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 مقدمه
میالس ایران به سیاسی علوم رشته ورود زمان از سالها این در و دانشسیاسیگذرد ها

هایقبلوبعدازانقالباسالمیتحوالتزیادیراپشتسرگذاشتهاست.اینتغییراتدرسال

هایبعدازآنهموارههایایرانوچالشبسیارمشهوداست.وقوعانقالبفرهنگیدردانشگاه

شناختکاملازوضعیتذهندان درگیرخودساختهوتاامروزنیزادامهداشتهاست. شورانرا

هایبعدیوتواندبهمادرارائهیکراهبردجامعبرایبررسیکنونیعلومسیاسیدرایرانمی

آلیابحرانیدانستناینرشتهدرارائهراهکاربرایبهبوددانشسیاسیدرایرانکمککند.ایده

استبدانای الزم که دارند را پیامدهایخاصخود کدام هر بسیاریران شود. پرداخته ازها

استمفهومی«بحران.»دانندمی«آمیزبحران»راخودعلمیرشتهوضعیتایرانیپژوهانسیاست

درکهبیرونیمحیطباسیستمرابطهنیزوسیستمدرونیاجزایروابطدراختاللبهاشارهبرایکه

بحرانوجهتنهانظمیبیواختاللاما.رودمیکاربه،شودمینظامکلدراختاللموجبنهایت

ونونظمیایجادبرایتالشبهرازدگانبحرانتواندمیبحرانیضعیتازآگاهیکهچرانیست؛

برانگیزدمتکامل بیدارکنندهخصلتی»هموارهبحران. 7911،اسدی)دارد« ا(711: بسیاری ز.

اندودرهرپژوهانایرانوضعیتدانشسیاسیدرایرانراازجهاتمختلفبررسیکردهدانش

برشمردهدوره ارائهترکیبیازایبرایآنمسائلومشکالتیرا هدفاصلیتحقیقحاضر اند.

بندیازمطالعاتپراکندهدیگردانشوراناست.هایپیشینوجمعیافته

بیوضعیتدانشسیاسیدرایراناست.درواقعمابهدنبالپاسخبهموضوعاینپژوهشارزیا

وضعیت که هستیم سوال پژوهشکشورسیاسیدانشموجوداین شدهتصویرچگونههادر

دانشسیاسیاینقابلیتراداردتابتوانبااستفادهازآنمسائلمربوطبهدولتوحکومت؟است

هاییرالیبهدرستینقدوتحلیلکردوازآننظریاتوتئوریالملهایداخلیوبینرادرعرصه

استخراجنمودکهدربهبودزندگیسیاسیمفیدواقعشوند.وضعیتتولیددانشسیاسیدرایران

توانیکیازمسائلمهمیاستکهبایدتوجهبیشتریبهآنمبذولداشت.وضعیتموجودرامی

نظراتمتفاوتیازاندیشمنداندراینموردوجودداردرداد.نقطهبهنحویمتفاوتموردتفسیرقرا

وهریکازنظرگاهخودبدینموضوعپرداختهاست،برخیوضعیتموجودراداراینقاطقوت

دانند.اماآنچهکهدراینبینندوبرخیدیگرآنرانامطلوبوداراینقاطضعفزیادیمیمی

می متمایز را دمقاله شخصنویسندهکند، نظرگاه از فهموضعیتدانشسیاسینه به-رکو

علمیدانشسیاست جامعه علوم-عنوانعضویاز نویسندگانحوزه مجموع نظرگاه از بلکه
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سیاسیاست.بدینترتیبهدفمقالهارائهتصویرینسبتاًجامعوروشمندازنگاهدانشورانحوزه

اینحوزهدانشاست.علومسیاسیایرانبهنقاطقوتوضعف
 

 روش  
روش است. شده روشفراترکیباستفاده پرسشپژوهشاز مانندفراترکیببرایپاسخبه

هاییافتهمختلفعناصراتحادوسازییکپارچهمنظوربهفراتلفیقوفراتحلیلمشابههایروش

استآنتفسیروسنتزقصدبهمطالعات ها فراترکیب. ازشدهاستخراجهاییافتهواطالعات،

کندمیبررسیرامشابهومرتبطموضوعاتباکیفیمطالعات براینظرموردنمونهنتیجهدر.

به.شودمیتشکیلپژوهشسوالباهاآنارتباطاساسبرومنتخبکیفیمطالعاتازفراترکیب

مرزهاییایجاد.استمنتخبمطالعاتاصلیهایدادهتفسیرهایتفسیرِترکیب،فراترکیبعبارتی

با.کردارائهآنبرایتواننمیثابتیتعریفواستدشوارامریکیفیمطالعاتتعیینبرایمشخص

مسائلاینوجود استپذیرامکانامریمختلفهایسنتدرمختلفهایدادهمتاسنتز، مرور.

هایپردازیظریهونتحقیقاتدرمجددتأملطریقازآنهاکیفیمحتوایوتحلیلقبلیمطالعات

تولیدوجدیدترمطالعاتبرایگشاییافقجهتدرکوششی،آنفراترکیبوقبلیگرفتهانجام

.استدانش

سودمندیومحتوابه،کیفیتایجادبرایمتدولوژیبهنگاهجایبهکهاستروشیفراترکیب

کندمیتوجههایافته هایروشکهآکادمیکیزمینهبهکهاستمهم،کیفیتارزیابیلحاظاز.

خاصیجهتدرمطالعاتاینازکدامهرزیراکردتوجهگرفتهصورتآندرسنتزمختلف

وآمیزیهمدرازنوعسهحداقل(.,Barnett:132009)دارندایمشخصوظیفهواندگرفتهشکل

هایروشهایفتهیاآمیختنهمدرشاملنخستمورد،داردوجودکیفیمطالعاتازهایافتهادغام

استگردیدهانتخابپروژهیکدرمحققیکتوسطکهاستچندگانهتحلیلی دوممورد.

رهیافتواستگرفتهصورتگوناگونمحققانتوسطکهاستهایییافتهآمیختندرهمشامل

مطالعاتازکیفیهاییافتهمواردآوردنگردهمبرایکمیهایروشازاستفادهحاویسوم

ایپرسشدستهساختنبرایرانظریچهارچوبیکمحققانرهیافتایندر.استونگوناگ

بهمشخصحوزهیکدرمنفردوپراکندهمطالعاتازاطالعاتآوریجمعهدفبهیافتهسازمان

اند.دراینمقاله،نویسندگانرویکرددومرابرگزیده(.Sandelowski, 1997: 367)گیرندمیکار

فراترکیب میبا ایران در سیاسی دانش وضعیت درباره موجود دیدگاهمطالعات هایتوان
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جمع را یکنظرگاهمختلفدانشوران به رسیدن با رسید. یکپارچه دیدگاهی به و کرد آوری

و فراهم ایران دانشسیاسیدر بهبود و برایارتقا راهبردهایهدفدار ایجاد مشخصامکان

ایشود.کارهایپیشیندراینحوزهعمدتاًبهگونهباامورواقعمیموجبعملکردبهتردرمواجهه

عرضهمیبودندکههرنویسنده دیدگاهخودرا اینمقالهنظریاتمختلفباایصرفاً در کرداما

روشفراترکیبجمعآوریشدهودرنهایتتصویرینسبتاجامعازوضعیتدانشسیاسیعرضه

شود.می

اند.مانیزاینمحققانیهستندکهششمرحلهرابرایفراترکیبذکرکرده4ساوینو7ماژور

بریم.مقالهراطبقاینششمرحلهپیشمی
 

 پژوهش سوال تدوین

فراترکیببرایگاماولین،سوالوتحقیقاتیمشخصهدفتدوین،دیگریپژوهشهرمانند

سیاسیوضعیتموجوددانشسیاسیدراینمقالهسوالاصلیایناستکهدانشورانعلوم.است

دانندویااینکهآنراکنند؟آیاآنراوضعیتیایدهآلوصحیحمیدرایرانراچگونهارزیابیمی

ازدقیقوعمیقفهمدانندکهبایدتغییرواصالحشود؟باوضعیتیدارایآسیبونقاطضعفمی

ایران در راموجودشبهاتتوانمیوضعیتدانشسیاسی زمینه این فراترکیبکرد.رفعدر

دیگردرجهتحفظ،تغییرویاارتقایدانشسیاسیدرایرانهایپژوهشبرایراراهتواندمی

.سازدبرطرفراموجودخالءهایوهموار
 

 بررسی جامع ادبیات پژوهش
عآوریوموضوعراجمزمینهدرموجودمطالعاتتمامیبایدپژوهشادبیاتدربررسیجامع

