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  چکیده
ي آمریکا و فرانسـه، ایـن نوشـتار بـا     با هدف فهم چگونگی تحول و تطور علم سیاست در دو جامعه

دهـد کـه سـیر تحـول و تطـور علـم سیاسـت در آمریکـا و         اي به این سوال اصلی پاسخ میروشی مقایسه
تحول علم سیاسـت   ي سیرمطالعه. اندفرانسه چگونه بوده است و چه تأثیرات و تأثراتی از یکدیگر داشته

و ) به عنوان پدران بنیانگذار جامعـه شناسـی مـدرن   (ي دوران آگوست کنت و امیل دورکهایم در فرانسه
بررسی روند تطور این علم در آمریکـاي پناهگـاه اندیشـمندان و عالمـان اروپـایی، در خـالل دو جنـگ        

ي هـاي اولیـه  تأثیرپـذیري  شـود کـه بـاوجود   مالحظـه مـی  . ي این تحقیق استجهانی اول و دوم، دغدغه
هاي هجده و نـوزده؛ در قـرن   هاي علمی علوم انسانی و علوم اجتماعی قرنآمریکا از اروپا در انتقال یافته

آمریکـا بـا اصـول و قواعـد حـاکم بـر آن، در رونـدي متفـاوت و         ) ي دوم این قرنخصوصاً  نیمه(بیستم 
اي که تمام جهـان و از  شود به گونهنوین تبدیل میگیري و تطور علوم سیاسی متمایز به مهد تولد، شکل

گیـري  تحول علم سیاست در آمریکاست که به شکل. گیرندجمله اروپا و فرانسه تحت تأثیر آن قرار می
ي سنگین شود، در حالی که فرانسه براي سالیان سال گرفتار سایهشناسی سیاسی امروزین منجر میجامعه

  .سیاسی است حقوق عمومی در حوزه مطالعات
  

شناسی سیاسی، ي آمریکا، جامعهعلم سیاست، علوم سیاسی، فرانسه، ایاالت متحده:کلیديواژگان
  .حقوق عمومی، علوم اجتماعی، تاریخ

                                                                                                                                                                      
Email: mb.khorramshad@gmail.com                                   دانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی*
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فراهموساختهممکنبیشتر،عمقباوترعوسیابعاديرا درمطالعهموردموضوعفهمکهرودمی
  .آوردمی

 ايمقایسهوتطبیقیروشوشیوهبهعلمیکيتاریخچهيمطالعهوبررسی:نتیجهدر
 ازیکیيتاریخچهتاصددیمدرمامقالایندر. باشدتوجهجالبومفیدامريتواندمی

تطبیقی،يشیوهبهراسیاستعلمییعناجتماعی؛وانسانیعلومحدیثوحرفپرهايشاخه
  .دهیمقراربررسیومطالعهمورد)فرانسهوآمریکا(جهانمختلفومهمکشوردودرهمآن

دودرسیاستعلمتطوروتحولگیري،شکلبررسیوبحثبهمنطقیورودوپرداختندر
ونمایاندمیوانندهخومحققبهراخودکههاییسوالنخستینازفرانسه،وآمریکاکشور

ازحاضرنوشتهمرادحداقلیاچیست؟علم سیاستاساساًکهاینازاستعبارتکندمیتحمیل
تااستصدددرنویسندهعلم،اینازتعریفیچهبا  دیگرعبارتبهباشد؟میچهسیاستعلم

فرهنگی -ريفکهايفضايبامختلفکشوردوایندرراآنتطوروتحولروندوتاریخچه
خواهدکدامنوشتارایندرمقایسهيشیوهکهباشداینتواندمیبعديسوالبگیرد؟پیمتفاوت

خودبارااينتیجهچهبحثتطبیق،وتعریفاینازپسکهشودمعلومباالخرهکهاینتابود؟
.داشتخواهدهمراه

  
  علم سیاست ) الف

ي متفاوت خُرد و کالن را در پیش له ما  دو شیوهدر این مقا ،"علم سیاست  "براي تعریف 
ي اي از خانوادهکه علم سیاست، زیر مجموعهي کالن با فرض ایندر شیوه: خواهیم گرفت

شود، ابتدا به تعریف علوم اجتماعی خواهیم پرداخت تا از بزرگ علوم اجتماعی محسوب می
به برداشتی از چیستی و چگونگی  ي تعریف عام و کالن علوم اجتماعیاین طریق و در سایه

ي علم سیاست نائل آییم و سپس در روش خرد، مستقیماً به برخی از تعاریف ارائه شده درباره
علم سیاست خواهیم پرداخت تا از این طریق نیز پرتوي بر چیستی این علم و مراد خود از مفهوم 
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هاي خرد و کالن بتوان به تعریف و هباشد که از تلفیق و ترکیب این دو دسته از داد. آن بیافکنیم
  . ل آمدلم سیاست و چیستی و چگونگی آن نائتر از عتر و دقیقعمیق ،تربرداشتی جامع

  
  علوم اجتماعی و علوم سیاسی  - 1

؟ کنندي این علوم از چه امري بحث و صحبت میاما خود علوم اجتماعی چیست؟ مجموعه
تواند ذیل یک ست؟ آیا این طیف گسترده از علوم میي علوم اجتماعی کدام امراد از منظومه

  ....ي واحد با عنوان علوم اجتماعی جاي گیرد ؟ ومجموعه
خود از تعریف  ،اند که علوم اجتماعی در حدود یک صد سال پیشبرخی مدعی شده

ما در نخستین کنگره ": خویش و پاسخ به این سوال که علوم اجتماعی چیست، عاجز بوده است 
در پاریس برگزار شد، شاهد چنین  1900اوت سال  –ش علوم اجتماعی که در ژوئیه آموز

اي کنندگان به صورت غیر مترقبهآوري بودیم؛ زمانی که یکی از شرکتنمایش مفرح و شعف
موقعی را مطرح ساخت و باعث اضطراب و هیجانی همگانی گشت، چنین سوال نابهنگام و بی

سازي حد و مرزهاي این علوم کاري الم شد که معین و مشخصبندي و اعباالخره چنین جمع
و نه [ آنان تالش کردند که آن را تعریف کنند، ولی بیشتر از طریق سلبی . سخت و مشکل است

]یا نتوانست ارائه دهد[هیچ تعریفی از علوم اجتماعی ارائه نداد  1900ي سال کنگره .]ایجابی
)Hauser,1930: 22 .(  

شود که چگونه وضع فرق کرده و تعاریف متعدد و به راحتی مشاهده می ولی امروزه،
  : خوانیممختلفی از علوم اجتماعی ارائه شده است؛ در یکی از این تعاریف می

در  Grawitz, 1988: 332)(دهد مجموعه علومی که انسان را در اجتماع مورد مطالعه قرار می"
سی این علوم عبارت است از تجزیه و تحلیل اشکال موضوع اصلی و اسا": تعریف دیگر آمده است

ی که امروزه در سطح جهان شاهد هاي اجتماعی و نیز عمل اجتماعمختلف تشکیالت و سازمان
اما . اند و خواهند آمدکه در طول تاریخ و در آینده در پی هم آمدهها هستیم و یا اینزیستی آنهم

و اجتماعی صرف تحلیل روابط اجتماعی انتزاعی و بایستی توجه داشت که موضوع علوم انسانی 
نمایند و ها و افرادي که آن را زندگی کرده و تجربه میاي که جداي از انسانبه گونه،مجرد و مجزا

 ،به این ترتیب. گردند، نیستیا حتی احتماًال باعث تغییر و تحول در آن در خالل تجربه و عمل می
یابد؛ میان روابط جتماعی در میان دو قطب جاي گرفته و بسط میقلمرو و دامنه علوم انسانی و ا

اجتماعی گرفتار آمده در حصار و درون واقعیات مشترك و شکل جمعی آن از یک سو، و خود 
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ها و قیدهاي موجود در محیط و فضاي زیستی زندگی وي و نیز در تمام فرد، با لحاظ تمام محدودي
 ).Godelier,1982: 22(ماعی و سمبولیک او، از سوي دیگر اجت ،هاي مختلف مادياشکال فعالیت

تجزیه و تحلیل  "در نتیجه و بر اساس این تعریف، موضوع علوم اجتماعی عبارت خواهد بود از 
گیري و تولید و نیز تغییر و تحول زندگی اجتماعی انسان در اشکال و انواع فردي و شرایط شکل
  .")Ibid(اجتماعی آن 
واقعیت اجتماعی، بخش مهم دیگري از موضوع علوم اجتماعی است که با آن، ویل أتفسیر و ت

تر از علوم محض، نیروهاي اجتماعی و سیاسی را مورد مالحظه بسیار آشکارتر و مستقیم "این علوم 
گذارند و به همین دلیل و از سازند و بر آن اثر میدهد، نیروهایی که جوامع ما را میو مطالعه قرار می

لیل به صرف زمینه منظر موضوع مناقشات و مبارزاتی هستند که هیچگاه قابل تمدید و تق همین
] هاي علومها، اصول و داشتهشناسی و شناخت انتقادي ریشه، منطق، ارزشمعرفت[اپیستمولوژي  

  .)Ibid,p.24("نیستند، بلکه بیش و پیش از هر چیز ایدئولوژیک و سیاسی هستند 
بلکه بر عکس، در طول بیش از یک قرن و در  ،احد غیر متکثر نیستعلوم اجتماعی یک و

یکی پس از دیگري  ،هاي مختلف این علومها و تخصصرشته ،ي علوم اجتماعیدرون خانواده
همه این علوم در جست و جوي شناخت . اندو هر کدام از درون یکدیگر زاده شده و تولد یافته

در . انداجتماعی و تفسیر و تأویل واقعیت اجتماعی بودهمطالعه و تبیین امر  ،و فهم اجتماع
شناسی اجتماعی از سپس روان ،شودشناسی از فلسفه جدا میجامعه "روندي منطقی و تدریجی 

ي تخصصی گردد، از جانب دیگر؛ جمعیت شناسی تبدیل به یک رشتهشناسی منشعب میجامعه
"ي در حال چنین شدنی است گونه که اکنون شهرسازدرست همان ،شودمستقل می

)Grawitz,1984: 91 .(نبایستی فراموش کرد که از منظر اپیستمولوژیک  ،با این همه ) معرفت
ي مشخص و علوم مختلف و متفاوت اجتماعی، جملگی ابعاد گوناگون یک مجموعه ،)شناسانه 

