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ند که برای کوی بیان میدارد.  تأکیدبر لزوم احیای علوم سیاسی  کتابدر این  نویسنده
با استفاده  انگاریبه غایتدوباره و  فاصله گرفت رویکرد اثباتیاز رسیدن به این امر باید 

 نشمندایاند شهیدر اند یاسیعلوم س ،سندهیزعم نوبه د.آوریرواز رویکرد تجویزی 
 یرابه آن را ب یابیدست یهاو راه میمانند ارسطو و افالطون هدف جامعه را ترس نینخست

از  یاسیعلوم س ،ینگرش اثبات یریرفته با قدرت گ؛ اما رفتهکردمیجامعه مشخص 
از  یخ. برکردجامعه اکتفا  یهادهیپد فیو توص نییتب هب و صرفاً دور شدخود  تیماه
 هیو اول یاصل گاهیرا به جا یاسیدوباره علوم س اندتالش کردهمانند هابرماس  شمندانیاند

ت مورد و بهتر اس بوده ها پراکندهتالش نیجامعه برگردانند، اما ا تیغا میترس یعنیخود 
 .بگیردقرار  شمندانیاند ریسا تیاعن
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  معرفی نویسنده  .9-3

آمد.  ایدر همدان به دن 1332در سال نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه،  ه،یریبش نیحس
در دانشگاه تهران به اتمام رساند و سپس  یاسیعلوم س یرا در رشته یمقطع کارشناس

ارشد خود را در  یکارشناس 1979به انگلستان رفت. در سال  لیتحص یادامه یبرا
 1982ال کرد و در س افتیاسکس انگلستان در هاز دانشگا یاسیس یرفتارشناس یرشته

 اروچهستیبه مدت ب یگرفت. و یدکتر ورپولیاز دانشگاه ل یاسیس یتئور یدر رشته
دانشگاه تهران بود؛ و  یاسیحقوق و علوم س یدر دانشکده یاسیسال مدرس علوم س

 سیدرمشغول به ت ورکیوین وزیراکیدانشگاه س یاسیعلوم س یاکنون در دانشکدههم
سیاسی و  یی علم سیاست، اندیشههانهیزمبیش از هشتاد اثر در  بشیریه است.
لم در ع دیجد یهاهینظر ؛یاسیس یشناسجامعه یهاکتابی سیاسی دارد. شناسجامعه

رن در ق دیجد یهاشهیاند خیتار ؛استیدر علم س دیجد یهاهیدر نظر یریس ؛استیس
 توانیم زین یو یهاهستند. از ترجمه بشیریه فاتیجمله تأل از استیعقل در س ؛ وستمیب

هابرماس: نقد در حوزه  ورگنی ؛هگل یبر فلسفه اجتماع یشرح و نقد هایکتاب به
 .اره کرداش اتانیلوهمچنین و  ؛کیو هرمنوت ییساختارگرا یفوکو: فراسو شلیم ؛یعموم

 ییهادهیبر ا یو ریدانند. تأثمی رانیا یاسیس یشناسرا پدر جامعه بشیریه یاریبس
 یو علم یاسیس ی... در فضا و ونیزاسینظام و دموکرات ینوساز ،یاسیهمچون توسعه س

  .کتمان است رقابلیکشور غ

 معرفی محتوای کتاب .2

 خیتار ندیدر فرآ یاسیتحول حکمت س :اول گفتار

ض تفاوت مح یبا دانش نظر یعنوان حکمت عملبه استیس دانش ،انینیشیپ شهیدر اند
 این .دیشیاندیم یانسان یزندگ اتیبه غا هاهدیصرف پد حیتوض یجاداشت و به یادیبن

به شناخت موانع موجود  گرید یشناخت اهداف و از سو یدر پ سوکیاز دانش 
است  نیرید یاسیحکمت س شودیکه به آن پرداخته م یقاره فکر نی. نخستپرداختیم

 یاسیس هشی. اندردیگیرا در برم یو اسالم یرانیا ،یروم ،یونانی شمندانیاند دگاهیکه د
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 کارهب یاتیبه غا دنیرس یکه در آن ابزارها برا بود یعمل ایشهیپ ،یاسیدر حکمت س
ابل . در مقی بوداحرفه نیچن ارههم دانش شناخت درب استیو دانش س شدندیم گرفته
اما  شناخت توانیاست که م هاییپدیدهدرباره قرار دارد که  یعیطب عملی، دانش دانش

 یه امورمنزل دربار ریاخالق و تدب ،است همچون اقتصادیدانش س .داد رشانییتغ توانینم
 داد. رشانییتغ توانیشناخت و هم م توانیاست که هم م

 فتگ توانیچنانکه م ،است استیاخالق و س وندیحکمت پ نیا یهایژگیاز و یکی
است که هر دو  یاخالق در سطح جمع ،استیو س ستا یدر سطح فرد استیس ،اخالق

