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  :چکیده
که پایش به کشور ما باز شد تا زمان حاضر شاهد فراز و نشیب فراوان بوده است.  1277علوم سیاسی از سال 

ز آن، رنگ در دانشگاه تهران ذیل رشته حقوق قرار گرفت؛ و به دلیل متأثر بودن ا 1313این رشته در سال 
گرایانه و هاي اثباتو بوي فرانسوي داشت. در فصلی دیگر، این سلطه از بین رفت؛ و گرایش

هاي هاي مرتبط با این رشته را به آسیبتوان آسیببندي میانگلوساکسونی جایگزین شد. طبق یک طبقه
 یتوسعه ناکاف ،ان مسلطارتباط با گفتم ،عدم وجود راهبرد جامع اجتماعی (شامل -مربوط به نظام سیاسی

ابهام وحدت دو  ،هاي اجراییارتباط ناقص با دستگاه ،یاسیتوهم استغنا از علوم س ،یعلم یمدن ينهادها
هاي مربوط یب)، آسفرار نخبگانو  یدست دوم بودن علوم انسان ،ارهایمع ینابسندگ ،نهاد حوزه و دانشگاه

بخش نبودن  تیرضا ،ابهام ارتباط سنت و تجدد ،گریم دبه علو یاسیعلوم س لیتحوبه اندیشمندان (اعم از 
، ايرشتهنایبودن مطالعات ب یناکاف ،سازيیابهام در اسالم ،سازيیابهام در بوم ،یاسالم یاسیسطح دانش س

زده شدن علوم  استیو س کیدئولوژیابحران روش، آشفتگی مفاهیم، خودسانسوري، مردمی نبودن زبان و 
) تقسیم و بحران کار پژوهانعدم تناسب با سطح دانش پژوهان (شاملتبط با دانشهاي مر) و آسیبیاسیس

  نمود. 
  واژگان کلیدي:

سنت، تجدد، بومی سازي، اسالمی سازي، تحلیل گفتمانی، شناسی، علوم سیاسی، (علم) سیاست، آسیب
  ايمطالعات بینارشته

  
  
  

  مقدمه
- ، با اوج گرفتن مکتب اثباتداشت يکاربرد بیشتر 1»سیاست«واژه  سده نوزدهمقبل از در حالی که تا 

، و همچنین بودن سیاست 3»علم«تأکید بر در حقیقت، پیدا کرد.  يرواج بیشتر  2»یعلوم سیاس«گرایی، واژه 
                                                   
1 . politics 

2. political science 
3. science 
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آلن بیرو  ، نوع نگاه به این مجموعه علوم را تغییر داد.یبه علوم اجتماع یلوم تجربهاي عسرایت دادن روش
از جمله تاریخ سیاسی، مطالعه عقاید سیاسی،  هاي گوناگون علوم سیاسیرا شامل رشته دانش سیاست

معتقد  موریس دوورژه داند.الملل میق اساسی و روابط بینهاي سیاسی، حقوق اداري، حقوها ونهاداندیشه
و قبل از  نشست؛» فلسفه سیاست«به جاي  1872و  1859هاي در بین سال» علم سیاست«است اصطالح 

 1هاي اروپا وارد شد.انی دوم در دانشگاهجنگ جهانی اول در دروس دانشگاهی آمریکا و پس از جنگ جه
و کل دانش را گرفت؛ چون چیزي جز علم تجربی را قبول  شناسیفلسفۀ علم جاي معرفت ،در عصر جدید

با توجه به  ودند.نداشتند. به همین دلیل، اثبات گرایان قائل به یک علم در قلمرو علوم طبیعی و انسانی ب
حلقه  2»علم یگانه«، امکان سخن گفتن از روشی واحد در آن وجود ندارد. اي بودن علوم سیاسیمجموعه

تر نقادي هشیارانه مکاتب متأخرمورد در کلیه علوم داشت، امروزه، را ها وین که ادعاي متحد کردن روش
در علوم طبیعی و علوم انسانی را زیر سؤال  در قرن هفدهم ایدة وحدت روش ویکو البته،ست. قرار گرفته ا

) را در مقابل 3هاي علوم انسانی (گایست ویسن شافتن، به شکل مشخص روش. سپس دیلتايه بودبرد
عالوه بر آن که اسم جمع است،  scienceواژه  ) قرار داد.4یعی (ناتور ویسن شافتنهاي علوم طبروش

 politicalرواج دارد، اما  political science اصطالح پس، هرچندتواند جمع بسته شود. می

sciences  .را با  سیاست اي از علوم مربوط بهمجموعه »علوم سیاسی«به هر حال، هم صحیح است
امروزه به  یعلوم سیاس این مسئله به آن معنا نیست که ضرورتاًالبته، گرد هم آورده است.  يمحوریت واحد

نسبت به این مسئله وجود  يتبدیل نشده باشد. اگر تا چند دهه قبل اختالف زیاد یمستقل 5یرشته علم
علوم «اصطالح  .کامالً پذیرفته شده که این دانش به رشته علمی مستقلی تبدیل شده استزه داشت، امرو

مانند انگلستان کاربرد پیدا کرد. هنوز هم در بسیاري از  ياي زودتر از کشورهقار يدر اروپا» یسیاس
شاید دلیل این امر را بتوان در  6شود.یاستفاده م این رشته يبرا governmentهاي بریتانیا از واژه دانشگاه

همانند روابط  یهایجو نمود. باز به همین دلیل است که رشتهوبودن فلسفه در آن دیار جست یتحلیل
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 ن مقاله، بهیدر ا ،به هر حال داشته است. يدر بریتانیا رشد بیشتر یدر ایاالت متحده و فلسفه سیاس 1المللبین
این علوم  یو وجوه تجرب یهاي سیاساز اندیشهاعم ها این دانش م.نظر داری 2یسیاس و مطالعات هادانش ۀکلی

   3شود.یآن محدود نم یتجرب يبه معنا »علم«به  ،و بنابراین ؛است
 پشت سر گذاشته است:علم سیاست در ایران از بدو تأسیس تا به امروز سه دوره را 

 ،از تأسیس مدرسه علوم سیاسى تا دانشگاه تهران - 

 ،1350دانشگاه تهران تا پایان دهه از تأسیس  - 

 از پیروزى انقالب اسالمى تاکنون. - 

گردد. هدف مى شمسى و به تأسیس مدرسه علوم سیاسى باز 1277آغاز ورود علم سیاست به ایران به سال  
منظور اشتغال در گذاران آن در پى پرورش نیروى انسانى بهو بنیان ؛داشتى کاربردجنبه این مدرسه 

مدرسه، جزئى از وزارت خارجه بود و  1305دستگاه وزارت امور خارجه بودند. به همین دلیل تا سال 
و از  ؛دادالملل تشکیل مىمحتواى دروس آن را اغلب سیاست خارجى، آموزش دیپلماسى و حقوق بین

و بر سر کار  1299ل مربوط به حکومت و سیاست ایران خبرى نبود. با کودتاى سوم اسفند آموزش مسائ
مدرسه علوم سیاسى از وزارت  1305و بعد از مدتى در سال  ؛آمدن رضاخان فعالیت مدرسه متوقف شد

مدرسه با تأسیس دانشگاه تهران همراه با  1313و در سال  ؛خارجه جدا و با مدرسه عالى حقوق ادغام گردید
عنایت، با این وصف حمید عالى تجارت، جاى خود را به دانشکده حقوق و علوم سیاسى داد، که به قول 

در راه رشد علوم سیاسى چه در دانشگاه و چه در میان روشنفکران چندان مؤثر نبود. از طرفى، سلطه نظام 
پژوهان سیاستلذا، ه بود. هاى سیاسى شدآموزش فرانسوى موجب غلبه رویکرد حقوقى در مطالعه پدیده

جاى تحلیل مسائل سیاسى روز، به حوزه ترجمه آثار خارجى روى آوردند. با بازگشت تعداد ه ایرانى ب
عالقگى به شناخت فرهنگ خودى ویژگى عمده علم آموختگان علم سیاست از غرب بىبیشترى از دانش
کارانه، پرهیز از هاى محافظه: گرایشازعبارت است  هاى علم سیاست در دوره اولویژگى سیاست گردید.

و  ،تحلیل مسائل سیاسى، غلبه رویکرد حقوقى در مطالعات سیاسى، گرایش به سمت ترجمه آثار خارجى
سه رویداد مهم توانست موجب در دوره دوم،  گریز از پرداختن به مسائل سیاسى ایران و فرهنگ خودى.

خارج  ،حقوقرشته لوم سیاسى در دانشگاه تهران از سلطه ع رهایی بهبود نسبى وضعیت علم سیاست گردد:
                                                   
1 . international relations 

2 . political studies 
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شناختى به جاى رویکرد هاى جامعهروش ، و تقویتشدن رشته علم سیاست از انحصار دانشگاه تهران
  1.حقوقى

شود سیستم سیاسی به مثابه یک گفتمان در نظر گرفته، و جایگاه سیاست و رشته در این مقاله، سعی می
ه موضوعات گفتمانی به بحث کشیده شود. همچنین، اسالم سیاسی گفتمانی است که به علوم سیاسی به مثاب

   دلیل برخورداري از دسترسی و اعتبار، در مقابل پادگفتمان تجدد مسلط شد. 
- تواند زمینهشناسی نه تنها به معناي نادیده گرفتن نقاط مثبت در موضوع مورد مطالعه نیست، بلکه میآسیب

- توان به مهمبا این امید و با توجه به نکات مقدماتی فوق، مین کمبودها و نواقص تلقی شود. ساز از بین برد

هاي مربوط به نظام توان به آسیبها را میاین آسیبهاي علوم انسانی در ایران پرداخت. ترین آسیب
قسیم نمود. البته، پژوهان تهاي مربوط به دانشهاي مربوط به اندیشمندان و آسیباجتماعی، آسیب - سیاسی

  این تقسیم شکل غالبی دارد؛ و بنابراین، یک آسیب ممکن است به چند حوزه مربوط باشد.
  

