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علوم سياسي از سال  1277که پايش به کشور ما باز شد تا زمان حاضر شاهد فراز و
نشيب فراوان بوده است .اين رشته در سال  1313در دانشگاه تهران ذيل رشته حقوق
قرار گرفت و بهدليل متأثر بودن از آن ،رنگ و بوي فرانسوي داشت .در فصلي ديگر،
اين سلطه از بين رفت و گرايشهاي اثباتگرايانه و انگلوساکسوني جايگزين شد .طبق
يک طبقهبندي ميتوان آسيبهاي مرتبط با اين رشته را به آسيبهاي مربوط به نظام
سياسي ـ اجتماعي (شامل عدم وجود راهبرد جامع ،ارتباط با گفتمان مسلط ،توسعه
ناکافي نهادهاي مدني علمي ،توهم استغنا از علوم سياسي ،ارتباط ناقص با دستگاههاي
اجرايي ،ابهام وحدت دو نهاد حوزه و دانش��گاه ،نابسندگي معيارها ،دستدوم بودن
علوم انساني و فرار نخبگان) ،آسيبهاي مربوط به انديشمندان (اعم از تحويل علوم
سياس��ي به علوم ديگر ،ابهام ارتباط سنت و تجدد ،رضايتبخش نبودن سطح دانش
سياس��ي اسالمي ،ابهام در بوميسازي ،ابهام در اسالميسازي ،ناکافي بودن مطالعات
بينارش��تهاي ،بحران روش ،آش��فتگي مفاهيم ،خودسانس��وري ،مردمي نبودن زبان و
ايدئولوژيک و سياس��تزده شدن علوم سياسي) و آسيبهاي مرتبط با دانشپژوهان
(شامل عدم تناسب با سطح دانشپژوهان و بحران کار) تقسيم نمود.
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مقدمه

در حاليکه تا قبل از سده نوزدهم واژه «سياست» کاربرد بيشتري داشت ،با اوج گرفتن
1

مکتب اثباتگرايي ،واژه «علوم سياس��ي» 2رواج بيشتري پيدا کرد .در حقيقت ،تأکيد بر

«علم» 3بودن سياست و همچنين سرايت دادن روشهاي علوم تجربي به علوم اجتماعي،

نوع نگاه به اين مجموعه علوم را تغيير داد .آلن بيرو دانش سياس��ت را ش��امل رشتههاي

گوناگون علوم سياسي از جمله تاريخ سياسي ،مطالعه عقايد سياسي ،انديشهها و نهادهاي
سياس��ي ،حقوق اداري ،حقوق اساسي و روابط بينالملل ميداند .موريس دوورژه معتقد

است اصطالح «علم سياست» در بين سالهاي  1859و  1872بهجاي «فلسفه سياست»

نشس��ت؛ و قبل از جنگ جهاني اول در دروس دانش��گاهي آمريکا و پس از جنگ جهاني
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دوم در دانش��گاههاي اروپا وارد ش��د (دوورژه .)40 :1362 ،در عصر جديد ،فلس��فه علم
جاي معرفتشناسي و کل دانش را گرفت؛ چون چيزي جز علم تجربي را قبول نداشتند.
بههمي��ن دلي��ل ،اثباتگرايان قائل به يک علم در قلمرو علوم طبيعي و انس��اني بودند .با

توجه به مجموعهاي بودن علوم سياسي ،امکان سخن گفتن از روشي واحد در آن وجود

ندارد« .علم يگانه» 4حلقه وين که ادعاي متحد کردن روشها را در کليه علوم داش��ت،

امروزه ،مورد نقادي هشيارانه مکاتب متأخرتر قرار گرفته است .البته ،ويکو در قرن هفدهم
ايده وحدت روش در علوم طبيعي و علوم انس��اني را زير س��ؤال برده بود .سپس ديلتاي،

به شکل مشخص روشهاي علوم انساني (گايست ويسن شافتن )5را در مقابل روشهاي
علوم طبيعي (ناتور ويس��ن ش��افتن )6ق��رار داد .واژه  scienceعالوه بر آنکه اس��م جمع

است ،ميتواند جمع بسته شود .پس ،هرچند اصطالح  political scienceرواج دارد ،اما

 political sciencesهم صحيح اس��ت .بههر حال« ،علوم سياس��ي» مجموعهاي از علوم

مربوط به سياست را با محوريت واحدي گرد هم آورده است .البته ،اين مسئله به آن معنا
نيس��ت که ضرورتاً علوم سياس��ي امروزه به رشته علمي 7مستقلي تبديل نشده باشد .اگر
ال پذيرفته
تا چند دهه قبل اختالف زيادي نسبت به اين مسئله وجود داشت ،امروزه کام ً
ش��ده که اين دانش به رش��ته علمي مستقلي تبديل شده است .اصطالح «علوم سياسي»
1. Politics
2. Political Science
3. Science
4. The Unified Science
5. Geistewissenschaften
6. Naturewissenschaften
7. Discipline

آسيبشناسي رشته علوم سياسي در ايران

در اروپاي قا رهاي زودتر از کشوري مانند انگلستان کاربرد پيدا کرد .هنوز هم در بسياري

از دانش��گاههاي بريتانيا از واژه  governmentبراي اين رشته استفاده ميشود (مارش و
اس��توکر .)24 :1378 ،ش��ايد دليل اين امر را بتوان در تحليلي بودن فلس��فه در آن ديار
جستوجو نمود .باز بههمين دليل است که رشتههايي همانند روابط بينالملل 1در اياالت

متحده و فلسفه سياسي در بريتانيا رشد بيشتري داشته است .به هر حال ،در اين مقاله،
به کليه دانشها و مطالعات سياسي 2نظر داريم .اين دانشها اعم از انديشههاي سياسي و
وجوه تجربي اين علوم است؛ و بنابراين ،به «علم» بهمعناي تجربي آن محدود نميشود.3

علم سياست در ايران از بدو تأسيس تا به امروز سه دوره را پشت سر گذاشته است:
 -از تأسيس مدرسه علوم سياسى تا دانشگاه تهران؛

 -از تأسيس دانشگاه تهران تا پايان دهه 1350؛
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 -از پيروزى انقالب اسالمى تاكنون.

آغاز ورود علم سياس��ت به ايران به س��ال  1277شمسى و به تأسيس مدرسه علوم

سياس��ى بازمىگردد .هدف اين مدرس��ه جنبه كاربردى داشت؛ و بنيانگذاران آن در پى

پرورش نيروى انس��انى بهمنظور اشتغال در دس��تگاه وزارت امور خارجه بودند .بههمين
دليل تا س��ال  1305مدرس��ه ،جزئى از وزارت خارجه بود و محتواى دروس آن را اغلب
سياست خارجى ،آموزش ديپلماسى و حقوق بينالملل تشكيل مىداد؛ و از آموزش مسائل

مربوط به حكومت و سياست ايران خبرى نبود .با كودتاى سوم اسفند  1299و بر سر كار

آمدن رضاخان فعاليت مدرس��ه متوقف ش��د؛ و بعد از مدتى در سال  1305مدرسه علوم

سياس��ى از وزارت خارجه جدا و با مدرس��ه عالى حقوق ادغام گرديد؛ و در سال  1313با
تأس��يس دانشگاه تهران همراه با مدرسه عالى تجارت ،جاى خود را به دانشكده حقوق و

علوم سياسى داد ،كه به قول حميد عنايت ،با اين وصف در راه رشد علوم سياسى چه در

دانشگاه و چه در ميان روشنفكران چندان مؤثر نبود .از طرفى ،سلطه نظام آموزش فرانسوى

موجب غلبه رويكرد حقوقى در مطالعه پديدههاى سياسى شده بود .لذا ،سياستپژوهان

ايرانى به جاى تحليل مس��ائل سياس��ى روز ،به حوزه ترجمه آثار خارجى روى آوردند .با
بازگش��ت تعداد بيش��ترى از دانشآموختگان علم سياست از غرب بىعالقگى به شناخت
1. International Relations
2. Political Studies

 .3ر .ک :س��يد صادق حقيقت ،روششناسي علوم سياسي ،ويراست دوم ،قم ،دانشگاه مفيد:1387 ،
.35-34
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فرهنگ خودى ويژگى عمده علم سياس��ت گرديد .ويژگىهاى علم سياست در دوره اول
عبارت است از :گرايشهاى محافظهكارانه ،پرهيز از تحليل مسائل سياسى ،غلبه رويكرد

حقوقى در مطالعات سياس��ى ،گرايش بهس��مت ترجمه آثار خارجى و گريز از پرداختن
به مس��ائل سياسى ايران و فرهنگ خودى .در دوره دوم ،سه رويداد مهم توانست موجب

بهبود نسبى وضعيت علم سياست گردد :رهايي علوم سياسى در دانشگاه تهران از سلطه

رشته حقوق ،خارج شدن رشته علم سياست از انحصار دانشگاه تهران و تقويت روشهاى
جامعهشناختى بهجاى رويكرد حقوقى.

1

در اين مقاله ،س��عي ميش��ود سيستم سياس��ي بهمثابه يک گفتمان در نظر گرفته و

جايگاه سياس��ت و رشته علوم سياسي بهمثابه موضوعات گفتماني به بحث کشيده شود.
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همچنين ،اس�لام سياسي گفتماني است که بهدليل برخورداري از دسترسي و اعتبار ،در
مقابل پادگفتمان تجدد مسلط شد.

آسيبشناس��ي نه تنها بهمعناي ناديده گرفتن نق��اط مثبت در موضوع مورد مطالعه

نيس��ت ،بلکه ميتواند زمينهس��از از بين بردن کمبودها و نواقص تلقي شود .با اين اميد و
با توجه به نکات مقدماتي فوق ،ميتوان به مهمترين آس��يبهاي علوم انس��اني در ايران

پرداخت .اين آس��يبها را ميتوان به آس��يبهاي مربوط به نظام سياس��ي ـ اجتماعي،
آسيبهاي مربوط به انديشمندان و آسيبهاي مربوط به دانشپژوهان تقسيم نمود .البته،
اين تقسيم شکل غالبي دارد؛ و بنابراين ،يک آسيب ممکن است به چند حوزه مربوط باشد.

