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چکیده 
که در رشته های متعددی صورت بندی می شود.  اندیشه سیاسی، آن نوع نظرورزی است 
فلسفه سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، الهیات سیاسی، و ادبیات سیاسی شاخص ترین انواع 
قدرت«  »علم  به  سیاست«  »علم  تاریخی  سیر  یک  در  چه  گر  ا هستند.  سیاسی  اندیشه 
کنون بار دیگر برای دست یافتن به »زندگی خوب«، »سیاست اندیشی«  تبدیل شد، ولی ا
گشته است. با توجه به چرخش معرفتی »علم سیاست« به اخالق،  به سرآغازهای خود باز 
که در مطالعات توسعه و علم اقتصاد به اندیشه هنجاری صورت  از یک سو، و چرخشی 
گرفته است، از سوی دیگر، بهره بردن از تضمنات عملی اندیشه سیاسی، ضرورتی تاریخی 
که درباره چیستی  به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا به تحلیل ها و نظریه های شاخصی 
به عنوان  پارادایمی   _ داللتی  روایت  آنگاه  می شود،  رجوع  شده اند  ارایه  سیاسی  اندیشه 

شیوه ای بدیل برای تبیین میان رشته ای اندیشه سیاسی ارایه می شود. 
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تضمنــی.
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مقدمه 
کـه قـادر اسـت بـه مـا  تفکـر سیاسـی را می تـوان  همچـون »نقشـه ای جغرافیایـی از سیاسـت« انگاشـت 
بگوید »کجا هستیم و چه راهی ما را به مقصد مورد نظرمان می رساند«. طبق »منطق عملی« اسپریگنز 
گرفتـه و بـرای پاسـخ گویی بـه  هـر تفکـر سیاسـی در چارچـوب وضعیـت زمانـی و مکانـی معینـی شـکل 
ضرورت هـای وضعیتـی و زمینه هـای عینـی _ اجتماعـی همـان دوران معیـن تاریخـی اندیشـیده شـده 
کلیت نظام یافته از سیاسـت  اسـت. بدین معنی، آرای سیاسـی، بینش ها یا تصویرهای نمادین یک 
که جسـتاری برای فهم عناصر تشـکیل دهندۀ جامعۀ خوب و نیز برای یافتن معیارها  را ارایه می دهند 
و راه حل هـا اسـت. مطابـق ایـن رویکـرد، هـر »مکتـب فکـری« یـا هـر »متفکـر سیاسـی«، در هـر دوران و 
کـه بـوده باشـد، چهـار مرحلـه را در سـیر پیدایـش و شـکل گیری خـود طـی می کنـد.  وضعیـت تاریخـی 
اول »مشـاهدۀ بحران«، دوم »تشـخیص درد«، سـوم ارائۀ »وضع بدیل«، و چهارم ارائۀ »راهکار« برای 
دسـت یابی بـه وضـع بدیـل. بـرای مثـال، »بحـران عدالـت آتنـی« پاسـخ خـود را در سـامان سیاسـی1 
کـه اولیـن پاسـخ بـه بی نظمـی در جامعـه و اخـالق بـود، و فارابی فکر مدینـۀ فاضله را  افالطـون یافـت، 

در دوران بحـران خالفـت در قـرن چهـارم هجـری نوشـت )اسـپریگنز، 1370(.
کـه در چارچـوب »کنـش  از چیسـتی اندیشـه سیاسـی دارد  نیـز تعبیـر مشـابه ای  کوئینتـن اسـکینر 
کـرده اسـت. بـه تعبیـر وی، هـر متفکـر در اوضـاع تاریخـی خـاص و بـا  گفتـاری« آن را صورت بنـدی 
گفتـِن  بـا قصـِد  اسـکینر،  نظـر  از  متفکـر،  اندیشـه ورزی می کنـد.  بـه مجـادالت فکـری جـاری  توجـه 
چیـزی معیـن در وضعیـت موجـود بـا معضـالت مواجـه می شـود و راهکار هنجـاری معینـی ارایه می کند 

