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چالشهای علمسیاست در ایران در گفتوگو با دکتر سیدصادق حقیقت

علمی که به رسمیت شناخته نمیشود!

ما علومسیاسی خواندهها به بیارزش شدن این علم در جامعه دامن زدهایم
محمدصادق پورابراهیم اهوازی

اگربخشـــیازعلمسیاست،معطوفبهادارهاموراستوبهدنبال«تدبیر ُمدُن»؛چرااین
علمدرجامعهماکارویژهخودرابخوبیانجامنمیدهد؟ظاهراًرشتهعلومسیاسیدرایران
با بحرانهای عدیدهای روبهرو اســـت .گویا علم سیاست به علمی غیرخودی بدل شده و
نگاه مثبتی به آن وجود ندارد .بر این اساس است که متون درسی و دانشگاهی آن همواره
مورد تغییر و بازنگری قرار میگیرد و آینده شـــغلی فارغالتحصیالن آن نیز دائماًتیره و تار
میشود چنانکه سال گذشته در دفترچه آزمونهای استخدامی ارگانهای دولتی ،جایگاه
و ظرفیتی برای فارغالتحصیالن رشته علومسیاسی در نظر گرفته نشده بود .این دغدغهها
ما را بر آن داشت تا با دکتر «سید صادق حقیقت» ،استاد علومسیاسی دانشگاه مفید ،به
گفتوگوبنشینیم.
حقیقت از ســـال  1360به تحصیل در علوم حوزوی پرداخت و اکثر دروس ســـطح و یک
دوره اصول و چندین ســـال فقـــه را از محضر آیات عظام محقق داماد ،بهجت و شـــبیری
زنجانی بهره برد .و از سال 1368در کنار دروس حوزوی ،علوم سیاسی را در دانشگاه تهران
شروع کرد .کارشناسی ارشـــد را در دانشکده روابط بینالملل و دکتری را در دانشگاه تربیت
مدرس به پایان برد .حاصل فعالیتهای پژوهشی حقیقت تا کنون ،هجده کتاب و هفتاد
مقاله عمدتاًدر حوزه اندیشـــه سیاســـی اسالم بوده اســـت؛ مبانی اندیشه سیاسی اسالم،
مسألهشناسی مطالعات سیاسی ،سیاست در اسالم ،روششناسی علوم سیاسی از جمله
عناوین کتابهای او هستند .این استاد مدعو دانشگاه تهران ،در سال تحصیلی1395-96
دردانشگاهبینالمللیفلوریدا()FIUبهعنواناستادمدعونیزبهتدریسپرداخت.
 ëëبه نظر شـــما چه موانع و مشـــکالت نظری و
تئوریکیرشتهعلو مسیاسیراتهدیدمیکند؟
در خصوص رشـــته علومسیاسی در ایران
چند مسأله و آســـیب مانع کار میشود .یکی
اینکه مفاهیم سیاســـی در ایران آشفته است.
مبنای انتقال مفاهیم این است که ما آشفتگی
مفاهیم نداشته باشیم و بدانیم راجع به چه
چیزی صحبت میکنیم .مثالً وقتی اصطالح
«مردمساالری»رابهکارمیبریمدقیقاًمعلوم
نیست که معادل دموکراسی هست یا نیست،
یا اصطالح «جامعه مدنی» را به کار میبریم
معلوم نیست مفهوم مدرن آن مدنظر است
یا نه؛ ممکن است چند سال جامعه نخبگی ما
در رشته علومسیاسی دنبال این مفهوم باشد
و به جایی نرســـد .من این بحـــث را در کتاب
«روششناســـی علوم سیاسی» خود توضیح
داد هام.
بحث دیگر ،بحران روششناسی است که
علومسیاســـی در جهان به آن دچار اســـت و
این مســـأله در ایران به شکل مضاعف وجود
دارد .دانشـــجوی علومسیاســـی چه بســـا در
مقطع دکتـــری فارغالتحصیل شـــود ولی به
همه روشها تســـلط نداشته باشد .این بسیار
شـــایع است که دانشـــجو در پایاننامه خود از
روشـــی اســـم میبرد و در طول پژوهش از آن
استفاده نمیکند و در آخر میگوید روش من
در پایاننامه اینگونه بود.
