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آنارشیسم

ام جنبش آنارشیستی در قرون هجدهم و نوزدهم در نمایندگانی مانند ویلی•
رن حاضر، گادوین، اشتیرنر آلمانی، باکونین روسی و پرودن فرانسوی  و در ق
ا سیاست بیشتر در جنبش های مدافع صلح یا طرفداران حفظ محیط زیست ی

7ص .های سبز جلوه گر شده است
ت فقط به گرچه آنارشیسم مخالف سرسخت هرگونه حکومتی است، این مخالف•

7ص . جکومت محدود نمی شود
رافیدان آنارشیست مهمی مانند کروپتکین روسی که خود یک کاشف و جغ•

ن سهیم برجسته قرن نوزدهم بود، در گرایش به تکامل علمی شایع در این قر
8ص . بود

رد که آنارشیسم مخالف تحکم و اجبار اعمال قدرت است و حال باید اضافه ک•
ویلیام گادوین9ص .ترفع شرارت یا دفع تجاوز  برای حفظ اجتماعات آنارشیستی الزم اس



آنارشیسم

شدتهگفچنانچهوپذیرندامکاناموراینهمهکهاستمعتقدآنارشیسم•
بریمتکهایگروهواحزابیاطلبیصلحیازیستمحیطحافظمجامع

هکاروپاییکشورهایدرتجربیهایجمعیتهمچنینوسبزسیاست
هایآموزهگسترشنوعیدهد،میراهاییتجربهچنیناجازهوضعیتشان
10ص.کنندمیتمرینراآنارشیستی

حالعیندروشودمیتصورشادیمایهکارآنارشیستیجامعهدر•
رواینازد،سازنمنتفیانسانبرراکارتحکمکهآنندپیدرهاآنارشسیت

11ص.باشدآزادیوعالقهرویازبایدکارانتخابکهمعتقدند

اشتیرنر



سه نظریه غالب در حوزه آنارشیسم

واستستاییروصنایعوکشاورزیاقتصادنظریه،اینتوجهکانون.کمونیستیآنارشیسم(الف•
دسترسردوافرادعمومینیازهایرفعخوساتارحالعیندروطبیعتبهبازگشتنوعیمدافع
راحتیاطااینولینیستصنعتمخالفکمونیستیآنارشیسم.استهمگانبرایکاالبودن

زیستحیطموطبیعتنابودیبهصنعتیهایپیشرفتکهدهدمیقرارخودهایبرنامهسرلوحه
13ص.نشودمنجر

چشمصنعتیهایپیشرفتازلزومااولگونهخالفبرنظریهاین.سندیکالیستیآنارشیسم(ب•
وسانانهایمشقتکاهشجهتدرالزمامریراصنعتیجامعهامکاناتبلکهکندنمیپوشی

13ص.داندمینیزآدمیتوانووریبهرهافزایش
بنیادقبلی،نهگودوبرخالفنامش،بهتوجهباآنارشیستیآموزهاین.فردگرایانهآنارشیسم(ج•

واستیجمعهایمالکیتمخالفوشخصیمالکیتباموافقداده،قرارآدمیفردیتبرراخود
.استنزدیکراستلیبرالیسمبهترتیببدین



آنارشیسم

پاریس1968مهحوادثازقبلسالششیعنی1962سالبرایوودکاککهآماریاساسبر•
هنرمندانعالمان،معلمان،دانشجویان،میانازآنارشیسمهواداراندرصد85ازبیشدهدمیارائه

16ص.دادندمیتشکیلدهقانانوکراگرانراآنهاازدرصد15تنهاوبودندمشابهاقشارو



لیبرالیسم

سیاسی-فیفلسهایآموزهترینقدیمیوشایعترینازیکیلیبرالیسم•
برمبنیتاسایفلسفهلیبرالیسمسیاسی،قاموسدراستحاضرعصر

.استتهنهفدینیاصالحهمچنینورنسانسدرکهآزادیاصلبهاعتقاد
17ص

که(لیبرال)liberalوآموزهعنوانبه(لیبرالیسم)liberalismواژگان•
التینlibretehواژهازاستخواهیآزادیبهمعتقدفردمنظور

17ص.اندیافتهاشتقاق
–اجتماعیعلومدرهاآموزهومقاهیمازهاقرائتکثرتپذیرشبا•

سنتابحاضرعصروجدیدقروندرلیبرالیسممیانتوانمیانسانی،
نمیالحعیندراماساخت؛برقرارپیوندباستانیوناندرآزادیخواهی

دومیان«همانیاین»بهوانگاشتنادیدهراآنمفهومیتحولتوان
.دادحکمجدیدوقدیمدورهدرمفهوم



لیبرالیسم

باکهکمیمحارتباطبهتوجهبا)لیبرالیسممیانتمیزدرمشکلتمامی•
چهارچوبدرباستانیوناندرازادیخواهیسنتیا(داردمدرنیسم

19ص.نیستغربسیاسیهایاندیشه
کهاستدیتفرعنصرغیبتوفردخودداردتاکیدآنبرلیبرالیسمانچه•

20ص.گیردمیقرارتعویضوقابلغیرجایگاهیومقامدر
تقسیمتعدمسیافتهرشدآندرکهایجامعهفضایبهتوجهبالیبرالیسم•

کاملیتوتجربیلیبرالیسم،هایکجملهاز.شودمیدیگریایبندی
21ص.کندمیجدافرانسویعقلیلیبرالیسمازراانگلیسی

مفهومبهخودبنیادیموجودیهمچون«فرد»پایهدوبر،عقالنیلیبرالیسم•
.استواراست«عقل»و(...قومییامدنی)گروهوجمعبهطبیعیناوابسته

22ص



لیبرالیسم

وان طرفداران لیبرالیسم الزاما رابطه این همانی با روشنگری ندارد، یعنی نمی ت•
23ص. روشنگری را عموما لیبرال و حداقل  به مفهوم وسیع کلمه دانست

عمومیولیکهایویژگیپذیرشلیبرالیسم،شناسانهانسانجنبهازمنظور•
درنهادینیکاصلپذیرش.استانساننیازینیکونهادینیکمانند
بهمجهزفرداستمعلومکجاازمعتقدندکهاستمخالفانیدعویبهپاسخ

25ص.نپردازدشرارتبهتعقلنیروی
حوزهیاحداقلدولتمواردهمچونمدارااصللیبرالیسمهایآموزهدر•

27ص.استبرخورداربسیاریقربوارجازلیبرالهافرددرخصوصی،
عی این آموزه یک اصل انکارناپذیر در لیبرالیسم است  و تمام سفرد و فردیت •

27ص . بر حفظ آزادی فرد است



لیبرالیسم

توزیعوولیدتمسالهومبارزاتازبرکنارسوسیالیسمنهواقتصادیدعاویازخالیدموکراسینه•
28ص.استسیاسیقدرت

اصل.تاسمتفاوتروسویاهابزمانندافرادیاجتماعیقراردادباراولزنظرمورداجتماعیقرارداد•
طبیعیالسیککنظریهقبالدردولتوجامعهبودننتاسیسیبرتاکیدیاجتماعیقراردادنظریه
30ص.استنهاددواینبودن



کثرت گرایی لیبرالیستی

کهفیفلسنگرشاینبااستایآموزه(پلورالیسم)گراییکثرت•
ایانهمتکثرساختجهان،ساختزیرادارد؛برتریوحدتبرکثرت

.است
ووراسگاناکسایاپروتاگوارسمانندیونانی،سوفسطایانتوانمی•

یاسیسگراییکثرتبهمعطوفضمنییاصریحطوربهرادیگران
بهسوفسطاییاناءآرمنطقیالزماتکهگفتبایدبهترتعبیربهیادانست،

سیاسیراییگکثرتالبتهانجامد؛مینیزسیاسیگراییکثرتازنوعی
31ص.کردیکساندموکراسیبانبایدرا
دیدگاههبمعطوفآنگلوساکسونمتفکریکاساسدربرلینآیزا•