اطالعاتیجستهایپایگاههمهوشناساییشدهکلیدیدراینگامبهتراستواژگان.بررسیکرد

هایاطالعاتیتوانستیمتعدادیمقالهومصاحبهوجوشوند.دراینزمینهمابابررسیدقیقپایگاه

اند.درایرانپرداختهاستخراجکنیمکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمبهبررسیوضعیتدانشسیاسی

،علمسیاستایرانی،تحولبومی،دانشسیاسی،علومسیاسیچونکلیدواژگانیبامرحلهایندر

سیاستاسالمی علم ،... و انتقادی فضای قوتدانشسیاسی، جستجویفرایندنقاطضعفو

 Noormags،Ensaniجملهازمعتبراطالعاتیهایپایگاهدرمقاالت ،Magiranسایت سایر هایو

ویااطالعاتصحیحیرامنتشرکنندمینمایهرافارسیپژوهشیعلمیمجالتمقاالتمعتبرکه
                                                                                                                                               
1. Major  
2. Savin  
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است.7934تا7982بینپژوهشایندرنظرموردزمانیبازه.گرفتکنند،انجاممی


 گیریپذیر بودن نتیجه ها برای امکانکدگذاری و ارزیابی پژوهش
ازیککدامکهکنیممشخص،هاپژوهشارزیابیباکهاستاینرحلهمایندرمهماقدام

معیارهاییمرحلهایندر.استهاییمشخصهچهشاملماارزیابیاینکهوماستنیازموردهاآن

شود.درواقعنوعیازغربالگریازاطالعاتدرنظرگرفتهمیهادادهشمولعدمیاوشمولبرای

ایکهموردنیازمانیستوبهمادررسیدنبهنتیجهبهنحویکههردادهدهیمموجودانجاممی

هاشوند.باتوجهبهمعیارهاوکلیدواژگانیکهدرمطالعهدادهکندحذفمیصحیحکمکنمی

دادهکسبکرده از کلی شمایی مرحله این در بدستمیایم بدینها و دادهآوریم هایگونه

کنیم.کدگذاریمقاالتوانجاممراحلبعدیآوردننتیجهگزینشمیدرسترابرایبهدست

انجامشدهاست.Nvivoهایکیفیافزارتحلیلدادهنرم71پژوهشدراینمقالهبااستفادهازنسخه



 های تحقیقات کیفیهای فراترکیب به منظور تحلیل یافتهاجرای تکنیک
کلیدیمفاهیمبررسیبامرحلهایندر درشدهگزارشهاییافتهازاستعاراتیاهامینهز،

زمینهویکپارچگیحفظعیندروکردهمشخصرامطالعاتاینازیکهرچگونگی،مطالعات

وجودهایافتهبینکهراسپسروابطی.کنیممیهایافتهویرایشوترکیببهاقدامپژوهشاصلی

تجزیهبامرحلهاین.کنیممیبندیدرجهسومودومواولمراتبدرراهاآنوکردهبررسیدارد

.کندمیهدایتاولیههاییافتهازباالتریوبهتردرکسویبهرامامطالعات،تفسیروتحلیلو


 های پژوهشتجزیه و تحلیل یافته
هااست.دراینمرحلهمحققانآنیافتهازجدیدیویکپارچهتفسیرایجادفراترکیبهدف

 پیشنیازکهطیفرایندتحلیلکیفیبهدستآمدهارائهمیچهرا کیفی،تحلیلهرمهمکنند.

وتجزیهدراستممکنکهاستمفروضاتییاهادیدگاهندادندخالتیامحققداوریپیشعدم

دربررسیوضعیتدانشسیاسیکنونیمحققانبرایآننقاط.نمایدایجادتداخلهادادهتحلیل

اند:تقائلشدهضعفوقو


 نقاط قوت دانش سیاسی

( مقالهعلیرضاصدرا تنها استکهبهبیانویژگی7984دربینمقاالتبررسیشده، های(
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شماردکهتاهاییبرایدانشسیاسیبرمیمثبتعلومسیاسیدرایرانپرداختهاست.ویویژگی

هدینیزبرایاثباتادعاینویسندهبینانهنویسندهاست،هرچندشواحدودیناشیازنگرشخوش

شود.دراحرازایننقاطارائهنمی

ایرانمی سیاسیدر بابخصایصمثبتعلوم کلیدر طور اندرکارانتوانگفتدستبه

هادارند.هاوحلآنعلمیوپژوهشیدراینعلمانگیزهواستعدادفراوانیبرایگذرازچالش

تلفیقیازویژگیرنآنانبهدنبالعلمسیاسیمد توجهبهاندکه با هایایرانیواسالمیاست.

ظرفیت هایمناسبیهمبهعنوانزیرساختتحولدرقابلیتتحولیکهعلمسیاستداراست،

اسالمیدانشسیاسیوجایگاهواالیآن-هاشاملپشتوانهایرانیایرانوجوددارد.اینظرفیت

نجایگاهرفیعیدرگسترهوسیرتمدن،فکر،اندیشهسیاسیودرتمدنفکریاست.شرقوایرا

ایرانیانباآمیزهعلمسیاسیبهمعنایعامداردومی ایازتواندفراترازآنهمخودنماییکند.

هایعلمیوسیاسیوهایعقلی،فلسفی،سیاسی،دینیواسالمیوبهویژهشیعیویافتهآموزه

تأسیسعلمفلسفهسیاسیبهعنوانطورمواریثایرانیهمین براینخستینبارموفقبه یونانی،

یابیبهنظامیبنیادین،جامعوفراگیرشدند.گرایشعلمیوفلسفیسیاسیایرانوایرانیبادست

منابعاصیلاسالمیوبرمبانیدینیوعلمیوفلسفی،موفقبهتأسیسنظامنظریهمدنییاسیاسی

اینوبهویژهنظا درواقععقالنیتوتباردینیواسالمی، منظریهفلسفهسیاسیگردیدهاست.

امکانرافراهمکردهتادانشموجودبتواندخودراارتقادهد.

هایمثبتدانشسیاسیازدیدگاهصدراعبارتنداز:باتوجهبهمباحثپیشگفتهشده،ویژگی


آنکهمبتنیبریکمطالعهدقیقومستندباشد،تفاسیرهاییبیشازامابرشمردنچنینویژگی
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با نیستکه معلوم ازسویدیگر سیاسیاست. ازوضعیتعلوم کلینویسنده البته شخصیو

ایشان، نگاه کرد. ضعفقلمداد نقاطقوتیا عنوان به اینخصائلرا میتوان کدامینمعیارها

دانشسیا وضعیت به آرمانی حدی تا و کلی هیچنگاهی که است ارائهسی حلی راه گونه

کند.برایمثالمشخصنکردهکهپشتوانهایرانیودهد،بلکهصرفاًبهبیانکلیاتیقناعتمینمی

هایداخلیوبینالمللیمؤثرباشد.ویجایگاهرفیعشرقتواندرحلبحراناسالمیچگونهمی

شودامابهراستیاینجایگاهتاچهحددرنظروتمدنایرانیرادرتفکروعلمسیاسییادآورمی

هایایرانیانوغیرایرانیانمشهوداست؟یاپشتوانهایرانیواسالمیتاچهحددرشکلگیریبنیان

اند؟بنابراینایندیدگاهمبهمبودهونیازبهغوروفلسفیواندیشگیدانشسیاسینقشداشته

بررسیبیشتریدارد.


