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روش شناسی کارشناسی ارشد
رشته علوم سیاسی

مهدی کاظمی زمهریر
95961ترم تحصیلی 



چارچوب کالس
هدف کالس1)

 است؛ شناسی روش روش تحقیق و  اصلی کالس، آشنایی با مباحث هدف
 وداین کالس پرسش از ماهیت علم، نظریه و روش های ارزیابی نظریه ها موضوع اصلی کالس خواهد بدر  .

عناوین اصلی بحث2)
  کلیات
 آموزش گام های مختلف تدوین طرح پایان نامه(Proposal )  با تاکید بر فرم تدوین پایان نامه در

مقطع ارشد دانشکده علوم سیاسی 
 ساختار مقاله ، انواع پاراگراف و : نویسی مقاله ....
 مروری بر رهیافت ها و روش ها

پرسش هایی درباره علم و روش شناسی1.

اثبات گرایی و رفتارگرایی  2.

(پارادایم و الکاتوش) پسااثبات گرایی 3.

تفسیر گرایی  4.

ساختارگرایی، پساساختار گرایی و پست مدرنیسم  5.
 بررسی رهیافت تفسیری



منابع روش تحقیق و مقاله نویسی
:اصلی1.

ین روش تحقیق در علوم اجتماعی؛ ریمون  کیوی، لوک وان کامپنهود؛ ترجمه دکتر عبدالحس
.توتیا: نیک گهر؛ نشر

دانشگاه مفید: روش نگارشی دانشگاهی،دکتر علی اصغر سلطانی؛نشر.
:کمکی2.

چگونه می توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت؟؛ مترجم غالمحسین معماریان
 ریزیراهنمای عملی پایان نامه و رساله تحصیلی؛ حسن اشرفی: روش تحقیق و گزارش نویسی
 ؛ فرامرز قراملکی( شیوه ها و مهارت ها ) تدوین پایان نامه
 آیین نگارش ؛ دکتر محمود فتوحی



منابع روش شناسی
:اصلی1.

 شته نو( اثبات گرایی و فرااثبات گرایی)روش شناسی نظریه های جدید درسیاست
دکتر جهانگیر معینی علمداری

:کمکی2.
روش شناسی علوم سیاسی، دکتر سید صادق حقیقت، انتشارات دانشگاه مفید
روش و نظریه در علوم سیاسی؛ دیوید مارش و جری  استوکر
 درآمدی به فلسفه علم االجتماع ؛ دانیل لیتل: در علوم اجتماعی تبیین
درآمدی تاریخی به فلسفه علم ؛ جان الزی
درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی؛ آلن چالمرز، انتشارات سمت: چیستی علم



منابع هرمنوتیک
:اصلی1.

 تر نوشته دک( اثبات گرایی و فرااثبات گرایی)روش شناسی نظریه های جدید درسیاست
جهانگیر معینی علمداری

 تان تا قرن هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی از یونان باس: فلسفه علوم اجتماعی قاره ای
1387بیست و یکم، ایون شرت، ترجمه هادی جلیلی، تهران ، نشرنی ، 

 ته نظریه ی تاویل در فلسفه های شالیرماخر ، دیلتای ، هایدگر ، گادامر؛ نوش: علم هرمنوتیک
1384.ریچار پالمر، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی ، تهران ، نشر هرمس

:کمکی2.
 گزینه جستارها، نیچه و دیگران، ترجمه بابک احمد، مهران مهاجر و محمد : هرمنوتیک مدرن

1377نبوی، تهران ، نشر مرکز، 
رات هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی، جوئل واینسهایمر، ترجمه مسعود علیا،تهران، انتشا

1381ققنوس، 
 ،1389هرمنوتیک متن و اصالت آن، سید موسی دیباج، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 1378منطق و مبحث علم هرمنوتیک ، محمد رضا ریخته گران،تهران، نشر کنگره، بهار
روش شناسی علوم سیاسی، دکتر سید صادق حقیقت، انتشارات دانشگاه مفید



نحوه ارزیابی کالس

عنوان فعالیت
نمرهعلمی

امتحانمنابع

صفحاتعنوان منبع

4میان ترم اول

18-15صدرآمدی تاریخی به فلسفه علم: جان الزی مقدمه کتاب

روش تحقیقپاورپوینت

تدوین طرح پایان نامهپاورپوینت

مقاله نویسیپاور پوینت

7و 3،6، 2، 1فصول یجهانگیر معینی علمدار.شناسی نظریه های جدید در سیاستروش8میان ترم دوم

8پایان ترم

8فصل یجهانگیر معینی علمدار.شناسی نظریه های جدید در سیاستروش

(169الی 35ص ) 1بخش ن شرتاز کتاب فلسفه علوم اجتماعی قاره ای ، ایو« سنت هرمنوتیک » 

کل کتاب، ریچارد پالمر« ... نظریه تاویل در فلسفه های : علم هرمنوتیک» 

مشارکت در 
2کالس

یرد و در طول ترم و برحسب موضوع درس، سوال هایی یک هفته قبل در اختیار دانشجو قرار می گ
ه آتی در کالس دانشجو موظف است که با مراجعه به منابع مکتوب و اینترنتی پاسخ آن را یافته در هفت

.ارایه نماید



سایر برنامه های کالسعنوان بحث تاریخ ردیف

کلیات روش تحقیق و  روش شناسی196/06/28

هتدوین طرح پایان نامه و نگارش مقال: روش تحقیق296/07/04

هتدوین طرح پایان نامه و نگارش مقال: روش تحقیق396/07/11

هتدوین طرح پایان نامه و نگارش مقال: روش تحقیق496/07/18

میان ترم اول596/07/25

رترهیافت های مختلف به سیاست و قد:روش شناسی696/07/02

اثبات گرایی و رفتارگرایی796/08/09

پسااثبات گرایی896/08/16

یسمپساساختارگرایی و پست مدرنساختارگرایی،996/08/23

نیسمپساساختارگرایی و پست مدرساختارگرایی،1096/08/30

میان ترم دوم1196/09/07

ویژه رهیافت تفسیریبررسی1296/09/14

ویژه رهیافت تفسیریبررسی1396/09/21

ویژه رهیافت تفسیریبررسی1496/09/28

ویژه رهیافت تفسیریبررسی1596/10/05

ویژه رهیافت تفسیریبررسی1696/10/123



کلیات

چیستی ، پرسش ها و اهمیت روش شناسی
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علم، روش و نظریه
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(theory)و نظریه ( method)روش ،(science)علم 
علم گزارشی از جهان است؛ گزارشی درباره خصوصیات و ماهیت پدیده ها.

یک دانش علمی از دو عنصر تشکیل می شود:
موضوع
 روش

 معنای عام روش:
ابزار کسب دانش در معنای وسیع؛
واقعیتفرآیند عقالنی یا غیرعقالنی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیف
 مقصودابزار رسیدن به
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روش شناسی چیست؟
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(methodology)روش شناسی 

ام شود، تفاوت میان فعالیت علمی با تفکر درباره اینکه فعالیت علمی چگونه باید انج
.وجود دارد

روش شناسی، شاخه ای از فلسفه علم می باشد.

فلسفه علم به تحلیل روش ها و منطق تبیین علمی می پردازد.

روش شناسی:
مقصود از روش شناسی، شناخت و بررسی کارآمدی ها و ناکارآمدی های روش های گوناگون

.است
 ول درجه دوم است که از دیدگاهی باالتر به روش  های تحقیق به عنوان دانشی درجه ادانشی

.می پردازد
 دیگر استدانشی دانش درجه دوم، موضوع.
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(روش شناسی)نسبت علم و فلسفه علم 

فائده نتایج موضوع رشته تراز

بکار افزایش–آموزشی

شناخت ما از ماهیت کار

.پژوهش می آید

شناخت رهیافت های 

مختلف بکاررفته در

تولید نظریه ها

وها تحلیل روش ها ، نظریه

منطق تبیین علمی 

علم ؛ روشفلسفه

شناسی؛ 

2

قیم بطور مست-کاربردی

از دستاوردهای آن در 

.نیمزندگی استفاده می ک

تولید نظریه تبیین واقعیات (سیاست) علم  1

پدیده های ) واقعیات 

(سیاسی و اجتماعی 

0
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(فلسفه علم) پرسش های  روش شناسی 

ش ها چه ویژگی هایی تحقیق علمی از سایر انواع پژوه//  علم چیست؟1)
متمایز می سازد؟

ه و دانشمندان در مطالع// علم و نظریه های علمی چگونه پدیدار می شوند؟2)
بررسی طبیعت چه روش هایی را باید اتخاذ کنند؟

وانین و ق// آیا نظریه های علمی توانایی بازنمایی حقیقت پدیدارها را دارند؟ 3)
د؟اصول علمی از نظر شناسایی و معرفت بخشی چه مقام و موقعیتی دارن

که برای این// نحوه سنجش، مقایسه و ارزیابی نظریه های علمی چیست؟4)
یک تبیین علمی صحیح باشد، چه شرایطی باید احراز گردد؟



