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  چکیده

این نوشتار، دست یـافتن بـه یـک الگـوي رفتـاري در سیاسـت خـارجی پـوتین،          دف ازه
ـ    جمهور کنونی روسیه به منظـور پـیش   رئیس ی او در آینـده اسـت.   بینـی رفتارهـاي سیاس
در اي   مناسب میان رشـته هاي  عنوان یکی از روشتواند به می شناسی سیاسی شخصیت روان

سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد. این مطالعات در هاي  حوزه فهم سیاست و شناخت شخصیت
شناسی  نشود. روا می اخیر با رویکرد شناختی انجامهاي  گذشته بر اساس روانکاوي و در سال

کنند. در این مورد، هوش را  شناختی در پی پاسخ به این سئوال است که افراد چگونه فکر می
توانیم ماهیت انطبـاقی شـناخت    توان چتر وحدت بخشی تلقی کرد که ما از طریق آن می می

باشـد. بـه    مسـئله   گشاي حـل   تواند راه انسان را درك کنیم. مطالعه هوش سیاسی پوتین می
ثر از محـیط پیرامـونی و   أشناسان، هوش، توازن میان ساختارهاي ذهنی مت اغلب رواناعتقاد 
هاي ذهنی مانند توان یادگیري، قدرت  توامندي کند. برخی از می هاي بیرونی را کنترل واقعیت

برخـوردار  اي  گیري در سامانه هوشی از اهمیـت ویـژه   ، خالقیت و تصمیممسئله  حافظه، حل 
را در هوش سیاسـی ایـن شخصـیت بـا تکیـه بـر       ها   نقش این توانمندياست. این نوشتار، 

  کند. می شناسی سیاسی مطالعه هاي شناختی و روان نظریه
  

  واژگان کلیدي
  گیري پوتین، ذهن، بوش، حل مسائل سیاسی، تصمیم
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  مقدمه
شناسی سیاسی، حوزه پژوهشی اسـت کـه حضـور خـود را بـا تکیـه بـر رویکردهـاي          روان
هاي اخیر، موفق شده است از سایر شعبات  وان تحلیلگري آغاز کرد و در سالکاوي و ر روان
و تحـوالت سیاسـی بهـره    هـا    ی شناختی در بررسـی پدیـده  شناس روان  شناسی به ویژه  روان

در اي   رشـته  مناسـب میـان  هاي  تواند به عنوان یکی از روش می ی سیاسیشناس روان بگیرد. 
سیاسـی و  هـاي   قرار بگیرد، بـه خصـوص در مـورد رژیـم     حوزه فهم سیاست مورد استفاده

هایی که تصـمیمات سیاسـی در آنهـا بـه صـورت کامـل و بـالغ نهادینـه نشـده و           حکومت
شخصیت سیاستمداران، نقش مهمی هم در انتخاب آنها و هم در تصـمیمات کـالن دارد و   

سیاسـی   اي در تحـوالت  کننـده  توانـد عامـل تعیـین    همچنان رویکردهاي پوپولیسـتی مـی  
محسوب شود. این روش با رویکرد کارگزار محور نسبت به کشورهاي مختلف و بـا درجـات   

شود. به عبـارت   نمی مختلف قابل استفاده است و به همین نسبت نیز منکر نقش ساختارها
شناسی سیاسی شخصیت رهبـران سیاسـی در کشـورهایی کـه حـدي از       دیگر، روش روان

تواند نقـش مهمـی در    می کنند، می یا نظام ریاستی را تجربهدولت مقتدر یا استقالل دولت 
ی سیاسی در این مقاله بـر ایـن   شناس روان  فهم سیاست آن کشور داشته باشد. مبناي اصلی 

تـوان بـه یـک الگـو در      نظریه استوار است که با فهم ساختار، کارکرد و محتواي ذهنی مـی 
را ارزیـابی و   اس آن، رفتار سیاستمدارانرفتارهاي سیاسی شخصیت دست پیدا کرد و براس

بینی کرد. پـیش فـرض اصـلی مـورد      هاي مختلف تا حد زیادي پیش در نتیجه در موقعیت
استفاده در این متن این اسـت کـه نظـام سیاسـی روسـیه بـا توجـه بـه اهمیـت شـخص           

جمهور و حدي از دولت مقتدر و کامل نشدن روند نهادینـه شـدن سیاسـت در ایـن      یسئر
ی سیاسی شخص پوتین مـورد بررسـی   شناس روان  تواند از طریق استفاده از روش  می کشور

بـه  اي   روسـیه، اختیـارات گسـترده    1993قرار بگیرد. به عالوه، قانون اساسی مصوب سـال  
جمهور در نظر گرفته اسـت کـه شـامل نظـارت      سیاست خارجی براي رئیس ویژه در زمینه

ازي در ایـن حـوزه اسـت. اهمیـت ایـن موضـوع از آن       س عالی بر سیاست خارجی و تصمیم
اي و  منطقـه هـاي   یابد که با توسعه روابط ایران و روسیه در سطح پرونـده  می جهت افزایش

کننـده در رفتـار و    ترکیب توأمان رقابت و همکاري بین دو کشور، شـناخت عوامـل تعیـین   
ها  نی رفتار این کشور در پروندهبی تواند ابزار مناسبی در فهم و پیش پوتین میگیري   تصمیم
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هاي مختلف خارجی باشد. آنچـه کـه شخصـیت او را از سـایر رهبـران سیاسـی        و موقعیت
متمایز و نـزد افکـار عمـومی جهـان برجسـته کـرده، نبـوغ و هـوش سیاسـی اسـت. ایـن            

سـال، بـه عنـوان مـرد اول      18شخصیتی موجب شده است تا همچنان پس از هاي  ویژگی
شود. پیش از پرداختن به موضوع، آشنایی مختصر با زندگینامـه شخصـیت   روسیه شناخته 
  رسد. می ضروري به نظر

  
  زندگینامه 

مـیالدي در شـهر سـن پترزبـورگ      1952اکتبر سال  7والدیمیر وادیمیروویچ پوتین در 
روسیه، شش ماه پیش از مرگ استالین چشم به جهـان گشـود. پـدرش اسـپیریدوناویچ     

سـال داشـتند.    41ماریا ایوانوا شـلموا هنگـام تولـدش     و مادرش) 1911-1999( پوتین
اش را همـراه بـا پـدر و مـادر و دو خـانواده دیگـر در آپارتمـان         دوران کودکی و نوجوانی

به سر برد. پوتین در هشـت سـالگی وارد مدرسـه شـد. در      در شهر پترزبورگ 1مشترکی
بود به مدرسه عالقه داشـت. اهـل    مدرسه همیشه سر دسته بود و تا زمانی که سر دسته

رزمـی روي آورد. تـا   هـاي   شد تا به ورزشاي   زدوخورد در کوچه و محله بود و این انگیزه
خواند و از ششم به بعد شروع بـه درس خوانـدن کـرد و بـا      نمی درس کالس ششم اصالً

 2پیـانري هـاي   عالقه سر کالس حاضر شد. تـا قبـل از آن بـه علـت شـیطنت در کـالس      
 سالگی شروع کرد و بـه سـمت ورزش سـامبو    10-11شد. ورزش را از سن  رفته نمیپذی

(دفاع شخصی بدون اسلحه) رفت. مربی سامبوي او به نـام آنـاتولی سـمینوویچ دافلـین،     
در سرنوشت او ایفا کـرد. در کـالس ششـم، اوایـل دوره نوجـوانی،      اي   کننده نقش تعیین

ات ورزش تـأثیر   به درس خواندن کرد. با دیـدن  تغییراتی در زندگی او ایجاد شد و شروع 
در زندگی خود، آن را اولویت اول زندگی قرار داد. پدر و مادرش در ابتدا به خاطر اینکـه  

                                                                                                                                         
پارتمانی اسـت هماننـد   آ گونه که از اسمش پیداست، یک واحد هاي مشترك همان مختصات آپارتمان. 1

هاي معمولی، داراي یک دستشویی، حمام و آشپزخانه مشترك بین دو یا سـه خـانواده،    سایر آپارتمان
هایی که هیچ نسبت فامیلی با هم ندارند و ممکن است از نظر مـذهبی و ملیتـی نیـز متفـاوت      خانواده

کردند با یک خانواده یهودي و یک  اش در آن زندگی می باشند. آپارتمان مشترکی که پوتین و خانواده
  هاي این آپارتمان ساکن بود. خانواده در یکی از اتاق خانواده مسیحی مشترك بود. هر

شـد   هاي فرهنگی، اجتماعی و ورزشی داده مـی  سال، آموزش 9تا  8هاي  هاي پیانري به بچه درکالس. 2
 ت) آماده کنند.(سازمان جوانان حزب کمونیس تا آنها را براي ورود به کامسامول
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کردنـد امـا بـا دیـدن مربـی او و       مـی  محله درگیر نشود بـا ورزش او مخـالف  هاي  با بچه
ـ  احساس تغییر در زندگی د. بعـد از پایـان مدرسـه،    اش، او را به ادامه ورزش تشویق کردن

کند، تصمیم خود را  می کردند او دانشکده فنی را انتخاب می رغم تصور دیگران که فکر به
براي ادامه تحصیل در دانشکده حقوق گرفت و آن را با پدر و مادرش در میان گذاشـت و  

