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  در ایران معاصر یآشفتگی مفاهیم سیاس

 
  

  چکیده

ه وجود آمـدن  ب که ,اندمفاهیم سیاسی در ایران معاصر چنان به هم آمیخته

منشـأ ایـن    انـد.  شـده  را سـبب  نوعی آشفتگی و بحران مفاهیم در این زمینه

هاي خـاص رشـته علـوم سیاسـی,     کند: ویژگیبحران به چندامر بازگشت می

سی در ایران, رویارویی سـنت (و دیـن) بـا تجـدد و     خصوصیات مفاهیم سیا

باالخره کژتابی مفاهیم. قسمت دوم این مقاله آشفتگی مفاهیم سیاسی زیـر را  

گذارد: سیاست و علوم سیاسی, دولت, مشروعیت در ایران معاصر به بحث می

  نظام سیاسی, ایدئولوژي, چپ و راست, حزب, جامعه مدنی و مردم ساالري.

  .: آشفتگی (و بحران) مفاهیم, سنت, تجدد, کژتابیواژگان کلیدي

 

  

یکی از علل بحران روش شناسی در علوم سیاسی، آشفتگی مفاهیم در این رشته علمی است. بنـابراین  

شـود. تفـاوتی   محسوب می 1»بحران روش شناسی در علوم سیاسی«اي نسبت به مقاله مقاله حاضر تکمله

رسـد  باشـد. بـه نظـر مـی    میو آشفتگی ر حوزه و گستره وجود بحران که بین این دو مقاله وجود دارد، د

علوم سیاسی هم در ایران و هم در دیگر کشورها وجود داشـته باشـد، در    2بحران روش شناسی در رشته

                                                        
  ).1382(تابستان  22، ش علوم سیاسی، مجله »بحران روش شناسی در علوم سیاسی«سید صادق حقیقت 1

 2Discipline. 
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شـود.  به ایران معاصر مربوط می _در علوم سیاسی مفاهیم یعنی آشفتگی  _ حالی که موضوع مقاله حاضر

اخیر اوالً به ایران و سپس به ایران معاصر محدود شده اسـت. علـت ایـن امـر را      آشفتگیا ج پس در این

هاي خاص علوم سیاسی در ایران معاصر جستجو نمود. آشفتگی مفاهیم سیاسی در جهـان  باید در ویژگی

بنامیم. ایران قدیم (ایـران قبـل از مشـروطه) نـه تنهـا بـا علـم         »بحران« بدان حد نیست که آن را  متمدن

ست مدرن ارتباطی نداشت، بلکه اصوالً هنوز با تجدد رویارو نشده بود تا زمینه آشفتگی مفاهیم بـراي  سیا

چرا کـه  آن ایجاد شود. مفاهیم سیاسی قبل از سده گذشته، اگر آشفتگی داشت، به حد بحران نرسیده بود؛ 

اله حاضر، حـوزه علمـی آن   قید سوم براي تیتر مقو با تجدد روبرو نشده بود.  چندان بلوغ الزم را نداشت

آشفتگی رسد فلسفه یا ادبیات و یا علوم طبیعی با چنان است. به نظر نمی _یعنی علوم سیاسی  _آشفتگی 

  روبرو باشند. مفاهیم

بسـیاري  معـانی را در  درك مفاهیم تا آن حد است که در هم آمیختن در این جا » آشفتگی«مقصود از 

 سپس در قسمت دوم با ارائـه و کاویم، قاله ابتدا منشأ این بحران را مینماید. ما در این ممواضع مشکل می

  نماییم.هایی مشخص به تأیید فرضیه مقاله اقدام مینمونه

  

  مفاهیم در علوم سیاسیآشفتگی منشأ 

  

مفاهیم علوم سیاسی در ایران معاصر باید به قیود سه گانه این عنـوان توجـه   آشفتگی براي یافتن منشأ 

هاي خاص علوم سیاسی، یا به سرزمین ایران، یا به قید معاصر بـودن  تواند به ویژگیأ بحران مینمود. منش

  مربوط شود:(و کژتابی مفاهیم) آن 

  

  هاي خاص علوم سیاسیـ ویژگی 1
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شناسـی سیاسـی و   مانند اقتصاد سیاسی، جامعـه  1اياز آن جا که در علوم سیاسی گرایشهاي بین رشته

د دارد، تا چند دهه قبل نسبت به این مسأله که به رشته علمی مستقلی تبدیل شده روانشناسی سیاسی وجو

باشد، تردید وجود داشت. هر چند تفکر سیاسی در عهد باستان و در غرب، از یونان آغاز شده امـا علـم   

ـ     دسیاست به معناي نوین آن و به عنوان یک رشته آموزشی عالی تا حدي نو، طی صد سـال گذشـته رش

  2است.یافته 

اي هاي علم سیاست که دلیل رواج عمـومی و عامیانـه  دانشواژه«مسأله دیگر در این زمینه آن است که 

شـوند. برخـی از   گونـاگون مـی   تدسـتخوش ابهامـا  و دهنـد  که دارند، پـاکیزگی خـود را از دسـت مـی    

برایشـان اهمیـت   هاي گوناگون علم سیاسـت  سیاستمداران و حقوقدانها که نتایج کاربرد نادرست دانشواژه

شوند. این گونه افراد برند و موجب ابهام در تفاهم میهاي خود به کار میندارد، آنها را در سخنان و نوشته

هاي سیاسی توجه ندارند، بلکه آنها را براي ایجاد تأثیر یا تأثیر در واقع به کاربرد درست و دقیق دانشواژه

یابنـد. در نتیجـه   هاي ناشنیده گسـترش مـی  هاي نو و نظریههبرند. از سوي دیگر، اندیشگذاري به کار می

روند. چنـین وضـعی   هاي قدیمی در معانی جدیدي به کار میپذیرند و گاه واژههاي جدیدي رواج میواژه

» 3کنـد. فاهم را مختـل مـی  تشاید براي علمی که در حال رشد است گریز ناپذیر باشد، اما تفکر روشن و 

افتد، بـه دلیـل تسـلط    می اينگاران یا سیاستمداران غیر حرفهقتی به دست روزنامهواژگان علوم سیاسی و

اي بدهـد و در انـدك زمـانی شـیوع     ها، چه بسا به زودي جاي خود را به مفاهیم غیر حرفـه آنها بر رسانه

  4یابد.

                                                        
 1Inter - disciplinary. 

  .21، ص 1373، تهران، نشر نی، بنیادهاي علم سیاستعبدالرحمن عالم،  2
  .22همان، ص  3
  این جمله در زبان انگلیسی معروف است که: 4

  politicians do their best to destroy what philosophers try to make. 
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اد هیود مسأله آن است که کلماتی همچون آزادي، دموکراسـی و عـدالت نسـبت بـه افـر      به قول آندرو

شـوند. از دیـدگاه او، حـداقل سـه     می 5هارویابد، و بنابراین خود مفاهیم مسأله مختلف معانی گوناگون می

  دلیل براي اهمیت فوق العاده مفاهیم در تحلیل سیاسی وجود دارد:

  پردازد،سازي، بر خالف تاریخ که به تحلیل وقایع خاص میالف ـ میل تحلیل سیاسی به عمومیت

  ,ايان علم سیاست با زبان عامالن سیاست و سیاستمداران حرفهب ـ اشتراك زب

  6 ج ـ عجین شدن مفاهیم سیاسی با عقاید ایدئولوژیک.

هاي سیاسی مدرن در اواخر قرن هیجدهم و قرن نوزدهم نه تنها زبـان جدیـدي در   پیدایش ایدئولوژي

ین مسأله باالخص وقتی مفاهیم سیاسی سیاست را پدید آورد، بلکه به ابهام و پیچیدگی آنها نیز دامن زد. ا

شـدت  شـود,  آمیخته مـی  _که گاه ناخودآگاهانه نیز هستند  _ها و تمایالت ایدئولوژیک با ارزش داوري

یابد. توصیه هیود به دانش پژوهان علوم سیاسی آن است که در خصوص کاربرد این گونه اصـطالحات  می

  7ا در مباحثات سیاسی جلوگیري شود.هدقت الزم را داشته باشند تا از سوء برداشت

معتقدنـد کـه    _فارغ از انتقاداتی که ممکن است به آنها وارد باشد  _به همین دلیل فالسفه تحلیل زبان 

گنشتاین تبه اعتقاد وی .ها حل یا منحل خواهند شداگر مفاهیم اصلی در هر رشته را به خوبی بکاویم، نزاع

هـاي  بـازي   10و شرح و وصف یا تنویر 9، ایضاح8ه نوعی عمل تفسیرآید، بلکفلسفه نظریه به حساب نمی

است. پس مسائل را نه از طریق ارائه اطالعات جدید، بلکه با مرتب کردن چیزهایی کـه همیشـه    11زبانی

                                                        
 5Problematic. 

 6Andrew Heywood, Key concepts in politics, New York, palgrave, 2000, pp 3 – 4. 

 7Ibid. 
 8 interpretation. 
 9 clarification. 

 10 elucidation. 

