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 چکیده
تیریمددنبالبهامریباددرکهچرااستیکاربرد-یانتزاعیدانشاستیسعلم

حکومتاهدافواتیغاشناختدنبالبههمدانش،نیاالبته.بودجامعهوشهرتربه
یکاربردوجههملذااهداف؛آنتحققمناسبابزاردادندستبهدنبالبههموبود

ویکااربردتاا یماهدانشنیا،ینظروجهیبرجستگباوجود.ینظروجههموداشت
اساتغار دریاسایسشهیاندمسلطمفهومکهییکاربردگرانیا.استمحورمسئله

قاانونمفهاومتولادونیشایپیمعاانبیاترکقیاطرازکاایامرجامعهدرهمهازشیب
یکنشاگرانیحتاواساتیسعلمدانشمندانکایامردر.کرددایپبروزونمودیساالر
شاهیرازیمهماعناصراندکردهنیتدوراکایامردولتیاسیسویحقوقیادهایبنکه
.کردناداتخاا راآنینهادویساکسونآنگلویحقوق،یفلسف،ینیدچهارگانهیها
عناصرنیاآنها منظوماهدرباودگرفتاهنضا ییاروپااجامعاهبساتردرعمادتا کهرا
یماادرفااهیریگیپقانون،تیحاکم.کردندنیتدویساالرقانونبهموسومیدیجد
 ینتااموجابیاقتصادویمادرفاهتیمحورویمردمتیرضاومشارکتبستردر
یدانشاظهاورتیانهادرویتجربایهااروشوادهایبنبردانشیابتناکهشدیمهم

 .بودآنریناپذاجتنا یامدهایپاز،یکاربرد

 

دولتیدهای،حقوقعرفیعی،حقوقطبی،حقوقالهساالری،قانون:یدیکل واژگان
متوازن
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 مقدمه
باویژهمتفکاراندیادگاهوکالسای متاونازکاهآنچناانتیسانطاورباهیاستدانشس

هاایحاوزهسایردرچهوباستانیونانویژهغر وبیچهدرحوزهتمدنآن؛نخستینحکمای

باهنااظررتا ضارویدانشایی،.ازساواساتداشاتهیدوچهرهاصلآیدمیبرایرانچونتمدنی

،دروجاهنخسات".ساای وابازارتادار "باهنااظردیگارازساویواساتبوده"شناخت"

حادودحکومات،شاک بهتارینحکومات،غایااتتشاناخیاسای،دغدغهدانشسینمهمتر

بارایکارهااییراهتادار باهداناشایاندوم،وجاهدر.باود فردواقتداردولتو...یآزاد

یاساتس(.اگرعلم03-8030:00یریه،؛بش8-8031:83یه،ری)بشداردنظرهااندیشهآنتحقق

یااتحکوماتوابازارتحقاقآنغا،قدرتغایاتمندنظام،علممطالعهآنوسیعیدرمعنارا

یقادرترادارداماریاعوتوزیاددغدغهتولدانش،اینابزاریوجهیعنیدوموجهدربدانیم،

اینکاه،(8003ی،)طباطباائاساتباودهسیاسایهاینظاموهادولتهمههایمشغولیکهازدل

عمادهبخش.کنندحفظچگونهراآنبعدمرحلهدروآورنددستبهراقدرتبتوانندنهچگو

قادرتحفاظوتصااحببرایهاییچارچو ارائهبهناظرشناخت،ازبعدسیاستعلمتاریخ

یرمث نامهتنسار،کارناماهاردشایزنیرانادرسیاسیاندیشهسی چنانچهمتونکالاست؛بوده

.اندحفظقدرتنظرداشتههایتکنی بهبابکان،و...

گرفتاهشاک ییهااونهادهاایشهقدرتاغلبدربستراندمندنظامساختیناحالهربه

یحاکیکاییامریاستبهعلمسیدهد.نگاهیامعشک مورادرگذشتهجیکهسنتحکمران

نسبتا برتاراساتیهاشدانءوجزیکاربردیدانش،دانشینایکاامرجامعهازآناستکهدر

رشاتهایانیالنالتحصا.فاار هستندمندتحصی دراینرشتهعالقهانبهیازدانشجویاریکهبس

بااوجودجواماعازبرخایکاهدریشوند.درحالیممشغولمهمواثرگذاریاربسیهاهدرحوز

ایاراندرساتسیامعلایدشاااسات،انتزاعایدانشاینونامااکعلم؛اینکاربردیهایگذشته

کادامامریکاااماروزکااربردیداناشبنیادهاایاستکهیناپرسشباشد.خوبینمونهامروز

یاساتمقالهآناستکهعلمسینایه؟فرضاستکاربردیامروزهدانشاینچرااینکهواست

خودیوحقوقینهادیخیهمچنانبرسنتتاروگرفتهنخودفاصلهیخیتاریشهازرامریکایی

یانایشاود.بارایمحساو مایکااییازارکاانتوساعهجامعاهامریازفشردکهامروزنیمیپا

بهدساتآمادهازآنسانتدرعلامنتای ویکاییامریاستسعلمیهابنیادبهینگاهی؛بررس
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یدشااحتایوباشادمفیادسیاساتعلامکلیوضعیتفهمبرایتواندیمیکاامروزامریاستس

ازیبرخایوراهگشااکاردهفاراهمماایرانایایاساتبااعلامسیساهمقایرابرابستریبتواند

تاوانیوجهمینهرجامعهرابهبهتریاستماباشد؛چراکهعلمسیکنونیاستمشکالتعلمس

کرد.یآنجامعهبررسیخیتحوالتتارتودرپر

چاونوابساتهباهآنیممفااهیاایساالرقانونیکایی،امریاستبحثدرعلمسیمحوراصل

ویخیتااریشاهچهاارریکاادرامریساالرو...است.قانونیدموکراسی،برابری،قانون،آزاد

ینایدیشاههادانسات.رسنتینتوانتداومهمیدرآنجامعهرامیاستداردکهعلمسیفکر

یساکساون-آنگلاویحقاوقیشاه؛ریعیحقوقطبیدهآندرایفلسفیشه؛ریآندرحقوقاله

زتاا بارتاوازنقاوااسات.بایدولتمبتنایدهآندراینهادیشهوریحقوقعرفیدهآندرا

ویاسایخاودرادرحاوزهاقتصاادسی،ونهاادیا نسبتابوروکراتیفکریهایهاسنتینیع

یکاهدهاد.باهطورینشانمایکاییامریاستبهعنوانمنطقمسلطعلمسیعمومیاستگذاریس

گرفتهتاایعمومیاستگذاریمردمازسیعمومیزندگیهاخودرابراکثرعرصهیاستعلمس

کردهاست.ی کشورتحمیحوزهکسبوکارونظامآموزشین،قوانایها،اجرینکمپ



 امریکا در سیاست علم بنیادهای
یشاهچهااررحاداق ازنشاانامریکااییسیاساتعلمبنیادهایبهنگاهیشداشارهچنانچه

آندریفلسافیشاهسنتهاسات.رینتداومهماامریکایییاستعلمسداردکهیوفکریخیتار

یدهآندرایساکسون-آنگلویحقوقیشه؛ریآندرحقوقالهینیدیشهر یعی؛طبحقوقیدها

بارتاوازنقاوااسات.یدولاتمبتنایاادولاتمتاوازنیدهآندراینهادیشهوریحقوقعرف

 .استکاویدهدقیقشک بهراهایشهریناکایامریاسیسیشهاندیخدرکتا تاربایتزینگر



  یعیحقوق طب ایده -الف

بنادیماولحاداق دوفرامریکاایی،سیاسایاندیشاهمنباعنخساتینعنوانبهطبیعیحقوق

طبیعایحقاوق.مادرنطبیعایحقاوقدوم،وکالسای طبیعایحقوقنخست،:داردتاریخی

نظمی درقالبیعیحقطبواسطهبهآکوئیناسوسیسروارسطو،افالطون،توسطکالسی 

وجهایباهراطبیعاتوانساانشادهکاهینتادویتحتاقتدارقانونالهیسلسلهمراتبیهانیک
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هنجارهااوغایااتخیارات،ازعینینظمیبهطبیعیحقوقمسیر،ایناز.کندمیتفسیرالهیاتی