توان یبه همین جهت نم .دهندواحد را مورد مطالعه و تحقیق و مورد بررسی قرار می
شناسی و یا یا تاریخ را منفک از اقتصاد و مردم ،شناسی را جداي از تاریخشناسی یا مردمجامعه

شناسی در نظر گرفت و شناسی و خصوصًا زیستشناسی و جامعهحتی فلسفه را بریده از زبان
  . تصور کرد

 ،اه به انزواهاي علوم اجتماعی هیچگها و تخصصاستقالل آغازین و درونی هر یک از رشته
عمًال باعث تعامل و تبادل مفهومی،  ،بلکه بر عکس .گرایی و خودنگري آنان منجر نشددرون

اطالعاتی و معرفتی گسترده و در نتیجه غنا و عمق بخشی هر چه بیشتر به مجموعه علوم 
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هاي نوآورانه، بیش از این تالش "به تعبیر برخی از متخصصین این حوزه،. اجتماعی گردید
متوجه  ،هاي مختلف علوم اجتماعی پیش رودکه به سمت تصادم و تعارض بین رشتهآن

به همین دلیل و این گونه است که اقتصاد میل به . گسترش قلمرو هر یک  از آنان گشت
شناسی شناسی و زیستشناسی به سوي جامعهروان ،کندشناسی و ریاضی پیدا میجمعیت

کند شناسی و آمار بسط پیدا میی هم در جهت اقتصاد، قومیابد، و خود جامعه شناسگسترش می
")Drouard,1983: 12.(  

اي بزرگ از ، علوم اجتماعی براي رسیدن به موقعیت کنونی و تشکیل خانوادهبه این ترتیب
هاي مختلف، راهی بس طوالنی را از خالل بیش از یک قرن پشت سر ها و تخصصرشته

ي پشت سرگذاشتن این روند در نتیجه .کندیجی را تجربه میگذاشته و تغییر و تحولی تدر
گراویتز به عنوان محقق مشهور فرانسوي . شودطوالنی است که این تطور و تکامل حاصل می

شناسی، شناسی، مردمجامعه":شمارد هاي این علوم را چنین بر میدر علوم اجتماعی، رشته
علوم سیاسی  ،شناسی، اقتصاد سیاسیرافیا، جمعیتشناسی اجتماعی، تاریخ، جغشناسی، روانقوم

  ).Grawitz, 1984: 93("و زبان شناسی 
هاي علوم اجتماعی، عبارت است از اي از رشتهبه این ترتیب؛ علوم سیاسی به عنوان رشته

ها و ي عمل سیاسی و نیز سازماني آن فهم سیاست و موضوع آن مطالعهعلمی که وظیفه
ها یعنی دولت، صوصًا بارزترین و بزرگترین تشکل سیاسی درمیان آنهاي سیاسی، ختشکل

هاي معطوف به قدرت و ي فعالیتروابط سیاسی موجود در جامعه و همین طور کلیه. باشدمی
لذا تجزیه و تحلیل اشکال و . سیاست افراد جامعه نیز بخشی دیگر از موضوع علم سیاست است

موضوع علم  ،در سطح فردي و چه در سطح اجتماعی ابعاد مختلف زندگی سیاسی انسان چه
تفسیر و تأویل واقعیت سیاسی که بخش قابل توجه و تأثیرگذاري از آن، . سیاست خواهد بود

باشد، از هاي ناشی از عمل و تعامل آنان میها و واکنشنیروهاي اجتماعی و سیاسی و کنش
و مبارزات سیاسی، که ریشه در مناقشات . شوددیگر اجزاي موضوع علم سیاست محسوب می

هاي مطالعاتی علم سیاست کند، قسمت دیگري از حوزهمباحث و مواضع ایدئولوژیک پیدا می
  .رودبه شمار می

الذکر در تعریف علوم سیاسی؛ الزم به یادآوري است که با توجه به برخی از نکات فوق
هاي زاده شده در دامن صصشناسی سیاسی به عنوان یکی دیگر از تخامروزه تعریف جامعه

به عبارت دیگر علوم سیاسی عالوه بر تقسیم به  .شودعلوم اجتماعی و علوم سیاسی محسوب می
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هاي دیگري ي خاص علم سیاست، شاهد زایشالملل، در درون رشتهعلم سیاست و روابط بین
یگري نظیر این سیاسی و موارد متعدد دسیاست تطبیقی، اندیشه ،شناسی سیاسینیز نظیر جامعه

الملِل علوم سیاسی هم قابل ي روابط بینها بوده است، اتفاقی که در درون شاخهتخصص
الملل، مطالعات اي، سیاست بینهایی نظیر مطالعات منطقهمشاهده و شمارش است، تخصص

  ...، مطالعات استراتژیک واروپایی
  

  سیاست و علم سیاست  - 2
شناسی، هاي مختلف علوم اجتماعی نظیر جامعهلوم از رشتهعلم سیاست در مقایسه با سایر ع

از ویژگی خاصی برخوردار است که ... شناسی و، روانشناسیشناسی، قومشناسی، جمعیتمردم
، درمردم است "جامعه  "شناسی موضوع این علم در جامعه. شودها مشاهده نمیدر سایر رشته

است که موضوع  "جمعیت  "شناسی، این تاست، در جمعی "مردم"شناسی، موضوع علم 
هاي علوم اجتماعی مراد و موضوع به این ترتیب در هر مورد از رشته.. .اصلی مطالعه است و

 "سیاست "اگر در علم سیاست نیز موضوع این علم را . مطالعه تقریبًا روشن و مشخص است
م سیاست به روشنی و آید که نخست خود سیاست چیست؟ مفهو، این مشکل پیش میبدانیم

هاي علوم اجتماعی به ذهن در سایر رشته.. .چه که از جامعه، مردم، جمعیت، قوم وعینیت آن
گردد، ي تعریفی از سیاست، خود آغاز مناقشه و اختالف میدوم، ارائه. شود، نیستمتبادر می

در » دوورژه موریس«چون چون عالوه بر این که تعریف واحدي از آن وجود ندارد، برخی هم
بینند، را می) مبارزه و همگونگی ) ( 9: 1386دوورژه، ("خداي دو چهره  ،تصویر ژانوس "آن 

لیدز، ( "هم به عنوان حرفه و هم به عنوان علم  "در حالی که در بسیاري از موارد سیاست 
اي است که در گردد و این همان ویژگی خاص و خصوصیت پیچیدهمطرح می) 21: 1377
  .خوردت و علم سیاست به چشم میسیاس

روریش، ( "ي علم به مثابه "و هم  "ي حرفه به مثابه "سیاست همیشه و در هر زمان هم 
مداران تکنولوژي سیاسی براي سیاست "برخی آن را یک . مطرح بوده است) 5: 1376

همین جهت از به . انددانستهمی) 21: 1377لیدز، ("هنر  "و برخی دیگر آن را یک ) 6همان،("
به عبارت دیگر؛ . اندشدهتفاوت قائل می "2سیاست نظري "و  1"سیاست عملی  "دیرباز بین 
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شده است و هم موضوع سیاست هم موضوع یک بحث آکادمیک و علم خاص محسوب می
ي زیاد موجود بین نظر و عمل، بین علم و حرفه، بین دانش و هنر و بین یک عمل و فن، و فاصله

فن، پرداختن به سیاست در صرف یکی از این دو حوزه و مقوله و یا احیاناً در هردوي  شناخت و
  .نموده استزمان سخت میآن را به طور هم

"فن و عمل حکومت بر جوامع انسانی  "فرانسوي، سیاست را   1که فرهنگ روبرتدر حالی
علمی  "،  آن را 2کند، فرهنگ انگلیسی مختصر آکسفوردتعریف می) 3: 1386دوورژه،(

داند که به شکل، تشکیالت و مدیریت یک دولت یا بخشی از یک دولت و مقررات ناظر بر می
و در این میان فرهنگ دیگري )  39: 1381تانسی، ("پردازد هاي دیگر میروابط آن با دولت

ه گونه کهمان. نامدمی) 3: 1386دوورژه،("ها علم حکومت بر کشور "آن را  3مثل لیتره
در . شود در تعریف نخست، سیاست به مثابه فن و عمل درنظر گرفته شده استمشاهده می

تعریف دوم، به مثابه علم انگاشته شده است و در تعریف سوم، تلفیقی از این دو؛ زیرا این 
فن و  "جانشین واژگان  "علم "ي که واژهتعریف با تعریف نخست فرق چندانی ندارد، اال این

رسد تعبیر و اطالق حکومت بر جوامع انسانی یا است، در حالی که به نظر میشده  "عمل 
اي که از علم و علوم مثًال در خورد تا به عبارات شناخته شدهها بیشتر به فن و عمل میکشور

در هر حال در این تعریف، هم . شناسی یا علم مردم شناسی موجود استتعریف علم جامعه
  .است و هم محتواي فن ي علم به کار رفتهواژه

به این ترتیب براي تعریف علم سیاست حتماً بایستی بین آن و تعریفی که به مثابه فن و حرفه 
یکی از اشکاالت و خطاهاي رایج در این . تمایز و تفاوت جدي قائل بود ،شوداز سیاست می

تفاوت بین سیاست  .ي فن استي علم با سیاست به مثابهزمینه، خلط بین تعریف سیاست به مثابه
سیاست در سخن . تفاوتی جدي و قابل توجه است 5مدارانو سیاست سیاست 4شناسانسیاست

انگیز و همان اندازه خطرناك ي جنگ هیجانسیاست تقریبًا به اندازه": گویدچرچیل که می
 ، همان)37: 1374رنی،("شوید ولی در سیاست بارها در جنگ تنها یک بار کشته می. است

، و )17: 1378منتل،("مداران در مبارزه بر سر قدرت است رقابت سیاست "سیاست در معناي 
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ي سیاست، علم مطالعه ": گویداین سیاست در معناي علم سیاست نیست و با تعریفی که می
داراي تفاوت ) 15: 1380استیویکلند و جانستون، ( "ها با اقتدار است ي بین آنها و رابطهانسان
  .ر و غیر قابل انکار استآشکا

 "از دیوید ایستیون، یا ) تانس، همان("ها تخصیص اقتدارآمیز ارزش "تعاریفی نظیر 
 ":گویداز کایتانو موسکا، یا تعریف نولی که می) 30: 1373عالم،("ها حکومت کردن بر انسان

