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دریافت -1931/2/8 :پذیرش1938/2/22 :

چکیده
علمسیاستدانشیانتزاعی-کاربردیاستچراکهدربادیامربهدنبالمدیریت
بهترشهروجامعهبود.البتهایندانش،همبهدنبالشناختغایاتواهدافحکومت
بودوهمبهدنبالبهدستدادنابزارمناسبتحققآناهداف؛لذاهموجهکاربردی
داشتوهموجهنظری.باوجودبرجستگیوجهنظری،ایندانشماهیتااکااربردیو
مسئلهمحوراست.اینکاربردگراییکهمفهوممسلطاندیشهسیاسایدرغار اسات
بیشازهمهدرجامعهامریکااازطریاقترکیابمعاانیپیشاینوتولادمفهاومقاانون
ساالرینمودوبروزپیداکرد.درامریکادانشمندانعلمسیاساتوحتایکنشاگرانی
کهبنیادهایحقوقیوسیاسیدولتامریکاراتدوینکردهاندعناصرمهمایازریشاه
هایچهارگانهدینی،فلسفی،حقوقیآنگلوساکسونیونهادیآنرااتخاا کردناد.
آنهااینعناصررا کهعمادتادربساترجامعاهاروپاایینضا گرفتاهباوددرمنظوماه
جدیدیموسومبهقانونساالریتدوینکردند.حاکمیتقانون،پیگیریرفااهماادی
دربسترمشارکتورضایتمردمیومحوریترفاهمادیواقتصادیموجابنتاای 
مهمیشدکهابتنایدانشبربنیادهاوروشهاایتجربایودرنهایاتظهاوردانشای
کاربردی،ازپیامدهایاجتنا ناپذیرآنبود.
واژگان کلیدی:قانونساالری،حقوقالهی،حقوقطبیعی،حقوقعرفی،ایدهدولت
متوازن
.8دانشیارعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی
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مقدمه
دانش سیاستباهطاورسانتیآنچناانکاهازمتاونکالسای ودیادگاهمتفکارانباویژه
حکماینخستینآن؛چهدرحوزهتمدنیغر وبویژهیونانباستانوچهدرسایرحاوزههاای
تمدنیچونایرانبرمیآیددوچهرهاصلیداشاتهاسات.ازساویی،دانشایضارورتانااظرباه
"شناخت"بودهاساتوازساویدیگارنااظرباه "تادار ابازاروساای ".دروجاهنخسات،
مهمترین دغدغهدانشسیاسای ،شاناختغایااتحکومات،بهتارینشاک حکومات،حادود
آزادیفردواقتداردولتو ...باود.دروجاهدوم،ایانداناشباهتادار راهکارهااییبارای
تحققآناندیشههانظردارد (بشیریه8-83:8031،؛بشیریه.)03-00:8030،اگرعلمسیاسات
رادرمعنایوسیعآن،علممطالعهنظاممندغایاتقدرت،حکوماتوابازارتحقاقآنغایاات
بدانیم،دروجهدومیعنیوجهابزاریایندانش،دغدغهتولیادوتوزیاعقادرترادارداماری
کهازدلمشغولیهایهمهدولتهاونظامهایسیاسایباودهاسات (طباطباائی،)8003،اینکاه
چگونهبتوانندقدرترابهدستآورندودرمرحلهبعدآنراچگونهحفظکنند.بخشعماده
تاریخعلمسیاستبعدازشناخت،ناظربهارائهچارچو هاییبرایتصااحبوحفاظقادرت
بودهاست؛چنانچهمتونکالسی
بابکان،و...بهتکنی

اندیشهسیاسیدرایراننیزمث نامهتنسار،کارناماهاردشایر

هایحفظقدرتنظرداشتهاند.

بههرحالاینساختنظاممندقدرتاغلبدربستراندیشههااونهادهااییشاک گرفتاه
کهسنتحکمرانیرادرگذشتهجوامعشک میدهد.نگاهیبهعلمسیاستامریکاییحاکی
ازآناستکهدرجامعهامریکاایندانش،دانشیکاربردیوجزءدانشهاینسبتابرتاراسات
کهبسیاریازدانشجویانبهتحصی دراینرشتهعالقهمندهستند.فاار التحصایالنایانرشاته
درحوزههایبسیارمهمواثرگذارمشغولمیشوند.درحالیکاهدربرخایازجواماعبااوجود
گذشتههایکاربردیاینعلم؛امااکنوندانشایانتزاعایاسات،شاایدعلامسیاساتدرایاران
امروزنمونهخوبیباشد.پرسشایناستکهبنیادهاایداناشکااربردیاماروزامریکااکادام
استواینکهچراایندانشامروزهکاربردیاست؟فرضیهاینمقالهآناستکهعلمسیاسات
امریکاییازریشهتاریخیخودفاصلهنگرفتهوهمچنانبرسنتتاریخینهادیوحقوقیخود
پایمیفشردکهامروزنیازازارکاانتوساعهجامعاهامریکااییمحساو مایشاود.بارایایان
بررسی؛نگاهیبهبنیادهایعلمسیاستامریکاییونتای بهدساتآمادهازآنسانتدرعلام
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سیاستامروزامریکامیتواندبرایفهموضعیتکلیعلامسیاساتمفیادباشادوحتایشااید
بتواندبستریرابرایمقایساهبااعلامسیاساتایرانایماافاراهمکاردهوراهگشاایبرخایاز
مشکالتعلمسیاستکنونیماباشد؛چراکهعلمسیاستهرجامعهرابهبهترینوجهمیتاوان
درپرتوتحوالتتاریخیآنجامعهبررسیکرد.
محوراصلیبحثدرعلمسیاستامریکایی،قانونساالرییاامفااهیموابساتهباهآنچاون
قانون،آزادی،برابری،دموکراسیو...است.قانونساالریدرامریکااچهاارریشاهتااریخیو
فکریداردکهعلمسیاستدرآنجامعهرامیتوانتداومهمینسنتهادانسات.ریشاهدینای
آندرحقوقالهی؛ریشهفلسفیآندرایدهحقوقطبیعی؛ریشاهحقاوقیآنگلاو-ساکساونی
آندرایدهحقوقعرفیوریشهنهادیآندرایدهدولتمبتنایبارتاوازنقاوااسات.بازتاا 
عینیسنتهایهایفکرینسبتابوروکراتیا ونهاادی،خاودرادرحاوزهاقتصاادسیاسایو
سیاستگذاریعمومیبهعنوانمنطقمسلطعلمسیاستامریکایینشانمایدهاد.باهطوریکاه
علمسیاستخودرابراکثرعرصههایزندگیعمومیمردمازسیاستگذاریعمومیگرفتهتاا
کمپینها،اجرایقوانین،حوزهکسبوکارونظامآموزشیکشورتحمی کردهاست.

بنیادهای علم سیاست در امریکا
چنانچهاشارهشدنگاهیبهبنیادهایعلمسیاساتامریکاایینشاانازحاداق  چهاارریشاه
تاریخیوفکریداردکهعلمسیاستامریکاییتداومهماینسنتهاسات.ریشاهفلسافیآندر
ایدهحقوقطبیعی؛ ریشهدینیآندرحقوقالهی؛ریشهحقوقیآنگلو-ساکسونیآندرایده
حقوقعرفیوریشهنهادیآندرایدهدولاتمتاوازنیاادولاتمبتنایبارتاوازنقاوااسات.
بایتزینگردرکتا تاریخاندیشهسیاسیامریکااینریشههارابهشک دقیقکاویدهاست.