  اجتماعی –هاي مربوط به نظام سیاسی آسیب -الف
اجتماعی امکان ندارد؛  -هاي رشته علوم سیاسی جز با در نظر گرفتن آن در نظام سیاسیپرداختن به آسیب

د؛ و در نباشاجزاي یک سیستم در ارتباط با دیگر اجزا و کل سیستم میسیستمی، چرا که بر اساس تفکر 
شود مسائل مربوط به کلیت مند به این گونه روابط باید توجه نمود. در نظریه سیستمی سعی میتفکر نظام

ه توجه ، به این مسئلگرفتسیاست را اشرف علوم در نظر میکه ارسطو  شایدگیرد. میدر اولویت قرار  نظام
در مباحث توسعه، بحث دیگري وجود  اجتماعی سروکار دارد. - داشت که سیاست با کلیت نظام سیاسی

دارد که به ظاهر با بحث فوق مشابهت دارد: تقدم سیاست، فرهنگ یا اقتصاد. در حالی که مارکسیستها 
ارنستو  همانند پردازانیظریهنظریه گفتمان به عنوان چارچوب این مقاله، و ندهند، اولویت را به اقتصاد می

ها دارد به به بیان دیگر، تأثیري که سیاست بر دیگر حوزه 2.دانندمقدم میرا سیاست  ،موفشنتال الکال و 
اولویت و تأثیرگذاري غیر از اهمیت و هاي دیگر بر آن دارند. مراتب بیشتر از تأثیري است که حوزه

میت بیشتري برخوردار باشد، اما اولویت در تأثیر با سیاست اولویت رتبی است. پس، چه بسا فرهنگ از اه
: همه چیز بیش از حد که کالً منفی است به معناي دیگري نیز وجود دارد سیاسی شدن اما، در ایران،باشد. 
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اند. اند؛ و با مسائل جناحی گره خوردهسیاسی شده است. علوم انسانی و فرهنگ و اقتصاد هم سیاسی شده
هاي انسانی و مادي منافع ملی و انباشت سرمایهنادیده انگاشتن  ،و سیاسی شدن به این معنا جناحیالزمه 

هاي آموزشی و پژوهشی به شکل . نشانه و معیار این امر آن است که با عوض شدن دولت، سیاستاست
  شود.کلی، و در رشته علوم سیاسی به شکل خاص، تا اندازه زیادي عوض می

اجتماعی مربوط  –هاي علوم انسانی که به نظام سیاسی ترین آسیب، مهمیت به مسائل فوقعنابه هر حال، با  
  شوند عبارتند از:می
انداز ي برنامه بلندمدت راهبردي باشد. سند چشمهر نظام باید داراعدم وجود راهبرد جامع:  - 1

در عین حال،  شد.ص میامیدي را زنده کرد که بر اساس آن تکلیف دانشی همانند علوم سیاسی نیز مشخ
مشخص نیست؛ و بنابراین  و علوم سیاسی به شکل دقیق سند، جایگاه علوم انسانیاین رسد در نظر میبه 

ما نیازمند میان مدت و کوتاه مدت باید به چه اهداف مشخصی دست یابیم. درازمدت، دانیم در برنامه نمی
دولتی بر سر کار آید، فارغ از سالئق سیاسی راهبردي جامع در دانش سیاسی هستیم، به شکلی که هر 

   خاص، آن راهبرد را دنبال کند؛ و در مجموع، شاهد سیاستی انباشتی در این زمینه باشیم. 
قاعده اولیه آن است که یک رشته علمی در ارتباطی هماهنگ گفتمان مسلط:  باناسازوار ارتباط  - 2

ناي آن علم با مبناي این گفتمان ناسازوار باشند، با نوعی با گفتمان سیاسی حاکم ایفاي نقش نماید. اگر مب
اسالم «توان گفتمان حاکم بر ایران اسالمی را میشویم و باید به شکلی آن را حل نمود. آسیب روبرو می

ضرورت تشکیل حکومت بر اساس گفتمانی تعریف کرد که به توان به نامید. اسالم سیاسی را می» سیاسی
ایدئولوژي سیاسی با  . اینقرار داده است» حکومت اسالمی«خود را  1د؛ و دال مرکزياعتقاد دارشریعت 

. این خواسته در دهه بر اساس شریعت استحکومت اسالمی  در صدد تشکیل ،قرائتی تماماً سیاسی از اسالم
امام حضرت مطرح شد.  ،و تقریباً در همین زمان در برخی دیگر از کشورهاي اسالمی ،شمسی در ایران 20

در تقابل با رژیم شاهی قرار گرفت؛ و نظریه  1341ترین رهبر این گفتمان، از سال خمینی به عنوان برجسته
اسالم سیاسی در ایران در چالشی سخت حکومت اسالمی را در دوران تبعید در نجف مطرح کرد. باالخره، 

سلطنت پهلوي قدرت و حکومت و با به زیر کشیدن  ؛رقیب را پشت سر گذاشت هايایدئولوژيو طوالنی 
در هر گفتمان، و از  2.تبدیل شد 1گفتمان مسلطبه  3و اعتبار 2دلیل در دسترس بودنو به  ؛اختیار گرفت را در
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ارتباطی بیش  ،اي عجین است؛ و بنابرایناز جمله در گفتمان اسالم سیاسی، دانش با قدرت مویرگی و شبکه
کنند. رشد قهور ساختار میرا تولید، و فاعل شناسا (سوژه) را مها حقایق خاص خود از تعامل دارد. گفتمان

یک از اسالم سیاسی قابل فهم و تحلیل نیست.  شدن )هژمونمسلط (در ایران بدون  و تغییر علوم سیاسی
سازي با دانش و در تقابل و غیریت؛ است در پیوند با دانش خاصی تولید شدهاسالم سیاسی گفتمان  ،طرف

، دانش سیاسی سویی دیگراز  کند.خود را بازتولید میویژه و دانش ، 3بندياي خود را مفصلهغربی، نشانه
چه به نام علوم سیاسی در ایران داریم عمدتاً ترجمه آثار و آن تا اندازه زیادي به جهان متجدد وابسته است؛

سازي پیشنهاد شده، که متفکران غربی است. در راستاي حل این ناسازه، دو راهکار اسالمی سازي و بومی 
  در ادامه به آنها نیز خواهیم پرداخت.

نهادهاي مدنی واسط دولت و مردم هستند؛ و چون در توسعه ناکافی نهادهاي مدنی علمی:  - 3
کنند؛ در تلطیف و دموکراتیک کردن قدرت نقشی به اعمال قدرت دولت بر مردم به مثابه فیلتر عمل می

 شود.تر ارزیابی مینهادهاي مدنی توسعه بیشتري پیدا کنند، آن جامعه باثباتسزا دارند. بنابراین، هر چه 
ها رود دولتکنند، اما انتظار میهرچند نهادهاي مدنی، طبق تعریف، مشروعیت خود را از دولت اخذ نمی

                                                                                                                                                       
1 . hegemonic 

). نویسنده در 1386زاده (قم، دانشگاه مفید، نوشته دکتر سیدمحمدعلی حسینیاسالم سیاسی در ایران در این زمینه، ر.ك: . 2 
اند هاي سیاسی ارائه شدههایی که براي بررسی ایدئولوژيها و چارچوبدر میان نظریه«توضیح این اثر چنین بیان کرده است: 

اي پیچیده قدرت در اندیشه فوکو پدید نظریه گفتمانی الکال و موف که از بسط نظریه هژمونی گرامشی و تحلیل سازوکاره
هاي سیاسی برخوردار است. این کتاب ها و به عبارتی ایدئولوژيآمده از قابلیت باالیی در تحلیل فرآیند ظهور و افول گفتمان

هاي الشو عالوه بر این چ ،کوشیده است با تکیه بر این نظریه فرآیند ظهور و استقرار اسالم سیاسی در ایران را بررسی کرده
هاي طرفانه در بررسی ایدئولوژيپیش روي آن را تحلیل کند. کاربرد این نظریه مستلزم نوعی نگاه فراگفتمانی و نسبتاً بی

لف کوشیده است بدان وفادار بماند. نگاه مذکور با خارج کردن محقق و خواننده از فضاي ایدئولوژي ؤسیاسی است که م
ها راه را بر نقد و بازسازي آنها ها و حکومتزدایی از ایدئولوژيو با قدسیت ؛کندفراهم میامکان اندیشیدن دوباره به آن را 

هاي سیاسی ها و گفتمانکند که اداره جامعه پیچیده کنونی جز با تکیه بر نظریهگشاید. این نظریه از یک سو تاکید میمی
دلیل خصلت پویا و متحول جامعه معاصر براي تداوم هژمونی  نقد و بازسازي دائمی را به ،و از سوي دیگر ؛پذیر نیستامکان

هاي متنوعی در شمارد. اسالم سیاسی همچون هر ایدئولوژي سیاسی دیگر با چالشها ضروري میها و ایدئولوژيگفتمان
  ).16/9/1387، اعتماد، روزنامه »گفتمان اسالم سیاسی«زاده، (سیدمحمدعلی حسینی» حوزه نظر و عمل روبه رو است

٣ . articulation 
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علوم سیاسی  به شکل عام، و علوم انسانی نیز به نوبه خود مانعی در سر را ه توسعه این نهادها ایجاد ننمایند.
در دانشگاهی و حوزوي هاي علمی نیازمند نهادهاي مدنی خاص خود است. رشد انجمن به شکل خاص،

