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سه شیوه ی بحث درباره ی نظریه های سیاسی: 

۱. روش مسأله  محور: (مثالً کتاب مسائل نظریه ی سیاسی به ۱۴ مسأله ی مهم می پردازد) 

۲. روش نظام محور یا ایدئولوژی محور (بحث فعلی ما) 

۳. روش متفکرمحور (مثالً کتاب جورج کلوسکو در تاریخ نظریه های سیاسی) 

 ————————————————————————————————

نکات مقدماتی 

 From Ideologies to Public Philosophies: Introduction to :۱. بـحث مـا بـر پـایه ی این کتاب اسـت

 Paul Schumaker نوشته ی Political Theory

۲. هدف اوالً ارائه ی نگاه کلی و ثانیاً؛ روش حتلیل نظام های سیاسی  

۳. این نـظام هـا و ایدئـولـوژی هـا ممکن اسـت بـا هـم تـرکیب شـونـد و شکل جـدیدی از نـظام هـا را 

بسازند. 

۴. دین هم می تواند شکلی از این نظام ها را به خود بگیرد. 

۵. در کشورمان متام ۱۲ ایدئولوژی و نظام سیاسی طرفداران خاص خودشان را دارند. 



2

۱. لیبرالیسم کالسیک: بنیانگذاری سرمایه داری دموکراتیک 

۲. محافظه کاری سنتی: دفاع از نظم اجتماعی کهن 

۳. آنارشیسم [=بی سروری]: طغیان علیه هرگونه اقتداری 

۴. مارکسیسم: به دنبال یک جامعه  ی بی طبقه 

۵. کمونیسم: مبارزه با امپریالیسم در جوامع در حال توسعه 

۶. فاشیسم و نازیسم: کنترل متامیت طلبانه به منظور تقویت امور جمعی 

۷. لیبرالیسم معاصر: اصالح سرمایه داری و دموکراسی 

۸. محافظه کاری معاصر: مخالفت با برنامه های لیبرالی و سوسیالیستی 

۹. چپ بنیادین: در جستجوی جوامع برابری طلب تر و اشتراکی تر 

۱۰. راست بنیادین: در جستجوی آزادی اقتصادی بیشتر و اجماع اخالقی بیشتر 

۱۱. راست افراطی: بازگشت به جوامع  همگن تر 

۱۲. چپ افراطی: ساختارشکنی لیبرالیسم جدید جهانی 
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چارچوبی برای توصیف و حتلیل 
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مبانی فکری/فلسفی 

 ۱) هسـتی شـناسی: انـسان هـا بـه تـصورات مختلفی از واقعیت غـایی اعـتقاد دارنـد.  هسـتی شـناسی بـا اسـاسی تـرین 

خـاسـتگاه یا مـنشأ جـهان سـروکار دارد. آیا مـوجـودات فـراطبیعی یا مـوجـود بـرتـر (مـانـند یهوه، خـدا، اهلل) جـهان را 

بـه وجـود آورده اسـت؟ آیا مـوجـودات مـتعالی (مـانـند خـدا یا صـور افـالطـونی) وجـود دارنـد که معیارهـای مطلقی 

بـرای تعیین مـصادیق خـوبی و بـدی در عـالـم انـسانی ارائـه کنند؟ آیا واقعیت غـایی صـرفـاً هـمان بنیادین تـرین نیروهـای 

طبیعی است؟ آیا آنچه در جهان روی می دهد علل مادی دارد یا علل فرامادی؟ و … 

۲) مــاهیت بشــر: متفکران بــه تــصورات مختلفی دربــاره ی ذات آدمیان اعــتقاد دارنــد. آیا انــسان هــا ذات خــوبی 

دارنـد یا ذات بـد یا خنثی (لـوح سفید)؟ آیا انـسان هـا در بـن و بنیاد بـاهـم بـرابـرنـد یا نـه؟ اگـر بـرابـرنـد بـه چـه شکلی و 

بـر چـه اسـاسی؟ زنـدگی خـوب چیست؟ مـهم تـرین اهـداف و انگیزه هـای بشـری کدامـند؟ آیا انـسان هـا در انـتخاب 

غــایات خــودشــان عــقالنی رفــتار می کنند یا غیرعــقالنی؟ مــختارنــد یا مــجبور؟ آیا اجــتماع بــر تــصورات انــسان از 

زندگی خوب تأثیر می گذارد یا نه؟ 

۳) مـاهیت جـامـعه: انـسان هـا تـصورات مختلفی دربـاره ی خـاسـتگاه زنـدگی اجـتماعی و دربـاره ی انـواع اجـتماع 

دارنـد؟ خـصائـص اصلی جـامـعه ی خـوب کدامـند؟ تـاچـه حـدی بـاید جـوامـع یکدسـت و منسجـم بـاشـند؟ تـا چـه حـد 

باید نامنسجم باشند؟ مبنای اصلی تعارضات در درون جوامع کدامند؟ 

۴) مــعرفــت شــناسی: انــسان هــا تــصورات مختلفی دربــاره ی امــور شــناختی در حــوزه ی سیاســت دارنــد و این که 

