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Abstract
The variety of methodological studies in the field of politics, the emergence of postpositivism in the modern age, and the conflicts with positivism make clear the importance
of criticizing this work. The importance of evaluating this book is also attributed to the fact
that this textbook has been used as a resource for political science students at three
academic levels. This article is an attempt to provide a framework for reforming it in the
future by reviewing one of the most important educational writings in the field of political
science methodology and expressing its strengths and weaknesses. The method of critique
of the work is citation-analytical, which has been done in the general framework of work
presentation, form criticism, and content criticism. The results indicate that the book in
question, although it has strengths in its content, has many drawbacks in form. It is
mentioned in the form of articulated tables. Methodological explanations of different
theories in different sections, printing, and proper layout are the most important content and
form advantages of this work. Lack of sufficient and comprehensive attention to some of
the new theories, weaknesses in the critical introduction of existing methodologies, and a
multitude of typographical errors are the form and content weaknesses of the book.
Keywords: Methodology, Politics, Approach, Positivism, Post-positivism.
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ارزیابی كتاب روششناسی نظریههای جدید در سياست
(اثباتگرایی و فرااثباتگرایی)
مجتبیشریعتی* 

چكيده
تنوع مطالعات روششناختی در عرصۀ سیاست پیدایش فرااثباتگراییی در عصیر ددیید و
تعارضاتی که با اثباتگرایی دارد اهمیت نقد این اثر را روشن میسازد .درکنار آن ضیرورت
نقد کتابی که بهعنیوان منبی درسیی دانویاویان ع یوا سیاسیی در سیه مقطی ت صیی ی
دانوگاهی مورداستفاده قرار میگیرد آشکار است .مقالۀ حاضر کوشویی اسیت تیا بیا نقید
یکی از مهمترین تألیفات آموزشی در حوزۀ روششناسی ع م سیاست و بیان نقاط قیوت و
ضعف آن زمینۀ اصالح آن را در آینده فراهم کند .روش نقد اثر استنادی ی ت ی ی بوده کیه
در چهییارچو ک ییی معرفییی اثییرش نقیید شییک یش و نقیید م تییوایی اناییاا گرفتییه اسییت.
نتایج بهدستآمده نواندهندۀ آن است که اثر موردنقد هرچند دارای نقاط قیوت م تیوایی
استش بهل اظ شک ی اشکاالت بسیاری دارد که درقالب دداول مفص ی بیدان اشیاره شیده
است .تبیین روششناسانۀ نظریات مخت ف درقالب فصول مخت فش چاپش و صیف هآراییی
مناسب از مهمترین مزایای م توایی و شک ی این اثر است .همچنیین عیدا تودیه کیافی و
دام به برخی نظریات ددیدش ضعف در معرفی نقادانۀ روششناسیهای مودودش و تعیدد
اشتباهات نگارشی از کاستیهای م توایی و شک ی آن است.
كليدواژهها :روششناسیش سیاستش رهیافتش اثباتگراییش فرااثباتگرایی.
* استادیار ع وا سیاسیش دانوکدۀ ع وا انسانیش دانوگاه یاسوجش تهرانش ایرانش
m.shariati17@gmail.com
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 .1مقدمه
انتوارات دانوگاه تهران کتابی با ناا روششناسی نظریههای ددید در سیاست (اثباتگراییی
و فرااثباتگرایی)ش نگاشتۀ دهیانگیر معینیی ع میداریش اسیتادیار دانویکدۀ حقیو و ع یوا
سیاسی دانوگاه تهرانش را (با تادیدنظر و اضافات) برای چهارمینبار بیه زییور عبی آراسیته
است .اعتبار ناشرش فرهیختگی مؤلفش تادیدچاپ بیرای چهیارمینبیارش و هیمچنیین عنیوان
کتییا کییه یکییی از منییاب مهییم درش روششناسییی دانوییاویان رشییتۀ ع ییوا سیاسییی و
گرایشهای مرتبط آن در مقاع مخت ف ت صی ی استش ضیرورت معرفیی و نقید کتیا را
تبیین میکند.
اگرچه مطالعات روششناختی در ع وا سیاسی زمینۀ مناسبی در ایران نداردش انتوار چنید
اثر و تردمۀ آنها در ایران نوعی ت رک به این حیوزه بخوییده اسیت .از مهیمتیرین آنهیا
میتوان به این آثار اشاره کرد :درآمدی ت ی ی بر ت یل سیاسی (کیالین هیی )0911ش روش
و نظریه در ع وا سیاسی (استوکر و مارش )0931ش ع م سیاسیت و سیاسیت ع یم (هیاک
ورث )0912ش تازیهوت یل ددید سیاست (دال )0931ش نظریههای مخت ف دربیارۀ راههیای
گوناگون نوسازی و دگرگیونی سیاسیی (سییفزاده )0931ش و پیووهش در ع یوا سیاسیی
اثباتگراش تفسیریش و انتقادی (سیدامامی .)0913

رویکردهای
با مطالعۀ این اثر مطالب مفید و ارزندهای دربارۀ روششناسی نظریههای ددیید سیاسیت
حاصل میشود .اما پرسش اص ی مدنظر آن است که این کتا تا چه انیدازه توانسیته اسیت
اثر مناسبی برای یادگیری و آشنایی دانواویان مقاع مخت ف ت صی ی در رابطه بیا موضیوع
روششناسی باشد و نیازهای آموزشی آنان را برعرف کند و همچنیین ایینکیه اصی یتیرین
نقاط قوت و ضعف کتا کداا است .این مقاله در پاسخ بیه ایین سیؤاالت و بیا روش نقید
استنادی ی ت ی ی شکل گرفته است.

 .2معرفی كتاب
نویسندۀ اثر این کتا را در یك پیشگفتار و هوت فصل و در  031صف ه بهرشیتۀ ت رییر
درآورده است که درادامهش قبل از آنکه به نقد اثر بپردازیمش با بررسی ادمالی فصیول آشینایی
بیشتری با متن اثر پیدا میکنیم.
در پیشگفتار کتا (ص و-ش) نویسنده با اشاره به شرایط حاکم بر قرن بیستویکم به
بررسی سیر ت ول نظریههیای سیاسیی پرداختیه اسیت و دهیان پییشرو را دهیان گیذر از
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نظریههای اثباتگرا به فرااثباتگرا دانسته اسیت .وی بیا اشیاره بیهنظیر «اسیولیوان» بیه ایین
موضوع اشاره میکند که اگرچه در بسیاری از موارد سیر تفسیر و ت یول درحیال انایاا بیه
هیچ سیاستگذاری و خطموی موخصی نرسیده و درحید نظرییه بیاقی مانیده اسیتش ایین
موضوع نباید پیشداوری نابههنگامی را سبب شود و به نفی یكبارۀ ایین میوج نظرییههیای
ددید بیناامد.
در توضیح این مط بش نویسنده دربارۀ تألیف خیود ییادآور مییشیود کیه تیألیف وی را
«نمیتوان درزمرۀ آثار مربوط به ف سفۀ سیاسی یا پیووهشهیای تاربیی قیرار داد و مباحی
عرحشده در آنش بهعور عمدهش به مطالعۀ سیاست در سطحشناختی مربوط مییشیود و ابعیاد
روششناسییانۀ آن میییچربیید .نویسیینده میییکوشیید در چهییارچو یییك رشییته مباحیی
شناختشناسانه دستاوردهای ف سفی و ع می فراثباتگرایی را برای سیاست ارزییابی نمایید»
(معینی ع مداری  :0913ح).
ویش ضییمن توییریح ویوگیییهییای روشهییای فرااثبییاتگرایانییهش در نقیید ع ییمزدگییی و
ف سفهگراییش شالودهشکنی از دوانگاری ع م و ف سفه را مهمترین م صیول فرااثبیاتگراییی
میداند که درنتیاه فضایی بینابینی را بهودود میآورد و مودب میشود تا مایال اسیتفاده از
آخرین دستاوردهای ع م و ف سفه را درکنار هم فراهم کند .ازاینرویش نگارنده رهیافت خیود
راش نه ف سفی و نه ع میش ب که رهیافتی فرانظریهای میداند رویکیردی کیه بیهبیاور نویسینده
هنوز در دامعۀ ع می کوور ما چندان شناختهشده نیست.
نویسندۀ کتیا در فصلنخسـ  (ص )03-0ش ت یت عنیوان «نظرییه و سیاسیت»ش بیه
تعریف دو واژۀ «نظریه» و «ددید» در مفهوا «نظریههای ددیید» مییپیردازد .وی منظیور از
«ددید» را همان نظریههای فرااثباتگرا میداند که در تقابل با اثباتگرایی شیکل گرفتیهانید.
بهنظر نویسندهش روشها و شناختهای ددید فرااثباتگرا زمینههای ت ول بنییادی نظرییه را
در نیمۀ نخست قرن بیستویکم فراهم آوردهاند .سیپ ش نویسینده بیه تعرییف «نظرییه» بیا
استفاده از ت قی «ووداک» میپردازد:
نظریه عبارت است از یك رشتۀ منسام از بیانهای فردی یا ک ی که فراتیر از توصییف
م ض قرار دارند و امکان تبیین یا فهم یا حتی بازسازی موضوعی را کیه نظرییه بیه آن
مربوط میشود یا مناسبات مودود بین پدیدهها فراهم میآورد (.)Wodak 2001: 2