الف .آسيبهاي مربوط به نظام سياسي ـ اجتماعي

پرداختن به آس��يبهاي رش��ته علوم سياسي جز با در نظر گرفتن آن در نظام سياسي ـ
اجتماعي امکان ندارد؛ چرا که بر اساس تفکر سيستمي ،اجزاي يک سيستم در ارتباط با

ديگر اجزا و کل سيستم ميباشند؛ و در تفکر نظاممند به اين گونه روابط بايد توجه نمود.

در نظريه سيستمي سعي ميشود مسائل مربوط به کليت نظام در اولويت قرار ميگيرد.

شايد ارسطو که سياست را اشرف علوم در نظر ميگرفت ،به اين مسئله توجه داشت که

سياست با کليت نظام سياسي ـ اجتماعي سروکار دارد .در مباحث توسعه ،بحث ديگري
وجود دارد که به ظاهر با بحث فوق مش��ابهت دارد :تقدم سياس��ت ،فرهنگ يا اقتصاد .در

 .1ر .ک :محمد باوى« ،وضعيت رش��ته علوم سياس��ى در ايران» فصلنامه علوم سياس��ى ،ش  ،3سال
اول (.)1377

آسيبشناسي رشته علوم سياسي در ايران

حاليکه مارکسيس��تها اولويت را بهاقتص��اد ميدهند ،نظريه گفتمان بهعنوان چارچوب

اين مقاله و نظريهپردازاني همانند ارنستو الکال و شنتال موف ،سياست را مقدم ميدانند.1

بهبيان ديگر ،تأثيري که سياست بر ديگر حوزهها دارد بهمراتب بيشتر از تأثيري است که
حوزهه��اي ديگر بر آن دارند .اولويت و تأثيرگذاري غير از اهميت و اولويت رتبي اس��ت.
پس ،چه بس��ا فرهنگ از اهميت بيش��تري برخوردار باشد ،اما اولويت در تأثير با سياست
ال منفي است:
باش��د .در ايران ،اما ،سياس��ي ش��دن بهمعناي ديگري نيز وجود دارد که ک ً
همه چيز بيش از حد سياس��ي شده اس��ت .علوم انساني و فرهنگ و اقتصاد هم سياسي

ش��دهاند؛ و با مس��ائل جناحي گره خوردهاند .الزمه جناحي و سياسيش��دن به اين معنا،
ناديده انگاشتن منافع ملي و انباشت سرمايههاي انساني و مادي است .نشانه و معيار اين
امر آن اس��ت که با عوض ش��دن دولت ،سياستهاي آموزشي و پژوهشي به شکل کلي و

در رشته علوم سياسي به شکل خاص ،تا اندازه زيادي عوض ميشود.

به هر حال ،با عنايت به مس��ائل فوق ،مهمترين آس��يبهاي علوم انساني که به نظام

سياسي ـ اجتماعي مربوط ميشوند عبارتاند از:

 .1ع�دم وج�ود راهبرد جامع :هر نظام بايد داراي برنامه بلندمدت راهبردي باش��د .س��ند

چش��مانداز اميدي را زنده کرد که بر اس��اس آن تکليف دانشي همانند علوم سياسي نيز
مش��خص ميش��د .در عين حال ،بهنظر ميرسد در اين سند ،جايگاه علوم انساني و علوم
سياسي به شکل دقيق مشخص نيست؛ و بنابراين نميدانيم در برنامه درازمدت ،ميانمدت

و کوتاهمدت بايد به چه اهداف مشخصي دست يابيم .ما نيازمند راهبردي جامع در دانش
سياسي هستيم ،به شکلي که هر دولتي بر سر کار آيد ،فارغ از سالئق سياسي خاص ،آن

راهبرد را دنبال کند؛ و در مجموع ،شاهد سياستي انباشتي در اين زمينه باشيم.

 .2ارتباط ناسازوار با گفتمان مسلط :قاعده اوليه آن است که يک رشته علمي در ارتباطي
هماهنگ با گفتمان سياس��ي حاکم ايفاي نقش نماي��د .اگر مبناي آن علم با مبناي اين
گفتمان ناس��ازوار باش��ند ،با نوعي آسيب روبرو ميشويم و بايد به شکلي آن را حل نمود.
گفتمان حاکم بر ايران اس�لامي را ميتوان «اس�لام سياس��ي» ناميد .اس�لام سياسي را

ميتوان به گفتماني تعريف کرد که بهضرورت تش��کيل حکومت بر اساس شريعت اعتقاد

دارد؛ و دال مرکزي 2خود را «حکومت اس�لامي» قرار داده اس��ت .اين ايدئولوژي سياسي
 .1حقيقت ،همان.555-554 :

2. Nodal Point
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با قرائتي تماماً سياس��ي از اس�لام ،در صدد تش��کيل حکومت اسالمي بر اساس شريعت

اس��ت .اين خواس��ته در دهه  20شمسي در ايران و تقريباً در همين زمان در برخي ديگر

از کش��ورهاي اسالمي ،مطرح ش��د .حضرت امام خميني بهعنوان برجستهترين رهبر اين
گفتمان ،از س��ال  1341در تقابل با رژيم شاهي قرار گرفت؛ و نظريه حکومت اسالمي را
در دوران تبعيد در نجف مطرح کرد .باالخره ،اس�لام سياس��ي در ايران در چالشي سخت

و طوالني ايدئولوژيهاي رقيب را پشت سر گذاشت؛ و با به زير کشيدن سلطنت پهلوي

قدرت و حکومت را در اختيار گرفت؛ و بهدليل در دس��ترس بودن 1و اعتبار 2به گفتمان
مسلط 3تبديل شد 4.در هر گفتمان و از جمله در گفتمان اسالم سياسي ،دانش با قدرت

مويرگي و شبکهاي عجين است؛ و بنابراين ،ارتباطي بيش از تعامل دارد .گفتمانها حقايق
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خاص خود را توليد و فاعل شناس��ا (سوژه) را مقهور ساختار ميکنند .رشد و تغيير علوم

سياس��ي در ايران بدون مس��لط (هژمون) شدن اسالم سياسي قابل فهم و تحليل نيست.

از يک طرف ،گفتمان اس�لام سياس��ي در پيوند با دانش خاصي توليد ش��ده است؛ و در

تقابل و غيريتسازي با دانش غربي ،نشانههاي خود را مفصلبندي 5و دانش ويژه خود را

بازتوليد ميکند .از س��ويي ديگر ،دانش سياس��ي تا اندازه زيادي به جهان متجدد وابسته
است؛ و آنچه به نام علوم سياسي در ايران داريم عمدتاً ترجمه آثار متفکران غربي است.

1.Aavailability
2. Credibility
3. Hegemonic

 .4در اين زمينه ،ر .ک :اسالم سياسي در ايران نوشته دکتر سيدمحمدعلي حسينيزاده (قم ،دانشگاه
مفيد .)1386 ،نويسنده در توضيح اين اثر چنين بيان کرده است« :در ميان نظريهها و چارچوبهايي
که براي بررسي ايدئولوژيهاي سياسي ارائه شدهاند نظريه گفتماني الکال و موف که از بسط نظريه
هژموني گرامشي و تحليل سازوکارهاي پيچيده قدرت در انديشه فوکو پديد آمده از قابليت بااليي
در تحليل فرآيند ظهور و افول گفتمانها و به عبارتي ايدئولوژيهاي سياس��ي برخوردار اس��ت .اين
کتاب کوش��يده اس��ت با تکيه بر اين نظريه فرآيند ظهور و استقرار اسالم سياسي در ايران را بررسي
کرده و عالوه بر اين ،چالشهاي پيش روي آن را تحليل کند .کاربرد اين نظريه مستلزم نوعي نگاه
فراگفتماني و نسبت ًا بيطرفانه در بررسي ايدئولوژيهاي سياسي است که مؤلف کوشيده است بدان
وفادار بماند .نگاه مذکور با خارج کردن محقق و خواننده از فضاي ايدئولوژي امکان انديشيدن دوباره
به آن را فراهم ميکند؛ و با قدسيتزدايي از ايدئولوژيها و حکومتها راه را بر نقد و بازسازي آنها
ميگش��ايد .اين نظريه از يک س��و تأکيد ميکند که اداره جامعه پيچيده کنوني جز با تکيه بر نظريهها
و گفتمانهاي سياس��ي امکانپذير نيست؛ و از سوي ديگر ،نقد و بازسازي دائمي را بهدليل خصلت
پويا و متحول جامعه معاصر براي تداوم هژموني گفتمانها و ايدئولوژيها ضروري ميشمارد .اسالم
سياسي همچون هر ايدئولوژي سياسي ديگر با چالشهاي متنوعي در حوزه نظر و عمل روبرو است»
(سيدمحمدعلي حسينيزاده« ،گفتمان اسالم سياسي» ،روزنامه اعتماد.)1387/9/16 ،
5. Articulation

آسيبشناسي رشته علوم سياسي در ايران

در راس��تاي حل اين ناس��ازه ،دو راهکار اسالميسازي و بوميسازي پيشنهاد شده ،که در

ادامه به آنها نيز خواهيم پرداخت.

