دگرگونی و نظریه سياسی :آیا تغيير نظام سياسی
نيازی به نظریه سياسی دارد؟
تاریخ پذیرش1134/1/4 :

تاریخ دریافت1131/11/82 :

*1

امين پرتو

چكيده
عمده تاریخ اندیشه سیاسي ،تاریخ ارائه نظریههایي است كه بهه رد نيهي نظها هها
سیاسي حاكم پیشنهاد نظا هها سیاسهي جهایزیی پرداختههانهد بهر ایه اسها ،
فرسودهساخت با ر به مشر عیت نظا حاكم ،پیشنهاد نظها سیاسهي مرمهاني ایجهاد
تحول در مگاهي د ران نسبت به لی  ،چرایي چزهونزي برانهدا

تيییهر ر یهم

سیاسي ،مهمتری پیامدها كوشش برا ایجهاد دگرگهوني سیاسهي در سهظر نظریهه
سیاسي است اندیشمندان سیاسي گرچه شاید اغلب ا ر یار یي مستقیم با نظا هها
سیاسي خوددار كنند ،اما پیامد اهمیت تالشهایشان در سظر نظهر منچنهان بهوده
است كه با ایجاد بيقرار سیاسي با در پیش چشهم نههادن دنیها مرمهاني نهاموجود،
موجبات احسا

خظر نظا ها سیاسي مورد انتقاد خود را فراهم كنند بها توجهه بهه

تيا تها ایدئولو
رابظه با براندا
کليدواژهها :براندا

اندیشي اندیشه سیاسي ،پیامدها هر یك ا ای د نزرش در
دگرگوني نظا سیاسي نیی متيا ت خواهد بود
 ،دگرگوني سیاسي ،نظریه سیاسي ،اندیشه سیاسهي ،ایهدئولو

مگاهي ،مستانه مگاهي ،مگاهي د ران ،تاریخ اندیشه سیاسي ،تاریخ اقعي
* دانشجو دكتر علو سیاسي دانشزاه تهران

Amin.parto1364@gmail.com

فصلنامه مظالعات راهبرد  سال هجدهم  شماره د  تابستان   1134شماره مسلسل 82

،

 83ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  83تابستان 49

مقدمه
مخاليان براندا ان نظا ها سیاسي مختلف ،ميكوشند شیوهها مختليي را برا تيییر سامان
سیاسي حاكم بر كشورهایشان به كار ببرند منها ممک است مبار ه مسهالمتممیهی را در پهیش
گیرند یا در چارچوب قوانی موجود بکوشند ا طریق رفراند

یا انتخابهات ،نظها سیاسهي را

تيییر دهند یا منکه با نافرماني مدني مقا مت بد ن خشونت ،نظا سیاسي را ادار به انحهالل
خودخواسته سا ند براندا ان برا تحقق هدف خود ممک است مبار ه قهرممیی مسهلحانه را
انتخاب كنند؛ خود دست به اسلحه ببرند یا بکوشند با جلب حمایت نیر هها نظهامي كشهور،
كودتا كرده دگرگوني سیاسي را رقم بینند البته ،ای امکان هم جود دارد كهه ا ر شهها
مختلف در تركیب با یکدیزر استياده كننهد؛ یعنهي در كنهار ر شهها غیهر خشه  ،خشهونت
انقالبي را هم چاشني مبار ه كنند یا منکه تحوالت حاكم بر پیکار سیاسي ،منجر به من شود كهه
مبار ه مسالمتممیی بدل به جنگ داخلي تما عیار گردد
مبار ه برا براندا

به د ران مشکارشدن اعتراض سیاسي در قالب انقالب ،نافرماني ،كودتها

یا نبرد مسلحانه محد د نميشود براندا ان برا مدتها طوالني ،سالهها یها شهاید دههههها،
برا ایجاد بسیج سیاسي اجتماعي نیر مند كه بتواند منتهي به براندا

نظم سیاسي شود تهالش

ميكنند ایجاد بسیج سیاسي گاهي علیه حکومت یا نظا سیاسي انجا ميگیرد گاهي ههم (اگهر
د لت ،در پیوند نیدیك با بخشي ا جامعه مدني باشد) هم علیه د لت هم علیهه جامعهه مهدني
صورت ميگیرد البته ،ممک است نظا سیاسي حاكم ههم بهه ر نهد بسهیج سیاسهي مخاليهان بها
برنامهها اقتصاد
كه برا تکوی

سیاسي كه اجرا ميكند كمك كند ،اما بیشتری تالش ،ا من براندا ان اسهت
تسریع بسیج سیاسي هدایت من به سو براندا

كوشش ميكننهد در د ران

طوالني پیش ا عیانشدن بحران در نظا سیاسي توفیق براندا ان ،براندا ان ميكوشند بها نقهد
ردیهنویسي بر نظا حاكم ،مشر عیت من را یر سئوال ببرند ،لی تيییهر سیاسهي را مهورد تأكیهد
قرار دهند نظا بدیل مورد نظر خود را معرفي كنند میا كوشش برا نقد نظر نظا ها حاكم،
تأثیر در موفقیت ر ند براندا

خواهد داشت؟

اغلب چنی تصور ميشود كه جهاني كه در ذه نظریهپردا ان متيکری است با جهاني كهه
در من تحول سیاسي اقعي رخ ميدههد ،متيها ت اسهت تيییهر سیاسهي نیا منهد تبلیيهاتچهي،
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نیر ها بسیجگر ،فرماندهان نظامي پارتییانها ،فعاالن سیاسهي خسهتزيناپهذیر «اههل عمهل»
پنداشته ميشود نه متيکریني كه تنها در ساحت ذه
خویش ميپردا ند نظریهپردا
در میدان ذه