یک داستان بسازید

16



17

( approach)رهیافت 
نوع نگاه به موضوع؛

 (  طبیعی یا انسانی )پدیدارها شناخت خاص دید  و شیوه عرضه زاویه

پدیدارها در باره ماهیت و گزاره هایی  ارائه کننده مفروضات پیشینی

 گزاره هایی درباره شرایط امکان شناخت پدیدارهاو مفروضات پیشینیارائه کننده
 زیر پاسخ می دهدهای عام  به پرسش:

 پرسش هستی ) ؟ از چه سرشتی برخوردار است( طبیعت/کیهان) عالم
(شناسانه

 (پرسش معرفت شناسانه) آیا امکان شناخت پدیدارهای وجود دارد؟
فرق شناخت پدیده های طبیعی از انسانی چیست؟
روش مناسب برای شناخت پدیدارها چیست؟
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(method)روش
 فرآیند و گام های انجام دادن نظامند  تحلیل موضوع تحقیق شیوه، راه ،

 ؛ امر امر سیاسی) و مفروضات خاص را برای تحلیل یک موضوع تحقیق خاص عرضه مفاهیم
... (و گذشتهاجتماعی؛ منابع کمیاب؛ رویدادهای 

 (خاص ، معموال)  به یک حوزه علمی و  روش ( عام)علمی به چند حوزه اختصاص رهیافت

 ام؛ تحت تاثیر یک رهیافت عدید  و شیوه خاص شناخت یک موضوع پژوهشی ارائه زاویه
لوم بطور مثال رهیافت پساساختارگرایی و پست مدرنیسم ، در کل حوزه های دانش در ع

.اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد

 ر در حوزه مثابه یک روش پساساختارگرا، بیشتالکال و موفه به اما، روش تحلیل گفتمان
.علوم سیاسی بکار می رود

 پاسخ می دهدزیر پرسش های روش های مرتبط با دانش سیاسی، به:
 (هستی شناسی) چیست؟ امر سیاسی ماهیت
 ( معرفت شناسی)سیاسی  چیست؟ معرفت در مورد امور شرایط امکان کسب
 مفاهیم، فنون ، ابزارها و داده ها و شواهد مناسب برای تحلیل پدیده های سیاسی

چیست؟
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چه تفاوت هایی میان رهیافت و روش وجود دارد؟
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مقایسه رهیافت و روش

روش رهیافت

خاص؛ موضوع  اختصاص به یک حوزه علمی خاص کل حوزه علماش عام ؛ موضوع

کاربردی–فلسفی  کامال فلسفی

نظامند تر، دقیق تر  و جزئی نگر تر کلی

راه و فرآیند تا حدی گام به گام برای انجام یک
.پژوهش و حل یک مساله است

با حامل یک  زاویه دیدی برای مواجه شدن
.موضوع و مساله تحقیق  است

چیست؟سیاسی امر 

سوال اصلی

(  کیهان )عالم سرشت
چیست؟

سوال اصلی 
ن آیا شناخت امر سیاسی  ممک

؟است ؟ چگونه
آیا شناخت عالم ممکن

است؟ چگونه؟

روش مناسب برای شناخت امر
سیاسی چیست؟

روش مناسب برای 
شناخت عالم چیست؟



تعریف مفاهیم

نظریه، فرضیه، چارچوب نظری و چارچوب 
مفهومی
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نظریه و فرضیه 
نظریه:

استمرتبطهمبهگزاره هایوتعاریف(مفاهیم)سازه هاازمجموعه اینظریهیک
پدیده هانیبیپیشوتبیینهدفبامتغیرها،بینروابطساختنمشخصطریقازکه

.می کندارائهپدیده هاازیافته اینظامدید

نظریهعناصر:
موضوع
پرسشومساله
متغیرهاومفاهیم
متغیرهاومفاهیممیانرابطهنوعیبینیپیش
رابطهاینمورددرگزارهیاحکمصدور

ازعهمجمومیاندرمندنظامرابطهنوعیوجودبینیپیش:یعنینظریهتولید
.معتبرهایدادهباآناثباتومتغیرها

روابطود،باشمیتحقیقپرسشبهاحتمالیپاسخفرضیه:فرضیهازنظریهفرق
،اثباتازقبلنظریهیک.کندمیبینیپیشمفاهیمازایمجموعهمیانراخاصی
.استفرضیه
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فرضیه ، چارچوب مفهومی و نظری
شودمیساختهتحقیقفرضیهوسوالازپشتیبانیبرایمفهومیونظریچارچوب.

مفهومیچارچوب:
استپدیدهیکتوصیفبرایشدهتعریفمتغیرهایومفاهیمازمجموعه.
استتوصیفیماهیتدارایهایفرضیهوهاسوالازپشتیبانیبرایمناسب.

نظریچارچوب:
حاملذا،ل.کندمیبینیپیشنیزمفاهیممیانراایرابطهکهاستشدهتعریفمتغیرهایومفاهیممجموعه

.ستاپژوهشموردپدیدهمورددراحکامی
استعلیماهیتدارایهایفرضیهوهاسوالازپشتیبانیبرایمناسب.
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مقایسه چارچوب مفهومی و نظری با نظریه

نظریه نظریچارچوب چارچوب مفهومی

(تحقیقبرونداد) پسینی  (تحقیقدرونداد) پیشینی  (تحقیقدرونداد) پیشینی 

دستاورد پژوهش انجام پژوهشابزار انجام پژوهشابزار

نظامند

با نسترکیب نظریه های بعضا نامتجا
زاره نسبی میان مفاهیم و گ؛پیوند هم 
از وجود پیوند میان عناصر نظری) ها 

یک بعد در عین تعارض احتمالی 
(میان آنها ازابعاد دیگر

ی ضرورتحداقل پیوند میان مفاهیم؛
ود برای پیوستگی میان مفاهیم وج

.ندارد

)  رابطه اثبات شده میان پدیده ها
میان یک یا مجموعه ای از روابط 

(میان چند متغییر و مفهوم 

ه کاربرد جهت اثبات وجود یک رابط
یک یا مجموعه ای از) میان پدیده ها 

(و مفهومروابط میان چند متغیر
جهت توصیف پدیده هاکاربرد

.فرضیه اثبات شد است کاربرد جهت ساخت فرضیه  کاربرد جهت ساخت فرضیه
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فنون و ابزارها را تعریف کنید؟
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(technique and tools)فنون و ابزارها 
 ابزارها و فنون عبارتند از وسایلی که  :

 اطالعات مورد نیاز برای اثبات یا رد شاخص های فرضیه را جمع آوری یا تولید می
(گردآوری.)کنند

(تحلیل.) اطالعات جمع آوری شده را شرح داده و پرورش می دهند

 گردآوری اطالعات و روش های تحلیلی اطالعات مکمل یکدیگر هستندفنون و ابزارهای.

 برای استفاده از فنون و ابزارها، بیشتر نیازمند مهارت(skill )و توانایی(ability )هستیم  .

فنون و ابزارهای به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می شوند:
 بر داده های عددی و آماری استمبتنی فنون و ابزارهای کمی، برای پژوهش های.
فنون و ابزارهای کیفی، برای پژوهش های غیرآماری و غیرعددی است.

 دسته اول و  دسته دوم: فنون جمع آوری اطالعات
پرسش و بحث درباره موضوعات با افراد مورد نظر: مصاحبه ها
جمع آوری داده ها از طریق تماشا یا شرکت کردن در فعالیتها: مشاهدات
مکتوبجمع آوری اطالعات از طریق سؤاالت : پیمایش
تحقیقاستفاده از مواد مکتوب به عنوان مبنای : اسنادی
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(technique and tools)فنون و ابزارها 
فنون  تحلیل اطالعات

 (ویژه روش های کمی) هاتحلیل آماری داده
 (ویژه روش های کیفی) محتوا تحلیل

                ابزارهای گردآوری  و تحلیل اطالعات
 (مشاهده مستقیم)مشاهده راهنمای
 (مشاهده غیرمستقیم)مصاحبه پرسشنامه یا دستورالعمل
 (آماری/در تحقیق کمی ) فنون نمونه گیری
فنون نگارش، کدگذاری و استخراج پرسش ها و مقیاس ها
آمار توصیفی و تحلیل آماری داده ها
برنامه های کامپیوتری برای پردازش و تحلیل داده ها
بانک های اطالعاتی



رهیافت های جدید در علم سیاست

28
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نظریه های جدید

مقابلدرسنتینوبودن؛ومعاصر).داردوجودجدیدهاینظریهازمختلفعابیرت
(...وغیرعلمیمقابلدرعلمیغیرسنتی؛

مقابلدرمعلازگرایانهاثباتالگویتمایزقدیم،مقابلدرجدیدازمنظورمعینیکتابدر
.استگرایانهفرااثباتالگوی

دانشوعلمبهشناسانهروشوشناسانهشناختمبانیدرشناسیعلمالگویدواینتمایز
.استسیاسی

ارددتاکیدسیاستجملهازپدیدارهاازعلمیدرکبرگرایانهاثباتشناسیروش.

