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)  پیشینه کتاب(
دولتمردان چگونه 

: فکر می کنند
روان شناسی سیاست

بین الملل

یروان شناسمنظرازکه،می دهدنشانخوانندگانبهکتاباین
مثالًدادند؛رخچراسیاسیرویدادهايازبسیاري،سیاسی
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کرد؟حمله

oخودمواضعازخوك ها،خلیجمسئلۀدرشوروياتحادچرا
کرد؟عقب نشینی

oرد؟کلشکرکشیکریمهشبه جزیرةبهپوتینوالدیمیرچرا
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Perception and 
Misperception in 
International Politics

- Original publication in 1976
- A landmark book in its field
- Hailed by the New York Times as "the seminal statement 
of principles underlying political psychology“
- Application of cognitive psychology to political decision 
making, 
- Brings that analysis up to date by discussing the relevant 
psychological research over the past forty years. 
- Jervis describes the process of perception
- How decision makers learn from history
- Explores common forms of misperception such as 
overestimating one's influence 
- He tests his ideas through a number of important events 
in international relations from 19th & 20th century 
nineteenth European history
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◦Chapter 
One
◦The United 
States and 
Iran: 
Perceptions 
and Policy 
Traps,
by Robert 
Jervis
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- The U.S. government spends enormous 
resources each year on the gathering and 
analysis of intelligence, yet the history of 
American foreign policy is littered with 
missteps and misunderstandings that have 
resulted from intelligence failures. 

- Jervis examines the politics and psychology 
of two of the more spectacular intelligence 
failures in recent memory: 
1- the mistaken belief that the regime of the 
Shah in Iran was secure and stable in 1978, 
2- The claim that Iraq had active WMD 
programs in 2002.

- In both cases, Jervis finds not only that 
intelligence was badly flawed but also that 
later explanations―analysts were bowing to 
political pressure and telling the White 
House what it wanted to hear or were 
willfully blind―were also incorrect. 
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o Deterrence depends on Perceptions

If one actor’s behavior is to 
influence another, it must be 
perceived.

Actor’s perceptions often diverge 
from
1- Objective Reality
2- Perceptions of other actors
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o This book demonstrates that expectations 
and political and psychological needs are 
the major drivers of perceptions in 
international politics, as well as in other 
arenas. 

oDrawing on the increasing attention 
psychology is paying to emotions. 

o The book discusses how emotional needs 
help structure beliefs. 

o It also shows how decision-makers use 
multiple shortcuts to seek and process 
information when making foreign policy and 
national security judgments.

o For example, the desire to conserve cognitive 
resources can cause decision-makers to look 
at misleading indicators of military strength

o Psychological pressures can lead them to run 
particularly high risks. 

o The book also looks at how deterrent threats 
and counterpart promises often fail because 
they are misperceived.
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چرا این کتاب را 
ترجمه کردیم؟

بعضی از دالیل (
)اهمیت کتاب

»لبین الملسیاستروان شناسی«حوزةدرکتابنویسندة◦
.استمتخصص

.استکوتاهنسبتاًوگویاکتاب◦
درواقعیوعینی)cases(مواردازمشخص،به صورتکتاب،◦

.استبردهبهرهدیپلماسیوملت هامیانروابطتاریخ
فتارردرپیچیده ايووسیعتنوعکهمی دهدنشانکتاباین◦

داردوجودبین المللروابطوانسان
نیازهايوانتظاراتکهاستحاکیآنمطالببه عالوه،◦

طروابدربرداشت هااصلیِمحرك هايروان شناختیوسیاسی
.بین الملل اند

هچگونکهمی دهدتوضیحمی اندیشندچگونهدولتمردان◦
عرصۀدراطالعاتپردازشوجستجوبرايتصمیم گیران

هاستفادمتعددمیان برهايازملیامنیتوخارجیسیاست
سوءمقولۀازکهرفتارهاازبرخیچگونهومی کنند

.می انجامدشکستبهاغلببرداشت هاست، 18



محورهاي اصلی کتاب
دارداصلیمحوروبخشچهارکتاب:
روان شناسیدرآن هابهوابستهمباحثوکلیديمفاهیمازاجمالیبررسیاولبخش
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می کندمتوازنصفردررابین المللیسیاستکاربردهايسومبخش.
ملیامنیتموضوعاتبامشخصارتباطازادراك هاوباورهاجزئیاتبهچهارمبخش

.می پردازد
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عنوان بخش ها 
و فصول کتاب
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جستجوي مستانه: 2فصل 
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اربحثیومی شودآغازنظرهاازمجموعه ايبافصلاین◦
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جستجوي : 2فصل 
مستانه
ترجمۀ حمیرا مشیرزاده

کهدمی کنمطرحرااریبینوعدوهرچگونگیفصلاین◦
دسترسدراطالعاتبهکردننگاهبهمی کندوادارراما
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نمونه ها، ارزیابی 
سیاست خارجی، و 
برداشت هاي مبتنی 
بر نظریه
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می کند،مشخصراسیاستازادراكاوقاتبرخینمایندگیکهحالیدر◦