اندیشهه بهه نبهرد بها همها ردان فکهر

كه در جدالي فکر با «نظم حاكم» است ،نهایتاً خواهد توانسهت

اندیشه من نظم را بياعتبار كند شکست دهد جهان اقعهي مبهار ه سیاسهي ا

ای نبرد در اندیشه مگاهي متأثر نخواهد شد به همی سبب هم هست كه در اغلهب مثهار كهه
درباره دگرگوني سیاسي نزاشته شده ،هیچ جا اشارها به كوشش نظریهپردا ان متيکری نشهده
است البته ،اگر ایدئولو ها بسیجگر كه سا مان مبار سیاسي را شکل ميدهند ا ای قاعهده
استثنا كنیم كه برا منها ،نظریه راهنما منتج به عمل اهمیت دارد نه صهرفاً نظریهه سیاسهي ا
نظر دستا رد تأثیر كه برا مگاهي د ران خویش به همراه دارد
در مقابل ای دیدگاه ،در مقاله حاضر كوشش ميشود نظرگاهي مخالف مورد بررسهي قهرار
گیرد؛ نظرگاهي كه تحول در «مگاهي د ران» را كه حاصل اندیشه خالقه سیاسهي اسهت ،دارا
نقشي بسیار مهم در ایجاد تحول سیاسي ميداند ای نظرگاه ،بر خالف موضعي كه معتقد است
«نظریهها سیاسي جی دلیلتراشيها عظف به ماسبق شونده چیی دیزر نیستند تأثیر بهر
رفتارها سیاسي ندارند» ،معتقد است تحول در «مگاهي د ران» بیان نامظلوببودن مقتضیات
نظم سیاسي حاكم ،تأثیر بسیار نیر مند در رقم دن تحول دگرگوني سیاسي دارد ،بهه یه ه
در «جوامع پیچیده» كه در من محتوا ماهیت مگاهي ،تأثیر اساسي در رقم دن صهورتبنهد
سیاسي حاكم دگرگونيها من بر جا ميگذارد
محقق یا كارشنا

مسائل امنیت ،ممک است ای گونه بپندارد كه سخ گيت

تأمّل در بهاب

سیاست به گونها مکانیکي مانند تبلیغ دیني بر جامعه اثر ميگذارد :افکار دگرگون ميشهوند
الجر غلیان نامرامي سیاسي رخ ميدهد ،اما چنی تحلیلگر ( یا به عبارت بهتر چنهی نزهاه
تحلیلي) تنها به نتیجه پیامد اندیشهها توجه دارد :اینکه تأثیر عمليشان ،بهخصوص اگر به شکل
ایدئولو ها برانزییاننده متبلور شوند ،چه خواهد بود؟ چنی نزاهي ،به محتوا اندیشه ،هم ا
حیث نسبتش با محیط ماني شرایط اقعي ر یار یش هم ا حیث منظق در نبهودش توجهه
چنداني ندارد در عی حال ،ای پرسش مظرح است كه چزونه ميتوان در تحلیل تأثیر اهمیهت
اندیشهها بر اقعیت سیاست بد ن توجه به ای نکات دا ر كرد؟ اگر مظالعه استرات یك ،صهرفاً
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به عینیت كمیتها قابل پیمایش بپردا د ،چنی خواهد پنداشت كه منچه بهه صهورت عینهي
قابل پیمایش قابل ار یابي نیست ،پس الجر موجود نخواهد بود یها منکهه اهمیتهي بهرا تحلیهل
ندارد یا اینکه نهایتاً جایي برا تحلیل در مظالعات اسهترات یك نهدارد حهال منکهه ،ر یکردهها
جدید در شاخهها مختلف دانش سیاست مظالعات امنیتي ،ههم بهه توسهعه میهدان تحلیهل بهه
سو میدان ذهنیت گا برداشتهاند هم كوشیدهاند جستجو پرسش درباره ریشهها دگرگوني
سیاسي را در حو هها متنوع جدید دنبال كنند

الف .تاریخ اندیشه به مثابه «تاریخ واقعی»
ای مسئله كه مظالعه تاریخ اندیشهه چهه اهمیتهي بهرا تحلیهل دگرگهونيهها سیاسهي دارد،
مسئلها پرمناقشه باقي مانده است با ایه حهال ،موضهع ههواداران ایه نظهر كهه بهرا فههم
دگرگونيها بنیادی سیاسي ،نیا مند تاریخ اندیشه هستیم ،در دههها گذشته نیر مندتر شهده
است برا

ر د بهه ایه مسهئله ،نخسهت بایهد ر شه كنهیم كهه اهمیهت تهاریخ در مظالعهه

دگرگونيها سیاسي جوامع چیست؟ تردید نیست كه هر تحقیقي درباره مان حال نیا منهد
دانستهها تاریخي ا مان گذشته من پدیده تکوی من است ای مسئله در رابظه با سیاسهت
دگرگوني سیاسي اهمیت بیشتر ميیابد منگونه كه پیتر خیل ا یاكوب بوركهارت ،مهورخ
پرم ا ه ملماني نقل ميكند ،درك مان حال در سیاست یکي ا فواید مني عملي تاریخ اسهت
در حقیقت ،سیاست ریشه در گذشته دارد ،ا امر

مغا نميشود در هر بحث تحلیلهي در

باب سیاست ،تاریخ نقش خود را در سیاست با

ميكند (خیل)77 :1131 ،

ای اهمیت تاریخ در نسبت با نظریه سیاسي ،خود را با د دیدگاه معارض یکدیزر مواجهه
ميیابد :دیدگاه سنتگرایي كه معتقد است دیوار بلند میان تاریخ نظریه اندیشهه سیاسهي ا
یك سو تاریخ سیاسي صرف به معني تاریخ دگرگوني سیاسي ا سو دیزر جود دارد ای
دیدگاه ،اندیشهها سیاسي را چیی جی دلیلتراشيها عظهف بهه ماسهبق شهونده در حهو ه
سیاسي نميداند اقعیت رخ ميدهد منزاه اندیشمند سیاسي در صهدد توضهیر توجیهه من
برميمید بد ن منکه اغلب ،اقعیت تأثیر ا منچه ا گيته است پذیرفته باشد (اسهکینر:1131 ،
 )111برا مثال در شکلگیر یا تحول د لت -شهر یوناني ،نقدها نوشهتههها افالطهون
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ارسظو انعکاسي نداشت یا منکه د لت مظلقه اعمال حاكمیت بد ن چهون چهرا بهد ن
تقسیم من بود كه ان بدن را به فکر طهرح ميههو حاكمیهت نمهود اغلهب مثهار كهه دربهاره
دگرگوني سیاسي نزاشته شدهاند با چنی نزاهي به ای مسئله مينزرند بهرا مثهال ،سهاموئل
هانتینزتون در نوشت كتابهایي مانند «سامان سیاسي در جوامع دستخوش دگرگوني» یا «مهو
سو دموكراسي» ،لی مي نميدید درباره اندیشه سیاسهي دگرگهونيخواههان برانهدا ان نظها
سیاسي سخ بزوید (هانتینزتون)1138 1131 ،
دیدگاه مقابل ،دیدگاهي است كه هم در سنت علهو انسهاني ملمهاني ههم سهنت بریتانیهایي
تحلیل بان ،جایزاهي استوار دارد ای سنت كه كوئنتی اسکینر ،من را «تاریخ اقعي» 1مهينامهد،
ميكوشد مظالعه اندیشه سیاسي را ا چارچوب تنگ مظالعه متون مشخص كالسیك خار سها د
با ممیخت بیشتر مظالعه من با تاریخ ،رهیافتي تاریخيتر برا مظالعه اندیشه سیاسي فهراهم كنهد
(اسکینر )111 :1131 ،ای نظرگاه ،تالش ميكند جهدایي میهان تهاریخ نظریهه سیاسهي تهاریخ
سیاسي را ا میان ببرد با ای ر ش ،به جا منکه به تاریخ اندیشه سیاسهي ا دیهد مظالعهه متهون
نزریسته شود ،من را تحقیقي درباره تحوالت بان سیاسي كه جوامع برا سخ گيت با خهود بهه
كار ميبرند خواهیم یافت با ای شیوه ،متون اندیشه سیاسي را باید به عنهوان عناصهر در رفتهار
سیاسي گستردهتر یافت كه محتوا منها با تيییر ا ضاع احوال تيییر ميكند (اسهکینر:1131 ،
)112-118
ای رهیافت در بریتانیا ،با كساني مانند جان پوكاك ،جان دان كوئنتی اسهکینر بهه شهدت
نیر مند شد ای ر یکرد فهمي را ميجوید كه من فههم در اصهظالحههایي نمهود مهيیابهد كهه
تبارشناسيشان ر درر یي سیاسي فکر با مینه در مانه من نویسنده را به دست ميدههد
درك مینها كه بان فکر سیاسي در من به كار مير د ،هدف ر یکرد باني اسهت اهمیهت
اندیشمند سیاسي بسته به اهمیت ابداعات باني ا ست ( )Gupta, 1990: 12-24ای جریان بهه
شدت ا مرا مر جي كالینزو د متأثر بود تاریخ ا نظر كالینزو د ،با سها

