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هاي مطالعاتي دانشگاهي، از لحاظ روش، بينش و تحليـل، از دوران باسـتان تـاكنون،     رشتة علوم سياسي به عنوان يكي از زمينه
نگاران به بررسـي و   كه، در ابتدا فالسفه و در مراحل بعد روزنامه  در حالي. دستخوش دگرگوني و تحوالت شگرفي شده است

نسبي،   رفته به موازات برخورداري اين رشتة مطالعاتي از استقالل پرداختند، رفته حليل مسائل و موضوعات سياسي ميتجزيه و ت
اي خـود را بـه صـورت     نظران و متخصصان حرفه از مجموعة حقوق، فلسفه، اقتصاد، تاريخ و جز اينها، علوم سياسي نيز صاحب

البتـه  . اهها و مؤسسات آموزش عالي كشورهاي مختلف جهان پـرورش داد متمايز در چهارچوب دپارتمانهاي خاص در دانشگ
شود، بلكه همچنان علوم سياسي  هاي مطالعاتي تلقي نمي هويت مستقل اين رشته نه تنها به معناي عدم وجود پيوند با ساير زمينه

  .كند هاي نظري و تجربي بسياري از آنها تغذيه مي از داده
ها و رويكردهاي گوناگون، تصوير نسـبتاً روشـني از حـدود و ثغـور      گيري از نظريه با بهره در اين اثر سعي شده است تا

اين رشتة دانشگاهي ارائه شود، تا آنچه را كه سياست در مورد آن هست، از جمله فرايندهاي سياسـي و عـواملي چـون توزيـع     
. شـوند، مـورد توجـه قـرار گيرنـد      محسـوب مـي   ها و ارزشها كه از منابع عمدة تعارضات سياسي قدرت، هويت اجتماعي، ايده

تواند در سطوح بسيار خـرد، ميـاني و كـالن مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار         تحت اين شرايط، ماهيت، توزيع و پويش قدرت مي
  .گيرد

ك كه در اين بررسي نياز به توصيف، توضيح، تعميم، ارزيابي متغيرها و همبستگيها و برخورداري از دستگاههاي نظري و تئوري
  .اند شمار روند، براي تجزيه و تحليل تجربي سياست ضروري شناخته شده ها به اي براي تبيين يافته  بتوانند پشتوانه

تـري از   گرايـي، تصـوير دقيـق    بـاوري، سـاختارگرايي و فرهنـگ    گيري از سه رويكرد عقـل  بر اين اساس سعي شده است تا با بهره
  .شودسياست و كنشهاي سياسي ارائه 

اين بررسي، رفتارشناسي سياسي از جايگاه خاصي برخوردار است؛ زيرا امـروزه بسـياري از موضـوعات، رويـدادها،     در 
به همـين دليـل بـراي درك    . توانند در اين عرصه مورد بررسي، قضاوت و ارزشيابي قرار گيرند هاي سياسي مي فرايندها و داده

  .اند اركت سياسي با دقت بيشتري مورد توجه و ارزيابي قرار گرفتهپذيري، فرهنگ و مش موارد مذكور، مسائلي چون جامعه
اي،  به منظور ارائه تصويري نسبتاً روشن از حدود و ثغور رشته سياست، چهـار گـرايش عمـده يعنـي سياسـتهاي مقايسـه      

ند، بـراي نشـان   كن شناسي را مشخص مي الملل كه در حقيقت ابعاد سياست گذاري عمومي و روابط بين انديشه سياسي، سياست
  .اند هاي سياست، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته دادن عرصه

اميد است با تالشي كه در تدوين اين كتاب به عمل آمده است، اين اثر بتواند به صورت يك منبـع مطالعـاتي مقـدماتي    
  .به درك بيشتر و سيستماتيك مباني علم سياست كمك كند
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