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تاریختأیید 14/1/90:

محمد پزشگی

درباره این موضوع که آیا علم سیاست مانند دیگر علوم اجتماعی دارای پاارادایمهاای
مسلط میباشد یا نه و اگر پاسخ مثبت است این پارادایمها کاداماناد باین نویساندگا و
صاحب نظرا این دانش اختالف نظر وجود دارد .مقاله حاضر مدعی است علم سیاست نیز
مانند دیگر علاوم اجتمااعی دارای پاارادایم مایباشاد .هادف ام مقالاه حاضار م ر ای
پارادایم های مسلط در علم سیاست رایج و اجزای آنهاست .ام نتایج این نوشته میتوا در
لسفه علم سیاست روششناسای سیاسای روش هاای پاهوهش در سیاسات و بررسای
پارادایمیکبود دانشهای سیاسی برآمده در جها اسالم استفاده کرد.

هایعلم:آیاعلمسیاستدارایپارادایممیباشد؟ 


پارادایم

*

کلیدواژگان:علمسیاست،پارادایم،توماسکوهن .

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
مقاله حاضر بخشی از پروژهای است که تحت عنوان «درآمدی بر فلسفه علم سیاستت بتر استا
فلسفه اسالمی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی انجام میشود.
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مقدمه

«پارادایم»چیستوچهویژگیهاییدارد؟توماسکوهندرپاسخخبخهایخنپ سخ 
ایهستندکهبهطورعمومی

مینویسد«:آنچهراکهپارادایمهانامیدهامدستاوردهایعلمی
پذی فتهشدهاندوب ایمدتیمسائلوراهحلهایالگورابهجامعهایازح فهایهاارایه
مخخیکننخخد»( .)Kuhen, 1996, xپخخارادایمدرکخخارب دکخخوهنیآ نخخوعیالگخخوورونخخد
دستمیآیخدوبخ ایحخلبسخیاریاز

شدهاستکهازیکنظ یهعلمیموفقبه
پذی فته 
مشکلههایعلمیمشابهقابلیتاستفادهدارد.تع یفپخارادایمبخهعنخوا س مشخقهخای
عمومیب ایط حمسائلوارائهراهحلهابهدلیلابهاماتمفهومیوکارب دیموردنقد
ق ارگ فتهاست؛ب ایمثالمارگارتمست منباب رسیکتابساختار انقالبهای علمی 
سالهفدهم/شمارهشصتوهفتم/پاییز 19

بهایننتیجهرسیدهاستکهمفهوم«پارادایم»درکخممکخوهندربیسختودومعنخای
مختلفبهکاررفتهاست .)Masterman, 1970, 59-90(.اینکارب دهایمتفاوتموجب
میشودکهنتوا منظوراز«پارادایم»رافهمیدوعناص ساختاریآ راب شم د.کخوهن
خودمعت فاستکهمعنایمخوردنظخ اازالگخوورونخددراینجخا،آ معنخایرایخ و
متداولینیستکهدانشمندا باآ آشناهستند؛ازاینرودرمؤخ هایکهدرسال9191ب 
کتابخخودنوشخت،تخ جیادادبخهجخایاسختفادهازمفهخومابهخا مب انگیخز«س مشخق»
چارچوبهایدیسیپلینی»()disciplinary matrixاستفادهکنخد.

()paradigmازمفهوم«
گ چهکوهنفه ستجامعیازاجزایاصلیپارادایمهارابیا نک دهاست؛اماچهارنخو 
ازآنهاراب شم دهاست:تعمیمهاینمادین،الگوهایخاص،ارزاهاوس مشخقهخا.امخا
«آیاپارادایمیاپارادایمهایی(ازنوعیکهکوهنمع فیمیکنخد)درعلخمسیاسختوجخود
دارد؟» 

پیشینه بحث

990

دانشمندا علمسیاستبهپ سخ اخیخ دوپاسخخمت خاددادهانخد.مخالفخا وجخود
پارادایمهادرعلمسیاستبخهطورعمخدهبخهدونکتخهاشخارهمخیکننخد.دسختهایازایخن
مخالفتهاب خاستهازب رسیتاریخعلمسیاستجدیدوفقخدا پخارادایمدرتخاریخعلخم
سیاستاست؛ب ایمثالشلدو وولینمعتقداسته گزیکانقمبعلمیازنوعیکخه

ایسخنگفتهانخد؛ایخنپخارادایمهخابخهنظخ آنخا 


استمقایسه
پارادایمهایرقیبدرسی
عبارتانداز:تحلیلکارک دی-ساختاریگاب یلآلموند،تحلیلسیستمهایدیویدایستو 

وکارلدویچکهب اساسمدلورودی-خ وجیونظ یهسخیب نتیکط احخیشخدهانخد،
تحلیلروا شناختیهارولدالسولولوسینپایوتحلیلرفتارعقمنیآنتونیداونزکهب 
اساسعلمسیاستتحصلیبناشدهاست.هولتوریچاردسو درنهایتپخارادایمخخودرا
ارائخهمخی دهنخدکخهمبتنخیبخ تحلیلخیچنخدف هنگیومقایسخ هایاسخت( Holt and
.)Richardson, 1971, p. 21-27بناب ایناولیندستهازدالیلمخالفتباوجودپخارادایم
درعلمسیاستفقدا آ درایندیسیپلیناست .
عموهب نویسندگانیکهوجودپارادایمدرعلمسیاستراانکارمیکنند،گ وهدیگ ی
نیزهستندکهبیا تبیینهایقیاسیدرعلمسیاسخترانخاموفقمخیداننخد؛بخ ایمثخال
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کوهنبیا میکنددرعلمسیاسترویندادهاستوهیچنو نظ یهغالبیدرمطالعخات
سیاسیبهوجودنیامدهاستکهباتعبی کوهنمنطبقباشد.ازاینروکارب دمفهومپارادایم
ازنظ وولخیندرعلخمسیاسختمناقشخهب انگیخزاسخت()Wolin,1969, p.125-152امخا
علی رغماینادعا،وولینخودمعتقدبهوجودنوعیپارادایمایدئولوژیکیاستکخهجامعخه

سیاسیم بوطهرانشا میدهد.فیلیپبی دزلینیزمانندوولخینمعتقخداسختکخهعلخم
سیاستهیچگاههیچپارادایمیمطابقتع یفکوهننداشتهاست.اوادعایاف ادیماننخد
دیویخدتخ ومن()David Truman, 1965 , p. 865-873.وگاب یخلآلمونخد( Gabriel
) Almond,1966, p. 869-879مبنیب وجودپارادایمدرعلمسیاستدرسدههایهجده
ونوزدهرات دیدآمیزمیداند.باوجوداین،ادعایبی دزلیدربارهعدموجودپارادایمدرعلم
سیاسترادانشمندانیمانندت ومنوآلموندردک دهاندکهحتیخوداوازآنهخانخامبخ ده
است.پارادایمت ومنبهنظامسیاسی،نظ یهسیاسخیوعلخمتوجخهمخیکنخد؛درعخو 
پارادایمآلموندبارویک دیآماریومفهومسیستمهم اهاست.دررویک دآماریآلمونخد
بهتفکیکوتشخیصمتغی هاوف احتمالوانعکاسپذی ی() reflexivityدرروابخ 
میا آنهاتوجهمیشود.عموهب ایننویسندگا ،میتوا ازنویسندگا دیگ ینامبخ د
کهبهمع فیپارادایمهاییدرعلمسیاستپ داختهاند؛ب ایمثالسخاموئلهخانتینگتو از
سهجهتگی یعمدهدرعلمسیاستآم یکاییسخنمیگوید:جهختگیخ یمبتنخیبخ 
نظ یهپیش فتگ ایی،جهتگی یمبتنیب نظ یهکث تگ اییوجهتگیخ یمبتنخیبخ 
مفهوموفاق( .)Huntington, 1974, p. 1-25راب تهولخت وجخا ریچاردسخو نیخزاز
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یوجینمهینضمنناموفقخواند تبیینهایقیاسیدرعلوماجتماعیمیگویخددرایخن
نو ازتحلیلهامواردخاصتابعقوانینتبیینیعخاممخیگ دنخدکخهدرآنهخارویخدادهای
گوناگو تنهاب اساسیکتعمیمتج بیمتقنب رسیمیگ دد.بهعقیدهاوتبیخینهخای
قیاسیرادانشمندا علوماجتماعیوفلیسوفا علمبهکارمیگی ند؛اماآنا محدودیتو
مطلوبیتاینگونهازتبیینرادرقلم ویعلومانسانیدرنمخییابنخد(.)Meehan, 1968
هارامانعشناختمیداند؛زی امعتقداستپارادایمهاباجهت


پارادایم
آلب تهی شمننیز
هاموجبکژتابیواقعیاتسیاسیمیشوند.اوبخاب رسخیدوکتخابدربخاره

داد بهتبیین
تحوالتاجتماعیام یکایالتین(کهیکیب اساسپارادایمتحصلیبهنگارادرآمخده
استودیگ یب اساسپارادایمتفسی ی)نشا دادکهتحوالتاجتماعیکشورهایاین
منطقهمحصولمجموعهمنحص بهف دیهستندکهوقتیباپارادایمتحصلیموردمطالعه
ق ارمیگی ندبهصورتخاصوکژتابانهایتنبهقوانینعامپارادایمتحصلیمخیدهنخد
استداللهاینویسندگانیمانندمهخینوهی شخمن

(.)Hirschman,1969, p , 329-343
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المللجاافتادهاند،گ چهباتع یفکوهنازپارادایمانطباق

کهدرعلمسیاستورواب بین
کاملندارندامادرچارچوباینرویک دهاکوش ب ایرسید بهیخکپخارادایمآشخکار
است(چیلکوت  7711ص.)777بناب اینانکاروجودپارادایمدرعلمسیاسختمبنخیبخ 
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تقلیلتحوالتخاصسیاسیواجتماعیبهمفادعامپارادایمتحصخلیمبتنخیبخ فخ 
انحصارپارادایمهایعلمسیاستدرایننو ازپارادایماستکهبخادسختاوردهایفلسخفه
ارادایمهایمختلفدراینقلم ومغای میباشد .

