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دورة بااهه ا ماارت ق قا اال بااود :در دور نیساات دی ا شا هااای رویکاارد

روانتحلیلشری فروی ی در تحلیل ویژشیهای شیصیتی ره ران سیاسای

مااورد اساات اد قاارار شرفاات و تص ا ی ره ااران سیاساای در شااکلشیااری

روی ا ادهای تااارییی بااا چناایح نگاااهی ت س ایر ش ا مشااک ت رویکاارد

روانتحلیلشری باعث ظهور رویکرد دوم یعنی دی شا هاای روانشناسای

باایحنساالی در تحلیاالهااای تااارییی شا اساات ،بااهشونااهایکااه تیییاار در

روشهای فررن پروری بهپیشبرن تیییرات اجت ااعی دانساته شا و ایاح
اعتقاد بهوجود آما کاه نگارشهاا و رفتارهاا باا کاودس و سایر تکااملیِ
فررن پروری ،تاریخ را شکل میده برای چنیح ادعای تاارییی ،شاواه

نظااری روانشااناختی (باارای ملااا دیا شا ویگوتسااکی) وجااود دارد امااا

ه چنان تقلیالشرایای و روانشناسای با را مایتاوان ضاعع ع ا ایاح

رویکرد دانست در پایان به منظاور بهار منا ی ار داناش روانشناسای در
تحلیل تارییی ،پیشنهاداتی مطرح خواه ش

واژگان کلیدی :روانشناسیِ تااریخ ،روانتاارییی ،بیاوشرافی روانای،
ره ران سیاسی ،تاریخ فرهنگی

 .1مقدمه

یکی ار محورهای مطالعات ج ی تارییی ،ت رکز بر الگوی بینارشاتهای باه منظاور کشاع

معانی ع یق تار و خلاق دساتگا م ااهی عل ای در ت سایر پ یا ارهای اجت ااعی ،فرهنگای،
سیاسی و اقتصادی است مجلة آنا در بررسیهای خاود ار تحقیقاات بینارشاتهای ار ج لاه
تاریخ و روانشناسی به ملابه محورهای ج ی در تحقیقات اجت اعی خود و با ه
تاریخنگاری ار پااییح ،مت رکاز شردیا تاا با یحترتیا

تقویت

بار ریرسااختهاای معنابیشای باه

پ ی ارها به عنوان یز اصل الرم در تحلیل تأکی ن ایا بارتاا ایاح نگارش و الگوهاای
تاریخنگاری ج ی در پژوهشهای ایرانای باه طارح و شاکلشیاری دو ناون نگاا ار منظار
تارییی و روانشناختی منجر ش است هرک ام ار مورخاان و متیصصاان روانشناسای ار
منظرِ درونش ت انی باه بررسای ش ت اان مقابال نگریساتهانا و ایاح مسائله عا و بار خلاق
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فرصتهایی مناس

در تحلیل ابژ های معرفتی به چالشهایی نیز دامح رد است در بررسی

پیشینة پژوهش مرت ق با مسئلة نوشتار حاضر میتوان چن ناون ار تحقیقاات را برشا رد کاه
هرک ا ام بااا طاارح نگاار هااای خااام ،ع ا تای ورودی تاازساااحتی بااه مناس ا ات تاااریخ و
روانشناسی ش رد میشون
پیشینه بررسیِ نس تِ روانشناسی و تاریخ را در تحقیقاات رباان فارسای مایتاوان باه دو
بیش تقسی کرد :یاا آنچاه بار تااریخِ روان شاناختی شذشاته اسات مارور شا اسات و یاا
شیصیتها و کنشگران تارییی تحلیل روانشناختی ش انا پاژوهش آقااجری ( )1392و
بنیج الی ( )1388را میتوان مطالعاات انجاامشا در دساته نیسات دانسات آقااجری در
مرور خود فروی را یکی ار نیستیح کسانی میدانا کاه ت یایح روانشناساانه ار پ یا هاای
تارییی ملل دیح و ت ا ن داشات و معتقا اسات پاف ار فرویا  ،اریاش فاروم و ماارکور
نظرات روانکاوانة فروی ی را با آمور های مارکسیستی ترکی

و ار آنها برای تحلیل و نق

سیاسی اجت اعی است اد کردن وی دههی  1960را دوران تاریخ ار درون دانسته که تأکی
بر آسی شناسی روانی و خااطر قل ا اد داشاته و پاف ار آن ظهاور تااریخ روانای یاا روان
تارییی اریکسون و دمود بود است بنیج الی نیز در پژوهش خود به معرفی و تارییچاه
روانشناسیِ سیاسیِ ره ران جهان پرداخته است
در دسته دوم بررشر ( )1383با بهر شیری ار م اهی کلی ی رویکرد روانتحلیلشری باه
تحلیل شیصیت مظ رال یح شا قاجاار و باا بهار شیاری ار دیا شا هاای روانتحلیالشاران
متأخر مانن هورنای و آدلر به ترتی

باه تحلیال تصا ی ات سیاسای ناصارال یح شاا قاجاار

( )1389و آقا مح خان قاجار ( )1387و طاهری ( )1389م تنی بر نظریه هورنای به تحلیال
شیصیت مح رضا پهلوی پرداخته است ه چنیح پژوهش بنیج الی راجا باه مصا ا را
نیز میتوان در ایح دسته جای داد که در ایح نوشتار ض ح تحلیل ابعاد موضاوعی و تحلیلای
مناب مذکور ،ار آنها بهعنوان کنشهای فکری و پژوهشیِ متعلق به دور نیسات یادشا و
در ادامه ارریابی ش ان
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 .2طرح مسئله و ارزیابی ابعاد موضوع

مسئله نوشتار پایشِ رو بار ایاح اصال مت رکاز اسات کاه چاه فرصاتهاا و چاالشهاایی در

بهر شیری ار رویکرد بینارشتهای با محوریت مطالعات تارییی ا روانشناختی پیش آما و
راهکارهای م کح برای ع ور ار بحران روششناختی و ت سایری در ایاح عرصاه کا امانا
آنچه مسلّ است اینکه ،ار یز سو ،ریربنای نظری برای کااربرد «روانشناسای» در «تحلیال

تاریخ» یا «روانشناسیِ تاریخ» غیر قابل تردی به نظر میرس  ،چرا که تاریخ مطالعه ع ل 1و
تجربه انسان در شذشته و روان شناسی مطالعاه رفتاار و تجرباه انساان در حاا حاضار اسات

(رونیااان1988 ،2؛ م  )3و ار سااوی دیگاار ریربنااای نظااریِ کاااربرد «تاااریخ» در «تحلیاال
روانشناختی» نیز غیرقابل تردی است ،چرا که انسانِ موضون مطالعه روانشناسای ،در یاز
بافت فرهنگی ا تارییی و متأثر ار روی ادهای تارییی ،تحو و رش مییاب
علیرغ انکارناپذیری نس ت و رابطه تاریخ با روانشناسی ،به نظار مایرسا ایاح رابطاه
یز رابطه ه را با مقاومت بود است و ه یح مقاومات نیاز منجار باه فقا ان یاز ادبیاات
نیرومن در ایح رمینه ش است دلیل ایاح مقاومات را مایتاوان در دو ماورد ریار دانسات:
نیست اینکه روانشناسی ار ابت ای ظهور خود به عنوان یاز رشاته عل ای ،در ت یایح رفتاار
انسان یز رویکرد تجربیِ آرمایشگاهی اتیاذ ن ود و ایح در تضااد روششناسای باا تااریخ
بود اسات درحاالیکاه تااریخ رویا اد خاصای را توصایع و پاف ار آن تحلیال و ت سایر
میکن روانشناسی تجربیِ امرور در ت ییح رفتار انسان ،ابت ا فرضیهپرداری کرد و سپف با
است اد ار روشهای ک ّی و تجربیِ طراحیش به آرمون فرضیه میپردارد تسلق رویکارد
مشاه سپف فرضیهساری و فرضیهآرمایی بر روانشناسی ،کاربرد آن را در تحلیل تارییی
با دشواری مواجه ساخته است دوم اینکاه ،روانشناسای علایرغا یکساانیِ نظارِ نسا ی در
روششناسی ،واج شستر متنوعی ار سنت هاا در تحلیال و ت یایح رفتاار اسات ایاح شساتر
متنون باعث ش است که در تحلیل روی ادهای تارییی به آن خوشام شویی ش تاه نشاود