چـگونـه می تـوان بـه آن شـناخـت نـائـل شـد. تـا چـه حـدی می تـوانیم مـعرفـت و شـناخـت یقینی یا مـعرفـت ظنی نسـبت 

بــه سیاســت داشــته بــاشیم؟ آیا مــا بــاید عــدم قطعیت دربــاره ی پــرســش هــای اصلی سیاســت را بــپذیریم؟ چــگونــه 

می توانیم به معرفت سیاسی دست پیدا کنیم؟ 
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اصول سیاسی 

۱) اجـتماعـات: انـسان هـا در اجـتماعـات سیاسی گـونـاگـونی زنـدگی می کنند و بـا آن اجـتماعـات احـساس هـویت و 

این هـمانی می کنند و تکالیفی نسـبت بـه آن  هـا بـر دوش خـود احـساس می کنند. دولـت هـا واجـد سـرزمینی مـشخص 

هسـتند که قـانـون وضـع می کنند و بـرنـامـه هـای مـؤثـر بـر تـولید و تـوزیع خیرهـا و خـدمـات اجـتماعی را پیش می بـرنـد. 

چنین سیاســت هــایی در چــه نــوع اجــتماعی تــعریف می شــونــد. اجــتماع جــهانی و حکومــت جــهانی؟ نــظام هــای 

سیاسی منطقه ای مانند احتادیه ی اروپا؟ ایالت ها؟ شهرها؟  

۲) شهــرونــدان: در یک اجــتماع سیاسی چــه کسی می تــوانــد مقیم یا شهــرونــد بــاشــد؟ چــه تــفاوت هــای بین 

شهـرونـدی کامـل، شهـرونـدی نـاقـص، اقـامـت صـرف وجـود دارد؟ چـه مـنافعی در اختیار شهـرونـدان اسـت؟ حـق و 

حقوق و تکالیف شهروندان کدام است؟ یا باید حقوق شهروندان را افزایش داد یا تکالیف شان را؟ 

۳) ســاخــتارهــا: مــنظور از ســاخــتار هــمان نــهادهــا و فــرایندهــای سیاسی در جــامــعه اســت. در ســاخــتارهــای یک 

حکومــت و سیاســت کدامیک بیشترین اهمیت دارد؟ شــرکت هــا و ســازمــان هــای جتــاری؟ احتــادیه هــای کارگــری؟ 

نـهادهـای دینی؟ نـهادهـای نـظامی و اطـالعـاتی؟ فـرهـنگ (ارزش هـا و هـنجارهـای مـقبول) چـقدر اهمیت دارنـد؟ آیا 

زنــدگی مــان بــاید بشــدت ســاخــتارمــند بــاشــد یا نــه؟ کدام ســاخــتار بیشترین اهمیت را دارد؟ چــه تــوازنی میان 

ساختارها توازن معقولی است؟ 

۴) حکمرانـــان: کدام یک از این هـــا واقـــعا حکومـــت می کنند یا بـــاید حکومـــت کنند؟ منـــایندگـــان انـــتخابی؟ 

صـاحـب مـنصبان انـتصابی (بـروکرات هـا)؟ مـالکان و مـدیران سـازمـان هـای اقـتصادی؟ تـولیدکنندگـان؟ نـظامیان؟ 

مـروجـان انـدیشه هـا؟ فـعاالن مـدنی و اجـتماعی؟ شهـرونـدان عـادی؟ بـه عـبارت دیگر، تـوزیع قـدرت در جـامـعه بـاید 

چگونه باشد؟ 
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۵) اقـتدار: حکومـت می تـوانـد بـر وجـوه  عـدیده ی زنـدگی اجـتماعی و شخصی مـا تـأثیر بـگذارد. می تـوانـد بـر رفـتار 

اقــتصادی، تــعامــالت اجــتماعی، حــفاظــت محیط زیست، نیایش هــای مــذهــبی، ارزش هــای فــرهنگی، و ســبک 

زنـدگی شخصی مـا تـأثیر بـگذارد. بـرای چـه اهـدافی اقـتدار حکومـت بـاید اعـمال شـود؟ در چـه حـوزه هـای اقـتدار 

حکومت باید افزایش یا کاهش داد؟ 

۶) عـدالـت: حکومـت هـاب قـوانین را حتـمیل می کنند. چـه قـوانینی عـادالنـه انـد؟ چـه اصـولی از عـدالـت بـاید در 

چنین قــوانینی بــازتــاب داد؟ انــسان هــا بــه چــه شیوه ی عــادالنــه ای رفــتار کنند؟ چــگونــه بــاید خیرهــای اجــتماعی را 

توزیع کرد؟ 

۷) تغییر: آیا می تـوان در بـرابـر تغییر سیاسی مـقاومـت کرد؟ یا می تـوان این تغییر را محـدود یا وسیع دنـبال کرد؟ 

آیا بـاید تغییرات اجـتماعی را بـه شیوه ای صـلح آمیز یا خـشونـت آمیز دنـبال کرد؟ چـه نـوع تغییر مـطلوب اسـت و چـه 

نوع تغییر نامطلوب؟ 


