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Abstract 

The variety of methodological studies in the field of politics, the emergence of post-

positivism 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. 

 

                                                                                              

* Assistant Professor of Political Science, Department of Political Science, Yasouj University, 

m.shariati17@gmail.com 
Date received: 2020-01-12, Date of acceptance: 2020-05-23 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of 

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 





،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
911-9911،977ـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةپنجم،مردادمی)مقالۀعلمینامۀعلماه

 جدید در سياستهای  نظریهشناسی  روشارزیابی كتاب 

 (گرایی  و فرااثبات گرایی  اثبات)

*مجتبیشریعتی

 چكيده

در عصیر ددیید و    گراییی   سیاست پیدایش فرااثبات عرصۀدر شناختی  تنوع مطالعات روش
سازد. درکنار آن ضیرورت   می دارد اهمیت نقد این اثر را روشن گرایی  تعارضاتی که با اثبات

منبی  درسیی دانویاویان ع یوا سیاسیی در سیه مقطی  ت صیی ی         عنیوان   به نقد کتابی که 
حاضر کوشویی اسیت تیا بیا نقید       ۀگیرد آشکار است. مقال می دانوگاهی مورداستفاده قرار

ع م سیاست و بیان نقاط قیوت و   شناسی روش ۀات آموزشی در حوزتألیف ترین  یکی از مهم
ت  ی ی بوده کیه  ی    ند. روش نقد اثر استنادیکاصالح آن را در آینده فراهم  ۀمینضعف آن ز

و نقیید م تییوایی اناییاا گرفتییه اسییت.   شک ییی معرفییی اثییرش نقیید شییک ی  چهییارچو  در 
آن است که اثر موردنقد هرچند دارای نقاط قیوت م تیوایی    دهندۀ نوان آمده  دست به نتایج 

که درقالب دداول مفص ی بیدان اشیاره شیده    دارد شک ی اشکاالت بسیاری  ل اظ به استش 
آراییی   و صیف ه  شچاپ شنظریات مخت ف درقالب فصول مخت ف ۀشناسان است. تبیین روش

عیدا تودیه کیافی و     چنیین  هم . است مزایای م توایی و شک ی این اثر  ترین  مناسب از مهم
و تعیدد   شمودودهای   شناسی روش ۀقاداندام  به برخی نظریات ددیدش ضعف در معرفی ن

 .است م توایی و شک ی آن های     اشتباهات نگارشی از کاستی

 .گرایی ش فرااثباتگرایی  ش اثباتیافت ره  ش سیاستش شناسی روش ها: كليدواژه
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 . مقدمه1

 گراییی  )اثبات سیاست در ددید های نظریه شناسی روشانتوارات دانوگاه تهران کتابی با ناا 
حقیو  و ع یوا    ۀدهیانگیر معینیی ع میداریش اسیتادیار دانویکد      ۀنگاشت ش(راییگ تاثباو فرا

بار بیه زییور عبی  آراسیته      چهارمینرا )با تادیدنظر و اضافات( برای  شسیاسی دانوگاه تهران
عنیوان   چنیین  هیم  و  شبیار  چهیارمین ش تادیدچاپ بیرای  مؤلف است. اعتبار ناشرش فرهیختگی 

ع ییوا سیاسییی و  ۀدانوییاویان رشییت شناسییی نییاب  مهییم درش روشکتییا  کییه یکییی از م
ش ضیرورت معرفیی و نقید کتیا  را     است مرتبط آن در مقاع  مخت ف ت صی ی های   گرایش

 د.  کن می تبیین
انتوار چنید   شنداردمناسبی در ایران  ۀدر ع وا سیاسی زمینشناختی  مطالعات روشاگرچه  

هیا   آن تیرین   مهیم  به این حیوزه بخوییده اسیت. از    در ایران نوعی ت رکها  آن ۀاثر و تردم
 روش(ش 0911)کیالین هیی    سیاسی ت  یل بر ت  ی ی درآمدیتوان به این آثار اشاره کرد:  می
)هیاک    ع یم  سیاسیت  و سیاسیت  ع م(ش 0931)استوکر و مارش  سیاسی ع وا در نظریه و

 هیای   راه ۀدربیار  خت فم های  نظریه (ش0931)دال  سیاست ددید وت  یل تازیه(ش 0912ورث 
 یاسیی  پیووهش در ع یوا س   و ش(0931زاده  )سییف  سیاسیی  دگرگیونی  و نوسازی گوناگون

 (.0913)سیدامامی  یو انتقاد شیریگراش تفساثبات یکردهایرو
ددیید سیاسیت   های   نظریه شناسی روش بارۀای در این اثر مطالب مفید و ارزنده ۀبا مطالع

انیدازه توانسیته اسیت      چه  مدنظر آن است که این کتا  تاشود. اما پرسش اص ی  می حاصل
اثر مناسبی برای یادگیری و آشنایی دانواویان مقاع  مخت ف ت صی ی در رابطه بیا موضیوع   

 تیرین   اصی ی  کیه  ایین  چنیین  هم ند و کباشد و نیازهای آموزشی آنان را برعرف  شناسی روش
ت و بیا روش نقید   سیؤاال این مقاله در پاسخ بیه ایین    .نقاط قوت و ضعف کتا  کداا است

 ت  ی ی شکل گرفته است.ی   استنادی
 

 . معرفی كتاب2

ت رییر   ۀرشیت  بهصف ه  031گفتار و هوت فصل و در  اثر این کتا  را در یك پیش ۀنویسند
یی با بررسی ادمالی فصیول آشینا   شکه به نقد اثر بپردازیم آن از  درآورده است که درادامهش قبل

 کنیم.   می ی با متن اثر پیداتر بیش
ویکم به  ش( نویسنده با اشاره به شرایط حاکم بر قرن بیست-و ص)کتا   گفتار پیشدر 

رو را دهیان گیذر از    سیاسیی پرداختیه اسیت و دهیان پییش     هیای   بررسی سیر ت ول نظریه
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بیه ایین   « اسیولیوان »نظیر   بیه دانسته اسیت. وی بیا اشیاره     گرا اثباتگرا به فرا اثباتهای  نظریه
انایاا بیه     در بسیاری از موارد سیر تفسیر و ت یول درحیال  اگرچه  کند که   میموضوع اشاره 

موی موخصی نرسیده و درحید نظرییه بیاقی مانیده اسیتش ایین        گذاری و خط هیچ سیاست
هیای   ایین میوج نظرییه    ۀبار را سبب شود و به نفی یك  میهنگا داوری نابه موضوع نباید پیش

 بیناامد. ددید
 وی را تیألیف شیود کیه    میی  ییادآور  دربارۀ تألیف خیود  در توضیح این مط بش نویسنده

مباحی    تاربیی قیرار داد و  هیای    سیاسی یا پیووهش  ۀآثار مربوط به ف سف ۀتوان درزمر  نمی»
شیود و ابعیاد    میی  مربوطشناختی  سیاست در سطح ۀعور عمدهش به مطالع شده در آنش به عرح
یییك رشییته مباحیی   چهییارچو  کوشیید در  مییی چربیید. نویسیینده مییی نآشناسییانۀ  روش

 «یید را برای سیاست ارزییابی نما  گرایی  فراثبات  میوردهای ف سفی و ع اشناسانه دست شناخت
 : ح(.0913)معینی ع مداری 

زدگییی و  یانییهش در نقیید ع ییمگرا اثبییاتفراهییای  روشهییای  ضییمن توییریح ویوگییی شوی
 گراییی  ت اثبیا فراین م صیول  تر مهمشکنی از دوانگاری ع م و ف سفه را  ش شالودهگرایی  ف سفه

شود تا مایال اسیتفاده از    میآورد و مودب  میودود که درنتیاه فضایی بینابینی را به داند می
خیود   یافت رهنگارنده  شروی ند. ازاینکف سفه را درکنار هم فراهم  آخرین دستاوردهای ع م و

بیاور نویسینده    رویکیردی کیه بیه     داند  میای  ی فرانظریهیافت رهش ب که  میراش نه ف سفی و نه ع 
 شده نیست. کوور ما چندان شناخته  میع  ۀهنوز در دامع

بیه   ش«سیاسیت  و نظرییه »ت یت عنیوان    ش(03-0 )ص فصلنخسـ کتیا  در   ۀنویسند
منظیور از  پیردازد. وی    میی « ددیید های  نظریه»در مفهوا « ددید»و « نظریه» ۀتعریف دو واژ

انید.    شیکل گرفتیه   گرایی  داند که در تقابل با اثبات گرا می اثباتفراهای  را همان نظریه« ددید»
ت ول بنییادی نظرییه را   های  نهمیز گرا فرااثباتددید های  و شناختها   روش شنظر نویسنده به