هاارزشکهنداردلزومیدیدگاهایناساسبر.استگرایانهکثرت
نسبتگریکدیباسازگارایمنظومهشکلبهنهایتدروباشندمطلق
34ص.سازندبرقرار



کثرت گرایی لیبرالیستی

انعنوباروسمتفکرانکتابدرخودمقاالتازیکیدربرلینآیزا•
شعریازفادهاستبااو.پردازدمیمتفکرانبندیطبقهبه«روباهوخارپشت»

بسیارایچیزهروباهکهمحتوااینبایونان،کالسیکشاعرآرخیلوخوساز
هگلطون،افالمانندمتفکرانیداند؛میچیزیکتنهاخارپشتولیداندمی

ارسطو،انندماشخاصیوخارپشتبندیطبقهدررانیچهیاداستایوفسکی
ووباهر.دهدمیقرارروباهمقولهدررابالزاکوپوشکینیاگوتهمولیر،

ص.استگرایانهکثرتوگرایانهوحدتدیدگاهدوازتمثیلیخارپشت،
34

آرخیلوخوس



کثرت گرایی لیبرالیستی

منفیومثبتمفاهیمآزادی،دوگانهمفاهیمازبرلینمنظور•
نامبهمثبتآزادیازاوقاتگاهیکهاستآزادیاز
مییاد«ازآزادی»همچونمنفیآزادیازو«برآزادی»

35ص.شود
حورمعقلبپذیرندکهنبودندحاضرهارمانتیکاصوال•

37ص.استانسانوجود
یعنیآزادی،مقولهازمهممشکلدستهدوآنکهخالصه•

آزادیمثبتمفهومدرنظارتیاگرفتنخوداختیارصاحب
وسیلهبهعقلتحدیدوشدندارخدشه،یکی:آیدمیپیش
یکققتحبودنبعیددوموانسانیغرایزوهاگرایشدیگر

37ص.استافراددرمطلوبعقالنیت



کثرت گرایی لیبرالیستی

راولزجان•
نظریهارانتشازقبلتاوآمددنیابهامریکابالتیموردر1921سالدرراولز•

دانشگاهیمباحثاتچهارچوبدرشهرتیگونههیچاو،1971درعدالت
38ص.نداشت

فسیریتارائه(الف:استپرداختهمهممسالهسهبهعدالتنظریهدرراولز•
ازکانتتلقیطرزازگستردهاستفاده(باجتماعیقراردادنظریهازجدید

وبدیلرائهابرایتالشوگراییفایدهنقادی(جوخودتفسیردرعقالنیت
39ص.جایگزین

زادرگیرهایطرفهمهبایداستانصافمنزلهبهعدالتراولز،نظراز•
40ص.باشندبرخوردارالزمآزادی

فهوممیکاجتماعی،قرارداداصلاصوالوایریشهوضعیتازراولزبحث•
یکلکهبباشد،کردهداللتبیرونیحادثهیکبرکهنیستتاریخی
41ص.استمفروض



کثرت گرایی لیبرالیستی

این.ستاشدهمطرحاندیشمندانمیانمتفاوتیهایبحثراولزعدالتنظریهکتابانتشاربا•
صورتهابرماسماننداقتصادینظریاتصاحبانیاراولزمانندگرایانیجامعهازصرفامباحث
42ص.استبودهلیبرالجناحدروندرهاییواکنشایجادعاملبلکهاستنگرفته



دموکراسی

معنیبهdemosازترکیبیخودکهاستشدهگرفتهیونانیdemokratiaواژهازدموکراسی•
وسیلههبحکومتیعنیدموکراسیترتیب،اینبهاست؛کردنحکومتیعنیkrateinومردم
تمدارانسیاسواندیشمندانهایخطبهوآثاردردموکراسیمورددرتعابیرترینقدیمی.مردم
43ص.استآمدهباستانیونان

مردمکهردکتصورتوانمیسختیبهدارد،دموکراسیکلمهکهوسعتیوگستردگیهمهبا•
44ص.کننددخالتحکومتامردرمستقیمابتوانند

آرائباکهیرقابتوگرانخبههاینظامعنوانبهبیشترهادموکراسیبهنیزمتفکرانازایعده•
44ص.اندنگریستهرسندمیقدرتبهمردمی

یکیارادهولعق.هستنیزارادهبرایتوجیهیبلکهنیستشناختبرایابزارووسیلهتنهاعقل•
نیروهایو،دایندیگرهایآموزهازبسیاریودموکراسیولیبرالیسمهایآموزهدرولینیستند
45ص.روندمیشماربهیکدیگرمکمل



دموکراسی

ولیسملیبرامیانمشترکارکانازاختیار،متونازبرخیدریاارادهپس•
لیبرالیونهگدوبهرااختیاراینتوانمیکهتفاوتاینبااستدموکراتسی

45ص.نمودتقسیمآنخواهانهجمهوریو
پیشبههتوجاست،حیاتیدموکراسیعینیتحققدرکهمسائلیازیکی•

المعدردموکراسیضعفیاموفقیتبهتواندمیکهاستهاییشرط
ازنیت،عقالواجتماعمقولهدوبه،کوهنازنقلبهقبال.شودمنجربیرون
47ص.شداشارهدموکراسیهایفرضپیش

افکارارائهصورتبهشهروندانمستقیمهایدخالتهایروشازتلفیقی•
وخواهجمهوریازمناسبیترکیبنمایندگی،اصلباعمومیرایوعمومی

48ص.دهدمینشانرادموکراسی



دموکراسی

49ص.دموکراسی مشارکتی را در زیر مجموعه دموکراسی لیبرال جای داده استمک فرسون •
ادیآزوبرابررایچونعناصریازواستدموکراسینوعترینگستردهمردمیدموکراسی•

.ندکمیدفاعگزاریسیاستدرمردمبیشترچههردخالتدرهاانجمنوانتشاراتسخن،
حفظینعدراست،لیبرالومردمیدموکراسیازترکیبیکهتدبیریدموکراسیدرسرانجام•

قولهمومردمیآرائازمناسبیهایجمعبهشهروندانتشویقباشودمیسعیفردیهایآزادی
50ص.یافتدستعمومیمصلحتوخیر



دموکراسی

کیکتفیکدیگرازجدیدچپوجدیدراستدموکراسییعنیدموکراسینوعدوهلداثردر•
مانندمدافعانیوجودراجدیدراستدموکراسیدرقانونیحقوقوقانونمساله.استشده

راستناپذیاجتناباصلیکفرد،هایآزادیهدفباهایکونوزیک
نشاتخودتمشارکاصل.داردتاکیدمشارکتاصلبربیشترجدیدچپدموکراسیکهحالیدر•

فردگرایانهبرداشتمنتقدواستانساناجتماعیوجهازجدیدچپوچپاندیشهتلقیازگرفته
52ص.استآدمیاز



محافظه گرایی

54ص.یستنپیچیدگیوابهامازخالیها،آموزهدیگرهمانندنیزگراییمحافظهشرحوتعریف•
ورباچف،گکمونیستمخالفانکناردرراانگلستاندرتاچروامریکادرریگانتوانمیآیا•

55صقرارداد؟کارانمحافظهگروهدروسابقشورویکمونیستحزبکلدبیرآخرین
بهواقعیگراییافظهمحازلیبرالیسمفاصلهکهنویسدمیگراییمحافظهازلیبرالیسمتمییزدروی•

55ص.استلیبرالیسمیاسوسیالیسمفاصلهاندازههمان



محافظه گرایی

ایننظروجهزتمیترینمهمکهپردازیممیگراییمحافظهایآموزهارکانبحثبهتوضیحاینبا•
نظریهوجباانطباقینیزهموارهکهاستاجتماعی-سیاسیحوزهدربیرونیاطالقاتیاآموزه

