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و بررسي  معرفي

و محتوايي كتاب »بنيادهاي علم سياست« شكلي

∗ محمد لعل عليزاده

 جوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرسدانش
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:چكيده

كه، كتاب اصلي درس مباني علم سياست به ارزش سه واحد»بنيادهاي علم سياست«كتاب است

با توجه به اين كه اين اثر. براي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته علوم سياسي تدريس مي شود

مي،ارزشمند و آزمون كارشناسي ارشد معرفي گردد، بهترين منبع براي درس مباني علم سياست

و و ذكر مفروضات اين مكتوب به بررسي مي پس از معرفي و محتوايي اين اثر دازيمپرنقد شكلي

و بازنگري ها از جنبه  و در نهايت پس از ارائه فهرست مطالب پيشنهادي، برخي از اصالحات

و .محتوايي در اين اثر ارزشمند را توصيه مي كنيم شكلي

:واژگان كليدي
و پيش- نقد- بررسي– معرفي-»بنيادهاي علم سياست«كتاب  نهادها اصالحات
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 معرفي كتاب
 1373 عبدالرحمن عالم توسط نشر ني در سالدكتر تاليف» ادهاي علم سياستبني« كتاب

سه واحدي مباني علم سياست براي دانشجويان رشته. منتشر شده است اين كتاب براي درس

آموزش« هايكنار اين منبع اصلي، كتابدر. شودعلوم سياسي در مقطع كارشناسي تدريس مي

اصول«، تاليف عبدالحميد ابوالحمد،»مباني سياست«يه،، تاليف حسين بشير»دانش سياسي

به مثابه علم«، تاليف موريس دوورژه»علم سياست ، تاليف ويلفريد روريش،»سياست

و« ر»حكومت جديد سياست و.، تاليف آلن وب گاي پيترز ، تاليف»مقدمه نظريه سياسي«بال

و به عنوان منابع فرعي ميكمكي در نظر اندرو هيوود 1.شوندگرفته

 ترين منبع براي طرح سواالت كنكور كارشناسي ارشدمهم» بنيادهاي علم سياست«كتاب

در16 در قالب اين كتاب. رشته علوم سياسي است و مباحث به ارائه عناوين 391 فصل

: پردازدصفحه مي

و: فصل اول  ماهيت علم سياست تعريف، محتوا

ها: فصل دوم ي علم سياستروش

و: سومفصل  رشته هاي همپيوند علم سياست

 مفاهيم جديد علم سياست: فصل چهارم

 دولت، ملت: فصل پنجم

 نظريه هاي خاستگاه دولت: فصل ششم

 تكامل دولت: فصل هفتم

و: فصل هشتم ها ماهيت ي دولتهدف

 حاكميت: فصل نهم

هاطبقه بندي حكومت: فصل دهم

 دموكراسي: فصل يازدهم

ه: فصل دوازدهم وحكومت  رياستي اي پارلماني

و: فصل سيزدهم  فدرال حكومت هاي تك ساخت

 احزاب سياسي، گروه هاي فشار: فصل چهاردهم

 افكار عمومي وتبليغات: فصل پانزدهم

 دولت رفاه: فصل شانزدهم

و«هاي كتاب.1 توسط استاد گرانقدر، دكتـر عبـدالرحمن عـالم،» سياست«و» مقدمه نظريه سياسي«،»حكومت جديد سياست
مي. ترجمه شده است  درسهرسد كه اين به نظر و»بنيادهاي علم سياست«كنار كتاب كتاب هاي درس سرفصل، همه مباحث

.مباني علم سياست را به خوبي پوشش مي دهند
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و انتخاب آن از به شانزده بار تجديد چاپ اين اثر سوي اساتيد درس مباني علم سياست

وعنوان منبع اصلي، گوي قوت اين كتاب نسبت به ديگر آثار موجود در اين اي برجستگي

م و. باشديحوزه به نقد و با در نظر داشتن مفروضات زير  با توجه به اين معرفي مختصر

.پردازيمبررسي كتاب بنيادهاي علم سياست مي

 مفروضات

و دان گروه علوم سياسي استادو نويسنده ارجمند اين كتاب، عضو فرهيخته.1 شكده حقوق

و استاد نگارنده اين نقدعلوم سياسي  بررسي، اصالحات،و نقد. استبررسيو دانشگاه تهران

و مي بازنگري بايد ها بنابراين، كاستي. گيردپيشنهادها توسط دانشجوي نويسنده محترم صورت