 11 language games. 
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کاربرد نادرست زبان هسـتند، و کـار فیلسـوف تشـخیص و      توان حل کرد. نظریات فلسفیدانستیم، میمی

شود. هدف فلسفه به جاي تـدوین نظریـات جدیـد، بایـد روشـن کـردن       وب میدرمان این بیماري محس

  12 هاي نظریات بد باشد.کژي

معتقدان به نظریه گفتمان براي واژگان معناي محصلی در نظـر نمـی گیرنـد. بـه اعتقـاد       پسامدرن ها و

ا مـی کننـد. طبـق    ایشان , واژگان دال هاي تهی هستند که معناي خود را از هم نشینی با دیگر واژگان پید

این مبنا, مفاهیمی همچون عدالت و آزادي نیز دال بدون مدلول خواهند بود. بدیهی است اگـر ایـن نظریـه    

ضد مبنا گرایانه مقبول افتد, در تعریف مفاهیم سیاسی و حتی ترجمه واژگان دچار تحـول خـواهیم شـد.    

بنـده  ”مفاهیم فلسفه سیاسی به دست داد: تقد است می توان قدر متیقنی از ععماد افروغ با رد این فرض, م

به هیچ وجه با قرائت کسانی که امروزه به گونه اي در پیوند با جریـان هـاي پسـت مدرنیسـتی مفـاهیمی      

همچون عدالت و آزادي را دال بدون مدلول می دانند, موافق نیستم. یعنی نباید به دلیل این کـه نتوانسـتیم   

به اعتقاد او هرچند  13“یم ارائه کنیم, از آن قدر متیقن هم دور شویم. یک تعریف جامع و مانع از این مفاه

مفاهیمی همچون آزادي و عدالت پارادکسیکال هستند, ولی می توان به قدر متیقنی در تعریف دست یافت. 

اخذ می شود؟ آیا بین اقـوال  سوالی که در این جا قابلیت طرح دارد آن است که قدر متیقن بین کدام اقوال 

می توان قدر  -مثل خود پسا مدرن ها از یک طرف و مدرن ها و مذهبی ها از طرف دیگر –نعه الجمع ما

        متیقن گرفت؟

شود، عدم توجه به پیشـینه تـاریخی   مسأله دیگري که باعث نوعی ابهام در واژگان (علوم سیاسی) می

رها و تعبیرهـاي متفـاوت و   آنهاست. برخی مفاهیم و اصطالحات در مقاطع مختلف تاریخی دچـار تفسـی  

داراي چندین تعریف است، و بدون تبیـین  » جامعه مدنی«اند. همان گونه که خواهیم دید واژه شده متنوعی

                                                        
پست مدرنیته و در حسینعلی نوذري (ترجمه و تدوین). » ها و امورفلسفه و تفسیر: رویکرد زبان شناسی؛ ایده«. دامیانتی گوپتا.  12

  .667ـ  666، صص 1379، تهران، نقش جهان، پست مدرنیسم
 .136- 135صص ‘1379‘ موسسه فرهنگ و دانش‘ . تهرانینگرشی دینی و انتقادي به مفاهیم عمده سیاسعماد افروغ.  13
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ه تنها در مقابل واژگـان  نتوان به برداشتی صحیح رسید. در این جاست که یک واژه و تمایز همه آنها، نمی

  کند.تاریخ داشته، معناي محصلی پیدا می دیگر، بلکه در قبال مفاهیم مختلف که در طول

از جمله آثار جوان بودن علوم سیاسی آن اسـت کـه در مقایسـه بـا علـومی همچـون فلسـفه، داراي        

باشد. مفاهیم فلسفی هر چند در برخـی مـوارد دچـار    ها و فرهنگهاي واژگان در حد مطلوب نمیدانشنامه

کند. این گونه دائره ز تا حد زیادي مشکل را بر طرف میابهامند، ولی مراجعی همچون دانشنامه پل ادوارد

یابـد. امـا در   ها با رجوع به آنها تا حدي فیصله مـی ها حکم مرجع را دارند، و اختالفات برداشتالمعارف

امـر  «، »سیاست«ترین واژگان همچون هاي ابتداییعلوم سیاسی وضع این گونه نیست. براي یافتن تفاوت

، »فلسـفه سیاسـی  « ,»فلسفه سیاست«، »فلسفه علم سیاست«، »علوم سیاسی«، »علم سیاست» «سیاسی

  توان سراغ گرفت.کمتر منبع جامعی را می» نظریه سیاسی«و » سیاسی اندیشه«

  

  هاي خاص مفاهیم سیاسی در ایرانـ ویژگی 2

ن کشـوري  به عنـوا   _ایران در مفاهیم سیاسی در سطح جهانی از ابهاماتی خاص برخوردار است، اما 

شود. در واقـع بـین دانشـجوي ایرانـی و     این ابهامات به آشفتگی و بحران مفهومی بدل می _جهان سومی 

تـرین  در فهم مفاهیم سیاسی تفاوت وجود دارد. برخی از مهم ,جهان اولدر یکی از کشورهاي ی یدانشجو

  هاي وضعیت مفاهیم سیاسی در ایران عبارتند از:ویژگی

  

  ع اصلیـ فقر مناب 1ـ  2

هاي) موجود به زبان فارسی آن قدر نیست که بتواند آشـفتگی مفـاهیم در علـوم    کتب لغت (دیکشنري

اجتماعی به شکل عام، و بحران مفاهیم در علوم سیاسی به شکل خاص، را درمان کنـد. دانشـنامه (دائـره    

هـاي  یگـر بـین کتـاب   المعارف) خاصی نیز در زمینه علوم سیاسی به زبان فارسی وجود ندارد. از طرف د

  خورد.لغت هم سازگاري و هماهنگی خاصی در ترجمه واژگان به چشم نمی



»« 

  

  ـ معضل ترجمه 2ـ  2

آورند. از آن جا وقتی منابع به زبان فارسی یافت نشود، به ناچارمجامع علمی به سمت ترجمه روي می

سـطح علمـی الزم، ترجمـه     که علوم سیاسی عمدتاً در غرب رشد کرده، جهان سوم براي رساندن خود به

هـاي خـارجی چنـدان    در ایران، تسلط به زبـان چون بیند. کتب از زبان مبدأ به زبان مقصد را ضروري می

دانش پژوهان تا حد زیادي باید منتظر بمانند تا کتب مهم و مرجع بـه زبـان فارسـی     14وضع خوبی ندارد،

  ترجمه شود.

شود، به ایـن  هاي خارجی به زبان فارسی ترجمه میز زبانزبان براي تفهیم و تفهم است، و اگر کتابی ا

هدف است که مخاطبان از مراد نویسندگان آگاه شوند. به برخی از واژگان جدید در حوزه علـوم انسـانی   

توجه نمایید: استعجالی، هایش، خدمت، زمان پریشی، رهیافت، رویکرد، آمـایش، جملـه واره، پیوسـتار،    

رسه، بوم شناسی، مثالواره، بسامد، نظر آزمایی، میانجهان، پرسمان، روان نژندي، رمزگشایی، راززدایی، همپ

  روان پریشی، گشتاور، گشتار، خود کامروایی و گفتمان.

تر از ترجمه آنها باشـد؟ و آیـا رویـه واحـدي در     رسد گاهی فهم واژگان انگلیسی سادهآیا به نظر نمی

یـا  » کـارکرد «همـان  » خـدمت «رد؟ اگـر شـما ندانیـد کـه     ترجمه لغات جدید (و مراد از آنها) وجـود دا 

function ترجمـه  به توانید درك کنید؟ در این جا از واژه انگلیسی آیا معناي اصطالحی آن را می,15است

و »  تـالش بـراي ادراك معرفـت   «را بـه   »رهیافـت «توان یا برعکس!؟ آیا میمنتقل شدید, فارسی آن را 

زه عملیـاتی مربـوط دانسـت، و در عـین حـال هـر دو واژه را ترجمـه        را بیشتر ناظر به حـو  »رویکرد«
                                                        

جو نمـاییم. در ایـن نظـام آموزشـی،     تهاي خارجی را باید در نظام آموزشی خود جسـ ریشه عدم تسلط کافی دانشگاهیان به زبان 14
ـ       دانشجو پس از آن که چندین سال واحدهاي درسی مختلف زبان را می متأسـفانه  ت. گذراند، بـاز از تکلـم یـا فهـم  مـتن عـاجز اس

  اند.گیر نشدههاي ما همهفراگیري زبان، در مدارس و دانشگاه هاي جدیدسیستم
به  151، ص 1373، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، صراط، تبیین در علوم اجتماعی: درآمدي به فلسفه علم االجتماعدانیل لیتل.  15

  بعد.



»« 

chapproa از یـک سـو، و حقیقـت (گـوهر)     » رهیافـت «چگونه ممکن است از تلفیق  16 معرفی نمود!؟

  17آید!؟هاي گوناگونی به دست »رهیافت«با واقعیت (ذات) وجود از سوي دیگر، وجود 

 ی شـده شنا و اشتراك لغاتاز فقر واژگان “ جمهوري“یا “ جمهور“ترجمه کتاب معروف افالطون به  

. در قاموس سیاسـی, جمهـوري حکومـت    هاي سیاسی استمهوري یکی از اقسام و اشکال نظامج است.

