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مقاله پژوهشی

جامعهشناسی سیاسی؛ عوامل فردی ،روانشناختی شکلگیری نگرش سیاسی
در انقلاب اسلامی

وحید ریاضی ،1کاظم سام دلیری
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تاریخ پذیرش3000/33/27 :

چکیده:

جامعهشناسي مطالعه رفتار انسان در زمينه اجتماعي است .بنابراين جامعه ،واحد اساسي تحليل است .از طرفي

سياست حل تضادهاي انسانهاست؛ فرايندي است كه جامعه از طريق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزيع،

تصميمات را اتخاذ يا سياستها را تعيين ميكند؛ بنابراين سياست ،اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است .اين در

حالي است كه انقلاب اسلامي ايران با پيدايش خود در عصري كه حضور اجتماعي دين پايانيافته تلقي ميشد،

چالشهاي نظري فراوري آنچه دنياي غرب آن را يوتوپياي بشر ميپنداشت ،ايجاد كرد و در پي آن موجي از نظريه
پردازي غرب را به خود معطوف ساخت .با اين توصيف نقطة تعاملي جامعهشناسي و سياست را ميتوان در

نگرش سياسي مظرح كرد .چراكه نگرش سياسي مفهومي پُركاربرد در روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي

سياسي است؛ با اين وجود توجه اندكي به آن در اين رشته ميشود .اما ،به جهت اهميت نگرش سياسي در افزايش

احتمال پيشبيني رفتارهاي سياسي ميبايد توجه به آن مطمح نظر قرار گيرد .مقاله حاضر با هدف تبيين

جامعهشناسي سياسي؛ عوامل فردي ،روانشناختي شکلگيري نگرش سياسي بهعنوان محرک مهم اين تحقيق براي
تعيين معنا و چگونگي شکلگيري نگرش سياسي در دستور كار قرار گرفت تا ضمن بسط نظري مفهوم نگرش

سياسي عوامل و چگونگي شکلگيري آن با بهرهگيري از رويکرد آميخته و روش توصيفي -تحليلي توضيح

ميدهد .نتايج از يافتههاي تحقيق مبين شناخت نگرش سياسي به شناخت احتمالي كنشهاي سياسي كمک كرده و
قابليت پيشبيني در حوزه سياست را افزايش ميدهد.

واژگان اصلی :نگرش سياسي ،روانشناختي ،عوامل فردي ،جامعهشناسي سياسي.

 .1استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)
v.riazi@yahoo.com
 .2دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي ،تهران ،ايران.
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مقدمه
اينكه جوامع چگونه و چرا تغيير ميكنند براي جامعهشناسي سياسي اهميت اساسي دارد .از
نظر تاريخي شواهد فراواني در دست است كه الگوهاي دگرگوني اجتماعي ،بهويژه پيامد نوآوري
فناورانه ،هستند .بر همين اساس انقلابها بر مبناي اين موارد با كاربردهاي متنوع شکل
ميگيرند(راش .)1131 ،انقلاب اسلامي ايران با پيدايش خود در عصري كه حضور اجتماعي دين
پايان يافته تلقي ميشد ،چالشهاي نظري فراوري آنچه دنياي غرب آن را يوتوپياي بشر ميپنداشت،
ايجاد كرد و در پي آن موجي از نظريهپردازي غرب را به خود معطوف ساخت .ترديدي نبايد داشت
در پس توصيف و تحليلهاي خرد و كلان نظريهپردازان غربي درباره انقلاب اسلامي ،عقلانيتي خاص
قرار دارد كه به مثابة فراروايتهايي ،آن تبيينها و تفسيرها را معنادار ميسازد و به معنايي در ذهن
مخاطب تجلي مييابند كه تنها در ادبيات مدرن غربي ـ از نوع مدرن سنتي يا پست مدرن ـ معناي
حقيقي خواهند داشت .با اين نگاه در انقلاب اسلامي ايران نگاه جامعهشناسي سياسي بر اين اساس
شکل گرفت :جامعهشناسي مطالعه رفتار انسان در زمينه اجتماعي است .بنابراين جامعه و واحد
اساسي تحليل است از اين جهت جامعهشناسي با روانشناسي كه واحد اساسي تحليل آن فرد انساني
است تفاوت دارد .گفته ميشود كه سياست حل تضادهاي انسانهاست؛ فرايندي است كه جامعه از
طريق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزيع ،تصميمات را اتخاذ يا سياستها را تعيين ميكند؛
سياست ،اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است .علم سياست مطالعه كاركرد حکومت در جامعه است.
اساس ًا جامعهشناسي سياسي ميكوشد پيوندهاي ميان سياست و جامعه را مطالعه كند و با تحليل رابطة
بين ساختارهاي اجتماعي و ساختارهاي سياسي و بين رفتار اجتماعي و رفتار سياسي ،سياست را در
زمينة اجتماعي آن قرار دهد .مطالعه نگرش و نگرشسنجي مدتها است كه بهعنوان يک مفهوم
اساسي مورد توجه پژوهشگران روانشناسي اجتماعي بوده است(گنجي و همکاران.)93-32 :1131 ،
بر اساس مفاهيم يادشده ،مفهوم نگرش سياسي در حوزههاي گوناگون علمي بهويژه در حوزة
روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي سياسي كاربردهاي فراوان دارد؛ با اين وجود در نظريات و
كتب مرتبط مباحث اندكي پيرامون آن ميتوان يافت .هرچند نويسندگان حوزههاي ياد شده از مفاهيم
ارزش ،نگرش و گرايش سياسي بسيار استفاده ميكنند اما ،در عرصة نظر و شناخت توجه اندكي به
اين مفاهيم ميشود بهويژه با شکلگيري انقلاب اسلامي ايران و رويکرد همهجانبه مردم در حوادث
شکلگرفته آن ،نوع نگرش سياسي حائز اهميت است .از بابي ،شايد علت توجه اندک به مفهوم مهم
نگرش سياسي در كتب و نظريات جامعهشناسي سياسي ،روانشناسانه بودن پديدة نگرش باشد.
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مربوط ميشود .اما ،روانشناسانه بودن «نگرش سياسي» دليل كافي براي غفلت از آن در جامعهشناسي
سياسي نيست ،زيرا ،پديدههاي ذهني و رواني بسياري وجود دارند كه در جامعهشناسي سياسي مورد
بحث قرار گرفته و پيرامون آنها نظريهپردازي شده است؛ كه از جمله آنها ميتوان به مفاهيم ارزش،
هنجار ،فرهنگ و ايدئولوژي اشاره كرد .هرچند نگرش سياسي پديدهاي ذهني و رواني است ،اما،
«علل» و «پيامد»هاي جامعهشناختي دارد؛ پس ،جامعهشناسي سياسي نميتواند به آن بيتوجه باشد.
بسياري از زمينهها و علل شکلگيري نگرش سياسي جامعهشناسانه و به حوزههاي اجتماعي مربوط
ميشود كه نگرش سياسي داراي پيامدهاي جامعهشناسانه زيادي است .از آنجاييكه نگرش سياسي
احتمال انجام رفتارهاي سياسي خاص را افزايش ميدهد .رفتارهاي سياسي-اجتماعي افراد بهاحتمال
زياد ريشه در نگرشهاي سياسي آنها دارد :حمايت از يک حزب يا گروه ،شعار ،ايدئولوژي ،برنامه
انتخاباتي و يا مخالفت با آنها ،عمل يا بيعملي سياسي و چگونگي انجام كنشهاي سياسي
افراد(اصلاحطلبانه ،انقلابي-افراطي ،ارتجاعي و  )...با نگرشهاي سياسي آنها ربط فراوان دارد .اين
دلايل موجب آن است كه دغدغه اصلي نويسندگان در اين مقاله بر بحث پيرامون نگرش سياسي در
انقلاب اسلامي با توجه به بر مبناي عوامل فردي خُرد شکلدهندة نگرش سياسي و رفتار مشاركتي
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نگرش پديدهاي رواني است و به فعل و انفعالات ذهني انسان اشاره دارد؛ لذا ،به حوزه روانشناسي