و شاگردي در نظر گرفته شود .در چارچوب روابط استاد

واين كتاب بيشتر جنبه آمو.2 در مقطع كارشناسي علوم سياسي به عنوان منبع زشي دارد

مياصلي درس مباني علم سياست در اكثر دانشگاه .شودهاي كشور تدريس

و1373اين كتاب در سال.3 وبه رشته تحرير درآمده است بررسي آن در سال نقد

. صورت مي گيرد1387

كه كتاب.4 ترين كتاب موجود در اين زمينه مهم»بنيادهاي علم سياست«اصل بر اين است

و و پذيرفته شده است مي باشد و نقاط قوت آن روشن .نكات مثبت

به تجربه تدريس اين كتاب در دانشگاه.5 ونگارنده اين سطور، با توجه  هاي تهران

به بررسي اين اثر ارزشمند شهرستان و حمايت مولف محترم اين كتاب، و نيز تشويق  ها

وپردامي و اصالحات مي زد و محتوايي در اين كتاب را پيشنهاد . كندبازنگري شكلي

واين اساس كاستيبر.6 و هاي اثر، از ديد نگارنده در ذيل نقد محتوايي بررسي شكلي

وبيان مي مي گردد .شودسپس پيشنهادهاي مورد نظر فهرست

 بررسي شكلي
سي«با بررسي شانزده فصل كتاب از جنبه كيفيت شكلي، جامعيت» استبنيادهاي علم

و نگارش، مواردي كه به نظر مي و رعايت قواعد ويرايش و صوري رسد نياز به اصالح

مي گردند .بازنگري دارند با ذكر مثال بيان

مي.1 ميرسد از لحاظ صفحهبه نظر و طرح جلد كتاب توانست صورتي آرايي، نوع چاپ

ويت مناسب صفحهكيف. بهتر از شكل فعلي داشته باشد و آرايي دلزدگي چاپ از خستگي

وخواننده جلوگيري مي و كند مي شوق مي. نمايدعالقه در او ايجاد تواند با طرح جلد كتاب

و .دريافت مفاهيم را آسان سازد رساندن يك پيام يا دادن زاويه ديد، يادگيري
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و.2 مي از لحاظ ميزان رعايت قواعد ويرايش به نظر د برخي از اشكاالترسنگارش

و .بازنگري باشند نيازمند اصالح

به نشانهكاستي• ازگذاريهاي مربوط دو: عبارتند نشانه پس از يك كلمه استفاده از

و ص24، سطر30ص( يك عالمت عطف يا يك نشانه ص23 سطر32، ص9 سطر، 187، ص2 سطر 188، ،

ص15و5 سطر 198 ص197، ص24سطر 199 سطر آخر، )26-25 سطور298،

ص10سطر30ص(ي هم پايهاستفاده از ويرگول براي عطف آخرين كلمه، جمله يا سازه ،257 

ص8سطر )16سطر 196،

دونكردن استفاده ونقطه از ص17سطر207ص( قولي بياني قبل از نقل ص18سطر301، ،257 

)4سطر

واز گيومه براي نقل وقول، اسامي خاص، نام كتابشدن استفاده  ...)و23،50،53صص( ...ها

 ...و26سطر18ص( از ويرگول بين دوفعل پشت سرهمنكردن استفاده

ونبرجسته• و برخي از واژگان جايگاه:ي تيترهامجموعه عناوين زير كردن تيترها

 ...و58و94-92صصو)25سطر183ص( طبيعت بشر)7سطر255ص( حاكميت سياسي

در• و ابهام و كلم مغلق نويسي و تعريف به دورجمالت  استفاده از كلماتي نظير:ات

 ...و)25سطر 264ص( عدم تمركز وظيفي)21سطر57ص(»شورايقان«

و ... اول اينكه،«: بودن تعريف سياست با مقوله قدرت مي نويسندنبخش رضايت در نقد

ق. هاي هدفدار نيستدوم، سياست مبارزه در راه قدرت به دور از انگيزه درت اما تاكيد بر

ميهدف ها به كار كه بر حسب آنها قدرت ويي را ازهاهدفتضاد رفته است آن را كه قدرت

ميپديدار مي شده براي درك رضايت جمالت ياد.)15-9سطر29ص( كندشود، دستخوش ابهام

و فهم مطالب را دشوارنبخش  به معناي قدرت بسيار سخت بيان شده است  بودن سياست

.سازدمي

ث رهيافت رفتاري، هدف هاي رفتارگرايي از نظر ايستون در ذيل هشت مفهوم بيان در مبح

و نامفهوم است. شده است در.ليكن توضيح اين واژه ها تعريف به دور، نارسا  به عنوان مثال

و به رفتار«: تشريح واژه رسيدگي آمده است تعريف نه بايد با توجه تعميم معتبر باشد يا

و.)2سطر59ص(»همه داليل بايد بر مشاهده مبتني باشد. مربوط رسيدگي شود يا در تعريف

كه با فهم نظري رفتار سياسي«: تشريح علم خالص اشاره شده است  رفتارگرايان معتقدند

به كار بردمي و هم كاربرد آن اجزاي كار علمي. توان اين دانش را در مسائل زندگي هم نظريه

مي دهند .)2سطر60ص(»را تشكيل

روح دروني فلسفه سياسي او براي فلسفه«: در تشريح فلسفه سياسي الك آمده است

به ليبراليسم،  به ارث ماند كه در مورد لزوم اصالحات اساسي اما محتاطانه، اعتقاد سودمندگرا
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شناخت حقوق فردي واعتقاد بر اينكه حكومت به خاطر خير مردم وجود دارد، ادامه دهنده