یم قدرت دولت، و ، تحکهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با کسب قدرت دولتي آن فعالیتهمه
مبارزه براي  "و یا  "هنر استفاده از امکانات  "، یا )همان("استفاده از قدرت دولت همراه است 

برزگر و سرپرست سادات، : ك.همچنین ر(اند جملگی تعریف سیاست ،)همان("قدرت 
  . و نه تعریف علم سیاست) 34-32: 1389

علم سیاست به صورت یک نظام تجربی  ": گویددرتعریف علم سیاست، هارولد السول می
). 7-8: 1364دال، ("عبارت از مطالعه چگونگی شکل گرفتن قدرت و سهیم شدن در آن است 

ي سیاسی، هر ي قدرت است و حوزهعلم سیاست، مطالعه ": بر حسب تعریف شوراتس منتل
که مردم را مقید گیرد، یعنی در جایی وضعیتی را که در آن رابطه قدرت وجود دارد در بر می

حوزه سیاسی، هم چنین شرایطی . کرده، زیر سلطه گرفته یا مشمول این یا آن اقتدار کرده است
 ي ذهنی افراد،اي از ساختارها یا نهادها به جاي ارادهها مجموعهگیرد که در آنرا در بر می

ز علوم اجتماعی پل ژانت علم سیاست را آن بخشی ا). 18: 1378منتل،("کند مردم را مقید می
: 1373عالم،(کند هاي دولت و اصول حکومت بحث و بررسی میي بنیادداند که دربارهمی
بندي خود از علم سیاست، معتقد عبدالرحمن عالم پس از مرور تعاریف گوناگون در جمع). 26

ي آن شناخت منظم اصول و اي از آگاهی اجتماعی است که وظیفهعلم سیاست، رشته "است 
اعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهاي اجتماعی در داخل یک کشور، و روابط میان قو

خره سه تن از استادان آمریکایی و باال) 31همان،(". المللی استي بینها در عرصهدولت
توان علم سیاست را می ":انددر تعریف مشترکی چنین آورده) آندرسن و کریستول  ،رودي(

ها، اي از علوم اجتماع که مربوط به تئوري، سازمانا به عنوان رشتهبه عنوان علم دولت ی
البته عالوه بر رهیافت ).  23: 1368ابولحمد،("حکومت و اعمال دولت است، تعریف نمود 

ي مطالعه "سنتی در تعریف علم سیاست که در آن غلبه با دیدگاه حقوقی بوده و سخن از 
الملل ب سیاسی، نهادهاي اجرایی، اداري و حقوق بینمواردي هم چون نهادهاي دولتی، احزا

بوده است، در رهیافت هاي نوین که نوعاً رفتار گرایانه و کارکردگرایانه ) 22: 1377لیزر،("
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ده است و عالوه بر در نظر ، تأکید ش»توضیح روابط موجود در داخل سیستم سیاسی«باشد بر می
ي بازیگران و هاي خرد، مطالعهسیاست "مطالعه  سیاست به مثابه یک سیستم، تأکید برتن گرف

  ).همان("روندهاي سیاسی بوده است  
ي دولت و حکومت به عنوان مظهر و به این ترتیب علم سیاست، علمی مربوط به مطالعه

طور ترین گروه اجتماعی صاحب قدرت و همینمند و رسمی قدرت و نیز قويتجلی نظام
دن روابط قدرت بین این گروه اجتماعی از یک سو و علم چگونگی جریان یافتن و جاري ش

هاي اجتماعی مختلف، بین آنان و دولت و بررسی روابط قدرت در سطح اجتماع، بین گروه
الملل از سوي دیگر ي بینهاي مختلف در عرصهطور بین دولتحکومت و بالعکس و همین

  .باشدمی
دولت و حکومت بسنده نکرده و قدرت را امروزه علم سیاست به مطالعه قدرت موجود در  

روش در پرداختن دهد، هر چند که ایندر هر جا که یافت کند، مورد بررسی و مطالعه قرار می
شناسی سیاسی به عنوان یک رشته تخصصی از علم سیاست به قدرت، شیوه خاص مطالعه جامعه

 و روابط آن در سطوح پایین، تعمیم یافتگی قدرت و تأثیرگذاري آن از پایین به باال. باشدمی
هم چون اعمال آن از باال به پایین و روابط قدرت موجود بین باال و باال، جملگی موضوع علم 

ي قدرت است در هر جا که یافت شود یا اثري از خود بر علم سیاست مطالعه. سیاست هستند
نیست، بلکه  امروزه قدرت کاالي انحصاري موجود در جامعه سیاسی. جاي گذاشته باشد

. ي مدنی مشاهده کردتوان به وفور در سطوح مختلف جامعهدرجات مختلفی از قدرت را می
ي قدرت دولت در جامعه سیاسی برآیندي از روابط و تعامل قدرت از سطوح مختلف جامعه

.مدنی است
  

  علم سیاست در آمریکا و فرانسه ) ب
ل علم سیاست در آمریکا و فرانسه، به نظر تر از مسیر تحوبراي نائل آمدن به شناختی کامل

گیري و تطور این علم در هر یک از این ي شکلي تاریخچهرسد که عالوه بر مطالعهمی
کشورها، بررسی چگونگی تولد و تطور علوم اجتماعی به مفهوم عام نیز به عنوان مقدمه 

اي از محصوالت شتهباشد، چرا که علم سیاست در مفهوم امروزین آن محصول و رضروري می
اي برجسته و شاخص از علوم انسانی هاي خانواده بزرگ علوم اجتماعی به عنوان شاخهو رشته

  .شودقدیم محسوب می
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علوم اجتماعی در آمریکا و فرانسه - 1
آن چنان به هم مربوط و مرتبط هستند که ) از جمله فرانسه ( علوم اجتماعی آمریکا و اروپا 

هاي هجده و نوزده  با الهام ادعا کرد که علوم اجتماعی آمریکا در خالل قرن توان به راحتیمی
بالشک علوم . و تحت تأثیر آن شکل گرفته است) از جمله فرانسه ( از علوم اجتماعی اروپا 

هاي و ربع اول قرن بیست؛ یعنی از سال 19هاي ربع آخر قرن اجتماعی آمریکا  در خالل سال
در سایه و تحت تأثیر آشکار مدل تاریخی علوم اجتماعی آلمان  ،1929تا حدود سال  1970

ها به بعد، علوم اجتماعی آمریکا با پایان بخشیدن به این البته از این سال. بوده و شکل یافته است
هاي این علوم در ها و روشنفوذ و تأثیر به تدریج به سوي علوم طبیعی میل کرده و از یافته

اوج تأثیرپذیري علوم اجتماعی آمریکا از علوم طبیعی، . گیردخود بهره میمطالعات و تحقیقات 
شود؛ زمانی که الگوهاي کمی، ي پنجاه قرن بیستم نمایان میهاي دههها بعد یعنی در سالسال

هاي کارکردگرایانه و متدهاي رفتارگرایی جاي خود را باز کرده، ، روشهاي سیستمیکتحلیل
جا به بعد است که علوم اجتماعی آمریکا از این. یابدرواج و گسترش میبه شکوفایی رسیده و 

  .کند تا به عنوان یک علم تاریخیخود را بیشتر به عنوان علوم طبیعی نمایانده و معرفی می
گیري و تحول علوم اجتماعی در آمریکا، بایستی به براي فهم چرایی تفاوت آشکار شکل

ملت  "و "1استثناگرایی "ي داشت که مبتنی بر اسطوره ایدئولوژي ملی آمریکاییان توجه
این باور که آمریکا جایگاهی خاص و استثنایی در تاریخ دارد و به همین دلیل : است 2"برگزیده

این تلقی باعث تمایز . آمریکاییان بایستی راهی متفاوت از بقیه از جمله اروپاییان، طی کنند
. اي بر ابعاد مختلف زندگی آنان داشته استتعیین کنندهانگاري جدي در آمریکا گشته و آثار 

عالوه بر این، در موضوع مورد بحث یعنی تحول و تطور علوم اجتماعی در آمریکا، بایستی 
اي در هاي داخلی آمریکا داد که تأثیر تعیین کنندهجایگاه و اهمیت خاصی نیز به جنگ

  .اشته استي علوم اجتماعی در این کشور دگیري و توسعهجهت
که علوم اجتماعی آمریکا به مفهوم واقعی آن ظهور پیدا  1929تا  1870هاي در خالل سال
گرا یا هاي تاریخو روش3»گراییتاریخ«گیرد، ما شاهد نوعی گذر آشکار از کرده و شکل می

ن ي قابل توجه دیگر در اینکته. و تببینی هستیم 4ها و متدهاي تفسیريتاریخی به سوي روش
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هاي که آمریکاییان از همان ابتدا عنایت خاصی به جنبهسیر تحول عبارت است از این
اند، و درست گرایانه و سودگرایانه یا دستاوردهاي عملی و سودمندي این علوم نیز داشتهعمل

به همین جهت از همان آغاز؛ علوم اجتماعی آمریکا به علوم اداري گره خورده و از آن قابل 
ي سودمندبودن، به عبارت دیگر، علوم اجتماعی در شدن خود دائمًا دغدغه. گرددتفکیک نمی

مفید بودن، به درد بخور بودن  و کاربردي بودن را مدنظر داشته است، اهتمام به علوم اداري نیز 
هاي علوم براي فهم هر چه بهتر و دقیقتر ریشه. دقیقًا در همین راستا قابل فهم و تعبیر است

توان از مطالعه فلسفه اخالق این کشور چشم پوشی کرده و از آن آمریکا، قطعًا نمیاجتماعی 
به عبارت دیگر، فلسفه اخالق یکی از عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار در علوم . صرف نظر کرد

  . اجتماعی و به تبع علوم سیاسی، آمریکا بوده است
ي آمریکا در طول حیات خود هیچ نوع بر خالف آنچه که در اروپا اتفاق افتاد، چون جامعه

گاه سوسیالیسم به صورت یک ده و آن را تجربه نکرده است، هیچاز فئودالیسم را به خود ندی
به . نیروي اجتماعی و سیاسی و تأثیرگذار نتوانسته است در این جامعه شکل گرفته و رشد یابد

ونه مانع و رادعی و در فضایی گي آمریکا مستقیم و بدون هیچهمین جهت بوده است که جامعه
فقدان رقیب و مخالفت . ي دنیاي لیبرالیسم شده استاجماعی و تقریبًا غیر اختالفی وارد عرصه

