
 

 

 الرحمن الرحیم اهللبسم

 

 1394شهریور  29-جلسه اول
   

 سیاسی: هایاندیشهمروری بر 

در این است که فقط اندیشه نیست و در  20تفاوت اندیشه سیاسی کالسیک با اندیشه سیاسی قرن 

 یک اندیشه نیست بلکه ایدئولوژی است. صرفاً، شودمیحوزه عمل نیز وارد 

 و تجدد و پیوند دین و دنیاست. از مسائل مهم امروز مسئله سنت

 .شودیمبه اسم امنیت، فاشیسم به اسم عدالت کمونیسم و سوسیالیسم و به اسم آزادی لیبرالیسم حاکم 

سوسیالیسم قبل از مارکسیسم بوده و بعد از مارکس نیز خواهد بود اما مارکس به تقویت و تثبیت آن 

 کمک کرد.

 است. ترنزدیکبه اندیشه دینی  رالزه ک رالزلیبرالیسم پوپر، برلین، هایک، 

  

 .کنیممیفلسفه سیاسی به سمت علم سیاست حرکت 

است و هستی اولین چیزی است که شناخته  شناسیمعرفتو  شناسیشناختفلسفه سیاسی: ناظر به 

است. کار فلسفه شناخت هستی و ماهیت است و به  شناسیشناختمقدم بر  شناسیمعرفتو  شودمی

 به ابتدای جهان برسند به ماهیت پرداختند. توانستندنمیحله تقسیم شدند. چون این دو ن

فلسفه سیاسی کارش پاسخ دادن به علل اربعه ارسطویی بود. )ماهیت، غایت، صورت، فاعلیت( پاسخ 

 .گیردمیدادن به این چهار چیز در مورد سیاست، فلسفه سیاسی شکل 

تعالی اسالمی م برخالفو دنیایی و سکوالر شد. فلسفه غرب فلسفه جدید از غایت آسمانی منقطع شد 

 نشد بلکه دنیایی شد.

مانند  دهندمیو جهت به تحلیل ما  دهندمیمانند الگو هستند و بخشی از واقعیت را نشان  هانظریه

 .دهندمیچشم دوم و سوم واقعیت را به ما نشان 

 خواهندمیبا آگاهی دادن به طرفدارانشان  خواهدمیجهان را تغییر دهد و  خواهدمیایدئولوژی سیاسی 

ه اما نسبت ب کنندمیاز نگاه آنان به جهان نگاه کنند. اگرچه چشمشان را نسبت به برخی چیزها باز 

 کندمیدیگر چیزها کور 
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س با ما . هرکشودمیلنینیسم یک ایدئولوژی است. در ایدئولوژی جنبه غیر سازی پررنگ  -مارکسیسم 

ه ماست. موجی در غرب علیه ایدئولوژی گرایی راه افتاد و بعد از فروپاشی شوروی، اسالم نیست، علی

 جانشین آن معرفی کردند و دشمن بزرگ غرب شد. عنوانبهسیاسی را 

 دارند. بایدونبایدهستند و چارچوب و  20ها زاده قرن « ایسم»

و اگر دین خرج سیاست شود، به میزانی که به متن دین پایبند بمانیم، سیاست دینی شده است 

 ایدئولوژیک شده است.

  

حقیقت دین را در ساحت سیاست نشان دهد. کالم  خواهدمیکالم و فقه سیاسی عکس فلسفه سیاسی 

از متون دینی پاسخ  خواهدمیرابطه فروع دین و اصول دین و سیاست را نشان دهد و فقه سیاسی 

مت دین است و واحد کالم و فقه انسان مکلف است سؤاالت سیاسی را استخراج کند. سیاست در خد

 و عقل دینی است.

  

 هاآن نیتربزرگها کسانی هستند که باتجربه هستند و در خدمت شاهان هستند که نویساندرزنامه

در خدمت هدف سیاست  زیچهمهخواجه نظام الملک است و در این تفکر بقای حکومت اصل است 

 و پراگماتیستی است. انهیگراعملتفکر  کامالًکه است مثل اندرزهای ماکیاولی 

 

یک نظر این است که همه کالم، فلسفه، فقه، نظریه و ایدئولوژی سیاسی ذیل اندیشه سیاسی است و 

 است. ترکالندارند اما اندیشه سیاسی  ییهایهمپوشان هاآننظر دوم این است که اگرچه 

  

 بشیریه 20تاریخ اندیشه سیاسی قرن 

 وکلوسک

 حاتم قادری

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



  مجیدی دکتر                                                          قرن بیستم                                       در سیاسی  هایاندیشهتاریخ 

3 

 

 1394مهر  5جلسه دوم 

 
عیت توضیح دهند واق هاآنسیاسی سازنده یک واقعیت سیاسی هستند بعضی از  هایاندیشهبعضی از 

 موجود است برخی نیز تحلیل کنند وضع مطلوب هستند.

 کانت و هگل و مارکس سه اندیشمندی که بسیار در تاریخ تأثیرگذار بودند.

 دوران مدرن: ویژگی

 سکوالریسم و این دنیاگرایی به معنی بازنشسته کردن دین مسیحیت از حکومت .1

 یزیستنیدضدیت با دین یا  .2

 مرجعیت عقالنیت ابزاری .3

 ییگراتجربهو  ییگراعلم .4

 یمحورانساناومانیسم و  .5

 غایت زدایی مثل رسیدن به بهشت مسیحی در این دنیا .6

  

نت تبدیل کرد. شعائر پوسته دین است و اگر نباشد هسته از بین آن را به س هاارزشباید برای حفظ 

 .رودیم

  

ممکن است آزادی در مرتبه بعد از امنیت قرار بگیرد یا اینکه عدالت بر  هاستارزشایدئولوژی ترتیب 

 مقدم شود. هانیا
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نبال به دراست هستند و به دنبال نقش حداقلی دولت است و دموکراسی حکومتی است که  هابرالیل

مشارکت حداکثری مردم است و از این نظر به لیبرالیسم نزدیک است و چون با دخالت دولت مخالف 

 لیبرالیسم است. کنندهلیتعداست به لیبرالیسم شبیه است. دموکراسی 

دموکراسی  لیبرال یسوبهبعد از فروپاشی شوروی گفتند پایان ایدئولوژی و همه دنیا به زبان فوکویاما 

 .کندمی حرکت

  

عد از اما ب افتادیمانگلیس و اروپایی، راست اقتدارگرا به جان چپ اقتدارگرا  یهادموکراتبا تشویق 

 قدرت یافته به انگلیس و فرانسه نیز حمله کرد.

