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  چکیده
هایی در رهیافت نهادي به عنوان مکتبی که در آن نظریه و روش وجود دارد، به ارائه گزاره

دموکراسی  –هاي سیاسی لیبرال پردازد؛ و به ارزشمورد علل و نتایج نهادهاي سیاسی می
هاي خود کنند؛ و در تحلیلمیم افراد را در ساختار نهادها تحلیل میاعتقاد دارد. نهادگرایان تص

گرایی، هاي اصلی نهادگرایی عبارتند از: قانونویژگیشوند. اولویت قائل می» نهاد«براي 
توان با مفاهیمی همچون گرایی و تحلیل هنجاري. نهادگرایی جدید را میساختارگرایی، کل

انتقادي، ناپیوستگی  –می نهاد، پویایی نهاد، موضع ارزشی تمرکز بر قواعد، مفهوم غیر رس
از جنگ جهانى دوم، دانش علوم سیاسى  پسنهاد، و ادغام از نهادگرایی قدیم بازشناخت. 

بیشتر بر فرضیات فردگرایانه رفتارگرایى و انتخاب عقالیى معطوف گردید. هر دو این 
و مبتنى بر مثابه افراد، به طور خودمختارانه  ها بر این فرض استوار بودند که افراد، بهرهیافت

. کنندعمل میشان شناسى اجتماعى یا محاسبه عقالنى از سود شخصىهاى رواننشانه
بلکه  شوند؛گیرى نمىافراد توسط نهادهاى رسمى یا غیر رسمى جهت رفتارگرایان معتقدند

  د.وشها ساخته مىهایشان به دست خود آنانتخاب
  

رفتارگرایی، فرارفتارگرایی، روش، ، قدیم، نهادگرایی جدید نهادگرایی: واژگان کلیدي
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  مقدمه

و نهادگرایی  نیمه دوم قرن بیستم شاهد رقابت و منازعه نهادگرایی و رفتارگرایی بود.
خاص خود شناسانه که مفروضات و استلزامات روش هستند هاییرهیافترفتارگرایی مکاتب و 

در حالی که نهادگرایان معتقدند نهاد بر فرد تأثیر بیشتري  .)90، 2002(لوندس،  دنبه همراه داررا 
به این لحاظ که رفتارگرایی باعث شد دهند. دارد، رفتارگرایان به تحلیل رفتار افراد اولویت می

در توان آن دو را با هم مقایسه نمود. رهیافت نهادگرایانه تا حد زیادي کنار گذاشته شود، می
 ،نهادگرایى هنجارىهاي نهادگرایی (و گونه مقاله، ابتدا ارکان نهادگرایی قدیم و جدید این

 ،المللىنهادگرایى بین ،نهادگرایى تجربى، نهادگرایى تاریخى ،نهادگرایى انتخاب عقالیى
گیرند؛ و سپس ) مورد بحث قرار میهادگرایى جامعه شناختىن و نهادگرایى انجمنى
  ارگرایی به عنوان رقباي نهادگرایی مطرح خواهند شد. رفتارگرایی و فرارفت

  
  نهادگرایی قدیم و جدید

دهد؛ و بر این باور است که رهیافت نهادي موضوع مطالعه خود را نهادهاي سیاسی قرار می 
این نوع مطالعه نقشی اساسی در هویت رشته علوم سیاسی دارد. نهادگرایی هم به عنوان یک 

هاي قانونی را یک روش مطرح است. حامیان این رهیافت، قواعد و رویهنظریه و هم به عنوان 
ها را به عنوان متغیر وابسته در به عنوان متغیر اساسی مستقل، و کارکرد و سرشت دموکراسی

کند. روش نهادي سنتی یا گیرند؛ و معتقدند این قواعد است که رفتار را تجویز مینظر می
اي مقایسه –قانونی و تاریخی  –استقرایی، رسمی  –ی کالسیک داراي سه ویژگی توصیف

پردازد. روش است. رهیافت تاریخی به اکتشاف حوادث، اعصار، مردم و نهادهاي مشخص می
اي هاي رسمی حکومتی، و روش سوم بر مطالعه مقایسهدوم بر مطالعه حقوق عمومی و سازمان

رایی عبارتند از: مطالعات قانون اساسی، هاي نهادگنهادها تمرکز دارد. به نظر رودس، رهیافت
سیاستگذاري عمومی و نهادگرایی جدید. رهیافت اول نقطه شروع مطالعه دولت را بررسی 

کند. این رهیافت سعی دارد به جاي تأکید بر نهادهاي رسمی و قانونی، قانون اساسی قلمداد می
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مشی سیاسی را ون خطبه تحلیل نهادهاي در حال کنش بپردازد. سیاستگذاري عمومی چ
داند، رهیافتی اي و اقتصادي میهاي حرفههاي حکومتی و دیگر سازمانحاصل تعامل سازمان

کند. نهادگرایی توصیفی و رسمی در برابر تاریخ، کارکرد، ساختار و روابط نهادها اتخاذ می
تر نهادهاي سیاسی نهگرایانه، بر نقش بیشتر و مستقالگرایانه و فایدهجدید به جاي دیدگاه تقلیل