علوماجتماعیمبنیب وجودپ
مدعایاینمقالهآ استکهپارادایمبهمعناییکهکوهنازآ تعبی میکنددرعلم
سیاستقابلردیابیاستوانکارآنهاازجانبب خیازنویسندگا علمسیاست،خباتوجه
بهتاریخعلمسیاستجدیخدوتخماهخایدانشخمندا سیاسخیبخ اینظ یخهپخ دازیخ
مخدوااست.البتهبایدبهاینواقعیتاذعا ک دکهدرقلم ومطالعاتسیاسخیفقخدا 

درفقدا پارادایم هایاناکارک دیآنهادرسیاستدرگ ویانحصخارپخارادایمهخایعلخوم
انسانیبهپارادایمتحصلیاست.جالباینکههی شخمندرکتخابخخوددربخارهتحخوالت
اجتماعیام یکایالتینعموهب پارادایمتحصلیازپارادایمتفسی ینیزاسختفادهکخ ده
است.نویسندگانیمانندرونالدچیلکوتنیزدردهه9190بهردگی یدودستهپارادایمدر
علمسیاستمقایسهایام یکاییپ داختهوازدوپارادایممتعارفورادیکالنامب دهاست
(چیلکوت  7711ص .)771-771اومدعیاسترویک دهایسنتی،رفتاریوپسارفتاری

یکپارادایمغالبوپیچیدگیتبیینواقعیاتسیاسیتشخخیصپخارادایمدرنظ یخههخای
نماید؛مطالعهپدیدههایسیاسیدرپ تورویک دهایمختلف،نظ یات


سیاسیرادشوارمی
متفاوتوس مشقهایگوناگو صورتپذی فتهاستکهایخنخخودبخهمعنخایوجخودو
ح ورنهتنهایکپارادایمبلکهچندپارادایمدرعلمسیاستاست.امابخهراسختیدرعلخم
سیاستازچندپارادایممیتوا نامب د؟ 

 .2پارادایمهای علم سیاست

رونالدچیلکوتمینویسدکهدرمطالعاتسیاسخیمعاصخ بخ ایتأسخی یخکعلخم
سیاستتمامیشودازسهرویک داسختفادهشخود:رویکخ دسخنتی،رویکخ درفتخاریو
رویک دپسارفتاری.محمودس یعالقلمنیزاشارهمیکندکهسهرویک دمزبوردرمطالعخات
.ویژگیرویکخ دسخنتی

رواب بینالمللنیزبهکارمیرود(سریعالقلم )771-761 7731
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(کهشاملتمامیرویک دهایمطالعاتیدرعلمسیاسختمخیشخودکخهپخی ازرویکخ د
رفتاریوجودداشتهاست)آ استکهداراینگ شیحقوقی،تاریخیونهادیبهسیاست
استوبهصورتتوصیفیوموردیبهمطالعخهنهادهخایرسخمیحکخومتیمخیپخ دازد.
رویک درفتاریتمامیکندبااقتدابهعلومتج بیبهمطالعهسیاستبپخ دازد.درایخن
رویک دنگ اکمیوغی ارزشیبهموضخوعاتسیاسخیتجخویزمخیشخود.امخارویکخ د
پسارفتاریدرواقعتلفیقیازدورویک دپیشینمیباشد.اماپ س اصلیایناستکهآیا
رویک دهایسهگانهفوق،پارادایمهمهستند؟درپاسخبهاینپ س نویسندگانیماننخد
آرنتلیپهارتآشکاراازسهپارادایمسنتی،رفتاریوپسارفتاریدررواب بینالمللسخن
میگویندوتأکیدمیکنندکهسنتگ اییپارادایمنویسندگا روابخ بخینالملخلپخی از
جنگدومجهانیبودهاسخت.لیپهخارتحتخیبخ ایایخنپخارادایمدرروابخ بخینالملخل
نظ یههایتواز قوا،نظامبینالمللیملت-کشور،نظ یهحاکمیتملی،نظ یخهقخدرتو
منافعملیوتفکیکسیاستخخارجیازروابخ بخینالملخلرابخهعنخوا مجموعخهایاز
چارچوبهاینظ یمثالمیزند.امابهنظ لیپهارتدردهه9110پارادایمرفتاریجخای
پارادایمسنتیراگ فتهاسخت؛پخارادایمیکخهشخاملمجموعخهایازنظ یخاتدرروابخ 
بینالمللمانندنظ یهکارک دگ ایی-ساختارگ ایی،نظ یهسیستمها،نظ یهبازی،نظ یخه
همگ ایی،نظ یهمدلهایرفتارعقمییوب خوردهایروا شخناختیمخیگخ دد.ازنظخ 
لیپهارتتفاوتدوپارادایممزبورتنهادررواوف ایندپژوه نمیباشد؛بلکهمیا ایخن
هایمحتوایی،اختمفدرشیوهاستنباطوروافکخ ی-تخوجیهیوجخوددارد

دوتفاوت

999
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بههمینمنوالمیتوا ازپارادایمپسارفتارینیخزسخخن

(.)Lijphart, 1974, p. 41-74
گفت،پارادایمیکههنگامنگارامقالهلیپهارتهنوزن نگ فتهبخود.نگارنخدهمعتقخد
یاند
استمیتوا پذی فتکهرویک دهایسهگانهموردبحثهمگینشا دهندهپارادایم 

کهرویک دهایمورداشارهدرضمنآنهاعملمیکنند؛اماخوداینرویک دهاپارادایمبه
معنایموردنظ کوهننیستند؛زی ارویک دباتوجهبهمعناومؤلفههایب شخم دهآ بخا
تع یفپارادایمواجزای تفاوتدارند.ازاینروسخنلیپهارتبایدناظ بخهایخنحقیقخت
باشدکهه یکازرویک دهایفوقب اساسپارادایمیخاصپژوه میکنند .
رویک دباپارادایمتفاوتدارد.رویکخ ددریخکتع یخفعخام«بخهمعنخایمعیخاریخا
دیدگاهیاستکهدانشمندعلخمسیاسختدرهنگخاممطالعخهپدیخدههخایسیاسخیآ را
ب گ فتهاست»( .)Rasheed, 2014بناب تع یفحاض ،هنگخامیکخهسخخنازرویکخ د
سنتیمیشود،رعایتمعیارهاودیدگاههاییمانندپژوه توصیفی،نگخ اتخاریخییخا
حقوقییانهادیبهقلم وسیاست،ب خوردتجویزیوکیفیباموضوعاتمطالعاتیمخورد
نظ میباشد.درصورتیکهرویک درفتاریدرمطالعهعلمسیاستب اساسرواشناسخی
علمی،توجهبهچارچوبهایتحلیلیواهمیتنظ یهپ دازی،بیط فیارزشیونگاهکمی

انجاممیپذی د.امارویک دپسارفتاریتمامیکندتابهصورتتوأمخا بخهواقعیخاتو
ارزاها،قانونمندیهاوبیقاعدگیهادرمطالعهپدیدههایسیاسیتوجهکندوباتلفیخق
رواکمیوکیفیبهصورتانتقادیبهابعادنظ یومعطوفبهدگ گونیآنهاراتحلیل
نماید.درصورتیکهپارادایمبنابهتع یفیکهپی ازاین،ازآ شد،عبخارتازچخارچوب
نظ ییکدیسیپلیناستکهبهصورتمشت کموردپخذی ابخخ قابخلتخوجهیاز
اع ایآ دیسیپلینواقعشدهاست.
مقایسهمیا تع یفومؤلفههایپارادایمباتع یفومؤلفههایرویک دهایسخهگانخه
نشا دهندهتفاوتمیا پارادایمورویک داست؛زی امؤلفههایهخ یخکازرویک دهخای
مزبورمیتوانددرو اجزایه یکازپارادایمهایمتفاوتق اربگی نخد؛بخ ایمثخالبخا
درنظ گ فتنمؤلفههایرویک دسنتیمیتوا گفتکهاینمؤلفههخاازقبیخلتلفیخقیخا
تفکیکواقعیتباارزاهادرمطالعاتسیاسی،ب خوردتجویزییاعینیبامشخکلههخای
هایابیقاعخدگیهخا،جهختگیخ یمقایسخهاییخامخوردی،