ق براي ادامـه تحصـیل وارد دانشـکده حقـو     1970سالگی در سال  18موفق شد در سن 
شود. او هدف خود براي ادامه تحصیل در رشـته حقـوق را عضـویت در ك.گ.ب عنـوان     
کرده است. بنابراین با داشتن هدف مشخص با انگیـزه فـراوان ادامـه تحصـیل داد. او در     

داد. در دوران دانشجویی نیـز   نمی دانشگاه، عالقه چندانی به کارهاي جمعی از خود نشان
ته سامبو به درجه اسـتادي رسـید و دو سـال بعـد از آن در     ورزش را ادامه داده و در رش

رغـم   بـه رشته جودو استادي خود را دریافـت کـرد. در دوران دانشـجویی عاشـق شـد و      
التحصـیلی از   آنها به دالیلی به ازدواج منجر نشد. پوتین پس از فـارغ هاي  موافقت خانواده

(ك.گ.ب)  روي سـابق به عضویت سازمان اطالعـات شـو   1975دانشکده حقوق در سال 
بـه مـدت پـنج مـاه در بخـش ضـد اطالعـات ایـن          درآمد. او به محض ورود به ك.گ.ب

الزم اطالعاتی بـه مـدت شـش    هاي  سازمان مشغول کار شد. به دلیل طی نکردن آموزش
مـاه دیگـر در بخـش ضـد      6به دوره آموزش فرستاده شد. پس از برگشت بـه مـدت    ماه

 خـود بـه ك.گ.ب را چنـین شـرح     اد. او چگونگی پیوسـتن اطالعات به کار خود ادامه د
آن زمان، اتحـاد جمـاهیر شـوروي نظـام خاصـی بـراي توزیـع مشـاغل بـین          « دهد: می

داشت. هر دانشجویی بعد از اتمام تحصیالتش، باید بـه محـل   ها   آموختگان دانشگاه دانش
داد. انتخـاب دسـت    مـی  رفت و همان جا بـه کـار ادامـه    میاي   شده خدمت از قبل تعیین

خودمان نبود. نظام توزیع شغل، من را به آنجا فرستاده بود، اما خود من هم مایـل بـودم   
نامم در دانشکده حقـوق ایـن بـود کـه دوسـت       در آنجا کار کنم. عالوه بر این، علت ثبت

سالگی بـا دختـري    29) پوتین در سن 2017 (استون، »ب ملحق شوم..گ. داشتم به ك
پس از سه سال ازدواج کرد. او پس از چهار سال و نیم کار در لنینگراد دوباره آشنا شد و 

تـر ویـژه اطالعـات     به مسکو اعزام شد. اما این بار براي گذراندن یک دوره آموزشی عـالی 
  خارجی به دانشکده پرچم سرخ آندرف مسکو اعزام شد.

د. او بـا عنـوان   به آلمان شرقی اعـزام کـر   1990تا  1985.گ.ب، پوتین را از سال ك
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محـل کـار و    این کشـور اعـزام شـد.    1االختیار در مسائل عملی به شهر درسدن مور تامأم
در ابتـدا  (استازي یا اشتازي) بـود. او   موریت او سازمان اطالعات و امنیت آلمان شرقیأم

به عنوان معاون اول ریاسـت بخـش مشـغول بـه کـار شـد.        داًنیروي معمولی بود ولی بع
باشد. بیش از معاشرت داشته ها   دوست داشت با آلمانیب، .گ.ماموران ك برخالف دیگر

  شده بود.ها   هر چیز دیگري شیفته انضباط آلمانی
میالدي فرو ریخت و یک سال بعد از آن، پوتین بـه شـهر    1989دیوار برلین در سال 

دامـه  بـه بهانـه ا   1990لنینگراد بازگشت. او بعد از بازگشـت از آلمـان شـرقی، در سـال     
تحصیل وارد دانشگاه دولتی سن پترزبوگ شد، امـا در واقـع، او عامـل ك.گ.ب در ایـن     
دانشگاه بود. رئیس دانشگاه پترزبورگ در آن زمان استانیسالو پترویچ مرکوریف بـود. در  
این دانشگاه با واسطه دوستانش، با آناتولی سابچاك که یکی از اساتید آن دانشـگاه بـود،   

در این زمان، ریاست شوراي شهر سن پترزبورگ را برعهده داشت. در آشنا شد. سابچاك 
در زمینه امور خارجه در شوراي لنینگـراد تشـکیل   اي   ، سابچاك کمیته1991ژوئن سال 

داد و ریاست آن را به او سپرد. زمانی که در این نهاد حضور داشـت بـا کیسـینجر، وزیـر     
مـیالدي وقتـی کـه     1990اوایـل دهـه   امور خارجه وقت آمریکا دیـدار کـرد. پـوتین در    

سوبچاك در انتخابات بعدي شهرداري به رقیب خود باخـت، برنـده انتخابـات بـه پـوتین      
(سـابچاك)   پیشنهاد همکاري داد. اما پوتین به دلیـل وفـاداري بـه دوسـت و همکـارش     

  کرد. درخواست او را رد
گ مشغول بـه  زمانی که هنوز در شهرداري سن پترزبور 1991 آگوست 20پوتین در 

بود، به طور کامل از ك.گ.ب استعفا داد. او به یکباره تصمیم به استعفا نگرفت بلکـه   کار
این استعفا تابع شرایط و وضعیتی بود که در دوران شروع فروپاشی شوروي بر این کشور 

، بعد از شکست سابچاك در شوراي شهر سـن پترزبـوگ   1996حاکم بود. پوتین از سال 
به طرز عجیبی طی کرد، یعنی هـر   قدرت راهاي  د و در مدت چهار سال، پلهبه مسکو آم

                                                                                                                                         
هـاي   اي اسـت کـه در آن زمـان، برنامـه     شهري در آلمان شرقی است. موقعیت جغرافیایی آن به گونه .1

هاي تلویزیون آلمان غربی یا امواج صداي آمریکا و رادیـوي   زیونی خارجی به ویژه برنامهیرادیویی و تلو
ت جغرافیـایی، پوششـی بـود تـا فاجعـه      شد. به اعتقاد منتقدان، موقعیـ  آزاد اروپا در آنجا دریافت نمی

(پایان جنگ جهانی دوم) این شهر که متحدین رقم زدند، دور از شعاع دید مـردم  1945انسانی فوریه 
  )2017 (ژان فرانسوا بوتو، جهان قرار گیرد.
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، بـه عنـوان معـاون اداره بازرسـی نهـاد      1996ت آگوسـ سال یـک مسـئولیت بـاالتر. در    
بـه   1998رئیس این اداره شد. در سال  1997جمهوري مشغول به کار شد. سال  ریاست

را  1همـین سـال، ریاسـت اف.اس.بـی    جمهوري انتخاب شد. در  عنوان معاون اول ریاست
وزیـر و   بـه ترتیـب بـه عنـوان نخسـت      1999ت و دسـامبر سـال  آگوسبرعهده گرفت. در 

مـیالدي   2000جمهور موقت از سوي یلتسین برگزیده شد. پوتین در مارس سـال  رئیس
جمهـور رسـمی فدراسـیون     جمهوري به عنوان رئـیس  پس از پیروزي در انتخابات ریاست

هـا و در ایـن دوران پرکـاري و صـعود سـریع بـه        د. در خالل این سالروسیه برگزیده ش
  مراتب باال وي موفق شد که از تز دکتراي خود در زمینه اقتصاد دفاع کند.  

وزیـري انتخـاب    میالدي، پوتین را به نخست 1999ت سال آگوسبوریس یلتسین در 
بــه عنــوان دســامبر همــین ســال بــه دنبــال اســتعفاي ناگهــانی یلتســین  31کــرد. در 
مـیالدي، یلتسـین از    1999جمهور موقت از سوي یلتسین انتخاب شـد. در سـال    رئیس

جمهور جدید کشـور نامیـد. یلتسـین     یسئجمهوري استعفا داده و پوتین را ر مقام ریاست
روسـیه بایـد هـزاره جدیـد را بـا      «هنگام استعفا و سپردن مسـئولیت بـه پـوتین گفـت:     

تـازه شـروع کنـد. بایـد افـرادي بـا انگیـزه، بـاهوش و         هاي  سیاستمداران جدید و چهره
بسیاري بر این باورند که یلتسین بـراي محافظـت از   » س کار قرار بگیرند.أقدرتمند در ر

جمهور جدیـد روسـیه انتخـاب کـرد زیـرا افـراد خـانواده         یسئخود، پوتین را به عنوان ر
  2ساسی بازي کردند.جمهور نقش ا یلتسین در به قدرت رساندن پوتین به عنوان رئیس

                                                                                                                                         
ترین سازمان امنیتی اطالعاتی روسـیه پـس از فروپاشـی     نام اختصاري سرویس امنیت فدرال که قوي. 1

هـاي   جمهور، قانون جدیـد فـدرال مربـوط بـه ارگـان      ، رئیس1995باشد. در سوم آوریل  یك.گ.ب م
سرویس امنیتی فدرال در فدراسیون روسیه را تصویب کرد. این قانون موجب شـد کـه سـرویس ضـد     

سازمانی و اختیارات  اطالعات فدرال را به یک سرویس امنیتی فدرال همراه با چند تغییر و تحول درون
توانسـت امـوال را مصـادره نمـوده و      دیل کند. طبق قانون جدید، سرویس امنیتی فدرال مـی بیشتر تب

