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شناخت اندیشه های سیاسی 

کارشناسی ارشد اندیشه سیا سی در اسالم
مهدی کاظمی زمهریر

97981ترم تحصیلی 



چارچوب کالس
هدف کالس1)

بررسی چیستی و گونه های مختلف اندیشه سیاسی
بررسی پرسش ها و مفاهیم سازنده اندیشه سیاسی
بررسی روش های بازنمایی، تحلیل و ارزیابی اندیشه های سیاسی

فهرست مطالب2)
  ( اندیشه سیاسی ، فلسفه سیاسی ، ایدئولوژی سیاسی و)چیستی و گونه های اندیشه سیاسی...
 (قدرت، دولت، حاکمیت و )جایگاه مفاهیم و پرسش های بنیادین در ساخت اندیشه سیاسی ...
  (متن گرا و زمینه گرا) روش های تحلیل اندیشه های سیاسی
روش های تحلیل

اسپریگنز
هیوز
اسکینر

 20بحران ها و مفاهیم سازنده فلسفه سیاسی در قرن
 سیاست ، فلسفه، ایدئولوژی و نظریه سیاسی
اثبات گرایی و زوال فلسفه سیاسی
حق طبیعی، حاکمیت، اقتدار، مصلحت عمومی ، آزادی و برابری، دموکراسی، عدالت و

خیرعمومی ؛



روش تدریس و تحقیق کالسی
روش تدریس1)

لسه تدریس در کالس با مشارکت دانشجویان و با گفتگو درباره پرسش های اصلی هر ج
.  برگزار خواهد شد

 ارایه نخواهد شدجزوه.
امتحان میان ترم و پایان ترم از متن کتاب خواهد بود.

مشارکت کالسی2)
هر جلسه، پرسش هایی که در جلسه آتی موضوع بحث می باشند، طرح خواهد شد.
و در دانشجویان با مراجعه به فصول کتاب و منابع اینترنتی، پاسخ های خود را مکتوب

.جلسه کالسی طرح خواهند کرد
 در صورت عالقه ، دانشجویان می توانند گزارش بخش هایی از کتاب تاریخ عقاید

.پترسون کینگ را برعهده گیرند
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نحوه ارزیابی کالس

نمرهعنوان فعالیت علمی
امتحانمنابع

صفحاتعنوان منبع

9میان ترم

27الی 1صلئواشتراوس«  فلسفه سیاسی » 

«  مدرنتفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی» مقدمه 
ادواردز و تاونزند

23الی 9ص 

19تا 11ص «20رن اندیشه سیاسی ق» مقدمه کتاب حسین بشیریه 

17الی 1ص تیندرگلن«  تفکر سیاسی» مقدمه کتاب

کل کتاباسپریگنز« سیاسی فهم نظریه های» 

26الی 1ص هیوز« و جامعه آگاهی» مقدمه کتاب 

کل مقالهجیمز تولی« روش شناسی اسکینر» مقاله

9تا 1فصول آنتونی کوئینتین« فلسفه سیاسی » 9پایان ترم

اظهار نظر در کالس و پاسخ به پرسش های باز2مشارکت در کالس



سایر برنامه های کالسعنوان بحث تاریخ ردیف

اشتراوس و ادواردز: کلیات196/06/28

و الوجویتیندر296/07/04

اسپریگنز396/07/11
هیوز496/07/18

اسکینر596/07/25

اسکینر696/08/02

(کوئنتین) 2و 1فصول796/08/09

(کوئنتین) 2و 1فصول896/08/16

میان ترم996/08/23

(کوئنتین) 3فصل 1096/08/30
(کوئنتین) 4فصل 1196/09/07

(کوئنتین) 5فصل 1296/09/14

(کوئنتین) 6فصل1396/09/21

(کوئنتین ) 7فصل 1496/09/28
(کوئنتین ) 8فصل 1596/10/05
(کوئنتین) 9فصول 1696/10/123



کلیات

و اهمیت تاریخ نگاری اندیشهچیستی 
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سوال های برای بحث

 ولت، سیاست، قدرت، نظم سیاسی، اجتماع سیاسی، د) سیاست مفاهیم کلیدی
؟را تعریف کنید( حکومت، حاکمیت و مشروعیت 

گر گونه های مختلف تفکر درباره سیاست را نام برده تفاوت آنها را از یکدی
مشخص کنید؟

 الگوهایی برای شناخت اندیشه سیاسی وجود دارد؟ توضیح دهیدچه.

 ؟یمپردازتوضیح دهید که چرا ما به تفکر سیاسی می « گلن تیندر» از منظر
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مفاهیم کلیدی 
سیاست

سیاست

قدرت

اجتماع 
سیاسی

حکومتدولت

حاکمیت

اقتدار
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علل ضرورت تفکر 

سیاسی

به روایت تیندر

ار پرسش های ماندگ

و تفکر سیاسی

ایده های سیاسی و 

ادراک زندگی 

جمعی

عمل گرایی و ضدیت

با تفکر سیاسی

اله اثبات گرایی و مس

کر اثبات ناپذیری تف

سیاسی

بربریت، مدنیت و 

تفکر سیاسی
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گونه های 
تفکر سیاسی

یاندیشه سیاس

یفلسفه سیاس

ایدئولوژی 
سیاسی

کالم سیاسی

نظریه سیاسی
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ی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگ: عبدالکریمی و محمد رضا اثنی عشری، تهران

.27الی 1صفحات . 1373
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 اندیشه های 1تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ، ج » کتاب مقدمه ،
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 گاه مفید، دکتر سید صادق حقیقت، انتشارات دانش«روش شناسی علوم سیاسی» کتاب
 ت، مجله ، دکتر سید صادق حقیق«تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی»مقاله «

.92، پاییز و زمستان «پژوهش سیاست نظری



کلیات

روش های تحلیل اندیشه سیاسی
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سوال های برای بحث

الگوهای مختلف تاریخ نگاری اندیشه سیاسی کدام اند؟ توضیح دهید.

روش تحلیل اسپریگنز از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

اریخی است و الگوی تحلیل استیوارت هیوز مبتنی بر چه مبانی فلسفی و نگرش ت
گام های مناسب کاربرد آن در تحلیل اندیشه سیاسی چیست؟

ه سیاسی مفاهیم سازنده روش تحلیل اسکینر را تعریف کرده، نحوه تحلیل اندیش
در این روش را با توجه به دو سطح تحلیل متن و زمینه توضیح دهید؟

د دارد و در روش اسکینر میان اندیشه سیاسی و کردارهای سیاسی چه ارتباطی وجو
امالن تفکر سیاسی چگونه برای بازسازی سیاسی و اجتماعی یک جامعه توسط ع

سیاسی بکار می رود؟
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الگوهای 

نگاری تاریخ 

اندیشه

تاکید بر

مفاهیم
مقاصد 

پنهان

نسبت اثر با 

مفروضات یک 

دوره و روح 

زمانه

بازخوانی 

اذیل سنت ه

ر توجه به عنص

زمان در 

روایت

ه روایت اندیش

به مثابه 

گفتمان ها

توجه به 

ابه اندیشه به مث

د کنش قصدمن

و  عملی

روایت براساس 

بستر و زمینه

روایت براساس 

مفهوم گسست و

تداوم
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روش فهم نظریه های سیاسی
توماس اسپریگنز
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هدف نظریه سیاسی

متن گرا و بازسازی متن حول یک بحران کلید: سرشت کلی روش
 نظریه های سیاسی هدف  :

 ًفهم و توضیح نظم صحیح در جامعه استنهایتا .
 است« مشکالت»هدف اصلی نظریه پردازان ارائه راه حلی برای.