الف -ایده حقوق طبیعی

حقوقطبیعیبهعنواننخساتینمنباعاندیشاهسیاسایامریکاایی ،حاداق دوفرماولبنادی
تاریخیدارد:نخست،حقوقطبیعایکالسای ودوم،حقاوقطبیعایمادرن.حقاوقطبیعای
کالسی

توسطافالطون،ارسطو،سیسرووآکوئیناسبهواسطه حقطبیعی درقالبی

نظم

کیهانیسلسلهمراتبیتحتاقتدارقانونالهیتادوینشادهکاهانساانوطبیعاتراباهوجهای
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الهیاتیتفسیرمیکند.ازاینمسیر،حقوقطبیعیبهنظمیعینیازخیارات،غایااتوهنجارهاا
میرسدوتأکیدداردکهانسانتوانایینی بهشناختغایاتخودراداشتهواولویاتنخسات
اوبهدستدادنابزاریبراینی بهآنغایاتاست.درپرتاوایانبرداشاتازماهیاتانساان،
هدفنظمسیاسی؛تدار ابزارهاوجهتدهیجامعهبهسویحقیقتغاییوتأمینبااالترین
خیرمشتر است.البتهتنوعتواناییهایانسان،تنوعیازاشکالحکوماترابارایتحقاقآن
خیرغاییاجتنا ناپذیرمیکند.حقوقطبیعایمادرن؛قارینناامتاام هااب ،جاانال و
دیویدهیوماست.
تامس هابس:هاب بامفهوم"وضاعطبیعای"باهعناوانوضاعیماقبا سیاسای،بشادت
خودخواهانهوضداجتماعیآغازمیکند.بهزعماوانسانهاماهیتاباهخااطرتاوانبرابرشااندر
کشتنوآسیبزدنبهیکدیگروکسبتجربهبرابرند.درحاالیکاهانساانطبیعایاو؛چیازی
بیش ازی

حیوان درندهوبیوجدانوسرشارازترسکشتهشدنخشونتبارنبود.بناابراین،

"می بهمحافظتازخود"مبدلبهبنیاناندیشهسیاسیاوشد.ترسشدید،عق را(کهازدید
اوحسابگراست)وامیداردتاقوانینیبرایصلحیاقوانینطبیعایبارایتاأمینامنیاتتادوین
کند.دراینجاحقطبیعی،عدالتطبیعینیساتبلکاهصایانتازخاودازطریاققواعادصالح
است؛قوانینیکهتنهادروجوددولتمیتواندانعکاسیابد.جامعهمدنیبهعنوانابزارتحقاق
امنیتبهواسطهقرارداددوجانبهمیانافرادوحاکمیتمشتر متولدمیشود،لذادولت(یاباه
تعبیراوخدایمیرا/مصنوعدستبشرازطریققرارداداست.ازآنجاکهقانونطبیعایازحاق
صیانتازخودنشأتمیگیرد،متفکرانتالشکردهانادتااایاناصا راباااصا کالسای

-

مسیحیجایگزینکنند.لذاامنیتدوجانبهاص اساسیاندیشههااب باود(درحالیکاهامنیات
برایکالسی

هاصرفاوجهیازخیرعماومیباود).دراینجاا "زنادگی ساودمند" جاایگزین

"زندگی فضایلتمناد"مادنظرکالسای هاامایشاود.همینطاورحاکمیات(یکای،گروهای،
اکثریت) ،قدرترانهبهسببعق یافضیلتبلکهدرپرتوقراردادتصاحبمیکند.تأکیدبار
حقمطلقصیانتازخودنیزجایگزینتأکیدبروظیفاهشاد.حاقشاورش،حقایاساتبارای
اقدامنهبرضدحاکمساتمگربلکاهحقایاساتبارضادنااتوانیدولاتدراعماالحاکمیات.
سرانجاممفهومخیرعمومیافسانهایبیشنیساتودولاتمجموعاهایازافاراداساتکاهدر
شخصحاکممتمرکزشدهوهدفآنحفاظتازافاراد،دورکاردنخطاروتاأمینامنیاتو
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رفاهمادیاست (.)Beitzinger, 1972: 7
جان الک:جانال مهمترینفیلسوفانگلیسیاساتکاهاندیشاهسیاسایامریکاایی
متأثرازاوست.پدرانبنیانگاذارامریکااباویژهجفرساون،مدیساون،سااموئ وجاانآدامازو
همینطوراسنادیچونبیانیهاستقاللامریکا،قوانیناساسیانقالبیایالتی،قانوناساسایفادرال
8313وحقوقمالکیتاولیهامریکامتاثرازاوهستند؛چنانچهبرخیمتفکاراناورا"فیلساوف
امریکا"8نامیدهاند.برخالفهاب اوباتأکیدبراینکهانسانهستیای هنیاست،همخاودرا
ازمفهومماتریالیستیانسانرهاندوهمازمفهومقرونمیانیکهانساانراهساتیایمتشاک از
جمعابدانوروحمستعدنی بهغایتمیدانست.درمجموعبهزعمال ،انساانهااباهعناوان
هستیهای هنیفاار ازایادههاای اتایبایادبرابارتلقایشاوند.ماذهب،اماریشخصایو
دغدغهایدرونیمحسو شده،تجلیاتبیرونیآنبایدداوطلبانهباشدواص تحم مخاال 
یهایآزادوبرابرماهیتاارتباا ضاروریباایکادیگر
بهرسمیتشناختهشود.ازآنجاکههست 
ندارند،جامعهسیاسینمیتوانددیکتهشدهطبیعتباشدبلکهمبتنیبر"خواستمشروع"افراد
است(.)Beitzinger, 1972: 8
اودرکتا "دربارهتحم "()8013ضمنبحاثازآزادیماذهبیمعتقادباودکاهاصا 
تحم درموردعقاید،مغایرباجامعهانسانییاقواعاداخالقایالزمبارایمحافظاتازجامعاه
مدنی،قاب کاربردنیست.ال برآنبودکه-8:حکومتبایدمبتنیبرقاوانینیباشادکاهباه
طوربرابربرهمهافرادقاب اعمالباشد؛-۲قوانیننبایدهدفیجزخیارعماومیداشاتهباشاند؛
-0نبایدبدونرضایتمردمباردارایایآناانمالیااتوضاعکارد؛-۴قادرتتقنینایبایادباه
اکثریتمردمبهعنواننمایندگانخدایاطبیعتواگذارشود.هرجاحقوقاساسیمردمنقض
شوداکثریتبهسرعتواکنشنشانخواهدداد .اشتراوسمعتقدبودکاهال هماان«هااب 
استدرلباسمیش»چراکهبهزعماوقرارداداجتماعی،قدرتسیاسای،قاانوناکثریات،حاق
حیات،آزادیوتوس بهخداهمهوهمهدرادامهتمای بارایمحافظاتازخاودهساتند.لاذا
امنیاتنکتااهکااانونیباارایهااردواساات،ولاایتفاااوتدرشاایوهبااهدسااتآوردنآناساات؛
حاکمیتمطلقیاحاکمیتمشرو (.)Beitzinger, 1972: 10
دیوید هیوم:اومنتقدبزرگحقاوقطبیعایاسات.جاانآداماز،همیلاتنومدیسان،از
1. America Philosopher
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بنیانگااذارانامریکااا،آثاااراوراخواندنااد.مقالااهدهاامفدرالیسااتاثاارمدیساانعماادتاترس ایم
یدگاههاییبودکهقبالدرمقاالتهیومتبیینشدهبود.اودررسالهماهیاتانساان()8300باا