 ش سیاسینقاط ضعف دان

تواندریافتکهبیشتردانشورانبامطالعهمقاالتموجوددرموردوضعیتدانشسیاسیمی

تواناینامررابهدانند.دراکثرمقاالتمنتخبمیعلومسیاسیاینعلمراداراینقاطضعفمی

فووضوحدیدکهنگاهموجودبهدانشسیاسی،نگاهیاستکهازجوانبمختلفدارایضع

توانبهسهدستهتقسیمآسیباست.بهطورکلنقاطضعفموجوددرعلومسیاسیایرانیرامی

هاسطحعلمودرسطحدانشمنداناجتماعی،آسیب-هایمربوطبهنظامسیاسیکرد.اینآسیب

پژوهاناست.ودانش













 اجتماعی -های مربوط به نظام سیاسی آسیب
مسیاسیاجتماعیدرواقعبههرآنچهکهمربوطبهامورسیاسیهایمربوطبهنظاآسیب

می گفته است، مربوط جامعه مجموعهدولتو خود سیاسی یکنظام گروهشود. از وای ها

گیردکهدرجهتحفظنظمویکپارچگیجامعهدرنهادهایاجتماعیمرتبطباهمرادربرمی
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وظیفهخودرابهدرستیانجامندهد،سیستمدچاراختاللاند.حالاگرهریکازایناجزاتالش

هایموجوداندبهحلبحرانهاونهادهاموظفشود.درزمینهدانشسیاسیهرکدامازگروهمی

کمککنندودرکنشمتقابلبادیگراجزاتعادلراحفظکنند.نظامسیاسیاجتماعیدرایران

هادردیدگاهدانشورانبهایجادکردهاستکهاینآسیبهاییرادرزمینهدانشسیاسیآسیب

شرحزیراست:



 ناسازگاریباگفتمانمسلط*

بنابهنظرحقیقتقاعدهاولیهآناستکههررشتهعلمیدرارتباطباگفتمانمسلطسیاسی

نظاممی اگرایندوبایکدیگرناسازگارباشند، ایجدیهتوانددچارآسیبایفاینقشنماید.

ایراناسالمی گفتمانحاکمبر سیاسی»شود. اسالم برضرورتتشکیلحکومتبر« استکه

اینگفتماندرتقابلوغیریت بازتولیداساسشریعتاعتقاددارد. سازیبادانشغربیخودرا

پردازد.ازآنجاییکهعلومسیاسیدرکندوازبسیارجهاتبهمخالفتبادانشغربیمیمی

شکل بیندو بنابرایننوعیناسازه مغربزمیناست، وامدار را مباحثخود بسیاریاز ایران

گیردکهبایدحلوفصلشود.می
 

 هایاجراییارتباطناقصبادستگاه*

ارتباطضعیفبینمراکزآموزشیبانهادهایحکومتیدرایرانیکواقعیتناخوشاینداست

 »7934)قدرتیوسردارنیا، بودنیککشورودرجههمکاریاندیشمندانعلوم(. بینپیشرفته

رودفارغالتحصیالنانسانیباحکومتکنندگانارتباطمستقیموجوددارد.درحالیکهانتظارمی

علومسیاسیدردستگاهدیپلماسیونهادهایکشورمشغولبهکارشوند،رشتهبسیاریازشاغالن

تطابقندارد.بهطورکلیپذیرشدانشجودراینرشتهتوسطنهادهایهاهاباکارآنایندستگاه

اندانتظارجذبشود.فارغالتحصیالناینرشتهکهروزبهروزدرحالافزایشمربوطهانجامنمی

(.7937)حقیقت،«افتدهایمربوطهرادارنداماعمالًچنیناتفاقینمیوهمکاریدرارگان

ازبندیجمعدر»تأثیرنیست.هایاجراییدرامورپژوهشینیزبیگاهارتباطناقصبیندست

توانمی،تهراندانشگاهالمللیبینعالیمطالعاتمرکزتوسطشدهانجامپژوهشیطرحیک

گیرانحکومتیتصمیممیانارتباطنبود.7:یافتسیاسیعلومهایپژوهشدرراذیلهایکاستی

ازسیاسیهایپژوهشوسیاستعلمگرفتنفاصله.4؛دانشگاهیوسیاسیعلومپژوهشگرانو
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پژوهشگرانیافتگیسوقعدم.9؛سیاسیوگیریتصمیمهایپویشوسیاسیتحوالتوواقعیات

پژوهش سیاسیدانشآموزشعرصۀهمچنینوراهبردیهایبه 2؛ برآموزشبودنغالب.

(.7934تی،سردارنیا،)قدر«ایرانسیاستعلمدرهایراهبردیپژوهش

و حفظثباتنظام در باید که طور استآن نتوانسته ایران سیاسیدر کلیعلوم طور به

کههنوزرابطهمثبتوکارآمدیبینعلمسیاستونهادجامعه پذیریسیاسیمؤثرباشد،چرا

هایاجراییبهوجودنیامدهاست.دولتوسایردستگاه



نبودراهبردجامع*

طورکلیبرایحلمشکالت،هرنظامبایددارایبرنامهبلندمدتراهبردیباشدکهدربه

آنجایگاهعلومانسانیوعلومسیاسیبهطورکاملمشخصباشدامااینبرنامهدرایرانبهطور

کاملمشخصنیست.مانیازمندراهبردیجامعدردانشسیاسیهستیم،بهشکلیکههردولتیبر

(.ازطرف7937آید،فارغازسالئقسیاسیخاص،آنراهبردرادنبالکند)حقیقت،میسرکار

دیگرفقدانبرنامهریزیراهبردیبهمشمالتساختارینظامدامنزدهاست.



 ابهاموحدتدونهادحوزهودانشگاه*

.اگرچهتاکنونانددونهادحوزهودانشگاهدرایراناسالمیبهنحوزیادیبههمگرهخورده

تعریفدقیقیازوحدتمیانایندوارائهنشدهاستاماواضحاستکههریکازایندونهاد

وظایفیرابرعهدهدارندودرتعاملباهمبایدعلومانسانیوبهخصوصعلومسیاسیراتوسعه

دهند.
 

 توهماستغناءازعلومسیاسی *

اسیاستدرساده اداره موربهنحواحسنبرایحصولبهبهتریننتیجهاستودرترینمعنا

کند.درحقیقتهیچدولتیازدستاوردهایهانقشیکلیدیراایفامیهاوحکومتتمامیدولت

سیاسیبی یکعلومعلوم باید مشکالتپیشرو و مسائل بهتر برایحل نیستبنابراین نیاز

پرورشدادبهگونه ایکهتمامیافرادومؤسساتحقیقیوحقوقیسیاسیقویوکارآمدرا

هایخودرابهخوبیانجامدهند.وظایفومسئولیت
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 توسعهناکافینهادهایمدنیعلمی*

نهادهایمدنیواسطدولتومردمهستندودردموکراتیککردننقشبهسزاییدارند.»