نخساتیاتودراداشتهواولوخیاتبهشناختغای نییتواناانسانکهداردتأکیدورسدمی

انساان،یاتبرداشاتازماهیاناست.درپرتاوایاتبهآنغای نیبرایاوبهدستدادنابزار

ینبااالترینوتأمییغایقتحقسویبهجامعهدهیتدار ابزارهاوجهتیاسی؛هدفنظمس

آنتحقاقبارایراحکوماتاشکالازتنوعیانسان،هایییمشتر است.البتهتنوعتوانایرخ

وال جاان،هااب تاام ناامینقارمادرن؛طبیعایحقوق.کندمیناپذیراجتنا غاییخیر

است.هیومدیوید

بشادتیاسای،ماقبا سیباهعناوانوضاع"یعایوضاعطب"مفهومباهاب :هابس تامس

رابرشااندرباهخااطرتاوانبماهیتا هاانساناوزعمبه.یکندآغازمیخودخواهانهوضداجتماع

یازیچاو؛طبیعایانساانکاهدرحاالیوکسبتجربهبرابرند.یکدیگرزدنبهیبکشتنوآس
بناابراین،.نبودبارخشونتشدنکشتهترسازسرشارووجدانیدرندهوبیوانحی ازیشب

یدعق را)کهازدید،اوشد.ترسشدیاسیسیشهاندیانمبدلبهبن"بهمحافظتازخودی م"
ینتادویاتامنینتاأمیبارایعایطبینقوانیاصلحیبراینیقوانتاداردیاوحسابگراست(وام

قواعادصالحیاقازخاودازطریانتبلکاهصایساتنیعیعدالتطبیعی،حقطبینجاکند.درا

ابزارتحقاقعنوانبهمدنیجامعه.یابدانعکاستواندیکهتنهادروجوددولتمینیاست؛قوان
باهیا)دولتلذاشود،میمتولدمشتر حاکمیتوافرادمیاندوجانبهدادبهواسطهقراریتامن

ازحاقیعایقرارداداست.ازآنجاکهقانونطبیق/مصنوعدستبشرازطریرامیاوخدایرتعب
-ی اصا راباااصا کالسایاناتااانادکردهتالشمتفکرانگیرد،یازخودنشأتمیانتص
امنیاتحالیکاههااب باود)دریشهاندیدوجانبهاص اساسیتکنند.لذاامننیگزیجایحیمس

یگزینجاا"ساودمندیزنادگ"اینجاادر(.باودعماومیخیرازوجهیصرفاهاکالسی برای
ی،گروهایکای،)حاکمیاتهمینطاور.شاودمایهااکالسای مادنظر"منادیلتفضایزندگ"

یتاکثر بارتأکید.کندمیتصاحبقراردادپرتودرلکهبفضیلتیاعق سبببهنهراقدرت(،
یاساتبارایحقا،شاد.حاقشاورشیفاهوظبرتأکیدجایگزیننیزخودازصیانتمطلقحق

.یاتدولاتدراعماالحاکمیاساتبارضادنااتوانیاقدامنهبرضدحاکمساتمگربلکاهحقا
درکاهاساترادافاازایودولاتمجموعاهنیساتبیشایافسانهیعمومیرسرانجاممفهومخ

وامنیاتتاأمینوخطارکاردندورافاراد،ازحفاظتآنهدفوشدهکزشخصحاکممتمر
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 .(Beitzinger, 1972: 7) استمادیرفاه

یکااییامریاسایسیشاهکاهانداساتانگلیسیفیلسوفمهمترینال جان:الک جان

وآدامازجاانوسااموئ ،نمدیساو،جفرساونباویژهامریکاابنیانگاذارمتأثرازاوست.پدران

فادرالیقانوناساسایالتی،ایانقالبیاساسینقوانیکا،استقاللامریانیهچونبیاسنادینطورهم

فیلساوف"متفکاراناورایمتاثرازاوهستند؛چنانچهبرخیکاامریهاولیتوحقوقمالک8313

"امریکا
خاودراهماست،ی هنایینهستانساینکهبرایداوباتأکهاب برخالف.اندیدهنام8

ازمتشاک ایهساتیراانساانکهیانیانسانرهاندوهمازمفهومقرونمیالیستیازمفهومماتر

عناوانباههااانساانال ،زعمبهمجموعدر.دانستمیغایتبهنی مستعدروحوابدانجمع

ویشخصایامارماذهب،.شاوندتلقایبراباربایاد اتایهااییادهفاار ازا هنیهایهستی

تحم مخاال اص وباشدداوطلبانهبایدآنبیرونیتجلیاتمحسو شده،یدرونایدغدغه

یکادیگربااضاروریارتباا ماهیتا برابروآزادهاییشناختهشود.ازآنجاکههستیتبهرسم

افراد"مشروعخواست"بریمبتنبلکهباشدطبیعتشدهدیکتهتواندنمیسیاسیجامعهندارند،

 .(Beitzinger, 1972: 8)است

معتقادباودکاهاصا یماذهبیضمنبحاثازآزاد(8013)"تحم درباره"کتا دراو

محافظاتازجامعاهیالزمبارایقواعاداخالقایایباجامعهانسانیرمغاید،تحم درموردعقا

باشادکاهباهینیبرقاوانینمبتیدحکومتبا-8:.ال برآنبودکهیستقاب کاربردنی،مدن

داشاتهباشاند؛یعماومیارجزخیهدفیدنباینقوان-۲طوربرابربرهمهافرادقاب اعمالباشد؛

باهیادباینایقادرتتقن-۴؛وضاعکاردیااتآناانمالیایمردمباردارایتبدونرضایدنبا-0

مردمنقضیقاساسواگذارشود.هرجاحقویعتطبیاخدایندگانمردمبهعنواننمایتاکثر

هااب »هماانال کاهبودمعتقداشتراوس بهسرعتواکنشنشانخواهدداد.یتشوداکثر

حاقاکثریات،قاانونسیاسای،قدرتاجتماعی،قرارداداوزعمبهچراکه«میشلباسدراست

لاذا.هساتندخاودازمحافظاتبارایتمای ادامهدرهمهوهمهخدابهتوس وآزادیحیات،

اساات؛آنآوردندسااتبااهشاایوهدرتفاااوتولاایاساات،دوهاارباارایکااانونینکتااهنیاتام

.(Beitzinger, 1972: 10)مشرو حاکمیتیامطلقحاکمیت

از،یسانمدویلاتنهم،جاانآدامازاسات.یعایاومنتقدبزرگحقاوقطب:یومه یویدد
                                                                                                                                             
1. America Philosopher 
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یمعماادتاترساایسااناثاارمدیسااتآثاااراوراخواندنااد.مقالااهدهاامفدرالیکااا،امریانگااذارانبن

باا(8300)انساانیاتشدهبود.اودررسالهماهیینتبیومبودکهقبالدرمقاالتهییهایدگاهد

اخالقایعلامیعنایانسانازجدیدیعلمنیوتنی،فیزی علمبسانتجربی،رهیافتازاستفاده

.هااایادهیااواساتاحساسااتیااخاودکهماستادراکاتدانیممیکههرچه:کردترسیمرا

ومعتبرنادخاودخاودیباهگااهینیازهاایده.واکنشیگاهیوهستندحسیگاهیاحساسات

باااو.ماساتتجاار وتخایالتباهمحادودمااشاناخت.یابنادمیتقلی احساساتبهگاهی

واقع،امرغیرهنجاریکش بهمعتبردانشکردنمحدودو«باید»و«هست»میانتمایزگزاری

دانشامندانازبسایاریرفتارگرایاناهرویکردهاایوتجربایومنطقیپوزیتیویسمبرایراتربس

 (.8033:۲0چالمرز،؛00-8003:01ین،)راکردفراهمامریکاییجدیداجتماعیعلوم

 