هـاي   مظنونان را توقیف کند و در خارج نیز با سـرویس اطالعـات خـارجی همکـاري کـرده و شـرکت      
له موجب رشد و توسعه ئسیس و پرسنل امنیتی بخش خصوصی را آموزش دهد. این مسأخصوصی را ت

  )2009(تات و بالچ،  ال گردید.سرویس امنیتی فدر
، از تاتیانا دیـاچنکو دختـر یلتسـین،    »روسیه در دوره پوتین«لیلیا شوتسوا درکتاب خود تحت عنوان  .2

جمهوري پوتین، رومان آبرامـویچ،   والنتین یوماشف شوهر تاتانیا، الکساندر والوشین، رئیس نهاد ریاست
اي و اقتصادي و رهبـر ایـن گـروه بـه عنـوان       رسانه اولیگارش اقتصادي و باریس برزفسکی، اولیگارش

 برد. خانواده یلتسین نام می
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زیونی بـا عنـوان   یجمهور جدید، اندکی پس از انتخاب شدنش در یک برنامه تلو رئیس
احساس خود در مورد اوضاع کشـور را بـا مـردم در میـان گذاشـت:      » وگو با مردم گفت«
کسی که از نابودي اتحاد شـوروي عـزادار نیسـت، قلـب نـدارد و کسـی کـه خواسـتار         «

دهد کـه پـوتین و    می دومین مورد به روشنی نشان »مغز ندارد.بازسازي مجدد آن باشد، 
  دانستند.   می اطرافیانش، بازگشت به وضع قبل را غیرممکن

جمهور روسـیه بـه مـردم قـول      یسئپوتین در اولین سخنرانی رسمی خود به عنوان ر
امـوال  و محترم شمردن حق مالکیت افـراد بـر   ها   آزادي عقیده، آزادي بیان، آزادي رسانه

دهم کـه هـر    می هشدار« شان را داد. متن صریح سخنرانی وي بدین شرح است: شخصی
تالش و عملی خارج از قوانین روسیه، فراتر از قانون اساسی روسـیه بـه شـدت سـرکوب     

ارتبـاط جمعـی، حـق مالکیـت     هـاي   خواهد شد. آزادي بیان، آزادي عقیده، آزادي رسانه
امعه متمدن هستند و حکومـت محتـرم شـمردن و    حقوق اساسی یک جها   شخصی، این

  »  داند. می دفاع از آنان را وظیفه خود
جمهور روسیه سوگند یاد کرد. او  یسئ، پوتین براي بار دوم به عنوان ر2004در سال 

جمهوري وي،  همچنان بر مسایل درون کشور تمرکز داشت. در طول دو دوره اول ریاست
ت. رشـد ناخـالص داخلـی روسـیه در طـول دو دوره      اقتصاد روسیه رشد چشمگیري داش

 125گـذاري خـارجی نیـز     درصد اعالم شد و میزان سـرمایه  70جمهوري پوتین،  ریاست
مـیالدي   1990درصد افزایش یافت و کشور، بحران اقتصادي گسترده و وحشتناك دهه 

بـدهی  « را پشت سرگذاشت. پوتین در مقایسه بـدهی آمریکـا بـا روسـیه معتقـد اسـت:      
درصد ناخالص ملی اسـت و کمتـرین مقـدار را دارد. در آمریکـا ایـن رقـم        وسیه، دوازهر

تریلیون دالر در بانک مرکـزي مـا ذخیـره     360شود. می صددرصد ناخالص ملی را شامل
میلیـارد دالر   80تا 70ها   شده است. دولت من، دو صندوق ذخیره دارد و در این صندوق

 »ما توانستیم کسري بودجه کشور را هـم از بـین ببـریم.   ذخیره شده است. بدین تربیب 
  )2017 (استون،
جمهـوري   در انتخابـات ریاسـت   2008وتین به دلیل منع قانونی نتوانسـت در سـال   پ

وزیري،  اش مدودف داد و در پست نخست شرکت کند لذا جاي خود را به دوست صمیمی
میالدي با  2012ین در سال هدایت و رهبري روسیه را در پشت پرده برعهده گرفت. پوت
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شد. بر طبـق آمـار    جمهور روسیه انتخاب یسئدرصد آرا، بار دیگر به عنوان ر 6/63کسب 
درصد آرا را به خود اختصـاص داد.   64داخلی روسیه، پوتین نزدیک به هاي  رسمی رسانه

تـرین رهبـران    به قدرت رسـید تـا رکـورد باسـابقه     نیز مجدداً 2018او در انتخابات سال 
  .جهان را بشکند

  
  مبناي نظري

این نظریـه   ) مطرح شد.1896-1980( 1نگاه ساختاري به هوش، اولین بار از سوي پیاژه
واره بـه   دارد و بر مفهوم طـرح  تأکیدبر ساخت دانش توسط ذهن و کارکرد آن در محیط 

) پیـاژه  1990(فون گالسیرز فیلد، عنوان سازه دانش و کارکرد آن در هوش استوار است.
ها، ساختارهاي ذهنی همانند ساختارهاي جسمی هسـتند کـه هـر     واره معتقد است طرح

مربوط به حافظه به کار بـرد.  هاي  دارند. او این کلمه را براي توجیه پدیدهاي   کدام وظیفه
و وجـود آنهـا اثبـات شـده     اند    فرضیهاي  ها، سازه واره ) او معتقد است طرح1967 (پیاژه،

ی شـناختی نیـز بـر ایـن نگـاه      شناسـ  روان  ی و شناسـ  روان   هاي عصب هاست. امروزه، یافت
نـوا بـا پیـاژه معتقدنـد کـه       کنند. آنها هم می ییدأساختاري پیاژه صحه گذاشته و آن را ت

  )1996وادزورث،  (باري جی. شود. می دانش و تجربه توسط خود فراگیران ساخته
 ماهیـت  تـوانیم  مـی  آن طریق از ما که کرد تلقی بخشی وحدت چتر توان می را هوش
 ایـن  بـه  توجـه  بـا  یشناسـ  روان   علـم  نیز و جامعه کنیم. درك را انسان شناخت انطباقی
 فـراهم  باشـد، در  متفـاوت  و متنـوع  هـم  قدر هر شناخت کندکه می تصدیق واحد مفهوم
 هـوش،  .رسـد  مـی  وحدت به محیط با انطباق و درك براي کارکردي واحد روش ساختن
 تـا  دهـد  می فرصت بیرونی تجربه به هوش. است محیط با انطباق براي تجربه از استفاده

 کـه  اسـت  آن ی، نشـانگر شناسـ  روان   عصـب هاي  یافته. شود جذب درونی ساختارهاي در

                                                                                                                                         
) فیلسـوف آلمـانی،    1804-1724( هـاي فلسـفی کانـت    ثیر آموزهأشناس سوئیسی که تحت ت شناخت .1

نظریه رشد و تحول شناختی را مطرح کرد. او معتقد است که تحول آدمی و تالش براي فهم مسـائل،  
دارد. بنـابراین، نظریـات    دهد و آنها را از جنگ بـازمی  ي تعاون و نوع دوستی سوق میآدمیان را به سو

بخشـد و ایمـان،    کند و معتقد است علم به جهان نظم مـی  داروینی و المارکی را در مورد جنگ رد می
حث موتور محرك آن است. او قبل از این که به تحول آدمی بپردازد ابتدا تضاد بین علم و ایمان را با ب

هـا کـه نقـش     کند یعنی تعارض بین ذهن و ارزش در باره جایگاه هر دوي آنها در تحول آدمی حل می
 )1996(باري جی، اساسی در نظریه پیاژه دارد.
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 .اسـت  همـراه  بـا تعـدیل   یافتـه  تکامـل  و هوشمند موجودات در متغیر، محیط به واکنش
 تا انسان بهتر شود می موجب لیمبیک است که جایابی این فرایند در مغز انسان، دستگاه

 کنـد.  تعـدیل  متغیـر  محـیط  بـه  پاسـخ  در پـذیر  انعطـاف اي   گونه به را خود رفتار بتواند
  )68: 2008 استرینبرگ،(

 شـامل  هوش دوم؛. است تجربه از یادگیري ظرفیت شامل هوش اول؛ خالصه؛ طور به
 کـردن  اضافه با را تعریف این همچنین نروانشناسا .است اطراف محیط با سازگاري توان
 )1986 دتـرمن،  و اسـترینبرگ ( .اند   داده گسترش محیط بافت بر تأکیدو  انگیزش متغیر

توان به این سئوال پاسخ داد که شخصیت مورد مطالعـه تـا    می بانگاه ساختاري به هوش
یـت، انگیـزش   (حافظه قـوي، خالق  هاي ذهنی چه میزانی توانسته است با تکیه بر توانایی

هـاي محـیط پیرامـونی و بافـت محیطـی       اش، واقعیت خود، میان ساختارهاي ذهنی باال)
گیري توازن ایجاد کند؟ بنابراین آشنایی با ساختارهاي ذهنی و نحوه  گذار بر تصمیمتأثیر

هاي ذهنی در ایجاد توازن  آشنایی با توانمندي تفکر این شخصیت درباره مسائل سیاسی،
باشد. مطالعه ایـن   مسئله  تواند راهگشاي حل  می برجسته بافت محیطی و همچنین نقش