برسند. مالک سنجش  یستیبه سعادت و بهزعدالت  یرقرارب قیاز طراند در تالش
ترین مهم رونی. ازااست تیغا نیهم هب یابیبر اساس دست زیگوناگون ن یاسیس یهانظام

 یابیدست وهیش و یاسینظام س نیبهتر فیو تعر نییدوره مسئله تع نیدر ا یاسیپرسش س
 به آن بود.
ر که د ندیبیسکه م کی یرو را دو استیاخالق و س ،تیجمهور یدر رساله افالطون

. سعادت فرد بازتاب تعادل است. در هستند عدالت و سعادت مشترک یعنیخود  تیغا
دانش و  یعنیجامعه  یرویو دولت هم سعادت و عدالت در تعادل سه ن استیسطح س

 دفاع و حراست نهفته است. و ،دیمعرفت، تول
دانش  است و انیآدم یبرا یستیتأمین بهز استیس یژهیکارو زیارسطو ن شهیدر اند

و  یعموم یدرباره زندگ یتعقل و خردورز یمعطوف به آن باشد. به نظر و دیبا استیس
 ،ولتو د استیس تیغا نیتری. اساسرودیشمار مه ب استیس یآن موضوع اصل تیغا
فراهم  یستیانسان است تا با کاربرد آن امکان بهز یعقالن ییبه توانا دنیبخش تیفعل

 شود.
عدالت  یرا برقرار استیس تیغا ،تیدر باب جمهور یارسالهدر کتاب  1سرونیس

انون ق ،عموم یستی. رفاه و بهزانجامدیم نیکه به توافق عموم مردم بر سر قوان داندیم
توان از وجود کشور سخن گفت. سعادت در نظر شرط می نیاعالست و تنها در وجود ا

                                                           
1. Cicero 
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به  یمدن لیفضا لیو تحص ینداحساس سربل ی،و مال یتصادرونق اق ،واسطه رفاهبه یو
 به مفهوم مطلوب آن است. استیعمل س یآید. اخالق راهنمادست می

و  یوحه ک بیترت نیبد ،به عمل آمد ینید ریتعب یاسیت سماز حک یبعد یهاسده در
شد.  و تعقل و قانون، یخردورز جایگزین ،به سعادت یابیمنزله ابزار دستبه یقانون اله

 یهعقل الو  ریبلکه حاصل تدب ،دوره فرآورده عقل و اخالق نبود نیتحقق سعادت در ا
 .بود

مطلوب آگاه باشند و در  اتیبه اهداف و غا دیمدران و رهبران بااستیس یدر نظر فاراب
 صیه تشخب رایدانش برتر است، ز استیرو دانش س نیبه آن بکوشند. از هم یابیراه دست

اشتغال به  یبرا یو روح یفکر یهم آمادگ مداراناستیاشتغال دارد. س نهیصالح مد
و  نید یاسیجنبه س ،یونانی استیس در پرتوِ فارابی. نندیبیدارند و هم آموزش م استیس

. است یاسیس یو نگاه از عتیشر جهیدر نت ،داندیقانون کشور م یبه منزلهرا  عتیشر
 یگذارانونق مداراناستیمانند س ایو انب است یاسیس فارابی شهیدر اند زیمفهوم نبوت ن

به  یابیعلوم را جهت دست ریسا یهاافتهی ،عنوان دانش برتربه استی. دانش سکنندیم
 .ردیگیکار مه ب تیغا

از  یشتریب تیبه سعادت اهم دنیرس یبه منزله یو قانون اله نید ،نایسابن شهیاند در
در  یاسیو از نظر س هستند سکه کی یرو و عقل دو یوح ی،یابد. از نظر ومی یفاراب

 فهیدو وظ امبرانیپ یبرا ییابند. ووحدت می یاسیس یزندگ یعنوان مبناقالب قانون به
خرت. در آ یرستگار یگریجهان و د نیمطلوب در ا یاسینظم س جادیا یکیقائل است، 

 ضامن تأمین معاش و معاد مردمان خواهد بود. امبرانیامور از جانب پ ریتدب
هدف  ،گرید عبارت به .میهست نیرید یاسیحکمت س یسازواژگون دوره بعد شاهد در
 لوکوینممکن بود.  لهیبه هر وس یاسیحفظ قدرت س ،تیو غا شدجا جابه لهیسوو 
با جدا کردن  یاولیبودند. ماک یسازوارونه نیاز سردمداران ا 2و توماس هابز 1یاولیماک

 نیرید یاسیممکن از حکمت س لهیبه هر وس تو تأکید بر حفظ قدر استیاخالق و س

                                                           
1. Niccolò Machiavelli 

2. Thomas Hobbes 
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آن  تیابا رع اریبه اخالق ندارد و شهر یازین استیس اعتقاد داشت که یفاصله گرفت. و
 .است تیو علم موفق یفن کشوردار صرفاً استیساز نظر ماکیاولی سازد. خود را تباه می

ب را که مناس یهرگونه روش ،طیشرا یبر طبق مصلحت خود و به اقتضا دیحاکمان با
 .رندیگب شیدانند در پمی