 جامعه سیاسی گوناگون و متعدد است« کارکردهای»هدف ها و  :
جامعه سیاسی گونه ای نظم انسانی را جانشین هرج و مرج می کند.
وظیفه نظام اجتماعی محافظت از افراد خویش است؛
امنیت جانی افراد باید تضمین شود.
ندگی در سطحی باالتر و پیچیده تر، جامعه سیاسی چارچوبی ارائه می دهد که به ز

.  افرادش معنی و اعتبار می بخشد
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مراحل 

نظریه پردازی 

سیاسی

مشاهده بی 

نظمی

تشخیص علل

ارایه راه حل

خلق تصویر 

جامعه احیاء 

شده



21

مشاهده بی نظمی

نندتقریباً تمام نظریه پردازان سیاسی از مشاهده بی نظمی در زندگی سیاسی آغاز می ک.

برای فهم افکار یک نظریه پرداز سیاسی اولین سوال این است:
 مشکل او کدام است؟
 به نظر او چه چیزی خطرناک، فاسد و مخرب است؟
به رشته چه چیزی او را برانگیخته تا تعمق و تفکر ذهنی را به صورت نظریه سیاسی منسجم و اساسی

هدفش کدام است؟. تحریر درآورد
چه نارسایی و بی نظمی مشخصی را می خواهد درمان کند؟
شهود گاهی سوال اساسی این است که کدامیک از سازوکارها در نهادهای نظام سیاسی مسئول شکست م

است؛ 

 منی، به داشتن تصویری از نظم درست به طور صحیح یا ضیک متفکر می تواند بدون آیا
نظمی بپردازد؟بی مشاهده 
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کشف علل بحران

عرضه درک روشنی از مشکالت اساسی ای که جامعه با آن روبروست.

کشف علل و موجبات بی نظمی معموال خیلی مشکل و دشوار است.
 آیا این مشکل مسئله ای عمومی و اجتماعی، یا فردی و سلیقه ای است؟
 آیا مشکل خرابی نظام است یا مسئله الینحل فردی است؟
ده است؟آیا ریشه مشکل در اوضاع سیاسی جامعه است یا از اختالفات عصبی ناشی ش
 آیا بی نظمی اجتماعی علل سیاسی دارد و یا علل فردی و روانی، ؟
 ت قادر و به همین عل. است یا از عوامل مصنوع بشر« طبیعی»آیا ریشه بی نظمی عوامل

است آن ها را به حکم تناسب تعدیل کند و تغییر بدهد؟
 این و یا« جزو طبیعت اشیا است»آیا علل و موجب نارضایتی های انسانی و اجتماعی

که جزئی از عوامل محیطی است که بشر قادر به مهار آن ها است؟
شاید مشکل در شکست نهادهای تربیتی جامعه باشد.

جزو ضرورت توجه نظریه پرداز به تمایز میان مشکالت سیاسی قابل حل و آنهایی را که
.سرنوشت بشر است
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جامعه احیاء شده  : آرمان شهر

 است« هیچ گاه»ریشه یونانی دارد و به معنی ( آرمان شهر)« یوتوپیا»کلمه  .
آرمان شهر یعنی تصور آن چه می تواند باشد؛ جهان آنگونه که می بایست باشد.
آرمان شهر نقطه مقابل جامعه بدون نظم است  .
تصویری جامع و نسبتاً منسجم از زندگی سیاسی است.
حامل هنجارهای رفتار درست در زندگی سیاسی است.
نه مدل هنجاری او از جامعه خوب نوعی داستان برای نمایش زندگی انسانی است که در آن صح

.ها و نقش ها مشخص شده اند
 است و جز در خیال متفکر، در جایذهنی و فکری نظریه پرداز جامعه خوب محصول فعالیت

. دیگری یافت نمی شود
 است، باید به شدت با واقعیات مربوط باشد« خیالی»بازسازی شده، با این که جامعه .
کانات آرمان شهر امکانات بالقوه بشر را توصیف کند؛آرمان شهر، بیان کننده قابلیت ها و ام

.هاسیاسی است و نه واقعیت 
 تا . تبازسازی شده نظریه پرداز از جامعه ای منظم فعالیتی نیمه هنری و نیمه علمی اسبینش

.یافتهحدی کار ذهن خالق است و تا حدی نتیجه کشف سازمان 
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انواع راه 
حل ها

رادیکال

عمل گرایانهمحافظه کارانه
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روش تاریخ نگاری 
استیوارت هیوز
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روایت هیوز از 

اندیشه و حیات 

انسانی

تحت تاثیر مارکس ،

فروید و پاره تو

:سرشت حیات بشر

ناعقل/ عقل 

یموضوع تاریخ فکرنقد تاریخ نگاری 

دوران گرایی به 

مثابه روش
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مفاهیم سازنده 

روش هیوز

موضوع تاریخ 

نگاری

واحد مطالعه 

تاریخ

روح زمانه

معیار مکانی 

دوران

معیار زمانی 

دوران

معیار گزینش

اندیشه ها و 

متفکران

الگوی تفسیر
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هرمنوتیك  کوئنتین اسكینر



کلیات
ولوژی و ایدئ)، گرامشی (زبان شناسی)ویتگنشتاین، آستین و گرایس : تحت تاثیر

(فهمی–مکتب تاریخی )و کالینگود( سیاست

مفروضات اصلی:
ننده ایدئولوژی های سیاسی بازنمایی کننده بحران های سیاسی و توصیف ک◦

.ماهیت روابط سیاسی هستند
.ایدئولوژی ها ی وظیفه سازمان دادن به نظم سیاسی وا جتماعی را دارند◦
یاسی تغییر در ایدئولوژی های سیاسی بر ثبات یا ریزش نهادها و ساختارهای س◦

.مسلط بر جامعه موثر است
نند بر نویسندگان و مولفان با تغییر عامدانه در ایدئولوژی های سیاسی می توا◦

.نهادها و ساختارهای سیاسی تاثیر عملی بگذارند
.اندیشه همچون شمشیری نیرومند است◦
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مفاهیم کلیدی