  تواند مالك ارزیابی هوش سیاسی پوتین قلمداد شود. می سه متغیر
  

  ساختار فکري و ذهنی پوتین
دانـد   هایی مـی  قابل مشاهده را نمایشی از محتوي ذهن و سیگنالهاي  پیاژه، رفتارها و فعالیت
 نمایـانگر هـا    واره طـرح  توان به ساختار و کارکرد ذهـن پـی بـرد.    می هاکه با تفسیر و تحلیل آن

 تـا ) 407: 1996 اسـترینبرگ، ( باشند می پیرامونشان جهان از افراد فعلی تالش و درك سطح
بـر اسـاس    )16: 1967 پیـاژه، ( کننـد.  منطبق پیرامونی محیط با را خود بتوانند طریق این از

ز سـاختاري تـاریخی برخـوددار اسـت، زیـرا در گفتارهـا و       اطالعات موجود، ذهن شخصیت ا
شود. تاریخگرایی، سـاختاري   می رفتارهایش، استنادات بسیاري به موضوعات تاریخی مشاهده

 ذهنی است که این شخصیت، دانش و درك سیاسـی خـود را در چهـارچوب آن سـازماندهی    
از کودکی یا نوجـوانی ریختـه شـده    اي   هطرح اولیه آن در دور که احتماالًاي   واره کند. طرح می

تـاریخ  هـاي   تـرین دوره  است. پدر و مادرش از بازماندگان محاصـره لنینگـراد و یکـی از سـیاه    
هـاي تـاریخی از جنـگ دوم     روسیه هستند. سرگذشت زندگی آنها واقعیتی است که با روایت
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 زنـد. بـه نظـر    می جهانی منطبق است. داستانی که در آن، احساس ترس، تهدید و خطر موج
انگیـز   واره تاریخی و امنیتی ذهن پوتین در شنیدن ایـن داسـتان هیجـان    رسد منشأ طرح می

او ذخیـره شـده    1(حافظـه هیجـانی)   فـالش ـ   نهفته است. تجربه شنیداري که در حافظه نور
 مـا  اینکه احتمال است ممکن تجریه یک هیجانی دهد، شدت می نشانها   است. نتایج پژوهش

 کنـد.  آوریم، تقویت یاد به دقت با شاید یا اشتیاق با) تجارب سایر برابر در( را خاص جربهت آن
کنـد،   مـی  را با جزئیات تعریفها   به همین دلیل است که پوتین این داستان )1988 بوهانون،(

  2گویا که خود او در آنجا حضور داشته است.
ي قدرت تاکنون، وجـود سـاختارهاي   عالوه بر این، موارد رفتارهاي سیاسی او از ابتدا

  کند. می تاریخی و امنیتی ذهن او را تقویت
موریـت تـاریخی بـراي خـود قلمـداد      أاو فرونشاندن غائله چچن را به عنوان یک م. 1

موریت من جنبه تاریخی دارد کـه عبـارت اسـت از    أاما م«گوید:  می کرده و در این رابطه
  )2017 (استون، »قفقاز. مسئله  حل مشکل فعلی در 

کـه اصـالحات اقتصـادي و     3وزیـر نکـالي دوم   خود را با پیتر اسـتولیپین، نخسـت  . 2
اجتماعی زیادي را انجام داد مقایسه و صدمین سـالگرد مـرگ ایـن شخصـیت را مبنـاي      
                                                                                                                                         

شـود؛   پژوهشگران معتقدند تجربیات هیجانی در کنج هیپوکامب دستگاه لیمبیـک مغـز ذخیـره مـی     .1
 )1995 (استرینبرگ، .مرکزي که مسئول ذخیره تجربیات غیرارادي است

) را ایـن  1945تـا سـپتامبر    1939او داستان سرگذشت پدر و مادرش در جنگ جهـانی دوم (سـپتامبر    .2
ام که افسر نیروي دریایی بود،  ها، دایی کند: در هنگام بمباران شهر پترزبورگ توسط آلمانی چنین نقل می

ها نجات دهـد و از   ا آنها را از زیر بمباران آلماناش به شهر پترزبورگ آمد ت براي نجات خواهر و خواهرزاده
حومه شهر (پترگوف) که در معرض خطر بیشتري بود با خود به پترزبورگ ببرد. پـوتین از قـول مـادرش    

ها چیزي  کند: در لنینگراد براي بچه وضعیت زندگی در آن روزهاي شهر پترزبورگ را این چنین بازگو می
ها را از گرسنگی و مـرگ   کردند در این مراکز بچه ده بودند و سعی میشبیه به مهدهاي کودك درست کر

تر پوتین) در سن چهار سـالگی بـه علـت     نجات دهند. در یکی از آن مراکز بود که پسر آنها ( برادر بزرگ
بار با کمک برادرش (دایی پوتین) نجات پیـدا   میرد. مادرم از آن وضعیت اسف ابتال به بیماري دیفتري می

ام را به جایی منتقل کردنـد و مـادرم    کرد. یک وقتی دایی ام با جیره غذایی خود به او کمک می دائیکرد. 
هوش شد. فکـر کردنـد کـه مـرده      تا مرز مردن پیش رفت. این قصه نیست یک روز مادرم از گرسنگی بی

ـ  است. او را در کنار مرده ه نالیـدن متوجـه   ها گذاشتند. خدا را شکر که مادرم به هوش آمد و شروع کرد ب
شدند و او را از آنجا بردند. او در تمام طول دوران محاصره در لنینگراد بود و وقتی خطر از بین رفتـه بـود   

گویـد: پـدرم در یـک     هاي پـدرش نیـز مـی    او را از لنینگراد خارج کردند. او همچنین در رابطه با رشادت
رشان وارد کردن ضربه از پشت به سپاه آلمان بود. کرد. آنها کا خدمت می» کا.ود ان.«گردان معروف به نام 

  )8: 2000ها شرکت کرد. (گورکان،  پدرم در یکی از این عملیات
  )1917-1612( آخرین تزار از سلسله رومانف .3
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  نه خود قرار داده است.گرا  هاي اصالح برنامه
 یـن موضـوع را کـامآلً   ا دارد. هرچند اگفته شده که او قصد احیاي روسیه تزاري ر. 3

از پطـر   هـایی از الگـوگیري او   تکذیب کرده است اما واقعیت مطلب این است کـه نشـانه  
همزمان با  1991شود. در زمان حضورش در شهرداري پترزبورگ درسال  می دیده 1کبیر

اسـتالین را از   لنـین و هـاي   روزهاي فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي در زمانی که عکـس 
هـاي   اغلـب عکـس   کشیدند، او بـرخالف همکـارانش کـه    ادارات پایین میهاي  اقدیوار ات

و آن را بر دیوار اتاق محل کار  کردند سفارش عکس پتر کبیر را داده می یلتسین را نصب
تابلویی رومانتیک از جوانی پطر کبیر با موهاي ها   خود نصب کرده بود. یکی از این عکس

پطـر  هـاي   جو در لباس جنگی بود و عکس دیگر، آخـرین پرتـره   هستیزاي   مجعد و چهره
کبیر بود مربوط به دوران اوجگیري اصالحات او. والدیمیر چورف، معـاون کمیتـه روابـط    

 پوتین، آن«خارجی شهرداري پترزبورگ که این موضوع را نقل کرده است، معتقد است: 

دفتـر کـارش انتخـاب     ور اتفاقی بـراي ناشناخته را به طها   تابلوهاي کمیاب و براي خیلی
  )64: 2000 (گورکان، »نکرده بود.

گیرد. او همچنین  می کید کرده که از پندهاي تاریخی عبرتأاش ت در زندگینامه او. 4
اش را به کشورش گره زده و از اندرزهاي تاریخی کشورش براي تقویت  سرنوشت شخصی

مـورد، تـاریخ همـواره ابـزاري شخصـی و      کنـد. در ایـن    می جایگاه سیاسی خود استفاده
سیاسی براي او بوده است. در اسناد و مدارك مربوط، پوتین به عنوان فردي خودسـاخته  

  از تاریخ معرفی شده است. 
کـرده و سیاسـت خـارجی     تأکیداو با الگوگیري از پطرکبیر بر هویت اروپایی روسیه  .5

دانـد و در   مـی  ، هویـت روسـیه را اروپـایی   روسیه را بر این اساس تنظیم کرده است. پوتین
ال که آیا پس از کمونیست و فروپاشی شوروي الزم اسـت یـک بـار دیگـر     ؤپاسخ به این س

الزم «گفتـه اسـت:    (هـویتی جدیـد) بپـردازیم؟    جوي راهی خـاص و براي روسیه به جست
جـو کنـیم. همـه چیـز وجـود دارد و آن عبـارت اسـت از: توسـعه         و نیست چیزي را جست

موکراسی. روسیه چیزي بیش تر از یک کشور پهناور نیست، ما قسمتی از فرهنگ اروپـاي  د
                                                                                                                                         

هـا محسـوب    که بعدها به پطر کبیر مشهور شـد، چهـارمین تـزار رومـانوف     )1672ـ1725( پطر اول .1
هاي زندگی اروپایی به این کشور  دانست و تمایل داشت شیوه وپایی میشود. وي هویت روسیه را ار می

  راه یابد. 
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غربی هستیم و در واقع ارزش ما هم به همین است. مردم ما در هر کجا که زنـدگی کننـد،   
او در ادامـه و در پاسـخ بـه ایـن     » در شرق دور یا در جنوب، به هر حال ما اروپایی هستیم.