شود.انتظارترارزیابیمیجامعهباثباتبنابراینهرچهنهادهایمدنیتوسعهبیشتریپیداکنند،آن

هابهرشدخودهامانعیبرسرراهتوسعهایننهادهاایجادنکنندوبگذارندآنرودکهدولتمی

هایعلمیدانشگاهیوحوزویدرکشوررابایدبهفالنیکگرفتوادامهدهند.افزایشانجمن

(.7937)حقیقت،«هاحمایتکردازآن

هایمربوطبهنظامسیاسیاجتماعیدرنمودارزیرنشاندادهشدهاست:کلیآسیببهطور




















 های مربوط به سطح علم آسیب

شود.ایازمعیارهایپیشرفتهبودنآنکشورمحسوبمیباالبودنسطحعلمیدرهرجامعه

متأسفانهدرایراناینایبایدبهدرستیتدوینوآموزشدادهشوند.ساختارهایعلمیهررشته

هایگوناگونقابلانکارهایاخیردررشتهموضوعکمترجدیگرفتهشدهاست.هرچندتالش

و تردیدها است. نشده حاصل گیری چشم موفقیت هنوز سیاسی دانش زمینه در اما نیست

سالبحث سیاسیدر خصوصعلوم به انسانیو علوم تحول پیرامون رهایاخیهایگوناگون

بتواندبحرانصورتگرفتهولیهیچ نتیجهقطعیکه به حلوفصلنمایدکدام هایموجودرا

اندازاند.بههمینخاطرشایدبیشترینایراداتونقاطشعفیکهبهدانشسیاسیگرفتهمنجرنشده

گیرد:هایسطحعلمیدانشسیاسیمواردزیررادربرمیهمینمنظراست.آسیب
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 نبودنکاربردی*

بابزرگمهری خود مقاله عینینیازهایاساسبرسیاسیعلومسازیکاربردی»موضوعدر
ایگونهبه،استجامعهنیازهایاساسبرایراندرسیاسیعلومکردنکاربردیدنبالبه«کاربازار

باشدداشتهراکاراییبهترینکه کهگیردمیاینتیجهپرسشنامهروشازاستفادهبامقالهاین.
هایفصلسردراصالحاتیبایدونیستجامعوکاملکنونیسیاسیعلومرشتهدرسیمحتوای

.گیردانجامدروساین

ازآنجاییکهخاستگاهعلمسیاستدرایرانغربیاست،برایحلمسائلومشکالتدر
دانشجویانودانشپژوهانهمبهجایتولیدعلمو پرداختنبهمسائلایرانهمکاراییندارد.

کنندوتالشیبرایتغییروضعموجوددرجامعهخودمیجامعهخود،بهکشورهایدیگرتوجه
شود.هایانجامشدهتوسطدانشپژوهانهمبهتبعایناوضاعغیرکاربردیمیپژوهشکنند.نمی

علومسیاسیدرایرانبایددغدغهشناختمسائلراداشتهباشد.


دنعلومسیاسی)تأثیرپذیریازغرب(دستدومبو* 

میانآسیب میاندر همهدر بیشاز اولینآسیبیکه نظامسیاسیاجتماعی، هایمربوطبه

مقاالتنمایاناستوارداتییادستدومبودنعلومسیاسیاست.اینعلمازابتداباتأثیرپذیری
انمتأسفانهآنطورکهبایددرطولازغربشکلگرفتهوتکاملیافتهاست.علومسیاسیدرایر

اینامررامیسال برایمثالباقریهابالندهنبودهاست. تواندردیدگاهدانشورانمشاهدهکرد.
هایمادرایرانبرگرفتهازغرباستوشکلازآنجاییکهنظامآموزشیدانشگاه»گوید:می

وامدارمغربزم انسانیخاستگاهخودرا انسانیجدیدعلوم مسائلومشکالتعلوم یناست،

می ظاهر نیز مشرقزمین در هویتاینعلوم بحران و یافته انتقال نیز ما جامعه «شودغربیبه
داندصدرا،سیاستوعلمسیاستنویندرایرانرابازتابیازدانشغربیمی (.7981:42)باقری،

:7984بهبحرانآندامنزدهاست)صدرا،ریزیراهبردیکهاشکاالتساختاریوفقدانبرنامه
ها،توانددربسیاریعرصهعلومانسانیِوارداتیازخاستگاهغربینمی»(.برزگرنیزمعتقداست:84

وقتیکهآموزه تأمینکندوتا اعتمادسیاستگذاریاجراییرا هایعلوممانندعلومسیاسی،

(.7983:12)برزگر،«شوددانکندبومیهمنمیسیاسیداناندرایرانفرصتآزمونعملیپی


 واماندگیازتوسعهوتولیدعلم* 

علومسیاسیدرایرانمولدنیستیعنینتوانستهاستسهمیدرتولیدعلمسیاسیجهانیداشته
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باشد.مراکزفعالمرتبطباعلومسیاسیدرایرانبایدبتوانندتالشبیشتریدرجهتاشاعهوتولید

درایرانداشتهباشندونظریهپردازیدراینرشتهراتقویتکنند.علم


بحرانکار*
وضوعبحرانکاردرایراننیزمعضلیاستکههمیشهمطرحبودهودررشتهعلومسیاسیاینم

اندوختهرشتهعلومسیاسیتامینشغلیندارد.اصلاینمشکلکهحادتراست.بهنحویکهدانش

پژوهانرامجبورکردهدرانتخابخودبهگردد،دانشظاماجتماعیوفرهنگیبرمیدراصلبهن

بحرانشغلینیزتوجهداشتهباشند.یکیازعللاینبحرانرابایددراینامرجستوجونمودکه

یررودازفارغالتحصیالناینرشتهاستفادهکنند،گاهنیروهایخودراازغنهادهاییکهانتظارمی

اینرشتهانتخابمی 7937کنند)حقیقت، ایرانامیدزیادیبه12: دانشجویانعلومسیاسیدر .)

هایدولتیوخصوصیهمهرکدامتوجیهاتهایمربوطهندارندوسازمانجذبشدندرسازمان

یدهندنیروهاخاصخودرابرایجذبنیروغیرازدانشجویانعلومسیاسیرادارندوترجیحمی

(.7984خاصخودراپرورشدهندواستخدامکنند)فرزانهپور،


عدماستقاللرشتهعلومسیاسیوتحویلبهعلومدیگر*
بااینکهعلومسیاسیازچنددههقبلبهصورتیکعلممستقلشناختهشدهاستامادرنظام

بهآنهنوزشکلنگرفتهاست.علمیایرانهنوزشائبهعدماستقاللآنوجودداردونگاهمستقلی

هایاندیشگیوفلسفیالزمرانتوانستهاستدردانشسیاسیدرایراندرسطحعلمیهنوزبنیان

هازیادیرادرسطوحمختلفبههمراهداشتهاست.خودرشدوپرورشدهدواینامرآسیب


 بحرانروش*

روش بعد در علمیما روشتحقیقدچارجامعه شناختشناسیو آسیباست. ضعفو

هایموجوددرعلومانسانیوعلومسیاسیهادرهرعلمیازالزاماتمهمآناستاماروشروش

مبهم و ازناپالوده استفاده به ملزم چندان را خود هم دانشپژوهان و طرفیدانشمندان از اند.

ند.الزماستتابحثروشدرکنایاکتفامیدانندوبهتحقیقاتکتابخانههایصحیحنمیروش

ایران مطالعاتعلومسیاسیدر شود. بهدرستیتدوینوآموزشداده دانشسیاسیباردیگر

هایکمیوترکیبیجدیدبایدتغییریابدتابتواندعمدتاًقدیمیوکیفیاستوباتوجهبهروش

هایپیچیدهجدیدراتحلیلکند.پدیده
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کمیعبارتیبهونداردگیریاندازهبرایدقیقیمعیارهایبودنانیانسدلیلبهسیاسیعلوم

پس.کندمیمواجههاییدشواریبارارشتهاینگاهیسیاسیعلوممطالعاتبودنکیفی.نیست

انجامبیشتریدقتبامطالعاتتابرگزیدرشتهاینبرایراتریدقیقهایروشومعیارهاباید

(.7937پذیرند)حقیقت،

دیدگاه» لحاظروششناختیورود مبانیمعرفتیخاصهایروشاز مبتنیبر شناختیکه

آورده ارمغان سیاستبه علم در روشیرا گسترده تنوع و نوعیتکثر موجبهستند، که اند

نظریه ورود است. سیاسیشده پژوهشگرانعلوم شناختیچونهایمعرفتسردرگمیشدیدتر

اساختارگرایی،فمنیسموپدیدارشناسیکههمگیدارایمبانیغربیگفتمان،پستمدرنیسم،پس

(.7984)رنجبر،«شودپردازیدرعلومسیاسیمیهستندمانعازانسجامدرمبانینظریه



 سازیسازیواسالمیابهامدربومی*

سازیاست.درایرانبحثتحولبومیبعدازسازیشکلخاصیازاسالمیدرایران،بومی

هایاخیرمطالعاتزیادیحولآنانجامگرفتهاست.بحثنقالبفرهنگیاوجگرفتهودرسالا

سازیوتحولبومیدرایرانهنوزمبهماستونیازبهتغییروتحولدرعلومباتوجهبهاسالمی

شود.شرایطوپیشینهتاریخی،فرهنگی،سیاسیواجتماعیروزبهروزبیشترمی

باطباییاگربتوانیمنشاندهیمکهمناسباتماازچهمتنوازچهساختارذهنیوبنابهنظرط

ایم.بایدمفاهیمتوانیمبگوییمکهبهموضوععلمسیاستپیبردهنظاماندیشگیبرخاستهاست،می

هاراتنقیحکنیمتابتوانیمدرموردموادخودمانبهکارهایدیگرگرفتهوآنجدیدراازحوزه

اینامرهمنیازمندکسانیاستکهبداننددرسیاستجهانیچهمی گذردودرسنتبگیریم.

