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  چکیده
ـــلـامی بـه ـــر ایران، عنوان بزرگانقلـاب اس ترین اتفاق در تاریخ معاص

هاي درون جامعه ایرانی به همراه رده نظامپیامدهاي فراوانی را براي خ
عنوان جزئی از نظام آموزشی، متأثر از داشـته و علوم سـیاسـی نیز به

شده است. شناخت تغییرات علوم سیاسی ناشی از انقلاب انقلاب اسلامی
ازپیش روشــن اســلامی، ضــرورت مطالعات نظري در این حوزه را بیش

تأثیرات «ه این پرسـش است که سـازد. مقاله پیش رو در پی پاسـخ بمی
ـــلامی به ـــی در ایران انقلاب اس ـــیاس عنوان مؤلفه اجتماعی بر علوم س

ــت؟مثابه ــندگان » به معرفت چیس ــیه نویس ــت که فرض از میان «این اس
تأثیرات انقلاب اسـلامی بر شـکل و صورت و همچنین بر محتواي علوم 

ســیاسی از  را باید در چرخش علوم هاآنترین سـیاسـی در ایران، مهم
 .»ور به علوم ســیاســی معنامحور دانســتهاي غربی ســکولارمحآموزه

ــــاس روش  ـــی این تــأثیرات بر اس ـــتــار پیش رو در پی بررس نوش
شـناسـی معرفت است. این تأثیرات در دو ُبعد سطحی (شکلی) و جامعه

محتوایی و همچنین از نظر کمی و کیفی در مورد اسـتادان، دانشجویان، 
واي علوم ســـیاســـی در ایران واکاوي شـــده و در ها و محتدانشـــکده

شـــوند. بندي میشـــناســـی معرفت دســـتههاي برآمده از جامعهمؤلفه
هاي جامعه) بر عنوان مؤلفهبه( درنهایت ارزیابی تأثیرات انقلاب اســلامی

مثابه معرفت)، بخصوص در چرخش محتوایی به( رشـته علوم سـیاسی
  یافته این مقاله دانست. ترینمهم توانمیاین حوزه معرفتی را 

معرفت، علوم  یشناسجامعه ،یاسیعلوم س ،یانقلاب اسـلام :دواژهیکل
   یاسیبر علوم س یانقلاب اسلام ریتأث ،یبوم یاسیس
  13139966//0505//2323  تأییدتأیید  خخییتارتار    13913966//04//1166  افتافتییدردر  خخییتارتار

  .باشدآقاي صفاریان خوزانی می مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري
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  مقدمهمقدمه

 هايظامنعمیقی بر جامعه ایران و  تأثیرات، فردمنحصربه ايپدیده عنوانبهاسلامی انقلاب 

از  رآمدهبیکی از اجزاء  عنوانبهمعرفت و  مثابهبهگوناگون آن به جاي گذارد. علوم سیاسی 

و  )یحشـــکلی (ســـطدر دو بُعد  توانمیرا  تأثیراز همین اتفاق بود. این  متأثر جامعه نیزاین 

ـــاس محتوایی  ـــجویان و  تأثیرارزیـابی نمود. بر این اس ـــلامی بر دانش ـــتاداانقلاب اس و  ناس

ـــگـاه ـــمت اول؛ و  هادانش ـــی در بُعد محتوایی جاي  تأثیرشدر قس ـــیاس بر محتواي علوم س

  .گیردمی

در واقع این چهار قسـمت بیان شـده، یعنی دانشجو، دانشگاه، استادان و محتواي درسی، 

از  تأثرمه در این مقاله درباره علوم ســیاســی به عنوان معرفتی ارکان نظام آموزشــی هســتند ک

در  گریدعبارتبه. شوندیمبررسی  کیبهکشناسی معرفت یشرایط جامعه، در قالب جامعه

رانی، بر ي جامعه ایهامؤلفهانقلاب اسـلامی به عنوان عنصـري برجسته در میان  تأثیراین مقاله 

  بُعد شکلی و محتوایی بررسی خواهد شد. معرفت در دو مثابهبهعلوم سیاسی 

ـــکل ـــی در طول حدود در یک نگاه کلی، عوامل متعدد ش ـــیاس گیري تحولات علوم س

. المللی، داخلی و فردي دانستاز سه سطح ساختار بین متأثر توانمیرا  صـد سـال اخیریک

ـــفـا،  ـــلامی را باید از مهم )184-183: 1385(مص ایرانی ترین رخدادهاي جامعه انقلـاب اس

نقلاب ا يپاشــدن دانشــگاه پابه یاســلاماز جهت تأثیرش بر این رشــته دانســت.  خصــوصبه

 ش بهیاندنید يهاگروه ياز سو یاسـلام-یانقلاب یصـورت آرماندر ایران به 1357 یاسـلام

ق یقر یاندک یگاه تر وپررنگ یو تحولات بعدازآن، گاه یان آمـد و بـا انقلـاب فرهنگیـم

 يترشیب یو عمل یگذرد و ارزیابی آن به مداقه فلســفن تجربه مییه از اشــد. اکنون ســه ده

  )313: 1388از دارد. (فراستخواه، ین

چوب ، چاربر این اسـاس بررسـی تحولات علوم سـیاسی در ایران متأثر از انقلاب اسلامی

ت شناسی معرفدهد. روش انتخابی این پژوهش نیز جامعهرا شکل میموضـوعی مقاله حاضر 

  .گرددمیکه در ادامه تبیین  است

 روش-1

کم از چهــار دســـت يســـازیبوم يفهم نظر ي) برا61: 1395( برزگر دکتر بنــابر نظر

ـــتوان بهره گرفت: جامعهیم ينظر چارچوب ـــناس ت ایها و نظردگاهیا معرفت، دیعلم  یش

 یننویســـنده در ا .يدگاه پســـا اســـتعماریفلســـفه علم و د ي، مباحث نظریمطالعات فرهنگ

  برگزیده است.عنوان روش تحقیق بهشناسی معرفت را نوشتار، جامعه
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شه انسان دو نگاه به اندی باید گفت تردر نگاهی کلیشـناسی معرفت، براي معرفی جامعه

ردي، ف تأثیراتو مبرا از  اي اندیشـــه یا فکر، عمدتاً ثابت، مســـتقلوجود دارد: در نگاه عده

ـــت. ا ـــده اس ین حکم در قرون اخیر تزلزل یافته و بر عدّه و عُدّه اجتماعی و محیطی تلقی ش

ــؤال برده ــتقلال و تعالی ذاتی فکر و معرفت را زیر س ــانی که ثبات، اس ــده اند، افکس زوده ش

، طرفداران دانندو تغییر تفکر می تأثیرتاریخی را ســرمنشــأ –ها که محیط اجتماعیاســت. آن

) در 16-15: 1389ه اســت. (توکل،شــناســی معرفت نام گرفترویکردي هســتند که جامعه

 و گاهیآ اجتماعی بُعد به نظر در معرفت، به اجتماعی نگاه شــناســی معرفت، ویژگیجامعه

  )1379 (پارسانیا،. است برقرار اجتماعی نظام و معرفت بین که است متقابلی تأثیرات

فکر ر تعنوان یک حوزه مستقل، از دو جریان دشـناسی معرفت بهمند جامعهنظام توسـعه

تأثیر پذیرفت. ســـنت مارکســـیســـتی در آلمان و ســـنت  19منطقی اروپایی قرن  -اجتماعی

شناسی مند جامعهگیري نظام) اما شکل12: 1389دورکهیمی در فرانسـه. (کوزر و همکاران، 

 )Max Scheler(هاي ماکس شــلرعنوان یک حوزه فکري مســتقل، حاصــل تلاشمعرفت به

ــت ــطلاح جامعه10: 1390گلوور و همکاران، ( م بود.آلمانی، در آغاز قرن بیس ــی ) اص ــناس ش

