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  نسبت با علم سياست ميت نظريه سياسي دراه
  فهم نظريه هاي سياسيكتاب  بررسي و نقد

  
 *رضا شاكريسيد

  چكيده
 علم سياست و نظريه سياسيبين  »هاي سياسي فهم نظريه«كتاب  در اسپريگنز
مريكايي ها و مشكالت در قلمرو سياست آ رانشود بح ل ميقاي تفكيك

ي افراطي در زدگ كه عمل دهد امر سوق مي حبنظران شبيه به او را به اينصا
كه مديريت امر و  خودسياست از غايت اصلي  تاشده  سياست امريكايي باعث

 .شدنوشتن اين مقاله  اي براي انگيزه ،اين مساله .افتددور  ،خير عمومي است
كه در كنار سهم باالي علم سياست در تحليل و شناخت سياست  تا نشان دهيم

كه نظريه سياسي تبيين شود و اين مدعا سياسي نيز ديده ههم نظريس ،عملي
ايي بنصورت زير به؛ شود سياست نميز اگرچه جايگزين علم نگبراي اسپري
 هاي انديشه كالسيك هاي غايات و آرمانسبت با هاي سياست را در ن مسئوليت
  . كند  غرب دوباره طراحي مي سياسي

يعني تمركز بر منطق  نويسنده كتاب روش اين مقاله تبييني و براساس الگوي
عنوان مقوله واجد دو  هب »نسبت«و نيز تبيين مفهوم  نظريه سياسيدر دروني 

  .  استهاي دروني امر رابطه  شاخصمتضمن طرف مستقل و 
گيري  ا كه پين رسياست گاه غايت اصلي آ زدگي كه خصلت عمل نتيجه اين

 نظريه سياسي. كند ميخارج عملي از دسترس سياست  خير عمومي است،
ت را سياي سانضمام كاركرد انتقادي و ،يهاي تشخيص تواند با داشتن سويه مي

فرا  پيوسته يجوي نهار بدهد و متفكران را به چارهيبه فراموشي امر عمومي ز
  . بخواند

   .ز ، نظريه سياسي ، سياست ، مسئوليت ، زندگي و انساننگرياسپ: ها كليدواژه
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   مقدمه.1
اصطالح علم سياست و نظريه ي سياسي در ميان دانشجويان و پژوهشگران مسائل دو 

هر ساله شاهد چاپ و انتشار كتاب و مقاله هاي زيادي در . ندسياسي بسيار فراگير ا
ل وقتي در محتواي اين اثار تام. اين زمينه بخصوص در حوزه اروپا و امريكا هستيم 

شتراك فراواني با هم نقاط ا .ندوث ديده مي شمباح مي كنيم همانندي هاي بسيار ميان
شماري از صاحب . ناديده گرفتن واقعيت است نيز كار تفاوت ان ها دارند اما ان

حسين . الحات مشابه اين دو پرداخته اند طنظران به تفاوت هاي اين دو و نيز اص
يگران ان بيشتر از دموختگان علوم سياسي ايرلئواشتراوس در ميان دانش آريه و يبش

بيان تفاوت  به انديشه هاي سياسي از كتابجلد نخست  بشيريه در.  محل رجوع اند
دئولوژي و اي ،الح انديشه ي سياسي ، فلسفه ي سياسيطاص ها و اشتراك هاي چهار
در  فلسفه ي سياسي چيست؟اشتراوس در كتاب  )بشيريه، (.نظريه سياسي مي پردازد

ان كتاب اسي صرفا با استناد به دو عنويس لسفه يجهت برتري بخشيدن به مفهوم ف
ادن صفت جزمي و سل با نام دولت يهود با دتاثر هر اايدئولوژيك مخصوص -ي قوم

به )  6و5 : 1373س ، واشترا(مي كاهد  توتاليتر گرايي ارج نظريه ي سياسي را فرو
دد نظر مي رسد نقد و يا تخفيف نظريه سياسي در منظر اشتراوس، به اين باز مي گر

كه او ميان نظريه سياسي در دوران جديد كه آغشته با ارزش هاي ايدئولوژيك است، 
با مباحث فلسفه سياسي كالسيك كه نهايتا بر تاييد عقلي استوار و عام است، تفكيكي 

  .  و تاريخ او نيز هست حقوق طبيعياين مهم، محور كتاب . قايل نمي شود
ت كه براساس تبيين حوزه ي محتوايي و نظراني اس ز از صاحبيگنتوماس اسپر    

نكه يكي را بر ي آعلم سياست و نظريه سياسي ب functionalخدمتي - كاركردي 
تفاوت هاي بنيادين علم سياست و نظريه سياسي را به صورت  ،ديگري برتري بخشد

نيازها و  ،خواننده ي متخصص براساس پرسش ها. روشمند و عالمانه بيان مي كند 
اي خويش و نيز تعلقات فرهنگي و تاريخي مي تواند نظريه سياسي يا  عاليق حرفه

اهميت كتاب . علم سياست را براي تحليل مسائل مورد عالقه خويش انتخاب كند 
بي مي دهد كه مي توانيم در از اين منظر است كه به ما چارچو فهم نظريه هاي سياسي

ظر يكي از اين دو يعني ن مسئله ها و موضوع هاي پژوهش خويش را از مندرون آ
است كه پر پيدالبته . ص بگذاريم ياست و نظريه سياسي به بررسي و تفحعلم س
  . ز خود به نظريه ي سياسي مي پردازد ناسپريگ
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به دنبال ان هستيم  نظريه هاي سياسيدر اين مقاله ضمن معرفي و نقد كتاب فهم       
دو كرد ها و مسائل مطرح در اين ي را با نظر به كارستا نسبت علم و نظريه ي سيا

به نحوي كه دانشجويان علم سياست در ايران با . ز باز كنيم نحوزه از ديدگاه اسپريگ
ري به انتخاب شيوه هاي تامل و تفحص در دغدغه ها و موضوعات متدشواري ك

في كتاب و نويسنده مي ردر اين راستا نخست به مع. مورد عالقه شان بپردازند 
دو قلمرو موضوعي  حرطالح يا مفهوم نسبت به شپس با تبيين مراد از اصس. پردازيم 

علم سياست و نظريه ي سياسي مي پردازيم تا در پايان قلمرو اين دو و مسائل هر 
 .كدام از هم متمايز شوند

  
  معرفي نويسنده و كتاب .2

است  مهميله هاي داراي كتاب ها و مقا و استاد علوم سياسيآرتور اسپريگنز توماس 
كه بارها مورد نقد و بررسي قرار گرفته و حتي چارچوب نظري كتاب فهم نظريه هاي 

كتاب اين  پسينوا. رشته هاي ديگر واقع شده است  رمقاالتي د يشروسياسي مبناي 
 the left(تحول ، زوال و اصالح ليبراليسم امريكايي : نويسنده با نام چپ راست 

right: transform, decline or reformation of American liberalism(  است كه در
رد و دموكراسي خ) 1999(ليبراليسم مدني . نشر شد روانه ي بازار  2009سال 

ي ياسمعماي نظريه س)  1976(فهم نظريه ي سياسي ) 1981(عقل ليبرال  طنز) 1990(
  . ست از كتاب هاي او) 1973(بز جهان ها: و جنبش سياست )  1973(معاصر 