متن و مولف

خطابه و کنش 
گفتاری

هنجار مرسوم

فرآیند تصرفزمینه عملی

خصیصه 
اعمال

خصلت سرکوب 
کنندگی و تولید 

کنندگی



مفاهیم کلیدی
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عملیزمینه((practical context:سیاسیجریان هایوسیاسینهادها، فرآیندهای
تصرففرآیند((manipulation:،ایدئولوژییکانکاریاحذفپذیرش
(کاربردهاویژگی)اعمالخصیصه(Character of Parctice):زمینهدرسیاسیاعمالارزیابیوتوصیف

عملی

 خصلت سرکوب کنندگی(repressive :) طرد و رد  بخش هایی از هنجارهای مرسوم
خصلت تولیدکنندگی(production :)پذیرش و بازتولید بخش هایی از  هنجارهای مرسوم
 محدودیت های ایدئولوژیک(constraint of ideological :)عدم امکان طرد هنجارهای مرسوم بطور کلی
 محدودیت های عملی(constraint of Practical :) بسط ایدئولوژی نیازمند پیونده ایدئولوژی و عوامل

(میان ایدئولوگ و کنش گران سیاسی) مادی 



دو نگرش به معنای عبارت و سخن
نگرش اول:

اهمیت رابطه میان معنا گزاره ها و صدق؛
 گزاره ها خصلت خبری دارند؛
آیا یک عبارت یا گفتار صادق است یا کاذب؟ : پرسش
(توصیفی.)دیوار سفید است: مثال

نگرش دوم:
یات اهمیت یابی نسبت معنا و کاربرد آن یا نسبت میان معنای الفاظ و مقاصد و ن

گوینده؛ 
نسبت میان معنا و کاربرد یا معنای الفاظ و مقاصد گوینده از اظهارارتش: پرسش

(دستاورد ویتگنشتاین متاخر، آستین و گرایس)چیست؟

دستاورد نگرش دوم:
 توجه به جنبه فاعلی زبان؛
تمرکز به افعالی که از طریق گفتار صورت می گیرد.
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(speech act)ماهیت کنش گفتاری
محتوی گزاره ای: بعد اول (propositional content)

نیروی مضمون در سخن : بعد دوم (illocutionary force)

 اشدگفتاری متفاوت داشته ب(  نیروی) سخن هایی با محتوی گزاره ای یکسان، می تواند بار.

حکم کردن، دستور دادن، اخطار، تشکر، توضیح و غیره؛: انواع کنش گفتاری
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پرسش های اصلی برای فهم مقاصد مولف
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گام های پنجگانه

 قرار دادن متن در زمینه های زبان شناختی و ایدئولوژیک است: گام اول.
هدف شناختن میزان همگرایی و واگرایی متن با هنجارهای مرسوم
فرآیند تصرف» : میزان دخل و تصرف مولف در هنجارهای مرسوم»

 قراردادن متن در زمینه های عملی است: گام دوم.
توجه به بحران ها و فعالیت های سیاسی که مولف آن را خطاب قرار داده است.
روعیت تالش برای شناسایی فعالیت های سیاسی که مولف قصد مشروعیت دهی یا مش

.زدایی از آنها را دارد
بررسی نحو بازتوصیف کنش ها و خصیصه بندی مجدد آنها

 شناسایی هنجارهای مرسوم از طریق متون سیاسی غیرکالسیک است: گام سوم.
 توجه به متن های کوچک یک دوره
متون کالسیک بازنمایی کننده خرد عمومی نیستند.
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گام های پنجگانه

 ای فهم شناسایی پیوندهای میان ایدئولوژی های سیاسی و کنش های سیاسی بر: گام چهارم
.نحوه مشروعیت بخشی آنها به اعمال سیاسی و شناخت خصیصه اعمال آنهاست

 توجه به ابعاد سرکوب کنندگی و تولید کنندگی ایدئولوژی های
 و عملی ایدئولوژی های جهت( و زبان شناختی) توجه به محدودیت های ایدئولوژیک

تصرف در هنجارهای مرسوم

 شناسایی نحوه بسط و ترویج ایدئولوژی های جدید در حوزه عمومی: گام پنجم
 توجه به نقش ایدئولوژی های موجود در عمومی سازی و حمایت از نوآوریهای

ایدئولوگ ها 
ینه توجه به نقش کنش گران سیاسی و نهادهای سیاسی و اجتماعی در ترویج و نهاد

کردن نوآوری های جدید ایدئولوژیک
توجه به چینش ناپایدار روابط قدرت و امکان ایجاد ائتالف های سیاسی جدید؛

37



سرشت زبان و اصالح گری محدود
یاالذهانبینمشترکابزارهایازتکثریزبان
اتنهآندرحالاینبا.استمختلفاهدافبرای

وذهنی،تغییرنقدمعرضدرعناصرازبرخی
عمیقچنانزبانزیراهستند،زمانهردرتحول

یعنی–حاصلکلکهاستتنیدهانسانیکنشدر
یمفراهمراهاییزمینه–کنشهایشیوهوزبان
میصورتتحولونقدآنپرتودرکهسازد

.پذیرد
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منابع
:اصلی1.

 ا بهروز ، جیمز تولی، غالمرض« روش شناسی اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسی» مقاله
.1383، زمستان 4لک، فصلنامه علوم سیاسی ، سال هفتم، شماره 

:کمکی
 گاه مفید، دکتر سید صادق حقیقت، انتشارات دانش«روش شناسی علوم سیاسی» کتاب
 ت، مجله ، دکتر سید صادق حقیق«تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی»مقاله «

.92، پاییز و زمستان «پژوهش سیاست نظری



یاسیسیاست، فلسفه سیاسی و ایدئولوژی س
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سوال های برای بحث

معنای زوال یا افول فلسفه سیاسی چیست؟

 وارد است؟( فلسفه سیاسی )چه نقدهایی به نظریه سیاسی

 را بیان کنید؟( فلسفه سیاسی )ابعاد سه گانه نظریه سیاسی

ی شده چه دالیلی باعث افول انگیزه های ایدئولوژیک در تدوین نظریه های سیاس
است؟ 
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مرگ 
فلسفه 
سیاسی

تحت تاثیر 
اثبات گرایی

یفلسفه تحلیل
مسائل فلسفی 
آشفتگی زبانی
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نقدها به 
نظریه 
سیاسی

جدایی هست ها از 
باید ها

کارکرد محدود 
فلسفه سیاسی

تنوع و فراوانی نظریه
ن ها نشانه اعتبار پایی

آنها
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ابعاد سه گانه 
نظریه سیاسی

انگیزه فلسفی

انگیزه ایدئولوژیکانگیزه جامعه شناختی
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ه دالیل افول انگیز

های ایدئولوژیک

تخصصی شدن

علوم

جابجایی 

کانون مسائل

از حکومت به 

جامعه

وجود وفاق در 

ارزش های سیاسی

پدیدار شدن 

فلسفه های ضد

ایدئولوژی

پدیدار شدن 

رویکردهای نخبه 

گرایانه به 

دموکراسی

حرفه ای شدن و 

تکنیکی شدن 

سیاست



منابع
:اصلی1.

