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 پیشگفتار 

 

های اصلی و ضروری علوم اجتماعی به ويژه علوم سیاسـی   بن مايهاز يکی 

لکن پديدارهای اجتماعی و سیاسی  .است ای رشته میان مطالعاترجوع به 

در واقع تبیـین پديـدارهای اجتمـاعی و     .گردند میها تبیین  توسط نظريه

و تجويز را  گیرد میها صورت سیاسی در يک ساختار يا ترکیبی از ساختار

دهـد   اين امکـان را مـی  لذا اين امر به کارگزاران سیاسی  .نمايد میتسهیل 

بـه عمـل   بهینه از نظريات سیاسی در سپهر عملی سیاسی  برداری بهرهکه 

و راهیـابی بـه    پـردازی  نظريههای  د کردن پوسته و اليهآورند؛ در واقع خر

نظريه  ها آناست که نتیجه درون آن و تبیین نحوه انجام فعل و انفعاالتی 

بنابراين راه شناخت نظريه بسی مهم اسـت کـه الزم اسـت در ايـن      .است

در  چـرا کـه   .تـر از گذشـته شـود    موضع قـوی  در کشور ادبیات اينزمینه 

تولیـد   باهـد  در اول راه هسـتیم لـذا ايـن پـژوهش      موضـوعات  گونه اين

هـای   موضوعات کوشـش دارد دانشـی بـر دانـش     گونه اينادبیاتی غنی در 

گذشته بیفزايد و امیدوار است که جرقه را در ذهن ديگر پژوهشگران برای 

در خاتمه با تشکر از همـه همکـاران و   ؛ ادامه اين مسیر روشن نموده باشد

فـراوان   و قـدردانی تشـکر  اين مسیر هدايت نمـودن  دوستانی که ما را در 

 .باشد که اين مسیر ادامه يابد .نمايم می
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 مقدمه

 

علـوم  هـای   مجموعـه رشـته   ای رشـته  میـان های  روانشناسی سیاسی اکنون به عنوان حوزهفلسفه 

توجـه ايـن حـوزه     .تثبیت نموده اسـت  چشمگیریهای تا حد  جايگاه خود را در پژوهش سیاسی

گـری سـبش شـده اسـت لـزوم       روان تحلیـل ، روان کـاوی ، پژوهشی به رويکردهای روان فرديـت 

 .شناختی اين حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرا گیرد روش

ايـن   1شناختی افته مطالعات روشي اکنون در تمامی مراکز پژوهشی و فکری کشورهای توسعه

خارجه و نهادهای امنیتی ، های کشور نظیر وزارتخانه تصمیم سازهای  حوزه جهت ارائه به دستگاه

هـای مختلفـی    لذا اين حوزه مطالعاتی اکنـون خـود بـه گـرايش     .پذيرد بیش از گذشته انجام می

بعـدی و   جمعـی تـک   هـای  روانشناسـی رسـانه  ، های اجتماعی همچون روانشناسی سیاسی شبکه

های نـوين   روانشناسی جنبش، روانشناسی رهبران سیاسی، روانشناسی سیاسی فردی، چندبعدی

 .تقسیم شده است ...ها و  روانشناسی انقالب، اجتماعی

بايـد نخسـت مبـانی     ای رشـته  میانبه همین جهت اکنون جهت شناخت بیشتر اين موضوع  

چرا که نخست با فرد در يک اجتماع روبـرو هسـتیم و   آن را مورد پژوهش قرارداد؛  شناختی روش

  يک گروه اجتماعی و يا يـک جامعه)بـه عنـوان مطالعـه    ، روانی يک فرد - تعیین هويت اجتماعی

                                                        خصوصا  که هويت افراد يک جامعه با پیچیدگی بسیاری همـراه  ، موردی( کاری بسیار دشوار است

 غیرمنتظـره های آن  ؛ که غالش کنش و واکنشباشد؛ در واقع اين جامعه از آن سنخ جوامعی باشد

ای بـه واسـطه تعامـل میـان اعآـای آن بسـط و        لذا بايد اشاره نمود که ساختار هر جامعه .باشد

گـاه بـه شـکل     بینـی  پیش غیرقابلهای غیره منتظره در جوامع  هرچند که واکنش .يابد توسعه می

نمايد؛ ولی برای شناخت چنین جوامعی بايد رجوع به فلسـفه شـناخت و فلسـفه     بروز می  انقالب

عمده نظريات روانشناسی  شناختی روششود که  بنابراين اين پرسش مطرح می، روان فردی نمود

جربـی  که با توجه به ت رسد میها برای شناخت چنین جوامعی کدام است؟ چنانکه به نظر  انقالب

گـرا تبعیـت    شـناختی اثبـات                          عمـدتا  از الگـوی روش   شـناختی  روانبودن پديده انقالب مطالعـات  

لیکن شناخت محیط و شرايط آن همواره مورد توجه و عنايت بشر بوده اسـت و بشـر    .نمايند می