افراد شامل؛ عوامل روانشناختي ،عقلانيت ابزاري و عوامل شخصي(سن ،جنس ،شغل و سواد
«تحصيلات» ،استوار شود .در بررسي قلمروي ،به سه نوع قلمرو توجه شد :قلمرو موضوعي به
جامعهشناسي سياسي انقلاب ،قلمرو زماني؛ به فعل حاضر انقلاب اسلامي و نگاه رو به آينده افراد در
مشاركتهاي سياسي و از نظر قلمرو مکاني به جمهوري اسلامي ايران و حركت سياسي آن ،توجه
شده است .در همين رابطه ميتوان گفت اهميت تحقيق از بُعد ايجابي و تبيين هدف مقاله باعث:
كمک به درک مشترک افراد جامعه در همافزايي دفاع از دستاوردهاي انقلاب و همچنين تقابل با
معاندين متزور در جامعه و رشد و افزايش ديدگاه سياسي افراد و جامعه در رويارويي با حوادث و
پيشآمدهاي اجتماعي و همسويي با حاكميت .با نگاه ضرورت و بُعد سلبي و تبعات عدم تحقق اين
تحقيق ،عقبماندگي محسوس جامعة هدف از دخالت بيگانگان و موجسواري آنان بر اتفاقات
طراحي شده داخلي و خارجي ،و همچنين القا و هراس سياسي – اجتماعي مردم در كمرنگ كردن
حضور و تقابل با اهداف بيگانگان و انزاواي سياسي و مردمسالاري در اقشار مختلف .سئوال اصلي
مقالة حاضر« جامعهشناسي سياسي؛ عوامل فردي ،روانشناختي شکلگيري نگرش سياسي در انقلاب
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اسلامي چيست؟» و هدف اصلي نيز به فراخور سنخيت با سئوال اصلي :تبيين جامعهشناسي سياسي؛
عوامل فردي ،روانشناختي شکلگيري نگرش سياسي در انقلاب اسلامي» است.
پیشینهشناسی و مبانی نظری تحقیق
پیشینهشناسی
در نگاه پيشينة تحقيق ميتوان به يافتههايي در اين مورد به شرح ذيل اشاره كرد:
 گنجي و همکاران( ،)1131در تحقيقي با عنوان« سنجش ميزان سرمايه اجتماعي بر حسبنوع نگرش افراد نسبت به عملکرد ارگانهاي دولتي در استان گلستان» به نتايج قابل تأملي مبني بر
اينكه زنان از نگرش مثبتتري در مقايسه با مردان نسبت به عملکرد ارگانهاي دولتي برخوردارند؛
در بين اقوام ،قوم سيستاني بيشترين و قوم بلوچ كمترين نگرش مثبت را نسبت به ارگانهاي دولتي از
خود نشان ميدهند(گنجي و همکاران.)93-32 :1131 ،
 كسرايي و همکارن( ،)1133در تحقيق ديگري با عنوان«تحليل نگرش گروههاي سياسيدرون حاكميت به نقش مردم در نظام سياسي» به نتايجي دست يافت كه نگرش سياسي گروههاي
سياسي از دورة اول انتخابات رياست جمهوري تـا انتخابات دورة نهم از نگرشي تکليفگرا به
نگرش حقگرايانه تغيير يافتهاند .اين تغيير نگرش از دورة هفتم انتخابات رياست جمهوري به بعد
كامل ًا محسوس است(كسرايي و همکاران.)31-121 :1133 ،
 آذين و همکارن( ،)1131در مقالهاي به «بررسي عوامل مؤثر بر نگرش سياسي -اجتماعيجوانان ( 11الي  23ساله) در شهر بروجن» پرداختند .بر اساس نتايج تحقيق متغيرهايي چون سرمايه
اجتماعي ،آگاهي سياسي ،طبقه اجتماعي ،رسانه ملي ،گرايش مذهبي و جنس با نگرش سياسي-
اجتماعي رابطه مثبت دارند و از از پيشبينيكنندههاي نگرش سياسي ـ اجتماعي ميباشند ولي سن،
تأهل و استفاده از فضاي مجازي رابطهاي با نگرش جوانان ندارند.
 سبکتکينريزي و همکاران( ،)1133در تحقيقي با عنوان« بررسي رابطه بين ابعاد جامعهپذيريسياسي با مشاركت سياسي در بين شهروندان شهر بجنورد» انجام دادند .يافتههاي تحقيق حاكي از آن
است كه بين متغير مشاركت سياسي و متغير جامعهپذيري سياسي و عوامل آن (دوستان سياسي،
خانواده سياسي ،محيط كاري ،ميزان استفاده از رسانههاي سياسي) در سطح معناداري ( )1رابطة
معناداري وجود دارد(سبکتکينريزي و همکاران.)133-223 :1133 ،
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مفروض بر اينكه چارچوب نظري ،به مجموعهاي از گزارهها گفته مي شود كه به لحاظ نظري
قادر به تبيين با طبقهبندي متغير وابسته يا اصلي تحقيق هستند .و اين گزارهها ممکن است از يک
نظريه خاص يا تلفيقي از نظريات مختلف گرفته شده باشند كه همگرايي آنها به لحاظ نظري توسط
محقق يا محققين ثابت شده باشد .بنابراين و براي اين كه چارچوب نظري مناسبي براي اين مقاله
ارائه گردد ،مسئله تحقيق انتزاع گرديد .به عبارت دقيقتر صورت زيرين مسئله تحقيق كشف شد .بر
اساس موارد عنوان شده لايههاي مختلف روششناسي و پياز تحقيق نسبت به انتخاب رويکرد آميخته
تشريحي و روششناسي منبعث از آن – با بهرهمندي از مطالعه اكتشافي از اسناد و مدارک بالادستي با
بهرهگيري از روش استقرايي -1سئوال و هدف تحقيق انتزاع و متناسب با مطالعات كتابخانهاي و
ميداني و ابزارهاي مرتبط با آن ،-محققين ذهن خودشان را به عواملي كه داراي ظرفيت بالفعل و
بالقوة مرتبط با موضوع تحقيق ،معطوف كردند ،لذا محورهاي موضوعي كلان ،در قالب متغيرهاي ذيل
كه حاصل جمعبندي چارچوبي جزء پيشگفته مي باشد ،به عنوان چارچوب نظري تحقيق انتخاب و
در ادامه به عنوان مبناي مطالعه محيطي قرارگرفت .پس از تحليل واقعي محيط و درک درست و
كاملي از حوزه مورد مطالعه ،ساير عوامل موثر و مرتبط با عنوان احصاء و تعيين گرديد .به اين ترتيب
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مبانی و چارچوب نظری