ي زيادي از ها شورا و ز استاد رسمي دانشگاه دوك و عضو انجمن هاناسپريگ      
است ) 2006(ي مطالعات پژوهش هاي اسالمي  در كميتهجمله اخرين عضويت وي 

الت معتبر علمي كتاب هاي وي در مج. مي همكاري دارد وي با مجالت معتبر عل
وع پيوسته و موض. ده است با مقاالت علمي و مروري نقد ش) polity( مانند پاليتي

ليبراليسم به عنوان نمونه اي از نظريه سياسي معاصر  برز تمركز مورد عالقه ي اسپيرگن
  . است 
نز امريكايي ريگاسپ نوشته ي توماس ارتور understanding political theory 1كتاب 

خورشيدي به فارسي  1365قاي فرهنگ رجايي نخستين بار در سال است كه توسط آ
روانه بازار شده )  1392اخرين چاپ (تاكنون هفت چاپ از اين اثر . برگردانده شد 

ناشر اين . دارد  است و اين نشان از استقبال دانشجويان و پژوهشگران از اين كتاب
گاه است قطع كتاب رقعي مشتمل بر شش گفتار ، مقدمه و يادداشت كتاب انتشارات آ
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صفحه  201كل كتاب . و نمايه فارسي است ) 1370(مترجم براي چاپ اول و دوم 
  . است 
ل در ايران كه مبناي نظري و افزون بر اقبا)) فهم نظريه هاي سياسي ((كتاب      

در ميان  ،شناسي رساله ها و كتاب ها و پژوهش هاي سياسي قرار گرفته استروشن 
ر مورد نقد و در نشريات معتبر علمي اين اث. كشورهاي انگليسي زبان هم اعتبار دارد 

عنوان روش مورد توجه واقع شده ه در ساير رشته ها ب حتابازخواني قرار گرفته و 
نظريه هاي سياسي فهم  در كتاب اسپراگنز«راي مثال هافمن مي گويد ب. است 

به فهم فرايند فكري نويسندگان فلسفه آن  چارچوبي ارائه مي كند كه مي توانيم با
را كشف كنيم كه اين  دروني ايكمك مي كند تا منطق  او به ما.  آييمسياسي نايل 

)  1:  2013هافمن ، . (به كار بستندشان نظريه ها صورت بنديفيلسوفان ان را در 
شرح و راه حل يك ) polis(توصيف مشكل ، تشخيص مشكل ، بازسازي مدينه 

  . يد كه به كار رشته هاي ديگر هم مي آ چارچوب مفيد است
ز ، ناسپريگ(ارايه چارچوبي براي فهم نظريه هاي سياسي است  هدف اصلي كتاب    

مد سياست و نظريه هاي ستا گفتار اول كتاب تحت عنوان درآدر اين را) 189 :1392
. سياسي عهده دار تمهيدات مقدماتي و هماهنگ كننده براي ان چارچوب است 

ترين ويژگي  است مهم ژرف نگريمعناي كله ي يوناني تئوريا نظر كردن همراه با 
را با  شكه زمينه ي متناسب شدن) 37(ست ن اي آيچارچوبي نظريه سياسي پويا

 مهمنويسنده رابطه ي دو مقوله ي  اولدر فصل . حوادث و شرايط فراهم مي كند 
. د وشمي ن پرداخته ن مقاله به آيكند كه در ا ميعلم سياست و نظريه سياسي را باز
تشخيص -2مشاهده بي نظمي -1مرحله  ارهچز چارچوب كاري فهم نظريه سياسي ا

  )41(ارايه راه حل تشكيل شده است  -4بازسازي جامعه و  - 3،عمل 
 آزمودنروش نويسنده براي توصيه و تبيين چارچوب كاري كه به تعبيري ديگر      

ندگي و كاربردي بودن اين چارچوب هم محسوب مي شود ، به صورت استقرايي سب
هدف او از پرداختن به تفكيك علم سياست از . مي پردازد  اكالسيك هبه مطالعه 

نظريه سياسي رابطه ي هدف و وسيله در سياست ، و غايت نظريه ي سياسي رسيدن 
ي متفكران كالسيك ررسي استقرايشاخص ها ببه شاخص هايي است كه براساس ان 

مراحل به توضيح و بسط هريك از  بعدينويسنده در فصل هاي . انجام مي پذيرد 
يده است و از حيث دروني هم پيچ فرآيندينظريه سياسي  .گانه مي پردازد چهار

  .در نهايت راه درمان مي شود و ش معرفت و هم مهارت نشامل بي
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داند  تجربه ميو با مبرز كارآگاههت همانند كار پرداز را ا ز هر ج يسنده كار نظريهنو    
د نف درگير را هم مشاهده و مطالعه كنطركنند تا واكنش  پهن ميرا  دامحتا نها آ
)190.(  
  
  ملي در مفهوم نسبت أت.3
ه نسبت در اينجا به عنوان مفهوم مركزي مقاله در واقع رابط اصلي ميان دو مفهوم مكل

مورد بررسي علم سياست و نظريه سياسي و از اين روي واجد تامل و تحليل ابعاد ان 
اتصال ، وصل ،  ،پيوند ،عناي رابطهه ي نسبت به ممكل واژگاناز حيث . است 

كه در همه ي اينها حضور يك  2.تناسب و كلمات مشابه مي باشد،  خويشاوندي
در كلمه ي نسبت . يا به گونه اي ضمني ديده مي شود  آشكاررابطه و نسبت 

relation  همواره كيفيتي هست كه مايه ي پيوند و اتصال دروني دو چيز محسوب مي
  . ه پيوند مي خورند به نوعي داراي تعلق به همديگر نيز مي شوند دو چيزي ك. شود 
ها بيشتر در  نتفاوت  آ. تنگاتنگ با هم دارند پيوند  ه نسبت و رابطه ارتباط ومدر كل

اين است كه از كلمه ي رابطه در مناسبات ميان افراد انساني استفاده مي شود و كلمه 
ته هاي علمي و وضعي بشر مانند قانون يا ي نسبت ميان چيزها و اشيا و نيز بر ساخ

تحول و دگرگوني بيشتري را  رابطهكلمه ي از اين لحاظ به كار مي رود ساختارها 
فصل اول كتاب در مصطفي يونسي  .مي كند ثباتمتضمن است و نسبت حكايت از 

كه به تبيين مفهوم نسبت اختصاص  ان افالطوننسبت فلسفه ي سياسي و فلسفه ي زب
مي گويد نسبت به عنوان يك اصطالح عام فلسفي بر وجود ارتباط يا رابطه بين  ،يافته

رياضي رابطه ميان دو مقدار يا  دو شي داللت دارد و به عنوان اصطالحي خاص يا
را در  )اما داراي ابهام(يونسي بحث تفصيلي  )1387:27يونسي،(كميت را مي رساند 

ي افالطون در اين فصل ارايه مي  خصوص اهميت و جايگاه مفهوم نسبت در فلسفه
از جمله اينكه در . كند كه به نحوي مي تواند ابعاد مفهوم نسبت را روشن تر كند 