ëëدر مورد بحران در علومسیاســـی ،شما اخیراً
نقدی بـــر کتاب «احیـــای علومسیاســـی» اثر
دکترحســـینبشـــیریهداشـــتهاید.بویژهاینکه
دکتر بشـــیریه در کتـــاب خود ادعـــا کردهاند که
علوم سیاســـی دچار بحران است و راهحل آن
احیای علومسیاسی است که ما باید در واقع به
«سیاستگری»بپردازیم...
دکتر بشیریه زمانی که میخواستند از ایران
بروند در یک مصاحبه رشـــته علومسیاسی را
به نقد کشیدند و گفتند که مباحث اندیشهای و
علومسیاسی کارآمدی ندارند و با واقعیات روز
پیوندنخوردهاند.
ëëیعنی پیش از رفتن از ایران نیز ایشان بحث
بحراندرعلومسیاسیرامطرحکردند؟
ظاهـــراً بین آن چیزی کـــه آن زمان گفتند

و ایـــن کتـــاب تفاوتهایی هســـت؛ چـــون در
آن مصاحبـــه کلیـــت علومسیاســـی در ایران
را زیـــر ســـؤال بردنـــد ،امـــا در کتـــاب «احیای
علومسیاســـی» با اســـتفاده از مفهوم کلیدی
«سیاســـتگری» بـــه دو ویژگـــی ضـــرورت
«هنجـــاری بـــودن» علومسیاســـی و ضرورت
«عملـــی بـــودن» آن اشـــاره میکننـــد .وجـــه
اشتراک آن مصاحبه و این کتاب این است که
علومسیاسی با مسائل روز ما آمیخته نیست و
پاسخی برای مشکالت ما در آن وجود ندارد.
در آن کتـــاب دکتر بشـــیریه «رویکردهای
جــــــامعــهشنــــــاسانه» و «رویکـــردهــــــای
اثباتگرایانـــه» در علـــم سیاســـت را زیـــر
ســـؤال بـــرده و راهحـــل را در هنجاری شـــدن
علومسیاسی میبیند .من در نقد این کتاب ُنه
مســـأله را مطرح کردم؛ یکی از این نقدها این
بود که هنجاری شـــدن علومسیاسی در ایران
چندان گرهی از مشکالت ما نمیگشاید چون
که مـــا «اثباتگرایی» را هنوز تجربه نکردهایم
تـــا بتوانیم نقاط منفی آن را بهعنوان آســـیب
لحـــاظ کـــرده و از آن گذر کنیم .مـــن اثباتگرا
نیستم ولی وقتی جامعه ایران از نکات مثبت
کمی استفاده نکرده است چطور به
روشهای ّ
آن توصیه کنیم که علومسیاســـی را به سمت
هنجاری شدن ببرد.
دکتـــر بشـــیریه بـــه وضعیـــت موجـــود
علومسیاســـی در ایـــران توجه ندارنـــد که این
رشته به اندازه زیادی در حوزه «فقه سیاسی»
هنجاری شده است .به تعبیر استاد مطهری
که در چهـــار دهه پیش فرمـــود «فقه ما فربه
شـــده» من میگویم کـــه فقه سیاســـی ما در
چهل سال بعد از استاد مطهری فربهتر شده و
مشکل علومسیاسی این است که فقه سیاسی
بر سر جای خودش ننشسته است.
من اعتقاد دارم که «فقه سیاســـی» دانش
معتبری اســـت اما محدودیتهایی نیز دارد.
کارهایی که «فلسفه سیاسی» میتواند انجام
دهد مثـــل پرداختن بـــه نظریـــه دولت ،فقه
سیاســـی نمیتواند انجام دهد .دکتر بشیریه
بـــدون توجـــه به ایـــن وضعیـــت ،پیشـــنهاد
هنجاری شدن بیشتر علوم سیاسی را میدهد.
ëëمراد دکتر بشیریه و شـــما از «هنجاری شدن

علومسیاسی»چیست؟
در واقع علـــوم هنجاری علـــوم «بایدها و
نبایدها» است همچون مباحث هابرماس و
مکاینتایر که اولی «نئومارکسیســـت» است
و دومـــی «نـــو ارســـطویی» که هر دو نســـخه
هنجاری و تجویزی میپیچند.