كه در اين نوع مقاله ،بهمنظور تبيين جامعهشناسي سياسي؛ عوامل فردي ،روانشناختي شکلگيري
نگرش سياسي ،وزن چارچوب فرآيند اصلي به دادههاي كيفي اختصاص يافت .به عبارتي ،از
دادههاي كيفي براي توضيح بيشتر و آشکار كردن برخي جنبههاي ابهامبرانگيز مسئله استفاده شد .در
انجام اين پژوهش ،متغيرهاي اصلي مورد مطالعه عبارت بودند از :عوامل و فرايندهاي شکلگيري
نگرش سياسي كه خود دربردارندة عوامل فردي ،روانشناختي ،عوامل شخصي و انتخاب عقلايي.
بنابراين نسبت به گردآوري دادههاي كيفي از طريق مصاحبه اقدام شد و اطلاعات تفصيلي درباره
جامعهشناسي سياسي؛ عوامل فردي ،روانشناختي شکلگيري نگرش سياسي به دست آمد و مورد
تحليل قرار گرفت .در مکتب جامعهشناختي ،عمل فردي و گروهي برگرفته شده از ارزشها و
هنجارهاي موجود در جامعه است؛ لذا مشاركت سياسي در پرتو مطالعه عواملي چون شرايط

 - 1استدلال استقرايي يعني رسيدن ذهن از جزء به كل اسـت .در ايـن رويکـرد فکـر بـا اسـتفاده از معلومـات جزئـي و
برقراري ارتباط بين آنها حکم كلي را استنتاج مينمايد .در اين رويکرد ،مشاهدهها بر رويدادهاي مشخصي در يـک طبقـه
صورت ميگيرد و سپس بر اساس مشاهده حوادث يا رويدادها ،استنباط در مورد تمام طبقهها انجام ميشود.
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جامعهپذيري سياسي افراد ،فرهنگ سياسي ،سيستمهاي گروهي و ساير شرايط مربوط به محيط
اجتماعي امکانپذير ميشود .يکي از نظريههاي جامعهشناختي نظريه منابع است كه در آن ادعا ميشود
برخي منابع اجتماعي و اقتصادي ـ از جمله تحصيلات ،شغل ـ بر مشاركت سياسي افراد تأثير مي
گذارند (سيدامامي .)11 :1131 ،جامعهشناسي سياسي
جامعه شناسي سياسي يک علم اجتماعي و يک رشته دانشگاهي است كه ميخواهد بر پايه
موازين علمي ،عملکرد سياسي جامعهها را بفهمد(دورماگن و موشار .)11 :1133 ،صبوري
جامعهشناسي سياسي را شاخهاي از جامعهشناسي معرفي ميكند كه درباره قدرتهاي اجتماعي بحث
ميكند و سياست بهگونهاي گريزناپذير ريشه در جامعه دارد و نهادهاي سياسي را در رابطه با جامعه
و بهعنوان بخشي از نظام اجتماعي بررسي ميكند (صبوريكاشاني.)11 :1131 ،
اجتماعی شدن سیاسی
اجتماعي شدن سياسي را ميتوان فرايندي تعريف كرد كه به وسيله آن افراد در جامعهاي معين
با نظام سياسي آشنا ميشوند و تا اندازه قابل توجهي ادراكشان از سياست و واكنشهايشان نسبت به
پديدههاي سياسي تعيين ميشود .سئوالي كه مطرح است اين است كه اجتماعي شدن سياسي چه
زماني رخ ميدهد؟ در سراسر زندگي ،اما در عمل همانگونه كه در شکل نشان داده شده دوران
كودكي و تا اندازهاي نوجواني ،مهمتر از بزرگسالي ميباشد و اينكه چگونه ياد گرفته ميشود نقش
خانواده و مدرسه در مراحل اوليه (نوجواني و جواني) و گروههاي همسالان و گروههاي كار ،فراغت
و گروههاي مذهبي و رسانههاي همگاني بهطور گسترده يک عامل مهم اجتماعيشدن ميباشند.
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نگرش پاية بروز و ظهور رفتار افراد است و نقش حياتي را در شکلگيري عملکرد افراد بر عهده
دارد .شدت و ضعف هر نگرشي در كيفيت رفتار نتايج متفاوتي بر جاي ميگذارد(آذين و همکاران،
 .)111-113 :1131در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مشاركت مردم در عرصة سياسي كشور
توجه شده است؛ اما اين مشاركت ميتواند بر دو نگرش سياسي نسبت به مردم استوار باشد:
نگرش مبتني بر وظيفه :در اينجا حضور مردم از نوع اثباتگرايانه است؛ به اين معنا كه افراد
با حضور خود خواست مراجع قدرت را تأييد ميكنند.
نگرش مبتني بر حکميت انتقادي :در اينجا مردم خواست مراجع قدرت را ارزيابي كرده،
متناسب با آن رفتار ميكنند(كسرايي و همکاران.)31-121 :1133 ،
نگرش سياسي مجموعهاي نظاممند از ارزيابيهاي مبتني بر باورها و اعتقادات افراد در حوزة
سياست است .براساس اين تعريف ،نگرش سياسي نظامي از معاني ذهني است كه مبناي ارزيابي افراد
از واقعيت(نقش مردم در نظام سياسي) ميشود .در اين تحقيق نگرشهاي سياسي در قالب دو نوع
نگرش تکليفگرا و حقگرا طبقهبندي شده است(همان.)111 ،
الف -نگرش تکليفگرا
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نگرش سیاسی و انقلاب اسلامی