بیا  « نظرییه » نویسینده بیه تعرییف    شاند. سیپ   ویکم فراهم آورده بیست قرننخست  ۀدر نیم
 :پردازد می« ووداک» استفاده از ت قی

فردی یا ک ی که فراتیر از توصییف   های  منسام از بیان ۀنظریه عبارت است از یك رشت
م ض قرار دارند و امکان تبیین یا فهم یا حتی بازسازی موضوعی را کیه نظرییه بیه آن    

 (.Wodak 2001: 2آورد )  میفراهم  ها  شود یا مناسبات مودود بین پدیده  میمربوط 

سییال دارد کیه از فهیم تیا       میمفهیو  هکتا  بر آن است که نظری ۀدیدگاه نویسند شدرواق 
 شود.  میتبیین را شامل 
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امیری    دانید   میی از مفهوا نظرییه   تر بیشسیاسی را  ۀنویسنده درادامه ابهاا در مفهوا نظری
امیر  »اشیاره بیه دگرگیونی     ودود نیامده است. وی سپ  بیا  آن به ۀکه تاکنون ادماعی دربار

 ۀن نیازها و ت والت سیاسی و اقتصیادی دوامی  بویری تریییر اندیوی     میأدر مسیر ت« سیاسی
سیاسیی و  هیای   کند: یکیی نیاتوانی در انطبیا  بیا واقعییت       میسیاسی را به دو زمان مختص 

 تر. نظریات ددید و قویبا کویدن نظریات قدیمی  چالش ادتماعی و دوا به
 پیردازی هییچ پاییانی    در نظرییه »کیه  « کارل پیوپر »چنین با بیان این دم ه از  نویسنده هم

داند کیه نتیوان مسیارل را در سیطح       میای  گونه ماهیت نظری سیاست را به« تصور نیست قابل
نیسیتند و   پیذیر  تصیدی  هیا    اکنون دیگر نظرییه  شنویسندهنظر  بهیافته تصور کرد.  نظری خاتمه

یعنیی   شمیوردنظر وی  ۀروسیت کیه فرانظریی    ودیود دارد. ازایین  ها  آنتردید در ابطال قطعی 
عم یی  هیای   گییری   و دهیت هیاش    هیاش ههنییاتش هیایان    داوری با بررسی پیش شگرایی  اثباتفرا

بایید ییادآور   اگرچیه  فاص ه گرفته است. ها   پردازی از بررسی درستی یا نادرستی نظریه نظریه
 ۀدهد. نویسیند  می کند و برای آن معیار نیز می شویم که پوپر ب   تقر  به حقیقت را مطرح

هیا   شود که این عدا قطعیت و ناگزیری ت یول نظرییه    می روی درادامه یادآور کتا  نیز ازاین
بودن و نفی ع م و ف سفه بیندازدش ب که باید فی سوفان و دانویمندان   شکاک ۀنباید ما را به ورع

 کند.تر  و متعادلتر   را م تاط
و با بییان اسیتدالل    گرایی  شناختی مودود در اثبات با نقض وحدت روش چنین هممعینی 

ما را بیه ایین مسی  ه     شگرایی  اثباتفراروش موردقبول عنوان  به  ش(constructivismانگاری ) سازه
سیازد و   میی دهان نیستش ب که دهان را در ههن میا   ۀدانش امری دربار»سازد که   می نمون ره
 شانطباقوان بیا واقعییت   ۀبه درد هاش باتوده توان درمورد نظریه میسختی  گر بهاساش دی این بر

ناظر بر مواهده و منطب  با واقعیت بیرونی نیست. درنتیایهش  ها   زیرا دیگر نظریه  «داوری کرد
خیود از   ۀپیرداز فقیط تاربی    یابی به هات واقعیت ادعای گزافی اسیت و نظرییه   دعوی دست

 شسیاسیی  ۀکند. نویسنده در پایان این فصیل منظیور خیود را از نظریی     میبازنمایی  را واقعیت
بتوانید  تیا  ( Germino 1967: 5) اسیت  دهمیی نا« ع م انتقیادی سیاسیی  » شنومیاز دانته گر سیأت به

عزیمیت خیود قیرار دهید.      ۀع می خود را حفظ کند و امور تاربیی را نقطی   ۀوده چنان هم
سیاسیی زمانیه   های  یش نگاهی انتقادی به واقعیتدادن به امر ههن ضمن اولویت نظریۀ سیاسیش

 نیز دارد.  
 شآمیده اسیت  « در سیاسیت  گراییی   اثبیات »که ت ت عنیوان   ش(91-03)ص  فصلدومدر 

هنیوز هیم روش    شیناختی  روشیی و   ۀکه بعید از ییك قیرن ماادلی     از بیان این نویسنده پ 
ت  ییل   ۀبه توضیح شیوشودش   میردازی سیاسی م سو  پ روش حاکم در نظریه گرایی تاربه
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  پیردازد  میی  و مقایسه شگیری بندیش اندازه تاربی در ع وا سیاسی براساش ابزار مواهدهش عبقه
 ۀرا تعییین کنید و دردی   هیا    و فرضییه هیا    ممیشود درستی و نادرستی تع  میامری که مودب 

 ۀابیل نظریی  نویسینده بیا بییان تق    شمودود را نوان دهد. سیپ  های  انطبا  یا عدا انطبا  داده
تالش ایین نظرییه    شها  و ع تها  مؤلفهتاربی به  ۀنظری تأکیدهنااریش بر های  تاربی با نظریه

و  ش«باییدها » ۀو نه دربار« ها هست» ۀبرای شناخت رفتارهای عینی افراد و نهادهاش ت قی  دربار
فقیط ادیازه   آورد. در چنین شرایطی است کیه    میان می بهمباح  ارزشی سخن  ۀپرهیز از ارار

 شوند. می مسار ی ب   کنیم که در تاربیات ما ظاهر ۀداریم تا دربار
یانه در سیاسیت بیه توضییح دییدگاه     گرا اثباتمخت ف های  نویسنده سپ  با بیان گرایش

بوییریه   ۀپردازد. معینی درادامه با اشیاره بیه نظریی    می گرایی منطقی و سپ  رفتار گرایی  اثبات
و آمیاریش    میی ییان در تودیه صیرف بیه قیوانین ع      گرا اثبیات دیدگاه انتقادات ناشی از نوع 

د و کنی  می و تاویزی را بیان شنیازی ت قی  از احکاا اخالقیش ارزشیش متافیزیکیش هنااری بی
کیردن   و تهیی « بیرونیی » کیردن امیر   سیوی نیوعی مط ی    که این رویکرد رفتارگرایان را به این

 گرایانیه  و عمیل  شع بانیه  گرایانیهش فاییده   خالقیش انساناز هرگونه عنصر و گرایش ا گرایی رفتار
 (.12: 0911 )بویریه کواند می

 گراییی   کند که اکنون با بروز ب ران در پیارادیم اثبیات    می تأکیدکتا  بر این باور  ۀنویسند
هییای  راث تاربییی رفتارگرایییان ودییود دارد. دنبییهمیییدرسییتی  ۀتردیییدهای زیییادی دربییار

کیه   شتع قیات مدرنیسیتی آن   چنین همای و  ل اظ فرانظریه از را آن گرایی گرایانه و فرد عبیعت
هیای   را به ارزش گرایی  ع مهای  کارکردی را پذیرفته و ارزشهای  شکل غیرانتقادی دیدگاه به

ل این ب ی  از  میدر تکاو . کود می نقد بهها   مدرنیست از دیدگاه پست شخود مبدل کرده است
 تأکیید بیر ایین بیاور     آورد. نویسینده در پاییان فصیل     می انمی بهسخن  گرایی انقال  فرارفتار

کیردن سیاسیت     میی ع ۀ نخسیتین ایید   منزلیۀ   بیه  در سیاسیت   گراییی  ت اثباتمیکند که اه می
 اند. واکنوی به آن بوده شای است که ترییرات بعدی در نظریهش همگی اندازه به

سرآغاز فصولی است که بیا   ش«سیاست و پارادیم»ت ت عنوان  ش(11-91)ص فصلسوم
یانیه  گرا فرااثبیات اندیویهش بیه بییان نظرییات      ۀضمن نقد ایین شییو   شگرایی  عزیمت از تاربه

کیداا از   بیرد کیه هییچ    میی  کیار  بهکتا  در این زمینه تمثیل تور و صیاد را  مؤلف پردازند.   می
ت حقیای  تیور   که برای شناخ دانند نمی موردب   در فصول آتی ههن را صیادیهای  نظریه