دموکراتیک یا غیردموکراتیکی است که زمامدار آن توسط رأي مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مـردم  

ولی کتاب  18مدت زمامداري محدود است. ,, و بر حسب موردانتخاب شده, و توارث در آن دخالتی ندارد

خواننـده  ترجمه شـده بـا معنـاي فـوق تفـاوت دارد.      » جمهوریت«یا » جمهوري«مشهور افالطون که به 

شود, حال امروزي ممکن است از آن چنین دریابد که موضوع کتاب به نوع خاصی از حکومت مربوط می

ان کتاب یعنی پولیتیکا و معادل التینی آن رسپوبلیکا صرفاً به معنـاي  آن که چنین نیست و واژه یونانی عنو

, همان گونه کـه افالطـون بـه کـار      republicمعناي اصلی  19کشور یا جامعه یا سازمان حکومت است.

در   20برده, دولت است, و معناي جدید آن (در مقابل حکومت پادشـاهی) از قـرن هفـدهم مرسـوم شـد.     

ترجیح دارد, تا با جمهوري که نوعی حکومت است اشـتباه  “ جمهور“طون, واژه ترجمه فارسی کتاب افال

بـه   publicaبـه معنـاي امـر و     Resاست، چرا که » مصالح عامه«برخی معتقدندترجمه بهتر آن، نشود. 

  شود.جمهوریت یعنی اداره مدینه که از جمله مصالح عامه تلقی میپس معناي عام و عمومی است. 

                                                        
(این برداشت را مقایسه کنید با  42، ص 1379، تهران، دادگستر، سیاست هاي جدید علممدرنیته و نظریهسید حسین سیف زاده.  16

  ).272، ص 1380، تابستان 14مجله علوم سیاسی، ش ». روش شناسی در علوم سیاسی«مصطفی ملکیان. 
  .43همان، ص  17
  .205, ص 1365, تهران, ویس, فرهنگ علوم سیاسیغالمرضا علی بابایی.  18
  .204. ص همان 19

20 Iain Mclean. The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, 1996, P 428. 



»« 

در زبان فارسی نیز از فقر واژگان ناشی شده باشـد, چـون ایـن    “ اصالح“به    reformشاید ترجمه 

 –و چیـزي غیـر از واژه اي در مقابـل انقـالب      –کلمه در فرهنگ دینی و ملـی مـا بـار ارزشـی مثبـت      

  21داراست.

اگـر   شود.هاي زبان ناشی میبخشی از مشکالت ترجمه واژگان زبان مبدأ به زبان مقصد، از محدودیت

در زبان مقصد تعدد واژگان در حد کافی موجود نباشد، چه بسا چند واژه مختلف زبان مبدأ در مقابل یک 

سـاخت اجتمـاعی   «وقتـی خواننـده بـا عنـوان کتـابی هماننـد        به طور مثال .واژه زبان مقصد قرار گیرند

اسـت؛   ructurestرسـد واژه  به نظر مـی  »ساخت«کند، اولین چیزي که در مقابل برخورد می 22»واقعیت

  باشد.نمی (construction)» ساخته شدن«در حالی که در این جا مقصود از ساخت چیزي جز 

که گاه در مقابل توصیف مشاهدتی و تحلیل و نقـد و تجـویز بـه کـار     » تبیین«همچنین است اصطالح 

  .23 (explantion)در علوم اجتماعیبه عنوان روشی و گاه  ,(explication)رود می

انـد. از دیـدگاه طباطبـایی    ترجمه کرده »ذهن«و برخی به » روح«هگل را به  Geistمترجمان برخی 

Geist    هر چند هیچ یک از دو واژه فارسـی کشـش رسـاندن     24توان به ذهن ترجمه کرد،هگل را نمی

  معناي مد نظر هگل را ندارند.

و مردم » توده«، »خلق«ی همچون توان اصطالحاتغنی نژاد در نقد کاتوزیان معتقد است به راحتی نمی

گذاشت، چرا که اوالً در خود اروپا هم این واژه ابهام دارد، و ثانیـا بایـد بـه تحـول      Nationرا در مقابل 

جوامع سنتی به جوامع مدرن و جدایی و تقابل بین قدرت سیاسی (دولت) و جامعه مـدنی (مـردم) توجـه    

  پردازد:می» سوسیالیسم ایرانی«و  »دموکراسی ایرانی« . وي سپس به نقد واژگان ترکیبی همانندنماییم
                                                        

 . 33- 32ص )‘ 1382( آذر 15ش ‘ نشریه معارف “.اصالح یا رفرم” . محمد رضا جواهري. 21
برز مجیدي، تهران، ، ترجمه فریاي در جامعه شناسی شناختساخت اجتماعی واقعیت: رساله). لوکمانپیترل. برگر (و توماس  22

  .1375شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 
  .276، ص پیشینمصطفی ملکیان،  23
  .1364، خرداد و تیر نشر دانش، »سید جواد طباطبایی، نکاتی در ترجمه برخی مفاهیم فلسفه هگل 24



»« 

دهد، و به این نکته مهم توجـه نـدارد   قرار می» دموکرات«را معادل  »ملی«آقاي کاتوزیان به وضوح «

به مفهوم غربـی آن در فرهنـگ ایرانـی هـیچ گـاه وجـود نداشـته اسـت. یکـی از          » دموکراسی«که واژه 

ایران عدم درك صحیح آنها از ماهیـت جوامـع جدیـد و چگـونگی      هاي بیشتر روشنفکران سیاسیویژگی

هـاي  گیـري نزد ایرانیان و نتیجه» ملت«هاي آقاي کاتوزیان در مورد مفهوم پیشرفت آنهاست. نکته سنجی

کمکـی بـه روشـن    » سوسیالیسم ایرانـی «و » دموکراسی ایرانی«آورد، همانند خاصی که از آن به عمل می

  25 »کند.نماید، بلکه شاید بتوان گفت آب را بیشتر گل آلود میشورمان نمیشدن مباحث سیاسی در ک

غرض ما از ذکر نقد غنی نژاد بر کاتوزیان، وارد شدن در بحث محتوایی آنها نیست، بلکـه در صـددیم   

  فقط آشفتگی مفاهیم در حوزه سیاست در ایران را نشان دهیم و آن را به مشکالت ترجمه مرتبط نماییم.

  

  ـ جعل اصطالح 3ـ  2

رسد در برخی کتب و نزد برخی صاحب نظران، به مسائل جعل اصطالح با تسامح نگاه شـده  به نظر می

تواننـد مـرادات خـود را در    شوند و نمیاست. گروهی از نویسندگان وقتی با محدودیت واژگان مواجه می

توجه داشت که حداقل دو شـرط  نمایند. در عین حال باید هاي موجود بریزند، اصطالحاتی جعل میقالب

اي براي رساندن آن معنا موجود نباشـد، و دوم آن کـه   براي این کار وجود دارد: اول آن که به راستی واژه

  نویسنده از نظر علمی در شأنیت و مقامی باشد که بتواند اصطالح جدیدي ابداع نماید.

  

  ـ کارکرد ناقص مراجع ذیصالح 4ـ  2

و ارشاد اسالمی در کاربرد صحیح  گزبان و ادب فارسی و وزارت فرهنبه شکل مشخص فرهنگستان 

دارند. اگر نخبگان جامعه ما توسط دو نهاد فـوق گـرد هـم آینـد و     مستقیم مسئولیت در جامعه ما واژگان 

                                                        
  .100 – 98، صص 1377، تهران، طرح نو، جامعه مدنی: آزادي، اقتصاد و سیاستموسی غنی نژاد.  25



»« 

هاي معتبري در راستاي جلوگیري از آشفتگی مفاهیم در علوم مختلف تنظیم نماینـد،  ها و دانشنامهفرهنگ

رود که محافل دانشگاهی و علمی کشور به آنها اقتدا کنند و جامعه علمی ما را از وضع کنـونی  یامید آن م

را ناشـی از   _باالخص در علوم انسانی  _برهانند. به راستی باید برخی از مشکالت و معضالت محتوایی 

  تبیین ناکافی مفاهیم دانست.