- ها در زمینهکارآمدي هر چه بیشتر آن شاهدهاي اخیر را باید به فال نیک گرفت؛ و سراسر کشور در سال

  هاي مختلف بود.  
 )وعلوم انسانی (و نهادي از دستاوردهاي  هیچ دولتدر حقیقت، ی: سیاستوهم استغنا از علوم  - 4

ممکن است این توهم به وجود آید که بدون تکیه زدن بر دستاوردهاي گاه نیاز نیست؛ اما بیعلوم سیاسی 
ترین عنصر توان کشور را اداره کرد. در حالی که مهمی و تخصص متخصصان این حوزه میسیاسعلوم 
ا به دلیل درگیر شدن در مسائل روزمره یا به دالیل دیگر از نقش هساز علوم انسانی است، گاه دولتتمدن

گاه نیز دولتها به شکل  نمایند.کنند و به مسائل معیشتی و زودگذر ایشان عطف نظر میاین علوم غفلت می
کنند به جاي کار مبنایی و تخصصی، صرفاً به نتایج حاصل از یک عمل گرایانه سعی میو نتیجه 1عملگرایانه

فا کنند؛ در حالی که عملگرایی نیز فلسفه و مبانی خاص خود را دارد؛ و حتی بر اساس همین مبنا نیز با اکت
  توان به اهداف مورد نظر نزدیک شد. تخصص اندیشمندان بهتر می

بین پیشرفته بودن یک کشور و درجه همکاري اندیشمندان هاي اجرایی: ارتباط ناقص با دستگاه - 5
هاي رؤساي جمهور کومت کنندگان ارتباط مستقیم وجود دارد. بدون علت نیست که نطقعلوم انسانی با ح

شود. در حالی که کشورهاي پیشرفته توسط چند صد اندیشمند علوم انسانی و علوم اجتماعی کنترل می
د، التحصیالن علوم سیاسی در دستگاه دیپلماسی و نهادهاي مربوطه مشغول به کار شونرود فارغانتظار می

به طور کلی، دهند همخوان نیست. ها با نوع کاري که انجام میرشته بسیاري از شاغالن این گونه دستگاه
التحصیالن در نهادهاي هاي مختلف بر اساس نیاز یا بر اساس به کارگیري فارغپذیرش دانشجو در رشته

رو به افزایش هستند، انتظار جذب روز التحصیالن رشته علوم سیاسی که روزبهفارغ شود.مربوطه انجام نمی
در دستگاه دیپلماسی، وزارت کشور، صدا و سیما، خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران و دیگر و همکاري 

  نهادهاي مربوطه را دارند. 
و ارتباط علوم سیاسی با مطالعات  توسعه علوم انسانیدو نهاد حوزه و دانشگاه:  وحدتابهام  - 6

چندان وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه گره خورده است؛ و چون تاکنون تعریفی  در ایران اسالمی به دینی
حوزه و دانشگاه به دست داده نشده (و یا الاقل تعریفی اجماعی و مشخص توسط » وحدت«مشخص از 

اي از ابهام فرو رفته است. به درستی معلوم نیست که هر یک نیز در هاله این امرمسئوالن نظام اتخاذ نشده)، 
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بایست علوم انسانی را با توجه به اي بر عهده دارند؛ و چگونه در تعامل به هم میاز این دو نهاد چه وظیفه
اي در جمهوري اسالمی نهاد حوزه و نهاد دانشگاه نماینده دو گفتمان اندیشههاي دینی توسعه دهند. آموزه

(به ویژه با توجه به مطالعات ی سیاسعلوم توانند در بهترین حالت با هم تعامل داشته باشند. هستند که می
دولت در ایران اسالمی که  دارد؛ امري که» تولید«زمان دیگر، نیاز به در این زمان، بیش از هر اسالمی) 

  شود. ، و توسط اندیشمندان انجامست از باال هدایتبایمسئولیتهاي بزرگی برعهده دارد، می
به خودي خود   - بر خالف علوم تجربی  - بودن انسانیل سیاسی به دلیعلوم نابسندگی معیارها:  - 7

 که به انسان بودن انسان توجه دارند، هرمنوتیکی هايروشدارد. ن یمشخصکمی، تجربی و چندان معیارهاي 
 صرف است، نه 2»تفهم«و  1»فهم«تبیین علّی و آماري قرار دارد؛ چرا که هدف در آن  در مقابل روش

پذیر ساختن فعل و رفتار است، یعنی روشن کردن معناي آن عمل در نظامی از هدف تفسیر، فهم .3»تبیین«
گیرند؛ چرا که هاي تبیینی قرار میهاي تفهمی در مقابل روشروش 4هاي معنادار فرهنگی.نهادها و تصویر

ستند که باید مورد تفهم قرار گیرند. ریشه این این پیش فرض مسلم گرفته شده که رفتار و متن به شکلی ه
ی علوم فرهنگی ـ علوم شناسی علوم طبیعی را از روششناسبرمی گردد که روش تفکیک به ویلهم دیلتاي

   انسانی ـ جدا نمود.
با ابهام روبرو هستند، اما این امر مانع از این  علوم سیاسیها در و سنجش هاهرچند بسیاري از تعاریف، روش

رود این است که ها را تحدید کرد. انتظاري که از نظام آموزشی میشود که در حد مقدور آننمی
ها، تمهید نماید. به طور مثال، معیارها تسهیالتی براي مشخص کردن عیار علوم انسانی، بیش از دیگر دانش

هاي علوم انسانی از ضوابط خاصی پیروي نامهکند. معموالً پایانز یک دانشگاه به دانشگاه دیگر تفاوت میا
شوند. با کمال تأسف، می ، و سپس بایگانیکند؛ و بعضاً به گردآوري و رونویسی دیگر آثار محدودنمی

  ایم. هاي است که اخیراً به شکل جدي با آن روبرو شدپدیده» نامهفروش پایان«
، بر خالف کشورهاي جهان اول، اکثر کشورهاي جهان سومدر ی: دست دوم بودن علوم سیاس - 8

هاي تصمیمدر ایران نیز، شود. تلقی میو به حاشیه رانده شده انسانی دانشی دست دوم سیاسی و علوم علوم 
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ص ، 1373صراط، ،تهران، ترجمه عبدالکریم سروش، )تبیین در علوم اجتماعی (درآمدي به فلسفۀ علم االجتماع. دانیل لیتل، 4
116.  
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در ذیل نشانده است. تا کالن حکومتی به شکلی بوده که مهندسی و پزشکی را در صدر، و علوم انسانی را 
این مسئله به دارالفنون برگردد شاید ریشه ها بستگی دارد. حد زیادي این مسئله به میزان درآمد در این رشته

کردند؛ و در رتبه آخر، به علوم که دانشجویان با استعداد را نخست در پزشکی و بعد مهندسی پذیرش می
؛ در حالی که آموزش شودبهایی بیش از پژوهش داده می شد. از طرف دیگر، به آموزشانسانی توجه می

علوم سیاسی نه تنها از طرف نظام، بلکه  .شودمقدمه پژوهش، و پژوهش شرط ضروري توسعه تلقی می
هاي درجه ها نیز جدي گرفته نشده است. در برخی از دانشگاهمتأسفانه از طرف برخی از اساتید و دانشگاه

   زاري تعداد جلسات مصوب وزارت علوم و پیروي از سرفصلها وجود ندارد. اول کشور، تأکیدي بر برگ
هرچند در  1شوند.هزار نخبه از کشور خارج می 180تا  150آمار رسمی ساالنه بین طبق فرار نخبگان:  -9

. گذاردها نیز تأثیر میرسد که مسئله فرار نخبگان تنها معلول عوامل باالست، ولی بر آنظاهر به نظر می
یکی از وظایف نظام حکومتی این است که علل فرار مغزها و کیفیت تعامل با نخبگان داخل و خارج را پیدا 

  کند؛ و راهکارهایی متناسب با آن بیاندیشد. 
  

  هاي مربوط به اندیشمندانآسیب -ب
ان برخی هاي مختلف با یکدیگر ارتباط دوجانبه و تعامل دارند، اما چه بسا بتوهاي حوزههرچند آسیب

ها را از باب تغلیب به یک سو منتسب کرد. به طور مثال، موارد زیر ممکن است با کل سیستم آسیب
  کنند.سیاسی مرتبط باشند، اما در درجه اول به اندیشمندان انتساب پیدا می –اجتماعی 

علوم سیاسی از چند دهه قبل به شکل یک رشته علمی تحویل علوم سیاسی به علوم دیگر:  - 1
شناسی اي از علوم همانند حقوق سیاسی، جامعهجا که قبالً مجموعهشناخته شده است؛ اما از آن 2مستقل

                                                   
کشور در حال  91 انیرتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از م رانیپول ، ا یالملل نیندوق بص دیاساس گزارش جد بر. 1 

 180مورد گزارش داده است که ساالنه حدود  نیپول در ا یالمللنیب صندوقکسب کرده است.  ایدن افتهیتوسعه ن ایتوسعه 
در  یالملل نیصندوق ب نی. ا شوندیر از کشور خارج مبهت یشغل يها تیموقع افتنیو  یزندگ دیبه ام لکردهیتحص یرانیهزار ا

دالر ارز  اردیلیم 50خروج ساالنه  یبه معن ران،یاز ا لکردهیهزار نخبه تحص 180که رقم خروج حدود  دیافزا یگزارش خود م
 التیبا تحص یرانیهزار ا 170از  شیو ب یرانیهزار مهندس و پزشک ا 250از  شیاکنون بآمار هم نیا طبقاز کشور است. 

