا و منفع

شص ی و ...از کمترین تبعات جرمشناتتی این اتتالالت روانی اس .

کلیدواژهها :دیکتاتوری ،روانشرناسری سریاسری ،روانشرناسری جنایی ،جرم ،جامعهشرناسری ،رهبران دیکتاتور سریاسری ،علوم
جنایی.
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مقدمه
واژه دیکتاتور ،در معنی امروزی اشاره منفی ره حکوم

مطلقه یا حکوم

استبدادی و فرمانروایی مطلق در یک کشور دارد.

در مفهوم سریاسری و رنارر تعریف و ضروار نوین جوامع انسرانی ،دیکتاتوری ره رژیمی نسرب
در دس

داده میشرود که تمامی قدرت

یک نفر یا یک گروه و یا یک حزب متمرکز راشد .این واژه در رسیاری از مواقع را ریرحمی و ستم همراه میشود.

واژه دیکتاتور از زران فرانسره ره فارسری راه یافته اسر  .در نظام جمهوری روم ،دیکتاتور فردی رود که رهطور موق
ایرال ها را در طوپ جنرگ ررعهرده داشررر

و مقرام او تنهرا ررای شرررش ماه رود .دیکتراتور فرد یرا نهادی اسررر

قدرت

که ارکسرررتر

دیکتاتوری را رهبری میکند .دیکتاتوری نیز تود انواع و اقسرررام دارد .یکی همچون دیکتاتوری در جمهوری روم راسرررتان
اس ر

که در موارد رحرانی ،ویژه و ضررروری ره یک نفر از اعضررای عالیرتبه پارلمان ررای مدت حداکثر شررش ماه «قدرت

دیکته کردن» داده میشد ،همه راید آن را اجرا میکردند و ا وال واژه دیکتاتوری از همینجا ناشی میشد (واژه دیکته کردن
میآید که معنای تکرار کردن دارد و ره مرور در زرانهای انگلیسرری و فرانسرره ره معنای اجبار کردن ،دسررتور دادن و فرمان
دادن تبدیل شرده اسر

 .ره همین ترتیب ،دیکتاتوری میتواند رهوسریله حزب و ایدئولوژی 3واحد تحمیل شرود .نوع دیگر

آن ،قدرت مطلقه اسر  .الزم و ضرروری اسر
احتمالی روحی و روانی شرص

که ررای شرنات

نظام سریاسری دیکتاتوری ،روحیات شرص ری و اتتالالت

دیکتاتور نیز مورد مطالعه قرار گیرد که ما رهدنباپ تحقق این مهم هسرتیم .سرؤالی که در این

مقاله در پی یافتن پاسررصی ررای آن هسررتیم این اسر

که آیا اسرراسررا رویکردها و مدپهای کنونی روانشررناسرری جنایی که

پیامدهای جامعهشررناتتی را نیز رهدنباپ دارد ،را در نظر گرفتن ظرفی
شرص ی

روانشررناسرری سرریاسرری ،توانایی تحلیل و شررنات

و رفتار دیکتاتورها را دارد یا تیر؟ ره نظر میرسد را توجه ره ظرفی های اتتالالت انیاگرام و روانپریشی ،نظریه

آیزنرک ظرفیر

علمی شرررنراتر

ننین رسرررتری را دارد کره ررا روش تو ررریفی -تحلیلی و گردآوری دادههرا از طریق منرارع

کتارصانهای و اینترنتی ،ننین فرآیندی تجزیهوتحلیل تواهد شررد .نکتهای که راید در اینجا از لحاظ پیشررینه پژوهشرری متذکر
شرد این اسر

که را توجه ره جسرتجویی که در منارع موجود داشرتیم اثری که رتواند از لحاظ مدپهای تاص روانشرناسری،

آنهم ره ررورت تطبیق حقوق و سرریاسرر  ،ره رررسرری رفتارهای حاکمان سرریاسرری رزردازد ،یاف

نشررد؛ هرنند آثاری

جسرتهوگریصته ره گوشرهای از موضروع پرداتتهاند که قاطبه منارع مطالعاتی و پژوهشری در این ت روص ره زران التین روده و
در رصش منارع قارل مشاهده میراشند.
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3.

رهیافت نظری تحلیل دیکتاتوریها
انیاگرام 4واژهای یونانی اس  ،تشکیل شده از دو رصش انیا 5ره معنای نُه و گرام 6ره معنای وجه ،مدپ و شکل .تس
نُهوجهیِ شررص ری

اسر

و طرحی اسر

انیاگرام،

که ره تبیین نُه مدپ ارتباطی انسررانها میپردازد .این واژه را در زران فارسری ره

شکلهای اناگرام ،انیاگرام و ایناگرام نیز مینویسند .7اگرنه منشأ و تاریصچه رسیاری از ایدهها و نظریههای مرتب را انیاگرام
شرص ری

مورد رحث اسر  ،اما نظریههای انیاگرام معا رر 8اسراسرا از آموزههای اسرکار ایکازو معلم روانی روحی رولیوی در

دهه  1950و روانپزشرک شریلیایی کلودیو مشرتق شرده اسر  .نظریههای نارانجو نیز از دهه  1970توسر ررتی از آموزههای
قبلی درراره شررص ری

مرروط ره جورج گورجیف و سررن

راه نهارم ،تح

تأثیر قرار گرفتند .رهعنوان یک نوعشررناسری،

انیاگرام نُه تیپ شرص ریتی را تعریف میکند (که گاهی اوقات انیاتایپ نامیده میشرود که را نقاط یک شرکل هندسری ره نام
انیاگرام نشرران داده میشررود ( . Ellis & et al.,2008, p.527این رویکرد روانشررناتتی در زمینههای تجاری ،معموال
رهعنوان یک نوعشناسی ررای ردس

آوردن رینش در مورد پویایی رینفردی در محل کار استفاده میشود .در معنوی  ،ریشتر

رهعنوان راهی ررای رسرریدن ره حاالت ررتر وجود ،ذات و اشررراق معرفی میشررود .هر دو زمینه میگویند که این رویکرد
میتوانرد رره تودآگراهی ،درک تود و تودسررررازی کمرک کنرد ،البتره در زمینرههرای دیگری نیز کرارررد فراوان دارد
( . Clarke,2004تحلیل روانسرنجی 9رسرمی محدودی از انیاگرام وجود دارد و پژوهشهای همتایی که انجام شرده اسر ،
رهطور گسرترده در جوامع دانشرگاهی مرروطه پذیرفته نشرده اسر
که عموما در یک نظریه شرص ری

( . Thyer & et al.,2015, p.49انیاگرام مفاهیمی را

پذیرفته شردهاند ،یکزارنه میکند .10درت روص این رویکرد تردید وجود دارد و توسر

ررتی از کارشناسان ارزیاری شص ی  ،رهعنوان شبه علم رد شده اس
که ایدههای مشررارهی را انیاگرام شررص ری
میزیسرته اسر  ،یاف

( . Wiltse & et al., 2011, p. 4پیشنهاد کردهاند

در کار اواگریوس پونتیکوس ،عارف مس ریحی که در قرن نهارم در اسررکندریه

میشرود .اواگریوس ،هشر ( 11افکار مرگبار ره اضرافه یک فکر فراگیر را شرناسرایی کرد و آن را عشرق

ره تود نامید .اواگریوس مینویسد« :اولین فکر از همه ،عشق ره تود 12اس » (. Harmless & et al.,2001, p.498

4.