  

  ـ رویارویی با تجدد 3

(و دیـن) بـا   سـنت  بحران مفاهیم سیاسی در ایران معاصر رویـارویی   ترین منشأشاید بتوان گفت مهم

حـدود   دارنـد. رتجدد بوده است. سنت و تجدد از دو جنس هستند و از دو دستگاه مفهومی متمـایز برخو 

بحث بود که از ریشه هم  »مشروطه«یک سده قبل ایرانیان با مظاهر تجدد غربی آشنا شدند. در خود واژه 

است! به هر حال واکـنش ایرانیـان   فرانسوي   La Charteا تغییر شکل یافته اصطالح آمده است ی »شرط«

نسبت به پیشرفت اروپائیان یکسان نبود. برخی به طور مطلق آن را پذیرفتند، برخـی بـا آن بـه مخالفـت     

ین و ایجاد هم نهادي جدید از سنت پیش مدرنبرخاستند، و نهایتاً گروهی سعی در اتخاذ نقاط مثبت تمدن 

را اي جز یافتن نسبت مفاهیم موجود و مفاهیم جدیـد  و مدرنیته شدند. گروه اول و بویژه گروه سوم چاره

  نداشتند: آیا مفاهیم مدرن و سنتی متفاوتندیا تمایزي ماهوي بین آنها وجود دارد؟

 آن چه در عمل اتفاق افتاده آن بود که مفاهیم مدرن بدون وجـود نظـارت و مالکـی خـاص، و بـدون     

شدند و وضـعیت مفـاهیم بـاالخص در حـوزه     مفاهیم موجود در سنتی ما وجود خواست و اراده ما وارد 

جابري به دقت این خلط روش شناختی را به بحث گذاشته اسـت. بـه اعتقـاد او     .سیاست را آشفته نمودند

ـ  ط معرفـت  اگر مفاهیم سنتی و مدرن را تفکیک نکنیم، ابتدا دچار خلط روش شناختی، و سپس دچار خل

دو چیـز  در اصـطالح قرآنـی   » امت«در زبان عربی و  26»امت«شویم. به اعتقاد او شناختی و تاریخی می

                                                        
 26 nation. 



»« 

» امت«اش زاده مدرنیته است, و با مفهوم دینی و قرآنی متفاوت است. اصطالح نخست به معناي تخصصی

انند کسی است کـه معنـاي   هم ,کندتفاوت دارد. به نظر وي کسی که بین مفاهیم مدرن و سنتی تفکیک نمی

   27 پندارد!راخ (فریادگر)، یکسان میصجدید صاروخ (موشک) را با معناي لغوي و قدیمیش، یعنی کثیر ال

سـخن   متفکـران یونـان اگـر از انقـالب     .کالسیک و مدرن آنشکل در » انقالب«همچنین است مفهوم 

ردنـد، در حـالی کـه انقـالب در مفهـوم      کها به یکدیگر را اراده نمیچیزي جز تبدیل حکومت 28گفتند،می

بنابراین  .تأکید دارد ,تواند ایفا کندمدرن آن بر محور بودن سوژه خود مختار و نقشی که در یک جامعه می

انقالب در مفهوم کالسیک خود (تبدیل انواع حکومت به یکدیگر با حرکتی دورانی) و انقـالب بـه مفهـوم    

  مدرن ، مشترك لفظی هستند.

اي خواننده این سوال به وجود آید که باالخره نسبت مفاهیم سنتی و مدرن را چگونـه بایـد   چه بسا بر

  بررسی کرد؟ آیا آنها قیاس ناپذیر هستند؟

توان پاسخ احتمالی متون سنتی را نسـبت بـه   دهد و معتقد است میجابري به این سؤال پاسخ منفی می

وضـع کنـون جهـان عـرب از     «اي تحت عنـوان  هموضوعات جدید به بحث گذاشت. به همین دلیل او مقال

رسـد دیـدگاه جـابري بـا آن چـه      به نظـر مـی   29 به نگارش درآورده است.» دیدگاه افالطون و ابن رشد!

  هم خوانی دارد. 30ایم،نام نهاده» ظرفیت سنجی«

نـد  کاشاره می» ایدئولوژي جامعه شناسانه«طباطبایی در بحث سنت و مدرنیته به مسأله دیگري به نام 

  نویسد:است. وي میبحران وضعیت فعلی ما شدت بخشیده و معتقد است این مسأله  به 

                                                        
، بیروت، رحقوق االنسان فی الفکر العربی المعاص: فی ,االسالمیۀ _مفاهیم الحقوق و العدل فی النصوص العربیۀ «محمد عابد الجابري  27

  .25، ص 2003مرکز دراسات الوحدة العربیۀ، 
  .258ـ  220: کتاب پنجم (انقالب) صص 1364، ترجمه حمید عنایت، تهران، امیرکبیر، سیاستارسطو.  28

 29 www. Algabriabed.com. 
  .24ـ  21، صص 1381، تهران: هستی نما، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعهسید صادق حقیقت.  30



»« 

هـاي صـدوپنجاه سـاله گذشـته، بحرانـی در      بحران تجدد در ایران و شکست آن، بـه رغـم کوشـش   «

و  _شکل مبانی مطرح اسـت  مبنیادهاي عقالنیت است. به کارگیري روش جامعه شناختی در شرایطی که 
به این دلیل اساسی موجـه    _ به دنبال تصلب سنت، مبانی علوم اجتماعی بر ما معلوم نیست افزون بر این

ـ که جامعه شناسی اگر مبانی نظري آن روشن نباشد، خود بـن بسـتی بـر بـن بسـت ک     نیست ونی خواهـد  ن
  31»افزود.

روش باسـتان   از دیدگاه او اندیشه سیاسی ما در دوران زوال و انسداد قرار دارد، و اگر میشل فوکو در

کند، طباطبـایی در خصـوص وضـعیت اندیشـه سیاسـی در ایـران       شناسی خود شرایط امکان را طرح می
هاي جامعه شناسانه نه تنها ما بر این اساس ایدئولوژي 32دهد.را مورد توجه قرار میامتناع معاصر شرایط 

  افزایند.ران مفاهیم و کژتابی آنها میرهانند، بلکه به نحوي بر بحرا از شرایط انسانی و آشفتگی مفاهیم نمی
مانـدگی مـا را   توانند معضل عقبهاي ادبی / فلسفی نمیدر مقابل, علی میرسپاسی معتقد است نگرش

کنند و بنابراین با اقتدا به ریچارد رورتی باید به تقدم دموکراسی و جامعـه شناسـی بـر فلسـفه رأي     درمان
اي و عـدم شـناخت از   نامـه است بسنده کردن بـه تعـاریف لغـت    وي در باب آشفتگی مفاهیم معتقد 33داد.

انـد,  هاي تاریخی که این مفاهیم از آن ظهور کردهمقوالتی مانند سنت و تجدد , بدون در نظر گرفتن زمینه
ورزي درباره مدرنیته و دموکراسی در ایران گردد. آن چه امـروز بـه عنـوان    تواند سبب آشفتگی اندیشهمی

-اي سنتی شود. به اعتقاد او پدیـده تواند تحت شرایطی تبدیل به پدیدهگردد, مین تعریف میاي مدرپدیده

اند, و همـان گونـه کـه مارشـال بـرمن معتقـد اسـت, تقلیـل دادن مدرنیتـه بـه           هاي مدرن و سنتی سیال
  34انجامد.مدرنیزاسیون و یا مدرنیسم, به حذف دموکراسی می

  
  ـ کژتابی مفاهیم 4

                                                        
  .9، ص 1374، تهران ، طرح نو، وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسالمی :ابن خلدون و علوم اجتماعیجواد طباطبایی.  31
  .372، ص همان 32
  .11 -  10, صص 1381, تهران, طرح نو, اي جامعه شناسی در باب روشنفکري ایرانیدموکراسی یا حقیقت: رسالهعلی میرسپاسی,  33
  .38 _ 34صص ، همان 34



»« 

مفاهیم نیست. چه بسا ملتی با مدرنیته رویارو شـود، ولـی    35با تجدد، مستلزم کژتابیصرف رویارویی 

زیاد باشـد، مفـاهیم    آن را تقریباً به آن شکل که هست، درك نماید. اما اگر فاصله سنت یک ملت با تجدد

یم از تـوان بـا مثـال ترجمـه مفـاه     شوند. این مسأله را میدر حین ورود به دایره سنت دچار دگرگونی می

تر کرد. اگر از زبان انگلیسی قصد ترجمـه بـه زبـان فرانسـه داشـته باشـیم، بـا        زبانی به زبان دیگر واضح

شویم؛ چـرا کـه از نظـر تـاریخی     مشکالت کمتري نسبت به ترجمه آن به زبان فارسی یا چینی مواجه می

  با هم متفاوتند).اشتراك زیادي بین زبان انگلیسی و فرانسه وجود دارد (هر چند از نظر ریشه 

 مکژتابی مفاهیم ممکن است به شکل خودآگاهانـه یـا ناخودآگاهانـه صـورت پـذیرد، امـا شـکل دو       

عمومیت بیشتري دارد. اگر متفکران ملت غیر مدرن این پیش فرض را داشته باشند کـه سـنت و دیـن مـا     

کژتـابی مواجـه نماینـد. در    را در خود دارد، چه بسا به شکل خود آگاهانه مفاهیم مدرن را با » همه چیز«

این صورت هنگام مواجهه با مفاهیم مدرن، از نظر روانشناختی این تمایل وجود دارد که مشابه آنهـا را در  

مصداق این بحث را »! ایمتر آن برخوردار بودهشکل کاملاز ما قبالً «سنت و دین بیابند و اعالم نمایند که 

  پی خواهیم گرفت.» دموکراسی«و » جامعه مدنی«در اصطالح 

 
 
 
  

 مفاهیم سیاسی در ایران معاصرآشفتگی برخی مصادیق 

  

پردازیم، و نشـان  مفاهیم سیاسی در ایران معاصر میآشفتگی در این قسمت از مقاله به برخی مصادیق 

دهیم که چگونه یک یا چند عامل از عوامل سه گانه بر شمرده در ایجاد بحران مفهومی در هر یـک از  می

  باشند:زیر دخیل میموارد 

                                                        
 35 Distortion. 



»« 

  

  ـ سیاست، علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، کالم سیاسی و فلسفه علم سیاست 1

را از بحث خود کنـار   36است به معناي لغوي (تربیت کردن) و سیاست به معناي خط مشییابتدا باید س

کننـد  جرا مـی گذاریم. سیاست اصطالحی گاهی به عنوان فعالیتی که از طریق آن مردم قوانینی را ایجاد و ا

در زبـان فرانسـه امـر     37.اي دانشگاهی براي مطالعـه ایـن فعالیـت   رود، و گاهی به معناي رشتهبه کار می

البتـه اصـطالح اول معنـاي خـط      نامنـد. می La politiqueو علم سیاست را  le politiqueسیاسی را 

  مشی, و اصطالح دوم معناي مرد سیاسی را نیز دربردارد.