ëëدر مقابل فربه شـــدن فقه سیاسی ،نظر شما
راجعبه«فلسفهسیاسی»چیست؟
در ادامه بحث دکتر بشـــیریه ،من موافقم
که «فلســـفه سیاســـی» بهعنوان یـــک دانش
هنجاری باید احیا شـــود و طبـــق نظریه زوال
دکتر طباطبایی ،اگر امروزه امکان پرسشگری
خود را از دســـت دادهایم به خاطر این اســـت
کـــه در حـــوزه سیاســـت به شـــکل عقلی فکر
نکردهایم .بنابراین فلســـفه سیاسی باید احیا
شـــود .ما بایـــد در مقابـــل پرســـش عدالت و
آزادی ،پاسخ فلسفی داشته باشیم .پس این
درســـت اســـت که دانش هنجـــاری در حوزه
«فلســـفه سیاســـی» نیاز به احیا دارد ،ولی در
حوزه «فقه سیاسی» نیاز به کاهش و محدود
کردن داریم.
ëëاین دیدگاه ،برخالف دیـــدگاه دکتر فیرحی
استکهبر«فقهسیاسی»تأکیددارند؟
بله .البته پروژه مـــن با پروژه دکتر فیرحی
ایـــن مشـــابهت را دارد که هـــر دوی ما «فقه
سیاســـی» را معتبـــر میدانیـــم و بـــر احیای
«فلســـفه سیاســـی» نیز تأکید داریـــم ،با این
تفاوت کـــه دکتر فیرحی معتقد اســـت «فقه
سیاسی» دارای ظرفیتهایی است که مسائل
مختلف امروز ما را پاسخ میدهد مثل مسأله
تحزب .اما من معتقدم که اعتبار فقهسیاسی
برای حل مســـائل سیاســـی محدود اســـت و
مسائلی مانند تحزب را خارج از فقه سیاسی
باید دنبال کنیم.
فقه سیاسی ما اگر حکمی راجع به تحزب
داشته باشـــد صرفاً در قالب چند گزاره قابل
بیان است ولی نظام تحزب در ایران ،وابسته
به فقه سیاسی نیست .ممکن است این توهم
ایجاد شـــود که برداشـــت دکتـــر فیرحی یک
نوع برداشـــت حداکثری از دیـــن خواهد بود
که انتظار داشـــته باشیم که ظرفیتهای فقه
سیاسی را برای حل مسائل سیاست امروز به
کار بگیریم .فقه سیاســـی دارای این ظرفیت
نیست که تمامی مســـائل ما را حل کند بلکه
نهایتاً میتواند مجموعهای از گزارهها را به ما
بدهد که این گزارهها ،هنجاری بوده و در جای
خودش قابل اســـتفاده است .مشـــکل ما ،در
حوزه مسائل تجربی سیاست و حوزه «فلسفه
سیاســـی» اســـت .به بیان دیگر ،ما سه حوزه
داریم :حوزه «فقه سیاســـی» ،حوزه مســـائل
تجربی سیاست که با عنوان «علم سیاست»
از آن نام میبریم و حوزه «فلسفه سیاسی» که
هنجاری است .فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
هنجاری بوده و علم سیاست هنجاری نیست.
ëëشما معتقدید که اولی فربه شده ،سومی نیاز
به احیا دارد و مسائل تجربی سیاست را هم که
هنوزبدرستیتجربهنکردهایم؟
بلـــه ،ســـومی را بـــه انـــدازه کافـــی تجربه
نکردهایـــم تـــا بخواهیـــم از آن گـــذر کنیم .بر
اســـاس «نظریه همروی» کـــه در کتابهایم
به آن پرداختهام ،هر ســـه حـــوزه دارای نقاط

مثبتـــی هســـتند که بـــه شـــیوهای قابل جمع
به نظـــر میرســـند .البته بدون شـــک مبانی
معرفتـــی برخـــی از روشها با برخـــی دیگر
سازگار نیســـت؛ یعنی شرط جمع روشهای
بـــه ظاهـــر متعـــارض این اســـت کـــه مبانی
معرفتشـــناختی آنها با هم تعـــارض پیدا
کمی اگر
نکند .به طـــور مثال ،در روشهـــای ّ
بخواهید دقیق صحبت کنید باید پرسشنامه
و نظرسنجی وجود داشته باشد .از نظرسنجی
کمی بینیاز نیســـتید .منتها این
و تحقیقات ّ
آمارها ممکن است برخی مواقع رهزن باشد
و روش کیفی که روش مصاحبهای اســـت به
آن کمک میکند و حتـــی روشهای تفهمی
و پســـتمدرن میتوانند به آنها کمک کنند.