 ؛ آنتونی فلسفه سیاسی: به نقل از ) جان پالمناتس « کاربرد نظریه سیاسی » مقاله
(کوئینتن، ترجمه مرتضی اسعدی

 یاسی؛ فلسفه س: به نقل از ) پاتریچ . اچ.پی« سیاست، فلسفه و ایدئولوژی » مقاله
(آنتونی کوئینتن، ترجمه مرتضی اسعدی

:کمکی2.
له حوزه و پیوند نامبارک پوزیتیویسم و اندیشه سیاسی ، دکتر سعید زیباکالم، مج

.1381، بهار 30دانشگاه، سال هشتم، شماره 



الزام سیاسی و حق طبیعی
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سوال های برای بحث

 بیان کنید؟را «دولت» و « الزام سیاسی» ، « قانون» ،«حق » تعاریف
 چیست؟( طبیعی ) از حق ( وضعی) تمایز قانون

 ؟وجود دارد« حق » و « الزام سیاسی » ، «قانون» چه پیوندی میان

 چیست؟« (قانون)الزام سیاسی » و « حق » برداشت هارت از رابطه

 کدامند؟« حق » از منظر هارت ، گونه های
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مفاهیم 

(Right)حق 

(Law)قانون

الزام سیاسی

(Political Obligation)

دولت
(State)
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تعریف مفاهیم
حق:

آنچه فرد یا پدیده ای سزاواری آن را دارد.
اختصاص آزادی عمل به کسی یا گروهی از افراد

 قانون
رسم؛ روش ؛ طریقه؛ نظم: از حیث لغت
کاری که می توان یا نمی توان انجام داد را مشخص می کند.

الزام:
یک فعالیت یا  کنش که فرد را اخالقا یا قانونا محدود کند.
کارهایی که یک شخص بطور اخالقی یا بطور حقوقی مجبور به انجام شده است.

الزام سیاسی:
رابطه اخالقی خاصی که بین شهروندان و جامعه آنان وجود دارد.
وظیفه اخالقی شهروندان برای اطاعت کردن از دولت شان.
وظیفه شهروندان به پذیرفتن اقتدار دولت و اطاعت از قوانین آن.

دولت:
(تعریف فلسفی و ماهیتی) مناسبات میان افراد جامعه از حیث رابطه حکم و اطاعات
(یجامعه شناخت.)نهادی که انحصار کاربرد زور مشروع را در یک جغرافیای سیاسی مشخص در اختیار دارد
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(  Law)و قانون( Right)حقمقایسه 

قانونحقمولفه

رفتار /(wrong)و ناروا (Right)روا موضوع
(bad)و رفتار بد (good)نیک 

و رفتار غیرقانونی(legal)رفتار قانونی
(illegal /) رفتار الزامی(obligation )

(non obligation)و غیرالزامی 

(قدرت)زور اخالقیتوجیهدرونه

عینیذهنیماهیت

بیرونیدرونینسبت به ما

دولت(وضع طبیعی)پیشادولتخاستگاه

تولید نظمخلق آزادی ها و استحقاق ها(دستاورد)غایت 

بر حیات فردیتاثیر
قلمرو ) آزادی روشن کردن قلمرو

(خودفرمانروایی
یا) روشن کردن قلمرو محدودیت فرد

(قانونحاکمیت/حاکمیت دولت
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مفاهیم سازنده رهیافت طبیعت گرا و اثبات گرا

رهیافت اثبات گرارهیافت طبیعت گرا

(اخالق قانونی)قانون وضعی (قانون اخالقی) قانون طبیعی 

حقوق قانونی (   رحقوق بش/ حقوق اخالقی) حقوق طبیعی 
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قانون وضعیقانون طبیعیشاخص

ی شوند نظامی از قوانین که طبیعی انگاشته متعریف
یا،. و در نتیجه جهان گسترند

؛ قوانینی که در هستی، خدا قرارداده است

دستورها،مقررات و احکامی که از طرف 
دولت،مجلس برای برقراری نظم و اداره کردن 

.  امور جامعه وضع شود
د قانون در نظامی اخالقی ریشه دارد یا بایفرض اساسی

.داشته باشد
)  دمی برگرفته از تحلیل عقالنی طبیعت آ

آور و گرفتن قوانین الزام( فردی و اجتماعی
.اخالقی از آنها است

ا قانون چیزی نیست مگر اراده شخص حکمران ی
هیات حکمرانی؛ قانون قانون است چون از آن 

.اطاعت می شود

قواعدی است که برای بقای هر سازمان درونیمحتوی
.اجتماعی ضروری است

هنجارها و معیارهای رفتار اجتماعی معطوف به 
.حفظ نظم است

عقالنی و وجدانی می باشد؛ویژگی
.ثابت و الیتغیر است
.الزام اخالقی دارد

ضمانت اجرای آن ، وجدان اخالقی جامعه 
.است

.عمومی است
.رسمی است

.اجباری و الزامی است
.تعیین کننده حق های افراد است

.تخلف از آن مجازات دارد
.بازتاب اراده دولت و حکومت است

.ضمانت اجرای آن ، اقتدار سیاسی است

موجب پیشرفت و سعادت حقیقی انسانغایت
.است

.تاسیس نظم در جامعه است
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قانونیحقوق(حقوق بشر)حقوق طبیعی شاخص

طبیعی وجود دارد و می بایستآنچه به طورتعریف
.چنین باشد

زم هستند که به صورت قانون درآمده و الحقوقی
.االجرا هستند؛ در دادگاه ها قابلیت اجراء دارند

ند حقوقی که مردم برحسب اینکه بشر هستیفرض اساس
.استحاق آن را دارند

این حقوق را دارند چون قانون آنمردم استحقاق
.را به رسمیت شناخته است

محتوی
درونی

ی قواعدی است که برای بقای هر سازمان اجتماع
.ضروری است

هنجارها و معیارهای رفتار اجتماعی معطوف به 
.حفظ نظم است

(حقوق پیش بنیاد.)پیشا دولت استویژگی
.اردو ریشه در انسانیت بشر دذاتی بشر است

.قرار دادی نیست
.خواست ها و ادعاهای اخالقی است

.ضمانت اجرای آن ، وجدان اخالقی جامعه است
.غیرقابل لغو یا کنارگذاشتن است

.مبهم است

و حقوق برساخته.)ریشه گرفته از دولت است
(حقوقیوابسته به نظام

.قراردادی است
.ضمانت اجرای آن اقتدار سیاسی است

یا اعالمیه های حقوق بطور در قوانین اساسی
.مدون بیان شده است

برای رفتار افراد با مشخص کردن حدودیغایت
یکدیگر

مشخص کردن حق ها و تکالیف افراد

حق بر جان، مال ، آزادی؛ توماس : جان الکمصادیق
حق بر جان، آزادی و  پی جویی : جفرسون

سعادت و شادمانی

امتیازها و آزادی ها؛ :شامل هوفلد به تعبیر
قانونی؛ مصونیت هاوظایف؛ اختیارات
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رابطه حق و الزام سیاسی:  طرح مساله
 ؟وجود دارد« حق » و « الزام سیاسی » ، «قانون» پیوندی میان چه

نیازمند توجیه اخالقی هست یا نه؟( قانون)آیا الزام سیاسی 1.