بیرعک  از ایین    .کنید  میی ی را شیکار  تر بیشباشد حقیقت تر  گسترد و هرچه تور بزرگ می
انداز ههن در ساختن دهیان دخالیت دارد و ت قیی  در امیور انسیانیش ازدم یه امیور         چوم

کتا  با ایین گمیان کیه     ۀسر نیست. نویسندمیسیاسیش بدون ت قی  در ساختارشناسی ههنی 
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تقسییم    میع  های انقال  ساختارع م به دو دوره قبل و بعد از انتوار کتا   ۀف سف ۀتاریخچ
 پردازد.   می «وماش کوهنت» شناختی  ت روشمیهشود به ا می

 ( با بیان مطالب ک یدی کوهن بیه ایین بیاور اندیویمند اشیاره     91 )در ص کتا  ۀنویسند
عریی  بهترکیردن    توانید از   میکه دانومند براین مبنی راش یانگرا اثبات ۀکند که کوهن فرضی می

کنید.   میرد  شیا از آن دورتر شودتر  مواهده و انباشت مداا دانش به حقیقت نزدیكهای  شیوه
 ۀشیود کیه دامعی    میی وقتیی حاصیل   ها   و ت ول نظریه  میع  پیورفتعامل  شکوهن ۀعقید به
اختییار دانویمند    معماهیا در مراتب کاراتری را بیرای حیل    ددید ابزار به ۀبپذیرد نظری  میع 

ی معماهیا در  سیان  ییك به عیدا   باتوده کهست دا این  البته نکته (.Kuhn 970: 67دهد ) میقرار 
ع میی بیر    ۀبر نوعی تواف  دامعی  ها آن زارهای مخت ف هر پارادایم برای حلبهر پارادایم و ا

 معیار فراپارادایمی اشاره شده است.
را در  و دلییل آن  ددانی  مینها   نظریه پیورفتمعنای بهترشدن یا  را به  میکوهن انقال  ع 

 ای کیه درنهاییت میا را بیه مفهیوا      مسی  ه   دانید  میی رقییب  هیای   متفاوت پارادیمهای  دهان
 ۀبیرخالف نظریی   شکیوهن  ۀسیازد. در نظریی   می نمون ره( incommensurability« )سنای ناهم»

نویاندن دعیاوی ددیید بیرای حیل       رسیی ک تاربیش هدف نزدیکی به حقیقت نیستش ب که به
بایسیتی   ششیود. البتیه    میی  نگیری اسیت کیه میالک ت یول م سیو        معماها و ترییر دهیان 
ناخرسیند بیوده     میی شود کوهن از تفسیرهای رادیکیال شیناخت ع    می یادآورشویم که گفته

 وی چگونگی ت ول ع م بود.دغدغۀ است. 
و « سینای  نیاهم » چون  میمفاهی ۀدر ارار« کوهن»پارادایم  ۀت نظریمیرسد که اه مینظر  به

 تیوان از  میی را نها   بیان این مط ب که صد  و کذ  نظریه چنین همبوده باشد. « گرایی  نسبی»
   .نکاتی است که به این نظریه برتری داده استر عری  آزمون تاربی مع وا کرد از دیگ

 فصـلهاـارماثیر بیرای    ۀنویسیند  عنیوانی اسیت کیه    «سیاسیت  ۀمطالع و بازاندیوی»
ظهییور رویکییرد بازاندیوییی واکنوییی بییه   ش( انتخییا  کییرده اسییت. درواقیی  31 -11 )ص

ی بود که نقش ههن یا فاعل شناسا را در مناسبات انسانی نادیده گرفته بودش اما ایین  های دیدگاه
از دوانگیاری  بازانیدیش  های  ده است. دیدگاهمینااین گرایی بازگوت به فاعل شناسا به ههنیت

 دارند. تأکیدمتقابل ههن و موض  شناسایی تأثیر کنند و بر  میابوه انتقاد  ی   سوژه
صیرف   گراییی  خیاا و نظرییه   گراییی  رویکرد بازاندیوی را مخالف تاربه نویسندۀ کتا 

دارم به واقعییت و بازسیازی    ۀداند و معتقد است که در پووهش بازاندیوانه ههن با مرادع می
فاعیل شناسیا   عنیوان   بیه  یابد و  میباط خود با دهان پیوسته به درک ددیدی دست مداوا ارت
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دهد و در موقعیت ددیدی قیرار   می عور دارم نوع ارتباط خود با موضوع شناسایی را ترییر به
 گیرد. این بازاندیوی پیوسته ادامه خواهد داشت. می

کیه  « انتقیاد از خیود  »نیوعی    کند می معرفی« تفسیر تفسیرهای خود»معینی بازاندیوی را 
دور »انتقادی چندان مرسیوا نیسیت. در بازاندیوییش میا از ییك       ۀحتی دربین هواداران نظری

گوییم که هیر دور چهیار مرح یه دارد )تاربییش تفسییریش انتقیادیش و        میسخن « بازاندیوی
 خود(.   از انتقاد

عبی  آراسیته شیده    به زییور  « انتقادی های نظریه» ( ت ت عنوان39-31)ص  فصلپنجم
مهم به اشتباه برخی در م یدودکردن ایین   ای  انتقادی در نکته ۀاست. نویسنده با معرفی نظری

بیرد کیه    میی پردازان انتقیادی نیاا    ند و از برخی نظریهک مینظریه به مکتب فرانکفورت اشاره 
ده بر ایین  گیرد. نویسن می فمینیسم نیز هیل همین نظریه قرار شعضو این مکتب نبودند. درواق 

اسیت   دیالکتیك و نقد اقتصاد سیاسی اسیتوار  ۀانتقادی بر دو اصل ف سف ۀباور است که نظری
 ی است.بینی هگ ی با بدبینی سیاس ختن خوشمیعور ک ی حاصل دوگانگی ناشی از درآ و به

 ش«میارک  »هیای   انتقادی از اندیویه  ۀبودن نظریتأثیر (ش با اشاره به ت ت33)در ص  معینی
این فرضیه را مطرح کیرد کیه هیدف از شیناخت     نظریۀ انتقادی کند که  مینکته اشاره به این 

منظیور    ایین   ایااد ترییرات باشید و بیه   ۀساختن آن است. شناخت باید وسی  دهان دگرگون
ایین همیان پراکسیی      شاراره دهید. درواقی    شناختی ای از رویکردهای ف سفی و دامعه زهمیآ

رییزی   ( انسانی است که بیه کنتیرل انسیان بیر عبیعیتش برنامیه      praxic)عمل و کنش انسانی: 
 ۀو مبیارزه بیا سی ط    شسازی زندگی سیاسی و ادتماعی یند عق یاعقالنیش ایااد انسااا در فر

رهیایی فیرد از بنید     ۀی بیا داعیی  گیر  روشین که  اناامد. نویسنده درادامه با بیان این می عبقاتی
کند که این تالش ناکاا بیود و   می این نکته اشاره ان گذارد بهمی بهاسارت دهل و عبیعت قدا 

خوانی را سرکو  کرد و درنهایت بیه   ی به ابزار س طه تبدیل شد. هر ناهمگر روشنسرانااا 
دربرابیر  « تفکر نا »یك  ۀمثاب ی بهگر روشند. میانااها   انگاشتن تفاوت سازی و نادیده سان هم

 ایستاد.« بودن متفاوت»هر نوع تالش برای 
گیویی ف سیفی را    و انتزاع گرایی  انتقادی تاربه ۀکه نظری مس  هویسنده درادامه با بیان این ن
شناسی درخدمت تبیین سیاسیی و   ای از ف سفه و دامعه زهمیکند رویکرد این نظریه را آ میرد 

این نظرییه نتوانسیته اسیت از    اگرچه  داند.  میادتماعی و نقد شرایط ادتماعی های  پیچیدگی
روی  پووهوی فراتر روند و عرح ت قی  کاربردی اراره دهید. چیالش پییش    ۀیك برنامسطح 

توانند در ترسیم شرایط ادتماعی و سیاسیی ددیید و    می اندازه چه این نظریه این است که تا
 ترغیب دیگران به حرکت در این مسیر موف  باشد.
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و هیا    بیه تفیاوت  نویسینده  ش «گرایی ساختار»ت ت عنوان  ش(009-31)ص  فصلششمدر 
 ۀرا درزمیر  گراییی  سیاختار  کنید و نهایتیا    میی  اشاره گرایی و اثبات گرایی ساختارهای  شباهت

دار  داعییه  گراییی  را هماننید اثبیات   گرایی دهد. نویسنده ساختار میقرار  گرا فرااثباتهای  نظریه
در  گراییی  عینییت گرایانیه ماننید    تاربههای  که به بعضی از شاخص داند و این می بودن میع 