امروزه ،با محققانی روبهرو هستیم که سعی
میکنند روشهای پســـتمدرن و روشهای
کمـــی را نیـــز بـــه نحـــوی جمـــع کننـــد؛ مثل
ّ
«نیکالس اونف» که سازهانگار است.
ت مطالعاتـــی من در امریکا
تجربه فرص 
میگوید که دانشـــگاههای امریکا در ده ســـال
کمی» داشتند
اخیر بازگشـــتی به «روشهای ّ
و این موج به نظر میرســـد که در ســـالهای
بعـــد بـــه اروپـــا برســـد .دلیـــل بازگشـــت به
کمی این اســـت که احساس شده
روشهای ّ
که در روشهای کیفی یا تفهمی نوعی ابهام
وجود دارد و بنابراین ،برای دقت بیشـــتر باید
کمی اســـتفاده کرد .من تعجب
از روشهای ّ
میکنـــم؛ دکتر بشـــیریه که در امریکا ســـاکن
هستند به این وجه دانشگاهها بیتفاوت بوده
و برعکـــس ،ما را بـــه صرف «علومسیاســـی
هنجاری» ترغیب میکنند .بیتوجهی ایشان
کمی احتماالً
نسبت به آن محیط و روشهای ّ
به تعلق خاطر ایشان به روشها و تحلیلهای
طبقاتی برمیگردد .از جمله ابتدایی کتاب او
که از مارکس است این تعلق خاطر مشخص
میشود؛ «فیلسوفان تاکنون تنها جهان را به
شـــیوههای گوناگون تعبیر و تفسیر کردهاند و
توضیح دادهاند ،اما مسأله بر سر تغییر دادن
جهان است»
ëëاغلب گفته میشود که سنت علومانسانی
دانشـــگاههای امریـــکا نســـبت بـــه اروپا هم
«عملگرایانهتر» اســـت و هم «رفتارگرایی»
بیشتر از اروپا در آنجا حاکم است .بنابراین بر
خالفنظرشما،درآنجابازگشتبهروشهای
ک ّمیمعناندارد؟
خیـــر .در دهـــه قبـــل ،روشهـــای چـــپ
و پســـتمدرن در امریـــکا نیـــز فراگیر شـــد و
کمی به حاشیه رفته بود ،اما اکنون
روشهای ّ
دوباره روشهای اثباتی در آنجا بســـیار مورد
توجه قرار گرفته است.
ëëشما میفرمایید که دکتر بشیریه در کتاب
خود از هنجارگرایی سخن میگوید و برای
حل معضالت ما معتقد اســـت کـــه نباید
انتزاعی کار کـــرد و باید برای عمل نســـخه
داد .خب ،مـــا میبینیم که روشهای ک ّمی
و پوزیتیویســـتی نیز معطوف به حل مسأله
کار میکنند و اغلب موفقتر هم هستند...
منظـــور ایشـــان از عمـــل ،عمـــل
مارکسیستی(پراکسیس)استکههمهنجاری
اســـت و هم عملی .اما اثباتگرایان به عمل
بهـــا میدهند امـــا رویکردشـــان غیرهنجاری

است .من هم بر ضرورت دانشهای هنجاری
مثل علومسیاســـی تأکیـــد دارم و مـــا نیاز به
«احیای فلسفه سیاسی» داریم ولی مهم این
است که مشـــکل سیاست در ایران صرف این
مسأله نیست نه اینکه این نیست .مشکل در
این هم هست که ما به «علم سیاست» توجه
نکردیم و به این هم مربوط میشود که «فقه
سیاســـی» را فربه کردیـــم و دکتر فیرحی فقه
سیاسی فربه شده را میخواهد فربهتر کند.