ي آمریکا، نوعی لیبرالیسم ناب و اجماعی را در این جامعه جدي با لیبرالیسم حاکم بر جامعه
سازي، مسأله و رد که روند صنعتیتوان و نه باید فراموش یا کتمان کالبته نه می. رقم زده است

مشکل تضاد و مبارزه طبقاتی را به صورت دائم به عنوان یک خطر زنده نگه داشته است، یعنی 
سازي به حیات خود ادامه داده ي صنعتینوعی سوسیالیسم بالقوه به صورت همیشگی در سایه

تعیین کننده، موضوعی گاه نیروهاي چپ به عنوان نیروهاي اجتماعی و سیاسی است، ولی هیچ
  .براي علوم اجتماعی و علوم سیاسی آمریکا نبوده است

هاي لیبرالی متخصصین علوم اجتماعی آمریکا در سایه دو واقعیت مهم و به این ترتیب پاسخ
ي آمریکایی از یک سو و مشکله »استثتاگرایی«باور به نوعی: یردگکننده شکل میتعیین
گونه است که لیبرالیسم این. القوه دائمی سوسیالیسم از سوي دیگرهاي اجتماعی و تهدید بنزاع

ي آمریکا، علوم اجتماعی این کشور را نیز تحت خاص و خالصی عالوه بر حاکمیت بر جامعه
  .ي شدید خود داردتأثیر و سلطه

علوم اجتماعی اروپایی . تحول علوم اجتماعی در اروپا نیز به لیبرالیسم گره خورده بوده است
ولی شرایط خاص فرهنگی حاکم . باشد» علمی«نیز دائم در جست و جوي این بوده است که 



)36پیاپی (92پاییز،6شماره  ،سال دوماي راهبردي سیاست، ه پژوهش ي فصلنامه  20

کننده بوده  ها مؤثر و تعیینگیري و تحول علوم اجتماعی در آني شکلبر هر کشور در نحوه
هاي مختلف علوم اجتماعی، بسته به شرایط هر کشور اروپایی، از به همین دلیل رشته. است

علوم اجتماعی در اروپا در آمد و شد بین علوم . اصی برخوردار گشته استمأموریت سیاسی خ
مثالً در فرانسه عالوه بر تاریخ، . چه که آن را علوم طبیعی می نامیم، تطور یافته استانسانی و آن

. گرا و علوم اثباتی از نفوذ و تأثیرگذاري قابل توجهی برخوردار بوده استهاي فلسفه عقلرشته
گیري است که ما شاهد شکل» آگوست کنت«و » آلکسی دوتوکویل«ه، این از زمان با این هم

گیري علوم چه که در این میان اهمیت به سزاي آن در شکلآن. علوم اجتماعی در فرانسه هستیم
  .باشداین کشور می 1789اجتماعی در فرانسه غیر قابل انکار است، انقالب سال 

ه، این نکته کامًال روشن است که علوم اجتماعی رغم اختالفات بعدي پیش آمدعلی
بار دیگر بر . هاي هجده و نوزده تولد یافته استآمریکا تحت تأثیر علوم اجتماعی اروپایی قرن

چه که علوم اجتماعی امروز ایاالت متحده آمریکا را این نکته بایستی تأکید مجدد نمود که آن
آمریکایی است که هنوز که هنوز  "استثنا گرایی  "تحت نفوذ خود داشته و دارد باور به همان 

ي است عالوه بر علوم اجتماعی این کشور، زندگی سیاسی و اجتماعی آن را نیز تحت سلطه
  .خود دارد
آمریکایی در علوم اجتماعی عبارت بوده است از رسیدن به  »استثناگرایی«ي برجسته نتیجه

ي خود به نوبه "علم گرایی"رواج این نوع  ).Ross,1991(در این کشور  1"علم گرایی "نوعی 
نظارت  "و  "بینیقدرت پیش". دو محصول عینی براي علوم اجتماعی آمریکا در بر داشته است

گرایی عبارت بوده است از ترین اثر این علمترین و کاملهر چند که برجسته. تاریخ "و اداره
گرایانه و آماري براي گردآوري هاي کمیاي از فنون و روشحاکمیت و رواج مجموعه

انتخاب در «ها و امور نظیر ها به منظور دخل و تصرف در برخی از دادهاطالعات و تحلیل آن
تأثیرگذاري  ،گراگرایی در علوم اجتماعی اثباتاز دیگر نتایج این علم ...و» راي دادن«،»مصرف

هاي  ه است که فهم واقعیتدادن به نوعی زبان مشترك اصیل بودها و شکلعمیق بر ارزش
  ). 472همان،(ساخته است هاي مردم نیز ممکن میتاریخی را براي توده -اجتماعی

هاي تاریخی، اندیشمندان وقت علوم اجتماعی آمریکا را به هر چند که تعدادي از واقعیت
کرد، ولی حضور قوي و قدرتمند هاي اصلی کهن تاریخ غرب هدایت میسمت و سوي جریان

دئولوژي ملی آمریکایی، قانون اساسی آمریکا و فرهنگ تاریخی آمریکایی آنان را به سمت ای
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ي مستمر و ها در جست و جوي منابع تغذیهساخت، آني تغییرات تند و بنیادي رهنمود میادامه
اقتصادانان نئوکالسیک، . دائم علوم اجتماعی خود در داخل و ذیل تاریخ جدید خویش بودند

برداري کرده و در را یافتند که از علم فیزیک الگو چیز و هر کس پارادایم نوینی پیش از هر
شناسان و تعداد اقتصاددانان نهادگرا، اکثر جامعه. طبیعت و خصوصاً طبیعت انسان ریشه داشت

شناسان تحت تأثیر سرعت شتابان تغییرات و تحوالت و غیر قابل اعتماد قابل توجهی از سیاست
بودند، » متفاوت«هاي آمریکایی، در جست و جوي نوعی علم ودن کمال مطلوبو غیر ثابت ب

آورانه را ي جهان لیبرال در حال تغییر بوده و امکان نظارت و اداره فنعلمی که مبتنی بر تجربه
نگرانی از امکان کنترل جهان جدید در حال تغییر و عوامل متعددي نظیر دل. به آنان بدهد

گرایی، این ايگرفت و همین طور راحتی موجود در حرفهرت میهایی که صومقاومت
روش (گرایی ابزاري تحت نفوذ و تأثیر اثبات. گرایی سوق دادتحریکات علمی را به سوي علم

متخصصین علوم اجتماعی آمریکا وادار  ،)گراي علمی بر ساخته براي سطوح اصلی تحقیقاثبات
گرایی که به تدریج ا شدند، علوم اجتماعی طبیعتگربه تأسیس نوعی علوم اجتماعی طبیعت

  .خود تبدیل به هدف گشت
ي سی قرن بیستم میالدي یا به هاي دهههاي علوم اجتماعی امروزین آمریکا در سالریشه

 "که روابط بین ایدئولوژي ملی آمریکایی یعنی قابل ردیابی است، زمانی. م 1929طور مشخص 
ها ها آمریکاییدر این سال. احث علوم اجتماعی تغییر شکل دادآمریکایی و مب "استثناگرایی

در همین زمان . باور شایع خود را به تملک منافع و درآمدهاي بارور و سودمند از دست دادند
گرفته در شکلهاي علوم اجتماعی تخصصی گفتارهاي ملی و یافتهها و بود که گفتمان

گرایی گرایی و علمايسان حرفهست دادند و بدینها، زبان مشترك اصیل خود را ازددانشگاه
ي دهه. هاي ملی آمریکایی دور ساختندمباحث و گفتارهاي علوم اجتماعی را از کمال مطلوب

که بخش قابل توجهی از ها، از آنجاییدر این سال. ها بودسی مملو از منازعات و کشمکش
اي به بلوغ قابل قبولی هاي حرفهیبهاي مختلف فروکش کرد، نظم و ترتمنازعات بین رشته

ي خود اي بود، که به نوبهچه که باقی مانده و رشد یافت، منازعات درون رشتهاما آن. نائل آمد
منبع اصلی این منازعه چیزي جز مطلوب . زداي دامن میبه اختالفات عرضی بین رشته

  . گرایی پدید آمده نبودعلم
غیر قابل انکار عبارت است از نفوذ و تأثیر فراوان و گسترده ي قابل ذکر و در این میان نکته

در «: گونه که مشهور استهمان. هاي آن در سطح جهانیعلوم اجتماعی آمریکا و روش
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شناخت یک تأخیر براي جبران یا یک خأل ( ي علوم اجتماعی، دو مرجع در این زمینه توسعه
ه علوم محض و علوم طبیعی از یک سو، و ارجاع ب: نقش اساسی ایفا کردند) براي پر کردن

  .)(Drouarad, 1983: 15» ي آمریکا از سوي دیگرارجاع به ایاالت متحده
هاي العمر دانشکدهآموزش عالی اجتماعی رسماً در تیول مادام«برخالف فرانسه که در آن 

ل الزم ، علوم اجتماعی در آمریکا خیلی سریع به استقال)Hauser,1930: 144(» حقوق بود
هاي حقوق، انحصار آموزش علوم اجتماعی به در حالی که در فرانسه دانشکده. دست یافت

و ) Ibid , p,166(کردند پنهان نمی 1894- 95هاي  خود را در جریان تحقیقات سال
ي آمریکا هر علم هاي ادبیات سعی در برهم زدن این انحصار داشتند، در ایاالت متحدهدانشکده

به عالوه، رقابت ایجاد شده بین هریک از . مند بودماعی از آموزش خاص خود بهرهاز علوم اجت
ها هاي جدید پژوهشی خاص آني تحقیقات و ورود به عرصهاین علوم باعث گسترش دامنه

  .گردیده بود
پارادایم حاکم عبارت بود از حقوق ) 1861-65(قبل از جنگ داخلی  در ایاالت متحده 

) 1789-1857(و کنت ) 1806-73(گرایی صریح میل دلیل خبري از اثباتطبیعت و به همین 
گرایی سالخورده و بود که طبیعت) 1865-96(1ي طالییبرعکس، این در دوره. نبود

گرایی رایج شده، به تدریج باعث تضعیف مفهوم حقوق طبیعی گشته و به این ترتیب تاریخ
  .ید و چالش قرار داداصل حاکم استثناگرایی آمریکایی را مورد تهد