ل هميشه ثابت است و اين مفهوم تعيين كننده ساير روابط و نسبت ثُفلسفه افالطون م
هست و ساير ) ياسوا(در مفهوم افالطوني نسبت يك چيز ثابت به نام جوهر . هاست 

تصور مثل في نفسه متضمن تصور اعراض و ) 26. (اند  آنچيزها اعراض و اوصاف 
يدارها و پدبحث از نسبت امور . نباشد  ايدهبه نام ازلي تا ثابتي . است ا پديداره

  ).31(ايده ثابت است و پديدار متحرك . ممكن نيست 
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آمد ميان دو  بعد ديگري از اصطالح نسبت افاده ي نوعي ديالكتيك يا رفت و       
چيزي است كه پيوندي ميان آنها برقرار است و مفهوم نسبت آن رابطه را نشان مي 

از حيث منطقي نيز تصور . و ستد در مفهوم را نشان مي دهد ديالكتيك داد. دهد
مثال وقتي ما حيات را تصور . چيزي به طور ضمني تصور چيز ديگري را در پي دارد

اين داللت بر وجود همان پيوند و . نيز تصور كرده ايم مي كنيم، خود به خود مرگ را
. مرگ و زندگي يا شب و روز پديده هاي طبيعي هستند. نسبت ميان دو پديده است

هستند كه به صورت نيز اشيا بر ساخته هايي اما در عالم زندگي بشر افزون بر روابط 
ور وضعي و پديده ميان اين ام . بشر وضع شده اند انديشه و كارتاريخي حاصل از 

بازار ، بنگاه ، دولت ، خانواده ، . و ساخته شده روابطي برقرار مي شود  يهاي تاسيس
 .ر ساخته هاي بسيار قديمي بشراندبعلم و فلسفه نيز از . قانون از اين برساخته هايند 

در اثر پيشرفت و توسعه معرفت و دانش بشر انباشت و پيچيدگي يافتن امور بشري 
علم سياست و . و علوم انساني نيز پاي بگيرند  دي پديد آيندعلوم جديباعث شد 

ند و به طور طبيعي رابطه ي ميان در ذيل علوم و انديشه ها قرار دارنظريه ي سياسي 
  . نها برقرار مي شود آ

ز از گنابتدا به دريافت و فهم اسپري.  براي اينكه بتوانيم به مسئله اين مقاله بپردازيم    
. اد او را از نظريه سياسي تبيين مي كنيم كنيم و سپس مر است اشاره ميعلم سي

بديهي است كه تبيين جداگانه ي اين دو منظومه و دستگاه معرفتي سياست در پرتو 
كنون پرسش ا. ابعاد و روابط ضمني در درون مفهوم نسبت است كه در باال اشاره شد 

اسي تفاوت جدي قائل ظريه ي سيز ميان علم سياست و ناين است كه چرا اسپريگن
سياست از نگاه وي تنها . به تعريف وي از سياست باز مي گردد علت  مي شود؟

ر مقابل قدرت و مبارزه د زندگي سياسيطالح او از اص. مرو قدرت و بازي نيست قل
. درجامعه ي سياسي است  زندگي سياسي زيستن. تفاده مي كند ن اسبراي كسب آ

ي جانشين شدن يك نظم انساني به جاي هرج و مرج است اساس جامعه ي سياس
 بارمهم است اين كه اين جانشيني صرفا كار و  آنچهتنها )  20:  1392ز ، ناسپريگ(

نها آ .سياستمداران و دولتمردان نيست بلكه مسئوليت همه ي افراد و شهروندان است
يب مردم به زندگي بدين ترت. همه در اين جامعه و زندگي مشاركت مسئوالنه دارند 

  . خويش معنا مي دهند پس زندگي معنادار ، چيزي جداي از زندگي سياسي نيست 
زندگي سياسي ، سياست را به حيات انساني گره مي زند و سياست جزئي از        

زندگي محسوب مي گردد در اين حالت انسان ها ديگر در جايگاه اداري و يا نقش 
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به سياست به مثابه قلمرو كسب قدرت يا حفظ  )زبيرده حيا مثل هوادار (سياسي 
به حيات  همچنان كه بلكه انسان ها به عنوان فرد فرد مسئول ،منافع نمي پردازند
طلب و مبارزه بر . در زندگي سياسي نيز تمرين و مشاركت دارند  ،خويش مشغول اند

و تعهد كوشش براي توسعه ي كشور و نقد قدرت حاكم و نيز  ،، عدالت آزاديسر 
ي سياسي از اثار و بركات زندگي سياسي هاملي بر سرزمين ، پرچم ونهاد وفا داري

  . مسئوالنه است 
  
  زنگعلم سياست از نگاه اسپري.4

هاي رشته ي علوم سياسي تعريف علم آغاز درس يكي از گزاره هاي معروف در 
ه نيروي شخصي نيست بلكه مجموعاز قدرت منظور . سياست به علت قدرت است 

علم سياست . مرو سياست توليد و بكار مي بندداي از ابزارها و كيفيت هاست كه قل
 .باشدتوافق دوباره ي ان كمتر ممكن است نيز همچون ساير علوم است اگرچه 

همانندي با ديگر علوم به اين معناست كه به تعبير تولستوي پاسخي به چه بايد كرد و 
ن زندگي سياسي كه در پس آ)  117: 1390 وبر(يم نمي دهد چگونه بايد زندگي كن

پيشرفت و . اشاره شد از دسترس شناخت علم سياست خارج است  اسپريگنز، نزد 
رض هاي محكم و اعتبار روش شناسي به پيش ف ،رماكس وباهميت علم به گفته ي 

انسان را نسبت به علم و  ،كار علميهر روش شناسي معتبر )  118همان (ن است آ
  . ويزهاي ان مطمئن مي سازد نتايج و تج

علم  ياسپريگز از تبيين علم سياست البته به اشتراكات روش شناسي و ساختار     
در دايره ي محدودتر و به ويژه در پيروي از رويكرد مسئله بلكه او  ،نمي پردازد

او از ديدگاه مسئوليت فرد . شناسي كتاب خويش به محتواي علم سياست مي پردازد 
فرد انساني  .مي دهدنر زندگي سياسي است كه علم سياست را توضيح انساني د

تفنن و روي مسئول در كتاب وي خواننده ي عالقمند و دغدغه داري است كه نه از 
 ،بلكه به اين دليل كه هر انساني با مسايل سياسي روبرو است ،در ذيل اوقات فراغت

مسائل سياسي مهمي )  15:  1392اسپريگز ، (اي سياسي است هعالقه مند به نظريه 
بلكه  نيست، هستند كه اهميت انها وابسته به مكان و زمان يا نوع نظام سياسي خاص 

مساله هايي هستند كه انسان در زندگي سياسي با . . . ، عدالت ، برابري حق و  آزادي
زندگي سياسي در حوزه ي كار نظريه ي سياسي است نه علم . انها مواجه مي شود 

  . سياست 
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علم سياست به جاي چه بايد كرد به اين پرسش گرايش دارد كه چه كسي      
وال به نظراسپراگنز مطالعه ي قدرت و نفوذ اهميت و سدر اين  ؟حكومت مي كند