ال .)4-1سطر197ص(»ك استروح فلسفه

و مي در توصيف كه«: نويسندتعريف دموكراسي نويسنده محترم دموكراسي حكومتي است

»كه در توانايي جمع آمده شان، حكمران هستند آن منشا اقتدار نهايي مردم است، در

.)1سطر 257ص(

مي رسد به پايان ح«: آخرين جمله فصل حاكميت با ابهام اكميت دولت، نه از بنابراين

.)سطر آخر266ص(»لحاظ داخلي ونه از لحاظ خارجي، از نظر سياسي مطلق نيست

پس از اجزاي هردسته از نقطه:هاي متفاوت در موارد يكساناستفاده از نشانه•

مي شود مكث.ويرگول استفاده كتاب بنيادهاي علم سياست در بيشتر موارد از اين عالمت

ص15-12سطر 254ص( ده استطوالني استفاده كر در.)9سطر 240، بيان عناصر بنيادي مخالفت اما

.)2سطر 264ص(ها با نظريه سنتي حاكميت، از اين عالمت استفاده نشده است 

شكلبه نظر مي شكل هاي كالسيك. هاي حكومت اشكال داردرسد سازماندهي تيتر

و ي با عنوان شكل هاي جديد مشخص شده اما بدون تيتر)2(شماره حكومت با تيتر

.)284و277صص( براي ديكتاتوري تعيين شده است)3( حكومت، شماره

و كاستي• به عدم رعايت شيوه خط فارسي، عدم رعايت استقالل كلمـات  هاي مربوط

 299ص(، چـشمپوشي)14 سـطر 299ص(، بكوتاهي)12 سطر 184ص( هاي بدشواري واژه: اغالط تايپي

، اصـيلترين)9سـطر 215ص(ها، كنفدراسيون)6 سطر 375ص(، اينجهاني)13 سطر 352ص(، همينكه)24سطر

.بهتراست جدا نوشته شوند...و)21سطر، 189ص(

)16سـطر83ص( ايـده ئولـوژيو)1سـطر 257ص(، جمع آمده شان)8سطر268ص( كلمات پونيتري

.اصالح گردند

ار»نظريه«به جاي استفاده از واژه و گـانيكي در برخـي از صـفحات از براي نظريه مكـانيكي

و نظري استفاده شده است، بهتر است اصالح شود .)21-18 سطر204ص( واژه نظر

 بررسي محتوايي
و ارجاعات.1 : كاستي هاي مربوط به استنادات

و• وهاي نظريهگفته استفاده از جمالت  انديشمندان بدون ذكر منبع پردازان

ص12و6سطور22ص( ص12و1سطور36، ص8رسط37، .)17سطر207،

و در غير اين صورت با بيان در مي گردد ...و»بهره آزادانه« اين گونه موارد عموما منبع ذكر

مي شود .از ذكر منبع صرف نظر
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ودر: ارجاع مبهم• هاي علم سياست پس از ذكر نام دانشمندان هدف بخش عرصه

و روشهدعوت شده به كنفرانس فالدلفيا براي بحث درباره عرصه، هدف هاي علم سياست،ا

به« در پاورقي اشاره شده كه ...براي مطالعه درباره علم سياست در اتحاد شوروي، نگاه كنيد :«
).6سطر32ص(

و• سي منبع:»مباني علم سياست«كمتر مرتبط با درس استفاده از منابع قديمي از

به سال هاي قبل از  و يك منبع مربوط به 1370فارسي استفاده شده بيست سه منبع  هستند،

به سال هاي 1370سال مي73و1371،72و شش منبع گردند؛ حدود نيمي از اين منابع باز

و .اجتماعي، حقوق بين الملل وحقوق اساسي مي باشند در مورد انديشه سياسي

به1992ده منبع انگليسي استفاده شده در اين كتاب يك منبع به سالو از صد ، پنج منبع

به سال 1991سال و بقيه از آثار سال هاي قبل از 1990، دو منبع به شمار 1990 مربوط بوده

هاي آنها نيز كمتر ارتباط عالوه بر ناشناخته بودن برخي از نويسندگان اين منابع، كتاب. آيندمي

.دارد» بنيادهاي علم سياست« مستقيم با

به.2 انداشتن كاستي هاي مربوط و فصولانسجام منطقي برخي :ز مطالب

مي• و ادامه منطقي مطالب ندارد؛ رسد كتاب مركزبه نظر و محور براي پيگيري ثقل

و  و منسجم، عدم جمع بندي هر بخش يا فصل بخشي از اين كاستي به نداشتن مقدمه توصيفي

به غير مرتبط بودن، عدم انسجام وسازماندهي  و بخش ديگر آن نتيجه گيري كلي در آخر كتاب