سیاسی،توجهبهقاعدهمندی
محوری،جهتگی یتوصیفییاتحلیلی،توجهبهساختارهایرسخمی

قوممحورییاانسا 
یاغی رسمیوجهتگی یتاریخییاغی تخاریخیهمگخیمخیتواننخددردرو الگوهخای

هایعلم:آیاعلمسیاستدارایپارادایممیباشد؟ 


پارادایم

اکتشافیوفلسفیخاصیصورتگی ند؛باتعمیمهاینمخادینمتفخاوتیبیخا شخوند،بخا
هایعلمشناختیمتفاوتیارزیابیگ دندوباس مشقهایمختلفیب رسیگ دند؛به


ارزا
عبارتدیگ معیارهایرویک دیدردرو وپ ازگخزین معیارهخایپخارادایمیعمخل
هایعمدهایکهرویک دهایمزبوردردرو آنها

میکنند.اماپ س ایناستکهپارادایم

عملمیکنند،کداماند؟درپاسخبهاینپ س درحالحاض میتوا گفت(همخا طخور
کهازسخنلیپهارتنیزب میآید)کهدستکممیتوا ازسهپارادایمدرعلخمسیاسخت
سخنگفتکهه یکمتناظ بایکیازرویک دهایسنتی،رفتاریوپسارفتاریاستکه
میتوا آنهاراپارادایمماقبلعلمی،پارادایمعلمیوپارادایمپسخاعلمینامیخد.منظخوراز
علمدراینکارب دعلمتج بیاستکهدرموردعلمسیاسختدرنیمخهسخدهبیسختمبخه

صورتنظ یههایرفتارگ ایی،کارک دی-ساختاری،سیستمی،ف هنگیو...مط حشدند.
ازاینروتمامینظ یههخایتخاریخی،حقخوقیونهخادیپخی ازایخندورا درپخارادایم
پیشاعلمیق ارمیگی ندوس انجامنظ یههایتفسی ی،تبارشناختیوانتقادیدرپارادایم
پساعلمی.بناب اینمیتوا بهطورعمدهازسهپارادایمدرعلمسیاسختنخامبخ د:پخارادایم
پیشاعلمی،پارادایمعلمیوپارادایمپساعلمی.علمسیاستسابقهایبسیارطوالنیداردو
مطالعهنهادهایسیاسیواجتماعیتوجهبش رااززما هایدوربهخخودمشخغولکخ ده
است؛امامنظوراز«علم»درعنوا اینسهپارادایم«علمتج بی»است؛گونهخاصخیاز
عینیتبخشید بهعلومم بوطبهانسخا اسخت.

دان کهویژگیبارزآ تج بیدید و
جامعهشناسیوروا شناسیتما
علمسیاست(درب ههایازتاریخخود)پ ازاقتصاد ،
ممکهایعلومتج بیب ایکسب«اعتبار»استفادهکند.ایخنپخارادایم
ک دهاستتااز 
خودرادرنظ یههایسیستمی،کارک دی-ساختاری،رفتاریوبازی نشا دادهاست.بخا
تسل نگ اتج بیدرعلوماجتماعی،پارادایمعلمخیبخهمعیخاریبخ ایم حلخهبنخدی
طوریکهنظ یههایسیاسیپی از
به 
تحوالتپارادایمیکعلمسیاستتبدیلشدهاست؛ 
اینپارادایمرابهپارادایمپیشاعلمیونظ یههایپ ازاینم حلهازتاریخعلمسیاسخت
پارادایمپساعلمینسبتمیدهند.ازاینروابتدابهب رسخیپخارادایمعلمخیپ داختخه

رابه
هایپیشاعلمیوپساعلمیمطالعهمیگ دند .

میشودوبهدنبالآ پارادایم

یافتنیک«پارادایم مسل »درعلمسیاستبهشکلیکهکوهنآ راتع یفمیکند
بهطورکلینمیتوا ازپارادایممسل وغالبدریکجامعخه
دشواراست؛درعلومانسانی 
علمیسخنگفت.ازاینمنظ وضعیتعادیپارادایمهادرعلومانسخانیشخبیه«م حلخه
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بح ا »پارادایمها نزدکوهناست.بههمینجهتدرقلم وعلومانسانییخاغالبخاچنخد
پارادایمجدیددرکنارهموجودداردیااینکهپارادایمهایقدیمیهمزما باپارادایمجدید
نیست.ازاینرودرایننوشختهازسخه

احیامیشوند.علمسیاستنیزازاینقاعدهمستثنی
پارادایمدرعلمسیاستسخنبهمیا آمدهاست:پارادایمعلمخی،پخارادایمپیشخاعلمیو
پارادایمپساعلمی .
الف) پارادایم علمی

سالهفدهم/شمارهشصتوهفتم/پاییز 19
999

نخستینپارادایمیکهدراینجاموردب رسیمیگ دد،پارادایمعلمیاست.بخ اسخاس
آموزههایکوهنمؤلفههایاینپارادایمعبارتانداز:تعمیماتنمادین،الگوها،ارزاهاو
س مشقها.تعمیمهاینمادیننخستینمؤلفهایاندکهویژگیهخایپارادایمیخکپخارادایم
علمیرانشا میدهند.تعمیمهایمزبوردرب گی نخدهرابطخهایثابختمیخا طبقخهایاز
هاباطبقهدیگ یازآنهامیباشندکهبهصورت«قانو ف اگی »ارائخهمخیگ دنخد؛

پدیده
ب ایمثالب اساسنظ یهسیستمیگاب یلآلموند،بینکارآمدییکسیستمسیاسیبخا
«زما بازخوردخ وجیهای»() rangeآ سیسختمرابطخهثخابتیوجخوددارد.ایخنبخدا 
معناستکهبهمیزا واکن محی پی امو بهقوانینموضخوعهوعملک دهخایاج ایخی
سیستمسیاسیدرمدتکوتاهت ی،کارآمدیآ سیستمبخاالت مخیرود.همخا طخورکخه
مشاهدهمیشود،دراینف مولرابطهایمعکوسمیا مقوله«تعادل»بامفهخوم«زمخا 
بازخوردسیستم»وجوددارد؛بهطوریکهه چهایخنزمخا کمتخ باشخدتعخادلسیسختم
سیاسیافزای مییابدوه چهاینزما بیشت گ ددتعادلآ کاه مخییابخد.چنخین
تعمیمهاییدرپارادایمعلمیالهامگ فتهازدستاوردهایعلومتج بیجدیداستکهخخود
ب خاستهازاینب داشتاستکههستیهایخاصمصداقیازیکقانو عمخومیتلقخی
میگ دد.درپارادایمعلمیمیا قوانینعمومیمزبورباپخی بینخی،رابطخهایسخاختاری
داشتناینقوانینوگزارههاینخاظ بخهعلخلهخ واقعخه

وجوددارد؛بهگونهایبادردست
خاص(مانندثباتیکسیستمسیاسی)امکا توصیفواقعهایوجودداردکههنخوزروی
ندادهاست.
دومینمؤلفهازمؤلفههایپارادایمیکپارادایمعلمیالگوهایپارادایمیهستند.هدف
هایاهمبستگیهامیا پدیخدههخایسیاسخیاسخت.

ازمطالعهعلمیسیاستکشفعلیت
ب ایاینمنظور(درپارادایمعلمی)تبیینعلمیبهرواب میا متغی هاف وکاستهمیشود
وسپ رواب علّییامیزا همبستگیمیا متغی وابسته(معلول)بایکیاچنخدمتغیخ 

مستقل(علت)ارزیابیمیشود.متغی هامیتواننده چیزیباشندکهارزاشا قابلتغیی 

انداز:جمهوریخواه،


درایاالتمتحدهعبارت
باشد؛مثممتغی هایمفهوم«هویتحزبی»
دموک اتومستقل(باگلیونه  7711ص.)771اینمتغی هخازمخانیمتغیخ وابسختهتلقخی

هایعلم:آیاعلمسیاستدارایپارادایممیباشد؟ 


پارادایم

میشوندکخهبخخواهیمعوامخلتأثی گخذاربخ جمهخوریخخواهشخد ،دمخوک اتشخد یخا
مستقل ماند یخکشخه وندام یکخاییراکشخفکنخیم.درایخنصخورتعخواملیماننخد
گ ای هایمذهبی،جنسیت،طبقهمیتوانندبهعنوا متغی هایمستقلدرنظخ گ فتخه
شوندورواب علّییاهمبستگیمنطقیمیا اینمتغی هابخامتغی هخایوابسختهب رسخی
گ دد.الگوهایپارادایمعلمیبهدودستهازالگوهاتقسیممیشخوند:الگوهخایقیاسخی-
قانونیوالگوهایاستق ایی-آماری.الگوهاینو نخستمبتنیب ایده«قانو ف اگی »ند
کهب اساسآ ه پدیدهسیاسیراباق ارداد تحتیکقانو عاممیتوا تبیینک د.
درایننو ازالگو،تبیینهایعلمیبهصورتاستداللی خقیاسیشخکلمخیگی نخدکخه
مقدماتآ رایکیاچندقانو عامویکیاچندگزارهخاصدربارهش ای وزمینههای
زارهایاستکهپدیدهسیاسی
وقو یکپدیدهسیاسیتشکیلمیدهد.نتیجهاینقیاسگ 
موردنظ راتبیینمیکند.امادرالگویاستق ایی-آماریتبیینعلمیب اساسیخکیخا
چندتعمیمآماریبهعموهیکیاچندگزارهشخصیم بوطبهش ای وزمینههایوقخو 
پدیدهسیاسیموردبحث،طییکاستداللاستق ایی،بهنتیجهختممخیشخود.بنخاب این
الگوهایپارادایمعلمییاقیاسیاندیااستق ایی.