 ننویسید که منجر به جنگ دیگری شود. یاگونهبهکانت: قرداد صلح را 

ت دارند که به نقش مسیحیت در سیاست اعتقاد دارند و در آمریکا تلقی افراطی از مسیحی کارهامحافظه

وعود ارض م یریگشکلاز مسیحیت با یهود تعارضی ندارد و معتقد به  هاآنهستند و قرائت  گراراست

 یهودی هستند.

  

و خواستار دخالت  کارمحافظه هاراستو خواهان دخالت دولت هستند و  طلباصالح معموالً هاچپ

 ند.حداقلی دولت هست

  

 مختلفی قرار دارند. یهاگروهبین دو طیف قدسی بودن عالم و الحادی بودن آن 

 قدسی بودن عالم }پیامبر اسالم سیاسی پیامبر{ )نیازمند داشتن حکومت( .1

 دین + حکومت )حکومت برچسبی دینی دارد( .2

 دین سکوالر: .3

 دین هست، حکومت ندارد.

 .کنندمیدین هست پاسداران دین حکومت ن

 الحادیجامعه 
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 1394مهر  12سه سوم جل
  

 مارکسیسم

 عرصه آزمایش انواع مارکسیسم است. 20قرن 

هست ولی مارکس به سوسیالیسم رنگ عقالنی داد  سوسیالیسم قبل از مارکس بود و بعد از مارکس نیز

 و آن را توجیه کرد.

  

 کائوتسکی: مارکس + داروین

 لنین: مارکس + رادیکالیسم

 و دور شدن از آرمان مارکس( یدنظرطلبیتجدبرنشتاین: مارکس + اصالحات )متهم به 

 مارکس + اگزیستانسیالیسم

 مارکسیسم + ساختارگرایی

 مارکسیسم فلسفی

 یسم + انتقادی )مکتب فرانکفورت(مارکس

  

 هدف فلسفه اجتماعی مارکس و هگل از یک بعد اشتراک و از یک بعد اختالف دارد

 اشتراک: هر دو به تکامل اجتماعی اعتقاد دارند.

 دگویمیولی مارکس  شودمیدر اروپا منجر  هاژرمنتکامل اجتماعی به بیداری  گویدمیافتراق: هگل 

 .شودمیبیداری پرولتاریا در اروپا منجر  تکامل اجتماعی به

  

 *اندیشمندانی که بر مارکس تأثیرگذار بودند:

 یربنازباشد آن را  روبنااینکه  جایبههگل: دیالکتیک )مارکس: من هگل را سر و ته کردم یعنی اقتصاد 

 قرار دادم و فرهنگ و دین را روبنا قرار دادم.(

 فویرباخ: مادی گرایی

 یسمانگلس: سوسیال

 پرودون: دولت ستیزی و آنارشیسم

  

 ! )خالصه حرف مارکسیسم(یشیاندیمتا بگویم چگونه  یخوریمشریعتی: بگو از کجا 
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 یدارهیسرمانه  دهدیممارکس اصالت را به کار 

 مراحل تاریخ:

 کمون اولیه .1

 دوره کشاورزی .2

 فئودالیسم .3

 بورژوازی .4

 انقالب کارگری .5

 دوره پرولتاریا .6

 کمون ثانویه .7

   

 1394مهر  26جلسه چهارم 
 

 بارهکیباید در یک بستر طوالنی صورت گیرد زیرا هر چیزی که  هاانقالبلوکزامبورگ معتقد بود 

 دستخوش تغییر قرار بگیرد. سرعتبهصورت بگیرد ممکن است 

 تا زمانی که از باال این حرکت شکل بگیرد حتی اگر دهدینمخودآگاهی کارگران رخ  گاهچیهلنین: 

 مجبور شویم دو مرحله را یکی کنیم و جهش داشته باشیم.

ه ن شودمیکه این منجر به دیکتاتوری حزبی منجر  دهدیملنین یک حزب کمونیست را پیشنهاد 

 دیکتاتوری کارگری

  

 اعتقاد به مبارزه دائم کارگر و کارفرما

 یدارهیرماسر مقابل استعمار و فضا را برای نفوذ کمونیسم فراهم کند د توانستیم یستیونالیناستفکر 

اندیشمند نیستند و لوکزامبورگ بعد از ساخت  صرفاًلوکزامبورگ و لنین کنشگر و انقالبی هستند و 

 کیو کائوتس نیلن .شودمیحزب سوسیالیستی در لهستان با دیگر اندیشمندان مارکسیست آشنا 

  

 .سدینویمدر آلمان را در زندان  یدموکراسالیسوسلوکزامبورگ 

اندیشه لوکزامبورگ  یهاهیپا نیترمهمانقالب طوالنی از پایین و خودجوش با محوریت کارگران از 

 است.
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 1394آبان  10جلسه پنجم 
  

 مارکسیسم فلسفی )بازگشت به هگل(

 مروری بر اندیشه هگل .1

 اندیشه سیاسی گرامشی .2

o وجه هگلی اندیشه گرامشی 

o نقد گرامشی بر لنین 

o ر اندیشه گرامشیپوشین و تحول د 

o هژمون 

o تأثیر گرامشی 

  

تر است بنابراین از ترکیب اندیشه مارکس جوان و پیر با  گرایمادارکس جوان هگلی و مارکس پیر م

 .دیآیمکانت یک اندیشه نوین به وجود 

  