خودمانهمتواناجتهادداشتهباشندکهامیداستدرآیندهچنینصاحبنظرانیباشند.



 آشفتگیمفاهیم*

حرانمقصدازآشفتگی،ابهامدرواژگانعلومسیاسیاست.شایدبتوانگفتمهمترینمنشأب

اگرواژه است. بوده تجدد انسانیایرانرویاروییدوگفتمانمسلطسنتو علوم ایبدوندر

بندی مفصل به کژتابیمیتوجه دچار مهاجرتکند دیگر گفتمان گفتمانیبه شود.هایشاز

شود.متاسفانهدرایرانبخشدیگرازمشکالتابهامدرواژگانهمبهمحدودیتزبانمربوطمی

شودکهدانشجوبتواندازمنابعانگلیسیهماستفادهکندوزبانانگلیسیبهنحویتدریسنمی
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باعثمی امر رسالههمین تحقیقاتو سمتکپیشود به برخیمعتقدندها برداریپیشبروند.

ایبودناینالمللدرایرانترجمهمهترینعلتعقبماندهبودنرشتهعلومسیاسیوروابطبین

(.7937اند)حقیقت،شتهاستکهالبتهبهنحوناصوابیترجمهشدهر
 

 علمینبودنعلومسیاسی*

تواندعلمیباشدهموارهیکنقطهابهامدرعلومانسانیبودهاست.اینکهسیاستچگونهمی

قانونمندی مخالفانعلمسیاستهمایناستکه هایناظربردرحقیقتیکیازدالیلعمده

پیشرفتپدیده به توجه با است. محدود ازهایسیاسیبسیار هنوز ما علوم، در جانبه هایهمه

تعمیمقواعدفیزیکیوطبیعیبهعرصهسیاستوعلمناتوانیم.علمسیاستهنوزنتوانستهاستآن

(.7984طورکهبایدعلمیباشد)فرزانهپور،
 

غیربومیبودنعلومسیاسی*

جمعیزندگیراهتعیین،سیاسیزندگیهایقانونمندیکشفبرعالوهسیاستعلمهدف

طریقاینازمگرشودنمیحلمسئلهاین.ماستجامعهدراساسیمعضلکهایحوزه؛هستنیز

،کندبرقرارارتباطخودجامعهاجتماعیسیاسیمعضالتومسائلدربارهبتواندسیاسیعلومکه

استغربیتجربیاتبرمبتنیونداردچندانیبومینبهجایراندرسیاسیدانشکهحالیدر

(.7984،رنجبر)

تفاوت موجب بودن راغیربومی ایرانی و اسالمی بسترهای و علمی اندیشه بنیان در هایی

(سطحعلمیآن7داند:شود.برزگرعلومسیاسیدرایرانرابهچنددلیلبومینمیموجبمی

(کارآمدنیست4هایآنبهروزنیستدرواقعاطالعاتونظریههمترازبادنیایخارجنیستو

تواندجنبهکاربردی(تجویزهایشنمی9تواندمسائلایرانراتوضیحدهدوپیشبینیکندونمی

تحکیموتقویتنمی2داشتهباشد (مولدنیستیعنی4کند(درمواردیهویتملیودینیرا

تولیدعلنمی ایرانتواندسهمیدر سیاسیدر بدینترتیبعلوم باشد. سیاسیجهانیداشته وم

بومینیستویکیازدالیلایناستکهسطحعلمیآنهمترازبادنیایخارجنیستودرواقع

نظریه نمیاطالعاتو نیستو کارآمد و روز به وهایآن توضیحدهد را ایران مسائل تواند

.(7983:31بینیکند)برزگر،پیش
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 ایناکافیبودنمطالعاتبینارشته*

ایوکارهایگروهیدرایرانضعیفاست.امروزهعلوممختلفدرارتباطمطالعاتبینارشته

اینامردربحثبرندومرزهایآنتنگاتنگبایکدیگربهسرمی هادرهمشکستهشدهاست.

کارهایگ و مطالعاتبینرشته انجام با توانروحهمدلیوروهیمیروشنیزصحتدارد.

همکاریرابینعلوممختلفافزایشدادکهاینخودسببرشدوتوسعهاست.


فرارنخبگان*

آسیب به توجه پیامدهایبا از دیگر یکی دارد همراه به اجتماعی سیاسی نظام که هایی

نخبگان»زایمهمآسیب فرار نیرویانسانیمتخص« امروزه اینواقعیتکه صوفعالبهاست.

-کندغیرقابلانکاراستوبهصورتیکمعضلخودرانشانمیخارجازایرانمهاجرتمی

دهد.نظامحکومتیبایدریشهاینمشکلراپیداکردهوراهکارهاییبرایآنبیندیشد.
 

 هایسیاسیبرخوردایدئولوژیکنسبتبهپدیده*

مبناییعقالنی ایرانبسیاریتحوالتکه ازطریقنظریهندارندسعیمیدر عقالنیشود ها

جلوهدادهشود.درحالیکهپژوهشگرسیاسیبایدبهطورمستقیمبهتحوالتسیاسیبپردازد.به

طورکلیمشکلاساسیعلومسیاسیدرایرانایناستکهدرپشتنگاهتحلیلنوعیارتباطبا

(.7934)حداد،شودحاکمیتوجودداردکهاینیکضعفمحسوبمی


پژوهانعدماجماعدانشمندانودانش*

پژوهاناینحوزهدرایرانودرطییکقرنعدمتجمیعوعدماجماعدانشمندانودانش»

اخیر،قطعاًدرعدمشکلگیریفرایندتولیدعلمسیاستاسالمیایرانیجدیدیااندیشهودانش

(.برایهرگونهتحولیدر7982:27)صدرا،«دهونیستتأثیرنبوسیاسیایرانیاسالمیمدرنبی

ریزیراهبردیواندرکارانسیاستبایدبرنامهها،نهادهاودستعرصهدانشسیاسیتمامیارگان

بتوانندبهنتیجهمطلوب تا بایدبهخاطرداشتکههیچگونهتحولیچندسالهانجامداده برسند.

یاستدرایراننیزتحولیتدریجیاستکهبایدمرحلهبهدهدوتحولعلمسشبهرخنمییک

مرحلهطیشود.
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عدمتطابقمحتوایدروسبانظاماعتقادی*

یکیدیگرازجوانبتأثیرپذیریازغربووارداتیبودندانشسیاسی،درروندآموزشی

بامبانیاعتقادیماشود.بهنحویکهمحتوایمطالبدرسیاینرشتهمراکزدانشگاهینمایانمی

انطباقندارندچونمتونعلومسیاسیموجودوارداتیبودهوبافرهنگاسالمیماتفاوتدارد.