 .3توسعه ناکافي نهادهاي مدني علمي :نهادهاي مدني واسط دولت و مردم هستند؛ و چون

در اعمال قدرت دولت بر مردم بهمثابه فيلتر عمل ميکنند؛ در تلطيف و دموکراتيک کردن

قدرت نقشي بهسزا دارند .بنابراين ،هر چه نهادهاي مدني توسعه بيشتري پيدا کنند ،آن

جامعه باثباتتر ارزيابي ميشود .هرچند نهادهاي مدني ،طبق تعريف ،مشروعيت خود را

از دولت اخذ نميکنند ،اما انتظار ميرود دولتها نيز بهنوبه خود مانعي در سر را ه توسعه

اين نهادها ايجاد ننمايند .علوم انساني به شکل عام و علوم سياسي به شکل خاص ،نيازمند

نهادهاي مدني خاص خود اس��ت .رشد انجمنهاي علمي دانشگاهي و حوزوي در سراسر
کش��ور در س��الهاي اخير را بايد به فال نيک گرفت؛ و شاهد کارآمدي هر چه بيشتر آنها

در زمينههاي مختلف بود.

 .4توهم اس�تغنا از علوم سياس�ي :در حقيقت ،هيچ دولت و نهادي از دستاوردهاي (علوم

انساني و) علوم سياسي بينياز نيست؛ اما گاه ممکن است اين توهم بهوجود آيد که بدون

تکيهزدن بر دس��تاوردهاي علوم سياس��ي و تخصص متخصصان اين حوزه ميتوان کشور

را اداره کرد .با اينكه مهمترين عنصر تمدنس��از علوم انس��اني است ،گاه دولتها بهدليل
درگير ش��دن در مس��ائل روزمره يا به داليل ديگر از نقش اين علوم غفلت ميکنند و به
مسائل معيشتي و زودگذر عطف نظر مينمايند .گاه نيز دولتها به شکل عملگرايانه 1و

نتيجهگرايانه سعي ميکنند بهجاي کار مبنايي و تخصصي ،صرفاً به نتايج حاصل از يک

عمل اکتفا کنند؛ در حاليکه عملگرايي نيز فلسفه و مباني خاص خود را دارد؛ و حتي بر
اساس همين مبنا نيز با تخصص انديشمندان بهتر ميتوان به اهداف موردنظر نزديک شد.

 .5ارتباط ناقص با دس�تگاههاي اجرايي :بين پيش��رفته بودن يک کشور و درجه همکاري
تکنندگان ارتباط مستقيم وجود دارد .بدون علت نيست
انديشمندان علوم انساني با حکوم 

که نطقهاي رؤساي جمهور کشورهاي پيشرفته توسط چند صد انديشمند علوم انساني
و علوم اجتماعي کنترل ميشود .در حاليکه انتظار ميرود فارغالتحصيالن علوم سياسي

در دس��تگاه ديپلماسي و نهادهاي مربوطه مشغول بهکار شوند ،رشته بسياري از شاغالن
اين گونه دستگاهها با نوع کاري که انجام ميدهند همخوان نيست .بهطور کلي ،پذيرش

دانش��جو در رش��تههاي مختلف بر اساس نياز يا بر اساس به کارگيري فارغالتحصيالن در

1. Pragmatistic
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نهادهاي مربوطه انجام نميش��ود .فارغالتحصيالن رشته علوم سياسي که روزبهروز رو به
افزايشاند ،انتظار جذب و همکاري در دس��تگاه ديپلماس��ي ،وزارت کشور ،صدا و سيما،
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران و ديگر نهادهاي مربوطه را دارند.

 .6ابهام وحدت دو نهاد حوزه و دانش�گاه :توس��عه علوم انس��اني و ارتباط علوم سياسي با
مطالعات ديني در ايران اس�لامي به وحدت دو نهاد حوزه و دانش��گاه گره خورده است؛ و

چون تاکنون تعريفي چندان مش��خص از «وحدت» حوزه و دانش��گاه بهدست داده نشده
(و يا الاقل تعريفي اجماعي و مش��خص توسط مس��ئوالن نظام اتخاذ نشده) ،اين امر نيز
در هالهاي از ابهام فرو رفته اس��ت .بهدرس��تي معلوم نيست که هر يک از اين دو نهاد چه

وظيفهاي بر عهده دارند؛ و چگونه در تعامل بههم ميبايس��ت علوم انس��اني را با توجه به
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آموزههاي ديني توس��عه دهند .نهاد حوزه و نهاد دانش��گاه نماينده دو گفتمان انديشهاي

در جمهوري اس�لامياند که ميتوانند در بهترين حالت با هم تعامل داش��ته باشند .علوم

سياس��ي (بهويژه با توجه به مطالعات اس�لامي) در اين زمان ،بيش از هر زمان ديگر ،نياز
به «توليد» دارد؛ امري که در ايران اسالمي که دولت مسئوليتهاي بزرگي برعهده دارد،

ميبايست از باال هدايت و توسط انديشمندان انجام شود.

 .7نابسندگي معيارها :علوم سياسي بهدليل انساني بودن ـ بر خالف علوم تجربي ـ بهخودي

خود معيارهاي کمي ،تجربي و چندان مشخصي ندارد .روشهاي هرمنوتيکي که به انسان
بودن انسان توجه دارند ،در مقابل روش تبيين علّي و آماري قرار دارد؛ چرا که هدف در

آن «فهم» 1و «تفهم» 2اس��ت ،نه صرف «تبيين» .3هدف تفسير ،فهمپذير ساختن فعل و
رفتار است ،يعني روشن کردن معناي آن عمل در نظامي از نهادها و تصويرهاي معنادار

فرهنگ��ي 4.روشه��اي تفهمي در مقاب��ل روشهاي تبييني قرار ميگيرن��د؛ چرا که اين

پيشفرض مس��لم گرفته ش��ده که رفتار و متن به شکلي هستند که بايد مورد تفهم قرار

گيرند .ريشه اين تفکيک به ويلهم ديلتاي برميگردد که روششناسي علوم طبيعي را از
روششناسي علوم فرهنگي علوم انساني جدا نمود.

هرچند بسياري از تعاريف ،روشها و سنجشها در علوم سياسي با ابهام روبرو هستند،
1. Understanding
2. Verestehen
3. Explanation

 .4دانيل ليتل ،تبيين در علوم اجتماعي (درآمدي به فلسفه علم االجتماع) ،ترجمه عبدالکريم سروش،
تهران ،صراط.116 :1373 ،

آسيبشناسي رشته علوم سياسي در ايران

اما اين امر مانع از اين نميشود که در حد مقدور آنها را تحديد کرد .انتظاري که از نظام
آموزش��ي ميرود اين است که تسهيالتي براي مشخص کردن عيار علوم انساني ،بيش از
ديگر دانشها ،تمهيد نمايد .بهطور مثال ،معيارها از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر تفاوت

ميکند .معموالً پاياننامههاي علوم انس��اني از ضوابط خاصي پيروي نميکند؛ و بعضاً به

گردآوري و رونويسي ديگر آثار محدود و سپس بايگاني ميشوند .با کمال تأسف« ،فروش
پاياننامه» پديدهاي است که اخيرا ً به شکل جدي با آن روبرو شدهايم.

 .8دس�تدوم بودن علوم سياس�ي :در اکثر کشورهاي جهان س��وم ،بر خالف کشورهاي
جهان اول ،علوم سياس��ي و علوم انساني دانش��ي دستدوم و به حاشيه رانده شده تلقي
ميشود .در ايران نيز ،تصميمهاي کالن حکومتي به شکلي بوده که مهندسي و پزشکي

را در صدر و علوم انساني را در ذيل نشانده است .تا حد زيادي اين مسئله به ميزان درآمد

در اين رشتهها بستگي دارد .شايد ريشه اين مسئله به دارالفنون برگردد که دانشجويان
با اس��تعداد را نخس��ت در پزشکي و بعد مهندس��ي پذيرش ميکردند؛ و در رتبه آخر ،به

علوم انساني توجه ميشد .از طرف ديگر ،به آموزش بهايي بيش از پژوهش داده ميشود؛
در حاليکه آموزش مقدمه پژوهش و پژوهش ش��رط ضروري توسعه تلقي ميشود .علوم

سياس��ي نه تنها از طرف نظام ،بلکه متأس��فانه از طرف برخي از اس��اتيد و دانشگاهها نيز

جدي گرفته نشده است .در برخي از دانشگاههاي درجه اول کشور ،تأکيدي بر برگزاري
تعداد جلسات مصوب وزارت علوم و پيروي از سرفصلها وجود ندارد.

 .9فرار نخبگان :طبق آمار رس��مي س��االنه بين  150تا  180هزار نخبه از کش��ور خارج
ميشوند 1.هرچند در ظاهر بهنظر ميرسد که مسئله فرار نخبگان تنها معلول عوامل باالست،

ولي بر آنها نيز تأثير ميگذارد .يکي از وظايف نظام حکومتي اين است که علل فرار مغزها و
کيفيت تعامل با نخبگان داخل و خارج را پيدا کند؛ و راهکارهايي متناسب با آن بينديشد.

 .1بر اس��اس گزارش جديد صندوق بينالمللي پول ،ايران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از
ميان  91کش��ور در حال توس��عه يا توسعه نيافته دنيا کس��ب کرده است .صندوق بينالمللي پول در
اين مورد گزارش داده است که ساالنه حدود  180هزار ايراني تحصيلکرده به اميد زندگي و يافتن
موقعيتهاي شغلي بهتر از کشور خارج ميشوند .اين صندوق بينالمللي در گزارش خود ميافزايد
که رقم خروج حدود  180هزار نخبه تحصيلکرده از ايران ،بهمعني خروج س��االنه  50ميليارد دالر
ارز از کش��ور اس��ت .طبق اين آمار هماکنون بيش از  250هزار مهندس و پزش��ک ايراني و بيش از
 170ه��زار ايران��ي با تحصيالت عاليه در آمريکا زندگي ميکنند و طبق آمار رس��مي اداره گذرنامه،
در س��ال  87روزانه  2/3نفر با مدرک دکترا 15 ،نفر با مدرک کارشناسيارش��د و  5475نفر با مدرک
کارشناسي از کشور مهاجرت کردهاند (عصر ايران 17 ،آبان .)1388
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ب .آسيبهاي مربوط به انديشمندان

هرچند آس��يبهاي حوزههاي مختلف با يکديگ��ر ارتباط دوجانبه و تعامل دارند ،اما چه
بس��ا بتوان برخي آس��يبها را از باب تغليب به يکس��و منتسب کرد .بهطور مثال ،موارد

زير ممکن اس��ت با کل سيس��تم اجتماعي ـ سياس��ي مرتبط باشند ،اما در درجه اول به

انديشمندان انتساب پيدا ميکنند.