در اين نوع نگرش شركت مردم در انتخابات نوعي اداي تکليف شرعي است و افراد با حـضور
خود ،خواست مراجع قدرت را به دليل آنكه آنان را واجد قدرت مشروع ميشناسند ،تأييد
ميكنند .در اين نگرش ،انگيزة مردم از شركت در انتخابات لزوم ًا اداي حقوق خود نيست؛ بلکه
مردم براساس اعتقادات ،خود را موظف به شركت در انتخابات ميدانند .معرفهاي عملي
نگرش تکليفگرا از اين قرار است:
 .1شركت مردم در انتخابات اداي تکليف شرعي است؛
 .2شركت مردم در انتخابات اداي تکليف ملي است؛
 .1شركت مـردم در انتخابـات اداي تکليـف شرعي و ملي است؛
 .1رأي مردم بايد با نظر مراجع سازگار باشد.
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ب .نگرش حقگرا
در اين نگرش حقوق و آزاديهاي اساسي مردم به رسميت شناخته ميشود .در اينجا منظور از
حق ،حق سياسي مردم 1از قبيل حق شركت در انتخابات ،حق انتخاب شدن ،حق سازماندهي
نهادهاي سياسي ،حق انتقاد و حق آزادي بيان است .معرفهاي عملي نگرش حقگرا به اين
شرح است:
 .1مشاركت سياسي حق شهروندي افراد است؛
 .2مردم حق انتخابشدن دارند؛
 .1مردم حق انتخاب كردن دارند؛
 .1مردم حق دارند از حکومت انتقاد كنند؛
 .1رأي مردم اسـاس مشروعيت نظام است؛
 .1مردم حق سازماندهي خود را در نهادهاي مدني دارند(همان).
ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی
براي شناخت معناي نگرش سياسي انقلاب اسلامي ايران ،لازم است دو مفهوم مرتبط با آن ،يعني
«ايدئولوژي» و «فرهنگ سياسي» تعريف گردد؛ زيرا ،معناي نگرش سياسي انقلاب اسلامي ايران در
نسبت با اين مفاهيم قابل شناسايي است .ايدئولوژي سياسي كه به مجموعهاي از باورها و ارزشهاي
سياسي دربارة نوع حکومت اطلاق ميگردد پايه و بستر نگرش سياسي است و نگرش سياسي در درون
يک ايدئولوژي خاص معنا مييابد .ايدئولوژي سياسي شامل باورهاي اساسي دربارة شيوه پايهريزي
سياست است و برخلاف نگرش سياسي كه «به سرعت و محدودة تغييرات در موقعيتي خاص» توجه
دارد به توصيف رابطه ميان ارزشهاي اساسي جامعه ميپردازد و شيوة تأثير نهادهاي سياسي را در
دستيابي به اين رابطه يا حفظ آن توضيح ميدهد .بههمينخاطر« ،هواداران هر ايدئولوژي ميكوشند تا
ارزشهاي خود را بهعنوان اساس رژيم يا قواعد بازي سياست نهادينه كنند»(اونيل  .)32 :1131در مقابل،
نگرشهاي سياسي مربوط به ميزان «سرعت» و «روشهايي» است كه بهواسطة آن تغييرات سياسي
دربارة ارزشهاي اساسي در جامعه و حکومت مورد نظر صورت ميپذيرد .نگرش سياسي به اوضاع
خاص تغييرات سياسي در كشور مورد نظر توجه ميكند؛ در اين معنا نگرشها خاص هستند ،در
1- Political Right
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است كه دولت و جامعه چگونه بايد سازمانبندي و اداره شوند (كيندر و سيرز )299 :1193 ،و نگرش
سياسي به چگونگي عمل در درون اين بستر سياسي اشاره دارد.
ايدئولوژي سياسي در بستر فرهنگ سياسي رشد و گسترش يافته و داراي نسبتي مشخص با آن
است .با اين وجود فرهنگ سياسي متفاوت از ايدئولوژي سياسي است و آن را ميتوان از ايدئولوژي
سياسي تميز داد .فرهنگ سياسي مجموعهاي از شيوههاي تفکر درباره سياست و حکومت است كه
ميان بخش عظيمي از افراد مشترک ميباشد و فراهم آورندة محيطي رواني است كه تعارض و رقابت
سياسي در چارچوب آن انجام ميشود؛ و خطمشيهاي انجام رفتارهاي درست در محدوده آن پديد
ميآيد(رني .)32: 1191 ،فرهنگ سياسي به «مجموعهاي از نگرشها و باورها و احساسات اكثريت
اعضاي يک جامعه نسبت به سياست و حکومت» اطلاق شده و دربردارندة «عقايد اعضاي آن جامعه
نسبت به مباني فکري و قواعد رفتاري يک نظام سياسي» است(دايرهالمعارف بينالمللي علوم
اجتماعي  .)1313در اين معنا ،فرهنگ سياسي مجموعهاي از ارزشها ،هنجارها ،عقايد و شناختها
در حوزة سياست و نسبت به حکومت است كه اهداف سياسي جامعه را تعريف ميكند .در فرهنگ
سياسي صحبت از چرايي حکومت و وظيفة آن ،ارزش ،حدود اختيارات و مباني مشروعيت
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حاليكه ايدئولوژي سياسي عام و كلان است .بهمعناي ديگر ايدئولوژي سياسي عقايد فراگير در اينباره