نفر با  15نفر با مدرك دکترا،  3/2روزانه  87اداره گذرنامه، در سال  یو طبق آمار رسم کنندیم یزندگ کایدر آمر هیعال
  .)1388آبان  17 ،رانیعصر ا( اندکشور مهاجرت کرده از ینفر با مدرك کارشناس 5475ارشد، و  یمدرك کارشناس

٢ . discipline 
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شد و نگاه مستقلی به آن وجود نداشت، هنوز شائبه عدم استقالل آن در سیاسی و اقتصاد سیاسی را شامل می
   نویسد:نین میچ »وضعیت علوم اجتماعی در ایران«حمید عنایت در مقاله عمل وجود دارد. 

به عنوان یک رشته دانشگاهی  -هجري شمسی 1278سال  -از هنگامی که علوم سیاسی«
متداول » واحدي«هجري شمسی (وقتی که سیستم  1340در ایران شناخته شد، تا نیمه دهه 

آمریکا در دانشگاه تهران پیاده شد) مطالعه و آموزش علوم سیاسی در ایران به طور 
هاي آموزشی فرانسه بود. در نتیجه، مطالعات سیاسی مختصري که یوهوسیعی زیر نفوذ ش

به صورت مطالعات حقوقی  در این دوره طوالنی در دانشگاه تهران انجام گرفت، عمدتاً
شد...آمیختگی مطالعات بود، و مقوالت و مفاهیم سیاسی، غالبا از دیدگاه قضایی تبیین می

 1314در سال  شکده حقوق دانشگاه تهرانسیس دانأسیاسی با مطالعات قضایی، با ت
یاست، اقتصاد و حقوق اشتمال هاي سزیرا آن دانشکده بر رشته افزایش بیشتري یافت؛

در  و علوم سیاسی به عنوان یکی از سه رشته اختصاصی دانشکده حقوق، صرفاً داشت؛
ی، و بر تاریخ عقاید سیاسی غرب، حقوق اساس ؛شدسال آخر دوره لیسانس ارائه می

روس این رشته ورزید. همه دالمللی، حقوق اداري و تاریخ دیپلماسی تاکید میحقوق بین
و استادان براي گنجانیدن مفاهیم اصلی در یک قالب تاریخی که  مبناي اروپایی داشت؛

کردند یا مساعی ناچیزي شامل نهادهاي جامعه ایرانی هم باشد، یا هیچ کوششی نمی
تاریخ عقاید سیاسی غرب هم هرگز از عقاید ماکیاولی فراتر داشتند. تدریس مبذول می

  1».گرفتحتی عقاید ماکیاولی نیز به ندرت مورد بحث قرار می ؛رفتنمی
نویسد با اتخاذ تدریجی سیستم واحدي در اواسط دهه چهل و گسترش دوره لیسانس و تاسیس عنایت می

هاي ز تبعیت مطالعات حقوقی آزاد شد و درسدوره فوق لیسانس و دکتراي علوم سیاسی، علوم سیاسی ا
مربوط به تاریخ عقاید سیاسی از محدوده نظریات ماکیاولی فراتر رفت و حتی به عقاید مارکس و بعد از آن 

است. از تر ماندههاي علوم اجتماعی عقبعلوم سیاسی ایران نسبت به دیگر رشته ،اوبه نظر تعمیم یافت. 
کمبود استادان  تأثیر دارد:ماندگی اندیشه سیاسی چند عامل را وضعیت عقب شناسیر آسیبد دیدگاه وي،

هاي درسی در حوزه عقاید سیاسی، عدم تسلط بسیاري اندیشه سیاسی واجد شرایط و مجرب، کمیابی کتاب

                                                   
  . 1373زیی، پا5، ش کتاب توسعه ،یخراسان ياحمد نی، ترجمه: نوش» رانیدر ا یعلوم اجتماع تیوضع« ،عنایتحمید . 1 



 ١١

و  هاي خارجی، کمبود تحقیقات درباره عقاید و نهادهاي اسالمی و تاریخ ایران،از دانشجویان ایرانی به زبان
   1محدودیت تحقیقاتی درباره اندیشه سیاسی دیگر کشورهاي اسالمی.

شناسانه (چپ) تحویل شده هاي جامعهمعتقد است علوم سیاسی در ایران به نظریهنیز  طباطباییسید جواد 
  : است. به اعتقاد وي
از مناسبات اجتماع شکل  یو چه برش یدر چه مناسبات استیکه علم س میدانیما نم«
 یبیافراد و دولت و قدرت به چه ترت انیافراد و م انیکنش و واکنش م نیو ا ؛ردیگیم

تا  میکن حیگرفته و آنها را تنق گرید يهارا از حوزه دیجد میاست که مفاه نیمهم ا است.
  2.»میریدر مورد مواد خودمان به کار گ میبتوان

شناسد. از ارد؛ و مرز و بوم نمیعلم به بشریت تعلق دسنت و تجدد: دو گفتمان ابهام ارتباط  - 2
دانش غربی طرف دیگر، دانشی که در تمدن غربی به وجود آمد رنگ و بوي فرهنگ خاص خود را دارد. 

جاست که از اینکند. دارد، و گاه شائبه استعماري نیز پیدا می 4گرایانهو عرفی 3هم مبناي اومانیستی
- هم روي خوشی به آن نشان نمی(رادیکال) سالم سیاسی اگفتمان اساساً تجددستیز است؛ و  5بنیادگرایی

دهد. البته بحث فناوري استثناست. انقالب ایران که در تقابل با تجدد غربی شکل گرفت و میشل فوکو را به 
هاي ماقبل مدرن رجوع کرد. در واقع به سنت 6این اشتباه انداخت که وجوه مشترکی با پسامدرنیسم دارد،

هاي ضدتجدد انقالب اسالمی را از نزدیک لهاي انقالب در ایران حضور داشت، جنبهفوکو که خود در سا

                                                   
، 1374، ، تهران، نشر بقعهيزند به کوشش داود غرایاق ،یادمان دکتر حمید عنایت پدر علم سیاست ایرانعنایت، حمید . 1 

  .323-319ص 

  ،»ستین نروش رانیدر ا استیعلم س یمبان«سیدجواد طباطبایی، . 2 
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  . 1386، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران، هرمس، ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟ . میشل فوکو،6 
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درك کرد؛ و به این نتیجه رسید که ماهیتی پسامدرن دارد؛ غافل از آن که انقالب اسالمی رؤیاي حکومت 
  1پیماید.پروراند؛ و بدین جهت جهتی در عکس روند تجدد مینبوي را در سر می

اند، هرچند کمتر به سنت و تجدد تأکید کرده دو گفتمان نهاد بینبر ضرورت ایجاد هماندیشمندان زیادي  
 به شکل کلیاند. مفروض ایشان این نکته مهم و زیربنایی است که نه نتایج روشنی در این باب اشاره نموده

توسعه ود. توجه بتوان نسبت به دستاوردهاي دانش جدید بیتوان از سنت و دین دست شست، و نه میمی
، هاي مختلفدر رشته یدانشگاهواقعیت آن است که علوم آید. بدون شناخت و نقادي تجدد به دست نمی

ها را دار تمدن غرب هستند. پس اگر بناست دانشگاه و این رشتهتا اندازه زیادي وامو در علوم سیاسی، 
از خطرات احتمالی آن مصون بمانیم.  توانیم بین خود و دنیاي متجدد دیواري بکشیم تاداشته باشیم، نمی

تواند ارتباط ناقص با دنیاي هاي ایران در چند صد دانشگاه برتر دنیا، مییکی از علل عدم وجود دانشگاه
علوم سیاسی در ها در سطح جهانی) باشد. هاي استاندارد (و یا منعکس نشدن آنبیرون و نداشتن پژوهش

ش غربی نسبتی برقرار کند، اما از سویی با دانش اسالمی (همانند کشور اسالمی هرچند ممکن است با دان
فلسفه سیاسی اسالمی و فقه سیاسی) نیز در ارتباط است؛ عالوه بر آن که به هر حال در ظرف و محیطی 

احساس استغناي از آن و قائل فاصله گرفتن از تجدد و هاي پیشین، تکیه بر سنت اسالمی باید متحقق شود.
سبب شد اختالف یا عدم اشتراك زبانی با دنیاي متجدد روز به روز بیشتر  2بین خود و دیگري شدن به مرز

شود. در بند بعد، همین مسئله را این وضع به کافی و وافی نبودن سطح علوم سیاسی در ایران منجر میشود. 
 نمائیم.در خصوص دانش سیاسی اسالمی بررسی می

  ی اسالمیرضایت بخش نبودن سطح دانش سیاس - 3
. دو 4و فقه سیاسی 3دانش سیاسی با گرایش تجربی، فلسفه سیاسی از مطالعات سیاسی اسالمی اعم است

- در اکثر دانشگاهشود، از اهمیت خاصی برخوردارند. شناخته می 5»اندیشه سیاسی«دانش اخیر که با عنوان 

که در ایران زیرمجموعه علوم  ؛ در حالیهاي پیشرفته دنیا، فلسفه سیاسی زیرمجموعه رشته فلسفه است
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کشد، و هم به هم فلسفه را از آسمان به زمین میقرار گرفتن فلسفه سیاسی تحت فلسفه . باشدسیاسی می
    بخشد.فلسفه سیاسی غناي بیشتري می

نیاز است، در عالم اسالمی از کندي شروع شد؛ فلسفه سیاسی، به عنوان رشته مستقل سیاسی که از وحی بی
ابی به اوج خود رسید؛ و از آن زمان به بعد سیري نزولی را طی کرده است. سید جواد طباطبایی در فار

بیند. به عقیده حضیض زوال اندیشه سیاسی در ایران را در خواجه نصیر و مالهادي سبزواري و مانند وي می
ید که دوباره سیر وي، هرچند اندیشه سیاسی با حکمت متعالیه تحرك مختصري پیدا کرد، ولی دیري نپای