و  یعیاز وضع طب زیگر ی،اسیو س یمدن یزندگ لیرا تشک یاصل تیهابز غا توماس
به عقیده هابز، دانست. از دولت می یهر شکل هیدر سا تیامن جادیو ا یجنگ داخل

و جنگ  یعیاز بازگشت به وضع طب یریو جلوگ یهمگان تیامن ،ترین کارکرد دولتمهم
 و حکومت است. ولتاز د یدر هر شکل تیانحصار و اطالق حاکم ازمندینمهم  نیا ،است

 ،عادت. تأکید آنان بر عدالت و ساندپیمودهرا  ریمس نیهم زین یاسالم شمندانیاندبرخی از 
و حفظ قدرت حاکمان است.  یاسیتأمین مصلحت س یی،دارد و هدف نها یجنبه ابزار

اما  ،کردندیتأکید م یستیصالح معاش و بهزا ی،نیو د یاخالق میها اگرچه بر مفاهآن
ولت داشت و دربند حفظ د یتقادو ان بیکه نگرش انقال نیرید یاسیف حکمت سالخبر

ند. دانستمی تیکارانه داشتند و هدف را حفظ امنمحافظه اساساً یدگاهیضاله نبود، د
از حدود ، در مورد امور خاموش باشد عتیشر یتوانست در صورت ضرورت وقتحاکم می

توان به می اندیشمندان نیخود وضع کند. ازجمله ا یرا به رأ نیآن فراتر رود و قوان
 بن جماعه نام برد.و اِ کاووسیک یبن مقفع، نظام الملک، عنصرالمعالاِ احظ،ج

عدی بدر دوره  ،حفظ قدرت بود شتیکه غا نیرید یاسیحکمت س یسازاز واژگون بعد
دو رساله درباره کتاب در  1کرد. جان الک یشروع به بازساز نیریدوباره د یاسیحکمت س
ح صالابه هدف  دنیرس یبرا ستا یا لهیوس حکومت صرفاً که داشت انیب حکومت

ع شود. هدف از وضمی لیتشک انیآدم تیفقط با رضا یاسیو س ی. وضع مدنیهمگان
از  یجز پاسدار یگرید یتیغا چیه تاست. قدرت دول یستیبهتر و بهز یزندگ ،یمدن

 ندارد. یعیانسان و حقوق او بر طبق قانون طب

                                                           
1. John Locke 
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نظام و  ،مطلوب تیغا اعتقاد داشتبود که  1دوره ژان ژاک روسو نیا گرید شمندیاند
در  یاست. و یو تعادل نفسان یدوستنوع ،یمدن ،یاخالق یتازه بر اساس آزادگ یتمدن

ه ب یاخالق یآرامش و آزاد ت،یکه امن دیگویسخن م یاز دولت یقرارداد اجتماعکتاب 
 .آوردیارمغان م

 استیس اتیاز غا یکی یاست. و 2ییویدوره جان د نیمتفکر مورد بحث در ا نیآخر
نشوند. آموزش الزمه  دهیناسنج یتا گرفتار افکار عموم داندیرا آموزش شهروندان م

و  است یحل مساِئل اجتماع استیس ی. هدف اصلباشدیساختن شهروندان م یاخالق
 یبرا یتربس جادیحاکمان و ا نیب ریبدکار آموزش شهروندان و پرورش ت نیالزمه ا

و  ریتدب ییویاست. د افتهیو شهروندان آموزش ریکارگزاران باتدب انیگسترش ارتباط م
 .شماردیم یتجرب استیدانش س یتر از دستاوردهارا مهم استیدر س یشیدوراند

 

 یثباتا استیعلم س :دوم گفتار

و  هادهیپد یحبه توض صرفاً یاسیس یو اهداف زندگ تیغا میترس ،یقاره فکر نیا در
است یجدا افتاد. در دانش س یاسیس قیعال از استیو دانش س شد لیتبد یاسیرفتار س

 یامور ،یرونیو ب یعیطب ی،ماد یهادهیهمچون پد یو اجتماع یاسیس یهادهیپد ،یاثبات
ف دانش . هدشوندیم یمشاهده تلق قابل یعیطب علومدر  جیرا وهیو به ش هستند ینیع
منظور به یاسیس یو کردارها هادهیپد طرفانهیو ب قیدق حیدوره توض نیدر ا یاسیس

 هیوصو ت زیها بدون عرضه هرگونه تجوآنحاکم بر  یو عموم یو قواعد علم نیکشف قوان
است و  یاسیس هادهیپد طرفانهیب نییو تب حیو اصالح امور است. هدف توض رییتغ یبرا

 ییبه کار بردن ابزارها ایو  استیو اهداف مطلوب در س اتیرباره غادو تأمل  رینه تدب
 یاسیرفتار س نییو تب حیتوض صرفاً ،ییدوره هدف رفتارگرا نیها. در اآنبه  یابیدست یبرا