م گيري را بررسي مي كند علم سياست روش هاي متعدد تصمي« .اولويت پيدا مي كند
هاي سياسي را در اجتماع در  ن است كه منابع و چگونگي اتخاذ تصميمو در پي آ

در  ا ه ارزش آمرانهبا تخصيص  سروكار شبه تعبير ديويد استيون علم سياست . يابد 
ول علم سياست مطالعه اين است كه چه به بيان صريح هاروارد الس. جامعه است

مطالعه روند تصميم گيري ؟ كسي مي برد چه مي برد كي مي برد و چگونه مي برد 
  )  18: همان (هم مهم  هم جالب است و

بي يكي از خصلت هاي مهم علم را دارد و ان  ،علم سياست به عنوان يك علم     
ماهيت علم بيرون از سرشت . و خنثي بودن از حيث بدبيني و خوشبيني است  طرفي

بلكه برعكس  . يدداوري نمي كند تا طرح موضوع بد و خوب پيش آ علم .بشر است
دادن  روني مستقل كه سياست چونان عمل قدرت ، اختصاصعلم صرفا به واقعيت بي

علم سياست به طور طبيعي از . مي پردازداست، نفوذ و اين گونه مسائل  ها، شارز
او در درون واقعيت هاي عيني . درك رابطه ي قدرت با زندگي انساني ناتوان است 

مي باشد  بررسي مي كند و كار ارزش گذاري ، داوري و قضاوت از عهده اش خارج
.  

  
  نظريه سياسي .5

شايد . است  نظريه ي سياسي  در كتاب مورد نظر مامولفگرانيگاه اصلي مباحث 
دانشگاهي يعني تعريف  متداولاين باشد كه نويسنده با روش  آغازانتظار خواننده در 

نقاط اشتراك و  جمع بنديشده ،  رايهمعمولي نظريه ي سياسي براساس تعريف هاي ا
. اما بدينگونه نيست. د آغاز كننهايتا فهرست كردن انها و توسعه ي مفهومي افتراق و 
سخن از نظريه ي سياسي را اصالتا نه با مفاهيم  ،ز براساس فصل اول كتاباسپريگن

در . رايج علم سياست بلكه با مفاهيم حوزه ي زندگي طرح كرده و پي مي گيرد 
فته مي شود ، زندگي و انسان است تعبيري ديگر رشته ي مشتركي كه در كتاب پي گر

 .  
ز از پژوهشگران به نام تاريخ انديشه ي سياسي به واقعيت مهم ناسكي كوئنتين     

ي علم سياست اشاره مي كند مباحث هميشگي سياسي در مقدمه كتاب بينش ها
مباحث هميشگي پرسش هاي پايدار ، موضوع هاي جاودانه ، و )  1393 اسكينر،(
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ود نمي ن جامعه يا اين و ان نظام حكومتي محدالي ديگر به اين يا اعبيرهاي احتمت
براين اساس نظريه پردازان . مده از ماهيت انساني انهاست شوند ، جاودانگي انها بر آ

اموري نظير مشروعيت ، عدالت ، . سياسي از مشكالت و مسائل انساني مي گويند 
مسئوليت انسان از مهم ترين  و آگاهي، حق ، اطاعت ، خير ، شهروندي ،  آزادي

  . مسائل هميشگي در نظريه ي سياسي هستند 
چرا . مباحث هميشگي در تاريخ انديشه و نظريه ي سياسي معموال دو دسته اند        

از سياسي پرسش از چرايي كه ناظر به آسيب شناسي خاص نظريه پرد. و چه بايد كرد
مهم ترين  .ياسي تعيين مي كندبه نوعي جهت گيري ها را براي نظريه س ،است

چرا جامعه در هم ريخت  ؛دارد عبارتند از وا ميرا به تامل  نويسندهپرسش هايي كه 
؟ چرا زندگي اعضايش نابسامان است و چرا انها ناراضي هستند در نظر افالطون چرا 

چرا بايد هابز  شريف ترين شهروند خود را محكوم و اعدام كند ؟ در نظر آتنبايد 
ود لستان مشكالت اجتماعي داشته باشد ؟ در نظر ماركس چرا اكثر مردم بايد از خانگ

  )1392:190ز ، نريگاسپ((بيگانه و استثمار شوند ؟ 
هستند كه البته  هاييمباحث دسته ي دوم از منظر نظريه ي سياسي چه بايد كرد      

پاسخ به پرسش در . به پاسخ هاي داده شده به دسته اول پرسش ها مربوط مي شوند 
ست در تاريخ انديشه هاي هاي چرايي ما مجددا بازگشتي به مباحث هميشگي سيا

، حق ، مسئوليت و مفاهيم نظير ان به طور مرتب در  آزاديعدالت ، . يم سياسي دار
بر پي رنگ . را ضروري و واجب مي سازند  تجويز هانظريه اي سياسي باز توليد و 
پيوسته و مرتبط با  فرآينديظريه سياسي بتدريج در اين مسائل جاودانه است كه ن

. ارايه مي دهد كه مكاتب جديد سياسي را شكل مي دهد  زندگي انساني تجويزهايي
روي  در اين زمينه از آنم سماركسي حتاو  سوسياليسمليبراليسم ، دموكراسي ، 

يم در مي چنانكه تامل كن. ورده اند از آن پرسش ها سر بر آ كه مند مي داند ارزش
. را منتقل مي كنند  بدبينييابيم كه پرسش هاي دسته ي نخست به طور ضمني نوعي 

اين  .نظريه سياسي بدبينانه است خصلتزيرا  .به واقع چنين است نويسندهاز نظر 
 )چونان عوارض رواني فرد(خصلت نشانه ي نفرت و يا خستگي و سرخوردگي 

در اصل نظريه پردازي سياسي مندمج نيست بلكه نشانه ي هشدار و بيم دهندگي 
سقراط در هر جامعه اي از مهم ترين جنبه هاي اين  ماجراينگراني از تكرار . است 

دغدغه  .سياسي مي شود پرداز انتقادي نظريه ي ظهور رفتار بدبيني مايه. بدبيني است 
ندگي بدبيني در معناي بيم دهبروز ي هميشگي مراقبت از انسان و زندگي او زمينه ي 
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ارند كه درك سياسي حداقل به كاهش ان كه خوشبيني كمتري دارند اميد ونآ«. است 
مثل هابز كه بينش سياسي اش به طور كلي بدبينانه و . مصيبت هاي بالقوه كمك كند 

سكنت ممعتقد است كه نظريه سياسي او مارا از زندگي هايي كه تنها  ،تراژيك است
  ) 24همان ( »اه است نجات مي دهدبار ، زشت ، درنده خويانه و كوت

همواره از اين  ،گاه بدبينانه اش را برجسته مي كندنترس نظريه پرداز سياسي كه      
 ،است كه اساس عام بودن فعاليت و زندگي سياسي كه سرشت ذاتي امر سياسي است

ممكن است به تدريج و رفته رفته به  ،به خطر افتد خير عمومي كه ذات سياست است
حاصله از اين وضعيت بروز فرديت خود  تمصيب. ي شخصي تبديل گردد امر