گراییفرااثبات:
استعملجریانبهمعطوفوانضمامیهایروشبهعالقمند.
استزدگیفلسفهوزدگیعلممخالف.
گراییاتاثبعلمیوتجربیرویکردمقابلدرگراییفراثباتدرتفسیریرویکردغلبه



اثبات گرایی و رفتارگرایی
(Positivism and behavioralism)

30
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پرسش های اصلی درس
اثبات گرایی

علم از منظر اثبات گرایی را تعریف کنید؟
گزاره های علمی چگونه تولید می شوند؟
اصول اثبات گرایی و فرآیند تولید علم را بیان کنید؟

ابطال گرایی
ابطال گرایی چیست؟
فرآیند تولید علم در ابطال گرایی چیست؟
اصل ابطال گرایی چه تمایزی از اصل تحقیق پذیری دارد؟
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(  یادآوری( ) science)تعریف علم 
علم گزارشی از جهان است؛ گزارشی درباره خصوصیات و ماهیت پدیده ها.

یک دانش علمی از دو عنصر تشکیل می شود:
موضوع
 روش

 معنای عام روش:
ابزار کسب دانش در معنای وسیع؛
واقعیتفرآیند عقالنی یا غیرعقالنی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیف
 مقصودابزار رسیدن به
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اثبات گرایی در علوم اجتماعی یعنی باور به اینکه
 م ، امری است که در مقایسه با خود علدرباره  واقعیتی ( عینی ) اثبات شده معرفت علم :  چیستی علم

(  طبیعت گرایی علمی) شود؛ خارجی شمرده می 

 قانون فراگیر/ یکنواختی طبیعت( : طبیعت)موضوع علم
بر وجود روابط ثابت ، همیشگی و همه گیر در میان کلیه پدیده ها؛ این روابط دایمی مبتنی

.  مکانیسم علی است

 وحدت روش علمی : علمی روش
 ؛ هستند( طبیعی و انسانی)روش های تجربی، تنها روش های علمی شناخت کلیه پدیده ها
 روش های طبیعت گرایانه به همه حوزه های معرفتی قابل کاربرد است؛

یکسانی موضوع و روش مطالعه در علوم تجربی و اجتماعی
 طبیعت : موضوع
تجربی: روش

 نگرش ابزاری: غایت علم
ستمعرفت به مثابه فن بوده، دارای کاربرد عملی برای بهبود شرایط زیست بشری ا .
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ویژگی های 

نظریه علمی

آغاز با  مشاهده  

مبتنی بر اصل 
استقراء

(inductive)

گزاره علمی 
رغی/عام)امرکلی

(شخصی

گزاره علمی 
عینی و رها از 

ارزش

گزاره علمی 
تحقیق پذیری

(principle of 
verification)

گزاره علمی 
ابطال پذیر 
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(Inductive/استقرایی)فرآیند تولید علم تجربی



ابطال گرایی

36
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پرسش های اصلی درس

ابطال گرایی
ابطال گرایی چیست؟
فرآیند تولید علم در ابطال گرایی چیست؟
اصل ابطال گرایی چه تمایزی از اصل تحقیق پذیری دارد؟
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ابطال گرایی

(رد مشاهده مستقیم پدیده ها.)مشاهده توسط نظریه هدایت می شود

 نظریه ها با حدس ها و گمان های نظری آغاز می گردد نه مشاهده.

حدس های نظری می بایست تحت آزمایش های دقیق و سخت قرار گیرند.

نظریه ها ناتوان و  ضعیف در آزمون ها  حذف و حدس های نظری جدید جایگزین می شود.

 کاذب / صادق » هستند نه « بدتر / بهتر» نظریه ها تنها».

 آنهاتاییدنظریه ها و تنها صدقرد امکان اثبات



39

فرآیند تولید علم در ابطال گرایی
فرآیند تولید علم

مسائل و بحران ها
 حدس ها نظری درباره  مسائل و بحران ها
 و خطاآزمایش : سنجش حدس ها
ابطال نظریه ها و پیشرفت علم

 نظریه خوب ، باید:
 باالاز دقت ، وضوح و قابلیت پیش بینی کنندگی.
  عنیینظریه های با ابطال پذیری بیشتر بهتر از نظریه هایی با ابطال پذیری کمتر:

 پذیرطال برگیرنده بیشترین اطالعات درباره عالم طبیعت و در نتیجه بسیار ابدر
عدم ابطال در بوته آزمایش های مکرر
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مقایسه ابطال گرایی و اصل تحقیق پذیری

 داستقراء گرایان هستنتقدم مشاهده بر نظریه و اصالت تجربه ابطال گرایان منتقد رویکرد.

اصل تحقیق پذیری  :
علم با مشاهده آغاز می شود.
تنها گزاره هایی که امکان سنجش تجربی مبتنی بر مشاهده دارند، معنادار هستند.
مالک و معیار تحقیق یا درستی آزمایی نظریه، تجربه است.

اصل ابطال گرایی  :
علم با حدس های نظری آغاز می شود، نه ادراکات حسی.
 جای جستجوی اثبات نظریه ها، بدنبال ابطال و کشف خطاهای آنها هستیمبه.
 هیچ نظریه ای را نمی توان بطور دائمی اثبات کرد؛
 نظریه ها، فرضیه هستند و همین گونه هم باقی می مانندهمه.
 هدف آزمایش شناخت نظریه های بهتر از بدتر است نه شناخت نظریه صادق از کاذب.
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رفتارگرایی و فرا رفتارگرایی
(behavioralism)
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پرسش های اصلی درس
 شیوه های استدالل را با رجوع به اینترنت شناسایی کنید؟انواع

رفتارگرایی
رفتارگرایی را تعریف کنید؟
؟اصول رفتارگرایی توضیح دهید
ویژگی ها و موضوعات تحلیل سیاسی رفتاری چیست؟
نقاط قوت و ضعف رفتارگرایی چیست؟
اصول فرارفتارگرایی کدامند؟
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چیستی رفتار گرایی
 علمی کردن تحلیل رفتار سیاسی پروژه = سیاست گرایی در اثبات

 به نظریه ای تجربی درباره سیاست دستیابی هدف

سوال اصلی:
پذیرند آیا رفتارهای سیاسی تصادفی و اقتضایی اند یا آن قدر قاعده مند و نظم

که بتوان آن ها را با روش های علمی سنجید؟ 

 امور مشاهده پذیر سیاسی: موضوعات قابل تحلیل
یل مشارکت های سیاسی توده ها؛ تظاهرات، اعتصابات و حتی شورش ها؛ تحل

....رفتار رهبران ؛ و
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ویژگی های رفتارگرایی
 رفتارگرایان معتقدند که:

هر پدیده ای را می توان بعنوان معلول یک علت بیرونی دانست.
 به پدیده های قابل مشاهده یعنی رفتار فردی یا گروهی و نه نهادها و ساختارها  می

.پردازند
به دنبال علت رفتار بوده، به سازوکارهای ذهنی باور ندارند.
توضیح رفتار بایستی به شیوه تجربی آزمون پذیر باشد.
برتمایز میان رفتار از کنش استوار است.

تمایز  رفتار از کنش :
به یک یک پدیده طبیعی انگاشته می شود که چیزی جز واکنش نسبت“ رفتار عمدتا

.محرک بیرونی نیست
منشاء رفتار عاملی بیرونی است و از خودآگاهی آغاز نمی شود .
 و نیت در رفتار آدمی جایی نداردقصد .
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اصول رفتارگرایی
در رفتارهای سیاسی همشکلی وجود دارد و می توان قواعد آن را کشف کرد ؛: قاعده مندی

ه ها را با ارجاع بهترین شیوه آن است که نظری. میزان اعتبار تعمیم ها، باید بررسی شود: تحقیق پذیری
به خود این رفتارها بسنجیم ؛

از یکدیگر هستند؛شدنی ارزیابی اخالقی و تبیین تجربی، دو مقوله جدا : ارزش ها

 ت و باید از دقت در ثبت و بیان یافته ها تحقیق، مستلزم اندازه گیری و کمیت سازی اس: کیمت سازی
.آن استفاده کرد

منظوراستفاده از فنون گردآوری و تفسیر داده ها است:تکنیک ها.

 داشته باشند و پژوهش باید نظام مند باشد؛ یعنی نظریه و پژوهش باید پیوستگی نزدیکی: مندی نظام
عتناء به پژوهش فاقد نظریه ، خام اندیشانه ، و نظریه بی ا. خود آن ها جزئی از هیأت منسجم دانش باشند

.داده ها، پوچ است

 علوم خالص(Pure science :) کاربرد دانش در مطالعات سیاسی ، یک اقدام علمی و در عین حال
و دانش ما بر البته به طور منطقی ، تقدم با تبیین رفتارهای سیاسی است. تالشی برای فهم نظری است

.گیردمبنای حل مسائل فوری جامعه شکل می 
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نقد رفتار گرایی
 کشاند"ی امر  بیرون"عینیت گرایی ، نظریه پردازان رفتار گرا را به سوی نوعی مطلق کردن.