.شودمیدیدهعلّیحسابصورتبهشخصوسیلۀبهپایهنرخزمانی
انجامآنهاکهبه صورتیاتفاقاتچراکهاستسؤالاینمورددرکاراین◦

زیرامی شود،دادهوزنبیشترامراینبههمچنین.می شودواقعمی دهند
.داردذنفواطالعاتتفسیرجدیدراه هايرويبرکهمی کندتدوینراانتظاراتی

23



نظریۀ :4فصل 
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امین حسنی
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ترجمۀ محمدصادق 
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سیاسی از پژوهش تا 
نظریه؛ پُل ها و مانع ها
ترجمۀ مریم سیّدان

کمکهنظرییکساختنبهتنهانهسیاسیروان شناسی◦
ونظمباهابنديصورتازبسیاريدربلکهمی کند،
.می کندمشارکتنیزاجتماعیروان شناسیترتیب

ججرالکساندرفردبهمنحصرکاربراساسفصلاین◦
راهدفدوبینسینرژيوتنش هاواستشدهنوشته
می دهدتوضیح

نجاماازراماسیاسی،وروانشناسانهموانعمی کنداضافه◦
جیخارسیاستتصمیم گیريبرايروانشناختیپژوهش

.داردمیباز
ه هايیافتازبعضیازکلیشمايهمچنینفصل،ایندر◦

.می دهدارائهمخاطبانبهراحوزهاینجدید
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چرا نهادهاي . 7فصل 
اطالعاتی و 
سیاست گذاران با هم 
برخورد می کنند
ترجمۀ محمدجواد 
رستمی

وقوعمورددرآمریکااطالعاتیشکستازپسجرویسراپژوهشاین◦
یکعراقکهموضوعاینارزیابیهمچنینو)1978-79(ایرانانقالب
درراقعاشغالازقبلدرجمعیکشتارهايسالحتوسعهبرايفعالبرنامه
.دادانجام)سیا(مرکزياطالعاتسازمانبرايداشت،2003

امنیتیواطالعاتیهايسازمانباسیاست گذاراننیازواصلیوظیفۀ◦
واسیسیدالیلبه.کننداقدامبایدسیاست گذارانمشخصاً.داردتفاوت

برايهجانبچنددالئلارائۀازوبیافرینند،اعتمادبایدآنهاروانشناسانه،
.وندمی شموفقکنندباورکهدارندنیازوبرندبهرهاقدامیکپیگیري

آنها.ی آوردمصحنهبهرامتفاوتیتفسیرامنیتیبخشحالت،بهتریندر◦
باحتی.می رودخطابهسیاست گذاري هاکهمی سازندبرجستهراراه هایی
.استسختیکاردواینتلفیقجهان،درنیتوخواستبهترین

وینتکوتدوینچگونگیتامی کندکمکمابهترکیباینآزمایش◦
.کنیمدركراامنیتیسیاست گذاري هاي

.منازعه آمیزندراه هايمحصولخارجیسیاستدستاوردهايهمچنین◦
محیطتوسعهچگونگیازاستنتاجاطالعات،فرآوريشاملراه هااین

وپایدارفرموله،قاعده مند،کهاستسیاست هاییوکشورها،خارجی
.استتغییرپذیر
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هویت و . 8فصل 
جنگ سرد
ترجمۀ سعید شکوهی

تحاداکشوردوملیهویت هايتأثیرچگونگیبهبخشایندر◦
.استشدهپرداختهآنهابینروابطبرآمریکاوشوروي

تردیدونبدکهدیگرطرفبهکردننگاهبهنویسندهبه خصوص◦
.استکردهتمرکزدارد،خصمانهنگاه

هدمی دتوضیحجرویسمثالً.نیستکاملتقارناینجادراما◦
جهانخطرباعمیقیصورتبهشوروياتحاددرهویتکه

خود،ادراكدرآمریکاییهویتوبودشدهممزوجسرمایه داري
.می کشیدیدكراکمونیسمجانبازتهدیدي

ینبشکافکهتوانستآمریکاچراکهاستدلیلیخوداین◦
.کندبیشترراچینوشوروي

هببودشدهقوي ترآمریکاسرد،جنگانتهايدرکهدیدیم◦
.شودتهدیدآمریکاییتصویرآنکهجاي
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بازدارندگی و . 9فصل 
برداشت ها
ترجمۀ ماندانا تیشه یار و
آذر بهبهانی

یاوکمترمی تواندکهراتهدیدراه هايجرویسفصل،ایندر◦
.استکردهمطرحشود،ارزیابیمقابلطرفازبیشتر

مورددردومجهانیجنگجریاندرانگلیسعقیدةمثال◦
.بودزدنضربهبرايجنگیهواپیماهايخسارت هاي

مومیعافکارتنهانهآلمان،فریبکاريجملهازمختلف،دالیلبه◦
احزابهمهازانگلیسیمدارانسیاستبلکهانگلستان،جامعه