ëëالبته دکتر فیرحی در مصاحبه اخیرشـــان با
روزنامه «دنیای اقتصاد» ،فارغ از ایدئولوژیها
و گفتمانهـــای دولـــت ،بـــر ماهیـــت دولت
تأکید کردند و اذعان داشتند که دولت ،نتیجه
گفتمانهـــا نیســـت بلکـــه چیزی مســـتقل از
گفتمانهااست...
ماهیـــت دولـــت یعنی اینکه ً
مثـــا دولت
حداکثری اســـت یا حداقلی؛ طبیعی است یا
قراردادی؛ رفاهی است یا غیررفاهی ،این گونه
سؤاالت عمدتاًدر حوزه «فلسفه سیاسی» باید
پاسخ داده شـــود و برخی از این پرسشها در
دانش فقه نمیتواند پاســـخ خود را پیدا کند.
عرض من دقیقاً همین اســـت .حاال اگر گفته
شود که مثالً مرحوم سید محمدباقر صدر در
حوزه «فقه سیاسی» نظریهسازی کرده پاسخ
من این اســـت که اوالً در اینکه این کار شدنی
باشـــد یا نه شـــک وجود دارد .چـــون که ما در
دوران غیبت هستیم و روایاتی که به ما رسیده
مجموعـــه کاملی را ضرورتـــاً در همه حوزهها
یکند.
ایجادنم 
بـــه بیـــان دیگـــر ،مجموعـــه بایدهایی در
حـــوزه «فقـــه سیاســـی» وجـــود دارد و ایـــن
مجموعـــه میتواند نظام تولیـــد نکند و نکته
دوم این اســـت که اگر فقیهی مدعی شـــد که
من با ایـــن بایدها نظامســـازی کـــردم بدون
شـــک «فلسفهسیاســـی» در آنجا بسترســـاز
بـــوده و همیـــن مســـأله اســـت کـــه میگوید
فقیه دموکرات ،فقه را به شـــکل دموکراتیک
میفهمد و فقیه اقتدارگرا فقه را اقتدارگرایانه.
عالمـــه نایینی هرچند در قالب فقهسیاســـی
صحبـــت میکند ولـــی نخســـتین بحثش در
کتاب «تنبیهاالمـــه و تنزیهالمله» این اســـت
که حکومتها به دو دســـته تملیکیه و والیتیه
تقسیم میشوند که این بحثی فرافقهی است.
ëëپیشنهاد خود شما در مســـأله روششناسی
برای کاربردی شـــدن علومسیاســـی و افزایش
توانایـــی آن در حـــل بحرانهـــای جامعـــه
چیست؟
کثرتگرایـــی روششـــناختی و همـــروی
روششناســـانه؛ این یک راهحل است زیرا در
این راهحل از نقاط مثبت هر روش اســـتفاده
کمی ،با روشهای کیفی
میکنید .روشهای ّ
و روشهـــای تفهمـــی به شـــکلی قابل جمع
هســـتند .یعنی هر روش کمی بـــه هر گونهای
با روش تفهمـــی قابل جمع نیســـت ولی ما
میتوانیم تعریفی داشته باشیم که بشود این
کار را کرد.
ëëمقداری به معضالت کاربردیتر این رشـــته
بپردازیم .اساساً مشکل علم سیاست در ایران
چیست؟
در بحث علم سیاســـت ،مشکل اصلی در
جامعه ایران این اســـت که به سیاســـت اصالً
بهعنوان یک «علم» نگاه نمیشـــود .مشکل
وضـــع موجود و سیاســـت موجود ایـــران این
است که اصول سیاســـت و حکمرانی رعایت
نمیشـــود .یکـــی از اصـــول حکمرانی «اصل
نظـــارت بر قـــدرت» اســـت که مـــن در کتاب
«توزیع قدرت» آن را بررســـی کـــردهام .دکتر
روحانـــی در ســـال  92گفتنـــد که اگـــر نظارت
بر قدرت نباشـــد ابوذر و ســـلمان هم فاســـد
میشـــوند .این جملـــه چکیده کتـــاب توزیع
قدرت اســـت .مـــا چند دهـــه مهار قـــدرت و
نظارت بر قدرت را رها کردیم و بعد از خواب
بیدار شـــدیم و سلطان ســـکه و سلطان قیر و
سلطان پتروشیمی و غیره را یکی یکی داریم
کشف میکنیم .اگر برنامه و نظارت بر قدرت
به شکل دقیق وجود داشته باشد کار به اینجا
نمیرسد.