ازبرخیبهکاری،محافظهباگراییمحافظهمیانتمیزبهتوجهبااستالزماولاما.نداردخود
ص.ختپردااندساختهملهمخودازراکاریمحافظهسنتهاینوعیبهکهگرامحافظههایچهره

56



محافظه گرایی

:عامل ریشه ای توجه می کندسه کوئینتن در بررسی از محافظه گرایی  به•
هر گرایی،سنت گرایی و مخالفت با هر تغییر، به ویژه تغییرات ناگهانی  و نیز رد آرمانش( 1•
شک گرایی سیاسی و خصومت با نظریه ( 2•
57ص. برای جامعه حالتی انداموار قایل شدن که در نقطه مقابل مکانیستی دیدن آن است( 3•



اکشات: محافظه گرایی

ن کوئنتین در زمینه شک گرایی سیاسی و مخالفت با نظریه محافظه گرایان که در سخ•
.  اکشات استبا نفوذ ترین چهره متفکر محافظه گرایی  معاصر مایکلامد، بهترین فد  و 
59ص . فلسفه سیاسی، در تجارب سیاسی ریشه دارد•

ات در دو مخالفت با نظریه و میدان ندادن به امور انتزاعی از سوی محافظه گرایی و اکش•
60ص . ه داردامر ناگسسته، یعنی در مخالفت با عقل گرایی و دفاع از سنت و تجربه ریش

سی  است، از با مطالعه سوابق اکشات دیده می شود که روش کار وی متمرکز بر مقاله نوی•
61ص .این رو برخی وی را یک مقاله نویس دانسته اند تا یک فیلسوف 

بهکاراآشتوانمیای،تودهانساننزددرآزادیبهبرابریترجیحبهاکشاتاشارهبا•
63ص.یافتدستنیزآزادیازگراییمحافظهتصور



سوسیالیسم

سوسیالیستی به زبان ساده نوعی نظریه اجتماعی است•
واریدسرمایهازبرخاستهاجتماعیکارهایوسازنقادتنهاسوسیالیسم•

هایاخهشدرآنارشیسمومارکسیسمبلکهاست،نبودهصنعتیبورژوازی
مساعیراکاشتسوسیالیسمباجهانیازبیستمونوزدهمقرندرخودمختلف

65ص.دارند
ستندجمیسودمختلفیدعاویوتفاسیرازنوزدهمقرنهایسوسیالیست•

66ص.کردندچنینبیستمقرندرکهطورهمان
تولیدبهمتمایلسامانخودکوچکجوامعبرمتکیهایشاندیشهکهفوریه•

مایلهکبالنلوئیوطنشهمازبودآناولیهمراحلدرصنعتیاکشاورزی
امردردموکراتیکایگونهبهدولتقدرتهمچنینومالیامکاناتازبود

67ص.گشتمتمایزجویدسودتعاونیاجتماعیپیشبرد



سوسیالیسم

یالیستی،سوساحزابسیاسیوحکومتیسرشتجهتازوکالنبندیتقسیمیکدرتوانمی•
وتلرهیهاینظاماستفادهجریان،اولین:کردمشاهدهبیستمقرناروپایدراصلیجریانسه

69ص.بودشدتهگفکهاهدافیبهتوجهباسوسیالیستیتبلیغاتوهااموزهبرخیازموسولینی
کشورهایردیگدرسپسوهابلشویکاستقرارازپسوشورویدر،سوسیالیستیجریاندومین•

69ص.بودشرقیاروپای
نامسومانجریعنوانبهغربیاروپایکشورهایدرمستقرسوسیالیستاحزابازبایدسرانجام•

نیزایتالیاومانآلکشوردوهیتلریوموسولینینظامتسلطازپیشکهاستیادآوریبهالزم.برد
شده،یادورهایکشسوسیالیستاحزاباماکردند،تجربهراغربیسوسیالیستیاحزابازایگونه

میایتحمشورویسویازکهکشوراینهایکمونیستباسختاختالفاتدرآلمان،ویژهبه
موسولینیوتلرهیهاینظاموسیلهبهآنهانهاییانهداموتضعیفدالیلازنیزوگرفتندقرارشدند
70ص.بودهادرگیریهمین



سوسیالیسم

بربتوانختسکهدادنشانبیستمونوزدهمقرندرآنهاینحلهوسوسیالیسموضعیتدرسیری•
ستداجماعیبهسوسیالیسماصلیهستههمچونپیوستههمبهنظریاتازایمجموعهروی

اقتصادنقددریعنیداشته؛مصروفراخودتوانبیشترینسوسیالیسمکهجاییدرحتییافت،
امررداییافتهاجتماعومشخصنظریهیکبهتواننمیآناجتماعینتایجوداریسرمایه

72ص.یافتدستهاانسانمیانبرابریمسالهبامالکیتچگونگی
میکاربهقتمشکاهشوبیشترتولیدوریبهرهبرایانسانکاروکمکبهسویکازآوریفن•

بهحتیوابزارانگاریگسترش،انسانبیگانگیخودازامکانتواندمیسو،دیگرازولیاید،
73ص.باشدداشتههمراهبهرااشتغالکاهشاقتصادیجهت



مارکسیسم

گسترهدرتاریسمتوتالیوآنارشیسمسوسیالیسم،دموکراسی،لیرالیسم،بامقایسهدرمارکسیسم•
75ص.استبرخوردارمختلفشئونازظریات،نوازادازعظیمی

و(1883-1818)مارکسمیانبایددارنداعتقاددشتبهای،عدهکهدادتوجهبایدآغازدر•
76ص.گذشتتفاوتهامارکسیستیعنیهوادارانش



:ودتقسیم بندی های متعددی برای فهم مارکس پیشنهاد شده که به دو مورد آن اشاره می ش

گریانقالبیگل،هایدئالیستیگرایشباآلمانیفلسفهیمقولهسهبهتوجهبابایدرامارکس(1•
.دادقرارعهمطالموردانگلستانداریسرمایهاقتصادسوم،مقولهوآنفرانسویسنتخاصهاروپا،

کهکندمیهادپیشنمارکستوجهوتاملموردموضوعاتازمتاثرترجیحادیگر،بندیتقسیم(2•
داریسرمایهلتحلیوتجزیهوتاریخیماتریالیسمدیالکتیکماتریالیسمگانهسههایمولفه

77ص.گیرندقرارمارکسمطالعهاصلیهایسرفصل



مارکسیسم

آغاز.رفتگقرارمارکسکمونیستیوسوسیالیستیهایگرایشپردازشخدمتدرهگلنقد•
بهبودبرخاستهدارکارخانهایخانوادهازکهانگلسدارش،سرمایهدوستبامارکسآشنایی

درآنازترمهموکارگرانالمللیبینهایفعالیتدرهاسالآندرآنها.گشتمیبر1844
وداریایهسرماقتصادنقادیواجتماعیسازماندهیچگونگیمورددرهاسوسیالیستمباحثات

78ص.بودندشدهدرگیراروپانوزدهمقرنبرحاکمگریانقالبیفضایدرنیزوبورژوازی



مارکسیسم

وهاماتابسببکهآیندمیکاربهبسیاریواژگان،مارکستاریخینظریهدر•
تحولدراصلینیرویبایدنظریهایناساسبر.اندشدهبسیاریهایپیچیدگی

سادهشکلهبراتولیدینیروهای.بدهیمتولیدینیروهایدرتغییراتبهراتاریخی
80ص.دانستمولدانسانینیروهایوتولیدابزارشاملتوانمی

میفتهگبهرهکمبچهپرافرادبهکهشدهگرفتهproleterالتینواژهپرولتاریااز•
.استدهگردیاطالقآنانبهواژهاینکارگر،نیروهایبامشابهتدلیلبهوشود
81ص

وتجزیهبهممستقیطوربهراماپرولتر،وبورژواطبقاتینبردچگونگیوماهیت•
جامعهشاهدآندنبالبهکهسازدمیمرتبطمارکسنظرازداریسرمایهتحلیل