یعنی اینکه رفتاارشرایی ،روانتحلیالشاری ،شاناختشرایاان ،شاناختیاجت ااعیهاا و ساایر
سنتهای روانشناسی به شونهای مت اوت به ت یایح چرایایِ رفتاار انساان پرداختاهانا و ایاح
1. action
2. Runyan
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موضون بسیاری ار تاریییها را در است اد ار ابزارها و م اهی روانشناختی نامط ئح سااخته

اساات (فاش ا ح2012 1،؛ م  )141باارای ملااا در ت یاایح روانشااناختیِ پرخاشااگری ،کااه
میتوان در تحلیلهای تارییی مورد اسات اد قارار شیارد ،روانشناساان رفتاارشرا آن را باه
در تقابال باا غریاز

یادشیری و تقویتکنن  ،روانتحلیلشری آن را ن این ة غریازة مار

رن شی ،شناختشرایان آن را معلو ت سیر و شناخت نادرست و شناختیاجت ااعیهاا آن را
نوعی رفتارِ اجت اعی آموختهش ة نتیجة تعامل بیح ویژشیهاای شیصای ،محیطای ،رفتااری
ت سیر میکنن در کنار اینها ،نظریههای من رد دیگر ماننا نظریاه ناکاامی ا پرخاشاگری در
نظر شرفته میشود ایح تنون ت سیری در مورد سایر پ ی هاا نیاز دیا مایشاود و کااربرد
روانشناسی را در تحلیل تارییی با تردی مواجه ساخته است

با ایح حا « ،بیوشرافی روانشناختی» 2و «روانتارییی» 3را میتاوان ن ااد بهار شیاری ار

م اهی روانشناسی در تحلیل تاریخ ،و نظریة تارییی فرهنگیِ ویگوتسکی در مورد رشا و
رفتار انسان را ن اد بهر شیری ار تاریخ در تحلیل روانشناختی دانست

4

بیااوشرافی روانشااناختی ،در قااال ی روایتاای ،اثرشااذاریِ حااوادم مهاا رناا شی در
شکلشیری شیصیت و رفتار افراد مه با ه

فه الگوهای ثابت و پای ار کنش را ماورد

بررسی قرار میده (بنیج ا 1388 ،؛ م )65بیوشرافی روانشناختی با مطالعاه فرویا باا

عنوان «داوینچی و یز خاطر ار کودکیاش» 5شرون شا و باا کارهاای دیگاران ار ج لاه

1. Fuchsman
2. psychobiography
3. psychohistory
 4روانتارییی و بیوشرافی روانای مت ااوت ار «روانشناسای سیاسای» ( )political psychologyاسات روانشناسای

سیاسی به عنوان «کاربرد روانشناسی انسانی برای مطالعه سیاست» ( )Sears, Huddy, & Jervis, 2003و «است اد ار

روانشناسی برای ت ییح شساتر ای ار رفتاار سیاسای ار رفتاار ر یدادن تاا رقابات هساتهای و ار سیاساتهاای ناژادی تاا

نسلکشی» ( )Cottam et al, 2010تعریع ش است در روانشناسی سیاسی مقولههایی مانن روابق بیحال لل ،رفتاار
سیاسی تود مردم ،روابق درون شروهی و تیییرات سیاسی ،رسانههای ج عای و ادراس نامزدهاا ،ایا ولووی و عقایا

ع ومی ،تص ی شیری ،پیش اوری و تنون ،تعارض ،خشونت ،انتقا سیاسی ماورد بحاث قارار مایشیرنا روانشناسای
سیاسی اشرچه ریشههای روانتحلیلشری دارد اما بیشتر به س ت روانشناسی تجربی 4رفته است ع قه به افکاار اتیااذ

ش ار فرویا فراتار ار دهاه  1960نرفتاه اسات اماا روانتاارییی نتوانساته باه سا ت روانشناسای تجربای بارود پاف
روانتارییی چه چیزی را مطالعه میکن

5. Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood
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«حقیقت شان ی» 1و «مرد جوان؛ لوتر» 2اریکسون ت اوم یافات (رونیاان1988 ،؛ م  3 )4در
واق بیوشرافرهاای روانای باا اسات اد ار نظریاههاای روانشاناختی نشاان مایدهنا چگوناه
کاراکتر روانشناختیِ افراد میتوان روی ادهای سیاسی را تحات تاأثیر قارار دها نگاارش
بیوشرافیهای روانشناختی افراد مه با تأسی ار دیا شا هاای فرویا ی تاا ساا هاای 1960
ت اوم یافت و با آغار ش ن انتقادها به رویکرد روانتحلیلشری ،به نظر میرسا «بیاوشرافی
روانشناختی» به «روانتارییی» تیییر مسیر داد باش
رونیان ( ،1993م  )36روانتارییی را است اد آشکار ار روانشناسیِ رس ی یا نظاممن
در ت سایرهای تاارییی تعریاع کارد اسات و معتقا اسات ایاح اسات اد مایتوانا شااامل

بهر من ی ار سنت روانتحلیلشری بشود و یا نشود رالوتا2001( 4؛ م  )1باا تأکیا بیشاتر
بر روانتحلیلشری ،روانتارییی را است اد ار روانشناسی به معنای وسی آن و اسات اد ار
روانتحلیل شری به معنای خام آن بارای مطالعاه شذشاته تاارییی تعریاع کارد اسات و
معتق است است اد ار روانتحلیلشری در مطالعه تاریخ ،فه ماا را ار پویااییهاای شذشاته
غنیتر سااخته و ابعااد ج یا ی باه چشا انا ار ماا ار فراینا های تاارییی اضاافه مایکنا
بهر من ی ار روانتحلیلشری به عنوان یز چارچو نظری برای تحلیل تارییی در برخای
دیگر ار تعاریع روانتارییی آم است کاه ار آن ج لاه مایتاوان باه پااولز ،2012( 5م

 )102اشار کرد با ایح حا به نظر میرس در سا های اخیر تعریع ار روانتاارییی تیییارِ
ماهوی داد است انج ح روانتارییی ،)2016( 6آن را عل انگیزش تارییی 7دانسته اسات

که بینشهای رواندرمانی 8را با روششناسی پژوهشی علوم اجت اعی ترکی

میکنا تاا باه

درس درستی ار ریشههاای رفتاار سیاسای و اجت ااعی شارو هاا و ملاتهاا وو ناه افارادر در
شذشته و حا پی برد شود بر ایح اساد ،تحو روانتاارییی را مایتاوان متاأثر ار تسالق
1. Gandhi's Truth
2. Young Man Luther

 3برای مرور پیشینه ابت ایی روان تارییی به رونیان 1988 ،صص  12تا  20مراجعه کنی
4. Szaluta
5. Pawelec

 6نقل ار و سایت انج ح روان تارییی ( )The association for psychohistoryبه آدرد
http://psychohistory.com/
7. historical motivation
8. psychotherapy
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رویکردهای روانشناختی به دو دور رمانی تقسی کرد :در دور نیست یز رابطاه ع یاق
بیح روانتارییی و روانتحلیلشری وجود داشته است اما ایاح رابطاه ت ا یل باه یاز تانش
ع یق ش و دور دوم روانتارییی را شکل داد است
 .3دوره نخست :پیوند روانتاریخی با روانتحلیلگری

ش ته ش است در تعاریع اولیه ار روانتارییی تأکی ریادی بر کااربرد روانتحلیالشاری

در ت ییح شیصیتها و روی ادهای تاارییی شا اسات لیولا دماود ،1982( 1م  )53و

پا و الوویتز ،2009( 2م  )2ماد موضوعه روانتارییی را موضاوعاتی ار ق یال تارییچاه

کودکی ،بیوشرافی روانی ،مکانیس های دفاعی و رویاها و خ قیت شیصیتهاای تاارییی
دانستهان بر ایح اساد ،ع