 .1تحويل علوم سياسي به علوم ديگر :علوم سياسي از چند دهه قبل به شکل يک رشته

ال مجموعهاي از علوم همانند حقوق
علمي مستقل 1شناخته شده است؛ اما از آنجا که قب ً

سياس��ي ،جامعهشناسي سياسي و اقتصاد سياسي را شامل ميشد و نگاه مستقلي به آن
وجود نداش��ت ،هنوز ش��ائبه عدم استقالل آن در عمل وجود دارد .حميد عنايت در مقاله
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«وضعيت علوم اجتماعي در ايران» چنين مينويسد:

«از هنگامي که علوم سياس��ي ـ س��ال  1278هجري شمسي ـ بهعنوان يک رشته

دانش��گاهي در ايران ش��ناخته ش��د ،تا نيمه دهه  1340هجري شمسي (وقتي که
سيس��تم «واحدي» متداول آمريکا در دانشگاه تهران پياده شد) مطالعه و آموزش

علوم سياس��ي در ايران بهطور وس��يعي زير نفوذ شيوههاي آموزشي فرانسه بود .در

نتيجه ،مطالعات سياسي مختصري که در اين دوره طوالني در دانشگاه تهران انجام
گرف��ت ،عمدت��اً بهصورت مطالعات حقوقي بود و مقوالت و مفاهيم سياس��ي ،غالبا

از ديدگاه قضايي تبيين ميش��د...آميختگي مطالعات سياس��ي با مطالعات قضايي،
با تأس��يس دانش��کده حقوق دانشگاه تهران در سال  1314افزايش بيشتري يافت؛

زيرا آن دانش��کده بر رش��تههاي سياس��ت ،اقتصاد و حقوق اشتمال داشت؛ و علوم

سياس��ي بهعنوان يکي از سه رشته اختصاصي دانشکده حقوق ،صرفاً در سال آخر
دوره ليس��انس ارائه ميش��د؛ و بر تاريخ عقايد سياسي غرب ،حقوق اساسي ،حقوق

بينالملل��ي ،حق��وق اداري و تاريخ ديپلماس��ي تأکيد ميورزي��د .همه دروس اين
رشته مبناي اروپايي داشت؛ و استادان براي گنجانيدن مفاهيم اصلي در يک قالب
تاريخي که ش��امل نهادهاي جامعه ايراني هم باشد ،يا هيچ کوششي نميکردند يا

مساعي ناچيزي مبذول ميداشتند .تدريس تاريخ عقايد سياسي غرب هم هرگز از

عقاي��د ماکياولي فراتر نميرفت؛ حتي عقايد ماکياولي نيز بهندرت مورد بحث قرار
ميگرفت» (عنايت.)1373 ،

1. Discipline

آسيبشناسي رشته علوم سياسي در ايران

عنايت مينويس��د با اتخاذ تدريجي سيس��تم واحدي در اواسط دهه چهل و گسترش

دوره ليسانس و تأسيس دوره فوق ليسانس و دکتراي علوم سياسي ،علوم سياسي از تبعيت

مطالعات حقوقي آزاد شد و درسهاي مربوط به تاريخ عقايد سياسي از محدوده نظريات

ماکياول��ي فرات��ر رفت و حتي به عقايد مارکس و بع��د از آن تعميم يافت .بهنظر او ،علوم
سياسي ايران نسبت به ديگر رشتههاي علوم اجتماعي عقبماندهتر است .از ديدگاه وي،

در آسيبشناس��ي وضعيت عقبماندگي انديشه سياسي چند عامل را تأثير دارد :کمبود

استادان انديشه سياسي واجد شرايط و مجرب ،کميابي کتابهاي درسي در حوزه عقايد
سياس��ي ،عدم تسلط بسياري از دانشجويان ايراني به زبانهاي خارجي ،کمبود تحقيقات
درباره عقايد و نهادهاي اسالمي و تاريخ ايران و محدوديت تحقيقاتي درباره انديشه سياسي

ديگر کشورهاي اسالمي (عنايت.)319-323 :1374 ،

سيد جواد طباطبايي نيز معتقد است علوم سياسي در ايران بهنظريههاي جامعهشناسانه

(چپ) تحويل شده است .به اعتقاد وي:

«ما نميدانيم که علم سياس��ت در چه مناس��باتي و چه برشي از مناسبات اجتماع
ش��کل ميگيرد؛ و اين کنش و واکنش ميان افراد و ميان افراد و دولت و قدرت به

چه ترتيبي اس��ت .مهم اين اس��ت که مفاهيم جديد را از حوزههاي ديگر گرفته و

آنها را تنقيح کنيم تا بتوانيم در مورد مواد خودمان بهکار گيريم».1

 .2ابهام ارتباط دو گفتمان سنت و تجدد :علم به بشريت تعلق دارد؛ و مرز و بوم نميشناسد.

از طرف ديگر ،دانشي که در تمدن غربي به وجود آمد رنگ و بوي فرهنگ خاص خود را
دارد .دانش غربي هم مبناي اومانيستي 2و عرفيگرايانه 3دارد و گاه شائبه استعماري نيز

پيدا ميکند .از اينجاست که بنيادگرايي 4اساساً تجددستيز است؛ و گفتمان اسالم سياسي
(راديکال) هم روي خوش��ي به آن نشان نميدهد .البته بحث فناوري استثناست .انقالب

ايران که در تقابل با تجدد غربي شکل گرفت و ميشل فوکو را به اين اشتباه انداخت که
وجوه مش��ترکي با پسامدرنيس��م دارد (فوکو ،)1386 ،در واقع به سنتهاي ماقبل مدرن

رجوع کرد .فوکو که خود در سالهاي انقالب در ايران حضور داشت ،جنبههاي ضدتجدد
 .1سيدجواد طباطبايي« ،مباني علم سياست در ايران روشن نيست»،

http://www.lakzaee.com/index.php?option=com_content&task=view&id=646&Itemid=60
2. Humanistic
3. Secularist
4. Fundamentalism
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انقالب اسالمي را از نزديک درک کرد؛ و به اين نتيجه رسيد که ماهيتي پسامدرن دارد؛
غافل از آنکه انقالب اس�لامي رؤياي حکومت نبوي را در س��ر ميپروراند؛ و بدين جهت

جهتي در عکس روند تجدد ميپيمايد (حقيقت.)1388 ،

انديش��مندان زيادي بر ضرورت ايجاد همنهاد بين دو گفتمان س��نت و تجدد تأکيد

کردهاند ،هرچند کمتر به نتايج روش��ني در اين باب اش��اره نمودهاند .مفروض ايشان اين
نکته مهم و زيربنايي اس��ت که نه به ش��کل کلي ميتوان از س��نت و دين دس��ت شست

و نه ميتوان نس��بت به دس��تاوردهاي دانش جديد بيتوجه بود .توسعه بدون شناخت و
نقادي تجدد بهدست نميآيد .واقعيت آن است که علوم دانشگاهي در رشتههاي مختلف

و در علوم سياس��ي ،تا اندازه زيادي وامدار تمدن غرب هس��تند .پس اگر بناست دانشگاه

64

و اين رشتهها را داشته باشيم ،نميتوانيم بين خود و دنياي متجدد ديواري بکشيم تا از

خطرات احتمالي آن مصون بمانيم .يکي از علل عدم وجود دانشگاههاي ايران در چند صد
دانشگاه برتر دنيا ،ميتواند ارتباط ناقص با دنياي بيرون و نداشتن پژوهشهاي استاندارد

(و يا منعکس نشدن آنها در سطح جهاني) باشد .علوم سياسي در کشور اسالمي هرچند
ممکن اس��ت با دانش غربي نس��بتي برقرار کند ،اما از س��ويي با دانش اسالمي (همانند

فلس��فه سياسي اس�لامي و فقه سياسي) نيز در ارتباط اس��ت؛ عالوه بر آنکه به هر حال
در ظرف و محيطي اس�لامي بايد متحقق شود .تکيه بر سنتهاي پيشين ،فاصله گرفتن

از تجدد و احس��اس اس��تغناي از آن و قائل ش��دن به مرز بين خود و ديگري 1سبب شد

اختالف يا عدم اشتراک زباني با دنياي متجدد روز به روز بيشتر شود .اين وضع به کافي
و وافي نبودن س��طح علوم سياس��ي در ايران منجر ميشود .در بند بعد ،همين مسئله را

در خصوص دانش سياسي اسالمي بررسي مينمائيم.

 .3رضايت بخش نبودن سطح دانش سياسي اسالمي :مطالعات سياسي اسالمي اعم است

از دانش سياس��ي با گرايش تجربي ،فلس��فه سياس��ي 2و فقه سياسي .3دو دانش اخير که

با عنوان «انديش��ه سياس��ي» 4شناخته ميش��ود ،از اهميت خاصي برخوردارند .در اکثر

دانش��گاههاي پيشرفته دنيا ،فلسفه سياس��ي زيرمجموعه رشته فلسفه است؛ در حاليکه
در ايران زيرمجموعه علوم سياسي ميباشد .قرار گرفتن فلسفه سياسي تحت فلسفه هم

1. Other
2. Political Philosophy
)3. Political Fiqh (Jurisprudence
4. Political Thought
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فلسفه را از آسمان به زمين ميکشد و هم به فلسفه سياسي غناي بيشتري ميبخشد.