درواق ش دیدگاه نویسندۀ کتا بر آن است که نظریه مفهیومی سییال دارد کیه از فهیم تیا
تبیین را شامل میشود.
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نویسنده درادامه ابهاا در مفهوا نظریۀ سیاسی را بیشتر از مفهوا نظرییه مییدانید امیری
که تاکنون ادماعی دربارۀ آن بهودود نیامده است .وی سپ بیا اشیاره بیه دگرگیونی «امیر
سیاسی» در مسیر تأمین نیازها و ت والت سیاسی و اقتصیادی دوامی بویری تریییر اندیویۀ
سیاسی را به دو زمان مختص میکند :یکیی نیاتوانی در انطبیا بیا واقعییتهیای سیاسیی و
ادتماعی و دوا بهچالشکویدن نظریات قدیمی با نظریات ددید و قویتر.
نویسنده همچنین با بیان این دم ه از «کارل پیوپر» کیه «در نظرییهپیردازی هییچ پاییانی
قابلتصور نیست» ماهیت نظری سیاست را بهگونهای میداند کیه نتیوان مسیارل را در سیطح
نظری خاتمهیافته تصور کرد .بهنظر نویسندهش اکنون دیگر نظرییههیا تصیدی پیذیر نیسیتند و
تردید در ابطال قطعی آنها ودیود دارد .ازایینروسیت کیه فرانظرییۀ میوردنظر ویش یعنیی
فرااثباتگراییش با بررسی پیشداوریهیاش ههنییاتش هیایانهیاش و دهیتگییریهیای عم یی
نظریهپردازی از بررسی درستی یا نادرستی نظریهها فاص ه گرفته است .اگرچیه بایید ییادآور
تقر به حقیقت را مطرح میکند و برای آن معیار نیز میدهد .نویسیندۀ
شویم که پوپر ب
کتا نیز ازاینروی درادامه یادآور میشود که این عدا قطعیت و ناگزیری ت یول نظرییههیا
نباید ما را به ورعۀ شکاکبودن و نفی ع م و ف سفه بیندازدش ب که باید فی سوفان و دانویمندان
را م تاطتر و متعادلتر کند.
معینی همچنین با نقض وحدت روششناختی مودود در اثباتگرایی و با بییان اسیتدالل
سازهانگاری ()constructivismش بهعنوان روش موردقبول فرااثباتگراییش ما را بیه ایین مسی ه
رهنمون میسازد که «دانش امری دربارۀ دهان نیستش ب که دهان را در ههن میا مییسیازد و
بر این اساش دیگر بهسختی میتوان درمورد نظریههاش باتودهبه دردۀ انطباقوان بیا واقعییتش
داوری کرد» زیرا دیگر نظریهها ناظر بر مواهده و منطب با واقعیت بیرونی نیست .درنتیایهش
دعوی دستیابی به هات واقعیت ادعای گزافی اسیت و نظرییهپیرداز فقیط تاربیۀ خیود از
واقعیت را بازنمایی میکند .نویسنده در پایان این فصیل منظیور خیود را از نظرییۀ سیاسییش
بهتأسیاز دانته گرمینوش «ع م انتقیادی سیاسیی» نامییده اسیت ( )Germino 1967: 5تیا بتوانید
همچنان ودهۀ ع می خود را حفظ کند و امور تاربیی را نقطیۀ عزیمیت خیود قیرار دهید.
نظریۀ سیاسیش ضمن اولویتدادن به امر ههنیش نگاهی انتقادی به واقعیتهای سیاسیی زمانیه
نیز دارد.
در فصلدوم (ص )91-03ش که ت ت عنیوان «اثبیاتگراییی در سیاسیت» آمیده اسیتش
نویسنده پ از بیان اینکه بعید از ییك قیرن ماادلیۀ روشیی و شیناختی هنیوز هیم روش
تاربهگرایی روش حاکم در نظریهپردازی سیاسی م سو میشودش به توضیح شیوۀ ت ییل
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تاربی در ع وا سیاسی براساش ابزار مواهدهش عبقهبندیش اندازهگیریش و مقایسه مییپیردازد
امری که مودب میشود درستی و نادرستی تعمیمهیا و فرضییههیا را تعییین کنید و دردیۀ
انطبا یا عدا انطبا دادههای مودود را نوان دهد .سیپ ش نویسینده بیا بییان تقابیل نظرییۀ
تاربی با نظریههای هنااریش بر تأکید نظریۀ تاربی به مؤلفهها و ع تهاش تالش ایین نظرییه
برای شناخت رفتارهای عینی افراد و نهادهاش ت قی دربارۀ «هستها» و نه دربارۀ «باییدها»ش و
پرهیز از ارارۀ مباح ارزشی سخن بهمیان میآورد .در چنین شرایطی است کیه فقیط ادیازه
کنیم که در تاربیات ما ظاهر میشوند.
داریم تا دربارۀ مسار ی ب
نویسنده سپ با بیان گرایشهای مخت ف اثباتگرایانه در سیاسیت بیه توضییح دییدگاه
اثباتگرایی منطقی و سپ رفتارگرایی میپردازد .معینی درادامه با اشیاره بیه نظرییۀ بوییریه
انتقادات ناشی از نوع دیدگاه اثبیاتگراییان در تودیه صیرف بیه قیوانین ع میی و آمیاریش
بینیازی ت قی از احکاا اخالقیش ارزشیش متافیزیکیش هنااریش و تاویزی را بیان میکنید و
اینکه این رویکرد رفتارگرایان را بهسیوی نیوعی مط ی کیردن امیر «بیرونیی» و تهییکیردن
رفتارگرایی از هرگونه عنصر و گرایش اخالقیش انسانگرایانیهش فاییدهع بانیهش و عمیلگرایانیه
میکواند (بویریه .)12 :0911
نویسندۀ کتا بر این باور تأکید میکند که اکنون با بروز ب ران در پیارادیم اثبیاتگراییی
تردیییدهای زیییادی دربییارۀ درسییتی می یراث تاربییی رفتارگرایییان ودییود دارد .دنبییههییای
عبیعتگرایانه و فردگرایی آن را از ل اظ فرانظریهای و همچنین تع قیات مدرنیسیتی آنش کیه
بهشکل غیرانتقادی دیدگاههای کارکردی را پذیرفته و ارزشهای ع مگرایی را به ارزشهیای
خود مبدل کرده استش از دیدگاه پستمدرنیستها بهنقد میکود .او در تکمیل این ب ی از
انقال فرارفتارگرایی سخن بهمیان میآورد .نویسینده در پاییان فصیل بیر ایین بیاور تأکیید
میکند که اهمیت اثباتگراییی در سیاسیت بیهمنزلیۀ نخسیتین اییدۀ ع مییکیردن سیاسیت
بهاندازهای است که ترییرات بعدی در نظریهش همگیش واکنوی به آن بودهاند.
فصلسوم(ص )11-91ش ت ت عنوان «پارادیم و سیاست»ش سرآغاز فصولی است که بیا
عزیمت از تاربهگراییش ضمن نقد ایین شییوۀ اندیویهش بیه بییان نظرییات فرااثبیاتگرایانیه
میپردازند .مؤلف کتا در این زمینه تمثیل تور و صیاد را بهکیار مییبیرد کیه هییچکیداا از
در فصول آتی ههن را صیادی نمیدانند که برای شناخت حقیای تیور
نظریههای موردب
میگسترد و هرچه تور بزرگتر باشد حقیقت بیشتری را شیکار مییکنید .بیرعک از ایین
چوم انداز ههن در ساختن دهیان دخالیت دارد و ت قیی در امیور انسیانیش ازدم یه امیور
سیاسیش بدون ت قی در ساختارشناسی ههنی میسر نیست .نویسندۀ کتا با ایین گمیان کیه
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تاریخچۀ ف سفۀ ع م به دو دوره قبل و بعد از انتوار کتا ساختار انقال های ع می تقسییم
میشود به اهمیت روششناختی «توماش کوهن» میپردازد.
نویسندۀ کتا (در ص  )91با بیان مطالب ک یدی کوهن بیه ایین بیاور اندیویمند اشیاره
براینکه دانومند میتوانید از عریی بهترکیردن