Enneagram
. 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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کلودیو نارانجو 1932-2019( 13یک روانپزشررک شرریلیاییاال ررل رود که اولین رار در دورهای در آریکا ،شرریلی ،درراره
انیاگرام شرص ری

از ایکازو یاد گرف  .او سرز

شرروع ره توسرعه و آموزش درک تود از انیاگرام در ایاالت متحده کرد.

ایکازو ،نارانجو و سرایر معلمان انیاگرام را ره دلیل سروتتفاهمات و اسرتفادههای نادرس  14از انیاگرام انکار کرد ( . Ibidررای
اینکه درراره رفتارشرناسری روانی دیکتاتورهای سریاسری 15م رداقی رحث شرود ،راید ره شرر نمودار ذیل توجه کرد (دان،
: 1396

یکی دیگر از تیپهای شررص رریتی که در گروه غریزی و شررعوری قرار دارد ،تیپ هشرر  ،رهبر یا رئی

اسرر  .این تیپ

شرص ریتی رسریار مقتدر ،قوی ،تأثیرگذار ،را روار اجتماعی راال ،رانفوذ و ویژگیهای رئی مآرانه اسر  .تیپ رهبر میتواند ره
افراد دیگر انگیزه دهد .ره عقیده این گروه شرص ریتی ،زندگی عر ره مبارزه اسر

که راید رر همه نیز مسرل و نیره شروند.

آنها این قدرت و توانمنردی را دارند تا نالشهای پیشرو را رردارند .قدرت و انرژی آنها فوقالعراده اسررر

رهگونهای که

تسرتگیناپذیرند ،اما این انرژی فوقالعاده اگر ارزشها و معیارهای قارل قبولی نداشرته راشرد میتواند اثرات سروئی در جامعه
و زندگی رهجای رگذارد .او یک تیپ هشر

اسر

که عقاید او در جامعه اثرات سروئی را ره همراه تواهد داشر  .پ

تیپ هشرر ها نتوانند انرژی فوقالعادهشرران را مدیری

اگر

و کنترپ کنند ،موجب رفتارهای تصریبگر در دنیا میشرروند .این

اشررصاص اگر کاری را انجام دهند همه جوانبش را در نظر میگیرند ،نون اعتقاد دارند این اسررتاندارد و راورشرران اسرر ،
13.

Claudio Naranjo
Misuse
15. Psychological Behavior of Political Dictators
14.
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درحالیکه ممکن اسر

تیلی از وق ها این اسرتاندارد درسر

شروند و راقدرت رر شررای نیره شروند .البته راید گف

نباشرد .رهبرها معتقدند که در میدان مبارزه راید حتما پیروز

همین تیپ شرص ری  16که میتواند نفوذ زیادی رر دیگران داشرته

راشرد ،در شررای مثب

و تأثیرگذار توب میتوان او را رهعنوان یک رهبر دیکتاتور را کاریزمای قوی دید .حاپ پرسرشری که

مطر میشرود این اسر

که آیا همه رهبران دیکتاتور 17در حوزههای مصتلف اعم از سریاسری ،اقت رادی و اجتماعی یا در هر

جای دیگر ،تیپ هش

محسوب میشوند؟ راید رگوییم تیر ،هر تیپ شص یتی میتواند رهبر شود و ویژگیهای رهبری را

کسرب کند .هر تیپ شرص ریتی اگر در هر موقعیتی قرار رگیرد که ره دیگران انگیزه داده و آنها را ررای انجام کاری سروق
دهد ،در آن لحظه یک تیپ هش

محسوب میشود.

مفهومشناسی نظام سیاسی دیکتاتوری 18و مختصات آن
از نظر لغوی دیکتاتوری سریطره ،تودرأیی ،اسرتبداد ،مطلقالعنانی عمل دیکتاتور و حکوم
ردون اینکه مالزم رضای
اراده یک شرص
شرکلی از حکوم
دس

مردم راشد .این ا طال از دوره رومیها سارقه دارد .حکوم های دیکتاتوری اعم از اینکه تح

یا گروه یا طبقه (حزب ،ارتش ،پرولتاریا راشرند ،عمال در دسر
اسر

مطلقه فرد یا گروه یا طبقه اسر

یک شرص

که توسر یک رهبر (دیکتاتور یا گروهی از رهبران مشرص

رهبر قرار دارند .دیکتاتوری

میشرود که قدرت حکوم

را در

و تحمل اندک یا ردون کثرتگرایی سیاسی 19یا رسانههای مستقل را دارند .در

دارند که ره مردم وعده داده شده اس

اکثر حکوم های دیکتاتوری ،قانون اسرراسرری کشررور ره شررهروندانش حقوق مسررلّم و انتصارات عادالنه را وعده میدهد.
ازآنجاییکه دموکراسری شرکلی از حکوم

اسر

میکنند از طریق انتصارات دورهای رقارتی (در

که در آن کسرانی که حکوم

سراپ انتصاب میشروند ،لذا دیکتاتوریها دموکراسری نیسرتند ( . Ezrow,2011البته ررتی از دیکتاتورها نیز ره نحوی را
انجام انتصارات فرمایشری و فرمالیته و معموال را آمار راال در انتصارات یکطرفه و مهندسریشرده ره پیروزی میرسرند که این
امر را دموکراسرری واقعی در تضرراد و تعارم کامل اسرر  .20را ظهور قرنهای  19و  ،20دیکتاتوریها و دموکراسرریهای
مشرروطه رهعنوان دو شرکل ا رلی حکوم

در جهان ظهور کردند و رهتدریج پادشراهیهایی را قدرت سریاسری قارل توجه را

16.

Character Brigade
Dictator Leaders
18. Dictatorship Political System
19. Political Pluralism
که در آن قدرت ره مردم تعلق دارد و حاکمان از طریق
17.

 .20از سوی دیگر ،دموکراسی که ره طور کلی را مفهوم دیکتاتوری مقایسه میشود ،شکلی از حکوم
انتصارات رقارتی انتصاب میشوند .جه

اس

مطالعه نگاه کنید ره:

-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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حذف کردند که گسررتردهترین شررکل حکوم

در دوران ماقبل ررنعتی رود .رهطور معموپ ،در یک رژیم دیکتاتوری رهبر

کشرور را عنوان دیکتاتور شرناتته میشرود ،اگرنه عنوان رسرمی آنها ممکن اسر
مشرترکی که دیکتاتوری را مشرص

میکند ،رهرهگیری از شص ی

ریشرتر نیزی شربیه ره رهبر راشرد .جنبه

قوی آنها اس  ،معموال را سرکوب آزادی اندیشه و ریان

تودهها ،رهمنظور حفظ ررتری ( Cassinelli,1960, p. 68و ثبات کامل سیاسی و اجتماعی دیکتاتوریها و جوامع توتالیتر
عمومرا از تبلیغرات سررریراسررری ررای کراهش نفوذ طرفرداران سررریسرررتمهرای حکومتی جرایگزین این نوع اسرررتفراده میکننرد
( . Tucker,1965, p.83دیکتاتوری عمدتا رهعنوان شرکلی از حکوم