 یاثبات استی. دانش سگریبه وضع د یابیبه شهروندان در جهت دست یبود نه رفتار آموز
ا ی ریناپذو اثبات یرتجربی. آنچه معرفت غاست 3وامدار کارل پوپر شتریب ،به لحاظ روش

                                                           
1. Jean-Jacques Rousseau 

2. John Dewey 

3. Karl Popper 
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عمل بر  وهیش زیو تجو یو اخالق یارزش یهای، ازجمله داوررودیبه شمار م ریپذابطال
و تنها  دافتیم رونیب دیدانش جد رهیاز دا یاسیو ق یفلسف یهااستدالل .هاستآناساس 

ر همواره د یو هرگونه معرفت علم افزود یتوان بر حجم معرفت علممستمر می البا ابط
 معرض ابطال قرار دارد.

رفتار و کنش  یهازهیانگ حیفقط به توض یاخالق نشیگز هیو نظر یاسیس یرفتارشناس
 یاسیجامعه که هدف حکمت س ایکردن فرد  یاست، نه به عقالن مندفرد عالقه یاسیس
بوده  یاسیس یهادهیپژوهش روشمند درباره پد ،یاثبات استیبود. دغدغه علم س نیرید

رشناس س یهاشود. از چهرهدر نظر گرفته نمی ژوهشپ ریربط و تأث ،دهیفا جهیاست و درنت
 نام برد. 2ستونیا دیویو د 1چیوبه کارل د تواندوره می نیا

و  ندایو اجتماع یاسیس یهانظام وندیپ یارتباطات عامل اصل دیگویم چیوکارل د 
ات بدون فهم ارتباط یاسیس یهافهم نظام رونی. ازاندیآیبه شمار م یکنش جمع نهیزم
 یصلاست. کارکرد ا یاسینظام س شرفتیارتباطات الزمه بقا و پ انی. جرستین کنمم

 اطالعات مربوط دیها باحکومت رونیاداره و کنترل رفتار مردم است و ازا یاسینظام س
 .دنریبگ میها تصمآنو بر اساس  دنیو محاسبه نما رهیذخ ،یبه مردم را گرداور

 به رایز ،ستین انیاز ارشاد حاکمان و شهروندان در م یصحبت گرید ،ستونیا در دیدگاه
شف منظور کبه یاسیس یزندگ یهپژوهش ناب دربار استیعلم س یهدف اصل وینظر 
رد مسائل و کارب یحل براراه زینه تجو ،است ریپذمیو تعم یقواعد عموم ی،علم قیحقا
 است. شیبقا و تداوم خو نیتضم یاسیس ستمیس ی. هدف اصلعمل هینظر

و متفاوت  یانتقاد دگاهیبه روش مسلط نشد و همواره د لیتبد گاهچیگرا هاثبات نگرش
 یزنقطه تمرک ستمیقرن ب چند دهه یط شیگرا نیاما ا ،شدیدر گوشه و کنار مطرح م

 شیراگ نیکرده بود. ا جادیبودن ا طرفانهیب قیو تشو یشناسروش م،یرا ازلحاظ مفاه
وجود  به ییگرااثباترو به افول گذاشت و دوران پسا ستمیب رنآخر ق یهادهه انیدر پا
 ،ستیمسلط ن دیعنوان نگرش جدبه یاسیو هدف دانش س تیبه لحاظ غادوره  نیآمد. ا

                                                           
1. Karl Deutsch 

2. David Easton 
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علم  :دیگویم بارهنیدر ا 1آلموند لیبوده است. گابر یو تنوع روش یبلکه دوره پراکندگ
 هدفیو ب جهتیهرگونه هدف تمرکز و انسجام خود را از دست داده است و ب استیس

نگرش بازگشت دوباره به نهاد  ،دوره رشد کرد نیکه در ا ییهااز نگرش یکیشده است. 
واکنش  داشت. در یو نهاد یقانون ،یخصلت حقوق شتریب دکریرو نیدولت بود. مطالعات ا

 کهداشت  انیب ییآمد. تکثرگرا دیپدیی و رفتارگرا ییتکثرگرا یینهادگرا این موضوع،به 
 یربرمرا د یمتفاوت یهاشود و منابع، منافع و گروهمحدود به دولت نمی یاسیمطالعات س

کانون مطالعه را از نهاد دولت به رفتار افراد منتقل نمود. در دوران  زین یی. رفتارگراردیگ
 ،یاسشنجامعه ،یخیتار ،یریتعب یهانگرش کردها،یرو نیعالوه بر ا ییگرااثباتساپ

 وجود داشت. یراذگاستیس
 

 استیدانش س یایاح یسوبه :سوم گفتار

هرچند  ،آمد دیپد نیرید یاسیابعاد حکمت س یبرخ یایاح یبرا ییهادوره تالش نیا در
 نی. اشوندیمحسوب نم یاسیدر دانش س یها نگرش عمده و غالبتالش نیکه ا