میکند که کوهن فرضیۀ اثباتگرایان راش مبنی
شیوههای مواهده و انباشت مداا دانش به حقیقت نزدیكتر یا از آن دورتر شودش رد میکنید.
بهعقیدۀ کوهنش عامل پیورفت ع می و ت ول نظریهها وقتیی حاصیل مییشیود کیه دامعیۀ
ع می بپذیرد نظریۀ ددید ابزار بهمراتب کاراتری را بیرای حیل معماهیا در اختییار دانویمند
قرار میدهد ( .)Kuhn 970: 67البته نکته اینداست که باتودهبه عیدا ییكسیانی معماهیا در
هر پارادایم و ابزارهای مخت ف هر پارادایم برای حل آنها بر نوعی تواف دامعیۀ ع میی بیر
معیار فراپارادایمی اشاره شده است.
کوهن انقال ع می را بهمعنای بهترشدن یا پیورفت نظریهها نمیدانید و دلییل آن را در
دهانهای متفاوت پارادیمهیای رقییب مییدانید مسی های کیه درنهاییت میا را بیه مفهیوا
«ناهمسنای» ( )incommensurabilityره نمون میسیازد .در نظرییۀ کیوهنش بیرخالف نظرییۀ
تاربیش هدف نزدیکی به حقیقت نیستش ب که بهکرسیینویاندن دعیاوی ددیید بیرای حیل
معماها و ترییر دهیاننگیری اسیت کیه میالک ت یول م سیو مییشیود .البتیهش بایسیتی
یادآورشویم که گفته میشود کوهن از تفسیرهای رادیکیال شیناخت ع میی ناخرسیند بیوده
است .دغدغۀ وی چگونگی ت ول ع م بود.
بهنظر میرسد که اهمیت نظریۀ پارادایم «کوهن» در ارارۀ مفاهیمی چون «نیاهمسینای» و
«نسبیگرایی» بوده باشد .همچنین بیان این مط ب که صد و کذ نظریهها را نمییتیوان از
عری آزمون تاربی مع وا کرد از دیگر نکاتی است که به این نظریه برتری داده است.
«بازاندیوی و مطالعۀ سیاسیت» عنیوانی اسیت کیه نویسیندۀ اثیر بیرای فصـلهاـارم
(ص  )31 -11انتخییا کییرده اسییت .درواقیی ش ظهییور رویکییرد بازاندیوییی واکنوییی بییه
دیدگاههایی بود که نقش ههن یا فاعل شناسا را در مناسبات انسانی نادیده گرفته بودش اما ایین
بازگوت به فاعل شناسا به ههنیتگرایی نیناامیده است .دیدگاههای بازانیدیش از دوانگیاری
سوژه ی ابوه انتقاد میکنند و بر تأثیر متقابل ههن و موض شناسایی تأکید دارند.
نویسندۀ کتا رویکرد بازاندیوی را مخالف تاربهگراییی خیاا و نظرییهگراییی صیرف
میداند و معتقد است که در پووهش بازاندیوانه ههن با مرادعۀ دارم به واقعییت و بازسیازی
مداوا ارتباط خود با دهان پیوسته به درک ددیدی دست مییابد و بیهعنیوان فاعیل شناسیا
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بهعور دارم نوع ارتباط خود با موضوع شناسایی را ترییر میدهد و در موقعیت ددیدی قیرار
میگیرد .این بازاندیوی پیوسته ادامه خواهد داشت.
معینی بازاندیوی را «تفسیر تفسیرهای خود» معرفی میکند نیوعی «انتقیاد از خیود» کیه
حتی دربین هواداران نظریۀ انتقادی چندان مرسیوا نیسیت .در بازاندیوییش میا از ییك «دور
بازاندیوی» سخن میگوییم که هیر دور چهیار مرح یه دارد (تاربییش تفسییریش انتقیادیش و
انتقاد از خود).
فصلپنجم (ص  )39-31ت ت عنوان «نظریههای انتقادی» به زییور عبی آراسیته شیده
است .نویسنده با معرفی نظریۀ انتقادی در نکتهای مهم به اشتباه برخی در م یدودکردن ایین
نظریه به مکتب فرانکفورت اشاره میکند و از برخی نظریهپردازان انتقیادی نیاا مییبیرد کیه
عضو این مکتب نبودند .درواق ش فمینیسم نیز هیل همین نظریه قرار میگیرد .نویسنده بر ایین
باور است که نظریۀ انتقادی بر دو اصل ف سفۀ دیالکتیك و نقد اقتصاد سیاسی اسیتوار اسیت
و بهعور ک ی حاصل دوگانگی ناشی از درآمیختن خوشبینی هگ ی با بدبینی سیاسی است.
معینی (در ص )33ش با اشاره به ت تتأثیربودن نظریۀ انتقادی از اندیویههیای «میارک »ش
به این نکته اشاره میکند که نظریۀ انتقادی این فرضیه را مطرح کیرد کیه هیدف از شیناخت
دهان دگرگونساختن آن است .شناخت باید وسی ۀ ایااد ترییرات باشید و بیه ایین منظیور
آمیزهای از رویکردهای ف سفی و دامعهشناختی اراره دهید .درواقی ش ایین همیان پراکسیی
(عمل و کنش انسانی )praxic :انسانی است که بیه کنتیرل انسیان بیر عبیعیتش برنامیهرییزی
عقالنیش ایااد انسااا در فرایند عق یسازی زندگی سیاسی و ادتماعیش و مبیارزه بیا سی طۀ
عبقاتی میاناامد .نویسنده درادامه با بیان اینکه روشینگیری بیا داعییۀ رهیایی فیرد از بنید
اسارت دهل و عبیعت قدا بهمیان گذارد به این نکته اشاره میکند که این تالش ناکاا بیود و
سرانااا روشنگری به ابزار س طه تبدیل شد .هر ناهمخوانی را سرکو کرد و درنهایت بیه
همسانسازی و نادیدهانگاشتن تفاوتها اناامید .روشنگری بهمثابۀ یك «تفکر نا » دربرابیر
هر نوع تالش برای «متفاوتبودن» ایستاد.
نویسنده درادامه با بیان این مس ه که نظریۀ انتقادی تاربهگرایی و انتزاعگیویی ف سیفی را
رد میکند رویکرد این نظریه را آمیزهای از ف سفه و دامعهشناسی درخدمت تبیین سیاسیی و
پیچیدگیهای ادتماعی و نقد شرایط ادتماعی میداند .اگرچه این نظرییه نتوانسیته اسیت از
سطح یك برنامۀ پووهوی فراتر روند و عرح ت قی کاربردی اراره دهید .چیالش پییشروی
این نظریه این است که تا چه اندازه میتوانند در ترسیم شرایط ادتماعی و سیاسیی ددیید و
ترغیب دیگران به حرکت در این مسیر موف باشد.
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در فصلششم (ص )009-31ش ت ت عنوان «ساختارگرایی»ش نویسینده بیه تفیاوتهیا و