مي گرددمناس .ب مطالب بر

مي• پس از فصل. رسد نظم منطقي در ترتيب برخي از فصول وجود نداردبه نظر

مي) مفاهيم جديد علم سياست( چهارم .گرددفصل پنجم با عنوان دولت، ملت آغاز

و ملت از مهم مي باشندمفاهيم دولت اين اشاره به اين مفاهيم بنابر. ترين مفاهيم سياست

مي كرددر فصل چهارم و فهم بهتر مطالب كمك با. به انسجام و هشت نيز فصل شش، هفت

كه به نظريه و ماهيت هدف هاي دولت اشاره توجه به اين هاي خاستگاه دولت، تكامل دولت

.بخش مفهوم دولت توضيح داده شوند دارند، بهتر است در

ح در وبخش مفهوم دولت به عناصر بنيادي دولت يعني مردم، سرزمين، حاكميت كومت

واشاره مي و شود و توضيح ها در دو فصل جدا، بندي حكومتطبقه تشريح مفهوم حاكميت

و مي كند انسجام به دموكراسي، حكومت. ارتباط مطالب را كم هاي اختصاص فصل مستقل

و و پارلماني و رياستي، تك ساخت و فدرال پراكندگي مطالب دولت رفاه نيز اين عدم انسجام

ب ميرا .كنديشتر
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و هاي هدف همه مطالبي كه در فصول نظريه هاي خاستگاه دولت، تكامل دولت، ماهيت

وها، دموكراسي، حكومتبندي حكومتدولت، حاكميت، طبقه تك هاي پارلماني رياستي،

و و ساخت اند، با وجود حجم زياد، اگر در ذيل مفهوم دولت دولت رفاه تشريح شده فدرال

ميعناصر بنيو وادي آن ارائه مي شد، از يك سو انسجام، ارتباط داد پيوستگي مطالب را نشان

و از سوي ديگر با حفظو مانع تكرار مفاهيم حاكميت وحكومت در چند فصل پراكنده مي شد

و و انسجام و ايجاد انگيزه عالقه پيوستگي فصول به خواننده در فهم مطالب، تسريع يادگيري

ميدر پيگيري مطالب  .كردكمك

و• انسجام منطقي مطالب برخي از فصول يا مطالب برخي از زير عدم ترتيب

به رهيافتدر: هاي يك فصلمجموعه بخش رهيافت رفتاري، براي نقد اين رهيافت ابتدا بايد

و به رهيافت فرارفتارگرايي سنتي به صورت مستقل اشاره مي شد پس از نقد رهيافت رفتاري

مي گرديد .)58ص( اشاره

به عنوان مهم در عنصر« ترينفصل مفاهيم جديد علم سياست بهتر بود ابتدا به قدرت

و اجراي سياست و»هسته ومركز ثقل سياست«و» تعيين از، اشاره مي شد بررسي مفاهيم پس

به قدرت به عنوان)نفوذ، اقتدار ومشروعيت( نزديك و«، مفهوم دولت بررسي مركز ثقل تحليل

مي،»علم سياست .گرفت مورد بررسي قرار

و در به مفاهيم نوسازي سياسي، اقتصادي( توسعه فصل مفاهيم جديد علم سياست است

و بدون فاصله پرداخته شوددر ...)و .كنار هم

به تاريخ، كاربرد، تعريف ومعاني دولت،» دولت، ملت« در فصل پس از چهار صفحه اشاره

م» تعريف دولت« تيتري با عنوان ي يك مقدمه، دولت بهتر بود كه پس از ارائه.ي شودآغاز

مي شد سپس تحليل تاريخي دولت ارائه مي استفاده از اين ترتيب.)136-133صص( گرديدتعريف

آن(در مورد حاكميت نيز  1مفيد به نظر مي رسد) تعريف وتحليل تاريخي
.)245-243صص(

. رت مستقل اشاره شده استدر مباحث آخر فصل حاكميت به حاكميت كثرت گرا به صو

مي رسد كه بهتر بود قبل از بررسي حاكميت كثرت گرا، حاكميت سنتي به صورت به نظر

به حاكميت كثرت گرا اشاره مي شد و سپس مي گرفت .)260ص(مستقل مورد بحث ونقد قرار

از.1 و مرتبط با تعريف باشد، نظير مباحثي كه در فصل دموكراسي قبل و مقدمه براي ورود به تعريف اگر بررسي تاريخي
يف مفهوم كمك مي كند بلكه در ورود به كل فصل نيز به خواننده تعريف دموكراسي ارائه شده است، نه تنها در فهم تعر

.كمك خواهد كرد



 1388بهار،1شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 336

طرح بحث مقدماتي،(كاستي هاي مربوط به بهره گيري اندك از ابزارهاي علمي.3

وجمع : براي تفهيم موضوع...) بندي نهايي، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير

كه بيشتر به توصيف عناوين فصول• مقدمه كتاب در حدود دو صفحه است

و هراين مقدمه اندك در كنار عدم نتيجه اختصاص يافته است و گيري نداشتن فصل يا بخش

دنتيجه نه تنها فهم مطالب را كه اشاره شد باعث گيري نهايي شوار ساخته است بلكه همان طور