درآثارشازگوناگونیهایبخشدرمارکس.هستیممارکسانقالبشناسی
دارهسرمایازآنانسانینیروهایوکاروسرمایهنقشوداریسرمایهجامعهمورد

84ص.استگفتهسخنکارگرو



مارکسیسم

هایانقالبدستخوششدمیتصورکهگونهآنداریسرمایههاینظامچراکهاینتبیینوظیفه•
نظامهمینیینتبباسرانجامورسیدمارکساخالفبهنظریمسئولیتیهیچنگشتندکارگری

83ص.کردوهجلمارکسیستییگونهبهامپریالیستینظریاتسرمایه،تحوالتوداریسرمایه



از مارکس تا لنین

جوامعدرنقالبابهمنجربحرانگرودرسوسیالیستیانقالبوقایعکهشدگفته•
اثربرمعجواایندرانحرافپیدایشنیزوشدداریسرمایهصنعتییپشرفته

ایگونهبهبود؛افراطیتولیدوجودوتولیدینیروهایوابزاردروقفهبیتحول
85ص.شدمنجردارانسرمایهسودوکارگرانبیشترچههراستثماربهکه

مقالهازخیبربهپاسخدرومارکستاریخیماتریالیسمتوضیحیدرپلخانف•
سرزمیننایهایمارکسیستعلیهحملهدرروسلیبرالنارودیستیککههایی
اندرکهانگاشت1895سالدرراتاریخمونیستینظرتکاملکتاببودنوشته

شرحکناردرراآلمانیهایایدئالیستوتخیلیسوسیالیسمپرئدازاننظریهنقد
86ص.بودآوردهمارکسنظریات



مارکسیسم

زاتفسیریبود،ایلیچوالدیمیراشاصلینامکه(1924-1870)لنین•
تفاسیرلبغاهایجریانازیکیبهبعدبهآنازکهکرد،بیانمارکیسسم

قدرتگرفتندستبهبرایهابلشویکرهبریباوشدتبدیلمارکسیستی
قرنیاعتقاد-سیاسیتاریخدرموثرعواملازروسیه،پهناورسرزمیندر

88ص.گردیدبیستم
مارکسیستپردازاننظریه1960دههدرکهاستاشارهبهالزمجاهمین•

یماندگعقببرایتاکردندمهمیایدئولوژیکیهایتالششوروی،
89ص.بیابندرامناسبیهایحلراهسومجهانکشورهای



مارکسیسم

مانندمانده،قبعشرایطباکشورهاییبهپیشرفتداریسرمایهجوامعازانقالبجغرافیایتغییر•
وسیالیستیسانقالبیککیفیتوچگونگیبهمربوطنظریاتدرمهمیتحولسببروسیه،
90ص.گردید

آستانهدرتنها1905قیامدرویژهبهروسیه،درانقالبیهیایفعالیتوجودبا،تروتسکیلئون•
ثبیتتدررامهمیوکلیدیهاینقشآن،ازپسوپیوستلنینجناحبهبلشویکیانقالب

97ص.شددارعهدهشورویروسیهدرکمونیستینظاموهابلشویکحکومت



مارکسیسم

داخلدریولبود،سازانگیزهچینانقالبدرمائوبرای،تروتسکینظریهبعدها•
بودندمایلاستالینجملهازرهبرانازگروهیدرگرفتهقدرتجنگدروشوروی

93ص.دهندنشانلنینیسممسائلازانحرافیراآن
انقالبیهنظریبامخالفتدر،استالینبهمعروفویساریونویچف(یوسف)ژوزف•

دهدنشانتواندبتاآوردعملبهتفسیریلنینداریسرمایهناموزونتکاملازپیگیر
94ص.استپذیرامکانکشوریکدرسوسیالیسمکه

پسیستی،استالینالعادهفوقشخصیتکیشوخشنهایسیاستازگذروجودبا•
ادهایانتق.بودپیونددراستالیننامباروسیمارکسیسمهمچنانوی،مرگاز

کمونیستحزببیستمکنگرهدررسمیدولتمردیمنزلهبهاستالین،ازخروشچف
ونهمچخروشچفجانشینبرایرااستالیندورانکهاینازنتوانستشوروی

95ص.آوردعملبهممانعتسازدگرجلوهروسیمارکسیسمازنهادی



مارکسیسم در غرب معاصر

درراخودهایلیتفعابیشترینبودند،غربیاروپایدرکمونیسمدارداعیهکهمارکسیستیاحزاب•
وکراتیکدم-اومانیستیهایسئتبهتوجهبااحزاباین.داشتندایتالیاوفرانسهکشورهای

وگریانقالبیابلمقنقطهگرایشکهدشتندپارلمانتاریستیهایرقابتبهگرایش،غربیاروپای
.بوداستالینشکلدرخصوصبهشوروینظامخشنوجوهازانتقادوپرولتاریادیکتاتورینفی
97ص



مارکسیسم

رانسهفکمونیستحزبعضوآلتوسرلویی•
ندانچاشگرایانهساختنظریاتولیبود،

آنحزب،ایناجتماعی-سیاسیدعاویبا
مبارزاتوفرانسهجامعهتابوتبدرهم

99ص.نداشتمناسبتیدانشجویی
نفیدرآلتوسراندیشهدترمینیستیجنبه•

از.تاسنهفتهانسانگراییارادهوعاملیت
ازهابندیتقسیمبرخیدرروهمین

راریآلتوسمارکسیسممعاصر،مارکسیسم
ص.اندهنامیدنیزاومانیستیضدمارکسیسم

100



آنتونیو گرامشی

101ص .اندیشمند کمونیست ایتالیایی در ساردینی به دنیا آمد( 1937-1891)گرامشی •
(عین)ابژه-یرکارپذراآنصرفاوباشدداشتهبیشتریتوجه(ذهن)سوژهبهداشتسعیگرامشی•

چیدگیپیاجتماع،عمومیحیاتباسوژگیاینارتباط.نداندتولیدیمناسباتچهارچوبدر
درروبناوابنزیرانعطافقابلغیروسویهیکبرداشتازمتفاوتکهآوردمیوجودبهراهایی

101ص.بودمارکسیستیمتعارفاندیشه



بدبینیبهفورتفرانکمکتباولنسلمانندیکبارهفرهنگیهاینهادکارکردتحلیلدرگرامشی•
102ص.قراردهدهژمونیضدریزیبرنامهجهتدرراتحلیلاینکهاستمایلوی.گرایدنمی



لوکاچگئورگ 

ودبیانقدویژهبهمختلفی،هایزمینهدروی.بودمجارستانیفیلسوف(1971-1885)لوکاچ•
102ص.دداربسیارشهرتطبقاتیواجتماعیتحلیلنیزومارکسیستیشناسیزیبایی

.استطبقاتیآگاهیوتاریخنگاشتراآن1922درکهلوکاچاثرمشهورترینتردیدبدوناما•
آثاربهردمواینبرایودادارائهطبقاتیاگاهیوطبقهمانندمفاهیمازهگلیدیدگاهیآندروی

103ص.دادزیادیاهمیتمارکسجوانیدوران



مارکسیسم

مانندیاندیشمندانوفرانکفورتمکتبدرمارکسیسمآثاروهاگرایشترینمهمازیکی•
102ص.استنهفتههابرماسومارکوزه

-سیاسیایهفعالیتنبودنمناسبجملهازدالیلیبهآمریکاییمارکسیسمسرشناسهایچهره•
ازریداسرمایهمسلطکشورهمچونآمریکانقشوسویکازهامارکسیستبرایاجتماعی

قبیلازیمباحثباانارتباطوداریسرمایهنظامداخلیمناسباتبهمعطوفعمدتاسوفدیگر
پلونباراپلمانندافرادیبهتوانمیمیاناینازکهاستوابستگیوسومجهانوتوسعه