حکومت ،حکومت مطلوب ،رابطه حکومت با مردم و مانند آن است و فرهنگ سياسي بستري براي
شکلگيري ايدئولوژي سياسي فراهم ميآورد .ايدئولوژي سياسي مبتني بر ارزشهاي سياسي شکل
ميگيرد و انتخاب نوع حکومت مبتني بر ارزشهاي فرهنگي است .ايدئولوژي سياسي مبتني بر
فرهنگ سياسي و از ميان انواع حکومت يکي را توصيه و آنرا مناسبترين براي پيگيري اهداف
كلان مشخص شده از سوي فرهنگ سياسي اعلام ميكند .نگرش سياسي اما به نوع فعاليتها در
درون هر حکومت و چگونگي تحقق اهداف در آن مربوط ميباشد؛ كه ربط مشخصي با ارزشها و
خواستهها دارد .در اين نگاه رابطه فرهنگ سياسي با ايدئولوژي سياسي و نگرش سياسي
عموموخصوص مطلق است .شايان ذكر است ،ارزشها ،هنجارها و باورهاي جهتدهنده به
ارزيابيهاي سياسي ضرورتاً سياسي و محدود به اين حوزه نيستند و بسياري از آنها به حوزههاي
ديگر مربوطاند؛ اما ،هرگاه آنها انگيزه كنش سياسي را فراهم آورند و يا در حوزههاي سياسي پيگيري
شوند ،ديگر سياسي بهحساب ميآيند.
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عوامل و فرايندهاي شکلگيري نگرش سياسي
در ذيلِ مبحث ماهيتشناسي نگرش سياسي و چرايي و چگونگي شکلگيري آن از سوي
نويسندگان نظرات متفاوت و متنوعي ارائه شده است و هر يک از آنان يک يا چند عامل را در
شکلگيري نگرش سياسي مهم دانستهاند .هر چند عوامل مورد اشاره نويسندگان متفاوت و داراي
تنوع است اما ،آنها را ميتوان در چند دستة مشخص جاي داد .عوامل موثر بر شکلگيري نگرش
سياسي -مورد بحث در آثار نويسندگان اين حوزه  -به عوامل جامعهشناختي و عوامل فردي قابل
ي شکلدهندة نگرش سياسي به سطح كلان و متوسط اشاره دارند و
تقليل هستند .عوامل جامعهشناخت ِ
عوامل فردي مربوط به سطح خُرد ميباشند.
نظریه کرچ ،کراچفیلد و بالاچی
عوامل تکوين نگرشها را چهار عامل ميدانند كه عبارتند از :آنچه نيازهاي شخص را برآورده
ميكند ،كسب اطلاعات درباره موضوع ،شيئ يا فرد خاص ،تعلق گروهي ،شخصيت فرد(كريمي ،
 .)291 :1139قابل ذكر است عوامل فردي خود به سه دستة :عوامل روانشناختي ،عقلانيت ابزاري
(كنش عقلاني) و عوامل شخصي تقسيم ميشوند .در اين مقاله و در راستاي عنوان آن تنها عوامل
فردي تأاثيرگذار در جامعهشناسي سياسي و نگرش سياسي انقلاب و مترتب بر آن ارائه شده است.
عوامل فردي
عوامل روانشناختي
شرايط رواني فرد عاملي مهم در شکلگيري نگرش سياسي است و اين «وضعيت» و «ظرفيت»
رواني فرد است كه تعيين ميكند وي چه نگرشي را دروني كند .ويژگيهاي رواني افراد آنها را
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است و يا ناشي از وراثت ميباشد .ميلبرث و گوئل ضمن تأكيد بر تأثير محيط اجتماعي بر
شکلگيري نگرش سياسي و پذيرش يا طرد آن وراثت را نيز عاملي مهم در ايجاد نگرش
ميدانند(ميلبرث و گوئل .)21 :1131 ،مجموعه مباحث روانشناختي كه وضعيت رواني افراد را مؤثر
بر شکلگيري نگرشها ميدانند ميتوان بهنظرات «محروميت روانشناختي»« ،ويژگيهاي رواني
مثبت»« ،شخصيتهاي خاص» و «عادت» تقسيم كرد.
 ويژگيهاي رواني مثبتتايلور و جانستون( )1131علايق شخصي افراد را عاملي جهت دستكشيدن از گرايشات و
گزينههاي حزبي ميدانند و علايق شخصي به «موضوعات محلي» ممکن است باعث تغيير نگرشهاي
آنان شود(تايلور و جانستون .)211 :1131 ،علايق شخصي ذيل مبحث كلانتر اميدواري و آرزوي
شخص براي بهرهبردن از تصميمگيريهاي سياسي در جهت تأثيرگذاري بر جامعه مطرح است.
احساس تأثيرگذاري افراد در سياست موجب اخذ نگرشهاي محافظهكارانه (انزواطلبي/تقديرگرايي) يا
فعال سياسي ميشود .يعني ،هرچه افراد احساس تأثيرگذاري بيشتري از اقدامات خود در حوزه
سياست داشته باشند ،احتمال اينكه نگرشهاي سياسي فعال براي مشاركت اثرگذارتر اخذ كنند بيشتر
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مستعد پذيرش برخي نگرشها و طرد برخي ديگر ميكند كه خود محصول تجربه و زيست افراد