تعریف میشرود که در آن قدرت مطلق در دسرتان

یک رهبر (که معموال رهعنوان دیکتاتور شرناتته میشرود  ،یک راشرگاه کونک یا یک سرازمان دولتی ،متمرکز اسر
آن از رین رردن پلورالیسرم سریاسری اسر
جردیردتری از حکومر

که هدف

و رسریج غیرنظامی ره نوعی میتواند شرکل رگیرد ( . Olson,1993, p. 76شرکل

(کره در اوایرل قرن ریسرررتم رره وجود آمرد کره معموال ررا مفهوم دیکتراتوری مرتب اسررر  ،را عنوان

توتالیتاریسرم شرناتته میشرود؛ مشرص ره آن وجود یک حزب سریاسری واحد و رهطور تاص ،یک رهبر قدرتمند (الگوی
واقعی اس

که ررجستگی شص ی و سیاسی تود را تحمیل میکند .دو جنبه اساسی که ره حفظ قدرت کمک میکند ،یک

همکاری پایدار رین دول

و نیروی پلی

و یک ایدئولوژی رسریار توسرعهیافته اسر  .دول  ،کنترپ کامل ارتباطات جمعی و

سازمانهای اجتماعی و اقت ادی را در اتتیار دارد ( . McLaughlin,2010, p.463
ره گفته هانا آرن  ،توتالیتاریسرم شرکلی جدید و افراطی از دیکتاتوری اسر
اسر

که از افراد اتمیزهشرده و منزوی تشرکیل شرده

( . Taylor, 2001, p.179عالوه رر این ،او تأیید کرد که ایدئولوژی نقش ا رلی را در تعیین نگونگی سرازماندهی

کل جامعه ایفا میکند .ره گفته دانشررمند علوم س ریاس ری توان لینز ،تمایز رین یک رژیم اسررتبدادی و یک رژیم توتالیتر این
اسر

که یک رژیم اسرتبدادی رهدنباپ تفه کردن سریاسر

رسر ریج سر ریاسر ری تودهها اسر ر

و رسریج سریاسری اسر  ،اما توتالیتاریسرم رهدنباپ کنترپ سریاسر

و

( . Guthrie,1999, p.91را این حاپ ،یکی از جدیدترین طبقهرندیهای دیکتاتوری،

توتالیتاریسررم را رهعنوان شررکلی از دیکتاتوری معرفی نمیکند .مطالعه راررارا گدس رر این موضرروع تمرکز دارد که نگونه
روار نصبگان رهبر و نصبگان توده رر سریاسر های اقتدارگرا تأثیر میگذارد .گونهشرناسری او ،نهادهای کلیدی را مشرص
میکند که سرریاسرر

نصبگان را در دیکتاتوریها سرراتتار میدهند (یعنی احزاب و ارتش  .این مطالعه رراسرراس و رهطور

مسررتقیم را ررتی از عوامل مانند سررادگی طبقهرندیها ،کارررد فراملی ،تأکید رر نصبگان و رهبران و ادغام نهادها (احزاب و
ارتش رهعنوان محوری ررای شرکل دادن ره سریاسر

اسر

( . Ibidدر نهای  ،دیکتاتورهای نظامی را توضریح تواهیم داد.

دیکتاتوریهای نظامی ،رژیمهایی هستند که در آن گروهی از افسران قدرت را در دس

دارند و تعیین میکنند که نه کسی

کشور را رهبری و رر سیاس ها اعماپ نفوذ کند .نصبگان سطح راال و یک رهبر ،اعضای دیکتاتوری نظامی هستند.
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دیکتاتوریهای نظامی توسرر یک ارتش حرفهای رهعنوان یک نهاد ،مشررص

میشرروند .در رژیمهای نظامی ،نصبگان را

نظامی مینامند که معموال افسران ارشد (و اغلب دیگر افسران سطح راال در ارتش هستند (. Ibid

اعضای حکوم

مفهومشناسی روانشناسی سیاسی و جرائم ناشی از آن
روانشرناسری سریاسری یک رشرته دانشرگاهی رینرشرتهای اسر

که ره درک سریاسر  ،سریاسرتمداران و رفتار سریاسری از منظر

روانشرناتتی و فرآیندهای روانشرناتتی را اسرتفاده از دیدگاههای سریاسری -اجتماعی اتت راص داشرته و آن را شرر میدهد
( . Mols & et al.,2018, p.142رارطه رین سیاس
لنزی ررای درک سریاسر

و سریاسر

و روانشناسی دوسویه در نظر گرفته میشود ،روانشناسی رهعنوان

رهعنوان لنزی ررای درک روانشرناسری اسرتفاده میشرود .روانشرناسری سریاسری رهعنوان یک

رشته رینرشتهای از طیف گستردهای از رشتهها ازجمله انسانشناسی ،اقت اد ،تاریخ ،روار رینالملل ،روزنامهنگاری ،رسانه،
فلسفه ،علوم سیاسی ،روانشناسی و جامعهشناسی وام گرفته اس  .هدف روانشناسی سیاسی 21درک روار متقارل رین افراد
و زمینههایی اسر

که تح

تأثیر راورها ،انگیزه ،ادراک ،شرنات  ،پردازش اطالعات ،راهبردهای یادگیری ،اجتماعی

شردن22

و شررکلگیری نگرش اس ر  .نظریه و رویکردهای روانشررناس ری س ریاس ری 23در زمینههای رس ریاری ازجمله نقش رهبری،
سریاسرتگذاری داتلی و تارجی ،رفتار در تشرون

قومی ،جنگ و نسرلکشری ،پویایی و تعارم گروه ،رفتار نژادپرسرتانه،

نگرش و انگیزه رأی دادن ،رأیگیری و نقش رسرانههای ناسریونالیسرم و افراطگرایی سریاسری اسر

( Cottam & et al.,

 . 2010رشرته روانشرناسری سریاسری رهطور رسرمی در طوپ جنگ فرانسره و پروس و انقالب سروسریالیسرتی ،را ظهور کمون
پاری

معرفی شد (. Monroe,2002, p.71

ا رطال روانشرناسری سریاسری اولین رار توسر آدولف راسرتیان قومشرناس در کتاب انسران در تاریخ ( 1860معرفی شرد.
فیلسروف هیزولی
مورد تأسری

تین ،رنیانگذار آن  ،24نظریههای راسرتیان را در آثارش را عنوان ریشرههای فرانسره معا رر ،ررای ایدههایی در

و توسرعه جمهوری سروم رهکار ررد .امیل رومی کاشرف مشرهور مفاهیم اجتماعی ،سریاسری و جغرافیایی تعامالت

ملی رود که آثار مصتلفی در زمینه روانشرناسری سریاسری ازجمله روانشرناسری سریاسری مردم انگلی

و مردم آمریکا ارائه کرد

(. Rudmin,2005, p.6
ویلفردو پارتو ،را الهام از مفاهیم موسرکا ،ظهور و سرقوط نصبگان و سریسرتم سروسریالیسرتی ،25ره رشرته روانشرناسری سریاسری و
نظریهپردازی در مورد نقش طبقات و سریسرتمهای اجتماعی کمک کرد .کار او ذهن و جامعه یک رسراله جامعهشرناسری ارائه
21.