است؛از هر گونه عنصر و گرایش اخالقی انسان گرایانه ، فایده طلبانه و عمل گرایانه تهی

ی ، محیط به تاکید بر مولفه محیط و علت گرایی رفتارگرایان  سبب شد، غیر از اراده های انسان
.عنوان عامل تعیین کننده رفتار تلقی شود

وع تجربه تاکید بر عوامل محیطی باعث می شود، رفتار انسان ها به طور بی واسطه براساس ن
.شان در برخورد با محیط تعیین  شود

تار فرد با کنترل عوامل محیطی می توان رابطه انسان و محیط ، و مناسبات اجتماعی و نحوه رف
را اصالح کرد؛ باعث ایجاد اندیشه مهندسی اجتماعی و توسعه برنامه ریزی شده است ؛

تأکید بر مولفه محیط ، به محدود سازی کارگزاری انسانی می انجامد؛

پروژه مطالعه علمی سیاست ، پروژه کنترل علمی جامعه به وسیله سیاست است  .
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نقد رفتارگرایی
می درک معنایی است که انسان ها به عمل خود نسبت"هدف مطالعات اجتماعی اساسا

ی سوژه  ها دهند، نه تبیین رفتاری که پژوهشگر برای آن عینیتی مستقل از دنیای ذهن
.قائل شده است

گرایش به متغیرهای مشاهده پذیر و کمی دارد؛

به علت تاکید بیش  از حد به کمیت، فاقد توجیه و پشتوانه نظری است.

 ارد؛د( قدرت سیاسی با تصمیم گیری مترادف است ) برداشتی تنگ از سیاست
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اصول فرارفتارگرایی
تن گوهر نمی توان متون تحقیق را ، به بهای نادیده گرف. گوهر امور بر فن مقدم است

.موضوع ، گسترش داد
علوم رفتاری، گرفتار یک ایدئولوژی پنهان محافظه کارانه تجربی اند.
ا واقعیت انتزاعی است و نسبتی ب"شیوه تحقیق رفتاری ، برخالف ادعای خود، کامال

.ندارد و درباره بسیاری از مسائل اساسی جامعه اغلب سکوت می کند
انی مسئولیت روشنفکری ، چنین حکم می کند که مدافع ارزش های تمدنی و انس

یکی پیدا باشیم و مباحث سیاسی بدون در نظر گرفتن این مسائل ، فقط جنبه تکن
.خواهند کرد

مسائل سیاسی فقط جنبه نظری ندارند، بلکه با عمل نیز ارتباط دارد.
انشگاه وقتی یک روشنفکر یا فرد دانشگاهی مسئول شناخته می شود، سازمان یا د

.محل خدمت وی نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند
ماعی بودفرا رفتار گرایی خواهان توجه بیشتر علم سیاست به مسائل سیاسی و اجت.
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انواع استدالل
نتیجه را ه فرآیند کار با دانش ، حقایق و استراتژی های حل مساله برای رسیدن ب: تعریف استدالل

.استدالل یا استنتاج گویند

انواع  :
1  استدالل استقراییInductive Reasoning))
2 استدالل استنباطی(Deductive Reasoning ( ) اصول موضوعهPostulate / اصول متعارف

axiom)
3استدالل معکوس یا انتزاعی(Abductive Reasoning))
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پرسش های اصلی درس هفته بعد

  را ( روش ارسطویی؛ نظام سازی قیاسی فیثاغوری؛ نظریه جزء الیتجزی) انواع روش های تحلیل هستی
(منبع اینترنت و کتاب جان الزی) توضیح دهید؟ 

 اصول موضوعه تعریف مفهومPostulates»  »   اصول متعارف وAxioms»»

پارادایم
پارادایم چیست؟
مفاهیم سا زنده رهیافت پارادایمی چیست؟
فرآیند و نحوه تحول نظریه های علمی چگونه است؟



52

مقایسه اصول متعارفه و اصول موضوعه 

(Postulate)اصول موضوعه (Axioms)اصول متعارفه 

فرضی است که استدالل کننده خواهان پذیرش
.آنها از طرف متقابل است

.قضایای مبدء برهان است

.قضایایی است که نقطه آغاز پژوهش است
اشته اثبات ناپذیر و باید بالضروره به آنها باور د

.باشیم
آنچنان قطعی نیست که اصول متعارف 

َ(Axiomatic )تلقی گردد.
.حقایق بنیادین هستند

ه می صادق فرض شده و بدون اثبات به کار گرفت
.شود

بل به دو دسته مشترک میان علوم و خاص علوم قا
.تقسیم است

اصول موضوعه مفروضات نظی و ضروری : کانت
فرض وجود خدا، : برای عقل عملی است مانند

.آزادی و جهان دیگر

و اصل( کل از جزء بزرگتر است)اصل کل و جزء 
ا دو مقدار مساوى با یک مقدار، مساوى ب)مساوات 

ر در هندسه و اصل امتناع تناقض د( یکدیگرند
فلسفه



53

ظریهمقایسه الگوهای مختلف نگرش به هستی و ساخت ن

جُزء الیتَجَزْی سینظام سیاسی قیا فیثاغوریان
تجربه گرایی 

ارسطویی شاخص ها

بود یا » شناخت
(noumenon)نومن

نمود یا » در مقابل «  
فنومن  

(Phenomenon)»

پدیدارها تقلید و 
انعکاسی از جهان 

واقعی
نظم معقول بنیادین تغییر و دگرگونی   علمموضوع

توجه به ذرات خرد 
به مشاهده ناپذیر

عنوان اساسی هستی

دارای نظم جهان
هندسی و منطقی

دارای نظم جهان
ریاضی

جهان به مثابه داده ها
حسیی

مرکب از مواد جهان
اتم )ریز 

؛ماتریالیست(ها

اصلی ، جهان جهان
(ایده آلیست)صورت 

از ماده و جهان مرکب
صورت
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ظریهمقایسه الگوهای مختلف نگرش به هستی و ساخت ن

جُزء الیتَجَزْی سینظام سیاسی قیا فیثاغوریان
تجربه گرایی 

ارسطویی شاخص ها

غیر تجربی یغیرتجربی و غیرحس تجربی روش

قیاسی قیاس قیاسی قیاسی-استقرائی 

ر نگرش ساختمان نگ
به علم به کلیاتتوجه توجه به جزئیات

توجه به علت صوری

توجه به علل 
:  چهارگانه

فاعلی،مادی، صوری و 
غایی

بر اصول مبتنی
متعارف

دسه مبتنی بر دانش هن
و ریاضیات

مبتنی بر اصول 
متعارفه
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ظریهمقایسه الگوهای مختلف نگرش به هستی و ساخت ن

جُزء الیتَجَزْی سینظام سیاسی قیا فیثاغوریان
تجربه گرایی 

ارسطویی شاخص ها

کلی و شناخت نظم
مشاهده ناپذیر میان 

چیزها

ضروریشناخت روابط
میان پدیده ها غایت

ضیه فرچه نسبتی میان
های مبتنی بر 

ریاضیات از عالم و 
د واقعیت تجربی وجو

دارد؟



(Paradigm)پارادایم : به مثابه ساختار نظریه 

Thomas)تامس کوهن Kuhn)
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پرسش های اصلی درس

پارادایم کوهن
پارادایم چیست؟
مفاهیم سا زنده رهیافت پارادایمی چیست؟
فرآیند و نحوه تحول نظریه های علمی چگونه است؟
مالک عمومی شدن و هژمونی نظریه های علمی بر جامعه علمی چه چیزی است؟

پارادایم و سیاست
آیا دانش سیاسی از پارادایم واحد برخوردار است؟
دریافت رفتارگرایان از نسبت سیاست و پارادایم چیست؟
برداشت شلدون ولین از پارادایم چه تفاوتی با برداشت تامس کوهن دارد؟

 پارادایم و سازه انگاری(constructivism)
سازه انگاری را تعریف کنید؟
رهیافت سازه انگارانه به علم را توضیح دهید؟



58

چارچوب نظریه پارادایم کوهن
 ی ؛با شواهد تاریخ( استقراء گرایی و ابطال گرایی ) دریافت های سنتی از علم تقابل

برخالف اثبات گرایان، بر عوامل جامعه شناختی تاکید دارد.

ویژگی های نظریه پارادایم
 نگاه ساختارگرایانه به علم: 1ویژگی
ویژگی های جامعه شناختی جوامع علمی در تولیدعلم موثر است: 2ویژگی.
زینی پیشرفت علمی محصول انقالب علمی یعنی طرد و رد یک ساختار نظری و جایگ:  3ویژگی

. آن با ساختار نظری متفاوت دیگر است
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پارادایم
 را هدایت می کندها که پژوهش مابعدالطبیعی بسیاری کلی پارادایم، اصول.
 در را آنها مفروضات کلی نظری و وقوانین و فنون کاربرد آنها که اعضای جامعه علمی

.تحقیقات بکار می گیرند
 مجاز از غیرمجاز، علم از غیر علم استمعیارهای کار و پژوهش پارادایم.
 کمک می کندسنت علم  عادی به تاسیس ، حفظ و استمرار یک.
 زیادی مسائل قابل پژوهش در آن موجود باشدتعداد.
پارادایم همواره نادقیق و تعریف ناپذیرند.



