رویکردی روانشناسانه در باره کساین که به سیاست روی یمآورند
مسعود نقره کار
روانشناسی سیاسی علمی ست نوبنیاد و تازۀ پا که تنها دریکی از عرصههای کار و فعالیتاش به
شناخت روانی و رفتاری بازیگران یا کنشگران سیاسی و منشأ گرایشها ،زمینهها و نحوه
شکلگیری فکر و نظر ،رفتار و عملکرد سیاسی آنها میپردازد .رویکردهای گوناگونی حتی در
همین محدوده مطرح شدهاند با تاکید براین نکته مهم که نمیباید و نمیتوان سیاست و همه روندها
و پدیدههای سیاسی را با نگاهی " پسیکولوژیستی "و فقط روانکاوانه و روانشناختی دید ،و نیز
.نمیباید و نمیتوان نقش روندها و پدیدههای روانی را در حوزه سیاست نادیده انگاشت
در این یادداشت به کوتاهی نگاهی به ویژگیهای شخصیتی ،روانی و رفتاری کسانی که بیشتر به
:سیاست و بازیگری در این عرصه روی میآورند ،داریم
۱عاطفی دوران کودکی و نوجوانی عدهای را به سوی سیاست سوق
محرومیتهای احساسی و
ِ
میدهد .این دست افراد در دوران جوانی و پس از آن ،تالش میکنند با اعمال قدرت به شکلهای
مختلف از جمله شکل سیاسی آن ،احساسها و عواطف سرکوب شدۀ ناشی از محرومیتها و
ت سیاست در
محدویت هائی را که متحمل شدهاند ،ترمیم وجبران کنند .اینان با اتکا به جایگاه و قدر ِ
روابط و زندگی اعمال قدرت میکنند ،حس و عملی که واکنشی جبرانی در برابرمحرومیتها،
تحقیرها ،تحمیقها و ناکامیها ست .این گروه از افراد با احساس قدرتی که پدیده اغواگر و جذاب
سیاست به آنها میدهد بر بی اعتمادی به خود ،ترس از بی هویتی ،احساس گناه و نا امنی غلبه
میکنند .سیاست کردن به این نوع افراد هویت و شخصیت میدهد .تجربه شده است که نا
هنجاریهای روانی و رفتاری حاصل از مشکالت و محدودیتها ومحرومیتهای دوران کودکی و
نوجوانی به ویژه در عرصه سیاست به ندرت بَ َدل به شکوفائی اندیشگی و رفتارفرد در راستائی
انسانی شده است .در اکثر موارد بربسترعوارض ناشی از محرومیتها و محدودیتها اعمال قدرت
و قدرت طلبی از راهها و روشهای ناسالم و غیر انسانی فاجعه آفریدهاند .رفتار سیاسی این دست از
رهبران ،در وجه غالب عینی کردن انگیزهها و انگاشتهای روانی و مشکالت شخصی ست که آنها

.را از دوران کودکی و نوجوانی به خود مشغول داشته است
۲افراد خود شیفته با ایگوی قوی (در معنای َمنّیت و از خود راضی بودن) در صد باالئی از عالقه
مندان به سیاست و کار سیاسی را در بر میگیرند .اینکه در صد باالئی از سیاستمداران و سیاست
ورزان به درجاتی از خودشیفتگی مبتال هستند ،اثبات شده است .رفتار این افراد میتوانند بازتاب
غلبه تمایلها و انگاشتها و نیازهای شبه غریزی و غریزی است .افرادی که بر داشت و
تصورغیرواقعی ازخود و ذهنیت خود را به جای واقعیت مینشانند .عالقه و تمایل به فرادستی،
.قدرت طلبی و سلطه جوئی از ویژگیهای این افراد است
۳شهرت طلبها مشتریهای پروپا قرص ِسیاستاند .شهرت طلبی یک بیماری و یا اختالل روانی و
رفتاری نیست ،شهرت طلبی درحدی که آسیبهای فردی برای دیگران و زیانهای اجتماعی نداشته
باشد ،امری طبیعی ست و نوع سالم آن انگیزه و محرک رقابتهای سالم و انسانی میتواند قلمداد
انسانی مورد توجه و محبت قرار گرفتن را میباید از خودبزرگ
شود .تمایل و گرایش طبیعی و
ِ
.پنداریها ،خودشیفتگیها ،نمایشگریها و خودنمائیها و جاه طلبیهای بیمارگونه تفکیک کرد
۴وراثت و ساختار ژنتیک و ویژگیهای زیست شناسانه انسان نیز میتواند سبب بروز تغییرات در
کارکردهای فیزیولوژیک بدن انسان ،افکارو رفتارهای فردی واجتماعی و سیاسی وی شوند.