بشر ممكن . است  يانديش سوددگي و عمل ز ،، ظهور اراده گرايي افراطيپرستانه
ال به اشتغ. دچار مصيبت هاي سياسي بشود  ،است در اثر كوته نظري بيش از حد

تا فرصت  ،ز مي داردن قدر بشر را از دور انديشي باخواسته ها و مشكالت ضروري آ
با بي توجهي  انسان با اصرار در كسب شهرت و ثروت فردي چه بسا .از دست برود

افراد ممكن است با دنبال كردن . از دست بدهد  ،ورده استان چه را نيز بدست آ
داخلي، جنگ هاي  اعمال شانخواسته هاي فردي و بي اعتنايي به پيامدهاي نهايي 

  )  25همان ، ص (ياسي ويران كننده اي را موجب شوند شفتگي هاي سآشوب ها و آ
انسان در  آگاهيبيم از ظهور جهل و كاهش  ،ريه سياسيوجه ديگر بدبينانگي در نظ

سياست به طور عملي تصرف قدرت هاي تعيين كننده مثل نظم  .جامعه سياسي است
ستقر نيرويي كه مي تواند همسنگ قدرت م .، ايدئولوژي و ارزش هاي جامعه است

گاه در اثر مرور زمان و . و اراده ي عمومي است نه اراده ي فردي  آگاهيباشد 
همگاني و عمومي دچار نوعي فراموشي مي شود  يعني فضاي عملكرد قدرت جامعه 

جهل و بي خبري از حقيقت امر . را از دست مي دهد  تجزيه و تحليلو قدرت 
افالطون  .افالطون استتمثيل مشهور  يادآورز گويي دوباره نسياسي از نظر اسپريگ

او مي گويد اكثر مردم  .مي كنداستفاده  »غار«تمثيل از درست در مركز رساله جمهور 
انها ديده اند  آنچه . سر مي برده انده كساني هستند كه تمام عمر خود را در غاري ب

گز روشنايي نان هرآ. ه بر ديوارهاي غار فراوان اند ي بيش نبودند كباحسايه ها و اش
سايه هايي  ارند،دپنمي  آنچهنمي دانند كه  ،مستقيم خارج غار ار تجربه نكرده اند

  . بيش نيستند 
كه به وجود اورده ... نان بدون داشتن قابليت درك حقايق در يك دنياي سياسي آ      

در (عنوان نيروي اصلي دوم ه قلمرو جامعه و مردم ب)  25همان (اند زندگي مي كنند 
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است كه مي تواند مجددا نسبت خود را با سياست  آگاهيبا ) نار دولت و قدرت ك
به طور طبيعي مايه تعريف و رابطه يك سويه ميان  ناآگاهيجهل و . تعريف كند 

است كه مي تواند به نقد  آگاهيحوزه ي عمومي با . قدرت و جامعه مي شود 
  . سياست بپردازد و ان را از كجروي باز دارد 

  
  مركز و گرانيگاه نظريه سياسي  ؛سانان.6
ي امر سياسي  پژوهندهكمتر در مقام يك  فهم نظريه هاي سياسيز در كتاب نگرياسپ

در پس . ظاهر مي شود  ،سياست باشد چيستيحتي يك فيلسوف سياسي كه به دنبال 
احث سياسي وي گويي مولف چونان مرشد و رهبري غم خوار است كه پشت مب

 متضمنز نورانه ي كتاب اسپريگوجه نوآ. غه ها و سرنوشت اوست دغد ،ن انساننگرا
گاه مي . حضور و جايگاه و مراقبت از انسان در قلمرو نظريه پردازي سياسي است 

ز واجد بررسي و نسان شناسي نيز از درون كتاب اسپريگنا يكتوان انديشيد كه حتي 
  . ل است وقابل وص

ز محدوديت و پيوستگي نثار اسپريگسياسي در آتبيين نظريه دو چيز در فرايند       
مي توان روياي يك انسان شناسي غير مفهومي را در . انسان و معناداري زندگي ؛ دارد

در اغلب  مركزيهسته . ز پي گرفت كه البته در اين كتاب پررنگ تر است ننزد اسپراگ
ز نيز ان را ناست و اسپريگ) human flourishing(نظريه هاي سياسي شكوفايي انسان 

 )reason and democracy(رد و دموكراسي وي در كتاب خ. مورد توجه جدي دارد
 هببحث از چالش مشروعيت و الزام و اطاعت سياسي را در نظريه ليبراليسم با نظري 

كه اساس نظم سياسي است غايت ) the good(امر خير . اين امر مطرح مي سازد 
الزام سياسي و مساله . شكوفايي انسان است ن الگوي سياسي و حاكميت آطراحي 

 . در خدمت ان شكوفايي است و مقيد بدان الامري كام ،تبعيت شهروندان از دولت
. شكوفايي انسان نيست  جزخير اصالتا و في نفسه براساس تعبيري ارسطويي چيز 
 مشروعمندي خواسته هاي يت تحقق يافتن درست و به جاي ظرفيت انساني و رضا

 همگانيشكوفايي انسان به عنوان يك مساله ي فردي جز از راه زندگي . وي 
هيچ فردي نيست كه بتواند زندگي يكه و .  آيدبدست نمي ) سرشت امر سياسي (

:  1992رالف ، . (تنها برايش خوشايند و شكوفان ظرفيت ها و استعدادهايش باشد 
141  (  
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قالب  قواعد رسمي يك رشته  ز يك بحث انتزاعي مفهومي درنانسان شناسي اسپراگ
. ي دانشگاهي نيست بلكه در بافتار مسائل اصلي سياست معاصر طرح مي شود 

برك و يا ماركوزه نه به  ،او به سقراط ، ارسطو ، افالطون ، هابز ، ماركس استناد هاي
ايشان بلكه به زمينه هاي ) speculative(فقرات و مباحث صرفا نظري و استداللي 

امور و . هاي نظريه چونان تمهيدي كانتي باز مي گردد م ضرورته ها عيني انديش
جوامع بشري وقتي . چيزهايي كه براي امروز هم بخوبي قابل طرح و پيشگيري است 

، خشونت و يا حتا شعور كاذب و  رافاتمشكالتي چون كوته بيني ، جهل ، خ دچار
سيب ديدگي شرايط آدر . سيب مي بينند رهيختگي مي شوند انسانيت را حتي آف

شكوفايي نظريه سياسي در . د ئوليت نظريه پردازي به ميان مي آيانساني است كه مس
 43:  1392ز ، اسپريگن(سر مي برند ، از نوادر است ه زماني كه مردم در خوشبختي ب

دمي درباره ي فاجعه هاي بزرگ ، زمينه ي حران ، بي نظمي و بي تفاوتي هاي آب) 
 فه ايرانسان شناسي مهارت رشته اي و ح. د سائل انسان مي شوعيني طرح مجدد م

  )  192و  191همان : رك . (برخاسته از عينيت هاست  ضرورتنيست ، 
در محل تالقي و پيوند انسان و جامعه شكل مي گيرد و  نظريه سياسي عمال        

زندگي  يك آزاد، فرددر نظريه ها و انديشه هاي سياسي . موضوعيت پيدا مي كند 
پس . اصيل مبتني بر تفكر را تجربه مي كند كه البته در درون جامعه شكل مي گيرد 

