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مقدمه
سالها از زمان ورود رشته علوم سیاسی به ایران میگذرد و در این سالها دانش سیاسی
تحوالتزیادیراپشتسرگذاشتهاست.اینتغییراتدرسالهایقبلوبعدازانقالباسالمی
بسیارمشهوداست.وقوعانقالبفرهنگیدردانشگاههایایرانوچالشهایبعدازآنهمواره
ذهندانشورانرادرگیرخودساختهوتاامروزنیزادامهداشتهاست.شناختکاملازوضعیت
کنونیعلومسیاسیدرایرانمیتواندبهمادرارائهیکراهبردجامعبرایبررسیهایبعدیو
ارائهراهکاربرایبهبوددانشسیاسیدرایرانکمککند.ایدهآلیابحرانیدانستناینرشتهدر

ایران هر کدام پیامدهای خاص خود را دارند که الزم است بدانها پرداخته شود .بسیاری از
سیاستپژوهان ایرانی وضعیت رشته علمی خود را «بحران آمیز» میدانند«.بحران» مفهومی است
کهبرایاشارهبهاختاللدرروابطاجزایدرونیسیستمونیزرابطهسیستمبامحیطبیرونیکهدر
نهایتموجباختاللدرکلنظاممیشود،بهکارمیرود.امااختاللوبینظمیتنهاوجهبحران
نیست؛چراکهآگاهیازضعیتبحرانیمیتواندبحرانزدگانرابهتالشبرایایجادنظمینوو
متکامل برانگیزد .بحران همواره «خصلتی بیدارکننده» دارد (اسدی .)711 : 7911،بسیاری از
دانشپژوهانایرانوضعیتدانشسیاسیدرایرانراازجهاتمختلفبررسیکردهاندودرهر
ایبرایآنمسائلومشکالتیرابرشمردهاند.هدفاصلیتحقیقحاضرارائهترکیبیاز

دوره
هایپیشینوجمعبندیازمطالعاتپراکندهدیگردانشوراناست .

یافته
موضوعاینپژوهشارزیابیوضعیتدانشسیاسیدرایراناست.درواقعمابهدنبالپاسخبه
این سوال هستیم که وضعیت موجود دانش سیاسی کشور در پژوهشها چگونه تصویر شده
است؟دانشسیاسیاینقابلیتراداردتابتوانبااستفادهازآنمسائلمربوطبهدولتوحکومت
رادرعرصههایداخلیوبینالمللیبهدرستینقدوتحلیلکردوازآننظریاتوتئوریهاییرا
استخراجنمودکهدربهبودزندگیسیاسیمفیدواقعشوند.وضعیتتولیددانشسیاسیدرایران
یکیازمسائلمهمیاستکهبایدتوجهبیشتریبهآنمبذولداشت.وضعیتموجودرامیتوان

بهنحویمتفاوتموردتفسیرقرارداد.نقطهنظراتمتفاوتیازاندیشمنداندراینموردوجوددارد
وهریکازنظرگاهخودبدینموضوعپرداختهاست،برخیوضعیتموجودراداراینقاطقوت
میبینندوبرخیدیگرآنرانامطلوبوداراینقاطضعفزیادیمیدانند.اماآنچهکهدراین
مقاله را متمایز میکند ،درک و فهم وضعیت دانش سیاسی نه از نظرگاه شخص نویسنده -به
عنوان عضوی از جامعه علمی دانش سیاست -بلکه از نظرگاه مجموع نویسندگان حوزه علوم
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سیاسیاست.بدینترتیبهدفمقالهارائهتصویرینسبتاًجامعوروشمندازنگاهدانشورانحوزه
علومسیاسیایرانبهنقاطقوتوضعفاینحوزهدانشاست .
روش
برای پاسخ به پرسش پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده است .روش فراترکیب مانند
روشهای مشابه فراتحلیل و فراتلفیق به منظور یکپارچهسازی و اتحاد عناصر مختلف یافتههای
آنها است .فراترکیب ،اطالعات و یافتههای استخراج شده از
مطالعات به قصد سنتز و تفسیر  
مطالعات کیفی با موضوعات مرتبط و مشابه را بررسی میکند .در نتیجه نمونه مورد نظر برای
فراترکیب از مطالعات کیفی منتخب و بر اساس ارتباط آنها با سوال پژوهش تشکیل میشود.به
عبارتی فراترکیب،ترکیب تفسیرِ تفسیرهای دادههای اصلی مطالعات منتخب است .ایجاد مرزهایی
مشخصبرایتعیینمطالعاتکیفیامریدشواراستوتعریفثابتینمیتوانبرایآنارائهکرد.با
وجود این مسائل ،متاسنتز دادههای مختلف در سنتهای مختلف امری امکانپذیر است .مرور
مطالعات قبلی وتحلیل محتوای کیفی آنها از طریق تأمل مجدد در تحقیقات ونظریه پردازیهای
انجام گرفته قبلی و فراترکیب آن،کوششی در جهت افق گشایی برای مطالعات جدیدتر و تولید
دانشاست .
فراترکیبروشیاستکهبهجاینگاهبهمتدولوژیبرایایجادکیفیت،بهمحتواوسودمندی
یافتهها توجه میکند.از لحاظ ارزیابی کیفیت،مهم است که به زمینه آکادمیکی که روشهای
مختلف سنتز در آن صورت گرفته توجه کرد زیرا هر کدام از این مطالعات در جهت خاصی
شکلگرفتهاندووظیفهایمشخصدارند(.)Barnett,2009:13حداقلسهنوعازدرهمآمیزیو
ادغامیافتههاازمطالعاتکیفیوجوددارد،موردنخستشاملدرهمآمیختنیافتههایروشهای
تحلیلی چندگانه است که توسط یک محقق در یک پروژه انتخاب گردیده است .مورد دوم
شامل درهم آمیختن یافتههایی است که توسط محققان گوناگون صورت گرفته است و رهیافت
سوم حاوی استفاده از روشهای کمی برای گردهم آوردن موارد یافتههای کیفی از مطالعات
گوناگون است.در این رهیافت محققان یک چهارچوب نظری را برای ساختن دستهایپرسش
سازمانیافتهبههدفجمعآوریاطالعاتازمطالعاتپراکندهومنفرددریکحوزهمشخصبه
کارمیگیرند(.)Sandelowski, 1997: 367دراینمقاله،نویسندگانرویکرددومرابرگزیدهاند .
با فراترکیب مطالعات موجود درباره وضعیت دانش سیاسی در ایران میتوان دیدگاههای
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مختلف دانشوران را جمعآوری کرد و به دیدگاهی یکپارچه رسید .با رسیدن به یک نظرگاه
مشخص امکان ایجاد راهبردهای هدف دار برای ارتقا و بهبود دانش سیاسی در ایران فراهم و
موجبعملکردبهتردرمواجههباامورواقعمیشود.کارهایپیشیندراینحوزهعمدتاًبهگونهای
بودندکههرنویسندهایصرفاًدیدگاهخودراعرضهمیکردامادراینمقالهنظریاتمختلفبا
روشفراترکیبجمعآوریشدهودرنهایتتصویرینسبتاجامعازوضعیتدانشسیاسیعرضه
میشود .
7

4

ماژور وساوین محققانیهستندکهششمرحلهرابرایفراترکیبذکرکردهاند.مانیزاین
مقالهراطبقاینششمرحلهپیشمیبریم .
تدوین سوال پژوهش
مانندهرپژوهشدیگری،تدوینهدفمشخصتحقیقاتیوسوال،اولینگامبرایفراترکیب
است.دراینمقالهسوالاصلیایناستکهدانشورانعلومسیاسیوضعیتموجوددانشسیاسی
درایرانراچگونهارزیابیمیکنند؟آیاآنراوضعیتیایدهآلوصحیحمیدانندویااینکهآنرا
وضعیتیدارایآسیبونقاطضعفمیدانندکهبایدتغییرواصالحشود؟بافهمعمیقودقیقاز