چگونه می توان الزام سیاسی را توجیه کرد؟2.
می بایست بر نوعی حق طبیعی  استوار باشد؟( قانون)آیا الزام سیاسی 1.
صرفا مجموعه ای از قواعد، فرمان ها یا هنجارهای معتبر ( قانون)آیا الزام سیاسی 2.

بشر ساخته است؟

ون حق طبیعی یا قان
طبیعی 

حق اخالقی یا قانون
اخالقی 

ن حق قانونی یا قانو
الزام )وضعی 

(سیاسی
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سه پاسخ به 
رابطه حق و 
الزام سیاسی

آنارشیست ها

رهیافت هنجاریاثبات گرایان
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هارت و نسبت اخالق و الزام سیاسی

هارت با اینکه پوزیتیویست حقوقی مدرن است اما باور دارد که:
نمی تایید اعتبار قانونی چیزی مسئله اطاعت را ایجاب

هاله ی عظمت و جالل یا اقتدار نظام رسمی هر ... کند
ا باید چقدر هم که باشکوه باشد، فرامین این نظام نهایت

.  قائم برمالحظات اخالقی باشد
(40به نقل از ریموند ویکس، ص ) 
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چارچوب نظریه هارت
 هارتاصلی مدعای:

حقیكکمدستوجودمستلزماخالقیحقهرگونه
ازبرخورداریبهمردمهمهمتساویحقیعنیطبیعی،
.استناپذیرفسخومطلقحقاین.استآزادی

حق برخورداری از آزادی، سرشتی طبیعی دارد زیرا:
ریشه در انسانیت انسان و نه عضویت در یک اجتماع سیاسی معین دارد.
با عمل اختیاری انسان ایجاد یا تفویض نمی شود.

 تبعات حق طبیعی برای آزادی:
هیچ کس حق جبر و منعی در مورد کارهای او ندارد.
د، در انجام هر کاری که متضمن اعمال جبر و منع و یا به قصد صدمه زدن به دیگران نباش

.آزاد است
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ماهیت و انواع حق از منظر هارت  
 ر و در فلسفه اخالق،  تعیین موارد و تحدید آزادی افراد به یکدیگ« حق» هدف از بحث

.تعیین اموری که نیازمند قواعد قانونی جبرآمیز است

تعیین داشتن یک حق مستلزم آن است که توجیهی اخالقی برای تحدید آزادی دیگران و
.این که او چه کار باید بکند، در دست باشد

دو گونه حق وجود دارد:
 (حقوق خاص( ) توسط دیگری) حق همراه با وظیفه
 (حقوق عام) حق به مثابه قلمرو آزادی ها؛
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حقوق خاص
تعریف  :

اینآنبنابرکهخاصیرابطهازیاونفر،چندبینخاصیمداروقرارومعاملهاز
وحقنطرفیصورتآندربیابد،نشاتگیرند،میقراریکدیگرمقابلدرافراد

آنلمقابدرکهکسیهموداردحقیکهکسیهریعنی،(الزاموحقیا)تکلیف
خاصرابطهیامداروقرارهمانطرفینبهمحدود«منحصرادارد،تکلیفیحق

.بودخواهند
استدیگرانآزادیدرمداخلهحقکسب.

 انواع حقوق خاص:
نشات گرفته از عهدها و قول دادن ها؛
تفویض حق؛
تقابل محدودیت ها؛

میرهبرییاادارهقواعدیمطابقرامشترکیکارهرگونهافرادازایعدهوقتی
لحاظبهکنند،محدودراخودآزادیکهشوندمیمجبورکاراینبرایوکنند

هنوببهلزوممواقعدرداشتخواهندحقآزادیشان،درهامحدودیتهمینپذیرفتن
.کنندمحدودشوند،میمنتفعآنانآزادیشدنمحدودازکهراکسانیآزادیخود
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تقابل محدودیت ها و جامعه سیاسی
جامعه سیاسی نمونه پیچیده از وضعیت اجتماعی برآمده از تقابل محدودیت ها؛

که انسان الزام و تکلیف سیاسی برآمده از عضویت یک فرد در یک اجتماع و نه از آن بابت
.است

ماعی اجتماع سیاسی محصول تهدیدات متقابل نه قرارداد اجت: نقد نظریه قراردادگرایی

ر ناشی از رابطه های خاصی است که میان عده ای از افراد بش: وجه مشترک حقوق خاص
(نه ناشی از طبیعت بشر.) برقرار گردیده است

خوداموردرمداخلهیاوکردنادارهبرای(راهاییآزادینهو)راحقوقیشخصیاگر
رامزبوراجازهبخواهدخودشکهزمانهرتواندنمیصورتآندرکند،واگذاردیگریبه
.کندفسخطرفهیکطوربه





62

حقوق عام
تعریف  :

رایبتوجیهیکهدیگریکسمداخلهمقابلدربخواهدمدعیشخصیکهوقتی
.«کنمعبادتبخواهمکهدارمحقمن».کندمخالفتیامقاومتندارد،کاراین

ازبرخورداریبهخاصیعملهرانجامدرکهاینازعبارتستعامحقیکادعای
.شوداستناددارند،آزادیبهنسبتمتساویاهمگانکهحق

این توجیه از مصادیق خاص .هرگونه مداخله در آزادی دیگران نیازمند توجیه است
.برخورداری همگان از حق متساوی نسبت به آزادی است

تفاوت حقوق عام از خاص:
از قرار و مدار یا رابطه خاصی نشات نمی یابد.
دمختص  عده خاصی نیست، بلکه همه افراد صاحب اختیار از آن برخوردار هست.
 ن همگا( عهد و پیمان) ذمه تکلیف و یا الزام به عدم مداخله در آزادی دیگران، بر

.است
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جمع بندی نظر هارت 
لیمتسیاتراضی،یامعاهده،یکصورتصرفمعقولیاصلچهبراساس:1سوال

باشد،تهداشکهمحتواییومضمونازنظرقطع،آننظایریاومتقابل،تحدیداتبه
باشد؟کافییاوالزمدیگرانآزادیدرمداخلهتوجیهبرایتواندمی

نگامهکهکنیمتوجیهدالیلیآنچنانپایهبررادیگرانآزادیدرمداخلهمااگر
مداخلهتوجیهبرایبواقعصورتآندرکنیم،میاقامهاخالقیحقیکدعوی
ساویامتمردمهمهکهایمجستهتمسکاصلاینبهغیرمستقیم،طوربهمزبور