ëëشـــمامنظورتانمفهوم «حکمرانی خوب»
( )Good Governanceاست؟
خیر ،مشـــکل ما حکمرانی خوب نیست!
مشـــکل ما «اصول اولیه حکمرانی» است که
آن را رعایت نمیکنیم ،نه مسائل ایدئولوژیک
و اندیشـــهای یا هنجاری شدن علومسیاسی.
مشـــکل ما در عمل این اســـت که ابتدائیات
حکمرانی رعایت نمیشـــود .به طـــور مثال،
مسائلیکهامروزهبحرانهایجدیاقتصادی
و سیاســـی بـــرای ما درســـت کرده ،ریشـــه در
مؤسسات مالی و اعتباری دارد که در دهه قبل
به شـــکل قارچگونه و بـــا رانتهایی که وجود
داشته رشد کردهاند.
ëëدر بعـــد آموزشـــی و پژوهشـــی ،وضعیـــت
موجود علومسیاســـی ،متون درســـی و شیوه
ارتقایاعضـــایهیأتعلمیراچگونهارزیابی
میکنید؟
اکنون وضعیت در دانشـــگاهها به شکلی
است که اگر دانشجوی علومسیاسی بخواهد
در حوزه «اندیشه سیاسی اسالم» متخصص
شود با یک بحران مواجه است :متونی وجود
دارد که مغلوط هستند نه اینکه صرفاً حاوی
نظریههای متعارض باشند .این متون همراه
با بحران روششناسی که در کل علومسیاسی
وجـــود دارد نهایتـــاً دانشـــجو را بـــه جایـــی
میرسانند که با مجموعهای از نظریهها و کتب

و متونی مواجه اســـت که نمیتواند آنها را به
شکل مشخص دستهبندی کرده و فهم کند.
در وزارت علوم ،از اســـتادان علومانسانی
مقالـــه  ISIمیخواهند .ظاهـــراً  ISIمربوط به
علوم فنیمهندسی و علومپایه است و درست
اســـت که برخی از مجالت این برند را دارند،
ولی ایـــن مالکی برای برتر بـــودن مجالت در
علومانسانی نیســـت که این مسأله در وزارت
علوم مغفـــول مانده اســـت .مجالت معتبر
جهان در علومانســـانی عمدتـــاً در  ISIجایی
ندارند چون این اســـتاندارد برای آنان معیار
ارزشـــیابی نیســـت .درست اســـت که تعداد
مقاالت علمی ایران رشـــد داشته و در برخی
حوزهها مثل ســـلولهای بنیادین رشد خوبی
داشـــتیم ،ولی اگر رشد مقاالت علمی در یک
کشور باال باشـــد ضرورتاً معنایش این نیست
که دانش در آن کشـــور وضعیت بهتری دارد.
نکته دیگر ،بحث ســـرقت علمی است که در
کشور ما وجود دارد؛ پول میگیرند و مقاله ISI
مینویسند!
ëëنکتـــه کاربـــردی دیگـــری وجـــود دارد؛ در
بعد آموزشـــی شـــاهد این هســـتیم که متون
علومانســـانی و علومسیاســـی مـــورد تغییـــر
و بازنگـــری قـــرار میگیرند و در بعد شـــغلی و
آینده این رشـــته نیز میبینیم کـــه در دفترچه
آزمونهـــای اســـتخدامی ارگانهـــای دولتی،

نگاه منفـــی نیز بـــه علومسیاســـی وجود
دارد .در خـــود اســـتادان و دانشآموختگان و
دانشجویان این رشته یک نوع محافظهکاری
هم دیده میشـــود و اکثر این افراد احســـاس
میکننـــد که اگـــر یافتههای خـــود را صادقانه
بیان کنند موقعیتهای شـــغلی را از دســـت
میدهند.