عملهي اندیشهه

تاریخي منجر به فعل تاریخي است؛ كنشگران تاریخ ،در ذه هدف قصهد داشهتهانهد كهه

1. Real History
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كنش هایشان عمل به ای هدف قصد در ذه

اندیشه بوده است پس ا ای ر  ،بهه تعبیهر

كالینزو د ،تما تاریخ ،تاریخ اندیشه است (كالینزو د)18 :1131 ،
در علو انساني ملماني هم ای رهیافت ،غالب برتر بوده است تأكید بر اهمیهت اندیشهه
اغلب با هزل با شناخته ميشود منجا كه ا نظر ا  ،تهاریخ تحهول حیهات مدمهي بیشهتر تهاریخ
تحول اندیشیدن تاریخ مگاهي بشر است ایه مگهاهي اسهت كهه مشهکاركننده د رانهها
جدید است در تعبیر كالینزو د ا هزل ،ا نظر هزل ،م اد انسان همهان مگهاهي ا ا م اد
خویش است ا ای ر تظور م اد  ،تظور مگاهي است (كالینزو د )142 :1123 ،نقظه تمایی
د رانها تاریخي ،بر پایه تمایی د رانها متيا ت اندیشیدن است حتي كسهاني ماننهد نیچهه
كه مشربي به شدت ضد هزلي داشت گئورگ یمل كه جامعهشناسياش ر ح عیني هزل را
رد ميكرد ،بر نقش بنیادی مگاهي اندیشه در ساخت دنیها

اقعهي دگرگهونيهها عینهي

تأكید داشتند نیچه در «فراسو نیك بد» مينویسد:
«بیرگتری ر یدادها اندیشهها (ایدهها) كه بهیرگتهری اندیشهههها همهان بهیرگتهری
ر یدادها هستند » (نیچه ،1131 ،بند )821
یمل هم با تأكید بر اینکه اقعیت مستلی مگاهي است ،بر لی

عبور اقعیتهها ا مسهتانه

مگاهي اشاره ميكند تنها با ای عبور ا مستانه مگاهي د ران است كه اقعیت قابل نمایش برا
فکر د ران ميگردد هستي ميیابد (ا كس)83-82 :1127 ،
ارائه شرحي ميصل ا هواداران چنی دیدگاهي ،لهی

بیشهتر نهدارد بهه بیهان مختصهر،

ر یکرد نیر مند در تحلیل تاریخ تحول سیاست جامعهه ،بهر اهمیهت تحهول در اندیشهه
مگاهي د ران تأكید ميكند منگونه كه كارل مانهایم ميگوید ،تاریخ اندیشه سیاسهي بهه منیلهه
نقظه جهتگیر برا تحقیقي درباره كل ساختار حیات اجتماعي انساني ،بیشهتری اهمیهت را
در تحلیل تحوالت مگاهي د ران دارد (مانهایم)421 :1123 ،
در جریانها ماركسیستي هم ای نزرش ،به ی ه توسط منتونیو گرامشهي مهورد پشهتیباني
قرار گرفت تا منجا كه گرامشي ،اهمیت خود به خود تحوالت عیني اقتصاد را منکهر شهد
برا ای تحوالت ،تنها ا من حیث قائل به اهمیت شد كه ممک است بر مگاهي شهیوههها
تيکر اثر بزذارند« :ميتوان ای امر را منتيي دانست كه بحرانها اقتصاد به خهود خهود
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مستقیم موجد ر یدادها اساسي ميشود منها فقط ميتواننهد مینهه مسهاعد بهرا اشهاعه
بعضي انحا تيکر شیوهها طرح حمل مسائلي ایجاد كند كه ای خود به كل تکامل متهي
حیات د لت مربوط است» (گرامشي )111 :1128 ،گرامشي مدعي بود ميكوشد اراده سیاسهي
در معنا جدید تعریف كند :اراده بهه معنهي مگهاهي كارممهد نسهبت بهه ضهر رت تهاریخي
(گرامشي )81 :1128 ،هر تحول سیاسي بنیادی  ،منوط به تحول در مگاهي د ران است

ب .نمونههای تاریخی
برا ای مسئله كه پدیدممدن دگرگوني سیاسي نتیجه تحهول در اندیشهه

مگهاهي د ران

است ،نمونه ها تاریخي متعدد قابل اشاره است ای نمونهههها نشهان مهي دهنهد نظریهه
سیاسي چزونه مگاهي د ران نسبت به سیاست

مناسهبات سیاسهي را تيییهر داده نظهم

پیشی كه متکي بر اندیشه ا دیزر بود ،ناتوان ا با سا

تهاب م ر در برابهر اندیشهه

جدید ،در هم مي شکند دگرگون ميشود ای همه را بهتر ا همه جها در هههور اندیشهه
سیاسي جدید