د و انکرده فیرا از نو تعر استیدانش س فهیو وظ تیمسئول انهیاگرایاح یهاتالش
 یاساس پرسش ،ییگراا کنند. در دوران اثباتیرا اح استیربط آن دانش با س انددهیکوش

ز سپرده شده بود و ا یفراموش تدارد به دس یافهیآید و چه وظبه چکار می استیکه س
 یاسیس یهادهیتنها علل امور و پد یمهارت چیبدون ه رفتیانتظار م استیس انیدانشجو

 یفرصت ت،اسیدر دانش س یزیو تجو یعمل شیدهند. با گسترش گرا حیرا بفهمند و توض
مدران استیس تیتوانند در تربآید که میمی دیپد یاسیس انیاز مرب یاطبقه شیدایپ یبرا

 لیبدت یعمل شهیرا به پ یاسیباشند و دانش س دیمف فیانجام وظا یو عامه مردم برا
را با  خود یارتباط و آگاه ،شناسانهگرا با غرق شدن در مسائل روشاثبات یکنند. علما

گران عامه مردم و حکومت یها براآنمباحث  لیدل نیو به هم دادندیدست م زجامعه ا
به  استیو دانش س استیدوباره س ،یاگریاست در دوران اح دی. امآمدیبه نظر م دهیفایب

                                                           
1. Gabriel Almond 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Almond
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 یادعا نتواند یشود تا هر عام اریدپد یاسیس یخاص و تخصص یهاو مهارت وندندیهم بپ
 .دیبنما یاسیدانش س

اهداف،  ییرورت شناسابر ض است،یمعنا و دانش س دوره در رابطه با نیا یفکر تحوالت
 و ییو کارا تیمشروع شیافزا یهاوهیها و حل مسائل آن، شآنبه  یابیدست وهیش
 یمال یاداقتص استیرفاه و سالمت، سی، عیحکومت، تأمین عدالت توز یدرون یکپارچگی

و  یومعم یهایتیواکنش به نارضا ،یدولت هدستگا یادار ییگسترش توانا ده،یسنج
موضوع عمده دانش  ،یو خارج یوفصل منازعات درونحل وهیشو  ،یاجتماع یهابیآس
 شود.می یاسیس

که  نکته است نیو تأکید بر ا یاسیدانش سی کردن دوبارهیاسیس ،ایدوره اح هدف
تواند نمی استیرو دانش س نیبوده است و از هم ریو تأث رییتغ یهمواره در پ یاسیدانش س

حسن اداره  و یمصالح عموم ت،یبه اهداف، غا دیبلکه با ،بپردازد نییبه اثبات و تب صرفاً
و  کندینقادانه عمل م ،گرانهاستیو س یزیتجو استیس انشد رونی. ازاشدیندیامور ب

 .کندیم یابیو مطلوب ارز ییمستقر را در پرتو اهداف غا یهاو حکومت هااستیس
د سرکوب و خشونت فاق یی،بر زورگو یتنبم یهاحکومت ،یزیبرداشت تجو اساس بر

 یقیمعطوف به معامله، مبادله و ائتالف با همه منافع و عال استیس رایز هستند، استیس
 قیز طرمسائل را ا استیسیمداران باستی. سدهندیم لیرا تشک یاسیاست که جامعه س

 .کنندیوفصل محل ی،جنگ وهیو به ش یگریسرکوب، نظام
ته معطوف به گذش خیاست نه گذشته و حال. نگاه تار ندهیمربوط به آ استیس دانش

. ردیگیم را در بر ندهیکه آاست  استیس نیاما ا ،شناس مربوط به حالاست، نگاه جامعه
 دیاست نه مفهوم ضرورت. با ختهیبا مفهوم فرصت عمل درآم استیدانش س رونیازا
طلوب شود. اگر وضع م رفتهیپذ یکی( استی)س ری( و تدبیخی)ضرورت تار ریتقد انیم

 دایمعنا پ یهنگام استی. سماندینم یباق استیو س ریتدب یبرا ییجا گریمقدر باشد د
 باشد. ریناپذکه امر مطلوب اجتناب کندیم
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توان به یم ،هستند نیرید یاسیت سمحک یایکه به فکر اح یشمندانیترین اندمهم از
 .کرداشاره  3رینتایمک االسدیر  و  2هابرماس ورگنی، 1هارولد السول

 به متن جامعه و دیبا استیدانش س نخست،که  کندیبحث اشاره م نیبه ا السول
د در کار خو سومو  ؛شدیندیآن ب یهاحلبه جامعه و راه دوم، ؛مرتبط باشد یعموم قیعال

از دانش  یساالرمردم یبرقرار یبرا ی. وردیگبگوناگون بهره  یهااز روش
 یبرا یریرا تدب یزیتجو استیگام س نینخست ی. وکندیاستفاده م یگذاراستیس