Political Psychology
Socialize
23. Political Psychological Approaches
24. Ecole Libre de Sciences Politiques
25. Socialist System
22.
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میدهد ( . Van Ginneken,1988, p.9مطالعه شرص ری  26در روانشرناسری سریاسری ،رر تأثیرات شرص ری
ت رمیمگیری و پیامدهای شرص ری

تودهای 27رر مرزهای رهبری متمرکز اسر  .رویکردهای کلیدی شرص ری

رهبری رر
مورد اسرتفاده

در روانشرناسری سریاسری ،نظریههای روانکاوی ،نظریههای مبتنیرر ویژگی و نظریههای مبتنیرر انگیزه هسرتند .مک

گوایر 28

سه مرحله گسترده را در توسعه روانشناسی سیاسی شناسایی میکند .این سه مرحله عبارتند از:
الف ع ر مطالعات شص یتی در دهههای  1940و  1950تح

سلطه روانکاوی؛

ب دوران نگرشهای سرریاسرری 29و مطالعات رفتار رأیدهی در دهههای  1960و  ،1970را محبوری
منطقی» 30مشص

مفروضررات «انسرران

میشود؛

ج دورهای از دهه  1980و  1990که رر راورهای سریاسری ،31پردازش اطالعات و ت رمیمگیری متمرکز روده و رهطور تاص
ره سیاس

رینالملل میپردازد (. Houghton, 2015

انگیزه رین یک رهبر و کسرانی که رر آنها حکوم
ررهجرای ویژگیهرای ثرارر  ،ررا موقعیر

و زمران پ

میکند ،راید را موفقی

سرازگار راشرد .نشران داده شرده اسر

که انگیزهها

از آترین تحقق هردف مرتب هسرررتنرد ( Sears, Huddy & Jervis,

 . 2003, p.132امروزه روانشررناسرری سرریاسرری رهعنوان حوزهای جدید و میانرشررتهای از علوم اجتماعی را هدف تحلیل
رفتارهای سریاسری رهبران ،شرص ری های سریاسری ،گروهها و افراد رراسراس نظریهها و مفاهیم آن ،ره درک عمیقتر رفتارهای
سریاسری کمک شرایانی کرده اسر  .این حوزه درررگیرنده نظریاتی در راب رفتارهایی نظیر رأی دادن ،سریاسر های نژادی،
نسرلکشری (ژنوسراید  32،قومی  ،ناسریونالیسرم ،افراطگرایی سریاسری ،جنگ و رازدارندگی 33و ...میراشرد .رراسراس مطالعات
انجام شرده میتوان تمام نظریههای روانشرناسری سریاسری را ره دو دسرته عمده تقسریم کرد ،یکی نظریههایی که رر فرد و نقش
او تأکید دارند و دیگری نظریههایی که روانشرناسری را در قالب جمعی رهکار میگیرند (شرریع نیا و دیگران ،1390،ص. 93
در اینجا سرعی میشرود از طریق رویکردهای روانشرناتتی ره حکوم های دیکتاتوری پرداتته شرود .جرائمی که ناشری از
نوع حکوم های دیکتاتوری اس

قطعا رارطه معناداری را این رویکردهای روانشناتتی دارد.

26.

Personality Study
Mass Character
28. Mc Guire
29. Political Attitudes
30. Logical Human
31. Political Beliefs
32. Genocide
33. War and Deterrence
27.
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رفتارشناسی دیکتاتور روانپریشی

34

یکی از رویکردهای رفتارهای روانپریشری از نظر فروید در توضریح رفتارهای جنایی ،نیزی رهجز این نیسر

که وی انسران

را نوعا دارای فطرتی ضرداجتماعی معرفی کرده اسر  ،معموال افراد تود را در تعارم را رویکردها و تواسرتههای اجتماعی
قرار میدهند (دادسررتان ،1389،ص . 71در مورد ننین افرادی راید گف

در اقدامات تود همراه کنند 35که اتفاقا این ویژگی یکی از رویکردهایی

هسرتند و رهراحتی میتوانند دیگران را ررای شررک
اسر

که میتواند دیکتاتورها را در جه

ره رسریج تودهها 37معروف اسر

این افراد در رهرازیگرفتن دیگران رسرریار اسررتاد

نیل ره اهداف سریاسری و امنیتی 36تود ،رسریار فراتر از ت رور کمک کند که معموال

و رناره فشرارهای دیکتاتور معموال در راسرتای تواسرتههای دیکتاتوری ،38حزب وی و منافع

ترسریمی وی گام ررمیدارند که را مطالعه و مرور اکثر دیکتاتوریها ردین نکته میتوان پی ررد .39کولیچ و سرگاپ دو روانکاو
در سراپ  2009طی پژوهشهایی که در زمینه شرص ری

روانی سره دیکتاتور معروف یعنی هیتلر ،ردام و ...انجام داده رودند،

فرضریهای ره نام «شرِش رزرگ» را مطر کردند که شرامل ریماریهای روانی پارانوئید ،40تودشریفتگی ،ضرداجتماعی ،سرادیسرم،
اسرررکیزوفرنی و زیرشررراتره اسرررکیزوفرنیرکگونره رود .آنهرا معتقرد رودنرد کره اکثر دیکتراتورهرا حرداقرل رره نهرار مورد از این
ریماریها مبتال هستند .همچنین این افراد ممکن اس
روده اسر

ره شیوهای رئی مآرانه یا ررتریجویانه رفتار کنند که ره نفع کشورشان

و اینکه حتی میتوانند پیشرینی توری در زمینه عملکرد شرغلی و زندگی مسرتقل تود داشرته راشرند .اما سره نکته

مهم را راید در نظر گرف  .اولین نکته که مهمترین آن اسر  ،این اسر
درراره دیکتاتورها ،فق مصت

که دانسرتن « ِشرش رزرگ» اتتالالت شرص

ریتی41

این قشررر نیسر  .تعداد زیادی از مردم را کل یا ررتی از این موارد دسر رهگریبان هسررتند

Psychosis
 .35نگاه کنید ره :مقاله محمد والی پور را موضوع شص ی

34.

ضد اجتماعی .قارل دسترس در:

-http://www.drvalipour.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=2419
36. Political and Security Goals
37. Mobilize the Masses
38. Demands of Dictatorship
 .39ره عنوان مثاپ در ت وص عراق :شاته عراقی حزب رعث در ساپ  1968را کودتایی ره قدرت رسیده و از فوریه این ساپ پسوند عراق را از نام تود حذف کرد
و نامی دقیقا مشاره نام حزب ا لی رعث یعنی حزب رعث عرری سوسیالیستی ررای تود ررگزید .این حزب تا ساپ  2003قدرت را در عراق در اتتیار داش

و در

این ساپ را حمله ائتالف رینالمللی ره رهبری آمریکا از قدرت ساق شد .مبانی نظری این حزب رر پانعرریسم ،نوسازی اقت ادی و سوسیالیسم استوار رود .دام
حسین تکریتی از اواتر دهه  1950یکی از اعضای ررجسته حزب رعث محسوب میشد که در  1979رهطور رسمی قدرت را در عراق ره دس
حکوم

وی در ساپ  ،2003فعالی

این حزب در عراق هم غیرقانونی اعالم شد .حزب رعث عراق پ

ساپ  2003( 1382م قدرت را از دس

گرف  .را سقوط

از حمله نظامی ایاالت متحده آمریکا و متحدانش ره عراق در

داد و دام حسین در دادگاه عالی عراق محاکمه و ره جرم جنایات علیه مردم عراق ره اعدام را نوره دار محکوم گردید و

در تاریخ  10دی  1385در رغداد اعدام شد.
Paranoid Mental Illness
Personality Disorders
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40.
41.