 :هادوگانه

 عین و ذهن

 ماده و روح

 کار و سرمایه

 زیربنا و روبنا

 انقالب و اصالح

 کارگزار و ساختار

 هاتودهروشنفکران و 

 شیوه تولید و روابط تولید

 تعبیر، تفسیر و انقالب، تغییر

 (یگانگیازخودب) ونیناسیالخودآگاهی و 

  



  مجیدی دکتر                                                          قرن بیستم                                       در سیاسی  هایاندیشهتاریخ 

8 

 

از یک مرحله جهش کرد و  توانیمرا  کندمیمراحلی را که مارکس ترسیم  توانیملنین معتقد بود که 

 طی شود. لزومی ندارد که به همه مراحل

 شوروی است حفظ شود. کهآنباید انقالب کمونیستی را جهانی کرد تا مرکز  لنین معتقد بود که

، تأمین منابع و مدیریت منابع اصالت دارد. در اقتصاد کمونیستی نیز به این موارد نیاز یدارهیسرمادر 

 .آوردیمکه نظامی بسته به وجود  دهدیمرا دولت انجام  هانیادارد اما همه 

  

یت سیاسی و پروستریکا برای اصالحات اقتصادی در زمان گورباچف باعث گالسنوست برای شفاف

 فروپاشی نظام شوروی شد.

  

در دیگر کشورها برای  هاانقالباستالین اگرچه به انقالب دائمی اعتقاد نداشت ولی به کودتاها و 

 .کردمیتقویت 

ن به . انقالب از پایین لنیشدمیو بعد حذف  شدمیهر کس با روایت استالین موافق نبود کنار گذاشته 

 انقالب از باال در استالین تبدیل شد.

 .دشمیبه علوم تجربی و ریاضی پرداخته  صرفاًعلوم انسانی در شوروی اجازه رشد کردن نداشت و 

چون فاشیسم را اقتدارگرایی راست و کمونیسم اقتدارگرایی چپ است سعی کردند این دو را به جان 

 هم بیندازند.

. یک روایت از هگل اگزیستانسیالیسم دهدمیفیلسوفان غالب غرب، هگل اصالت را به روح  الفبرخ

یک روایت اصالت تاریخ یک روایت اصالت روح یک روایت تغییر و  و یک روایت توتالیتاریانیسم.

 .کندمیتحول و یک روایت غایت سکون را از هگل ارائه 

  

 یشه ارسطویی که قوه باید به فعلیت برسد.در اندیشه هگل مثلث هگلی در مقابل اند

خداست برخی معتقدند مسیح است. هگل معتقد است روح  گویدمیبرخی معتقدند روحی را که هگل 

و بدین معنی انسان مقهور تاریخ نیست  آوردیمصورت بخش است و عینیت را روح و ذهن به وجود 

 است. سازخیتاربلکه 

 .رسدیمو انسان به سکون  شودمیروح مطلق متجلی  دولت وجه خداست. در آخر تاریخ

  

از نظر گرامشی انقالب پروژه نیست بلکه پروسه است و فرهنگ زیربناست نه اقتصاد. انسان مقهور 

 .دهدمیاست و اصالت را به کارگزار  سازخیتارتاریخ نیست و 



  مجیدی دکتر                                                          قرن بیستم                                       در سیاسی  هایاندیشهتاریخ 

9 

 

ونی تبدیل کرده است. نظام هگلی استفاده کرده است و خود را به یک هژم یهاروشاز  یدارهیسرما

به فرهنگ و هنر و آگاهی توجه کرد و هالیوود و... را به وجود آورده است بنابراین  داریسرمایه

ر را بگیرید باید د داریسرمایههژمونی  خواهیدمیتوانست اقتصاد مارکسیستی را شکست دهد اگر 

هم بر روشنفکران توجه کنید. مکتب و  هاتودهرا بگیرید و هم بر  هارسانهفرهنگ نفوذ کنید و 

 را به وجود آورند. داریسرمایهفرانکفورت نیز هنر متعهد و ضد 

   

 جلسه ششم

 مکتب انتقادی / مکتب فرانکفورت

و  به دموکراسی هاچپاین مکتب حاصل سرخوردگی از توتالیتاریانیسم شوروی و فاشیسم است و 

 هانآافراد و تمایزهای  تکتکبه  هالیبرالو  هالیبرالمقابل  در برابر نخبگان توجه دارند در هاتوده

 .کنندمیتوجه 

راست نو نوعی بازگشت به دولت حداقلی است و حکومت در دست دارد اما رویکرد چپ نو، 

 حکومت در دست ندارد.

د و منتق گراآرمانبزرگان این مکتب، هورکهایمر، آدرنو، مارکوزه و هابرماس هستند. یک مکتب 

 هستند. زیستمحیطو مدرنیسم به شکل عام و حامی  هالیبرال

فاشیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم( نقد دارد ) تهیمدرنموج مدرنیته داریم اما این مکتب به موج دوم  3ما 

 باعث به وجود آمدن مدرنیته نوع سوم شد. نوعیبهو 

ا هم توتالیتر است چون ب داریسرمایهم است. معتقدند که نظا« رهایی»این مکتب  هایکلیدواژهیکی از 

 .گیرندمیابزار رسانه مردم را تحت نظر قرار 

 چرا انتقادی؟

به عقالنیت هگلی نیز  هاآن. پردازدمیبه کانت توجه داشتند که به نقد عقل از دیگر و از خود  هاآن

منجر  به سوبژکتیویسم عقل انسانی را باید بر واقعیت بیرونی غالب کرد که گویدمیتوجه دارند که 

 .شودمی

  

فراتر از آن دانست. هابرماس از  توانمیتمام شده است و هابرماس را  تقریباًمکتب فرانکفورت 

 .کردمیمارکسیسم و لیبرالیسم موجود انتقاد 
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و از  دشونمیپوزیتیویسم یعنی مبنا قرار دادن واقعیت بیرونی و محسوسات در دایره علوم تعریف 

را در اندیشه خود جمع کرد. کانت  گرایعقلو  گرایتجربه. کانت، کنندمیاستقرایی استفاده  هایروش

به و جمع عقل و تجر پذیردمیدر ابتدا پذیرفت که انسان یک معرفت پیشینی دارد و تجربه را نیز 

 از آن دو نیست بلکه معرفتی فراتر از آن دو است. کدامهیچ

 هگل، ذهن گراتر است.