پیامدها سیاسياش مي تهوان مشهاهده كهرد اندیشهه سهنتي مسهیحي بها

حمالت ماكیا للي بود كه دچار مسیب ها كار شد دیزر هرگی قادر به با سا

خهود

نزردید (طباطبایي)131 :1131 ،
ماني كه مبار ه علیه اقتدار پاپ در ار پا باال گرفت حاكمشدن د لتها مظلقه در حال
تحقق بود ،طوفاني ا جی هنویسي تألیف رسالهها به نيع اقتدار شاه ار پا را فراگرفت مهاني
كه حکومت مظلقه شاهان مورد مخاليت قرار گرفت ،با هم ای رسالهنویسي علیه نظم موجود
پیشنهاد نظمي جدید (حکومت مشر طه یا جمهور ) چهره اصلي تحول فکر

مان بود كه

تحول در عینیت را عده ميداد جستجو ميكرد جمهور خواهي استوار بر قانون اساسهي ا
طریق جود مياهیمي مقد ر شد كه امکان سخ گيت ا من را مقد ر ميساختند (پاسهکوئینو،
 )173 :1121ا نظر بسیار ا مورخان ،تاریخ انقالب ممریکا انقالب كبیهر فرانسهه ،ادبیهات
فلسيي ر شنزر بود كه حرمت نظمها سنتي دیني د لتهي را فرسهوده سهاخت انقهالب
علیه حکومت مظلقه را ممک كرد اندیشه سیاسي ر شنزر  ،توجیههگهر بهه چهالش كشهیدن
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انتشار اعالمیههههایي ماننهد اعالمیهههها

قدرت مظلقه شاهان بود نقش اساسي در تد ی
حقوق قوانی اساسي داشت (مکاال)181 :1127 ،

در ای موارد چرا باید برا اندیشهها تحولطلب دگرگهونيخهواه اهمیهت قائهل شهد؟
دالیل ر شني برا ای جهد گهرفت نظریهه سیاسهي جهود دارد ا لهی دلیهل من اسهت كهه
دگرگونيخواهان انقالبیون ،با نقشههایي ا پیش فهراهمشهده در ذهه خهویش بهرا ایجهاد
دگرگوني انقالب اقدا كردند ماني كه پدران بنیانگذار ممریکا برا رهایي ا یهو بریتانیها
ميكوشیدند ،نظا سیاسي كه قصد تشکیلش را داشهتند در عهی موجهود نبهود؛ تنهها در ذهه
موجود بهود انقالبیهون فرانسهه ،نظها جمههور را ندیهده بودنهد چنهی نظهامي ،پرداختهه
اندیشهشان بود ای صحیر است كه مینه اجتماعي سیاسي برانزییاننده اعتراض ممریکاییهان
فرانسویان بود (برا دسته ا ل مالیاتستاني
برا دسته د

رگویانه نابرابر تحمیلهي ا سهو بریتانیها

خودسر لوئي شانیدهم) ،لي اینکه چرا انقالب منتهي به شهکل مشخصهي ا

حکومت یعني جمهور مبتني بر مرمان ر شنزر شود ،حاصل دخالت اندیشها بهود كهه در
من ،مگاهي غالب ،مگاهي جمهور خواهانه ر شنزر بود ()Israel, 2011: 17ff
دلیل د

من است كه كوششها انجا شده در عرصه نظریه سیاسي ،چنان اثرگذار بودنهد

كه رد پا نیر مندشان بر تکوی تصمیمگیر ها بعد مشکار است حتهي بهه نها
مورد اشاره قرار گرفتهاند ای مثار اسا

اسهم

نظم سیاسي بعد را فراهم ميكردنهد منچهه الك بها

نظریه سیاسي تلقي خهود ا حقهوق طبیعهي مظهرح كهرد ،بهه ر شهني انعکها

خهود را در

اعالمیهها حقوق قوانی اساسي ممریکا فرانسه نشهان مهيدههد بهه عبهارت دیزهر ،قلهم
سالحي بس نیر مند در جریان ای انقالبها دگرگونيها بود :پیکار برا دگرگهوني سیاسهي
در همه جا جریان داشت (اسکینر)83-82 :1131 ،
دلیل سو

اهمه مخاليان ،براندا ان دگرگونيطلبهان بها اندیشهه تيییهر نظریههپهردا

سیاسي به قصد دگرگوني است چنانکه ادموند برك به ر شني گيته است« :صرف اندیشه ابداع
حکومت جدید كافي است كه ما را غرق حشت انیجار كند» (خیل)14 :1131 ،
تنها انقالب نبوده كه پدیدممدنش مرهون فکر اندیشه برا انقالب بهوده اسهت پدیدممهدن
اقتصاد سرمایهدار به عنوان یکي ا مهمتهری دگرگهونيهها حیهات بشهر  ،حاصهل مجادلهه
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استداللي طوالني به نيع اندیشه سودم ر

كسب منهافع بهود (هیرشهم  )3 :1173 ،مظهابق بها

تيسیر مشنا ماكس بر ا برممدن سرمایهدار  ،توضیر منچه با سرمایهدار برممده بهود ،توضهیر
معنا سرمایهدار

اصول معنایي حاكم بر من بود به عبارت دیزر ،ماني ميشهد تحهول منهتج

به برممدن سرمایهدار را توضیر داد كه شناخت اندیشهها كهه شهرط كهنش سهرمایهدارانهه
پشتیبان من بود ،مورد شناسایي قرار گیرد توضیر داده شود (كنوبالخ)113-112 :1131 ،
ای تيسیر برا دگرگونيطلبان قرن بیستم هم به عنوان میراثي فکر بهاقي مانهد كوشهش
مخاليان حکومت نا
حکومت نا

را ميتوان ا ای بابهت مثهال د فهرانتس نویمهان در تحلیهل خهود ا

 ،منجها كهه بهه دنبهال نشهاندادن سها كار بهرا برانهدا

نظها ناسهیونال-

سوسیالیست است ،اشاره صریحي به نقش كاركرد نظریه سیاسي دارد:
«در مینه ر اني ،ناسیونالسوسیالیسم را تنها با نظریه سیاسيا مهيتهوان شکسهت داد كهه
كارایياش همچون ناسیونالسوسیالیسم باشد بد ن اینکه م اد ها انسان را پایمال كند» منچه
نویمان با ر دارد ،لی

ریشهك كردن ناسیونالیسم در ذه مرد ملمان است ا ریشهكه كهردن

با ر به ای ایدئولو

را به اندا ه یك ارتش دارا اهمیت ميداند (نویمان)112-117 :1171،

در ایران هم با چنی ر ند نامشنا نیستیم ا پیش ا قوع انقالب مشهر طه ،ایرانیهان مکتوبهات
بسیار در باب یانها حکومت استبداد بد ن قانون میایا حکومهت قهانون متکهي بهر اراده
عمومي نزاشتند شاید ای گونه گيته شود كه درباره اهمیت ای مثار نباید اغراق كهرد ههر كهدا ا
منها تنها پسلر هها فکر