میتوان شبهات موجود در این زمینه را رفع کرد .فراترکیب
وضعیت دانش سیاسی در ایران  
میتواند راه را برای پژوهشهای دیگردرجهتحفظ،تغییرویاارتقایدانشسیاسیدرایران

همواروخالءهایموجودرابرطرفسازد .
بررسی جامع ادبیات پژوهش
دربررسیجامعادبیاتپژوهشبایدتمامیمطالعاتموجوددرزمینهموضوعراجمعآوریو
همهپایگاههایاطالعاتیجست
بررسیکرد.دراینگامبهتراستواژگانکلیدیشناساییشدهو 
وجوشوند.دراینزمینهمابابررسیدقیقپایگاههایاطالعاتیتوانستیمتعدادیمقالهومصاحبه
استخراجکنیمکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمبهبررسیوضعیتدانشسیاسیدرایرانپرداختهاند.
دراینمرحلهبا کلیدواژگانی چونعلومسیاسی،دانشسیاسی،تحولبومی،علمسیاستایرانی،
علم سیاست اسالمی ،نقاط ضعف و قوت دانش سیاسی ،فضای انتقادی و  ...فرایند جستجوی
مقاالت در پایگاههای اطالعاتی معتبر از جمله  Magiran ،Ensani ،Noormagsوسایر سایتهای
معتبرکه مقاالت مجالت علمی پژوهشی فارسی را نمایه میکنند ویااطالعاتصحیحیرامنتشر
 1. Major
 2. Savin
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میکنند،انجامگرفت.بازهزمانیموردنظردراینپژوهشبین7982تا7934است .


کدگذاری و ارزیابی پژوهشها برای امکانپذیر بودن نتیجهگیری
اقدام مهم در این مرحله این است که با ارزیابی پژوهشها،مشخص کنیم که کدامیک از
آنها مورد نیاز ماست و اینکه ارزیابی ما شامل چه مشخصههایی است.در این مرحله معیارهایی
درنظرگرفتهمیشود.درواقعنوعیازغربالگریازاطالعات

برایشمولویاعدمشمولدادهها
موجودانجاممیدهیم بهنحویکههردادهایکهموردنیازمانیستوبهمادررسیدنبهنتیجه
صحیحکمکنمیکندحذفمیشوند.باتوجهبهمعیارهاوکلیدواژگانیکهدرمطالعهدادهها
کسب کردهایم در این مرحله شمایی کلی از دادهها بدست میآوریم و بدینگونه دادههای
درسترابرایبهدستآوردننتیجهگزینشمیکنیم.کدگذاریمقاالتوانجاممراحلبعدی
نرمافزارتحلیلدادههایکیفیNvivoانجامشدهاست .
پژوهشدراینمقالهبااستفادهازنسخه 71

اجرای تکنیکهای فراترکیب به منظور تحلیل یافتههای تحقیقات کیفی
در این مرحله با بررسی مفاهیم کلیدی ،زمینهها یا استعارات از یافتههای گزارش شده در
مطالعات،چگونگیهریکازاینمطالعاترامشخصکردهودرعینحفظیکپارچگیوزمینه
اصلی پژوهش اقدام به ترکیب و ویرایش یافتهها میکنیم .سپسروابطی را که بین یافتهها وجود
میکنیم.اینمرحلهباتجزیه
درجهبندی 
داردبررسیکردهوآنهارادرمراتباولودوموسوم 
میکند .
وتحلیلوتفسیرمطالعات،مارابهسویدرکبهتروباالتریازیافتههایاولیههدایت 


تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
هدف فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدیدی از یافتههااست.دراینمرحلهمحققانآن
چهراکهطیفرایندتحلیلکیفیبهدستآمدهارائهمیکنند.پیشنیاز مهم هر تحلیل کیفی،
دیدگاههایامفروضاتیاستکهممکناستدرتجزیهو

داوریمحققیادخالتندادن

عدمپیش
تحلیلدادههاتداخلایجادنماید.دربررسیوضعیتدانشسیاسیکنونیمحققانبرایآننقاط
ضعفوقوتقائلشدهاند :


نقاط قوت دانش سیاسی

دربینمقاالتبررسیشده،تنهامقالهعلیرضاصدرا()7984استکهبهبیانویژگیهای
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مثبتعلومسیاسیدرایرانپرداختهاست.ویویژگیهاییبرایدانشسیاسیبرمیشماردکهتا
حدودیناشیازنگرشخوشبینانهنویسندهاست،هرچندشواهدینیزبرایاثباتادعاینویسنده

دراحرازایننقاطارائهنمیشود .
به طور کلی در بابخصایص مثبت علومسیاسیدرایران میتوان گفت دستاندرکاران
علمیوپژوهشیدراینعلمانگیزهواستعدادفراوانیبرایگذرازچالشهاوحلآنهادارند.
آنانبهدنبالعلمسیاسیمدرناندکهتلفیقیازویژگیهایایرانیواسالمیاست.باتوجهبه
قابلیتتحولیکهعلمسیاستداراست،ظرفیتهایمناسبیهمبهعنوانزیرساختتحولدر
ایرانوجوددارد.اینظرفیتهاشاملپشتوانهایرانی -اسالمیدانشسیاسیوجایگاهواالیآن
درتمدنفکریاست.شرقوایرانجایگاهرفیعیدرگسترهوسیرتمدن،فکر،اندیشهسیاسیو
علمسیاسیبهمعنایعامداردومیتواندفراترازآنهمخودنماییکند.ایرانیانباآمیزهایاز
آموزههایعقلی،فلسفی،سیاسی،دینیواسالمیوبهویژهشیعیویافتههایعلمیوسیاسیو
همینطورمواریثایرانی یونانی،براینخستینبارموفقبهتأسیسعلمفلسفهسیاسیبهعنوان
نظامیبنیادین،جامعوفراگیرشدند.گرایشعلمیوفلسفیسیاسیایرانوایرانیبادستیابیبه

منابعاصیلاسالمیوبرمبانیدینیوعلمیوفلسفی،موفقبهتأسیسنظامنظریهمدنییاسیاسی
وبهویژهنظامنظریهفلسفهسیاسیگردیدهاست.درواقععقالنیتوتباردینیواسالمی،این
امکانرافراهمکردهتادانشموجودبتواندخودراارتقادهد .
باتوجهبهمباحثپیشگفتهشده،ویژگیهایمثبتدانشسیاسیازدیدگاهصدراعبارتنداز :

امابرشمردنچنینویژگیهاییبیشازآنکهمبتنیبریکمطالعهدقیقومستندباشد،تفاسیر
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شخصیوالبتهکلینویسندهازوضعیت علومسیاسیاست.ازسویدیگرمعلوم نیست که با
کدامین معیارها میتوان این خصائل را به عنوان نقاط قوت یا ضعف قلمداد کرد .نگاه ایشان،
نگاهی کلی و تا حدی آرمانی به وضعیت دانش سیاسی است که هیچگونه راه حلی ارائه
نمیدهد،بلکهصرفاًبهبیانکلیاتیقناعتمیکند.برایمثالمشخصنکردهکهپشتوانهایرانیو

اسالمیچگونهمیتواندرحلبحرانهایداخلیوبینالمللیمؤثرباشد.ویجایگاهرفیعشرق
وتمدنایرانیرادرتفکروعلمسیاسییادآورمیشودامابهراستیاینجایگاهتاچهحددرنظر
ایرانیانوغیرایرانیانمشهوداست؟یاپشتوانهایرانیواسالمیتاچهحددرشکلگیریبنیانهای
فلسفیواندیشگیدانشسیاسینقشداشتهاند؟بنابراینایندیدگاهمبهمبودهونیازبهغورو
بررسیبیشتریدارد .