60

تصویر کوهن از چرخه پدیدار شدن علم

حاکمیت یک 
پارادایم علمی

علم عادیتولید 
براساس 

پارادایم حاکم

بحران علم 
عادی

ن زیر سوال رفت
پارادایم حاکم  

جامعه علمی در 
و ورود به مرحله

پیش علم

و انقالب علمی 
پدیدار شدن 
پارادایم جدید

تولید علم عادی
جدید
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علم عادی و بحران علم

علم عادی  :
لم پژوهشگران درون یک پارادایم ، خواه مکانیک باشد یا شیمی مشغول امری هستند که ع

.عادی خوانده می شود
علم عادی، فعالیت حل المعمایی که با قواعد پارادایم هدایت و نظارت می شود  .
شناخت دانشمند علم عادی نسبت به پارادایم غیرانتقادی و ضمنی است و نه صریح؛
تنها در صورت ظهور یک پارادایم رقیب است، خودآگاهی انتقادی نسبت به چارچوب های

.  سازنده یک پارادایم مسلط ظهور می کند

 ها و استثناء هابحران علم عادی و خالف قاعده
 اتوانی توفیق در حل یک معما به منزله ناکامی و ناتوانی آن دانشمند تلقی خواهد شد نه نعدم

.پارادایم
 شدهند تلقی خواخالف قاعده معماها و مشکالتی که در قبال حل خود سرسختی کنند به منزله.

زمانی خالف قاعده ها جدی تلقی می شوند که:
نسبت به بعضی نیازهای ضروری و فوری اجتماعی مهم به نظر آیند.
تعداد خالف قاعده ها نیز عامل مهم دیگری برای ایجاد بحران در یک پارادایم است.
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بحران پارادایم حاکم و  ورود به پیش علم

دانشمندان عادی سرگرم مباحثات فلسفی و مابعدالطبیعی می شوند.
 شودبرای حل مساله به طور فزاینده ای متوجه بنیادها می تالش.
 تعیین شده برای حل مسائل ، بتدریج سست می گرددقواعد.
 بحران زمانی شدید می شود که پارادایم رقیبی ظهور کندوخامت.
 دانندهای رقیب سئواالت متفاوتی را مجاز یا معنادار می پارادایم.

 علم پدیدار شدن پارادایم های رقیب و ورود به مرحله پیش  :
 علم؛پیش ویژگی ممیز اختالف همه جانبه و مناقشه مداوم روی اصول
 ؛انجام پژوهش های پیچیده و مفصل غیرممکن شدن
 برای تولید یک پارادایم علمی جدید  های پراکنده و گوناگونی شروع فعالیت
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(Paradigm Shift)و گذار به پارادایم جدید ( Scientific Revolutions)انقالب علمی 

 علمی؛جدید توسط جامعهانقالب علمی عبارت است از طرد یک پارادایم و قبول پارادایمی

روانشناختی و جامعه شناختی: دالیل حمایت از تغییر پارادایم
 ائل تصمیم هر دانشمندی منوط است به اولویتی که وی برای عوامل مختلف ق: دلیل اول

... .دینی ، نیاز اجتماعی ، سادگی و : است 
 دارد؛ الزام آوری برای ارجحیت یک پارادایم بر دیگری وجود ن“ هیچ اثبات منطقا: دلیل دوم

.  قیاس ناپذیرندپارادایم ها 
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پرسش های اصلی درس

 و سیاستپارادایم
آیا دانش سیاسی از پارادایم واحد برخوردار است؟
دریافت رفتارگرایان از نسبت سیاست و پارادایم چیست؟
برداشت شلدون ولین از پارادایم چه تفاوتی با برداشت تامس کوهن دارد؟
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این مفاهیم را تعریف و مقایسه کنید؟
..(.تعریف،اصول،شخصیت ها، تفاوت ها و تشابه ها، گونه ها و ) 

ساختار گرایی(structuralism)

 پساساختارگرایی(Poststructuralism)

پست مدرنیسم(Post modernism)
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ساختار گرایی، پساساختارگرایی و پست
مدرنیسم 
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ساختارگرایی
(Structuralism)
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پرسش های اصلی درس

ساختار گرایی(structuralism ) و پساساختارگرایی  (
Poststructuralism )را تعریف کنید؟

 چه تعریفی از علم عرضه می کنند؟ساختارگرایان

شباهت و تفاوت ساختارگرایی را از اثبات گرایی مشخص کنید؟

ساختارگرایی از چه انواعی برخوردار است؟ توضیح دهید.

دریافت زبانی از ساختارگرایی را توضیح دهید؟

ساختارگرایان چه برداشتی از سیاست دارند؟

ساختار گرایی(structuralism ) پساساختارگرایی از (Poststructuralism ) چه
تفاوتی دارد؟
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ساختارگرایی
 1980و افول 1950آغاز از دهه
 رت و مارکس، فروید، سوسور، اشتراوس، یاکوبسن، ژاک الکان، روالن با: نظریه پردازان...
ریشه گرفته از نگرش های طبیعت گرایانه و علوم تجربی مانند زیست شناسی
تعریف ساختار

ظاام دارناد، ساختار نظامی است متشکل از اجزایی که رابطه ای همبسته با یکدیگر و باا کال ن
وجاب یعنی اجزاء به کل و کل به اجزاء سازنده وابسته اند، چنان که اختالل در عمل یک جز، م

.اختالل در کارکرد کل نظام می شود
 های منسجمی هستند که بر کل زندگی انسان مسلط هستندنظام.
و ثابت و تغییر زبان به مثابه ساختار، شبکه ای از نشانه هاست که به یکدیگر معنا می بخشند

.ناپذیرند
پدیده ها را می گویندمشخصه های اجتماعی غیرفردی.
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ویژگی های رهیافت ساختار گرایی
 گراستکل
کل ، بیش تر از از اجزاء است.
روابط میان عناصر از خود عناصر مهم تر هستند.
در پس واقعیت مشهود است.
خودتنظیم و مستقل است.
قیاس ناپذیر است.
فهم ساختار یعنی فهم منطق درونی آن ؛ مناسبات حاکم بر میان عناصر مختلف
 بی اهمیت شدن مولف، متن منفرد، خواننده

 زماناهمیت شدن تاریخ و ساختارها ایستا و ثابت هستند؛ بی
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انواع 

ساختارگرایی

علَی در مقابل 
غیرعلی

زبانی در مقابل 
غیرزبانی
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ها
اد

 نه
ی،

اع
تم

اج
ط 

واب
  ر

ش،
 نق

د،
فر

ت 
سب

ن

نهاد دین

نهاد اقتصاد نهاد علم

نهاد خانواده

فرد

)  نقش 
(فرزندی

)  نقش 
کارمند

)

نقش
دانشجو)

)

نقش
( مرید/ پیرو)

روابط 
اجتماعی 
خانوادگی

روابط 
اجتماعی  
دانشگاهی

روابط 
اجتماعی 

شغلی

روابط 
اجتماعی  

دینی  
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ساختارگرایی

و زبان

زبان= ذهن 

ساختار= زبان 

زبان، 
سیستمی 

خودکفاست

زبان امر 
و اجتماعی

غیر فردی 
است

معنا محصول 
.نظام ا ست

رابطه دال و 
مدلول قرار 

دادی

رابطه و تفاوت، 
اصول سامان 
بخش معنا و 

زبان
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ساختارگرایی

و سیاست

شناخت ژرف  
ساخت های 

موثر بر 
سیاست به صدق و 

کذب سخن 
سیاسی کار 

.ندارد

فهم نحوه 
ساخته شدن 

قواعد 
ساختاری

توجه به کلیت 
رویدادهای 

سیاسی 

جانشینی 
ایدئولوژی به 
جای اندیشه

ایدئولوژی و 
طبیعی سازی 

واقعیت 
اجتماعی

به جای تحلیل 
مفاهیم به 

کاربرد مفاهیم 
توجه دارد
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علم از منظر ساختارگرایی
موضوع علم در رهیافت ساختارگرایی، شناخت کل ها است.
دنبال امور ثابت فراتر از آشفتگی و چندگانگی در جهان هستند.
در میان پدیده های منفرد است« نظامندی» جستجوی ،شرط علمی بودن نظریه ها.
به صدق و کذب اهمیت نمی دهد.
میان واقعیت و ذهن تمایزی قائل نیستند.
تعریف علم در رهیافت ساختارگرایی:

علم جدید مجموعه ای از پدیده ها را بررسی می کند، آن را به صاورت انباوهی
یفاه وظ. از مواد در نظر نمی گیرد، بلکه آن را یک کل ساختاری فرض مای کناد

.شناخت قوانین حاکم بر این سیستم است... اصلی علم 
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مقایسه ساختارگرایی و اثبات گرایی

تفاوت تشابه

ذره باورانه و مکانیکیمخالف نگرش به هدف علمی کردن سیاستپایبند

ی وجه غیرتجرب) علم دارای جنبه نظری و برهانی 
(علم باور به تجربه گرایی

طرفدار وحدت روش علمی
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پست مدرنیسم
(Structuralism)
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پرسش های اصلی درس

پست مدرنیسم چیست؟

پست مدرنیسم چه پیامدهای فکری و فلسفی به بارآورده است؟

چه نسبتی میان پست مدرنیسم و پساساختارگرایی وجود د ارد؟

فت؟آیا در چارچوب پست مدرنیسم می توان از سیاست و اندیشه سیاسی سخن گ

 ؟ در اندیشه پست مدرنیستی چه جایگاهی دارد« به رسمیت شناختن» مفهوم
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کلیات
 1960آغاز از دهه
محصول توجه روشنفکران دانشگاهی به مسائل عمومی جامعه
 هایدگر، نیچه، سوسور، فروید و : سرچشمه در نظریات...
ناتوانی های نظری ساختارگرایی عامل ظهور پساساختارگرایی و پست مدرنیسم
پسا ساختارگرایی مقدمه و وجه فلسفی پست مدرنیسم
 (و دانشپیوند قدرت/جامعه دانش محور)پست مدرنیسم نظریه اجتماعی جامعه فراصنعتی
تردید و شکاکیت در  اعتبار مدرنیته: ایده اصلی
 (در برابر کالن)عملگرا و طرفدار نظریه پردازی سیاسی خرد
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تعریف پست مدرنیسم

4تعریف برای پست مدرنیسم ذکر شده  است:
الن استپدیده اجتماعی که محصول شکاکیت، تردید ها و دوگانگی ها نسبت به روایت های ک.
منطق فرهنگی سرمایه د اری متاخر است.
ه سیاسای نوعی اخالقیات جدید گفت و شنودی و تالشی برای دست یابی به اشکال جدیاد مفاهما

.معرفی  می کنند
یک تفکر انتقادی است که به طور ریشه ای تفکر و عقالنیت غربی را نقد می کند.