 دولت متوازن  ایده -ب

بریدولتمبتنیادولتمتوازنیدها،آنینهادیشهریایکاییامریاستعلمسیشهردومین

اشاترا اسات؛بهخاودگرفتاهیتوازنقوااست.دولتمتوازندرعصرباستاناشکالمختلف

نفاردررسسیا یاتهاا،حاکمهاا،گاروهانجمانی،قدرتتوسططبقااتمختلا اجتمااع

ینودربهتاریمنفعتعمومیامردم،توجهحاکمانبهمنفعتخودیتاکثریایقدرت،گروه

.متفکااراندورانباسااتانچااونییوقضااایناایتقنیاای،انااهاجراگسااهیقااوایاا شااک آنتفک

،چهاارمیدرباارهناریدادگااهعاالیقاضیو،رجانفورتسکوسِیناسئافالطون،ارسطو،آکو

تواندمسئلهحکوماتراحا کناد،بلکاهباهیمیباورنداشتندکهاشکالنهاد(8۴۲۲-8۶08)

دولاتیااولیبودناد.البتاهماکیاسایسیتاکمبهعنوانموتورمحر ح"انسانفاض "دنبال

-8088)ینگتنهاریمازجیژهباویادمتفکاراندورانجدیستود.ولیمتوازندورانباستانرام

بحاثانساانفاضا راردیسای،انگلی خواهمهامکالسایجمهورینبهعنواننخست؛(8033

سازظهورانسانفاضا ینهتواندزمیم"مناسبینظموساختنهاد"برآنبودندکهاند؛کرده

آنینادگانباودکاهنمایستوکراتی اریمجل سنای اوتأسیشنهادباشد.پنینیتقیأتدره

توازنمنافع»ح حکومترادرپاسخگوباشند.لذااوراهیشانتوسطمردمانتخا ودربرابرا

تمشاتر حکوما»ماوردنظاراویاصا اساسا،هادفیانایدانست.برایم«مردموقدرت

چارخشقادرتدرحاوزهباشند؛منف یکدیگرگانهازسهیبودکهدرآنقوا«المنافعبرابر
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انتخاابیهایحوزهمخفیرایبرمبتنیانتخاباتاجراوجودداشتهباشد؛قانونحکمفرماباشد؛

صااداقتعام تأثیربراوتأکیدواخیرنکته.باشدزمینتوزیعسب تابعحکومتشک وباشد

مشاغولخاودباهراامریکااییمتفکارانازبسایاری هانکاهباودچیزیحکومتساختدر

چاارلزووبسترکالهن،همیلتن،مدیسن،افکاردرتوانمیراتأثیراینهایرگهچنانچه.ساخت

(.Beitzinger, 1972: 18) کردمشاهدهبرد.ای

بااانگلیسایکالسای مهاماهخاوجمهاوریدوماینعناوانبه(803۴-8031) یلتنجانم

جمهاوری»یا پرتاودرعماومیخیاروآزادیکهبودآنبرخو انسانضرورتبرتاکید

واقعایفضایلتکساببرایگویدمیاو.یافتخواهدتحقق«آریستوکراتی انتخابیمتوازن

اصاالیشارو بیاان،آزادیهاامودیانهاملااذاباشاد،اخالقایآزادعاماا یا بایادانساان

او.دانادمیفضیلتمسیردرحرکتبالدوراعق وانجی سانبدین.هستندبودنمندلتفضی

باهنسابتثانویجایگاهدررادلبستگیواحساسهیوموهرینگتنهاب ،ماکیاولی،برخالف

علامکاهباودنکااتیازتجربایومحاسابعقا باویژهعق برتکیههمین.دهدمیقرارعق 

اقتصاادیمنطقامریکااساسیقانونبنیانگذازانودادقرارتوجهموردرانآامریکاییسیاست

دهاممقالاهدرچنانچاه8کردناد.واردخودسیاسیساختدراندیشگیمبانیاینپشتوانهبهرا

ماوردتوجاهقاراریاقتصاادیاناترادرحوزهجرگراییجناحمنطقمدیسنجیمز؛فدرالیست

خاواهشاهروندانازگروهایعناوانبه»جناجتعری خاللازاو(.Beitzinger, 1972: 18)داد

عالیقایدارناد؛مشاترکیمنافعواحساساتعالیق،وآمدههمگردکهاقلیتخواهواکثریت

 :Beitzinger, 1972) «جامعاهجمعیمنافعوعالیقازمتفاوتحتیودیگرانعالیقازمتفاوت

منباعمهمترین.داردانسانطبیعتدرریشهگراییجناحانپنهوواقعیعل کهاستآنبر(18

خاودمساائ قاضایتوانادنمایک هیچ.استثروتنامتوازنتوزیعنیزبندیجناحمشتر 

فساادباهراجامعاهوشدهخودنفعبهدارجهتقضاوتوتورشموجباومنافعکهچراباشد

آنتاواننمیدارد،فردیفطریآزادیدرهریشبندیجناجکهآنجاازترتیببدین.کشاندمی

 ,Beitzinger) کاردکنتارلراآنمنفایآثااربایادخاو قوانینوضعطریقازبلکهحذفرا

قاانونیساطوحیترینمنطقاقتصادرادرعاالیکاامریانگذاراستداللپدرانبنین.باا(18 :1972

تجربایهاایروشوآمااریهاایدادهبارتکیاهبااامریکااییسیاساتعلموکردهواردخود
                                                                                                                                             
1. http://avalon.law.yale.edu 
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جهااتدروکاااربردیدانشاایهمچنااانونگرفااتفاصاالهکاااربردیمنطااقایاانازهیچگاااه

.کندمیحرکتکشوراساسیهایاولویت


 عرفی حقوق ایده -پ

حقاوقیادها،آنیساکساون-آنگلاویحقاوقریشاهیاامریکاییسیاستعلمریشهسومین

تحاتسایاردادگااهیشاه،کهشدتأسی زمانیرستد8۲قرندرعرفیحقوق.استیعرف

یاارمع8«باودنمعقاول»سیساتمایاندر.کاردتاسی تجدیدنظرومرکزیدادگاهی نظارت

کنناد؛البتاهیااتیعملیرادرساطحملایباودتاارساوممحلایقضاتحقوقعرفیبرایاصل

ی دادگااهانگلایقاضا ،تونبرکسیزدهم،ازنظرقضاتنهازنظرعامهمردم.درقرنیتمعقول

یادشااهنبا»گرفاتکاهیجهکردونتیبراجعبهقانونبرترترکیاقارهیدراباعقایقانونعرف

خداوقانونباشدچراکهقانوناوراشاهکاردهیتتحتحاکمیدانسانبلکهبایتتحتحاکم

داشتکههمهاقتاداراتتوافقوجودینعمدتاایانه.درقرونمBeitzinger, 1972: 21)) «است

قانونبرترباهیاسیباسنتسیتمعقولیسنتحقوقیبترکی .بهتدریردگیازقانوننشأتم

هااوقضاات.البتاهدادگااهیادانجامهفادهمدرقارنیبهحقوقعرف(8۲8۶)مگناکارتاالحاق

یلیاامورسِایرازتفاسایاادیزیهااآنمفسرانخاصقاانونبرتاربودناد.نساخهیدهآموزشد
زودیلایوخیدباهفاروشرسایکااقب ازانقاال درامر833۶ازقانونانگلستاندربلکستون