د
استفادهازرهیافتتجربی،بسانعلمفیزی

نیوتنی،علمجدیدیازانسانیعنایعلاماخالقای

راترسیمکرد:هرچهکهمیدانیمادراکاتماستکهخاودیاااحساسااتاساتویااایادههاا.
احساساتگاهیحسیهستندوگاهیواکنشی.ایدههانیازگااهیباهخاودیخاودمعتبرنادو
گاهیبهاحساساتتقلی مییابناد.شاناختماامحادودباهتخایالتوتجاار ماسات.اوباا
تمایزگزاریمیان«هست»و«باید»ومحدودکردندانشمعتبربهکش غیرهنجاریامرواقع،
بستررابرایپوزیتیویسممنطقیوتجربایورویکردهاایرفتارگرایاناهبسایاریازدانشامندان
علوماجتماعیجدیدامریکاییفراهمکرد(راین00-01:8003،؛چالمرز.)۲0:8033،
ب -ایده دولت متوازن

دومینریشهعلمسیاستامریکایییاریشهنهادیآن،ایدهدولتمتوازنیادولتمبتنیبر
توازنقوااست.دولتمتوازندرعصرباستاناشکالمختلفیبهخاودگرفتاهاسات؛اشاترا 
قدرتتوسططبقااتمختلا اجتمااعی،انجمانهاا،گاروههاا،حاکمیاتیا نفاردررسس
قدرت،گروهییااکثریتمردم،توجهحاکمانبهمنفعتخودیامنفعتعمومیودربهتارین
شااک آنتفکیا

قااوایسااهگانااهاجرایاای،تقنیناایوقضااایی.متفکااراندورانباسااتانچااون

افالطون،ارسطو،آکوئیناسوسِرجانفورتسکیو،قاضیدادگااهعاالیدرباارهناریچهاارم،
یتواندمسئلهحکوماتراحا کناد،بلکاهباه
()8۶08-8۴۲۲باورنداشتندکهاشکالنهادیم 
دنبال"انسانفاض "بهعنوانموتورمحر حاکمیتسیاسایبودناد.البتاهماکیااولیدولات
یستود.ولیمتفکاراندورانجدیادباویژهجیمازهارینگتن(-8088
متوازندورانباستانرام 
یخواهمهامکالسای
)8033؛بهعنواننخستینجمهور 

انگلیسای،بحاثانساانفاضا رارد

ینهسازظهورانسانفاضا 
یتواندزم 
کردهاند؛برآنبودندکه"نظموساختنهادیمناسب"م 

درهیأتتقنینیباشد.پیشنهاداوتأسی مجل سنایاریستوکراتی

باودکاهنماینادگانآن

پاسخگوباشند.لذااوراهح حکومترادر«توازنمنافع

توسطمردمانتخا ودربرابرایشان
یدانست.برایایانهادف،اصا اساسایماوردنظاراو«حکوماتمشاتر 
مردموقدرت»م 
سهگانهازیکدیگرمنف
المنافعبرابر»بودکهدرآنقوای 

باشند؛چارخشقادرتدرحاوزه
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اجراوجودداشتهباشد؛قانونحکمفرماباشد؛انتخاباتمبتنیبررایمخفیحوزههایانتخاابی
باشدوشک حکومتتابعسب

توزیعزمینباشد.نکتهاخیروتأکیداوبرتأثیرعام اقتصااد

درساختحکومتچیزیباودکاه هانبسایاریازمتفکارانامریکااییراباهخاودمشاغول
ساخت.چنانچهرگههایاینتأثیررامیتواندرافکارمدیسن،همیلتن،کالهن،وبستروچاارلز
ای.بردمشاهدهکرد (.)Beitzinger, 1972: 18
جانمیلتن ()803۴-8031بهعناواندوماینجمهاوریخاواهمهامکالسای انگلیسایباا
تاکیدبرضرورتانسانخو برآنبودکهآزادیوخیارعماومیدرپرتاویا «جمهاوری
متوازنانتخابیآریستوکراتی

»تحققخواهدیافت.اومی گویدبرایکسابفضایلتواقعای

انساانبایادیا عاما آزاداخالقایباشاد،لااذاهامدیانوهاامآزادیبیاان،شارو اصاالی
فضیلتمندبودنهستند.بدینسانانجی وعق رادوبالحرکتدرمسیرفضیلتمیداناد.او
برخالفماکیاولی،هاب ،هرینگتنوهیوماحساسودلبستگیرادرجایگاهثانوینسابتباه
عق قرارمیدهد.همینتکیهبرعق باویژهعقا محاسابوتجربایازنکااتیباودکاهعلام
سیاستامریکاییآنراموردتوجهقراردادوبنیانگذازانقانوناساسیامریکامنطقاقتصاادی
رابهپشتوانهاینمبانیاندیشگیدرساختسیاسیخودواردکردناد8.چنانچاهدرمقالاهدهام
فدرالیست؛جیمزمدیسنمنطقجناحگراییرادرحوزهجریاناتاقتصاادیماوردتوجاهقارار
داد(.)Beitzinger, 1972: 18اوازخاللتعری جناج«بهعناوانگروهایازشاهروندانخاواه
اکثریتوخواهاقلیتکهگردهمآمدهوعالیق،احساساتومنافعمشاترکیدارناد؛عالیقای
متفاوتازعالیقدیگرانوحتیمتفاوتازعالیقومنافعجمعیجامعاه» ( Beitzinger, 1972:

)18برآناستکهعل واقعیوپنهانجناحگراییریشهدرطبیعتانساندارد.مهمترینمنباع
مشتر جناحبندینیزتوزیعنامتوازنثروتاست.هیچک نمایتوانادقاضایمساائ خاود
باشدچراکهمنافعاوموجبتورشوقضاوتجهتداربهنفعخودشدهوجامعاهراباهفسااد
میکشاند.بدینترتیبازآنجاکهجناجبندیریشهدرآزادیفطریفردیدارد،نمیتاوانآن
راحذفبلکهازطریقوضعقوانینخاو بایادآثاارمنفایآنراکنتارلکارد (
18

Beitzinger,

.)1972:باایناستداللپدرانبنیانگذارامریکامنطقاقتصادرادرعاالیترینساطوحقاانونی

خودواردکردهوعلمسیاساتامریکااییبااتکیاهباردادههاایآمااریوروشهاایتجربای
1. http://avalon.law.yale.edu
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هیچگاااهازایاانمنطااقکاااربردیفاصاالهنگرفااتوهمچناااندانشاایکاااربردیودرجهاات
میکند.
اولویتهایاساسیکشورحرکت 



پ -ایده حقوق عرفی

سومینریشهعلمسیاستامریکایییاریشاهحقاوقیآنگلاو-ساکساونیآن،ایادهحقاوق
عرفیاست.حقوقعرفیدرقرن8۲درستزمانیتأسی شدکهشاه،دادگااهیسایارتحات
نظارتی

دادگاهمرکزیوتجدیدنظرتاسی کارد.درایانسیساتم«معقاولباودن»8معیاار

اصلیبرایقضاتحقوقعرفیباودتاارساوممحلایرادرساطحملایعملیااتیکنناد؛البتاه
معقولیتازنظرقضاتنهازنظرعامهمردم.درقرنسیزدهم،برکتون ،قاضایدادگااهانگلای 
قارهایراجعبهقانونبرترترکیبکردونتیجهگرفاتکاه«شااهنبایاد
قانونعرفیراباعقاید 
تحتحاکمیتانسانبلکهبایدتحتحاکمیتخداوقانونباشدچراکهقانوناوراشاهکارده
است» (.(Beitzinger, 1972: 21درقرونمیانهعمدتااینتوافقوجودداشتکههمهاقتادارات
یگیرد.بهتدری ترکیبسنتحقوقیمعقولیتباسنتسیاسیقانونبرترباه
ازقانوننشأتم 
الحاقمگناکارتا()8۲8۶بهحقوقعرفیدرقارنهفادهمانجامیاد.البتاهدادگااههااوقضاات