مســـأله دیگـــر این اســـت کـــه بخشـــی از
فارغالتحصیالن این رشـــته که دارای ضریب
هوشـــی باالیی هستند حقشـــان این است که
هیأت علمی دانشـــگاهها شـــوند امـــا در دهه
پیش ،تعداد بســـیار زیادی با آنکه صالحیت
نداشتند این پســـتها را اشغال کرده و اکنون
فضا اشباع شده اســـت .در دانشگاههای دنیا
اکثر اســـتادان حقالتدریس هستند به خاطر
اینکه هم هزینه کمتری به دانشگاهها تحمیل
شـــود و هم اگر از تدریس این استادان راضی
نبودنـــد پس از قرارداد یک ســـاله عذر آنان را
بخواهند .اما متأسفانه در کشور ما اکثر اعضای
هیأت علمی رسمی میشـــوند که معنایش
این اســـت که اســـتادی که با رانت و به شکل
اتوبوســـی وارد دانشگاه شده ،سی سال در این
دانشگاههامیماند.
دو پیشـــنهاد بنـــده بـــه وزارتعلـــوم این
اســـت که بـــرای ارتقـــای اســـتادان در بخش
مقالهنویسی ،مجالت معتبر دنیا معیار باشد

ëëمشـــکل «علـــم سیاســـت» در ایـــران ایـــن اســـت که به
سیاســـت اصالً بهعنـــوان یک «علم» نگاه نمیشـــود .یکی
نیم نگاه
از اصـــول حکمرانی «اصـــل نظارت بر قدرت» اســـت دکتر
روحانی در ســـال  92گفتند که «اگر نظارت بر قدرت نباشـــد ابوذر و ســـلمان هم
فاســـد میشـــوند ».ما چند دهه مهار قدرت و نظارت بر قدرت را رها کردیم و بعد
از خواب بیدار شدیم و سلطان ســـکه و سلطان قیر و سلطان پتروشیمی و غیره را
یکی یکی داریم کشف میکنیم.
ëëدکتـــر بشـــیریه در کتاب«احیای علوم سیاســـی»
رویکردهـــای جامعهشناســـانه و رویکردهـــای
اثباتگرایانـــه در علم سیاســـت را زیر ســـؤال برده و
راهحل را در «هنجاری شدن علومسیاسی» میبیند.
من در نقد این کتاب نُه مسأله را مطرح کردم؛ یکی از
این نقدها این بود که هنجاری شدن علومسیاسی در
ایران چندان گرهی از مشکالت ما نمیگشاید چون که ما «اثباتگرایی» را هنوز
تجربه نکردهایم تا بتوانیم نقاط منفی آن را بهعنوان آســـیب لحاظ کرده و از آن
گذر کنیم.
ëëبـــه تعبیر اســـتاد مطهری کـــه در چهـــار دهه پیش
فرموده «فقـــه ما فربه شـــده» من میگویـــم که فقه
سیاســـی مـــا در چهل ســـال بعـــد از اســـتاد مطهری
فربهتر شـــده و مشـــکل علومسیاســـی این است که
«فقه سیاســـی» بر ســـر جای خودش ننشسته است.
معتقدم که فقه سیاسی دانش معتبری است اما محدودیتهایی نیز دارد.
ëëطبـــق نظریـــه زوال دکتـــر طباطبایی ،اگـــر امروزه
«امکان پرسشـــگری» خـــود را از دســـت دادهایم به
خاطر این است که در حوزه سیاست به شکل عقلی
فکر نکردهایم .بنابراین «فلســـفه سیاسی» باید احیا
شود .ما باید در مقابل پرسش عدالت و آزادی ،پاسخ
فلسفی داشته باشیم.
ëëپروژه من با پـــروژه دکتر فیرحی این مشـــابهت را
دارد که هر دوی ما «فقه سیاســـی» را معتبر میدانیم
و بر احیای «فلسفه سیاســـی» نیز تأکید داریم ،با این
تفاوت که دکتر فیرحی معتقد اســـت «فقه سیاسی»
دارای ظرفیتهایی اســـت که مسائل مختلف امروز
ما را پاســـخ میدهد مثل مســـأله تحزب .ایشان فقه
سیاسی فربه شده را میخواهد فربهتر کند .اما من معتقدم که اعتبار فقه سیاسی
برای حل مســـائل سیاسی محدود است و مســـائلی مانند تحزب را خارج از فقه
سیاسی باید دنبال کنیم.