امكان پذير  ،دارد كه زندگي اصيل فردي را كه زندگي فكورانه است شرايطيجامعه 
فهم نظريه . زندگي اصيل سلب مي شود  آزاديبدون  . است آزاديمي سازد و ان 

فهم نظريه هاي  . كتاب هاي فلسفه سياسي استه صرف طالعباالتر از مسياسي هاي 
ي است براي برقراري آزموده شده ي فردي و قدمسياسي راهي است به سوي زندگي 

  )  16همان ، . (است  آزادگفتماني اجتماعي كه خود متضمن داشتن جامعه ي 
كتاب اين انسان شناسي چونان قلب تپنده ي نظريه پردازي سياسي در فصل هاي      
مبحثي  فني  آنكهعمل مي كند بي  ،هر يك مرحله اي از نظريه را شكل مي دهندكه 

خطر  .اين مركزيت احساس مي شود ،و رشته ي زير عنوان انساني شناسي مطرح شود
خطر  آزادي،همروي حقيقت و  ،در چارچوب نظم سياسي آزاديزير پا گذاشته شدن 

ت سرمايه داري ، تحقير انسان به قدر آگاهي ،نبود بازدارندگي در شهوات انساني
 ،در بشر كامگيديگري و بيرون از الگوي مسلط در نظام هاي سياسي ، استعداد خود 

. اين انسان شناسي است  نهفتهاز ابعاد . . . درك انسان به مثابه موجودي ضمني و 
و پيوسته مولف به اين ابعاد در واقع برجسته ساختن ضرورت و  ضمنياشاره هاي 
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كاركرد نظريه ي سياسي است كه به ويژه در مرحله ي پاياني از مراحل  اهميت و
حساسيت نظريه پردازي در . چهارگانه اهميت و حساسيت خود را نشان مي دهد 

اين تجويز به نحوي همه چيز است چون از فراهم . تجويزي است كه ارايه مي شود 
و نظام هاي ها تاريخ حكومت  .آيددر يك نقطه حاصل مي  هست و بايد آمدن

به چه ميزان  بايد هابه  هست هاسياسي نشان داده است كه چگونگي رسيدن از 
  . است  پر پيامد حساس و 

ما به مساله ، وقتي انسان به مركز زنده و قلب تپنده ي نظريه سياسي فرا مي رود      
كوشش هاي نظريه پرداز سياسي  ؛ان مسئوليت انساني استو ي مهمي مي رسيم 

نظريه پرداز . اي ان نيست كه يك بار براي هميشه فكر و خيال بشر را راحت كند بر
و راه حلي كه براي مشكالت بشر  ارمانيهرگز به اين نمي انديشد كه طرحي از نظام 

مي براي انسان يدا آسودگيو هميشگي اي باشد كه  شفا بخشارايه مي دهد نسخه ي 
انسان . سي ناخشنودي و نگراني است ابرعكس جهان نظريه سي. آوردبه ارمغان 

براي همين است كه هيچ نظام سياسي هيچ الگوي  ،همواره بايد بيم و اميد داشته باشد
حكومت يك ابداع . حكومتي نمي تواند براي هميشه جاي مسئوليت انساني را بگيرد 

، رفتار و و يك صناعت است با تغييرات اجتماعي ، سياسي و اقتصادي و رفتاري
وجيه در عمل حكومت ها بر مدار ت .ات حكومت به طور حتم دگرگون مي شودايغ

نظم سياسي و نظام حكومتي نازل . ا ضعف مي شوند ها و برنامه ها دچار سركوب ي
ها در كمين است  رژيمانحراف در همه ي الگوها و . نيست  آسمانيشده از هيچ 

 آرزو ي انسان به صرف نيازها زهيچيك ا .باقي است مسئوليت انساني است آنچه
بشر در بهشت عدن زندگي نمي كند كه طبيعت تمام خواسته  .نمي شوند برآورده

انسان ها . بقا و پيشرفت بشر به كار و كوشش او بستگي دارد . كند برآوردههايش را 
كان ، ايشان امبنا كنند كه به  نهادهاييبايد به ياري مغزها و دست هاي خويش 

گستراندن  كاركرد حكومت و نظم سياسي )  20و  19همان ( متحول شدن را بدهد
  . كان هاست و هرگز نمي تواند رافع مسئوليت تك تك انسان ها باشند ام
  
  ي سياسي با نگاه به امروز  نظريه.7

ز در اين است كه صرفا نكاربردي و مسئوليت برانگيز كتاب اسپريگو جنبه ي زنده 
او از قلب . كالسيك ارايه نمي كند  نسياسي و متو وقايع نگاري از تاريخ انديشه هاي

گويي اين سفر فكري براي . بحران ها عارضه ها ومسائل امروز به گذشته مي رود 
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از  .دعوت از انديشه ي سترگ گذشته براي مشاركت در فهم مشكالت كنوني است
و گزاره  توجيه كننده و كمك كار تائيد و يا رد احكام او  اين روي است كه داده هاي

. هاي نظريه سياسي عيني و عمدتا متعلق به جامعه ي معاصر امريكايي است 
ز شهروندي امريكايي است و طبيعي هست كه در مقام نظريه پرداز سياسي با ناسپريگ

مساله مورد اما نوع تبييني كه او مي دهد . جامعه سياسي امريكا درگير مي گردد 
انساني و طرح مي كند و خواننده به اين همگاني  بررسي را چونان امري عام و انساني

موضوع واقف مي شود اين مشكالت عام است و در هر جايي مي تواند رخ  ن بود
نمايد زيرا نظام هاي سياسي و سيستم هاي حكومتي بالهايي مشترك ممكن است 

  . ها بياورند  انسانبرسر 
امريكايي اجتماعي كردن سيب هاي جدي نظام سياسي براي اسپريگز يكي از آ      

اين فرايند از حد يك سازوكار مفيد و با اهداف انساني و  هر گاهشهروندان است 
وفاق و همكاري فراتر رفته و در عمل به عادت  گسترش ،اجتماعي مانند نيل به ثبات

سكوت در برابر نارسايي ها و نادرستي ها تبديل  ، غفلت و زوال توان نقد و عمال
 آوردنز با ناسپيريگ. ا و ضرورت نظريه پردازي خود را نشان مي دهد زمينه ه ،شود

بعد فاجعه بار و غير انساني  ،قاتالن رويابا نام  ليليان اسميتفرازي دراز از كتاب 
آغشته به ايدئولوژي تعاليم و برنامه هاي جامعه پذيري سياست امريكا را كه حتي 

ازد كه وجود دو صفت انساني و غير مي س آشكارهم شده در قبال شهروندان  سياسي
اينكه  ؛مي دهد و نهادينه مي كند  آموزشدر وجود يك فرد  آمدهرا گرد  يانسان

اما در عمل از بردگان  ببالد،شهروند امريكايي بتواند به دموكراسي معتقد باشد و بدان 
ان نظريه پردازي سياسي را از منظر انس عملز ناسپريگ)  47همان ، (هم كار بكشد 

سقراط تشبيه مي كند كه در اثر عادت ها و تعاليم ناصواب نظام فرجام كار شناسي به 
  . سياسي به اعدام محكوم شد 