  .)25: 1388علیزاده و همکاران، (نیز نخستین بار توسط او مطرح شد  1معرفت

ـــی معرفت، به ارتباط دانش با دیگر عوامل وجودي در جامعه یا فرهنگ جـامعـه ـــناس ش

ـــت تا شـــنااي جامعهعنوان نظریه) و به12-11: 1389پردازد (مولکی، می ختی درصـــدد اس

دیگر، عبارت) به254: 1391روابط میان شناخت و وجود (اجتماعی) را تحلیل کند. (تنهایی، 

ـــتند، بلکه واقعه ـــناخت از این منظر رویدادي فردي نیس ـــتند؛معرفـت و ش  اي اجتماعی هس

ــت و جبنابراین نظریه شــناخت نظریه ــیهامعهاي اجتماعی اس  جویی معرفت و شــناخت، فرض

ــل ــتی جامعهاص ــی معرفت اس ــناس ــیحات، تعریف  .)21-22: 1390(کنوبلاخ، ش با این توض

عوامل  بررسی تأثیر«؛ یا »تعین اجتماعی معرفت«شـناسـی معرفت چنین است: خلاصـه جامعه

  ».اجتماعی بر معرفت

مطالعات تاریخی رشد و افول علم شـناسـی معرفت، بر اسـاس جامعه تریجزئدر نگاهی 

به عوامل مهم اجتماعی زیر بستگی دارد؛  ،رکت علم در جوامع مختلفدهد که حنشـان می

با دیگري لزوماً یکســان نیســت: تمایز ســاختی و فرهنگی،  تأثیرگرچه وزن هریک در این 

نظام ارزشـی مناسـب، نیازهاي ابزاري، عوامل اقتصـادي، عوامل سـیاسی، نظام مذهبی، نظام 

                                                      
1- Wissenssozialogie (Sociology of Knowledge) 
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ـــربنـدي، نظـام انگیزش و پاد ـــی، نظـام قش ـــبکه ارتباطات علمی.آموزش گلوور و ( اش، ش

  )49 -64: 1389توکل،  ؛21-18: 1390همکاران، 

  عبارت است از:تعین اجتماعی معرفت بدین ترتیب بیان شماتیک 

  

  شناسی معرفتاي از جامعهبیان ساده -1نمودار 

ــی  ــتاورد عظیم جامعهمؤلفه تأثیراتبررس ــهاي عوامل اجتماعی بر معرفت، دس ــناس ی ش

ـــاس این دیدگاه، مؤلفهمعرفـت  ـــت که در قالب موارد فوق بیان گردید. بر اس یان هاي باس

ـــده، بر تعین اجتمـاعی معرفت  ـــت؛ البته نه متأثردارند و معرفت  تأثیرش به  از این عوامل اس

تولید معرفت خاصـــی را » اقتضـــاء«شـــکل جبري و علّی؛ بلکه عوامل اجتماعی خاص، تنها 

از شرایط اجتماعی است.  متأثرو نه محتواي آن) است که دارند. همچنین صـورت معرفت (

از شلر نیز ناظر به همین مدعاست. در نگاه او در یک وضعیت و نظم  »سـدّهاي دریچه«مثال 

. سد کنندیمسوي سیل اندیشه، باز و بسته هاي سد را بهمعین، عناصـر هستی شناختی دریچه

ـــی ندارد. بلکه تنها نتایج ح ـــل از فرایند تولید آب را هدایت در تولید آب نقش . کندیماص

هایش جامعه مانند ســـد، در تولید ســـاختار منطقی معرفت نقشـــی ندارد؛ بلکه تنها با دریچه

ـــار اجتمـاعی یـک نظـام معرفتی را   گلوور و( کنـدمیو یـا آن را آزاد  گیردمیجلوي انتش

  .)141 :1390همکاران، 
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ــورت جبرگرا ــی نمیبنابراین عوامل اجتماعی به ص جامند و انیانه و علّی به معرفت خاص

؛ بلکه این عوامل اجتماعی، توسـعه و ترویج دانش خاصی را دهندمیمحتواي آن را شـکل ن

ـــبی ـــکال نس ـــا دارنـد بـدون آنکـه با دخالت در محتواي معرفت، اش گرایی را متوجه اقتض

  شناسی معرفت سازند.جامعه

ــت تا ــی در  به همین بیان، این مقاله در پی آن اس ــیاس ــلامی را بر علوم س تأثیر انقلاب اس

ـــد، جامعه ـــی معرفت در مورد محتواي این ایران واکاوي نماید؛ ولی چنانچه ذکر ش ـــناس ش

  گونه داوري ندارد.معرفت هیچ

 تأثیرات انقلاب اسلامی بر رشته علوم سیاسی-2

  دانشجو -2-1

ع علوم انســانی و به تب پیش از انقلاب و با توجه به مدل توســعه نوســازي دوران پهلوي،

علوم سـیاسـی در انتخاب دانش آموزان براي ادامه تحصـیل، اولویت بالایی نداشتند. شرایط 

هاي آغازین انقلاب، توجه بسـیاري از جوانان را به ادامه تحصیل در رشته علوم سیاسی سـال

بان لهاي بعد، رشد سریع جمعیت جوان کشور و افزایش تعداد داوطمعطوف داشت. در سال

رعت علوم سیاسی به سها نیز به این امر دامن زد. درنتیجه تعداد دانشجویان ورود به دانشـگاه

در حوزه فردي، نسـل جوان به مطالعه متون سـیاسی علاقه نشان  .)1377(باوي، افزایش یافت

عنوان یکی از سـه انتخاب نخســت متقاضیان داد و این باعث شـد رشـته علوم سـیاسـی بهمی

  .)189: 1385(مصفا، پس از انقلاب فرهنگی تبدیل شود دانشگاه، در دهه اول تحصیل در

این روند تا آنجا پیش رفت که تعداد دانشـجویان رشـته علوم سـیاسـی در سال تحصیلی 

 28آموختگان رشته علوم سیاسی از تعداد نفر رسید. همچنین دانش 2410به عدد  68-1367

-71نفر در سـال تحصیلی  251فزاینده به عدد در رشـدي  1369-70نفر در سـال تحصـیلی 

 توانمیرا  این اقبال )1395ریزي آموزش عالی، رســید. (موســـســه پژوهش و برنامه 1370

المللی و توجه روزافزون به علوم انسانی و دیگري مرهون دو عامل دانسـت. یکی فضاي بین

ــاً جام ــاس عه ایران یک جامعه مذهبی در ویژگی هویتی ایرانیان در توجه به امور فرامادي. اس

اسـت و با ابعاد معنوي انسـان بیشـتر سـروکار دارد و از طرفی انقلاب اسلامی که به یک معنا 

-219: 1387(پناهی، و اهداف فرهنگی مهمی داشــته اســت انقلابی بوده که اســاس فرهنگی

220(.  