105ص.کرداشارهسوییزی



مکتب فرانکفورت

ستشکاولجهانیجنگدرآلمانکهنهادحیاتعرصهبهپاحالیدرفرانکفورتمکتب•
106ص.بوددادهوایمارمعروفجمهوریبهراخودجایکشوراینامپراطورینظاموخحورده

یکفرزند،وایلفیلکسازمکتباینپژوهشگرانوشارحانفرانکفورت،مکتبگیریشکلدر•
107ص.برندمینامآرژانتینتبارآلمانیبازرگان



مکتب فرانکفورت

یهودیهایخانوادهازآنهاعموماکهشودمیگرفتهنتیجهاولیهاعضایزندگینامههایبررسیبا•
اهمیتپررخودیهودیمنشانبودندمایلموسسهاعضایچند،هربودند،باالتریامتوسططبقه
اینرد.بودیهودمسالهکتابدرمارکسهمانندیهودیت–موضوعبهآناننگرش.دهندجلوه

کهنبودرحاضودانستمیبورژوازیوداریسرمایهمسالهازتابعیرایهودمسالهمارکسکتاب
108ص.بدهدآنبهمستقلینقش



مکتب فرانکفورت

جامعهازراخودنقادیهایازتوجهیقابلبخشوبر،هایاندیشهجهتدرفرانکفورتمکتب•
روشوویسمپوزیتیهمراانتقادهااینمحوروبودکردهمعطوفابزاریعقالنیتبهصنعتیمدرن
109ص.دادقراراثباتییاپوزیتیویستیهای



و آدورنوهورکهایمر :مکتب فرانکفورت

.هستنداولمرحلهدوطیفرانکفورتمکتبهایچهرهترینمهمازآدورنو،وهورکهایمر•
زماندر.گرفتعهدهبرراموسسهریاسترسما،1931سالدرگرونبرگازپسهورکهایمر

اعضایهایدلمشغولیازیکیهموارهپسآنازوگرفتشدتپوزیتیویسمبرنقدمدیریتش
110ص.شدمکتب

بهموضوع،یناوبودابزاریعقالنیتبرندهپیشفرانکفورت،مکتبدیدگاهازپوزیتیویسم•
110ص.گرفتمیقراراعضادیگروآدورنووهورکهایمرانتقادموردشدت



مکتب فرانکفورت

مباحثیهماندخاصیشرایطتحتهاتودهپذیرینفوذوشدنایتودهگرودرفاشیستیاستعداد•
«فرهنگتصنع»یعنیانفعال،وفعلاینخاصوجهبهفقطاماآمده،توتالیتاریسمدرکهاست
112ص.شودمیاشاره



مکتب فرانکفورت

مکتبچپشاخهدرنفوذبافردیعنوانبه(1979-1898)مارکوزههربرت•
113ص.یافتبسیارشهرتفرانکفورت

منافعسیسیاتظاهررانازیسممارکسیسم،عمومیروایتباانطباقدرابتدا،دروی•
داریسرمایهاقتصادمحوریتبابورژوازیجامعهمرحلهآخریننمایندهوبورژازی

113ص.دانستمی
.استهگلیانسپسوهگلازمارکوزهتفاسیرحاوی،انقالبوخردکتاب•
ناسیونالوفاشیسمرابطهنفیبهمارکوزهانقالب،وخردکتابپایانیبخشدر•

گراییعقلپیشروهایایدهبههگل،وینظربه.پردازدمیهگلیسمباسوسیالیسم
114ص.بودمعتقدغرب

تمایلکهداشتراچیزیآندغدغههمچنانانقالب،وخردازپسمارکوزه•
115ص.نامیدمیتوتالیتاریسمبهعصرحاضر



مکتب فرانکفورت

کهشدگفتهرپیشتنبود،مارکوزهخاصفرانکفورتمکتبچهارچوبدرروانشناسیازاستفاده•
انسانممارکسیسازملهموروانشناسییزاویهازکهبودکسیترینمهم،فروم(اریک)اریش

ویژههباعتراضی،هایجنبشمیاندرمارکوزهنفوذامابودورزیدهمبادرتمهماینبهگرایانه
116ص.دادمتفاوتیاهمیتودامنهویکتاببهدانشجویی،



مکتب فرانفکورت

یز در منافع این مساله از یک سو دلیل باروری کار و ترقی سطح زندگی است که کارگراتن را ن•
117ص .حاصل از آن سهیم ساخه و از دیگر سو نپذیرفتن خطر سوسیالیسم آرمانشهری است



مکتب فرانکفورت

جنبشمیانوی،نفوذواستبوروژاییتمدنمنتقدانترینجدیازمارکوزه•
هایآمیزهبهتوجهباپاریس،1968مهویژهبههفتاد،دههاعتراضیهای

119ص.شودمیروشناشفکری
نو،آدوروهورکهایمرویژهبهاول،نسلفرهنگبدبینیدورهدرهابرماس•

طرحیراممدرنیساساسدرانتقادی،اندیشهپیشبردوجودبااو.نبودسهیم
تقویتوبرجستهارتباطی،عقالنیتجهتبودالزمکهدانستمیناتمام
120ص.ودنمایستادگیابزاریعقالنیتمنفیجنبهمورددربتوانتاشود

ازخارجاینقطههیچاینکهبههابرماس،کهشودمیمشخصترتیببدین•
بتواندوشدباداشتهوجودفرهنگییااجتماعیتاریخی،هایمناسبتوروابط
ارزشازخالیمعرفتوعلم.ندارداعتقادکند،تضمینراشناختعینیت
121ص.نیستپذیرامکانداوری



مکتب فرانکفورت

نبشجدرعلمی،معرفتسومساحتازهابرماسآزادیخواهانهتفسیرجملهازوانتقادینظریه•
برابرکوزهمارنفوذباراتاثیرایننبایدچندهرشد،واقعموثردانشجوییجملهازاعتراضیهای

123ص.دانست
بروز.هددبروزمجالخودفکریضدهایگرایشبهنبایددانشجوییجنبشهابرماسنظراراما•

عملکهداشتواراآنانوشددانشجوییجنبشدلدرهاییخشونتبهمنجرهاگرایشهمین
124ص.بدارندپاسعملبرایرا



فمینیسم

برآنایهگونهوتفاسیرتمامیاصلیوجهکهاستایآموزهفمینیسم•
وهستندبعیضتگرفتارجنسیتشان،دلیلبهزنانکهاستاستوارباوراین
125ص.شوداقداموضعیتاینتغییربایاستالزملذا

ورجمهپنجمکتابدرزنانمورددرافالطونموضعبهتریناحتماال•
126ص.پذیردمیراپاسدارمردوزنبرابریویکهجاآنیعیاست،

آنارسیفترجمه)زنانانقیادنامبهمیلاستوارتجانرسالهبایداحتماال•
رسالهازپسدوسالیعنی1869سالبهکهرا(زنانکردنکنیزک

نوزدهمرنقفمینیستیاثرترینمهمشدنگاشه«آزادیبابدر»معروفش
127ص.آوردشماربه



فمینیسم

مهمهایآموزهباراینیسمفمواقعدرمارکسیسم،وسوسیالیسملیبرالیسم،ترکیباتبافمینیسمانواع•
موردنیزتجنسیصرفیانژادزاویهازرافمینیسم.کندمیلحاظاقتصادیاجتماعی،-سیاسی

128ص.دادقرارتامل
یاناپذیربرگشتونحبهمقوالتازیکیدرفمینیستیکیافمینیسمحتماکهکردتصورنباید•

129ص.گیردمیجاانعطافیقابلغیر
ومدموجسازیزمینهدرمادی،وانسانیحدازبیشمشکالتوجودبادومجهانیجنگوقوع•