نقاط ضعف دانش سیاسی

بامطالعهمقاالتموجوددرموردوضعیتدانشسیاسیمیتواندریافتکهبیشتردانشوران
علومسیاسیاینعلمراداراینقاطضعفمیدانند.دراکثرمقاالتمنتخبمیتواناینامررابه
وضوحدیدکهنگاهموجودبهدانشسیاسی،نگاهیاستکهازجوانبمختلفدارایضعفو
آسیباست.بهطورکلنقاطضعفموجوددرعلومسیاسیایرانیرامیتوانبهسهدستهتقسیم
کرد.اینآسیبهایمربوطبهنظامسیاسی-اجتماعی،آسیبهاسطحعلمودرسطحدانشمندان

ودانشپژوهاناست .






آسیبهای مربوط به نظام سیاسی -اجتماعی
آسیبهایمربوطبهنظامسیاسیاجتماعیدرواقعبههرآنچهکهمربوطبهامورسیاسی
دولت و جامعه مربوط است ،گفته میشود .یک نظام سیاسی خود مجموعهای از گروهها و
نهادهایاجتماعیمرتبطباهمرادربرمیگیردکهدرجهتحفظنظمویکپارچگیجامعهدر
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تالشاند.حالاگرهریکازایناجزاوظیفهخودرابهدرستیانجامندهد،سیستمدچاراختالل
میشود.درزمینهدانشسیاسیهرکدامازگروههاونهادهاموظفاندبهحلبحرانهایموجود
کمککنندودرکنشمتقابلبادیگراجزاتعادلراحفظکنند.نظامسیاسیاجتماعیدرایران
آسیبهاییرادرزمینهدانشسیاسی ایجادکردهاستکهاینآسیبهادردیدگاهدانشورانبه
شرحزیراست :

*ناسازگاریباگفتمانمسلط
بنابهنظرحقیقتقاعدهاولیهآناستکههررشتهعلمیدرارتباطباگفتمانمسلطسیاسی
ایفاینقشنماید.اگرایندوبایکدیگرناسازگارباشند،نظاممیتوانددچارآسیبهایجدی
شود.گفتمانحاکمبرایراناسالمی«اسالمسیاسی» استکهبرضرورتتشکیلحکومتبر
اساسشریعتاعتقاددارد.اینگفتماندرتقابلوغیریتسازیبادانشغربیخودرابازتولید

کندوازبسیارجهاتبهمخالفتبادانشغربیمیپردازد.ازآنجاییکهعلومسیاسیدر

می
ایران بسیاری از مباحث خود را وامدار مغرب زمین است ،بنابراین نوعی ناسازه بین دو شکل
میگیردکهبایدحلوفصلشود .

*ارتباطناقصبادستگاههایاجرایی
ارتباطضعیفبینمراکزآموزشیبانهادهایحکومتیدرایرانیکواقعیتناخوشاینداست
(قدرتیوسردارنیا«.)7934،بینپیشرفتهبودنیککشورودرجههمکاریاندیشمندانعلوم
انسانیباحکومتکنندگانارتباطمستقیموجوددارد.درحالیکهانتظارمیرودفارغالتحصیالن
علومسیاسیدردستگاهدیپلماسیونهادهایکشورمشغولبهکارشوند،رشتهبسیاریازشاغالن
ایندستگاههاباکارآنهاتطابقندارد.بهطورکلیپذیرشدانشجودراینرشتهتوسطنهادهای
مربوطهانجامنمیشود.فارغالتحصیالناینرشتهکهروزبهروزدرحالافزایشاندانتظارجذب
وهمکاریدرارگانهایمربوطهرادارنداماعمالًچنیناتفاقینمیافتد»(حقیقت .)7937،
هایاجراییدرامورپژوهشینیزبیتأثیرنیست«.در جمع بندی از

ارتباطناقصبیندستگاه
یک طرح پژوهشی انجام شده توسط مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران ،میتوان
تصمیمگیرانحکومتی

کاستیهایذیلرادرپژوهشهایعلومسیاسییافت.7:نبودارتباطمیان
و پژوهشگران علوم سیاسی و دانشگاهی؛.4فاصله گرفتن علم سیاست و پژوهشهای سیاسی از

ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران
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سوقیافتگیپژوهشگران
تصمیمگیریوسیاسی؛.9عدم 

واقعیاتوتحوالتسیاسیوپویشهای
به پژوهشهای راهبردی و همچنین عرصۀ آموزش دانش سیاسی؛  .2غالب بودن آموزش بر
پژوهشهایراهبردیدرعلمسیاستایران»(قدرتی،سردارنیا .)7934،
به طور کلی علوم سیاسی در ایران نتوانسته است آن طور که باید در حفظ ثبات نظام و
جامعهپذیریسیاسیمؤثرباشد،چراکههنوزرابطهمثبتوکارآمدیبینعلمسیاستونهاد

دولتوسایردستگاههایاجراییبهوجودنیامدهاست .

*نبودراهبردجامع 
بهطورکلیبرایحلمشکالت،هرنظامبایددارایبرنامهبلندمدتراهبردیباشدکهدر
آنجایگاهعلومانسانیوعلومسیاسیبهطورکاملمشخصباشدامااینبرنامهدرایرانبهطور
کاملمشخصنیست.مانیازمندراهبردیجامعدردانشسیاسیهستیم،بهشکلیکههردولتیبر
سرکارمیآید،فارغازسالئقسیاسیخاص،آنراهبردرادنبالکند(حقیقت.)7937،ازطرف
دیگرفقدانبرنامهریزیراهبردیبهمشمالتساختارینظامدامنزدهاست .

*ابهاموحدتدونهادحوزهودانشگاه
دونهادحوزهودانشگاهدرایراناسالمیبهنحوزیادیبههمگرهخوردهاند.اگرچهتاکنون
تعریفدقیقیازوحدتمیانایندوارائهنشدهاستاماواضحاستکههریکازایندونهاد
وظایفیرابرعهدهدارندودرتعاملباهمبایدعلومانسانیوبهخصوصعلومسیاسیراتوسعه
دهند .
* توهماستغناءازعلومسیاسی
سیاستدرسادهترینمعناادارهاموربهنحواحسنبرایحصولبهبهتریننتیجهاستودر
تمامیدولتهاوحکومتهانقشیکلیدیراایفامیکند.درحقیقتهیچدولتیازدستاوردهای

علوم سیاسی بینیاز نیست بنابراین برای حل بهتر مسائل و مشکالت پیش رو باید یک علوم
سیاسیقویوکارآمدراپرورشدادبهگونهایکهتمامیافرادومؤسساتحقیقیوحقوقی
وظایفومسئولیتهایخودرابهخوبیانجامدهند .
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*توسعهناکافینهادهایمدنیعلمی
«نهادهایمدنیواسطدولتومردمهستندودردموکراتیککردننقشبهسزاییدارند.
بنابراینهرچهنهادهایمدنیتوسعهبیشتریپیداکنند،آنجامعهباثباتترارزیابیمیشود.انتظار
میرودکهدولتهامانعیبرسرراهتوسعهایننهادهاایجادنکنندوبگذارندآنهابهرشدخود
ادامهدهند.افزایشانجمنهایعلمیدانشگاهیوحوزویدرکشوررابایدبهفالنیکگرفتو
ازآنهاحمایتکرد»(حقیقت .)7937،
بهطورکلیآسیبهایمربوطبهنظامسیاسیاجتماعیدرنمودارزیرنشاندادهشدهاست :