توصیفی و قانونی دور، و به نظریه سیاسی،  –ورزد؛ و بدین لحاظ از روش تاریخی تأکید می
   .)106-83 ،1378 (رودس، شودتر میتاریخ و حقوق نزدیک

هاى نظریه نهادى عبارتند از: نهادگرایى هنجارى (همانند عمده رهیافتاز دیدگاه پیترز،     
)، نهادگرایى 1995تا  یشانهاو سپس در سایر نوشته ،1984ن دراولس و مقاله مشترك مارش

کنند سود افراد تالش مى است انتخاب عقالیى ( که بر خالف نهادگرایی هنجاري معتقد
خود را  نقطه عزیمت اساسى کهخودشان را به حداکثر برسانند)، نهادگرایى تاریخى (

هر سیستم حکومتى ساخته شده است)، نهادگرایى  که اخیراً در تاریخقرار داده هایى تخابان
ساختار حکومت تفاوتى در روشى که در این  است تجربى (که همانند نهادگرایان قدیم معتقد

ها ساخته خواهند شد، ایجاد هایی که به وسیله حکومتاند و انتخابها پردازش شدهسیاست
المللى نظري ملل متحد و صندوق بین المللى (که به جایگاه عملی وکند)، نهادگرایى بینمى

گرایى گروهى) و گرایى و کثرتد)، نهادگرایى انجمنى (صنفو مانند آن توجه دارپول 
ویژه هایى غیراز رشته علوم سیاسى بهنهادگرایى جامعه شناختى (آن نوع نهادگرایى که در رشته

). رشد کرده است و دورکیم ، پارسونزهمچون نظریه مارکس، وبرهایی و نظریه علوم اجتماعى
مند درباره تفکر حتى به دوران باستان و نخستین تفکر نظام 1نهادگرایى قدیمدر حالی که 
در دوران مدرن، توماس هابز از ضرورت وجود نهادهاى قوى براى حفظ  ،گرددسیاسى بر مى

نسبت  امریکایى، نقش کمترى براى دولت –. سنت سیاسى انگلیسى ه استنوع بشر سخن گفت
به نهادهاى  تريبه شکل عمیقاما نهادگرایان اروپایى  دهد؛ه سنت سیاسى اروپایى نشان مىب

عضو انجمن علوم که وودرو ویلسون،  ،ت متحدهکردند. در ایاالرسمى حکومت توجه مى
اى تمرکز بر نقش نهادها در ایاالت متحده به طور مقایسه ،بودهم  1880سیاسى امریکا در طى 

                                                        
1 . the old institutionalism 
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ى کلى از تاریخ و ینما اصر تاریخى و عملى سیاست؛دولت: عنکتاب  1898و در سال اشت؛ د
علوم کتاب نیز در این راستا و قبل از او،  ٣. وولسىرا به رشته تحریر درآورد ٢نهادى مدیریت

تأثیر گونه آثار از این  ،. به طور آشکاررا نگاشت ٤سیاسى یا تلقى عملى و نظرى دولت
  .)1383زایی، (لک کندحکایت میهاى امریکایى بر توسعه دانشگاه هاى آلمانىدانشگاه

جامعـه یـا   یژگـى سـاختارى   توان در چند مورد جستجو نمود: وترین عناصر یک نهاد را میمهم
هـاى اصـلى نظریـه    سیاست، وجود میزانى از ثبات در طول زمان، و تأثیر نهـاد بـر فـرد. ویژگـی    

  عبارتند از: نهادگرایى قدیم

دهد این است که به قـانون و  اى که نهادگرایى قدیم را شکل مىویژگى اولیه 5:گرایىانونق -1
  کند. ن در حکومت، خصوصاً در کشورهاي اروپایی، توجه مىآنقش مرکزى 

ساختارگرایى: فرض دوم نهادگرایى قدیم ایـن بـود کـه سـاختار اهمیـت دارد؛ و در واقـع،        -2
-تلقی مـی هاى بنیادى در مقابل رفتارگرایان این یکى از دیدگاهکند. ساختار رفتار را تعیین مى

  . شد

کـل   ،بـه جـاى نهادهـاى خـردى ماننـد مجـالس       ،سنتمتمایل به این  گرایى: دانشمندانکل -3
  کنند.را ارزیابى میها سیستم

تحلیــل هنجــارى: نهادگرایــان قــدیم تمایــل داشــتند کــه یــک عنصــر هنجــارى قــدیمى در   -4
بـه مفروضـات   عمیقـاً  انتخاب عقالنـى و رفتـارى   برعکس، دو رهیافت ته باشند. شان داشتحلیل

                                                        
٢ . The State: Elements of Historical and Practical Politics: A Sketch of Institutional 
History and Administration (1898) 
٣ . T. D. Woolsey 
٤ . Political Science, or The State Theoretically and Practically Considered (1893) 
5 . legalism 
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نفوذ و ماننـد  (تمرکز بر رأى دادن، فعالیت احزاب ذى 6شناسانه، دروندادگرایىفردگرایی روش
  دارند.تمایل ضد هنجارى سوگیري آن) و 