  مفهوم مختلف در سیاست را از هم تمییز داد: شاید بتوان چهار

 _)، فعـالیتی دولـت   polisهاي دولت: تعریف کالسیک سیاست (مشتق از الف) هنر حکومت و فعالیت

هـاي اجتمـاعی خـارج از سیاسـت قـرار      کند، و بنابراین اکثر مردم و نهادها و فعالیتمحور را تداعی می

  گیرند.می

افراد. این فکر به ارسـطو  » خصوصی«نه فعالیتی مربوط به عالئق  است» عمومی«ب) سیاست فعالیت 

  تواند زندگی خوبی داشته باشد.گردد که معتقد بود تنها انسان میباز می

ج) سیاست به عنوان ابزار خاص حل نزاع: اختالفات باید از طریق مذاکره و وساطت حل شوند، نه از 

  طریق زور و قدرت.

، توزیع و استفاده از منابع حیات اجتمـاعی: در ایـن معنـا سیاسـت چیـزي       د) سیاست به عنوان تولید

  38ها حامی این تعریف هستند.ها و مارکسیستدرباره قدرت است. فیمینیست

                                                        
 36Policy. 
37 Heywood. Opcit. P 33.  
 38Ibid. p 34. 



»« 

اي دیگر به تعریف سیاست، علم سیاست، علوم سیاسی و فلسفه سیاسی پرداختـه  از آن جا که در مقاله

  شود:اکتفا می در این جا تنها به طرح چند پرسش 39شده،

اندیشه سیاسـی  فلسفه سیاسی, ـ در کدام منبع در دسترس ما بین سیاست، علم سیاست، علوم سیاسی، 

  هاي سیاسی تفکیک دقیقی وجود دارد؟و نظریه

نسبت فلسـفه سیاسـی، فلسـفه سیاسـت و فلسـفه علـم        ,فارسیزبان ـ در کدام متن علوم سیاسی به 

  40سیاست توضیح داده شده است؟

  اند؟اي (بر اروپا) تمایز قائل شدها بین فلسفه سیاسی تحلیلی و فلسفه سیاسی قارهـ آی

  ـ تفاوت دقیق کالم سیاسی و فلسفه سیاسی در چیست؟

  متصف شود، چه تفاوتی با کالم سیاسی خواهد داشت؟ »اسالمی«به وصف » فلسفه سیاسی«ـ اگر 

فلسـفه  «ولـی بـه    41شـود, چاپ می در ایران »فلسفه سیاسی اسالم«چگونه است که کتابی با عنوان  ـ

  یابد!؟تغییر نام می» سیاست در اسالم«مربوط نیست, و دو سال بعد به » سیاسی

دهد که احتماالً دانشجوي علوم سیاسی در ایران از ابتدا با بحـران  ابهام در این گونه سواالت نشان می

ید این بحران تا پایان مقاطع تحصیالت عـالی  شود و شامفاهیم حتی در مورد عنوان رشته خود! روبرو می

برخی از اساتید در پاسخ گفتن به سواالت فـوق بـا    »سالئق«ادامه پیدا کند. چه بسا خواننده تأیید کند که 

  دیگران نیز تفاوت داشته باشد!

  

  

                                                        
بحران «) و سید صادق حقیقت 1380تان(تابس 14، ش علوم سیاسیمجله ». روش شناسی در علوم سیاسی«ر.ك: مصطفی ملکیان.  39

نقدي بر روش شناسی فلسفه «) ، و سید صادق حقیقت 1382(تابستان  22، ش علوم سیاسیمجله » روش شناسی در علوم سیاسی
  ).1382(پاییز  23, ش همان »سیاسی و علم سیاست

کند یا مرادش فلسفه سیاسی (به عنوان اده میرسد فلسفه سیاست چیزي سومی نباشد. پس کسی که از این اصطالح استفبه نظر می 40
  .22و  14دانشی درجه اول) است، یا فلسفه علم سیاست (به عنوان دانشی درجه دوم): ر.ك:ملکیان، مجله علوم سیاسی، ش 

  .1358, تهران, پیام آزادي, فلسفه سیاسی اسالمابوالفضل عزتی.  41



»« 

  ـ دولت 2

 دولت به معناي مدرن عبارت است از آن واحد سیاسی کـه داراي چهـار عنصـر جمعیـت، حکومـت،     

دولت ممکن است به معناي قوه مجریه و یا حکومت نیز بـه کـار رود. در    42.باشدسرزمین و حاکمیت می

به هیچ یک از سه معنـاي فـوق نیسـت؛     43هاي دولت در فقه شیعهدر کتاب نظریه» دولت«عین حال واژه 

حاکمیـت و  انـد، بلکـه آراي ایشـان بـه     چرا که اصوالً فقهاي شیعه نظر خاصی راجـع بـه دولـت نداشـته    

  44مشروعیت ناظر است.

نیز وجود دارد. در آن جا دولـت بـه    نظام سیاسی و دولت در اسالمتشویش در مفهوم دولت در کتاب 

دو معنا در نظر گرفته شده است: مجموعه خاصی از افراد و حاکمان، و مجموعه خاصی از نهادهاي برتـر.  

اي از افراد و نهادها که قـوانین فائقـه در   (مجموعهاز دیدگاه نویسنده محترم آن کتاب، تعریف آستین رنی 

کنند) بین دو تعریف فوق جمع یک جامعه را وضع، و با پشتوانه قدرت برتري که در اختیار دارند، اجرا می

آید: اول آن که چرا به جاي تعاریف مصـطلح دولـت از دو   در این جا دو مسأله به وجود می 45کرده است.

شده، و دوم آن که چرا نویسنده در آن جا بین معنـاي کالسـیک و مـدرن دولـت      تعریف نامأنوس استفاده

به دولـت مـدرن نظـر     46تفکیک ننموده است. عناوینی همچون استمرار دولت و عضویت غیر ارادي افراد

تواند منحصر بـه  نمی» نظام سیاسی و دولت در اسالم«در عنوان درس و کتاب » دولت«دارد. در حالی که 

  ن آن باشد.مفهوم مدر

                                                        
  .137عالم، پیشین، ص 42
  .1376، تهران، نشر نی، ولت در فقه شیعههاي دنظریهمحسن کدیور،  43
  264پیشین، ص , توزیع قدرتحقیقت.  44
  .14ـ  8، ص 1382، تهران، سمت، نظام سیاسی و دولت در اسالمداود فیرحی.  45
  .11. ص همان 46



»« 

را » تطـوري «اسـت، و نـه   » دولت«نیز نه مربوط به   47درآمدي بر تحول نظریه دولت در اسالمکتاب 

موضوع این کتاب، تاریخ تطور نظریه دولت در اسالم، «نویسد: نویسنده در مقدمه کتاب می .دهدنشان می

  واند نظریه دولت تلقی شود.تدر حالی که نظریه والیت فقیه نمی 48،»نظریه والیت فقیه است هویژه ب

در بحث سکوالریسم نیز گاهی بین ارتباط دین و سیاست با ارتباط نهـاد دیـن (روحانیـت) و دولـت     

شود. از آن جا که بین این دو مسأله تالزم منطقی وجود ندارد، چه بسا بتوان با حفظ ارتباط دین خلط می

  با سیاست، به جدایی نهاد دین از دولت رأي داد. 

  

  ـ مشروعیت 3

اسـت. هیـود بـه     »اعالم قانونیـت «به معناي  legitimareاز واژه التین  legitimacyوعیت یا رمش

شکل مشخص بین کاربرد این اصطالح در فلسفه سیاسـی و علـوم سیاسـی (و جامعـه شناسـی سیاسـی)       

قی که حکومت تفکیک قائل شده است. فالسفه سیاسی عموماً مشروعیت را به عنوان اصل عقالنی یا اخال

تـر از  مشروعیت مهم» ادعاي«کنند. بنابراین خواند، تعریف میبر اساس آن شهروندان را به اطاعت فرا می

رسد. اما از طرف دیگـر دانشـمندان علـوم سیاسـی در اصـطالحات جامعـه       اطاعت به نظر می »واقعیت«

  49کنند.معنا می _منشأ کسب آن بدون توجه به  _شناسانه، آن را به تمایل به همسازي با نظام قانون 

                                                        
  .1381، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، درآمدي بر تحول نظریه دولت در اسالماحمد جهان بزرگی.  47
  .13. ص همان 48

 49Haywood. Opcit. P 24. 