ارزا»هخاییانخدکخهبخین
سومینمؤلفهازمؤلفههایپارادایمیخکپخارادایمعلمخی« 
دانشمندا متعلقبهاینپارادایممشت کمیباشخند.ارزاهخایمزبخوررامخیتخوا بخه
شیوههایگوناگو دستهبندیک د؛اماکوهنآنهارابهسخهدسختهتقسخیمکخ دهاسخت:
ارزاهایناظ ب پی بینیهخا،ارزاهخایم بخوطبخهق خاوتدربخارهمجموعخهایاز
درواقعارزاهخایب شخم دااو

هاوارزاهایدیگ ()Kuhn,1996, p. 184-185

نظ یه
نمونههاییازارزاهایمتعارفدرپارادایمعلمیهستند.ارزاهایناظ ب پخی بینخی
شاملارزاهاییماننددقتوکمیتپذی یاسخت.درپخارادایمعلمخیه چخهنظ یخهای
دقیق ت ط احیوبیخا شخدهباشخد،توانخاییبخاالت یبخ ایپخی بینخیداردوازایخنرو
ارزشمندت تلقیمیگ دد؛همچنینه چهیکنظ یخهقابلیختکمخیشخد داشختهباشخد
آزمو پذی ت خواهدبودوظ فیتب ت یب ایپی بینیخواهدداشتودرنتیجهازاعتبار
باالت یب خوردارمیباشد؛بناب ایندراینپارادایمکمیتپذی ینظ یخههخاازارزاهخای
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بینیپذی یازارزاهای
متداولتلقیمیگ دد.اماپارادیمعلمیعموهب ارزاهایپی  

دیگ یبه همیب دکهامکا داوریدرگزین نظ یههارابهدانشخمندا ایخنپخارادایم
میدهد؛ب اینمونهدراینپخارادایمهخ نظ یخهایکخهبتوانخدصخورتبنخدیبهتخ یاز
مشکلههاوحلشا ارائهدهد،دارایاعتباروارزابیشت یاست.همچنینه چهنظ یهها

بهصورتسادهت یساختبندیشوند،دارایهمسازیدرونیباشندوازمقبولیتبیشت ی

ب خوردارباشندوبانظ یههایم سومسازگارت باشند،نظ یههایمعتب ت ومطلخوبتخ ی
تلقیمیشوند.عموهب اینها،نظ یههایعلمیب اساساینپارادایمه چخهبخهلحخا 
اجتماعیمفیدت باشندازارزاباالت یب خوردارخواهندبود.بناب اینارزاهایعمدهدر
پارادایمعلمیشاملارزاهاییماننددقت،کمیختپخذی ی،سخادگی،همسخازیدرونخی،
مقبولیت،سازگاریوکاراییاجتماعیهستند.
آخ ینمؤلفهازمؤلفههایپارادایمعلمی«س مشخق»هخاهسختند.س مشخقهخا(آ طخورکخه
کوهنآنهاراتع یفمیکند)دشواره-راهحلهاییهستندکهبخ ایدانشخمندا یخکدیسخیپلین
خاصآشناهستندوب اساسآ دانشمندا مزبورمیدانندکهباچهنو مشخکلهایمواجخهانخدو
چگونهمیتوانندآ راحلکنند.اماایندشواره-راهحلعموهبخ کخارک دآموزشخیکخهبخ ای
ت بیتمتخصصخا یخکدیسخیپلینخخاصمخیتوانخدداشختهباشخد،مخیتوانخدنخو مواجهخهبخا
دشوارههایدیگ ورواحلآنهارانیزبهدانشمندا آ دیسیپلینارائخهدهخد.بخهایخنت تیخب
«س مشقها» بمانندمثالیمشت کب ایمواجهخهوحخلیخکدشخوارهجدیخدعمخلمخیکنخدو
ازاینروبهمثابهس مشقیب ایحلدشوارهجدیدبهکارمیرود.شایدتوجخهب خخیازمت جمخا 
بهاینمؤلفهپارادایمباشدکه«س مشق»رات جمةمفهوم«پارادایم»دانستهانخد؛بخ ایمثخالدر
علمسیاست،شیوهمواجههبادشوارهوراهحلبهکاررفتهدرنظ یهسیسختمیدیویخدایسختو (در
مطالعهنظامهایسیاسی)تبدیلبهس مشقیبخ ایمطالعخهدشخوارههخایدیگخ یشخدهاسخت.
السلو،لیواینومیلسامازاینس مشقب ایحلدشوارههایگذاربهجامعخهپساصخنتعیاسختفاده
ک دهاند(.)Laszlo & Levine & Milsum, 1974, p. 79-92ه ب تاسپی وآ رابخ ای
دهاسخت( Spiro,1922, p.

تدوینط حجامعیجهتمطالعهسیاستمقایسهایبهکارب
 .)577-595آلموندوپاولازآ ب ایمطالعهف هنگسیاسیبه هب دند( Almond and
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) Powell,1967 , p. 50-72آلموندهمچنینازآ ب ایمطالعهتوسعهسیاسخیاسختفاده
کخ د( .) Almond,1965, p. 183-214بخهایخنت تیخبس مشخقهخامؤلفخهدیگخ یاز
مؤلفههایپارادایمیبهشمارمیروند.درپارادایمعلمییکیازرایخ تخ ینس مشخقهخا،

نظ یهسیستمیاستکهب ایمطالعهسیستمسیاسی،گذاربهدورهپساصخنعتی،مطالعخه
سیاستمقایسهای،ف هنگسیاسیوتوسعهسیاسیبهکاررفتهاست.

ب) پارادایم پیشاعلمی

هایعلم:آیاعلمسیاستدارایپارادایممیباشد؟ 


پارادایم

دومینپارادایمموردب رسیدرایننوشتارپارادایمپیشخاعلمیاسخت.نامگخذاریایخن
پارادایم(وهمچنینپارادایمپساعلمی)کامممستقیمبهپارادایمعلمیوابستهاسخت؛بخه
اینمعناکهدوپارادایم پیشاعلمیوپساعلمیه دودرغی یتباپارادایمعلمیق اردارند
وپ ازآ صورتبندیشدهاند.متفک ا ونویسندگا علمسیاست(هما طورکهدرباره
واشناسیایندان خواهدآمد)تامدتهاض ورتیب ایبیا عناص پارادایمیکرشته
ر 
دیدند؛ازاینروپارادایمحاض درایننوشتهپخ ازپخارادایمعلمخی

موردمطالعهخودنمی
جایدادهشدهاست.درواقعپ ازپیدای رهیافترفتخاریدرعلخمسیاسختمطالعخات
رهیافتهخاعنخوا «علمخی»بخهخخودگ فتنخد؛ازایخنرومفهخوم

انجامشدهبهوسیلهاین

«پارادایمپیشاعلمی»ب ایاشارهبهپارادایممطالعاتپیشیندرسیاستپیشنهادمیشود.
باممحظهتاریخعلمسیاستمشاهدهمیشودکهدانشمندا زیادیمتعلخقبخهپخارادایم
پیشاعلمیاند؛بهطوریکهازگ وتیوس،افمطو وارسطوگ فتهتاماکیاولی،هخابز،الک،
روسو،کانت،ریمو آرو ،استانلیهافمن،رینولدنیب ،هان مورگنتا،جورجشوارتزنب گ 
جایمیگی ند.درواقعبهلحا تاریخیپارادایمعلمیدرعلم

وکنتوالتزدراینپارادایم
سیاستمحصولاواس سدهبیستمیمدیاستوپیدای آ بخهاواخخ دهخه9140و
میمدیبازمیگ ددوازاینجهتمتاخ ازعلمجامعهشناسیاستکهازدهه

دهه9110
9190میمدیواردپارادایمعلمیشد.ازاینروتمامینظ یاتعلمسیاستپخی ازایخن
تاریخمتعلقبهپارادایمپیشاعلمیاست.بهاینت تیبپارادایمپیشاعلمیپخارادایمبسخیار
گست ده ایدرعلمسیاستاستکهسخابقهبخ طخوالنیدرتخاریخایخنعلخمدارد؛امخا
دانشمندا متعلقبهاینپارادایمبههویتاجزاومؤلفخههخایچهارگانخهآ کمتخ توجخه
ک دهاند.یکیازعمدهت یندالیلاینام آ استکهدانشمندا مذکورمؤلفههایمزبور
رااموریبدیهیانگاشتهاند.رودسدراینزمینهمیگوید«:نیاکا مادرعلومسیاسیبخه
مسئلهرواشناسیتوجهینداشتند؛همچنخینبحخثدرمخوردچگخونگیعلخمسیاسخت
بهعنوا بحثیخارجازموضو اینرشتهتلقیشدهوازاینروموردتوجهنبود»(مارش و
استوکر  7713ص.)37رودسدربخ انتهاییسخنخودادعامخیکنخدکخهمطالعخات
درجهدومدربارهسیاستدرگذشتهنهچندا دوردرب نامهتحقیقخاتیپژوهشخگ ا علخم
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سیاستق ارنداشتهاستواصوالایننو ازمطالعاتانگارههایپژوه هایسیاسیدر
نظ گ فتهمیشدند.بههمخیندلیخلاسختکخهنامگخذاریوهویختیخابیایخنپخارادایم
(پیشاعلمی)بهشیوهتقابلسازیباپارادایمعلمیانجامگ فتهاست .