درواقعنظامعلمیبافضایاجتماعیپیرامونخودتاحدزیادیبیگانهاستوازآنجاییکه

یاستدرایرانترجیحبستروخاستگاهاینعلمغیرایرانیاست،بههمیندلیلدانشجویعلمس

دهدبهجایپرداختنبهمعضالتکشورخود،بهترجمهودوبارهنویسیآثاردیگراندرموردمی

(.7984موضوعاتبیموردبپردازد)فرزانهپور،



ناکافیبودنوضعفدروسعلومسیاسی*

ناکافیمی را سیاسی دروسموجود خود مقاله در پور بدینمعنیفرزانه دروسداند، که

هایالزمبرایتحلیلمسائلعرصهسیاستداخلیوخارجیرابهفارغالتحصیالنموجودقابلیت

هامبناییغیرایرانیوغیربومیدارند.ازطرفیباگذشتچندیندهدچراکهاینسرفصلنمی

وستهاست،هاوباتوجهبهتغییراتزیادیکهدرجهانسیاستبهوقوعپیسالازتدوینسرفصل

محتوایبرخیازدروسبهطورکلیازحیزانتفاعخارجگشتهونیازبهبازبینیواصالحمجدد

(.247-7984:241دارند)فرزانهپور،

دانشکده نظرطباطباییدر به میبنا فقطتاریخعقایدسیاسیگفته خبریازهایما و شود

الطونحرفیزده،چراآنسخنراگفتهاست.آنشودکهاگرافاندیشهسیاسینیستوگفتهنمی

چهدربابپرسشفلسفیاهمیتداردایناستکهچرایکنظریهپردازسیاسینظریهخاصیرا

شودکهعلمسیاستدرایرانعملینباشدوکند.عدمتوجهبهاندیشهسیاسیموجبمیارائهمی

درکخوبیازآنوجودنداشتهباشد.



 معناشناسی و هافهد در ابهام
گیرهستند.بنابهنظرفرزانهپور،یکیازوزشیدرعلومانسانیوسیاسیچشمهایآمآسیب

ها،گسستگییاحداقلابهامجدیدرهایفرارویرشتهعلومسیاسیدردانشگاهمهمترینچالش

دانشگاهبابهدف میان پژوهشدر ماهیتآموزشو معناشناسی و دروسها موجودهاست.

هایآموختگاندراینرشتهدرنهایتقابلیتارتباطتسلسلمنطقیهستندودانشسیاسی،فاقد
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چندانیبرایدرکمسائلسیاستداخلیوخارجیوقواعدپیچیدهآنندارند.نکتهدیگراین

سرفصل تدوین از سال گذشتچندین با درکه این روابطهای عرصه در تغییرات و  وس

اند.بنابراینضرورتیوجهانسیاست،بعضیازایندروسمطابقباتحوالتپیشنرفتهالمللبین

سرفصل تدوین و دروسموجود اصالح گذشتهبازبینی، بیشاز رشته این برای جدید های

(.ازطرفدیگر،حاکمیتخودکامگیسیاسیکهطیقرون7984شود)فرزانهپور،احساسمی

یرانسلطهداشتهاست،فضایناامنیرابراینظریهپردازیدرجامعهایرانمتمادیبرنظامسیاسیا

ایجادکردهبود.

برخیازمفاهیمواصطالحاتدرعلومانسانیوسیاسیدچارتعبیرهاوتفسیرهایمتفاوتو

گفتمهممتنوعیشده بتوان شاید رویاروییدواند. معاصر ایران در مفاهیم بحران منشأ ترین

(.بنابراینبایداجماعیصورتبگیردتاچالش7937مانسنتوتجددبودهاست)حقیقت،گفت

ایووارداتیازغربدربینایندوگفتمانحلشوندوسازگاریوانطباقدرمفاهیمترجمه

ایرانانجامپذیرد.



کمتوجهیبهنقددرمعنایعام*

پردازیوتولیدعلمبومیدرکشوربودهریهفقدانفضایمباحثهونقادیازموانعاصلینظ

 7983است)بزرگمهری، :91« سیاسیعلومآثاروهاپژوهشدرجدیهایکاستیازیکی(.

ایران نهادینهمطلوبانتظارحددرکهاستآن، استنشدهتوجهعلمینقدسازیبه وآفت.

ریمطلقوبهدورازفرهنگوسفیدنگسیاهمبنایبرعمدتاًنقدهاکهاستآنجدیکاستی

(.7934)قدرتی،سردارنیا،«اندنقادیخاکستریبوده



عدمتناسبرشتهعلومسیاسیباسطحدانشپژوهان*

پژوهاناست.علومیکیدیگرازنقاطضعف،عدمتناسبرشتهعلومسیاسیباسطحدانش

موردبی ابتدا ایراناز تریسانیکهضریبهوشیپایینمهریبودهاستوهمیشهکانسانیدر

شدنددرصورتیکهدرکشورهایجهاناولمعموالًافراداندبهرشتهعلومانسانیواردمیداشته

هایاخیرتغییراتیدرنظامآموزشویابند.البتهدرسالباضریبهوشیباالبهعلومانسانیراهمی

اندامابازهمحلاینمسئلهتهدرنظرگرفتهپرورشرخدادهکهمعیارهاییبرایورودبههررش

زمانبراست.
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هایعلومانسانیدرزمانانتخابرشتهوجودندارد.هایالزمدرموردرشتهازطرفیآگاهی

برایمثالرشتهعلومسیاسینیازمندعالیقخاصیاستکهشایدهرکسینتوانددراینرشته

افزایشآگ بنابراینبا استعدادومشتاقیراهادرمورداینرشتهمیاهیموفقباشد. توانافرادبا

هایجامعهونظامموفقباشند.تربیتکردکهبعدهادرحلبحران



 فقدانتفکرعلمیسیاسیمنسجم*

ازناشیایرانمعاصرسیاسیدورةزندگیعملیوذهنیهایثباتیبیوفکریهایآشفتگی»

مفاهیمهمهبرایکارآمدتئوریکواحدمبناییکومنسجمسیسیافلسفیتفکریکفقدان

دورهدرایرانسیاسیزندگیسنتفلسفی.باشدمیآنمبانیواجزاءوارکانوسیاسیزندگی

نظامدرآنازحاصلسیاسیزندگیورودمفاهیموغربجدیدتفکربامواجههجهتبهمعاصر

وهاپرسشبهدهیپاسخدرکافیوالزمکارآمدی،هدوراینسیاسیجامعهمعناییوگفتاری

دورهاینجامعهکهشودمیاین،نتیجه.نداردرامعاصرایراندورهسیاسیزندگیجدیدمطالبات

نتواندشدهفکریبحراندچار بامتناسبسیاسیفلسفهپایهبرراخودسیاسیزندگیو

وطراحیوفلسفیسنتمجددبازخوانیبامطلوبوضع.کندریزیپیخودزمانۀهایپرسش

.شودمیحاصلزمانهتحوالتبامتناسبودینیمبانیازبرخواستهفلسفهسیاسییکتأسیس

مطالباتونیازهاوهاپرسشعرضهبا،مطلوبوضعبهنیلموجودوضعازراهکارهایرهایی

سیاسیِزندگیفلسفیسنتفاهیممومبانیبازبینیوخوددینیوفلسفیسنتبهاساسیجدید

.(7981)یوسفیراد،«باشدمیجدیدهایپرسشونیازهابامتناسب



 نظریشدنبیشازاندازهمعرفتسیاسی*

روابطبین سیاسیو حالیکهبزرگعلوم در ایرانبیشازحدنظریشده، ترینالمللدر

تواننداینخالءنظریهایعلمیمیاند.انجمنهالمللبرتاریختأکیدکردپردازانروابطبیننظریه

هادارند،وساطتحوزهنظروعملاستترینرسالتیکهاینانجمنوعملیراحلکنند.مهم

(.7934)دهقانیفیروزآبادی،

نقاطضعفعلومسیاسیدرسطحعلمدرنمودارزیرمشخصشدهاست:
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 ژوهانپهای مربوط به دانشمندان و دانش آسیب
دانش و جامعهدانشمندان هر در رشتهپژوهان هر در و میای وای تعالی موجبات توانند

برعکسمی یا و کنند فراهم نیرویپیشرفترا شوند. جامعه آن در موجبافتعلم توانند

هایصحیحوهاوروشهایآموزشیخودآموزهمتخصصوفعالعلمیپژوهشیبایددردوره

گرفتهوآنرادرجامعهپیادهکنند.نهادهایدانشگاهیکشوروظیفهخطیرتربیتمرتبطرایاد

دانشجویانیرابرعهدهدارندکهمسئولیتجامعهوکشورخودرابرعهدهدارندوبایدبتواننددین

پژوهانبعضاًباخودرابهخوبیاداکنند.درایراناسالمینهادهایآموزشیودانشگاهیودانش

مشکالتیمواجههستندکهاینمشکالتبعضیاوقاتازنظامسیاسیاجتماعیوگاهیازخود

ایننهادهاوافراداست.لذابرایحصولبهبهتریننتیجهدرعرصهدانشسیاسیوقوتیافتنآن،

هادراینحوزهبرطرفشوند.الزماستتدابیریصورتگیردتاآسیب



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 68
 

 ویانمعضالتاساتیدودانشج*

اند.ایبامعضالتخاصیروبهروبودهاساتیدودانشجویانرشتهعلومسیاسیدرهردوره

اندوگاهیامروزهبسیاریازاساتیددرمراکزآموزشیمتعدددولتیوآزادمشغولبهتدریس

پژوهش بیشتر درآمد کسب میبرای انجام ارزشی کم و متعدد وهای دانشجویان دهند.