آسیبهای مربوط به سطح علم
باالبودنسطحعلمیدرهرجامعهایازمعیارهایپیشرفتهبودنآنکشورمحسوبمیشود.
ساختارهایعلمیهررشتهایبایدبهدرستیتدوینوآموزشدادهشوند .متأسفانهدرایراناین
موضوعکمترجدیگرفتهشدهاست.هرچندتالشهایاخیردررشتههایگوناگونقابلانکار
نیست اما در زمینه دانش سیاسی هنوز موفقیت چشم گیری حاصل نشده است .تردیدها و
بحثهای گوناگون پیرامون تحول علوم انسانی و به خصوص علوم سیاسی در سالهای اخیر
صورتگرفتهولیهیچکدامبهنتیجهقطعیکهبتواندبحرانهایموجودراحلوفصلنماید
منجرنشدهاند.بههمینخاطرشایدبیشترینایراداتونقاطشعفیکهبهدانشسیاسیگرفتهانداز
همینمنظراست.آسیبهایسطحعلمیدانشسیاسیمواردزیررادربرمیگیرد :

ارزیابی وضعیت دانش سیاسی در ایران
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*کاربردینبودن
بزرگمهری درمقاله خودبا موضوع «کاربردی سازی علوم سیاسی بر اساس نیازهای عینی
بازارکار»بهدنبالکاربردیکردنعلومسیاسیدرایرانبراساسنیازهایجامعهاست،بهگونهای
میگیرد که
که بهترین کارایی را داشته باشد .این مقاله با استفاده از روش پرسشنامهای نتیجه  
محتوایدرسیرشتهعلوم سیاسی کنونی کاملوجامعنیستو بایداصالحاتیدر سرفصلهای
ایندروسانجامگیرد .
ازآنجاییکهخاستگاهعلمسیاستدرایرانغربیاست،برایحلمسائلومشکالتدر
ایرانهمکاراییندارد.دانشجویانودانشپژوهانهمبهجایتولیدعلموپرداختنبهمسائل
جامعهخود،بهکشورهایدیگرتوجهمیکنندوتالشیبرایتغییروضعموجوددرجامعهخود
نمیکنند.پژوهشهایانجامشدهتوسطدانشپژوهانهمبهتبعایناوضاعغیرکاربردیمیشود.
علومسیاسیدرایرانبایددغدغهشناختمسائلراداشتهباشد .


* دستدومبودنعلومسیاسی(تأثیرپذیریازغرب) 
درمیانآسیبهایمربوطبهنظامسیاسیاجتماعی،اولینآسیبیکهبیشازهمهدرمیان
مقاالتنمایاناستوارداتییادستدومبودنعلومسیاسیاست.اینعلمازابتداباتأثیرپذیری
ازغربشکلگرفتهوتکاملیافتهاست.علومسیاسیدرایرانمتأسفانهآنطورکهبایددرطول
سالهابالندهنبودهاست.اینامررامیتواندردیدگاهدانشورانمشاهدهکرد.برایمثالباقری
میگوید«:ازآنجاییکهنظامآموزشیدانشگاههایمادرایرانبرگرفتهازغرباستوشکل
جدیدعلومانسانیخاستگاهخودراوامدارمغربزمیناست،مسائلومشکالتعلومانسانی
غربی به جامعه ما نیز انتقال یافته و بحران هویت این علوم در مشرق زمین نیز ظاهر میشود»
(باقری .)42:7981،صدرا،سیاستوعلمسیاستنویندرایرانرابازتابیازدانشغربیمیداند
کهاشکاالتساختاریوفقدانبرنامهریزیراهبردیبهبحرانآندامنزدهاست(صدرا:7984،
.)84برزگرنیزمعتقداست«:علومانسانیِوارداتیازخاستگاهغربینمیتوانددربسیاریعرصهها،
مانندعلومسیاسی،اعتمادسیاستگذاریاجراییراتأمینکندوتاوقتیکهآموزههایعلوم
سیاسیداناندرایرانفرصتآزمونعملیپیدانکندبومیهمنمیشود»(برزگر .)12:7983،


* واماندگیازتوسعهوتولیدعلم
علومسیاسیدرایرانمولدنیستیعنینتوانستهاستسهمیدرتولیدعلمسیاسیجهانیداشته
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باشد.مراکزفعالمرتبطباعلومسیاسیدرایرانبایدبتوانندتالشبیشتریدرجهتاشاعهوتولید
علمدرایرانداشتهباشندونظریهپردازیدراینرشتهراتقویتکنند .


*بحرانکار 
بحرانکاردرایراننیزمعضلیاستکههمیشهمطرحبودهودررشتهعلومسیاسیاینموضوع
حادتراست.بهنحویکهدانشاندوختهرشتهعلومسیاسیتامینشغلیندارد.اصلاینمشکلکه
دراصلبهنظاماجتماعیوفرهنگیبرمیگردد،دانشپژوهانرامجبورکردهدرانتخابخودبه
بحرانشغلینیزتوجهداشتهباشند.یکیازعللاینبحرانرابایددراینامرجستوجونمودکه
نهادهاییکهانتظارمیرودازفارغالتحصیالناینرشتهاستفادهکنند،گاهنیروهایخودراازغیر
اینرشتهانتخابمیکنند(حقیقت.)12:7937،دانشجویانعلومسیاسیدرایرانامیدزیادیبه
جذبشدندرسازمانهایمربوطهندارندوسازمانهایدولتیوخصوصیهمهرکدامتوجیهات
خاصخودرابرایجذبنیروغیرازدانشجویانعلومسیاسیرادارندوترجیحمیدهندنیروهای
خاصخودراپرورشدهندواستخدامکنند(فرزانهپور .)7984،


*عدماستقاللرشتهعلومسیاسیوتحویلبهعلومدیگر 
بااینکهعلومسیاسیازچنددههقبلبهصورتیکعلممستقلشناختهشدهاستامادرنظام
علمیایرانهنوزشائبهعدماستقاللآنوجودداردونگاهمستقلیبهآنهنوزشکلنگرفتهاست.
دانشسیاسیدرایراندرسطحعلمیهنوزبنیانهایاندیشگیوفلسفیالزمرانتوانستهاستدر
خودرشدوپرورشدهدواینامرآسیبهازیادیرادرسطوحمختلفبههمراهداشتهاست .


*بحرانروش
جامعه علمی ما در بعد روششناسی و روش تحقیق دچار ضعف و آسیب است .شناخت
روشهادرهرعلمیازالزاماتمهمآناستاماروشهایموجوددرعلومانسانیوعلومسیاسی
ناپالوده و مبهماند .از طرفی دانشمندان و دانش پژوهان هم خود را چندان ملزم به استفاده از
روشهایصحیحنمیدانندوبهتحقیقاتکتابخانهایاکتفامیکنند.الزماستتابحثروشدر
دانشسیاسیباردیگربهدرستیتدوینوآموزشدادهشود.مطالعاتعلومسیاسیدرایران
عمدتاًقدیمیوکیفیاستوباتوجهبهروشهایکمیوترکیبیجدیدبایدتغییریابدتابتواند
پدیدههایپیچیدهجدیدراتحلیلکند .
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اندازهگیری ندارد و به عبارتی کمی
علوم سیاسی به دلیل انسانی بودن معیارهای دقیقی برای  
نیست.کیفی بودن مطالعات علوم سیاسی گاهی این رشته را با دشواریهایی مواجه میکند.پس
باید معیارها و روشهای دقیق تری را برای این رشته برگزید تا مطالعات با دقت بیشتری انجام
پذیرند(حقیقت .)7937،
«از لحاظ روش شناختی ورود دیدگاههای روششناختی که مبتنی بر مبانی معرفتی خاص
هستند ،نوعی تکثر و تنوع گسترده روشی را در علم سیاست به ارمغان آوردهاند که موجب
سردرگمی شدیدترپژوهشگرانعلومسیاسی شده است.ورود نظریههایمعرفتشناختی چون
گفتمان،پستمدرنیسم،پساساختارگرایی،فمنیسموپدیدارشناسیکههمگیدارایمبانیغربی
هستندمانعازانسجامدرمبانینظریهپردازیدرعلومسیاسیمیشود»(رنجبر .)7984،


*ابهامدربومیسازیواسالمیسازی
درایران،بومیسازیشکلخاصیازاسالمیسازیاست.درایرانبحثتحولبومیبعداز
انقالبفرهنگیاوجگرفتهودرسالهایاخیرمطالعاتزیادیحولآنانجامگرفتهاست.بحث
اسالمی سازیوتحولبومیدرایرانهنوزمبهماستونیازبهتغییروتحولدرعلومباتوجهبه

شرایطوپیشینهتاریخی،فرهنگی،سیاسیواجتماعیروزبهروزبیشترمیشود .
بنابهنظرطباطباییاگربتوانیمنشاندهیمکهمناسباتماازچهمتنوازچهساختارذهنیو
نظاماندیشگیبرخاستهاست،میتوانیمبگوییمکهبهموضوععلمسیاستپیبردهایم.بایدمفاهیم
جدیدراازحوزههایدیگرگرفتهوآنهاراتنقیحکنیمتابتوانیمدرموردموادخودمانبهکار
بگیریم.اینامرهمنیازمندکسانیاستکهبداننددرسیاستجهانیچهمیگذردودرسنت
خودمانهمتواناجتهادداشتهباشندکهامیداستدرآیندهچنینصاحبنظرانیباشند .