  

( شده است. هنر و دین راه نجات از الیناسیون( معتقد است انسان مدرن دچار شی گشتگی آدورنو

 .قفس مدرنیته است

از الهیات  شکلکیبازگشت مذهب نه یک مذهب مسیحی است نه دین مادی فوئرباخ بلکه 

 .هگل است بخشییرها

انسان را مشغول خود  قدرآن داریسرمایه. دنیای پردازدمیهورکهایمر به انتقاد از دولت اقتدارطلب 

 .شودمیفکر انقالب کردن از ذهنشان خارج  اصالً که  کندمی

 گشتگی خارج شد. ءیشباید از عقل ابزاری با نقادی کردن عبور کرد و از 

 شوندمیبازتولید  هاانسانو  داندیمآدورنو انسان را اسیر فرهنگ هالیوود 

 شودمیهم حل  خدا برگردیم مشکل نقادی عقل یسوبهاگر 

 مذهب عینت یافته خدآگاهی انسان است
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 1394آذر  1 - ترمانیماولین جلسه بعد 

 اندیشه مارکوزه

 مارکوزه و مکتب فرانکفورت:

 و نوعی نقد عقالنیت مدرن داریسرمایهمثل چپ نو نقد لیبرالیسم و 

 چپ مدرن است. سمیمدرنپستخواستگاه 

 وجود دارد یارابطهسلطه عقل ابزاری و مدرنیسم و پوزیتیویسم معتقدند بین  هایفرانکفورت

ندسی و نگاه مه کنندمینگاه  مسائلبه  یاپروژهویژگی تمدن مدرن نگاه سلطه گرایانه به انسان دارند و 

 .شودمیو این نگاه تکنیکال باعث سلطه گری او  دهدمیهمیشه جواب ن زیچهمهبه 

 .دانندمی. آگاهی و علم و فرهنگ را با ارزش گلبا بازگشت به ه هایفرانکفورت

و نگاه سیستمی علوم اجتماعی را ندارند و دچار  کنندمیرا تک ساحتی  هاانسانبه اسم تخصص. 

 به همین دلیل پوزیتیوست ها شناخت کاملی از حقیقت ندارند. شوندمیتناقض جزء و کل 

اروپا به این دلیل انقالب نشد که کارگرها در نظام در  داریسرمایهمارکوزه معتقد است هنگام بحران 

 در برابر آن قیام کنند. توانستندنمیحل شدند و  داریسرمایه

برای رهایی از قفس آهنین تجدد است.  هاآن. تالش هاستفرانکفورتی کلیدواژه« رهایی»

. دانندمیراه رهایی  را شناسیزیباییمارکوزه  مثالً  دانندمیراه رهایی را مذهب ن هافرانکفورتی

 غلبه ذهن را بر عین برگردانند و غلبه هگل بر مارکس را برگردانند. خواهندمیرا  هافرانکفورتی

نباید باشد باید مدیریت  گریالابالیسرکوب جنسی و  گویدمیو  گیردمیمارکوزه از فروید کمک 

 جنسی برای بازگشت به اصالت انسانی صورت بگیرد.

 د.راه رهایی را بیابن کنندمیتالش  عینبهایدئالیستی صرف نیستند و با توجه  هافرانکفورتی

 به عالیق انسانی توجه دارند. هافرانکفورتیمعطوف به عمل یا نظر نیست و  صرفاًعالیق انسان 

ند توانمیو ن اندشدهو بروکراتیزه  انددادهرا از دست  بخشرهاییکارگران عقالنیت  گویدمیمارکوزه 

 انقالب کنند.

و به دنبال رهایی و آرمان نیستند.  اندشده داریسرمایهاغلب مردم غیرقابل اعتمادند و جذب 

 ند مردم را بیدار کنند.توانمیدانشجویان و روشنفکران 

 ندکمیرا پیشنهاد  گونگی شیء جایبهعقل ابزاری. انسان متعالی  جایبه بخشرهاییمارکوزه عقل 
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با صنعت  داریسرمایه گویدمیفرهنگ خود را هژمون کرده است و مارکوزه  اریدسرمایهگرامشی 

 فرهنگ توانسته سیطره پیدا کند.

  

 اندیشه یورگن هابرماس

رب غحال حاضر فیلسوف سیاسی  نیتربزرگاز معمرین اندیشه سیاسی است. برخی معتقدند که 

پاشی شوروی را دیده و تغییر آن را است و مدرنیست است و فرو یشناسجامعهیک  طرفکیازاست 

 بر اندیشه خود اعمال کند و خودش را حفظ کند.

 متأخر دچار بحران خواهد شد داریسرمایهکتاب بحران مشروعیت: 

 و نوعی بازگشت به هگل است بردیمنقد در حوزه عمومی: او را از مکتب فرانکفورتی فراتر 

 .نظریه وی است نیترمهمنظریه کنش ارتباطی: 

 .پذیردمیوی با شرایطی دموکراسی و مدرنیته را 

 تأثیرگذاران بر هابرماس:

 کامالًرا  کیالکتید)نظریه  هاانسانهگل: اهمیت ایده پیوند بود و نمود و جمع بین عالیق  .1

 .(پذیردمین

. عقل انسان دیالوگی است و کندمیعقل ابزاری از عقل ارتباطی استفاده  جایبهوبر: هابرماس  .2

 نولوگ نیست.وان قدرت نطق دارد و مانس

 نظریه مشروعیت وبر

 منابع مشروعیت:

 قانونی 

 کاریزماتیک 

 سنتی 

 

 عقالنیت وبر:

و به همین دلیل بروکراسی شکل  کندمیعقالنیت ابزاری کنش انسان را معطوف به هدف 

ه . تا زمانی که بروکراسی نداشته باشیم بگیردمیابزار در نظر  مثابهبهو در نتیجه عقل را  گیردمی

 و نگاه مهندسی است. میرسینمهدف 
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آگاهی اصالت دارد و دین را خالف مارکس افیون  گویدمیو  کندمیمارکس: مارکس را وارونه  .3

 .داندینم هاتوده

 رهاییآدورنو: شاگرد آدورنو بود و در نقد مدرنیسم و پذیرش مکتب فرانکفورت و  .4

 هایدگر: .5

 تینآس .6

 را در نظام فکری خود هضم کرد و جای داد. هانیااین تفکرات را جمع نکرد بلکه اندیشه  صرفاًوی 

پیدا  ار ...بعد علم به ذهن و  میشناسیمدکارت معتقد بود باید ابتدا ذهن را پاک کنیم و ابتدا خود را 

د اینکه درباره چه چیزی بحث در مور گویدمیو  کندمیاز صفر شروع  تقریباً. هابرماس نیز کنیممی

مع را پیش ببریم. دموکراسی ج چیزهمهیم با توافق جمعی توانمییم صحبت کنیم. توانمیکنیم نیز 

 با اینکه دموکراسی مفهومی لیبرال است. پذیردمیگرایانه را 

رزش و ا. علومی است که : علوم فرهنگی مثل علوم انسانی متفاوت از دیگر علوم استگویدمیدیلتای 

 در علوم شودمیاز ابزاری که در دیگر علوم استفاده  توانمیاحساس در آن نهفته است بنابراین ن

 انسانی استفاده کرد.

 .پذیردمیهابرماس از دیلتای نیز تأثیر 

از  که بسیاری پردازدمی داریسرمایههابرماس در کتاب شناخت و عالیق انسانی به انتقادهایی از نظام 

 انتقاد مکتب فرانکفورت است.آن همان 

. طبیعت را باید شناخت ولی نباید تعمیم داد که ابزارهای پذیردمیپوزیتیویسم انسان را تکنیکال 

 شناخت طبیعت و انسان یکی است.

. زیست کندمیاهمیت پیدا  هاواژهو در این ارتباط زبان و  دهدمیهابرماس به ارتباط اهمیت فراوان 

 .میادهداکریپ ینیبجهانما بوده و ما در آن فضا  ینیبجهانکه قبل از پیدایش شناخت یعنی محیطی 

رقرار ارتباط ب توانمیهابرماس معتقد است باید از راه گفتگو وارد شد و از نگاه ما خوبیم شما بدید ن

 کرد.

 ارزش انسانی: 3

 کار یا کنش ابزاری .1

 تعامل یا ارتباط زبانی .2

 قدرت یا روابط مبتنی بر سلطه و انقاد .3
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 .شودمیآدام اسمیتی بود که با بحران مواجه  داریسرمایهاولیه  داریهسرمای

 فرونپاشد و سوسیالیسم پا نگیرد. داریسرمایهدولت رفاهی امتیازی بود که 

 شودمیاما بعد از مدتی دچار رکود  بردیمدولت رفاهی زمانی خوب بود که قدرت خرید مردم را باال 

و برای خروج از آن باید انباشت سرمایه داشته باشد تا اشتغال  شودمی متأخر دچار بحران داریسرمایه

را کاهش دهد. دولت رفاهی  هانهیهزایجاد کند و توسعه اقتصادی به وجود آید بنابراین باید 

و بحران مشروعیت به  شودمیدولت باعث کاهش مشروعیت  یهانهیهزمشروعیت آور است و کاهش 

 .دیآیموجود 

 رایی باید ابتدا ساختار را بشناسیم تا بتوانیم حقیقت را بشناسیمدر ساختارگ

ی و شبکه معنای دیبشناسید حوادث را توانمییعنی شما با روش  ؛هم روش است هم نظریه یانگارسازه

 را پیدا کنید.

 مؤثر باشید هابرکنشید حقیقت را بشناسید و توانمی یانگارسازهبا نظریه 
  
  

 1394ر آذ 15 -جلسه دوم 
  

 امواج تجدد:

 1860تا  1600موج اول: 

 یدساالرمرحاکم است و  سمیویتیپوزاقتصاد بازار و آدام اسمیتی است و نگاه به دولت منفی است و 

حاکم است و طبقه حاکم بورژواست دوره اروپا مداری و استعمار محور است و دوره پروتستانتیسم 

الت سنت به تجدد شدیدتر است. نگاه منفی به سنت که است. این دوره دموکراسی وجود ندارد و حم

ز آلمان نهضتی ا یریگشکلبین طبقات / جامعه و دولت / فقیر و غنی که منجر به  کندمیشکاف ایجاد 

 .شودمینگاه به دولت مثبت  کمکمو  گیردمیو تفکر دولت رفاهی شکل  شودمی

 ی تجربیگرایعقلفردگرایی و 

 پوینت: در پاورهاتیمحدود

  

 1980تا  1860موج ثانویه: 
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ملت مربوط به این دوره است -نگاه از باال و دولت سازمان دهنده و جامعه سازمان پذیر و نگاه دولت

که معتقد به دولت متمرکز است و چپ  گیردمیو مارکسیسم از ابتدا تا هابرماس در این موج قرار 

 هاانسان کندمییکسان است و تالش  وپرورششآموز. راست مدرن معتقد به دهدمیمدرن را شکل 

 جدید وفق دهد. را با شرایط

چپ مدرن. راست مدرن اعالم پیروزی کرد و از اروپا به کل جهان گسترش یافت.  یفروپاشبعد از 

 این دوره است. یسازیجهانبرندهای یکسان جهانی و سبک زندگی یکسان جهانی نشان از 

. هر آوردیمروی  گراجمعبر لیبرالیسم است و لیبرالیسم فردگرا به لیبرالیسم تعدیلی  افتهیسازمانتجدد 

