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تحصیالت :دکتری
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درباره نویسنده
سـید جـواد طباطبایـی سـال  1324در تبریز بـه دنیا آمد .ایشـان دوران تحصیلی خـود را در تبریز گذرانده و سـپس
بـرای ادامـه تحصیـل در رشـته حقوق به دانشـگاه تهران رفت و پـس از اخذ مدرک کارشناسـی حقوق از دانشـکده
حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران ،جهـت ادامـه تحصیل به دانشـگاه سـوربن پاریس رفـت و با اخـذ دیپلم
مطالعـات عالـی  D.E.Sدر رشـته فلسـفه سیاسـی فارغالتحصیـل شـد .وی در سـال  ۱۳۶۳بـا نوشـتن رسـالهای
دربـاره «تکویـن اندیشـه سیاسـی هـگل جـوان» ،با دریافـت درجـه ممتاز دکتری دولتی در رشـته فلسـفه سیاسـی
بـه ایـران بازگشـت .دریافـت جایزه نخـل آ کادمیک در سـال  ،1376عالیترین نشـان علمی فرانسـه ،و مـدال نقره
تحقیقـات در علـم سیاسـت از دانشـگاه کمبریج از افتخـارات دکتر طباطبایی اسـت.

چکیده اثر
کتـاب تاریـخ اندیشـۀ سیاسـی جدید در اروپـا ،جلـد اول ،از مجموعـه «نوزایش تا انقالب فرانسـه» اسـت که به
نظامهـای نوآییـن در اندیشـه سیاسـی فرانسـه میپـردازد .مؤلف در این کتاب سیاسـت را بهعنوان دانشـی مسـتقل
از دیانـت و اخلاق بررسـی کـرده و اگرچـه در جایجـای کتـاب بـرای اسـتحکام سـخن ،بـه احـکام دینـی نیـز
اشـارهای شـده اسـت ،اما دیـدگاه نگارنده بـر مصالح حکومتـی مبتنی اسـت و بهگونهای که خود وی گفته اسـت،
آن اثـر را از بـاب انجـاموظیفـه و تعلقخاطـر بـه خیـر عـام ملـک بـه رشـته تحریر کشـیده اسـت .مفهـوم نوآیین
حاکمیت ،دولت و حاکمیت در اندیشـه سیاسـی نویسـنده ،دیانت و سیاسـت در اندیشـه اسـپینوزا ،فلسفه حقوق
منتسـکیو ،وضـع طبیعـی و قـرارداد اجتماعـی برخـی از موضوعـات مـورد بررسـی در ایـن کتاب اسـت .بهعنوان
مثـال در فصـل نخسـت ایـن کتـاب بـا عنـوان «مفهـوم نوآئیـن حکومـت» نویسـنده بحـث خـود را بـا دو جریان
مهـم در اندیشـه سیاسـی شـریعتمداران سـدههای شـانزدهم تـا هجدهم آغاز کرده اسـت؛ نخسـت ،نویسـندگان
اومانیسـت کـه سیاستنامهنویسـانی بودنـد کـه توجهی نیز به مبانی شـرعی داشـتند و دیگـر ،شریعتنامهنویسـان یا
سیاستنامهنویسـان شـرعی کـه بهطـور عمـده نظریهپـردازان نظامهـای سـلطنتی بودند.
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