انواع پست مدرنیسم عبارت است از:
 تمایل به مشارکت سیاسی: خوشبین
 اسایس فقادان امکاان ت) قدرت و طرفادار هایچ انگااری سیاسای تمایل به کناره جویی از : بدبین

(نسبیت گرایی و نفی آرمان ها/ اصول سیاسی 
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نفی فراروایت ها: ویژگی ها

در « هاییروایت های بزرگ درباره ر»یا « فراروایتها»انتقاد به چیزی است که لیوتار آنرا 1.
.مدرنیته نام نهاده است

ل بوده و فراگیر به امحاء دیگر روایت ها متمای( یونیورسال)این روایت های جهانشمول 2.
وع و و در نتیجه منجر به پیروزی اجماع، یکنواختی، و خرد علمی بر کشمکش، تن

.شکل های مختلف دانش می گردد

ایی لیوتار جهان شمولی فراروایت ها را زیر سئوال برده بر احترام و تحمل آن روایت ه3.
.که خارج از چارچوب دانش مدرن هستند تاکید دارد
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عینیتنفی : ویژگی ها

– anti)موضوع بنیادستیز 1. foundationalist )ریچارد رورتی، عمل گرایی آمریکایی است  .
:کهنظریه رورتی در مورد تاریخ فلسفه و نظریه سیاسی غرب در پی نشان دادن آن است

د،اوالً هیچ گونه دیدگاه عینی وجود ندارد که حقیقت دانش در مورد جهان را تضمین نمای2.

ی در حقیقت ثانیاً پروژه های فلسفی از افالطون گرفته تا امانوئل کانت و سپس  هابرماس، همگ3.
.  چنین هدفی تالش نموده اند

ایشان در بنابراین،. اندیشه این متفکران ، جستجو برای دنیای واقعی، را در خود مفروض دارد4.
 mental)یا بازنمایی ذهنی ( Mind)تالش برای داشتن یک نظریه مخصوص در مورد ذهن 

representtationms )برای توجیه ادعاهای علمی درباره امر واقع هستند.

نکار و این دسته از متفکران ، تاریخی بودن یا ویژگی متحول شونده دانش و باورهای ما را ا5.
آنها تصور می نماید که هر فرد می تواند به راحتی از نسبت ها و رفتارهایی که ما جزیی از

.دست یابدگذارد و به یک نظریه کامالً متمایز درباره فرآیندهای سیاسی« قدم بیرون»هستیم 
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ستیزیجوهر : ویژگی ها
ی و تثبیت دریدا از متافیزیک غربی نشان دهنده غیرممکن بودن تعیین ذات اشیاء و قطعانتقاد 1.

. کردن کامل هویت کلمات و موضوعات است

هر و ذات تالش برای تعیین جو)نظر دریدا، حرکت برای انسداد متون و استدالالت فلسفی به 2.
. اغلب به شکست منجر می شود( شیء

در بدین علت است که ابهامات و اموری که نمی توان در مورد آنها تصمیم قطعی گرفتاین 3.
.مقابل تثبیت نهایی مقاومت و تمایزات قطعی را مبهم و نامشخص می کنند

ارد چنین تاکید د« بازی تفاوت ها»هویت در مقابل ابهام و جوهرگرا، بر دریدا  در مخالفت باتفکر 4.
. استدالل می کند که هیچگونه انسداد یا تثبیت طبیعی معانی وجود ندارد

دست تفاوت ها ب( جداسازی)ابهام و مستثنی نمودن عامدانه تنها می تواند از طریق انکار هویت 5.
.  آید

انکارها و جداسازی ها در هویت ها در می آمیزند و از کامل شدن آنها جلوگیری دریدا، این 6.
.می نمایند و در نتیجه اغلب، تهدیدی برای واژگون سازی آنها هستند
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زبانی معناخصلت : ویژگی ها
پایه نظری چنین مفهوم سازی از گفتمان از نظرات فردیناند دوسوسور، زبانشناس 1.

.  ساختارگرای سوئیسی، مشتق شده است

ه هویت چنین استدالل می نماید که زبان عبارتست از سیستم تفاوت های رسمی کسوسور 2.
طه ای صراحتاً راب( مدلول)و مفهوم ( دال)رابطه کلمه . کلمات درون آن کامالً رابطه ای می باشد

.رسمی و ساختاری است

ه مفاهیمی که کلمات تعلق خاصی ب. بعبارت دیگر، این رابطه یک رابطه طبیعی و ذاتی نیست3.
اقع مدولشان است ندارند و همچنین دارای هیچ گونه اشتراکی با آن چیزهایی که در جهان و

.می نامد« دلبخواهی بودن نشانه ها»سوسور این را . نشان می دهند نیست

د که ما نشانه ها بعنوان واحدهای داللت عمل می نماید زیرا آنها جزئی از سیستم زبانی هستن4.
ه ارجاعی این مفهوم سازی رابطه ای از زبان، در تقابل آشکار با نظری.مورد استفاده قرار می دهیم

.معنا که در آن کلمات موضوعاتی خاص را در جهان مشخص می سازند قرار دارد
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پست 

مدرنیسم  و 

زبان

منتقد نگرش 
ه ساختارگرایان

به زبان واسازی 
تاکید/ ساختارها

بر تغییر به جای 
تداوم

یر تاکید بر تغی
و بازی گونگی 

روابط انسانی

نفی ذهنیت 
استعالیی

تاکید بر 
کیفیت کاربرد 

زبان

ساختارگشوده 
زبان و 

شناوری معنا

فرآیند پایان 
ناپذیر 

معنایابی متن
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پست 

مدرنیسم  و 

فلسفه

وظیفه فلسفه 
تفسیر نه 

کشف حقیقت
فلسفه گرفتار

چارچوب های 
فرهنگی

پدیدار شدن حاد 
واقعیت و عدم 
امکان شناخت 

واقعیت

نفی امکان 
فهم گوهر 

امور

پایان شناخت 
و نفی امکان 
شناخت عینی 

واقعیت یک 
سازه ذهنی

نفی فراروایت
ها و اصالت 
چشم انداز
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پست مدرنیسم به سیاستنگرش


بدبین

پیوند سیاست با امور گذرا و زندگی •
روزمره

همه باورها و عقاید سیاسی شکننده و •
اقتضائی

یاسیفقدان اصول سیاسی ثابت و عقالنی  س•

فقدان یقین سیاسی•

کاهش مشارکت در زندگی عمومی و •
توسعه فردگرایی انزواجویانه

پایان سیاست و امکان اندیشیدن و •
جستجوی اهداف مشترک و امر جمعی

خوشبین

رهنگ و رشد نظریه پست مدرنیستی در بستر ف•
اخالق مدنی مدرن

اهمیت دادن پست مدرن ها به مسائل حاد •
سیاسی 

دموکراسی مقبول ترین شکل حکومت می •
.باشد

فاهم دستیابی به اجتماع سیاسی، مستلزم ت•
.فلسفی نیست

فرهنگ سیاسی منسجم و دموکراتیک مانع•
(نه عقالنیت مدرن) تفرقه سیاسی 

ی پذیرش بازی دموکراتیک مانع خرد ستیز•
سیاسی 
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پست مدرنیسم  و

به رسمیت 

شناختن دیگری

اجازه سخن گفتن 
به حاشیه

دفاع از چند 
صدایی و خرده 

روایت ها

رد تمامیت 
خواهی و اقتدار 

گرایی

دفاع از تفاوت و 
حذف دیگری

دفاع از مدل 
کثرت گرایانه 
دموکراسی و 

گفتگو

عالقمند به 
مباحث زنان، 
محیط زیست، 

...اقتصاد و 
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گفتمان
(  باتاکید بر مدل الکال و موف) 
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پرسش های اصلی درس

گفتمان را تعریف کنید؟

مفروضات سازنده نظریه گفتمان چیست؟

 ال و استی» ، « فردیت و عاملیت» ، « ضدیت» ، « مفصل بندی» ، « دال و مدلول» مفاهیم
چه جایگاهی در نظریه گفتمان الکال و موف دارند؟« هژمونی 

گفتمان ها چگونه زوال می یابند؟

فرآیند تحلیل گفتمان چیست؟
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کلیات
 ی دارددر نظریه و فلسفه فرامدرنیستنظریه گفتمان الکالئو و موفه ریشه.