شباهتهای ساختارگرایی و اثباتگرایی اشاره مییکنید و نهایتیا سیاختارگراییی را درزمیرۀ
نظریههای فرااثباتگرا قرار میدهد .نویسنده ساختارگرایی را هماننید اثبیاتگراییی داعییهدار
ع میبودن میداند و اینکه به بعضی از شاخصهای تاربهگرایانیه ماننید عینییتگراییی در
ت قی نیز باور داردش اما ازسویدیگر ساختارگراییی شیناخت تاربیی را ناکیافی مییدانید و
همچنین شرط ع میبودن را دستودوی امری «نظاامند» درمیان پدیدههای منفرد میدانید.
آنها میخواهند از آشفتگی و چندگانگی پدیدههای منفرد موردمواهده چویم بپوشیند و بیا
نگاه نظاامند به دهان به یك رشته ثابتها دست پیدا کنند .مدل ت ی ی ایین ثابیتهیا میدل
ساختاری است و بررسی کلها موضوع ت قی ع می آنان است.
«پستمدرنیسم و اندیوۀ سیاسی» عنوانی است که نویسیندۀ کتیا بیرای فصـلهتـتم
(ص  )091 -001برگزیده است .از نگیاه معینییش پسیتمدرنیسیم چویمانیداز ددییدی را
میگواید تا بهگونهای دربارۀ شرایط سیاسی بیندیویم و راهحلهای ددیدی را برای مسیارل
سیاسی اراره دهیم .بههرحالش اکنون پستمدرنیسم بیه بخویی از «فرهنی سیاسیی غیر »
تبدیل شده است.
پسییتمدرنیسییم بییه «فارمییاکون» افالعییون میییمانیید .هییم زهییر و هییم پییادزهر اسییت.
پستمدرنیسم در سیاست با پرهیز از مط گرایی و درنظرگرفتن متن و زمینۀ میتن امکانیات
تازهای را برای بسط موازین سیاسی و تقویت اصول دموکراتیك فراهم میآورد.
نویسنده درادامه با بیان تعاریف سه واژۀ پستمیدرنش پسیتمدرنیتیهش و پسیتمدرنیسیم
پستمدرنیسم را یك نوع مزاج میداند که در نقد مدرنیته شناخته میشود .انکیار بیزرگ ییا
همان انکار مدرنیته ن ههای گوناگون پستمدرنیسم را درکنار یكدیگر نگیاه داشیته اسیت.
پستمدرنیسمش نه ضدمدرنش ب که میخواهد از مدرنیته فراتر رود یا از آن بگذرد .اگرچیه در
این زمینه دو دیدگاه خوشبینانه و شکاکانه ودود داردش بههرحال پسیتمدرنیسیم از ت یول
همهدانبه در عرصههای هستیشناسیش شناختشناسیش اخال ش تیاریخش و مسیارل سیاسیی و
ادتماعی دانبداری میکند.
درماموعش اندیومندان پستمدرنیست از «پایان شناختشناسی» سخن میگویند .از ایین
دیدگاهش واقعیت امری شناختی نیست و واقعیت چییزی دیز «ماهیول بییانناپیذیر» نیسیت.
پستمدرنیسم بیا گسیترش تفکییك فراکیانتی دو موضیوع «ماهییت واقعییت» و «شیناخت
واقعیییت» و اییینکییه شییناختشناسییی از متافیزیییك تفکیییك شییدش امکییان شییناخت را از
شناختشناسی متمایز کردش بهعیوریکیه بتیوان مباحی شیناختشناسیانه را هیمچنیان در
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چهارچو پستمدرنیسم مطرح کردش بیآنکیه بیه شیناختی منتهیی شیود .از ایین دییدگاه
ضدواق گرایانهش واقعیت یك سازۀ ههنی است .میتوان بین این دو رویکیرد ضیدواق گیرای
پستمدرن و گرایش به نسبیگرایی و شکاکیت ف سفی ارتباط برقرار کرد.
در اینداش نویسنده این سؤال را مطرح میکند کیه پسیتمدرنیسیم چیه برسیر سیاسیت
میآورد؟ بهنظر میرسد که به این ترتیب «بازی زبانی» لیوتارش «رژییمهیای حقیقیت» فوکیوش
«حاد واقعیت» بودریارش «حضور» دریدا دیایگیزین حقیای سیاسیی متیافیزیکی مییشیوندش
بهگونهایکه دیگر نمیتوان به یك حقیقیت ثابیت و قابیلاردیاع در سیاسیت اسیتناد کیرد.
براساش این دیدگاهش فی سوف سیاسی یك قانونگذار نیستش ب که حداکثر یك مفسر خواهید
بود .از اینداست که منتقدان معتقدند این دیدگاه نتیاهای دز خردگرییزیش نیسیتانگیاریش
شکاکیتش و م افظهکاری را درپی نداشته است و فرد به ورعۀ نسبیگرایی سقوط میکنید و
چون هیچ شالودۀ سیاسی استواری را نمیتوان تصور کردش مودب عدا پایبندی به هرگونیه
برنامۀ سیاسی خواهد شد .اقدامات دمعی و اهداف موترک بییاعتبیار خواهید شید و ایین
بهمعنای «پایان سیاست» و پایان امکان اندیویدن دربارۀ سیاست بهعنوان امری دمعی اسیت.
معینییی بییا اییین نییوع نگییاه مخییالف اسییت (ص  )023و مییینویسیید کییه ضییدمبناگرایییی
پستمدرنیستی در سیاست بهمعنای «پایان سیاست» نیست زیرا پستمدرنیسمهیا هیمچنیان
برای مسارل حاد سیاسیش مانند قدرتش اهمیت بسیاری قارلاند.
وی بر این نکته تأکیید مییکنید کیه هیدف پسیتمدرنیسیم دفیاع از دیگیری و حی
سخنگفتن دیگری بهمعنای حمایت از فضای چندصدایی اسیت .بیهقیولیش اگیر تعیار
گفتمییانهییا و کثییرتگرایییی حییاکم نباشییدش تفییاوت و چنییدگانگی نییابود خواهیید شیید و
س س همراتب حاکم میشود.
نویسنده بر ایین بیاور اسیت کیه پسیتمدرنیسیمش در چهیارچو مفهیوا «فیرارفتن از
سیاست»ش نه از پایان سیاسیتش ب کیه از پاییان نیوعی برداشیت از مفهیوا «سیاسیی» سیخن
میگوید و بدینترتیب با عرح مس ۀ نقد «متافیزیك سیاست» دوباره به مس ۀ چیستی گیوهر
سیاست بازمیگردد.
درفصلهشتم (ص )031-093ش ت یت عنیوان «هرمنوتییك و سیاسیت»ش نویسینده بیه
توضیح خصوصیات دیدگاه تفسیری درمقابل نگرشهای اثباتگرا میپردازد .در دیدگاههیای
تفسیریش تبیین برای توضیح رفتارهای سیاسی کافی نیست و درمقابل از «تفهیم» پدییدههیای
سیاسی و ادتماعی سخن گفته میشود .در شناخت سیاسیش هدف از تفهیم بیهدسیتآوردن
معنای چیزی است و در مرح ۀ بعد فرایند درک «دیگری» است .پی ش تفهیم عم یی ههنیی