*آشفتگیمفاهیم
مقصدازآشفتگی،ابهامدرواژگانعلومسیاسیاست.شایدبتوانگفتمهمترینمنشأبحران
درعلومانسانیایرانرویاروییدوگفتمانمسلطسنتو تجددبودهاست.اگرواژهایبدون
توجه به مفصل بندیهایش از گفتمانی به گفتمان دیگر مهاجرت کند دچار کژتابی میشود.
بخشدیگرازمشکالتابهامدرواژگانهمبهمحدودیتزبانمربوطمیشود.متاسفانهدرایران

زبانانگلیسیبهنحویتدریسنمیشودکهدانشجوبتواندازمنابعانگلیسیهماستفادهکندو
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همین امر باعث میشود تحقیقات و رسالهها به سمت کپیبرداری پیش بروند .برخی معتقدند
مهترینعلتعقبماندهبودنرشتهعلومسیاسیوروابطبینالمللدرایرانترجمهایبودناین

رشتهاستکهالبتهبهنحوناصوابیترجمهشدهاند(حقیقت .)7937،
*علمینبودنعلومسیاسی
اینکهسیاستچگونهمیتواندعلمیباشدهموارهیکنقطهابهامدرعلومانسانیبودهاست.
درحقیقتیکیازدالیلعمدهمخالفانعلمسیاستهمایناستکهقانونمندیهایناظربر
پدیدههایسیاسیبسیارمحدوداست.باتوجه بهپیشرفتهای همه جانبه درعلوم،ماهنوزاز
تعمیمقواعدفیزیکیوطبیعیبهعرصهسیاستوعلمناتوانیم.علمسیاستهنوزنتوانستهاستآن
طورکهبایدعلمیباشد(فرزانهپور .)7984،
*غیربومیبودنعلومسیاسی 
هدف علم سیاست عالوه بر کشف قانونمندیهای زندگی سیاسی،تعیین راه زندگی جمعی
حوزهای کهمعضلاساسیدرجامعهماست.اینمسئلهحلنمیشودمگرازاینطریق
نیزهست؛ 
کهعلومسیاسیبتوانددربارهمسائلومعضالت سیاسیاجتماعیجامعه خودارتباطبرقرار کند،
در حالی که دانش سیاسی در ایران جنبه بومی چندانی ندارد و مبتنی بر تجربیات غربی است
(رنجبر .)7984،
غیربومی بودن موجب تفاوتهایی در بنیان اندیشه علمی و بسترهای اسالمی و ایرانی را
موجبمیشود.برزگرعلومسیاسیدرایرانرابهچنددلیلبومینمیداند)7:سطحعلمیآن
همترازبادنیایخارجنیستودرواقعاطالعاتونظریههایآنبهروزنیست)4کارآمدنیست
ونمیتواندمسائلایرانراتوضیحدهدوپیشبینیکند)9تجویزهایشنمیتواندجنبهکاربردی
داشتهباشد)2درمواردیهویتملیودینیراتحکیموتقویتنمیکند)4مولدنیستیعنی
نمیتواندسهمی در تولیدعلوم سیاسی جهانی داشته باشد.بدینترتیبعلوم سیاسیدرایران
بومینیستویکیازدالیلایناستکهسطحعلمیآنهمترازبادنیایخارجنیستودرواقع
اطالعات و نظریههای آن به روز و کارآمد نیست و نمیتواند مسائل ایران را توضیح دهد و
پیشبینیکند(برزگر .)31:7983،
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ناکافیبودنمطالعاتبینارشتهای

*
مطالعاتبینارشتهایوکارهایگروهیدرایرانضعیفاست.امروزهعلوممختلفدرارتباط
تنگاتنگبایکدیگربهسرمیبرندومرزهایآنهادرهمشکستهشدهاست.اینامردربحث
روش نیز صحت دارد .با انجام مطالعات بین رشته و کارهای گروهی میتوان روح همدلی و
همکاریرابینعلوممختلفافزایشدادکهاینخودسببرشدوتوسعهاست .


*فرارنخبگان 
با توجه به آسیبهایی که نظام سیاسی اجتماعی به همراه دارد یکی دیگر از پیامدهای
آسیبزایمهم«فرارنخبگان» است.اینواقعیتکهامروزهنیرویانسانیمتخصصوفعالبه

خارجازایرانمهاجرتمیکندغیرقابلانکاراستوبهصورتیکمعضلخودرانشانمی-
دهد.نظامحکومتیبایدریشهاینمشکلراپیداکردهوراهکارهاییبرایآنبیندیشد .
*برخوردایدئولوژیکنسبتبهپدیدههایسیاسی
درایرانبسیاریتحوالتکهمبناییعقالنیندارندسعیمیشودازطریقنظریههاعقالنی
جلوهدادهشود.درحالیکهپژوهشگرسیاسیبایدبهطورمستقیمبهتحوالتسیاسیبپردازد.به
طورکلیمشکلاساسیعلومسیاسیدرایرانایناستکهدرپشتنگاهتحلیلنوعیارتباطبا
حاکمیتوجودداردکهاینیکضعفمحسوبمیشود(حداد .)7934،


*عدماجماعدانشمندانودانشپژوهان 
«عدمتجمیعوعدماجماعدانشمندانودانشپژوهاناینحوزهدرایرانودرطییکقرن
اخیر،قطعاًدرعدمشکلگیریفرایندتولیدعلمسیاستاسالمیایرانیجدیدیااندیشهودانش
سیاسیایرانیاسالمیمدرنبیتأثیرنبودهونیست»(صدرا.)27:7982،برایهرگونهتحولیدر
اندرکارانسیاستبایدبرنامهریزیراهبردیو


ها،نهادهاودست

عرصهدانشسیاسیتمامیارگان
چندسالهانجامدادهتابتوانندبهنتیجهمطلوببرسند.بایدبهخاطرداشتکههیچگونهتحولی
یکشبهرخنمیدهدوتحولعلمسیاستدرایراننیزتحولیتدریجیاستکهبایدمرحلهبه

مرحلهطیشود .
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*عدمتطابقمحتوایدروسبانظاماعتقادی 
یکیدیگرازجوانبتأثیرپذیریازغربووارداتیبودندانشسیاسی،درروندآموزشی
مراکزدانشگاهینمایانمیشود.بهنحویکهمحتوایمطالبدرسیاینرشتهبامبانیاعتقادیما
انطباقندارندچونمتونعلومسیاسیموجودوارداتیبودهوبافرهنگاسالمیماتفاوتدارد.
درواقعنظامعلمیبافضایاجتماعیپیرامونخودتاحدزیادیبیگانهاستوازآنجاییکه
بستروخاستگاهاینعلمغیرایرانیاست،بههمیندلیلدانشجویعلمسیاستدرایرانترجیح
میدهدبهجایپرداختنبهمعضالتکشورخود،بهترجمهودوبارهنویسیآثاردیگراندرمورد
موضوعاتبیموردبپردازد(فرزانهپور .)7984،