ي طالیی گسترش پیدا کرد، ولی نخستین نتایج هاي دورهبحران پدید آمده در خالل سال
خود را نشان داد، عبارت بود از تأسیس، استقرار  1880ي و اوائل دهه 1870هاي آن که در سال

ز دامن سنت هاي مستقل اهاي تاریخ سیاسی و اقتصاد سیاسی به عنوان رشتهو انشعاب گرایش
هاي ابتدایی صورت چه که بایستی بدان افزود عبارت است از تالشآن. کهن فلسفه اخالق

در این شرایط  بود که . شناسی بر اساس همان اصول و قواعدگرفته براي برقراري یک جامعه
علوم «چه که به عبارت صریح ي بیش از پیش بین خود و آندانان به تدریج شاهد فاصلهتاریخ

  .)Ross,1991,P.50 et 94(شد، بودندنامیده می» اجتماعی
گیري تداوم تحوالت تاریخی کالن؛ نظیر حرکت به سوي شناخت تاریخی مدرن و اوج

اي، باعث تولد نوعی الگوي تحول تدریجی آرام در علوم گرایی حرفهقدرت تخصص
ي علوم اجتماعی، شتهگراي گذتکامل –با فاصله گرفتن از الگوهاي تاریخی. اجتماعی گشت
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. یابدگرا آغاز شده و استمرار میي تصاعدي به سوي علوم اجتماعی تخصصییک روند توسعه
شناسان و شود و جامعهگرایی جدا میي تخصصی بود که از تاریخاقتصاد سیاسی نخستین رشته

در نتیجه . درت ورزندي این راه به این مهم مباتوانند با ادامهي بعد میشناسان هم دو دههسیاست
هاي میل نموده و نگرش 1گرایی به سمت تجددگراییهاي علوم اجتماعی، از تاریختمام حوزه

کننده، جاي خود را به روندهاي طبیعی، فرآیندهاي علمی و به عبارتی گراي مقاومت تاریخ
  . دهنددیگر به علوم کنترل اجتماعی می

  
  علوم سیاسی در آمریکا و فرانسه  - 2

ي علوم سیاسی در میان علوم انسانی و علوم اجتماعی، به نظر با توجه به ماهیت و سابقه
هایی است که از اخالق و فلسفه جدا رسید که علوم سیاسی در عصر جدید، از نخستین رشتهمی

به قول گراویتز باید . دهد، ولی با این همه آخرین بودي مستقلی را تشکیل میشده و رشته
ین تأخیر را متوجه پدر و مادر نامشروع این رشته؛ یعنی حقوق، فلسفه و تاریخ از یکمسئولیت ا

هاي متأخر از جمله علوم سیاسی ها نسبت به رشتهسو و احساس مالکیت افراطی که این رشته
  ).Grawitz,1984: 281(داشتند، از سوي دیگر دانست 

تحول این علم در فرانسه براي شناخته شدن البته علوم سیاسی در آمریکا، مشکالتی را که تولد و 
علوم سیاسی در آمریکا خیلی زود استقالل خود را . ي مستقل تجربه کرد، نداشتبه عنوان یک رشته

اعالم کرد، در حالی که این حرکت در فرانسه با تأخیر زیاد و با سرعت کم جریان پیدا کرد، درست 
  .شناسی طی شده بودته جامعهشبیه روند و سرنوشتی که قبل از آن براي رش

ي مردان عرصه "ي دولتی که باید توسط ي آمریکا از همان زمانی که ایدهدر ایاالت متحده
هدایت شود، به رسمیت شناخته شد، حق حضور در سیاست و دسترسی به آموزش  "عمومی

گر بیان این مهم. تبدیل گردید "ي شهروندان و متعلق به کلیه"حق همگانی"سیاسی، به یک 
بقاتی باشد، که یک نقش طجا عمل سیاسی بیش و پیش از آناین نکته اساسی است که در این

ها در آمریکاي قبل از جنگ به گونه بود که مشارکت سیاسی تودهاین. یک تصمیم فردي است
  ). Ibid,p.49(رسد منصه ظهور می

دهد که این آمریکا نشان میي مرور خط سیر تحول و تکامل علوم سیاسی در ایاالت متحده
ي در واقع با پذیرش ایده و نظریه. شودسیاسی متولد می -علم در بستر مطالعات تاریخی
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ها تالش کردند تا به ساختارهاي سنتی گرایی تاریخی توسط سیاست شناسان آمریکایی، آنواقع
ن همت خود را آنا. و حاکمیت مطالعات مربوط به قانون اساسی و حقوق عمومی پایان دهند

مصروف این نمودند که ببینند چگونه احزاب سیاسی، دولت مدنی و ساختار اداري موجود در 
  . نمایدي آمریکا عمل نموده و ایفاي نقش میزندگی سیاسی ایاالت متحده

ي خود تالش آن داشتند که شناسان آمریکایی نیز به نوبهدانان و تاریخدر این راستا، تاریخ
ي برخاسته از شرایط استثنایی گذشته آمریکا به سوي تی خویش را به قاعدهوفاداري سن

هاي آنان در جستجوي پایه. نیروهاي جدید منبعث از مدرنیته لیبرال در این کشور سوق دهند
هاي مدرن، اقتصادي و اجتماعی براي سیاست در آمریکا، با الزام خود به استفاده از روش

با این همه، آنان هنوز رویکرد . ل علوم سیاسی در آمریکا نمودندکمک شایانی به تولد و تحو
مسلط قبل از جنگ خود را مبنی بر ارجاع دادن دائمی اصول منحصر به فرد و استثنایی 

  . شان حفظ کرده بودندآمریکایی خویش به میراث انگلیسی گذشته
دانان و فتاده بود، تاریخشناسی نیز اتفاق اگونه که قبل از این براي اقتصاد و جامعههمان

هنوز تعداد . شناسان هم به شکافی که بین گذشته و آینده پدید آمده بود، اذعان داشتندسیاست
مند مسائل روز وجود داشت که در به دان معاصرگرا و دغدغهشناس تاریخی و تاریخزیادي سیاست

یط زمانی و مکانی اشتراك کارگیري روش فهم و تحلیل گذشته بر اساس لحاظ شواهد و قرائن مح
ي تجزیه و تحلیل، ترکیب و تفسیر قرار اینان آرزو و بناي آن داشتند که تاریخ را در بوته. نظر داشتند

شناسان فهم تاریخی ها نه باعث آن گشته بود که سیاستبه این ترتیب، تفکیک تخصص. دهند
ن حوداث سیاسی در عصر ترقی و هاي سیاسی را کنار بگذارند و نه تازگی و به روز بودپدیده

آلود و سازي فضاي چالشی، نزاعاما اشتیاق به آرام. پیشرفت موجب انقطاع از گذشته شده بود
شناسان را به هاي علمی، سیاستمندي و به کارگیري روشگرایانه مطالعات تاریخی با بهرهنسبی

آنان به تدریج به این . ي خویش بپردازندتکاپو واداشته بود که به بازاندیشی و بازبینی گرایش و رشته
شناسی  معرفی کنند سمت و سو میل پیدا کردند که خود را بیشتر به عنوان بخشی از ترکیبات جامعه

سان بدین. ي سنگین تاریخ و گرایشات تاریخی باقی بمانندچون گذشته در زیر سایهکه همتا این
هایی دسترسی پیدا کنند که بتوانند کار و قع به راهشناسان در جستجوي آن بودند که در واسیاست

  .)Ibid,p.297-98(محصول علمی خاص و مخصوص به خود را ارائه نمایند 
که در فرانسه آموزش حقوق از امیتاز و برتري خاصی برخوردار بود، در ایاالت در حالی

در فرانسه، این . د گشته بودمني آمریکا، این علوم سیاسی بود که از ارزش قابل توجهی بهرهمتحده
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هاي حقوق بودند که مواد درسی مربوط به علم سیاست را نیز در قالب رشته حقوق عمومی دانشکده
ي آمریکا علوم سیاسی خیلی زود از فلسفه و که در ایاالت متحدهکردند، در حالیتدریس می

  .علمی خود ادامه دادحقوق عمومی و تاریخ جدا گشته و به صورت یک رشته مستقل به حیات 
سایی تقریبًا از ابتداي شکل علوم سیاسی آمریکا، دو گرایش عمده در درون آن قابل شنا

به بعد یک گرایش تجربی که  1890و قضایی و سپس از سال سنت بزرگ تاریخی : بوده است
هاي یختار. گیردي بیست قرن بیستم به اوج رسیده و حتی راه افراط در پیش میهاي دههدر سال

شناسی آمریکا نیز شناسی و مردمذکر شده البته نقاط عطفی در تاریخ تحول و تطور جامعه
هاي چندي نیز قابل در درون این دو گرایش کالن تاریخی و تجربی، گام. شوندمحسوب می

ها یا رویکردهاي نهادي یا نهادگرایانه و گام گام اول عبارتست از داده: تفکیک و تمایز است
  ).Grawitz,1984: 289(شود شناسانه مربوط میها یا رویکردهاي روانبه داده دوم

، عمیقًا تدریس علم سیاست در فرانسه را تحت تأثیر قرار داده و 1945اصالحات سال 
به عنوان موسسات مجزا و مستقل از ) IEP(تأسیس انستیتوهاي مطالعات سیاسی . متحول ساخت

چه به لحاظ ساختاري و سازمانی و چه از نظر اداري و تدریس، هاي حقوق و ادبیات، دانشکده
با این حال، در حوزه . رودگام مهمی در راستاي تحول در علوم سیاسی فرانسه به شمار می

صورت گرفته و سازمان ) CNRS(پژوهشی که در چارچوب مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه 
 Robson1953-54,pp. 121-157(باقی ماند  یافته است، علوم سیاسی کماکان وابسته به حقوق

and Favre, 1989. p 331(.  
برخالف فرانسه، در ایاالت متحده آمریکا، از همان ابتداي قرن بیستم، علوم سیاسی به یکی 

، علوم سیاسی به عنوان یک 1900از سال : هاي آمریکا تبدیل گشتهاي اصلی دانشگاهاز بخش
هاي ایاالت متحده آمریکا نمود، به طور توسعه در اکثر دانشگاهي مستقل شروع به رشد و رشته