 .)1988 )اسـکینر، 
لئـو  »عام گرایـی«  رویکـرد  سیاسـی  تفکـر  تعریـف  در  رویکردهـا  شـاخص ترین  از  دیگـر  یکـی 
کالسـیک  که از منظری فلسـفی به اندیشـه سیاسـی می نگرد. وی »فلسـفۀ سیاسـی«  اشـتراوس اسـت 
یـا  بـه »حیـات سیاسـی«،  بـاب آنچـه  را فلسـفیدن در  نـوع شـاخص تفکـر سیاسـی می دانـد و آن  را 
کنـش سیاسـی، مربـوط اسـت تعریـف می کنـد. از نظر او، فلسـفۀ سیاسـی »تالشـی  همـان علـت غایـی 
بـرای  تالشـی  نیـز  و  سیاسـی  امـور  سرشـت  بـاب  در  گمـان  جـای  بـه  معرفـت  نشـاندن  بـرای  اسـت 
کالسـیک فـارغ از الزامـات و  دانسـتن سرشـت نظـم صحیـح و نیـک«. به نظـر وی، فلسـفه سیاسـی 
گـون و دوره هـای مختلف تاریـخ دارای اعتبار  گونا ضرورت هـای عینـی _ تاریخـی اسـت و در اوضـاع 

2.)1373 )اشـتراوس،  اسـت 

1. politheia
کـه در حـوزۀ معرفت شناسـی صـورت پذیرفتـه، دچـار  گذشـته، تفکـر سیاسـی، بـا توجـه بـه تحـوالت چشـمگیری  2. طـی قـرن 
بـه  راجـع  چالش هـای  نیـز  و  چند فرهنگـی،  هرمنوتیکـی،  بینـا  انفسـی،  زبانـی،  چشـم گیر  چرخش هـای  اسـت.  شـده  تحـول 
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تفاسـیر و تعابیـر دیگـری هـم از چیسـتی اندیشـه سیاسـی مطـرح شـده اسـت؛ از جملـه اینکـه انـواع 
تفکـر سیاسـی »فلسـفه های زندگـی« هسـتند، یعنـی »آنچـه فـرد نسـبت بـه انسـان و موقعیـت انسـان در 
کـه اندیشـۀ سیاسـی چیـزی »بیـش  جهـان احسـاس می کنـد«. بـرای مثـال، پالمناتـز1 بـر ایـن رای اسـت 
از توضیـح جامعـه و دولـت و بیـش از توجیـه وضـع موجـود یـا تقبیـح آن« اسـت. به نظـر  وی، اندیشـۀ 
سیاسـی در قالب »نسـبت« میان درک یک فیلسـوف از آنچه انسـان اسـت، یعنی آنچه خاص وجود 
انسـان اسـت، و نیـز  اینکـه چگونـه در جهـان قـرار دارد، و دیـدگاه وی دربارۀ اینکه انسـان چگونه باید 
کنـد و سـاختار جامعـه چگونـه بایـد باشـد، قابل فهـم اسـت. به نظـر  وی،  کنـد، بـرای چـه تـالش  عمـل 
که مربوط به خود انسـان و دیگر انسـان هایی  گونه ای پاسـخ به آن پرسـش هایی اسـت  فلسـفۀ سیاسـی 

کـه در وضعیت هـای مشـابه اند و علـم بـرای آنـان پاسـخی نـدارد )پالمناتـز، 1371: 17-7(. می شـود 
که سـروکار آن  از طـرف دیگـر، بیکـو پـارخ فلسـفۀ سیاسـی را از قدیمی تریـن انـواع تفحص می داند 
گرچه فلسـفۀ سیاسـی در وضعیت های بحرانی  با مسـائل محوری حیات جمعی اسـت. از نظر  وی، ا
کـرده اسـت، ولـی وجـود بحـران شـرط ضـروری وجـود آن نیسـت؛ چه بسـا در عین وجـود بحران   ظهـور 
فلسـفۀ سیاسـی خاصـی ظهـور نکنـد؛ یـا بـر عکـس، در موقعیت هایـی نیـز بـدون بحـران و نـزاع فلسـفۀ 
که به نظر  وی برای ظهور فلسـفۀ سیاسـی ضروری اسـت اشـاره  سیاسـی شـکوفا شـود. پارخ به شـرایطی 