گرچه دوران ســازندگی پس از جنگ و اقتضــائات مدل توســعه انتخاب شـــده در آن 

 فنی و هايرشتهرا متوجه  هانگاهوران، علوم انسـانی را دوباره از رونق اولیه دور سـاخت و د
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سـاخت که تحصیلات را ابزاري براي کسب مدرك، پرستیژ اجتماعی و بازطراحی  درآمدزا

اخیر دوباره نگاه به علوم انســانی و نقش راهبردي  هايســالطبقه اجتماعی تبدیل نمود؛ ولی 

و تقاضـــا براي ایفاي نقش علوم انســـانی در توصـــیف، تحلیل و مقابله با آن پررنگ شـــده 

این  .)205: 1387آبادي، زاي اجتماعی در حال گســترش اســت(ابراهیمهاي آســیبپدیده

و  هاي کمی به وجود آمدهتغییر نگرش به علوم انسانی و آغاز حرکتی در رشد آن، از زمینه

  .امید است به ابعاد کیفی نیز سرایت کند

  استاد -2-2

ـــور و افزایش تعداد داوطلبان ورود به  ـــریع جمعیـت جوان کش ـــد س ـــگاهرش ها و دانش

، تعداد اینرغم . بهتر ســاختندهاي قبل را پرجمعیت، کلاسبخصــوص رشــته علوم ســیاســی

افزایش نیافت؛ بلکه در ابتدا روندي نزولی طی کرد.  زمانهماســتادان علوم ســیاســی نه تنها 

ــی ا ــگاهز عوامل متعددي بود. تعطیلی این امر ناش ــتی داد که  هادانش ــتادان فرص به برخی اس

ـــگـاهدعوت  ـــتادان غیرمتعهدغربی را بپذیرند. علاوه بر ای هايدانش یز در ن ن افراد، برخی اس

یی جایی رسید که در آستانه بازگشاکار به .جریان انقلاب فرهنگی از دانشـگاه اخراج شـدند

ــگاه ــدر کلیه  ها،دانش ــور گاهدانش ــتهاي کش ــی وجود داش ــیاس ــتاد علوم س ؛ تنها هجده اس

پیش از انقلاب اسـلامی تنها در دانشـکده حقوق و علوم سـیاسـی دانشگاه تهران،  کهدرحالی

  .)22-21: 1372(ازغندي، علمی دانشکده بودندقت عضو هیئتوصورت تمامنفر به 32

 انشگاه تأکید داشت، برهمسـازي فضاي درغم اینکه حذف اسـتادان ناهمسـو بر سـالمبه

مود بر جاي گذاشت. نخستین نی ردن نسـبت تعداد اسـتادان به دانشـجویان، آثار نامطلوبخو

این وضـعیت، افزایش سـاعات تدریس استادان بود. درنتیجه، میزان ساعات مطالعه و تحقیق 

. اندندماین اسـتادان کاهش یافت و بسیاري از آنان از پیگیري تحولات نوین علم سیاست باز

از گذشته  تدریس بیشو  امکان ارتباط مستقیم دانشجویان با استاد را کاهش داد دیگر آنکه

ـــاري پیـدا کرد. درنتیجه از یکجنبـه ـــتادان کاهش اي انحص ـــو رقابت علمی در میان اس س

تر هدان برجستیافت و از سـوي دیگر حق انتخاب دانشـجویان براي حضـور در درس استامی

ــلب می ــداز او، س ــربه .)1377(باوي، ش ــمت  ض ــجویان در تعداد بیشدیگر از س ازحد دانش

ــانی زده درزمینهبه مقوله پژوهش  ،هاي درسکلاس ــد علوم انس ــور  همچنین. ش ــیار حض بس

ا خوبی استعدادهاي خود را شکوفها باعث شده است که آنان نتوانند بهانشجویان در کلاسد

خوبی و پژوهشی را بههاي تحصـیلی اشـند مهارتکنند و از سـوي دیگر اسـتادان نیز قادر نب

  .)155-153: 1388(ماحوزي، آموزش دهند
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ــگاه ــگاه از و مراکز علمی جدید  هاایجاد دانش ــخگویی به مطالبه ورود به دانش براي پاس

تعداد اســتادان پیشــین، پاســخگوي حجم جدید ســوي جوانان نیز بر این مشــکل افزود؛ زیرا 

ــجویان ورودي  ــگاهدانش ــتادان، نبود.  هادانش ــگاه تربی«براي جبران کاهش تعداد اس ت دانش

جذب استادان جدید نیز راه چاره دیگري براي پاسخگویی به و  گردید نیز تأسـیس» مدرس

سـیل جدید دانشـجویان بود. این باعث شد تا از کیفیت استادان کاسته شود و حتی استادانی 

: 1393ور، (رفیع پصندلی استادي بنشینند یسـانس، بهلبا دانش و مهارت کم و با مدرك فوق

131(.  

تر، تفاوت دیگري نیز با اســـتادان جدید داشـــتند که در قالب تغییر البته اســـتادان قدیمی

با گذشـت زمان، نسـل قبلی اسـتادانی که در فضاي علمی نسـل اسـتادان قابل تحلیل اسـت. 

دند و در همان چهارچوب پیش از انقلاب با علوم سـیاسـی غربی رشد کرده بو هايدانشـگاه

ستادان نسل بعد بستگی کمتر ا. دلندتفکري متصلب شده بودند، به دوران بازنشستگی رسید

به غرب، تجربه دوري علوم سـیاسـی سابق از میدان عمل در حیات جمهوري اسلامی، توجه 

 کاي اسـت که استادان نسل جدید را یزنجیره و... یر تطور جهانی علمبه دانش بومی در سـ

  .تر ساختگام به علم بومی نزدیک

بودند.  التحصـیلان خارج از کشوراز انقلاب، اکثریت قریب به اتفاق اسـتادان، فارغپیش 

ر بود. براي مراتب بیشتالتحصیلان اروپا و آمریکا، بهاصـولاً در گذشـته شـانس استخدام فارغ

نشکده علوم اقتصادي و تن کادر آموزشی دا 17از  1349-50نمونه، طبق آمار سال تحصیلی 

ایران بود. پس  التحصیل ازفارغسیاسی دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی)، تنها یک نفر 

ـــاي هیئـت ـــگـاهعلمی از انقلـاب فرهنگی، ترکیـب اعض رو به تغییر گذارد و تعداد  هادانش

 شخاصـــی نظیر تلا هاي. در این زمان گرایشآموختگان داخل کشـــور افزایش یافتدانش

در میان اعضـــاي  و رفع نیازهاي جامعه کردن دروسســـازي این دانش، اســـلامیبراي بومی

  .)195-191: 1385(مصفا، شکل گرفت هادانشگاهعلمی هیئت

  دانشگاه -2-3

و  شد: دانشکده حقوقپیش از انقلاب، رشـته علوم سـیاسی در چهار دانشگاه تدریس می

اد و علوم سیاسی دانشگاه ملی، دانشکده علوم علوم سـیاسـی دانشـگاه تهران، دانشکده اقتص

سـیاسـی و ارتباطات اجتماعی (مجتمع دانشـگاهی ادبیات و علوم انسـانی) و دانشگاه شیراز. 

توجه به رشـته علوم سـیاسـی در میان اقشار مختلف  پس از انقلاب فرهنگی و) 1377 ،(باوي

 1362فزایش یافت. از سال علم سیاست ا درزمینهجامعه، تمایل به ایجاد مؤسـسات آموزشی 
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گونه ایجاد این سپس روندهاي علوم سیاسی در تهران و چند شهر بزرگ دایر شد. دانشکده

ــتان ــهرس ــت در بینیز ادامه یافت که ها مراکز در ش ــیاس ــعه بینش علمی در س تردید در توس

  رساند.خارج از پایتخت یاري می

ـــکـده روابط بین  ـــال  الملـل وزارت امور خارجه دردانش منظور تقویت توان به 1361س

گاه امام ي خود را آغاز کرد. دانشــهافعالیتو دانش کارشــناســی وزارت خارجه  ايحرفه

با تأســیس گذاري شــد و پایه 1361در  غیردولتی هايدانشــگاهاز عنوان یکی صــادق (ع) به

لوم کده عبه دانش توانمیهمچنین رشـته معارف اسـلامی و علوم سـیاسـی آغاز به کار کرد. 