»« 

در متون سیاسی به زبان فارسی، نه تنها تفکیک روشنی بین مشـروعیت از دیـدگاه فلسـفه سیاسـی و     

  بلکه چه بسا بین آنها خلط شده است: 50جامعه شناسی سیاسی صورت نگرفته،

ـ      « اره بـه  مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قـانون بـودن اسـت. بعـدها واژه مشـروعیت در اش

اي فرا رسـید  هاي سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنتها به کار برده شد. بعد از آن هم مرحلهروش

که در آن عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد. در عصر حاضر نخستین بار ماکس وبر مفهوم مشـروعیت  

طلبد. است، و از مردم اطاعت می را به صورت مفهومی عام بیان کرد. به عقیده او مشروعیت بر باور مبتنی

اي است براي توجیه اقدامات مشروعیت با باورهاي اخالقی یا رفتار مساعد مترادف نیست، بلکه فقط پایه

دهـد کـه مشـروعیت برخـورداري از خصوصـیات      دال بـا ایـن توصـیف نشـان مـی      ]رابرت[ قدرتمندان

  51»درستکاري، کامیابی یا خیر اخالقی است.

ل نه تنها بین دو معناي مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسـی (و فلسـفه اخـالق) و علـوم     در این نقل قو

اي پایه«شود، بلکه مشخص نیست که اگر مشروعیت سیاسی و (جامعه شناسی سیاسی) تفکیکی دیده نمی

  کند.، چگونه نقل قول رابرت دال آن را تأیید می»است براي توجیه اقدامات قدرتمندان

شاید بتوان گفت در متون غربی ابهام چنـدانی وجـود نـدارد، ولـی در     » شروعیتم«در خصوص واژه 

  است.وجوه مشروعیت و نسبت آن با قانونیت و مقبولیت خلط شدهدالیل مختلف بینمتون فارسی بهبرخی

  

  ـ نظام سیاسی 4

                                                        
، تهران، سازمان در جمهوریت و انقالب اسالمی، »مشروعیت و جمهوریت در اندیشه سیاسی شیعه«ر.ك: سید صادق حقیقت.  50

  .636 – 621، صص 1377مدارك فرهنگی انقالب اسالمی، 
  .106ـ  105، صص پیشینعالم.  51



»« 

ی ـ   مبانی حقوقدر کتاب  , regimeاست، و هم ترجمه  systemهم ترجمه » نظام«در زبان فارسی 

جالب آن است  53، نظام هم معادل رژیم و هم معادل سیستم معنا شده است!52کالمی نظام سیاسی در اسالم

صـفحه دوم  در در اسالم عنـوان گرفتـه، در حـالی کـه     کالمی نظام سیاسی  _مبانی حقوقی که جلد کتاب 

می چگونـه معجـونی   کال _یابد. مشخص نیست مبانی حقوقی تغییر می» مبانی حقوقی و کالمی«عنوان به 

  است!

  

  ـ ایدئولوژي 5

کنـد کـه جهـان را ارائـه،     دانشنامه بلکول ایدئولوژي را الگوهاي عقاید و اظهارات نمادینی معرفی مـی 

و توجیه اشکال خـاص   کنند. هدف ایدئولوژي شکل دادن، بسیج، هدایت، سازماندهیتفسیر و ارزیابی می

این اصطالح را براي مطالعه نظـام منـد و    1796یسی در سال باشد. دوترراهکار و اعتراض به دیگران می

دانشـنامه  فـوق سـپس بـه تفـاوت کـاربرد واژه        54.انتقادي و احساساتی خاستگاههاي عقاید به کـاربرد 

پردازد. براي مارکس، ایدئولوژي آگاهی کاذب بود، در حالی و دیگران می ایمهمان ایدئولوژي نزد مارکس،

بنـابراین همـواره    .شودا از جانب مردم، و ایدئولوژي از جانب هیأت حاکم اتخاذ میوتوپیاکه نزد مانهایم 

براي » ایدئولوژیک«اصطالح  ،وتوپیا شکل آرمانی و ایدئولوژي شکل محافظه کارانه دارد. از دیدگاه ويا

بـه   هاي جدیـد مربـوط  عهده توضیح و تحلیل واقعیت«شود که از به کار برده می 55نوع خاصی از کژتابی

هاي نامتناسب آنها را کتمـان  ها در مقولهبکوشد که با اندیشیدن به آن واقعیت«و نیز  »یک موقعیت برنیاید
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»« 

به نظر مانهایم این طرز فکر هنوز تا این زمان رشد کامل نیافته است. کژتـابی اوتوپیـایی، از سـوي    » کند.

آن «گیرد کـه  و از طرز فکري سرچشمه میکند، رود و به سوي آینده رو میدیگر، از زمان حال فراتر می

است. بنابراین یک شرط اضافی الزم براي طرز فکر اوتوپیایی همانا گرایش واقعی به نـابود  » سوي اکنون

اي ها از اوتوپیا همیشه کـار سـاده  . بنابر نظر مانهایم متمایز کردن ایدئولوژيباشدمیساختن وضع موجود 

یت کنونی هستند و بنابراین براي دانستن این که واقعیت چیست، نـوعی  نیست، چرا که هر دو فراسوي واقع

هـاي اوتوپیـایی و   دشواري دیگر این است که غالباً ممکن اسـت خصوصـیت   .داریمقضاوت ارزشی الزم 

  56را در دیدگاه یک طبقه به هم آمیخته یافت. ایدئولوژیک

یجده (نادانی)، هگـل (دسـتگاه فکـري    قرن ه عبداهللا عروي به خوبی معانی مختلف این اصطالح را در

بـرد)،  بیانگر روح که یک دوره تاریخی را به سوي هدف مشخصی در نقشه عمومی تاریخ بـه پـیش مـی   

مارکس (دستگاه فکري منعکس کننده ساختار جامعه)، نیچه (اوهام و ترفندهایی که انسان قربانی شده بـه  

-هاي برخاسـته از هـم  فروید (مجموعه اندیشهو د)، دهوسیله آن در مقابل قانون زندگی واکنش نشان می

از هـم تفکیـک    کند)خردي که رفتار خالف قانون لذت را که براي برپایی تمدن ضروري است، توجیه می

حـل  «شود: ایدئولوژي نزد مانهایم و مارکس با تعاریف مارکس از این واژه مشخص می تفاوت 57.کندمی

پس هـر گـاه    58».فرافکنی ناتوانائیهاي آدمی در آگاهی«، و »ند شدذهنی تضادهایی که در عمل حل نتوا

هـا را  لزومـاً آن در آگاهی حل شوند، ایدئولوژي  ,کوشش شود که تضادهایی که در عمل قابل دفع نیستند

این است که تضـادهاي واقعـی   کار دقیق ایدئولوژي «نویسد: کند. چنان که پوالنزاس میانکار و مخفی می

اً منسجمی را که مبین افق تجربه اشخاص باشد از نو بسـازد.  تو در سطحی تخیلی، گفتار نسب را پنهان کند
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»« 

آورد، هـر چنـد شـکل    مارکس پیوسته این نفی تضادهاي واقعی را نـوعی قلـب واقعیـت بـه شـمار مـی      

  59“ناخودآگاهانه داشته باشد.

یم نمود: تعابیر خنثی یـا بـی   ربوط به ایدئولوژي را به سه دسته تقسمدر مجموع می توان دیدگاه هاي 

ف لنین, لوکاچ و مانهایم), تعابیر منفی و انتقادي (مثل تعاریف مارکس و یطرف از ایدئولوژي (همانند تعار

بر خالف نئومارکسیست ها که تعاریفی متمـایز از نگـرش    انگلس) و تعبیر جانبدارانه (مثل تعبیر آلتوسر).

لیبرال ها با تقلیل ایدئولوژي هاي مختلف به قرائت توتالیتر در  مارکسیست هاي کالسیک اتخاذ نموده اند,

  60دام تعریفی خاص از این واژه گرفتار شده اند.

و حتی سنت تجربی انگلیسی زبانان آن است کـه علـم را در    روجه اشتراك مارکس و دورکیم و آلتوس

ود ایدئولوژیک نیست امـا ادعـا   به اعقتاد خورخه الین علم به خودي خ 61دهند.مقابل ایدئولوژي قرار می

  62کردن در این باره ممکن است ایدئولوژیک باشد.