ابیارزیاندازهازبیشراآلمانقهرآمیزتواناییازناشیتهدیدات
.می کردند

.استاصلیمسئلۀواقعیت،نهوادراكاینجادر◦
روشنراصلححفظدرمعتبرتهدیداتاهمیتبازدارندگی،◦

.می سازد
هبخودشبازدارندگینظریهدرشلینگتوماسکههمانطوراما◦

دهنادیراآناوقاتازبرخیدیگرانالبتهوپرداختهمسئلهاین
کهیمهستآننیازمندمسئلهفهمبرايتالشباهمزمانمی گیرند،

ردبدهندجنگسمتبهنرفتنبرايمعتبريتعهداتکشورها
.کنداینچنیننیزدیگرطرفکهزمانی
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روان شناسی . 10فصل 
و پایداري بحران
ترجمۀ ماندانا تیشه یار و
آذر بهبهانی

انبهدوجترسکهاستزمانیواقعیخطرکهمی گویدشلینگ◦
تولیداربحرانیکدربی ثباتیمی تواندغافلگیرانهحملۀیکاز

.نبودندآنخواهانطرفدوازهیچ کدامکهدهدرخجنگیوکند
دفاعیيسیاست گذاراصلینقاطازیکیبهمشکلاینباتعامل◦

.کرديپایه ریزراتسلیحاتکنترلمذاکراتوشدتبدیلآمریکا
رااتاطالعچگونهاینکهوثباتپیامدهايبهکمتريتوجهاما◦

رد،کخواهنداقدامیچهدیگراناینکهازاستنتاجکنند،پردازش
.شدمی کنند،خوداختیاردربدیل هايتحلیلو
ادهدکاهشراغیرعمديجنگبرجستگیسردجنگپایاناگر◦

.استنکردهرفعکامالًراآنامااست،
 ايهستهرقیبدوبینیاوآمریکاوروسیهمیانجنگمثالً◦

.استنشدهمرتفعکامالًپاکستانوهندمانند
30



باورهاي . 11فصل 
دومینویی
ترجمۀ عباس ملکی و 
مجید رئوفی

دوراندرآمریکااصلیترس هايازیکیبحراندربی ثباتیاگر◦
 هايشکستازناشینگرانی هايهم،دیگریکیبود،سردجنگ

.بودآمریکاییسیستممختلفبخش هايدرکوچک
تتأثیرامی توانستدومینوپدیدةباکوچکشکستیک◦

.باشدداشتهبزرگ تري
توصیهاستراتژیکخویشتنداريبهکهآنهابینجاريمباحثات◦

دویکهبمعتقدند،عمیقترامنیتیدخالتبهکهآنهاوکنندمی
یاوودمی شتکثیرثباتیبیومحلیهايشکست:رسدمیراهی

.گرددمیمحدود
ابهمراهراباوراینکارکردومشخصاتجرویسفصل،ایندر◦

. کندمیتشریحجهانیسیاستباارتباطدرآنمثبتبازخورهاي
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برداشت، . 12فصل 
سوء برداشت و پایان 
جنگ سرد
ترجمۀ سعید شکوهی

oزندگیسردجنگدورةدرجرویسمثلکهافراديبیشتر
جنگاینکهازترس.دارندتردیدآنیافتنپایاندراند،کرده
.استدورهاینبرمسلطذهنیتشود،

oباورهاییواستخصمانهعمیقاًمقابلطرفذهنیتصاویر
بهارمامتقابل،کنشجايبهامتیازاعطاياینکهبرمبنی
ایانپکهاستبعیدخیلیمی بردفتوروضعفادراكسمت
.پذیرد

oایناستنتاجمحیط،ازمردمادراكچگونگیداریمنیازما
بهآنهاچگونهدارند،دوستراچیزيچهدیگرانکهمطلب

ود،می دهننشانعکس العملدیگرکشورهايبدیلکنش هاي
.بشناسیمرامی رسندقضاوتبه
oتنهانهامااست،شدهتمامسردجنگجرویس،گفتۀبه

وتحلیلیمشکالتبارویاروییبلکهنظریه پردازي
عهتوسوکاربردروش هايبهتامی داردواراماسیاست گذاري

.بپردازیمسیاسیروان شناسیبیشتر 32



نتیجه گیري

:این پژوهش به دولتمردان نشان می دهد که
.استشدهساختهآنانتصمیم هايچگونه◦
.چیستتصمیمیهرپیامدهاي◦
للبین المروابطوانسانرفتاردرپیچیده ايووسیعتنوع◦

.داردوجود
یِاصلمحرك هايروان شناختیوسیاسینیازهايوانتظارات◦

.بین الملل اندروابطدربرداشت ها
دراطالعاتپردازشوجستجوبرايتصمیم گیرانچگونه◦

متعددمیان برهايازملیامنیتوخارجیسیاستعرصۀ
می کننداستفاده

بهبرداشت هاستسوءمقولۀازکهرفتارهابرخیچگونهو◦
.می انجامدشکست
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