محکامازیکتاا دربردارنادهدفااعیانشاد.ایکاآموزشحقوقدرامریبهمتناصلی تبد

هادف.(Beitzinger, 1972:  23) کاارباودگاراومحافظاهسانتیکاردورویپارلمانیتحاکم

باهنسابتطبیعایحقاوقازمحافظتوبخشیانتظامومدنیآزادیبلکستون،دیدگاهزاقانون

بارعمیقایتاأثیربلکساتونکاار.باود(انگلای مردممطلق)حقوق مالکیتوآزادیزندگی،

انگلای عرفیحقوقکهطوریبهگذاشت،نوزدهمقرنپایانتاامریکادرحقوقدانشجویان

جیمازناوزدهمماننادقارنامریکااییبزرگمفسران.شدمتحدهتایاالعرفیحقوقبهتبدی 

بلکساتونتأثیرتحتکاریمحافظهجهتدرهمهکوولی،.امتام واستوری،جوزفکنت،

انگلستانقرارگرفتندکاهیخازتار۲ویگیبرداشتتأثیرتحتبشدتهاامریکایی.گرفتندقرار

حکوماتیادگاهدینداشت.ایدسلطنتتأکیژهحقودربرابریوجامعهمدنیسمبرپارلمانتار
                                                                                                                                             
1. Reasonableness 
2. Whig 
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یاایاحیباهساویراگااممگنااکارتاادانساتهویستیوفئودالی راآزاد،دموکراتیساکسون

مفهاومراباهینایکاامریازمتفکرانومبلغانانقالبیاریدانست.بسیمیساکسونیهاولیآزاد

وناوزدهمکهدرگفتمانمورخاناواخرقرنیبهکارگرفتند.بهواقعمفهومآزادینحومؤثر

داشت.ی انگلیبرداشتازحقوقعرفیندرایشهمفهوممسلطبودریکاامربیستمقرنی اوا

یبدلشد.چنانچهدرقانوناساسیکاییامریساالرقانونیاصلیهایهازپایکیکهبهیمفهوم

لحاا یبهعنوانسهاص اساسایاهمادهاورفدرفرصتیبرابری،فردیآزاداصولیکاامر

تحقاقیآنهاارابپاردازد؛چنانچاهبارایهااینههزیدهافردباارزشینتحققایشدهاست.برا

ازخاانواده،حکومات،یوعااطفیاتکابهنف واستقاللمالیعنیآنیبهایدبایفردیآزاد

هااخاودرایکااییدهدکاهامریمحیبارهتوضیندرای دوتوکویآلکس.یرد.رابپذ.و.یساکل

انادکاهندارند،آنهاخاودراعاادتدادهیک انتظاریچدانند،آنهاازهینمیچک بدهکاره

انادکاهرابارخاودقبوالنادهیانایعیوبهطورطبیستندخودبایدوپایبرروییبهتنهایشههم

اباهسامتمتشاک شادنریکااییجامعهامر،اص ینسرنوشتآنهابهدستخودآنهاست.ا

وکوچا نهاادهازاران ،یآزادیاایایگرادرتداومهماانمنطاقجنااحیسوقدادهبهطور

سیاساتعلام.کنادحراساتآزادیایانازتااشدهتأسی مردمخوددستبهمستق بزرگ

ایانبارایمدیروانسانینیرویتربیتمصروفراخودانرژیازاییعمدهبخشنیزامریکایی

.(Tocqeville, 1966: 189-196)استکردههانانجم


 الهی حقوق ایده -ت

لاوترماارتین.اساتیآندرحقوقالهینیدیشهریایکاییامریاستعلمسیشهرچهارمین

وجاودخاداوانسانمیانمسیحازغیرایواسطههیچمقدسکتا متناساسبرکهبودآنبر

یا بارراحکمایتحمیا حاقکسایهایچنهواسق نه،پاپنه»اوزعمبهبنابراین.ندارد

بادونیحیانمسایاوبراقتدارمعناو (Beitzinger, 1972: 31 ).«ندارداورضایتبدونمسیحی

انسااندریدرفسااداخالقایشهبحثاورینداشت.ایدتاکیرونیبیاسیسازمانسی وجود

داشات،اوباهدوجامعاهیادانساانتاکاخالقیبرفسادیزنجانکالوندارد.ینگناهنخستیجهنت

باود.یساتوکراتی وآریا انهادموکراتیباورداشتکهاصولاصلیوجامعهمدنیساییکل

رافرساتادتااانساانرایسیزعماوخداوندعبرمفهوملط بودکهبهیاومبتنیساییجامعهکل
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یباهعناوانساازمانیساهد.بهواقعکلشدهنجاتدیکلیدچارتباهینگناهنخستیجهکهدرنت

ویدوخواستنظاماجتمااعینبیگردیسوسوودستگاهسرکو دولتازی ازیاجتماع

کنند.یمصالحهبرقرارمیحی،مسیآزادآلیدها

اتفااقیشکافبزرگا83۶۴توانگفتکهدریمدرنمیحیتقمختل مسرَبا فِدر    

یاصالیااندوجریانجاداشاد.ایارتادک شارقیساایرومازکلیا کاتولیسایافتادوکل

شاام یارتادک شارقیساایاخاتالفداشاتند.کلیکادیگرباایمختلفائ درمساایحیتمس

یاادو...فرزناادانخااودراغساا تعمیارتاادک روساایونااانی،ارتاادک ی،ارتاادک رومااان

کاهزباانآنهااباود)دروناانییباهزباانزیراکردند،یورمآنهارادرآ غوطهیدادندولیم

یاتهااباامرکزیرومایورکاردنباود.ولاغوطهیبهمعناVaptizo(یونانییدعهدجدی انج

بلنادویهااچونلباس،هابهلحا پوششیدادند.رومیغس میدنآ پاشیقازطریکانوات

دانست.یستمپربتیراتاحدیگریدی داشتند.هریاعاداتخوشمزهیدند،پوشیکالهم

یا رومراحاما انجیساینشدهوکلی وتحریواقعی ارتدک خودرادارندهانجیسایکل

دانست.یشدهمی تحر

لاوترازآلماان،ینماارتیاتباامحوریسامدرقالابلوترانشاانزدهمازقرنیسمپروتستانت

تجااانناااک ازیاابااامحوریتریانیساامپرسبی ،جااانکااالونازسااوئیااتبااامحوریساامکالون

هشاتمشاک یهاانریاتباامحوری انگلیسایکلیایکانیسمآنگلهفدهماسکاتلندودرقرن

آمدباهساهیکابهامریپروتستانبودکهوقتیحیتعمدهمسیانجریکان،انگلیسایگرفت.کل

 یایکااجامعاهامرینبنابرا.شدیمتقسیاسقفیسایکلیایسکوپالینکواکرواپیورتن،شاخهپ

مختلاا درآنرشاادیاا بااهدالیسیساامجامعااهازقباا پروتسااتانبااودهاارچناادامااروزهکاتول

درپرتاویکاادرجامعاهامریسیسمبرآناستکهکاتولکازانوواکردهاست.حوزهیریچشمگ

یاتاقلیا عمدتاپروتساتانیادرجامعهیسسیمچهارعام شک گرفتهاست.نخست،کاتول

فرقاهیا درقالبیسیمپرتوفرهنگغالبوهژمونپروتستان،کاتولکهدریمعنیناستبد

دریماذهبیبااورفتارشدهاست.دوم،باتوجاهباهمسائلهآزادیزنحونینعم کردهوبههم

ینودوماایساامجامعااهمتکثاار،پروتستانتیاانایمااذهبیودربااازارآزادیکاااامریقااانوناساساا

عمدتا ازیتجمعمهاجرانیجهنتیکاامریهاپروتستانیانراست.سوم،جیفرقهمذهبینبزرگتر

یاناناد.امختل آمدهیهاینهاوسرزمیتها،ملیتازقومیکهطوراستبهییاروپایکشورها
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ینیوچندسارزمیچنادفرهنگیملایساایکلیا یکادرامریسماستکهپروتستانتیبدانمعن

باودنیورومایکااییازامریتنشفعاالناشایناهموارهبایکاامریسیسماست.چهارم،کاتول

ازیایجزی،وساختارسازمانینبهلحا مناس ،دکترییکردهاست.ازسویهمزمان،زندگ

یباهدنباالنشااندادنوفااداریگاردیسورومبودهاست.اماازیتیچندملی کاتولیسایکل

یکاا،امریا کاتولیساایناداردکاهکلی.لاذاتعجبایکاساتامریمطلقخودبهماذهبمادن

اساتیملایا کاتولیساایکلینتاریحاالروماینودرعیکاامریفرقهمذهبینتریکاییامر

(Casanova, 1994: 167.)