 811پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستم ،شمارة پنجم ،مرداد 8911

است که تاربههای انسانی را با آن درک میکنیم .فرد بههنگیاا تأوییلش بیهواسیطۀ تفهیمش بیا
گوینده یا مؤلف همگاا میشود .شالیرماخر به همین دلیل به انتقیاد از فی سیوفان مییپیردازد
(.)Schliermacher 1990: 85
نویسنده درادامه به بیان انتقاد هواداران رویکرد تفسیری از تبیینگراییان در نادییدهگیرفتن
عوامل تفاوتهای فرهنگی میپردازد و برقراری ارتباط بین سه مؤلفۀ فردش فرهن ش و معنیا را
از شاخصههای نظریههای تفسیری میداند .درواق ش هرمنوتیك و سایر نظرییههیای تفسییری
مقولۀ فرهن را گسترش میدهند و آن را مقدا بر اندیوه و عبیعت میداننید و از ایین نظیر
خاستگاهی ضدعبیعتگرایانه دارد (.)Bhasker 1998: xiv
نویسنده درادامه به این مط ب اشاره میکند که هرمنوتیك در اندیوۀ غربیی حاصیل ایین
ارزشهاسیت :گییوشسیپاری بییه دیگیریش تسییاهلش و احتیراا متقابییل .از نگیاه عییرفداران
هرمنوتیكش هنر فقط دستیابی به تفاهم دانسته نمیشودش همینکه هرمنوتیك تفسیر مقتضیی
از شرایط اراره میدهد و زمینۀ گفتوگو و مکالمه را فراهم مییآوردش اهمییت حییاتی بیرای
سیاست دارد .بدینترتیبش شرایط درک امکان ددید را فراهم مییکنید و بیه درک م قی از
خویوتن و ترییر فهم وی از سیاست کمك میکند.
درپایانش شاید بتوان گفت که معینی گوهر کتا خود را در نقلقولی از رورتیی مییآورد
که روند ک ی ع م و اندیوه بهسمت چندگانگی و کثرت مییرود و دیگیر موضیوعی ت یت
عنوان «وحدت دانش» معنایی نداردش ب که مهم «وحدت انسان» اسیت .سیپ بیه ایین نکتیه
اشاره میکند که تالش برای انطبا با سرشت واقعیت نمییتوانید معییاری پیذیرفتنی باشید
زیرا مباح شناختشناسی اخیر ادعای دستیابی به عین واقعیت سیاسی را بیاعتبیار کیرده
است و ازسویدیگر حتی اگر بپذیریم که واقعیت یکی است هیچ دلی ی ندارد کیه بیه خیود
بقبوالنیم فقط باید یك توصییف از آن ودیود داشیته باشید .بیه ایین تعبییرش توصییفهیای
گوناگون در سیاست مااز خواهند بود.

 .3نقد محتوایی

9.9مزایا 
تادیدچاپ کتا و انتخا آن از سیوی اسیتادان درش روششناسیی و روش ت قیی بیه
یکی از مناب اص ی و همچنین اعتبار ناشر و شیناختهشیدهبیودن مؤلیفش دردایگیاه یکیی از
م ققان مطرح در این حوزۀ مطالعاتیش گویای بردستگی و قوت این کتا است.
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از مزیتهای دیگر اثر آنکه در صف ۀ «ل» این کتا به پیوینۀ کتا هیای انتویاریافته در
زمینۀ روششناسی اشاره شده است .باودوداینش عدا معرفی هرچند مختصر آثیار یادشیده و
بیان نقاط مثبت و کاستیهای مودود در آنها از کمبودهای کتا موردنقد است.
نویسنده همچنین در هر فصل کتا به تبیین روششناسانۀ یکی از نظریاتش فرانظریههیاش
و رویکردهای فکری در حوزۀ ع وا سیاسی پرداخته است .در ایین بیینش برخیی از فصیول
(مثال فصل پینامش نظرییۀ انتقیادی) باتودیهبیه هکیر نظرییهپیردازان اصی ی و چکییدهای از
دیدگاههای آنان و همچنین مقایسۀ تطبیقی میان نظریۀ انتقادی و پوزیتویسم از ویوگی ممتیاز
نوشتاری و م توایی برخوردار بوده است.
مط ب دیگر آنکه میزان استفاده از مناب معتبر یکی از معیارهایی است که در نقید کتیا
موردتوده قرار میگیرد (خ ای  )30 :0913مس های که در نگارش این کتا بهخیوبی بیه
آن توده شده استش بهگونهایکه این اثر  031صف های دارای  213منبی ( 91فارسییش 093
انگ یسیش و  91اینترنتی) است که نوان از تالش مؤلف بیرای تیدوین کتیابی دیام و مفیید
دارد .از نکات مهم در استفاده از این مناب بهرهگییری از متیون اصی ی چهیرههیای بردسیتۀ
روششناسی در عرصۀ دهانی استش بهگونهایکه میتوان گفت کمتر منبی مطرحیی ودیود
دارد که هکر نوده است.
یکی دیگر از مزیتهای اثر آن است که نویسنده در بیان مفاهیم هیر فصیل سیعی کیرده
است بهگونهای دقی و همهدانبه به بیان مطالب بپردازدش تاداییکه که در بیشتر فصول ایین
ت قی به مخاعب القا میشود که نویسنده از موافقان این نظریه بوده است .این مط یب حیاکی
از تالش نویسنده برای معرفیی ایین رویکردهیا بیه بهتیرین شیکل و بیدون دانیبداری و
دخلوتصرف است.