ها بر نقـش فـرد در   شناخته شده است. آن ٨نولسایوهان با نام جیمز مارش و  ٧نهادگرایى جدید
اى فـرد را بـه عنـوان یـک     کردند؛ و تمایل داشتند که به طور گستردهانتخاب سیاسى تأکید مى

هاى نهادها کارگزار و تفسیر ارزش/مسأله ساختار ،بازیگر مستقل عقالنى سازند. در این دیدگاه
جـاى آن کـه    ن است که اساس رفتار در نهادها بهایشان آشده است. دومین عنصر دیدگاه  حل

هـاى معـین رسـمى اعضـاى     گرانه باشد، هنجارى است؛ و به جاى این که توسط نقشسرکوب
در کنـار  د. گیـر ها قـرار مـى  هاى موجود در سازمانارزشتحت تأثیر نهادها هدایت شود، بیشتر 

گرچـه عنصـر هنجـارى مـارش و      معتقـد اسـت   پیترز ،)836-812، 1996(کراتز،  دیگر انتقادها
ممکن است  اشاصطالحات نظرىبرد که رنج میف جدى از این ضعابیت دارد، اما جذ نلسوا

از نظریه انتخاب عقالنى در هیچ جـایى   ايوصیف ساده شدهتاین نظریه را غیرقابل ابطال سازد. 
انـد، بـا ایـده    ن از آن بحـث کـرده  ولسـ گرایـى کـه مـارش و ا   شود. بافـت براى نهادها دیده نمى

گرایى ایشان بـه رهیافـت انتخـاب عقالنـى و     دارد. به شکل مشابه، تقلیلدروندادگرایى شباهت 
مورد توجه  کند. همچنین، سودگرایىرفتارى و تقلیل رفتار جمعى به رفتار فردى تمایل پیدا می

تر مرتبط است تا رفتارگرایى. در نهایـت مـارش و   به رهیافت تحلیل انتخاب عقالنى بیش ایشان
وم سیاسى معاصر به وسـیله ابزارگرایـى یـا چیرگـى نتـایج بـر فرآینـد،        لسن ادعا کردند که علوا

، مباحـث هاى سیاسى و اجتماعى مهم مشخص شده است. بـر اسـاس ایـن    هویت و دیگر ارزش
عمـل جمعـى را در   ي بحث کردنـد کـه   نهادگرایى جدید از 1990در اواخر دهه  این دو متفکر
  . (همان) دهدقرار مى خود مرکز تحلیل

  شمارد:دز شش ویژگی براي نهادگرایی جدید برمیالن    
  از تمرکز بر سازمان به تمرکز بر قواعد، -
  از مفهوم رسمی به مفهوم غیر رسمی نهاد، -

                                                        
6 . inputism 
٧ . the new institutionalism 
٨ . James March and Johan Olsen  
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  از مفهوم ایستا به مفهوم پویاي نهاد، -
  انتقادي، –هاي پنهان به موضع ارزشی از ارزش -
  د،گرایانه به مفهوم به هم ناپیوسته نهااز مفهوم کل -
   .)102-97، 2002(لوندس،  از استقالل به ادغام -

  
  رفتارگرایی و فرارفتارگرایی

  
ی، مهـم تـرین   گرایـ غالب قرن بیستم با تکیه بر اصول اثبات به عنوان پارادایم رفتارگرایی

این مکتب در طول قرن بیستم در بین متفکران آمریکـایی   بازي کرد.رایی نقد نهادگنقش را در 
هرچنـد در   کـرد. سیطره داشت، و بر مطالعۀ عینی و رابطه محیط با رفتار تحت کنترل تأکید می

وارد شده، ولی شـاید بـه جـرأت بتـوان گفـت       هاي بی شماري به رفتارگراییهاي اخیر نقددهه
 بر سر علوم اجتماعی و علوم سیاسـی  رغم وارد بودن بسیاري از انتقادها، باز سایه رفتارگراییبه

   هاي زیر را پشت سر گذاشته است:این مکتب دوره کند.سنگینی می
  ن)؛و(واتس 1925 - 0019: از 9کالسیک رفتارگرایی - 1
  (کالرك هال)؛ 40 - 20: دهۀ 10جدید رفتارگرایی - 2
  ،  50و  40استقرایی هال: دهۀ  -فرضی  نظریه - 3
، که در این زمینـه  70و  60هاي شرطی و کنترلی در روان شناسی: دهۀ تأکید بر شیوه - 4

  به فارسی ترجمه شده است؛ فراسوي آزادي و منزلت، کتاب از اسکینر
  .(همان) هاي یادگیري توجه نمودبه بعد که به نظریه 1975، از 11شناختی رفتارگرایی - 5

 –رضـیه سـازي، آزمـایش و قـانون سـازي      یعنی مشاهده، ف –علمی  بر روش رفتارگرایی
گیـرد.  قرار می 14پیشینی و روش 13اقتداري ، روش12سر سختانه متکی است؛ که در مقابل روش

کننـد.  هـاي سـر سـختانه تکیـه مـی     ها تا حد زیادي بـه روش روانشناسان نشان داده اند که انسان
هاي علمی، هاي پیشینی به جاي روشدار ممکن است از متون مقدس ناشی شود؛ و در روشاقت