*ناکافیبودنوضعفدروسعلومسیاسی 
فرزانه پور در مقاله خود دروس موجود سیاسی را ناکافی میداند ،بدین معنی که دروس
موجودقابلیتهایالزمبرایتحلیلمسائلعرصهسیاستداخلیوخارجیرابهفارغالتحصیالن
نمیدهدچراکهاینسرفصلهامبناییغیرایرانیوغیربومیدارند.ازطرفیباگذشتچندین
سالازتدوینسرفصلهاوباتوجهبهتغییراتزیادیکهدرجهانسیاستبهوقوعپیوستهاست،
محتوایبرخیازدروسبهطورکلیازحیزانتفاعخارجگشتهونیازبهبازبینیواصالحمجدد
دارند(فرزانهپور .)247-241:7984،
بنابهنظرطباطباییدر دانشکدههایمافقط تاریخ عقاید سیاسی گفته میشودو خبریاز
اندیشهسیاسینیستوگفتهنمیشودکهاگرافالطونحرفیزده،چراآنسخنراگفتهاست.آن
چهدربابپرسشفلسفیاهمیتداردایناستکهچرایکنظریهپردازسیاسینظریهخاصیرا
ارائهمیکند.عدمتوجهبهاندیشهسیاسیموجبمیشودکهعلمسیاستدرایرانعملینباشدو
درکخوبیازآنوجودنداشتهباشد .

ابهام در هدفها و معناشناسی
آسیبهایآموزشیدرعلومانسانیوسیاسیچشمگیرهستند.بنابهنظرفرزانهپور،یکیاز
مهمترینچالشهایفرارویرشتهعلومسیاسیدردانشگاهها،گسستگییاحداقلابهامجدیدر
باب هدفها و معناشناسی ماهیت آموزش و پژوهش در میان دانشگاههاست .دروس موجود
ارتباطتسلسلمنطقیهستندودانشآموختگاندراینرشتهدرنهایتقابلیتهای

سیاسی،فاقد
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چندانیبرایدرکمسائلسیاستداخلیوخارجیوقواعدپیچیدهآنندارند.نکتهدیگراین
که با گذشت چندین سال از تدوین سرفصلهای این دروس  و تغییرات در عرصه روابط
بینالمللیوجهانسیاست،بعضیازایندروسمطابقباتحوالتپیشنرفتهاند.بنابراینضرورت

بازبینی ،اصالح دروس موجود و تدوین سرفصلهای جدید برای این رشته بیش از گذشته
احساسمیشود(فرزانهپور.)7984،ازطرفدیگر،حاکمیتخودکامگیسیاسیکهطیقرون
متمادیبرنظامسیاسیایرانسلطهداشتهاست،فضایناامنیرابراینظریهپردازیدرجامعهایران
ایجادکردهبود .
برخیازمفاهیمواصطالحاتدرعلومانسانیوسیاسیدچارتعبیرهاوتفسیرهایمتفاوتو
متنوعی شدهاند .شاید بتوان گفت مهمترین منشأ بحران مفاهیم در ایران معاصر رویارویی دو
گفتمانسنتوتجددبودهاست(حقیقت.)7937،بنابراینبایداجماعیصورتبگیردتاچالش
بینایندوگفتمانحلشوندوسازگاریوانطباقدرمفاهیمترجمهایووارداتیازغربدر
ایرانانجامپذیرد .

*کمتوجهیبهنقددرمعنایعام 
ریهپردازیوتولیدعلمبومیدرکشوربوده
فقدانفضایمباحثهونقادیازموانعاصلینظ 
است (بزرگمهری« .)91 :7983 ،یکی از کاستیهای جدی در پژوهشها و آثار علوم سیاسی
بهنهادینهسازی نقد علمی توجه نشده است.آفت و

ایران،آن است که در حد انتظار مطلوب 
کاستی جدی آن است که نقدها عمدتاً بر مبنای سیاه وسفیدنگریمطلقوبهدورازفرهنگ
نقادیخاکستریبودهاند»(قدرتی،سردارنیا .)7934،

*عدمتناسبرشتهعلومسیاسیباسطحدانشپژوهان 
یکیدیگرازنقاطضعف،عدمتناسبرشتهعلومسیاسیباسطحدانشپژوهاناست.علوم
انسانیدرایرانازابتداموردبیمهریبودهاستوهمیشهکسانیکهضریبهوشیپایینتری
داشتهاندبهرشتهعلومانسانیواردمیشدنددرصورتیکهدرکشورهایجهاناولمعموالًافراد
باضریبهوشیباالبهعلومانسانیراهمییابند.البتهدرسالهایاخیرتغییراتیدرنظامآموزشو

پرورشرخدادهکهمعیارهاییبرایورودبههررشتهدرنظرگرفتهاندامابازهمحلاینمسئله
زمانبراست .
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ازطرفیآگاهیهایالزمدرموردرشتههایعلومانسانیدرزمانانتخابرشتهوجودندارد.
برایمثالرشتهعلومسیاسینیازمندعالیقخاصیاستکهشایدهرکسینتوانددراینرشته
موفقباشد.بنابراینباافزایشآگاهیهادرمورداینرشتهمیتوانافرادبااستعدادومشتاقیرا
تربیتکردکهبعدهادرحلبحرانهایجامعهونظامموفقباشند .


*فقدانتفکرعلمیسیاسیمنسجم
«آشفتگیهایفکریوبیثباتیهایذهنیوعملی زندگیسیاسیدورةمعاصرایرانناشی از
فقدان یک تفکر فلسفی سیاسی منسجم و یک مبنای تئوریکواحد کارآمد برای همه مفاهیم
زندگیسیاسیوارکانواجزاءومبانیآنمیباشد.سنتفلسفیزندگیسیاسیایراندردوره
معاصربهجهتمواجههباتفکرجدیدغربوورودمفاهیمزندگیسیاسیحاصلازآندرنظام
پرسشها و

گفتاری و معنایی جامعه سیاسی این دوره ،کارآمدی الزم و کافی در پاسخ دهی به 
مطالباتجدیدزندگیسیاسیایراندورهمعاصرراندارد.نتیجه،اینمیشودکهجامعهایندوره
دچار بحران فکری شده و نتواند زندگی سیاسی خود را بر پایه فلسفه سیاسی متناسب با
پرسشهای زمانۀ خود پیریزی کند .وضع مطلوب با بازخوانی مجدد سنت فلسفی و طراحی و
تأسیس یک فلسفهسیاسی برخواسته از مبانی دینی و متناسب با تحوالت زمانه حاصل میشود.
راهکارهایرهایی از وضع موجود نیل به وضع مطلوب،با عرضه پرسشها و نیازها و مطالبات
اساسیجدید به سنت فلسفی و دینی خود و بازبینی مبانی و مفاهیم سنت فلسفی زندگی سیاسیِ
میباشد»(یوسفیراد .)7981،
متناسببانیازهاوپرسشهایجدید 

*نظریشدنبیشازاندازهمعرفتسیاسی
علومسیاسیوروابطبینالمللدرایرانبیشازحدنظریشده،درحالیکهبزرگترین