اموا ثانویه تحوالت عمیق عیني مان خود بودهاند ،اما منچه پهس ا

انقالب مشر طه درگرفت ،انعکاسي بود ا منچه پیش ا انقالب در میان نویسندگان رسائل مشهر طه
درگرفته بود نیاع میان مشر طهخواه مشر عهطلب با یکدیزر ا پهیش ،خبهر ا تصهادمات بعهد
ميداد رسائل مشر طیت نشان ميدهند تا ماني كه پدیهدها در «مگهاهي د ران» مهنعکس نزهردد،
موجد تحولي بنیادی در مناسبات سیاسي نميگردد ممک است با انقهالب ،كودتها ،تهر ر جنهگ
داخلي یا خارجي ،حاكمان نظم سیاسي تيییر كنند ،اما ترتیبهات اساسهي حهاكم پابرجها بهاقي بمانهد
قسمت عمده تاریخ سیاسي جهان ،تاریخ جابهجایي حاكمان بهاقيمانهدن نظهم ترتیبهات پیشهی
است درست مانند تيییر سلسلهها شاهان ،نظم شاهي بر جا مهيمانهد تنهها صهورتك عهوض
ميشد (كاتو یان ،)3-11 :1131 ،اما ماني ميتوان سخ ا تحول سیاسي در معنهي اقعهي سهخ
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گيت كه شیرا ه نظم سیاسي پیشی ا هم بپاشد ترتیبهات بهه كلهي جدیهد حهاكم گهردد؛ ماننهد
حاكمشدن اقتدار شاه به جا اقتدار خانها حکومت قانون به جها حکومهت خودسهرانه چنهی
تحول عمیقي ،ماني رخ ميدهد كه «مگاهي د ران» عوض شهود ایه معنها تحهول دگرگهوني
سیاسي همچون انقالب سیاسي كه منتهي به تحول بنیادی ميگردند ،ماني رخ ميدههد كهه مگهاهي
د ران دچار گسستي با گذشته شده باشد؛ گسستي كه طي من نظریههها سیاسهي دگرگهونيطلهب،
نظم فعلي را به چالش پرسش ميكشند من را بياعتبار ميكنند در مقابهل ،نظها هها سیاسهي
بدیل پیشنهاد ميكنند چنانچه حکومت قانون به صورت اضظراب بر مگهاهي ایرانیهان مسهلط نشهده
بود ،منگونه كه مباحث قلمي بسیار را برانزیخت ،قد اصلي برا گا نههادن بهه سهو برانهدا
حکومت خودسرانه سلظاني تشکیل حکومت قانون برداشته نميشد (طباطبایي)1128 ،

ج .منابع نظریه سياسی در مواجهه با نظامهای سياسی
نظریه سیاسي در مواجهه با اقعیت عیني پدید ممده است تقریباً همه نظریهها سیاسهي بهیش
ا منکه با تاب اقعیت سیاسي باشند ،نوشته ميشوند تا با افی دن چیی به عینیت موجهود من
را دگرگون سا ند برا نظریه سیاسي كه خواهان دگرگوني است د

هیيه مههم جهود دارد:

یکي منکه اقعیت سیاسي حاكم تا حد امکان دقیق صف شود مورد تيسیر قرار گیرد البتهه،
با سا

اقعیت سیاسي در نظریه با افی دن كاست چییهایي است د

منکه نظریه سیاسي،

خواهان دگرگوني ای است كه نظریهپردا ان سیاسي تجربه یسهتهنشهدها را ارائهه معرفهي
ميكنند كه هرچند جود ندارد ،اما منبعهي ا «بهيقهرار سیاسهي» را پهیش چشهم مهينهنهد
تبدیلشدن به ضعیت سیاسي دیزر حتي در خیال ،راهي برا تيییهر ضهعیت موجهود پهیش
چشم مينهد ( )1البته ،باید توجه داشت كه نظریهپردا ان سیاسي به ای علّت ا دیزهران متمهایی
نميشوند كه دارا بینش سیاسي هستند ،بلکهه بهه علهت كیيیهت بینششهان ا دیزهران متمایینهد
(اسپریزنی )17 :1177 ،نظریهپردا ان سیاسي ا سه دسته دیزر كه پیرامون سیاسهت مهيگوینهد
مينویسند متماییند پیامد كارشان هم متيا ت است :نظریهپهردا سیاسهي نهه ایهدئولو پهردا
است ،نه خیالپردا

1

نه چهره رسانها سیاسهت ( )Germino, 1967: 2( 1)8ایهدئولو پهردا ،
1. utopian
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سیاست را به جا منکه به چشم نظامي نظر ر انه 8بنزرد من را ا ا یه با رهایي عملمحهور در
نظر ميگیرد ایدئولو

با صراحت فرمولبند هایش ،با مقها متش در برابهر نهوم ر  ،بها جنبهه

عاطيي در انتشار دفاع ا من عقایهد بها طلهبكهردن سرسهپردگي كامهل ا پیهر انش شهناخته
ميشود (بودن )17 :1172 ،سخ هانا مرنت در مورد ایدئولو هها فاشیسهتي كمونیسهتي را
ميتوان به ایدئولو ها قدرتطلب دیزر نیی تعمیم داد من اینکهه تصهور جهود ایهدئولو
بهد ن جهود ههواداران من مقههد ر نیسهت البتهه ،منظهور مهها اینجها ا ایهدئولو

من معنههایي ا

ایدئولو ها قدرت است كه پيیر انصار درباره منها گيته بود« :تيییرات در معاني استداللها
در ایدئولو ها حاضر در قدرت یا شركتكننهده در مناسهبات قهدرت ،در مقهاطع تيییهرات
سیاسي عمده به نحو رخ ميدهد كه دیزر نميتوان منها را به طور منظقهي ا بیهانهها قبلهي
نتیجه گرفت» (انصار )1( )13 :1121 ،ایدئولو

در ای معنا كه تنها دغدغهه عمهل سیاسهي دارد

توجهي به پیچیدگيها نظهر نمهيكنهد حتهي گهاه ممکه اسهت گمهان كنهد پیچیهدگيهها
دشوار ها الینحلنما نظر را ميتوان با عمل حل كرد؛ در حالي كهه گهاه خهود عمهل ممکه
است پیچیدگيها نظر را دشوارتر پیچیدهتر كند به همی سهبب اسهت كهه عمهل نمهيتوانهد
پرسشهایي مظرح كند یا به پرسشها مظرح در مگاهي د ران بهه گونهها پاسهخ دههد كهه من
طرح پرسش ای ارائه پاسخ به تحولي در مگاهي د رانش منجر شهود پیامبرنمایهان سیاسهت
چهرهها رسانها هم نميتوانند دشوار