چه مشخص است این است که در حال حاضر فلسفه سیاسی در عالم اسالم، و آن 1نزولی خود را طی نمود.
توان سراغ گرفت به شکل به خصوص در ایران، از رونق خاصی برخوردار نیست؛ و کمتر کسی را می

  تخصصی در این حوزه کار کند.
 ،و در اصطالح ؛فهم مقصود گوینده از طریق کالم او را گویند فقه در لغت به معناى« ،جرجانیبه تعبیر 

ابونصر محمد فارابى،  2»شود.عبارت است از علم به احکام شرعى عملى که از ادله تفصیلى آن کسب مى
   کند:توان از معلومات شرعى، مجهوالت را استنباط نمود، تعریف مىنیز فقه را به علمى که به وسیله آن مى

تواند حکم چیزهایی که در شریعت مشخص تی است که به واسطه آن انسان میفقه صناع«
نشده را از طریق احکام مشخص و در راستاي هدفی که واضع شریعت قرار داده، استنباط 

   3»نماید.
- فارابى، نیاز به صناعت فقه را در صورت فقدان رئیس اول و ائمه ابرار که ملوك حقیقى هستند، ناگزیر مى

- وى که شرع را قرینه عقل، و دین را شبیه فلسفه مى 4کند.آن را به دو بخش آرا و افعال تقسیم مى و ؛داند

این احتماالً شود. داند، به علم مدنى عامى نظر دارد که از دو گفتمان فقه مدنى و فلسفه مدنى تشکیل مى
نویسى و  نامه  اسى یا شریعتگانه اروین روزنتال (فلسفه سیاسى، فقه سیتقسیم دوگانه، مبناى تقسیم سه

                                                   
  .1373ان، کویر،رته ،اندیشه سیاسی در ایران زوالسید جواد طباطبایی، . 1 

الفقه فى اللغۀ عبارة عن فهم غرض « :72ق، ص 1306ناصرخسرو،  ،تهران، اتکتاب التعریف ،بن محمد الجرجانى . على2
 »المتکلم من کالمه و فى االصطالح هو العلم باالحکام الشرعیۀ العملیۀ المکتسب من ادلتها التفصیلیۀ.

هى  هصناعۀ الفق و«: 69ص  ،1931مطبعۀ السعادة،  ،مصر ،محمد امینعثمان :مقدمه ،احصاء العلوم ،. ابونصر محمد فارابى3
بتحدیده على االشیاء التى صرح فیها بالتحدید و  ۀالتى بها یقتدر االنسان على ان یستنبط تقدیر شىء مما لم یصرح واضع الشریع

 .»التقدیر ان یتحرى تصحیح ذلک حسب غرض واضع الشریعۀ بالعلۀ التى شرعها فى االمۀ التى لها شرع

 .47-46و  5ص  ،1968دارالمشرق، ، بیروت ،محسن مهدى :تحقیق ،صوص اخرىالملۀ و ن ،فارابىابونصر محمد . 4
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دستورالعمل هر حادثه در کشف حکم یا علم فقه، وظیفه  1شاهى) قرار گرفت. نویسى یا آینه  اندرزنامه
باشد. فقه، در و موضوع آن، احکام شرعى و یا وظایف عملى از نظر استنباط از ادله مى ؛زندگى انسان است

شود. منابع فقه، عبارت   اکبر و فقه اصغر تقسیم مى م فقهو به دو قس ؛معناى عام خود، مساوى با دین است
و اجماع محصل  ؛اند: اجماع منقول حجت نیستکتاب، سنت، عقل و اجماع. درباره اجماع گفته :است از

به چند مثال منقوله لیس بحجۀ ومحصلّه الیحصل). مستقالت عقلیه، نیز در فقه سنتى شود (حاصل نمیهم 
 .داردکتاب و سنت تمرکز  بربیشتر منابع فقه سنتی بح ظلم محدود شده است. پس حسن عدالت و ق همانند

فقه عبادى، فقه احوال  شود:تقسیم هاى زیر بخشالیه خود، ممکن است به به حسب مضاففقه اسالمى 
الملل، فقه بین روابطشخصیه، فقه معامالت و عقود و ایقاعات، فقه اخالق، فقه سیاست، فقه صنعت، فقه 

، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمشکل ه ، ببخشى از مسایل فقهى با سیاست. فقه قضاو هاد و دفاع، فقه حقوق، ج
(همانند عقود و و برخى دیگر  (همانند والیت و جهاد)؛ اند. برخى از مسایل فقهى در ذات خود سیاسىدارد

طور  به طرح مسایل فقه سیاسى بهشیعه قدماي  شوند.غیرمستقیم با مسایل سیاسى مرتبط مى شکلبه قضا) 
مانند جهاد، مکاسب، والیات، قضاء، امر به معروف و نهى از منکر، حسبه، هپراکنده در ابواب مختلف فقه، 

و  ،اهل سنت هم شامل مباحث سیاسى ۀسلطانیالاحکام هاى اند. کتاباکتفا کرده ،حدود، دیات، و قصاص
   :کندچنین تعریف می اینسیاسى را   . عمید زنجانى فقهباشدهم شامل مباحث حقوقى و اقتصادى مى

جهاد، [هاى فوق سیاسى اسالم عنوانى است که امروز ما بر کلیه مباحثى که در زمینه فقه«
امر به معروف و نهى از منکر، حسبه، خراج، فىء، اموال، احکام سلطانى، والیات و به 

در فقه، مباحثى تحت « 2».کنیمق مىدر فقه اسالم مطرح بود، اطال ]ویژه والیت فقیه
عنوان جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، حسبه، امامت و خالفت، نصب امرا و قضات، 

آورى وجوهات شرعیه، مؤلفۀ قلوبهم، دعوت به اسالم، جمعه و جماعات،  مأمورین جمع
، يو تبر هاى دیگر، تولىها و برگزارى مراسم عید، صلح و قرارداد با دولتآداب خطبه

که به  ؛مطرح شده است ،طور مستقیم یا غیر مستقیم به ،همکارى با حاکمان و نظایر آن
سیاسى شامل آن دسته   فقه ،شود. به این ترتیبسیاسى گفته مى   آنها احکام سلطانیه یا فقه

                                                   
1. Erwin I.J Rosenthal. Political Thought in Medieval Islam (London: Cambridge 

Press, 1962) pp 62-84. 
 .19، ص 1367امیرکبیر،  ،تهران ،1، ج سیاسى فقه ،. عباسعلى عمید زنجانى2
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شود که تحت عناوینى چون حقوق اساسى و حقوق بین الملل و از مباحث حقوقى مى
   1»گردد.ىنظایر آن مطرح م

ثانیاً ؛ ها، رابطه غیر مستقیم با مسایل سیاسى دارندبرخى از این بحث اوالً ،شود گونه که مشاهده مى  همان
 سیاسى  ترى نسبت به فقهاحکام سلطانیه در فقه اهل سنت، دایره گسترده 2وضیح داده،وي تهمان طور که 

 .انددرگیر بوده ها زودتر از شیعه با مسأله حکومت؛ چرا که آندارد شیعه

   کند:سیاسى را به شکل زیر تعریف مى  ابوالفضل شکورى نیز فقه
دار تنظیم سیاسى اسالم، مجموعه قواعد و اصول فقهى و حقوقى است که عهده فقه«

و  ؛روابط مسلمین با خودشان و ملل غیر مسلمان عالم بر اساس مبانى قسط و عدل بوده
سیاسى   داند. لذا فقهحصراً در سایه توحید عملى مىتحقق فالح و آزادى و عدالت را من

  کند:دو قسمت و بخش عمده پیدا مى عمالً

  ؛ـ اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلى و تنظیم روابط درون امتى جامعه اسالمى1
 3»ـ اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجى و تنظیم روابط بین الملل و جهانى اسالم.2

جهاد و مثل هاى بیان شده در ابواب یاد شده (به شکل پسینى تعریف کنیم، باید به بحث سیاسى را اگر فقه
ى دانشاما اگر توجه به مستحدثات و مسائل جدید نیز داشته باشیم باید آن را به  ؛به معروف) اشاره نماییم امر

ممکن است  ،این اساسکند، تعریف کنیم. بر   که وظیفه مکلف را در برابر هرگونه مسأله سیاسى تعیین مى
فقیه با استفاده از ابزارهاى استنباط بتواند پاسخى  اما ؛مطرح نشده باشد به شکل صریحاى در فقه سنتى مسأله

   د:نویسعمید زنجانى مىبه همین دلیل است که  بگشاید. دانشو یا حتى بابى جدید در آن  ؛براى آن بیابد
ل جدید سیاسى پاسخ ئیاز داریم تا به مساسیاسى ن ما امروز به تعریف جدیدى از فقه«

ما باید در هر  ،سیاسى  یعنى صرف نظر از مسایلى که در گذشته بوده است. در فقه ؛دهد
زمان موضوعات آن زمان را در نظر بگیریم و پاسخى از فقه داشته باشیم. این فقه، غیر از 

   4»نظریات و آراى فقهاست.
- (عرفی هانزد حداقلی ه از دین انتظاري حداکثري دارند) معتبر، و(کسانی ک هافقه سیاسی نزد حداکثري

هرچند فقه سیاسی شیعه نسبت به فقه  .غیرمعتبر است گرایانی که از دین تنها انتظار مبدأ و معاد را دارند)
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 .8-7 ص)، 1378(بهار  4. عباسعلى عمید زنجانى (مصاحبه)، علوم سیاسى، ش 4



 ١٦

سیاسی اهل سنت رشد کمتري داشت، اما به برکت انقالب اسالمی و درگیر شدن با مسائل حکومتی، رشد 
چه مطلوب آن است که فقه سیاسی جایگاه منطقی و اصلی خود را پیدا کند؛ نه فراتر از آندا کرد. خوبی پی