تولی ات ایح رشته نیز متکی به دی شا های فروی و یا پیروان

او ماننا اریکساون ،هورنااای و آدلار باود اساات بارای ملاا در ایااران بررشار ( )1383بااا
بهر شیری ار م اهی کلی ی رویکرد روانتحلیلشری به تحلیال شیصایت مظ رالا یحشاا
قاجار و با بهر شیری ار دی شا های روانتحلیلشران متأخر مانن هورنای و آدلر باه ترتیا
به تحلیل تص ی ات سیاسی ناصرال یح شا قاجار ( )1389و آقا مح خان قاجاار ( )1387و
طاهری ( ) 1389م تنی بر نظریه هورناای باه تحلیال شیصایت مح رضاا پهلاوی پرداختاه
است
بررشر ( )1383ض ح بررسای سا رنامههاای مظ رالا یحشاا معتقا اسات وی در دور
طوالنی ولیعه یاش به جای کس

تجربه سیاسی و کشورداری به طور م اوم ار سوی پا ر

به بیک ایتی مته و به وی با نگاهی تحقیرآمیز نگریسته میشا ایاح موضاون باعاث شا
است پف ار رسای ن باه قا رت آماا و آرروهاایش را در وضاعیت پا ر ب ینا و ار طریاق
مکانیس روانی «ه انن ساری» ار رفتار پ ر تقلی ن ای « بع ها در دور شاهی الگوی پ ر
در ناخودآشا وی قرار شیرد و به شکلهای شوناشون بکوش ار ناصرال یح شا تقلی کنا »

(بررشر ،1383 ،م )86ایشان مظ رال یح شا را دارای ضعع اشو 3دانساته و معتقا اسات
1. Liyold deMause
2. Paul Elovitz
3. ego
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افرادی که با توارم و نه شایستگی ذاتی به ق رت میرسن دارای ایح ضعع اساسی هساتن
و شاخصههای آن را مواردی مانن تأثیر درباریان بر تص ی ات شا دانسته است (ه اان ،م
 )87ع و بر ایح ،ت جی و تحسیحهای فاراوان و خوشاام شوییهاا و رنا باادشوییهاا و
مانن آن ،که مظ رال یح شاا در سا رنامههاای خاود باه آنهاا اشاار کارد اسات ،را نشاانه
خودشی تگی (ه ان ،م ،)84اصرار بر دریافت نشاان رانوبنا ار پادشاا انگلساتان باه ملاباه
کودکی که اصرار به خواستح چیزی دارد را نشانة تل یت «بزرشسا ناباال » (ه اان ،م )86
و چش چرانی را نشانه تیلیه روانی ار طریق ارضاء افراطایِ غریاز جنسای (ه اان ،م )88
در مظ رال یح شا دانسته است
بررشر ( ،1387صص  50تا  )70رن شی آغا مح خان قاجار را شاه اعت اار و درساتی
نظریة آدلر دانسته و با اِسناد تقری ای ت امی تصا ی ات آغامح ا خان باه عقا اختگای وی،
معتق است ایشان دارای مح (اشوی) قویتر و فرامح (ساوپراشو) ضاعیع باود و باه ه ایح
دلیل اراد خویش را بر دیگران تح یل میکرد و کاستی لذتجوییهای جنسی خاود را در
کامجوییهای سیاسی و لذت فرمااندادن باه دیگاران و مشااه اطاعاات باری ار خاویش
ج ران میکرد (ه ان ،م  ) 24وی معتق است باه ه ایح دلیال آغاا مح ا خان باه حیطاه
وظایع اهل قل نیز وارد میش و آنجا نیز دخالت میکرد و خود ر ساای ادارة اماوری ماننا
نظارت بر ج آوری مالیات را برعها مایشرفات (ه اان ،م  )25باه دلیال خاواجگی،
بهتریح سرشرمی آغا مح خان خوان ن و نوشتح بود (ه اان ،م  ،)26و ه چنایح در اثار
اختهش ن در دور کودکی و اسارت در شیرار و توجه باه نقاص جسا ی خاود در موقعیات
پادشاهی ،ه ة توجهش را به اهل ش شیر یعنی سپاهیانش معطو

میکرد ،چرا کاه آنهاا را

در دستیابی به اه افش تعییحکنن تر میدانست او تحات تاأثیر پیاما های خاواجگی شایوة
خام و منحصربهفردی را در تشری ات سلطنتی ایجاد کرد بود و برای ملا اجار ن ایداد
کسی ار رعیت به صورتش بنگرد (ه اان ،م  )28انتقاامکشای و خشاونت او باا تحریاز
عق ة اختگی در وی مرت ق بود و مردم کرمان را به ایح علت قتل عام و کاور کارد ،چاون
خواجگی او را وسیله ناسزاشویی قارار داد بودنا (ه اان ،م )29بایرح ای و خشاونت
باایحاا را ماارت ق بااا اختگاای دانسااته و آن را باعااث تشاا ی خاااطر رواناای و عقاا هااای

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 99 /

سرکو ش و ارضاءنش وی میدانست و آن را ابزاری برای نشاندادن توانایی و لیاقت و
ق رت ادار کشور بهرغ خاواجگی مای پن اشات تاا بتوانا شاکا

تصاور ذهنای ماردم و

نی گان ار خواجهبودن افراد و واقعیت عینی و توانایی شایستگی آغا مح خان را پار کنا
نظیر چنیح ت اسیری در جودی س ی ان و کری ی ( )1391نیز آم است
بررشر ( )1389اضطرا اساسی دوران کودکی و اضطرا جانشینی دور ولیعها ی در
کنار دغ غه بقا را عوامل اصلیِ شیصیتیِ ناصارال یح شاا قاجاار دانساته اسات وی معتقا
است بیتوجهی به ناصرال یح شا در سایه رواباق سارد پا ر و ماادر ،ویژشای تربیتای دور
کودکی ناصرال یح شا بود است که منجر به اضطرا اساسی در وی ش است ه چنایح
فق ان رابطه و یا رابطه سرد با پ ر ،تول فررن ی دیگار ،شاایعه حرامزادشای ،فقا ان حاامی
داخلی و دخالت خارجی منجر به تاکتیزهای مهرطل ی و انزواطل ی ش است
طاهری ( )1389آرار و اذیت ه ساالن در م رسه بهواسطه احساد کهتری ،ک ودهاای
عاط ی بهواسطه دوری رودهنگام ار خانواد  ،تیذیاه ماادی اطرافیاان خاود باهواساطه عقا
طردشا شی در دوران کااودکی ،تناااقت رفتاااری در امااور مااذه ی و حک راناای باهواسااطه
اضطرا اساسی ،نیار به مح ت و مورد تأیی واق ش ن و نیار باه داشاتح قا رت ،باهواساطه
ک ود مح ت در کودکی و س ز فررن پروری مست انه و خودشی تگیِ ناشای ار خشاونت
و تحقیرهای شذشته را عامل روانشناختی تص ی ات سیاسی پهلوی دوم دانسته است
 .4ارزیابی و نقد رویکرد دوره نخست

بهر شیری ار روانتحلیلشری برای تحلیل تارییی ،آنشونه که در باال آما اسات ،ها ار
منظرِ روششناختی و ه ار منظر ت سیری ماورد نقا جا ی اسات ار منظار روشای باه نظار
میرس که تحلیل روانتحلیلشرایانة افرادی که در قی حیات نیساتن باا دشاواری صاورت

شیرد ،چرا که روش ج آوری اط عات در ایح رویکرد ،مصاح ه باالینی باا افاراد اسات و
روانشناد ت ش میکن با بهر شیری ار تکنیزهاایی ماننا تا اعی آراد ،تحلیال رویاهاا،
تحلیل لیزشهای ک می و مانن آن ،فرد را نس ت به تعارضهای ناهشیار خود آشاا ساارد؛
اما ع

بهر شیری روانتاریی انها ار م اهی روانکاوی در مورد شیصیتهایی صاورت
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شرفته است که سا ها ار مر

آنها شذشته و به نظر میرس تجار شیصای ،اعتقاادات و

اررشهای پژوهشگر میتوان در چنیح تحلیلهاایی را یابا باه ع اارت دیگار ،پژوهشاگر
خود را در ذهح شیصیت تاریییای قرار میده که آن را مطالعه میکن ایح موضاون ار
ایح رو نیز اه یت ریادی دارد که اساسای روانتحلیالشاری یاز «روانشناسای با » اسات و
ماهیت آن را نگا آسی شناساانه 1تشاکیل مایدها کااربرد نگاا آسای شناساانه ایجاا