پرسشي كه در «مگاهي د ران» پدیهد ممهده را پاسهخ

گویند ،یرا نه قصد نه توان پاسخگویي به من را دارند ممک است گمان شود بهه سهبب منکهه
نظریهپردا

سیاسي مستقیماً با نظا سیاسي سرشاخ گال یی نميشود ،موجهب احسها

خظهر

كمتر برا نظا سیاسي ميگردند؛ اما همانطور كه گيتیم ،نظریه سیاسي ممک است پهذیرش
استوار نظا سیاسي را در اذهان فرسوده كند مهمتر منکه ای فرسودگي را ا «مسهتانه مگهاهي
د ران» عبور دهد همی عمل در كنار پیش چشم نهادن نظا سیاسي بدیل ،منبعهي ا «بهيقهرار
سیاسي» است مگاهي د ران همان تصویرسا ها تصهور اجتمهاعي اسهت كهه ذهنیهت یهك
د ران را شکل ميدههد نظریههسها

سیاسهي بهیش ا ههر چیهی شهبکه حهاكم بهر نمادهها

با نمایيها مربوط به سیاست در یك د ران را شکل ميدهد (اسهکینر ،)128 :1131 ،در حهالي
1. Publicist
2. Speculative
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كه ایدئولو اندیشي ،تبلیيات دعوتها سیاسي پیامبرگونه تهأثیر بهر ایه شهبکه نمادهها
با نمایيها ندارند
نظریهپردا سیاسي ممک است ا چند طریق به مخاليت با نظم سیاسهي حهاكم برانزیختهه
شود ا ل ا موضعي هنجارگذار پیشهیني نظها حهاكم را نامشهر ع بدانهد مهثالً بهرا یهك
كاتولیك ،اقتدار مظلقه شاهي كه رقیت پهاپ را نمهيپهذیرد ،بهه صهورت پیشهیني هنجهار
نامشر ع است برا كسي كه اقتدار مظلقه شاه را همچون یك جهی پذیرفتهه ،اندیشهه اقتهدار
پاپي یا مشر طهخواهي نامشر ع است در ای

ضعیت ،نظریهپردا برانزیختهشده توسط جهی

پیشیني به پایهها مشر عیت نظا حاكم حمله ميكند
نوع د

استدالل نظریهپردا سیاسي در ای جهت كه چرا نظهم سیاسهي حهاكم نهامظلوب

است ،نه برممده ا جی یا هنجار پیشیني كه پس ا تبیی ماهیت نظم سیاسي حاكم ،عملکرد
من تصمیمهایش مورد توجه قرار ميگیرد ای نامظلوببودن به سبب من است كه نظا حاكم
ناكارممد است (نميتواند هایف خود را انجا دهد) ،ناعادالنه است (در تو یع منابع ناعادالنهه
با نابرابر رفتار ميكند) یا منکه مخالف پایهها معنو

بنیادها شکلگیهر خهود عمهل

ميكند؛ مانند اینکه یك كمونیست ،با تبیی نظا كمونیستي ماهیت من را غیر كمونیسهتي نشهان
دهد من را نظا سیاسي نامظلوب فرض كند به طور كلي ،نظریهپهردا ان سیاسهي بها كهاركرد
بحرانها نظا سیاسي سر كار دارند منان با كاركرد سهركوب نیهی بحهران تسهلط نظهامي-
امنیتي نظا حاكم كار ندارند منها در مورد مشاركت ،كارممهد  ،تو یهع مههمتهر ا همهه
مشر عیت در نظا ها سیاسي كه با من مخالفاند ،سخ ميگویند مخاليت بها نظهم سیاسهي
حاكم ممک است در سه سظر رخ دهد در سظر ا ل به صورت بنیادی  ،با بنیاد ماهیت نظا
سیاسي مخاليت ميشود ای سظر ،باالتری درجه برا مخاليت با نظا سیاسي است در سهظر
د  ،مخاليت تنها با ساختار حاكم است ،یعني اسا

گوهر نظم سیاسي قابهل پهذیرش قابهل

جداشدن ا ساختار ر بنا سیاسي یعني نهادهها ،قهوانی اساسهي ترتیبهات موجهود پنداشهته
ميشود در سظر سو  ،بنیاد ساختار سامان سیاسي قابل پذیرش مشر ع فرض ميگهردد ،امها
رفتارها افراد حاكم نامشر ع نامظلوب دانسته ميشود ای سظر مخر گرچه پهلو به پهلهو
هوادار ا اصالحات سیاسي مي ند مورد پسند هواداران گذار سیاسي دانسته ميشهود ،امها ا
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دید هواداران سامان حاكم ،به دنبال فر پاشي سیاسي اسهت بهه طهور كلهي ،میهان گهذار سیاسهي
مسالمتممیی كه شامل اصالحات ا در ن سیستم سیاسي است با منچه فر پاشهي سیاسهي نامیهده
ميشود ،تيا ت ر شني جود دارد (بشیریه )187 :1127 ،ای تيا ت در میان نظریهها سیاسهي
كه معظوف به توضیر تبیی  ،قضا ت ار یابي پیشنهاد انتخابها عملي مرماني برا نظها
حاكم هستند هم جود دارد

د .نظریه سياسی و پيشنهاد نظام سياسی بدیل
اندیشمندان سیاسي در مخاليت با سامان سیاسي حاكم تنها به ردیهنویسي بسنده نميكنند كهار
مهمتر منان ماني است كه نظا جایزیی را پیشنهاد ميكنند حتي رد ضع فعلي در پرتو طرح
نظا مرماني ناموجود رخ ميدهد برا طرح نظا مرماني ناموجود ،تيکر سیاسي به سهه مسهیر
متيا ت ميتواند ارد شود سه مبشخور فکر متيا ت را به كار گیرد
راه نخست طرح نظا سیاسي جایزیی

مرماني ،بهر اسها

سهنت گذشهته اسهت حتهي اگهر

گذشته مرماني سلف صالر جود نداشته باشهد ،امها مینهههها فکهر من فهراهم باشهد ،اسها
طرحریی نظا جایزیی ميگردد برا مثال ،نیکولو ماكیا للي گيتارها خود را با ارجاع بهه دایهره
قوانی اساسي ر نوشت (طباطبایي )142 :1138 ،جنبش توما

مونستر میهان كیلیاسهم (سهلظنت

شکوهمند هیارساله مسیر) انقالبي اجتماعي یزانزي برقرار ساخته بود (مانهایم)873 :1121 ،
راه د  ،ا گیر فکر ا اندیشه خار
یا دانست