گویـد: مـا بـراي     مـی  ماند: اینکه اروپا هم این را قبول کند، می اقیال که تنها یک چیز بؤس
ماندن در جایی که به لحاظ جغرافیایی و روحی به آن تعلق داریم، تـالش خـواهیم کـرد و    
اگر ما را از آن جا برانند در آن صورت مجبور خواهیم شـد بـراي خـود متحـدانی بیـابیم و      

  )41: 2000 (گورکان، »است. موقعیت خود را محکم کنیم. این مسلم
  

  هاي ذهنی شخصیت پوتین توانایی
  قدرت حافظه  .1

گویـد:   شـده اسـت. خـودش در ایـن رابطـه مـی       تأکیـد اش  در زندگینامه بر حافظـه قـوي  
این جمله بـه تنهـایی، بیـانگر انگیـزه     » یادگرفتن چیزهاي تازه همیشه برایم جذاب است.«

بستگان نزدیک، معلمان و کسانی که بـا پـوتین در   ناپذیر پوتین براي یادگیري است.  وصف
او بچـه  «. معلم دوران ابتدایی او معتقد است: اند   یید کردهأارتباط بوده، قدرت حافظه او را ت

بسیار مستعدي بود. من به پدرش گفتم باید به او کمک کنیم، مـن در مدرسـه و شـما در    
» قاپـد.  مـی  اش آن را ن بار اول، حافظهخانه. الزم نیست چیزي را دو بار برایش بگویی. هما

در کـالس پـنجم والـدیا    «گوید:  می کرده و تأکیداو در ادامه بر استعداد و توانایی ذهنی او 
کردم که در او شخصیتی فـوق العـاده    داد اما من احساس می نمی هنوز هم خودش را نشان
فـراوان او را بـه زبـان آلمـانی      کردم بسیار با استعداد است. من عالقه نهفته است و فکر می

اش خیلـی خـوب بـود. بـه      کـرد. حافظـه   کردم. او به راحتی همه چیز را حفظ می می درك
گفتم از این پسر بچه چیزي درست خواهـد شـد. تصـمیم گـرفتم بـرایش وقـت        خودم می

  ).22: 2000 (گورکان، »الت کوچه در ارتباط باشد.هاي  بگذارم و نگذارم با بچه
داند و در این  می ز حافظه قوي او را یکی از دالیل تسلط او بر امور جاريهمسرش نی

ال که آیا براي شما عجیب نیست که او چطور از پس همه امور ؤدر پاسخ به این س رابطه
میـر) همیشـه حافظـه قـوي     ی(والد چرا عجیب است. البتـه والـدیا  «گوید:  می آید؟ بر می

کـرد، یـک روز مـا را     و هنوز در پیتر(سن پترزبورگ) کار میداشت. به یاد دارم وقتی که ا
به کنسولگري فرانسه دعوت کرده بودند. همان اوایل کارش بود. والدیا دیر کـرد و وقتـی   
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االت فراوانی به او هجوم آوردند و او یکی دو سـاعت کنفـرانس مطبوعـاتی داد،    ؤآمد با س
) یـادآوري  53(پیشین:  »ه بودیم.در حالی که ما فقط به یک مهمانی معمولی دعوت شد

پـوتین   کـه همسـر   از سازماندهی خوب اطالعات در حافظه استاي   سریع مطالب، نشانه
  این رویداد را به حافظه قوي او نسبت داده است.

  
  خالقیت  .2

 مسـئله   از نظر شناختی، خالقیت، خبرگی در حوزه کاري و انعطاف بیش از حـد در حـل   
کند که افراد خالق، سبک زندگی خالقی نیز داشته باشـند.   میاست. خرد متعارف حکم 

ناهمسـو  هـاي   و نگـرش اي   پـذیري، رفتارهـاي غیـر کلیشـه     سبک زندگی آنها با انعطـاف 
، انـد    کـرده  تأکیدشود. برخی از روانشناسان که به نقش شخصیت و انگیزش  می مشخص
هـاي   نگرش: «اند   کار بردههایی را در خصوص سبک زندگی شخصی افراد خالق به  ویژگی

هـاي   ها، نژادها و ادیان، بـاز بـودن دیـدن راه    پذیرنده بسیار باز در خصوص سایر فرهنگ
ها بودن، عالقه به پیچیدگی به عنوان چالشـی بـراي    جدید، شهود، گوش به زنگ فرصت

بـرد، عالقـه بـه خطـر      مـی  الؤیافتن سادگی، استقالل در قضاوتی که مفروضات را زیر س
کردن، تفکر غیرمتعارفی که اجـازه پیونـدهاي غیرعـادي را بدهـد، توجـه هوشـمندانه و       

) 95: 1988 (بـارون، » انگیزه براي یافتن الگو و معنا، همراه با انگیزه و جسارت آفرینش.
ژه در سیاست خارجی، عیان است. برخـی   در رفتارهاي سیاسی پوتین به ویها   ژگی این وی

) 1996 (آمابیـل،  .انـد    کـرده  تأکیـد انگیزش در فراورش خـالق   از پژوهشگران بر اهمیت
ممکن است میان انگیزش درونی که درون فرد است و انگیزش بیرونـی کـه در خـارج از    

درونی ممکن است شـامل لـذت   هاي  فرد قرار دارد، تمایز قائل شد. براي مثال، انگیزاننده
بیرونـی  هـاي   باشند. انگیزاننـده  لهمسئ  مستقیم از فرایند خالق یا تمایل شخصی به حل 

ممکن است شامل تمایل به ثروت یا شهرت باشند. انگیزش درونی براي خالقیت، حیاتی 
است. در بسیاري از شرایط، ولی نه در همه شرایط، انگیزش بیرونـی ممکـن اسـت مـانع     

 تأکیـد  او درونـی  انگیـزش  بـر  پـوتین  همسر چهارچوب، این (پیشین) در خالقیت شود.
 او. اسـت  گـرا  هـدف  بلکه نیست، پرست شهرت .است گرا هدف بسیار او: «گوید می و هکرد

 چیز یک خاطر به همیشه او. رسد می هایش هدف به هم همیشه و کند می تالش همیشه
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 و هـا  ایـده  خاطر به او و کنند می تالش پول خاطر به ها بعضی. است کرده زندگی خاصی
 گورکـان، ( »رسند. می چیزها از خیلی به هایی آدم چنین .است کرده زندگی هایش آرمان
 فلسـفه  این) 1988 بارون،( است. مهم خالقیت در نیز شخصی فلسفه نقش )45: 2000
پـذیر بـودن خـود     پوتین بـر انعطـاف   .است پذیرندههاي  نگرش و منعطف باورهاي شامل
رابطـه و در پاسـخ بـه     اش قلمداد کرده است. او در این کرده و آن را فلسفه زندگی تأکید
شـود؟   مـی  فلسفه زندگی براي شما در ورزش جـودو خالصـه   ال که درست است،ؤاین س

پـذیر   باید همیشـه انعطـاف   پذیري است. شما اصلی براي من انعطاف مسئله  «گفته است: 
گاهی اوقات باید به دیگران اجازه حرکت بدهید زیرا این کار ممکن اسـت مسـیر    باشید.
ال و پاسـخ آن در ایـن   ؤ) اهمیـت ایـن سـ   2017 (استون، »ی را برایتان هموار کند.زندگ

  باشد. می پذیر او است که رویکرد او به ورزش جودو منشأ باورهاي انعطاف
شهود یا شمی، سومین عامل اصلی در خبرگی و خالقیت است. ایـن عنصـر یکـی از    

سـی قـرار دارد. ایـن دو بعـد     شود کـه در مقابـل بعـد ح    می ابعاد شخصیت نیز محسوب
بـه   مسـئله   مرتبط است: افراد شمی بـراي حـل    مسئله  شخصیت با نوع نگاه افراد به حل 

پرسند که به  می ال را از خودؤپردازند و این س می جوي اطالعات از درون و بیرونو جست
مقابل، افـراد   ) در1990 (هولیوك، جانبه به اطالعات). (نگاه همه چه اطالعاتی نیاز دارند

(نگـاه   پرسند که چه اطالعـاتی بـه آنهـا داده شـده اسـت      می ال را از خودؤحسی این س
  .اند   کرده تأکیدشناسان بر بعد شهودي شخصیت پوتین  بیرونی به اطالعات). روان

هاي خالقیت این شخصـیت، الگـوگیري از تجربـه فروپاشـی اتحـاد       یکی دیگر از نشانه 
اش، علـت فروپاشـی    حافظـه قـوي   او به مدد درك باالي سیاسـی و جماهیر شوروي است. 