میکن که شیصیت تاریییِ مورد نظر به صورت مستقی مشااه و ماورد مصااح ه باالینی
قرار شیرد
علیرغ ایح مشک ت روششناختی ،اشر بپذیری تحلیال روانتحلیالشرایاناهی تااریخ
مشروعیت دارد ،هنور ه مشک ت ت سیری وجود خواه داشت چرا که آیت ها یا ماوادی
که فراین های تارییی یا بیوشرافیز پیشنهاد میدهن تنها یز آیت یاا مااد خاام هساتن و
ب ون ت سایر ،ک از چنا انی نیواهنا کارد در اینجاا یاز طارحوار ت سایری براسااد
تجربیات بالینی و یا نظریهای محقق ورود پی ا میکن و منجار باه معناسااری در ماورد فها
شیصاایت و رفتااار دیگااری ماایشااود در واق ا فاصااله باایح حقیقاات بیوشرافیااز و ت ساایرِ
روانشناختی است که خطر و دام ت سیری روانتارییی را فراه میآورد بای توجه داشت
داد هایی که براساد آنهاا یاز روانتحلیالشار باه بررسای مایپاردارد در پشات حجاا
محتوای آشکارِ آنها پنهان هستن و هرشونه بررسی میبایست با پیون مج وعاهای ششاتالتی
ار حقایق ،نظریهها واکنشها و رفتارها صورت پذیرد و صر

اتکااء باه یاز رفتاار واحا

ن یتوان یز ت سیر روانتحلیلشرایانة پیچی ای را م کح سارد
حذ

و یا تأکی ک تر بر جن ههایی که متناس

با فرضیههای تعیایحشا نیساتن  ،یکای

دیگر ار مشک ت ت سیری است برای ملا  ،احساد حقاارت مارت ق باا نقاایص جسا انی،
م هومی بسیار اولیه در نظریه آدلر بود است و آدلر بع ها با اص ح ایح ادعا معتق باود کاه
احساد حقارت م هومی است عام که ه اة کودکاان نسا ت باه بزرشسااالن اطارا

خاود

دارن ض ح آنکه احساد حقارت را نشانه ضعع ن یدانست بلکاه یاز نیاروی انگیزشای
قل اد میکرد که میتوان افراد را وادار به پیشرفت سارد آدلر معتق بود احساد حقاارت
1. pathological
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رمانی ت یل به عق حقارت میشود که فرد نتوان حقارتهای مع و خود را ج ران کنا
(ناصحی و ر یسای1386 ،؛ م  )56بار ایاح اسااد ،باه نظار مایرسا آغاا مح ا خان باه
پادشاهی رسی بود و نیل به چنیح جایگاهی ن یتوانست باعث ت یل احساد حقاارت وی
به عق

حقارت و تص ی ات آتی وی شود مشاک ت ناشای ار انتیاا داد هاا و پیشانهاد

پیون های نادرست بیح روی ادها ار دیگر مشک ت ت سیری است که میتوان به آنهاا اشاار
کرد به یاد داشته باشی که رویکرد روانتاریی انها ،انجاام آن باا قا رت اکتشاافی پااییح
است ع و بر ایح ،کاربرد الگوهاای آسای شناساانه دشاواریهاایی را باا خاود باه ه ارا
میآورد (میسنر ،2003 1،م )184

در مج ون به نظر میرس است اد ار روانتحلیالشاری در تحلیال تاارییی را مایتاوان
دارای مشک ت ریر دانست )1 :به واسطه ماهیت ان یشهایِ رابطاه تجرباه کاودکی باا رفتاارِ
بزرشسااالی ،ن اایتااوان باایح ایااح دو یااز رابطااه عِلّاای قا اال بااود  )2در چناایح ت ساایرهایی
فراین های بزر تر و بااه یتتر تیییرات تارییی در دیح ،اقتصاد ،سیاسات جامعاه و ماننا
آن نادی شرفته ش است  )3شرفتح نتایج قوی ار داد ها و اط عاات ضاعیع  )4محا ود
کردن جن ههای روانشناختی و شیصیتی افراد به ابعاد آسی شناختی  )5توجه بیش ار حا
بر تجربهها و روی ادهای ناخوشاین دوران کاودکی و بایتاوجهی باه کلیات رنا شی فارد
ه یح ضععها باعث ش است در ت سیرهای تارییی ایحچنینی ،ع تای م اهی مشاابهی در
مورد شیصیتهای میتلع مشاه

کنی م اهی ی مانن خودشی تگی ،ضععهای عااط یِ

دوران کااودکی ،نابهنجاااری جنس ای ،محرومیااتهااا و حقااارتهااای کااودکی و مانن ا آن
م اااهی ی هسااتن کااه در تحلیاال شیصاایت م تناای باار رویکردهااای روانکاااوی در مااورد
شیصیتهای بسیاری بهکار برد میشود برای ملا در تحلیل روانشناختی شیصایتهاای
داستانهای غ محسیح ساع ی نیز نظیر چنیح م اهی ی به خوبی دی میشود و مال ی ت سایر
روانشناسی شیصیت سی خان داستان ش ا که شیصی مهرطل

ت سیر ش اسات بسایار

مشابه مهرطل ی ناصرال یح شا است (رجون کنی به شاکری و بیشی)1394 ،

1. Meissner
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 .5دوره دوم :پیوند روانتاریخی با رواننسلی 1و روانتحلیلگری
به نظر میرس مشک ت ذکرش در مورد روانتحلیالشاری موجا

ظهاور رویکارد دوم

ش است در دور دوم دمود ( ،2002م  )viiبا تأکی بر اه یت تارییچه کودکی افراد

معتق است تیییر در فررنا پروری 2باهپایشبرنا تیییارات اجت ااعی اسات و نگارشهاا و

رفتارها در مورد کودس ،تاریخ را شکل میده وی معتق است سیر تکاملی فررن پروریِ
دور کودکی ،انگیز اصلی در تاریخ انساان اسات و باه عناوان بیشای ار نظریاهاش تااریخ

انسان را به  6س ز فررن پروری تقسی میکن  )1دور نورادکشی 3تا قرن چهاارم پاف ار
می د؛ در ایح دور دمود دو ریرمرحله را مشیص میکن  :مرحلاه نیسات باا نارس بسایار
باالی نورادکشی ،رنای با محارم ،قط عضو ب ن ،تجاور جنسی به کودس ،شاکنجه و کناار
شذاشتح هیجانی بهوسیله وال یح مشیص ش است پ ر به عنوان یز مراق

واقعی بسایار

ناپیته بود است و در سا های اولیاه باه لحاای هیجاانی کاام ی غایا باود اسات اردوا
دختران ق ل ار بلوغ مرسوم بود است و قربانیکردن کودس در جوام اولیاه وجاود داشاته
است در ریر مرحله دوم ،نرس نورادکشی ه چنان باال بود و تجاور جنسی به کودس هنور
مع و بود است پا ر درشیاریِ بیشاتری در آماورش اجت ااعی کودکاان بازر تار پیا ا
میکن سوءاست اد ار کودس ک تر من ع نه بود و بیشتر برای کنتر و نظ باود اسات و
کودس خواهان ح ایت خانواد بود است

 )2دوران رهاساری 4،ار قرن  4تا قرن 13؛ در ایح دور ایح تصاور شاکل مایشیارد کاه

کودس هنگام تول و یا حتای ق ال ار آن دارای روح اسات و باه ه ایح دلیال ساقق جنایح
بحثبرانگیز میشود مسایحیان اولیاه ،نورادکشای را باا رهاسااری هیجاانی و با نی عاوض
میکنن و با است اد شسترد ار پرستار (دایه) ،شیردهی رضااعی و فرساتادن کاودس بارای
خ متکاری ،ع ل لواط با پسربچهها ادامه مییاب و تجاور و سوءاست اد ار دختران شسترد
میشود تصور میشود که کودس ب متول ش است

1. psychogenic
2. childrearing
3. infanticidal mode
4. abandoning
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 )3دوران دو سااوشرایی 1،ار قاارن  13تااا قاارن 17؛ ایااح مرحلااه مسااتلزم توانااایی ح ا
دوسوشرایی عشق و ن رت بود است تجاور به کاودس غیرقاانونی شا رد شا  ،رفاتح باه
م رسه و مراق ت پزشکی ار کودس و قوانیح ح ایات ار کاودس توساعه یافات و نیساتیح
حرکتها در رمینه حقوا کودس شرون ش اغل