فلسفه سياسي ،بهعنوان رشته مستقل سياسي که از وحي بينياز است ،در عالم اسالمي

از کندي ش��روع ش��د؛ در فارابي به اوج خود رس��يد؛ و از آن زمان به بعد سيري نزولي را
طي کرده است .سيد جواد طباطبايي حضيض زوال انديشه سياسي در ايران را در خواجه

نصير و مالهادي سبزواري و مانند وي ميبيند .به عقيده وي ،هرچند انديشه سياسي با
حکمت متعاليه تحرک مختصري پيدا کرد ،ولي ديري نپاييد که دوباره سير نزولي خود

را طي نمود (طباطبايي .)1377 ،آنچه مشخص است اين است که در حال حاضر فلسفه
سياس��ي در عالم اس�لام و بهخصوص در ايران ،از رونق خاصي برخوردار نيس��ت؛ و کمتر

کسي را ميتوان سراغ گرفت به شکل تخصصي در اين حوزه کار کند.

ب��ه تعبي��ر جرجاني« ،فقه در لغت بهمعناى فهم مقص��ود گوينده از طريق كالم او را

گويند؛ و در اصطالح ،عبارت اس��ت از علم به احكام ش��رعى عملى كه از ادله تفصيلى آن

كسب مىشود» ( 1306هـ  .ق .)72 :ابونصر محمد فارابى ،نيز فقه را به علمى كه بهوسيله
آن مىتوان از معلومات شرعى ،مجهوالت را استنباط نمود ،تعريف مىكند:

«فقه صناعتي اس��ت که بهواسطه آن انس��ان ميتواند حکم چيزهايي که در شريعت

مشخص نشده را از طريق احکام مشخص و در راستاي هدفي که واضع شريعت قرار داده،

استنباط نمايد1931( ».م.)69 :

فارابى ،نياز به صناعت فقه را در صورت فقدان رئيس اول و ائمه ابرار كه ملوك حقيقى

هستند ،ناگزير مىداند؛ و آن را به دو بخش آرا و افعال تقسيم مىكند (1968م.)46-47 :

وى كه ش��رع را قرينه عقل و دين را ش��بيه فلس��فه مىداند ،به علم مدنى عامى نظر دارد

كه از دو گفتمان فقه مدنى و فلس��فه مدنى تش��كيل مىشود .احتماالً اين تقسيم دوگانه،

مبناى تقس��يم سهگانه اروين روزنتال( 1فلسفه سياسى ،فقهسياسى يا شريعتنامهنويسى

و اندرزنامهنويسى يا آينهشاهى) قرار گرفت (روزنتال1962 ،م .)62-84 :وظيفه علم فقه،

کشف حکم يا دستورالعمل هر حادثه در زندگى انسان است؛ و موضوع آن ،احكام شرعى

و يا وظايف عملى از نظر استنباط از ادله مىباشد .فقه ،در معناى عام خود ،مساوى با دين

است؛ و به دو قسم فقهاكبر و فقه اصغر تقسيم مىشود .منابع فقه ،عبارت است از :كتاب،

سنت ،عقل و اجماع .درباره اجماع گفتهاند :اجماع منقول حجت نيست؛ و اجماع محصل
هم حاصل نميشود (منقوله ليس بحجه ومحصلّه اليحصل) .مستقالت عقليه ،نيز در فقه

1. Erwin I. J Rosenthal.
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س��نتى به چند مثال همانند حس��ن عدالت و قبح ظلم محدود شده است .پس منابع فقه

س��نتي بيشتر بر كتاب و سنت تمركز دارد .فقه اسالمى به حسب مضافاليه خود ،ممکن

است به بخشهاى زير تقسيم شود :فقه عبادى ،فقه احوال شخصيه ،فقه معامالت و عقود
و ايقاعات ،فقه اخالق ،فقه سياس��ت ،فقه صنعت ،فقه روابط بينالملل ،فقه جهاد و دفاع،
فقه حقوق و فقه قضا .بخشى از مسائل فقهى با سياست ،به شکل مستقيم يا غيرمستقيم،

ارتباط دارد .برخى از مس��ائل فقهى در ذات خود سياس��ىاند (همانند واليت و جهاد)؛ و

برخى ديگر (همانند عقود و قضا) به شکل غيرمستقيم با مسائل سياسى مرتبط مىشوند.

قدماي ش��يعه به طرح مس��ائل فقهسياس��ى بهطور پراكنده در ابواب مختلف فقه ،همانند

جهاد ،مكاسب ،واليات ،قضاء ،امر به معروف و نهى از منكر ،حسبه ،حدود ،ديات و قصاص،
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اكتفا كردهاند .كتابهاى احكام السلطانيه اهل سنت هم شامل مباحث سياسى و هم شامل
ن چنين تعريف ميکند:
مباحث حقوقى و اقتصادى مىباشد .عميدزنجانى فقهسياسى را اي 

«فقهسياسى اسالم عنوانى است كه امروز ما بر كليه مباحثى كه در زمينههاى فوق

[جهاد ،امر بهمعروف و نهى از منكر ،حسبه ،خراج ،فىء ،اموال ،احكام سلطانى ،واليات

و بهويژه واليت فقيه] در فقه اسالم مطرح بود ،اطالق مىكنيم» (عميدزنجانى ،جلد
اول« )19 :1367 ،در فقه ،مباحثى تحت عنوان جهاد ،امر بهمعروف و نهى از منكر،

حس��به ،امامت و خالفت ،نصب امرا و قضات ،مأمورين جمعآورى وجوهات شرعيه،

مؤلفه قلوبهم ،دعوت به اس�لام ،جمعه و جماعات ،آداب خطبهها و برگزارى مراسم

عي��د ،صل��ح و قرارداد با دولتهاى ديگر ،تولى و تبري ،همكارى با حاكمان و نظاير

آن ،بهطور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم ،مطرح شده اس��ت؛ كه به آنها احكام سلطانيه
يا فقهسياس��ى گفته مىشود .به اين ترتيب ،فقهسياسى شامل آن دسته از مباحث

حقوقى مىش��ود كه تحت عناوينى چون حقوق اساسى و حقوق بينالملل و نظاير
آن مطرح مىگردد( ».عميدزنجانى ،جلد دوم.)41 :1367 ،

همانگونه كه مشاهده مىشود ،اوالً برخى از اين بحثها ،رابطه غيرمستقيم با مسائل

سياسى دارند؛ ثانياً همانطور كه وي توضيح داده (عميدزنجانى ،جلد دوم،)42 :1367 ،

احكام س��لطانيه در فقه اهل س��نت ،دايره گستردهترى نسبت به فقهسياسى شيعه دارد؛
چرا که آنها زودتر از شيعه با مسئله حکومت درگير بودهاند.

ابوالفضل شكورى نيز فقهسياسى را به شكل زير تعريف مىكند:

«فقهسياس��ى اس�لام ،مجموعه قواعد و اصول فقهى و حقوقى اس��ت كه عهدهدار

آسيبشناسي رشته علوم سياسي در ايران

تنظي��م روابط مس��لمين با خودش��ان و ملل غيرمس��لمان عالم بر اس��اس مبانى

قس��ط و ع��دل بوده؛ و تحقق ف�لاح و آزادى و عدالت را منحصرا ً در س��ايه توحيد
ال دو قسمت و بخش عمده پيدا مىكند:
عملى مىداند .لذا فقهسياسى عم ً

1ـ اصول و قواعد مربوط به سياست داخلى و تنظيم روابط درونامتى جامعه اسالمى؛
2ـ اصول و قواعد مربوط به سياس��ت خارج��ى و تنظيم روابط بينالملل و جهانى
اسالم( ».شكورى.)71-72 :1361 ،

فقهسياسى را اگر به شكل پسينى تعريف كنيم ،بايد به بحثهاى بيان شده در ابواب

يادش��ده (مثل جهاد و امر بهمعروف) اش��اره نماييم؛ اما اگر توجه به مستحدثات و مسائل
جديد نيز داش��ته باش��يم بايد آن را به دانشى كه وظيفه مكلف را در برابر هرگونه مسئله

سياسى تعيين مىكند ،تعريف كنيم .بر اين اساس ،ممكن است مسئلهاى در فقه سنتى

به شکل صريح مطرح نشده باشد؛ اما فقيه با استفاده از ابزارهاى استنباط بتواند پاسخى
براى آن بيابد؛ و يا حتى بابى جديد در آن دانش بگش��ايد .بههمين دليل اس��ت که عميد

زنجانى مىنويسد:

«ما امروز به تعريف جديدى از فقهسياسى نياز داريم تا به مسائل جديد سياسى پاسخ

دهد؛ يعنى صرف نظر از مسائلى كه در گذشته بوده است .در فقهسياسى ،ما بايد در هر
زمان موضوعات آن زمان را در نظر بگيريم و پاس��خى از فقه داش��ته باشيم .اين فقه ،غير
از نظريات و آراى فقهاست» (عميدزنجانى.)7-8 :1378 ،

فقه سياس��ي نزد حداکثريها (کس��اني که از دين انتظاري حداکثري دارند) معتبر و

نزد حداقليها (عرفيگراياني که از دين تنها انتظار مبدأ و معاد را دارند) غيرمعتبر است.
هر چند فقه سياس��ي ش��يعه نسبت به فقه سياسي اهل سنت رشد کمتري داشت ،اما به

برکت انقالب اسالمي و درگير شدن با مسائل حکومتي ،رشد خوبي پيدا کرد .مطلوب آن
اس��ت که فقه سياس��ي جايگاه منطقي و اصلي خود را پيدا کند؛ نه فراتر از آنچه که بايد

و نه فروتر از آنچه ش��ايد .هر چه فقه سياس��ي بسط بيشتري پيدا کند ،ابهاماتش بيشتر

آش��کار ميشود .بهطور مثال ،مصلحت بهعنوان يکي از محوريترين مفاهيم فقه سياسي
هنوز از نظر مفهومي تحديد نشده است؛ و معلوم نيست براي مصلحت نظام به چه ميزان

ميتوان احکام اوليه و ثانويه را تعطيل نمود (حقيقت .)۱۳۸۴ ،همچنين مشخص نيست

که مقصود از «نظام» در «مصلحت نظام» ،رژيم سياسي و دولت است ،يا معيشت و نظام
اجتماعي .بهنظر ميرسد اگر مراد دولت باشد ،فقه سياسي در اينجا به فلسفه سياسي نياز
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پيدا کند تا بتواند از ماهيت دولت پرده بردارد؛ و چارچوب مصلحت آن را تحديد نمايد.