بحراني كه اسيب  .گفتار دوم كتاب در واقع بحث از بحران و بي نظمي است       
دومي است كه در كتاب  مؤلفهمعناداري زندگي .  آوردهاي بزرگي بر سر انسان مي 

زندگي سياسي به معناي نقش اداري و . محوريت دارد  هاي سياسي نظريه فهم
زندگي . نيست  ،جايگاهي كه كسي در قدرت و ساختارهاي رسمي بر عهده مي گيرد

سياسي از حيث مفهومي تركيبي جدايي ناپذير است و بر سرشت سياسي زندگي 
زندگي سياسي مي  اسي به محتواي استاشاره زندگي سي. اجتماعي بشر تاكيد دارد 

كند تا غايات زندگي  ايجادسير سهولت گري نهادهايي را ملبد كه سياست ها در ط
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و درست تر پي گرفته شود مسئوليت تك تك انسان ها در  روشمند ترعمومي در ان 
نمي  آرزو برآورده هيچ يك از نيازهاي انساني به صرف  .سير مهم و نقش داردماين 

تمام خواسته هايش را  طبيعتزندگي نمي كند كه  بشر در بهشت عدن. شوند 
انسان ها بايد به . بقا و پيشرفت بشر به كار و كوشش او بستگي دارد . كند  برآورده
امكان متحول شدن را  آنانو دست هاي خويش نهادهايي برپا كنند كه به  مغزهاياري 
ند كه تحقق ان سياست نقش هايي براي شهروندان تعريف مي ك)  19: همان (. بدهد 

مردم براساس اين نقش ها به زندگي خود معنا . نقش ها زندگي را معنادار مي كند 
جامعه سياسي عالم كوچك يا منظومه اي است كه از درون به وسيله ي . . . مي دهند 

  )  20 ،همان. (افراد هميشه خالقش معني و روشن مي يابد 
مشخص مي شود كه مي توان  آنجاگي ري داري زنددا پيوند ژرف سياست و معنا    
در تاريخ مشاهده كرد كه چگونه جامعه هاي سياسي و نظام هاي حكومتي  آسانيبه 

 آنيا اينكه به  ،درا به دوزخ و شوربختي تبديل كنن زندگي عمومي مردم ياتوانسته اند 
يك شهروند اگر )  21همان ، (ها امنيت عدالت و شخصيت فردي ارمغان نمايند 

ي از سا نقد عمل كردها و رويه هاي سياآگاهي يافته و يند به ارزش هاي انساني نتوا
هايي كه حكومت از او مي خواهد دچار شود و امكان  وفا دارياو سلب شود و به 
 آننظريه سياسي از . معناداري زندگي او مخدوش مي شود  ،انتخاب نداشته باشد

پيدا مي  براندازانهخصلتي  ذاتاًبند است به مراقبت از معناداري زندگي پاي ذاتاًروي 
و چه بسا  هاي جامعه را ناخوشايند آرمانقدرت بررسي موشكافانه از  اربابانكند اگر 

نظريه هاي سياسي چه بسا وفاق اجتماعي را زير سوال ببرند و يا  ،خطرناك تلقي كنند
  )  48ص (مشروعيت نظام حاكم را با خطر مواجهه كنند 

و پاسداري از معناداري زندگي در جهت حفظ ارزشهاي عام انساني كه مراقبت       
در عمل با اين دغدغه سازگاري  زمام داراني است و چه بسا برآمده از خير عموم

 زمام داراننظريه پرداز كاري به نيت ها و مقاصد انساني دولتمردان و . نداشته باشند 
اسپريگنز . ر صحنه ي عمل است او نگران اتفاقات در نسبت با زندگي د . ندارد
 .ي در كار سقراط مي بيندسياسي به عنوان دو عنصر نظريه پرداز را نقد  و يپاسدار

كرد كه از غفلت  مي  ي مانندسقراط روشن فكري و نظريه پردازي خود را به خرمگس
  )  49ص(و فراموشي بيم مي دهد 

نا ي باعث مي شود كه پيوند جامعه ي سياسي و زندگي سياسي با معناداري زندگ
به . و در مجموع نارسايي هاي نظام سياسي خود را نشان بدهد  بد كاركرديو  كارايي
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تعبير ديگر معناداري يك شاخص خارج از حوزه ي سياست است كه به صورت زنده 
براي مثال احساس بي عدالتي در هر . سياست عملي را پايش مي كند  فرآينديو 

نظريه سياسي به اين احساس توجه جدي دارد  .است جامعه اي يك شاخص زنده
به اين احساس  ،نظريه پرداز كه خود انساني زنده و شهروندي فعال است )54همان (

دچار مي شود وقتي او احساس كند كه در نقد سياست و جامعه ي سياسي خويش 
 او ست بسته است خود به خود به سمت توليد نظريه پيش مي رود در واقعو دناتوان 
نظريه پرداز سياسي محسوب مي شود كه دست به كار شود و ان  عملدر  هنگامي

. بنويسد و  احساس اسارت يا احساس بي عدالتي را با داده ها و شواهد بپردازد 
مراقبت و پاسداري از معناداري زندگي است كه و نوشتن ضرورت نظريه پردازي او 

به نظر . گي و جامعه مي پردازد شاهده ي بي نظمي هاي زندمدر گام نخست به 
كه كتاب كوچك فلسفه ي اجتماعي را نوشت و بي نظمي هاي  والتر ليپمنز ناسپريگ

، هابز ،ماكياولي)  54: همان (يك نظريه پرداز است  ،جامعه غرب را به نقد كشيد
همه به دليل كشف و نقد بحران هاي  و روسوس كو يا مار هگل ، جان الك ، برك

  . زگار خويش نظريه پرداز سياسي اند سياسي همرو
  
  ي اثر به زبان فارسي  نگاهي به وضعيت ترجمه.8

جايي مترجم توانمندي در زمينه ي اثار نظري علم سياست و انديشه ر فرهنگ 
هاي عملي او كه در ترجمه موثر  خصلتسياسي در ايران است يكي از قابليت ها و 
صاحبنظران خرجي معموال انگليسي زبان و مقيد است داشتن شبكه قابل توجهي از 

  .است كه با ايشان مرتبط است و در تبيين و توضيح مطالب كتابها به او كمك مي كنند
دست و همين اثر در ) اوسنوشته لئواشتر(؟ در كتاب فلسفه ي  سياسي چيست

كتاب هاي علوم سياسي و مرجع دانشجويان و پژوهشگران  شمار ترينبررسي از پر 
زبان روان و خوبي را دستمايه كار قرار  اثر به فارسي،هر دو  برگردانرجم در است مت

 .در اختيار خواننده قرار مي گيرد آسانيداده است و محتواي كتاب از اين جهت به 
البته مخاطب پذيري تا تخصصي نيستند و محدود و  خيليمخاطب هاي كتاب 

فلسفه سياسي روابط يي استاد رجا فرهنگ. حدودي به مترجم فارسي هم بستگي دارد
دانشگاه كارلتون در  humanitiesدر حال حاضر رئيس دانشكده انسانيات  ،بين الملل