- هر چه فقه سیاسی بسط بیشتري پیدا کند، ابهاماتش بیشتر آشکار می چه شاید.که باید، و نه فروتر از آن

ترین مفاهیم فقه سیاسی هنوز از نظر مفهومی تحدید شود. به طور مثال، مصلحت به عنوان یکی از محوري
 1توان احکام اولیه و ثانویه را تعطیل نمود.نشده است؛ و معلوم نیست براي مصلحت نظام به چه میزان می

، رژیم سیاسی و دولت است، یا معیشت و »مصلحت نظام«در » نظام«ن مشخص نیست که مقصود از همچنی
جا به فلسفه سیاسی نیاز پیدا کند تا رسد اگر مراد دولت باشد، فقه سیاسی در ایننظام اجتماعی. به نظر می

   بتواند از ماهیت دولت پرده بردارد؛ و چارچوب مصلحت آن را تحدید نماید.
جا عبارت است از انطباق علوم مربوط به دنیاي در این» بومی سازي«مقصود از سازي: هام در بومیاب - 4

سازي چند نکته است: این که علم منتزع و بریده متجدد با شرایط خاص ایران اسالمی. مفروضات بومی
ش بر شرایط شده از شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی ممکن یا نافع نیست؛ و این که امکان تطبیق دان

 و علوم سیاسی علوم انسانی آیاسازي و ابعاد آن است. ولی خاص وجود دارد. البته همه سخن در شیوه بومی
و علم سیاستی که موضوعش ایران است » علم سیاست ایرانی«برخی بین شود؟ همانند دیگر علوم بومی می

دانند؛ چرا که علم سیاست، ر اخیر میشوند؛ و مقصود از بومی شدن علوم سیاسی را تفسیتفکیک قائل می
فرض باید پذیرفت که اکثر چه که هست این است که به عنوان یک پیشآن 2ایرانی و عربی و غربی ندارد.

اند؛ و به شکلی از اشکال باید با شرایط ما، به عنوان کشوري جهان در غرب رشد کرده ي انسانیدانشها
این  اند، انطباق پیدا کند.سالم را به عنوان دین خود پذیرفتهسومی و به عنوان جامعه و حکومتی که ا

، برخی سازي که بر همروي علم و دین تأکید دارد، کمتر مورد نقاش و اختالف است. امابرداشت از بومی
ریشه دارد، در اندیشه چپ ریشه دارد؛  40دهه » بازگشت به خویشتن«سازي که در ایده بومی معتقدند

   3شود.وجوهی از اقتدارگرایی و ضدیت با علوم انسانی در آن دیده میو ستیز است؛ غرب
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شود. سازي تلقی میبومی ی ازدر ایران اسالمی، اسالمی سازي شکل خاصسازي: ابهام در اسالمی - 5
تعبیر » اسلمۀ العلوم«و در زبان عربی از آن به  Islamizationاسالمی سازي که در زبان انگلیسی از آن به 

باالخص در ایران، مالزي و در بین برخی مسلمانان امریکا  1980شود، نهضت علمی بود که در دهه می
 يعلوم در کشورها خیدر تار رواج گرفت؛ و سعی داشت علوم غیراسالمی را به شکلی اسالمی سازد.

   :داد صیتشخ گریکدیسه مرحله را از  توانیم ،یاسالم
- نعبیر می »رنسانس اسالم«از آن تحت عنوان که  یتمدن اسالم یینخست عصر شکوفا«

در غرب، مصادف با حضور استعمار در  یعلوم انسان سیدوره دوم، دوره تأسشود. 
 مندنهیو زم یو بوم یتملک علوم انسان کردیروبا  مرحله سوم .بود یاسالم يکشورها

 یاسیس بخشییرها يهاجنبش يروزیموضع، به دنبال پ نیا .همراه استعلوم  نیا کردن
دو  جادیو به ا ؛شد تیبودند، تقو زیاز علم استعمار ن یفرهنگ یبخشییکه خواستار رها

 يهاتیدر موقع یکردن علوم انسان مندنهیکه بر زم یشینخست گرا :دیانجام شیگرا
 ؛کردیم دیعلوم تاک نیا شدن بانهو چند ز ییبر استعمارزدا نشان،یتکو طیمتفاوت از شرا

 استیس ،یعلوم انسان »دانش سکوالر«مشخصاً با برجسته کردن  که یشیو سپس گرا
چون  یاناتیدر مواضع جر شیگرا نیگرفته بود. اول یآن را پ لیو تکم حیتصح

 يهااستیدر س ش،یگرا نیو دوم ؛بارز بود 2»مطالعات فرودستان«و  1»ییپسااستعمارگرا«
  3.»دشیم يریگیپ یاسالم ياز کشورها یکه در برخ يسازیالماس

سازي دانش شدند و آثاري در این باب در ایران هم بعد از پیروزي انقالب اسالمی نهادهایی متکفل اسالمی
اسالمی سازي مبتنی بر قرائتی  4.کندرا سیراب و جامعه ها نشگاهنتوانسته دااند؛ هرچند چندان منتشر کرده
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 9470hropology.ir/node/http://ant»: دوگانه یمسئله شناس کی ،یاسالم و علوم اجتماع«سارا شریعتی، . 3 

اشاره نمود. این  تأسیس شد،توسط سیدمنیرالدین حسینی  59که در سال  »فرهنگستان علوم اسالمی«توان به از آن جمله می. 4 
شود. شناسی با تولی نسبت به خدا معرفت حاصل میمعرفتو اعتقاد داشت و اسالمی سازي بود؛  »شدن«مبدع فلسفه نهاد 

بر  فلسفه تاریخها، از دیدگاه آن. کنندتعریف می هامجموع ارادهرا به جامعه دارند؛ و دین حداکثري به ایشان رویکردي 
در و باطل (به رهبري معصومان) در تاریخ دو جبهه حق کند؛ و بر این اساس، اساس عصیان یا پذیرش ربوبیت معنا پیدا می

ها با دیدي راهبردي آن. است نظریه والیت فقیهو ربوبیت الهی  ن،، در نظر ایشا. خاستگاه مشروعیتکشندبرابر هم صف می
سه مرحله  و در آینده به انقالب اقتصادي. ،حال به انقالب فرهنگی نیاز هستو انقالب اسالمی انقالبی سیاسی بوده، معتقدند 
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شود در دین نیز از آن سخن وزین یافت میچه در دانش امراز دین است؛ به این معنا که هر آن 1حداکثري
تواند اسالمی شود. قرائت حداکثري در دین داراي مراتب (و مقول به می ،به میان آمده؛ و بنابراین

اند؛ در حالی که برخی دیگر از اسالمی تشکیک) است. پس برخی تنها معتقد به اسالمی سازي علوم انسانی
گویند. نکته بسیار مهم در این بین این انند شیمی و فیزیک، سخن میکردن تمامی علوم، حتی علوم پایه هم

توان شود؛ به شکلی که نمیترین ارکان اسالم سیاسی محسوب میاست که اسالمی سازي یکی از حیاتی
پردازان اسالم سیاسی که از دین تعبیري حداکثري دارند اسالم سیاسی را بدون این فرض تصور نمود. نظریه

هاي فوق استغنا دارد. اند که اسالم در زمینهد میانه خوبی ندارند، این فرض را از قبل پذیرفتهو با تجد
ها (در قالب دروس عمومی و حتی دروس تخصصی)، هنوز علیرغم وارد شدن دروس اسالمی در دانشگاه

مدعاي  ی شوند.توانند اسالمها میاي و چگونه علوم و دانشاین ابهام هنوز وجود دارد که در چه حوزه
ها باشد. به تعبیر گفتمانی، ها، روش و یا غایات دانشفرضتواند شامل پیشسازي میمعتقدان به اسالمی

تواند در راستاي اسالمی سازي و بومی سازي دانش از دیگر باید دید به چه میزان گفتمان اسالم سیاسی می
  گفتمانها وام گیرد.

هاي دانش در جهان اول و جهان سوم این یک از تفاوتاي: هناکافی بودن مطالعات بینا رشت - 6
اي تأکید دارد؛ و چون ماهیت علم را هاي کشورهاي دسته نخست بر مطالعات بینارشتهاست که دانشگاه
توانند ارتباط خود با نمایند. امروزه علوم مختلف نمیکنند بر کارهاي گروهی تمرکز میبیناذهنی تلقی می

نادیده بگیرند؛ چرا که مرزها تا اندازه زیادي در هم شکسته شده است. به طور مثال، سیاست دیگر علوم را 
شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی پیوند وثیقی دارد. به شکل خاص، با اقتصاد سیاسی، حقوق سیاسی، جامعه

یک تنها جوهر تواند پل ارتباطی همه علوم تلقی شود. هرمنوتاي دارد؛ و میشناسی ماهیت بینارشتهروش
هاي دانش در هاي دیگر همانند سیاست، حقوق و هنر نیز ریشه دوانده است. حوزهفلسفی ندارد؛ و در رشته

کنند. از نظر روانشناختی، کار مشترك روحیه همکاري، نقد هاي جدا از هم رشد میایران به مثابه جزیره

                                                                                                                                                       
ـ روش 2یه به عهده دارند.رسالت آن را حوزه هاي علمـ روش استنباط احکام حکومتی که 1: عبارت است  کار فرهنگستان

ـ روش اداره امور جامعه اسالمی که 3بهینه در شناسایی معادالت کاربردي که بیشتر مربوط به دانشگاهیان متعهد کشور است. 
  و توسط حاکمیت جامعه و یا به عبارت دقیق تر دولت، قابل اجراست. ؛بر اساس دو مرحله قبل می باشد

  

1 . maximalist 
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شود نتوانیم بزرگان معاصر خود را بب میس» عصر بودنحجاب هم«طلبد. بعضاً عالمانه و سعه صدر می
  بیابیم و با ایشان تعامل علمی کنیم.