.باشندآزاددارندحق
تفویضیاوتراضییاعهودبراساسدیگرانآزادیدرمداخلهحقانیتدعوی

دشومیمداخلهویآزادیدرکهشخصیخودکهاستموجهلحاظآنبهاختیار،
چنینآزادانهآزادی،ازهمگانباهمسانبرخورداریبهخویشحقاعمالبا

.کندایجادمقابلطرفبرایراحقیادعویاینکهاستخواسته
دعویکهاستاینواقعدرماکالمجاننیزمتقابلتحدیداتبهتسلیممورددر

،استعادالنهکهاستموجهلحاظآنبهاساساینبردیگرانآزادیدرمداخله
درآزادینیزوهامحدودیتصورتآندرجزکهاستعادالنهجهتآنازو

.شدنخواهدتوزیعهمسانومساویطوربهنظرموردافرادگروهمیان
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جمع بندی نظر هارت 
 انواع این قرار و مدارها یا روابط چه خصیصه های مشترکی دارند؟: 2سوال

عام،حقوقمورددرچهوخاصحقوقمورددرچهدعاوی،یاحقوقاینقبول
.استآزادیازبرخورداریبههمگانمتساویحققبولمتضمنهمواره



منابع
:اصلی1.

 (ی اسعدیفلسفه سیاسی؛ آنتونی کوئینتن، ترجمه مرتض: به نقل از ) ، هارت، « آیا هیچ گونه حق طبیعی ای وجود دارد؟» مقاله
:کمکی2.

بویژه مقدمه .) 1384، جان هورتن، مترجمان محمد اسالمی و دیگران،مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی ، «الزام سیاسی»کتاب
.(خوانده شود

  جوب قانون حقوق طبیعی و  و» و « حقوق طبیعی غیر از اخالقیات قانون طبیعی است » و « قانون طبیعی چیست؟» مقاله های سه گانه
.نوشته رندی بارنت ، منتشره در سایت اینترنتی بورژوازی«  بشری

http://bourgeois.ir/طبیعی-قانون- ؟چیست

http://bourgeois.ir/ طبیعی-قانون-اخالقیات-طبیعی-حقوق

http://bourgeois.ir/ بشری-قانون-وجوبِ -و-طبیعی-حقوق

 ارات ، گردآوری توسط دیوید مارش و جری استوکر، انتش« روش و نظریه در علوم سیاسی » از کتاب «  رهیافت هنجاری» مقاله
.1384پژوهشکده مطالعات راهبری، 

 لینک اینترنتی. 82شینر، ترجمه عبدالحکیم سلیمی، مجله معرفت، شماره . نوشته راجر، ا« حقوق و اخالق » مقاله:

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/81213

1388و، ، ریموند ویکس، ترجمه فاطمه آبیار، تهران، انتشارات رخداد ن«فلسفه حقوق از حقوق طبیعی تا پسامدرنیسم» کتاب.
1381طرح نو، ، ، محمد راسخ، تهران«مقاالتی در فلسفه حقوق ، فلسفه حق و فلسفه ارزش : حق و مصلحت » کتاب.
 1383ناصر قربانیا، مجله فقه و حقوق، سال اول ، تابستان ، « قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی » مقاله  .
 1383-316، صفحات 1388، زمستان 4، شماره 10محمد راسخ، فصلنامه باروری و ناباروری ، دوره ، « نظریه حق » مقاله  .
 1382، نویسنده جان کلی ، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو، «تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب» کتاب.

 م، شماره چهارم، ، مجله معرفت فلسفی، سال سو"قانون طبیعی و نقش آن در فلسفه حقوق یونان باستان"طالبی، محمد حسین، مقاله
1385تابستان، 

http://bourgeois.ir/قانون-طبیعی-چیست؟
http://bourgeois.ir/حقوق-طبیعی-اخلاقیات-قانون-طبیعی
http://bourgeois.ir/حقوق-طبیعی-و-وجوبِ-قانون-بشری


منابع
(ویدئو) کمکی1.

 خش بویژه ب« آزادی خواهی کالسیک » مجموعه  سخنرانی های دکتر نایجل اشفورد  در مورد سنت
.پنجم درباره حقوق طبیعی، وب سایت یوتیوب

آرش  نراقی



قدرت،حاکمیت و اقتدار

67



68

درباره حاکمیتسوال های برای بحث

«حاکمیت(sovereignty) »و اصطالحی به چه معناست؟از حیث لغوی

 استقالل» مفهوم حاکمیت چه نسبتی با مفهوم(independence) » و
(ابعاد حاکمیت)؟دارد« (supremacy)برتری»
 از چه کاربردهایی برخوردار است؟ «  حاکمیت » مفهوم

آیا حاکمیت قانونی نیازمند وجود یک ارگان عالی مقننه است؟

 بطور همزمان وجود ( داخلی و بین المللی ) آیا امکان حاکمیت دو نظم حقوقی
دارد؟
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حاکمیت

(sovereignty)

قدرت فائقه 
برشهروندان

برتریاستقالل



70

کاربردهای 

حاکمیت

یحاکمیت قانون

نیحاکمیت تقنی

هقوه فائقه اجرائینفوذ سیاسی

ی حاکمیت بین الملل

در مقابل داخلی



(حاکمیت) منابع
:اصلی1.

 ئینتن، ترجمه فلسفه سیاسی؛ آنتونی کو: به نقل از ) بن ، .استانلی آی ، « کاربردهای حاکمیت »مقاله
(مرتضی اسعدی

:کمکی2.
 ه عالی ، آنه مته کایر، مترجمان ابراهیم گلشن و علی آدوسی، تهران، موسس(مفاهیم کلیدی) حاکمیت

1386آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 
عاصر، چهار فصل در مفهوم حاکمیت، کارل اشمیت، مترجم لیال چمن خواه، نشر نگاه م: االهیات سیاسی

.، چاپ اول1390
 1383درس هایی در زمینه فلسفه سیاسی مدرن، رامین جهانبگلو، نشرنی ، : حاکمیت و آزادی.
و تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، سعید میرزایی ینگجه، وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ

.1373انتشارات، 
 المی، مفاهیم، مبانی و برداشت ها، احمد مرکز مالمیری، مرکز پژوهشها مجلس شورای اس: قانونحاکمیت

1385.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty

https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/

https://fa.wikipedia.org/wiki/حاکمیت

https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty
https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/
https://fa.wikipedia.org/wiki
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(مقاله پیترز)سوال های درباره اقتدار

«اقتدار(Authority)  »از حیث لغوی و اصطالحی به چه معناست؟
 (مک کالوم)دارد؟« نابرابری » و « هماهنگی اجتماعی» اقتدار چه نسبتی با

انواع اقتدار در مقاله پیترز را شرح دهید؟

 چه نسبتی وجود دارد؟« زور عریان» و « اخالق»میان مفهوم اقتدار و

وجوه اشتراک همه کاربردهای اقتدار چیست؟
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اقتدار

(authority)