و ادامه  و محور براي پيگيري و نداشتن مركز ثقل و فصول و نظم منطقي مطالب عدم انسجام

.مباحث شده است

مي رسد در مقايسه• هابه نظر وو رهيافتروش به ويژه رهيافت هاي علم سياست

و فرارفتارگرايي و)62-43صص( سنتي، رفتارگرايي )107-88( اقتدار، مقايسه مفاهيم قدرت، نفوذ

به حاكميت كثرت ، ...و)266-253صص(گراو مقايسه انواع حاكميت وتحول از حاكميت سنتي

واستفاده از تصوير يا نمودار به تفهيم بهتر مطالب كمك مي به خوانندهيذهنيت كند  منسجم

و مقايسه و دريافت مطالب مي دهدبراي درك .)22-11: 1386بهرنگي ولعل عليزاده،:بهنك( ها

و• و استفاده از پاورقي ها جهت تشريح ،...توضيح برخي از واژگان، اسامي، جمالت

» مطبوعات ركن چهارم دموكراسي است«جملهو)9سطر 259ص(»دايركتوري«به عنوان مثال واژه

و)9سطر 369ص( به توضيح .توصيف بيشتر دارد نياز

ها، عدم تمايز مفاهيم، عدم اظهار نظر، بنديهاي مربوط به تعاريف، طبقهستيكا.4

و : ارائه تعريف از سوي نويسنده محترم تحليل

و انديشمندان پشت سرهم، باعث فاصلهدر• تعاريف برخي از مفاهيم نام نويسندگان

و توصيف هاي برخي  به عالوه تعاريف از نويسندگان گرفتن خواننده از اصل مطالب مي شود،

و137-136صصو4،7،9سطور58ص( رسندشناخته شده، ضروري به نظر نمي كمتر  در تعريف دولت

.) در تعريف احزاب سياسي344-343صص

و كلي بودن، مبهم نيز• و اظهار نظر نويسنده محترم عالوه بر اندك بودن  تعاريف

از باشند؛مي كه نويسنده اثر مي» سياست«تعريفي يا«: دهندارائه سياست رهبري صلح آميز

و احزابغيرصلح در) نيروهاي اجتماعي( آميز روابط ميان افراد، گروه ها و كارهاي حكومتي

و روابط ميان يك دولت با دولت 30ص(» هاي ديگر در عرصه جهاني استداخل يك كشور،

كه كلي است.)20سطر به معناي( عالوه براين به معناي خاص وسياست عدم تمايز بين سياست

كه) عام و مركز ثقل سياست است«: با تاكيد ايشان بر اين هماهنگي زيادي» قدرت هسته

.ندارد
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و مليت نيز مشاهده عدم ارائه تعريف مشخص از سوي نويسنده محترم در بخش ملت

.)152ص( شودمي

و مقايسه بين كتاب در بخش روشي نويسنده هاي علم سياست، بدون توضيح مستقل

و قياسي نتيجه مي كهروش استقرايي و قياسي تعارضي نيست«: گيرد ميان دو رهيافت استقرايي

و.)4 سطر49ص(»و از بسياري جهات، اين دو مكمل هم هستند و تعدد نظرات به تنوع  با توجه

ن به كه اين نتيجه گيري در توصيف اين دو روش، نيازمند رويكردها در اين زمينه، ظر مي رسد

.توضيح بيشتر است

به طبقه ها ضمن واردبندي حكومتطبقهدر• بندي ساختن انتقاد انديشمندان سياسي

شكل«: ارسطو، مولف آورده است به داليل تاريخي، شايسته است هاي عمده با اين حال، بنا

كه در طبقه احكومت را اما در ادامه اين مطالب.)16سطر 277ص(»ياد شده، بررسي كنيموبندي

و اريستوكراسي اشاره مي به حكومت پادشاهي و در بررسي اشكال جديد حكومت تنها كنند

شكلصرفاً مي به بيان و فاشيسم مي. پردازندهاي ديكتاتوري هاي بنديرسد طبقهبه نظر

وكاربردي كجامع تر ه اشاره به آنها در تكميل بحث خالي از فايده نخواهد تري نيز وجود دارد

به( بود .)300: 1379بشيريه،: نك

و تقسيم نظامدسته در و تك حزبيبندي به دوحزبي، چندحزبي  نيز به)352ص( هاي حزبي

و دوحزبي،( هاي حزبي به رقابتيرسد تقسيم نظامنظر مي و) حزب مسلط چندحزبي

به( تري باشدقسيم بندي جامعت) يا تك حزبي(غيررقابتي : 1385؛ لعل عليزاده، 212: 1380نقيب زاده،: نك

164(.