                                                        
٩. classic behavioralism  
١٠. neo- behavioralism  
١١. cognitive behavioralism  
١٢. method of tenacity  
١٣. method of authority   
١٤. method of a priori  
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علمی، فرضیه سازي و آزمون  در روش. )6-5، 1964(کلینگر،  شودبه توافقات عقلی استناد می
ه تجربی و مشاهدتی مالك اعتبار اسـت. در فرضـیه سـازي، نشـان دادن متغیـر مسـتقل و وابسـت       

هماننـد واریـانس و    –رسـد. در ایـن جاسـت کـه تحلیـل آمـاري و ریاضـی        ضروري به نظر می
کند که نسبت بین متغیر مستقل و وابسته را بهتر درك نماید. به به محقق کمک می -رگرسیون 

هـاي  هـا و تحلیـل  میزانی که محقق بتواند مشاهدات خود را کمی کند، از دخالـت پـیش فـرض   
 گیرد. به همین دلیل، امکان پیش بینی در علوم وجـود دارد. روش ی فاصله میپیشینی و غیر علم

تـوان بـه   شک میهاست؛ و در صورت کشف قانون، بیعلمی به دنبال کشف قوانین بین پدیده
ر مستقل و وابسـته بـه جـاي    ، استفاده از متغیدر رفتارگرایی اندازه زیادي دست به پیش بینی زد.

علت و معلول، استفاده از دستاوردهاي علوم طبیعی در علوم انسانی، امکان شناخت رفتار افـراد  
اصـول  شـود.  وقایع فـرض گرفتـه مـی    16و تصادفی بودن 15هاي علمی، و محتملبه وسیله روش

  ی اشتراك دارد، عبارت است از:یگرااي با اصول اثباتکه تا اندازه رفتارگرایی
  به جاي متافیزیک؛ جایگزینی فلسفه علم - 1
  گرایی؛  و تحول گرایینفی تاریخ - 2
  و میانگین به جاي عقالنیت؛ ،جایگزینی نسبیت به جاي تعین - 3
  ز نهاد و ساختار به رفتار فردي؛عطف توجه ا - 4
  هاي اشراقی و تعمیمی؛فرضیات تجربی به جاي فرضیه - 5
  ؛)201، 1379زاده، (سیف تکیه بر رفتار فرد به جاي تأکید بر نقش ساختارها -6
  (بر خالف اثبات گرایان اولیه)؛  محدود نشدن به استقرا – 7
  ت به مقام گردآوري؛اهمیت مقام داوري نسب -8
  استفاده از ریاضیات و آمار و تحقیقات میدانی؛ -9

  دوري از ارزش گذاري؛ -10
(کلینگـر،   ، به دلیل وجود امکـان و تصـادف  18و اندازه گیري 17تکیه بر نمونه گیري -11

  ؛)97-133، 1964
  خالص است.و تحقیق و ابزار، کار علمی  نظم و هماهنگی بین نظریه -11

                                                        
١٥. probability  
١٦. randomness  
١٧. sampling  
١٨. measurement  
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مظهـر کوششـی اسـت در راه تبیـین تمـامی حیـات روانـی از         ، رفتارگراییدر روانشناسی
تنهـا   طریق قوانین مرتبط با فعل و انفعال انسان با محیط خود. بر اساس این مکتـب، روانشناسـی  

 پـردازد. روانشناسـی  فتـار قابـل مشـاهده، و نـه شـعور کـه امـري کیفـی اسـت، مـی          به مطالعـه ر 
اجتماعی و جامعه شناسی نیز از اندیشـه تـأثیر پـذیرفت. بعـد از طـرح تعریـف وسـیع تأویـل از         

هـاي  و گونـاگون انطبـاق   هـاي وسـیع  مبنی بر این کـه قلمـرو ایـن مکتـب زمینـه      – رفتارگرایی
اجتمـاعی در علـوم اجتمـاعی پدیـد آمـد. در ایـن        مکتبی نو به نـام رفتـارگرایی   –انسانی است 

مکتب، محقق اجتماعی به شناخت صور و قوانین انطباق با محـیط پیرامـون و همچنـین اشـکال     
نمایـد.  خارجی (مادي و معنوي) روي مـی هاي هاي اجتماعی به عنوان پاسخی به انگیزهسازمان

هــایی نزدیــک بــه پیــروان مکتــب اثبــاتی،  رفتارگرایــان اجتمــاعی از بســیاري جهــات دیــدگاه 
مخصوصاً پیروان جدید این مکتب یعنی نو اثبات گرایان، دارند، و بر آننـد کـه جامعـه شناسـی     

روان شناسـی   راییرفتـارگ . )64، 1375(سـاروخانی،   را به صورت دانشی تجربی مطـرح سـازند  
، 1996(کـوپر،   گذارد، و در تجربه گرایی و عینی گرایی کالسیک ریشه داردذهنی را کنار می