كاستیها 

3.9برخی
ح مط ب در نقد یك اثر ادا نمیشودش مگر به برخیی نیواقص احتمیالی ییا پییشنهادهیای
تکمی ی اشاره شود .ازاینروش در این قسمت به چند نکته اشاره میشود.
نویسیینده در مقدمییۀ اثییر آورده کییه قصدشییان بییر ارارییۀ مباحیی هسییتیشناسییانه و
شناختشناسانه بوده است .ازسویی این کتا یکی از مناب آموزشی دانواویان اسیتش لیذا
توده به مفاهیم پایهای و تعاریف مبنایی بسیار ضیروری اسیت مسی های کیه در برخیی از
فصول این تألیف رعایت نوده و بهگونهای مطالب از میانه آغاز شده است .برای مثالش وقتیی
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سخن از مفهوا فراگذاری استعالیی شده یا مفاهیم امتزاج اف هاش ابطالگراییش روش تفهمییش
و ...بیان شیده اسیت .بنیابراینش بهتیر آن بیود کیه دربیارۀ ایین واژگیان ک ییدی توضیی ات
مفصلتری داده میشد.
کاستی دیگر آنکه باتودهبه نتیاۀ مطالعات آموزشی که بیان میدارد« :ایایاد عبقیهبنیدی
ههنی و فراگیری بر م وریت اشخاص بسیار سری تر و پایدارتر از مفاهیم انتزاعیی صیورت
میپذیرد» (اقیار پرسیت  .)011 :0913تودیه انیدکی بیر ایین گیزارۀ ع میی شیده اسیتش
بهگونهایکه در برخی موارد تنها به صرف بیان یك ناا از یك اندیویمند از کنیار آن گذشیته
است .برای مثالش در فصل هوتم در موضوع هرمنوتییك هسیتیشناسیانه «میارتین هاییدگر»
خواننده آشنایی عمیقی با این اندیومند و اندیوۀ آن پیدا نمیکند یا اینکه در فصیل اول بیه
دکارت و مباح ریوهایاش اشاره نمییشیود و هیمچنیین در شیناخت کانیت و وبیر نییز
پرداخت کمی صورت گرفته است.
همچنینش باتودهبه لزوا مستندبودن مطالیب مطیرحشیدهش خصوصیا در تألیفیات ع میی
آموزشیش در برخی موارد نویسنده مط بی را بیان کرده است بدون آنکیه بیه منبی اسیتناد آن
اشارهای کند .برای مثالش در فصل هفتم که تبارشناسی پستمدرنیسم را بیه شیورش میاه میه
 0331ارتباط داده است.
از نکات دیگر آنکه در این اثر که برای چهارمین بیار تادییدچاپ مییشیودش از عنیوان
«تادیدنظر با اضافات» بر روی د د استفاده شده استش اما با نگاهی به کتیا و مقایسیۀ آن
با د د نخست خواهیم دید که این ادعا م قی نویده اسیت و درواقی تادییدچاپ بیدون
بازنگری صورت پذیرفته است.
اگرچییه عییدا اخییتالط میییان روش ت قی ی و روششناسییی از مزایییای کتییا اسییتش
باعنایتبهاینکه این اثر بهعنوان یکی از مناب ارداع دانواویان گرایشهیای مخت یف ع یوا
سیاسی در دانوگاه هاستش بیان روش ت قی درکنار روششناسیهیای مورداشیاره (حیداقل
در یك یا چند فصل مختصر ییا اشیاره بیه روشهیای ت قیی مناسیب هییل هیر فصیل از
نگرشهای ف سفی و روششناختی) میتوانست در کاربردیترشدن و دامعیت کتیا میؤثر
باشد .نکتهای که در برخیی کتیب مویابهش ازدم یه کتیا روش ت قیی در ع یوا سیاسیی
(برنهاا  )10-00 :0931و کتا پووهش در ع وا سیاسی رویکردهای اثباتگیراش تفسییریش
و انتقادی (سیدامامی  )021-3 :0913رعایت شده است.
درادامۀ مورد باال آنکهش باتودهبه تفاوتهای مفاهیمی چون روش ت قی ش روششناسییش
و ف سفۀ ع م سیاستش بهتر آن بود که نویسندۀ اثر با ارارۀ معرفی مختصری از هرکداا از ایین
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عناوین به تفاوتهای آنها نیز اشاراتی داشتند تا دانویاویان و خواننیدگان میتن بیهخیوبی
نسبت به این تمایزات آشنا میشدند.
مط ب دیگر آنکه دشواری زبان کتا درسی میتواند درک و فهم مطالب آن را بهتیأخیر
اندازد و مخاعبان را به خواندن آن بیرغبت کند (کیاردان  .)03 :0912بنیابراینش در نگیارش
کتا دانوگاهی باید به سالسیتش شییواییش و بیهدوربیودن از ابهیاا میتن تودیه کیرد و از
درازنویسی خستهکننده و کوتاهنویسی آسیبزننده خوداری کرد (موحد  .)0913در نقید ایین
تألیفش اگرچه میبایست پیچیدگی هاتی مفاهیم نظیری خصوصیا تبییین روششناسییهیای
فرانظری را مدنظر قرار دادش میشد تا با بیان روان و گویاتری برخی مفاهیم را شیرح داد و از
ثقیلگویی غیرضروری ادتنا کرد.
کمتودهی به روششناسیهای اسالمی و بومی نیز از نقدهایی است که به اکثیر تألیفیات
روششناسانۀ داخ ی وارد است و این اثر هم از آن مستثنا نیسیت .ایین درحیالی اسیت کیه
برخی اندیومندان ایرانی و اسالمی ازدم ه خواده نظااالم كش ابنرشدش خواده نصییرالدین
عوسیش و ...در حوزۀ ع وا سیاسی بهوییوه ابینخ یدون از چهیارچو و روشمنیدیهیای
خاصی در مطالعات سیاسی و ف سفی بهره میبردهاند.
اگرچه کتا بهخوبی تقسیمبندی مناسبی از روششناسی نظریههای ددید ع م سیاسیت
ت ت عنوان اثباتگرایی و فرااثبات گرایی اراره میدهدش در ارارۀ مبنیای ایین تقسییمبنیدی و
تاریخچه و ع ل آن چندان مط و بهنگارش درنیامده است .بهتر آن بود که در ییك مط یب
مازا و با ارارۀ یك سیر منطقی از نظریهپردازان مخت ف و ع یل تریییر رویکردهیا و موادهیۀ
آنان با مسارل ددید روششناسیهای مدنظر تبیین میشد .برای مثالش کاووش سییدامامی در
اثر خود بهخوبی مبنای این تقسیمبندی را از ابتدا اراره کرده است.
کمتودهی به رویکردهای اثباتگرایانیه و تأکیید زییاد بیر رویکردهیای فرااثبیاتگیرا از
نقصانهای دیگر این اثر است .نویسنده در صف ۀ «ح» کتا مینویسد« :مالک انتخیا ایین
نظریهها این است که هرکداا توانسته باشدش از چومانداز خاص خیودش اثبیاتگراییی را نقید
کنند و از این راه شرایط مساعدی برای بهبودشیناختی نظرییههیای سیاسیی فیراهم آورنید».
اینکه نظریههای فراثباتگرا در عصر ددید دایگاه ویوهای پیدا کردهاند درسیت اسیتش امیا
نمیتوان این مط ب را نادیده گرفت که هنیوز هیم دایگیاه نظرییات اثبیاتگرایانیه درمییان
نظریات مودودش خصوصا در دنیای سیاستش بردسته است .لیذا دیا داشیت کیه مطالیب و
فصول بیشتری به این موضوع اختصاص مییافت تا کتا از توازن و دامعییت بییشتیری
برخوردار بود.
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از دیگر کاستیهایی که میتوان برای این اثر برشیمرد هکرنکیردن برخیی منیاب مناسیب
برای مطالعۀ دانواویان در زمینۀ روششناسی و نظریههای ددید در سیاسیت و هیمچنیین
کمبودن فصول در پوششدادن دو واحد درسی دانوگاهی است.
نکتۀ دیگر آنکه اگرچه نویسندۀ کتا در پیشگفتار تیألیف بیه کیاربردیبیودن کتیا و
انتزاعینبودن آن اشاره میکند و اینکه نمیتوان از ارتباط میان نظریه و شرایط سیاسیی شیانه
خالی کردش در متن کتا کم تر به پیونید دنییای درونیی ههنییت سیاسیی بیا دنییای بیرونیی
سیاست اشاره میشود .البته نویسنده در صف ۀ «ل» بیهنیوعی بیه ایین نکتیه معتیرف اسیت
آنداکه مینویسد« :در این کتا ش هیچ اشارهای به مسارل روز نوده است» .ایین بییتیودهی
به مقوالت کاربردیش ع م سیاستش و حوزۀ روابط بینالم ل از موکالت دیگر این اثر اسیت.
باتودهبه رسالت آموزشی کتا ش توده صرف به مقوالت نظری بدون ارارۀ مصادی بیرونییش
خصوصا برای دانواویان مقاع کارشناسیش چندان مناسب نیست .با کمی تأمیل و حوصی ۀ
بیشتر و ارارۀ برخی مثالهای م موش قطعا بر وزن آموزشی اثر افزوده میشد.
و آخرین نکته اینکه نویسندۀ کتا اگرچه در هر فصل بییان مط یوبی دربیارۀ نظرییههیا
داردش در زمینۀ انتقادات وارد بر این رویکردها (مثال موضوعات مربوط به پسیتمدرنیسیم در
فصل هفتم) بهعور گذرا عبور میکند.

 .4نقد شكلی

9.1مزایا 
درکنار همۀ ویوگیهای م توایی نباید تأثیر اساسی ویوگیهیای چیاپی و ظیاهری کتیا را
نادیده بگیریم (منصوریان  .)01 :0932چاپش صف هآراییش و نوع کاغذ استفادهشده در چیاپ
چهارا در مقایسه با چاپ نخست مط و تر اسیت و ایین امیر بیه ایایاد شیو ش عالقیهش و
د وگیری از خستگی و دلزدگی خواننده کمك میکند .ترکییببنیدی مناسیب فصیول نییز
بهگونهایکه همۀ فصلهای کتیا در  03تیا  21صیف ه (فقیط فصیلهیای هفیتم و هویتم
باتودهبه اهمیت موضوع در  29و  )21تنظیم شده است از دیگر امتیازات این اثر است.