آموزشدیدهآنمفسرانخاصقاانونبرتاربودناد.نساخههاایزیاادیازتفاسایرسِارویلیاام
بلکستونازقانونانگلستاندر833۶قب ازانقاال درامریکااباهفاروشرسایدوخیلایزود
تبدی بهمتناصلیآموزشحقوقدرامریکاشاد.ایانکتاا دربردارنادهدفااعیمحکاماز
حاکمیتپارلمانیورویکاردسانتگاراومحافظاهکاارباود (23

.)Beitzinger, 1972:هادف

قانونازدیدگاهبلکستون،آزادیمدنیوانتظامبخشیومحافظتازحقاوقطبیعاینسابتباه
زندگی،آزادیومالکیت (حقوقمطلقمردمانگلای )باود.کااربلکساتونتاأثیرعمیقایبار
دانشجویانحقوقدرامریکاتاپایانقرننوزدهمگذاشت،بهطوریکهحقوقعرفیانگلای 
تبدی بهحقوقعرفیایاالتمتحدهشد.مفسرانبزرگامریکااییقارنناوزدهمماننادجیماز
کنت،جوزفاستوری،وتام ام.کوولی،همهدرجهتمحافظهکاریتحتتأثیربلکساتون
قرارگرفتند.امریکاییهابشدتتحتتأثیربرداشتویگی۲ازتاریخانگلستانقرارگرفتندکاه
برپارلمانتاریسموجامعهمدنیدربرابرحقویژهسلطنتتأکیدداشت.ایندیادگاهحکومات
1. Reasonableness
2. Whig
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وفئودالیستیدانساتهومگنااکارتااراگاامیباهساویاحیاای

یدانست.بسیاریازمتفکرانومبلغانانقالبیامریکااینمفهاومراباه
آزادیاولیهساکسونیم 
نحومؤثریبهکارگرفتند.بهواقعمفهومآزادیکهدرگفتمانمورخاناواخرقرنناوزدهمو
اوای قرنبیستمامریکامفهوممسلطبودریشهدراینبرداشتازحقوقعرفیانگلی داشت.
قانونساالریامریکاییبدلشد.چنانچهدرقانوناساسی
یههایاصلی 
مفهومیکهبهیکیازپا 
درفرصتهاورفاهمادیبهعنوانسهاص اساسایلحاا 

امریکااصولآزادیفردی،برابری
ینههاایآنهاارابپاردازد؛چنانچاهبارایتحقاق
ارزشهافردبایدهز 

شدهاست.برایتحققاین
آزادیفردیبایدبهایآنیعنیاتکابهنف واستقاللمالیوعااطفیازخاانواده،حکومات،
یدهدکاهامریکااییهااخاودرا
ینبارهتوضیحم 
کلیساو...رابپذیرد.آلکسیدوتوکوی درا 
یدانند،آنهاازهیچک انتظاریندارند،آنهاخاودراعاادتدادهانادکاه
بدهکارهیچک نم 
همیشهبهتنهاییبررویدوپایخودبایستندوبهطورطبیعیایانرابارخاودقبوالنادهانادکاه
سرنوشتآنهابهدستخودآنهاست.ایناص ،جامعهامریکااییراباهسامتمتشاک شادن
سوقدادهبهطوریدرتداومهماانمنطاقجنااحگرایاییااآزادی ،هازاراننهاادکوچا و
بزرگمستق بهدستخودمردمتأسی شدهتااازایانآزادیحراساتکناد.علامسیاسات
امریکایینیزبخشعمدهاییازانرژیخودرامصروفتربیتنیرویانسانیومدیربارایایان
نهاکردهاست).(Tocqeville, 1966: 189-196
انجم 

ت -ایده حقوق الهی

چهارمینریشهعلمسیاستامریکایییاریشهدینیآندرحقوقالهیاسات.ماارتینلاوتر
برآنبودکهبراساسمتنکتا مقدسهیچواسطهایغیرازمسیحمیانانسانوخاداوجاود
ندارد.بنابراینبهزعماو«نهپاپ،نهاسق ونههایچکسایحاقتحمیا حکمایراباریا 
مسیحیبدونرضایتاوندارد» ).( Beitzinger, 1972: 31اوبراقتدارمعناویمسایحیانبادون
وجودی

سازمانسیاسیبیرونیتاکیدداشت.اینبحثاوریشهدرفسااداخالقایانسااندر

نتیجهگناهنخستیندارد.جانکالوننیزبرفساداخالقیانساانتاکیادداشات،اوباهدوجامعاه
کلیساییوجامعهمدنیباورداشتکهاصولاصلیانهادموکراتیا وآریساتوکراتی باود.
جامعهکلیساییاومبتنیبرمفهوملط بودکهبهزعماوخداوندعیسیرافرساتادتااانساانرا
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کهدرنتیجهگناهنخستیندچارتباهیکلیشدهنجاتدهد.بهواقعکلیساباهعناوانساازمانی
اجتماعیازی

سوودستگاهسرکو دولتازسویدیگربیندوخواستنظاماجتمااعیو

یکنند.
یدهآلآزادیمسیحی،مصالحهبرقرارم 
ا 
یتوانگفتکهدر83۶۴شکافبزرگایاتفااق
دربا فِرَقمختل مسیحیتمدرنم 
افتادوکلیسایکاتولیا رومازکلیساایارتادک شارقیجاداشاد.ایاندوجریااناصالی
مسیحیتدرمساائ مختلفایباایکادیگراخاتالفداشاتند.کلیساایارتادک شارقیشاام 
ارتاادک رومااانی،ارتاادک یونااانی،ارتاادک روسایو...فرزناادانخااودراغسا تعمیااد
یکردند،زیراباهزباانیوناانیکاهزباانآنهااباود(در
یدادندولیآنهارادرآ غوطهورم 
م 
یهااباامرکزیات
غوطهورکاردنباود.ولایروما 
انجی عهدجدیدیونانی)Vaptizoبهمعنای 
چونلباسهاایبلنادو

یهابهلحا پوشش،
یدادند.روم 
واتیکانازطریقآ پاشیدنغس م 
عاداتخوشمزهایداشتند.هری

یپوشیدند،
کالهم 

یدانست.
بتپرستم 
دیگریراتاحدی 

کلیسایارتدک خودرادارندهانجی واقعیوتحری نشدهوکلیسایرومراحاما انجیا 
یدانست.
تحری شدهم 
پروتستانتیسمازقرنشاانزدهمدرقالابلوترانیسامباامحوریاتماارتینلاوترازآلماان،
کالونیساامبااامحوریااتجااانکااالونازسااوئی ،پرسبیتریانیساامبااامحوریاتجااانناااک از
اسکاتلندودرقرنهفدهمآنگلیکانیسمیاکلیسایانگلی باامحوریاتهاانریهشاتمشاک 
گرفت.کلیسایانگلیکان،جریانعمدهمسیحیتپروتستانبودکهوقتیبهامریکاآمدباهساه
شاخهپیورتن،کواکرواپیسکوپالینیاکلیسایاسقفیتقسیمشد.بنابراینجامعاهامریکاایا