مارکسیسم مبنای اندیشه اجتماعی را برای این نظریه فراهم می کند .

ا زبان شناسی ساخت گرای سوسور نظریه معنای مورد نیاز این دیدگاه پس
. ساخت گرایانه را در اختیار قرار می دهد
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گفتمان

ار کلیت ساخت

دهی شده

حاصل عمل 

مفصل بندی

شکل دهنده 

ا به تصورات م

از جهان

معنا و فهم، 

گفتمانی

جهان 

اجتماعی را 

می سازد
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مفروضات

نفی 
فراروایت ها

یبنیاد ستیز

جوهرستیزی
خصلت رابطه

ای  معنا

خصلت 
رابطه ای 

هویت
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مفروضات نظریه گفتمان

نفی فراروایت ها
 نفی وجود گزارش های عام و جهان شمول از پدیدارها
 روایت رهایی در مدرنیته؛ روایت مارکسیسم از نظم عادالنه: مثال

بنیاد ستیزی
 وجود دو عرصه واقعیت و فکر، و تطابق فکر با واقعیتعینیت ؛ رد نفی
 بودن خود، زبان و جامعه( اقتضائی ) تاریخی و حدوثی
 زبان ها، جوامع و بشریت همان چیزی هستند که شده اند و اشیایی ابدی و

.غیرقابل تغییر نیستند

جوهرستیزی
لمات و غیرممکن بودن تعیین ذات اشیاء و قطعی و تثبیت کردن کامل هویت ک

موضوعات
انسداد و تثبیت طبیعی معنا وجود ندارد.
هویت تنها با انکار عامدانه ابهام و مستثنی نمودن تفاوت ها بدست آید.
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مفروضات نظریه گفتمان
خصلت رابطه ای معنا

امال زبان عبارتست از سیستم تفاوت های رسمی که هویت کلمات درون آن ک
. رابطه ای می باشد

رابطه دال و مدلول طبیعی و ذاتی نیست.
که در مخالفت با نظریه ارجاعی معنا؛ کلمات هیچ گونه اشتراکی با آن چیزهایی

.جهان واقع نشان می دهند، ندارند

 هویتخصلت رابطه ای
ه معنای اجتماعی کلمات، کالم ها، کنش ها و نهادهای همگی در ارتباط با زمین

.کلی ای که جزئی از آن هستند، درک می شود
باط با هر معنا در ارتباط با رفتار کلی ای که در حال وقوع است و هر رفتار در ارت

.یک گفتمان خاص فهمیده می شود
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مفاهیم 

سازنده

) دال 

مرکزی و 

(شناور

مفصل بندی

ضدیت و 

تفاوت

هژمونی و 

ناتثبیت  مع

فردیت و 

عاملیت
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فرآیند تحلیل گفتمان

معانی، تحلیل گر گفتمان به بررسی راه هایی می پردازد که در آن ساختارهای1.
.نحوه خاصی از عمل را ممکن می سازد

ه سعی در درک چگونگی تولید، کارکرد و تحول گفتمان هایی می کند ک2.
.فعالیت های کارگزاران اجتاعی را ساخت می دهد

گام های تحلیل گفتمان3.
شناسایی فضای متخاصم و گفتمان های رقیب1.
رخ تعیین فضای جغرافیایی، زمانی و مکانی که منازعه در جهان خارج2.

.میدهد
شناسایی منازعات معنایی ایجاد کننده تغییرات اجتماعی  3.
و  ( تحلیل متون) پی جویی منازعات معنایی در متون و نوشته ها 4.

فراهم کردن داده های متنی برای تحلیل گفتمان
اعیکشف ارتباط داده های متنی و   منازعات معنایی با کردارهای اجتم5.



101

نقدها

ایده الیستی

نسبی گرا

اراده گرایانه

بی ثباتی 

ساختارها

بی ارزش 

کردن مفهوم 

ایدئولوژی 

عدم توانایی 

تحلیل نهادهای 

اجتماعی و 

سیاسی
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نقدهای  وارده به نظریه گفتمان

 قعیت های دلیل دادن نقش اساسی به نقش زبان و ایده های ذهنی  در برابر وابه : ایده آلیستی
.است( ایده الیستی)، آرمان گرایانه ( اقتصاد و ساختارها و نهادها ) عینی 

ی نسبی گرایی دلیل تاکید برخصلت تاریخی و موقعیت مند گفتمان ها، باعث نوعبه : نسبی گرا
.معرفتی است

گفتمان نظریه  ای اراده گرایانه نظریه : اراده گرایانه(voluntarisitc )زیرا وجود . است
.بر اعمال و کنش های سیاسی را نمی پذیرد( محدودیت های اقتصادی)محدودیت های مادی 

ل انسداد مشک// و عدم تثبیت ساختارها و روابط اجتماعیپراکندگی : بی ثباتی ساختارها  //
.  روابط اجتماعی تاکید دارد« تثبیت جزئی»و « انسداد جزئی»اغلب بر 

 تقادی گذاشتن مفهوم ایدئولوژی و تضعیف ارزش انکنار : بی ارزش شدن مفهوم ایدئولوژی
اشتباه /ایدئولوژی یا حقیقت/کنار گذاشتن دوگانه علم//آن

خی و عینی گفتمان رویکردهایی را که با اشاره به قوانین فراتاریدیدگاه : بی توجهی به نهادها
.توسعه تاریخی به تبیین نهادهایی همچون دولت می پردازند انکار می نماید
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این مفاهیم را تعریف کنید؟

خص تعریف مفاهیم زیر را در رویکردهای تفسیری مختلف مش
:کنید

هرمنوتیک و تفسیر
فهم
معنا
متن
فرآیند فهم متن
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هرمنوتیک و تفسیر
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دانش هرمنوتیک را تعریف کنید؟.    1

مفاهیم اصلی سازنده نظریه هرمنوتیک چه جایگاهی در این .  2

تعریف این مفاهیم را از منابع اینترنتی بدست ) نظریه ها دارند؟

.(بیاورید

فهم(  1)

معنا(  2)

متن(  3)

فرآیند فهم متن(  4)

انواع رویکردهای هرمنوتیکی را معرفی کنید؟.    3



106

پرسش های اصلی درس
هرمنوتیک و تفسیر

هرمنوتیک را تعریف کنید؟
فهم و معنا را تعریف کنید؟
فهم چه نسبتی با تبیین دارد؟

رویکردهای هرمنوتیکی
انواع رویکردهای هرمنوتیکی را برشمارید؟
مفاهیم اصلی سازنده نظریه هرمنوتیک چه جایگاهی در این نظریه ها دارند؟

فهم
معنا
متن
فرآیند فهم متن
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تعریف هرمنوتیک
 هرمنوتیک»تبارشناسی لفظ »(Hermeneutics  :)

در اصل یونانی است .
 هرمِنوئین»این لفظ از فعل »(Hermenuein ) به معنا تفسیر کردن یعنیto interpret؛
 هرمِنی یا»اسم »(Hermeneia ) یعنی « تفسیر»به معناinterpretation اخذ شده ،

. است

تعریف:
سمطالعه اصول روش شناختی تأویل، به ویژه مطالعه اصول کلی تأویل کتاب مقد
است در جریان روابطش با تفسیر متوننظریه عمل فهم.
  تبدیل امر غریب به چیزی آشنا، حاضر و قابل درک کردن

هرمنوتیک به این پرسش پاسخ دهد که:
معنا چیست؟
معنا چگونه ساخته می شود؟
چگونه فهمیده می شود؟معنا
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اجزاء سازنده رهیافت تفسیری
 فهم(Understanding)

کی فیزیابژهیکدرباره است که طی آن فرد می تواند روانیفرایندیدرک،یافهم
.را برای پرداختن به آن به کار بردمفهومیفکر کند وانتزاعییا

 معنا(meaning )
هدف تفسیر، فهم معناست.
تعریف لغت نامه ای معنا:

 کندکه شخص قصد می هرچیزی.
مقصود
 کالم مراد
 و مضمون و مفهوم و مراد و مقصود و منظور و داللت وغرض و نیت آرش  .
 حوی ف. مفهوم . چم . مقصود از کلمه یا کالم . از کلمه یا کلماتی مفهوم شودآنچه  .