چاراکاهاساتیییکااامریاستعلمسیاصلیادهایازبنیکییحقوقالهیب،ترتینبد

کشاوریاندرااساتگذارییهرگوناهسیهایهازپایکیاستومذهبیمذهبیاجامعهیکاامر

یاأتوفادرالدرهیاالتیای،درسطوحمختل محلیکههزاراننهادمذهبیمعنیناست.بها

مختلا دولات،ساناویخودبااجازایمنافعمذهبیفعالبودهودرراستایمذهبیهاانجمن

یاتبخاودرامتمرکازبارتریاتازفعالیبخشایاساتکنند.علامسیمیالبیندگانمجل نما

درونیکااامریسااهایکلینازبزرگتاریکاردهاسات.برخایمذهبینهادهایازمحققانموردن

 (.Irons, 2007; chap. 1)اندیافتههااستقراردانشگاه

 

 یکادر امر یاستعلم س یجنتا
حقوقیبنیادهایکهکنشگرانیحتیوامریکادرسیاستعلمدانشمندانشداشارهچنانچه

.کردنداتخا راچهارگانههایریشهازمهمیعناصرنداهکردتدوینراامریکادولتسیاسیو

جدیادیمنظوماهدرراباودگرفتاهنضا اروپااییجامعاهبساتردرعمادتا کهعناصراینآنها

دربسترمشارکتویرفاهمادیگیریپقانون،حاکمیت.کردندتدوینساالریقانونبهموسوم

تجربای،هاایروشوبنیادهاابردانشابتنایاقتصادی،ومادیرفاهیتمحوری،مردمیترضا

بااالبتاهجامعاهدینیتکثروبودندینینهایت،در.بودآنمهموجوهازآماریهایدادهبویژه

ایانهاایویژگیازدینیگروهدومینعنوانبههاکاتولی بعدمرحلهدروپروتستاناکثریت

کاهبودامریکاسیاسیاندیشگیوفکریمبانیبیرونیهایجلوهوجوهاین.بودنوظهورجامعه

روزازکاهایگاناهساهاص .انجامیدامریکااساسیقانوندرمهماص سهظهوربهنهایتدر

بااهعنااوانیعااادمااردمحتاایوسیاسااتمدارانمتفکااران،سااویازامریکاااکشااورتاساای اول
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یناماروزیازهنجارهاایاریبسای،.نخست،اصا آزادشودیمیادازآنهایکاییامریاهایرو

خواهادیاگرمیکاییفردامر،اص یناص دارد،مثال براساسایندرایشهریکاییجامعهامر

آنراکهاتکابهنف استبپردازد.باهینههزیدخانوادهآزادباشدبایازکنترلونظارتدائم

فاردینکاهمساتق باشاد؛رمازورازایدبایلحا عاطفوهمبهیمعناکههمبهلحا مادینا

یایناههزیساتد،خودبایپایرویدکندوبهناچاربایخانهراتر میسالگ81دریکاییامر

دریهاابپاردازد.دوم،اصا برابارهااونظاارتازانواعکنترلیشدربرابرآزادیداستکهبا

هماهشاهرونداندریبارایکساانیفرصات،قانونازآنداردکهیتاص حکاینا؛هافرصت

منادهبهاریبرتاراجتمااعیهاایاتترندبتواندازموقعیستهقراردادهتاآنانکهشایمساویطشرا

یگارانفرصتبرابرراکهرقابتباادیناینههزیدفردبا،برتریستگینشاندادنشایشوند.برا

پنداشاتیشپایانباایکامهاجرانبهجامعهامرازیاریبسی؛استبپردازد.سوم،اص رفاهماد

وجاوددارد.یبهرفاهمادی ونیقامکانتوف،شوندکهدرآنجاباتوجهبهاص رقابتیواردم

فرساااساتراآنکاهکاارساختوطاقاتیناههزیتی،ماوفقینچنایبدانندکاهبارایدالبتهبا

باریوهمهارکاانجامعاه،مبتنایتعمومخدمایی،اجرای،بپردازند.لذانظاماتمختل ادار

کارکناانراتحما نخواهادکاردولاذایسستینکوچکترییکارفرمایچکارسختاست؛ه

درآنجادرحاداق قاراردارد.اگارانتظاارکارفرماادرکاارساختورقاباتباایشغلیتامن

،بااری8هادداد.زمانممکنشغ خودراازدستخواینبرآوردهنشود،فرددرکمتریگراند

راامریکاایییاایوراینتحققبرایالزمبسترازبخشیتااستکردهکوششنیزسیاستعلم

دررویاهااایانتحققبهکم راستایدرامریکادرسیاسیعلومالتحصیالنفار .کندفراهم

وکسابقاانون،اجارایباهکم وقانونها،کمپینعمومی،سیاستگذاریبزرگعرصهپن 

وازساوییامریکااییاهادافتحقاقبهکم امکانونتای منظراز.مشغولندآموزشوارک

وضاعیتامریکاادررشتهایندیگر،ازسویمناسبشغ کردنپیداطریقازمفیدیتاحساس

 (.Sparknotes, 2007: 1-20)داردایرانازبهتریمراتببه

 

                           عمومی سیاستگذاری حوزه -الف

کنناد.دساتهیتهافعالینهاززمیاریتواننددربسیمیعمومیاستگذاریحوزهسمتخصصان
                                                                                                                                             
1. https://en.wikipedia.org 
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یمادنهااینهادمشاغ درحوزهیتصدی،عمومیاستگذارینخستمشاغ درحوزهکالنس

کنادویمایاتفعالیداریهدرپرتومنطقسارمایکاییاستکهجامعهامریحاست.الزمبهتوض

مشاغ  ازیکیکهمنطقپرتودردیگرسویاز.داردقرارخصوصیبخشحوزهدرآنعمده

گیاریشاک بهتدری بهمنطقاینبود،همیلتنومدیسنبویژهامریکابنیانگذارانهایدغدغه

فادرالوایاالتیمحلای،ساطوحهماهدرکشاورسراساردرنهادهااوهااانجمنازایمجموعه

.انادکاردهشاغ ایجاادآنهاابارایودادهجاایخاوددررانفارهاونمیلینهادها،این.انجامید

ایاناز.هساتندنهادهااایانگرداننادگانومادیرانازسیاسیعلومالتحصیالنفار ازبسیاری

کاردن البایاینهااصلیکار.شودمییادعلمینامباسیاستگذاریحوزهبامرتبطمشاغ گونه

 .گویندمییگرآنهاراالبی،چنانچهگاهمخلت حکومتاستیهابابخش

اسات.یمشاغ حکومتیتصدی،عمومیاستگذاریدستهدوممشاغ درحوزهکالنس 

.هساتندمادخ  یدولتای یاهازمشااغ بلندپایاریدربسایاسایرشتهعلومسیالنفار التحص

وزارت.ساتاسیاسایعلاومهاایکردهتحصی اختیاردرخارجیسیاستحوزهعمدهبخش

درودفااعوزارتدرقضاایی،دساتگاهدرمحلای،وایاالتیهاایحکوماتساختدرداخله،

یهااوساازمانمختلا هاایوزارتخاناهدرحکومتوسیاستبامرتبطهایحوزهازبسیاری

مشغولهستند.یدولت

مشااغ درحاوزهیتصادی،عماومیاساتگذاریدستهسوممشاغ درحاوزهکاالنس

یارونی باهبسایاجتمااعییاراتتغیاستکاهبارایفرد،است.کنشگریاجتماعیهاکنش

شمایگیدرهمسایامث بستنکتابخانهیطیشراییرتغیکهشمابرایکند.مثال وقتیاقدامم

،یاا شاودیمایگانهمساایکاهورودوخاروجاساتفادهکننادگانموجابمزاحماتبارا

وفاار یان.اغلابدانشاجویدشویماکنشگرمحسو مشیدکنیمیراسازماندهیماییراهپ

ویاالتیای،واعماالفشااربارمقامااتمحلایالوگتعام ودیبرایاسیعلومسیالنالتحص

ییهایوههاهمهش.لذاتظاهرات،اعتصاباتوتحصنیرندگیرابرعهدهمینقشینفدرالچن

گوناهمشااغ ینآنهااقدامکند.ازامدنظرشبهییراتاعمالتغیکنشگربرای هستندکه

واژه،کلمهینایشهکنند.ریمیادیبانامعلمیاجتماعیهادرحوزهکنشیتمرتبطبافعال

راکاهدرجهاتتحقاقیموتاورمحار اسات.لاذاکسایاستکهباهمعنا Actusینیالت

ازیاریبسادریکااشاغ درجامعاهامریان.ایندزندکنشگرگویدستبهاقداممیشباورها
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8.داردیایژهویگاهجایمدنینهادها