عنوان كتاب از جمله  هفده( تاليفيكاناداست و افزون بر ترجمه فارسي صاحب اثار 
هويت ايرانيان ، انديشه سياسي شرق باستان ، دو كتاب به زبان انگليسي و  همشكل
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 اثر وي كه با مشاركت چارلز تيلور استاد علم سياست و شاگرد معروف ايزايا واپسين
يافته به نام زندگي فضيلت مند در عصر  و انتشارچاپ  1393برلين در ايران در سال 

  . سكوالر متضمن چهار گفتار مي باشد 
مالك بر  ي است كه نسخه  understanding political theoryعنوان انگليسي كتاب   

چاپ . است  1976گردان به فارسي از اثار انتشارات سن مارتين امريكا در سال 
و اخرين  1370ويراست دوم در و چاپ دوم  1365نخست فارسي كتاب در سال 

آخرين گاه است آ نشرناشر كتاب . مي رسد  1392به سال ) چاپ هفتم (ن چاپ آ
  . نسخه شمارگان است  1100داراي  چاپ
وان و بي حاشيه اي دارد و خواننده به خوبي با ان ارتباط برقرار مي رجايي نثر ر     
  . مدنظر داشت  اثراما در مجموع مالحظات زير را بايد درباره ي نسخه فارسي . كند 

فهم نظريه مترجم در هيچ جاي كتاب توضيح نداده است كه چرا عنوان اصلي كه -1
عنوان مترجم فارسي دقيق و  .است تغيير يافته فهم نظريه هاي سياسياست به  سياسي

 وقتي مي گوييم نظريه هاي سياسي،.  متناسب با هدف و ساختار كتاب نيست
گرانيگاه اثر و موضوع به افرادي است كه نظريه ي سياسي ارايه داده اند يا تمركز بر 

 تطبيقيتمايز يا تفاوت نظريه هاست كه خود به طور ضمني بر يك كار مقايسه اي و 
را برگزيده دليل  مولف عنوان مطلق فهم نظريه سياسي اما اينكه ،لت مي كندنيز دال

اين اثر بر  يمولف چنانكه از اثار ديگر و نيز محتواي ضمن .درستي در پس پشت دارد
رادش به م .نظريه سياسي را امري واحد و تركيبي تفكيك ناپذير مي داند آيد،مي 

 ،زنپراگسبراي همين است كه ا .سياسي است فلسفهعبارت ا نوعي متناظر يا همانندي ب
از صاحب  ،دار فلسفه سياسي كالسيك استشتراوس را كه به طرزي افراطي طرفا

نظران برجسته ي نظريه سياسي دانسته و تا حدودي كار خود را نزديك به اثر معروف 
ز اگرچه در طول كتاب ناسپراگ) 29:  1392(مي داند  ؟او فلسفه سياسي چيست

لي ، ماكياوابز ، آراي فيلسوفان سياسي مانند هادات و شواهدي زيادي از درون استن
اين يا ان  مصداقاما هرگز به صورت  آوردمي . . . الك ، برك ، روسو ، افالطون و 

  . يت نمي بخشد نمي كند يا كتاب و اثري را محور فيلسوف را مطرح
س منطق ساختار كه براسانويسنده مقيد به ساختار كتاب خويش است و اين      

اين . ف يك كار واحد به نام نظريه سياسي هستند دروني طراحي شده مراحل مختل
نام برده و  سياسينظريه هاي درست است كه مولف در جاي جاي كتاب از عبارت 

ست  نظريه ها »آنبايد نتيجه گرفت كه كتاب در پي توضيح  آنهاياد كرده است اما از 
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ا اين جهت گيري طراحي شده تا دفاعي تبييني از حيثيت يكپارچه بلكه ساختار اثر ب
رويكرد نظريه ي سياسي است كه نويسنده را به سوي . نظريه سياسي تدارك كند 

تخاب عنوان فارسي نه تبيين نظريه در مقابل علم سياست سوق مي دهد بنابراين ان
 اصليفهم منطق دروني اثر  خواننده را نيز از ،با متن و ساختار اثر نيست تنها همخوان
رسد كه چرا فقط اين افراد پرداخته شده است پاگر خواننده اي احتماال ب .دور مي كند

  . نشان دهنده عدم فهم هدف نويسنده است 
  
  گيري  نتيجه.9

براساس اينكه . نمي تواند شناخت باشد  آنسياست در نهايت عمل است و هدف 
 آمدهمسئوليت جامعه بر عهده ي سياست  سياست عمل است ما مي فهميم كه چرا

ك ردبر ز به اين وفادار است ، يعني نكتاب اسپريگ) 17و16:  1384فروند، (است 
مسئوليت  آننظريه سياسي در واقع فهم  .دوستي از سرشت سياست بنا شده است

 responseاست كه مسئوليت اگرچه از سوال بر مي ايد و كلمه ي التين ان از پاسخ 
به يك واقعيت باز مي گردند و ان اينكه سياست عمل  هر دوده است اما مشتق ش

فهم  .است و براي همين است كه مسئوليت اداره ي جامعه به ان واگذار شده است
  . مسئوليت اداره ي جامعه است كه به تدوين نظريه سياسي مي انجامد 

جاي تدوين فلسفه و حاصل از فهم امروزي است كه به  آگاهانهاسپراگز به صورت    
اشتراوس فلسفه ي سياسي كالسيك كه در  ؛ي سياسي به نظريه سياسي مي پردازد

:  1373اشتراوس ، (سخن از طراحي بهترين نظام سياسي است  ،است بدان پايبند 
پرتو امكانات در از ذهن و عقل است و البته  برآمدهنظام سياسي به نوعي )  142

ز ديگر اما نظريه سياسي در خوانش اسپراگن.  طراحي و تدوين شده است طبيعت
 چونان سياسي رمندارد بلكه به ا )مدينه فاضله(دغدغه تاسيس بهترين نظام سياسي 

ساختار  آنطبيعي است كه در اينجا .حقيقتي در نسبت با زندگي انساني مي پردازد 
وليت انسان است كه در پرتو مسئ آناصالت با زندگي و معناداري  .مدينه اصالت ندارد

  . هم موضوعيت پيدا مي كند 
. براي امروز ما مفيد وضروري است  اسپريگنز كاربرد كتاب فهم نظريه سياسي     

به بحران هاي ناشي از نظم سياسي و زندگي  آن مي توانزير با مطالعه ي دقيق 
  . ود سياسي در ايران پي برد ، بحران ها را به درستي تشخيص داد و به دنبال راه حل ب
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  نوشت پي
مترجم در هيچ جاي كتاب توضيح نداده است كه چرا عنوان را به فهم نظريه هاي سياسي  .1

  در قالب جمع تغيير داده است
را چنـين   relationدر زبان فرنگي نيز مي توان كلمه هاي مترادف يـا نزديـك بـه معنـاي      .2

) نسـبت دادن  ( referring )تعلـق داشـتن   ( belong) وصل كردن( connectionفهرست كرد 
kinship  ، خويشاونديproportion   نسبت ، تناسـبattribute )   ويژگـي ، نسـبت دادن"(" 

bind ) و ) پيوند دادنattachment    پيوست كردن ، ضميمه كردن ، در اين كلمـات انگليسـي
  .نيز رابطه ي صريح و ضمني وجود دارد
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