 .4ابهام در بوميس�ازي :مقصود از «بوميس��ازي» در اينجا عبارت اس��ت از انطباق علوم
مربوط به دنياي متجدد با ش��رايط خاص ايران اسالمي .مفروضات بوميسازي چند نکته
اس��ت :اينکه علم منتزع و بريده شده از شرايط خاص اجتماعي و فرهنگي ممکن يا نافع
نيس��ت؛ و اينکه امکان تطبيق دانش بر ش��رايط خاص وجود دارد .البته همه س��خن در

ش��يوه بوميس��ازي و ابعاد آن اس��ت .ولي آيا علوم انس��اني و علوم سياسي همانند ديگر
علوم بومي ميش��ود؟ برخي بين «علم سياس��ت ايراني» و علم سياس��تي که موضوعش
ايران اس��ت تفکيک قائل ميش��وند؛ و مقصود از بومي شدن علوم سياسي را تفسير اخير

ميدانند؛ چرا که علم سياست ،ايراني و عربي و غربي ندارد 1.آنچه که هست اين است که
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بهعنوان يک پيشفرض بايد پذيرفت که اکثر دانشهاي انس��اني در غرب رش��د کردهاند؛
و به ش��کلي از اش��کال بايد با شرايط ما ،بهعنوان کشوري جهان سومي و بهعنوان جامعه

و حکومتي که اس�لام را بهعنوان دين خود پذيرفتهاند ،انطباق پيدا کند .اين برداش��ت

از بوميس��ازي که بر همروي علم و دين تأکيد دارد ،کمتر مورد نقاش و اختالف اس��ت.

اما ،برخي معتقدند بوميس��ازي که در ايده «بازگشت به خويشتن» دهه  40ريشه دارد،

به انديش��ه چپ بازميگردد؛ غربس��تيز است؛ و وجوهي از اقتدارگرايي و ضديت با علوم

انساني در آن ديده ميشود.

2

 .5ابهام در اسالميسازي :در ايران اسالمي ،اسالمي سازي شکل خاصي از بوميسازي تلقي

ميشود .اسالمي سازي که در زبان انگليسي از آن به  Islamizationو در زبان عربي از آن

به «اسلمه العلوم» تعبير ميشود ،نهضت علمي بود که در دهه  1980باالخص در ايران،

مالزي و در بين برخي مس��لمانان آمريکا رواج گرفت؛ و س��عي داشت علوم غيراسالمي را
به ش��کلي اسالمي سازد .در تاريخ علوم در کش��ورهاي اسالمي ،ميتوان سه مرحله را از
يکديگر تشخيص داد:

«نخست عصر شکوفايي تمدن اسالمي که از آن تحت عنوان «رنسانس اسالم» تعبير

ميش��ود .دوره دوم ،دوره تأس��يس علوم انس��اني در غرب ،مصادف با حضور استعمار در
کشورهاي اسالمي بود .مرحله سوم با رويکرد تملک علوم انساني و بومي و زمينهمند کردن

 .1حسين بشيريه« ،وضعيت علم سياست در ايران»،
 .2داود فيرحي« ،بومي سازي»،

http://www.hawzah.net/per/magazine/os/004/os00412.asp
http://www.hamedzare.com/post-19.aspx
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اين علوم همراه اس��ت .اين موضع ،بهدنبال پيروزي جنبشهاي رهاييبخش سياسي که
خواستار رهاييبخشي فرهنگي از علم استعمار نيز بودند ،تقويت شد؛ و به ايجاد دو گرايش

انجاميد :نخست گرايشي که بر زمينهمند کردن علوم انساني در موقعيتهاي متفاوت از

ش��رايط تکوينشان ،بر استعمارزدايي و چند زبانه شدن اين علوم تأکيد ميکرد؛ و سپس
گرايش��ي که مشخصاً با برجسته کردن «دانش سکوالر» علوم انساني ،سياست تصحيح و
تکميل آن را پي گرفته بود .اولين گرايش در مواضع جرياناتي چون «پسااستعمارگرايي»

1

و «مطالعات فرودستان» 2بارز بود؛ و دومين گرايش ،در سياستهاي اسالميسازي که در

برخي از کشورهاي اسالمي پيگيري ميشد».

3

در ايران هم بعد از پيروزي انقالب اس�لامي نهادهايي متکفل اسالميس��ازي دانش

شدند و آثاري در اين باب منتشر کردهاند؛ هرچند چندان نتوانستند دانشگاهها و جامعه
را س��يراب کند .اسالميس��ازي مبتني بر قرائتي حداکثري 4از دين اس��ت؛ به اين معنا

که هر آنچه در دانش امروزين يافت ميش��ود در دين نيز از آن س��خن بهميان آمده؛ و
بنابراين ،ميتواند اسالمي شود .قرائت حداکثري در دين داراي مراتب (و مقول به تشکيک)

اس��ت .پس برخي تنها معتقد به اسالميس��ازي علوم انسانياند؛ در حاليکه برخي ديگر
از اسالمي کردن تمامي علوم ،حتي علوم پايه همانند شيمي و فيزيک ،سخن ميگويند.
نکته بسيار مهم در اين بين اين است که اسالميسازي يکي از حياتيترين ارکان اسالم

سياسي محسوب ميشود؛ به شکلي که نميتوان اسالم سياسي را بدون اين فرض تصور
نمود .نظريهپردازان اس�لام سياس��ي که از دين تعبيري حداکثري دارند و با تجدد ميانه

خوبي ندارند ،اين فرض را از قبل پذيرفتهاند که اس�لام در زمينههاي فوق اس��تغنا دارد.
عليرغم وارد ش��دن دروس اسالمي در دانشگاهها (در قالب دروس عمومي و حتي دروس
تخصص��ي) ،هن��وز اين ابهام هنوز وجود دارد که در چه حوزهاي و چگونه علوم و دانشها
ميتوانند اس�لامي شوند .مدعاي معتقدان به اسالميسازي ميتواند شامل پيشفرضها،

روش و يا غايات دانشها باش��د .به تعبير گفتماني ،بايد ديد به چه ميزان گفتمان اس�لام
سياسي ميتواند در راستاي اسالمي سازي و بوميسازي دانش از ديگر گفتمانها وام گيرد.

 .3سارا شريعتي« ،اسالم و علوم اجتماعي ،يک مسئلهشناسي دوگانه»:

1. Post Colonialism
2. Subalterns Studies

http://anthropology.ir/node/9470
4. Maximalist
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 .6ناکافي بودن مطالعات بينارشتهاي :يک از تفاوتهاي دانش در جهان اول و جهان سوم
اين است که دانشگاههاي کشورهاي دسته نخست بر مطالعات بينارشتهاي تأکيد دارد؛ و

چون ماهيت علم را بيناذهني تلقي ميکنند بر کارهاي گروهي تمرکز مينمايند .امروزه

علوم مختلف نميتوانند ارتباط خود با ديگر علوم را ناديده بگيرند؛ چرا که مرزها تا اندازه

زيادي در هم شکسته شده است .بهطور مثال ،سياست با اقتصاد سياسي ،حقوق سياسي،
جامعهشناس��ي سياسي و فلسفه سياسي پيوند وثيقي دارد .به شکل خاص ،روششناسي

ماهيت بينارشتهاي دارد؛ و ميتواند پل ارتباطي همه علوم تلقي شود .هرمنوتيک تنها جوهر

فلسفي ندارد؛ و در رشتههاي ديگر همانند سياست ،حقوق و هنر نيز ريشه دوانده است.
حوزههاي دانش در ايران بهمثابه جزيرههاي جدا از هم رشد ميکنند .از نظر روانشناختي،
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کار مش��ترک روحيه همکاري ،نقد عالمانه و س��عه صدر ميطلبد .بعضاً «حجاب همعصر

بودن» سبب ميشود نتوانيم بزرگان معاصر خود را بيابيم و با ايشان تعامل علمي کنيم.
 .7بحران روش :جامعه علمي ما در بعد روششناسي و روش تحقيق رنج ميبرد .ابهامات

موجود در فلس��فه علم و روشهاى علوم اجتماعى و علوم سياس��ي باعث نوعى آشفتگى

در ش��اخههاي علوم شده است .اين آشفتگى وقتى به كشورهاى جهان سوم (و در اينجا،

كشورهاى اسالمى و بهخصوص ايران) مىرسد ،به «بحران روششناسى» تبديل مىشود.
شناخت روشها در هر علمى امرى بايسته بهنظر مىرسد .برخى دانشمندان تمايز علوم

را به روش دانس��تهاند .به اعتقاد ايش��ان ،تمايز علوم به موضوع يا غايت آنها نيست .بههر
ح��ال ،روش در هر علم و مكتب و نظريهاى نقش كليدى دارد .حتى مىتوان گفت بحث

روش در مكاتب فلسفى و مكاتب فلسفه علم نيز محور ديگر مباحث مىباشد .اوالً هر علم
يا انديشهاى خواه ناخواه ،چه به آن تصريح شود يا نشود ،روشى دارد؛ و ثانياً هر روشى از
محدوديتها و كارآمدىهايى برخوردار است .اگر روشهاى علوم انسانى از روشهاى علوم

تجربى متمايز باش��ند ،باز اين معضل وجود دارد كه روشهاى علوم انس��انى و روشهاى

علوم اجتماعى ناپالوده و تا اندازهاي متداخل و مبهماند (حقيقت .)1382 ،از آنجا که علوم
سياس��ي در ايران جايگاه خود را پيدا نکرده و از طرفي مس��ئوالن حکومتي نياز چنداني

به آن در عمل نميبينند ،در آنجا که بايد از روشهاي کمي و آماري اس��تفاده ش��ود ،به

تحقيقات کتابخانهاي اکتفا ميكنند .بس��ياري از رس��الهها و پاياننامههاي دانشجويي به

اين آفت روششناس��انه دچار شدهاند؛ و بهجاي روشهاي ميداني و تجربي به روشهاي

کتابخانهاي پناه ميبرند.
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تفكر سياس��ى در ايرانزمين ،به ش��کل خاص ،دچار آفات روششناس��انه شده است.