پردازانروابطبینالمللبرتاریختأکیدکردهاند.انجمنهایعلمیمیتواننداینخالءنظری


نظریه
وعملیراحلکنند.مهمترینرسالتیکهاینانجمنهادارند،وساطتحوزهنظروعملاست
(دهقانیفیروزآبادی .)7934،
نقاطضعفعلومسیاسیدرسطحعلمدرنمودارزیرمشخصشدهاست :
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آسیبهای مربوط به دانشمندان و دانشپژوهان
دانشمندان و دانشپژوهان در هر جامعهای و در هر رشتهای میتوانند موجبات تعالی و
پیشرفت را فراهم کنند و یا برعکس میتوانند موجب افت علم در آن جامعه شوند .نیروی
متخصصوفعالعلمیپژوهشیبایددردورههایآموزشیخودآموزههاوروشهایصحیحو
مرتبطرایاد گرفتهوآنرادرجامعهپیادهکنند.نهادهایدانشگاهیکشوروظیفهخطیرتربیت
دانشجویانیرابرعهدهدارندکهمسئولیتجامعهوکشورخودرابرعهدهدارندوبایدبتواننددین
خودرابهخوبیاداکنند.درایراناسالمینهادهایآموزشیودانشگاهیودانشپژوهانبعضاًبا
مشکالتیمواجههستندکهاینمشکالتبعضیاوقاتازنظامسیاسیاجتماعیوگاهیازخود
ایننهادهاوافراداست.لذابرایحصولبهبهتریننتیجهدرعرصهدانشسیاسیوقوتیافتنآن،
الزماستتدابیریصورتگیردتاآسیبهادراینحوزهبرطرفشوند .
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*معضالتاساتیدودانشجویان
اساتیدودانشجویانرشتهعلومسیاسیدرهردورهایبامعضالتخاصیروبهروبودهاند.
امروزهبسیاریازاساتیددرمراکزآموزشیمتعدددولتیوآزادمشغولبهتدریساندوگاهی

برای کسب درآمد بیشتر پژوهشهای متعدد و کم ارزشی انجام میدهند .دانشجویان و
فازغالتحصیالن این رشته نیز در ارگانهای مربوطه مشغول به کار نمیشوند و با اینکه بعضی

تواناییهایباالییدارندولیازنیرووقابلیتهایآناناستفادهنمیشود.وضعیتاشتغالبرای
افرادی که در این رشته به سر میبرند هم آینده روشنی ندارد .امروزه بسیاری از اساتید و
دانشجویانفاقدانرژیو انگیزه الزمبرایافزودنبر دانشموجود هستند وصرفاًبهدادهها و
اطالعاتموجوداکتفاوهمانرامطالعهکردهونشرمیدهند .

*خودسانسوری 
آسیبهای مربوط به دانشمندان و دانشپژوهانراحقیقتدرمقالهخودبهخوبیبیانکرده

است .وی یکی از آسیبها را خودسانسوری میداند .بدین معنا که این تفکر وجود دارد که
نمیتوانآراوعقایدرابهطورآزادانهبیانکرد،لذابهطورناخودآگاهازبیانبرخینوشتهها

خودداریکردهوسراغبرخیمسائلنمیروندچوندرارتباطبودنباآنرادردسرمیدانند.
خودسانسورینهتنها بهفردآسیبمیزندبلکهبرایاجتماعهممضراست.فردزمانیکهنتواند
استعدادخودرانمایانوحرفخودرابرزبانبیاوردبهمرورزماندچاراختالالتروحیو
روانیمیشودکهممکناستدامنهاینامرتااجتماعنیزکشیدهشود.دولتهاوحکومتهاباید
محیطیرافراهمکنندکهافرادبتواننددرآنبهرشدوبالندگیبرسندوعقایدونظراتخودرابه
راحتیبیانکنند.برخیدولتهابرایارائهنظراتچارچوبهاوقواعدیرادرنظرگرفتهاندکه
نمیتوانایرادیبهآنواردکرداماباسفتوسختگرفتناینقواعد،آسیبهایواردهبهافراد
وجامعهبیشترشدهوتبعاتزیادیرابههمراهدارد .

*ایدئولوژیکوسیاستزدهشدنعلومسیاسی 
برخی از روشنفکران و عالمان سیاسی در عرصه سیاسی نقشی اپوزیسیونگونه گرفته و از
استانداردهایعلمیدورمیشوند.اینعاملدرواقعایدئولوژیکوسیاستزدهشدنعالمان
سیاسیناممیگیرد.باسیاستزدگیقدرتفکرواندیشهتقلیلمیرودوجامعهضعیفمیشود.
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پیامدهایاینموضوعگستردهاستوتاحوزههایمدیریتیواجراییکشیدهمیشود.بنابهنظر

حقیقت «سیاست در صورتی سیاست زده نمیشود که از حیث نظری خود را به چارچوب و
استانداردهایعلمیمقیدنمایدودرعملبرمنافعملیمتمرکزشودوازمسائلجناحیوروزمره
برحذرباشد»(حقیقت .)19:7937،

*مردمینبودنزبان
دیگرعلمتاوقتیبهزبانعالمانخودشانمحدودشود،فراگیرنمیشودوآثاراجتماعی


نخواهدداشت.برعکساگردانشبهگونهایقابلفهمبهسطحمردمعادیبرسد،ازحدمسائل
نظریخارجوبهمرحلهعملمیرسد.مکتوباتدانشسیاسیامروزهبهخوانندگانتخصصی
همینرشتهمحدودشده،درحالیکهاندیشمندانعلومسیاسیبایدبتوانندبرایمردمدرسطوح
مختلفبنویسندوباایشانارتباطبرقرارکنند(حقیقت )7937،

نتیجهگیری
درهرمرحلهازفرایندفراترکیبمحققانبایدخوداندیشیکنند،بدینمعناکهباتأملدرهر
مرحله از پژوهش تا حد امکان شفافسازی کنند .برای مثال در مرحله اول سواالت مطروحه
ممکن است این باشد که آیا سوال تحقیقاتی واضح است؟سوال تحقیقاتی به چه نحو دیگری
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میتواند تغییر کند؟مخاطبان این نتیجه تحقیقاتی چه کسانی هستند؟و ...در فراترکیب هم مانند
هر مطالعه دیگری مسائل مربوط به اعتبار و اعتماد هم باید مشخص شود.اینکه محققان از چه
استراتژیهایی برای اعتباربخشی به دادهها استفاده کردهاند؟آیا بیش از یک محقق در ارزیابی و
سنتز و تفسیر مطالعات درگیر بوده است؟ آیا تکنیکهای مخصوص فراترکیب به قدر کافی
روشنبودهاندیانه؟) .)Erwin, 2001: 191-195
دراینمقالهمابهبررسیوضعیتدانشسیاسیدرایرانپرداختیم.نتایجحاصلبااستفادهاز
روشفراترکیبحکایتازآندارد کهوضعیت دانشسیاسیدرایرانچندان رضایتبخش
نیستودانشپژوهانبیشترازنقاطقوت،بهنقاطضعفدانشسیاسیتوجهداشتهاندوآنرا
نیازمندتغییرمیبینند .
نقاطقوتدانشسیاسیعمدتاًمبهم،آرمانیوفاقدارزشعینیهستندامانقاطضعفآناز
جوانببسیارقابلتأملاست .
دانشسیاسیِایراندرسطحنظامسیاسی-اجتماعی،معرفتیوارداتیودستدوماست؛که
البتهاینامردراکثرکشورهایجهانوجوددارد.علومسیاسیدرایراننهتنهادربسترزیستبوم
معرفتی ایرانی نبالیده است ،بلکه تمرکز دقیق بر مسائل سیاست در ایران هم نداشته است .دو
ساختار معرفتی حوزه و دانشگاه نیز تالش نابسندهای را برای اقتراب معرفتی سامان دادهاند.
دستگاههایاجرایینیزبهسهمخودضعیفعملکردهوبسیاریازفارغالتحصیالنرشتهعلوم
سیاسیبیکاربودهویانتوانستهاندکاریمرتبطبارشتهخودپیداکنند.جایگاهعلومانسانیهنوزبه
طور دقیق مشخص نیست و حتی فضای انتقادی آزادی هم برای آن وجود ندارد .حاکمیت
خودکامگیسیاسیکهطیقرونمتمادیبرنظامسیاسیایرانسلطهداشتهاست،فضایناامنیرا
براینظریهپردازیدرجامعهایرانایجادکردهوفقدانفضایمباحثهونقادیازموانعاصلی
نظریهپردازیوتولیدعلمبومیدرکشوراست(حقیقت.)7937،تمامیاینضعفهارامیتوان
ناشیازنبودراهبردی جامعوبرنامهایبلندمدتبرایتغییردانست.درواقعاشکاالتساختاری
وفقدانبرنامهریزیراهبردیبهاینوضعیتدامنزدهاست(صدرا .)7984،
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جدول شماره یک