پارادایمپیشاعلمیسهویژگیاصلیدارد:نگ اتاریخی،ب خخوردقخانونیوب خخورد
نهادی.دراینپارادایمتاریخام وزسیاستدی وزانگاشتهمیشودوبنخاب اینرویخدادهای
سیاسیوبینالمللیدرتاریخپیگی یمیشوند؛ازاینرودانشمندا متعلقبهاینپخارادایم

میکوشندباثبتتمامیجزئیاتواطمعاتوبیا زما ومکخا وقخایعبخدو انتخخاب
میا ایندادههابهمطالعهسیاستبپ دازند؛همچنخیندرایخنپخارادایممطالعخهقخانو و
نظامهایحقوقیدرسیاستورواب بینالمللراهمطالعخهپدیخدههخایسیاسخیانگاشخته
میشود.ب ایناساسف میشودکهبامطالعخهقخانو اساسخی،حکومخت،حاکمیخت،
مش وعیتقانونیوق اردادهایبینالمللیونظامقخانونیبخینالمللخیمخیتخوا زنخدگی
سیاسیرامطالعهکخ د.عخموهبخ ایخن،پخژوه دربخارهقخوهمقننخه،مج یخه،احخزاب،
سازما هایبینالمللیومنطقهایازمهمت ینموضوعاتمطالعاتیدراینپارادایماند.به
اینت تیبموضوعاتیمانندجنگوصلا،نظامبینالملل،امپ یالیسمورژیمهایسیاسی
ب اساسسهویژگیفوقب رسیمیشوند.نظ یههنجاریورهیافتنهخادیدونظ یخه
مهمدراینپارادایماندکهازدهه9190درام یکایشمالیوب یتانیااحیاشخدهانخدوبخه
صورتفایدهگ ایی،لیب الیسماخمقی،اجتما گ اییونهادگ اییع ضهشدهانخد.مخدعای
نگارندهایناستکههویتواجزایپارادایمیکاینپارادایمپ ازپارادایمعلمیساخته

شدهوبهصورتفقدا ویژگیهایپارادایمیکعلمیصورتبندیشدهاست.بنخاب اینبخ 
اساسآموزههایکوهنعناص پارادایمیکاینپارادایمدرچهارمؤلفهب رسخیمخیشخود:
خاصگ اییموضوعی،الگوها،ارزاهاوس مشقها .

نخستینمؤلفهدراینپارادایمخاصگ اییموضوعیاسخت.مایکخلاوکشخاتمعتقخد
استدربارهچگونگیانجاممطالعاتسیاسیدررهیافتنهخادینخوعیسخکوتعمخومی
اینسکوتنهتنهادررهیافتنهادیبلکخهدر

وجوددارد( . (Oakeshott, 1967, p. 302
تمامینظ یه هایمتعلقبهپارادایمپیشاعلمینیزوجوددارد.اماباوجودایخنامخ رودس
سهویژگیروشیب اینظ یهنهادگ اییکمسیکب مخیشخماردکخهنخسختینآنهخابخا
چگونگیخاصگ اییموضوعیدرپارادایمپیشاعلمیارتباطدارد.رودسنخستینویژگی
رواشناختیرهیافتنهادیرا«توصیفی-استق ایی»بود آ میدانخدودرتوضخیاآ 

مینویسد«:رهیافتتوصیفیکهبه"تاریخمعاص "نیخزمعخ وفاسخت،ازتکنیخکهخای
تاریخدانا استفادهمی کندوبخهاکتشخافحخوادا،اعصخار،مخ دمونهادهخایمشخخص
میپ دازد»(مارش و استوکر  7713ص .)36-31اوتوضخیامخیدهخدکخهدررهیافخت

سومینمؤلفهپخارادایمپیشخاعلمیارزاهخایمشخت کورایخ میخا دانشخمندا و
طورکلیمیتوا ازسهارزاعمومیومشخت کدرایخن

متخصصا آ پارادایماست.به
پارادایمسخنگفت:خاصگ اییموضوعی،هنجاریبود وعملخیبخود .خخاصگ ایخی
موضوعیبهمعنایتوجهبهش ای محیطی،بست هایزمانیوساختارهادرامخ مطالعخه
پدیدههایسیاسیاست.دومینارزارای درپارادایمپیشاعلمیهنجاریبود مطالعخات
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توصیفی،تبیینپدیدههایسیاسیمعاص باتوجهبهگذشتهانجاممیپخذی دوتأکیخدبخ 
تبیینوفهمقوانینونهایجادآنهامیباشد.بهاینت تیبدرپخارادایمپیشخاعلمیتمخایز
چندانیمیا علمسیاستوتاریخوجودنداردوپدیدههایسیاسیبهصورتپدیدههخایی
گونهکهشیوهمطالعهتاریخاست)مطالعهمیشود.دراین

خاصباذک تمامیجزئیات(آ 
پارادایمشکلگی یپدیدههایمعاص بایاریازجزئیاتبادیدیتاریخیانجاممیپذی دو

ازاینرومؤلفهایبهنامتعمیمنمادین(آ گونهکهدرپارادایمعلمخیمشخاهدهمخیشخود)
وجودندارد.بناب ایننخستینمؤلفهپارادایمپیشخاعلمیتعمخیمنمخادیننمخیباشخدبلکخه
خاصگ اییموضوعیاست .

دومینمؤلفهازمؤلفههایپارادایمیدرنزدکوهنالگوهایپخارادایمیاسخت.ب رسخی
متو سیاسینوشتهشدهدراینپارادایمنشا میدهدکهنویسخندگا آنهخاتحختتخأثی 
ش ای محیطیخودق ارداشتندوبانگخاهیعینخیوکخارب دیبخهشخیوهاسختق اییبخه
مشاهدهوضعیتسیاسیاط افخودمیپ داختند؛ب ایمثالمجادالتداخلیوجنگبخا
دولدیگ راکهیکیازدلمشغولیهایعمومیدرمیا نویسندگا اینپارادایماست،در
هایطوالنیبادولتهخای

نظ میگی یم.مشاهدهکشمک هایبلندمدتداخلیوجنگ
دیگ پ س ازعللپیدای آنها،چگونگیمدی یتشا وعادالنهبود ومش وعیتآنها
رامط حمیکند.متفک یمانندتوماسهابزنظ یهدولتمطلقهوحقخوقطبیعخیمخدر 
خودرامط حمیکندوالگوییراب ایممانعتازنزا داخلیمط حمینماید.بخ اسخاس
الگویهابزراهجلوگی یازکشمک داخلیاستق اریکقدرتمطلققاه استکخهبخا
س کوبه نو نزا داخلیامنیتراب ایساکنا کشورف اهمآورد؛بناب اینالگویهابز
ب ایممانعتازنزا داخلیاستق اریکقدرتمطلقاست(بلوم  7717ص  .)141-177
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پارادایمپیشاعلمیپژوه هایسیاسیصخبغهایآرمخا خواهانخه

سیاسیدرآ است.در
دارند.منظورازعملیبود علمسیاستدرپارادایمپیشاعلمیآ استکهاینعلمم بوط

بهرهب یجامعهاستوازاینروبامقوالتیمانندحقوناحقودرستونادرستس وکار
داردوبناب ایننمیتواندهنگاممواجههبااینمقوالتنسبتبهآنهابیط فباشخد.بایخد
تأکیدک دکهاگ پارادایمعلمی«علومکارب دی»رابهفلسفهعلخممع فخیمخیکنخد،در
مقابلپارادایمپیشاعلمی«علمعملی»رامط حمیکند.تفاوتمیا علمکارب دیوعلم
عملیدرایناستکهعلمکارب دیدانشیاستکهبهیاریآ میتوا بهه هدفیکه
مقصودباشددستیافت،اماایننو ازعلمدیگ دربارهتشخیصحقیادرستبخود یخا
ناحقیانادرستبود آ هدفناتوا است(اشتروس  7717ص)71؛درحالیکخهبخ ای
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کندکهدرخدمتکدامهدفباشد.عملیبود علمسیاستدرپارادایم

علمعملیف قمی
پیشاعلمیبهاینمعناست.بناب اینپارادایمپیشاعلمیسهارزاخاصگ ایخیموضخوعی،
هنجاریبود وعملیبود رادرمیا متخصصا متعلقبهخودت وی میکند .