و  ددانی  میی شیناخت تاربیی را ناکیافی     گراییی  دیگر ساختار ت قی  نیز باور داردش اما ازسوی
 دانید.  میمنفرد های  ان پدیدهمیدر« مند نظاا»ی امری ودو دستبودن را   میشرط ع  چنین هم
بیا  منفرد موردمواهده چویم بپوشیند و   های  خواهند از آشفتگی و چندگانگی پدیده می ها آن

هیا میدل    دست پیدا کنند. مدل ت  ی ی ایین ثابیت  ها   مند به دهان به یك رشته ثابت نگاه نظاا
 .استآنان   میها موضوع ت قی  ع  ساختاری است و بررسی کل

 فصـلهتـتمبیرای   نویسیندۀ کتیا   عنوانی است که  «سیاسی ۀاندیو و مدرنیسمپست»
 انیداز ددییدی را   مدرنیسیم چویم   ( برگزیده است. از نگیاه معینییش پسیت   091 -001 ص)

ددیدی را برای مسیارل  های  حل شرایط سیاسی بیندیویم و راه ۀای دربار گونه گواید تا به می
« فرهنی  سیاسیی غیر    »بیه بخویی از    مدرنیسم پستاکنون  شهرحال سیاسی اراره دهیم. به

 تبدیل شده است.  
پییادزهر اسییت.  مانیید. هییم زهییر و هییم مییی افالعییون« فارمییاکون»بییه  مدرنیسییم پسییت

میتن امکانیات    مینۀو درنظرگرفتن متن و ز گرایی در سیاست با پرهیز از مط   مدرنیسم پست
 آورد. میای را برای بسط موازین سیاسی و تقویت اصول دموکراتیك فراهم  تازه

 مدرنیسیم  پسیت و  شمدرنیتیه  میدرنش پسیت   پست ۀنویسنده درادامه با بیان تعاریف سه واژ
شود. انکیار بیزرگ ییا     می اند که در نقد مدرنیته شناختهد میرا یك نوع مزاج  مدرنیسم پست

نگیاه داشیته اسیت.     دیگر یكرا درکنار  مدرنیسم پستگوناگون های  همان انکار مدرنیته ن  ه
در اگرچیه   خواهد از مدرنیته فراتر رود یا از آن بگذرد.   میش نه ضدمدرنش ب که مدرنیسم پست
از ت یول   مدرنیسیم  پسیت هرحال  ینانه و شکاکانه ودود داردش بهب اه خوشنه دو دیدگمیاین ز
و مسیارل سیاسیی و    ششناسیش اخال ش تیاریخ  شناسیش شناخت هستیهای  دانبه در عرصه همه

 کند. میداری  ادتماعی دانب
ایین   گویند. از میسخن « شناسی پایان شناخت»مدرنیست از  اندیومندان پست شدرماموع

نیسیت.  « ناپیذیر  ماهیول بییان  »نیست و واقعیت چییزی دیز    شناختی ت امری واقعی شدیدگاه
شیناخت  »و « ماهییت واقعییت  »بیا گسیترش تفکییك فراکیانتی دو موضیوع       مدرنیسم پست

امکییان شییناخت را از  ششناسییی از متافیزیییك تفکیییك شیید  کییه شییناخت و اییین« واقعیییت
در  چنیان  هیم شناسیانه را   کیه بتیوان مباحی  شیناخت     عیوری  شناسی متمایز کردش به شناخت
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کیه بیه شیناختی منتهیی شیود. از ایین دییدگاه         آن مطرح کردش بی مدرنیسم پست چهارچو  
گیرای   توان بین این دو رویکیرد ضیدواق    میههنی است.  ۀگرایانهش واقعیت یك ساز ضدواق 

 و شکاکیت ف سفی ارتباط برقرار کرد.   گرایی و گرایش به نسبی مدرن پست
 چیه برسیر سیاسیت    مدرنیسیم  پسیت کند کیه   می را مطرح سؤالسنده این نوی شدا در این

فوکیوش  « حقیقیت هیای   رژییم » شلیوتار« بازی زبانی»ترتیب  این به که رسد مینظر  بهآورد؟  می
شیوندش   میی گیزین حقیای  سیاسیی متیافیزیکی     دریدا دیای « حضور»بودریارش « حاد واقعیت»

اردیاع در سیاسیت اسیتناد کیرد.      قابیل  حقیقیت ثابیت و  توان به یك  میکه دیگر ن ای گونه به
گذار نیستش ب که حداکثر یك مفسر خواهید   براساش این دیدگاهش فی سوف سیاسی یك قانون

انگیاریش   ای دز خردگرییزیش نیسیت   ن معتقدند این دیدگاه نتیاهاداست که منتقد بود. از این
کنید و    میسقوط  گرایی نسبی ۀرعنداشته است و فرد به و پیدر را کاری و م افظه ششکاکیت

بندی به هرگونیه   مودب عدا پای شتوان تصور کرد میسیاسی استواری را ن ۀچون هیچ شالود
اعتبیار خواهید شید و ایین      سیاسی خواهد شد. اقدامات دمعی و اهداف موترک بیی  ۀبرنام

امری دمعی اسیت.  عنوان  به سیاست  ۀو پایان امکان اندیویدن دربار« پایان سیاست» معنای به
 گرایییی نویسیید کییه ضییدمبنا میییو  (023)ص  معینییی بییا اییین نییوع نگییاه مخییالف اسییت 

 چنیان  هیم هیا   مدرنیسم پستزیرا   نیست« پایان سیاست»معنای  یستی در سیاست بهمدرن پست
 ند.ا ت بسیاری قارلمیمانند قدرتش اه شبرای مسارل حاد سیاسی

دفیاع از دیگیری و حی      مدرنیسیم  پسیت کنید کیه هیدف     میی  تأکیید وی بر این نکته 
اگیر تعیار     شقیولی  معنای حمایت از فضای چندصدایی اسیت. بیه   گفتن دیگری به سخن

حییاکم نباشییدش تفییاوت و چنییدگانگی نییابود خواهیید شیید و  گرایییی  و کثییرتهییا   گفتمییان
 شود. یممراتب حاکم  س س ه

رفتن از فیرا »مفهیوا   چهیارچو   ش در مدرنیسیم  پسیت نویسنده بر ایین بیاور اسیت کیه     
سیخن  « سیاسیی »ش نه از پایان سیاسیتش ب کیه از پاییان نیوعی برداشیت از مفهیوا       «سیاست

چیستی گیوهر   ۀمس  دوباره به « متافیزیك سیاست»نقد  ۀمس  ترتیب با عرح  گوید و بدین می
 گردد.    میسیاست باز

نویسینده بیه    ش«سیاسیت  و هرمنوتییك »ت یت عنیوان    ش(031-093)ص  درفصلهشتم
هیای   پردازد. در دیدگاه  می گرا اثباتهای  توضیح خصوصیات دیدگاه تفسیری درمقابل نگرش

هیای   پدییده « تفهیم »سیاسی کافی نیست و درمقابل از های  تفسیریش تبیین برای توضیح رفتار
آوردن  دسیت  شود. در شناخت سیاسیش هدف از تفهیم بیه   می سیاسی و ادتماعی سخن گفته

تفهیم عم یی ههنیی     شاست. پی  « یگرید»یند درک ابعد فر ۀزی است و در مرح معنای چی
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بیا   شتفهیم  ۀواسیط  بیه  شوییل أهنگیاا ت  کنیم. فرد به میآن درک  اانسانی را بهای  است که تاربه
 پیردازد  میی ن دلیل به انتقیاد از فی سیوفان   میشود. شالیرماخر به ه  می گاا هم مؤلف گوینده یا 

(Schliermacher 1990: 85.) 
گیرفتن   گراییان در نادییده   نویسنده درادامه به بیان انتقاد هواداران رویکرد تفسیری از تبیین

و معنیا را   شفردش فرهن  ۀمؤلف  هپردازد و برقراری ارتباط بین س  میفرهنگی های  عوامل تفاوت
ری تفسیی هیای   هرمنوتیك و سایر نظرییه  شداند. درواق  می تفسیریهای  نظریههای  از شاخصه

داننید و از ایین نظیر     می د و آن را مقدا بر اندیوه و عبیعتهند میفرهن  را گسترش مقولۀ 
 (.  Bhasker 1998: xivگرایانه دارد ) خاستگاهی ضدعبیعت

غربیی حاصیل ایین     ۀاندیو کند که هرمنوتیك در می نویسنده درادامه به این مط ب اشاره
داران  تیراا متقابییل. از نگیاه عییرف  و اح شتسییاهلش سیپاری بییه دیگیری   هاسیت: گییوش  ارزش