.شدواقعموثرفمینیستی



فمینیسم

واطالعاتباهمراهرامارکسیستیبااگزیستانسیالیستیهایآموزهازترکیبیکهبوواردوسیمون•
ترینگستردهازیکی1929سالبهشدموفقبود،گرفتهخدمتبهشناسانهروانهایآگاهی

131ص.آوردوجودبهرافمینیستیآثارموثرترینومطالعات
انسانیکیفیاتدهیشکلوظیفهوتوانبرایکهاهمیتیواگزیستانسیالیسممبانیبادوبووارنظر•

131ص.بودهماهنگاستقایل



فمینیسم

برابرییازنانرایبحثبهیعنیخود،اهدافازتوجهیقابلبخشبهعمالفمینیسمدوم،موجدر•
132ص.یافتدستاجتماعیحیاتوجوهازبسیاریدرمردوزنحقوق

عیض جنسی در از دیگر فمینیست ها، یکی از آثار خود را به کشف و بررسی عالیم تبآندره میشل •
.  قلمروهای جامعه، به ویژه در محیط های علمی و کتاب های درسی اختصاص داده است



فمینیسم

کهپردازدیمموضوعاینبهزنانعلیهجنگکنندهتحریککتابدرفمینیست،دیگر،فرنچ•
نزدستیزیراثباتبرایایجانبههمهجنگبهمردان،خدمتدرموسساتونهادهاچگونه

133ص.اندپرداخته



فمینیسم

جامعهیگیرشکلدر.استخصوصیحریممقولهها،فمینیستعالقهموردهایزمینهازیکی•
شود،میرادافشخصیهایحیطهبهقدرتمستقیمدسترسیازمانعکهمدنیجامعهمفهومجدید،

134ص.گشتبرخورداربسیاریاهمیتاز



فمینیسم

وهاآموزهبهبخشیشکلدراجماعبهمعطوفتواندرهمچنانفمینیسم•
شکلبهفمینیستیمطلوبجوامعیااهدافکهجاییدرویژهبهخوداهداف

.استجدیمشکالتدچارشوند،میطرح«ایجابی»
ایتالیاییوفمعرخبرنگارونویسندهفاالچی،اوریاناکهبودمشکالتهمینشاید•

دنیا،فمختلنقاطدرزناندنیایدربسیارگذاروگشتازپسکهداشتوارا
راهنانزجاهیچدر«پیشرفتیااستقالل»شعارهایورایکهبگیردنتیجه

135ص.اندندادهتشخیصراحقیقینیکبختی



توتالیتاریانیسم

اشیستفرهبرموسولینیبنیتو.استشدهگرفتهtotalitarioواژهازوالتینریشهتوتالیتاریانیسم•
باخودسیاسیمخالفانتهدیددرو1925سالبهنطقیدر1945-1922سالهاییفاصلهدرایتالیا

ردموادرواژهاینانازپسونمودمعاصرسیاسیواژگانحیاتواردراآنواژهاینازاستفاده
یازندگیtotalبترکیدرفاشیستفیلسوفجنتیلهجملهازرفت،کاربهمتعدتدیوگسترده

137ص.نموداستفادهآنازرازندگیکلومطلقهمان



توتالیتاریانیسم

دروشدحاکمالیاایتبرموسولینیمسلطقدرتوسیلهبهکهاستحکومتیآموزهفاشیسم،ازمنظور
دستهوگروهمعنایکهایتالیاییfascioواژهازفاشیسم.آورددوام1945تا1922هایسالفاصله

.شودمیاطالقهمرومامپراطورانعصایوچوبدستیبهکنایهبهواستشدهگرفتهدهدمیرا
بودهآنهاعملیوانتازبیشترشانفراگیریمیلفاشیسمونازیسمجنبشوآموزهدوشایدبنابراین

ظرایفازیبرخبهاستالزمتوتالیتاریانیسم،اموزهباآنهانسبتوآموزهدواینمطالعهدر.است
139ص.کردتوجهشدهمطرحابهاماتوبحثی



توتالیتاریانیسم

ازناشیتحوالتدنبالبهآلمان،وایتالیاکشورهایدرنازیسموفاشیسم•
ردآنهاازکوچکتریهاینمونهالبته.سربرداشتنداولجهانیجنگ

حتیایفرانکواسپانیاحدیتاوروماینجملهازشرقی،اروپایکشورهای
ونبدولیهستیم،شاهددوم،جهانیجنگآستانهدرآسیاشرقدرژاپن

خودبهاراصلیهایگونهوتربرجستهشکلنازیسم،وفاشیسمتردید
122ص.انددادهاختصاص

رسید،چاپبه1932درایتالیاالمعارفدایرهدرکهایمقالهدرموسولینی•
122ص.دهدمیتوضیحرافاشیستیاصول



توتالیتاریانیسم

تلقیجهانییماهیتدارایاشایتالیاییخاستگاهبابوده،آزادیمظهرموسولینی،نظرازفاشیسم•
فرسودههاینظامبرایمناسبیجایگیزینفاشیسماروپاییکموسولینی،نظراز.گرددمی

163ص.استانتخاباتیهاینظامبرمتکیدموکراتیک-لیبرال
پیشولیبودند،منازیسوفاشیسمرهبرانرسمیآثار،هیتلرمننبردوموسولینیفاشیسمکتابدو•

واشیستیفهایآموزهمدافعمستقیمغیریامستقیمآثاروآراءازبرخیاثر،دواینپیدایشاز
144ص.بودندنازیستی

وفاشیسمهکبوداینشد،چپجناحازهاییبخشتوجهموردکههاییتحلیلترینسادهازیکی•
وکارگریهایجنبشپیروزیازممانعتهدفباکهانددارانهسرمایهترفندینازیسم

145ص.اندیافتهوجودسوسیالیستی



توتالیتاریانیسم

-لیبرالجوامعمبانیازبرخیانداختنخطبهونازیسموفاشیسمهایجنبشدرمطرحخشونت•
146ص.کنندتحلیلرافاشیسمپدیدهآنهاکهشدهسببدموکرات



توتالیتاریانیسم

عضوابتدادراو.رداختپفاشیسمپدیدهتحلیلبهکهبودکسانینخستینازاتریشیاشپربرمانس•
ازتاثیردریزنحدیتاومسکومحتاکماتبهانتقاددرهابعدولیبود،کشورشکمونیستحزب
سعیساقیانودراشکیقطرهنامبهخودبزرگرماندروی.گرفتکنارهحزباینازکستلر

ازوکندمیحسراهیتلرونازیسمخطرسویکازکهدهدنشانراکمونیستیفردوضعیتکرد
147ص.ندکحفظاستالینوکونیستحزببهراخودپیشیناعتقاداتتواندنمیسودیگر



توتالیتاریانیسم

ازدیگرروهیگبلکهنیست،روانشناسانهموضعازنازیسموفاشیسمبررسیتنهااشپربراثر•
توضیحراشیسمفاگیریشکلچگونگیدیدگاهاینازاستفادهباکردندسعینیزپژوهشگران

147ص.دهند



توتالیتاریانیسم

ساختگرامارکسیستیککهپوالنزاستفسیرتافرانکفورتمکتبعضوعنوانبهنویمانتفسیراز•
ساختباشتربیبلکهروانشناسیدیدگاهازنهفاشیسمونازیسمیعنینیست،چندانیراهبود

148ص.شوندمیتحلیلاقتصادی
فاشیسملوکاچ،شاگردانازو1973درمجاراخراجیکمونیستوایدامیهالیپوالنزاس،برخالف•

149ص.ندمیارزیابیایتودهجنبشیکرا



توتالیتاریانیسم

وکندمیتلقیبحرانازداریسرمایهجامعهمفررافاشیسمچپجناحپژوهشگردیگرکوئل•
کهزمانیدرنییعدانند،میاجتماعیوسیاسیبحرانازنارضایتیتجلیرافاشیستیایدئولوژی

استسیوبودهخودحفظازناتوانآن،حامینیروهایوداریسرمایهازمتشکلحاکمههیات
149ص.رسدمینظربهامیزموفقیتهمچپهای