می کنـد و ایـن شـرایط را بـا ارجـاع بـه تجربیـات تاریخی مطـرح می کند:
که سؤاالت خاص خود را برانگیزد؛ 1. وجود معین و قابل شناسایی سیاست، به این معنی 

2. تبدیل پرسش های سیاسی به تأمالت فلسفی؛
3. ارتبـاط زندگـی سیاسـی بـا تفحـص فلسـفی. چـه صـرف وجـود ایـن دو بـدون برقـراری ارتبـاط برای 

کافی نیسـت؛ وجـود فلسـفۀ سیاسـی 
4. وجود فضای تحمل و آزادی تبادالت فکری )پارخ، 1383: 123-97(.

ویلیـام بلـوم، از طـرف دیگـر، تفکر سیاسـی را »فهم سیاسـت به جامع ترین شـیوۀ ممکن« می داند. 
وی هدف متفکران سیاسـی را »کشـف نظم عمومی و الگوی حقایق سیاسـی« می داند. بلوم به وجود 
دو سـطح در بررسـی ایـن نظـم قائـل اسـت: یکـی »تبییـن و توصیـف ماهیـت و شـیوۀ ایجـاد الگوهـای 
متنـوع در جهـان تجربـی یـا جهـان پدیده هـا«، و دیگـری توضیـح »ماهیـت نظـم، نظـم خـوب، بهتریـن 
کرد  نظـم، نظـم درسـت و نظـم عقالیـی و عقالنـی«. به تعبیـر  وی، بـرای ایـن منظـور  ابتـدا بایـد تعییـن 
کـدام اسـت. او می گویـد فلسـفۀ  کـه »نظـم عقالنـی، برتـر، یـا درسـِت غایت هـا و ارزش هـای انسـانی« 

چگونـه اندیشـیدن، از جملـه چالـش »حقـوق زنـان«، »بینامتنـی«، »سـاختارگرایانه«، و »پساسـاختارگرایانه« هریـک به گونه ای 
گزیستانسـیال(، حق زنان، و واسـازی هر  باعث بازنگری در شـیوۀ اندیشـیدن شـده اند. اندیشـه انتقادی، اصالت زیسـتمان )ا

یـک به گونـه ای در جهت گیری هـای نظـری و عملـی اندیشـۀ سیاسـی مؤثـر بوده انـد.
1. Plamenatz
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که تبیین بر اسـاس تجربیات و اسـتدالل را شـامل شـود، یعنی  گونه ای از نظریه پردازی اسـت  سیاسـی 
هـم فهـم نظـم تجربـی و هـم تبییـن بر اسـاس اسـتدالل دربـارۀ نظم عقالیـی را )بلـوم، 1373(.

را  سیاسـی  اندیشـۀ  او  می دهـد.  ارایـه  سیاسـی  اندیشـۀ  از  زیسـتمانی  تعبیـری  وگلیـن  اریـک  امـا 
کـرده اسـت. وی بـه نقـش ایده هـا در شـکل گیری جوامـع  طرحـی برایـن نحـوۀ بـودن و زیسـتن تعریـف 
یـا نظام هـای سیاسـی اشـاره می کنـد. نظـام سیاسـی سـاخته می شـود تـا بـا آن آدمیـان چیـزی شـبیه آن 
کیهانی، تا زندگی ایشـان معنی دار شـود و با  کـرده اسـت، یعنی عالم  کـه آنـان را احاطـه  کلیتـی بسـازند 
کننـد. بدین ترتیب،  گـرای درونـی و بیرونی محافظت  یافتـن ایـن پناهـگاه از خـود در برابـر نیروهـای وا
کوچـک  کـه بـه تعبیـر آدولـف ِاشـتور1 می تـوان آن را »کیهانـک«2 یـا »عالـم  موجودیتـی سـاخته می شـود 
کیهـان بـا تخیـل آدمـی در عالـم زندگـی  کار شبیه سـازی  نظـم« و نیـز »عالمـی از معنـی« نامیـد. ایـن 