 نفر یک رأی

  

 :تاکنون 1980از  مدرنپستدوره سوم 

 مدرنپستر تفک یهایژگیوضد مدرنیسم و انکار دستیابی به حقیقت و نسبیت انگاری و شکاکیت از 

فته نیست. نمونه عینی این تفکر عمل چندان آش ازنظرفکر آشفته است ولی  ازنظراست که 

دین و  توانمی سمیمدرنپستگرایی است و تالش برای بازگشت به طبیعت است. در  زیستمحیط

 دیگری را نقض کند. هاآننیست که یکی از  یابیدستقابلتجدد را جمع کرد زیرا حقیقت 

 پوزیتیویسم. نه عینیت و نوعی شکاکیت است نه کندمیمعنا و زبان اینجا اهمیت پیدا 

 در نظر اگرچه انتقاد به مدرنیسم دارد ولی در حوزه عمل چندان تعارضی با آن ندارد.

 .شودمیدیده  سمیمدرنپستنقد اصالت غرب در 

  

 عناصر تجدد در پاورپوینت

 شکل امواج تجدد در کتاب یا پاورپوینت

  

 دموکراسی چیست؟

 جهانی نشده است. حداکثرلی دموکراسی روش و ارزش جهانی شده است و منزلهبهدموکراسی 

  

 بسیار مهمی هستند. یهادواژهیکلدر لیبرالیسم فرد و آزادی 

 لیبرالیسم یعنی دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسئوالنه فردی در جامعه
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ک یبهتر است و حتی همان کوچک هم نباید در دست یک نفر باشد. لیبرالیسم  ترکوچکدولت هرچه 

تفکر چند قرن اخیر است ولی دموکراسی در یونان باستان وجود داشت. آزادی در یونان باستان به 

 نه به معنای لیبرالی امروز. شدمیآزادی از بردگی محدود 

 

 سه مبنای دموکراسی:

 حاکمیت مردم .1

 برابری سیاسی شهروندان .2

 حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق بنیادی اقلیت. .3

  

 یکسان دارند یاستعدادهاکه  داندینمرا بدین معنی برابر  هاانسانم لیبرالیس

  

 نظری و فکری دموکراسی یهاانیبن

 اصالت برابری .1

 ییگراقانون .2

 اصالت قرارداد .3

 ییگراینسب .4

 پراگماتیسم .5

 و قبول عامه تیرضااصالت  .6

 شهروندی .7

 حاکمیت مردم و حقوق بشر .8

 لیبرالیسم .9

  

 سم و دموکراسیلیبرالی یهاشباهتو  هاتفاوت

دموکراسی یک نظام است و لیبرالیسم یک مکتب است. لیبرالیسم جدید ولی دموکراسی مفهومی کهن 

 است.

 .گراستجمعلیبرالیسم فردگرا و دموکراسی 
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زندگی بشر را سامان دهند و به دنبال تفکیک قوا  خواهندمیو  یستیاومانهردو مدافع آزادی و هردو 

 ی مثبت را پیش ببرند.آزاد خواهندمیهستند و 

 لیبرالیسم منفی صرف نبود مانع است ولی لیبرالیسم مثبت وضع حقوق ایجابی برای افراد است.

  
  
  

  

 1394آذر  22 -جلسه سوم 

 از: اندعبارت 20لیبرالیسم قرن  یهاچهره نیترمهم

 ، نوزیکرالزهایک، آیزا برلین، پوپر، 

  

 ی داشت ولی بعد چون دید که از مارکسیسمپوپر در ابتدا گرایش چپ و مارکسیست

 اولین نوعیبهبسته در کتاب جامعه باز و دشمنان آن  جامعهمهندسی تدریجی و دوگانه جامعه باز و 

 مانیفست انقالب نرم و نافرمانی مدنی است.

 فیلسوف علم عنوانبهپوپر بیشتر 

 جهان پوپر: 3

 جهان عینیات .1

 جهان ذهنیات .2

 جهان معقوالت .3

 .دیآیماز جهان معقوالت جامعه باز به وجود  صرفاً*

. مشاهده ما، ما را به سازدیمذهن ما را  شودمیذهن ما خالی است و هر آنچه از عالم به ذهن ما 

 . فرضیه را باید آزمون نمود تا آن اثبات شود.کندمیسمت فرضیه راهنمایی 

 :کندمی ییگرااثباتنقدهایی که پوپر به 

از عقل یا از عالم خارج نیست بلکه ما  صرفاًذهن ما خالی است. شناخت ما که  گویدمیکه  .1

ر کانتی پوپ) .کنیممی. ما اسیر نظریاتی هستیم که با آن زندگی میشناسیممستقالت عقلی را 

 .(شودمی

 نیست. یابیدستقابلنظریات اثبات پذیر نیستند چون استقراء تام  .2
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ید بگویید همه توانمین گاهچیهمثال معروف وی:  : همیشه استقرا ناقص استییگرا استقراء .3

ا است و به همین دلیل علم است ت ریپذابطالبگویید این گزاره  دیتوانیمسیاه هستند اما  هاکالغ

 است. اهیسکالغیم بگوییم توانمیزمانی که ابطال نشده است 

 .شودمیاز آن حاصل  توتالیترینیست زیرا نگاه  قبولقابلجدایی دانش از ارزش  .4

  

 اثبات فرضیه-آزمون فرضیه-فرضیه-روش علمی قبل پوپر: مشاهده

 پذیریابطال-ادعا-مشاهده-پوپری: حدس هوشمندانه یشناسروش

 نقد جامعه بسته

 ییگراکل

 ییگراخیتار

 ییگراآرمان

 ییگرامطلق

 شودمیاز عین یا ذهن گرایی این جامعه بسته حاصل 

 دشمن ساز است عین گرایی کنت ییگراآرمانتاریخگرایی هگلی و 

  

 نقدپذیرجهان معقول بشری و علمی است و عقالنیت نقاد و 

 شودمیاو  پذیریابطالنشانه  یریپذآزمون

 پردازدمیبه ذهن گرایی  در جامعه باز

 است کارههمهافالطون پدر جامعه بسته و دولت 

 هگل منشأ فاشیسم و نازیسم است.