هـاي انسـانی   مکتبی است که رفتار انسان را در فهم پدیـده  . به شکل کلی، رفتارگرایی)51-52
دو حوزه علمی و فلسفی کاربرد دارد. در بعد علمـی، واتسـون تحلیـل     دهد؛ و درمحور قرار می

، به عنوان رفتارگراي ها مبتنی کرد. ویتگنشتاینروانشناسانه خود را بر رفتار قابل آزمایش انسان
نی تواند امري ذهنی، بلکه بایـد بـین االذهـا   فلسفی، معتقد است مالك کاربرد اصطالحات نمی

گرایی گشتالتی از یک نظر سر سـازگاري نـدارد.   رفتارگرایی با کل .)76، 1995(آئودي،  باشد
و عنـوان   ؛شـود واژه گشتالت در آلمانی به معناي وضع و شکل یا هیئت کـل بـه کـار بـرده مـی     

اي در روان شناسی است. پیروان مکتب گشتالت معتقدند بهترین راه براي مطالعـه و  اصلی رشته
ادراك  هاي کلی خلقت است در مقابل، پیروان رفتارگراییعالم، دانستن قوانین و نظامادراك 

 1940داننـد. از دهـۀ   عالم را تنها از طریق بررسی اجـزا و عناصـر تشـکیل دهنـدة آن میسـر مـی      
ن در همۀ علـوم بـاقی اسـت. پیـروان مکتـب      تأثیرات آ هرچند ؛رو به افول گذاشت رفتارگرایی

گیرنـد، ولـی   گشتالت معتقدند هرچند کودکان جدول ضرب را بـه شـکل جـزء جـزء یـاد مـی      
  .)212-211، 1370(پارسا،  کنندخره کلی سازي میباال

سایه خود  رفتارگرایی تأثیر پذیرفت. پارادایم علوم اجتماعی به شکل کلی از رفتارگرایی
هاي موجود در علوم اجتماعی افکند. آثـار ایـن تـأثیر را    را براي مدتی طوالنی بر سر کلیه رشته

توان در کمی شدن و غیر متافیزیکی شدن علوم، توجه بـه رفتـار بـه عنـوان واحـد تحلیـل و       می
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تصـمیم گیـري    کـاربرد نظریـه   وجو نمود.غایت گرایی جستها و دوري از دنیوي شدن تحلیل
در اقتصاد آن است که اوالً منابع در اختیار خود را به حداکثر برسانیم، و ثانیاً منـابع خـود را در   

ها در بازار مبادالتی با حداکثر قیمت ممکن به فـروش برسـانیم. بـر    مقابل کاالهاي دیگر بخش
هر سیاستگذار در اخذ تصمیمات خود باید به دو عامل منابع سیاسی موجود و مبادالت این مبنا 

  .)305، 1379زاده، (سیف سیاسی توجه نماید
توسـط گراهـام واالس از اعضـاي     در سیاسـت  به قول اپتر، اولین بار مفهـوم رفتـارگرایی  

بـه تـأثیر    کمیتۀ اجرایی جامعۀ فابین به کار گرفته شد. او به جاي متغیرهاي اقتصادي در سیاست
هـاي عصـبی فـردي و    جامعه مدرن در شخصیت و ایستارها و تأثیر تمرکزهاي شـهري بـر تـنش   

تارگرا از مکتب شیکاگو عبارتند از: هارولد جمعی شهروندان توجه دارد. مهم ترین متفکران رف
هـاي گروهـی و السـول بـه روان شناسـی      السول، چارلز مریام و هارولد گاسنل. مریام به کنش

 تفسیري و تجویزي. فروید عبارتند از رفتارگرایی اجتماعی تمایل داشت. دو شاخۀ رفتارگرایی
(همـان،   گیرنـد در دسته اول، و فرهنگ گرایانی همچـون برتـران بـدیع در دسـته دوم قـرار مـی      

206-222(.  
، پیوند دانش سیاسی با اقـدام سیاسـی اسـت. ایـن مکتـب در سیاسـت       هدف رفتارگرایی

 گرایی ویلیام جیمـز و دیـویی  و عمل و مرهون شکاکیت هیوم ؛گرا و ضد متافیزیک استاثبات
علمـی آن دقیـق و آزمـون     زند روشی تکیه میگرایبر اثبات جا که رفتارگراییباشد. از آنمی

را چنـین   باشد. رابرت دال رفتـارگرایی کرار پذیر و مبتنی بر تفکیک دانش از ارزش میپذیر، ت
هـاي زنـدگی سیاسـی بـه کمـک ابزارهـا و       کوشش براي تجربی کردن جنبـه "کند: تعریف می

را هاي جدید در علوم تجربـی  هاي قابل سنجش که قابلیت تبدیل به احکام کلی و فرضیهروش
. هر قدر نفع طلبی و بیشینه کردن فایده در جایی غلبه داشته باشد، قضیۀ عملِ جمعـی هـم   "دارد

هـیچ یـک از ایـن نقـدها رویکـرد       ،به همان اندازه اهمیت و صدق خواهد یافت. به همین دلیـل 
(لیتـل،   انـد تئـوري عقالنیـت فـردي    بلکه طالب بسط بیشتر ؛کننداعتبار نمیرا بی اختیار عاقالنه