چهارمینمؤلفهازمؤلفههایپارادایمیکپارادایمپیشاعلمیس مشقهاییاندکخهایخن
پارادایمب ایمطالعهپدیدههایسیاسیدراختیارمتخصصا ونویسندگا ق ارمیدهخد؛
مثممیتوا ازالگویدولتمطلقه/امنیتهابزنامب دکهویلیامرایک ازآ بخهعنخوا 
س مشقیب ایمطالعه«تعادلاجتماعی»به همیب د.اوالگوییبخ ایتعخادلاجتمخاعی
پیشنهادمیکندوتوضیامیدهدکهاینالگوبهخودیخودب همزنندهتعادلاست؛زی ا
سازیمنتهیمیشودکهخودب همزننخدهتعخادل


ایاستکهبهتصمیم
طبیعتآ بهگونه
است.درواقعالگویرایک توصیفیازسیاستاستکهدروضعیتیشبیهوضعیتطبیعخی
هابزعملمیکند.بهاینت تیبالگویرایک باس مشقگ فتنازنظ یهوضعیتطبیعخی
هابزوضعیتکشمک زاییرات سیمک دهاستکهط فهایدرگی درآ بابه هگی ی
ازرواهایکارآمددرپیاهدافخودهستند .

پارادایمپیشاعلمیمانندپارادایمعلمیمخیتوانخدس مشخقهخاییازنظ یخات بخ ای
پژوه هایدیگ علمسیاستارائهدهد؛امابایدتوجهداشتس شتس مشقهخایایخن
دوپارادایمازیکنخو نیسخت.همخا  طخورکخهپخی ازایخنگفتخهشخدنویسخندگا و
متخصصا متعلقبهاینپارادایمرهیافتیتوصیفیدرپدیدههایسیاسیدارندوازایخنرو
ش ای مکانی،بست زمانیوساختارهایسیاسیاینپدیدههاتأثی عمیقیدرشکلگی ی
مفاهیم،اصولواندیشههایشا دارد.الگوهایپارادایمپیشاعلمیالگوهاییغی گزینشیاز


دادههایتاریخی،قانونیونهادیهستند .س مشقهایپارادایمپیشخاعلمیبخهاقت خای
خاصگ اییموضوعی،الگوهایجزئیوارزاهایمحلی،س مشقهاییموردیهسختند
کهب ایاستفادهدرمطالعهپدیدههایسیاسیدیگ مقیخدبخهدادههخایزمخانی،مکخانی،
قانونیوساختاریپدیدهموردمطالعهمیگ دند؛ازاینرودامنهکارب دیاینس مشخقهخا
محدوداستونمیتوانندبمانندس مشخقهخایپخارادای معلمخیشخاملدامنخهوسخیعیاز
مطالعاتسیاسیگ دند.
پ) پارادایم پساعلمی

ریشهدرسنتهایفک یخاصیدارند:کث تگ اییبهایاالتمتحده،ابزارپنداری(کهبه
مطالعهساختارقدرتدرجوامعمحلیمیپ دازد)بهآم یکاوانگلسختا ،سخاختگ اییبخه
محافلمنتقدف انسوی،مکتبانتقادیبهبخشیازمتفک ا آلمانیتعلخقداردومکتخب
دولتساالریومبارزهطبقاتیدرواقعتمشیب ایتلفیقمکاتبونیلبهمکتبخیواالتخ 
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آخ ینپارادایمیکهدرایننوشتهبهب رسیآ پ داختهمیشود،پخارادایمپسخاعلمی
است.نامگذاریاینپارادایمنیز(مانندپارادایمپیشین)بهممحظهپخارادایمعلمخیانجخام
شدهاست.درواقعاینپارادایمازآ جهتپساعلمینامیدهشدهاستکهصورتبندیآ 
باممحظهنتای پارادایمعلمی،ظهورنارساییهایآ درقلم وعلمسیاستوتجدیدنظ 
دربنیادهای بهدستآمدهاست.پارادایمپساعلمیمحصولگفتگویدوپارادایمپیشین
میباشد؛ازاینروویژگیهایپارادایمیکه دوپارادایمسابقراباهمدارد.دیویدایستو 
ویژگیهایپن گانهاینپارادایمراباممحظهرهیافتپسارفتاریبدینشکلبیا میکند:

نخستتقدممسائلماهویبخ فنخو ومسخائلفخوریجامعخه؛دومتوجخهبخهواقعیخات
زما هایبح انیوط ددیدگاهانتزاعی؛سومنفیارزشگذاریبیط فیوپذی اتوأما 
بود واقعیتوارزا؛چهارممسئولیتروشنفک ا ودانشمندا علخومسیاسخیدرقبخال
جامعهوپنجممشارکتروشنفک ا ودانشمندا درکشمک هایروزم هوسیاسیک د 
نهادهایآموزشیوح فهها(.)Eston,1969,p. 1051-1061بهاینت تیبتمامیمکاتب
موجوددراینپارادایم،دراصولپن گانهفوقمشت کاند.نظ یات،رهیافتهخاومکاتخب
سیاسیکهدرپارادایمپساعلمیجایمیگی ندمتنو هستند؛ب ایمثالرونالدچیلکخوت
معتقداستدرپارادایمپساعلمیبهطورعمومیپن مکتبوجخودداردکخهعبخارتانخداز:
کث تگ ایی،ابزارپنداری،ساختگ ایی،مکتبانتقادیودولتساالریوکشمک طبقاتی
(چیلکوت  7711ص .)177گ چهاینمکاتبهمگیدریکپخارادایمقخ ارمخیگی نخد،
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میباشد(چیلکوت  7711ص.)174بهرغمدستهبندیپخن گانخهچیلکخوت،محمدرضخا
وروادرپارادایمپساعلمیسخنمیگویدکهعبارتاند

تاجیکازهفترهیافت،نظ یه
از:پسارفتارگ ایی،پساسخاختگ ایخی،پسامدرنیسخم،پسامارکسیسخم،مطالعخاتف هنگخی،
نشانهشناسخیوتحلیخلگفتمخا (تاجیاک  7731ص .)1-6درمقخاممقایسخهایخندو
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دستهبندیبایدگفتکهدسخته بنخدیچیلکخوتم بخوطبخهآغخازدورهپیخدای پخارادایم
پساعلمیاستوقلم وهایکمسیکعلمسیاسترادرب میگی د.ودستهبندیتاجیخک
کند؛دورهایکهدامنخه


اشارهمی
بهطبقهبندیدرو پارادایمیدردورهتثبیتاینپارادایم
علمسیاستازقلم وهایکمسیکخودخارجشخدهاسخت.ازسخویدیگخ ایخنتفخاوت
نشا  دهندهآ استکهپارادایمپساعلمیشاملمجموعهنظ یاتورهیافتهخاییاسخت
کهدرنقدپارادایمعلمیشکلگ فتهاند .
اجزایپخارادایمیپخارادایمپسخاعلمیعبخارتانخداز:تعمخیمهخایتکخوینی،الگوهخای
م حلهای،ارزاهخایزبخانیوس مشخقهخایمشخ وط.نخسختینمؤلفخهازمؤلفخههخای
پارادایمیخخکپخخارادایمپسخخاعلمی«تعمخخیمهخخایتکخخوینی»اسخخت.تعمخخیمهخخایتکخخوینی
تعمیمهاییاندکهدامنهعمومیتآنهامحدودبهش ای زمانی-مکانیمخیباشخد.درواقخع
عمومیتتکوینیدرحدوس میا تعمیمهخایقخانونیپخارادایمعلمخیوخخاصگ ایخی
موضوعیپارادایمپیشاعلمیق ارمیگی د.تعمیمتکخوینیب گ فتخهازایخدهایاسختکخه
معتقداستماهیتپدیده هایسیاسیواجتماعیباتاریخآنهاپیونخددارد.ایخنایخدهکخه
بهنوعیتاریخیگ یاست،خاستگاهپیدای تبیخینهخاییاسختکخهب یخا فخیآنهخارا
.درتبیینهاییازایندست،ه پدیده

مینامد( ی  7737ص)743
تبیینهایتکوینی» 
« 
هابهشمارمیآیدکهموجخبپیخدای 


ایازپدیده
سیاسیبهمنزلهآخ ینحلقهاززنجی ه
آ پدیدهسیاسیشدهاند.بهاینت تیبتبیینتکوینیتبیینیاستکخهطخیآ م احلخی
توضیادادهمیشودکهیکپدیدهسیاسیطیآ م احل،آ پدیدهمیگ دد؛ب ایمثال
اگ پدیده«انقمباسممی»تبیینتکوینیشوددرآ صورتگفتهمیشودکخهانقخمب
اسممیمحصولف ایندیاستکهدرآ «انقمبسفید»رژیخمشاهنشخاهیمنجخ بخه
بیانیهح تامامخمینی درسال9949شدواینبیانیهبهحادثهدستگی یایشا و
تبعیدبهت کیهمنتهیگشت.تبعیدبهت کیهوسخپ عخ اقعخموهبخ ارائخهایخدئولوژی
انقمبی،موقعیترهب یسیاسی-مذهبیح تامامرامستحکمت ک دوخخودموجخب
مهاج تایشا بهف انسهشد.اقامتدرف انسهابزارهایرسانهایوارتباطیالزمجهخت
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سازماندهیورهب ییکانقمبسیاسیراف اهمآوردونتیجخهایخنرهبخ ی،پیخ وزی
انقمباسممیگشت.بناب مثالفوقمشاهدهمیشودکهحوادثیمانندانقخمبسخفید،
واکن ح تامام ،تبعید،تدوینایدئولوژیسیاسی-مذهبیومهاج تبهصخورتی
زمانمنددریکروندخاصتاریخیقخ ارمخیگی نخدووقخو انقخمباسخممیراتبیخین
میکنند .