درفصل نظريه در به پنج نظريه اشاره شده است حالي كه نظريه هاي خاستگاه دولت

و( اقتصادي به) انگلس ماركس مي توان از نظريه هاي خاستگاه دولت و نظريه تكاملي را نيز

.شمار آورد

و نظام سياسيتمفقدان• و دولت و توسعه و رهيافت، نوسازي در: ايز بين روش

در فصل دوم از مي آيد؛ به ميان بخش روش فلسفي بدون تيتر پنج روش علم سياست سخن

و سپس با تيتري با عنوان مي شود و قياسي اشاره  يا عنواني مشخص به دو رهيافت استقرايي

رو»هابرخي رهيافت« و سپس بدون تفكيك مفاهيم و رهيافت، شش رهيافت را فهرست ش

مي دهند .)58-43ص( توضيح

بخش نوسازي، بدون اشاره به مفهوم توسعه، پس از بررسي نوسازي، مولف ارجمند در

و ميجامعه فرهنگ سياسي در اين بخش. شوندپذيري سياسي وارد بحث توسعه سياسي

و( ارتباط بين اين دو مفهوم ونميبرقرار)توسعه نوسازي تمايزات اين دو مفهوم نيز شود

.)129- 109صص( مشخص نمي گردد
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به تفاوت دولت وحكومت، مفهوم نظام سياسي مطرح» دولت، ملت« در فصل پس از اشاره

و( شود، اما توضيحي در مورد اين مفاهيممي آن) نظام سياسي دولت  ها ارائهو تفاوت

.)149-146صص( شودنمي

د• اجتماعي را نادرست» قرارداد«ر بخش نظريه قرارداد اجتماعي، واژه نويسنده محترم

ومي مي» قرار«به جاي آن از واژه دانند اگرچه واژه.) پاورقي180ص( كننداجتماعي استفاده

و كامالًاجتماعي براي رابطه» قرارداد« كه مكتوب مي رسد، اي  حقوقي نيست، نارسا به نظر

ن» قرار«واژه : ارساتر استبه چند دليل

يا.1 قرار در حقوق به معني دستوري است كه از سوي يك مقام قضايي در مورد دعوا

واتهامي، بدون تشكيل دادگاه يا عمل دادرسي صادر مي  شود نظير قرار كفالت، قرار منع تعقيب

ق» قرار« بنابراين واژه)338-337: 1380مصلحي،(.قرار بازداشت به معناي تعهد، و در حقوق رارداد

.رابطه دوطرفه يا چند طرفه نيست

يا: فارسي براي واژه قرار تعاريف زير در نظر گرفته شده استدر.2 عمل يا فرايند بودن

شد(ماندن در يك جا؛ وعده گاه؛ قرار حقوقي و)كه بيان و چگونگي تصميم به انجام؛ وضع

؛ صدري افشار، 2651: 1378معين،:بهنك( دادن عملي درآينده كه دو يا چند طرف آن را مي پذيرند

1383 :748(.

دو( اين معني اخير به انجام دادن عملي در آينده كه مي تصميم )پذيرنديا چند طرف آن را

هر بيشتر و دوستم و يا من و عادي است؛ من فردا قرار دارم و مدارهاي روزمره تاكيد بر قرار

.جمعه قرار كوه پيمايي داريم

وق،بنابراين كه واقعه مهم ن رار با قرارداد اجتماعي ، باشدتعهدآور است، هرچند مكتوب

مي كند بر] قطعاًونه صرفاً[ كتبي» معموالً« تعهدي: آمده است» قرارداد«در تعريف. فرق كه

به رسميت مي درشناسند يا وظيفهاساس آن دو يا چند طرف، حقوقي را براي يكديگر  هايي را

؛ پيمان؛ عهدنامه عهده مي گيرند؛ اتفاق دو يا چندبرابر ديگري به .)همان( تن در امري

به نظر واژه به تعاريف فوق، و با توجه ،»قرار«در مقايسه با واژه» قرارداد«به اين ترتيب

و) دويا چند نفر(هم دوطرفه بودن رابطه مي رساند و اجتماعي را هم براي واقعه سياسي

د و مهم كاربرد بيشتر .اردخاص

عنوان كتاب ژان ژاك. انداستفاده كرده» Contract«نظريه پردازان قرارداد اجتماعي از واژه.3

بر، است»The social contract«روسو  و  معادل فارسي اين واژه قرارداد در نظرگرفته شده است

به فارسي و انگليسي »Contract«براي واژه» قرارداد«اساس فرهنگ لغات انگليسي به انگليسي

از مناسبيمعادل  Abatement, Decree, Writ,Order, Awardهاي انگليسي واژه. است» قرار«تر
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Warrat,  وOrdinance  ؛ مصلحي، 190: 1381مك لين،( كاربرد بيشتر دارند» قرار«براي واژه فارسي