ابهامات موجود در برد. شناسی و روش تحقیق رنج میجامعه علمی ما در بعد روش بحران روش: - 7
شده است.  هاي علومشاخهعث نوعى آشفتگى در باو علوم سیاسی اجتماعى علوم فلسفه علم و روشهاى 

رسد، خصوص ایران) مىه کشورهاى اسالمى و ب ،جا ى وقتى به کشورهاى جهان سوم (و در ایناین آشفتگ
رسد. برخى ها در هر علمى امرى بایسته به نظر مىشناخت روش .شودتبدیل مى» شناسىبحران روش«به 

به ها نیست. غایت آناند. به اعتقاد ایشان، تمایز علوم به موضوع یا وش دانستهدانشمندان تمایز علوم را به ر
توان گفت بحث روش در نقش کلیدى دارد. حتى مى اىروش در هر علم و مکتب و نظریه هر حال،

خواه ناخواه، اى هر علم یا اندیشهاوالً  باشد.مکاتب فلسفى و مکاتب فلسفه علم نیز محور دیگر مباحث مى
هایى برخوردار ها و کارآمدىاز محدودیت هر روشى ثانیاً و ؛روشى داردچه به آن تصریح شود یا نشود، 

هاى علوم تجربى متمایز باشند، باز این معضل وجود دارد که هاى علوم انسانى از روشاگر روش .است
جا از آن 1اي متداخل و مبهم هستند.ناپالوده و تا اندازههاى علوم اجتماعى  روش هاى علوم انسانى وروش

ه خود را پیدا نکرده، و از طرفی مسئوالن حکومتی نیاز چندانی به آن در که علوم سیاسی در ایران جایگا
اي هاي کمی و آماري استفاده کند، به تحقیقات کتابخانهبایست از روشجا که میبینند، در آنعمل نمی
؛ و به نداشناسانه دچار شدههاي دانشجویی به این آفت روشنامهها و پایاننماید. بسیاري از رسالهاکتفا می

  .برنداي پناه میهاي کتابخانههاي میدانی و تجربی به روشجاي روش
اي در جامعه ما، جامعهشده است. شناسانه روشدچار آفات  ، به شکل خاص،تفکر سیاسى در ایران زمین

خواهد روشن کند. ما در حال گذار است، و هنوز نتوانسته تکلیف خود را با آن چه داشته و آن چه می
قدرت  تا به حال برکند، و نه تواند دل از تجددبریده است، نه می کنیم که نه از سنتاي زندگی میامعهج

ي محتوم و رها تلفیق ایجاد نماید. تو گویی روند نوسازي یا مدرن شدن جوامع امکه بین آن شتهآن را دا
و در این بین مرجعیتی یافت  ؛اندهاي مختلف در هم ریختهوضع، گفتمان غیر قابل برگشت است. در این

با فرهنگ بومی را و سپس نسبت آن  ؛، باید آن را نقد کنیمبر شناخت صحیح تجدده شود. پس عالونمی
نیز این مشکل وجود دارد که دانش  در خصوص فلسفه سیاسی خود (فرهنگ ایرانی و اسالمی) بسنجیم.

هاي مضاف فاصله گرفت. فلسفه در جامعه ما به همان اندازه که در باب متافیزیک تقویت شد، از فلسفه
هاي اجتماعی. بر اي نداشت، جز بیگانه شدن این علم از واقعیتهاي مضاف نتیجهدوري فلسفه از فلسفه
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هاي ) رشد کردند و بین این رشته و واقعیت(همانند فلسفه سیاسیهاي مضاف عکس، در جهان غرب فلسفه
شناسانه مربوط به جامعه ي روشهاتوان آسیبمىدیگر به تعبیرى  اجتماعی پیوندي عمیق برقرار ساختند.

اصل ضعف در  اى بودن تفکر،را به چند دسته تقسیم نمود: اصل تخیلى بودن تفکر، اصل سلیقه خود
دستیابى به اجماع نظر، اصل ضعف در برخورد با ابهام، اصل ضعف در توجه به زمان، اصل ضعف در 

  1کرى و اصل ضعف در انتخاب میان کنترل اندیشه و مدیریت اندیشه.مواجهه ف
درك مفاهیم تا آن حد است که در هم آمیختن جا در این» آشفتگی«مقصود از آشفتگی مفاهیم:  - 8

که باعث نوعی ابهام در واژگان (علوم سیاسی) یکی از مسائلی نماید. مواضع مشکل میبسیاري ی را در معان
شود، عدم توجه به پیشینه تاریخی آنهاست. برخی مفاهیم و اصطالحات در مقاطع مختلف تاریخی دچار می

 علوم انسانیأ بحران مفاهیم ترین منشاند. شاید بتوان گفت مهمشده تفسیرها و تعبیرهاي متفاوت و متنوعی
 ؛(و دین) با تجدد بوده است. سنت و تجدد از دو جنس هستندسنت دو گفتمان در ایران معاصر رویارویی 

در ایران عبارتند از:  علوم انسانیمفاهیم  علل آشفتگیبرخی از  دارند.رو از دو دستگاه مفهومی متمایز برخو
- اگر واژه». جعل اصطالح «و معضلی به نام  قص مراجع ذیصالحکارکرد نا ،معضل ترجمه، فقر منابع اصلی

اي به نام هایش از یک گفتمان به گفتمان دیگر مهاجرت کند، با پدیدهبندياي بدون توجه به مفصل
وقتی منابع به زبان فارسی یافت نشود، به ناچارمجامع علمی به سمت ترجمه شویم. روبرو می 2»کژتابی«

هاي زبان ناشی از مشکالت ترجمه واژگان زبان مبدأ به زبان مقصد، از محدودیت بخشی .آورندروي می
اگر در زبان مقصد تعدد واژگان در حد کافی موجود نباشد، چه بسا چند واژه مختلف زبان مبدأ  شود.می

ود که شمتأسفانه، در ایران زبان انگلیسی به شکلی تدریس نمی .در مقابل یک واژه زبان مقصد قرار گیرند
- ها و پایانشود تحقیقات و رسالهدانشجو بتواند به راحتی از منابع خارجی استفاده نماید. همین امر باعث می

 نیتریو اصل نیترمهمها سوق داده شوند. برخی معتقدند برداري و استفاده از ترجمهها به سمت کپینامه
در به واقع،  3است.رشته  نیبودن ا ياترجمهما  در کشور المللنیو روابط ب یاسیعلوم س یماندگعقب لیدل

به شکل اند. رشته علوم سیاسی، منابع زیادي وجود دارند که به شکل مبهم، و گاه ناصواب، ترجمه شده
در و ارشاد اسالمی در کاربرد صحیح واژگان  گفرهنگستان زبان و ادب فارسی و وزارت فرهن ،مشخص
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ها و گر نخبگان جامعه ما توسط دو نهاد فوق گرد هم آیند و فرهنگدارند. امستقیم مسئولیت جامعه ما 
هاي معتبري در راستاي جلوگیري از آشفتگی مفاهیم در علوم مختلف تنظیم نمایند، امید آن دانشنامه

  1رود که محافل دانشگاهی و علمی کشور به آنها اقتدا کنند و جامعه علمی ما را از وضع کنونی برهانند.می
اي سانسور در تحقیق و تدریس و انتشار آثار علمی وجود نداشته چه بسا در جامعهسانسوري: خود -9

توان آزادانه تحقیق کرد و نتایج آثار خود را منتشر باشد، اما فضاي مسلط این توهم را ایجاد کند که نمی
است. علوم انسانی وجود فضایی دموکراتیک  –باالخص علوم انسانی  –نمود. به هر حال، شرط توسعه علم 

- آورد که بالضروره با گفتمان حاکم همخوان باشد. گاه عافیتدر شرایط غیردموکراتیک نتایجی به بار می

کنند که خود زند؛ و افراد سودجو و دو شخصیتی علم را به مسیري هدایت میطلبی به این مسئله دامن می
ختی، حتی اندیشمندان ممکن است دچار دوپارگی هاي اقتدارگرا، به لحاظ روانشناباور ندارند. در نظام

هاي خود به سمت شخصیتی شوند. به این ترتیب، دانشجویان نیز ممکن است در تحقیقات و رساله
عوامل به اعتقاد حمید عنایت، موضوعاتی بروند که دردسر ایجاد نکند؛ هرچند مشکلی را نیز حل ننماید! 

- به چشم میفرعات یک عامل کلی و بنیادي که در ایران معاصر تضعیف علوم سیاسی، هر چه باشند، از مت

همانا نبودن سنت مباحثه سیاسی است، به صورتی آزاد و در عین حال  روند؛ و این عاملخورد، به شمار می
هاي جامعه ما را یکی از آسیب دسانسوريخونیز جمهوري اسالمی ایران رهبري  2مقرون به مسئولیت.

  3معرفی نمودند.
شود و آثار علم تا وقتی که زبان عالمان به خودشان محدود شود، فراگیر نمیمردمی نبودن زبان:  - 10

رسد باز قابل فهم باشد از حد اجتماعی نخواهد داشت. برعکس، اگر دانش وقتی به سطح مردم عادي می
زار نفر براي رسد. معروف است که در ایران حدود دو هشود و به مرحله عمل میمسائل نظري خارج می

نویسند؛ و تنها خود خواننده آثار خویشند؛ البته اگر آثار یکدیگر را بخوانند. زیاد شدن فاصله هم می
مکتوبات دانش سیاسی امروزه به  گرایی و پوپولیسم را به همراه دارد.نخبگان با توده مردم خطر عوام

                                                   
در این مقاله  ).1382(زمستان  24ش  ،علوم سیاسیمجله  ،»آشفتگی مفاهیم سیاسی در ایران معاصر«سید صادق حقیقت،  1 

نشان داده شده که واژگان مربوط به دانش سیاست، دولت، مشروعیت، نظام سیاسی، ایدئولوژي، چپ و راست، حزب، 
  اند.ساالري و سکوالریسم چگونه در جامعه ما دچار بحران مفهومی شدهمدنی، مردمجامعه 

  .323 ص ،همان. عنایت، 2 
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دان علوم سیاسی باید بتوانند براي مردم خوانندگان تخصصی همین رشته محدود شده، در حالی که اندیشمن
   در سطوح مختلف بنویسند و با ایشان ارتباط برقرار سازند.