مادران هنور باه طاور هیجاانی ناورادان

خود را طرد میکردن و پرستاری ه را با تن یه با نی و تیذیاه باا پساتانز 2هناور شساترد

باقی مان تنقیح به طور مع و مورد است اد قرار شرفت و ار خجالتدادن 3باهعناوان یاز
روش مه انظ اطی است اد ش

 )4دوران ناخوان شی 4،قرن ( 18شرون ار قرن )17؛ در ایح دور طرحریزی وال یح 5تا

ح ودی کاهش یافت و کودس بیش ار اینکه در قن اا شذاشاته شاود اجاار خزیا ن پیا ا
کرد و نظ کودس ار طریق کنتار کاردن ذهاح و احساساات درونای کاودس شاای شا
ه لی اولیه آغار شردی  ،ارتقاء ع ومی در سطح مراق ات شارون شا و منجار باه کااهش
سطح مر

و میر کودس شردی و ایح با تول ک تر و سارمایهشاذاری فیزیکای و هیجاانی

بیشتر برای هر کودس ه را ش در نتیجة فررن پروری بهتر ،اردوا های مرت

arranged

 marriagesو ضر و جرح ه سر کاهش یافت و عشق ه سری مورد اعت ااد و ه راهای

6

آغار ش ایح به توانایی کودس در شناسایی وال یحِ با عشق ک از کارد والا یح در ایاح
دور به طور فعاا قاشاقهاای چاوبی ،لولاه پ ساتیکی ،چاو ل اسای ،دساتان باار و دیگار
الگوهای انظ اطی خشح را برای تن یه آنچه که آنها به عنوان با رفتاری در کاودس و ناوراد
تشییص میدادن بهکار بردن

 )5دوران جامعهپذیری 7،قرن  19تا اواسق قرن بیست ؛ در ایح دور تع اد کودکانی کاه

اغل

رنان به دنیا میآوردن ار ه ت یا هشت به چهار و یاا ساه کااهش یافات محا ودیت

تولی ملل ،وال یح را قادر میساخت که ار هار کاودس مراق ات بیشاتری باه ع ال آورنا
1. ambivalent
2. pap feeding
3. shaming
4. intrusive
5. parental projection
6. companionship
7. socializing
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ه

آنها ک ک تزریقکردن آرروها و اها ا

خودشاان باه بچاههایشاان باود اسات تاا

ح ایت ار فردیساری هر کودس در ایح دور دستکاریهای 1روانشناختی ،باا دسات باه

ک ل ردن و روشهای تن یهی دیگار ،خجالاتدادن ،محرومیات و منا کاردن 2هناور ماورد
است اد بود است ،اما به کودس احترام و مراق ت بیشتری نس ت به ه ه دور های ق ال داد
میش دختران جوان اجار داشتن که آمورش ،شیل و رن شی جنسی خود را داشته باشن
مادران شرون به لذتبردن واقعی ار مراق ت ار نورادان و کودکاان خاود کردنا بعضای ار
پ ران شرون کردن به مسئولیت فررنا پروری بیشاتر ،بااریکاردن باا کودکاان ،مراق ات و
آمااورش بااه فررن ا ان خااود الگااوی اجت اااعیکااردن محصااو دنیااای صاانعتی شا بااود،
اررشهای ملیشرایانه و دموکراسی به اررشهای ج ی بسیاری ار مردم ت یل ش اص ح
سوءاست اد ار کودکان منجر به افزایش اجت اعیکردن و کاهش نیار باه وفااداری باه یاز
ره ر مقت ر ش

 )6دوران ک زرسانی 3،ار اواسق قرن بیست تااکنون؛ دور ک ازرساانی شاامل ایاح

فه است که نقش اصلی وال یح ،ک زکردن به هر کودس برای رسای ن باه اها افش در
هر مرحله ار رن شی است ،بیش ار آنکه در اه ا

بزرشسالی اجت اعی شود مادر و پ ر ار

نورادی با کودس درشیر خواهن بود نتیجه ایح خواه باود کاه روانط قاه psychoclass

نس ت به دور های دیگر ه لی 4بیشاتری باا دیگاران خواها داشات بارای نیساتیح باار،
وال یح پرورش فررن را نه بهعنوان وظی ه بلکه به عنوان لذت انجام میدهن ه مادر و ه
پ ر م کح است به طور برابر با کودس ار نورادی درشیر شون و وال ی یا وال یح و مراق
کودس را ترغی

میکنن که بیشتر فردی 5ش شود

دمود ( ،2002م  )251معتق اسات والا یح ار هریاز ار شاش روانط قاه در اغلا
جوام م رن امروری وجود دارن و هنگامیکاه روانط قاههاای پیشارفته ،تا ش مایکننا
نوآوری در دنیای سیاسی پر هر و مار ه ارا باا عا م تح ال را باا کننا  ،واکانش و
1. psychological manipulation
2. withholding
3. helping mode
4. emphatic
5. individuated
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سرکو در پی خواه داشت در ایح شرایق ار سوی روانط قههای برجستة ق لی مقاومات
وجود خواه داشت و بیح آنهایی که تا ش مایکننا باه عقا

برشردنا و رماان ق لای را

تصور میکنن و آنهایی که دن ا آشاهی و شرایق ج ی هستن تعاارض باهوجاود خواها
آم احساد وحشت و نگرانیِ ع یق رمانی پی ا خواه ش که حل تانش بایح شارایش باه
عق روی و جلو روی با شکست مواجه شود
در تاریخنگاریهای با رویکرد روانتارییی ت ش ش است ار نظریاه دماود اسات اد
شود برای ملا دمود ( )2008خود در مقالهای به بررسی ریشههای کودکی جنگ جهانی
دوم و واقعه هلوکاست پرداخت او در توصیع ویژشیهای خانواد های ساکح در اروپاای
مرکزی در سا های پیش ار جنگ جهانی دوم معتق است (دماود ،م  3تاا  )12طای آن
سا ها وال یح به روشنی خش خود را علیه فررن ان دختر نشان میدادن هنگامی که فررنا
دختر متول میش  ،ه ار سوی پ ر و ه ار سوی مادر نادی شرفته مایشا  ،پا ران غال اای
شزارش میکردن که نوراد دختر خود را روی رختیوا و به س ت مادر پرت میکردنا ،
بهطوریکه خطر شکستح ستون فقرات آنها وجود داشت نتیجه چنیح رفتارهایی نارس بیشاتر
مر

و میر نورادن دختر و در نتیجه باال بودن نرس پسران در مقایساه باا دختاران در ناواحی

اروپای مرکزی طی آن سا ها بود است در کنار آن ،شیر دادن نورادان ناکافی بود است
بهطوریکه نرس مر

و میر نورادان اع ار دختر و پسر در پارود  21درصا و در باواریاا

 58درص بود است بر ایح اساد در پایان قرن  19ح ود نی ی ار ناورادان تاار متول شا
توسق مادران خود رها میش ن افرادی که در آن سا ها شاه خانواد های آل انی بودنا
معتق بودن بسیار نادر باود اسات کاه یاز خاان آل اانی باه فررنا خاودش غاذا ب ها
کودکان تارییچه سوءاسات اد ار خاود را خیلای رود و در حقیقات طای ساا هاای جنینای
شرون میکردن ؛ جایی که مادر رورانه الکال مصار

مایکارد و ماردان باه طاور مع او

ه سران باردار خود را مورد ضر و شت قرار میدادنا نورادهاا در ما فون و ادرار خاود
رها میش ن و هرشز شساته ن ایشا ن نتیجاه غوطاهور شا ن ناورادان در شاپش و دیگار

حشرات موذی بود و وال یح فررن ان خود را «شپش» 1و «خورن شان بیفای » 2مینامی نا ،

1. lice
2. useless eaters
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چرا که آنها تا رمانی که بزر تر ن یش ن به کار خانواد ک ز ن ایکردنا و باه ه ایح
دلیل ه بن رت چیزی ب ون توصیه پ ر خود میخوردن برای اینکه خورنا شان بایفایا
یز لق