اتحاد جماهیر شوروي را به خوبی درك کرده و در سیاست داخلی و خارجی بـه کـار بـرده    
غرب در کنترل، مدیریت و هـدایت  اي  است. او از بعد داخلی، علت فروپاشی را جنگ رسانه

دانست. به همـین سـبب،    می یستهاي اقتصادي بسته کمون افکار عمومی روسیه و سیاست
هاي خود را به این دو موضوع معطوف کرد. او پس از رسیدن به قدرت کنتـرل افکـار    تالش

عمومی را به دست گرفت و براي رفع مشکل اقتصاد نیـز بـه صـورت تـاکتیکی نسـبت بـه       
اي آمریکا و غرب انعطاف نشان داد و در برخـی از مـوارد بـا ایـن کشـور      ه برخی از سیاست

انطبـاق  «به عنـوان   مراه شد؛ رویکردي که کیسینجر، وزیر امورخارجه اسبق آمریکا از آنه
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) او از دشـمن مشـترك   2016 (گلدبرگ، برد. می نام» حال تحول با شرایط جدید دنیاي در
اهبـرد همکـاري    رجویانه را به  همکاري با دشمن قدیمی استفاده کرده و راهبرد مقابله براي

همکاري بـا همـه    1عبارتند از: مبارزه با تروریسم،هاي  م این همکاريهتغییر داد. ا با آمریکا
دادن اجـازه   5بحران عراق، 4رنگی،هاي  انقالب 3افغانستان، هاي ر بحراند همکاري  2ها، طرف

تعامل با ارتش سـایر کشـورها بـراي     6،روسیهاي   سیسات هستهأبه آمریکا براي بازرسی از ت
هـاي   غـرب در تصـویب قطعنامـه   هـاي   انعطـاف در برابـر خواسـته    7روسیه، تضمین امنیت

                                                                                                                                         
جویانـه بـراي    پس از یازده سپتامبر به انتخابی راهبردي در قبـال آمریکـا دسـت زد و رویکـرد همکـاري      .1

 هاي کشتار جمعـی و  الملل و اشاعه سالح ها و تهدیدهاي مشترك از جمله تروریسم بین مواجهه با چالش
) 52: 2006گرفتن امتیاز در سایر حوزه را جایگزین رقابت ژئوپولیتیکی با واشنگتن کـرد. (مـک فـارلین،    

هاي امپریالیسـتی خـود را رهـا کـرده و بـه درسـتی        طلبی روسیه باید جاه«گوید:  پوتین در این رابطه می
 ).91: 2005(اشمیت، » بجنگد.اش در کجا قرار دارد تا بر آنها متمرکز شده و براي آنها  بفهمد منافع ملی

روسیه امروز دور جدیدي را آغاز کرده است ... بـه گذشـته بـاز    « کید بر این کهأاو در این رابطه و با ت .2
ها در عین حفظ  بر همکاري و تعامل با همه طرف» ... و وارد هیچ اتحاد مقدسی نخواهد شد گردد نمی

 )92:  20054(اشمیت ، استقالل این کشور تاکیدکرده است.
دانست که روسیه، توان جلوگیري از استقرار نیروهاي پنتـاگون در   بینانه به خوبی می او با دیدي واقع .3

آسیاي مرکزي را ندارد و تالش براي مخالفت با این اقدام، بیهوده و پرهزینه است. از سـوي دیگـر بـه    
ردن تاشکند و بیشکک از واگـذاري  بود که نفوذ مسکو در این منطقه براي منصرف ک فاین امر نیز واق

عقیـده مـا   « :گویـد  او در این رابطه می )1382(شیرازي و مجیدي، پایگاه نظامی به آمریکا کافی نبود.
توانیم نیروهایمان را  کند. ما در این مواضع می این است که این همکاري به منافع ملی کشور کمک می

 )2017 (استون، »و نظامی به هم کمک کنیم.درکنار هم قرار دهیم و با ارائه اطالعات سري 
ها و مواضع روسیه در مورد انقالب به اصطالح رنگی اوکراین و بحران سیاست خارجی ایـن کشـور    او دیدگاه .4

اس را بـه   آي هـاي حاضـر در حـوزه سـی     گونه تشریح کرد: ما انتخاب ملـت  را این 2004در نوامبر و دسامبر 
گذاریم و با هر رهبري که از سـوي آنهـا برگزیـده     پذیرفته و به آن احترام می عنوان آخرین و بهترین انتخاب

شود، همکاري خواهیم کرد. روسیه آماده است نقشی سازنده در این حوزه به عهده گرفته و ایـن نقـش را تـا    
هـا و   خواهیم مسئولیت حل و فصل نهـایی کشـمکش   حد یک میانجی محدود کند. ما آمادگی نداریم و نمی

هاي ایـن درگیـري را بـراي     هاي موجود در این حوزه را به دوش بکشیم. ما تالش هیچ یک از طرف یريدرگ
خواهیم به این تصـورات موهـوم کـه هـر تصـمیمی در ایـن        پذیریم و نمی احاله این مسئولیت به روسیه نمی
 )42: 2005(رشیداف، » شود دامن بزنیم. حوزه زیر فشار روسیه اتخاذ می

کنـد و در   گوید: عواطف (مخالف) مردم روسیه را در مورد جنگ عراق درك می خصوص می او در این .5
احساسات مشاوران بدي در «این احساسات شریک است، اما او در موردي دیگر به صراحت اعالم کرد: 

  )2008(نوري،  »مند نیست آمریکا در این جنگ شکست بخورد. گیري هستند. مسکو عالقه تصمیم
طـور   صداقت و روراستی ما با دیگر ملل، از جمله با ایاالت متحده و همـین « گوید: ن رابطه میاو در ای .6

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و تغییر نظام سیاسی کشور، آن قدر وسـیع و بـزرگ بـود کـه     
کنـیم. حتـی    شد. این یعنی ما چیزي را از کسی مخفـی نمـی   اي ما را هم شامل می حتی قدرت هسته

اي تولیـد   هاي ما کـه قطعـات تسـلیحات هسـته     ترین کارخانه ها از یکی از بزرگ زه دادیم آمریکاییاجا
کنند، بازدید کنند، آن هم به شکل دائمی. ما به انـدازه کـافی صـداقت و شـفافیت داریـم و هـیچ        می

مـا  جمهور کشور شـما بتوانـد یـک چیـز را تغییـر بدهـد ا       تهدیدي براي ما وجود ندارد و شاید رئیس
 )2017 (استون، »سیاست کلی همیشه ثابت و اصول تغییرناپذیرند.

ارتش روسیه باید در دفاع از روسـیه و متحـدان آن و تعامـل بـا      پوتین در همین رابطه اظهار داشت: .7
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و برخـی   1ایران، حمایت تلویحی از ترامپ در انتخابات آمریکااي   تحریمی علیه برنامه هسته
ایـن  اي  ترین رفتارهاي سیاسی غیرمتعارف و غیرکلیشه از اقدامات او در بحران سوریه، مهم

ک در سیاسـت خـارجی بـراي رسـیدن بـه اهـداف       شخصیت سیاسی است که نوعی تاکتی
آرمانی بلندمدت است. تاکتیکی بودن این رویکرد هفت سال بعد بر همگـان عیـان گردیـد    

بـه   2007جویانه با آمریکا و غرب است. بنابراین از سال که نشانه آن در اتخاذ رویکرد تقابل
به اعتقاد کارشناسان،  بعد، شاهد نوع دیگري از رفتار در سیاست خارجی پوتین هستیم که

قطبـی   مواردي مانند افول هژمونی آمریکا به عنوان یک ابرقدرت، پایان شکسـت اداره تـک  
جهان، شکست آمریکا در عراق و افغانستان و... موجب این تغییـر رفتـار شـد و بـه اعتقـاد      

شناسـی پـوتین اسـت.     کیسنجر که به درستی، آن را بیـان کـرده اسـت، ناشـی از دشـمن     
در واقـع،  2دانـد.  مـی  ر، تلقی پوتین از آمریکا بـه عنـوان دشـمن را علـت ایـن امـر      کیسینج

تحرکات تهدیدآمیز آمریکا در حوزه اروپاي شـرقی و اوکـراین، او را وادار بـه ایـن واکـنش      
جی اوکراین،گسـترش نـاتو بـه سـمت شـرق،      نکرده است. او حمایت آمریکا از انقـالب نـار  

را تهدید قلمداد  روپاي شرقی، تحوالت سیاسی اوکراین و...استقرار سپر موشکی آمریکا در ا
را در برابر آنها نشان داده است. او در کنفرانس امنیتی مونیخ، ها   کرده و شدیدترین واکنش

در مصاحبه با شـبکه الجزیـره، در سـخنرانی در روز پیـروزي در مسـکو و در سـخنرانی در       
ناگهـان پـس از هفـت     2007تحد در نوامبر جمع هواداران خود در همایش حزب روسیۀ م

                                                                                                                                        
  )17: 2005 (هیدن اسکوك، هاي سایر کشورها براي مقابله با تهدیدهاي مشترك آماده باشد. ارتش

آنهـا   .گرفتنـد  پـیش  در معتـدل  و عاقالنـه  اي رویـه  انتخابـاتی،  مبـارزات  در گروهش و ترامپ دونالد .1
 خـودش  بـه  را بیشـتري  يأر ایالـت،  کـدام  و کنند می زندگی کجا در بالقوه دهندگان يأر دانستند می

 اوقـات  گـاهی  کـردم،  مـی  تماشـا  را ترامپ دونالد انتخاباتی، تبلیغات زمان در وقتی دهد. می اختصاص
 .گفت می درست واقعاً شد معلوم بعداً اما. شود می دیده اغراق و روي زیاده اظهاراتش در دمکر می حس
 کـس  هـیچ . کرد تسخیر را مردم قلوب شود می چطور دانست می و بود آشنا مردم سالیق و اخالق با او