 ز استبلوک شرق بسته و غرب با

 پوپر بیشتر دموکرات است تا لیبرال

  

 شودمیبه پارادایم کوهن نزدیک 

 آرمانی نداریم که به آن برسیم و این مهم نیست که در کجای تاریخ هستیم

  

 کندمیمدل مهندسی تدریجی را در رد روند انقالبی ارائه 

 .طلیبگوید من حقم تو با تواندینماجتماعی کردن عقالنیت انتقادی. کسی 
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  .پذیردمیایدئولوژیک کردن تحلیل را ن

 

 نقد بر پوپر

 از فلسفه علم خود عدول کرد در سیاست و مدل لیبرال دموکراسی را مطلق پذیرفت

 تحلیل پوپر و حمایت او از دولت کودتای الجزایر و سرکوب مخالف

 نیست. ریپذابطالهر چیز علمی 

 1394آذر  29جلسه چهارم  
 

 هایک، ممکن است از یک نظریه اقتصادی به نظریه سیاسی رسیده باشد.

 وی قائل به بازار آزاد است.

 دکارت بین عین و ذهن تفکیک قائل شد.

شدند و ذهن را آینه خارج پنداشتند  عینبهقائل  یاعدهیم خارج را شناسایی کنیم. توانمیاز ذهن، ما 

 شدند. گراذهنبنابراین  سازدیمان را نیز معتقدند ذهن ما، جه یاعدهولی 

  

ذیرفته که به نحوی دیگر از کانت تأثیر پ کندمیهایک از اندیشه کانت تأثیر پذیرفته اما به رالزی انتقاد 

 است.

 .رسندیم یاختهیخودانگدر پویش اجتماعی خود به نظم  هاانساناخالق مقدم بر دولت بوده است  

. دکننمیگفته شود که باید این راه را بروی خودشان راه درست را انتخاب  هاآنینکه به مردم بدون ا

 د قانون بنویسد.توانمیدولت متأثر از قانون است و دولت چگونه 

  

 :کندمیتقسیم  دودستههایک عقالنیت را به 

کنیم تا بتوانیم رفتار ذهنی افراد را مطالعه  یهاچارچوب: ما باید هنجارها و یانگارسازهعقالنیت 

 انسان را به سعادت خواهدمی. این عقالنیت، عقل کل میسازیمکنشگرها را تحلیل کنیم. ما واقعیت را 

 برساند.

  

مثل بازار آزاد، بجای اینکه دخالت کنیم بگذاریم روال عادی  ختهیخودانگعقالنیت تکاملی: عقالنیت 

 کنند.خودش را طی کند تا مردم راه خود را پیدا 
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 .کنیممیفاصله عمل تا تئوری را با زبان طی 

  

 را در آن چارچوب قرار دهیم. هاانساننباید به اینجا برسیم که باید رفتار  هایانساناز راه شناخت 

را آزاد بگذاریم که استعدادهای خود را شکوفا  هاآدم. باید هاآننه موهبتی برای  هاستآدمآزادی حق 

 حق طبیعی افراد است. گونهنیهممالکیت نیز  کنند. آزادی در

  

و به کسی که استحقاقش را ندارد  گیردمیزیرا از کسی که استحقاق دارد  کندمیدولت رفاهی ظلم 

 .دهدمی

  

 :کنندمیآزادی را به دو نوع تقسیم  هالیبرال

 آزادی منفی: عدم وجود مانع برای رسیدن به هدف

ولی چون ای حداکثر افراد. آزادی خوب است باید برای همه باشد آزادی مثبت: حداکثر آزادی بر

 باید افرادی را مشخص کنیم که آزادی را برای همه محقق کند. نیست، گونهنیا درواقع

  

رد. به آن اتکا ک توانیمهایک همانند کانت معتقد است اگر تعداد زیادی از افراد به قانونی اتکا کردند 

 ایین به سمت باال حرکت کنند.قانونی خودجوشی که از پ

 هایک نیست. دقبولمورکه در اتاقی بسته نوشته شود  یاخودسرانهقانون 

 یم.را دیکته کنیم بلکه باید با خواسته مردم حرکت کن چیزیکیم به مردم توانمیاز منظر تفکر لیبرالی ن

  

 معانی عدالت:

 عدالت یعنی اعتدال و توازن

 عدالت یعنی برابری

 حقه حقذییعنی اعطاء عدالت 

 عدالت یعنی نابرابری

  

افراد را مطالعه کرد و دیگران را هم به آن توصیه کرد زیرا سیره  توانمیخواست مردم سیال است. ن

 افراد سیال است.

  

 مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی هایک:
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  و نظریه سیاسی: نظم خودجوش شناسیمعرفترابطه 

 آزادی 

 قانون 

  بر عدالت اجتماعیعدالت: نقدها 

 نقد دولت رفاهی 

  

 مقایسه پوپر و هایک:

 هر دو بر نظم تدریجی معتقدند.

 . پوپر عقالنیت انتقادی و هایک عقالنیت تکاملیبیندمی وخطاییآزمونعقالنیت را 

 است. ترلیبرالپوپر دموکرات تر و هایک 

 باشد. پذیرابطالهایک قوانین عام را قبول ندارد حتی اگر 

 دولت حداقلی و اقتصاد بازار و تمرکز بر مالکیت خصوصی وبر 
  
  

 1394دی  6جلسه پنجم 
 

 :شودمیتعریف آزادی به دو نوع ایجابی و سلبی تقسیم 

 )سلبی: مانع مفقود باشد )آزادی از 

 )ایجابی: مقتضی موجود باشد. )آزادی در 

  

است و معتقد است سعادت هر فرد با  گراییکثرتو معتقد به  دهدمیاز عقل  ایدوگانهآیزا برلین 

 دیگری متفاوت است.