ردون آنکره ررررفا دیکتراتور راشرررنرد ،ماننرد قاتالن .ریماریهای روانی 42در تالت وجود ندارد اما هر دو در یرک زمان و یرک
مکان رخ میدهد .دومین نکته مرروط ره تع ربات فرهنگی 43اسر  ،اینکه تع ربات فرهنگی تا نه حد در توسرعه شرنات

44

این اتتالالت کمک کرده اسر  .آدولف هیتلر ،مائو تسره تونگ (یا تسره تونگ  ،یوزف اسرتالین ،45پل پوت 46و نامهایی مانند
اینها تصیالت فرهنگی ما را تسررصیر میکنند .این افراد طبق همه گزارشهای موجود ،دیکتاتورهای تمامی تواه 47رودند که
ررهدنبراپ حفظ کنترپ کرامرل رر دولر هرا و جمعیر هرای مرروطره از طریق روشهرای رادیکراپ ،48ازجملره قترل و زنردانی کردن
سریسرتماتیک 49همه کسرانی رودند که در ررارر آنها ایسرتاده رودند .در ررتی موارد ،وحشر
قدرت را حفظ کنند و نام آنها ررای همیشره در کتابهای تاریخ ما ثب
ریش از یک میلیون مرگ اسر

آنها ره آنها کمک کرد تا سراپها

شرود .هریک از نامهای ذکر شرده در راال ،مسرووپ

و حتی آن دسرته از شرهروندانی که توششران

رودند که از سرلطن

جان سرالم ره در ررده

رودند ،در ترس مداوم از مرگ ،کار اجباری یا شرکنجه زندگی میکردند .رهبران دیکتاتوری مانند اینها ،نشراندهنده پتانسریل
شرردید ظرفی

انسررانی ررای شررر هسررتند و علیرغم قدرت مطلق ظاهری آنها در حوزههای قدرت فردی تود ،این افراد

همچنین از اضرطراب مفرط رنج میررند 50که این اضرطراب ریشرتر در مورد ترسهای پارانوئیدی از قیام و یا ترور میراشرد؛
رهعنوان مثاپ:
الف

ردام حسرین سرطحی از پارانویا را ره نمایش گذاشر  ،رهطوری که هر روز نندین وعده غذایی ررای او در سررتاسرر

سررررزمین عراق آماده میکردند تا مطمون شرررود هیچک

نمیداند کجا غذا میتورد .او حتی تا آنجا پیش رف

که از ردن

دورل تغییریافته توسر جراحی اسرتفاده کرد .ره نظر نمیرسرد این رفتار را آنچه که از دیکتاتورها میشرناسریم همسرو نباشرد.
ننین افرادی نهتنها از قدرت گسرترده و دنیای واقعی ررتوردارند ،رلکه تعداد زیادی از این افراد محیطی فرهنگی و سریاسری
را نیز حفظ کردند که ره توهمات رزرگ در مورد اهمی

تود ،دامن زد .رهعنوان مثاپ ،ررردام حسر رین تود را ناجی مردم

عراق میدانسر  .او سراپها از سریسرتم سریاسری عراق عبور کرد تا اینکه توانسر

را تسرلیحات قوی ،راه تود را ره قدرت

ررساند (. Fang,2004
ب معمّر قذافی زمانی تود تاج پادشاهی شاهان 51آفریقا را ررعهده داش

(. Time,2011

42.

Mental Illnesses
Cultural Prejudices
44. Cognition Development
45. Joseph Stalin
46. Paul Pot
47. Totalitarian Dictators
48. Radical Methods
49. Systematic Imprisonment
50.See Article: Seth Davin Norrholm and Samuel Hunley)2017(, The Psychology of Dictators: Power, Fear, and Anxiety:
available in: https://www.anxiety.org/psychology-of-dictators-power-7fear-anxiety
51. King of Kings
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ج کیم جونگ ایل ،رهبر سرارق کره شرمالی و پدر رهبر کنونی کیم جونگ اون ،در حین پرواز ننان ترسری از ترور نشران داد
که منح را از طریق یک قطار زرهپوش سفر میکرد ،ازجمله زمانی که تا مسکو میرف .
د یرک دیکتراتور ررمره ،52آنقردر نگران مراهیر

تود رود کره زمرانی پرایتصر

ضرررعیف حکومر

ررمره را رره مکرانی دورافتراده در

جنگل ردون آب و ررق منتقل کرد.
اینها نمونهای از رفتارهای روانپریشری ررتی از این افراد اسر

( . Pollard,2011را کماپ تعجب ،تودشریفتگی میتواند

ره توضریح رفتار مضرطرب دیکتاتورها 53نیز کمک کند .محققان دو شرکل از تودشریفتگی را شرناسرایی کردهاند :تودشریفتگی
رزرگ و تودش ریفتگی آس ریبپذیر ( . Wink,1991اگرنه تودش ریفتگی رزرگ را تمام آن نیزی که ممکن اس ر
تودشریفته انتظار داشرته راشرید مرتب اسر
ناامن» همراه اس ر

از یک

(مثال رزرگنمایی و پرتاشرگری  ،اما تودشریفتگی آسریبپذیر 54را «رزرگگویی

که ره نظر میرسررد راعث ایجاد حال

تدافعی شرردید و احسرراس ریکفایتی میشررود ( Miller & et

 . al.,2011, p.1013ره نظر میرسد تو یفات اتتالپ شص ی

تودشیفته 55یادآور آن نیزی اس

که ما از دیکتاتورها

میشرناسریم .نهتنها دیکتاتورها معموال الگوی فراگیر رزرگواری را نشران میدهند ،رلکه تمایل دارند را کینهتوزی رفتار کنند که
اغلب در اتتالپ شرص ری

تودشریفته 56مشاهده میشود .ررای مثاپ ،در آزمایشهای روانشناتتی معروف ،محققان دریافتند

که افراد رسریار تودشریفته ره احتماپ زیاد سرعی در تنبیه افرادی دارند که کارشران را منفی ارزیاری میکنند ( & Bushman
 ، et al., 1998, p.219حتی زمانی که فرد تودشریفته معتقد اسر

که شروکهای الکتریکی 57دردناکی را اعماپ میکنند

( . Twenge & et al., 2003, p.216تحقیقات جدید در این ت رروص نشرران میدهد که پ
تودشریفته پرتاشرگری ریشرتری حتی نسرب

از ارزیاری منفی ،افراد

ره افرادی که ره رازتوردها مرتب نیسرتند و ررطی ره آنها ندارد ،نشران میدهند

(. Reidy & et al,2007, p.1244

52.