ــگاه تربیت مدرس ( ــانی دانش ــگاه علام1361انس ــی دانش ــیاس ــکده حقوق و علوم س ه )، دانش

زیرمجموعه  عنوانسیاسی دانشگاه اصفهان به گروه علوم، طباطبائی، دانشگاه فردوسی مشهد

دست اشاره نمود. کمی بعد شیراز ) و مواردي ازاین1369( اقتصاديدانشکده علوم اداري و 

-168 :1385مصفا، ( نیز داراي مراکز علمی آموزش رشـته علوم سـیاسی شدند.و یزد و قم 

، اصـفهان، خراسـان، خوزستان، زنجان، فارس، 1370با ادامه این روند، در انتهاي دهه  )180

ـــتـان، گیلـان، مـازنـدران، مرکزي، هرمزگان و یزد،  ـــاه، گلس قزوین، قم، کرمـان، کرمـانش

هاي این علوم سیاسی دایر شده و دانشجویانی در دانشگاهیی بودند که در آنها رشته هااستان

دانشجوي رشته  14500ها مشـغول به تحصـیل شـده بودند. در این سـال از بین حدود اسـتان

اند. (موســـســـه پژوهش و کردهنفر در خارج از تهران تحصـــیل می 6500علوم ســـیاســـی، 

  )1395ریزي آموزش عالی، برنامه

از حالت یک رشته مستقر در پایتخت خارج شد و پراکندگی ترتیب، علوم سیاسی اینبه

 هايشگاهدانهاي خارج مرکز، معمولاً در سطح علمی جغرافیایی پیدا کرد. البته این دانشکده

ـــی قوي ـــاختــار آموزش تري پیــدا کننــد. این حکم در مورد تهران قرار نــدارنــد و بــایــد س

ر صدق ها بیشتدر شهرستانزاد اسلامی آ هايدانشگاههاي علوم سـیاسـی وابسـته به دانشـکده

  .کندمی

ـــده در کیفیـت آموزش همین  ـــکلـات ایجـاد ش ـــکلات مش ایجاد امکانات در کنار مش

ـــخــت ـــعــه مفهوم  آموزيعلمافزاري افزاري و نرمس در بیرون از پــایتخــت و همچنین توس

ـــل جدید  ـــگاهارتباطات و ایجاد نس ـــه بین هادانش یجاد و الملل، راه حلی در قالب ادر عرص

ــگاهتوســعه  ــگاهاز راه دور و  هايدانش ــا کرد هايدانش ــتخواه،  مجازي را اقتض : 1388(فراس

189-190(.  
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علاوه بر گسترش عرضی و پراکندگی رشته علوم سیاسی پس از انقلاب اسلامی، استقلال 

هاي دیگر نیز به قوت ســاختار علمی در این رشــته کمک ها و دانشــکدهاین رشــته از رشــته

 هايشگرایداشتن دانشکده مجزا از حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی، افزایش ی نمود. شایان

علوم لف هاي مختگرایشعلوم سیاسی در تحصیلات تکمیلی، افزایش دانشمندان و استادان 

 هاتمعرفد نشــانگر تفکیک حوزه علمی دانش ســیاســت، از ســایر توانمیســیاســی و... همه 

ــد. تغییر عناوین دروس و  ــی در عوض درسپررنگباش ــیاس ــدن مفاد س هاي حقوق و تر ش

البته هنوز نیز پیوند دانش ســـیاســـت و  اقتصـــاد و غیره، نشـــانه دیگري بر این اتفاق اســـت.

ـــکدهحوزه ـــگاه عنوانها وجود دارد. بههاي معرفتی نزدیک به آن، در برخی دانش مثال دانش

 ،سیاسی دارد. یا در دانشگاه اصفهان علامه طباطبایی رحمه الله علیه، دانشکده حقوق و علوم

  دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد، متولی اداره این دو حوزه معرفتی است.

هم منشــأ داخلی و هم خارجی ها، تمایز دانش ســیاســی از دیگر حوزههرحال افزایش به

ـــاختاري در جامعه ایران مربوط که  دارد ـــعه آموزش عالی و تفکیک س هم به الزامات توس

 الملل بوده است. ایننوعی انعکاسـی از واقعیت تحول دانش، در عرصه بینو هم به دشـومی

ـــت و اکنون نیز کم ـــتاب آمیزي یافته اس امه وبیش ادروند در دوران پس از انقلاب روند ش

  )218: 1385مصفا، دارد. (

 محتواي درسی -2-4

 يود الگوهاجرقه ور ،رانیدر ا یشمس 1281در سـال  یاسـیسـ یمدرسـه عال سیبا تأسـ

 لیا اوات شیوبروش کم نیزده شد. ا ،ییعمدتاً فرانسه متأثر از سنت اروپا ایغرب  یآموزش

ـــ 1350دهه  ـــمس  دروا کایآمر متحدهالاتیدر ا یرانیآموختگان اکه دانش یزمان یعنی یش

 متفاوت باًیدو روش تقر پسنیشــدند، ادامه داشــت. ازا یاســیعلوم ســ يهامعدود دانشــکده

لم ع سیتدر که بود يو عمدتاً فرانســو ییاروپا یشــت. روش نخســت روش ســنتمعمول گ

 یخیتار-یفیتوص يهاوهیو ش یحقوق يهااصول و روش ،یاسیبر محور فلسـفه سـ اسـتیسـ

وان عنبه استیشـده، علم س دهینام ییکایآمر سیاسـتوار اسـت. در روش دوم که روش تدر

 یکمّ يهاوهیشـــ يرو دیبا تأک يتارو رف یتجرب دیشـــد شیبا گرا ینظام آموزش عمل کی

  .)1387پور،  نه(فرزا بود یاسیس يهادهیشناخت پد

ه موج عمده ی، با سالمللی و تاریخایران در پاسخ به شرایط بین علم سـیاست در نیبنابرا

 »قوقیرویکرد ح«با غلبه » دانش سـیاست«بر  تأکیدبا » فرانسـوي«موج مواجه بود. موج اول، 

ن ای» آمریکایی«دوم، موج موج تأسـیس مدرسـه علوم ســیاسـی رواج یافت. بود که از زمان 
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رایج  1340هه از د» رویکرد رفتارگرایی«ا غلبه و ب» علم سـیاست«بر  تأکیدبا حوزه معرفتی، 

غلبه  و» دانش ســیاســت«ا تأکید بر بعلوم ســیاســی » ایرانی« شــد. موج ســوم را نیز باید موج

  آغاز شده است. اب اسلامیانقل ازدانست که  »بومیرویکرد «

ــه چرخش  تأثیر ــی تا آنجا بود که این برهه، به یکی از س ــیاس ــلامی بر علوم س انقلاب اس

تر برخاســته از بســســمت علوم ســیاســی بومی  بهچرخش در قالب تاریخی این علم در ایران 

ه ب ییاعتنا یدر این زمان پس از پشـــت ســـر گذاردن دو دوره ب .اســـلامی بدل شـــد-ایرانی

 تمدن غرب و يرش مطلق دستاوردهایپذو نیز  هامطلق آن ین و نفیمغرب زم ياوردهادسـت

ک از ی چیبعد از وقوع، آشکار شد که ه یدر تجربه و آگاه ،کپارچهیشدن  یضرورت غرب

ران یا یتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند. راه وسط با وقوع انقلاب اسلامیر نمین دو مسیا

 ک سو ویت خود از ی، حفظ اصالت و هويشـتن، خودباوریت به خوآغاز شـد. راه بازگشـ

ه با انقلاب بود ک يندیت متراکم آنان، فرایو عقلان يتمدن بشر يتوجه توأمان به دستاوردها

  )5-4: 1395برزگر، شروع شد. ( یاسلام

ـــینه لزوم بومی ـــازي، به عقبالبتـه پیش بر  یلیه، خیهاي اولدر دوره. گرددمیتر نیز برس

 شـــد و کاملاً ازه مییو تک تأکید ییهاي اروپاخصـــوص تئوريشـــمول بههاي جهانئوريت

ـــالدر  جیتدربهاما  جامعه غفلت کردند؛ یداخل يرونـدها در  یانیبه بعد، جر 1320 هايس

 یشین زمان گرایبود. از هم یهاي غرببه تئوري ینیان شـروع بدبیایران ظهور کرد و آن جر

ــنتیمنظور ببه ــتر س ــان یش ــ یکردن دروس علوم انس ــیو علوم س ی، به وجود آمد. (فیرح یاس

ــت و ازینرو  )1372 ــس ــلامی به ثمر نش هاي انقلاب فرهنگی و تلاشاین نگرش در انقلاب اس

سازي علوم سیاسی را نیز باید در همین چارچوب ازآن در راستاي اسلامی سازي و بومیپس

  تحلیل نمود.