تعمیمتکوینیدرتبیینهایتاریخیبهمعنایبیا قوانینعلمخیبخ ایپدیخدههخای
سیاسیاستکهازف ایندهایتاریخیهمسانیب خوردارند؛بناب اینتبیینانقمباسممی
میتواندعموهب انقمباسممیای ا درموردانقمبهاییبخهکخاررودکخهازشخ ای 
تاریخیوسیاسیمشابهیباجامعهای ا درنیمهدومق بیستمب خوردارباشند.درواقع
تعمیمقواعدانقمبدرایننو ازتعمیمهانهمانندتعمیمهخایقخانونی(کخهدرپخارادایم
علمیبهکارمیرود)بهطورکاملب ایتبیینهخ نخو انقمبخیکخارب دداردونخهماننخد
خاصگ اییموضوعیاست(کهدرپارادایمپیشاعلمیمعمولاست)کهتنهابخ ایتبیخین
انقمبای ا قابلیتاستفادهراداشتهباشد.شایدبتوا ازقواعدمتخذازانقمباسخممی
ب ایتحوالتانقمبیوجنب هایاجتماعیکشورهایمنطقهمسلما نشینغ بآسخیا
(کهازمشابهتهایتاریخی،ف هنگی،ساختاری،دینی-مذهبیوجغ افیاییب خوردارند)
استفادهک د.بناب اینتعمیمهایتکوینیتعمیماتیهستندکهعمومیتدرآنهخامقیخدبخه
ش ای تاریخیاست .
دومینمؤلفهازمؤلفههایپارادایمیکپارادایمپساعلمی«الگوهایم حلخهای»اسخت.

الگوهایپارادایمیکاینپارادایمدرهماهنگیباتعمخیمهخایتکخوینیآ قخ اردارنخدو
ازاینروروابطیکهدراینالگوهامیا پدیدههایمختلفب ق ارمیکنندروابطیمش وط
ایهداریمتخأخ »هاب مخاسو
است؛ب ایمثالمیتوا ازمکتبانتقادیبهنظ یه«سخ م 
تأثی آ درایجادبح ا هایمعاص توجهک د.ب اساستحلیلهاب ماس،افزای نقخ 
سازماندهیدولتیدرکلیتنظاماجتماعیموجبمیشودکهس مایهدرش کتهایچنخد

ملیتیتم کزیابدوکنت لب بازارگست اپیداکند.اینام کهموجخبکخاه ع صخه
زندگیخصوصیمیگ دد،بهکاه نق بازاربهعنخوا سخازوکارتوزیخعمنخابعمنجخ 
میگ دد.ازسویدیگ کارب دروزافزو علموفنآوریدرف ایندتولیدموجخبپیخدای 
تغیی اتیدرروندکارمیگ ددومیزا سوددهیوسخ مایهگخذاریبنگخاههخایاقتصخادی
میدهد.تحوالتاخی درسهنظامسیاسخی،اقتصخادیو
بزرگونفوذحکومتراافزای  
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اجتماعی-ف هنگیموجبپیدای بح ا هایاقتصادی،عقمنیت،مش وعیتوانگیزا
میشود(بشیریه  7737ص  .)776-771

سومینمؤلفهازمؤلفههایپارادایمیکپارادایمپساعلمی«ارزاهایزبانی»استکه
درمیا متخصصا ودانشمندا اینپارادایمرای است.اصوالاینپارادیمباارزاهایی
شناختهشدهاستکهدرنقدوتقابلباارزاهایپارادایمعلمیتع یفشدهاند.بنخاب این
ارزاهاییمانندپی بینیناپذی ی،عدمقطعیت،بینظمی،فاجعه،مغالطهومعناشکنیاز
نپارادایمهستند؛ازاینروتأکیدب ارزاهایعلمی

جملهارزاهایمشت کوعمومیای

م بوطبهنظ یهپ دازیباتم کزب ارزاهایفوقغی موجهاستوبهاینت تیب«علم»
تنهابهنامیب اییکبخ ازدانستهها،گفتمانیدرمیا گفتما هاویکبازیزبخانی
درمیا بازیهایزبانیدیگ تبدیلمیشود.بهاینت تیبنظ یهپ دازیدراینپخارادایم
روندینامسختم ،فاجعخه بخار،اصخمحناپخذی وناسخازوارهخواهخدبخودوبخهجخایارزا
«حقیقت»،مسئله«عملیبود »و«اقنا ک د »مط حخواهدشد(تاجیاک  7731ص
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.)77بهگفتهلیوتارباتغیی مفهومدورکیمی،پارسخنزیومارکسیسختیجامعخهبخهدلیخل
کامیپوت یزهشد آ ،ماهیتعلمدستخوادگ گونیبنیادیشدهاستوازاینروعلومو
وارزاهایم بوطبهآ س وکارپیداک دهاند( Lyotard,

آوریهایجدیدبا«زبا »
فن 

ازاین روعلخمسیاسختب سخاختهدرپخارادایمپسخاعلمینیخزمتخأث از
)1988, p. 61-62؛ 
ژهشناسی،سیب نتیک،نظ یههایتازهجبخ و
ارزاهایمندرجدرنظ یاتزبا شناسی،وا 
انفورماتیکوزبا هایکامپیوت یشدهاست؛ارزاهاییکهدرتقابلونقخدارزاهخای
پارادایمعلمیمط حشدهاند.اینسخندرواقعبیا دوبارهآموزهبسیارمشهورپلفی ابند
استکهویژگیزیستگاهانسا زما حاض رانوعی«آنارشیسمنظ ی»مع فیمیکند .

پارادایمپساعلمیجاییاستکهروایتهایخُخ دومتعخدد،عقمنیختهخایمتکثخ و
ق ائتهایمختلفدرکنارهمق ارگ فتهاندکهه یخکازآنهخابخ اسخاسارزاهخای
پارادایمیکمختلفمتخصصا ودانشمندا ع وخودرادرمسی پژوه هخایسیاسخی
هاخارجازهدفایننوشتارمیباشدکه

رهب یمیکنند.گ چهب رسیتکتکاینارزا
شناساییفه ستوارعناص پارادایمیکپارادایمپساعلمیاست؛امادرمجمو میتوا این
بینیناپذی ی،
پارادایمراحاوینفیارزاهایعامومطلقدانست؛ارزاهاییمانندپی  
قیخخاسناپخخذی ی،تعمخخیمناپخخذی ی،تصخخمیمناپخخذی ی،تعلیخخلناپخخذی ی،قطعیخختناپخخذی ی،
کلیتناپخذی ی،عمومیختناپخذی ی،تمامیختناپخذی ی،اجمخا ناپخذی ی،تصخلبناپخذی ی،

بنیا ناپذی یو...بهصورتمطلقشا نفیمیگ دند(تاجیک  7731ص .)731بناب این

آخ ینمؤلفهازمؤلفههایپارادایمیکپارادایمپساعلمی«س مشق»هخاییانخدکخهدر
نظ یههایاینپارادایمب ایمطالعاتسیاسیوجوددارد.باتوجهبهمؤلفههایپارادایمیک
انیوارزاهای

مندیتعمیمهایتکوینی،الگوهایزمانی-مک

اینپارادایم(س شتتاریخ
پساعلمی)نظ یههایپارادایمپساعلمیس مشقهایمقیخدومشخ وطیبخ ایمطالعخات
سیاسیف اهممیکنند.بهلحا منطقیمیتوا اینام رابدینگونهتبیینک دکهف 
س مشقبود یکنظ یهسیاسیب ایتبیینیکپدیدهسیاسیدرپارادایمپسخاعلمیآ 
استکهدرنظ یهسیاسیمزبخوربخیندودسختهازمتغی هخایمسختقلووابسختهروابخ 
کارک دیثابتیوجودداشتهباشدکهاینرواب عینادرتبیینپدیدهسیاسیموردمطالعخه
نیزب ق ارباشد؛ب ایمثالدرنظ یهبح ا هایس مایهداریمتأخ هاب ماس(کهپی از
اینبیا شد)ف ب آ استکهمیخا بحخ ا هخایچهارگانخهاقتصخادی،عقمنیخت،
مش وعیتوانگیزا(بهعنوا متغی هایوابسته)باپیدای دولترفاهباویژگیافزای 
سازماندهیدولتی(بهعنوا متغی مستقل)درس مایهداریپیش فتهنیمهدومق بیستم
رابطهایعلّیومش وطوجوددارد.منظورازرابطهمش وطدراینجاآ استکهپیخدای 
دولترفاهش طالزمیاش طکافیب ایپیخدای بحخ ا هخایچهارگانخهمزبخورتلقخی
میگ دد.حالاگ اینرابطهعلّیومش وطس مشقیب ایمطالعخهبحخ ا هخایجوامخع
خاورمیانهباشد(بهطوریکهبح ا هایاقتصادی،مش وعیتی،عقمنیتیوانگیزشخیایخن
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پذی امقیدومش وطاینارزاهابهویژگیهایاصلیعلمسیاستدراینپارادایمنیز
هایسیاسیپساعلمیساختههاییمتافیزیکی