طوالنی م ت بارای آنهاا ن اشا خیلای رود باه عناوان خا متکار یاا کاارآمور باه

خانههای دیگران فرستاد میش ن و کتزردن خ متکاران و کارآموران امری شاای باود
است شریه نوراد صرفای یز جی ت سیر میش و مادر بن رت به آن پاسخ میداد و یا ناوراد
خود را در بیل نگه میداشت و پف ار چن ش

ناوراد مایفه یا کاه جیا هاایش تاأثیری

ن ارد و ساکت میش ماهیت واقعی کودس شناهکار دی میش و کتزردن اصلیتریح
را برای نادی شرفتح و سرکو کردن اراد آراد کودس بود است کتزردن نیاز خیلای
رود و حتی در دور نورادی شرون میش روشهاای تن یهای دیگار نیاز باه عناوان مک ال
کتزردن مورد است اد قرار میشرفت برای ملاا کودکاان روی آهاحهاای داغ شذاشاته
میش ن یا برای ت ام ش

و یا م ت طوالنی به تیتیوا بسته میش ن و مانن آن

دمود ( ،2006صاص  )214-205باا شارح ایاح ویژشایهاا معتقا اسات افارادی کاه
خودکشی میکنن ص ایی در درون آنها به آنان یادآوری میکن که ب هستن و باه خااطرِ
ایح ب بودن خود را مجارات میکنن ه انن خودکشی ،ملتهایی که مرتک

نسالکشای

میشون ص ایی در درون آن ملتها به آنها میشوی که ب هستن و در واقا باه مجاارات
خودشان میپردارن به ع ارت دیگر ،برخ

نظریههای جناگ ،نسالکشای پرخاشاگری

نیست بلکه پیام تردهای ان اشتش ار درمان شی در کاودکی اسات صا اهایی کاه باه
آنها میشوی بکشی ریشه در دوران کاودکی و و باا شا که تاردهاای اولیاه ارت ااط دارد
ویژشیهای شنا آلود نس ت داد ش

به یهودیاان ،تکارار کی یاتهاای شناهکاراناهای باود

است که وال یح آل انی به طور مع و نسا ت باه فررنا ان خاود داشاتهانا رابطاه نیرومنا
کودکی سوءاست اد ش با را حل نظامی به عنوان ع لکرد بع ی و سطح خشاونت در حال
تعارضات اجت اعی بهخوبی مستن ش است براسااد یاز رویکاردِ روانتحلیالشرایاناه،
افاارادی کااه یااز کااودکی می ااو و یااا سوءاساات اد شا داشاتهانا ار ه ااه پیشاارفتهااا،
موفقیتها ،آرادیها و چالشهای ج ی مایترسان و اضاطرا ناابودی 1نشاان مایدهنا

1. annihilation anxiety
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هنگامی که ایح کودکیِ می و فراشیر باش و بیش ریادی ار جامعاه را شاامل شاود ،یاز
ص ایی در درون جامعه خواه ش ت «خود ب » بای مجارات شاود براسااد شازارشهاای
تارییی ،خود هیتلر نیز سوءاست اد های کشن ای را که در خانواد هاای آل اانی و اتریشای
مرسوم بود متح ل ش است هیتلر به تنگی و سیتی قنا اا مایشا و پا رش مرت اای او را
لگ و ش ا میرد ،به شونهای که هشیاریاش را ار دست میداد به نظر مایرسا تارد ار
اینکه آل انیها در معرض لگ های ه سایگان قرار شیرنا لگا و شا ا دشا نان را شاکل
داد است هیتلر ه انن ه ه نورادان باواراییِ رمان خود مرت ای شرسنگی مایکشای و ه ایح
بر تردهای درارم تش ار شرسنگی قری الوقون آل انیها سایه افکنا باود ه ایح باعاث
ش بود هیتلر در آغار کتا خود توضیح ده دلیل اینکه «آنها نیار دارن ساررمیح ماادری
خود را شسترش دهن » ایح است که «مادر آل ان بتوانا ناورادان و فررنا انش را باه خاوبی
تیذیه کن »؛ هراسی که در ت ام نورادان درقنا ااپیچیا ة شرسانهمانا ار آن دوران وجاود
داشت دماود در ادعاایی عجیا

معتقا اسات هیتلار ه اننا بسایاری دیگار ار کودکاان

باواریایی تا ح ود شاش ساالگی در تیات خاوا ماادرش مایخوابیا و احت اا آمیازش
جنسی با وی وجود دارد و به ه یح دلیال باود اسات کاه هیتلار اغلا نگاران آن باود کاه
اسپرمش خون معشوقهاش را آلود نسارد و به دن ا آن بود اسات کاه وطانش را ار دسات

یهودیانی که به آن تعرض کرد ان نجات ده ایح موارد با شرو ا فانتزی 1سررمیح مادریِ
ق رت ن ه را بود است که ق ل ار ه هی جناگهاا و نسالکشایهاا وجاود داشاته اسات
ن ونهای ار ایح شرو فانتزیها را میتوان موارد ریر دانسات :وقتای هیتلار باه قا رت رسای
مادران آل ان در خیابانها رو رفته و شعار میدادن «ماا کودک اان را باه پیشاوای ان ه یاه
داد ای » و جوانان آوار میخوان ن «ما به دنیا آم ای تا برای آل ان ب یری » دمود معتقا
است پاسخ ه سایگان ناریها به شرون جنگ نیز متأثر ار دوران کودکیای بود اسات کاه
آنها شذران بودن اروپای شرقی مادرانی سوءاست اد کننا تار و بایت ااوتتار ار ماادران
آل انی داشت آنها نیز قن ااپیچی نهای سیت ،شرسانگیکشای نهاای متنااو  ،رناای باا
محارم ،کتزخوردن ،بردشی و تحقیر ش ن را بیشتر ار آل انیها تجرباه کارد بودنا و باه
1. group fantasy
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ه یح دلیل نیاز نااری هاا را ساتایش کارد و آنهاا را ه راهای کردنا آماورش و پارورش
کودکان بریتانیایی فاق قن ااپیچکردن و یا نزد دایه فرستادن بود ،اما ق ل ار شرون آمورش
ع ااومی باارای ما تی بیگاااری ماایکشاای ن تأکیا اصاالی در روشهاای تربیتاای کودکااان
بریتانیایی کتزردن برای «انظ اط» به جای انزوای مطلاق باود اسات انظ ااط بریتانیاایی در
واق مح ود به تحقیر ش ن توسق بزر تران رورشو بود است و به ه ایح دلیال نیاز آنهاا
هیتلر ستودن و او را حیارتانگیاز مای دانساتن آنهاا تربیات شا بودنا کاه رورشاویی را
بپذیرن و به ه یح دلیل نیز ص ها هزار مرد بریتانیایی پیش ار آغار جنگ شارکت در آن را
ن ی کردن برای سا ها ،کودکان و نه یهودیان قربانیان اصلی بودن که توساق نااریهاا باه
قتل می رسی ن هیتلر معتق بود اشر در سا ح ود یاز میلیاون کاودس در آل اان متولا
شود و ه تص تا هشتص هزار ن ر ار ضعیعتریح آنها حاذ

شاود ،نتیجاه افازایش قا رت

خواه بود براساد چنیح ت کری ،در اوایل ساا  1937حا ود  400هازار کاودس را کاه
نقص عضو یا عق مان شی ذهنی داشتن بیفایا تشاییص داد و باه شاکلهاای میتلاع
پاکساری کردن تا پیکرة ملت آل ان پاس شردد هرچه کودکان «خودا ب » بیشاتری کشاته
میش ن  ،آل انیها بیشتر احساد پیوستگی با سررمیح مادریِ قاتل خود داشتن تا اینکه ایح
احساد ار کودکان خودا ب به یهودیان و سایر «نانخوران بیفای » منتقل ش
 .6نقد دوره دوم؛ پیوند روانشناسیِ تاریخ با روانشناسیِ تاریخی