در جامعه ما به چه شکل است، و آیا مخاطبان از کاربردهـاي مختلـف   »ایدئولوژي«حال ببینیم کاربرد 

داند، ظاهراً به سه عنصـر آن یعنـی ترسـیم وضـع     آن آگاهند یا خیر. شریعتی که اسالم را ایدئولوژیک می

جود، تقبیح وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب (و احتمـاالً ارائـه راهکارهـا) نظـر دارد. تفـاوت ایـن       مو

رسد. ایدئولوژي نزد مارکس آگـاهی کـاذب   برداشت با ایدئولوژي نزد مارکس و مانهایم آشکار به نظر می

  انقالبی دارد. پردازد. نزد شریعتی، برخالف مانهایم ایدئولوژي شکلاست و به تقبیح وضع موجود نمی

کند و در مقابل علم که معرفت حقیقی معرفی می »هاي باطل دلیل برنداراندیشه«سروش ایدئولوژي را 

واقعیت، مقتضاي نحـوه معیشـت آدمیـان و     ایدئولوژي نزد مکتب مارکسیسم، حجاب 63دهد.است قرار می
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»« 

نـاي مارکسیسـتی آن را اراده   شود. اما شریعتی از ایدئولوژیک کـردن دیـن، مع  امري طبقاتی محسوب می

یـن فربـه تـر از    ددانست) (بر خالف مارکس که دین را نوعی ایدئولوژي میاز دیدگاه سروش  64کرد.نمی

کنند، متناسب با نوع دشـمن و نـوع پیکـار    عمل میسالح ها به منزله ایدئولوژي است، چرا که ایدئولوژي

ربوط به دوران تأسیس هستند و نیاز بـه مفسـران   شوند، حرکت زا هستند نه حقیقت جو، فقط مساخته می

  65رسمی دارند.

با این وجود شاید جاي سوال باقی باشد که آیا شریعتی این اوصاف را براي اندیشه ایدئولوژیک خـود  

  تواند دینی باشد؟پذیرد؟ و دین به چه معنا فربه تر از ایدئولوژي است و ایدئولوژي به چه معنا نمیمی

غ, تعریف سروش ضمن آن که بر قرائت خاصی از ایدئولوژي انطباق دارد, به شکل کامل به اعتقاد افرو

سروش از ایدئولوژي (تأکید بـر حرکـت,   با مباحث شریعتی هم خوانی پیدا نمی کند. در واقع وصف پنجم 

نه کشف واقعیت)  در مورد شریعتی منتفی می شود, چرا که اگر منظور از کشـف حقیقـت کشـف واقعیـت     

که شریعتی این امر را به علم و فلسفه واگذار کرده,  و اگر منظو آرمان ها و مطلـوب هـاي انسـانی     باشد

  66باشد که او به ایدئولوژي وانهاده  است.

توان گفت ایدئولوژي در علوم اجتماعی و علوم سیاسی به خـودي خـود ابعـادي چنـد     در مجموع می

ه معناي منفی به کار رفته است. ناپلئون از ایـن واژه بـراي   ب دیگر به معناي مثبت و گاه گاهیپهلو دارد، و 

، از ایـدئولوژي بـه صـورت    پرولتاریـا بی اعتبار ساختن عقاید منتقدانش استفاده کرده بود، در حـالی کـه   

دهد. در ایران معاصر و مانهایم هم آن را در مقابل اوتوپیا قرار می ,جویداي علیه طبقه حاکم سود میحربه
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»« 

انـد، بلکـه بـه شـکل     ین گونه کاربردهاي مختلف مفهوم ایدئولوژي از هم به خوبی تفکیک نشـده نه تنها ا

  برند.به کار میرا آزادتري این واژه 

  

  ـ چپ و راست 6

هـاي  به خودي خود از ابهـام برخوردارنـد، امـا اسـتفاده    سیاسی این دو اصطالح در سیاست و تحلیل 

اند. در ایران معاصر هم ایـن ابهامـات   استمداران بر ابهام آن افزودهروزنامه نگارانه و کاربرد آنها توسط سی

  به شکل خاص خود وجود دارند.

شاید اولین کاربرد این دو اصطالح در مجلس فرانسه بود که طرفـداران تـوده مـردم در سـمت چـپ      

. اوالً چـپ و  کننـد اما امروزه به دالیل مختلف این دو اصطالح معانی مبهمـی را القـا مـی    67 نشسته بودند.

ها و کشورهاي مختلف و نزد متفکران متعـدد،  راست در سیاست و اقتصاد به دو معنا هستند. ثانیاً در دوره

روند. رابعاً  نگاران به کار میاند. ثالثاً به شکل وسیع توسط سیاستمداران و روزنامهمعانی متفاوتی پیدا کرده

از آنهـا سـاخته شـده     »راست نـو «و  »چپ نو, « »شدیدراست « , »چپ میانه«ترکیبات مختلفی همانند 

دهد که چگونه با آن همـه ابهـام، هـر روز توسـط     کاربرد این دو اصطالح در ایران معاصر نشان می .است

هاي ما دموکرات هستند؟ نامیم؟ آیا الزاماً چپاي را چپ میگیرند. چرا ما عدهافراد مورد استفاده قرار می

هاي ما داراي فکر و ها و چپشویم؟ آیا اصوالً راستو چپ سیاسی تمایز قائل می آیا بین چپ اقتصادي

  نظریه منسجم و الیتغیري در طول زمان هستند، که به آن دلیل بر آنها چپ یا راست را اطالق کنیم؟

  حزب -7

                                                        
  .223ص  ,پیشینلی بابایی. عغالمرضا  67



»« 

اش (گروه) خلـط نمـود. حـزب    در معناي مدرن آن را نباید با مفهوم لغوي» حزب«اصطالح تخصصی 

با مفهوم فردیت، حقوق شـهروندي، دموکراسـی و تقـدم    » چرخ دنده ماشین دموکراسی«یاسی به عنوان س

  خورد. به اعتقاد موریس دوورژه:حق بر تکلیف گره می

ـ تشابه کلمات نباید موجب اشتباه شـود. در نظـام  « هـایی را کـه موجـب تقسـیم     اي باسـتان، گـروه  ه

هـایی کـه دور افـرادي جمـع     ایتالیاي عهـد رنسـانس، دسـته   خواندند. در شدند، حزب میها میجمهوري

هایی که محل اجتماع نمایندگان مجالس انقالبـی بـود، حـزب    نامیدند. آنها به باشگاهشدند را حزب میمی

هاي وسیع مردم که مبین افکار عمومی در هاي دیگر مرکب از سازمانها دستهگفتند. در برابر این گروهمی

  68 »شوند.ن هستند، نیز حزب نامیده میهاي نویدموکراسی

فقهایی کـه بـه حرمـت یـا     با اصطالح سیاسی آن تفاوت ماهوي دارد, و اکثر » حزب«اصطالح قرآنی 

اند، بدون توجه به اختالف مفاهیم سنتی و مدرن و بدون رجوع به وجوب حزب از دیدگاه اسالم رأي داده

  69اند.درن حزب تطبیق نمودهمباحث کارشناسانه، کبریات دینی را بر مفهوم م

  

  ـ جامعه مدنی 8

ـ این واژه معانی مختلفی ارائه شده است.  »جامعه مدنی«از اصطالح  سـده هیجـدهم (هماننـد آثـار      ات

به معناي جامعه سیاسی (اجتماعی که به وسیله قانون و تحـت اقتـدار یـک دولـت اداره      اصحاب قرارداد)

به  افرادهاي مستقل ما بین دولت و ها و گروهتر به معناي سازمانامروزه بیش , ولیرفتشود) به کار میمی

شود که از حکومت مستقل هستند و رود. در این کاربرد، جامعه مدنی شامل نهادهاي خصوصی میکار می
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»« 

انـد. هگـل جامعـه مـدنی را در مقابـل دولـت و       توسط افراد جهت رسیدن به اهدافشان سازمان داده شده

  70کرد.میخانواده تعریف 

اصطالح جامعه مدنی نزد ارسطو، ادبیات سیاسی رم، بوسوئه، اصحاب قرار داد، هگل و مارکسیسـم را  

در غرب معـانی مختلفـی دارد،   » جامعه مدنی«با مفروض گرفتن آن که  باید به خوبی از هم تفکیک کرد.