تبدیلشدهاند.ب اساساینارزاها،نظ یه

وتاریخیاندکهنمیتوانندخودس انهبهارزیابیواقعیتبپ دازنخد.نظ یخههخایپسخاعلمی
سیاستبهکمکمنطقواستداللیکهمعقولخواندهمیشوندوبهیاریعقل،تج بخهو
توصیفاقنا گ معتب شناختهمیشوند.ازاینروارزشیبهنخام«انباشختیبخود »علخمدر
ی»درایخنپخارادایممخیدهخد.در
پارادایمعلمیجایخودرابهارزا«پیش فتتخدریج 
پارادایمپساعلمینق نظ یهسیاسیف ات رفتنازم زهایف دیتاسختتخاشخیوههخای
تعینبخ ذهنیتازسویجها اجتماعیارزیابیشود.بهایخنت تیخبنظ یخهسیاسخی
ابزارهاینقداجتماعیوتغیی ،نمای س چشمههایناشادیآدمیویاریب اینیخلبخه
آزادیانسا ارائهمیدهد؛بهطورخمصهزیستمعقولدرجها نمخیتوانخدبخااجتنخاباز
نظ یهامکا پذی باشد(هما ص  .)717-717
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جوامعنتیجةوجوددولتهایبزرگوسازما ع یضوطویلدولتیآنهاتحلیخلشخود)،
نظ یههاب ماسحاویس مشقهاییب ایمطالعهبح ا هایخاورمیانهخواهدبود .
پذی اس مشقبود نظ یهدولترفاهیغ بیب ایدولتهایخاورمیانهتنهابخهدو
وآنهاباویژگیهخایپارادایمیخکپخارادایمپسخاعلمی

شیوهامکا پذی خواهدبودکهه د
اصطکاکمییابند:شیوهنخستآنکهبهطورتلویحیوجودقواعدیعمومیپذی فتهشود
کهب اساسآنهارابطهکارک دیثابتیمیا یکطبقخهازرودیخدادها(تحخوالتجوامخع
پیش فتهس مایهداریغ ب)باطبقهدیگ یازآنها(تحخوالتجوامخعخاورمیانخه)فخ 
گ فتهشودوشیوهدومآ استکهبهنحوشهودیف شودچنینرابطهثخابتیوجخود
دارد.اماهما طورکهآشکاراست،ه دوشیوهفوقباویژگیهخایپارادایمیخکپخارادایم
پساعلمیناسازگاریمییابند؛زی اوجودقواعدعامیکهدرشیوهنخستف میشوند،
هاییاندکهباس شتتعمیمهایتکوینی،الگوهایتخاریخمنخدوارزاهخای
دارایویژگی 
اینپارادایمهمخوانیندارندواصوالب اساسآموزههایآ نمیتوانندوجودداشتهباشند؛
اماپذی اچنینقواعدعامیبهنحوشهودیکخهدرشخیوهدوممطخ حشخد،عخموهبخ 
مشکلفوقظ فیتِس مشقبود نظ یههخایپخارادایمپسخاعلمیرابخهشخدتکخاه 
میدهدوازاعتبارآنهامیکاهد.بناب اینس مشقهاییکهدراینپارادایمازنظ یخههخای
سیاسیگ فتهمیشود،بهشدتمقیدبهش ای زمانی-مکانیومحدودیتهایموضوعی
هستند؛مثمس مشقهاینظ یهدولترفاههاب ماسب ایتبیینجنخب هخایاجتمخاعی
اخی کشورهایخاورمیانهوتحوالتپ ازآ تنهاپ ازممحظهتفاوتهخایدولختو
سازما  هایآ ،ساختاجتماعی،پیش فتاقتصادی،ماهیتف هنگیوجایگخاهتخاریخی
کشورهایپیش فتهباکشورهایخاورمیانهامکا پذی است؛اختمفاتیکهپخ ازلحخا 
آنهاظ فیتمحدودیب ایس مشقبود جوامخعصخنعتیبخ ایجوامخعخاورمیانخهارائخه
میکند.بناب اینپارادایمپساعلمیامکا س مشقهایمطالعخاتیرابخ ایپخژوه هخای
سیاسیمنتفینمیداند؛اماباتوجهبهس شختتعمخیمهخاییکخهدرایخنپخارادایمانجخام

دهدوارزاهایزمانی-تاریخیومحدودی


دیکهارائهمی
میپذی دوالگوهایتاریخمن

هاباممحظهویژگیهایزمانی-مکانیوموضوعیه 

کهپشتیبانیمیکند،اینس مشق

پدیدهسیاسیکارب دمییابند.بناب اینب ایمثالب رسیبح ا هایمش وعیتنظامهای
خاورمیانهکنونیباس مشقهایدولتهایرفاهینیمهدومق بیسختماروپخاییگ چخه
امکا پذی است،مقیدومش وطبهمتغی هایزمانی-مکانیوموضوعیبسیاریاستکه

توجهبهآنهاازنظ پارادایمپساعلمیبسخیارضخ وریاسخت.خمصخهآنکخهدرپخارادایم
پساعلمیتعمیمهایتکوینی،الگوهایعلیوهمبستگیتخاریخی،ارزاهخایمقیخدبخه
شدهبهممحظاتارادیوتاریخیدیدهمیشوند .

زما -مکا وس مشقهاییت میم
نتیجه
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مدعایمقالهحاض آ استکهعلمسیاستپارادایمبهمعنایکخوهنیآ دارد.ایخن
مدعادرب اب ادعایدستهدیگ یازمتفک ا ونویسندگا علمسیاستق ارمیگی دکه
ب ایعلمسیاستهیچپارادایمیرانمیپذی ند.ب ایب رسخیایخنمخدعابیخا شخدکخه
نویسندگانیمانندرونالخدچیلکخوت،محمخودسخ یعالقلخموآرنختلیپهخارتازرویک دهخا
(چیلکوتوس یعالقلم)وپارادایمهای(لیپهارت)سهگانهسخنتی،رفتخاریوف ارفتخاریدر
علمسیاستورواب بینالمللسخنمیگویند.اماباتوجهبهتفخاوتیکخهنگارنخدهبخین
مفهوم«رویک د»با«پارادایم»درمفهومکوهنیآ میگذارد،معتقداسختکخهرویکخ د
مفهومیاستکهمتخصصا ازآ ب اینشا داد معیارهاودیدگاههایبهکخاررفتخهدر
علمسیاستبه همیگی ند؛درصورتیکهپارادایمچارچوبعامنظ یودیسیپلینیاسخت
کهف ایانجامیکپژوه علمیراف اهممیکند.بنخاب اینپخارادایمبخافخ اهمآورد 
هاوتخصیصهخا،ارائخهالگوهخایاکتشخافیوفلسخفی،بیخا 

قواعداعتباربخ بهتعمیم
ارزاهایاعتباربخ بهیکتحقیقعلمیومع فیس مشقهاب ایاستفادابخههنگخام
مواجههبامشکلههایجدید،ف اییب ایپاسخگوییبخهآنهخارافخ اهممخیآوردکخهاز
ط یقرویک دهایمختلفبدا هاپ داختهمیشود .
پ ازب رسیپارادایممندبود علمسیاستنوبتآ استکخهپخارادایمهخایمزبخور
تنمیتوا 

شناساییواجزایآ مع فیگ دد.ب ایاینمنظوربیا شدکهدرعلمسیاس
ازیک«پارادایم»مسل (بدا گونهکهکوهنازآ درعلومتج بخیسخخنمخیگویخد)
نشانییافت؛امادراینعلم(ب حسبمقت ایدانشیآ )میتوا ازسهپارادایمعمومی
هایمزبورعبارتانداز:پارادایمعلمی،پیشاعلمیوپساعلمی.پارادایم


سخنگفت؛پارادایم
علمیباچهارویژگیپارادایمتعمیمهایقانونمندمانندتعمیمهایعلومتج بی،الگوهای
عامنشا دهنخدهروابخ علّخییخاهمبسختگی،ارزاهخاییماننخدکمیختپخذی ی،دقخت،
پی بینیپذی ی،سادگی،همسازی،سازگاریوس مشقهاییباظ فیختبخاالدرکخارب د
ب ایمطالعهمسائلجدیدشناختهمخیشخود.درصخورتیکخهپخارادایمپیشخاعلمینگخاهی
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تاریخی،قانونیونهادیبهپدیخدههخایسیاسخیداردوبخاچهخارویژگخیخخاصگ ایخی
موضوعی،الگوهایکارب دی،ارزاهاییمانندمنحص بهف دبود وموردپژوهیوظ فیت
پایینس مشقدهیب ایمطالعاتسیاسیجدیدمشخخصمخیگخ دد.سخ انجامپخارادایم
پساعلمیکهبااسختفادهازتج بیخاتدوپخارادایمپیشخینصخورتبنخدیشخدهاسخت،بخا
تعمیمهایتکوینی-تاریخی،الگوهایم حلهای،ارزاهخایمقیخدبخهشخ ای زمخانی-
ایشناختهمیشود .

بینی،قطعیت،تعلیلتاریخمندوس مشقهایم حله
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