در ارریابی نظریه دمود ،میبایست به ایح سؤا اساسی و ق ی ی پاسخ داد که آیا تجاار
دوران کااودکی باار شیصاایت و رفتااار در بزرشسااالی تااأثیر دارد یااا خیاار ،و در صااورت
مل تبودن پاسخ ،ساروکار ایح اثرشذاری چگونه است
اشرچه به خوبی مستن ش است که شرایق رن شی و کودکی اولیه تأثیر قابال تاوجهی
بر مهارتهای شناختی و پیام های اقتصاادی ،اجت ااعی و سا متی بزرشساالی دارد اماا در
واق شواه ی م نی بر اینکه رن شی اولیه ،صا ات شیصایت را در بزرشساالی تحات تاأثیر
قرار ده و یا آنچه میتوان ق ل ار آنکه آنها در بزرشسالی به پای اری برسان رشا آنهاا را
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توسعه و یا مان شود ،وجود ن ارد (آل لون و ه کاران 2011 1،؛ آل ون و کاوری2011 2،
و کااوری و ووشاال 2013 ،3نقاال ار کروتیکااووا و لیلااور2015 ،4؛ م  )2ایااح بااه دلیاال

دشواری در کنتر تجربی سایر متییرهای اثرشذار و دشواری در ت ییح و پیون ویژشایهاای
بزرشسالی با کودکی است با ایح حا ارریابی ار نظریاه دماود باا بهار شیاری ار دیا شا
روانشناختی ویگوتسکی میتوان نقطه پیون روانشناسی و تاریخ باش ویگوتسکی معتقا
است برای پاسخدادن به ایح سؤا اساسی که یز رفتار چیست و چگونه است ،مایبایسات
در پی کشع م نا و اساد آن بود و تاریخ رشا آن را ار شذشاته تااکنون در نظار شرفات
رش روانی انسان پ ی آیی چیزی نیست که ق ی به صورت پتانسیل وجود داشته است بلکاه
در آن عوامل دیگری وجود دارن که اه یت آنها بسیار ریاد است باه ایاح صاورت کاه در
رمینه فرهنگ و تاریخ فرهنگی تیییراتی ات اا میافت  ،فرد به صورت فعا باا ایاح تیییارات
برخورد میکن و فعاالنه در پی سارشار ش ن با آن و چیر ش ن بر آنهاست و ایح برخاورد،
خود سرآغار پ ی آیی تیییرات روانیِ ج ی ی خواه بود که ن یتوانسته است باه صاورت
پتانسیل ار ق ل وجود داشته باش در مطالعاهای نشاان داد شا شروهای ار سااکنان جناو
شرقی مکزیز ،نورادان را داخل پارچه بزرشی قرار میدهن که با طنا یاا ک ربنا بااالتر
ار سطح رمیح نگه داشته میشود کودس شیرخوار بن رت روی رمیح است و مع اوالی روی
پای مادر یا در آغوش مادر است یا مادر او را به پشت خاود مایبنا د و جاباهجاا مایکنا
برخ

مادران آمریکایی ،ایح شرو ار مادران بن رت بچههایشان را تشویق مایکننا کاه

رفتارهای حرکتی ج ی انجام دهن و هنگامیکه فررن انشان حرکات تار ای یاد میشیرنا
هیچ هیجان یا ع قه خاصی نشان ن یدهن در مطالعات ،ایاح شارو ار کودکاان آرامتار و
سارشارتر ار کودکان آمریکایی بودن در واق شیو های فررن پروری ایح دساته ار ماادران
مکزیکی واج دو ویژشی مه است :یکی جلوشیری ار حرکت کودس و دیگاری ت ایال
به مشاه

و پاسخدهی و نه انجام رفتار ایاح ویژشایهاا ار طریاق شایو هاای فررنا پروری

یکسان به نسلهای بع منتقال مای شاون و موجا

تا اوم رفتاار ار ناورادی باه بزرشساالی
1. Almlund et al
2. Almond & Currie
3. Currie & Vogl
4. Krutikova & Lilleor
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میشود (نیومح و نیومح1394 ،؛ م  )293کروتیکووا و لیلور ( )2015در مطالعهای جالا
به بررسی تجربی ایح موضون پرداختنا آنهاا تاأثیر تیییارات غیار قابال پایشبینای الگاوی
بارشهای فصلی در رن شی اولیه را بر شاکلشیاری صا ات شیصایت در بایح خاواهران و
برادران در بزرشسالی مورد بررسی قرار دادن آنها در مطالعة خود پف ار کنتر متییرهایی
مانن روستا ،سا تول  ،اثرات خواهر برادری ،ویژشیهای فررنا پروری ،صا ت شیصایتی

«خودارریابی هستهای» 1را در یز فاصله رمانی  20ساله با جز یات مورد است اد قرار دادن

ایح ص ت شیصیتی درجاه ای کاه یاز شایص یاز دیا شا مل ات و ح اایتی در ماورد
خودش و روابق شیصیاش با دنیا دارد را نشان میده نتایج مطالعه آنهاا نشاان داد تیییار
در میزان بارش در دورة رح ی یز اثر بلن م ت بر خودارریابی در دور بزرشسالی ( 17تا
 28سالگی) داشته است نتایج نشان داد است  10درص افزایش یا کاهش در میزان باارش،
یز تأثیر  0/08انحرا

استان ارد بر میانگیح بلن م ت خودارریابی داشته است با ایح حاا

ایح مطالعه هیچشونه شواه ی م نی بر اثر دا ی میزان بارش در دور ق ل یا بعا ار رح ای
نشان ن اد است
ضعع دومی که ه چنان در دور دوم نیز تا اوم داشاته اسات ه اان تأکیا مجا د بار
«روانشناساای ب ا » اساات در روانتااارییی دمااود ،ه چنااان روانشناساای ب ا را در قال ا
عق های کودکی ولی ایح بار با م اهی ی مت اوتتر مشاه میکنی
در مج ون اثر متقابل و متعامل رویا ادهای تاارییی بار رشا و شیصایت انساان و نیاز
ویژشیهای شیصیتی ره ران سیاسی بر روی ادهای تارییی دارای م اانیِ نظاریِ قاوی اماا
فاق م انی پژوهشی نیرومن به نظر مایرسا  ،باا ایاح حاا مایتاوان ایاح ادعاا کاه کااربرد
روانشناسی در تحلیل تارییی انکارناپاذیر اسات را پاذیرفت ،ولای باه نظار مایرسا ایاح
پذیرش میبایست با رعایت برخی م حظات باش

1. core self evaluation
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نتیجهگیری

ت سیر روانشناختی بهملابه رویکرد و روش در کشع معاانیِ متکلّار و ع یاق ار پ یا ارهای
تارییی به عنوان ماد خام امری ج ی و اجتنا ناپذیر است ،به شونهای که ت ییح تصا ی و
ع ل ره اران و شیصایت هاای تاارییی و در نتیجاه رویا ادهای تاارییی ،با ون تحلیال و
شناخت ویژشیهای روانشناختی آنان نام کح مین ای با ایح حاا اشرچاه بسایار دشاوار
است اما میبایست ت ش کارد ایاح ت یایح بایا ار حیاث روششناسایِ روانشناسایِ عل ایِ
امرور ،نظاممن تر بود و ت عیت کافی ار استان اردهای عل ی را داشته باش تاکنون یکای ار
مه تریح رمینههای روانشاناختی ماورد اسات اد در تااریخ« ،شیصایت» باه عناوان یکای ار
ویژشیهای روانشناختی ره ران تارییی باود اسات باهطاورکلی منااب اط عاات درباار

شیصیت را میتاوان باه الاع) روشهاای خاودشزارشدهای ماننا مصااح ه

)شازارش

مشاه شر) ،آرمونهای استان ارد و د) داد های م تنی بر پیام های رن شی تقسای کارد

داد های م تنی بر پیام های رن شی 1،اط عاتی هستن کاه مایتاوان آنهاا را ار رویا ادها و
پیام های رن شی فرد که در دسترد ع وم قرار دارن  ،به دست آورد؛ بارای ملاا اردوا ،
ط ا ،ت ریحات ،دستنوشتهها و ساینرانیهاا ار ج لاه ایاح مااد هاای در دساترد ع اوم
هستن روانشناسان شیصیت ار داد های خودشزارشدهای و داد هاای م تنای بار مشااه

برای پیشبینی پیام های آتی رن شی است اد کرد ان برای ملا کسپی ،ال ر و با 1987( 2

نقل ار الرسح و بف )2010 ،3براساد مصاح ههای بالینی با مادران کودکان  9 ،8و  10ساله
مقیادهای سنجش خلق ب  4ساخته بودن آنهاا ساپف ایاح موضاون را ماورد بررسای قارار
دادن که آیا آنچه در کودکی به دست آم است روی ادهای رن شی دو یاا ساه دهاه بعا