كاستیها 

3.1برخی
ازآنداکه روی د د آینه و ویترین ورود به درون کتا است شایسته است در عراحی د ید
از نمادهاش رن هاش و تصاویری استفاده شود که بتواند پیاا و م توای کتیا را بیهخیوبی بیه
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خوانندۀ کتا انتقال دهد (زارع  .)23 :0932گرافیك د د کتا باید بهگونهای باشد که بییان
هنرمندانه و غیرمکتوبی از عنوان کتا باشد و با رساندن پیاا کتیا ییا دادن زواییۀ دیید بیه
یادگیری و دریافت مفاهیم کمك کند .اولین اشکالی که شاید در نگاه نخست بیه ایین کتیا
بهچوم آید عرح روی د د آن است .بهنظر میرسد که این هدف در چیاپ نخسیت کتیا
بیشتر ت ق یافته بود.
نکتۀ مهم دیگر آنکه ییادگیری و بیهکیارگیری «زبیان ع یم» و «روش پیووهش و آییین
نگارش» الزمه و مقدمۀ هر کار دیگر در حوزۀ ع م و پووهش است (حیدری  .)21 :0911بیا
این توصیفش یکی از اشکاالت ددی کتا داشتن اشکاالت نگارشی متعدد است .میتن اثیر
اشتباهات نگارشی بسیار و همچنین نقیص دمیالت و ک میات (بیهدلییل داافتیادن برخیی
ک مات و حروف) دارد .دالب آنکه چاپ نخست کتا کماشکالتر بوده و در چیاپهیای
بعدی (چاپهای دوا تا چهارا) بدون اناااگرفتن اصالحات در اختیار مخاعبان قرار گرفتیه
است .در این قسمت به بیان اشتباهات نگارشی یادشده میپردازیم تیا شیاید در چیاپ بعید
مدنظر قرار گیرد.
اشتباهاتنگارشیمتنوتصحيحآنها

جدول.9
تصحيح 

صتحه-پاراگراف 

نوعاشتباه 

اشتباهنگارشی 

ح 9-

نقص دم ه
و ک مه

نویسنده  .....ف سفی و عل می
( :)......بهمعنای آن است که تعدادی از
ک مات متن دا افتاده است که در ستون
بعدی این ک مات آورده شده است.

نویسنده میکوشد در چهارچو
یك رشته مباح
شناختشناسانهش دستاوردهای
ف سفی و ع می

مالک انتخا این نظریه  ...این است

مالک انتخا این نظریهها این
است

ی 3-

دم ۀ
تکراری

حکایت می کنند و هدف این ت قی
ع می دستیابی به معیار داوری در
دهان بیرونی حکایت میکنند و هدف
این ت قی ع می

حکایت میکنند و هدف این
ت قی ع می

ن 9-

اشتباه
نگارشی

فصل پنام

شوم

ن 9-

نقص ک مه

 ...این نوشته از ساختارگرایی
غیرع ی بهعنوان یکی از زمینههای انتقاد
فرااثباتگرایانه از ...پیش داده شده باشد.

( :)......بهمعنای آن است که
تعدادی از ک مات متن دا افتاده
است.

 3-9

اشتباه
نگارشی

دانوگاهیش اصالح «ددید»

اصطالح

با اتکا به این ترییر از واژۀ ددید

تعبیر
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 1-1

نقص دم ه

اص ی  ...اختالف

اص ی اختالف عقیدۀ
نظریهپردازان دربرابر شیوههای
تفسیر این مفاهیم است که بهش
اختالف

 9-6

اشتباه
نگارشی

در این حالت نظریهپردازان در سطح
خرد

نظریهپردازی

تعبیرهای ددید دربارۀ اهیت نظریۀ
سیاسی

ماهیت

 9-91

اشتباه
نگارشی

درباره امکان شناخته پدیدههای سیاسی

شناخت

 3-91

اشتباه
نگارشی

رشتههای ع وا ادتماعیش از ابراز
مواهدهش

ابزار

 3-32

نقص ک مه

روش ارسطوش در این زمینه «آنالتیك»...

«آنالتیك پسینی»

 9-32

اشتباه
نگارشی

 3-39

اشتباه
نگارشی

 9-39

اشتباه
نگارشی

 9-39

اشتباه
نگارشی

 3-39

در عهد رنساشش بهتدریج

رنسان

فی سوف سیاسی انگ سی

انگ یسی

از آن زمانش روش اسقرا

استقرا

«دیمز هرینگنون»

هرینگتون

با روش ع می با تاربهگرایی

یا

روشهای ع می و تاربه
غیراثباتگرایانه

تاربی

دربارۀ مالک معنایداری

معناداری

دوا گزارهها دوری

گزارههای

اشتباه
نگارشی

به وارسی زبان و گزراههای

گزارههای

اشتباه
نگارشی

تبیین ارتباط ع ت و معمولیش تأکید
دارد

مع ولی

نقص ک مه

یك پدیده باید نوان ...که چگونه پدیده

داد

 5-37

نقص ک مه

بهترین شیوه آن است که نظریهها را...
ارداع به خود

با

 3-31

اشتباه
نگارشی

ع وا خالص

خاص

 1-31

اشتباه
نگارشی

از هر عنصر و گرایش اخال ش
انسانگرایانه

اخالقی

 9-36
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 5-92

نقص ک مه

ثانیا به تعادل پویای یك نظاا سیاسی ...
یك چهارچو

در

 3-91

اشتباه
نگارشی

بهدای قواعد منطقی و روش ع میش
بهعور ع می

عم ی

نقص دم ه

انقال سیاسیش  ...این مالک

انقال سیاسیش ترییر رژیم حاکم
است .این مالک

ک مۀ تکراری

موکالت ناشی از از آن نیست

موکالت ناشی از آن نیست

 3-11

نقص ک مه

حل مس ه  ...تفسیری

حل مس ه دانست و یا اینکه بر
تفسیری

 9-17

اشتباه
نگارشی

(ولینش 0321ش )093

0331

نقص ک مه

وی نوان داد که  ...تعبیر در اندیوۀ
سیاسی را نباید

هر

اشتباه
نگارشی

در نظریههای مکتب فرانکفورتش
ماکسیسم روسی

مارکسیسم

 9-11

اشتباه
نگارشی

در عرح ایدۀ «حکمت ع می»

عم ی

 5-52

اشتباه
نگارشی

آرای «کوهن» نوان دهند

نواندهنده

 9-56

اشتباه
نگارشی

 9-13

 9-11

که نقش ههن یا فعال شناسا
این بازگوت به فعال شناسا

فاعل

 3-57

اشتباه
نگارشی

چندان موسوا نیست

مرسوا

 9-51

نقص دم ه

نظریهپردازان بازاندیویش ...نظریههای
بازاندیوی

نظریهپردازان بازاندیویش گسترش
مداوا دامنۀ کاربرد مؤلفۀ
بازاندیوی در مطالعات تاربی
است .این موضوع آنان را از
هواداران تاربهگرایی و
اثباتگرایی متمایز میکند.
نظریههای بازاندیوی

 9-69

نقص ک مه

 3-69

این موضوع  ...قاب یت ان

آنها در

ترییر

به

اشتباه

به تأثرگذاری نقش فرد در دامعه

تأثیرگذاری

نگارشی

همواره مت مل استش او در

م تمل

ک مۀ تکراری

درپرتو در دریافت مداوا

در
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 9-67
 9-61

 3-61

 1-72
 3-73
 9-76
 3-76
 3-77
 9-12
 9-13
 9-19
 3-19
 3-11
 9-11
 9-15
 9-12
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نوعاشتباه 
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
نقص ک مه
نقص دم ه
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی

اشتباهنگارشی 

تصحيح 

که نظامی از تأییدها را ت مل میکند

ت میل

و کنشهای فردی را توصیه نمیکند

میکند

متفکران بازاندایوانه تعریفی

بازاندیوانه

در ایندا« ...واق گرایی نو»ش بهعور خفیف

نوعی
در نظریۀ سیاسی به اینگونه
است که نظریهپرداز سیاسی
بازاندیشش ویوگیهای ساختاری

در نظریۀ سیاسی  ...بازاندیشش
ویوگیهای ساختاری
عم کرد ایدرولوژیش رساناها و نظاا
سرمایهداری
دیگران عمل میکند و اعمالشش
پاشخی به چیزی بیرون
«پارولو فریره» کارشناش امور و
آموزشی
برای شرایط اقتصادی و ادتماعی
اولویت قابل شد
از خوشبینیهای اولیل دهۀ 0391
به بدبینیهای دهۀ  033میالدی

اوایل
0331

بیانگر نظاا س طهمراتبی

سسه

با پایههای مادی برخورداریش ییوستگی
ودود دارد

پیوستگی

میانای آزادی فرادی

فردی

این ت قی از پراکسی ش نسبی با مفهوا
در نظر یونانش سیاست

نسبتی
یونانیان

با مطرحکردن مسای ی ماند

مانند

درگیر انباشت دادها است

دادهها

این آگاهیش به فراررفتن

فرارفتن

درمقابل نگرشهای ش

نگرشهای

ترییرناپذیری بر آن س طند
 )3وضعییت نهاییت ودود ندارد

مس طاند
نهایی

 )3ضعیت نهایی امور

وضعیت

رسانهها
پاسخی
امور آموزشی
قارل
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نقص ک مه
اشتباه
نگارشی
اشتباه
نگارشی