1373 ،102(.  
دیوید ایستون، رفتارگراي امریکایی، دو انتقاد اساسی به رهیافت نهادي وارد کرد: اول این که 

مشی سیاسی یا قدرت بپردازد؛ زیرا کلیه توانست به تبیین خطها و نهادها نمیتحلیل قانون
داد گرایی افراطی اجازه نمیکه واقعیت گرفت. دوم اینمتغیرهاي مربوط را در نظر نمی
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محور  –گرفتند را لحاظ نمایند. رهیافت نهادي دولت ها در آن شکل میچارچوبی که واقعیت
محور داشت.  –بود؛ در حالی که علوم سیاسی به عنوان رشته علمی جدید دیدگاهی جامعه 

. بر )95-93، 1378ودس، (ر داندرودس این گونه انتقادات را به رهیافت نهادي وارد نمی
هاي هر دو روش وجود ، امکان بهره بردن از کارآمدي١٩شناختیگرایی روشاساس کثرت

؛ خصوصاً که، به تعبیر رودس، روش کمی موجود در رفتارگرایی امکان )1387(حقیقت،  دارد
یان غالب به قول الندز، نهادگرایی از جر). 104، 1378(رودس،  تعمیم به نهادگرایی را نیز دارد
رسد حتی باید بین دو گرایش . به نظر می)94، 2002(لوندس،  علوم سیاسی خارج نشده است

؛ )277-270، 1996(سلزنیک،  نهادگرایی قدیم و جدید نیز نوعی همگرایی به وجود آورد
به عقیده  .تواند زیرمجموعه رفتارگرایی محسوب شودهرچند نهادگرایی جدید هنوز هم نمی

تواند هاى دیگر نهادگرایى جدید مىاگر نه با همه، با بیشتر قرائت ،هیافت تاریخىپیترز هم ر
از یک نظریه نهادگرایى هماهنگ براى علوم سیاسى ایجاد  اينتیجهو شاید  ؛هماهنگ شود

اى که الملل به جاى صحنهروابط بینهاي مختلف هم اقتضائات گوناگونی دارد. محیطبکند. 
اغلب به عنوان قلمرو آنارشى دیده شده است. نه نهادگرایى  ،ات عمل کننددر آن نهادهاى باثب

و نه مفهوم رژیم براى همه واقعیات  ،المللى استتنها رهیافت زنده و ماندگار امور بین
. پس سیاست داخلی و سیاست خارجی و )1383زایی، (لک هاى جهان قابل اجراستسیاست

  یک حکم ندارند.هم الملل روابط بین
در دو جریان به تدریج گسترش یافته  ، از دیدگاه مارش و فورالنگ،نقادي اثبات گرایی

-کند که هر گونه شناختی که  ما از حواس پـنج استدالل میگرایانه به شکل عملین اکو .است
حاصـل   ،ها به کار مـی بـریم  گري مفاهیمی که براي تحلیل آنآوریم با میانجیگانه بدست می

هیچ راهی براي رده بندي و یا حتی توصیف تجربه بدون تفسـیر آن وجـود    ،ن روشود. از ایمی
علـوم هـر    کـوهن  .ریه و تجربه به آسانی جداشـدنی نیسـتند  نظاین به معناي آن است که  ندارد.
دهـد کـه   تغییـر پـارادایم هنگـامی روي مـی     کنـد. تلقـی مـی  اي در چنبره پارادایم ویژه را زمانی

آن می دارد که پارادیم مسلط را به سـوال   را بر برخی دانشمندان دلیر مشاهدات تجربی فراوانی
گرایی به علوم اجتماعی اختصـاص بیشـتري دارد. ایـن    دومین جریان اصلی نقادي اثبات. کشند

                                                        
١٩. Methodological pluralism 
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هاي اجتمـاعی و فیزیکـی یـا طبیعـی     هاي روشنی بین پدیدهجریان  استدالل می کند که تفاوت
گرانی که آن ، بر خالف ساختارهاي طبیعی، مستقل از کنشساختارهاي اجتماعی . وجود دارد

بـرخالف   ،سـاختارهاي اجتمـاعی  ایـن اسـت کـه     دوم تفاوت وجود ندارند.  ،دهندرا شکل می
دهنـد،  چـه هنگـام فعالیـت انجـام مـی     مستقل از برداشت کـارگزاران از آن  ،ساختارهاي طبیعی
کند. ساختارهاي اجتماعی ، بـرخالف  ن میما را به تفاوت سوم رهنمومسئله وجود ندارند. این 

در دفـاع نسـبت بـه    دیوید سـاندرز  . ساختارهاي طبیعی ، در اثر کنش کارگزاران تغییر می کنند
گرایی نیز نامیده اثباتا فرتواند میکه ، فرارفتارگراییگرایی معتقد است انتقادات وارد بر اثبات

واقـف اسـت کـه     نکتـه  به ایـن و ایی می کند؛ وابستگی دو سویه نظریه و مشاهده را شناس ،شود
هـاي تجربـی جـدایی پـذیر     هاي هنجاري نیزاهمیت دارند و اغلب بـه آسـانی از پرسـش   پرسش
بـه هـر   ولـی   ها نقش کلیدي در تحلیل سیاسی و اجتمـاعی دارنـد.  پذیرد که سنتو میا .نیستند

نادیـده گرفتـه   سط ساندرز توشناختی ازبین نرفته ، بلکه شناختی و معرفتحال، مشکالت هستی
از ایـن رو در نقـادي مطالعـه پیشـین رفتـار      و انـد،  پذیرد که تفسیر و معنـا مهـم  او می شده است.