ي علوم سیاسی رشته) Ph.D(، میانگین تعداد دکتراهاي 1935-48هاي مثال در خالل سال
دهد و این یعنی اوج التحصیل در سال را نشان میهاي آمریکا رقم یکصد فارغدردانشگاه

  .کاگرایی در علوم سیاسی آمریاستقالل و تخصص
ي عمده ي آمریکا را به چهار دورهي علوم سیاسی در ایاالت متحدهچارلز مریام، توسعه

) 2،ها بیشتر قیاسی بودکه در آن بیشترین تکیه بر فلسفه و روش 1850تا سال ) 1: کندتقسیم می
) 3اي ظاهر و حاکم گشتند، هاي تاریخی و مقایسهکه بیشتر روشزمانی: 1900تا  1850از سال 
هاي گیري به روشاي که در آن مشاهده و سنجش و اندازهدوه: 1923تا سال  1900از سال 
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شناسانه به بعد که در آن مطالعات بالینی روان 1923از سال ) 4رایج و متداول تبدیل شدند، 
  .هاي سیاسی از جایگاه رو به رشد واالیی بر خوردار گشتپدیده

بود که سر برآورد،  1880ي هاي دههاسی آمریکا در سالتوان گفت که علوم سیدر واقع می
از آن زمان به بعد، دو . 2در دانشگاه کلمبیا تأسیس گردید 1که مدرسه علوم سیاسیزمانی

سنت بزرگ تاریخی و ":گرایش یا جریان در علوم سیاسی آمریکا از یکدیگر متمایز گردید
گرا که دوران اوج و حتی افراط خود را در به بعد، جریان تجربه 1890، از سال قضایی و سپس

ي تالقی هاي موازي با زمان تحول و نقطهها، زماناین تاریخ. کند تجربه می 1920سال 
  ).Grawitz, 1984 :289("آیدشناسی نیز به حساب میشناسی و مردمجامعه

شناسی عمالً جامعهي ي آمریکا رشد و توسعهدر ایاالت متحده": گویدمی» پیر فاور«گونه همان
گذاران شناسان، بنیانجامعه(هم زمان و مقارن با توسعه و تطور علوم سیاسی در این کشور بوده است 

شناسی ي جامعهموسسه "و  1865در سال  3"ي آمریکایی علوم اجتماعیموسسه "اصلی 
ي ، در ایاالت متحدهچه که در فرانسه اتفاق افتادبر خالف آن) اند بوده 1906در سال "4آمریکایی

یابد و از ي بین دو جنگ، قدرتمندانه رشد و توسعه میشناسی در فاصلهآمریکا، از یک سو جامعه
اي که همکاران فرانسوي آنان در مدت زمان سوي دیگر، جامعه شناسان آمریکایی از بدگمانی

شناسی آمریکایی جامعه. انداند، دور بودهطوالنی بعد از دورکهایم نسبت به تحلیل سیاسی داشته
ي شناسی، حداقل به اندازهاین جامعه. شناسی سیاسی نیز بوده استهمزمان و در بیشتر اوقات جامعه

گیري و تولد علوم خود علوم سیاسی نهادگراي آمریکایی آن زمان، بلکه بیشتر از آن، در شکل
  .), 1985:20Favre("کننده بوده است سیاسی امروزین آمریکا، مؤثر و تعیین

                                                                                                                                                                      
1. The School of Political Science

  :نقاط عطف مهم تاریخی سیر تحول علوم سیاسی در آمریکا.2
  ي علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیاتأسیس مدرسه: 1880
Political Science Quarterlyمعروف  ي آغاز به چاپ و انتشار مجله: 1886
  ی جان هاپکینزي تاریخی و سیاستأسیس دانشگاه و موسسه: 1887

(Johns Hopkins University and johns Hopkins Historical and Political Science Associstion)
  ) American Political Science Association(                    ي علوم سیاسی آمریکاتأسیس موسسه: 1903
American political science Review                                       ي معروف و معتبرانتشار مجله: 1906
  ي افکار عمومی و انجام نخستین نظر سنجیآغاز مطالعه: 1932
  ی انتخابات در علوم سیاسی آمریکاي علمآغاز مطالعه: 1945

3. The American Social Science
4. The American Sociological Association
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شناسی سیاسی آن، ، علوم سیاسی فرانسه، حداقل در شکل جامعه»فاورپیر «به اعتقاد 
دانان نه تنها انحصار آموزشی علوم سیاسی توانسته است رشد و توسعه یابد، چرا که حقوقنمی

اي هحقوق عمومی خود را به دانشکده.. .ي علوم اجتماعی را از آن خود می دانستندبلکه همه
حقوق تحمیل کرده بود و در پایان قرن نوزدهم زمانی که علوم سیاسی توانست براي مدتی هر 
چند کوتاه، نقش نردبان را براي حقوق عمومی بازي کند، ولی خیلی زود به حاشیه رانده شد 

")Ibid,p.33 .(ي مطالعاتی و تحقیقاتی بسیار وسیعی را براي خود تعریف حقوق عمومی حوزه
از . گرددي بسیار وسیعی از علوم اجتماعی و سیاسی مسلط میاي که بر حوزهبه گونه کند،می

از  2»گوستاولوبون«و  1»تارد«شناسان فرانسوي نظیر جانب دیگر، فقط تعداد کمی از جامعه
کردند و این یعنی تخصیص دادن بخشی از کارهاي علمی خود به موضوعات سیاسی دریغ نمی

اگر چه دورکهایم و ":به نظر فاور .  شناسی و علوم سیاسی فرانسهبین جامعهي زیاد وجود فاصله
شوند که یک روش مدرن بر مطالعات جامعه شناسانه حاکم کنند و به ها موفق میدورکهایمی
شوند، ولی هم اینان از درگیر شدن گذاران موفق یک رشته علمی واقعی شناخته میعنوان بنیان
نیم  "زنند و بدین ترتیب به صورت نهادي یک سی معاصر سر باز میي امور سیادر مطالعه
شناسی فرانسه از پذیرفتن نقش جامعه). Ibid,p.34(کند جدي را به نام خود ثبت می "شکست 

  .ورزدمادري براي علوم سیاسی این کشور امتناع می
هاي ادبیات شکدهدر دان "نکته دیگري که جا دارد به این واقعیت افزوده شود این است که 

گذاري در موضوعاتی که به علوم سیاسی شوند به سرمایههم فقط تعداد کمی از افراد حاضر می
در سال  "ي دولت ایده "ي اش دربارهمثل هانري میشل و پایان نامه. شود، بپردازندمربوط می

1895")Ibid (هاي دانشکده و این یعنی واگذاري کامل سرنوشت علوم سیاسی فرانسه به دست
  .حقوق و اساتید حقوق عمومی

گیري علوم سیاسی عمالً به انقالب فرانسه در ي شکلمی توان ادعا کرد که در فرانسه پروژه
هاي حقوق خیلی زود آموزش آن را به دست  ولی دانشکده "گردد، بر می 1789سال 

ي روند د براي ادامهگیرند، آموزش که براي آنان بازگشتی دوباره و کسب اعتباري مجدمی
ماند، امري که سان علوم سیاسی از هر نوع نوآوري باز میبدین. آمده استگذشته به حساب می

هاي متعدد و مکرر ، در طول یک قرن، تمام تالشبه این ترتیب. بایدادامه می 1950هاي تا سال
                                                                                                                                                                      
1. Tarde
2. Gustave Le Bon
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ي علمی ک رشتهي آموزشی و به عنوان یبراي شناساندن علوم سیاسی به عنوان یک رشته
سه » مادلین گراویتز«در پاسخ به چرایی این تأخیر ). Ibid("ماند نتیجه میثمر و بیمستقل بی

ثباتی هاي حقوق، تأخیر، عقب ماندگی و بیي دانشکدهمقاومت لجوجانه: کنددلیل را ذکر می
باالخره  دولت در امر سیاست داخلی، بر خالف پیشرفت  و پیشروي آن در سیاست خارجی و

  ).Grawitz,1985: 29(نامعین و نامطمئن ماندن دانش سیاسی
ي دوم قرن بیستم در روندي پرشتاب و که علوم سیاست فرانسه در نیمهرغم اینعلی

موریس «صعودي هویت خود را بازیافته و به اصالت خود باز می گردد، ولی بنا به آماري که 
ي علوم سیاسی با رشته حقوق و علوم قضایی ست فاصلهکند، هنوز که هنوز اارائه می» گودولیر

محقق در مرکز ملی تحقیقات علمی  60هاي حقوق و مدرس در دانشکده 1350: بسیار است
ها و موسسات بزرگ آموزش مدرس در دانشگاه 120و براي علوم سیاسی،  )CNRS(فرانسه

) CNRS(نسهعالی و به همین تعداد هم محقق در مرکز ملی تحقیقات علمی فرا
)Godelier,1982: 63 ( به این ترتیب برخی معتقدند که تاریخ واقعی علوم سیاسی فرانسه از

تأسیس گشته و یک تقویم  1ي آزاد علوم سیاسیآغاز می شود، زمانی که مدرسه 1871سال 
ر به اعتقاد پیر فاو. 2ي این رشته پیشنهاد شده و شروع می شودکاري و زمانی براي رشد و توسعه

                                                                                                                                                                      
1. L’Ecole Libre des Sciences Politiques

:مراجعه شود به.2
Philippe Braud , la science politique , paris. P.U.F. , 1982 , pp , 35-40 , and Pierre Favre in J. Lece 
, M.Grawitz , Traite’ de science Politique pp.28-40.