درخانوادهها و خاندانهای بسیاری تمایل و گرایش به قدرت طلبی ،سلطه جوئی و فرادستی ،و
گرایش به فعالیت هائی که این تمایل و گرایش را متحقق کنند ،غالب بودهاند"( .زیست شناسی
سیاسی" نیز نشانههای فیزیولوژیک مانند ضربان نبض ،فشار خون و حرکات و سکنات بدن را
عواملی در ارزیابی رفتارهای اجتماعی و سیاسی افراد قلمداد میکند).
۵کسانی که از اعتماد به نفس باالئی برخوردار هستند و نیازهای احساسی و عاطفی ،و سایر
نیازهایشان (نیازهای جسمانی یا فیزیولوژیک ،ایمنی ،نیاز به محبت و احساس وابستگی ،نیاز به
احترام و )...تامین شدهاند نیز در زمرۀ عالقه مندان به سیاستاند .این افراد اطمینان و ،یقین دارند
توانائی مواجه شدن با سختیها و مخاطرات زندگی را دارا هستند .حس هویتی نیرومند ،مستقل و

قاطعیتی که به باور چنین افرادی از عهده هر کاری برمی آیند این افراد را به سیاست نزدیک
.میکند
۶برخی از افرادی که انساندوستی ومردم گرائی ،وهمدلی و محبت و کمک به انسانهای دیگر و بهبود
شرایط زندگی آنان ،و نیز مبارزه با ستمگری و تبعیض ملکه فکرشان است به سیاست روی
میآورند .این افراد از ظرفیت باالی رشد ،خالقیت ،خودکفایی ،آزاد منشی ،استقالل و گرایش به
سالم زیستن برخوردارند .تعالی انسان عالی ترین و جهان شمول ترین انگیزه این افراد است ،و
ابزار رسیدن به این تعالی میدانند .بلوغ ،پختگی و سالمت ،و برخورداری از
سیاست را مهمترین
ِ
حسهای انسانی عاطفه و عشق و شرم ،و دوری جستن از کینه و نفرت از ویژگیهای این افراد
هستند .توجه به مسائل بیرون از خویشتن ،توجه به دیگران و جامعه و جهان و احساس انجام وظیفه
و تعهد نسبت به سعادت انسان و جامعه بشری ،نه فقط برای کسب شهرت و قدرت  -که هر انسانی
به طور طبیعی خواستار دستیابی به آن هاست  -بلکه بیش تر برای احساس رضایت و لذت و انجام
وظیفه انجام میدهند .بدون تعصب و تظاهر و هیجان زدگی رفتار میکنند .در برابر آنچه نمیپسندند
ویا مخالف آن هستند با آرامش ومتعارف رفتارمی کنند و در شرایط بحرانی تصمیمهای سنجیده و
.خردمندانه میگیرند
متاسفانه در اکثر جوامع ،به ویژه جامعه ما ،عرصه سیاست ،با کمبود این نوع شخصیتها ،و
روشها و منشها مواجه بوده است .آنچه امروز در میهنمان شاهدیم بازتاب این کمبود و نقصان نیز
.هست
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