وو فرهنگ آكسفورد، فرهنگ معاصر337-338: 1380  ...).هزاره، فرهنگ بزرگ سخن

و حاشيهكاستي.5 و مطالبي كه به متن بايد اضافه شود هاي مربوط به مطالب زائد اي

و(  ): اضافات حذفيات

و بررسي مفصل نظري• و روسو كتابهتوصيف بنيادهاي علم« هاي هابز، الك

ميهاي تاريخ انديشهرا به كتاب» سياست و. سازدهاي سياسي نزديك مقايسه اين توصيف، نقد

بنابراين. شودمي) هاي خاستگاه دولتنظريه(پرداز، باعث دور شدن از اصل موضوع،هسه نظري

و وبررسي مختصر نظريه خالصه به عنوان كتاب كافي به نظر هاي هابز، الك روسو با توجه

.رسدمي

هاي علم بخش نقش علم سياست در دموكراسي، بهتر است به آن دسته از ويژگيدر•

بهسياست كه در گسترش  و مشخص اشاره شوددموكراسي موثر است، تاثير مثبت. طور صريح

و يا حتي علم سياست در  و موانع سياست ايدئولوژيك علم سياست در گسترش دموكراسي

و دانشاشاره به بحث( تحديد دموكراسي بيان گردد ).هاي فوكو درباره قدرت

ودر• تاريخيوشناسي، سير كليدر بخش روش فصل روش هاي علم سياست

و و روش و فلسفه علم، تعريف پارادايم مقايسه رهيافت، روش، فلسفه، انديشه، نظريه، گفتمان

مي رسد به نظر . به صورت مختصر، ضروري

و توصيف، ارائ»ايدئولوژي«فصل مفاهيم جديد علم سياست، بخش مفهومدر• ه

و مكاتب مهم نا نظيرايدئولوژي زيسم، فاشيسم، سوسياليسم، دموكراسي، سوسيال دموكراسي،

وماركسيسم، محافظه ومي... كاري، آنارشيسم، فمينيسم، پست مدرنيسم به فهم  توانست

و جامعيت اثر را به همراه داشته باشد به خواننده ياري رسانده .دريافت مفهوم ايدئولوژي

به ريشه هاي تئوريك اين مكتب» نوسازي«بخشدر• و19 گرايي قرنتكامل( اشاره

آنهو زمين)كاركردگرايي و قدرت(هاي تاريخي گيري آمريكا، طرح پايان جنگ جهاني دوم

ومارشال، گسترش كمونيسم در اروپاي شرقي، تجزيه امپراطوري ظهور جهان هاي استعماري

.ضروري است) سوم

به پيمان وستفاليدر• شكل) 1648 سال( بخش دولت نو به گيري دولت كه منجر

.اره گرددمدرن شد، اش

ون• و ديدگاه هاي متفكران ايراني به تعاريف به سياست پرداختن اسالمي، عدم اشاره

بخش نظريه خاستگاهدر.و بعد از ورود اسالم) انديشه ايرانشهري( در ايران قبل از اسالم

ميالهي، انديشه و فره ايزدي به اختصار ذكر  اما به انديشه.گرددي غزالي درباره پادشاهي
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كه غزالي در اين زمينه متاثر از ايران قبل از اسالم بود، اشارهاي -166صص( شوداي نميرانشهري

167(.

وهمه نظريه• و هاي خاستگاه دولت همانند نظريه قرداد اجتماعي نقد  بررسي شود

.منفي آن ها ذكر گرددو) ارزش( جنبه مثبت

و• ح در توصيف به عنوان شكل غيردموكراتيك به ريشه بررسي فاشيسم كومت،

و و لغوي فاشيسم، موارد تاريخي آن . پيدايش آن اشاره نشده است مباحث نظري درباره ظهور

به معناي محدود با شكل) شكل اوليه آن به صورت سنديكاليسم دولتي( تفكيك فاشيسم

به نظرو)رژيم توتاليتر ايتاليا(گسترده آن   جنبش فاشيسم با دولت فاشيسم نيز ضروري

به( رسديم .)325-314: 1379بشيريه،: نك

ودر فصل دولت رفاه اشاره به زمينه• آن، ضروري چگونگي ظهور هاي تاريخي

وهاي تئوريك شكلريشه. است كه در مقابل كدام نظريه گيري دولت رفاه واين هاي كاستي ها

كه در اين كتاب به آن اشا .ره نشده استكدام شكل حكومت مطرح گرديد، از مواردي است

و• و توصيف هاي سياسي حتي در دوران مقبوليت شخصيت بررسي نقش نخبگان

.، از اهميت خاصي برخوردار است)و اهميت نقش نهادها( حكومت دموكراسي

و( هاي فشارذكر انواع گروه• ها را با احزاب، تفاوت اين گروه)ماديرغي مادي

ميمشخص وتر و به درك مي دريافت خواننده سازد .كنداز مفهوم گروه فشار كمك

و• به انتخابات آنشيوه اختصاص بخش كوچكي از يك فصل انتخابات مبتني( هاي

وبر اكثريت يك مرحله در)ايانتخابات مبتني بر اكثريت دو مرحله اي، انتخابات تناسبي

.موثر خواهد افتاد» بنيادهاي علم سياست«جامعيت كتاب

بكاستي.6 وهاي مربوط  نبودنروزآمد( موضوعات جديده عدم پرداختن به مسائل

و  ): موضوعات مطالب

و« فصلدر•  هايي نظيرارتباط علم سياست با رشته» هاي همپيوندرشته علم سياست

و روزنامه و ژئوپلتيك، نگاري، انسانعلوم ارتباطات شناسي، سياستگذاري، جغرافياي سياسي