( L’Ecole Libre des Sciences Politiques)سی ي آزاد علوم سیاتأسیس مدرسه: 1871
( La Revue Anne’e Politique)"سال سیاسی  "ي انتشار مجله: 1875

  گیري یک رشته علمی دارد هایی که حکایت از شکلاي از نشانهاستقرار مجموعه: 1885- 95
(Revue Politique et Parlementaire)                               "سیاسی و پارلمانی  ي مجله "انتشار : 1894
  "حقوق عمومی و علوم سیاسی  ي انتشار مجله: 1894

(Revue du droit Public et de la Science Politique )
  ي آزاد علوم سیاسی به انستیتوي مطالعات سیاسی و بنیاد ملی علوم سیاسی تبدیل مدرسه: 1945

( Institut d, Etudes Plitiques)(Fondement National des Sciences Politiques )
( L’Association Francaise de Science Politique)         فرانسوي علوم سیاسی ي تأسیس موسسه: 1949
   Francaise de Science Politique)( La Revue                   ي فرانسوي علوم سیاسی انتشار مجله: 1951
  ي لیسانس حقوقکردن آموزش علوم سیاسی در دوره وارد: 1954

ي تحصیالت تکمیلی علوم سیاسی و تأسیس گروه نهادینه کردن علوم سیاسی با تأسیس دوره: 1956
  پژوهشی مستقل علوم سیاسی در بنیاد ملی علوم سیاسی فرانسه 

از حقوق عمومی  ي تربیت مدرس خاص علوم سیاسی که براي نخستین بار مستقلتأسیس دوره: 1971
  .شودتعریف می
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شود که فرانسه را از جنگی به تکوین و پیدایش علوم سیاسی فرانسه در نیم قرنی فراهم می ":
،1»امیل بوتمی«ي آزاد علوم سیاسی توسط تأسیس مدرسه) 1871(جنگی دیگر وارد می سازد، 

نماي سیاسی فرانسه غرب در جمهوري «با عنوان  2»آندره زیگفرید«و انتشار کتاب  1913
  .3»سوم

نخستین : گرددواقع تاریخ علوم سیاسی در فرانسه با دو موج سهمگین پیاپی ترسیم میدر 
تا  1871هاي ي نهایی خود را در چهل سالی که از آن سخن گفتیم یعنی بین سالموج گستره

کند، از تجربه می 1930- 35هاي کند، این موج نزول و افول خود را در سالپیدا می 1913
به اوج قدرت و توان  1943-56هاي شد و این موج در سالم متولد میاینجاست که موج دو

ي مستقل به طور قطعی گردد، این جاست که علوم سیاسی به عنوان یک رشتهخود نائل می
  .)Favre, 1989: 8-7("یابدنهادینه شده و تا امروز ادامه می

ي مختلف نسبتاً رحلهتوان سه مدر موج اول تحول و تطور علوم سیاسی در فرانسه، می
  :متوالی را از یکدیگر متمایز ساخت

ي علوم سیاسی به مثابه فلسفه اجتماعی؛ در این مرحله تحت عنوان ي اول یا مرحلهمرحله 
در سال  5از امیل آکوالس "4فلسفه علوم سیاسی "توان به آثاري نظیر می "سیاست علمی "

سیاست  "و  1885در سال   7از آلبرت رنارد6"ها، طبیعت و اهداف ریشه: دولت "،1877
  . اشاره کرد 1885در سال 9از لئون دونات  8"تجربی

حقوق  "در این مرحله : ي علوم سیاسی به مثابه حقوق عمومیي دوم یا مرحلهمرحله
چنان پرتوان که تالش اي آنکند، توسعهي قدرتمندي را تجربه میعمومی رشد و توسعه

ي خود سازد و یا حتی باالتر از آن، خود علوم سیاسی شود، یا یاسی را ضمیمهکند تا علوم سمی
                                                                                                                                                     

  هاي فرانسه ي لیسانس علوم سیاسی در دانشگاهتأسیس دوره: 1977
  فرانسه ) CNRS("مرکز ملی تحقیقات علمی  "تأسیس بخش خاص و مستقل علوم سیاسی در : 1983

1. Emile Boutmy
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ظرفیت حقوق عمومی در این مرحله . شناسی را نیز شامل گرددبه عبارتی کاملتر به تنهایی جامعه
هاي متعددي را به عاریت گرفته و زیر چتر خود قرار ها و گرایشاي است که رشتهبه گونه

). Ibid. p.68("دهد می
در این دوره ): 1890- 1910(شناسی جمعی و علوم سیاسی مرحله سوم یا مرحله روان 

 "کند، عناوینی نظیر گرایشی با عناوین گوناگون خود را در ذیل علوم سیاسی تعریف می
شناسی روان "، "3شناسی نژادهاروان"،"2شناسی اجتماعیروان "،"1شناسی جمعیروان
  ."6شناسی طبقاتروان "یا حتی  "5ها شناسی جمعیتوانر "،"4هاملت
7قوانین تقلید "اشاره کرد، خصوصاً کتاب » تارد«در این زمینه پیش از هر کس باید به آثار  

 1892در سال   9زیگهل  "8جمعیت مجرم "منتشر شد، کتاب  1890ایشان که در سال  "7تقلید
در سال   "10ها شناسانه تکامل ملتروانقوانین  "و دو کتاب گوستاو لوبون  با عناوین  1892
  .1895در سال  "11هاشناسی جمعیتروان "و   1894

ي ظهور علوم سیاسی در ، نخستین مرحله1910تا  1905هاي به تعبیري دیگر، در بین سال
هاي مختلف به خوبی از یکدیگر تفکیک شده و متمایز رشته. افتدفرانسه به طور کامل اتفاق می

در طول سی سال بعد . شناسی و علوم سیاسیفلسفه، حقوق عمومی، اقتصاد، جامعه :گردندمی
ي بین دو جنگ جهانی اول و دوم، به طور خاص فاصله. شودهمین روند به درستی تثبیت می

است که همه  1956تا  1943از . شودي گذار محسوب میبراي علوم سیاسی این کشور، دوره
جا به بعد است که موج دوم تکامل و بلوغ سیاسی فرانسه آغاز کند، از اینچیز تغییر می

هاي قرن بیستم، اردوگاه ي آمریکا تا نیمهدر ایاالت متحده). Grawitz.1985: 35-37(گرددمی
شد؛ تحقیقات دانشگاهی که بیشتر بر روي علوم سیاسی این کشور توسط دو قطب اداره می
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متمرکز بود و خارج از "2جرایی یا ساختار اداريهاي ادستگاه "و   "1حکومت "مطالعات 
ي ي سیاسی و تاریخ اندیشه، جریان دائمی و مستمر فلسفهدایره این دو محور مطالعاتی حاکم
ي وسیع ذیل مطالعات مربوط به حکومت، در واقع دامنه. دادسیاسی هم به حیات خود ادامه می

ر جریان بود؛ مطالعات مربوط به موسسات و مطالعات قانون اساسی، به معناي فرانسوي آن د
در مطالعات . نهادهاي سیاسی، نظام هاي سیاسی، انواع عمل سیاسی و اشکال رفتار سیاسی

هاي اداري، به تعبیر فرانسوي ي اعمال و درخواستهاي اجرایی نیز مطالعهمعطوف به دستگاه
گرایانه مشارکت کارمند هماي از تحقیقات که در آن محقق و گرفت؛ مجموعهآن صورت می

ابعادي ملی و گسترده به خود  1929این نوع از مطالعات و تحقیقات پس ازبحران . داشتند
  . گیردمی

هاي محبوب و مشهور در علوم سیاسی مدرن آمریکا عبارت است بالشک یکی از تخصص
مشاهده   3»سولهارولد ال«توان در آثار شناسانه که مظهر  و تجسم آن را میاز گرایش روان

شناسی  شناسی به صورت عام و کالن و رواني آمریکا روانامروزه در ایاالت متحده. کرد
شناسی اجتماعی به طور اخص و خرد، در اوج شکوفایی طور روانسیاسی به طور خاص و همین

شناسانه در حال گسترش روز افزون و هاي مطالعاتی روانحوزه. برندو رشد خود به سر می
  .ي بیش از پیش استتوسعه

شناسی ي اول و جامعهي آمریکا، علوم سیاسی همچون اقتصاد در مرحلهدر ایاالت متحده
هاي تعمیمی و همین تفسیري، روش –در جست جوي نظریات تشریحی  "در مرحله بعد از آن، 

  . "است ) Grawitz, p.290(هاي علمیطور الگوي
نفوذ و تسلط نظریات، الگو و  "علوم سیاسی فرانسه امروزه در » گراویتز«به اعتقاد  

] پارادایم مسلط[ هاي آمریکایی قطعی است، اما در کنار آن دسته از آثار علمی که از اینروش
توان از یک سو به آثار انتقادي فراوان و از سوي دیگر به آثاري اشاره کرد گیرد؛ میالهام می

  ".)Ibid.p.292(شوند ه و تولید میکه اساساً در فضایی متفاوت نگاشته شد
ي شصت قرن بیستم، علوم سیاسی فرانسه عالوه بر کار بر روي ي پنجاه، خصوصاً دههاز دهه

گردد، موضوعات متتنوع، بر روي تعدادي از این موضوعات به طور خاص متمرکز می
اهنماي با نقطه عزیمت کتاب ر(موضوعاتی نظیر زندگی سیاسی در فرانسه، احزاب سیاسی
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، انتخابات، افکار )ایشان 1951در این زمینه یعنی کتاب احزاب سیاسی » موریس دوورژه«
ها، بخش قابل توجهی از علوم سیاسی در این سال. ها و مکاتب سیاسیعمومی، ایدئولوژي

ي سه حوزه. دهدفرانسه  مطالعات نهادگرایانه را مسأله و محور اصلی کار علمی خود قرار می
نظام سیاسی، : گیرند، عبارتند ازتی که در این زمینه مورد اهتمام و توجه خاص قرار میتحقیقا

نظام احزاب یا نظام حزبی و روابط نیروهاي انتخاباتی شامل افکار عمومی، چگونگی 
تحت تأثیر . هاي انتخاباتیگیري، اثرپذیري و اثرگذاري آن و الگوهاي اظهار نظر و بیانشکل

ها از الملل نیز در خالل این سالي مطالعات روابط بین، حوزه»ون آرونریم«آثار مشهور 
ي سیاسی جایگاه همبستگی خود فلسفه و اندیشه. شودگسترش و شکوفایی خوبی برخوردار می

آموزش . ي اوج تطور و تکامل خود استامروز علوم سیاسی فرانسه در حال تجربه.  را داراست
به سه گروه موضوعی تقسیم شده است که البته کمتر با هم مرتبط علوم سیاسی امروزین فرانسه 

ي سیاسی؛ سپس نهادهاي سیاسی و تاریخ سیاسی و نخست تاریخ اندیشه و فلسفه: هستند
علوم سیاسی فرانسه در این روند رشد و توسعه از نقاط قوت و . شناسی سیاسیباالخره جامعه

شناسی سیاسی، هاي جامعهابل توجه در زمینهرشد ق ": هاي چندي نیز برخوردار استفرصت
هاي سیاسی ي اندیشههاي سیاسی و مطالعهي سیستمتحلیل اشکال دولت، مطالعه