مقوله

مفهوم

کدها

(حقیقت،)7937،
ارتباطناقصبادستگاههایاجرایی 

(قدرتیوسردارنیا،
(،)7934رنجبر )7984،

آسیبهایمربوط
بهسطحنظامسیاسی
اجتماعی 

ناسازگاریباگفتمانمسلط 
نبودراهبردجامع 
توسعهناکافینهادهایمدنیعلمی 
ابهاموحدتدونهادحوزهو
دانشگاه 
توهماستغناازعلومسیاسی 

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


آشفتگی مفاهیم،بحران روش،ناکافی بودن مطالعات بینارشتهای،ابهام در اسالمیسازی،ابهام
در بومیسازی،ضعف سطح دانش سیاسی اسالمی،عدم اشتراک معرفتی و زبانی با دانش متجدد
و به روز،تحویل علوم سیاسی به علوم دیگر،ضعف معیارهای اعتبار علم،واماندگی از توسعه و
تولید عملی و علمی سیاسی و انزوای اندیشگی ،تأثیرپذیری از غرب و عدم تناسب ارزشی یا
آسیبهایآموزشی،بهروزنبودنعلومسیاسیوناتوانیآندرحلمسائلکاربردی از

محیطی،
آسیبهایعلومسیاسیدرسطحعلمیهستند .
از طرف دیگر آسیبهای آموزشی در علوم انسانی و سیاسی چشم گیر هستند .یکی از
مهمترینچالشهایفرارویرشتهعلومسیاسیدردانشگاهها،گسستگییاحداقلابهامجدیدر
بابهدفهاومعناشناسیماهیتآموزشوپژوهشدرمیاندانشگاههاست.درحوزهآموزش
دانشسیاسی،دروسموجود،فاقدارتباطتسلسلمنطقیهستندودانشآموختگاندراینرشته
درنهایتقابلیتهایچندانیبرایدرکمسائلسیاستداخلیوخارجیوقواعدپیچیدهآن
ندارند .
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جدول شماره دو

مقوله

آسیبهایمربوطبهسطحعلم 


کدها
مفهوم
(حقیقت(،)7937،فرزانهپور،)7984،
(بزرگمهری(،)7988،قدرتیوسردارنیا،)7934،
کاربردینبودن 
(وبسابتفرارو )7934،
(حقیقت(،)7937،باقری(،)7981،صدرا،
دستدومبودمعلومسیاسی(تأثیرپذیری
(،)7984برزگر(،)7983،ساداتینژاد،)7934،
ازغرب) 
(نظری(،)7983،رنجبر )7984،
(حقیقت(،)7937،فرزانهپور،)7984،
ابهامدرهدفها 
(بزرگمهری )7983،
(حقیقت )7937،
فرارنخبگان 
(حقیقت(،)7937،فرزانهپور )7984،
بحرانکار 
(برزگر(،)7983،صدرا )7984،
واماندگیازتوسعهوتولیدعلم 
(حقیقت(،)7937،قدرتیوسردارنیا،)7934،
بحرانروش 
(رنجبر(،)7984،وبسایتفرارو)7934،
(حقیقت(،)7937،قدرتیوسردارنیا )7934،
ناکافیبودنمطالعاتبینارشتهای 
(بزرگمهری(،)7983،قدرتیوسردارنیا )7934،
کمتوجهیبهنقددرمعنایعام 
(فرزانهپور(،)7984،رنجبر(،)7984،طباطبایی،
ضعفدروس 
 )7981
عدمتطابقمحتوایدروسبانظام
(فرزانهپور(،)7984،رنجبر )7984،
اعتقادی 
(حقیقت(،)7937،طباطبایی)7981،
ابهامدربومیسازیواسالمیسازی 
(حقیقت(،)7937،طباطبایی)7981،
عدماستقاللوتحویلبهعلومدیگر 
(حقیقت )7937،
آَشفتگیمفاهیم 
(فرزانهپور )7984،
علمینبودنعلومسیاسی 
(برزگر )7983،
غیربومیبودن 
(یوسفیراد )7981،
فقدانتفکرعلمیسیاسیمنسجم 
(وبسایتفرارو )7934،
بیشازحدنظریشدن 
برخوردایدئولوژیکنسبتبهپدیدههای
(وبسایتفرارو )7934،
سیاسی 
(حقیقت )7937،
عدمتناسبرشتهباسطحدانشپژوهان 
(صدرا )7982،
عدماجماعدانشپژوهان 
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درسطحجامعهعلمی،دانشسیاسیدرایرانباویژگی«خودسانسوری»گرهخوردهاست.
اینعاملهمجامعهعلمیاینمعرفتمربوطمیشود.درکناراینعامل،برخیازدانشوراناین
حوزهشأنکنشگریسیاسیرابادانشگریسیاسیخلطمیکنندودرنتیجهبااتصافدانش
سیاستبهصفتحکومتییااپوزیسیون،آنراازاستانداردهایعلمیدورمیکنند.ازطرف
دیگرعلیرغمماهیتاجتماعیدانشسیاست،محصوالتدانشورانسیاستعمدتاًبازباندشوار
فنیودرموضوعاتیتولیدمیشودکهبرایجامعهمسألهقلمدادنمیشود.اینپدیدهمیتواندبه
عنوانمعلولعامل"خودسانسوری""،ضعففضایآزادیآکادمیک" و" خلطکنشگریو
دانشگریسیاسی" نیزتلقیشود.عواملیادشدهموجبشدهاستکهدانشورانسیاستدر
ایرانبهجایتمرکزجدیبرمسألههایواقعیزندگیسیاسیدرایرانبهشبهمسألههابپردازند .


جدول شماره 3

مقوله

مفهوم
خودسانسوری 

کدها
(حقیقت )7937،

آسیبهایمربوطبه
سطحدانشمندانو

معضالتاساتیدودانشجویان 

(رنجبر )7984،

مردمینبودنزبان 

(حقیقت)7937،

دانشپژوهان 

ایدئولوژیکوسیاستزده
شدنعلومسیاسی 

(حقیقت )7937،



باتوجهبهمباحثپیشگفتهشده،میتوانگفتدرمیانآسیبهای مربوط به سطح نظام
سیاسیاجتماعیبهدستدومبودنعلومسیاسی(تأثیرپذیریازغرب)،کاربردینبودنوارتباط
ناقصبیندستگاههایاجراییبایکدیگربیشترتوجهشدهاست.تأثیرپذیریعلومسیاسیایرانیاز
غربدربسیاریازمقاالتذکرشدهاست.آسیبهایمربوطبهسطحعلمدردانشسیاسیاز
نظرکمیوکیفیبیشازدیگرآسیبهانمایاناست.درمیانآسیبهایسطحعلمبهابهام در
هدفها،واماندگی از توسعه و تولید علم،بحران روش،ناکافی بودن مطالعات بینارشتهایوکم
توجهیبهنقددرمعنایعامبیشترمدنظردانشوراناینرشتهقرارگرفتهاست .
باتوجهبهضعفهایشناساییشده،هرگونهبرنامهتحولدراینرشتهدانشگاهیناگزیرباید
بتواندبهاینآسیبهابیندیشدواصالحنقاطضعفرادرهرسهسطحکهمنطقاارتباطوثیقیبا
یکدیگردارند،وجهههمتخودقراردهد .
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