 رونیبه آموزش دارد. ازا ازین ی. افکار عمومداندیم یافکار عموم یاز تباه یریجلوگ
 یریگکلش یالزم برا طیشرا شبردیبلکه پ ،عمال اجبار و قهررا نه اِ گذاراناستیس فهیوظ
 .داندیم یعموم تیو عقالن یآزاد
 یباطکنش ارت یعنی شیخو یفلسفه اجتماع یاصل میهابرماس چهارچوب مفاه ورگنی
ادانه جامعه نق لیها به نقد و تحلآنو بر اساس  داندیم یو حوزه ارتباط یارتباط تیعقالن را

 یراه و پردازدیم یساالروانیو د یو بازار یاقتصاد یهاستمیس ی،تکنوکراس ،معاصر
لسفه . فدهدیبه دست م تیبر عقالن یمبتن یساالرمطلوب و مردم جامعهگذار به  یبرا
 و سعادت نظر دارد. ییرها یهابه افق ،هابر ماس با نقد جامعه مدرن یانتقاد هینظر ای

د فاقد تجد یاست. به نظر و رینتایر مک ایدوره السد نیبحث ا مورد شمندیاند نیآخر
در  یخالقا یو آشفتگ یموجب پراکندگ جهیبوده و درنت کپارچهیو  یمرکز یپروژه اخالق

 ستا یعقالن تیفاقد غا یدر بردارد ول یدیجد تیعقالن ،شده است. تجدد دیعصر جد
نقشه  دیبا استیرا مسلط ساخته است. س ییو فردگرا برده نیحس جماعت را از ب رایز

 استیس ی،فرد حاتیامروزه با سلطه ترج یول ،را به دست دهد یسعادت جمع یسوراه به
. کندیه نمعرض یانقشه جهیقدرت و ثروت شده است و درنت یعنی یجانب دیمعطوف به فوا

 ندارد. یازیندارد، به نقشه راه هم ن یکه مقصد یاجامعه

                                                           
1. Harold Lasswell 

2. Jürgen Habermas 

3. Alasdair MacIntyre 
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اشاره  یاستگریترین موارد بحث سمبحث کتاب به چند مورد از مهم نیدر آخر بشیریه
ص شود. مشخ شتریب یاسیسحکمت  تیعنوان غابه یزیتجو استیتا بحث س کندیم

است  نیمورد ا نیترین سؤال در ااست: مهم یاسینظام س نین بحث انتخاب بهتریاول
است  یاردهمفهوم گست یستیوجود دارد؟ بهز طارتبا یستیو بهز یاسینظام س نیب ایکه آ

امل شرا از حقوق افراد  یعادالنه ثروت و پاسدار عیتا توز یرفاه و تندرست ی،که از شاد
 یاسیتحقق نظام س یبرا یها و شروط گوناگونمالک ،یاسیس شهیاند خیتار ی. طشودیم

و  یتحقق نظام اجتماع یها براهمه مالک انیشده است. از ممطلوب عرضه یو اجتماع
کام از پادشاهان و ح تیو انتقال حاکم یساالرمردم شهیاند ر،یمطلوب در سده اخ یاسیس
 تیاکثر یرأ، تخابات مکررنا، چون احزاب یینهادها لهیوسمنتخب به عامه مردم به ریغ

مطرح شده است.  ی،به منزله مالک و شرط اصل یگذاردر مجالس قانون یندگیو نما
مطلوب مطرح شده است.  تیغابه یعنوان نظام وافبه شهیاند خیتارساالری در مردم

و  نیبهتر دیتول (1نکات اشاره نمود:  نیا توان بهآن می تیمطلوب لیازجمله دال
 (4 ، وقدرت زیآمانتقال مسالمت (3 ،شهروندان تیشخص تیتقو (2 ،نیقوان نیترمنصفانه
 .یساالری و رفاه اجتماعمردم یهمبستگ

 نیری. بحث داستگستر بحث دولت رفاه یاستگریبحث در مورد آموزه س نیدوم
. ودشمیگستر مطرح امروزه تحت عنوان دولت رفاه ،نیرید یاسیمت سکسعادت در ح

نه عادال عی: توزاست ریگستر موارد زداشتن دولت رفاه یکارها و ابزارها براراه ترینمهم
و  یعموم یهانهیهز شیافزا ؛ریپذبیاز اقشار آس تیحما یدولت برا تیمسئول ؛ثروت

 وضع ؛یو تأمین خدمات اجتماع یاجتماع میترم یبرا یعموم یاز درآمدها یصرف بخش
 مهیب و یکاریمنظور تأمین حقوق بباال به یبر درآمدها یو تصاعد نیسنگ یهااتیمال

 .یشهروندان از حقوق اجتماع یمندبهره یطورکلو به یاجتماع
. در تاس یو توسعه اجتماع یاسیمبحث اقتصاد س ،یاستگریبحث آموزه س نیسوم

آن به  ییو اهداف غا استیس رمجموعهیمنزل ز ریتدب ایاقتصاد  ،نیرید یاسیحکمت س
نظر عها قطمنزل در سطح جامعه بود. دولت ریتدب استیس ،گریدعبارت. بهرفتیشمار م