")Godelier1982: 36 .(الملل و مسائل استراتژیک از رشد و هاي روابط بیندر عین حال رشته
. اندي کمتري برخوردار بودهتوسعه
  
گیري نتیجه

تحول و تکامل علم سیاست در هر یک ازجوامع، خصوصاً در چارچوب تحول و ي سیر مطالعه
گذارد که تطور علوم اجتماعی به مثابه بستر تولد این علم، قالب روشی قابل توجهی را در اختیار می

هاي موجود در توان عالوه بر فهم سرشت و سرنوشت و نیز رویکردها و گرایشبا کمک آن می
  .، به درك قابل قبولی از سیاست عملی در آن جامعه نیز دست یافتعلم سیاست آن جامعه

اگر تحول و تطور علوم اجتماعی نوین را وامدار غرب بدانیم، قطعًا دو جامعه از جوامع 
لذا هم مطالعه و تحلیل سیر . اند، آمریکا و فرانسهغربی در این زمینه پیشتاز و تأثیرگذارتر بوده

تواند مفید باشد و هم خصوصاً بررسی تحول و در این جوامع می تحول و تطور علوم اجتماعی
ي یکی از آخرین مولودهاي علوم اجتماعی جالب توجه و درس تطور علم سیاست به مثابه

  .باشدآفرین می
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هاي جدیدي را هاي علوم اجتماعی و استخراج تعریفی براي آن از این منظر افقرشته
دهد که در آن تجزیه و تحلیل اشکال و ابعاد مختلف می فراروي تعریف از علم سیاست قرار

زندگی سیاسی انسان، چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعی، به عنوان موضوع علم 
بر اساس این تعریف، تفسیر و تأویل واقعیت سیاسی که بخش قابل . شودسیاست تعریف می

هاي ناشی از تعامل و گاه تقابل ها و واکنشتوجهی از آن، نیروهاي اجتماعی و سیاسی و کنش
  .گیردي مطالعات علم سیاست قرار میباشد، در حوزهآنان می

اي از علوم اجتماعی، چگونگی تولد با تالش براي تعریف علم سیاست به مثابه رشته
تر شده و سیر تحول و تطور علم اي، قابل فهماي بین رشتهشناسی سیاسی به مثابه رشتهجامعه

بستر علوم اجتماعی و تولد موضوعات تخصصی در حوزه این علم به روشنی قابل  سیاست در
  .گرددتحلیل و درك می

هر چند که علوم اجتماعی و از جمله علوم سیاسی ماقبل قرن بیستم آمریکا تحت تأثیر علوم 
 هاي هجده و نوزده اروپا و از جمله فرانسه بوده است، ولی علوماجتماعی و علوم سیاسی قرن

  . اجتماعی و علوم سیاسی نوین در آمریکا تولد، تحول، تکامل و تطور یافته است
علوم سیاسی نوین آمریکا حداقل نیم قرن قبل از علوم سیاسی امروزین فرانسه در بستر 

به این دلیل تاریخی، . یابدشناسی شکل گرفته و قوام میي جامعهمطالعات تاریخی و با پشتوانه
شناسی و علوم اي در دامن جامعهاي بین رشتهناسی سیاسی به عنوان رشتهشخیلی زود جامعه

وز شدن علوم سیاسی آمریکا و رشد این گرایش باعث به ر. گرددسیاسی آمریکا متولد می
  .گرددها و نظریات مدرن و نوین میمندي آن از روشبهره

ي حقوق حقوق و رشته يي سنگین و انحصارطلبی دانشکدهکه در فرانسه، سایهدر حالی
هاي گاه و بی گاه گردد، تالشعمومی مانع از تولد به موقع علوم سیاسی نوین این کشور می

  . بردهاي ادبیات در زمینه پرداختن به امر سیاسی نیز ره به جایی نمیبرخی از محققین دانشکده
لعه خویش قرار شناسان، خود امر سیاسی را از موضوعات مطابر خالف آمریکا که جامعه

شناسان از چنین تمایل و گرایشی برخوردار نیستند و همین امر باعث دهند، در فرانسه جامعهمی
  .گرددشناسی سیاسی مدرن در فرانسه میتولد با تأخیر فراوان جامعه

امروزه علوم سیاسی فرانسه اگر چه از رشد قابل توجهی برخوردار گشته است، ولی در 
شود، هر چند که در مواردي تأثیر شدید علوم سیاسی آمریکا محسوب می موارد متعددي تحت

هاي سیاسی ي نظامچون تحلیل اشکال دولت و مطالعهشناسی سیاسی و مباحثی همنظیر جامعه
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الملل و ي روابط بینهاي رشتهاین فاصله کمتر شده است، ولی در خصوص مطالعات و تخصص
  . ئل استراتژیک این فاصله هنوز بسیار زیاد استاي و مسااز جمله مطالعات منطقه

ي مطالعاتی خود را به طور ي هفتاد قرن بیستم به بعد، علوم سیاسی فرانسه حوزهاز دهه
ي کامًال مستقل و جا اي که واقعاً به یک رشتهبخشد، به گونهجدي گسترش داده و تنوع می

ها و موضوعات پژوهشی  "مسأله"ی بر سر اي که در آن رقابت علمشود، رشتهافتاده تبدیل می
  .اي و کاربردي استعینی، اعم از بنیادین، توسعه

از اواخر قرن بیستم، سه رویکرد کالن در علوم سیاسی فرانسه به رقابت با  یکدیگر  
  :اندپرداخته

رویکرد نهادگرایانه که در قالبی سنتی به توضیح سیاست یا امر سیاسی در چارچوب علم  -1
  پردازد؛ست میسیا

بخشد یا به شناسانه که به طور روزافزونی به سیاست، ابعاد اجتماعی میرویکرد جامعه -2
عبارت بهتر با توجه روزافزون به ابعاد و ساختارهاي اجتماعی سیاست؛ امر، پدیده و عمل 

  دهد؛هاي اجتماعی آن مورد تحلیل و توضیح قرار میسیاسی را در بسترها و  زمینه
هاي سنتی نموده جایی سوالویکرد فلسفی که غالباً در چارچوبی انتقادي سعی در جابهر -3

کند تا روح و ابعاد جدیدي به مطالعات ها و مشکالت جدید، تالش میو با برجسته کردن مسأله
این حوزه بخشد، مشکالتی نظیر سوال از بنیادهاي علم سیاست، از فهم سیاسی، از اخالق 

).Ibid,p.40(قت یا امر حقیقی در سیاستسیاسی و از حقی
ي فرهنگ و تمدن غربی، وجود تعلق آمریکا و فرانسه به حوزهگونه که مشاهده شد، باهمان

سیر تحول و تطور علوم اجتماعی و علوم سیاسی در این دو جامعه بسیار متفاوت و متنوع بوده 
شود و در ات تاریخی متولد میي آمریکا علم سیاست از درون مطالعدر ایاالت متحده. است

نتیجه با راحتی و روانی بیشتري به عنوان یک رشته مستقل گسترش یافته، رشد کرده و تکامل 
ي آن بر سر ي حقوق و سنگینی سایهیابد، در حالی که در فرانسه خشکی و سختی رشتهمی

با وجود تولد . گرددیعلوم سیاسی این کشور مانع از استقالل به موقع و رشد و ترقی بعدي آن م
مندي این کشور از میراث آگوست کنت پدر بنیانگذار پوزیتیویسم در فرانسه و بهره

شناسی مدرن، اما در ایاالت متحده آمریکاست که از سال هاي ابتدایی قرن بیستم، جامعه
. ددگرگرایی به رویکرد غالب در علوم اجتماعی و علوم سیاسی تبدیل میگرایی و تجربهکمیت
ي ساختارها، نهادها، احزاب، هاي مطالعات تخصصی علوم سیاسی آمریکا نظیر مطالعهحوزه
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هاي اي وارد حوزهبا تأخیر چند دهه.. .هاي سیاسی وانتخابات، رفتار سیاسی، نظر سنجی
گردد، در حالی که البته فرانسه هم از برخی موضوعات مطالعاتی علوم سیاسی فرانسه می

  .خود بی بهره نبوده است مطالعاتی خاص
در صورتی که قرار باشد این مطالعه به سایر جوامع، از جمله جوامع غیر غربی تعمیم داده 
شود، محصول و نتایج جالب توجه و مفیدي را به همراه خواهد داشت؛ مثالً اگر در چنین قالبی 

اهد بود؟ یا اگر به سیر تحول و تطور علم سیاست در ایران پرداخته شود، ثمرات آن چه خو
احیاناً سیر تحول و تطور علم سیاست در ایران با کشورهایی نظیر ترکیه یا مصر و یا حتی هند به 
صورت تطبیقی مطالعه شود، دستاوردها و محصوالت آن چه خواهد شد؟ امید است با ادامه 

.هاي جدیدي فراروي علوم سیاسی ایران قرار گیردچنین مطالعاتی، افق
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  .علی معنوي، تهران، آگه
، »اي اي میان رشته علوم سیاسی پروژه«، )1389(سادات، سیدابراهیم،  برزگر، ابراهیم، سرپرست- 

  .21- 46، زمستان، صص 1ي اي در علوم انسانی، شماره ي مطالعات میان رشتهفصلنامه
  .ي هرمز همایون پور، تهران، نی ، ترجمهمقدمات سیاست، )1381(استیون،  ،تانسی- 
.ي حسین ظفریان، تهران، ظفریان ، ترجمهتجزیه وتحلیل جدید سیاست، )1364(دال، رابرت، - 
ي ابوالفضل قاضی، چاپ هفتم، تهران،  ترجمه ،صول سیاستا، )1386(موریس،  ،دوورژه- 

  . علمی و فرهنگی
تهران،  ،ي لیال سازگار ، ترجمهآشنایی با علم سیاست: حکومت ، )1374(رنی، آستین، - 

  .مرکز نشر دانشگاهیانتشارات 
  .ي ملک یحیی صالحی، تهران، سمت ، ترجمهسیاست به مثابه علم، )1376(ویلفرید، ،روریش- 
  .تهران، نی ،بنیادهاي علم سیاست، )1373(عبدالرحمن، عالم،- 
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  .تهران، عطا
ي ناصر ، ترجمه)درآمدي بر علم سیاست ( ساختارهاي قدرت ، )1378(منتل، شوارتس،-

.میزاده، تهران، مرکز اسناد و انقالب اسال جمال
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