که هرمنوتیك تفسیر مقتضیی  نمیشودش ه مییابی به تفاهم دانسته ن هرمنوتیكش هنر فقط دست
ت حییاتی بیرای   میی آوردش اه میی گو و مکالمه را فراهم و گفت ۀنمیدهد و ز میاز شرایط اراره 

بیه درک م قی  از    کنید و  میی ترتیبش شرایط درک امکان ددید را فراهم  سیاست دارد. بدین
 کند. میسیاست کمك  خویوتن و ترییر فهم وی از

آورد  میی قولی از رورتیی   شاید بتوان گفت که معینی گوهر کتا  خود را در نقل شدرپایان
رود و دیگیر موضیوعی ت یت     میی سمت چندگانگی و کثرت  اندیوه به که روند ک ی ع م و

اسیت. سیپ  بیه ایین نکتیه      « وحدت انسان»معنایی نداردش ب که مهم « وحدت دانش»عنوان 
  توانید معییاری پیذیرفتنی باشید     میی کند که تالش برای انطبا  با سرشت واقعیت ن میاشاره 

ه اعتبیار کیرد   یابی به عین واقعیت سیاسی را بی شناسی اخیر ادعای دست زیرا مباح  شناخت
دیگر حتی اگر بپذیریم که واقعیت یکی است هیچ دلی ی ندارد کیه بیه خیود     است و ازسوی

هیای   بقبوالنیم فقط باید یك توصییف از آن ودیود داشیته باشید. بیه ایین تعبییرش توصییف        
   گوناگون در سیاست مااز خواهند بود.

 

 . نقد محتوایی3

مزایا9.9
  بیه  و روش ت قیی   شناسیی   روشدرش اسیتادان  تادیدچاپ کتا  و انتخا  آن از سیوی  

یکیی از   دردایگیاه   شمؤلیف  بیودن   شیده  شیناخته  اعتبار ناشر و چنین هم یکی از مناب  اص ی و 
 .است گویای بردستگی و قوت این کتا  شیمطالعات ۀمطرح در این حوز م ققان
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 انتویاریافته در هیای   کتا  ۀکتا  به پیوین این «ل» ۀکه در صف  دیگر اثر آنهای   از مزیت
عدا معرفی هرچند مختصر آثیار یادشیده و    اینشاشاره شده است. باودودشناسی  روش ۀنمیز

 بودهای کتا  موردنقد است.مک ازها  آنمودود در های   بیان نقاط مثبت و کاستی
 شهیا   یکی از نظریاتش فرانظریه شناسانۀ روشدر هر فصل کتا  به تبیین  چنین هم نویسنده 

برخیی از فصیول    شبیین  ایین  ع وا سیاسی پرداخته است. در ۀفکری در حوزهای  و رویکرد
از ای  پیردازان اصی ی و چکییده    بیه هکیر نظرییه    انتقیادی( باتودیه   ۀفصل پینامش نظریی   مثال )

انتقادی و پوزیتویسم از ویوگی ممتیاز   ۀتطبیقی میان نظری ۀمقایس چنین هم آنان و های   دیدگاه
 وردار بوده است.نوشتاری و م توایی برخ

که میزان استفاده از مناب  معتبر یکی از معیارهایی است که در نقید کتیا     مط ب دیگر آن
خیوبی بیه    که در نگارش این کتا  بهای  مس  ه  (30: 0913)خ ای  گیرد می موردتوده قرار

 093فارسییش   91منبی  )  213ای دارای  صف ه 031که این اثر  ای گونه به شآن توده شده است
بیرای تیدوین کتیابی دیام  و مفیید       مؤلف که نوان از تالش  است اینترنتی( 91و  شانگ یسی

 ۀبردسیت هیای    گییری از متیون اصی ی چهیره     از نکات مهم در استفاده از این مناب  بهره دارد.
تر منبی  مطرحیی ودیود     توان گفت کم می که ای گونه به شاست دهانی  عرصۀدر  شناسی روش

 ده است.  ودارد که هکر ن
ده کیر اثر آن است که نویسنده در بیان مفاهیم هیر فصیل سیعی    های   یکی دیگر از مزیت

فصول ایین   تر بیشکه که در  دانبه به بیان مطالب بپردازدش تادایی ای دقی  و همه گونه است به
شود که نویسنده از موافقان این نظریه بوده است. این مط یب حیاکی     میت قی به مخاعب القا 

داری و  تالش نویسنده برای معرفیی ایین رویکردهیا بیه بهتیرین شیکل و بیدون دانیب         از
 .  استوتصرف  دخل
 

هاكاستیبرخی3.9
نهادهیای   پییش شودش مگر به برخیی نیواقص احتمیالی ییا      میح  مط ب در نقد یك اثر ادا ن

 .شود میدر این قسمت به چند نکته اشاره  شرو د. ازاینشوتکمی ی اشاره 
شناسییانه و  مباحیی  هسییتی ۀکییه قصدشییان بییر اراریی   اثییر آوردهمقدمییۀ نویسیینده در 

ش لیذا  اسیت  شناسانه بوده است. ازسویی این کتا  یکی از مناب  آموزشی دانواویان  شناخت
کیه در برخیی از   ای  مسی  ه   و تعاریف مبنایی بسیار ضیروری اسیت  ای  توده به مفاهیم پایه

وقتیی   شمثال رایانه آغاز شده است. بمیای مطالب از  گونه هرعایت نوده و ب تألیففصول این 
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  شمیی ش روش تفهگرایی  هاش ابطال سخن از مفهوا فراگذاری استعالیی شده یا مفاهیم امتزاج اف 
ایین واژگیان ک ییدی توضیی ات      دربیارۀ بهتیر آن بیود کیه     شده اسیت. بنیابراین  شی و... بیان 

 شد. می تری داده مفصل
بنیدی   ایایاد عبقیه  »دارد:  می مطالعات آموزشی که بیان ۀبه نتیا باتودهکه  کاستی دیگر آن

 تر و پایدارتر از مفاهیم انتزاعیی صیورت   ههنی و فراگیری بر م وریت اشخاص بسیار سری 
 شع میی شیده اسیت    ۀتودیه انیدکی بیر ایین گیزار      .(011 :0913پرسیت   )اقیار   «پذیرد می
بیان یك ناا از یك اندیویمند از کنیار آن گذشیته    ه در برخی موارد تنها به صرف ک ای گونه به

« دگرهایی  میارتین »شناسیانه   در فصل هوتم در موضوع هرمنوتییك هسیتی   شمثال رایاست. ب
که در فصیل اول بیه    ند یا اینک میآن پیدا ن ۀقی با این اندیومند و اندیومیع خواننده آشنایی

شیناخت کانیت و وبیر نییز      در چنیین  هیم شیود و   میی ش اشاره نا ای دکارت و مباح  ریوه
 صورت گرفته است.  میپرداخت ک

ات ع میی  تألیفی در  ش خصوصیا  شیده  به لزوا مستندبودن مطالیب مطیرح   باتوده شچنین هم 
کیه بیه منبی  اسیتناد آن      ده است بدون آنکرآموزشیش در برخی موارد نویسنده مط بی را بیان 

را بیه شیورش میاه میه      مدرنیسم پستمثالش در فصل هفتم که تبارشناسی  رایند. بکای  اشاره
 ارتباط داده است. 0331

از عنیوان   ششیود  میی  بیار تادییدچاپ   این اثر که برای چهارمین که در از نکات دیگر آن
آن  ۀبر روی د د استفاده شده استش اما با نگاهی به کتیا  و مقایسی   «تادیدنظر با اضافات»

سیت و درواقی  تادییدچاپ بیدون     با د د نخست خواهیم دید که این ادعا م قی  نویده ا  
 بازنگری صورت پذیرفته است.