بیزانه است متيکران سیاسي به اسظه ترجمهه

بانها خارجي با اندیشه همزنان خود در دیزر سر می ها

مانها مشنا ميشوند

ا منان ميممو ند طرح مرماني خود برا نظا سیاسي جایزیی را بر اسها
خود ا ای

ا ها فکر بنا ميكنند البته ،ممک است ای

دانسهتههها

ا گیهر فکهر تنهها ا رهگهذر

خواندن متون نباشد؛ ممک است مشاهده سير همنشیني با بیزانزان بدل به رهگذر مشنایي
با اندیشه منان گردد ا ای ر

به عنوان مثال ،سيرنامهها ميتواند محملي مههم بهرا اخهذ

جذب اندیشهها سیاسي جدید باشد منچه بنیانگهذاران ایهاالت متحهده در اعالمیهه اسهتقالل
نوشتند ،مورد اقتبا

ا گیر انقالبیون پس ا منان شهد ا انقالبیهون فالنهدر ههائیتي تها

انقالبیون نی ئال لیبریا متأثر ا اندیشه منان حکومتها انقالبي خود را تشهکیل دادنهد ا
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حکومهتهها اسهتعمار اعهال اسهتقالل كردنهد ( )Armitage, 2007: 103ffطهرح اندیشهه
مشر طهخواهي حکومت قانون در ایران متأثر ا مشنایي با اندیشه ار پهایي حکومهت قهانون
بود البته ،انتقال اندیشه تنها به صورت انتیاعي رخ نميدهد ،بلکه در بستر عیني اجتمهاعي
رخ ميدهد به عبارت دیزر ،اندیشه مموختهشده به ا گرفتهشده ،مورد دخل تصرف قرار
ميگیرد ممک است به چیی كه شباهتي با اصل خود ندارد ،بدل شود
برا بسهیج سیاسهي اسهت

مسیر مبشخور سو مخاليت اندیشمند سیاسي ،ایدئولو پردا

پیشتر میان اندیشه سیاسي ایدئولو اندیشي در باب سیاسهت بهه تمهایی هریهف مههم اشهاره
كردیم ( )4هدف ایدئولوگ ،برانزیخت عمل سیاسي انقالبي اسهت ایهدئولوگ حاضهر مهيشهود
برا موفقیت هر رطب یابسي را به هم ببافد البته ای ایدئولو پردا

برا پذیرندگان خهود تها

ماني كه یکدستي قدرت توجیهكنندگي داشته باشد معتبر است مورد پذیرش قرار دارد ،اما گهاه
ممک است متيکران سیاسي به اد خظرناكي بیافتند كه لهی بنهدا من را «خیانهت ر شهنيکران»
مينامد :اینکه تيکر م اد با سیاسيشدن نابود شود (مانهایم )188 :1123 ،ایه

سوسهه كهه اندیشهه،

بد ن هیچ گونه میانجي تاریخي به صورت مستقیم سریع عینهي عملهي شهود ،سهودایي بهس
دیرینه در تاریخ تيکر سیاسي است كه البته اغلب ره به منجا كه مقصود اندیشمند سیاسي بوده نبهرده
است نقش مهمتر نظریه سیاسي ،همان چیی است كه باید با ا گیهر ا گرامشهي ،من را «تهدارك
فرهنزي» برا دگرگوني سیاسي نامید (بشیریه )148 :1127 ،پهراكنش گيتارهها برانهدا  ،كشهاندن
مباحثات مظرحشده درباره تبیی ماهیت ر یم سیاسي حهاكم ،چرایهي نهامظلوببهودن من راههها
چزونزي گذار براندا

ر یم حاكم به سظر عموميتر جامعه منچه در مجموع تيییر در مگهاهي

د ران نسبت به سامان سیاسي حاكم ميتوان نامیهد مظالبهات سیاسهي برانهدا ان در غالهب ميهاهیم
نمایندگي ميشود ایه ميهاهیم كهه برممهده ا مگهاهي د ران هسهتند ،بهه میهیان یهاد محتهوا
صورتبند خود را ا مباحثه حاكم «به مستانه مگاهي كشیده شده» اندیشهه سیاسهي د ران خهود
اخذ ميكنند اینجا شاید ایه پرسهش مظهرح شهود كهه برانهدا

دگرگهوني سیاسهي ،بیشهتر بهه

ایدئولوگ نیا دارد یا نظریهپردا ؟ پاسخ به ای پرسش بیش ا هر چیی به تمایی مربوط مهيشهود
كه میان د گونه براندا

فر پاشي سیاسي قائل ميشویم؛ یکي فر پاشي سیاسهي سهظحي اسهت؛

یعني مقصود ا براندا  ،تنها حاكمشدن یك دسته بد ن برهمخهوردن ترتیبهات اساسهي حهاكم بهر
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سیاست باشد در فر پاشي سظحي سیاسي ،ایدئولو

بیشتری كارایي را دارد ،یهرا قهرار نیسهت

لی مي ندارد دگرگوني بنیادی در مناسبات سیاسي رخ دهد هدف ایهدئولو هها قهدرت توجیهه
عمل سیاسي برا حاكمشدن «ما»ست ای «ما» قدرتطلبي سیاسي است كهه مهالك مشهر عنبهودن
سامان حاكم را حاكمنبودن خود ميداند در چنی تحول سیاسي ،لی مي به تيییر در «مگهاهي د ران»
نیست جنبشها تودها كه گمان ميكنند دانسته یك نظم سیاسي را برانداختهه نظهم دیزهر را
جایزیی من ميكنند ،به سرعت پس ا منکه تاب تب جنبش تودها فر نشسهت ایهدئولو
بسیجگر من فر نشست ،اقف ميشوند كه نقش خهود را در برانهدا

ایيها كهردهانهد حهاال بایهد

مظیعانه نظارهگر سامان سیاسي جدید باشند كه با منچه مظالبات منان را در ر ند برانهدا

سیاسهي

تشکیل ميداد ،فاصله دارد
گونه دیزر تحول سیاسي ،یعني تحول سیاسي كه در من نظامي نومئی حاكم ميشود ،بهیش ا
ایدئولو ها خا قدرت ،نیا به كوشش نظر دارد ای به سبب من نیست كه بهرا ایه نهوع
براندا

دگرگوني سیاسي ،نیا

به ایدئولو

برا بسیج سیاسهي جهود نهدارد ،بلکهه ا من

ر ست كه بد ن تحول جد نظر در باب سیاست حکمراني ،تحولي كه در منظومهه مگهاهي
یك ملت انعکا