جامعااهازقبا پروتسااتانبااودهاارچناادامااروزهکاتولیسیساامبااهدالیا مختلا درآنرشااد
چشمگیریکردهاست.حوزهکازانووابرآناستکهکاتولیسیسمدرجامعاهامریکاادرپرتاو
درجامعهایعمدتاپروتساتانیا اقلیات

چهارعام شک گرفتهاست.نخست،کاتولیسسیم
استبدینمعنیکهدرپرتوفرهنگغالبوهژمونپروتستان،کاتولیسیمدرقالبیا فرقاه
عم کردهوبههمیننحونیزبااورفتارشدهاست.دوم،باتوجاهباهمسائلهآزادیماذهبیدر
قااانوناساسایامریکاااودربااازارآزادیمااذهبیایاانجامعااهمتکثاار،پروتستانتیساامدوماینو
پروتستانهایامریکانتیجهتجمعمهاجرانیعمدتااز

بزرگترینفرقهمذهبیاست.سوم،جریان
ینهایمختل آمدهاناد.ایان
یتهاوسرزم 
یتها،مل 
استبهطوریکهازقوم 

کشورهایاروپایی
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بدانمعنیاستکهپروتستانتیسمدرامریکایا کلیساایملایچنادفرهنگیوچندسارزمینی
است.چهارم،کاتولیسیسمامریکاهموارهبااینتنشفعاالناشایازامریکااییورومایباودن
همزمان،زندگیکردهاست.ازسوییبهلحا مناس
کلیسایکاتولی

،دکترینوساختارسازمانی،جزیایاز

چندملیتیرومبودهاست.اماازسویدیگارباهدنباالنشااندادنوفااداری

مطلقخودبهماذهبمادنیامریکاسات.لاذاتعجبایناداردکاهکلیساایکاتولیا امریکاا،
یتارینکلیساایکاتولیا ملایاسات
یکاییترینفرقهمذهبیامریکاودرعینحاالروما 

امر
(.)Casanova, 1994: 167
بدینترتیب،حقوقالهییکیازبنیادهایاصلیعلمسیاستامریکااییاساتچاراکاه
یههایهرگوناهسیاساتگذاریدرایانکشاور
جامعهایمذهبیاستومذهبیکیازپا 

امریکا
است.بهاینمعنیکههزاراننهادمذهبیدرسطوحمختل محلی،ایاالتیوفادرالدرهیاأت
انجمنهایمذهبیفعالبودهودرراستایمنافعمذهبیخودبااجازایمختلا دولات،ساناو

یکنند.علامسیاساتبخشایازفعالیاتخاودرامتمرکازبارتربیات
مجل نمایندگانالبیم 
محققانموردنیازنهادهایمذهبیکاردهاسات.برخایازبزرگتارینکلیسااهایامریکاادرون
یافتهاند(.)Irons, 2007; chap. 1
دانشگاههااستقرار 

نتایج علم سیاست در امریکا
چنانچهاشارهشددانشمندانعلمسیاستدرامریکاوحتیکنشگرانیکهبنیادهایحقوقی
وسیاسیدولتامریکاراتدوینکردهاندعناصرمهمیازریشههایچهارگانهرااتخا کردند.
آنهااینعناصرکهعمادتادربساترجامعاهاروپاایینضا گرفتاهباودرادرمنظوماهجدیادی
موسومبهقانونساالریتدوینکردند.حاکمیتقانون،پیگیریرفاهمادیدربسترمشارکتو
رضایتمردمی،محوریترفاهمادیواقتصادی،ابتنایدانشبربنیادهااوروشهاایتجربای،
بویژهدادههایآماریازوجوهمهمآنبود.درنهایت،دینیبودنوتکثردینیجامعاهالبتاهباا
اکثریتپروتستانودرمرحلهبعدکاتولی

هابهعنواندومینگروهدینیازویژگیهاایایان

جامعهنوظهوربود.اینوجوهجلوههایبیرونیمبانیفکریواندیشگیسیاسیامریکابودکاه
درنهایتبهظهورسهاص مهمدرقانوناساسیامریکاانجامید.اص ساهگاناهایکاهازروز
اولتاساای کشااورامریکاااازسااویمتفکااران،سیاسااتمدارانوحتاایمااردمعااادیبااهعنااوان
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رویاهایامریکاییازآنهایادمیشود.نخست،اصا آزادی،بسایاریازهنجارهاایاماروزین
جامعهامریکاییریشهدرایناص دارد،مثالبراساسایناص ،فردامریکاییاگرمیخواهاد
ازکنترلونظارتدائمیخانوادهآزادباشدبایدهزینهآنراکهاتکابهنف استبپردازد.باه
اینمعناکههمبهلحا مادیوهمبهلحا عاطفیبایدمساتق باشاد؛رمازورازاینکاهفارد
امریکاییدر81سالگیخانهراتر میکندوبهناچاربایدرویپایخودبایساتد،هزیناهای
استکهبایددربرابرآزادیشازانواعکنترلهااونظاارتهاابپاردازد.دوم،اصا براباریدر
فرصتها؛ایناص حکایتازآنداردکهقانون،فرصاتیکساانیبارایهماهشاهرونداندر
شرایطمساویقراردادهتاآنانکهشایستهترندبتواندازموقعیاتهاایبرتاراجتمااعیبهارهمناد
شوند.براینشاندادنشایستگیبرتر،فردبایدهزینهاینفرصتبرابرراکهرقابتباادیگاران
استبپردازد.سوم،اص رفاهمادی؛بسیاریازمهاجرانبهجامعهامریکاباایانپایشپنداشات
واردمیشوندکهدرآنجاباتوجهبهاص رقابت،امکانتوفیقونی بهرفاهمادیوجاوددارد.
البتهبایدبدانندکاهبارایچناینماوفقیتی،هزیناهآنکاهکاارساختوطاقاتفرساااساترا
بپردازند.لذانظاماتمختل اداری،اجرایی،خدماتعمومیوهمهارکاانجامعاه،مبتنایبار
کارسختاست؛هیچکارفرماییکوچکترینسستیکارکناانراتحما نخواهادکاردولاذا
امنیتشغلی درآنجادرحاداق قاراردارد.اگارانتظاارکارفرماادرکاارساختورقاباتباا
دیگرانبرآوردهنشود،فرددرکمترینزمانممکنشغ خودراازدستخواهادداد8.بااری،
علمسیاستنیزکوششکردهاستتابخشیازبسترالزمبرایتحققاینرویاایامریکااییرا
فراهمکند.فار التحصیالنعلومسیاسیدرامریکادرراستایکم
پن عرصهبزرگسیاستگذاریعمومی،کمپینها،قانونوکم
کاروآموزشمشغولند.ازمنظرنتای وامکانکم

بهتحققایانرویاهاادر

باهاجارایقاانون،کسابو

بهتحقاقاهادافامریکااییازساوییو

احساسمفیدیتازطریقپیداکردنشغ مناسبازسویدیگر،اینرشتهدرامریکااوضاعیت
بهمراتببهتریازایراندارد(.)Sparknotes, 2007: 1-20
الف -حوزه سیاستگذاری عمومی