 .پذیردمیعقل را  وی عقل کلی که گذاره ها را بر من تحمیل کند مخالفم اما بخشی از

این عقل  پذیردمی نوعیبهرا  rationalityولی  کندمیرا نفی  Intellectعقل جمعی کلی یا 

 .گراستمنفعت

  

 نباید مخل آزادی مثبت افراد باشد. آزادی منفی اصالت دارد اما

 رودمیآزادی منفی اگر زیاد شود خودمختاری از بین 
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 1394دی  20جلسه هشتم 
 

 هانا آرنت

 متأثر از یونان باستان و هایدگر و هوسرل است.

 آسیبی که مارکسیستی دارد این است که انسان را به مسائل اقتصادی فروکاست.

 :گیردمین در نظر حوزه را برای انسا 3آرنت 

1. Labour است. امرارمعاش: تحمیل بیشتری دارد و تالشی برای 

2. Work فردی است مثل هنر بازهم: تحمیل کمتری دارد ولی 

3. Action برای تأمین برای نیازهای انسانی و فصل ممیز  میدهیم: کاری که ما آزادانه آن را انجام

 انسان از دیگر موجودات است.

  

اینکه به گوهر انسانی توجه کند به ماهیت  جایبهدیشه باستان این است که افالطون نقد آرنت به ان

 ما یک حقیقت ثابتی نداریم که به آن برسیم. توجه کرده است.

 :هاحکومتتفاوت این 

 despotism یک استبداد فردی است و قانونی وجود ندارد که او را محدود کند. این  سمیدسپوت

 گذاریهسرمای هاآدمنظام توتالیتر برای یکدست کردن کردن افراد نیست ولی  یکدستنظام به دنبال 

 .کنندمی

به  باخ هر دو منجر گرایطبیعتهگلی و تفکر حلقوی و مادی و  گرایتکاملآرنت معتقد است تفکر 

 .آوردمیکه حکومت توتالیتر را به وجود  شودمیجبری 

 چندان انقالبی متعالی نبود.انقالب فرانسه، انقالب نان شد بنابراین 

آن نگذاشت  جایبهکرد چون انسان را از پیوند سنتی آن جدا کرد و چیزی  ایتودهمدرنیته انسان را 

 بحران به وجود آمد.

انقالب آمریکا، انقالب پولدارها بود. انقالب برای استقالل از انگلستان بود نه انقالبی برای معیشت. 

 یکا ماند.هرچند صادر نشد و در آمر

 جمعی رخ دهد. درکنشآزادی واقعی آن است که 
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و  شودیمآرنت به دنبال دولت شورایی است نه به دنبال دولت فردی. در لیبرالیسم فردیت فرد حفظ 

 کنی و به نیازهای را حفظبلکه هنر این است که فردیت  شودمیمحدود به نیازهای اقتصادی  صرفاً

 اقتصادی برنگردی.

 مدرن بحران انسان

 منزوی بودن

 باید برگردیم به آزادی واقعی

 گوگرز در تبلیغات هیتلری بیشترین تأثیر را در جذب افراد داشت
  
  

 1394دی  22جلسه جبرانی دوم 
 

 ویژگی مدرنیسم

 عقالنیت بشری

 نگرش این جهانی و سکوالریسم

 تأکید بر علم به معنی ساینس

 نگاه بر سازنده گرا بودن انسان

 طبیعی صورتبهتوسط بشر نه  شدهساختهدولت 

  

 یکارمحافظهویژگی 

  مخالف هرگونه تغییر در سنت بود و طرفدار سنت ماقبل مدرن است. یکارمحافظهجریان 

 بازگشت به طبیعت و روند طبیعت مداری بشر 

  انسان جزئی از طبیعت است نه مسلط بر آن کهنیاپذیرفتن 

  

 را بپذیرند و تصویری که بخواهد این نظم طبیعی را به هم باید اطاعت از باسوادها  سوادهایب

 بزند محکوم است.

  شودمیتاریخ و نگاه تاریخی مهم 

 تفوق تجربه بر علم 

  طرفدار مردساالری یشناسجامعهدر 
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 با ریاست و حضور زنان در جامعه مخالفند 

  اما  کنندمینهاد دفاع و از زن در این  کنندیمطرفدار خانواده هستند و از حقوق خانواده دفاع

 زن نباید کارگر باشد.

 جامعه طبقاتی همواره بوده و نباید به هم بخورد 

  ن نیز بر مدر کارمحافظه و کندمیسنتی به کشاورزی تکیه  کارانمحافظهمالکیت طبیعی است و

 . بازار جدید روح الهی ندارد.یارهیزنج یهافروشگاهنه به  کندمیبازار سنتی تکیه 

 و این زندگی از کندمیبه صنعت مدرن منفی است و بشر نشان فرعونیت  یکارمحافظهاه نگ 

 خدا دور است.

 

 یکارمحافظهاقتصاد 

اقتصاد آزاد و بدون دخالت دولت و بازار سنتی باید قدرت عمل داشته باشد و دولت نباید دخالت کند 

 باج( بگیرد.) اتیمالو 

  

و طرفدار آریستوکراسی  ینظمیبه حداکثری و مخالف هرگونه در سیاست نگاه دولت حداقلی دارد ن

 نه دموکراسی

 اهل ریسک نیستند و معتقدند اصالحات تدریجی باید انجام شود نه انقالبی مثل انگلستان.

  

 انهیگرا راستاقتصاد 

 مگر اینکه به نفع طبقه باالنشین باشد. دهندمیروی خوشی به دولت رفاهی نشان ن

 تجربه باالتر از تجربه است اما عقل جمعی محترم است. و خطاست پرعقل 

 و طرفدار مذهب هستند. شودمیمذهب محترم است و مانع بحران هویت 

همراه شدند ولی در تأکید بر مذهب راه  هابرالیلاقتصادی و... با  یهااستیسدر برخی  کارهامحافظهنو 

 .کنندمیخود را جدا 
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