هـای   شناخت علمـی بـا ويژگـی    .است  نبوده و به آن توجه داشته مستثنانخستین نیز از اين امر 

های  های جديدی را در افق زندگی انسان گشوده و او را هرچه بیشتر به سوی کانون روزنه ،خاص

، تر شناخت علمی برای نیل به اهدا  علمی و نیز تحقق هرچه فزون .پژوهش هدايت نموده است

زيـرا رشـد دانـش در ايـن حـوزه      ، تواند توفیق بشر را تآـمین نمايـد   اتخاذ راه و روش علمی می

                                                           
1
 . Methodological Studies 



بنـابراين تکـوين هـیو حـوزه      .علمی میسـر نخواهـد بـود   « روش»ون وجود و اتخاذ مطالعاتی بد

موضـوعات  ، لذا در دنیای کنونی پـژوهش علمـی   .مطالعاتی نیز بدون شناخت روش میسر نیست

  .شوند میمطرح ، با درجات متفاوت، متعدد و متنوعی، مختلف

 .ضـرورت پـژوهش اسـت    مقولـه اهمیـت و  ، که در پژوهش بسیار قابل توجـه اسـت   ای مقوله

(؛ يعنـی  21ص، 1379، مجزا از هم هسـتند)دالور ، معتقدند که اين دو مقوله، بسیاری از محققان

هـايی مهـم    يعنی اين پژوهش از نظر چه ابعاد و مؤلفـه ، گويیم وقتی از اهمیت پژوهش سخن می

 .است

بیـان  ، که انتخاب کرده ای مسئلهاهمیت پژوهش خود را با نوع ، گر پژوهش، در يک نگاه کلی

از اهمیت بیشتری برخوردار است  ای زمینهدر چه ، ؛ اما بايد مشخص کند که اين پژوهشکند می

نقـش اساسـی   ، بررسی ادبیات و پیشینه پـژوهش ، حتی در ارائه طرح پژوهش تواند می، و اين امر

انگر رديـابی  نشـ ، که شناخت مسئله اصـلی پـژوهش   گونه همان(؛ 28ص، 1384، ايفا کند )خاکی

 .(sekaran , 1992 ,p.43) اصیل در پژوهش است

گیـرد   اکنون اين پرسش در ذهن فرد سرگشته در میان آشفتگی نظريات سیاست شـکل مـی  

هـا   ؛ اگر به کمک روشباشند می بینی پیش غیرقابلها  که چرا با تمام اين نظريات همچنان انقالب

از نظريـات روانشناسـی فـرد گرفتـه تـا       گرايـی  ابطـال گرايـی گرفتـه تـا     و نظريات علمی از اثبات

هـای فلسـفی و    های سیاسی پس چرا فرد همچنان سـردرگم اسـت؛ آيـا نگـرش     روانشناسی گروه

توانسـته اسـت    شـد  مـی و منتقـدين ار  نهـاده    پـردازان  نظريـه عقالنی به جهانی معقول که نزد 

عقلـی و   هـای  روشورد؟ و آيـا  موجبات رستگاری بشر در زندگی سیاسی و اجتمـاعی را فـراهم آ  

؟ سـازد  میفلسفی و روانشناسی ما را به حقیقت رهنمون ، شناختی روش، های شناخت همه شیوه

  چیست؟ 2                                        و اصوال  اين نظريات روانشناسی سیاسی انقالب

بنابراين آنچه که به اثبات رسیده اين است که خصلت تجربی بودن انقالب مقدم بر مطالعـات  

تـوان بـرای شـناخت     لیکن اما بدون داشتن بینش منسـجم و هدفمنـد نمـی    .است شناختی روان

ها مسیر صـحیح انديشـیدن را بـه مـا نشـان       و روش .سیاسی گام برداشت فرا گردهایها و  پديده

هسـت و بـرای مـا ترسـیم و      انديشیدنکه همانا  دارد میهند و منظور غايی را به حرکت وا د می

که در قلمرو حوزه شـناخت   هستا که نبايد از نظر دور داشت اين ر ای نکته اام .نمايند تعیین می

همچنان روش واحدی برای ، (4و علوم اجتماعی 3های علوم سیاسی فکر سیاسی بشر )قلمرو حوزه

                                                           
2
 . Psychological theories of political revolution 
3
 . Political sciences 
4
 . Social Sciences 



گرايـی   ما با نوعی کثـرت  فرا رفتاریکه در عصر        خصوصا ، تفسیر امور و تبیین پديدها وجود ندارد

  .هستیممواجه  شناختی روش

حاضر بـر آن اسـت کـه در سـه      تألیفبا اين مقدمه و با عنايت به سواالت و فرضیات کوشش 

بررسـی  هـا در ابعـاد روانشناسـانه آن     بنیـاد نظـری فلسـفه انقـالب    فصل عمده  6بخش اصلی و 

 نمايیم. می

 

 
 