ینههافعالیتکنناد.دساته
یتواننددربسیاریاززم 
متخصصانحوزهسیاستگذاریعمومیم 
1. https://en.wikipedia.org
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نخستمشاغ درحوزهکالنسیاستگذاریعمومی،تصدیمشاغ درحوزهنهادهاایمادنی
یکنادو
یهداریفعالیاتما 
است.الزمبهتوضیحاستکهجامعهامریکاییدرپرتومنطقسارما 
عمده مشاغ آندرحوزهبخشخصوصیقراردارد.ازسویدیگردرپرتومنطقکهیکیاز
دغدغههایبنیانگذارانامریکابویژهمدیسنوهمیلتنبود،اینمنطقبهتدری بهشاک گیاری
مجموعهایازانجمنهااونهادهاادرسراسارکشاوردرهماهساطوحمحلای،ایاالتیوفادرال
انجامید.ایننهادها،میلیونهانفاررادرخاودجاایدادهوبارایآنهااایجاادشاغ کاردهاناد.
بسیاریازفار التحصیالنعلومسیاسیازمادیرانوگرداننادگانایاننهادهااهساتند.ازایان
میشود.کاراصلیاینهاالبای کاردن
گونهمشاغ مرتبطباحوزهسیاستگذاریبانامعلمییاد 
میگویند .
بابخشهایمخلت حکومتاست،چنانچهگاهیآنهاراالبیگر 

دستهدوممشاغ درحوزهکالنسیاستگذاریعمومی،تصدیمشاغ حکومتیاسات.
یمادخ هساتند.
فار التحصیالنرشتهعلومسیاسایدربسایاریازمشااغ بلندپایاه دولتای 
بخشعمدهحوزهسیاستخارجیدراختیارتحصی کردههاایعلاومسیاسایاسات.وزارت
داخله،درساختحکوماتهاایایاالتیومحلای،دردساتگاهقضاایی،دروزارتدفااعودر
بسیاریازحوزههایمرتبطباسیاستوحکومتدروزارتخاناههاایمختلا  وساازمانهاای
دولتیمشغولهستند.
 دستهسوممشاغ درحاوزهکاالنسیاساتگذاریعماومی،تصادیمشااغ درحاوزه
کنشهایاجتماعیاست.کنشگر،فردیاستکاهبارایتغییاراتاجتمااعیباهبسای نیارو
اقداممیکند.مثالوقتیکهشمابرایتغییرشرایطی مث بستنکتابخانهایدرهمسایگیشما
کاهورودوخاروجاساتفادهکننادگانموجابمزاحماتبارایهمساایگانمایشاود،یا



راهپیماییراسازماندهیمیکنیدشماکنشگرمحسو میشوید.اغلابدانشاجویانوفاار 
التحصیالنعلومسیاسیبرایتعام ودیالوگ واعماالفشااربارمقامااتمحلای،ایاالتیو
فدرالچنیننقشیرابرعهدهمیگیرند .لذاتظاهرات،اعتصاباتوتحصنهاهمهشیوههایی
هستندکهی

کنشگربرایاعمالتغییراتمدنظرشبه آنهااقدامکند.ازاینگوناهمشااغ 

مرتبطبافعالیتدرحوزهکنشهایاجتماعیبانامعلمییادمیکنند.ریشهاینکلمه،واژه
التینی Actusاستکهباهمعنای موتاورمحار اسات.لاذاکسایراکاهدرجهاتتحقاق
باورهایشدستبهاقداممیزندکنشگرگویند.ایانشاغ درجامعاهامریکاادربسایاریاز
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نهادهایمدنیجایگاهویژهایدارد8.
دساتهچهاارممشاااغ درحاوزهکااالنسیاساتگذاریعماومی،تصاادیمشااغ درحااوزه
برنامهریزیشهریاست.برنامهریزیشهریفرایندیفنیوسیاسیاستدراتباا بااتوساعهو

کاربردزمین،اجازهاستفادهاززمین،محافظتواستفادهدرستازمحیطزیست،رفاهعمومی
وطراحیمحیطشهریشام آ ،هواوزیرساخت هایشهریکهازدرونوخارجازمناطق
شهرهاعبورمیکندمث حم ونق ،ارتباطاتوشبکههایتوزیع.اهمیتسیاسایوفرهنگای
شهرازسوییونوعآموزشهایفار التحصیالنعلومازسویدیگرباعثشادهکاهیکایاز
برنامهریزیشهریباشد.
مشاغ مهماینفار التحصیالندرحوزه 
دستهپنجممشاغ درحوزهکالنسیاستگذاریعمومیتصادیمشااغ درحاوزهتحلیا 
قوانیناست.اغلبدفاتروآژان هایدولتی،آژان هایعمومیوغیرانتفاعیوشرکتهاای
میکنندتابهتحلی ونظارتباراجارایفعالیات هااو
خصوصی،تحلیگرانقوانینرااستخدام 
سیاستهایجدیدیبپردازندکهتوسطحکومتهایمحلی،ایالتیوفدرالتصویبشدهاناد.
اینافرادبستهبهنوعفعالیتآنسازمانبهتحلی نتای وعواقبسیاسی،اجتمااعیوفرهنگای
قوانیندرحوزهخاصآنسازمانمثالدرحوزهبهداشت،کشاورزیوحتیوسیع ترازآندر
حوزهقوانینیمیپردازدکهمیتواندک حکومتایالتیراتحتتاأثیرقاراردهاد۲.ماثالدفتار
تحلی قوانین( )LAOواقعدرساکرامنتو،کالیفرنیا،ی

آژان غیرانتفاعیحکومتیاستکاه

یدهد.ایندفتربهخااطر
یههایمالیوسیاستیبهپارلمانکالیفرنیاارائهم 
از83۴8تاکنونتوص 
وبرنامهایوتحلیا هاایغیرانتفااعیازبودجاههاایایالاتکالیفرنیاا

تخصصشدرامورمالی
شهرتدارد.

عالوهبرنکاتپیشگفته؛علمسیاستامریکاییازدوممیازهمهامدیگاربرخاورداراسات.
نخست،ارائهنظرودیدگاهتخصصیدرمسائ مهمداخلیوبینالمللیبهمقاماتکاا سافید
وسایرتصمیمگیرندگانازطریقPolicy Paperیاجزواتکوچ

است.وجودصادهااتااق

فکارکااهدرحاوزههااایمختلا ،فعالیااتعلمایکااردهونتیجاهتحقیقاااتخاودرادرقالااب
یدهندازنمودهایبارزپیوندعلموجامعه
یههایسیاستیدراختیارمقاماتسیاسیقرارم 
توص 
1. https://www.vocabulary.com
2. https://study.com/articles
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است؛همانگونهکهدرعرصهرشتههایفنی،مهندسایوکاامپیوترپیوناد

درایننظامآموزشی
وثیق علموصنعتبهنیکوییمشاهدهمایشاود.دوم،ایفااینقاشاسااتیدباهعناوانمقاماات
سیاسیوبازگشتآنهابهدانشگاهپ ازپایاندورهوانتقالتجار بهدانشاجویان.باهعناوان
مثالوندیشرمندستیاراصلیجانکریدربرجام،پ ازامضایبرجامواتماممأموریتباه
اتاقخوددرکندیاسکولدانشگاههارواردبرگشتوباهثباتوانتقاالتجربیااتپرداخات.
حتیتصدیریاستبرخیدانشگاههابهمقاماتسیاسیبازنشستهکهارتباطاتسیاسیقاویباا
یشود.چنانچهمطاابقبرخایشانیدههاا
سیاستمدارانواعضایدولتوکنگرهدارندپیشنهادم 
پ ا ازشکسااته ایالریکلینتااوندرانتخابااات۲380ریاسااتجمهااوری،تصاادیریاساات
دانشگاههای مهمی بهاوپیشنهادشد.خانممادلینآلبرایت،شصاتوچهاارمینوزیارخارجاه
یتهاایسیاسایبااراهانادازیمؤسساهپیماایشهاایپیاو
امریکانیزپ ازکنارهگیریازفعال 
(،)PEWایفاینقشپژوهشیوانتقاالتجاار سیاسایباهجامعاهعلمایعلاومسیاسایرادر
برنامههایخودقرارداد.