ــلامی پیروزيبا  ــانی موردتوجه قرار گ، علوم انقلاب اس ــلام رفت؛انس ی چراکه انقلاب اس

. به این مفهوم که در اوج دنیاي ردکایران، راه جدیدي را در فضاي جامعه بشري تعریف می

اه به گشد که در ایران، ند و همین مسئله باعث مییکشـماده محور، اهمیت معنا را به رخ می

کارگزاران انقلاب بر این اعتقاد بودند که  .)26: 1386(خرمشــاد، علوم انســانی تکانی بخورد

با تکیه بر منابع اسلامی در معرض ارزیابی مجدد قرار علوم انسانی ضـروري اسـت که مبانی 

گیرد و از عناصـر فرهنگی و ایدئولوژیک غرب پاك شود. به این منظور، واحدهاي درسی 

جانده ها گنکلاسبه لحاظ کمی و کیفی دســتخوش تحول شــد و عناوین جدیدي در برنامه 

هاي شناسی در اسلام، اندیشهها اشاره کرد: مبانی جامعهبه نام این درس توانمیشـد. ازجمله 
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هاي سیاسی ها و نهضتسـیاسی در تاریخ اسلام، دیپلماسی پیامبر صلی الله علیه و اله، جنبش

ــلامی ایران، ــلام، انقلاب اس ــی و دولت در اس ــیاس ــتم، نظام س ــلامی در قرن بیس اعراب و  اس

ــم. به ــناخت ماهیت امپریالیس ــرائیل، ش ــبک درساس ت ها در جهطورکلی، روند ارائه این س

ورت شناسی صسازي دانش و غرب، گرایش به بومیهادانشـگاهتقویت گرایش اسـلامی در 

  )168: 1385(مصفا،  گرفت.

ل یه دلب» يسازیبوم یمسئله وارگ«در فضاي تحلیل علوم سیاسی پس از انقلاب اسلامی، 

ـــانیز میآن ن» یتیهو«دغـدغه  ـــود. علوم انس  تیت هویل ماهیبه دل یتواند در نظر گرفته ش

 یهست ینگاه ين علوم به نحویمرتبط اسـت. ا یو اسـلام یرانیت ایآن، با مسـئله هو یبخشـ

به  يکند که در مواردیخاص را به فرد القا م یا سبک زندگیشـناسـانه و شـناسـانه، معرفت

نده معطوف به آخرت و جز آن است. ی، آیشـناسـ، جهانیشـناسـر انسـانیشـدت تحت تأث

ســم و یمفروض ســکولار يالملل بر مبناو روابط بین یاســیات متعارف علوم ســیهمچنین ادب

 ن بهین شـده است. هرچند ایتدو یاسـت، اقتصـاد و حوزه عمومیسـ ين از قلمروید ییجدا

ــیآن ن يمعنا ــته علوم س ــد بس ــفر تا ص ــت که ص ــیس د در یر مفی، غدرنگبیمتعارف را  یاس

ــلام يجمهور ــکولارهرتقدیربهم؛ اما یکن یتلق یاس ــات س ــتی، مفروض ر مندرج در آن د یس

لم ع یئله وارگاز مســ يگریشــود و وجه دیم ییران بعضــاً دچار ناهمســازگرایا ینیدولت د

  .)5-4: 1395(برزگر، دینمایبومی رخ م

ـــی«ابداع مفهوم  ـــط دانش نی» هویت بخش د ازلحاظ نظري، توانمیز در همین نگاه توس

د توانمیغیرمســلمان، آنچه -تولید دانش ســیاســی بومی را توجیه نماید. در دوگانه مســلمان

ـــنگین ـــلامی را س ـــت که بهکفه ترازوي هویت اس ی عنوان وجه هویتتر نماید، علم بومی اس

ـــاز« ـــت گرکندمیایفـاي نقش » دیگرس ـــوص باید دقت داش ر چه به طو. البته در این خص

شار و ن فیخارج شدن از ا يم و برایقرار دار» فشار مثل غرب شدن« تأثیرما تحت  يساختار

هاي ها و روشداشــت؛ لیکن به علت لایه یگذاري علمد ســیاســتیدن به نقطه تعادل بایرســ

  .)36: 1395(برزگر، نجامدیب یستیزي علمد به غربیبان امر نیزي، اسامختلف بومی

ـــلمان اعتقـاد به با ـــلمان بر مس ـــلط غیرمس از  که–ورهاي دینی همچون نفی هرگونه تس

ــه ــلط بر افکار و اندیش ــتبارزترین نمودهایش تس ــلمانان اس ــه -هاي مس هاي از دیگر اندیش

ی، نه نه شـرق«در جمهوري اسـلامی بود که نمود آن در شـعار تقویت کننده تولید علم بومی 

در قاعده نفی سبیل با تمسک به آیه  ده است.به وضوح قابل مشاه» غربی، جمهوري اسلامی

بِیلاً« ) و دیگر ادله نقلی، هرگونه تفوق 141(نســاء:» وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ ســَ
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ــلمانانو برتري غ ــده و تدارك مقدمات  هاي معرفت و دانش،حتی در زمینه یر بر مس نفی ش

  یان شده است.چنین استقلالی، به حد وجوب ب

ها و از جدا از نقش پررنگ معارف شــیعی و وجه هویتی انقلاب اســلامی در همه عرصــه

ویت از سوي دیگري نیز تقانقلاب اسلامی در تولید علم بومی، نقش جمله در علوم سـیاسی، 

 یانقلاب اسلامی و فضاي تاریخ یعنی غیر از عنصر ؛المللی استشـد و آن هم فضـاي بینمی

 تحلیل بود. اینالملل هم قابلســازي و طرد غرب از جانب فضــاي بینامی، بومیایران اســل

وزر و ک( اي در قالب کلی نفی مدرنیسم و ضدیت با آن توصیف شد.حرکت از سـوي عده

ـــتــاب مــدرن )148: 1389همکــاران،  ــد پرش ــامی، رون ـــل ـــیپیش از انقلــاب اس ون و یزاس

عت نگران یشـــر» یه راندگیبه حاشـــ«د داران را در موردین يهاگروه ،ونیزاســـیســـکولار

اي از درون آن فوران کرد که هدفش (درســـت در ســـاخت. براي همین، نهضـــت و مبارزه

 گیري قدرت سیاسیهم از طریق به دستمقابل سـکولاریزاسـیون شـاه)، اسـلامی سازي، آن

ت و عصر قاجار و ی، مشـروطیت در دوران نهضـت ملیروحان یشـه در مبارزات قبلیبود و ر

ـــا ـــ یخیع تـاریر وقـایس ـــت. بدیمذهب ش ـــر ایران، یب، در تارین ترتیعه داش  کیخ معاص

ر یاو هم ســـ یون غربیزاســـیهم گفتمان غالب مدرنآن یداد که ط يور یجایی گفتمانجابه

ـــی، تبدییگراو بوم ییگراها، مانند چپ و جهان ســـومخرده گفتمان ـــتیل به حاش ند و ه گش

ــلام ــد. بدییگراگفتمان اس ــلامین ترتی، متن ش ــگاه، گفتمان یب، اس ــر یکردن دانش و  يبش

ــرا ــته از ش ــ یو اجتماع یخیط تاریبرخاس ــیع بود یخاص ــتخواهاز ایران و مذهب تش ، (فراس

ـــتر مـذهبی در نفی غرب مـدرن، با یک جریان موافق بین .)314-326 :1388  المللاین بس

  ست مدرنیسم بود.همزمان شده بود و آن هم جریان پ

ـــازنگـاه بومی ـــویه دانش از بیرون، به لایهي، در مقابله با انتقال یکس فی از هاي مختلس

امی تا هاي اســـلتولید و بازتولید دانش نظر داشـــت که از تولید علم مبنایی بر اســـاس آموزه