Than Shwe
Anxious Behavior of Dictators
54. Vulnerable Narcissism
55. Narcissistic Personality Disorder
56. Narcissistic Personality Disorder
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رفتارشناسی دیکتاتوری در نظریه آیزنک
رراسراس نظریه آیزنک  58که از ویژگیهای سریسرتم ع ربی مرکزی و تودمصتار که تفاوتهای شرص ریتی افراد را ره نوعی
تبیین میکند ،کنشهای سریسرتم ع ربی هر فرد همانند ت رو ریات شرص ریتی وی جنبه منح رر ره فرد دارد؛ رنارراین میتوان
فرم کرد ررتی از سریسرتمهای ع ربی ره عل

واکنشپذیری ،حسراسری

و تحریکپذیری ،را احتماپ ریشرتری زمینه ارتکاب

جرم را داشرته راشرند (نقل از دادسرتان ،پیشرین . 109-106 ،این ویژگیها ره نوعی را شرص ری های دیکتاتورها همصوانی
جدی دارد ،هرنند رراسراس این نظریه ،تقسریمرندیهایی از سروی نگارنده اعالم شرده اسر

که ره شرر شرکل ذیل میراشرد

(دادستان: 1389 ،

.58

ره نظر آیزنک ،شص ی

انسان تشکیالتی دارد که را در نظر گرفتن سلسله مراتب میتوان گف

پایینتر از آن فات قرار دارند .پایینتر از این سطح پاسخهای عادت شده و در آترین سطح شص ی
دارند .در سطح تیپها ،شص ی

که تیپها در سطح رسیار عمومی و کلی مطر هستند .در سطح
پاسخهای تاص که همان رفتارهای قارل مشاهده هستند قرار

در سه رعد کلی مورد رررسی قرار میگیرند .این سه رعد عبارتند از «روان نژندی گرایی»« ،ررونگرا درونگرایی» و «روان پریشی».

تحقیقات آیزنک ریشتر در دو رعد اوپ روده اس .
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در تحلیل رفتار دیکتاتورها معموال میتوان ره درونگرایی قائل رود ،نراکه این افراد تح

تأثیر سرریسررتم ع رربی مرکزی

هسرتند .اسرتعداد سررشرتی آنها ررای تحریکپذیری زیاد اسر  .احسراسرات تود را رهتوری مهار میکنند و معموال کوشرش
میکنند تا از تحریکات ،تغییرات و رسیاری از فعالی های اجتماعی اجتناب کنند .توددار ،آرام و محتاط هستند .قارل اعتماد
و غیرپرتاشرگرند و ررای هنجارهای اتالقی ارزش زیادی قائلند .کمتر معتاد ره دود هسرتند .میزان هوشرشران راالسر  .قدرت
ریانشرران عالی اس ر  .معموال در کارها دقیق هسررتند ،ولی ررای کارهایی که انجام میدهند رهقدر کافی ارزش قائل نیسررتند.
گرایش ره احسرراس حقارت در آنها زیاد اسرر

و ررای ارتال ره دلواپسرری ،افسررردگی و وسررواس آمادگی ریشررتری دارند

(قلیزاده ،1376،ص. 117
پ

اگر رصواهیم دیکتاتورها را رراساس این نظریه مورد تجزیهوتحلیل قرار دهیم ،راید رگوییم که این نوع شص ی

سیاسی

ریتوجهی گسرتردهای ره حقوق و یا احسراسرات دیگران دارند ،از اقدامات تود احسراس ناراحتی یا عذاب وجدان ندارند،
و رفتارهای تکانشری و ریپروای 59ریشرتری دارند ،معموال شرص ری

ضرداجتماعی دارند و حلقه نزدیکان آنان رسریار

محدود اسر  ،از دروغ گفتن رهعنوان ارزاری ررای رسریدن ره مزایا و منفع

اسرتفاده میکنند ،همیشره رر رفتار اشرتباه تود

تشرون

تأکید دارند و حتی تالش میکنند رفتار اشررتباه تود را توجیه کنند و از هیچ رردمهای ره دیگران نگران نیسررتند .اگر سرریر
زندگی دیکتاتورها را مورد مطالعه قرار دهیم ،این ویژگیها کامال محسوس هستند.

رفتارشناسی برچسبزنی و حذف مخالفان
یکی از رویکردهای رسریار معمولی در نظامهای سریاسری دیکتاتوری ،ررنسربزنی سریاسری و درنهای

حذف مصالفان رهعنوان

یکی از رویکردهای ارتدایی در این نوع از نظامهاس  ،نراکه طبق رویکردهای قبلی روانشناتتی که مطر کردیم ،رراساس
ت ررو رریات روانپریش ری دیکتاتورها معموال افرادی ضررداجتماعیاند 60که در نظریه آیزنک نیز ره ررراح
تشررون

ذکر گردید؛

و رفتارهای تکانشرری و ریپروا ،حلقه نزدیکان محدود ،ریتوجهی گسررترده ره حقوق و یا احسرراسررات دیگران،

منفع طلب و توجیه اشرتباهات رراسراس راهبردهای شرص ری نه منافع ملی ،انزوای اجتماعی ،تفسریر قوانین ره نفع تود و
اینکه تود را راالتر از قوانین میدانند ،را این وضررعی
کند ،مصالف اس

هرک

مصالف عقاید آنها راشررد و تالف ا رروپ ترسرریمی حرک

و سریعا ررنسبزنی میگردد .در تشریح این نظریه راید گف

این نظریه معتقد اس

که انحراف در یک

عمل ذاتی نیسرر  ،رلکه رر تمایل اکثری ها ررای ررنسرربگذاری منفی 61ره اقلی ها یا کسررانی که از هنجارهای فرهنگی
اسررتاندارد تلقی میشرروند ،تمرکز دارد ( . Mead & et al., 2013این نظریه در دهههای  1960و  1970ررجسررته رود و
59.

Impulsive and Reckless Behaviors
Characteristics of Psychosis
61. Negative Labeling
60.
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ررتی از نسرصههای ا رال شرده این نظریه توسرعه یافتهاند و در حاپ حاضرر هم محبوب هسرتند .اَنگ رهعنوان یک ررنسرب
منفی قوی تعریف میشرود که هوی

اجتماعی فرد 62را تغییر میدهد ( . Macionis & et al.,2010نظریه ررنسربزنی

تود را نندان را نقشهای طبیعیای که زندگی ما را میسازند درگیر نمیکند ،رلکه را آن دسته از نقشهای تاص که جامعه
ررای رفتار انحرافی مهیا میکند و نقشهای انحرافی ،ننگین یا ننگ نامیده میشوند ،درگیر اس  .نقش اجتماعی ،مجموعهای
از انتظارات ما در مورد یک رفتار اسر

و ررای سرازمان و کارکرد هر گروه یا جامعه ضرروری اسر

( . Ibidاینجاسر

که

ردین نکته میرسریم که دیکتاتوریها در راسرتای منافع شرص ری تود رر افراد مصالف ررنسرب سریاسری 63میزنند تا ره نوعی
در جرامعره هویر

ا رررلی را از آنهرا رگیرنرد و ررا یرک هویر نراسرررازگرار معرفی نمراینرد .اینکره آیرا نقض یرک قراعرده موجود

ردنامکننده تواهد رود یا نه ،ره اتالق یا اعتقادی رستگی دارد که آن قاعده رازنمایی میکند .در اینجا ننین میتوان گف
ررتی اَنگزنیها معموال نتیجه قوانین وضرعشرده از سروی دیکتاتور علیه رفتار مصالف اسر

که

که در طوپ زمان ره نقشهای

انحرافی مرتب را این رفتارها انجامیده اسرر  .کسررانی که این نقشها ره ایشرران اتت رراص مییارد ،رهتدریج رهعنوان افراد
دارای انسرانی
از مصالف

و قارلی

اعتماد کمتر شرناتته تواهند شرد .نقشهای انحرافی منبع کلیشرههای منفیای هسرتند که ره حمای

جامعه را رفتار گرایش دارند .درنهای

ره مک کارتیسرم میرسریم ،مکتب سریاسری ایجادشرده رهوسریله جوزف مک

کارتی ( 1957 - 1908سرناتور آمریکایی ،که رراسراس ررنسرب زدن ره مصالفان سریاسری رهویژه روشرنفکران جه

ریاعتبار

کردن آنان در نزد توده مردم ره رهانه پیشررگیری از نفوذ کمونیسررم ،شررکل گرف  .این مکتب رارها در دیکتاتوریها رهعنوان
یک رویکرد تقریبا همیشه در دسترس ،قارل مشاهده اس .