حااوزهدرمشااغ تصاادیعماومی،سیاساتگذاریکااالنحاوزهدرمشاااغ چهاارمدساته

وتوساعهباااتباا دراستسیاسیوفنیفرایندیشهریریزیبرنامه.استشهریریزیبرنامه

عمومیرفاهزیست،محیطزادرستاستفادهومحافظتزمین،ازاستفادهاجازهزمین،کاربرد

مناطقازخارجودرونازکهشهریهایزیرساختوهواآ ،شام شهریمحیططراحیو

فرهنگایوسیاسایاهمیت.توزیعهایشبکهوارتباطاتنق ،وحم مث کندمیعبورشهرها

ازییکاکاهشادهدیگرباعثسویازعلومالتحصیالنفار هایآموزشنوعوسوییازشهر

.باشدشهریریزیبرنامهحوزهدرالتحصیالنفار اینمهممشاغ 

تحلیا حاوزهدرمشااغ تصادیعمومیسیاستگذاریکالنحوزهدرمشاغ پنجمدسته

هاایشرکتوغیرانتفاعیوعمومیهایآژان دولتی،هایآژان ودفاتراغلب.استقوانین

وهاافعالیاتاجارایبارنظارتوتحلی بهتاکنندمیاستخدامراقوانینتحلیگرانخصوصی،

.انادشدهتصویبفدرالوایالتیمحلی،هایحکومتتوسطکهبپردازندجدیدیهایسیاست

فرهنگایواجتمااعیسیاسی،عواقبونتای تحلی بهسازمانآنفعالیتنوعبهبستهافراداین

درآنازتروسیعحتیوکشاورزیداشت،بهحوزهدرمثال سازمانآنخاصحوزهدرقوانین

دفتارماثال ۲دهاد.قارارتاأثیرتحتراایالتیحکومتک تواندمیکهپردازدمیقوانینیحوزه

استکاهیحکومتیرانتفاعیآژان غی یفرنیا،درساکرامنتو،کالواقع (LAO)قوانینتحلی 

دفتربهخااطریندهد.ایارائهمیفرنیاکالبهپارلمانیاستیوسیمالیهایهتاکنونتوص83۴8از

کالیفرنیااایالاتهاایهازبودجایرانتفااعیغیهاایا وتحلیاوبرنامهیتخصصشدرامورمال

 .داردشهرت

.اساتبرخاورداردیگارمهامممیازهدوازامریکاییسیاستعلمپیشگفته؛نکاتبرعالوه

سافیدکاا مقاماتبهالمللیبینوداخلیمهممسائ درتخصصیدیدگاهونظرارائهنخست،

.وجودصادهااتااقاست کوچ جزواتیاPolicy Paperطریقازگیرندگانتصمیمسایرو

خاودرادرقالاابیقاااتتحقیجاهکااردهونتیعلمایااتفعال،مختلا یهاااهفکارکااهدرحاوز

علموجامعهیوندزپباریدهندازنمودهایقرارمیاسیمقاماتسیاردراختیاستیسیهایهتوص
                                                                                                                                             
1. https://www.vocabulary.com 
2. https://study.com/articles 
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یونادپیوتروکاامپیمهندسای،فنیهااست؛همانگونهکهدرعرصهرشتهینظامآموزشیندرا

مقامااتعناوانباهاسااتیدنقاشایفاایدوم،.شاودمایمشاهدهنیکوییبهتعلموصنعیقوث

عناوانباه.دانشاجویانبهتجار انتقالودورهپایانازپ دانشگاهبهآنهابازگشتوسیاسی

باهمأموریتاتماموبرجامامضایازپ برجام،درکریجاناصلیدستیارشرمنوندیمثال

.تجربیااتپرداخاتانتقاالوثباتباهوبرگشتهاروارددانشگاهاسکولکندیدرخوداتاق

باایقاویاسیبازنشستهکهارتباطاتسیاسیسمقاماتبههادانشگاهیبرخیاسترتصدییحت

هااشانیدهبرخایشود.چنانچهمطاابقیمیشنهاددولتوکنگرهدارندپیواعضاستمدارانیاس

یاسااتریتصاادی،جمهااوریاسااتر۲380تدرانتخاباااینتااونکلیالریشکسااتهااازپاا 

خارجاهوزیارچهاارمینوشصات،آلبرایتمادلینخانمشد.یشنهادبهاوپیمهمهاینشگاهدا

یاوپیهاایماایشمؤسساهپیانادازبااراهیاسایسیهاایتازفعالیریگپ ازکنارهیزنامریکا

(PEW)،رادریاسایعلاومسیباهجامعاهعلمایاسایوانتقاالتجاار سینقشپژوهشیفایا

خودقرارداد.یهابرنامه


 ها کمپین حوزه

ادبیااتکههستندانتخاباتیوسیاسیهایفعالیتمجاریمهمترینازیکیامروزههاکمپین

راهااکمپاینعناصارفعاالترین.اساتگساترشحاالدردنیاامختلا نقا دربیشوکمآن

تواننادمایهااکمپینحوزهمتخصصان.دهندمیتشکی سیاسیعلومهایرشتهالتحصیالنفار 

متخصصاانهاا،کمپینکالنحوزهدرمشاغ نخستدسته.کنندفعالیتهازمینهازبسیاریدر

یرابارایقااتتحقیتهادای،گرافکارعماومتحلی .هستندعمومیکارافتحلی ونظرسنجی

دهاد.یهاانجامماپاسخیروتفسینظرسنجیقها،...ازطرفکر،شرکتیهااتاقیاستمداران،س

یساان وارتباطاتمکتو برخوردارباودهوحاداق لیآماریهاازمهارتیدبایلگرتحلینا

یهاابااناامعلمایندرحاوزهکمپایتگونهمشاغ مرتبطبافعالینداشتهباشد.ازایاسیعلومس

Pollster  8.شودمییاد 

.هساتندهاابرنامهورویدادهادهندگانسازمانها،کمپینکالنحوزهدرشاغالندومدسته

جلسااتها،نشستبرگزارکنندگانوریزانبرنامهآنها.گیردمیبردرراوسیعیدامنهشغ این
                                                                                                                                             
1. https://study.com/articles, 2 

https://study.com/articles
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حتایونمایندمیبودجهبرآوردافراداین.هستندتجاریهاینشستچونمهمییدادهایروو