است و بالعکس ،احساس تأثيرگذاري پايين ،موجب اخذ نگرشهاي محافظهكارانه و درنتيجه غيرفعال
و تقديرگرا شدن افراد ميشود(براي تفصيل مراجعه شود به :نلسون .)1193
محروميت روانشناختي
ي رفتار سياسي علل پذيرش عقايد و اخذ نگرشهاي
طيف وسيعي از نظريات روانشناخت ِ
سياسي خاص و همچنين انجام رفتارهاي سياسي ويژه را مشکلات شخصيتي-رواني افراد دانسته و
در تبيين رفتارهاي سياسي تأكيد آنها بر اين مشکلات و كمبودهاي رواني است .اساساً ،فعاليتهاي
سياسي ميتواند براي چنين افرادي و همچنين آناني كه نيازهاي شديد براي شناخته شدن يا موفقيت
دارند ،ابزاري براي رسيدن به آرزوها و خواستههاي شخصي باشد(پالمر و همکاران .)111 :1131
نارضايتي سياسي و محروميتنسبي متعاقب آن موجب برانگيخته شدن مشاركت سياسي غيرمتعارف
و محركي قوي براي سياست «تقابلي» و «افراطي» است« .اگر به وجود نوعي ايدئولوژي اعتراض و
شبکهي درهمتنيدهاي از عقايد و احساسات كه تداومبخش گرايش به فعاليت سياسي قائل باشيم،
آنگاه نارضايتي بخشي از آن بهنظر ميرسد»(كيندر و سيرز.)131 :1193 ،
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شخصيتهاي خاص
برخي نويسندگان نگرشهاي افراد را منعکسكنندهي شخصيت آنان ميدانند(كريمي :1131
 .)211استدلال آنان براي اين نظر تفاوت نگرشها عليرغم فشار برابر گروه بر افراد است .عليرغم
فشارهاي هنجاري گروه براي ايجاد هماهنگي و همرنگي ،باز مشاهده ميشود كه افراد در درون
گروهها از نظر نگرشي تفاوتهايي دارند .اين تفاوتهاي نگرشي را ميتوان به تفاوتهاي شخصيتي
نسبت داد .از سوي ديگر ،الگوهاي شخصيتي متفاوت نگرشهاي متفاوت نسبت به موضوعات واحد
دارند؛ در اين معنا افراد با ويژگيهاي شخصيتي خاص نگرشهايي خاص ميپذيرند كه با آن الگوي
شخصيتي هماهنگ است(براي تفصيل مراجعه شود به :كيندر و سيرز 111 :1193؛ باتلر 1391؛
ميلبرث و گوئل  .)111-121 :1131تأثير شخصيت بر رفتار ،از طريق عقايد و ارزشها صورت
ميگيرد كه در بعضي از شرايط و موقعيتها ممکن است بسيار نيرومند بوده و در شرايطي ديگر هيچ
تأثيري نداشته باشد.
روششناسي تحقيق
مقالة حاضر ،از حيث هدف ،كاربردي – توسعهاي است ،زيرا بهمنظور كسب دانش جديد در
راستاي هدفي خاص انجام ميگردد و منظور عملي خاصي دارد و از لحاظ زمان جمعآوري دادهها
مربوط به سال  1111ميباشد .در اين مفاله با بهرهگيري از پياز پژوهش يا تحقيق كه در واقع اين
مدل ،فرايندهاي انجام مقاله را بر اساس لايههاي مختلف نشان ميدهدكه در آن هر لايه متاثر از لاية
بالاتر است(1داناييفرد و همکاران .)1131 ،از آنجايي كه اين تحقيق به توسعه دانش موجود در حوزه
روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي سياسي ياري خواهد رساند ميتوان اين تحقيق را توسعهاي
دانست .از پارادايم پراگماتيسم (عملگرايي) كه احاطه بر مجموع پارادايمها دارد و در اينجا با تركيب
اثباتگرايي و انتقادي است استوار شد .در ادامه با نگاه كاربردي و در لاية بعدي استقرايي و در ادامه
به لاية رويکردي آميخته تشريحي و با راهبرد توصيفي تحليلي و روشهاي گردآوري دادهها و ابزار