در اقتصاد  یاکنندهنییو تع یساختار ریناپذنقش اجتناب ،یها و مکاتب اقتصاداز حکومت
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سته . هردیگیقرار م استیانش سد رمجموعهیرو دانش اقتصاد ز نیاز هم ،کنندیم فایا
بوده است. اقتصاد  یاقتصاد یزندگ میو تنظ تیها همواره هدادولت استیس یاصل
بلکه  ست،ین یاقتصاد یهادهیپد حیو توض یدانش اثبات ،یاز حکمت عمل یمنزله جزئبه

توسعه  رتکه بعد یاسیاقتصاد س یدولت است. موضوع اصل تیدر خدمت تأمین غا یابزار
 1تیاسمم آدا مانند هیاقتصاددانان اول بود. یثروت مل شیافزا وهیش ،شد دهینام یاقتصاد

دهند  حیفرد را توض یرفتار اقتصاد ،یعلم اثبات وهیبه ش خواستندینم 2کاردویردیوید و 
و منابع  ثروت عیتوز ثیاقتصاد و حدود آن از ح ینهیزم دولت در فیبه تکل یبلکه همگ

القه ع یاقتصاد یاداره زندگ یهاوهیها به ش. آندندیشیاندیاقتصاد م تیهدا میو تنظ
 داشتند.

 ،یمل دیولت زانیو بزرگ اقتصاد مانند م یکل یو ساختارها ندهایبا فرآ یاسیس اقتصاد
 ،یو خصوص یعموم یگذارهیسرما ،یاشتغال، درآمد مل ،یرشد و بازده اقتصاد

ترین اهداف موردنظر سروکار دارد. مهم یمرزبرون یبازرگان و ،یو مال یپول یهااستیس
 تیتثب ،یلثروت م شیو افزا یتأمین رشد اقتصاد ای نیند از: تضمعبارت یتوسعه اقتصاد

 یادعدالت اقتص ،یخارج یهاپرداخت تراز میتأمین اشتغال کامل، تنظ ،یاقتصاد طیشرا
 زین یتوسعه اقتصاد هب دنیرس یترین ابزارها برامهم .هااز بروز بحران یریشگیو پ

 میظتن ،یعموم نهیهز ،یپول و یمال یهااستیس ،یبودجه گذار ،یاقتصاد یزیربرنامه
نرخ  میمداخله، تنظ استیس ،یاجتماع لیمنظور تعدبه یبنداتیعرضه پول، مال زانیم

 یآموزش استیسو تجارت،  دیتحد ای لیمقررات بازار کار، تسه ،یبهره، تعرفه گمرک
 ءجزدو  یتوسعه اقتصاد استیو س یاسیس اقتصاد. است کار یروین یورمعطوف به بهره

نگرش  لیدل اما به هستند، یزیتجو استیدانش س ای یاسیحکمت س یو اصل ریناپذییجدا
در  یاند. با سلطه نگرش اثباتشده امحتویاند و بافتاده خود دور یاز حوزه اصل یاثبات

کار اقتصاد ان ردولت د تینقش و اهم ک،یکالس یهاهیاقتصاد و تمرکز بر بازار در نظر
 یدر رشد و توسعه اقتصاد یادولت در عصر مدرن نقش عمده و برجسته کهیدرحال ،شد

                                                           
1. Adam Smith  

2. David Ricardo  
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 ثروت را موضوع دانش اقتصاد به شمار عیمسئله توز ی،اثبات استیس یعلما .کرد فایا
ازده مسئله ب یاستگریانداز دانش ساما از چشم ،به آن نداشتند یتوجه چیو ه آوردندیم

 ترین مسئله است.مهم یعیتأمین رفاه و عدالت توز ظحکومت از لحا
 یاسی. مراد از توسعه ساست یاسیبحث توسعه س یاستگریآخر آموزه س مبحث

مت وو حک یدهسازمان یحکومت برا یهاتیو ظرف هاییگسترش و رشد توانا یطورکلبه
 یوفاق عموم جادیا ژهیوبه یاسیس اتیح تیغامعطوف به یعموم یهااستیس یو اجرا

اظر به ن رایز ،ستا یساالرگذار به مردم از ترعیوس یمفهوم یاسیاست. مفهوم توسعه س
 یانبم میتحک ی،اسیس یو نهادساز ینوسازی، همچون کارآمد یشتریب یهاشاخص
پنج  1ندریبالئونارد است.  یکشوردار یعموم یو همبستگ تیهو تیو تقو یکشوردار

 مشارکت ،یاسیس تیمشروع ،یمل تیهو نیدارد: تکو یاسیتوسعه س یمالک برا
 منابع. عیو توز رامونیسترش اقتدار مرکز به پگ ،یاسیس

اساس دارد. بر هیتک یشناسبر نگرش منفعالنه جامعه یانداز اثباتاز چشم یاسیس توسعه
 رمبنایباجتماع است.  طیاز شرا یتابع استیس انه،یو کارکردگرا شناسانهنگرش جامعه