فرد را پیشبینی میکن یا خیر نتایج به طور قابل م حظهای ایح فرضیه را تأیی کرد بود و
ب اخ قی اولیه و در سنیح کودکی با وقون روی ادهای من ای بسایار در رنا شی بزرشساالی
مرت ق بود است برای ملا مردانای کاه در دور کاودکی خلاق با داشاتهانا در خا مت
نظااامی رت اة پااایینی داشااتن  ،بیکاااری بیشااتری را تجربااه کاارد بودنا و رنا شی رناشااویی
1. Life-Outcome Data
2. Caspi, Elder, & Bem
3. Larsen & Buss
4. ill temperedness
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آش تهتری داشتن  ،بهطوریکه  46درص ار کودکان ب خلق در  40ساالگی ار ه سار خاود
ج ا ش بودن بر ایح اساد اشرچه بای پذیرفت که روی ادهای رن شی بزرشساالی متاأثر
ار عوامل میتلع ماننا ناژاد ،جنسایت ،وضاعیت اقتصاادی و ماننا آن اسات ،اماا باه نظار
میرس خُلق دور کودکی مایتوانا تاا حا ودی پایشبینایکننا تصا ی هاا ،رفتارهاا و
تجربهها در بزرشسالی باش دربارة شیصیتهای تارییی امکان مطالعة مستقی آنها وجاود
ن ارد با ایح حا تنها بهعنوان یز ش اان مایتاوان باه تع ای پاذیری نتاایج باه افاراد دارای
نشانگان رفتاری مشابه پرداخت و خُلق و تجار دوران کاودکی آنهاا را مارت ق باا خُلاق و
رفتارهااای آنهااا در بزرشسااالی دانساات نکتاة حااا ز اه یاات ایااح اساات کااه در ایااح تع اای
میبایست ار تکیه صر

بر فرضیههای رویکرد روانتحلیلشری اجتنا کرد

ویژشی روانشناختی دیگری که میبایست مورد توجه قرار شیرد ،انگیز اسات انگیاز
دالیل رفتار افراد را نشان میده و مشیص میکن کاه چارا آنهاا باه روش خاصای رفتاار
میکنن (سانتراس1385 ،؛ م  )579در تحلیلهای تارییی م هوم روانشناختی انگیاز ار
دو منظر میتوان مورد توجه قرار شیرد :نیست اینکه انگیز رفتار ره ران سیاسی باه هنگاام
وقون یز روی اد تارییی چه بود است ایح انگیز در ک ام دساته ار انگیاز هاای انساانی
قابل ت سیر است و اینکه به لحای روانشناختی منشأ ایح شونه انگیز ها چه چیزی میتوانا
باش در روانشناسی ،ادبیات بسایار نیرومنا ی درباار انگیازة رفتاارِ انساانهاا وجاود دارد
ض ح پاسخشویی به ایح سؤا ها با بهر من ی ار ایاح ادبیاات نیرومنا  ،مایتاوان باه تحلیال
روانشناختی یز روی اد تارییی پرداخت دوم اینکه به ایح نکته میبایست توجه کرد کاه
انگیز های ج عی تود مردم یا کنشگران عام یز روی اد تارییی نیز در تحلیل آن روی اد
می بایست مورد توجاه قارار شیارد بارای ملاا انگیاز افاراد در حرکاتهاای اجت ااعی را
بهواسطه محرومیتهای مادی (یز نیار یاا انگیاز فیزیولاوویکی) مایتاوان ت یایح کارد یاا
محرومیتهای م نی (یز نیار یا انگیز روانشناختی )
به عنوان نتیجهشری نهایی میتوان ادعا کارد اشرچاه در دور دوم انا کی ار تأکیا ات
روانتحلیلشریِ صر

جلوتر رفته و به یز رویکرد تارییچه اجت اعی ا فرهنگی نزدیاز

ش ای  ،با ایح حا هنور ه ار م اهی روانشناختیِ بسیاری در تحلیل تارییی غ لات شا
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است م اهی و فراین هایی مانن فراین شکلشیری هویت (بهویژ هویت ای ولوویز فرد،
اینکه کنشگر تارییی یز هویت کاوشگرایانه داشته است و یا هویت بایث اات معلقای کاه
اطرافیااان در اختیااار وی شذاشااتهاناا ) ،تحااو اخ قاای فاارد (اساات ال هااای اخ قاای و
درونیساری و یا برونیساری رفتار اخ اشرایانه) ،فراین اجت اعیشا ن ،رشا در شساترة
ع ر (به جای بررسی یز برش خام ار رن شی) ،ماهیت روابق بایح فاردی ،رشا و ابارار
هیجانی ،روانشناسی خانواد  ،یادشیریهای مشاه ای ،آمادشیهای شیصی ،مهارتهاای
شناختی و است اللی ،ه ساالن ،روابق جامعهپسن انه ،هویت جنسیتی ،خودمحوری ،نگارش
و تیییر نگرش ،ع ق شناخت دینی ،الگوهای دوستی و بای مورد توجه قرار شیارد بارای
ملا یز تاریی انِ روانشناخت ،به ملابه یاز روانشاناد اجت ااعی مایتوانا پیاما های
ناشوار ه سوییِ ان یشهها در هسته اصلی قا رت را باهعناوان یاز عامال روانشاناختی در
تحلیل یز دور تارییی خام مورد توجه قارار دها ه ساویی تاام ان یشاههاا در هساته
اصلی ق رت ،منجر به تأیی م اوم افکار و اع ا کنشگران سیاسی خواها شا  ،در نتیجاه،
آنها یز نگا عاری ار اشت ا باه تصا ی ات خاود دارنا و چنایح ت کاری منجار باه تا اوم
تص ی ات اشت اهشان خواه ش تاریی ان روانشناخت ،بهملابه یز روانشنادِ شاناختی،
میتوان ایح پرسش اساسی را مورد توجه قرار ده که تحو اخ قی ره ران سیاسی تا چاه
ان ار بر تص ی ات آنها موثر بود است اینکاه یاز ره ار سیاسای ار حیاث ح ا نظا و
ه اهنگی اجت اعی ،قانون را واج االجرا ب ان یا اینکه معتق اسات قاانون ناوعی پی اان و
قرارداد اجت اعی است و اشر آحاد جامعه به شونهای منطقی ب ه ن که هنجارهاای دیگاری
نیز وجود دارد که میتوان برای بیشتر افراد جامعه م ی باش  ،شیو های ق لی را قابل اص ح
ب ان و یا آنکه ره ر سیاسی معتق به اصو اخ قی منحصربهفاردی باشا کاه حتای شااهی
م کح است میالع نظ اجت اعی ه باش  ،روشح است چنیح اعتقادی میتوان تص ی ات
سیاسی و تارییی ایح ره رِ سیاسیِ فرضی را تا ح ریادی تحت تأثیر قرار ده بناابرایح باه
نظر میرس تحلیل تارییی ب ون درنظرشرفتح روانشناسیِ کنشاگر تاارییی یاز تحلیال
ناقص است ،در عیح حا  ،بارنگری در بهار منا یهاای شذشاته ار روانشناسای ،ضارورت
بسیار دارد
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 جودی سا ی ان ،قاادر و ابوال ضال کری ای جاویا (« )1391نگرشای روانشاناختی باه
شیصیت آغا مح خان قاجار» خردنامه سا چهارم ش ار  9ار  19تا 28

 سانتراس ،جان دبلیو ( )1385روانشناسی تربیتی یزد ،انتشارات دانشگا یزد
 شاکری ،جلیل و بهنار بیشی (« )1394تحلیل روانشناختی شیصایتهاای ساه داساتان
ش ا ،خاکسترنشیحها و آشیال ونی غ محسیح ساع ی بر م نای نظریاه کاارن هورناای»

متنپژوهی ادبی .سا  19ش ار  63ار  55تا 88

 طاهری ،مه ی (« )1389روانشناسی سیاسی شیصایت مح رضاا پهلاوی باا تکیاه بار
نظریه کارن هورنای» جستارهای سیاسی معاصر ش ار  2ار  65تا 86

 ناصری ،ع اسعلی و فیرور ر یسی (« )1386مروری بر نظریات آدلر» تازههای علهوم
شناختی سا  9ش ار  1ار  55تا 66
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