...و) منطق فازيو( شناسي، فلسفه علم، رياضيات جديد زيستمديريت، كامپيوتر، زبانشناسي،

به نظر مي .رسدضروري

، مفاهيمي نظير جهاني شدن،»مفاهيم جديد علم سياست«به فصل چهارم•

به دموكراسي، جنبشفراملي هاي اجتماعي جديد، بنيادگرايي، اسالم سياسي، گرايي، گذار

وگرايي، اصالحات، انقالب، امنواپس .اضافه گردد... يت، عدالت، آزادي
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توان در بخش نظريه تكاملي دولت نيز بررسي كرد؛ نويسنده مبحث جهاني شدن را مي

م كه دولت ملي نو، آخرين مرحله در سير تكامل«: نويسنديمحترم در اين بخش آشكار است

يك. در حال حاضر، دو گرايش توانمند پديدار شده است. دولت نيست ماز ردم سو،

به دست آوردهغيرخودمختار خواستار آزادي ملي بوده كه كمابيش تاكنون از سوي. انداند،

و نيازمندي هاي هاي صلح جهاني، محدوديتديگر، رشد آگاهي سياسي، فشار منافع اقتصادي

و دولت .)19-15 سطور، 226ص(»هاي ملي مستقل را نشان داده استمفاهيم ناسيوناليسم

به چالشدر ادامه اي  در ذيل عنوان)Nation-State( هاي دولت ملين مطالب بهتر است

.جهاني شدن اشاره شود

 داري خوبهايي نظير نئوليبراليسم، حكومتها، نظريهبخش ايدئولوژي يا نظريهدر•

)Good Governance(دولت مجازي ،(Virtual State)كمينيتاريسم ،)(Communitarism ،

.نيز آورده شوند...و Corporatism)(كورپوراتيسم

وشكل• .تركيب اين معيارها ارائه گردد هاي جديد حكومت براساس معيارهاي جديد

به( .)300: 1379بشيريه،: نك

)Teledemocracy(دموكراسي الكترونيك يا تله دموكراسيبه» دموكراسي« بخشدر•

1.نيز اشاره شود

: ادياساس مواردي پيشنه فهرست مطالب بر

 مقدمه

و ماهيت علم سياست: فصل اول  تعريف، محتوا

و رهيافتروش شناسي، روش: فصل دوم  هاي علم سياستها

و رشته: فصل سوم هاي جديد مرتبط با علم در اين فصل رشته؛هاي همپيوندعلم سياست

و: سياست اضافه گردد  ... زبانشناسي، فلسفه علم، علوم ارتباطات

م جديد علم سياستمفاهي: فصل چهارم

و توضيح مفاهيم جديد از جمله جهاني شدن، گذار به عالوه بر تعريف، توصيف

و به سوسياليسم، ماركسيسم، محافظه كاري، ليبراليسمدر... دموكراسي، امنيت بخش ايدئولوژي

.اشاره شود...و

و به عنوان مفاهيم علم سياست در اين فصل تشريح گردند دولت د. ملت ولت در بخش

مردم، سرزمين، حكومت( بنيادي دولتبه عنوان يكي از مفاهيم علم سياست با بررسي عناصر

 
و«هاير كتابد.1 و» مقدمه نظريه سياسي«و» حكومت جديد سياست .مفاهيم جديد اشاره شده است به مطالب
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به حكومت ارائه گرددبندي حكومت، فصل طبقه)حاكميتو فصل.ها در قسمت مربوط

.بنيادي دولت توضيح داده شود قسمت حاكميت به عنوان يكي از عناصر حاكميت نيز در

وبررسي در اين بخش پس از نظام نظريه هاي خاستگاه دولت، مفاهيم دولت، حكومت

.سياسي با هم مقايسه شوند

به مليت، ناسيوناليسم،هذكر تفاوت در بررسي مفهوم ملت، پس از اي اين مفهوم با دولت،

و .جهاني شدن اشاره شود فراملي گرايي

و: فصل پنجم  نيروهاي سياسي بازيگران

 احزاب سياسي

 هاي فشارگروه

 هاي اجتماعي جديدنبشج

و رسانه ها  افكار عمومي، تبليغات، مطبوعات

و نخبگان سياسيشخصيت  ها

و  دانشجويان روشنفكران

 نتيجه گيري

 كتابنامه

 نتيجه
و بررسي كتاب ارزشمند نگاشته» بنيادهاي علم سياست« نوشتار حاضر با هدف معرفي

وپس از بررسي كاستي. شد هايي جهت اصالح، پيشنهاد)ديد نگارندهاز( محتوايي هاي شكلي

.بازنگري ارائه گرديدو
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