 - 1اين لايه ها عبارتند از )1 :لاية فلسفههاي پژوهش  )2لاية رويکردهاي پژوهش  )1لايـة راهبردهـاي پـژوهش
 )1لاية انتخاب روشهاي پژوهش  )1لاية افق زماني پژوهش  )1لاية شيوهها و رويههاي جمعآوري داده.
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روشي حوزة توصيفي ،تحليلي را شامل ميشود .به نحويكه در اين تحقيق با توجه به طـرحهاي
تحقيق آميخته 2از طرحهاي تحقيق با مدل آميخته ،استفاده شده است يا بهعبارتي طرح تحقيق آميخته
تشريحي در ابتدا محققين رويکردهاي كيفي پژوهش را احصا و به اجرا در آوردهاند .بهشکلي كه ابتدا
با روش توصيفي با بهرهمندي از انجام مصاحبه براي گردآوري دادههاي كيفي اقدام و سپس آنها را
تحليل كردند .جمعآوري دادهها به روش كتابخانهاي با ابزار فيشبرداري از اسناد و مدارک و
مستندات دسته اول و استفاده از سايتهاي معتبر و منابع دسته اول انجام شده است .با توجه به مسئله
و هدف تحقيق پيداست اطلاعات مورد نياز جهت پاسخگويي به سئوال تحقيق از نوع كيفي و منبع
اخذ اطلاعات ،اسناد مکتوب ميباشد .پس ،روش تحقيق ميبايد جمعآوري اطلاعات كيفي از اسناد را
ممکن كرده اطلاعات معتبري بهدست دهد .بنابراين علاوه بر روش كتابخانهاي از روش ميداني در
جمعآوري دادهها نيز بهره گرفته شده است كه ابزار مربوط در اين روش تهيه و تنظيم پرسشنامه
مصاحبه اقدام شد .درنهايت ،بازخورد به دست آمده از نظرات اين افراد نشان داد كه مصاحبه و
پرسشنامه در نظر گرفته شده براي ارزيابي مناسب بوده و روايي محتوايي مصاحبه(در اين تحقيق
براي ارتقاء سطح كيفي و اثبات روايي مصاحبه ،ازنظرت مصاحبهشوندگاني بهره گرفته شد،
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آنها كه شامل كتابخانهاي و ميداني است ،انجام گرديد .رويکرد تحقيق آميخته 1است كه به لحاظ

بهطوريكه علاوه برداشتن صلاحيتهاي علمي و دانش آنها مرتبط با موضوع تحقيق بود و در حال
حاضر نيز در اين خصوص فعاليت دارند).
حجم نمونه آماري در اين مقاله؛ به سبب هدف تحقيق ،ميبايد اسناد و متون مربوطه مورد بررسي
قرار گيرند؛ پس ،شناسايي اسناد و ممانعت از جا افتادن اسناد ضرورتي قابل اعتنا و حياتي براي تحقيق

 - 1طـرحهاي تحقيق آميخته را از يک نظر مـيتوان بـه دو بخش عمده تقسيم كرد :طرحهاي تحقيـق بـه روش
آميخته و طرحهاي تحقيق با مدل آميختـه .طرحهـاي تحقيـق بـه روش آميختـه طرحهـايي هسـتند كـه در آنهـا
پژوهشگر در آغاز بررسي از پاراديـم تـحقيق كمي استفاده ميكند و سـپس طـرح تحقيق مبتني بر پاراديم كيفـي
را به كار ميبرد .در طـرحهاي تحقيق با مدل آميخته ،پژوهشگر رويکردهـاي كمـي و كيفـي پـژوهش را بـا هـم
ميآميزد و به اجرا در ميآورد.
يکي ديگر از صاحبنظران طرحهاي تحقيق آميخته را به شرح زير به سه دسته تقسيم ميكند:
الف.طرحهاي تـحقيق آميخته بهم تنيده ب.طرحهـاي تحقيـق آميختـه تشـريحي و ج.طرحهـاي تحقيـق آميختـه
اكتشافي.
 - 2طرحهاي تحقيق به روش آميخته و طرحهاي تحقيق با مدل آميخته.
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است .نگارندگان براي حل اين مشکل از روشي همانند «گلوله برفي» در نمونهگيريهاي مربوط به
مصاحبه سود بردند .در اين روش پس از انتخاب ابتدايي متوني كه به سئوال تحقيق ميپردازند و مطالعه
آنها ،متون جديد شناسايي و مورد مطالعه قرار گرفت .اين متون نيز خود منبعي براي شناسايي متون
جديد شد و اين گردونه تا تحقق احساس اشباع و تکرار از سوي محقق ادامه يافت.
يافتهها و تجزيهوتحليل دادهها
با بررسي اسناد دسته اول و اقدامات انجام شده در راستاي احصاي مطالب حوزة جامعهشناسي
سياسي و نگرش آن در زمينة عوامل فردي و روانشناختي آنها ،و همچنين اعلام نظر صاحبنطران
در حوزه مصاحبه ،ميتوان دريافت كه برخي از فاكتورهاي عوامل فردي بهصورت متمركز در نگرش
سياسي انقلاب اسلامي قابل استناد بوده كه ميتوان آنها را شامل عوامل روانشناختي ،عقلانيت ابزاري
(كنش عقلاني) و عوامل شخصي برشمرد .كه در سطح تحليل كل نگرش سياسي ميتوان آنرا به دو
دستة حقگرايانه و تکليفگرايانه با تمامي ضمائم آن برشمرد .در دستهبندي همين عوامل ساير عوامل
ديگري نيز وجود دارد كه عوامل فردي روانشناختي خُرد از اين تحقيق به آن به شرح ادامه اشاره
ميشود.
نگرش سياسي انقلاب اسلامي مفهومي بسيار مهم در حوزة روانشناسي اجتماعي و
جامعهشناسي سياسي است و اهميت آنرا از طريق پيامدهاي آن ميتوان دريافت .اين نوع نگرش
سياسي از طريق تعريف اهداف سياسي و چگونگي رسيدن به آنها ،كم و كيف مشاركت افراد را در
زندگي سياسي تعيين ميكند .جهتگيريهاي ارزشي و نگرشهاي سياسي جزء مركز سيستم عقايد
مردم ميتوان اينطور اذعان كرد و نقش مركزي در تبيين رفتار سياسي بازي ميكنند و بهطور ويژه
بهعنوان متغيرهاي ميانجي بين ساختار سياسي و رفتار سياسي بهحساب ميآيند .اين معنا ،يعني
تأثيرگذاري نگرش بر رفتارهاي سياسي و نهايت ًا جامعه سياسي است.