جامعه ما ،جامعهاي در حال گذار اس��ت و هنوز نتوانس��ته تکليف خود را با آنچه داشته و

آنچه ميخواهد روش��ن کند .ما در جامعهاي زندگي ميکنيم که نه از سنت بريده است،

نه ميتواند دل از تجدد برکند و نه تا به حال قدرت آن را داشته که بين آنها تلفيق ايجاد
نمايد .تو گويي روند نوسازي يا مدرن شدن جوامع ،امري محتوم و غيرقابل برگشت است.
در اين وضع ،گفتمانهاي مختلف در هم ريختهاند؛ و در اين بين مرجعيتي يافت نميشود.

پس عالوه بر شناخت صحيح تجدد ،بايد آن را نقد کنيم؛ و سپس نسبت آن را با فرهنگ
بومي خود (فرهنگ ايراني و اسالمي) بسنجيم .در خصوص فلسفه سياسي نيز اين مشکل
وجود دارد که دانش فلسفه در جامعه ما به همان اندازه که در باب متافيزيک تقويت شد،

از فلس��فههاي مضاف فاصله گرفت .دوري فلس��فه از فلسفههاي مضاف نتيجهاي نداشت،

جز بيگانه ش��دن اين علم از واقعيتهاي اجتماعي .بر عکس ،در جهان غرب فلس��فههاي
مضاف (همانند فلس��فه سياس��ي) رشد کردند و بين اين رش��ته و واقعيتهاي اجتماعي

پيوندي عميق برقرار ساختند .به تعبيرى ديگر مىتوان آسيبهاي روششناسانه مربوط

به جامعه خود را به چند دسته تقسيم نمود :اصل تخيلى بودن تفكر ،اصل سليقهاى بودن

تفكر ،اصل ضعف در دستيابى به اجماع نظر ،اصل ضعف در برخورد با ابهام ،اصل ضعف

در توج��ه ب��ه زمان ،اصل ضعف در مواجهه فكرى و اص��ل ضعف در انتخاب ميان كنترل
انديشه و مديريت انديشه (سريع القلم.)62-94 :1380،

 .8آشفتگي مفاهيم :مقصود از «آشفتگي» در اينجا در هم آميختن مفاهيم تا آن حد است

كه درك معاني را در بسياري مواضع مشكل مينمايد .يکي از مسائلي كه باعث نوعي ابهام

در واژگان (علوم سياسي) ميشود ،عدم توجه به پيشينه تاريخي آنهاست .برخي مفاهيم

و اصطالحات در مقاطع مختلف تاريخي دچار تفس��يرها و تعبيرهاي متفاوت و متنوعي

ش��دهاند .ش��ايد بتوان گفت مهمترين منش��أ بحران مفاهيم علوم انساني در ايران معاصر
رويارويي دو گفتمان س��نت (و دين) با تجدد بوده اس��ت .سنت و تجدد از دو جنساند؛ و

از دو دستگاه مفهومي متمايز برخوردارند .برخي از علل آشفتگي مفاهيم علوم انساني در

ايران عبارتاند از :فقر منابع اصلي ،معضل ترجمه ،كاركرد ناقص مراجع ذيصالح و معضلي

بهن��ام « جعل اصط�لاح» .اگر واژهاي بدون توجه به مفصلبنديهايش از يک گفتمان به
گفتمان ديگر مهاجرت کند ،با پديدهاي به نام «کژتابي» 1روبرو ميشويم .وقتي منابع به

1. Distortion
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زبان فارس��ي يافت نش��ود ،بهناچارمجامع علمي بهسمت ترجمه روي ميآورند .بخشي از

مشكالت ترجمه واژگان زبان مبدأ به زبان مقصد ،از محدوديتهاي زبان ناشي ميشود.

اگر در زبان مقصد تعدد واژگان در حد كافي موجود نباش��د ،چهبس��ا چند واژه مختلف

زبان مبدأ در مقابل يك واژه زبان مقصد قرار گيرند .متأسفانه ،در ايران زبان انگليسي به
شکلي تدريس نميشود که دانشجو بتواند بهراحتي از منابع خارجي استفاده كند .همين

امر باعث ميش��ود تحقيقات و رس��الهها و پاياننامهها به سمت کپيبرداري و استفاده از

ترجمهها سوق داده شوند .برخي معتقدند مهمترين و اصليترين دليل عقبماندگي علوم

سياسي و روابط بينالملل در کشور ما ترجمهاي بودن اين رشته است 1.بهواقع ،در رشته

علوم سياسي ،منابع زيادي وجود دارند که به شکل مبهم و گاه ناصواب ،ترجمه شدهاند .به
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شكل مشخص ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در كاربرد
صحيح واژگان در جامعه ما مسئوليت مستقيم دارند .اگر نخبگان جامعه ما توسط دو نهاد

فوق گرد هم آيند و فرهنگها و دانشنامههاي معتبري در راستاي جلوگيري از آشفتگي

مفاهي��م در علوم مختلف تنظيم نمايند ،اميد آن ميرود كه محافل دانش��گاهي و علمي
كشور به آنها اقتدا كنند و جامعه علمي ما را از وضع كنوني برهانند (حقيقت.2)1382 ،

 .9خودسانس�وري :چهبس��ا در جامعهاي سانسور در تحقيق و تدريس و انتشار آثار علمي

وجود نداش��ته باشد ،اما فضاي مسلط اين توهم را ايجاد کند که نميتوان آزادانه تحقيق

کرد و نتايج آثار خود را منتش��ر نمود .به هر حال ،ش��رط توس��عه علم ـ باالخص علوم
انساني ـ وجود فضايي دموکراتيک است .علوم انساني در شرايط غيردموکراتيک نتايجي

بهبار ميآورد که بالضروره با گفتمان حاکم همخوان باشد .گاه عافيتطلبي به اين مسئله

دامن ميزند؛ و افراد سودجو و دو شخصيتي علم را به مسيري هدايت ميکنند که خود

باور ندارند .در نظامهاي اقتدارگرا ،بهلحاظ روانشناختي ،حتي انديشمندان ممکن است
دچار دوپارگي شخصيتي شوند .به اين ترتيب ،دانشجويان نيز ممکن است در تحقيقات
و رس��الههاي خود به س��مت موضوعاتي بروند که دردسر ايجاد نکند؛ هرچند مشکلي را
 .1صادق زيباکالم« ،استادان علوم سياسي ،فقط به ترجمه توجه دارند»،

http://www.hamshahrionline.ir/news-22241.aspx

 2سيد صادق حقيقت« ،آشفتگي مفاهيم سياسي در ايران معاصر» ،مجله علوم سياسي ،ش ( 24زمستان
 .)1382در اين مقاله نش��ان داده ش��ده که واژگان مربوط به دانش سياست ،دولت ،مشروعيت ،نظام
سياس��ي ،ايدئولوژي ،چپ و راس��ت ،حزب ،جامعه مدني ،مردمس��االري و سکوالريسم چگونه در
جامعه ما دچار بحران مفهومي شدهاند.
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نيز حل ننمايد! به اعتقاد حميد عنايت ،عوامل تضعيف علوم سياس��ي ،هر چه باش��ند ،از

متفرعات يک عامل کلي و بنيادي که در ايران معاصر بهچشم ميخورد ،بهشمار ميروند؛
و اين عامل همانا نبودن سنت مباحثه سياسي است ،بهصورتي آزاد و در عين حال مقرون

به مس��ئوليت (عنايت .)323 :1374 ،رهبري جمهوري اسالمي ايران نيز خودسانسوري

را يکي از آسيبهاي جامعه ما معرفي نمودند.

1

 .10مردمي نبودن زبان :علم تا وقتي که زبان عالمان به خودش��ان محدود ش��ود ،فراگير

نميشود و آثار اجتماعي نخواهد داشت .برعکس ،اگر دانش بهگونهاي قابلفهم ،به سطح

مردم عادي برسد ،از حد مسائل نظري خارج ميشود و به مرحله عمل ميرسد .معروف
اس��ت ک��ه در ايران ح��دود دو هزار نفر براي هم مينويس��ند؛ و تنها خ��ود خواننده آثار

خويشاند؛ البته اگر آثار يکديگر را بخوانند .زياد شدن فاصله نخبگان با توده مردم خطر

عوامگرايي و پوپوليس��م را به همراه دارد .مکتوبات دانش سياس��ي امروزه به خوانندگان

تخصصي همين رش��ته محدود ش��ده ،در حاليکه انديشمندان علوم سياسي بايد بتوانند
براي مردم در سطوح مختلف بنويسند و با ايشان ارتباط برقرار سازند.