توتالیتاریانیسم

.داردسیاریباهمیتدموکرات-لیبرالپژوهشگرانمیانبرژنیسکی،همراهبهفردریشکرلآراء•
رکمشتفصلکهتوتالیتاریانیسمبرایویژگی5ابتداخود،اولیههایپژوهشدرفردریش
بهاقتصادبرزبحکنترلمسالهافزودنباسپسوشمردمیبراستکمونیسمونازیسمفاشیسم،

:ازعبارتندهاویژگیاینرسدمیویژگیشش
کاریزمارهبرباواحدحزبیک(الف•
وجد یک ایدئولوژی رسمی( ب•
کنترل حزب بر رسانه های همگانی( ج•
کنترل حزب بر سالح ها( د•
وجود نظام تروریستی و کنترل پلیسی( ه•
کنترل حزب بر اقتصاد( و•



توتالیتاریانیسم

مییناستالدورانکمونیسمباهیتلریهایسازمانمشابهتبهخودموردیمطالعاتدرآرنت•
مشاهدهراهاییهمانندیرهبر،دوهایویژگیوشخصیتمیانمورد،اینازفراترحتیوپردازد

152ص.کندمی



مدرنیسماندیشه سیاسی  و پست 

توجهبایدمآنارشیسهمچونتفکراتیهاینحلهازدیگربرخیهمانندمدرنیسم،پستازبحثدر•
پایهاصولربیانگروشنیبهکهایگونهبهومنسجم،یافتهسازمانچهارچوبیازسخنکهداشت

ونیستیرپذامکانباشدنزدیکودورهاینحلهدیگربااشتراکوافتراقنقاطیانحلهانای
154ص.داردآنارشیسمازترپیچیدهوضعیتیمدرنیسم،پستمیانایندر



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

مدرنتپسبهاشارهبامدرن،پستمعماریکنندگانمعرفیترینمهمازیکیهمچونجنکز،•
میدرنملیتبیشترراآنهاکهداردتاکیدحسنایهابوبودریارلیوتار،مانندمشهوریهای
155ص.نامد

ایهاب حسن



تاریخچه و ویژگی های پست مدرن

در.ندارددوجویکسانیشرح.شدبردهکاربهارتباطیچهدروزمانیچهمدرنپستواژهاینکه•
دراسپانیاییادیباونیسفدریکووسیلهبهباراولینواژهاینکهباورنداینبربرخیکهحالی
مدرنپستواژهگیریکاربهبرایتریقدیمیتاریخاماشدهاستفادهمدرنیسمادبیاتعلیه1932

ازاستفادهابویتزپانردلفنامبهآلمانیفیلسوفیکباراولیناساس،اینبر.استدستدر
جدیدهنگیفروضعیتتوصیفدربوددادهشرحنیچهکه(نهیلیسم)ایانگارانههیچوضعیت

156ص.جستسودمدرنپستاصطالحازغربی،تمدن



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

آننامیدنمدرن،پستدیدگاهازها،روایتفرااصطالح•
ورفدارانطوسیلهبهکهاستمدرنیتهازهاییویژگییاویژگی

طورهبکهفهمیادرکعلم،مانندعناوینیازمدرناندیشمندان
وعلومازفراگیروثابتهایپایهتواندمیگستردهوعمومی

نحوهوانسانجایگاههمچنینواجتماعیتحوالتدرک
157ص.دشواستفادهنمایدتضمینوتامینراخلقتبهنگرش



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

درراخوداصلیرارقکهمدرنیتهبنیادینمعرفتوشناختوسیعتر،تعبیربهیاشدهیادعقالنیت•
ص.استتمقوالازدیگربرخیباتنگاتنگارتباطدریابدمی-هیجدهمقرن-روشنگریعصر
158

شدارهاشاینازپیشدهد؟قرارمیرامقوالتیومحورهاچههاروایتفرابرابردرمدرنیسمپست•
بهوابستهنداناندیشمومتفکرانمیاندراجتماعاتوهاسرمشقدنبالمدرنیسمپستدرنبایدکه
159ص.بودآن



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

پستویژگیترینمهممختلفنظریاتبهاشارهباوآموزشیمتنیکدر،تامپسونکنت•
کند،میبندیجمعچنینرامدرنیسم

روحیباینهایساختمانجایبهوگامسالسمثلافرادیهایسبکبرتاکیدمعماریدر.1•
.استمانهاتانسبکهمچونمدرن

چونوالتیمقروشنگریمیراثعلیهواکنشیعموماکهفکریمختلفمکاتبفلسفه،در.2•
159ص.هستندعقلوعلمآوریففنقدرت،

محلیواختالفتداومعدموگانگیچندانتخاببرتاکیدوهمگراییووحدتبامخالفت.3•
کهداشتتوجهایدبالبتگراییمرکزعلیهگراییکثرتتقابلدیگرتعبیریبهوکردننگاه

ند؛شومحنیمحسوبمدرنپستگرایانکثرتالزاماولیگرایند،کثرتهمدرنپست
لیوتاروفوکومانندافرادیوسیلهبههاتئوریفراها،زبانفراها،فراروایتنقد.4•



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

ازخاصایهقرائتباسیاسیهایاولویتوروشنگرانهامپریالیسمردسیاسی،خاصجهتبه.5•
هااقلیتمسائلدادنقرارمحورومحلیادارهچندگانگی،برتاکیدمارکسیستی،یالیبرالیستی

گرایانهمجنسجنسی،جهتبهیامذهبیهایگروهزنان،ها،سیاههمچون
ساختپستیاشکنساختنمایندهترینمهمهمچوندریدا،وسیلهبهزبانشکنیساخت.6•

150ص.گرایی



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

بعضیویگرایکثرتبرتاکیدویژهبهتامپسونسیاههدردیگریهایویژگیبهتوانمی•
160ص.کرداشارهفردیکدرمستترهای«من»روانیتضادهای



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

یکاسیستامکانمنکراساسدرکهمدرنپستشناسیمعرفتپردازشدرلیوتار،فرانسواژان•
160ص.داردبسیارسهمونقشاست،معتبروواقعیبنیادین،معرفت

کاملظهورکناردرراجمعیهایرسانهنوینوضعیتهمینمشهور،مدرنپستدیگربودریار،•
161ص.کندمیذکرمدرنیسمپستاصلیویژگیدو،مصرفیجامعهیک



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

اهیانبیمارستازیکیدرنیزمدتیوکردآغازشناسیروانزمینهدرراخودمطالعاتفوکو•
بسیارایلتممجموعدروگذرانیدسوربوندرراخودفلسفیمطالعاتوی.پرداختکاربهروانی
162ص.آمیزدهمدرفلسفیهایزمینهباراخودروانیپزشکیدانشکهداشت

شناسینهدیریبهمعروفگرفتکاربهخودهایپژوهشوتحقیقاتدرفوکوکهروشیاولین•
162ص.رودمیشماربهتاریخیتفحصدرمتفاوتیشیوهکهاست

کهشدتفادهاسسخن–گفتمانازنوبتچندینتبارشناسیوشناسیدیرینههایروشازبحثدر•
163ص.استکردهمطرح(چیزها)اشیانظمکتابدررابحثاینفوکو



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

قانونیایبنبهنبایدقدرت،ماهیتتحقیقبرایفوکو،نظراز•
بهلکهبحاکم،هایایدئولوژیودولتتشکیالتیاحاکمیت

تتبعیهایشکلایجادجملهازقدرتهایعملکردوسلطه
167ص.شودتوجه

مدرنیتهنقددررادانشوقدرتدوسویهومتقابلتباطارفوکو•
معرفتیاماحکاعتبارترتیب،اینبهودهدمیقراراستفادهمورد

165ص.کشاندمیچالشبهرامدرنیتهحوزهاندیشمندان
گردیدرقدرتودانشبهنسبتویژهبهفوکو،مباحثاز•