جهان سوم یا  - به واقع، دو گفتمان جهان اولی: سیاسعلوم و سیاست زده شدن ایدئولوژیک  - 11
- قرار گرفته جنوب، و در خصوص مورد ما گفتمان اسالم سیاسی و تجدد، به شکلی در تقابل به هم -شمال

ی به مسائل سیاسی و استبدادستیزي و سیاسدر جهان سوم، و در کشور ما، علوم اند. به شکل خاص، 
؛ و بیش از آن که در صدد انباشت دانش و همگرایی در راستاي منافع ه استاستعمارستیزي پیوند خورد

مسئله مهم آن است که . ه استاختملی و یاري دادن به دولتمردان باشد، به ضدیت با استبداد و استعمار پرد
گرایانه دور ها، رنگ ایدئولوژیک به خود گرفته؛ و از تحلیل واقعاین پردازش در بین دیگر ایدئولوژي

افتاده است. متأسفانه، برخی از روشنفکران و فارغ التحصیالن علوم سیاسی به جاي آن که مشکلی از دوش 
شود زده نمیسیاست در صورتی سیاستگیرند. گونه به خود مینظام بردارند، ناخودآگاه نقشی اپوزیسیون

که از حیث نظري خود را به چارچوب و استانداردهاي علمی مقید نماید؛ و در عمل بر منافع ملی متمرکز 
  شود و از مسائل جناحی و روزمره بر حذر باشد.  

  
  پژوهانهاي مربوط به دانشآسیب -ج

- ها باشد. در این بین، میشود، نه این که الزاماً نقص از جانب آنمربوط میپژوهان ها به دانشبرخی آسیب

  و بحران کار اشاره نمود. دست دوم بودنتوان به دو مسئله 
اساساً در ایران کسانی که ضریب : پژوهانبا سطح دانش علوم سیاسیرشته  عدم تناسب - 1

البته، این امر  1کنند.سی و علوم پایه را انتخاب میهمانند پزشکی، مهند» باالتر«هاي هوشی باال دارند رشته
کلیت ندارد؛ و در موارد بسیاري، خصوصاً پس از پیروزي انقالب اسالمی، افراد نخبه و صاحب فکر به این 

مهري به علوم سیاسی به شکل خاص، و علوم انسانی به شکل عام، بیشوند. به هر صورت، رشته جذب می
اجتماعی  –هرچند یک سر این مشکل در نظام سیاسیاقعیتی انکارناپذیر است. در کشورهاي جهان سوم و

افراد معموالً در کشورهاي جهان اول این در حالی است که اند. است، اما به هر حال، افراد نیز تعیین کننده
  یابند. با ضریب هوشی باال به علوم انسانی راه می

                                                   
  »:علل ضعف علوم انسانی در ایران«. مصطفی ملکیان، 1 
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ی تأمین شغلی ندارند. اصل این سیاسطرح بوده که رشته علوم این مسئله در ایران همیشه مبحران کار:  - 2
پژوهان را مجبور کرده در انتخاب خود گردد، دانشمشکل که در اصل به نظام اجتماعی و فرهنگی برمی

یکی از علل این بحران را باید در این امر جستجو نمود که نهادهایی به بحران شغلی نیز توجه داشته باشند. 
رود از فارغ التحصیالن این رشته استفاده کنند، گاه نیروهاي خود را از غیر این رشته انتخاب یکه انتظار م

نمایند. به بیان دیگر، ارتباط چندانی بین نهادهاي تولیدکننده این دانش و مصرف کننده آن به چشم می
  خورد.  نمی

  
  سرفصلهاي رشته علوم سیاسی مروري بر

ایران تأسیس شد. در این که دروس و سرفصلهاي این رشته اساساً وارداتی رشته علوم سیاسی در سال در 
توان محتوایی انقالبی بود، نباید تردید کرد. با پیروزي انقالب اسالمی، این مسئله مطرح شد که چگونه می

، »شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم«و اسالمی به آنها بخشید. عالوه بر اضافه شدن برخی دروس همانند 
واحد مربوط به دروس اسالمی به مجموعه دروس کارشناسی  16اهللا عباسعلی عمید زنجانی به همت آیت

علوم سیاسی افزوده شد. این عمل مبنایی باعث شد رشته علوم سیاسی تا حد زیادي با نیازهاي جامعه 
از حدود سه دهه نیاز  بعد ي دروس اسالمیرسد سرفصلهااسالمی انطباق پیدا کند. در عین حال، به نظر می

تواند به شکل کامل پاسخگو داد، امروز دیگر نمیبه بازبینی دارد؛ و اگر به نیازهاي آن زمان جواب می
هاي غربی اتخاذ شده بود؛ و با دروس اسالمی همچنین دیگر سرفصلها و منابع آنها نیز از دانشگاه باشد.

 1گرایانهلوم سیاسی هنوز با مبنا قرار دادن پارادایم اثباتبسیاري از اساتید رشته عکرد. نسبتی برقرار نمی
کنند؛ و نه تنها به بومی شدن و اسالمی شدن این دانش توجهی ندارند، بلکه حتی به مکاتب نقاد تدریس می

رشته علوم سیاسی هنوز هم تا اندازه زیادي به دنیاي توجهند. در حقیقت، گرایی در خود غرب نیز بیاثبات
سرفصلهاي جدیدي براي  1387وابسته است. شاید بر این اساس بود که دانشگاه تهران در بهار سال متجدد 

کارشناسی علوم سیاسی تهیه کرد که در آن گرایشهایی در همان مقطع براي دانشجویان مشخص شده بود: 
- وابط بینسیاستگذاري خارجی و ر -3 اي،سیاست مقایسه شناسی سیاسی وجامعه - 2اندیشه سیاسی، -1

گرایشی شدن رشته علوم سیاسی در مقطع  .ايمطالعات منطقه -  5 سیاستگذاري عمومی، - 4 الملل،
شود. از دیگر اي مثبت ارزیابی میشود؛ و نقطهکارشناسی ارشد براي اولین بار در این سرفصل دیده می

نامه در این ه کردن پایانتوان به اصالح سرفصلهاي دروس اسالمی و اضافویژگیهاي این سرفصل جدید می
  مقطع اشاره نمود. 
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ابتدا در پژوهشکده اندیشه سیاسی امام خمینی و سپس در دانشگاه عالمه  »اندیشه سیاسی اسالم«رشته 
هاي دیگر تدریس شد. این رشته به دلیل متمرکز شدن بر موضوع اندیشه و دانشگاه ، دانشگاه مفیدطباطبایی

تواند به نیازهاي نظري جامعه اسالمی پاسخگو باشد. عالوه بر مشکل دي میسیاسی اسالمی تا اندازه زیا
توان به مسئله تخصصی نبودن سرفصلهاي آن نیز اشاره کرد. بازار کار براي فارغ التحصیالن این رشته، می

آن گونه که نگارنده مقاله از طراحان این سرفصل شنیده، کمبود زمان و عجله براي تصویب آنها در 
بایست در رت علوم باعث این تشتت شده است. اگر این عذر در زمان خود پذیرفته بود، الاقل میوزا

دار قدیم سروکار شد؛ در حالی که هنوز هم دانشجو با همان سرفصلهاي مشکلسالهاي بعد برطرف می
همکاري  دارد. در اصالح این سرفصلها باید توجه داشت که از متخصصان حوزوي نیز استفاده شود. اگر

اي حوزه و دانشگاه بخواهد شکل عملی به خود گیرد، قبل از هر چیز باید در این رشته که شکل بینارشته
  نسبت به علوم سیاسی و علوم اسالمی دارد، تحقق یابد.

اي براي از بین بردن بینانه نگریست و آن را مقدمهشناسی به دید مثبت و خوشتوان به آسیبمیدر مجموع، 
 - ها را باید در نظام سیاسیحلو نواقص این رشته علمی تلقی نمود. در این صورت، برخی از راهموانع 

پژوهان جستجو نمود. قبل از هر چیز، باید جایگاه علوم اجتماعی و برخی دیگر را در اندیشمندان و دانش
نظام مشخص، و ارتباط انداز انسانی به معناي عام، و خصوص علوم سیاسی، در برنامه راهبردي و سند چشم

تواند به آن با گفتمان مسلط تبیین شود. توسعه نهادهاي مدنی، به عنوان یکی از شاخصهاي توسعه، می
جذب حداکثري نخبگان منجر شود. مسئوالن حکومتی با همکاري تنگاتنگ اندیشمندان علوم انسانی و 

ند. ماهیت برخی از مسائل به شکلی است به حل بسیاري از معضالت جامعه نائل شوتوانند علوم سیاسی می
آید. وحدت حوزه و دانشگاه تنها در صورت تعیین نظران برنمیکه تنها از عهده مسئوالن امر و یا صاحب

سازي علوم نیز در همین مسئله ریشه دارد؛ و تنها در سازي و اسالمینسبت سنت و تجدد میسر است. بومی
جایی ببرد. امید است که نوشتار حاضر کوششی هرچند کوچک در راه تواند ره به ساالر میمحیطی مردم

  هموار ساختن راه خطیر علم سیاست در ایران اسالمی، و برداشتن موانع موجود در این ارتباط، تلقی شود.
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