.مقتضی . مفاد. منطوق . منظور. مراد. مقصود. مدلول . فحواء
 آرش. تاویل . تفسیر: دارد با ارتباط
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اجزاء سازنده رهیافت تفسیری
موضوع فهم :

 معنای متن » درک(Text)»
 هرمنوتیک کالسیک موضوع تفسیر متون مقدس می باشنددر .
بطور کلی  با تبدیل شدن به روش تفسیری عام کلیه متون، کنش های فردی و اجتماعی و

.پدیدارهای انسانی به موضوعی برای تفسیر تبدیل شدند

 فرآیند فهم :
انتخاب می هر روش تفسیری فرآیندی را برای دستیابی به معنای متن یا کنش انسانی

.  کند
 اسخ به پرسش های زیر پبرای فهم فرآیند معنا در یک روش تفسیری ،  می بایست

:داد
موضوع تفسیر چیست؟
؟مقاصد و ذهنیت  مولف یا کنش گر در فرآیند تفسیر چه جایگاهی دارد
نقش مفسر در فهم معنای پدیده مورد تفسیر چیست؟
آیا زمینه های تاریخی و اجتماعی در فرآیند تفسیر مداخله دارند یا نه؟
چگونه نسبت میان عناصر سازنده فرآیند فهم، که تفسیر را ممکن می کند ،

است؟
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ویژگی های دانش هرمنوتیکی
خصلت زبانی دارد

علوم اجتماعی ماهیت زبانی دارند.
  جهان عینی نیست« حقایق»شفاف بر روی « دریچه ای»زبان .
معاانی، دنیای سیاست نیز، قلمروی معانی ای است که انسان ها خلق کرده اند و با اتکاا باه آن

.میان خود را فهم پذیر می کنند« سیاسی»روابط 

کلیت گرایی
 نیاای ارجااع آن باه مضامونی وسایع تار؛ یعنای دمساتلزم رویکرد تفسیری، فهم هر کنشی در

.فرهنگی ای است که عمل مذکور در آن رخ می دهد
 انی و کلیتی انسانی یا انساان زیساته کاه در آن، اناواع مناسابات انسا»و داده ها را در رویدادها

.مورد بررسی قرار می دهد« تاریخی قرار دارد

دور هرمنوتیکی
 ه دسات نمی تواند بدون توجه به کال با« جزئی » دور هرمنوتیکی این است که فهم هیچ معنای

.  آید
 شوندبا رجوع به کل فهمیده می“ کل از شناخت اجزاء حاصل می شود و اجزاء نیز متقابالفهم.
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کاربرد هرمنوتیک در دوران معاصر
اسی و ماردم رویکرد تفسیری در مطالعات سیاسی، با کمی تاخیر در مقایسه با جامعه شن

ر ، به طور جدی به عنوان جایگزینی برای روش های اثبااتی رایاج د1980شناسی، از دهه 
.علم سیاست مطرح شد

تمااعی هرمنوتیک فلسافی بایش از هار سانت فلسافی دیگار در شاکل گیاری علاوم اج
. تفسیری نقش داشته اند

ای در ماهیت تفسیری علوم اجتماعی امری جدیاد نباود، توساط منتقادانی همچاون دیلتا
.گردیدمقابله با جامعه شناسی سیاسی اثبات گرایانه آگوست کنت و دیگران مطرح
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علل چرخش هرمنوتیکی در علوم اجتماعی معاصر
چرخش پدیدار شناسانه؛
چرخش زبانی؛
جنبش انسان گرایانه و ضد ساختارگرایانه؛
ظهور جنبش پسا مدرن و نقد عقالنیت روشنگری؛
 وجه جامعه شناختی :

؛توجه به مفهوم سنت و فرهنگ: جهانی شدن و مساله تعارض های فرهنگی و سیاسی ◦
تبعات اجتمااعی غلبه تفکر تکنیکی  و عقالنیت ابزاری ، و: بحران تکنولوژی و علوم اثباتی ◦

و سیاسی آن مانند جنگ های جهانی و بحران محیط زیست؛
.این مسائل توجه به عقالنیت ارتباطی و فهم دیگری را تشدید  کرد◦
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ات گراتفاوت رویکرد تفسیری از اثب
لم رفتار انسان ها را باید به گونه ای متفاوت از سایر موضوعات مورد عالقه ع

.درک کرد
و انسان ها از هر عملی قصد و نیتی را دنبال می کنند، دستخوش احساسات

ر می عواطف می شوند، با طرح و نقشه عمل می کنند و آن را در صورت لزوم تغیی
.ددهند و بر پایه تفسیری که از هنجارها و ارزش های جامعه دارند، عمل می کنن

ص وظیفه اصلی پژوهشگر فهم معنای رفتار آدمی در مضمون های اجتماعی خا
.است
 نقدهای هرمنوتیک به اثبات گرایی:

هشگر در حوزه علوم اجتماعی تنها علم تفسیری بکار می آید، زیرا در اینجا پژو
ار باید پدیدارهای بی جان چون سنگ یا با دنیای غریزی موجودات زنده سرو ک

(رد وحدت روش شناختی علوم).زندگی جمعی شود« روح»ندارد و باید وارد 
 مطالعات اجتماعی اساسا درک معنایی است که انسان ها به عمل خود نسبت میهدف

سوژه  ها دهند، نه تبیین رفتاری که پژوهشگر برای آن عینیتی مستقل از دنیای ذهنی
.قائل شده است

 توجیه و پشتوانه نظری استفاقد از حد به کمیت ؛ تاکید بیش.
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انواع رویکردهای هرمنوتیکی
هرمونتیک در  آغاز عصر جدید با جنبش پروتستانیسم پیوند خورده است.

 سر کتاب نقد صالحیت کلیسا به عنوان تنها مف» پروتستانیسم برای تحقق اهداف خود یعنی
.نیازمند رجوع به دانش تفسیر بود« نمایش خودبسندگی کتاب مقدس »و « مقدس 

وند خورده است دانش هرمنوتیک گرچه با جنبش پروتستانیسم و مساله تفسیر کتاب مقدس پی
.یداما شاهد دو انقالب در آن هستیم که باعث تبدیل آن به روش فهم هر پدیده انسانی گرد

انقالب اول  :
( توسط شالیرماخر.) هرمنوتیک خاص به هرمنوتیک عام گذار پیدا کرد
رویکرد معرفت شناختی
 چگونه می شناسیم؟ و اعتبار عینی علم حاصل از تفسیر چیست؟: پرسش اصلی

 انقالب دوم :
  گذار از معرفت شناسی دیلتای به هستی شناسی هایدگر و گادامر
متوجه به حقیقت هستی است.
 به وجود موجودی که فقط به واسطه فهم وجود دارد، تغییر کرد« چگونه می شناسیم»سؤال.
 شکلی از بودن در هستی: مساله فهم امری وجودی شد.
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(روشی/فلسفی)انواع هرمنوتیک 

 (  هستی شناسانه)هرمنوتیک فلسفی
هایدگر و گادامر؛

هرمنوتیک روشی :
شالیرماخر ودیلتای
 (  بتی، هرش، اسکینر)متن ا مؤلف محور
 ( بارت، ریکور، امبرتو اکو)متن محور
 ؛(گادامر)متن ا مفسر محور
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(درنکالسیک، فلسفی و م)انواع هرمنوتیک 
هرمنوتیک کالسیک

شالیرماخر ودیلتای

 (  هستی شناسانه)فلسفی هرمنوتیک
هایدگر و گادامر؛

هرمنوتیک مدرن :
 بتی، هرش
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(دکتر معینی) انواع هرمنوتیک 

 رومانتیکهرمنوتیک
شالیرماخر ودیلتای

 (  هستی شناسانه)فلسفی هرمنوتیک
هایدگر و گادامر؛

 انتقادیهرمنوتیک
هابرماس

 هرمنوتیک رادیکال
دریدا، استانلی فیش،کاپوتو و واتیمو
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پرسش های اصلی درس

 ( ل رمانتیک، فلسفی، انتقادی، رادیکا) کتاب یکی از رویکردهای هرمنوتیکی موجود در
:انتخاب کرده و جایگاه شاخص های چهارگانه زیر را در آن مشخص کنید

فهم
معنا
متن
فرآیند فهم متن
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هرمنوتیک 
رومانتیک

در جستجوی 
قواعد عام فهم

فهم تجربه 
ذهنی مولف

عدم تعارض 
رویکرد اثبات 

گرایی و 
تفسیری

بسط مطالعات 
» فهم : تجربی 

فهم تجربه 
«زندگی

بررسی تجلیات
معانی ذهنی و 
عینیت یافتگی 

زندگی
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هرمنوتیک 
فلسفی

ضد نگرش 
روشی به 
هرمنوتیک

تاکید بر وجه 
انسان شناختی

موقعیت مندی 
فق ، ا) تفسیر

پیش فهم، تاریخ

(   موثر و سنت 
خصلت 

گفتگویی 
تفسیر

فهم تجربه 
برهم کنشی 

گذار : اجتماعی
از من به ما

کثرت گرایی 
معنا
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هرمنوتیک 
انتقادی

نقد سنت 
گرایی

گذار از مساله 
عینیت به نقد 
محتوی متن

) متن روبنا 
( روساخت

.است
در جستجوی فهم 
شرایط مادی شکل 
گیری تفاسیر از 

متن

در جستجوی 
رهایی

شرط رهایی ، 
بازاندیشی در 

زبان
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هرمنوتیک 
رادیکال

مرگ مولف

در جستجوی 
معنا متن 
مستقل از 

مولف

کثرت و پایان 
ناپذیری معنا

بحران شفافیت
و حقیقت

فقدان تفاسیر
قطعی از متن

خصلت بین 
االذهانی و  
گفتگویی 

تفسیر