اجتماعـی اسـت )وگلیـن، 2001(.
رویکـرد دیگـر در تبییـن چیسـتی اندیشـۀ سیاسـی تبارشناسـی فوکـو اسـت. وی در یـک چشـم انداز 
کلـی تعبیـری رادیـکال از رابطـۀ فلسـفۀ سیاسـی و قـدرت ارایـه می دهـد. از نظـر وی، فلسـفۀ حـق »بـه 
کلی ابزار سـلطه اسـت«؛ زیرا »قدرت« موضوع فلسـفۀ سیاسـی نیسـت، بلکه برعکس فلسـفۀ  شـیوه ای 
سیاسـی موضـوع قـدرت و حاصـل آن اسـت. فوکـو ایـن مطلـب را در چارچـوب بحـث خـود در بـاب 
کـرده اسـت. بـه تعبیر وی، سـازوکارهای عمدۀ قـدرت با »تولیـد ابزار مؤثر  رابطـۀ قـدرت و دانـش مطـرح 
کـرد، مگـر از طریـق  بـرای شـکل دادن و انباشـت« همـراه بـوده اسـت. لـذا »نمی تـوان قـدرت را اعمـال 
تولید حقیقت« )فوکو، 1990: 20- 24(. فوکو به سـنت فلسـفۀ سیاسـی در قرون وسـطی به عنوان نگرش 
کمیـت، تکنیک هـای قـدرت معطـوف بـه افـراد و  »شـبانی« اشـاره می کنـد. بـه تعبیـر او، در این گونـه حا
گلـه قـدرت  گفتـۀ وی، در ایـن نظام هـا، چوپـان بـر  حکـم رانـدن دائمـی و همیشـگی بـر آنـان اسـت. بـه 
مـی ورزد، نـه بـر یـک قلمـرو. دولـت رفـاه مـدرن نیـز، در قالب قـدرت انضباطـی3، یکی از دفعـات ظهور 
مجـدد تطبیـق قـدرت سیاسـی بـر سـوژۀ قانونـی و قـدرت شـبانی4 بـر افـراد زنده اسـت )همـان: 26-20(.

لت اندیشه سیاسی5 پنج دال
صـورت  بـه  را  سیاسـی  اندیشـه  زمینـه ای«6   _ »بینا متنیـت  وش  ر بـا  می تـوان  فـوق  تعابیـر  بـر  عـالوه 
را  متنـی  هـر  کـه  اسـت  متـون  خوانـش  در  سـاختارگرائی  نوعـی  »بینا متنیـت«  کـرد.  تبییـن  لتـی،  دال

1. Adolf Stohr
2. cosmion
3. disiplinary Power 
4. pastora

5. معادل داللت در آلمانی Bedeuten، در انگلیسی signifying، و در یونانی simasiodotikon است. 
6. contextual intertextuality
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کـه درباره همـان موضوع  دارای هویـت بینا متنـی می دانـد. یعنـی، هـر متـن در رابطـه بـا دیگـر متونـی 
کـه »درسـت خوانـدن« یـک متـن را به صـورت  وشـی اسـت  نوشـته شـده اند قـرار دارد. بینامتنیـت ر
پیوسـتاری از متـون مرتبـط بـا هـم ممکـن می دانـد. یعنـی هیـچ متنـی هیـچ گاه به صـورت جزیـره ای 
نوشـته نشـده اسـت و همیشـه متـون نوشـته شـده و آنچـه پـس از آن متـن نوشـته شـده اند مرتبـط بـا 

هـم خوانـده می شـوند. 
کـه اندیشـه سیاسـی در بطـن وضعیـت تاریخـی  از سـوی دیگـر، زمینه گرایـی بـه ایـن معنـا اسـت 
متفکر و با التفات به معضالت زمانه وی اندیشـه شـده اسـت. زمینه گرایی از انواع هرمنوتیک روشـی 
کـه بـا زمینـه تاریخـی و شـرایط  کـه متضمـن فهـم و تفسـیر  آراء هـر اندیشـه ورزی در نسـبتی اسـت  اسـت 
زیسـتمانی خـود داشـته اسـت. بنابرایـن، تفکـر سیاسـی نـه بـر آینـد زمینـه اسـت و نـه مسـتغنی و فـارغ از 
گرفته انـد و بـر فهـم  آن. در اینجـا، دو روش بینـا متنیـت و زمینـه _ مؤلـف در تعاطـی بـا یکدیگـر قـرار 