هاي دیگري وجود دارد کـه پـژوهش رفتـاري بـه سـادگی      عرصهکه  کندانتخاباتی استدالل می
متغیرهـاي   عنـوان  ر و معنا بـه خواهد با تفسیساندرزمی جرأت گام نهادن در آن را نداشته است.

-شان مـی چگونگی فهم رأي دهندگان از احزاب و موضع ،گر رفتارکند. از این دیدگاهمداخله
ایـن دیـدگاه تنهـا یـک بعـد از       ،هـا اثـر گـذارد. در بهتـرین حالـت     تواند بر رفتار انتخابـاتی آن 

کـه  کنـد  میسنت تفسیرگرایی استدالل در حالی که هرمنوتیک مضاعف را شناسایی می کند؛ 
گرایی بر ایـن کـه تنهـا    اثبات بنابراین فرا گر نیز نیازمندیم.مشاهده ٢٠بودنانفسی ما به شناسایی 

دارد. بـا   گرایینسبت به اثبات پافشاري بسیارکمتري ،یک راه براي دانش اجتماعی وجود دارد
هیافـت  ایـن ر پـس  بر تبیین و تقدم مشاهده مستقیم اصـرار دارد.   ،وجود این ، هنوز به جاي فهم

-23، 2002(مارش و استوکر،  به قوت در سنت علمی جاي می گیرد و ؛همچنان بنیادگرا است
 قصد در انداختن طرحی نو ندارد؛ و تنها با ارائـه نقـدهایی بـه رفتـارگرایی     فرا رفتارگرایی .)26

یـن مکتـب جلـوگیري نمایـد. بنـابراین فـرا رفتارگرایـان در        سعی دارد از مـورد انتقـاد گـرفتن ا   
  همان راه رفتار گرایان را با توجه به نقدهاي مذکور رفته اند. سیاست

شـود: تمـایز علـوم اجتمـاعی و     گرایان به رفتارگرایان در چند مسئله خالصه مینقد سنت
هـا و ارقـام و اعـداد و نرسـیدن بـه      و تأکیدشان بر گردآوري واقعیت گرایی ایشانطبیعی، کمی

                                                        
٢٠ .subjectivity 
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نیـز معتقدنـد    ٢١گرایانجماعت ها به دلیل تأکید ایشان بر ثبات.کاري آنقواعد کلی، و محافظه
باشـد؛ و در واقـع، هـیچ    تر از نفـس عمـل مـی   مفهوم عمل معقول و قابل درك، مفهومی بنیادي

ها قابل شناسایی باشد وجود ها، باورها و مجموعهمستقل از نیت که مقدم و» رفتار«چیزي به نام 
هسـتند.   نقاد مکتب رفتارگرایی هم مکتب تفهمی و تفسیري. )214و  212، 1374(سندل،  ندارد

ــارگرایی  ــر خــالف مکتــب رفت ــدگی    ب ــر جــدایی واقعیــت و زن ــان کــه فــرض خــود را ب از زب
و مکتـب   مارکسیسـم  .)305، 1376(بشـیریه،   بینـد ها ارتباط میبین آن گذاشت، هرمنوتیکمی

چون دیالکتیک ذهن و عـین اسـت نقـاد ایـن      اند. دیالکتیک مارکسنقاد این روش نیز انتقادي
گوید: اوالً علوم اجتمـاعی  می ی و رفتارگراییگرایدر نقد اثبات شود. وینچمکتب محسوب می

اند و به فهم نیاز دارند؛ ثانیاً جـدا کـردن سـوژه از ابـژه میسـر نیسـت؛ و ثالثـاً بـراي         بسیار پیچیده
 اصــحاب مکتــب فرانکفــورتهــاي متفــاوتی وجــود دارد. بــه نظــر هــاي مختلــف روشپدیــده
 رسـد. و بسیار محافظه کارانه به نظـر مـی   ؛هاي ریاضی و آماري محدود به توصیف استتحلیل

تماعی در قرن بیسـتم بـوده انـد. قـوت ایـن      غالب علم اج پارادایم و فرا رفتارگرایی رفتارگرایی
 مکتب به آن حد بوده که با وجود پا به عرصه گذاشتن مکاتب رقیب هنوز آثار مکتـب و روش 

هاي مدرنیته را براي کشورهاي جهان سوم که بن بست مسئلهخورد. این به چشم می رفتارگرایی
اگـر داراي   یابـد. مبنـاي اثبـاتی و مکتـب رفتـارگرایی     اند، ضرورتی دوچنـدان مـی  لمس نکرده

هایی که هنوز مشکالتی هم باشد، عمدتاً مربوط به جهان اول است؛ و بنابراین کشورها و فرهنگ
  گذر کنند. ها را درك نکرده اند نباید به بهانه وجود چنین مشکالتی از کل آنجهات مثبت آن

؛ و در تطبیق این دو باید احتیـاط  علوم اثباتی و رفتاري تفاوت ماهوي با علوم دینی دارند
اصول فقه، در  طه جابر علوانی یکی از متخصصان برجسته علوم دینی بیان داشته که روش کرد.