.ودشمیاستفادهروزسیاسیمطالعاتوعلومنظریمباحث
درویستیفمینمباحثدرفوکوقدرتفیزیکخردهمثالبرای

166ص.شودمیاستفادهزنانبرمردانسلطهنقد



اندیشه سیاسی  و پست مدرنیسم

بال اشاره شد ق. هابرماس، فوکو را یک محافظه کار که منکر طرح عقالنیت مدرنیته است می خواند•
ه یک گفتمان  که هابرماس در نظریه عقل ارتباطی معتقد است که می توان طرح ناتمام مدرنیته را ب

167ص .معتبر و فراگیر بدیل ساخت



متفکران چند رگه

برخیهمچنینومقولهدوایندرویمطالبولیاست،دموکراتولیبرالمتفکریکپوپر•
اوکهردیدهگسببوی،شناسیروشاهمیتآن،ازترمهموسوسیالیستیهایگرایشوتفاسیر

168ص.ندهیمقرار...ودموکراسیلیبرالیسم،عمومیهایچهارچوبازیکیدرراحتیبهرا
چالشیکباراپژوهشگرابتداهماناز(1975-1906)آرنتهانااندیشهدربارهپژوهشی:آرنت•

جایفلسفی-سیاسیایبندیتقسیمازیکیدربراحتیتواننمیراارنت.سازدمیروبراساسی
169ص.داد

کتابهمچنینوودهباگزیستانسیالیستیصبغهدارایهلنیبرخورداریازگذشتهبشر،وضعکتاب•
171ص.استبرخورداراگزیتستاسیالیسمیمایهدستازتوتالیتاریسمهایسرچشمه



متفکران چند رگه

ارسطوجملهزاباستانیونانمتفکرانمفاهیمبهآرنتارجاعاتبهاستالزمبیشترشرحبرای•
بلکهدانستندمنیراsocialاجتماعیامریاجامعهمفهومیونانیانکهاستمعتقدآرنت.کردتوجه

172ص.داشتندتوجهشدمینامیده(polis)شهر-دولتانچهبه
اینمدرنیته،،آرنتنظربه.استسیاستآستانهبهنهادنگاممعنیبهشهر-دولتبهمنزلازعبور•

کهدهشسبب،عمومیامردراقتصادگرفتنقرار.استآمیختههمدرراهاضعیتومفاهیم
172ص.شودروشنوعیبهتبدیلسیاست

.روراندپمیخودبطندرراتوتالیتاریسمکهاستمدرننگرشنحوهوعلمهمینآرنت،نظراز•
ازهمگیرویشووایتالیاآلماندرتوتالیترهایحکومتپیدایشآرنت،دزندگانیزمانیشرایط

وفورتفرانکمکتباعضایجملهازاندیشمندانازبسیاریهمسویراآرنتکهبودندمواردی
174ص.کردندمیتوتالیتاریسمپیدایشچگونگیودالیلمتوجه



متفکران چند رگه

پیدربایدانانسمدرنیته،آثارومصائبازگریزبرای.استمدرنیتهازمحصولیتوتالیتاریسم•
چنینیپدرآزادیخواهانههایجنبشوهاانقالبحقیقینوعآرنت،نظراز.باشدآزادیتاسیس
175ص.هستندمهمیهدف

هبآزادیآنکهحالبود،شهر-دولتچارچوبدرشهروندیبرابریآزادیباستان،یوناندر•
.شودمیویآزادیموجبآفرینشدرانسانبرابریکهاستاینجدیدمفهوم



متفکران چند رگه

لستانانگمقیموتابعبعدهاکهبوداالصلیاتریشیمتفکر(1994-1903)پوپرریموندکارل•
فسلفهباطمرتبمسائلنیزو«شناسیروش»دراشگستردهآرائومطالعاتسبببهوی.گردید
177ص.گردیدبرخورداربسیاریشهرتازاجتماعیحیاتوسیاسی

نامهپایانبا1928دروئکردنامثبتویندانشگاهدرسرانجامشخصی،مطالعهمدتیازپسپوپر•
درپوپر.شدالتحصیلفارغدانشگاهایناز«تفکرروانشناسیدرروشمسالهیدرباره»نامبهای

استدادهقرارمحوراشنامهپایاندرراشناسیروانکهاینبادهدمیشرحاشنامهزندگی
178ص.برگرداندروروانشناسیازچگونه



متفکران چند رگه

:  روش شناسی پوپر•
روشملهجآنازوعلمیموضوعاتبهسیاسی-فلسفیمناقشاتازجدایپوپرکهشدگفته•

برخیودخاثرابتدایدر،پوپرآرائشارحانازمگیبریان.داشتبسیاراهتمامعلمیشناسی
ودهآوراستعلمشناسیروشدرپوپرجایگاهواهمیتدهندهنشانکهعلماهلازرامنقوالت

آغازوییروشنظریاتتوضیحبادهدمیترجیحراپوپرآراءشرحکهگرددمیمتذکرسپس
179ص.کند

اکتشافقمنطاولیهمتننگارشهنگامبهخودجوانیزماندرپوپرکهفلسفینحلهترینمهم•
برمتکیهکراجدیدپوزیتیویسمنعیخود،آراءدرکهوینحلقهبود،روبروآنبا(1934)علمی
180ص.داشتندمیعرضهبودفیزیکالیستیزبان



متفکران چند رگه

وسفیفلهاینحلهازبرخینقددرویاصلینظریاتمجموعپوپر،سیاسیاندیشهازمنظور•
.استدخوانمیبازجامعهارکانخود،آنچهتاییددراستداللوآنهاازمتاثرسیاسیهایجریان

182ص
شاه-یلسوففنظامکهرسدمینتیجهاینبهافالطون،هایاندیشهوآراءمشروحبررسیباپوپر•

تبلورشاه-وففیلسشخصدرکهکلیفرضمعرفتیککهاستاستوارگماناینبرافالطون،
یموجوداتهمچونافرادعمومآندروشودمیمنجرکلیشهریآرمانمهندسییکبهیافته،
183ص.کندمیجلوهسنجشونقدقوهفاقد



متفکران چند رگه

تاریخفلسفهرشپذیاساسبرمارکس،اموزهپیشگویانههایجنبهدربیشترمارکس،ازپوپرنقادی•
التاصفقررا،نگرشینحوهاینپوپر.استآیندهدرتحوالتسیرشناختنتیجهدرو

محکبهخیگریتاریفقرنیزوبازجامعهکتابدرگستردهطوربهونامدمی(تاریخیگری)تاریخ
184ص.زندمینقد

کلنظریاتلدلیبهآنهاکردنمحکومومارکسوافالطونسیاسیفلسفهدونقادیازپسپوپر•
کهگونهآنمعهجاتمامیتغییربرایتالشمعنیخیالی،ویکپارچهمهندسییکارائهوگرایشان

.کندیمطرحاستپذیریابطالباسازگارکهراتدریجیمهندسیروشی،جهتبهخواهند،می
185ص



متفکران چند رگه

اقتصادیی،اجتماع-سیاسیمناقشاتومنازعاتدرویطرفیبیمعنیبهبازجامعهازپوپردفاع•
توانمیوداردوجودآندرقدرتتکثرکهایبودجامعهازدفاعبلکهنبود،غربیجوامعدرمطرح
کرد؛برخورداجتماعی-سیاسیهایجریانبانقادانه

ایجملههمانی،دموکراتیکحکومتچنینازدفاعبرایتاریخدرشدهثبتبیانبهتریناحتماال•
نقدابتدایدروبازجامعهازدفاعدرآتنی،معروفسیاستمدار،پریکلسازنقلبهپوپرکهاست
مبدعاستممکناندکایعدهتنهاگرچه»:آوردمیبازجامعهکتابدرافالطونازخود

«.کنیمداوریآندربارهتوانیممیهمهماباشند،سیاستی