ëëاکنـــون وضعیـــت در دانشـــگاههای ما به شـــکلی اســـت که اگر دانشـــجوی
علومسیاســـی بخواهد در حوزه «اندیشه سیاسی اسالم» متخصص شود با یک
بحران مواجه اســـت :متونی وجود دارد که مغلوط هستند نه اینکه صرفاً حاوی
نظریههای متعارض باشـــند .این متون همراه با بحران روششناســـی که در کل
علومسیاسی وجود دارد؛ نهایتاً دانشجو را به جایی میرسانند که با مجموعهای
از نظریهها و کتب و متونی مواجه اســـت که نمیتواند آنها را به شکل مشخص
دستهبندی کرده و فهم کند.
جایگاه و ظرفیتی برای فارغالتحصیالن رشته
علومسیاســـی در نظر گرفته نمیشـــود .اساساً
گویی که علومسیاســـی یک علـــم غیرخودی
پنداشـــته میشـــود و نگاه مثبتی به آن وجود
ندارد.برایاینمعضالتچهبایدکرد؟
این مشکل تنها خاص رشته علومسیاسی
نیســـت .ما در جامعـــه صد هـــزار دکتر بیکار
داریم کـــه تعـــدادی از آنـــان فارغالتحصیل
علومسیاســـی هســـتند .در بقیه رشتهها هم
این مشـــکل را داریم .تولیـــد فارغالتحصیل،
با بهرهگیری از ایـــن فارغالتحصیالن ،تعادل
نداشته است .این موضوع نیز ذیل اصول اولیه
حکمرانی قرار دارد .سردرگم کردن جوانان با
«مدرک» و نه با «علم» و تأخیر مسأله ازدواج
به شکلی که اکنون جمعیت زیادی از جوانان
در ســـن ازدواج هســـتند و نمیتوانند ازدواج
کنند؛ واقعاً مشـــکل قابلتأملی برای جامعه
ما است.
تعداد فارغالتحصیالن علومسیاســـی نیز
با نیاز وزارتخانههایی که با رشـــته آنها مرتبط
اســـت تناظر ندارند یعنـــی وزارتخانه ممکن
است از فارغالتحصیالن رشتههای دیگر نیرو
بگیرد حـــاال یا بر اســـاس روابط یا اســـتخدام
قانونی ،در هر صورت نتیجهاش این میشود
کـــه تحصیلکردههـــای علومسیاســـی بیـــکار
میشوند.

نه برند  ISIو دیگر اینکه تعداد اعضای هیأت
علمی بسیار کمتر از وضع موجود شود و آنان
نیز از فیلترهای سخت بگذرند و بقیه استادان
حقالتدریس شوند و با مشخص شدن سطح
علمی پایین یک استاد ،عذرش خواسته شود.
ëëدربحرانیکهاکنونبرایرشتهعلومسیاسی
در کشور وجود دارد ،به چه میزان دانشجویان
اینرشتهمقصرهستند؟
بلـــه ،صرفـــاً نباید نـــگاه را به سیســـتم و
ســـاختار محـــدود کنیم بلکـــه به کارگـــزاران
هم باید بحث را بکشـــانیم .بنده به راه سوم
بیـــن «ســـاختار» و «کارگـــزار» معتقـــدم .ما
علومسیاســـیخواندهها ،در حـــوزه فرهنگ
سیاسی ،خودمان به بیارزش شدن این علم
دامن میزنیم .مثالً گفته میشود هر کس که
این رشـــته را میخوانـــد منتقد وضع موجود
شـــده و دائماً غـــر میزند .اما مســـأله اصلی
این است که تأثیر ساختارها و نهادها در این
زمینه بســـیار بیشـــتر از نقش کارگزار اســـت.
دانشجویی که در سن هجده سالگی وارد این
رشـــته شده ،چه مقدار از بار این مسئولیت را
باید قبول کند؟ وقتی اصول اولیه حکمرانی
رعایت نمیشـــود و بودجه کمی هم به این
رشته در زمینه تخصیص شغلهای مرتبط
تعلـــق میگیرد نباید مشـــکل اصلـــی را این
فارغالتحصیالن بدانیم.