 یـک  اوباما دولت و تیم من رظن به طور همین بداند. خودش شکست اصلی عامل را خارجی علت نباید
 در که کردند ایجاد محیطی آنها. کردند ایجاد دولتش و بعدي جمهور رئیس براي خطرناك مین میدان
 انتظـار  واقـع  در امـا  نیسـت  دسترس در و ساده چندان مردم به شده داده هاي قول به کردن عمل آن

  )2017 (استون، »بدهند. رخ انقالبی و عمیق تغییري نداریم
به آمریکا به چشم یـک شـریک راهبـردي     2001اش در سال  جمهوري یاستپوتین در ابتداي دوره ر .2

کرد. اما پوتین با مشاهده حمایت آمریکا از انقالب نـارنجی   گرایی اسالمی نگاه می بالقوه در برابر افراط
شـود.   به تدریج متقاعد شد. آمریکا از لحاظ ساختاري یک دشمن محسوب می 2004اوکراین در سال 
تاري این است که پوتین شاید بر این باور اسـت کـه آمریکـا منـافع خـود را براسـاس       منظورم از ساخ

  )82: 2016 (گلدبرگ، جفري، کند. تضعیف روسیه تعریف می
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پـوتین،   1هاي آمریکا را به شدت مورد انتقاد قـرار داد.  آمیز، سیاست سال همکاري مسالمت
و علت دورشدن از آمریکـا   2007کنفرانس امنیتی مونیخ در سال  انگیزه سخنرانی خود در

پـوتین در   2کند. می بالستیک در اروپاي شرقی عنوانهاي  را گسترس ناتو و استقرار موشک
هـا    استقرار این موشک«داند و معتقد است  می اساس، استقرار سپر موشکی را تهدید روسیه

) برخـی از  2017 (اسـتون،  »و امنیت روسیه را به مخـاطره انداختـه اسـت.    الملل بین  صلح 
سـپر   در واکـنش بـه اسـتقرار    2009تا  2007هاي  رفتارهاي سیاسی پوتین در فاصله سال

آمیـز تـا    دفاع موشکی آمریکا در اروپاي شرقی رخ داد و با طیف وسیعی از اقدامات تحریک
  .همراه شد 3اي  تهدید به اقدام نظامی و حتی تهدید به جنگ هسته

  
  انگیزش . 3

گیري و اجراي تصمیمات است. این  ترین عامل درونی و ذهنی براي تصمیم انگیزش، مهم
کند. از نظر پیـاژه، انگیـزش    می ي اجراي رفتارهاي بهنجار فراهمعنصر، انرژي الزم را برا

 کننده رفتـار انسـان اسـت.    هاي ذهنی و فعال عامل برانگیختن و نیرو بخشیدن به فعالیت
گیري این عنصر مهم ذهنی، سنجش میزان قاطعیت در اجراي  هاي اندازه یکی از شاخص

از عـدم  اي  راي تصـمیمات، نشـانه  تصمیمات و شدت عمل در رفتارها است. تزلزل در اج
شـود. انگیـزش بـاال، قاطعیـت در      مـی  هاي بهنجار تلقـی  انگیزه الزم براي اجراي فعالیت

 گیري و اجـراي تصـمیمات و شـدت در رفتـار را بـه همـراه دارد. بنـابراین آن را        تصمیم
هـاي بسـیاري وجـود دارد کـه      هاي ذهنی قلمداد کـرد. نشـانه   توان یکی از توانمندي می

پوتین در اجراي تصمیمات خود بسیار قاطعانه عملکـرده اسـت. تصـمیمات قـاطع او در     

                                                                                                                                         
اي، از بـروز تصـورات و    این وضعیت به نحوي بود که ایزویستیا، روزنامـۀ طرفـدار دولـت، طـی مقالـه      .1

 یکا و روسیه خبر داد.هاي زیاد از شروع جنگ سرد جدید میان آمر ترس
من در مونیخ گفتم، چطور باید این وضعیت را ارزیابی کـرد؟ اتحـاد جمـاهیر    «گوید:  در این رابطه می .2

شوروي متالشی شده بود و دیگر، دشمن و رقیبی براي ایاالت متحـده و غـرب وجـود نداشـت، پـس      
نیت کشـورهایی کـه شـاید در    اي دارد؟ علیه چه کسی؟ براي تضمین ام گسترش بیشتر ناتو چه فایده

است توافقات دوجانبه در مسـائل   معرض تهدید قرار داشته باشند، نیازي به گسترش ناتو نیست. بهتر
 )2017 (استون، »امنیتی به امضا برسد. نیازي نیست که توهم جدید از وجود دشمن ایجاد شود.

در مقابـل  «نویسـد:   مـی » نـوین جهـانی   پوتین و نظم«ژان فرانسوا بوتور از منتقدان پوتین، در کتاب  .3
یـف و برقـراري سـیادت     کند اگر اروپائیان براي کمک به حکومت کی رهبري که به صراحت اعالم می

اي تردید بـه خـود راه    در استفاده از سالح هسته خود بر جزیره کریمه یا دونباس حرکتی انجام دهند،
 »دهد، چه باید کرد؟ نمی
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 مشـاهده  1هـا  هاي چچن، اوکراین،گرجستان، مبارزه با فساد اقتصـادي اولیگارشـی   بحران
شود. او در بحران چچن قاطعانه تصمیم خود را به اجرا گذاشت و در کمتـرین زمـان    می

هوري پایان داد. او در خصوص تصمیم خـود در ایـن   طلبی این جم ممکن به غائله جدایی
کردم. بـه خـودم گفـتم:     می آرام و آماده احساس من خود را کامالً«... گوید:  می خصوص

هرچه بادا باد. چند ماهی وقت دارم تا تجهیزات نظامی را متمرکز کـنم، وزارت کشـور و   
 ن تنها به یک چیـز فکـر  اف.اس.بی را متحد نمایم و جامعه را آماده حمایت از خویش. م

شـدت و سـرعت او درکنتـرل ایـن بحـران از      » کردم: آیا به اندازه کـافی وقـت دارم؟   می
بحران است. او در بحران اوکراین نیز قاطعانـه در برابـر    مدیریت هاي مثال زدنی در نمونه

خاك تهدیدات غرب ایستادگی کرد، تصمیم خود را به اجرا گذاشت و جزیره کریمه را به 
توان در برخورد با  می روسیه الحاق کرد. نمونه دیگري از قاطعیت در اجراي تصمیمات را

 19و بــا ر در در مالقــات رو 2000ژوئیــه  19مشــاهده کــرد. پــوتین در هــا   اولیگارشــی
هاي آنها در راسـتاي منـافع    اولیگارشی بزرگ روسیه اعالم کرد تنها درصورتی که فعالیت

، در 2000) او اواخـر سـال   338: 2000 (روتلند، تعامل با آنهاست.دولت باشد، حاضر به 
به آنها فهماند، دولت چماقی در دست دارد که اگر ضرورت ها   اخطار دیگري به الیگارشی

ها   سر الیگارشی کند و آن هم دقیقاً می ایجاب کند، فقط یک بار از آن هم بر سر استفاده

                                                                                                                                         
شود که پس از فروپاشـی   است که براي کارگزاران دولت یلتسین استفاده میها اصطالحی  اولیگارشی .1

اي بزرگـی شـدند.    اتحاد جماهیر شوروي از فرصت استفاده کرده و صاحب قـدرت اقتصـادي و رسـانه   
هاي پس از فروپاشی شوروي است، مصـادف   که سال 93و  92هاي  یعنی سال 90هاي اوایل دهه  سال

سازي اقتصاد روسیه و ثروتمندشدن عده زیـادي از   دولتی به بهانه خصوصیهاي  بود با مصادره شرکت
ها آن دوران. ایگور گایدار و آناتولی چوبائیس که براي استقرار کاپیتالیسم در روسیه عجلـه  اولیگارشی

هـاي   سازي اقتصاد را با انتشار یک سیستم تقسیم سهام بـا گـام   کار خصوصی 1992داشتند، در سال 
تند؛ اقدامی که به بعضی از سردمداران آینده امکان داد صاحب ثروت شوند. امـا مردمـی   محکم برداش

کردند کاله گشـادي سرشـان رفتـه     آوردند، احساس می سازي گسترده سر در نمی که از این خصوصی
هـا   است بنابراین، بهترین فرصت براي برخورد با فساد اقتصادي و تسویه حساب سیاسی با اولیگارشـی 

دانست. او در اجراي تصمیم خود  یار پوتین گذاشته شد زیرا پوتین، آنها را رقباي اصلی خود میدر اخت
حتی با کسانی مانند باریس برزفسکی نیز تعارف را کنار گذاشت. او با حکم قضایی به لندن تبعید شد. 

رده در بودکـه افـزون بـر نفـوذ گسـت      1990ترین اولیگارش روسیه در اواخر دهه  برزفسکی، سرشناس
بی نیز مناصبی در اختیار داشت. او شخصی بود که در به قدرت  اي و اقتصادي در اف.اس. فضاي رسانه

 2000اي خـود در انتخابـات مـارس     رسیدن پوتین نقش مهمی داشت و با اسـتفاده از قـدرت رسـانه   
در سـال  هاي زیادي را براي حذف رقیب اصلی پوتین (پریماکوف) و به قـدرت رسـاندن پـوتین     تالش
جمهوري به کار بسته و حزب طرفـدار پـوتین را از    وزیري و اواخر این سال به ریاست به نخست 1999

 هیچ به همه چیز رسانده بود.
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صریح سخنرانی وي پـس از انتخـاب خطـاب بـه     ) متن 38: 2001 (رداوي، »خواهد بود.
دهم کـه   می هشدار«را نیز در دست داشتند به این مضمون بود: ها   که رسانهها   اولگارشی

هر تالش و عملی خارج از قوانین روسیه، فراتر از قانون اساسی روسیه به شدت سـرکوب  
  ...»خواهد شد. 