توانایی واداشتن 
دیگران به اطاعت

اقتدار و مفهوم بانی

(acutor)

نسبت اقتدار به 
اخالق و زور عریان
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انواع 
اقتدار

حقوقی

وثاقت و 
حجیت

اقتدار 
(بالفعل)عملی
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وجوه اشتراک 
کاربردهای 

اقتدار

در تقابل با قدرت

در تقابل با آراء و قواعد سلوک 
علمی و اخالقی
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(مقاله وینچ)سوال های درباره اقتدار

ود چرا از نظر وینچ، اقتدار توانایی هدایت اراده های دیگران به سوی مراد و مقص
خویش نیست؟

چه نسبتی میان اقتدار و قاعده در روایت پیتروینچ وجود دارد؟

چه نسبتی میان اقتدار و آزادی وجود دارد؟
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اقتدار به مثابه 

قاعده

نقد رویکرد 

فردگرایانه 

به ( هابزی)

اقتدار
ه فهم اقتدار منوط ب

فهم اجتماع به 

مثابه امر زبانی

اقتدار متابعت از

توافق برای: قاعده

همراه شدن
دلبخواهی 

) نبودن قواعد 

بین االذهانی 

(بودن قواعد

معنای مشارکت 

عمل به : اجتماعی

قاعده و جستجوی 

راه درست

، واسط حاکم و تابع

روش ) قاعده ها 

(  های جاافتاده

.است
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اقتدار و آزادی

اقتدار امر 
درونی

نفی : متابعت از دیگر
خودمختاری و سلب 

آزادی

انتخاب معنادار : پاسخ 
تنها در متن قواعد

رد قواعد، مساوی 
.آزادی نیست

وجه تمایز قواعد سیاسی 
محیط زندگی و ) از بازی

(گروه عمل

محیط زندگی چارچوب 
غیراختیاری کنش

کاربست اقتدار سیاسی
در حوزه های بی قاعده 

و بحران نظریه وینچ



(اقتدار) منابع 
:اصلی1.

 (تضی اسعدیفلسفه سیاسی؛ آنتونی کوئینتن، ترجمه مر: به نقل از ) پیترز، . اس.آر، « اقتدار »مقاله
 (ضی اسعدیفلسفه سیاسی؛ آنتونی کوئینتن، ترجمه مرت: به نقل از ) پیتر وینچ، ، « اقتدار »مقاله

:کمکی2.
 ،1378اقتدار، ریچارد سنت، مترجم باقر پرهام، انتشارات شیرازه.
 حسین «بررسی روش شناسی امیل دورکیم از منظر پیتر وینچ در مطالعه پدیده های اجتماعی » مقاله ،

ان هرسیج و رضا محمود واعظی، فصلنامه دانش سیاسی و بین المللی، سال دوم، شماره دوم ، تابست
1392.

 علوم فصلنامه ی، دکتر غالمرضا لطیف، « بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ» مقاله
.46اجتماعی، ، شماره 

http://www.sa-philosophy.com/manteq-peter.htm

http://dar-ayeneh.blogsky.com/1387/09/05/post-12/

https://en.wikipedia.org/wiki/Authority

https://plato.stanford.edu/entries/authority/

http://spot.colorado.edu/~huemer/Contents.pdf
https://fa.wikipedia.org/wiki/ اقتدار
http://vista.ir/content/60484/ -مشروع-اقتدار-انواع-و-ماکس وبر-سیاسی-جامعه شناسی

(اتوریته) /

http://www.sa-philosophy.com/manteq-peter.htm
http://dar-ayeneh.blogsky.com/1387/09/05/post-12/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/


(  Public Interest)منفعت عمومی

و 
(  Common Good)خیر عمومی

80
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سوال های برای بحث درباره منفعت عمومی

 تعریف و ابعاد مختلف مفهوم منفعت عمومی(Public Interest )چیست؟
 برگرفته از نظریه « اراده عمومی» و « اراده عمومی جزئی» ، «اراده همگان» مفاهیم

طح یک قراراداد اجتماعی روسو چگونه به فهم فرآیند بازنمایی منفعت عمومی در س
اجتماع سیاسی کمک می کند؟

چه رابطه ای میان منفعت عمومی و حوزه عمومی وجود دارد؟

چه رابطه ای میان منفعت عمومی و دولت وجود دارد؟
 اهیم شایع تر از دیگر مف« منفعت عمومی » چرا در حوزه سیاست کاربرد تعبیر

مانند عدالت، آزادی، برابری و انصاف است؟
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تعریف 
منفعت عمومی

رویکرد نتیجه 
گرایانه

برحسب 
مصادیق

تفاوت خیر و 
نفع 

خیرات 
شرعی
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نقد تعریف 

منفعت برحسب 

عالقه به 

)  موضوعات

(تعریف میلر

عالقه مشترک 

گروهی از مردم 

به موضوعات  

خاص

و تعبیر شخصی

خالف کاربرد 

آن در زبان 

روزمره

ی مفهوم عالقه و فروپاش

تمایز امرخصوصی و 

امرعمومی

معیار گروهی نه شرط

الزم و نه کا فی

نی برداشت متعارف مبت

بر تفکیک عالئق 

خصوصی از 

ای غیرانتفاعی؛ گروه ه

منفعت طلب از آرمان 

خواه



84

تعریف بریان 

باری از 

منفعت

می سیاست یا رس

که امکانات 

زیست عمومی 

.را بیافزاید

تعریف برحسب

ن مصلحت به فال

و نه تعریف عام

است یک سی: تعریف دقیق

ه در صورتی می تواند ب

ه مصلحت کسی باشد ک

شرایط زیر را تامین 

:...کند

معطوف به صورت 

ت اعالم شده یک سیاس

ننه بر تاثیر عملی آ

مصلحت دارای وجه 

امکان :) عمومی است اما

ود اشتباه در تشخیص؛ وج

به گزینه های بدیل ؛ توجه

مصالح خاص در مقابل 

(عام



85

اراده عمومی 
روسو و منفعت 

عمومی

اراده همگان

اراده عمومی

اراده عمومی جزئی

سوال از منظر اراده 
(ص238)عمومی 

عالقه به د یگری شرط 
حصول به اراده عمومی

(ص239)

شروط الزم برای ایجاد 
-242) اراده عمومی 
243)
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دولت و منفعت عمومی 

 خصیصه

دولت

• جامعیت

• توانایی اجبار

وظایف 

دولت

• گردآوردن ثروت

• حفظ آزادی ها نه 

ایجاد فضایل

ویژگی 

اجتماع

• نبود تمایزات قومی و 

طبقاتی

• وجود سازمان های 

بوروکراتیک و عقالنی
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سوال برای بحث درباره خیرعمومی و عدالت

خیرعمومیمفاهیماصطالحیتعاریف(Common good)عدالتو(Justice)
چیست؟

؟داردعمومیمنفعتازتفاوتیچهخیرعمومی

دهید؟توضیحراعدالتازدریافتمختلفهایگونه

اتاثببودنشانعادالنهاثباتطریقازرااخالقیهایاستداللهمهتوانمیآیا
کرد؟

است؟تصادفیامری(...وانصافآزادی،عدالت،)اخالقیمفاهیمکثرتآیا



منابع منفعت عمومی
:اصلی1.