ارگانالتفازغ در نیز اینرشته نمیحصیالن کار به مشغول بعضیهایمربوطه اینکه با و شوند

قابلیتتوانایی نیروو نمیهایباالییدارندولیاز وضعیتاشتغالبرایهایآناناستفاده شود.

می سر به رشته این در که وافرادی اساتید از بسیاری امروزه ندارد. روشنی آینده هم برند

دادهدانش به هستندوصرفاً دانشموجود برایافزودنبر الزم انگیزه وجویانفاقدانرژیو ها

دهند.اطالعاتموجوداکتفاوهمانرامطالعهکردهونشرمی



خودسانسوری*

پژوهانراحقیقتدرمقالهخودبهخوبیبیانکردهدانشودانشمندانبهمربوطهایآسیب

آسیب وییکیاز خودسانسوریمیاست. را کهها دارد وجود اینتفکر که بدینمعنا داند.

ازبیانبرخینوشتهنمی بهطورناخودآگاه لذا بهطورآزادانهبیانکرد، وعقایدرا هاتوانآرا

دردسرمیخودداریکردهوسراغبرخیمسائلنمی دانند.روندچوندرارتباطبودنباآنرا

زندبلکهبرایاجتماعهممضراست.فردزمانیکهنتواندبهفردآسیبمیخودسانسورینهتنها

زماندچاراختالالتروحیو بهمرور زبانبیاورد بر را نمایانوحرفخود استعدادخودرا

هابایدهاوحکومتشودکهممکناستدامنهاینامرتااجتماعنیزکشیدهشود.دولتروانیمی

کنندکهافرادبتواننددرآنبهرشدوبالندگیبرسندوعقایدونظراتخودرابهمحیطیرافراهم

اندکههاوقواعدیرادرنظرگرفتههابرایارائهنظراتچارچوبراحتیبیانکنند.برخیدولت

هایواردهبهافرادتوانایرادیبهآنواردکرداماباسفتوسختگرفتناینقواعد،آسیبنمی

جامعهبیشترشدهوتبعاتزیادیرابههمراهدارد.و



ایدئولوژیکوسیاستزدهشدنعلومسیاسی*

اپوزیسیون سیاسینقشی عرصه سیاسیدر عالمان و روشنفکران ازبرخیاز و گرفته گونه

شدنعالماناستانداردهایعلمیدورمی اینعاملدرواقعایدئولوژیکوسیاستزده شوند.

شود.رودوجامعهضعیفمیگیرد.باسیاستزدگیقدرتفکرواندیشهتقلیلمیناممیسیاسی



 60 ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران
 

شود.بنابهنظرهایمدیریتیواجراییکشیدهمیپیامدهایاینموضوعگستردهاستوتاحوزه

نمی»حقیقت صورتیسیاستزده چارچوبوسیاستدر به را حیثنظریخود از که شود

یمقیدنمایدودرعملبرمنافعملیمتمرکزشودوازمسائلجناحیوروزمرهاستانداردهایعلم

(.7937:19)حقیقت،«برحذرباشد



 مردمینبودنزبان*

فراگیرنمی وقتیبهزبانعالمانخودشانمحدودشود، شودوآثاراجتماعیدیگرعلمتا

هسطحمردمعادیبرسد،ازحدمسائلایقابلفهمبنخواهدداشت.برعکساگردانشبهگونه

بهمرحلهعملمی بهخوانندگانتخصصینظریخارجو مکتوباتدانشسیاسیامروزه رسد.

همینرشتهمحدودشده،درحالیکهاندیشمندانعلومسیاسیبایدبتوانندبرایمردمدرسطوح

(7937مختلفبنویسندوباایشانارتباطبرقرارکنند)حقیقت،


 گیرینتیجه
هردرتأملباکهمعنابدین،کنندخوداندیشیبایدمحققانفراترکیبفرایندازمرحلههردر

کنندسازیشفافامکانحدتاپژوهشازمرحله مطروحهسواالتاولمرحلهدرمثالبرای.

ریدیگنحوچهبهتحقیقاتیسوال؟استواضحتحقیقاتیسوالآیاکهباشدایناستممکن
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مانندهمفراترکیبدر...و؟هستندکسانیچهتحقیقاتینتیجهاینمخاطبان؟کندتغییرتواندمی

شودمشخصبایدهماعتمادواعتباربهمربوطمسائلدیگریمطالعههر چهازمحققاناینکه.

وارزیابیردمحققیکازبیشآیا؟اندکردهاستفادههادادهبهاعتباربخشیبرایهاییاستراتژی

استبودهدرگیرمطالعاتتفسیروسنتز کافیقدربهفراترکیبمخصوصهایتکنیکآیا؟

(.(Erwin, 2001: 191-195؟نهیااندبودهروشن

دراینمقالهمابهبررسیوضعیتدانشسیاسیدرایرانپرداختیم.نتایجحاصلبااستفادهاز

کهوض آندارد ایرانچندانرضایتروشفراترکیبحکایتاز بخشعیتدانشسیاسیدر

بهنقاطضعفدانشسیاسیتوجهداشتهنیستودانش اندوآنراپژوهانبیشترازنقاطقوت،

بینند.نیازمندتغییرمی

نقاطقوتدانشسیاسیعمدتاًمبهم،آرمانیوفاقدارزشعینیهستندامانقاطضعفآناز

.جوانببسیارقابلتأملاست

ایراندرسطحنظامسیاسی اجتماعی،معرفتیوارداتیودستدوماست؛که-دانشسیاسیِ

بومالبتهاینامردراکثرکشورهایجهانوجوددارد.علومسیاسیدرایراننهتنهادربسترزیست

د است. نداشته هم ایران مسائلسیاستدر دقیقبر تمرکز بلکه است، ومعرفتیایرانینبالیده

نابسنده تالش نیز دانشگاه و حوزه معرفتی دادهساختار سامان معرفتی اقتراب برای را اند.ای

هایاجرایینیزبهسهمخودضعیفعملکردهوبسیاریازفارغالتحصیالنرشتهعلومدستگاه

سانیهنوزبهاندکاریمرتبطبارشتهخودپیداکنند.جایگاهعلومانسیاسیبیکاربودهویانتوانسته

حاکمیت ندارد. وجود برایآن هم آزادی انتقادی فضای حتی مشخصنیستو دقیق طور

خودکامگیسیاسیکهطیقرونمتمادیبرنظامسیاسیایرانسلطهداشتهاست،فضایناامنیرا

نقادیازموانعاصلی و وفقدانفضایمباحثه ایرانایجادکرده جامعه پردازیدر براینظریه

توانمیراهاضعفاین(.تمامی7937نظریهپردازیوتولیدعلمبومیدرکشوراست)حقیقت،

اشکاالتساختاریدرواقع.دانستتغییربرایمدتایبلندبرنامهوجامعراهبردینبودازناشی

(.7984ریزیراهبردیبهاینوضعیتدامنزدهاست)صدرا،وفقدانبرنامه
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 کجدول شماره ی