 )3امور ...باید منفرد دید

را

منط دیالکتیك س بیش بعنی با

یعنی

ساختارگرایی در واکتش به این

واکنش

 9-922

تکرار ک مه

مدلهایی مستقل از عناصر مستقل از
عناصر توکیل

مدلهایی مستقل از عناصر توکیل

 3-923

نقص دم ه
و اشتباه در
بیان و
نگارش

زرد یعنی اینکه اتوموبیل باید متوقف
شودش ...چون بین عناصر توکیلدهندۀ
آن

زرد یعنی اینکه اتوموبیل با
سرعت کم حرکت کندش عبور با
احتیاط کامل و درصورت
ضرورت توقف اتوموبیل .این
مقررات یك سیستم را میسازدش
چون بین عناصر توکیلدهندۀ آن

 3-926

اشتباه
نگارشی

ساختارگرایان اغ ب درباره حقاینت یا
عدا حقاینت

حقانیت

 9-926

نقص دم ه

ک ی دارد ...و نظم

 9-992

نقص واشتباه
نگارشی

ایدرولوژی افراد و انضمامی را به سوژه

 3-939

اشتباه
نگارشی

درصدد گذرا از ب ران اندیوه
یکی از ل ظههای مهم تاریخ اندیوه
میکند

 3-992

اشتباه
نگارشی

این گفتمانهاش در نظاا نمادین نظاا

 9-999

نقص دم ه
و اشتباه
نگارشی

از قرار و مدارها  ...به قواعد ثابت و
اثباتی رسید.

 3-999

نقص دم ه

میتوان بنافکنی را« ...درانداختن» و
«پیافکندن» بنیان ددید تعریف کرد.

 3-996

نقص دم ه

مدنی پستمدرنش  ...و اصول
فکری

 9-19
 3-17

فرهن

ک ی دارد وساختار را دربر میگیرد.
مس ه این است که ههن چگونه به
این فهمپذیریها معنا و نظم
ایدرولوژی اقرار یقینی و انضمامی
را به سوژه
گذار
میداند
زبان
از قرار و مدارهای ددیدی
سخن گفت و برخی راهبردهای
سیاسی را پذیرفتش بیآنکه این
قرار و مدارها به قواعد ثابت و
اثباتی بیناامد.
میتوان بنافکنی را «برانداختن»
یك بنیان تعبیر کرد و ودهی س بی
برای آن قارل شد و ازسویدیگر
میتوان آن را بهصورت
«درانداختن» و «پیافکندن» بنیان
ددید تعریف کرد.
فرهن مدنی پستمدرن از
درون فرهن مدنی لیبرال سخن
میگوید .البته تفاوتهای
عمدهای بین فرهن مدنی
پستمدرن و اصول فکری
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 3-996

دم ۀ اضافی
و نقص ک مه

بهچوم میخورد .بهعور مثالش
پستمدرن و اصول فکری سیاسی
لیبرالیسم بهچوم میخورد .بهعور مثالش
پستمدرنیستهاش در مقایسه با لیبرالش

بهچوم میخورد .برای مثالش
پستمدرنیستهاش در مقایسه با
لیبرالهاش

 9-991

اشتباه
نگارشی

توانستهاند به م دودیهای زمانی و
مکانی

م دودیتهای

این مدلهاش براساش تقویم یك رشته

قدیم

 3-915

اشتباه
نگارشی

با اراره قوانین ک ی درباره دامعیت

دامعه

باید ابتدا باورها و هناارهای آن را
بنویسیم

بوناسیم

 9-916

اشتباه
نگارشی

همانعورکه متن از مؤلفه

مؤلف

 9-953

اشتباه
نگارشی

بهدنبال بررسی تا یات معانی مذهبی

ههنی

 9-959

اشتباه
نگارشی

زیرا اعتقاد به مکان شناخت

امکان

همچنین بهتر بود که کتا از ل اظ سازماندهی بخیشهیا و فصیولش باتودیهبیه هیدف
نویسندهش ناا و م توای اثر به دو بخش روشهای اثباتگرایانه و روشهای فرااثبیاتگرایانیه
تقسیم میشد .آخرین نکته اینکه نویسندهش به روال متعارف ت قی ع مییش در پاییان برخیی
فصول به دم بندی مطالب ت ت عنوان «نتیاهگیری» پرداخته است .اما ازآندیاییکیه ایین
شیوه فقط در برخی فصول (چهاراش شومش هوتم) بهانااا رسیده است و بقییۀ فصیول فاقید
نتیاهگیریاندش ساختار کتا از نظم مناسبی در این زمینه برخوردار نیست.

 .5نتيجهگيری
کتا روششناسی نظریههای ددید در سیاست (اثبیاتگراییی و فرااثبیاتگراییی) یکیی از
مهمترین کتا های مطرح در حوزۀ روششناسی است که سعی کرده اسیت تیا دانویاویان
ت صیالت تکمی ی رشتۀ ع وا سیاسی و روابط بینالم یل را بیا رهیافیتهیای مخت یف ایین
حوزه آشنا کند .باودوداینش در این مقاله با بیان برخیی انتقیادات واردشیده و پییشنهادهیای
ارارهشده به این امید بودهایم تا زمینۀ اصالح برخی کاستیهای تألیف در آینده فراهم شود.
آنچه پ از نقد شک ی و م توایی اثر حاصل شد نواندهندۀ آن است که ایین اثیر هیم
مانند بسیاری از آثار دانوگاهی دیگر م اسن و کاستیهایی دارد .از ل یاظ م تیواییش کتیا

ارزیابی كتاب روششناسی نظریههای جدید در سياست ( ...مجتبی شریعتی) 817

موردنقد نکات مثبت زیادی داردش اما نمیتوان اشکاالت متعدد شیک ی آن را نادییده گرفیت.
در این مقالهش به برخی از این موارد درقالب ددول مفص ی اشاره شد.
مهمترین نقایص و کاستیهای اثر در دو بخش شک ی و م توایی عبارتانید از گرافییك
نامناسب د د کتا ش داشتن اشتباهات نگارشی متعدد و همچنیین نقیص دمیالتش نداشیتن
فصلبندی مناسبش نبود نتیاهگیری در برخی فصولش فقدان تعریف برخی از مفاهیم مبنیاییش
معرفینکردن آرای برخی از نظریهپردازان شاخصش هکرنکردن برخیی از منیاب میتنش فقیدان
اصالحات الزا باودود چاپ چهیارا اثیرش بییتیودهی بیه موضیوع روش ت قیی درکنیار
روششناسیش برخی غامضگوییهاش کمتودهی به روششناسی اسالمی و بومیش ضیعف در
معرفی نقادانۀ روششناسیهای مودودش عدا بیان مبیانی تقسییمبنیدی فصیولش و نیاتوانی از
ایااد ارتباط میان نظریه و شرایط سیاسی در متن اثر.
باودوداینش نقاط قوت و غنای اثر بهحدی است که ایین نقیایص از اهمییت و ارزش آن
نکاهد .مهم ترین مزایای شک ی و م توایی کتا عبارت است از تادیدچاپ چهارا کتیا ش
اهمیت اثر بهعنوان یکی از مناب آزمون ت صیالت تکمی یی رشیتۀ ع یوا سیاسیی و روابیط
بینالم لش اشاره به ادبیات پووهش در متن اثرش تبیین روششناسانۀ نظریات ددیید سیاسیتش
استفاده از مناب معتبر متعددش نگاه غیردانیبدارانیه بیه موضیوعاتش چیاپ و صیف هآراییی
مناسب کتا ش و توازن بین صف ات کتا  .بدین سببش استفاده از این اثر بیهعنیوان یکیی از
مناب ارزشمند درش روششناسی در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری ع یوا سیاسیی و
روابط بینالم ل میتواند مفید واق شود .امید آنکیه مؤلیف اثیر در چیاپهیای آتیی کتیا
اصالحات یادشده را مدنظر قرار دهد.
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