 ترجمه مرتضی فلسفه سیاسی؛ آنتونی کوئینتن،: به نقل از ) بریان باری ، ، « مصلحت عمومی »مقاله
(اسعدی

:کمکی2.
لی ، مولف هادی حاج زاده، ناظر علمی ع« منفعت عمومی » بررسی مفهوم : آشنایی با مفاهیم حقوقی

ر ، تاریخ انتشا(پژوهشکده شورای نگهبان) بهادری جهرمی، دفتر مطالعات نظام سازی اسالمی 
1393/4/31

 1384، بهار 13، سید صادق حقیقت، فرهنگ اندیشه ، ش « تحدید مصلحت» مقاله.

http://www.sooremag.ir/ عمومی-اراده ی-خاموشی-بحران-و-روسو/کلیات
http://www.mehrnameh.ir/article/1539/ -مفهوم-شرعی؟-مصلحت-یا-عمومی-مصلحت

وقانون اساسی-غرب-فقه،-در-مصلحت

https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/ethics/public-
interest-summ-web.ashx?la=en

http://s-haghighat.ir/fa/articles/view/58/1

https://fa.wikipedia.org/wiki/ عمومی_حوزه

http://www.mehrnameh.ir/article/1539/
https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/ethics/public-interest-summ-web.ashx?la=en
http://s-haghighat.ir/fa/articles/view/58/1
https://fa.wikipedia.org/wiki/


منابع    خیر عمومی و عدالت
:اصلی1.

 تن، ترجمه فلسفه سیاسی؛ آنتونی کوئین: به نقل از ) بریان باری، ، « عدالت و خیر عمومی  »مقاله
(مرتضی اسعدی

:کمکی2.


bourgeois.ir/ چیست؟-عام-خیر/
https://chomsky.info/20140107/

https://chomsky.info/20140107/


(  Equality)و برابری ( Liberty)آزادی 
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سوال های بحث آزادی و برابری

 چیست؟« برابری » و « آزادی » تعریف اصطالحی

آیا برابری با آزادی ناهمساز است؟

آیا مالکیت امری طبیعی یا صناعی است؟

ی می آیا ایجاد برابری اقتصادی از طریق قانون به بسط آزادی یا لطمه دیدن آزاد
انجامد؟

؟ تامین حداکثر آزادی برای هرفرد، نیازمند چه توزیعی از دارایی ها و اموال است

با چه  نوع توزیعی در دارایی ها، آزادی به حداقل میزان ممکن خواهد رسید؟

 ابل قانون برابری در مق» و « برابری اقتصادی» ، «برابری سیاسی» چه نسبتی میان
وجود دارد؟« ( حقوقی)
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تعاریف

آزادی

برابری
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نسبت آزادی و 
برابری

آزادی و سایر 
ارزش ها

آزادی و 
نابرابری ها

آزادی و مساله 
مالکیت

برابری های 
ضروی برای 
آزادی منفی
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سوال های بحث 
(Positive liberty)و ایجابی ( Negative liberty)آزادی سلبی 

 کدام است؟« آزادی منفی » تعریف، اصول و پرسش های سازنده مفهوم

نگاه خوشبینانه و بدبینانه به آزادی منفی را توضیح دهید؟

 دارد؟« اقتدارگرایی » و « دموکراسی» آزادی منفی چه پیوندی با

 کدام است؟« آزادی ایجابی » تعریف و پرسش های سازنده مفهوم

 رت های و ضرو« اراده دیگری» ، «بندگی » ، «دموکراسی» آزادی ایجابی چه نسبتی با
طبیعی دارد؟

آزادی ایجابی بر چه دریافتی از انسان استوار است؟

خطرات کاربست مفهوم ایجابی از آزادی چیست؟
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آزادی سلبی

تعریف و 
پرسش های 

سازنده

اصول 

/  و نگاه خوشبینانه 
بدبینانه به بشر

نسبت با حکومت 
اقتدارگرا

نسبت با حکومت 
دموکراتیک
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آزادی ایجابی

تعریف و پرسش

های سازنده

و بندگی، رقیت

اراده دیگری

تفاوت با آزادی 

فردی 

ه انسان به مثابه سوژ

فاعل/ آگاه 

نسبت با 

دموکراسی و 

دیکتاتوری



منابع آزادی و برابری
:اصلی1.

 رجمه مرتضی فلسفه سیاسی؛ آنتونی کوئینتن، ت: به نقل از ) کاریت، .اف.ای، « آزادی و برابری»مقاله
(اسعدی

 ینتن، ترجمه فلسفه سیاسی؛ آنتونی کوئ: به نقل از ) سر آیزایا برلین ، ، « دو مفهوم از آزادی »مقاله
(مرتضی اسعدی

:کمکی2.


https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Concepts_of_Liberty

https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/

http://spot.colorado.edu/~pasnau/seminar/berlin.pdf

https://fa.wikipedia.org/wiki/ برادری_برابری،_آزادی،
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64413824008.pdf

https://pecritique.com/2013/12/07/ اب-آرش-وود-آلن-با-گفت وگو-چیست؟-برابری/
http://www.hawzah.net/fa/Article/View/91784/ برابری-و-مساوات-اصل
http://bourgeois.ir/ دیگر-برابری-آن-آزادی /
http://tarjomaan.com/vdcd2z096yt0o.a2y.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Concepts_of_Liberty
https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/
http://spot.colorado.edu/~pasnau/seminar/berlin.pdf
https://fa.wikipedia.org/
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64413824008.pdf
http://www.hawzah.net/fa/Article/View/91784/اصل-مساوات-و-برابری
http://bourgeois.ir/آزادی-آن-برابری-دیگر /
http://tarjomaan.com/vdcd2z096yt0o.a2y.html


کلیمنابع
:اصلی1.
:کمکی2.

 ،1383مقدمه نظریه سیاسی، اندرو هیوود، مترجم عبدالرحمن عالم، نشر قومس.
 ،1388فلسفه ی سیاسی ، دیوید میلر، ترجمه کمال پوالدی ، نشر مرکز.
ه مرتضی نگرش دموکراتیک به سیاست، لزلی جیکوبز، ترجم: درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین

1386جیریایی، نشر نی، 
 ،1370عناصر نشانه شناسی، روالن بارت، مترجم مجید محمدی، انتشارات بین المللی الهدی
جمعی از سرگشتگی نشانه ها نمونه هایی از نقد پسامدرن،گزینش و ویرایش مانی حقیقی، ترجمه

1374مترجمان،  نشر مرکز، 
 ،1384از فلسفه به زبان شناسی، شیوان چپمن، ترجمه حسین صافی، گام نو.