 ســـازي، قطعمراد از بومیگرفــت. پس هــاي دیگر را در برمیگزینش و انتقــال دانش بوم

 بستن بر انباشت علمی جهانی و بسنده کردن به مکتوباتارتباط با محافل علمی و چشـم فرو

از مسـیر نگاه به حرکت علم و مسیر دانش در جوامع دیگر، در این نگاه، ؛ بلکه بودهداخلی ن

ـــه راه ـــیر علم و تولید و حلنقادي آنان و تطبیق و مقایس ـــت که فرازوفرود مس هاي آنان اس

ها بوم هاي دانش سایربرخی مؤلفه بنابراین گزینش ؛شودمیگسـترش دانش بومی مشـخص 

ــتفاده براي بازچینش آن ــطحی از بومیو اس ــوب ها در نظام دانش جدید نیز س ــازي محس س

ـــودمی ـــلامی، علم یونانی را در دوران اقتدار و  .)11-14: 1395(برزگر، ش مثلاً، فرهنگ اس
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میراث  ،ســان اقتباس کرد و دنیاي غرب نیز پس از رنســانسشــکوفایی ســده نخســتین بدین

  .)211: 1390(رحیمی سجاسی، همین شیوه مصرف کرد معرفتی دنیاي اسلام را با

همچنین انقلاب اســـلامی با بازگشـــت به تراث اســـلامی، راه را براي تولید علوم بومی به 

روش قیاسی نیز فراهم ساخت. علوم سیاسی بومی تولید شده در این قرائت، بر اساس مبادي 

 يادهایازجمله بن يا محوریسم، دنیسم، اومانیسـان که سکولارمانفرانظري اسـلامی اسـت. ه

پس از کسب اشراف  يسـازین بومین اسـت. در ایمغرب زم یو انسـان یاسـیعلوم سـ یذهن

اعم از قرآن و سنت و  یا تراث اسـلامیراث ین، به مید مغرب زمیها و علوم جدهیلازم بر نظر

در این  .)248: 1385، ی(فاروقشــودیم یکانون یح توجهیشــده و صــحغربال  يهاز ســنتین

تا  شودمیهاي عمیق این معرفت پرداخته رویکرد، به بازخوانی علم و فرهنگ اسـلامی و لایه

، (رحیمی سجاسیدر یک تحول ساختاري بازسازي شوداز این طریق، معرفت علمی جدید 

در علوم » ندکســـوف خداو«، ییمبنا يســـازیدر هدف نهایی این طرح با بوم .)211: 1390

لاب رد. این کســوف مقارن با وقوع انقیپذیان میز پایو همه چ ی، فلســفه و علوم تجربیعیطب

  .)131: 1395(برزگر، به پایان رسیده استاسلامی 

واضـح است که نقش انقلاب اسلامی و مذهب تشیع و تأثیرش بر علوم سیاسی، در گونه 

و فرهنگی، نقش مهمی در تولید معرفت  نظام ارزشیسـازي عیان تر است. چراکه دوم بومی

ــتجو نمودید در لابهاکه مبادي دانش را بنحويدارند به ــیلاي فرهنگ جس ــجاس ، (رحیمی س

ـــمتی از فرهنگ نیز چنین مـذهـب بـه .)199: 1390 م و ناپیدایی بر تولید علو تأثیرعنوان قس

ـــترش آن و  )on, 1910Robert K. Mert(مثال مرتونعنوانگـذارد. بـههـا برجـاي میگس

ـــپی ـــان داده )Gillispie, 1960(گیلیس اند. جایی که هر دو روي این رابطـه را در غرب نش

در توســعه علم در انگلســتان قرن هفدهم و  )Protestantism(مرتون به نقش پروتســتانتیزم

ــتان ــپی به نقش مخرب برخی پروتس ــعه علم گیلیس نوزدهم  در اوایل قرنهاي لیبرال در توس

  .)55 - 54: 1389توکل، (داشاره دارن

شدن دو نوع حرکت در مسیر علم بومی قابل تفکیک شد. یکی بومی توضـیحات،با این 

ا بر طبق نیازهاي فکري جامعه بـه این معنـا کـه مـا علومی را از جوامع دیگر بیـاوریم و آن ر

ي جامعه هاي فکرینهخود تغییر دهیم. یکی هم بومی بودن یعنی این کـه علوم، از ابتدا در زم

ب تناس«شدن علم سیاست به معناي صـورت کلی بومیبه .)275: 1389(باقري، به وجود آید

، »نظام دانایی مســلمانان«اســت؛ ازجمله تناســب با » هاي یک جامعهداشــتن با نیازها و قابلیت

ـــب بـا  ـــوعـات و متعلق علم«تنـاس ـــب با  »موض ـــناختیحوزه روش«و درنهـایـت تنـاس  »ش
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راین نقش مذهب از میان سـه مؤلفه ذکرشده، بیشتر در تأمین مبادي علوم بناب .)1383(پورفر،

  یابد.سیاسی است که اهمیت می

بخشــی گذاري علمی و انســجامدهی، هدفانقلاب اســلامی حتی در جهت علاوه بر این،

د توانیمد نقش مهمی ایفا نماید. عقلانیت اسلامی توانمیها و اصول موضوعه جزئی نیز یافته

علوم تجربی ابزاري، هدف سازي کند و بدان معنایی متعالی و انسانی دهد؛ و یا مبنایی  براي

سـازي و ایجاد سـازه نظري قرار گیرد. اگر فرایند پژوهش را در دو فاز خلاق و براي فرضـیه

حداقل  هاي علمیسـازي و دیگر فاز انتقادي و آزمون فرضیه تعریف کنند، از گزارهفرضـیه

منکر  توانمین .)136: 1395(برزگر،اســتفاده کرد توانمیســازي فرضــیهم و در فاز خلاق عل

ــگر فیاین قضــیه شــد که گرایش الجمله در مطالعات او نقش دارند. هاي شــخصــی پژوهش

 شودیمتاریخی معین، موضوعات خاصی در نظر دانشمند مهم تلقی -تحت شرایط اجتماعی

ـــائل تحقیق ممکن هرح. بهکنـدمیو توجـه او را جهـت تحقیق جلـب  ال گرچه انتخاب مس

ـــحــت معرفــت  تحــت پــارامترهــاي اجتمــاعی و فرهنگی تعین یــابــد ولی نــه محتوا و نــه ص

ـــتبـه ـــت فاکتورهاي فرهنگی و اجتماعیآمده، هیچدس ابی تاریخی ارزی -یک نباید به دس

  شود.

اما گاهی  بودند؛ســیاســی م وبر تولید علانقلاب اســلامی  تأثیرتري از ها اشــکال عریاناین

ـــتقیتـأثیراین  ـــتی و غیرمس ـــت. به، زیرپوس  مثال این اتفاق گاهی از راه تحول درعنوانم اس

گرایی، هاي فرهنگی در مصــرفوقتی در یک کشــور پایه مثلاً افتد؛میفرهنگ جامعه اتفاق 

گرا و عیش و نوش و لذت طلبی قرار داده شد، افراد مصرف )Dysfunction(بی کارکردي

ي و اي براي یک علم تولیدنتفع و مدافع چنین فرهنگی هسـتند، ضرورت و علاقهها که مآن

مثال  .)50 :1393(رفیع پور، علم آن جامعه پیشــرفت نخواهد کردکنند و مولد احســاس نمی

ــگاهی بهتأثیر دیگر،  ــی از فرهنگ جامعه فرهنگ دانش علوم  اخلاق علمی بر وعنوان انعکاس

  سیاسی است.

ـــته علوم هبر خلاف قوت آموز ـــلامی، این تأثیرات در میراث مکتوب رش هاي انقلاب اس

در دوران قبل از انقلاب، تنوع آثار سـیاسی منتشرشده زیاد سـیاسـی چندان منعکس نشـدند. 