خودشیفتگی گاف کنیزلی دیکتاتورها در سیاست
تودش ریفتگی یک سرربک شررص ریتی تودمحور اس ر
نیازهای تود مشرص

که رهعنوان عالقه مفرط ره ظاهر ردنی و مشررغولی

میشرود که اغلب ره هزینه دیگران میپردازد .64طبیع

انسران این اسر

که تا حدی تودتواه راشرد.

رین تودشیفتگی سالم ،تودشیفته و دشوار رودن و داشتن یک ریماری روانی پاتولوژیک مانند اتتالپ شص ی
تفاوت معناداری وجود دارد ( . Brunilda,2020ارنس ر
تفسریر کرد .وی آن را عقده تدا رهعنوان یک نق
مهم ،را اعتماد ره نف

ریش از حد ره
تودشیفته 65

جونز 1913( 66اولین کس ری رود که تودش ریفتگی افراطی 67را

شررص ریتی نامید .او افراد دارای عقده تدا را افرادی گوشررهگیر ،تود

ریش از حد غیرقارل دسرترس ،تحسرین ررانگیز ،نمایشگرا و دارای تصیالت قادر مطلق و دانای مطلق
62.

Individual Social Identity
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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تو ریف کرد .او مشراهده کرد که این افراد نیاز زیادی ره نیزهای منح رر ره فرد دارند ( . Ernest,2007, p.472قطعا
تودشریفتگی در اتالق سریاسری 68راعث سرقوط و از رین رفتن اسر  .اولین رُعد تودشریفتگی سریاسری مرروط ره این اسر

که

هر کسری تحلیل تود را رهترین تحلیل رداند .دومین عر ره تودشیفتگی سیاسی کمتحملی و ریتحملی اس  ،کسی که وارد
عر ره سریاسر

میشرود راید تحملش اندازه دریا راشرد ،اما رعضری سریاسرتمداران ما اندازه ته اسرتکان تحمل ندارند .راید ره

اتتالف سرلیقه توجه داشر

و مصالف را تحمل کرد که این موضروع نقطه مقارل تودشریفتگی سریاسری اسر  .راندسراالری و

گروهساالری از دیگر ارعاد تودشیفتگی سیاسی اس
را از نمره ریسر

که نتایج منفی دارد .تع ب منفی این اس

که آدم نمره ده حزب تود

حزب دیگر رهتر رشرمارد .نقطه مقارل ننین تودشریفتگیای ،شرایسرتهسراالری اسر  .هر کسری که لیاق

راید در کشرور مسروولی

رگیرد .در ررتی از تحلیلها اینگونه ریان شرده اسر

کودکی ررتی دیکتاتورها و نگرش سرلطهگرایانه و فقدان حمای
اضررطراب اسرراسری در وی شررده و شررص ری

و محب

دارد

که عوامل ناهمگون محیطی و اجتماعی دوران
در زندگی ،منجر ره شرکلگیری راونرنجوری و

نارهنجار متأثر از گذشررته راعث شررده تا در دوره حکوم

را تودشریفتگی،

تملقدوسرتی و عقده تودرزرگرینی 69رهدنباپ سرلطه رر دیگران راشرد .درنهای  ،ضرعف شرص ریتی وی راعث شرده که نتواند را
رهرهگیری از قردرت موجود داتلی و حمرایر هرای ترارجی ،دیکتراتوری را از سرررقوط نجرات دهرد (طراهری ،1389،ص. 65
اشرتباه سریاسری 70یا همان گاف سریاسری 71یکی از رویکردهایی اسر

که در نتیجهی تودشریفتگی سریاسری معموال رهعنوان یکی

از رویکردهای مبتالره در نظامهای سریاسری دیکتاتوری اسر  ،البته این ردین معنا نیسر
ننین پدیدهای وجود ندارد ،ولی را توجه ره اینکه ررای مدت مشص

که در سریاسرتمداران دموکراتیک

و کوتاهی وفق قانون زمام امور را در دس

میگیرند

معموال آنچنان مورد توجه نیسر  ،اما در دیکتاتوریها این مسروله رهعنوان یکی از ویژگیهای رفتاری آنها قلمداد میگردد
که معموال دیکتاتور آن را نمیپذیرد .72ا رطال گاف ممکن اسر
که سرریاسررتمدار معتقد اسرر

آن ریانیه درسرر

ررای تو ریف ریانیه سرهوی یک سریاسرتمدار اسرتفاده شرود

میراشررد ،درحالیکه سرریاسررتمدار رهطور کامل پیامدهای ریان علنی آن را

تجزیهوتحلیل نکرده اسر  .تعریف دیگر عبارتی اسر

که زمانی ریان میشرود که سریاسرتمدار رهطور ت رو ری رهدرسرتی آن

68.

Narcissism in Political Ethics
Enlarge your Complexion
70. Political Mistake
71. Political Gaffe
گاف کینزلی زمانی اتفاق میافتد که یک گاف سیاسی حقیقتی را که یک سیاستمدار ق د اعتراف آن را نداش  ،آشکار کند .این ا طال از زران مایکل کینزلی،
69.

.72

روزنامهنگار گرفته شده اس  ،که میگوید« :گاف ،زمانی اس

که یک سیاستمدار حقیق

را میگوید ،حقیقتی آشکار که او قرار نیس

رگوید .نگاه کنید ره:

-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.
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

اعتقاد داشته راشد ،ره عواقب ناگوار گفتن آن پی ربرد و در عین حاپ ناتواسته در مالت عام سصنان غیرقارل ریان را ریان کند،
این مورد ره گاف سیاسی 73تعبیر میشود که دیکتاتورها آن را نمیپذیرند (. Mc Kim & et al.,2012
رنرارراین ،از آنچره کره رحرث شرررد میتوان ننین نتیجره گرفر
حکوم

یرکجرانبرهگرایی 74کره در نوع

کره دیکتراتورهرا معموال رهعلر

ررای تود ایجاد کردهاند ،ماهیتا ننین اشررتباهاتی را نمیپذیرند و اگر هم گاف سرریاسرری دادند در ررتی از مواقع

سرعی دارند ره توجیه اشرتباهات تود را هر هزینهای اقدام کنند .این نیزی جز اتتالپ روانی در یک سریاسرتمدار نمیراشرد که
در حکوم های دموکراتیک را عذرتواهی رسرررمی از سررروی مقام رسرررمی یا رهجای آن ،معموال ننین هزینههایی معموپ
نیس .