د که برخـی هماننـد دیویـد    اگر مقصود، نهاد واسط میان خانواده و دولت باشد، بازهم این ابهام وجود دار

ها بـا آن مخالفنـد.   در حالی که غیر لیبرال 71دانند،بیتهام و کوین بویل اقتصاد بازار آزاد را از ارکان آن می

در تعریف یک مفهـوم و شناسـایی ارکـان آن     بینیم که چگونه دیدگاه لیبرالیستی یا غیر لیبرالیستیپس می

  شود.مؤثر واقع می

مفهوم جامعه مدنی تنهـا در چـارچوب یـک نظـام فکـري (و      «دهد که توضیح میغنی نژاد به درستی 

دهـد کـه   تـر را تشـکیل مـی   از یک کل وسیعزیی جوضعیت تاریخی) معین قابل طرح و درك است، زیرا 

هماننـد بسـیاري مفـاهیم دیگـر ماننـد      » جامعه مـدنی «عبارت است از تجدد یا مدرنیته. اگرچه اصطالح 

غیره در گذشته به خصوص در یونان باستان، مطرح بوده است، اما باید دقت نمود که آزادي، دموکراسی و 

کننـد.  این اصطالحات در اندیشه مدرن معنا و مضمون متفاوت و گاه متبـاینی از مفـاهیم قـدیم پیـدا مـی     

  72 تواند بسیار گمراه کننده باشد.بنابراین کنار هم چیدن مضامین متفاوت به صرف اشتراك لفظی، می

گـوییم  را بپذیریم، باید ببینیم وقتی از نسبت آن با دین سخن می» جامعه مدنی«اگر مدرن بودن مفهوم 

 کنـیم. »ظرفیـت سـنجی  «ایم. یک احتمال آن است که مفهوم مدرن فوق را با دین چه چیزي را اراده کرده

د. احتمال دوم آن اسـت کـه   رسهمان گونه که قبالً گفته شد این امر نه تنها ممکن، بلکه مطلوب به نظر می
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»« 

در دین و متون دینی هم وجود دارد، و بـه مقایسـه فـوق دسـت بـزنیم. در دوم      » جامعه مدنی«فکر کنیم 

رسید از مفهـومی مـدرن سـخن    که رئیس جمهور ایران از جامعه مدنی سخن گفت به نظر می1376خرداد 

اي به ابهـام گراییـد. جالـب آن    وق تا اندازهگوید، اما وقتی ریشه آن در مدینه النبی معرفی شد، تصور فمی

و چندین کتاب به آن پرداختند، اما شاید نه   73که پس از به وجود آمدن ابهامات فوق یک همایش مستقل

  تنها به سواالت مورد نظر پاسخ ندادند، بلکه تا حدودي بر آشفتگی مفاهیم افزودند:

رآن کریم و مردم از پیش رسمیت بیشتري یافت قدرت حکومت خدامدار و قانونمند نبوي بر مبناي ق«

هـاي آینـده جهـان متمـدن و     رفتند تا در دهـه و از همان روز و از همان مکان مقدس بود که مسلمین می

  74»اسالمی مدینه النبی درآورند.» حکومت مدنی«مسکون معاصر خود را به تبعیت 

تمام عیار مبانی جامعه مدنی و جامعـه   با وجود ابهامات فوق در جامعه ماست که برخی به ناسازگاري

، و برخـی بـین آنهـا همـاهنگی     75دهنـد پارادوکسیکال بودن تز جامعه مـدنی ـ دینـی رأي مـی      , ودینی

جالب آن است که در این میان ممکن اسـت کسـی بـه مـدرن بـودن مفهـوم جامعـه مـدنی و          76بینند.می

 هاي آن را با دین و نظریـه حال برخی توصیه ناسازگاري کلی آن با مبانی اسالمی رأي دهد، ولی در عین

  77.بداندوالیت مطلقه فقیه همساز 

» هـاي توصـیه «به راستی چگونه ممکن است مبانی جامعه مدنی و جامعه دینی پارادکسیکال باشد، اما 

جامعه مدنی با نصیحت ائمه مسلمین، مشورت، مسئولیت عمومی مسلمین و امر به معروف و نهی از منکـر  
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»« 

آیا آراي سیاسی امـام خمینـی مبتنـی بـر پلورالیسـم و جامعـه مـدنی (بـه مفهـوم            1ري پیدا کند!؟سازگا

آیا می توان قدر متیقن گرفتن از مفاهیم  سیاسی, اندیشه یک اندیشمند را از زمینـه  2اصطالحی آن) است!؟

    3زمینه هاي آن جدا نمود, و در عین حال به کژتابی مفاهیم دچار نشد؟

  ردم ساالريم -9

به مفهوم مدرن با دموکراسی در یونان باسـتان نـوعی اشـتراك    » دموکراسی« ,ن گونه که اشاره شدهما

لفظی دارد و نباید الفاظ و مفاهیم را از بستر تاریخی و نظام فکري خود منتزع، و حکمی واحـد بـر آنهـا    

ر نظریـه  ینالیسـم فلسـفی یـا نـوعی سوبژکیتویسـم د     محمل کرد. خصلت اندیشه مدرن عبارت است از نو

هاي دموکراسی عبارتند از: حقوق مدنی، اصل نمایندگی، تفکیـک قـوا، نظـارت    مهمترین مؤلفه 4 شناخت.

  5 لمانتاریسم و مسئولیت پذیري.رقوا، پا

اگر بخواهیم بین مردم ساالري (دموکراسی) و دین نسبتی برقرار کنیم، هم باید مقصـود خـود از مـردم    

هـاي متفـاوتی ارائـه شـده     چرا که دین با قرائـت  ;را» دین«خود از  و هم مراد ,ساالري را مشخص کنیم

کنیم کـه در  ، تنها به این نکته بسنده می6است. از آن جا که نگارنده در جاي دیگر به موضوع فوق پرداخته

ایـم. مـراد محمـد خـاتمی از واژه ابـداعی      در نسبت سنجی دین و دموکراسی دچار آشفتگی مفاهیم شـده 

که به  7تواند با قرائت محمد تقی مصباحهایی که دارد، به هیچ وجه نمیبا تمام ابهام “نیمردم ساالري دی«

دهد سازگاري داشته باشد، در حالی که در جامعه مـا، هـر   به قرائت خاصی از والیت مطلقه فقیه رأي می
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»« 

رایـج کـه    آیا می توان گفت امام خمینی بر خالف تلقـی  !اندشناخته شده» مردم ساالري دینی«دو مدافع 

دموکراسی را در برابر اقتدار گرایی و خود کامگی می نشاند, دموکراسی را در برابر اسـتبداد و ظلـم قـرار    

  1نزدیک می شود!؟ –با تفاوت هایی  –می دهد, و در عین حال به قرائت لیبرال دموکرات ها 

  

  برخی پیشنهادات در راستاي برون رفت از بحران مفاهیم

  

هاي علـوم  در دیگر شاخهشکلی یران معاصر خاص علوم سیاسی نیست، و شاید به بحران مفاهیم در ا

انسانی نیز وجود داشته باشد. فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی  

اصول و ضـوابط  «اند. به طور مثال در جزوات هایی در راستاي معادل سازي واژگان اجنبی داشتهکوشش

هـاي فارسـی بـر    هاي مصوب فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی بـه برخـی معـادل      ، و واژه»زینیواژه گ

ها را باید در چند امر جستجو نمود: کامل نبودن این خوریم. در عین حال عدم شیوع این گونه کوششمی

ـ   ها، دیر بودن معادل گذاريگونه مجموعه ودن ها (نسبت به ورود و شیوع واژگان خارجی)، غیـر عملـی ب

ها، تبلیغ ناکافی منشورات فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی و ملتـزم نبـودن مراجـع      کاربرد برخی معادل

 »کنگـره «فرانسـوي   بـل واژه اذیصالح به کاربرد آنها. بـه طـور مثـال در حـالی کـه واژه همـایش در مق      

مور فرهنگی و ادبی و ها یا متخصصان اها و سازمانهایی که شرکت کنندگان آنها نمایندگان دولت(نشست

در عمل تمـایز چنـدانی از    2,نهاده شده )اجتماعی و سیاسی هستند، همانند کنگره ملی هند و کنگره صلح

  پیدا نکرده است. »سمینار«و  »کنفرانس«

در این جا به شکل مشخص به دو پیشنهاد در راستاي خارج شدن از بحران مفاهیم در علـوم سیاسـی   

  شود:اشاره می
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»« 

فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در    ورد فعال و مسئوالنه فرهنگستان زبان و ادب فارسی و وزارتاول: برخ

(بـاالخص در بـازار   زمینه یکسان سازي ترجمه لغات جدید و استفاده از واژگانی مناسب در زبان فارسی 

  ,پر رونق ترجمه کتاب)

اجتمـاعی و  هـاي  شـنامه هـا و دان و دوم: توجه اساتید گرامی علوم سیاسی به ضرورت تدوین فرهنگ

به زبان فارسی، به نحوي که ابتدا واژگان و مفاهیم علوم انسانی و علوم اجتماعی به شکل عـام در  سیاسی 

آن به بحث گذاشته و معانی مختلف از یک واژه تبیین شود، و سپس این مهم را در حـوزه علـوم سیاسـی    

رهیافـت، مـدل،    ,اول اصطالحاتی همچون رویکرد گیرند. ما به منابع و مراجعی نیاز داریم که در درجهپی

نظریه، مکتب و نهضت را توضیح دهند، و در درجه دوم در خصوص علوم سیاسی با ایضـاح کاربردهـاي   

مختلف واژگانی همچون اندیشه سیاسی، نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی، ایده سیاسی و حتی فقـه سیاسـی،   

  د.محققان را در کاربرد صحیح آنها یاري رسانن

پیشنهاد اول به شکل و صورت لغات و واژگان در علوم انسانی مربوط مـی شـود, و پیشـنهاد دوم بـه     

کـه بـا کوششـی دو چنـدان، از     امید آن روز را داریـم  اصالحات محتوایی آن ها در رشته علوم سیاسی.  

رتباط جمعـی و  که تا اندازه زیادي با گسترش سریع وسایل ا _آشفتگی روزافزون مفاهیم در جامعه خود 

  جلوگیري نماییم. _جهانی شدن شدت گرفته 

  

  

  