حوزه کمپینها
کمپینهاامروزهیکیازمهمترینمجاریفعالیتهایسیاسیوانتخاباتیهستندکهادبیاات
آنکموبیشدرنقا مختلا دنیاادرحاالگساترشاسات.فعاالترینعناصارکمپاینهاارا
فار التحصیالنرشتههایعلومسیاسیتشکی میدهند.متخصصانحوزهکمپینهاامایتوانناد
دربسیاریاززمینههافعالیتکنند.دستهنخستمشاغ درحوزهکالنکمپینهاا،متخصصاان
نظرسنجیوتحلی افکارعمومیهستند.تحلی گرافکارعماومی ،هادایت تحقیقاات رابارای
یدهاد.
پاسخهاانجامما 
فکر،شرکتها...،ازطریقنظرسنجیوتفسیر 

اتاقهای
سیاستمداران ،
ازمهارتهایآماریوارتباطاتمکتو برخوردارباودهوحاداق لیساان 

اینتحلیلگرباید
ینهاابااناامعلمای
علومسیاسیداشتهباشد.ازاینگونهمشاغ مرتبطبافعالیتدرحاوزهکمپا 
میشود8.
 Pollsterیاد 
کمپینها،سازماندهندگانرویدادهاوبرنامههااهساتند.

دستهدومشاغالندرحوزهکالن
اینشغ دامنهوسیعیرادربرمیگیرد.آنهابرنامهریزانوبرگزارکنندگاننشستها،جلساات
1. https://study.com/articles, 2

188

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال هشتم ،شماره  ،93پاییز ( 38پیاپی )03

ورویدادهایمهمیچوننشستهایتجاریهستند.اینافرادبرآوردبودجهمینمایندوحتای
گاهیپیشنهاداتیبرایتأمینبودجهارائهمیکنند،نقا وانتقااالتراساازماندهیمایکنناد،
سخنرانانکلیدییاسلبریتیهارادعوتمیکنند،تیمهایتزئینوامکاناتمراسمراهماهنگ
میکنندوتمامتالششانرامیکنندتامراسمبهآرامای،باهشاک ماؤثروفاار ازدغدغاهو
مشک انجامشودومشکالتاحتمالیراپیشبینیوحا کنناد.ایانافارادبایادمهاارتهاای
ارتباطی،آرامشدرهنگاامفشااروبحاران،مهاارتهاایکاامپیوتری،مهاارتهاایماذاکره،
مهارتسازماندهیومهارتح مسئلهداشتهباشند.اینرشتهآیندهخوبینیازداردوحاداق 
دریافتیساالنهکارشناساناینحوزه33هزاردالراست8.
دستهسومشاغالندرحوزهکالنکمپینها،تحلیلگرانافکارعمومیهستند.اینشاغ نیاز
نسبتاپردامنهاست،اینشغ زیرمجموعهتحلیگرانسیاسایتلقایمایشاود،باهایانمعنااکاه
گاهیتحلیلگرانسیاسیپیمایشهایافکارعمومیرانیزمدیریتمیکنند.مصاحبهبامقامات
بلندپایهنیزازعهدهفار التحصیالنعلومسیاسیبرمیآید،تحلی نتای انتخاباتواسنادمهم
نیزجزءفعالیتهایاینشغ است.افرادشاغ دراینجابایدازمهارتهایارتباطیبرخاوردار
باشند.تحلیلگربایدآمادهانجاموظایفیازایاندساتباشاد:مادیریتتحقیقااتباهصاورت
مستق یاگروهی،ارائهیافتههایتحقیق،بهکااربردنتحلیا هاایآمااریبارایتحلیا نتاای 
تحقیق،توصیهبهانجاماقداماتخااص،پایشبینایرونادهایاقتصاادی،سیاسایواجتمااعی،
سیاستهاوالزامااتآنبارایرسیدهنادگان،تهیاهونگاارشگازارش،تفسایرنتاای 

تحلی 
حوزههایجدیدبرایتحقیاق،ارائاه
پیمایشهاوانتخابات،مصاحبهبامقاماتبلندپایه،تعری  

طرحبرایآگاهیعمومینسبتبهمساائ مهامسیاسایواجتمااعی،قادرتانطبااقساریعو
آسانبافرهنگهایجدیدوباالخرهازآنجاکهاینتحلیلگرانهموارهباکمباودوقاتمواجاه
هستندبایدتوانکارجمعیومشارکتیداشتهباشند۲.
ینهاا،مادیرانارتباطااتمردمایهساتند.مادیر
دستهچهارمشاغالندرحوزهکاالنکمپا 
ارتباطاتمردمی؛مسئولبررسیتصویر هنیمردمازشرکتاست.اوهمنظرمردمرادرباره
یکناد.ایانشاغ نیازمنادحاداق 
یگیردوهمکارفرمایانخودرابهمردممعرفیما 
شرکتم 
1. https://www.snagajob.com
2. http://www.degreesfinder.com
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بهآنمث ارتباطاتوتوانباالدرنوشاتن

ومهارتسخنگفتناست.دفترآمارکارامریکا ()BLSحقوقساالنهکارشناساانایانشاغ 
درسال۲38۶راساالنه83۶هزاردالراعالمکاردهاسات 8.مادیران ارتباطااتنوعااتیمای از
یکنندکهمسئولیتمعرفیسازمانوفعالیاتهاایآنراباه
مشاورانارتباطاتراسازماندهیم 
زمانهاای
بیرونازسازمانبرعهدهدارناد.عاالوهبارشارکتهااایانافارادمشااغلیرادرساا 
یشاوند.درکا ،آنهااویتارین
دردانشگاهها،درحاوزههاایسیاسایعهادهدارما 

غیرانتفاعی،
سازمانخوددربیرونهستند۲.


ب -حوزه اجرای قوانین
درچندحوزهایکهدرادامهمیآیدمیتاوانکثیاریازمشااغ راناامباردکاهباهسابب
محدودیتابعادمقاله،صرفابهنامآنهااشارهمیشود.چنانچهمثالدرحاوزهقاوانینبارخالف
فار التحصیالنعلومسیاسیدرایران،بهسببحاکمیتسانتحقاوقیدرامریکاا،برخایاز
فار التحصیالناینرشتهواردمشاغ قضاییماننادوکالات،قضااوت،افسارانعفاومشارو 
یشوند(.)Sparknotes, 2007: 1-20
زندانیان،عوام FBIوCIAومدیرزندانم 


پ -حوزه کسب و کار
اگرچهعلمسیاستمستقیماباکسبوکارسروکارنداردولیباتوجهباهوجاوددروس
دادههادربرنامهدرسیرشتهعلومسیاسیدرامریکاکهدرعینحاال
مربو بهتحلی وتفسیر 
یتواناداز
برایبسیاریازمشاغ دربخشخصوصیضروریاست،فار التحصی اینرشتهم 
دادههاخودرابهحوزهکسبوکارنزدیا وحتایتحمیا کناد.ماثال
طریقتحلی وتفسیر 
مدیریتاجراییدربان هاازجملهمشاغلیاستکهفار التحصیالنعلاومسیاسایباهسابب
یتوانناددرآنمشاغولباهکاارشاوند.
قدرتتحلی وآگاهیازتکنی هایجلبمشتریم 
مشاورهشغلینیزباکمیآموزشبدواستخدامازجملهاموریاستکهفار التحصایالنعلام
یتواننددرآنهاایفاینقشکنند.تحلیلگرباازارنیازدراکثاردساتگاههاایدولتایو
سیاستم 
ازحوزههایالزموضروریاستکاهفاار التحصای سیاسایدرامریکااباهسابب