یابد ،قوع گذار سیاسي یا فر پاشي عمیقي كه حاكي ا تحهول سیاسهي باشهد

ممک نیست اگر در براندا
براندا

به معنا جابهجایي صرف قدرت سیاسهي ،صهرفاً عمهل تحقهق

مهم باشد ،برا گذار بنیادی سیاسي ،فرمیند براندا

منظور برانداخت نظا حاكم نیست ،بلکه نظا سیاسي جایزیی
براندا

تنها محد د به بسهیج سیاسهي بهه
مرماني است كهه چرایهي لهی

برا جنبش دگرگونيخواه را تبیی ميكند ای در حالي است كه برا ایهدئولو هها

قدرت ،هرچند نوید ضع مرماني جود دارد ،اما دانستها در باب ضهع مرمهاني مهورد پیشهنهاد
بسیار كم جود دارد ایدئولو

اندیشي هنزامي كهه بهه پیهر

برسهد ،بهه سهبب منکهه گمهان

ميكرده عمل ميتواند پاسخ معماها نظر در خصوص سیاست (مانند اینکهه شهکل حکومهت
مرماني چیست؟ یا چزونه ميتوان میان نیر ها متضاد اپو یسیون اجمهاعي بهرا نظها سیاسهي
جایزیی ایجاد كرد؟) را بیابد ،دچار ب بست ميشود به عال ه ،ایهدئولو اندیشهي مظلهوب من
دسته ا براندا اني است كه به دنبال تيییر بنیادی مناسبات سیاسي نیستند
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نتيجهگيری
سخ گيت به صورتي ر ش
مگاهي» « ،مگاهي د ران»
بسیار دشوار

كامالً ملمو

دربهاره ميهاهیمي ماننهد « مگهاهي»« ،مسهتانه

نشان دادن نسبت میان دگرگوني عیني سیاسي اندیشه سیاسي،

پرپیچ خهم اسهت بها جهود ایه  ،ر یکهرد نیر منهد در تحلیهل تهاریخ

دگرگوني ها سیاسي جود دارد كه قائل به نقشي بسیار نیر مند بهرا نظریهه
سیاسي ،در رقم دن تحول دگرگوني سیاسي به ی ه «برانهدا

اندیشهه

» سهامان سیاسهي حهاكم

است نزاهي به تاریخ اندیشه سیاسي اگر به صورت تاریخ اقعي مورد توجه قرار گیهرد،
نشان مي دهد تاریخ اندیشه سیاسي تاریخ ارائه نظریه هایي است كه به رد نيي نظا هها
سیاسي حاكم پیشنهاد نظا ها سیاسي پرداخته اند همی نظریه ها منبع اصلي بيقرار
سیاسي در مان خویش شدهاند ای نزرش معتقد است نظریه سیاسي كهه نبایهد من را بها
ایدئولو

پردا

یا تبلیيهات سیاسهي یکهي گرفهت ،بها تهأثیر كهه بهر « مگهاهي د ران»

مي گذارد ،ممک است بنیان فکهر پهذیرش سهامان سیاسهي حهاكم را سسهت كنهد بها
نامظلوب داسنت من ا یك سو معرفي پیشنهاد نظا سیاسي جایزیی ا سهو دیزهر،
نقش اصلي در برانداخت نظا حاكم ایيا كند در ای معنا ،اندیشه سیاسي براندا  ،چرایي
لی

براندا

نظا ها سیاسي چزونزي عملي ساخت من را ا « مسهتانه مگهاهي» عبهور

مي دهد با ای عبور ،بر موانع معرفتي فرار

براندا

فائق ميمید اندیشمندان سیاسي،

مهم تری تداركات چیان دگرگوني سیاسهي هسهتند پهراك نش گيتارهها برانهدا  ،كشهاندن
مباحثات مظرح شده درباره تبیی ماهیت ر یم سیاسي حاكم ،چرایي نهامظلوببهودن من
راه ها چزونزي گذار براندا

ر یم حهاكم بهه سهظر عمهومي تهر جامعهه منچهه در

مجموع ،تيییر در مگاهي د ران نسبت به سامان سیاسي حاكم مي توان نامید ،با كوششها
نظر منان فراهم ميشود ای كوشش ها البته بیش ا منکه به هر گونه دگرگهوني سیاسهي
مربوط شود ،در صورت برم ر نظر

ایجاد گسلي جد در مگهاهي د ران ،دگرگهوني

بنیادی سیاست در معنایي بیش ا تنها جابه جاشدن حکا را موجب خواهد شد

یادداشتها
 1البته ،نظریهها سیاسي هم جود دارند كه به دنبال دگرگوني براندا

نیسهتند ،بلکهه خواههان حيهض ضهع

موجود ميباشند ا ای نظر ،اگر نظریهها دگرگونيطلب را ارائهكننده اتوپیها بهدانیم ،نظریههههایي كهه حهامي
خواهان حيض موجود هستند را باید در حکم ایدئولو

در نظر م ریهم (مانههایم )1121 ،در خصهوص اصهظالح

ا ه «بيقرار سیاسي» باید ایه نکتهه را متهذكر شهو كهه ایه

ا ه را خهود ،بهرا بیهان ضهعیت پدیدممهدن

برانزیختزي سیاسي بر اثر دگرگوني در اندیشه د ران ضع كردها
 8در ترجمه اصظالح  Publicistمظابق با تعریيي عمل كردها كه دانته جرمینو ارائه كرده است منظور ا مظابق
با شرحي كه جلوتر ميدهد ،فرد عوا گرا یا پوپولیست دماگو نیست
 1ایدئولو
ایدئولو

معاني متعدد در علو اجتماعي علم سیاست دارد برا مثال ،تر ایزلتهون پهانیده معنهي بهرا
ذكر ميكند (ایزلتون)81-13 :1121 ،

 4هرچند برخي ا ميسران مانند لئو اشترا

 ،منظهور ا

ای تمایی را به هیچ ر نمهيپذیرنهد ا نظهر اشهترا
8

1

اندیشه سیاسي ،تأمل 1درباره مرا سیاسي یا ارائه تيسیر ا منهاست منظور ا رأ سیاسي خیال ميهو یا هر
چیی دیزر است كه برا تيکر درباره من ذه به خدمت گرفته ميشود با اصول اساسهي سیاسهت ههم مهرتبط
است نخستی كسي كه ليتي مثل پدر یا جملها مثل «انسان نباید» را بر بان راند ،ا لی اندیشمند سیاسي اسهت
(اشترا

 )1 :1127،با جود ای  ،در اینجا ا موضعي مخالف دفاع ميكنهیم كهه مظهابق بها من ،جهود مقهدار

عنصر اندیشزي در نوشته یا حتي گيتار ،شکل اندیشه سیاسي خاص به من نميدهد

1. reflection
2. Phantasm
3. notion
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