 .11ايدئولوژيک و سياستزده شدن علوم سياسي :بهواقع ،دو گفتمان جهان اول ـ جهان

س��وم يا ش��مال ـ جنوب و در خصوص مورد ما گفتمان اسالم سياسي و تجدد ،به شکلي

در تقابل به هم قرار گرفتهاند .به شکل خاص ،در جهان سوم و در کشور ما ،علوم سياسي

به مسائل سياسي و استبدادستيزي و استعمارستيزي پيوند خورده است؛ و بيش از آنکه
درصدد انباشت دانش و همگرايي در راستاي منافع ملي و ياري دادن به دولتمردان باشد،

به ضديت با اس��تبداد و اس��تعمار پرداخته است .مسئله مهم آن است که اين پردازش در

بين ديگر ايدئولوژيها ،رنگ ايدئولوژيک بهخود گرفته؛ و از تحليل واقعگرايانه دور افتاده
است .متأسفانه ،برخي از روشنفکران و فارغ التحصيالن علوم سياسي بهجاي آنکه مشکلي
از دوش نظام بردارند ،ناخودآگاه نقشي اپوزيسيونگونه بهخود ميگيرند .سياست در صورتي

سياستزده نميشود که از حيث نظري خود را به چارچوب و استانداردهاي علمي مقيد
نمايد؛ و در عمل بر منافع ملي متمرکز شود و از مسائل جناحي و روزمره بر حذر باشد.

ج -آسيبهاي مربوط به دانشپژوهان

برخي آس��يبها به دانشپژوهان مربوط ميشود ،نه اينکه الزاماً نقص از جانب آنها باشد.
1. http://davari.ir/blog/?p=69
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در اين بين ،ميتوان به دو مسئله دست دوم بودن و بحران کار اشاره نمود.

 .1عدم تناسب رشته علوم سياسي با سطح دانشپژوهان :اساساً در ايران کساني که ضريب
هوش��ي باال دارند رش��تههاي «باالتر» همانند پزشکي ،مهندس��ي و علوم پايه را انتخاب

ميکنند .1البته ،اين امر کليت ندارد؛ و در موارد بسياري ،خصوصاً پس از پيروزي انقالب

اس�لامي ،افراد نخبه و صاحب فکر به اين رش��ته جذب ميشوند .به هر صورت ،بيمهري

به علوم سياس��ي به ش��کل خاص و علوم انس��اني به شکل عام ،در کشورهاي جهان سوم

واقعيتي انکارناپذير است .هرچند يک سر اين مشکل در نظام سياسي ـ اجتماعي است،
اما بههر حال ،افراد نيز تعيينکنندهاند .اين در حالي اس��ت که در کش��ورهاي جهان اول
معموالً افراد با ضريب هوشي باال به علوم انساني راه مييابند.
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 .2بحران کار :اين مس��ئله در ايران هميش��ه مطرح بوده که دانش اندوخته علوم سياسي

تأمين شغلي ندارد .اصل اين مشکل که در اصل به نظام اجتماعي و فرهنگي برميگردد،
دانشپژوهان را مجبور کرده در انتخاب خود به بحران ش��غلي نيز توجه داش��ته باش��ند.
يکي از علل اين بحران را بايد در اين امر جستجو نمود که نهادهايي که انتظار ميرود از

فارغالتحصيالن اين رش��ته اس��تفاده کنند ،گاه نيروهاي خود را از غير اين رشته انتخاب

مينماين��د .به بيان ديگر ،ارتب��اط چنداني بين نهادهاي توليدکننده اين دانش و مصرف

کننده آن بهچشم نميخورد.

مروري بر سرفصلهاي رشته علوم سياسي

رشته علوم سياسي در سال  1277در ايران تأسيس شد .در اينکه دروس و سرفصلهاي

اين رشته اساساً وارداتي بود ،نبايد ترديد کرد .با پيروزي انقالب اسالمي ،اين مسئله مطرح
ش��د که چگونه ميتوان محتوايي انقالبي و اس�لامي به آنها بخشيد .عالوه بر اضافه شدن

برخي دروس همانند «شناخت ماهيت و عملکرد امپرياليسم» ،به همت آيتاهلل عباسعلي
عميد زنجاني 16 ،واحد مربوط به دروس اس�لامي به مجموعه دروس کارشناس��ي علوم
سياسي افزوده شد .اين عمل مبنايي باعث شد رشته علوم سياسي تا حد زيادي با نيازهاي

جامعه اسالمي انطباق پيدا کند .در عين حال ،بهنظر ميرسد سرفصلهاي دروس اسالمي

بعد از حدود سه دهه نياز به بازبيني دارد؛ و اگر به نيازهاي آن زمان جواب ميداد ،امروز
 .1مصطفي ملکيان« ،علل ضعف علوم انساني در ايران»:

http: //aftab. ir/articles/applied_sciences/social_science/c12c1224314398_litterae_humaniores_iran_p1. php
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ديگر نميتواند به شکل کامل پاسخگو باشد .همچنين ديگر سرفصلها و منابع آنها نيز از
دانشگاههاي غربي اتخاذ شده بود؛ و با دروس اسالمي نسبتي برقرار نميکرد .بسياري از

اساتيد رشته علوم سياسي هنوز با مبنا قرار دادن پارادايم اثباتگرايانه 1تدريس ميکنند؛

و نه تنها به بومي ش��دن و اس�لامي شدن اين دانش توجهي ندارند ،بلکه حتي به مکاتب
نقاد اثباتگرايي در خود غرب نيز بيتوجهاند .در حقيقت ،رش��ته علوم سياسي هنوز هم
تا اندازه زيادي به دنياي متجدد وابسته است .شايد بر اين اساس بود که دانشگاه تهران

در بهار سال  1387سرفصلهاي جديدي براي کارشناسي علوم سياسي تهيه کرد که در
آن گرايشهايي در همان مقطع براي دانشجويان مشخص شده بود .1 :انديشه سياسي؛ .2

جامعهشناسي سياسي و سياست مقايسهاي؛  .3سياستگذاري خارجي و روابط بينالملل؛

 .4سياس��تگذاري عمومي؛  .5مطالعات منطقهاي .گرايشي شدن رشته علوم سياسي در

مقطع کارشناسيارش��د براي اولين بار در اين س��رفصل ديده ميش��ود؛ و نقطهاي مثبت

ارزيابي ميش��ود .از ديگر ويژگيهاي اين سرفصل جديد ميتوان به اصالح سرفصلهاي
دروس اسالمي و اضافه کردن پاياننامه در اين مقطع اشاره نمود.

رش��ته «انديشه سياسي اسالم» ابتدا در پژوهش��کده انديشه سياسي امام خميني و

س��پس در دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشگاه مفيد و دانشگاههاي ديگر تدريس شد .اين
رش��ته بهدليل متمرکز ش��دن بر موضوع انديشه سياسي اسالمي تا اندازه زيادي ميتواند

به نيازهاي نظري جامعه اس�لامي پاس��خگو باش��د .عالوه بر مش��کل بازار کار براي فارغ
التحصيالن اين رشته ،ميتوان به مسئله تخصصي نبودن سرفصلهاي آن نيز اشاره کرد.

آنگونه که نگارنده مقاله از طراحان اين سرفصل شنيده ،کمبود زمان و عجله براي تصويب
آنها در وزارت علوم باعث اين تشتت شده است .اگر اين عذر در زمان خود پذيرفته بود،

الاقل ميبايس��ت در سالهاي بعد برطرف ميشد؛ در حاليکه هنوز هم دانشجو با همان

س��رفصلهاي مشکلدار قديم س��روکار دارد .در اصالح اين سرفصلها بايد توجه داشت
که از متخصصان حوزوي نيز اس��تفاده ش��ود .اگر همکاري حوزه و دانشگاه بخواهد شکل

عملي به خود گيرد ،قبل از هر چيز بايد در اين رش��ته که ش��کل بينارش��تهاي نسبت به
علوم سياسي و علوم اسالمي دارد ،تحقق يابد.

در مجموع ،ميتوان به آسيبشناس��ي به ديد مثبت و خوشبينانه نگريس��ت و آن را

مقدمهاي براي از بين بردن موانع و نواقص اين رش��ته علمي تلقي نمود .در اين صورت،
1. positivist
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برخي از راهحلها را بايد در نظام سياس��ي ـ اجتماعي و برخي ديگر را در انديش��مندان
و دانشپژوهان جس��تجو نم��ود .قبل از هر چيز ،بايد جايگاه علوم انس��اني بهمعناي عام
و خصوص علوم سياس��ي ،در برنامه راهبردي و س��ند چش��مانداز نظام مشخص و ارتباط

آن با گفتمان مس��لط تبيين شود .توس��عه نهادهاي مدني ،بهعنوان يکي از شاخصهاي
توس��عه ،ميتواند به جذب حداکثري نخبگان منجر شود .مسئوالن حکومتي با همکاري
تنگاتنگ انديش��مندان علوم انساني و علوم سياسي ميتوانند به حل بسياري از معضالت

جامعه نائل ش��وند .ماهيت برخي از مس��ائل به شکلي است که تنها از عهده مسئوالن امر

و يا صاحبنظران برنميآيد .وحدت حوزه و دانش��گاه تنها در صورت تعيين نسبت سنت
و تجدد ميسر است .بوميسازي و اسالميسازي علوم نيز در همين مسئله ريشه دارد؛ و
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تنها در محيطي مردمساالر ميتواند ره بهجايي ببرد .اميد است که نوشتار حاضر کوششي

هرچند کوچک در راه هموار ساختن راه خطير علم سياست در ايران اسالمي و برداشتن

موانع موجود در اين ارتباط ،تلقي شود.

آسيبشناسي رشته علوم سياسي در ايران
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