حـاظ ماهیـت بـا    و قضـایاي فقهـی از ل   ؛اصل براي بررسی قضـایاي فقهـی تأسـیس شـده اسـت     
  هاي اجتماعی تفاوت دارد، به ویژه در جهات زیر:پدیده

هـاي اجتمـاعی یـا انسـانی،     اند، اما ویژگی پدیدهمسائل فقهی غالباً به جزئیت متصف .1
  عمومیت و کلیت است.

مقصود از مسائل فقهی، روشن شـدن حکـم شـرعی تکلیفـی اسـت، در صـورتی کـه         .2
 هاسـت هـا و روابـط حـاکم بـر آن    هـا و سـنت  یین قانونهاي اجتماعی، تبمقصود از طرح پدیده

 .  )233، 1378(رجب، 
                                                        

٢١ . communitarians 
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توان فرضیه سازي نمود، از دیدگاه اسحاق بن اسرائیل، در علوم انسانی و علوم اجتماعی می
انون علمی چیزي نیست جز هایی که در علوم طبیعی وجود دارند. در واقع، قاما نه از نوع فرضیه

هم عبارتند از ابداعات تخیل خالق ما و نیاز نیست آن را به علوم طبیعی ها و فرضیه یک فرضیه؛
تواند بدون حمایت ارتش مدتی طوالنی هیچ حکومت توتالیتري نمی«محدود کنیم؛ مثل قضیه: 

همه قوانین علمی بر مبناهـاي تجربـی نـامطمئن و مشـکوك بنـا نهـاده       ». به بقاي خود ادامه دهد
جویـد، علـوم انسـانی (و    م زیسـتی از متـدلوژي فیزیـک بهـره مـی     اند. همان گونه کـه علـو  شده

تواند این کار را بکند. استدالل دیگـر علیـه کـاربرد متـدلوژي علـوم      هاي امنیتی) هم میفعالیت
هاي امنیتی این است که جامعه بر خالف طبیعت داراي تاریخ، حافظه و توانایی طبیعی در فعالیت

گیري کمـی نیسـتند.   ست که متغییرهاي اجتماعی قابل اندازهیادگیري است. اعتراض سوم این ا
(اسـرائیل،   اشکال دیگر این است که خود محقق جزئی از چارچوب گسترده امنیت ملی اسـت 

1379(.   
 است؛ هاي کالسیک و سنتیروش نقدنقطۀ مثبت این مکتب عینی بودن و با این وجود، 

نقـدهایی بـه    هرچنـد شود. بنـابراین  لوم انسانی و اجتماعی تلقی میقالب در ع و هنوز هم روش
اسـت. رویکردهـاي    الب هنـوز رفتـارگرایی  غ وارد شده اما پارادایم ی و رفتارگراییگرایاثبات

کشورهاي جهان سـوم  برخی براي از طرف دیگر،  اند.مریکا و اروپا رو به گسترشتفهمی در آ
را در تحقیقـات   الزم اسـت اصـول رفتـارگرایی    گرفتارنـد، سـنتی   هايروش در چنبرهکه هنوز 

   .مند شوند؛ و از مزایاي آن بهرهخود به کار برند
  

  خاتمه
 ،نهادگرایى هنجارىگرایی قدیم و جدید از یک طرف، و هایی بین نهادهرچند تفاوت

 ،المللىنهادگرایى بین ،نهادگرایى تجربى، نهادگرایى تاریخى ،نهادگرایى انتخاب عقالیى
از طرف دیگر وجود دارد، اما جملگی در  هادگرایى جامعه شناختىن و نهادگرایى انجمنى

تحلیل هنجاري اشتراك دارند.  گرایی وساختارگرایی، کلگرایی، قانون چهار ویژگی
نهادگرایی جدید، بر خالف نهادگرایی قدیم، بر نقش فرد و هنجاري بودن رفتار تأکید بیشتري 

شود؛ و به جاي ترین نقاد نهادگرایی محسوب میدارد. رفتارگرایی با تکیه بر روش علمی، مهم
علمی و اولویت رفتارها توجه  هايهاي تعمیمی و اولویت دادن به نهادها، به روشتمرکز بر روش
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نمود. به اعتقاد نگارنده، هرچند نهادگرایی و رفتارگرایی با نگاهی پسینی به عنوان دو رقیب 
. بر اساس )1387(حقیقت،  اند، ولی امکان بهره بردن از مزایاي هر دو وجود داردمطرح بوده

روش داراي کارآمدي و  شناختی، یک روش را نباید مطلق کرد؛ چرا که هرگرایی روشکثرت
  هاي خاص خود است. محدودیت
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