 کدها مفهوم مقوله

هایمربوطآسیب
بهسطحنظامسیاسی

اجتماعی

هایاجراییارتباطناقصبادستگاه
(،7937)حقیقت،

)قدرتیوسردارنیا،
(7984(،)رنجبر،7934

(7937)حقیقت،ناسازگاریباگفتمانمسلط

نبودراهبردجامع
(،7937)حقیقت،
(7984)صدرا،

 (7937)حقیقت،علمیمدنیهاینهادناکافیتوسعه

ابهاموحدتدونهادحوزهو
دانشگاه

(7937)حقیقت،

(7937)حقیقت،توهماستغناازعلومسیاسی



 ابهام،سازیاسالمی در ابهام،ایرشتهابین مطالعات بودن ناکافی،روش بحران،مفاهیم آشفتگی

 متجدد دانش با زبانی و معرفتی تراکاش عدم،اسالمی سیاسی دانش سطح ضعف،سازیبومی در

 و توسعه از واماندگی،علم اعتبار معیارهای ضعف،دیگر علوم به سیاسی علوم تحویل،روز به و

 یا ارزشی تناسب عدم و غرب از پذیریتأثیر،اندیشگی انزوای و سیاسی علمی و عملی تولید

از کاربردینیآندرحلمسائلسیاسیوناتواعلومنبودنروزآموزشی،بههایآسیب،محیطی

هایعلومسیاسیدرسطحعلمیهستند.آسیب

آسیب طرفدیگر ازاز یکی هستند. گیر چشم سیاسی و انسانی علوم در آموزشی های

ها،گسستگییاحداقلابهامجدیدرهایفرارویرشتهعلومسیاسیدردانشگاهترینچالشمهم

درحوزهآموزشآموزشوپژوهشدرمیاندانشگاههاومعناشناسیماهیتبابهدف هاست.

دانشسیاسی،دروسموجود،فاقدارتباطتسلسلمنطقیهستندودانشآموختگاندراینرشته

هایچندانیبرایدرکمسائلسیاستداخلیوخارجیوقواعدپیچیدهآندرنهایتقابلیت

ندارند.
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 جدول شماره دو

 کدها مفهوم مقوله

آ
ب
سی

لم
حع

سط
به
ط
ربو
یم

ها


کاربردینبودن
(،7984(،)فرزانهپور،7937)حقیقت،
(،7934(،)قدرتیوسردارنیا،7988)بزرگمهری،

(7934)وبسابتفرارو،

دستدومبودمعلومسیاسی)تأثیرپذیری
ازغرب(

(،)صدرا،7981(،)باقری،7937)حقیقت،
(،7934د،(،)ساداتینژا7983(،)برزگر،7984

(7984(،)رنجبر،7983)نظری،

هاابهامدرهدف
(،7984(،)فرزانهپور،7937)حقیقت،

(7983)بزرگمهری،
(7937)حقیقت،فرارنخبگان
(7984(،)فرزانهپور،7937)حقیقت،بحرانکار

(7984(،)صدرا،7983)برزگر،واماندگیازتوسعهوتولیدعلم

بحرانروش
(،7934(،)قدرتیوسردارنیا،7937قیقت،)ح

 (7934(،)وبسایتفرارو،7984)رنجبر،

(7934(،)قدرتیوسردارنیا،7937)حقیقت،ناکافیبودنمطالعاتبینارشتهای
(7934(،)قدرتیوسردارنیا،7983)بزرگمهری،عاممعنایدرنقدبهتوجهیکم

ضعفدروس
(،)طباطبایی،7984رنجبر،(،)7984)فرزانهپور،

7981)
عدمتطابقمحتوایدروسبانظام

اعتقادی
(7984(،)رنجبر،7984)فرزانهپور،

 (7981(،)طباطبایی،7937)حقیقت،سازیاسالمیوسازیبومیدرابهام

 (7981(،)طباطبایی،7937)حقیقت،عدماستقاللوتحویلبهعلومدیگر

(7937)حقیقت،مآَشفتگیمفاهی
(7984)فرزانهپور،علمینبودنعلومسیاسی

(7983)برزگر،غیربومیبودن
(7981)یوسفیراد،فقدانتفکرعلمیسیاسیمنسجم



(7934)وبسایتفرارو،بیشازحدنظریشدن
هایبرخوردایدئولوژیکنسبتبهپدیده

سیاسی
(7934)وبسایتفرارو،

(7937)حقیقت،برشتهباسطحدانشپژوهانعدمتناس
(7982)صدرا،عدماجماعدانشپژوهان
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گرهخوردهاست.«خودسانسوری»درسطحجامعهعلمی،دانشسیاسیدرایرانباویژگی

شود.درکناراینعامل،برخیازدانشورانایناینعاملهمجامعهعلمیاینمعرفتمربوطمی

بادانشحوزهشأنکنشگری اتصافدانشگریسیاسیخلطمیسیاسیرا کنندودرنتیجهبا

ازاستانداردهایعلمیدورمی آنرا اپوزیسیون،  ازطرفسیاستبهصفتحکومتییا کنند.

رغمماهیتاجتماعیدانشسیاست،محصوالتدانشورانسیاستعمدتاًبازباندشواردیگرعلی

تواندبهشود.اینپدیدهمیشودکهبرایجامعهمسألهقلمدادنمیفنیودرموضوعاتیتولیدمی

گریوخلطکنش"و"ضعففضایآزادیآکادمیک"،"خودسانسوری"عنوانمعلولعامل

عواملیادشدهموجبشدهاستکهدانشورانسیاستدر"گریسیاسیدانش نیزتلقیشود.

هابپردازند.مسألهزندگیسیاسیدرایرانبهشبههایواقعیایرانبهجایتمرکزجدیبرمسأله


 3جدول شماره 

 کدها مفهوم مقوله

هایمربوطبهآسیب
سطحدانشمندانو
دانشپژوهان

(7937)حقیقت،خودسانسوری
(7984)رنجبر،دانشجویانواساتیدمعضالت

 (7937)حقیقت،مردمینبودنزبان

زدهسیاستوایدئولوژیک
سیاسیومعلشدن

(7937)حقیقت،



توجهبهمباحثپیشگفتهشده،می نظامسطحبهمربوطهایتوانگفتدرمیانآسیببا

نبودنوارتباط،کاربردی(غربازتأثیرپذیری)سیاسیعلومنبوددوماجتماعیبهدستسیاسی

علومسیاسیایرانیازاجراییبایکدیگربیشترتوجهشدهاست.تأثیرپذیریهایدستگاهبینناقص

هایمربوطبهسطحعلمدردانشسیاسیازغربدربسیاریازمقاالتذکرشدهاست.آسیب

درهایسطحعلمبهابهامهانمایاناست.درمیانآسیبنظرکمیوکیفیبیشازدیگرآسیب

ایوکمینارشتهبمطالعاتبودنروش،ناکافیعلم،بحرانتولیدوتوسعهازها،واماندگیهدف

عامبیشترمدنظردانشوراناینرشتهقرارگرفتهاست.معنایدرنقدبهتوجهی

هایشناساییشده،هرگونهبرنامهتحولدراینرشتهدانشگاهیناگزیربایدباتوجهبهضعف

یقیباهابیندیشدواصالحنقاطضعفرادرهرسهسطحکهمنطقاارتباطوثبتواندبهاینآسیب

یکدیگردارند،وجهههمتخودقراردهد.
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 انگلیسی -ب
- Sandelowski, M and Docherty, Sharron and Emden, Carolyn, (1997), 

“Qualitative Metasynthesis: Issues and Techniques”, Research in Nursing 
& Health, No. 20. 

 

- Barnett, Elaine and Thomas, James, (2009), “Methods for the synthesis of 
qualitative research: a critical review”, ESRC National Centre for Research 
Methods, Number 01/09. 

 

- Erwin, Elizabeth and Brotherson, Mary Jane and Summers, Jean Ann, 
(2011), “Understanding Qualitative Metasynthesis, Issues and 
Opportunities in Early Childhood Intervention Research”, Journal of Early 
Intervention, Vol. 33, No. 3. 

http://www.mehrnews.com/


 

 