  
  نقش بافت محیطی  

 دانند و معتقدند می هاي ذهنی هوش بسیار فراتر از مالك یان، نقش محیط را درگرا  بافت
شـود، ممکـن اسـت در فرهنـگ دیگـر،       می آنچه در یک فرهنگ، نشانه هوشمندي تلقی

هاي اجتماعی و فرهنگی مختلف ممکـن اسـت    ) بافت2000 (سرپل، نشانه حماقت باشد.
دارند که هـوش بـه طـرز    یان عقیده گرا  هاي متفاوتی نیاز داشته باشند. بافت به سازگاري

داننـد کـه فرهنـگ بـراي      مـی  ناپذیري با فرهنگ پیوند دارد. آنها هوش را چیزي جدایی
 ییـد أانـی کـه ایـن الگـو را ت    پرداز آفرینـد. نظریـه   می تعریف ماهیت تطابق با آن فرهنگ

کنند فقط به مطالعه چگونگی ارتباط هوش با دنیاي بیرونی کـه الگـو در آن بـه کـار      می
گذار تأثیر) بافت محیطی، افراد 1996 (استرینبرگ، ند.پرداز ارزیابی شده است میرفته و 

 گیري و فرهنگ سیاسی حاکم بر آن را دربردارد. بررسی ایـن دو متغیـر نشـان    بر تصمیم
گیري پـوتین، بـافتی امنیتـی و تهدیـد محـور       دهد که بافت محیطی حاکم بر تصمیم می

تی شخص پوتین، اطرافیان او نیـز سـابقه حضـور در    است. عالوه بر پیشینه و سابقه امنی
نهادهاي امنیتی دارند. الگاکري تانوفسکایا، مدیر مرکز مطالعات نخبگان مسـکو براسـاس   

شخصـیت مهـم سیاسـی روسـیه در      1016درصـد از   78تحلیلی مدعی شد که بیش از 
(شـوروي یـا   در نهادهاي امنیتـی   ابتداي به قدرت رسیدن پوتین، در گذشته یا مستقیماً

یا این که به هر نحـو بـا ایـن نهادهـا ارتبـاط نزدیکـی       اند    روسی) مشغول به فعالیت بوده
هـاي امنیتـی    در حوزه . به عقیده او اگر در دوره شوروي، اعضاي ك.گ.ب صرفاًاند   داشته

هـاي امنیتـی و    فعال بودند، در دوره پوتین، نیمی از افراد شاغل در اف.اس.بـی در حـوزه  
هاي غیردولتـی و   اي، سازمان هاي اقتصادي، سیاسی، نهادهاي منطقه دیگر در حوزهنیمی 

 2002 ) الکسی موخین در ژانویـه 2000(پادوك، حتی فرهنگی به فعالیت مشغول بودند.
از مشاوران نزدیک به پوتین اشاره کرد که شش نفر اي  نفره 12اي، به فهرست  طی مقاله
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جمهـوري او در محفـل داخلـی     تی داشته و از ابتداي ریاسـت از آنها ریشه در ادارات امنی
 (مـوخین،  شد، حضـور داشـتند.   می وي که تصمیمات مهم سیاست خارجی در آن اتخاذ

) عالوه بر این، دالیل دیگري ماننـد عامـل دوم   1386 به نقل از نوري، ،76ـ   24: 2002
امنیتی جلـوه کنـد،   گیري پوتین  گذار بر تصمیمتأثیرکه موجب شده است بافت محیطی 

فرهنگ سیاسی حاکم بر سیاست خارجی روسیه است که نوعی سنت سیاسـت خـارجی   
گردد. در مورد اخیر، برژینسکی و هانتینگتون معتقدند، عنصر ایـدئولوژي   می روسی تلقی

هـاي   تـرین عامـل در سیاسـت خـارجی روسـیه و مواجهـه بـا بحـران         در این سنت، مهم
ظر این دو، رفتار ایدئولوژیک بر سیاست خارجی و امنیـت ملـی   باشد. از من می المللی بین

شوروي سیطره کامل داشت. در زمان اتحاد شوروي، ایدئولوژي خط قرمـز   راتحاد جماهی
 بود و عدول از آن، جرم و خیانت بـه آرمـان پرولتاریـا تلقـی    ها   در سیاست خارجی روس

شـد و   مـی  هاي ایدئولوژیک تعبیر گردید و عبور دشمن از آن به منزله تجاوز به ارزش می
) بسیاري از رفتارهاي سیاسـی  1985 (هرمن، توانست آن را متوقف سازد. می فقط جنگ

دار همـان سـنت در فرهنـگ سیاسـت      پوتین نشانه آن است که روسیه کنونی نیز میراث
واره تـاریخی احیـاي قـدرت روسـیه،      خارجی این کشور است بـا ایـن تفـاوت کـه طـرح     

واره ایدئولوژي شده است. بنابراین، یک رفتار مشـترك سیاسـی در حـوزه     جایگزین طرح
تیـک و قـدرت   یسیاست خارجی از زمان تزارها تاکنون قابل شناسایی است. عناصر ژئوپل

 مـداران و رهبـران روسـیه اسـت.     نظامی، دو ابـزار مهـم در پیشـبرد رفتارهـاي سیاسـت     
بر این دو ابزار مهـم در جهـت تحقـق     تکیه رسد پوتین نیز با می ) به نظر1982(آدامیت،
   رود. می هاي ذهنی خود پیش آرمان

  
  گیري بندي و نتیجه جمع

هـاي محـیط    هاي ذهنی خود توانسته اسـت بـین واقعیـت    توانمندي پوتین با استفاده از
تاریخی حاکم بر سیاست خارجی ـ  گرایی خود و فرهنگ سنتی هاي آرمان الملل، ایده بین

بـدیل اسـت و نشـانه بـارزي از نبـوغ       ی توازن برقرار کند که در نوع خود، بیروسیه، نوع
شود. او با پیروي از سنت سیاست خارجی پیشـینیان   می سیاسی این شخصیت محسوب

تهدیدآمیز خـارجی،  هاي  (تزارها و رهبران اتحاد جماهیر شوروي) نسبت به محرك خود
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بخشـی از   اقـدام نظـامی و الحـاق   اي،  شامل: تهدید به جنگ هسـته ها   شدیدترین واکنش
توان  می (در جریان بحران اوکراین)، را نشان داده است. خاك یک کشور به قلمرو روسیه

هـاي افغانسـتان،    اش با آمریکا در جنـگ  اش در سیاست خارجی و همراهی پذیري انعطاف
ایط کننـده آن، شـر   هاي رنگی را نوعی تاکتیـک قلمـداد کـرد کـه ایجـاب      عراق و انقالب

است که نـوعی از سیاسـت خـارجی را در     1990اقتصادي، امنیتی و... روسیه اواخر دهه 
روسیه پدید آورد و موجب شد تا پوتین در برابر آمریکا و غـرب انعطـاف نشـان دهـد تـا      

اش  گرایانـه  هاي آرمـان  آینده نزدیک و در فرصت مناسب، راهی براي تحقق ایده شاید در
را از یلتسین تحویـل گرفـت و در   1990یه در آستانه فرپاشی دهه پیدا کند. پوتین، روس

را در ایـن کشـور رقـم زد. او بـا فسـاد       کمتر از هفت سال، اصـالحات اقتصـادي اساسـی   
هـاي بـه جـاي مانـده از فروپاشـی اتحـاد شـوروي مبـارزه کـرد و           اقتصادي اولیگارشـی 

، آسـایش و رفـاه را بـراي    طلبان چچنی و داغستانی را سرجایشان نشـاند. امنیـت   جدایی
مردم روسیه به ارمغان آورد که نه در دوره تزارها آن را تجربه کرده بودند و نـه در عهـد   

ها. او همچنین کنترل و هـدایت افکـار عمـومی روسـیه را در دسـت گرفـت و        کمونیست
جهت اصالح امور کشور و مبـارزه بـا فسـاد هـدایت کـرد. پـس از        هوشمندانه، آن را در

ت اساسی در داخل، در سیاست خارجی نیز اعتبار از دست رفته روسیه را به ایـن  اصالحا
  شود. می هاي آن در بحران اوکراین،گرجستان و سوریه مشاهده کشور بازگرداند که نمونه

هـاي آرمـانی و بـازگردادن     خالصه مطلب، هدف اصلی پوتین، تالش براي تحقق ایده
وي است. بنابراین، نباید از نظر دور داشـت کـه او   اعتبار از دست رفته اتحاد جماهیر شور

محیط سیاست خارجی را به خوبی درك و تشخیص داده و با تکیه هاي  شرایط و واقعیت
خود در جهت رسیدن به اهداف خود   هاي ذهنی از تجربیات گذشته و دانش بر توانمندي

  بهره جسته است.
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