علاوه، مخاطبان بســیاري از کتب ســیاســی، عامه مردم و افراد عادي بودند و این آثار نبود. به

ر به سمت هاي نشر بیشتاز انقلاب، سوگیري بنگاه اصلاً جنبه تخصصی نداشت. در دوره پس

انتشـار مباحث ایدئولوژیک و روز سـیاسی بود. در این دوره، حجم کتب سیاسی منتشرشده 

به سـرعت بالا رفت. دوران انقلاب و رشـد گرایش عمومی به بحث سـیاســی و کاهش فشار 
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شاند. در سیاسی خود کسوي افزایش تعداد عناوین کتب سـانسـور، مؤسسات انتشاراتی را به

نخســت پس از انقلاب، تعداد نشــریات ســیاســی نیز رو به  هايســالخصــوص در ضــمن، به

لل نیز آغاز المهاي تخصـصی علوم سیاسی و روابط بینانتشـار فصـلنامه بعداًافزایش گذارد. 

 برخاسته از انقلاب اسلامی دانست؛ توانمیمحتواي علوم سـیاسـی موجود را ن همهنیباا شـد.

  هاي غربی این دانش نیز نیست.کما اینکه مطابق آموزه

  تعین اجتماعی علوم سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی-3

 ي معرفی شــده در قالبگانهدهبا توجه به آنچه گفته شــد انقلاب اســلامی، در محورهاي 

فکیک ت شـناسـی معرفت، تأثیر خود را بر علوم سیاسی در ایران برجاي گذارده است.جامعه

ــکده ــی و دانش ــیاس ــته علوم س هاي نزدیک به آن چون حقوق و آمار و هاي آن از حوزهرش

شـناسـی را باید گام مهمی در تمایز نقشـی بیشتر در ساحت علم و بخصوص در علوم جامعه

بیشتر،  هاي تخصصیهاي علوم سیاسی با گرایشسـیاسـی دانست. همچنین تأسیس دانشکده

این حوزه از معرفت، اشتغال دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اي و تخصـصـی نمودن شـاخه

هاي مختلف علوم سـیاسـی، تخصصی شدن مواد درسی و محتواي کتب آموزشی و گرایش

ــی کمک شــایانی نمودند. البته هنوز راه مواردي ازاین ــت، همگی به تمایز علوم ســیاس دس

تفکیک و تمایز هســتیم. چه نیازمند این  ،حیطه عمل و نظردرازي در پیش اســت و هنوز در 

  .)47-46: 1389هاي علمی(علیخانی، تمایز ساختاري در جامعه و چه تمایز حوزه

در محور تأثیر نظام سـیاسی، بر خلاف پیش از انقلاب، نظام سیاسی حاکم پس از انقلاب 

ـــلـامی عموماً در نقطه مقابل  ـــعه پهلوي دنبال  گونه(آنواردات دانش اس که در الگوي توس

ها، سازي علوم داشته است. انقلاب فرهنگی، تصفیه دانشگاهد)، تمایل بیشـتري به بومیشـمی

ی شوند؛ گرچه ارزیابدست همگی در این راستا ارزیابی میتهیه متون جدید و مواردي ازاین

طلبد. از همین رو قاعدتاً توفیق نظام اســـلامی در نائل شـــدن به این هدف، مجال دیگري می

  کردند.پاداش و اقتصادي نیز باید به مدد چنین نگاهی عمل مینظام انگیزه و 

ســازي دانش، بســتن راه ممکن اســت به ذهن متبادر شــود که بومی رغم آنچه ابتدائاًبه

ســازي جهت مفاهمه جهانی و تعامل بین الاذهانی اســت، چنانچه ذکر شــد ســطحی از بومی

ـــتفـاده از دانش جهـانی بـه ارتبـاط علمی نیـاز دارد.  همچنین انتقال دانش به بیرون از بوم اس

ـــت. ارتبـاطـات داخلی نیز -ایرانی ـــلـامی نیز محتـاج چنین ارتبـاطی اس وت د به قتوانمیاس

رغم این ضرورت و تحولات ناشی از آن در جهان، هاي دانش کمک شایانی نماید. بهحوزه

ر علوم ز دین یمللالنیهمچنین ضعف تعاملات ب .ایران قوتی ندارند اجتماعات علمی هنوز در
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ــع یانســان ــهیوض ــتخواه، ( دارد. يترت پرمناقش ــگاه )279: 1388فراس ، مراکز علمی، هادانش

تاسفانه م منسجم و منظمی با یکدیگر ندارند و التحصیلان، ارتباطاستادان، دانشجویان و فارغ

ـــی و روابط بینبین گروه يمؤثرارتبـاط و تعامل  ـــیاس  داردنایران وجود  المللهاي علوم س

  .)105 :1388دهقانی فیروزآبادي، (

ده هاي برآمدرباره نظام ارزشـی نیز توضـیح داده شد که چگونه انقلاب اسلامی و ارزش

ت هاي دینی و یا قوهاي اســلام و تشــیع، توانایی تولید دانش بومی برآمده از گزارهاز آموزه

  کنند.یگر را تأمین میهاي دفرهنگی براي انتقال هوشمندانه و گزینشگرانه دانش بوم

ي حکومترانی براي حل مسائل خویش و افزارنرمهمچنین نیاز ابزاري انقلاب اسـلامی به 

ــت چهار دهه از نیز اثبات کارآمدي نظام برآمده از گزاره ــوص با گذش ــلامی، بخص هاي اس

  .کندمیحیات این نظام، لزوم تولید علوم سیاسی بومی در ایران را تقویت 

آموزشـی نیز بیان شد که چگونه انقلاب اسلامی به رشد کمُی دانشجویان در  درباره نظام

ي مختلف آموزشـی و افزایش مراکز علمی رشـته علوم سیاسی کمک نمود. همچنین هارده

پراکندگی بیشـتر و توزیع رشـته علوم سیاسی در کل کشور از دیگر تأثیرات انقلاب اسلامی 

ــ ــتهبود. ایجاد آموزش از راه دور و دانش ــی نمودن رش ــص ها و گاه مجازي نیز در کنار تخص

 از تأثیرات اجتماعی توانمیها را نیز هاي مســـتقل و متمایز از دیگر رشـــتهایجاد دانشـــکده

نگی، حال انقلاب فرهانقلاب اسـلامی بر علوم سـیاسـی در مؤلفه نظام آموزشی برشمرد. بااین

دست، تعداد استادان ی ازاینمسائل اخراج و مهاجرت اسـتادان، افزایش شـدید دانشـجویان و

را در مقایسـه با نیاز واقعی کشـور با کاهش شـدیدي مواجه ساخت. البته تغییر نسل استادان، 

از مزایاي دیگر انقلاب اسـلامی در خدمت به علوم سـیاسـی و چرخش رویکرد آن به سمت 

  تولید دانش بومی پس از انقلاب اسلامی بود.

بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی پذیرفت. چرخش علوم  همچنین محتواي علوم سیاسی

ها، مواد درســی و حتی محتواي ســیاســی به ســمت تولید علوم ســیاســی بومی، ایجاد رشــته

از  توانمیو منابع درسی را  ها، اهدافمکتوب جدید براي علوم سـیاسـی و یا تغییر سرفصل

دوباره علوم انســانی و علوم ســیاســی، ترین نتایج انقلاب اســلامی دانســت. اهمیت یافتن مهم

 و سـازي علوم سیاسی در طیفی متنوع از انتقال دانش گرفته تا تولید آنبرجسـته شـدن بومی

هاي سـکولاریزاسـیون در علوم سـیاسی به علوم از همه تغییر رویکرد محوریت آموزه ترمهم

ر دی دانســت. اکنون از اثرات انقلاب اســلامی بر علوم ســیاســ توانمیســیاســی معنا محور را 

ـــت و حکومت در ایران یا نامهپـایـان ـــیاس ـــوعات مربوط به س ـــى به مطالعه موض ها گرایش
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هاي خوبى نامهپایان شـناسـى ایران پیدا شـده که در گذشته ظاهراً وجود نداشته است.جامعه

 فتىشـده و از این نظر شاید پیشردرباره تحولات فرهنگى، فکرى و اجتماعى در ایران نوشـته

هاي علوم سیاسی در یک نامه) در تحلیل موضوع پایان1375حاصـل شـده باشـد. (بشـیریه، 

 اندبه مســـائل ایران پرداختهر رشـــته علوم ســـیاســـی، د هانامهســـاله، نیمی از پایانمقطع پنج

  .)1385(مقصودي، 

 از روش آمدههاي به دست اینها تأثیرات انقلاب اسـلامی بر علوم سـیاسی بر اساس مؤلفه

ــلامی بر جامعه ــتقیم انقلاب اس ــی معرفت بودند که این عوامل در کنار تأثیرات غیرمس ــناس ش

لامی را مثابه معرفت برخاسته از انقلاب اسعلوم سـیاسی، اقتضاي تولید دانش سیاسی بومی به

  نمودند.تأیید می

  گیرينتیجه

ـــلـامی و نظام هاي اجتماعی فههاي مختلف برآمده از آن در جامعه ایران، مؤلانقلـاب اس

از انقلاب  هاي پس. ســالاندگذاردهمثابه معرفت تأثیر عمیقی هســتند که بر علوم ســیاســی به

اسـلامی و اهمیت یافتن علوم انسـانی و علوم سیاسی، داوطلبان این رشته را به شدت افزایش 

ش یداد. نســل اســتادان برآمده از انقلاب اســلامی در کنار گســترش کمی مراکز علمی و افزا

قل هاي این دانش و مستپراکندگی علوم سـیاسی در کشور و همچنین تخصصی شدن شاخه

مهم شـکلی انقلاب اسـلامی بر علوم سیاسی در ایران  راتیتأثشـدن این حوزه از معرفت، از 

بودند. البته در این زمینه باید دقت داشــت که کیفیت آموزش علوم ســیاســی، فداي افزایش 

  کمیت این رشته نشود.

اسلامی  تر است. انقلابمراتب پررنگر مورد محتواي علوم سیاسی، این تأثیرپذیري بهد

با خصلت احیاي معنویت در دنیاي مدرن، مسیر علوم سیاسی در ایران را تغییر داد و از علوم 

ام و هاي اسلها و آموزهسیاسی سکولار و معنویت زدا به علوم سیاسی بومی برآمده از ارزش

گذاري و تغییر گفتمان، تا پیاده شــدن در عرضــه وق داد؛ هرچند این هدفمذهب تشــیع ســ

  عمل هنوز راه درازي در پیش دارد.

ـــی در تأمین  ـــیاس عـامـل مذهب، با غناي درونی بالا، یکی از الزامات مهم تولید علوم س

به  انتومیدارد. همچنین بـا تکیـه بر قوت این عامل  بر عهـدهمبـانی نظري و فرانظري آن را 

ـــمنـدانه دانش از بوم ـــلامی، روي آوردن انتقـال هوش هاي دیگر نیز اقدام ورزید. انقلاب اس

ها را گوشزد نمود. گرچه باید دقت داشت که تأکید بر مذهب به معناي دوباره به این گزاره

ـــد؛نفی مطلق دیگر معرفـت ـــائات تولید دانش نباش ه ب ها و نیز تنگ کردن جاي دیگر اقتض
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بندي مناســـب با روش علمی و هاي مذهب، بدون همازگویی گزارهعبارت دیگر صـــرف ب

  کاربردي و روزآمد نمودن آنها در قالب اجتهاد علمی، مفید فایده نخواهد بود.

 1340رغم تأثیرات همســوي انقلاب اســلامی بر علوم ســیاســی، بر خلاف آنچه در دهه به

ـــوي روي داد (کـه  ـــت د تـدریجبـهنظـام فرانس جـاي آن نظــام و بـه هادنقش خود را از دس

ـــیوه ارائـه دروس و چه در نوع   و حتی دروس، تغییر ایجاد کردو محتواي آمریکـایی در ش

گرایش به  و همچنین و تقسیم سال تحصیلی به نیمسال تحصیلی» واحد گیري«اجراي برنامه 

ر گرا دهاي تجربهنظریه عنوانبهچهارچوب نظري و روش تحقیق خاصی  را با» رفتارگرایی«

رایانه بر مطالعات تجربه گ تأکیدهاي تجربی، استفاده از آمار و روش مطرح نمود، و سیاست

) تغییر رویکرد علوم هاي خود گنجاندندشـناسی را در برنامههاي اقتصـاد و جامعهدر عرصـه

ــت حوزه ــته اس ــلامی تاکنون نتوانس ــی پس از انقلاب اس ــیاس هاي مختلف دانش، روش و س

لی به عبارت دیگر گرچه تغییر مسـیر ک علمی را متأثر از خویش تغییر دهد؛سـاختار و برنامه 

رشـته علوم سیاسی در پرتو انقلاب اسلامی میسر شد و تغییرات کمی و کیفی در این رشته را 

تلف هاي مخشـاهد بودیم، ولی این تأثیرات هنوز نتوانسـته است در عمل و در گستره حوزه

  .معرفت، ثمره ملموس و عملی دهد

م ها، عدغیرکاربردي بودن بسـیاري از عناوین دروس، انتزاعی بودن صرف آنهنوز هم 

ه افتاده علمی موجب شدسـنتی و عقب هايگرایشانطباق با نیازهاي جاري کشـور و سـلطه 

هاي حوزه دروس علوم سیاسی در سالیان اخیر نمود بیشتري پیدا اسـت تا مشـکلات و بحران

ـــتند به ترجمه نوعیبههایی که ا تألیفیاند ها ترجمیـهـاي مـا متنکنـد.  ما متن  یعنیاند؛ مس

م یارار کم دیما گره خورده باشـــد، بســـ يکه با فرهنگ و زبان فکر لیمه اصـــیا نیل یاصـــ

  .)1392(فیرحی، 

بنابراین چه در تطبیق با علوم سـیاسـی غربی و چه در تولید محتواي علوم سـیاسی بومی، 

که برنامه مصوب ستاد رغم آنهمان ابتداي انقلاب اسـلامی، به ي جدي وجود دارد. ازخلأها

هاي آشــکاري داشــت، در محتواي علم ســیاســت تغییر انقلاب فرهنگی با برنامه قبلی تفاوت

 هايگرایشایجاد تغییرات کمّی در رشـــته علوم ســـیاســـی، ســـلطه  جدي حاصـــل نشـــد.

 ایران و حوزه قدرت سیاسی، پرهیز از تحلیل مسائل پوزیتیویسـتی در رشـته علوم سـیاسـی،

گذاري نکردن واقعی در حوزه علم همچنین سرمایهو علم سیاست،  نشدنکاربردي و بومی 

وران د هاي علم سیاست دراز لغزشگاه توانمیسیاست از ناحیه بخش خصوصی و دولت را 

  )1383رفر، پودانست. (پس از انقلاب اسلامی 
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ثر هاي اجتماعی مؤنظام کلی دربردارنده خرده نظامعنوان خلاصه آنکه انقلاب اسلامی به

حال تأثیر بر معرفت، تأثیر بزرگی بر صــورت و شــکل علوم ســیاســی در ایران گذارد. بااین

تر انقلاب اســـلامی بر علوم ســـیاســـی را باید در چرخش آن به ســـمت علوم ســـیاســـی مهم

امه رغم این توفیقات، ادبهگرا دانست که تولید علوم بومی را هدف قرار داده است. معنویت

ـــاختار و برنامه  ـــلـامی بـه حوزه روش، محتواي بومی دروس، نظـام، س تـأثیرات انقلـاب اس

ت، از دساسلامی و مواردي ازاین-مند سـاختن و بازتولید علوم سیاسی ایرانیآموزشـی، نظام

  طلبد.الزاماتی است که همت مضاعف استادان و دانشمندان این حوزه را می
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