نتیجهگیری
دیکتاتوری ،شررکلی از حکوم
را در دسر

حکوم

اس ر

که توس ر یک رهبر (دیکتاتور یا گروهی از رهبران مشررص

دارند که ره مردم وعده داده شررده اسر

میشررود که قدرت

و تحمل اندک یا ردون کثرتگرایی سرریاسرری یا رسررانههای

مسرتقل را دارند .در اکثر حکوم های دیکتاتوری ،قانون اسراسری کشرور ره شرهروندانش حقوق مسرلّم و انتصارات عادالنه را
وعده میدهد .ازآنجاییکه دموکراسرری ،شررکلی از حکوم

اس ر

که در آن کسررانی که حکوم

میکنند از طریق انتصارات

دورهای رقارتی (در سراپ انتصاب میشروند ،لذا دیکتاتوریها دموکراسری نیسرتند .در این مقاله پژوهشری ،در پی آن رودیم که
رفتار سریاسری رهبران سریاسری دیکتاتور را رراسراس مدپهای رایج روانشرناسری جنایی که پیامدهای تا ری را نیز ره همراه
داشته اس  ،مورد تجزیهوتحلیل قرار دهیم که ره مدپهای مصتل ذیل از این رویکرد رسیدیم:
 1رراسراس رویکرد تووریک انیاگرام ،ره تیپ هشر
تیپ هشرر  ،رهبر یا رئی

آن درت روص این سرری سریاسرتمداران و ویژگیهای آنان میرسریم که

اسرر  .این تیپ شررص رریتی رسرریار مقتدر ،قوی ،تأثیرگذار ،را روار اجتماعی راال ،رانفوذ و

ویژگیهای رئی مآرانه اسر  .تیپ رهبر میتواند ره افراد دیگر انگیزه دهد .ره عقیده این گروه شررص رریتی ،زندگی عر رره
مبارزه اس

که راید رر همه نیز مسل و نیره شوند .آنها این قدرت و توانمندی را دارند تا نالشهای پیشرو را رردارند.

قردرت و انرژی آنهرا فوقالعراده اسررر ررهگونرهای کره تسرررتگینراپرذیرنرد ،امرا این انرژی فوقالعراده اگر معیرارهرای قراررل قبولی
نداشررته راشررد میتواند اثرات سرروئی در جامعه و زندگی رهجای رگذارد .البته ممکن اس ر
درس

تیلی از وق ها این اسررتاندارد

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

 .73تمایل ره تمرکز رر ره ا طال گاف در کمزینها ره عنوان ارزار روزنامهنگارانه که میتواند منجر ره انحراف از مسائل واقعی شود ،مورد انتقاد قرار گرفته اس .
جه

مطالعه ریشتر نگاه کنید ره:
-Amira, Dan (June 14, 2012). A Taxonomy of Gaffes. New York. New York, NY USA.
Unilateralism
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 2رراسراس دومین رهیاف  ،ره رویکردهای رفتارهای روانپریشری میرسریم .نظر فروید در توضریح رفتارهای جنایی ،نیزی
رهجز این نیس ر

که وی انسرران را نوعا دارای فطرتی ضررداجتماعی معرفی کرده اس ر  ،معموال افراد تود را در تعارم را

رویکردها و تواسررتههای اجتماعی قرار میدهند .رراسرراس این رویکرد ،دانشررمندان معتقدند ریماریهای روانی پارانوئید،
تودشرریفتگی ،ضررداجتماعی ،سررادیسررم ،اسررکیزوفرنی و زیرشرراته اسررکیزوفرنیک ،گونهای روانپریشرری هسررتند که اکثر
دیکتراتورهرا حرداقرل رره نهرار مورد از این ریمراریهرا مبتال هسرررتنرد .کمترین نتیجره آن ،حفظ کنترپ کرامرل رر دولر هرا و
جمعی های مرروطه از طریق روشهای رادیکاپ ،ازجمله قتل و زندانی کردن سریسرتماتیک همه کسانی رود که در ررارر آنها
ایستاده رودند .در ررتی موارد ،وحش

آنها ره آنها کمک کرد تا ساپها قدرت را حفظ کنند.

 3سررومین رویکرد تحلیلی در این ت رروص ،تحلیل شررص رری

دیکتاتورها از طریق نظریه آیزنک اسرر  .اگر رصواهیم

دیکتاتورها را رراسرراس این نظریه مورد تجزیهوتحلیل قرار دهیم ،راید رگوییم که این نوع شررص رری

سرریاسرری ریتوجهی

گسررترده ره حقوق و یا احسرراسررات دیگران دارند ،از اقدامات تود احسرراس ناراحتی یا عذاب وجدان ندارند ،تشررون

و

رفتارهای تکانشی و ریپروای ریشتری دارند ،معموال شص ی

ضداجتماعی دارند و حلقه نزدیکان آنان رسیار محدود اس ،

از دروغ گفتن رهعنوان ارزاری ررای رسرریدن ره مزایا و منفع

اسررتفاده میکنند ،همیشرره رر رفتار اشررتباه تود تأکید دارند و

حتی تالش میکنند رفتار اشرتباه تود را توجیه کنند و از هیچ ردمهای ره دیگران نگران نیسرتند .این اتتالالت ،رویکردهای
روانشرناتتیای رهدنباپ دارد که ملموسترین آنها ررنسربزنی و حذف مصالفان و درنهای  ،مرحله تطرناک تودشریفتگی
اسر

که یک سربک شرص ریتی تودمحور اسر  .در ررتی از تحلیلها اینگونه ریان شرده اسر

اجتماعی دوران کودکی ررتی دیکتاتورها و نگرش سرلطهگرایانه و فقدان حمای
راونرنجوری و اضرطراب اسراسری در وی شرده و شرص ری

و محب

که عوامل ناهمگون محیطی و
در زندگی ،منجر ره شرکلگیری

نارهنجار متأثر از گذشرته راعث شرده تا در دوره حکوم  ،را

تودشریفتگی ،تملقدوسرتی و عقده تودرزرگرینی رهدنباپ سرلطه رر دیگران راشرد .درنهای  ،ضرعف شرص ریتی وی راعث شرده
که نتواند را رهرهگیری از قدرت موجود داتلی و حمای های تارجی ،دیکتاتوری را از سرقوط نجات دهد .تبعاتی همچون
وجود زندانیان مصالف سریاسری از طریق ررنسربزنی ،جنگطلبی ،تشرون

راال در سرطح داتلی ررای کنترپ شرورشهای

احتمرالی ،حلقره نزدیکران محردود که اغلرب فاسررردند ،وجود رفترارهای تکرانشررری و ریپروا ،دروغ گفتن رهعنوان ارزاری ررای
رسریدن ره مزایا و منفع

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

اقت رادی در نتیجه ت رمیمات اشرتباه سریاسری که اتفاقا ره جامعه رقبوالند که حق را وی اسر
رار میآورد و ...از کمترین تبعات جرمشناتتی این اتتالالت روانی میراشند.
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که هزینههای ناتواسرتهای را ره
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