کنناد،مایساازماندهیراانتقااالتونقا کنند،میارائهبودجهتأمینبرایپیشنهاداتیگاهی

هماهنگرامراسمامکاناتوتزئینهایتیمکنند،میدعوتراهاسلبریتییاکلیدیسخنرانان

ودغدغاهازفاار وماؤثرشاک باهآرامای،بهمراسمتاکنندمیراشانتالشتمامودکننمی

هاایمهاارتبایادافارادایان.کننادحا وبینیپیشرااحتمالیمشکالتوشودانجاممشک 

ماذاکره،هاایمهاارتکاامپیوتری،هاایمهاارتبحاران،وفشاارهنگاامدرآرامشارتباطی،

حاداق وداردنیازخوبیآیندهرشتهاین.باشندداشتهمسئلهح رتمهاوسازماندهیمهارت

8است.دالرهزار33حوزهاینکارشناسانساالنهدریافتی

نیازشاغ این.هستندعمومیافکارتحلیلگرانها،کمپینکالنحوزهدرشاغالنسومدسته

کاهمعنااایانباهشاود،مایتلقایسیاسایتحلیگرانمجموعهزیرشغ این،استپردامنهنسبتا

مقاماتبامصاحبه.کنندمیمدیریتنیزراعمومیافکارهایپیمایشسیاسیتحلیلگرانگاهی

مهماسنادوانتخاباتنتای تحلی آید،میبرسیاسیعلومالتحصیالنفار عهدهازنیزبلندپایه

برخاوردارارتباطیهایمهارتازبایداینجادرشاغ افراد.استشغ اینهایفعالیتجزءنیز

صاورتباهتحقیقااتمادیریت:باشاددساتایانازوظایفیانجامآمادهبایدتحلیلگر.باشند

نتاای تحلیا بارایآمااریهاایتحلیا کااربردنبهتحقیق،هاییافتهارائهگروهی،یامستق 

اجتمااعی،وسیاسایاقتصاادی،رونادهایبینایپایشخااص،اقداماتانجامبهتوصیهتحقیق،

نتاای تفسایرگازارش،نگاارشوتهیاهدهنادگان،رسیبارایآنالزامااتوهاسیاستتحلی 

ارائاهتحقیاق،برایجدیدهایحوزهتعری بلندپایه،مقاماتبامصاحبهانتخابات،وهاپیمایش

وساریعانطبااققادرتاجتمااعی،وسیاسایمهاممساائ بهنسبتعمومیآگاهیبرایطرح

مواجاهوقاتکمباودباهموارهتحلیلگراناینآنجاکهازباالخرهجدیدوهایفرهنگباآسان

۲باشند.داشتهمشارکتیوجمعیکارتوانبایدهستند

یرهساتند.مادیارتباطااتمردمایرانماد،هااینچهارمشاغالندرحوزهکاالنکمپادسته

است.اوهمنظرمردمرادربارهمردمازشرکتی هنیرتصویمسئولبررسی؛ارتباطاتمردم

حاداق نیازمنادشاغ ایانکناد.یمایخودرابهمردممعرفیانوهمکارفرمایردگیشرکتم

                                                                                                                                             
1. https://www.snagajob.com 
2. http://www.degreesfinder.com 
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نوشاتندرباالتوانوارتباطاتمث آنبهنزدی هایرشتهیاسیاسیعلومکارشناسیمدر 

کارآماردفتر.استگفتنسخنمهارتو شاغ ایانرشناساانکاساالنهحقوق(BLS)امریکا

ازیمایارتباطااتنوعااتیرانماد8.اساتکاردهاعالمدالرهزار83۶ساالنهرا۲38۶سالدر

آنراباهیهاایاتسازمانوفعالیمعرفیتکنندکهمسئولیمیمشاورانارتباطاتراسازمانده

یهاازمانرادرساایافارادمشااغلیانهاااازسازمانبرعهدهدارناد.عاالوهبارشارکتیرونب

یتارینوآنهااشاوند.درکا ،یدارماعهادهیاسایسیهااها،درحاوزهدردانشگاهیرانتفاعی،غ

۲.هستندیرونسازمانخوددرب


 قوانین اجرای حوزه -ب

ساببباهکاهباردناامرامشااغ ازکثیاریتاوانمیآیدمیدرادامهکهایحوزهچنددر

بارخالفقاوانینحاوزهدرمثالچنانچه.شودمیاشارهاآنهنامبهصرفامقاله،ابعادمحدودیت

ازبرخایامریکاا،درحقاوقیسانتحاکمیتسبببهایران،درسیاسیعلومالتحصیالنفار 

افسارانعفاومشارو قضااوت،وکالات،ماننادقضاییمشاغ واردرشتهاینالتحصیالنفار 

.(Sparknotes, 2007: 1-20)شوندیزندانمیرومدCIAوFBIعوام یان،زندان


  کار و کسب حوزه -پ

باتوجهباهوجاوددروسیباکسبوکارسروکارنداردولایممستقیاستاگرچهعلمس

حاالینکهدرعیکادرامریاسیرشتهعلومسیهادربرنامهدرسدادهیروتفسی مربو بهتحل

توانادازیرشتهمینای التحصار است،فیضروریازمشاغ دربخشخصوصیاریبسیبرا

ماثالکناد.یا تحمیوحتایا هاخودرابهحوزهکسبوکارنزددادهیروتفسی تحلیقطر

باهساببیاسایعلاومسیالنالتحصاستکهفار یازجملهمشاغلهابان دراجراییمدیریت

باهکاارشاوند.توانناددرآنمشاغولیمیجلبمشترهایی ازتکنیوآگاهی قدرتتحل

علامیالناستکهفار التحصایآموزشبدواستخدامازجملهاموریباکمیزنیمشاورهشغل

ویدولتایهاادراکثاردساتگاهیازگرباازارنیلنقشکنند.تحلایفایتواننددرآنهایمیاستس

باهساببیکاادرامریاسایسی التحصااستکاهفاار یالزموضروریهاازحوزهیخصوص
                                                                                                                                             
1. U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). 
2. https://study.com, 3  

https://study.com/
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ویگفتاارهااییا آنبااتکنیابوترکیهااودروساقتصااددادهیا ازآماار،تحلیاهآگ

اساتکاهیازجملهمشاغلیزارتبا بادولتنیرشغ موفقباشد.مدینتوانددرایمینوشتار

بااییباهساببآشانایاساتسیوجودداردودانشاجویوعمومیخصوصیهادراکثربخش

گاریلنقاشکناد.تحلیفاایتواتاددرآنجااایمایوحقاوقادارگانهسهیساختقدرت،قوا

ویآمااریهاایا درتحلیاساتسیباتوجهبهتواندانشاجوهاستکیگریشغ دیزنیستمس

.(Sparknotes, 2007: 17)کندیتشغ فعالینتوانددرایمیاسیوسیاداریهاشناختنظام
 

   آموزش حوزه -ت

واردیپاا ازاخااذدکتااریاساایعلااومسیالنالتحصاازفااار ایاریبساایاازنحااوزهایااندر

فکاریهااوخواهدراتاقیقاتیهاومراکزتحقشدهوخواهدردانشگاهیدانشگاهیهاآموزش

یارد،گیهااشاک مااتااقیانازخااللایکااامریسازیاستکالنسیندازفرایکهبخشمهم

بنابریمیتفعال دبیاری.اساترشتهاینالتحصیالنفار اصلیمشاغ ازیکیاستادیاینکنند.

ازفاار یاریاستکاهبسایاسیمرتبطبارشتهعلومسیمشاغ آموزشیگرازدیزنهادبیرستان

یاسایسیهاادرحاوزهیژهوبایآموزشایازیر.برناماهیاردگیماررشتهرابهکینایالنالتحص

بااالخرهوکنادیباازارکاارمارشاتهراواردیانایالناستکاهفاار التحصایگریدیتظرف

رشاتهیناینها.البتهدرکنارهمهایکاستپرکاربرددرامریهاازحوزهیزننشریاتویراستاری

مثا نیساتآنهااازیهاخبررشتهیردهدکهدرسایراآموزشمیگردیهاازمهارتیاریبس

ویاجتمااعی،عماومیگزنادیهااازحاوزهیاریکاهدربساتحلیلایاستداللوانتقادیتفکر

درباارهنظاامگفتاهیشنکااتپابارعاالوه.(Sparknotes, 2007: 11-20)کااربردداردیاسایس

ومتفکارانتربیاتاضاافهکارد:نخسات،یازرانیگارتواندونکتاهدیمیاسیآموزشعلومس

وهاانتینگتونباوزان،بااریساندل،مایکا رالاز،جاانچاونیقدرتمندجهانیپردازاننظریه

رواباطوسیاسیعلومحوزهدرکهدیگربرجستهمتفکرانازنفرهادهتربیتواقعبه.فوکویاما

دوم،.امریکاساتدرسیاستعلمنتای دیگرازدهندمیارائهبدیعهاینظریههموارهالمل بین

واقعایفضایدروعملیوکاربردیکامالصورتبهالمل بینروابطوسیاسیعلومآموزش

یان.درایکاساتدرامریاساتعلامسیزاتممیگردازعینی،مسائ بادانشجوکردندرگیرو

وجهاانیمجاامعدرحضاورساپ ودرسکاالسدرسازیشبیهطریقازابتدایآموزشنظام



 131 یجو نتا بنیادها: یکاامر در یاستعلم س
 

هاایدورهواردوهاابرگازاریطریاقازوبحاثماوردکشاورهایوالمللایباینهاایسازمان

 شود.یبهدانشجوآموزشدادهمیوکابردینیعیبهنحویاستعلمستخصصی

 