از مزایییای کتییا  اسییتش  شناسییی عییدا اخییتالط میییان روش ت قییی  و روش اگرچییه  
مخت یف ع یوا   هیای   دانواویان گرایش ارداعیکی از مناب  عنوان  به که این اثر  این به باعنایت

)حیداقل   مورداشیاره هیای   شناسی روشبیان روش ت قی  درکنار  شستها  سیاسی در دانوگاه
مناسیب هییل هیر فصیل از        ت قیی   هیای  در یك یا چند فصل مختصر ییا اشیاره بیه روش   

ثر ؤشدن و دامعیت کتیا  می  تر توانست در کاربردی  می (شناختی ف سفی و روشهای   نگرش
 سیاسیی  ع یوا  در ت قیی   روشکه در برخیی کتیب مویابهش ازدم یه کتیا       ای  باشد. نکته

 شیریش تفسی گیرا  اثبات یکردهایرو یاسی پووهش در ع وا سکتا  ( و 10-00 :0931 )برنهاا
 ( رعایت شده است.  021-3: 0913 )سیدامامی یو انتقاد

 ششناسیی  مفاهیمی چون روش ت قی ش روشهای   به تفاوت کهش باتوده آن باالمورد  ۀدرادام
معرفی مختصری از هرکداا از ایین  ارارۀ اثر با  ۀع م سیاستش بهتر آن بود که نویسند ۀو ف سف
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خیوبی   نیز اشاراتی داشتند تا دانویاویان و خواننیدگان میتن بیه    ها  آنهای   عناوین به تفاوت
 شدند.   می نسبت به این تمایزات آشنا

خیر أتی  تواند درک و فهم مطالب آن را به می که دشواری زبان کتا  درسی مط ب دیگر آن
(. بنیابراینش در نگیارش   03 :0912 )کیاردان  رغبت کند واندن آن بین را به خااندازد و مخاعب

میتن تودیه کیرد و از     دوربیودن از ابهیاا   شییواییش و بیه   شکتا  دانوگاهی باید به سالسیت 
(. در نقید ایین   0913)موحد  زننده خوداری کرد نویسی آسیب کننده و کوتاه درازنویسی خسته

هیای   شناسیی  روشتبییین   یم نظیری خصوصیا   بایست پیچیدگی هاتی مفاه می ش اگرچهتألیف
شد تا با بیان روان و گویاتری برخی مفاهیم را شیرح داد و از   می نظر قرار دادشدفرانظری را م

 د.کرادتنا   یگویی غیرضرور ثقیل
ات تألیفی اسالمی و بومی نیز از نقدهایی است که به اکثیر  های   شناسی تودهی به روش کم
. ایین درحیالی اسیت کیه     سیت ین ااست و این اثر هم از آن مستثنداخ ی وارد  شناسانۀ روش

رشدش خواده نصییرالدین   الم كش ابن نظاا  برخی اندیومندان ایرانی و اسالمی ازدم ه خواده
هیای    منیدی  خ یدون از چهیارچو  و روش   وییوه ابین   ع وا سیاسی به ۀو... در حوز شعوسی

 ند.ا برده می خاصی در مطالعات سیاسی و ف سفی بهره
ددید ع م سیاسیت  های   نظریه شناسی بندی مناسبی از روش خوبی تقسیم کتا  بهاگرچه  

بنیدی و   مبنیای ایین تقسییم    ۀدهدش در ارار می اراره گرایی و فرااثبات  گرایی  ت ت عنوان اثبات
نگارش درنیامده است. بهتر آن بود که در ییك مط یب    بهتاریخچه و ع ل آن چندان مط و  

 ۀپردازان مخت ف و ع یل تریییر رویکردهیا و موادهی     یك سیر منطقی از نظریه ۀارارمازا و با 
کاووش سییدامامی در   شمثال اید. برش می مدنظر تبیینهای   شناسی آنان با مسارل ددید روش

 ده است.کر بندی را از ابتدا اراره خوبی مبنای این تقسیم اثر خود به
از  گیرا  اثبیات کیید زییاد بیر رویکردهیای فرا    أت یانیه و گرا اثباتبه رویکردهای  یتوده کم
مالک انتخیا  ایین   »نویسد:  می کتا  «ح» ف ۀ. نویسنده در صاست دیگر این اثر های   نقصان
را نقید   گراییی  انداز خاص خیودش اثبیات   چوماین است که هرکداا توانسته باشدش از ها   نظریه

 .«سیاسیی فیراهم آورنید   هیای    ظرییه نشیناختی   کنند و از این راه شرایط مساعدی برای بهبود
 امیا ش اند درسیت اسیت   کردهپیدا ای  در عصر ددید دایگاه ویوه گرا اثباتفرهای   نظریه که این
یانیه درمییان   گرا اثبیات توان این مط ب را نادیده گرفت که هنیوز هیم دایگیاه نظرییات       نمی

بردسته است. لیذا دیا داشیت کیه مطالیب و       شدر دنیای سیاست خصوصا  شنظریات مودود
تیری   یافت تا کتا  از توازن و دامعییت بییش   می تری به این موضوع اختصاص فصول بیش

 برخوردار بود.
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برخیی منیاب  مناسیب     نکیردن توان برای این اثر برشیمرد هکر  می هایی که از دیگر کاستی
 چنیین  هیم  دید در سیاسیت و  دهای   و نظریه شناسی روش ۀزمین دانواویان در ۀبرای مطالع

 .است دادن دو واحد درسی دانوگاهی  پوشش در بودن فصول کم

بیودن کتیا  و    لیف بیه کیاربردی  أگفتار تی  در پیش نویسندۀ کتا اگرچه  که  دیگر آن ۀنکت
توان از ارتباط میان نظریه و شرایط سیاسیی شیانه     که نمی اینکند و  مینبودن آن اشاره  انتزاعی

تر به پیونید دنییای درونیی ههنییت سیاسیی بیا دنییای بیرونیی          در متن کتا  کمخالی کردش 
  نیوعی بیه ایین نکتیه معتیرف اسیت       بیه  «ل» ۀشود. البته نویسنده در صف  میسیاست اشاره 

 یتیوده  بیی . ایین  «به مسارل روز نوده استای  این کتا ش هیچ اشاره در»نویسد:  می داکه آن
. اسیت  الم ل از موکالت دیگر این اثر  روابط بین ۀو حوز شبه مقوالت کاربردیش ع م سیاست

مصادی  بیرونییش   ۀتوده صرف به مقوالت نظری بدون ارار شبه رسالت آموزشی کتا  باتوده
 ۀمیل و حوصی   أ. با کمی تستیچندان مناسب ن شبرای دانواویان مقاع  کارشناسی خصوصا 

 شد. می بر وزن آموزشی اثر افزوده م موش قطعا های   برخی مثال ۀو ارار رت بیش
هیا    نظرییه  بیارۀ در هر فصل بییان مط یوبی در  اگرچه  کتا   ۀنویسند که اینو آخرین نکته 

در  مدرنیسیم  پسیت موضوعات مربوط به  مثال انتقادات وارد بر این رویکردها ) ۀنمیز داردش در
 کند.   می عور گذرا عبورفصل هفتم( به

 
 . نقد شكلی4

مزایا9.1
چیاپی و ظیاهری کتیا  را    هیای    ثیر اساسی ویوگیأم توایی نباید تهای   ویوگی ۀرکنار همد

شده در چیاپ   و نوع کاغذ استفاده شآرایی (. چاپش صف ه01 :0932 )منصوریان نادیده بگیریم
 ش وعالقیه ش ایین امیر بیه ایایاد شیو       و اسیت  تر  چاپ نخست مط و  در مقایسه باچهارا 

بنیدی مناسیب فصیول نییز      کند. ترکییب  میزدگی خواننده کمك  د وگیری از خستگی و دل
هفیتم و هویتم   هیای   صیف ه )فقیط فصیل    21تیا   03 کتیا  در های  فصل ۀکه هم ای گونه به

 .  استدیگر امتیازات این اثر  است ازشده ( تنظیم 21و  29ت موضوع در میبه اه باتوده
 

هاكاستیبرخی3.1
روی د د آینه و ویترین ورود به درون کتا  است شایسته است در عراحی د ید  داکه  ازآن

خیوبی بیه    و تصاویری استفاده شود که بتواند پیاا و م توای کتیا  را بیه   شها  از نمادهاش رن 
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ای باشد که بییان   گونه (. گرافیك د د کتا  باید به23 :0932 )زارع کتا  انتقال دهدخوانندۀ 
دیید بیه    ۀتوبی از عنوان کتا  باشد و با رساندن پیاا کتیا  ییا دادن زوایی   هنرمندانه و غیرمک

یادگیری و دریافت مفاهیم کمك کند. اولین اشکالی که شاید در نگاه نخست بیه ایین کتیا     
رسد که این هدف در چیاپ نخسیت کتیا      مینظر  بهچوم آید عرح روی د د آن است.  به

 ت ق  یافته بود.   تر بیش
روش پیووهش و آییین   » و «زبیان ع یم  »کیارگیری   هکه ییادگیری و بی   آن مهم دیگرنکتۀ 
(. بیا  21: 0911)حیدری  ع م و پووهش استۀ هر کار دیگر در حوز ۀالزمه و مقدم« نگارش

. میتن اثیر   است داشتن اشکاالت نگارشی متعدد کتا  ددی یکی از اشکاالت شاین توصیف
دلییل داافتیادن برخیی     نقیص دمیالت و ک میات )بیه     چنین هماشتباهات نگارشی بسیار و 

هیای    بوده و در چیاپ تر  اشکال که چاپ نخست کتا  کم . دالب آنداردک مات و حروف( 
اختیار مخاعبان قرار گرفتیه   اصالحات در گرفتن دوا تا چهارا( بدون اناااهای   بعدی )چاپ

بعید   پزیم تیا شیاید در چیا   پردا میاست. در این قسمت به بیان اشتباهات نگارشی یادشده 
  مدنظر قرار گیرد.