البته اين امکان وجود دارد كه افراد عليرغم نگرش سياسي خاص به نامزد يا حزب مخالف
گرايش پيدا كرده و به نفع آن عمل نمايند .اين امر ميتواند ناشي از موارد زير باشد:
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غيرقابل پيشبيني شود.
 .2تأثيرپذيري از جمع :كنش سياسي افراد ميتواند برخلاف نگرش سياسي آنان و متأثر از فشار
جمع(تبعيت از جمع) و يا هيجانها و احساسات مقطعي (جوگيري) باشد.
 .1گرايش به افراد (يا دوري از آنها) بهخاطر ويژگيهاي شخصي يا شخصيتي مطلوب (يا نامطلوب):
 .1عدم شناخت ارزشها و عقايد اساسي و يا احزاب و گروههاي سياسي:
عليرغم عدم وجود رابطه قطعي ميان نگرش سياسي و كنش سياسي و مستقيم و ضروري نبودن
رابطه آنها ،لزوم توجه و پرداختن به آن اين است كه نگرش سياسي احتمال كنشهاي سياسي خاص
را افزايش داده و عاملي جهت پيشبيني احتمالي كنشهاي سياسي است .لذا ،شناخت آن به شناخت
احتمالي كنشهاي سياسي كمک كرده و قابليت پيشبيني در حوزه سياست را افزايش ميدهد.
نتیجهگیری
هدف اصلي اين پژوهش ،تبيين جامعهشناسي سياسي؛ عوامل فردي ،روانشناختي شکلگيري
نگرش سياسي در انقلاب اسلامي ايران بوده است .زيرا مطالعات نگرش سياسي در حوزههاي
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 .1تغيير اولويت ارزشي .تغيير اولويتهاي ارزشي افراد ميتواند موجب رفتارهاي سياسي

گوناگون به ويژه در روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي سياسي توجه اندكي به آن در اين رشتهها
شده است .و به جهت اهميت نگرش سياسي انقلاب اسلامي در افزايش احتمال پيشبيني رفتارهاي
سياسي ميبايد توجه به آن مطمح نظر قرار گيرد .براي پاسخگويي به هدف يادشده ،ابتدا
مصاحبههايي با خبرگان حوزه جامعهشناسي سياسي صورت پذيرفته است .در ادامه براي مشخص
شدن عوامل پرسشنامهاي بهصورت مصاحبه با صاحبنظران اين حوزه تهيه و ارائه شد .نتايج
مصاحبهها بيانگر اين مطلب است كه :جامعه سياسي ،اخلاق متفاوتي را ميطلبد .بدين معني كه
زيستجمعي و كنش شهروندي در يک جامعه سياسي ،متضمن اخلاق مدني است .نميتوان در يک
جامعه سياسي زيست اما از آموزش مدني و اخلاق مدني غفلت كرد .جامعه سياسي بهعنوان جامعهاي
متمايز با ديگر انواع اجتماعات بشر ،مستلزم آموزش مدني و اخلاق مدني افراد و عوامل روانشناختي
آنها است .مسئوليتپذيري از لوازم زندگي در يک جامعه سياسي است .زيرا انسانها از طريق آن
ميتوانند در سرنوشت خود سهيم بوده و با مشکلات پيشروي كه جز از طريق همکاري گروهي
قابل حل نيست ،روبرو شوند .هر نوع از انفعال ،گوشهگيري و احساس بيقدرتي در ميان اعضاي
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يک جامعه سياسي كه منجر به مسئوليتگريزي ميشود ،بقاي جامعه سياسي و يا عملکرد صحيح آن
را دچار خطر ميكند .پس غايت تشکيل جامعه سياسي نه بقاي صرف اعضاي آن بلکه ،تلاش براي
هر چه بهتر زيستن اعضاي آن است .بر اساس نظر صاحبنظران و تحليل شکلگرفته از آنها نگرش
تکليفگرايانه و حقگرايانه در زمانهاي گوناگون و دورهةاي مختلف آن در نتايج نگرشهاي سياسي
انقلاب در رفت و برگشت بوده است.
از طرفي در اين تحقيق مشخص شد كه جامعه سياسي به مثابه مفهومي بنيادين در فلسفه ،علم
سياست و علوم اجتماعي مضامين متفاوتي را در دورههاي گوناگون تجربه كرده است .بيشک پديدار
شدن جامعه سياسي در تاريخ بشر نمايانگر پيشرفت اساسي بود .چنين اجتماعي بر مبناي رشد مدنيت و
اهميت يافتن قوه ناطقه براي ارتباط ميان افراد جامعه و نگرش سياسي آنها امکانپذير شد .بنابراين تأسيس
جامعه سياسي و قوام آن جز از مجراي انسان سياسي امکانپذير نيست .معاشرت اجتماعي و تعاون
اعضاي جامعه سياسي و نيز داشتن سياستمداري فرهيخته لازمه سلامت و استواري جامعه سياسي است.
با توجه به يافتههاي تحقيق و صحهگذاري بر چارچوب نظري بيان شده در طول تحقيق ،ضمن
غور در حوزة جامعهشناسي سياسي بهويژه نگرش سياسي انقلاب اسلامي عوامل فردي و
روانشناختي آنها فرايند مناسب اين حوزه به شرح مدل زير ترسيم و به جامعه مخاطب احاله شد.
بنابراين نتيجه نهايي اين مقاله بر اين امر استوار گرديد كه  :رابطه نگرش سياسي انقلاب اسلامي و
رفتار سياسي در ادوار مختلف آنرا نبايد ضروري و قطعي دانست؛ با اين وجود لزوم توجه و پرداختن
به آن اين است كه نگرش سياسي انقلاب اسلامي احتمال كنشهاي سياسي خاص را افزايش داده و
عاملي جهت پيشبيني احتمالي كنشهاي سياسي حال و آينده است .لذا ،شناخت آن به شناخت
احتمالي كنشهاي سياسي كمک كرده و قابليت پيشبيني در حوزه سياست را افزايش ميدهد.
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اونيل ،پاتريک (« .)1131مباني سياست تطبيقي (نظامهاي تطبيقي)» ،ترجمة سعيد ميرترابي ،تهران ،قومس.
آذين ،احمد و عزيزي ،يوسف ( « .)1131بررسي عوامل مؤثر بر نگرش سياسي -اجتماعي جوانان
( 11الي  23ساله) در شهر بروجن» ،فصلنامه تحقيقات سياسي و بينالمللي ،شماره نهم،
زمستان ،صص .111-113
باتلر ،ديويد .اي (« .)1131انتخابات ،مبارزات» ،در ،ليپست.
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