 نینو آه یساختار نیو بر طبق قوان یشناختجامعه لیو به دال جوامع قهراً ،نگرش نیا
و  تیطلوبندارد. م ندیفرآ نیدر ا ینقش یگذاراستیاند و سرفته یاسیتوسعه س یسوبه

ط اما ضرورت مربو ،است یمربوط به حکمت عمل تیمطلوب .ضرورت دو مقوله متنافرند
و  تیعنوان غاتوسعه بهی به مقوله یاستگری. دانش سیشناسو جامعه خیبه حوزه تار

ارد. د خود به هدف دنیبر رس یعو کاربرد آن س یزیرو با برنامه نگردیوضع مطلوب م
 یدرون یگانگیو  ییکارا ،یریپذتوان مردماست که چگونه می نیمسئله ا از این منظر،

 تمشارک + یکارآمد ،اندبه هم وابسته یاسیف در توسعه سدداد. سه ه شیازدولت را اف
 دگاهیمسائل. دو د یعلم حینه توض شندیندیمسائل ب نیبه ا دیبا استگرانی. ستیمشروع =

 یمحور که بر توسعهنگاه دولت کیوجود دارد:  یاسیتوسعه س اتیدرباره اهداف و غا
 .اردو با مفهوم دولت رفاه ارتباط د کندمیدولت و گسترش آن تأکید  تیو ظرف هاییتوانا

                                                           
1. Leonard Binder  
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و اقتدار مداخله  اراتیاخت طهیح یمحورانه است که بر محدودسازجامعه ،نگاه نیدوم
 تأکید دارد. ییو تمرکززدا یدولت

 نکات تکمیلی .3

 1توان به موارد زیر اشاره کرد:از ملزومات احیاگری می

 یاسی. علوم سیمو داوری داشته باش یگذارقدرت ارزش ست کها الزمه احیاگری این  .1

ست ا نیا مردم بیشتردر بین  یعمومی هااز بحران یکیقدرت داوری ندارد.  ،یاثبات

 زیبد و چه چ زیچه چ ندبفهمو  کنند،داوری  ندتوانیم یدر عرصه خصوص فقط که

 یقدرت داور مردم. هستندناتوان از داوری  کامالً یاما در عرصه عموم ،است خوب

 یهااشتهد بر هیتک اما باید با. کنندمی استیو وارد س گیرندمی گرییرا از مأخذ د خود

 روی ماست. شیسؤال مهم پ ککه چگونگی آن ی، کردداوری  یاسیس اتیح خودِ

ت چه سرش استیس . اصالًدست آورده ی باسیامر س یشناسیاز هست یفهمباید   .2

 گرید یاسیباشد علوم س قرار ،کتاب نیدر ا هیریدکتر بش ریدارد؟ اگر به تعب یمتفاوت

به  یاسیس قرار باشد به شکل هیریدکتر بش رینباشد، اگر به تعب گریالشه مرده علوم د

و  ستیچ یاسیامر س یشناسیاست(، هست یمهم ریتعب یلی)خ میبنگر یاسیس امر

ی اهاگر در آموزش .شودیم زیمتما یاجتماع چگونه از امر اقتصادی و یاسیس اتیح

-یه م، چحذف کنندرا  خیو تار یشناسروان ،یشناسجامعه ،)علوم سیاسی( دانشکده

 .میندار یاسیامر س یشناسیاز هست ی! چراکه ما درکماندینم زییچ ماند؟

 یه کسب یاسیعلوم س یهاآموزش جهیدرنتکه دانشجوی علوم سیاسی اگر قرار باشد   .3

اص از امر خ میاقل کیبه اقتضای  یخیتار یفهم دیبا ،گشا باشدکه راه دشو لیتبد

                                                           
ریه شاگردان دکتر بشیهای دکتر محمدجواد غالمرضا کاشی از . مباحث این قسمت برگرفته از دیدگاه1

  .و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است
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عام و  نه،گرایااثباتی هاتی. رواستیو اکنون چ نجایا یاسی. امر سدکن دایپ یاسیس

 یسایس رهاییبرای فهم متغ یفارغ از زمان و مکان به شما راهو . هستند شمولجهان

آموزش  کاز طریق ی دیرا هم با نیا ست؟یاکنون ما چ و نجای؛ اما فهم ادهندیم

 یاسیعلوم س یهاآموزش. به گمان من دست آورده ب یاسیعلوم س افتهیسازمان

 ناتوان هستند. نهیزم نیشدت در ابه

از جنس مهارت و کنش  استیس که اساساً اموزدیبه همگان ب دیبا یاسیعلوم س  .4

 همه .است (کنش و کردارپرکتیس )بلکه  ستیدانش ن ، سیاستدیگرعبارتبه ،است

و  تگرفکه بتوان آن را به کار  ندیآیبه کار م ییآنجا سیاست یآگاه یهامنظومه

 .رددردی را درمان ک

 