 گیری نتیجه
یدانشاکاایامراماروزیاسایسداناشچراکهشدآغازموضوعنیایبررسیبرامقالهنیا

نهیشاایپرغاامبااهدانااشنیااارانیاااجملااهازگااریدکشااورهایدرکااهیحالدراسااتیکاااربرد

ورودیبراراالزمیهادادهدانش،نیاایآاست؟شدهتیخاصکمویانتزاعیدانش،یکاربرد

ر؟یاخایادهادیماآنهااباهاماروزشدهیجهانیایدندرکاربازاربهرشتهنیاالنیالتحصفار 

بااتاادیابرگزرایخیتاارروشمقالاه،تیاماهباهتیاعناباموضوعنیایبررسیبراسندهینو

ویخیتااریادهاایبنیبررساباهکایامرجامعهدردانشنیایخیتاریهاشهیرونهیشیپیبررس

بار ینتاا،دانشنیاحاضرطیشرابهتر ینزدینگاهدرسپ وبپردازددانشنیایشگیاند

ویاساهیمقایهاایبررساآغاازهادفبامقالهنیاک درالبته.کندمروررایمبانآنازآمده

فاار یدیاناامویآمادناکاربساتبانازیرانایااماروزاستیسعلمرفتبرونیبراکوشش

.شدانجامآنالنیالتحص

-یانتزاعایدانشاغار هیاولیاسیسحکمتدردرامریباددردانشنیاکهشدگفته

حکومتشک نیبهترواستیساتیغاشناخت،یکی:داشتیاصلهدفدووبودیکاربرد

اساتیسعلامیآرماانهادافانییتببرمنظرنیاازاستیسعلمواستیانتزاعیهدفطبعًاکه

علامتمرکازمعناانیاادر.هادفآنتحقاقیباراییابزارهاادادندستبهدوم،.بودمتمرکز

علامنینخساتیمبناالهیوساوهادفانیاممنادنظاامتعاما لذا.استابزارولهیوسبراستیس

،یعرفاقحقاو،یعایطبحقاوقیمبنااچهارباکایامردر.بودرانیادرالبتهوغر دراستیس

استنتاج،استیکاربردیامقولهعمدتا کهرایساالرقانونمفهوممتوازندولتویالهحقوق

علمامروزه.استشدهدادهسوقمسئلهح یبرایابزارتدار یسوبهیاسیسعلوموکرده

النیالتحصافار کهشدهمحورمسئلهیدانشی،کاربردمنطقهمانتداومدرییکایامراستیس

حاکمیاتاینکاهباهعنایاتباترتیب،بدین.کنندیمنقشیفایامهمحوزهپن درحداق آن

ازدینایتکثروآماریوتجربیبنیادهایبردانشابتنایمردمی،مشارکتمادی،رفاهقانون،

علاومالتحصایالنفاار ودانشامندانکاهپرسشاینبهپاسخدراست،جامعهاینهایویژگی
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یانتفکاردارناد،ایانومحصاوالتاهاافرصتمشاغ ،ازسهمیچهوکردهکارچهسیاسی

یکااروزمرهماردمامریزندگیوحکومتدرهمهاجزایاستارائهشدهکهسی پاسخبهتفص

ازیوعناصریستنیت بعدیعلمیاستاستکهعلمسی دلینبههمیددارد.شایتمدخل

و...درآنوجاودیریتمادی،شناساحقاوق،جامعاهیاضی،رهامث اقتصاد،آمارودانشیرسا

پان درحداق یکارشتهدرامرینایصالنکهفار التحصمشخصشدینگاهکلی دارد.در

قاانون،کسابوکاارویها،قانونوکم بهاجراینکمپی،عمومیاستگذاریحوزهکالنس

.کنندیمنقشیفایاآموزش
 



 139 یجو نتا بنیادها: یکاامر در یاستعلم س
 

 منابع

 فارسی -الف
تهاران:نهام،چااپیبااکالم،زیدترجماهساع،علامیستیچ،(8033)،افآلن،مرزچال -

انتشاراتسازمانسمت.
تهاران:شارکت،ساروشیمترجمهعبدالکر،یفلسفهعلوماجتماع،(8003)آلن،ین،را -

 .یوفرهنگیانتشاراتعلم

تهاران:،یاراندرایاسایسیشاهاندیخبرتااریفلسفیدرآمد،(8003)جواد،ی،طباطبائ -
 وزارتامورخارجه.یالمللینوبیاسیدفترمطالعاتس

هااایاندیشااه:بیسااتمقاارندرسیاساایهااایاندیشااهتاااریخ،(8031)حسااین،بشاایریه، -
 .نینشر:تهران،مارکسیستی

 .یتهران:نشرن،یاسیعلومسیایاح،(8030)حسین،یریه،بش -


 انگلیسی -ب
 

 A. J. Beitzinger, (1972), A History of American Political Thought, Dodd, 
Mead and Company, Inc.  

 

 Alexis de Tocqeville, (1966), Democracy in America, Translated by 
George Lawrence, Harper & Row Publishing. 

 

 G. A. Jacobsen and M. H. Lipman, (N.D.), Political Science, No Press. 

 

 Casanova, Jose, (1994), Public Religions in the Modern World, Printed in 
the USA: The University of Chicago Press.  

 

 Irons, Peter, (2007), God in Trial: Dispatches from American’s Religious 
Battlefields, USA: Viking Penguin. 

 

 Sparknotes 101: Political Science, Spark Publishing, 2007. 

 

 http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed10.asp (Accessed February 
28, 2018). 

 

 https://www.vocabulary.com/dictionary/activist (Accessed March 3. 
2018). 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed10.asp


 (03)پیاپی  38 پاییز، 93شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 132
 

 

 http://lawpol.ut.ac.ir/political  (Accessed March 10, 2018). 
 

 http://www.degreesfinder.com/information-online-degree-
programs/social-science/become-a-political-analyst/ (Accessed March 3, 2018). 

 

 https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream  (Accessed March 3, 
2018). 

 https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream  (Accessed March 3, 
2018). 

 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning (Accessed March 3. 2018). 
 

 https://study.com/articles/Communications_Director_Job_Description_D
uties_and_Requirements.html (Accessed March 3, 2018). 

 

 https://study.com/articles/Legislative_Analyst_Job_Description_Duties_a
nd_Salary.html (Accessed March 3. 2018).1. 

 

 https://study.com/articles/Pollster_Job_Description_Duties_and_Require
ments.html (Accessed March 3, 2018). 2. 

 

 https://study.com/articles/Communications_Director_Job_Description_D
uties_and_Requirements.html (Accessed March 3, 2018).3. 

 

 https://www.snagajob.com/job-descriptions/event-coordinator/ (Accessed 
March 3, 2018). 

 

 https://www.vocabulary.com/dictionary/activist (Accessed March 3. 
2018). 

 
 

http://lawpol.ut.ac.ir/political
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning
https://study.com/articles/Communications_Director_Job_Description_Duties_and_Requirements.html
https://study.com/articles/Communications_Director_Job_Description_Duties_and_Requirements.html
https://study.com/articles/Legislative_Analyst_Job_Description_Duties_and_Salary.html
https://study.com/articles/Legislative_Analyst_Job_Description_Duties_and_Salary.html
https://study.com/articles/Pollster_Job_Description_Duties_and_Requirements.html
https://study.com/articles/Pollster_Job_Description_Duties_and_Requirements.html
https://www.vocabulary.com/dictionary/activist