 هااشتباهاتنگارشیمتنوتصحيحآن.9جدول

تصحيحاشتباهنگارشینوعاشتباهرافپاراگ-صتحه

نقص دم ه 9-ح
 و ک مه

  می نویسنده ..... ف سفی و عل
معنای آن است که تعدادی از  )......(: به

ک مات متن دا افتاده است که در ستون 
 بعدی این ک مات آورده شده است.

 چهارچو  کوشد در  مینویسنده 
یك رشته مباح  

 وردهایاشناسانهش دست شناخت
  میف سفی و ع 

 مالک انتخا  این نظریه ... این است
این ها   نظریهمالک انتخا  این 
 است

ۀ دم 3-ی
 تکراری

هدف این ت قی  کنند و   می حکایت 
یابی به معیار داوری در  دست  میع 

و هدف  کنند میدهان بیرونی حکایت 
  میاین ت قی  ع 

کنند و هدف این  میحکایت 
  میت قی  ع 

اشتباه 9-ن
 نگارشی

 شوم پنامفصل 

 نقص ک مه9-ن
 گرایی ... این نوشته از ساختار

انتقاد های  نهمییکی از زعنوان  به غیرع ی 
 داده شده باشد.یانه از... پیش گرا فرااثبات

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

 است.

اشتباه 9-3
 نگارشی

 اصطالح «ددید»  اصالح دانوگاهیش

 تعبیر ددید ۀاز واژ ترییربا اتکا به این 
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 اص ی ... اختالف نقص دم ه1-1

 ۀاختالف عقیداص ی 
های  پردازان دربرابر شیوه نظریه

 که بهش است تفسیر این مفاهیم 
 اختالف

اشتباه 6-9
 نگارشی

در سطح  پردازان نظریهدر این حالت 
 خرد

 پردازی هنظری

نظریۀ  اهیت ۀتعبیرهای ددید دربار
 سیاسی 

 ماهیت

اشتباه 91-9
 نگارشی

 شناخت سیاسیهای  پدیده شناخته درباره امکان

اشتباه 91-3
 نگارشی

 ابراز ادتماعیش ازع وا های  رشته
 مواهدهش

 ابزار

 «پسینیآنالتیك » «آنالتیك...»نه میروش ارسطوش در این ز نقص ک مه32-3

اشتباه 32-9
 نگارشی

 رنسان  تدریج ش بهرنساشدر عهد 

 انگ یسی انگ سی فی سوف سیاسی

 استقرا اسقرااز آن زمانش روش 

اشتباه 39-3
 نگارشی

 هرینگتون «هرینگنوندیمز »

اشتباه 39-9
 نگارشی

 یا گرایی تاربه با  میبا روش ع 

 تاربهو   میع های  روش
 یانهگرا اثباترغی

 تاربی

اشتباه 39-9
 نگارشی

 معناداری داری معنایمالک  ۀدربار

 های    گزاره دوریها   گزارهدوا 

اشتباه 39-3
 نگارشی

 های    گزاره های  گزراهبه وارسی زبان و 

36-9
اشتباه 
 نگارشی

 تأکیدش معمولی تبیین ارتباط ع ت و
 دارد

 مع ولی

 داد یك پدیده باید نوان... که چگونه پدیده نقص ک مه

را... ها   بهترین شیوه آن است که نظریه نقص ک مه37-5
 ارداع به خود

 با

اشتباه 31-3
 نگارشی

 خاص خالصع وا 

اشتباه 31-1
 نگارشی

ش اخال از هر عنصر و گرایش 
 گرایانه انسان

 اخالقی
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تصحيحاشتباهنگارشینوعاشتباهرافپاراگ-صتحه

 نقص ک مه92-5
به تعادل پویای یك نظاا سیاسی ...  ثانیا 

 چهارچو  یك 
 در

اشتباه 91-3
 نگارشی

ش  میدای قواعد منطقی و روش ع  به
  میع عور  به

 عم ی

13-9
حاکم  ترییر رژیمانقال  سیاسیش  انقال  سیاسیش ... این مالک نقص دم ه

 این مالک است.

 موکالت ناشی از آن نیست آن نیست ازموکالت ناشی از  تکراری ۀک م

 که بر دانست و یا این مس  هحل  ... تفسیری مس  هحل  نقص ک مه11-3
 تفسیری

اشتباه 17-9
 نگارشی

 0331 (093ش 0321)ولینش 

11-9
 نقص ک مه

 ۀوی نوان داد که ... تعبیر در اندیو
 سیاسی را نباید

 هر

اشتباه 
 نگارشی

مکتب فرانکفورتش های  در نظریه
 روسی ماکسیسم

 مارکسیسم

اشتباه 11-9
 نگارشی

 عم ی  «میحکمت ع » ۀدر عرح اید

اشتباه 52-5
 نگارشی

 دهنده نوان نوان دهند «کوهن»آرای 

اشتباه 56-9
 نگارشی

 شناسا فعالکه نقش ههن یا 
 فاعل

 شناسا فعال بهاین بازگوت 

اشتباه 57-3
 نگارشی

 مرسوا نیست موسواچندان 

های  پردازان بازاندیویش... نظریه نظریه نقص دم ه51-9
 بازاندیوی

گسترش پردازان بازاندیویش  نظریه
 ۀمؤلف کاربرد  ۀمداوا دامن

بازاندیوی در مطالعات تاربی 
است. این موضوع آنان را از 

و  گرایی هواداران تاربه
کند.  میمتمایز  گرایی  اثبات

 بازاندیویهای  نظریه

 نقص ک مه69-9
در  ها آن این موضوع ... قاب یت ان 

 ترییر
 به

69-3

اشتباه 

 نگارشی

 ثیرگذاریأت نقش فرد در دامعه ثرگذاریأتبه 

 م تمل استش او در مت ملهمواره 

 در دریافت مداوا دردرپرتو  تکراری ۀک م
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69-9
اشتباه 
 لمیت  کند می ت ملیدها را أیاز ت  میکه نظا نگارشی

67-9
اشتباه 
 کند می کند مینفردی را توصیه های  و کنش نگارشی

61-9
اشتباه 
 نگارشی

 بازاندیوانه تعریفی بازاندایوانهمتفکران 

61-3

 نوعی عور خفیف ش به«نو راییگ واق »دا...  در این نقص ک مه

... بازاندیشش نظریۀ سیاسی در  نقص دم ه
 ساختاریهای  ویوگی

 گونهاین به نظریۀ سیاسیدر 
 پرداز سیاسی که نظریه است

 ساختاریهای    بازاندیشش ویوگی

72-1
اشتباه 
 نگارشی

و نظاا  رساناهاعم کرد ایدرولوژیش 
 داری سرمایه

 ها رسانه

73-3
اشتباه 
 نگارشی

 کند و اعمالشش میدیگران عمل 
 به چیزی بیرون پاشخی

 پاسخی

اشتباه 76-9
 نگارشی

 وکارشناش امور  «پارولو فریره»
 امور آموزشی آموزشی

76-3
اشتباه 
 نگارشی

برای شرایط اقتصادی و ادتماعی 
 لرقا شد قابلاولویت 

77-3
اشتباه 
 نگارشی

 اوایل 0391 ۀده اولیلهای  بینی از خوش
 0331 الدیمی  033 ۀدههای  به بدبینی

12-9
اشتباه 
 س س ه مراتبی س طه گر نظاا بیان نگارشی

13-9
اشتباه 
 نگارشی

 ییوستگیمادی برخورداریش های  با پایه
 ودود دارد

 پیوستگی

اشتباه 19-9
 فردی فرادیانای آزادی می  نگارشی

اشتباه 19-3
 نگارشی

 نسبتی با مفهوا نسبیاین ت قی از پراکسی ش 
 یونانیان سیاستش یوناندر نظر 

اشتباه 11-3
 مانند ماند کردن مسای ی با مطرح نگارشی

اشتباه 11-9
 ها داده است دادهادرگیر انباشت  نگارشی

اشتباه 15-9
 فرارفتن رفتنفراراین آگاهیش به  نگارشی

اشتباه 12-9
 های   نگرش شهای  نگرشدرمقابل  نگارشی

اشتباه جدول-19
 نگارشی

 ندامس ط س طندترییرناپذیری بر آن 
 نهایی ودود ندارد نهاییت( وضعییت 3

 وضعیت ( ضعیت نهایی امور3
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تصحيحاشتباهنگارشینوعاشتباهرافپاراگ-صتحه
 را ( امور... باید منفرد دید3 نقص ک مهجدول-19