خصوصی
1. U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
 2. https://study.com, 3
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دادههااودروساقتصاادیوترکیابآنبااتکنیا هاایگفتااریو
آگاهیازآماار،تحلیا  
یتوانددراینشغ موفقباشد.مدیرارتبا بادولتنیزازجملهمشاغلیاساتکاه
نوشتاریم 
دراکثربخشهایخصوصیوعمومیوجودداردودانشاجویسیاساتباهساببآشاناییباا

یتواتاددرآنجااایفااینقاشکناد.تحلیلگار
سهگانهوحقاوقاداریما 
ساختقدرت،قوای 
سیستمنیزشغ دیگریاستکهباتوجهبهتواندانشاجویسیاساتدرتحلیا هاایآمااریو
یتوانددراینشغ فعالیتکند(.)Sparknotes, 2007: 17
شناختنظامهایاداریوسیاسیم 

ت -حوزه آموزش
درایاانحااوزهنیاازبس ایاریازفااار التحصایالنعلااومسیاساایپا ازاخااذدکتااریوارد
وخواهدراتاقهاایفکار

شدهوخواهدردانشگاههاومراکزتحقیقاتی

آموزشهایدانشگاهی

یگیارد،
یاستسازیامریکااازخااللایاناتااقهااشاک ما 

کهبخشمهمیازفرایندکالنس
یکنند.بنابرایناستادییکیازمشاغ اصلیفار التحصیالناینرشتهاسات.دبیاری
فعالیت م 
دبیرستانهانیزازدیگرمشاغ آموزشیمرتبطبارشتهعلومسیاسیاستکاهبسایاریازفاار 
یگیارد.برناماهریازیآموزشایباویژهدرحاوزههاایسیاسای
التحصیالناینرشتهرابهکارم 
ظرفیتدیگریاستکاهفاار التحصایالنایانرشاتهراواردباازارکاارمایکنادوبااالخره
ازحوزههایپرکاربرددرامریکاست.البتهدرکنارهمهاینهااینرشاته

ویراستارینشریاتنیز
رشتههاخبریازآنهاانیساتمثا 
یدهدکهدرسایر 
ازمهارتهایدیگرراآموزشم 

بسیاری
تفکرانتقادیواستداللتحلیلایکاهدربسایاریازحاوزههاایزنادگیعماومی،اجتمااعیو
سیاسایکااربرددارد(.)Sparknotes, 2007: 11-20عاالوهبارنکااتپایشگفتاهدرباارهنظاام
یتواندونکتاهدیگاررانیازاضاافهکارد:نخسات،تربیاتمتفکارانو
آموزشعلومسیاسیم 
نظریهپردازانجهانیقدرتمندیچاونجاانرالاز،مایکا ساندل،بااریباوزان،هاانتینگتونو

دههانفرازمتفکرانبرجستهدیگرکهدرحوزهعلومسیاسیورواباط
فوکویاما.بهواقعتربیت 
میدهندازدیگرنتای علمسیاستدرامریکاسات.دوم،
بینالمل هموارهنظریههایبدیعارائه 
آموزشعلومسیاسیوروابطبینالمل بهصورتکامالکاربردیوعملیودرفضایواقعای
ودرگیرکردندانشجوبامسائ عینی،ازدیگرممیزاتعلامسیاساتدرامریکاسات.درایان
شبیهسازیدرکاالسدرسوساپ حضاوردرمجاامعجهاانیو
نظامآموزشیابتداازطریق 

علم سیاست در امریکا :بنیادها و نتایج

131

سازمانهاایباینالمللایوکشاورهایماوردبحاثوازطریاقبرگازاریاردوهااودورههاای
یشود.
تخصصیعلمسیاستبهنحویعینیوکابردیبهدانشجوآموزشدادهم 
نتیجهگیری
اینمقالهبرایبررسیاینموضوعآغازشدکهچراداناشسیاسایاماروزامریکاادانشای
کاااربردیاسااتدرحالیکااهدرکشااورهایدیگاارازجملااهایارانایاندانااشبااهرغاامپیشاینه
دادههایالزمرابرایورود
کمخاصیتشدهاست؟آیاایندانش ،
کاربردی،دانشیانتزاعیو 
یدهادیااخیار؟
فار التحصیالناینرشتهبهبازارکاردردنیایجهانیشدهاماروزباهآنهااما 
نویسندهبرایبررسیاینموضوعباعنایاتباهماهیاتمقالاه،روشتااریخیرابرگزیادتااباا
شههایتاریخیایندانشدرجامعهامریکاباهبررسایبنیادهاایتااریخیو
بررسیپیشینهوری 
اندیشگیایندانشبپردازدوسپ درنگاهینزدی تربهشرایطحاضرایندانش،نتاای بار
یهاایمقایساهایو
آمدهازآنمبانیرامرورکند.البتهدرک اینمقالهباهادفآغاازبررسا 
کوششبرایبرونرفتعلمسیاستاماروزایرانایازبانبساتناکارآمادیوناامیادیفاار 
التحصیالنآنانجامشد.
گفتهشدکهایندانشدربادیامردردرحکمتسیاسیاولیهغار دانشایانتزاعای-
کاربردیبودودوهدفاصلیداشت:یکی،شناختغایاتسیاستوبهترینشک حکومت
کهطبعًاهدفیانتزاعیاستوعلمسیاستازاینمنظربرتبییناهادافآرماانیعلامسیاسات
متمرکزبود.دوم،بهدستدادنابزارهااییبارایتحقاقآنهادف.درایانمعنااتمرکازعلام
سیاستبروسیلهوابزاراست.لذاتعاما نظااممنادمیاانهادفووسایلهمبنااینخساتینعلام
سیاستدرغر والبتهدرایرانبود.درامریکاباچهارمبناایحقاوقطبیعای،حقاوقعرفای،
مقولهایکاربردیاست،استنتاج
قانونساالریراکهعمدتا 
حقوقالهیودولتمتوازنمفهوم 
کردهوعلومسیاسیبهسویتدار ابزاریبرایح مسئلهسوقدادهشدهاست.امروزهعلم
مسئلهمحورشدهکهفار التحصایالن
سیاستامریکاییدرتداومهمانمنطقکاربردی،دانشی 
یکنند.بدینترتیب،باعنایاتباهاینکاهحاکمیات
آنحداق درپن حوزهمهمایفاینقشم 
قانون،رفاهمادی،مشارکتمردمی،ابتنایدانشبربنیادهایتجربیوآماریوتکثردینایاز
ویژگیهایاینجامعهاست،درپاسخبهاینپرسشکاهدانشامندانوفاار التحصایالنعلاوم
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سیاسیچهکارکردهوچهسهمیازمشاغ ،فرصتهااومحصاوالتایانتفکاردارناد،ایان
پاسخبهتفصی ارائهشدهکهسیاستوحکومتدرهمهاجزایزندگیروزمرهماردمامریکاا
مدخلیتدارد.شایدبههمیندلی استکهعلمسیاستعلمیت

بعدینیستوعناصریاز

دانشهامث اقتصاد،آماروریاضی،حقاوق،جامعاهشناسای،مادیریتو...درآنوجاود
سایر 
دارد.دری

نگاهکلیمشخصشدکهفار التحصیصالناینرشتهدرامریکاحداق درپان 

ینها،قانونوکم
حوزهکالنسیاستگذاریعمومی،کمپ 
یکنند.
آموزشایفاینقشم 

بهاجرایقاانون،کسابوکاارو
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