کرده انـد.  اندیشـه سیاسـی در آثـار و آراء متفکـران پرتـو افکنـی 
گفتـاری1 عملـی  کـه هـر اندیشـه سیاسـی یـك منظومـه  کننـده ایـن اسـت  کاربـرد روش فـوق آشـکار 
گـزاره مرتبـط  کـه در بردارنـده طرحـی نظـری بـرای سـامان نیـك اجتماعـی و شـامل چنـد نـوع  اسـت 
کـرده،  کـه در نهایـت وضـع ممکـن و یـا مطلوبـی را بـه جـای وضـع موجـود ترسـیم  و منسـجم اسـت 
گزاره هـا را می تـوان داللـت نامیـد، چـون دال بـر »تبییـن  راه دسـتیابی بـه آن را تعییـن می کننـد. ایـن 
وضـع موجـود«، »خیـر و مصلحـت فردی و جمعی«، »مناسـبات مطلوب انسـانی« )هنجار(، و »الگوی 
اقتـدار مناسـب« می باشـند. بـه ایـن معنـا، آنهـا داللت هایـی عملـی و معطـوف بـه زندگـی مدنـی نیـک 

یـا همـان سـامان مطلـوب اجتماعـی هسـتند.
گفت هر اندیشـه سیاسـی یک منظومه داللتی اسـت مشـتمل بر داللت هایی  بدین ترتیب می توان 
کـه هـر یـک بـه وجهـی از  امـر سیاسـی )حیـات عمومـی/ مدنـی( می پـردازد و در نهایـت ایـن داللت هـا 
که چگونگـی تحقق یک زندگی  به صـورت یـک چارچـوب مفهومـی _ نظـری یک مکتب سیاسـی را 
کـرده اسـت، شـکل می دهنـد. هـر اندیشـه سیاسـی در بردارنـده پنـج داللـت اسـت،  خـوب را پـردازش 
کـه هـر یـک از آنهـا را می تـوان در دسـتگاه مفهومـی یکـی از رشـته های علـوم انسـانی _ اجتماعـی قـرار 
که تصویری  داد. به این معنا، هر اندیشـه سیاسـی شـامل شـبکه ای از مفاهیم مرتبط با یکدیگر اسـت 

کثـرت و خاص ارایـه می دهد. کلـی و نیـک به عنـوان بدیلـی بـرای واقعیـت عالـم 
داللـت اول، داللـت تاریخـی _ تبیینـی اسـت. اندیشـه ورزی سیاسـی ابتـدا بـا مواجهـه متفکـر بـا  
معضـالت و یـا بحران هـای موجـود در زمینـه و زمانـه خـود آغـاز می شـود و متفکـر معضـل عمـدۀ جامعـه 
کـه بـه چرایـی و چگونگـی ایجـاد شـدن وضـع  را تبییـن اجتماعـی _ تاریخـی می کنـد؛ بـه ایـن معنـا 

1. discursive
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موجـود پاسـخ می دهـد. در تاریـخ اندیشـه سیاسـی داللت هـای تاریخـی در مکاتب سیاسـی دوره های 
مختلـف تاریخـی دال بـر بحران هایـی همچـون بحـران اقتصـادی، بحران اخالقـی، بحـران امنیـت، و 

بحـران مشـروعیت بوده انـد. 
دومیـن داللـت، داللـت بنیادیـن اسـت. »سـعادت انسـان« و »مصلحـت دولـت1« مقـوالت اصلـی 
که با دو هویـت، یکی هویت انسـانی و دیگری هویت  در داللـت بنیادیـن هـر اندیشـه سیاسـی هسـتند 
مشـترک )دولت/عرصـه عمومـی(2 پیونـد دارند. مکاتب مختلف اندیشـه سیاسـی، بـا تعابیر مختلفی 
کـه از انسـان و هویـت فـردی و جمعـی داشـته اند، سـعادت و مصلحـت را بـه انحـاء خاصـی تعییـن 
کرده انـد و وظیفـه علـم سیاسـت را تأمیـن آنهـا می داننـد. ایـن داللـت بـا ابتنـاء بـه مقومـات رشـته ای / 