اشتباه 19-9
 یعنی منط  دیالکتیك س بیش بعنی با نگارشی

اشتباه 17-3
 واکنش به این واکتشدر  گرایی ساختار نگارشی

مستقل از هایی مستقل از عناصر  مدل تکرار ک مه922-9
 هایی مستقل از عناصر توکیل مدل توکیل عناصر

923-3

نقص دم ه 
و اشتباه در 

بیان و 
 نگارش

اتوموبیل باید متوقف که  زرد یعنی این
 ۀدهند ش... چون بین عناصر توکیلشود

 آن

با که اتوموبیل  زرد یعنی این
عبور با سرعت کم حرکت کندش 

احتیاط کامل و درصورت 
ضرورت توقف اتوموبیل. این 

ش سازد می مقررات یك سیستم را
 آن ۀدهند چون بین عناصر توکیل

اشتباه 926-3
 نگارشی

یا  حقاینتساختارگرایان اغ ب درباره 
 حقانیت حقاینتعدا 

 ک ی دارد... و نظم نقص دم ه926-9
گیرد.  میوساختار را دربر ک ی دارد 

این است که ههن چگونه به  مس  ه
 و نظم معناها   پذیری این فهم

نقص واشتباه 992-9
  میو انضما اقرار یقینی ایدرولوژی را به سوژه  میو انضما افرادایدرولوژی  نگارشی

 را به سوژه

اشتباه 939-3
 نگارشی

 گذار از ب ران اندیوه گذرادرصدد 
 مهم تاریخ اندیوه های  یکی از ل ظه

 داند می کند می

اشتباه 992-3
 زبان نظااهاش در نظاا نمادین  این گفتمان نگارشی

999-9
 نقص دم ه
و اشتباه 
 نگارشی

از قرار و مدارها ... به قواعد ثابت و 
 .رسیداثباتی 

ی ددیدی از قرار و مدارها
بردهای  سخن گفت و برخی راه

که این  آن پذیرفتش بی سیاسی را
به قواعد ثابت و قرار و مدارها 

 اثباتی بیناامد.

و  «درانداختن» افکنی را...  توان بن  می  نقص دم ه999-3
 بنیان ددید تعریف کرد. «افکندن پی»

 «برانداختن»افکنی را  توان بن  می 
یك بنیان تعبیر کرد و ودهی س بی 

 دیگر سویزو ا ل شدربرای آن قا
 صورت توان آن را به می

بنیان  «افکندن پی»و  «درانداختن»
 ددید تعریف کرد.

ش ... و اصول مدرن پستفرهن  مدنی  نقص دم ه996-3
 فکری

از  مدرن پستفرهن  مدنی 
درون فرهن  مدنی لیبرال سخن 

های  گوید. البته تفاوت می
ای بین فرهن  مدنی  عمده
 و اصول فکری مدرن پست
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تصحيحاشتباهنگارشینوعاشتباهرافپاراگ-صتحه

996-3
 اضافی ۀدم 

 و نقص ک مه

عور مثالش  . بهخورد می چوم به
و اصول فکری سیاسی  مدرن پست

عور مثالش  به خورد. میچوم  لیبرالیسم به
 شلیبرال هاش در مقایسه با یستمدرن پست

مثالش  رایخورد. ب میچوم  به
هاش در مقایسه با  یستمدرن پست

 هاش لیبرال

اشتباه 991-9
 نگارشی

زمانی و های  م دودیاند به  توانسته
 مکانی

 های    م دودیت

 قدیم یك رشته تقویم هاش براساش این مدل

اشتباه 915-3
 نگارشی

 دامعه دامعیتبا اراره قوانین ک ی درباره 

باید ابتدا باورها و هناارهای آن را 
 بنویسیم

 بوناسیم

اشتباه 916-9
 نگارشی

 مؤلف  همؤلف عورکه متن از  همان

اشتباه 953-9
 نگارشی

 ههنی مذهبیدنبال بررسی تا یات معانی  به

اشتباه 959-9
 نگارشی

 امکان شناخت مکانزیرا اعتقاد به 

بیه هیدف    و فصیولش باتودیه  هیا    دهی بخیش  بهتر بود که کتا  از ل اظ سازمان چنین هم 
یانیه  گرا فرااثبیات های  یانه و روشگرا اثباتهای  نویسندهش ناا و م توای اثر به دو بخش روش

ش در پاییان برخیی    میی به روال متعارف ت قی  ع  شنویسنده که اینشد. آخرین نکته  میتقسیم 
کیه ایین    دیایی  پرداخته است. اما ازآن« گیری نتیاه»بندی مطالب ت ت عنوان  فصول به دم 

فصیول فاقید    ۀو بقیی  است انااا رسیده بهشیوه فقط در برخی فصول )چهاراش شومش هوتم( 
 .ستنی نه برخوردارمیکتا  از نظم مناسبی در این ز ندش ساختارا گیری نتیاه
 

 گيری . نتيجه5

( یکیی از  گراییی   اثبیات فراو  گراییی   )اثبیات  سیاست در ددید های نظریه شناسی روشکتا  
تیا دانویاویان    اسیت  است که سعی کرده شناسی روش ۀمطرح در حوزهای   کتا  ترین  مهم

مخت یف ایین   هیای    یافیت  ره  الم یل را بیا    ع وا سیاسی و روابط بین ۀت صیالت تکمی ی رشت
نهادهیای   پییش و شیده   واردش در این مقاله با بیان برخیی انتقیادات   اینودوداند. بکحوزه آشنا 

 د.  شودر آینده فراهم  های تألیف  اصالح برخی کاستی ۀایم تا زمین شده به این امید بوده اراره
آن است که ایین اثیر هیم     دهندۀ نوان م توایی اثر حاصل شد  چه پ  از نقد شک ی و آن

کتیا    ش. از ل یاظ م تیوایی  داردهایی  مانند بسیاری از آثار دانوگاهی دیگر م اسن و کاستی
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را نادییده گرفیت.    توان اشکاالت متعدد شیک ی آن   نمی ش اماداردموردنقد نکات مثبت زیادی 
 د.  شمفص ی اشاره ددول در این مقالهش به برخی از این موارد درقالب 

نید از گرافییك   ا اثر در دو بخش شک ی و م توایی عبارتهای   نقایص و کاستی ترین  مهم
نداشیتن  نقیص دمیالتش    چنیین  هم نامناسب د د کتا ش داشتن اشتباهات نگارشی متعدد و 

گیری در برخی فصولش فقدان تعریف برخی از مفاهیم مبنیاییش   یاهبندی مناسبش نبود نت فصل
پردازان شاخصش هکرنکردن برخیی از منیاب  میتنش فقیدان      برخی از نظریه یآرا نکردن معرفی

بیه موضیوع روش ت قیی  درکنیار      یتیوده  بیی اصالحات الزا باودود چاپ چهیارا اثیرش   
اسالمی و بومیش ضیعف در   سیشنا تودهی به روش هاش کم گویی ش برخی غامضشناسی روش

و نیاتوانی از   شبنیدی فصیول   مودودش عدا بیان مبیانی تقسییم  های   شناسی روش ۀمعرفی نقادان
 ایااد ارتباط میان نظریه و شرایط سیاسی در متن اثر.

ت و ارزش آن میی حدی است که ایین نقیایص از اه   ش نقاط قوت و غنای اثر بهاینباودود
 ی و م توایی کتا  عبارت است از تادیدچاپ چهارا کتیا ش  مزایای شک ترین  نکاهد. مهم
ع یوا سیاسیی و روابیط     ۀیکی از مناب  آزمون ت صیالت تکمی یی رشیت  عنوان  به اهمیت اثر 

نظریات ددیید سیاسیتش    شناسانۀ روشالم لش اشاره به ادبیات پووهش در متن اثرش تبیین  بین
آراییی   دارانیه بیه موضیوعاتش چیاپ و صیف ه      استفاده از مناب  معتبر متعددش نگاه غیردانیب 

یکیی از  عنیوان   بیه  استفاده از این اثر  شسبب  و توازن بین صف ات کتا . بدین شمناسب کتا 
کارشناسی ارشد و دکتری ع یوا سیاسیی و   های  در دورهشناسی  روشمند درش  مناب  ارزش
آتیی کتیا    هیای    در چیاپ اثیر   مؤلیف  کیه   د. امید آنشوتواند مفید واق   میالم ل  روابط بین

 اصالحات یادشده را مدنظر قرار دهد.
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