دیسـیپلینی انسان شناسـی فلسـفی و نیـز فلسـفه سیاسـی تدویـن می شـود. 
کـردار  لـت هنجـاری اسـت. هنجـار3 یعنـی »میـزان«، یعنـی الگویـی بـرای  لـت، دال سـومین دال
یعنـی  هنجـار  دیگـر،  عبـارت  بـه  می کننـد.  زندگـی  و  در عرصـه عمومـی هسـتند  هـم  بـا  کـه  آدمیـان 
هنجار هـای  جملـه  از  عمومـی4.  عرصـه  در  آدمیـان  کـردار  بـرای  و  جامعـه  بـرای  معیـار  مناسـبات 
گفت و گو، دوسـتی  شـاخص در تاریـخ تفکـر سیاسـی می تـوان از عدالـت، آزادی، همبسـتگی، حـق، 
کـه اوضـاع موجـود یـا بحران هـا را  لـت وضعیتـی،  لـت هنجـاری بـا توجـه بـه دال و وفـاق نـام بـرد. دال
کـه مبانـی نظـری و فکـری را ارایـه می کنـد، بـا  لـت بنیادیـن،  تبییـن می کنـد، و نیـز بـا ابتنـاء بـه دال
عطـف بـه دسـتیابی افـراد جامعـه بـه خیـر و مصلحـت فردی/جمعـی آنهـا پـردازش شـده اسـت. هـر 
ک  لت هـای هنجـاری خـود بـرای مناسـبات مطلـوب اجتماعـی معیـار و مـال اندیشـه سیاسـی بـا دال
کـه بـرای زندگـی مطلـوب »بهتر  می دهـد، تـا بـه مـدد آنهـا یـک »وضعیـت مطلـوب«، یـا آن مناسـباتی 

اسـت«  برقـرار شـود.
امـا اخـالق در عرصـه عمومـی موضـوع  مقومـات علـم اخـالق هـم هسـت،  از  داللـت هنجـاری 
اندیشـه سیاسـی اسـت؛ چنانچـه به عنـوان نمونـه، اخـالق نیکوماخـوس ارسـطو  مبنـای اندیشـه و علـم 
که مقوله  سیاسـت ارسـطو اسـت و داللت هـای هنجـاری را در آنجـا تدویـن نموده اسـت. واژه اتـوس5، 
کـه ایـن  کامـاًل تضمـن معنایـی اجتماعـی، و نـه فـردی، دارد،  اتیکـس )اخـالق(6 از آن مشـتق می شـود 
کالسـیک یونـان و نیـز در علـم مدنـی فارابـی سـازگار و  خـود بـا اجتماعی انـگاری انسـان در اندیشـه 

1. دولت شهر، مدینه، دولت _ ملت مصادیقی از »دولت« در تاریخ اندیشه سیاسی هستند.
2. res public
3. norm

اندیشـه  در  اسـت،  کـردار  بـرای  پذیرفته شـده  ک هـای  مال معنـای  بـه  کـه  جامعه شناسـی،  در  »هنجـار«  مفهـوم  برخـالف   .4
سیاسـی، ایـن هنجارهـا توصیـه می شـوند. بـرای مثـال، عدالـت بـرای سـامان نیـک سیاسـی و سـعادت توصیـه، تجویـز، ویـا 

می شـود. اسـتدالل 
5. ethos
6. ethics
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اندیشه سیاسی به مثابه 
دانشی میان رشته ای ...

منطبـق اسـت. هـگل نیـز میـان منـش1 و اخالق2 به همین معنا تمایز قائل شـده اسـت.3 البتـه باید توجه 
کـه در اندیشـه سیاسـی مـدرن تـا چنـد دهـه اخیـر، هنجارهـای سیاسـی جنـس اخالقـی خود را  داشـت 
از دسـت دادنـد و بـه ابـزاری بـرای سـازوکار مدیریـت و مهندسـی اجتماعـی تبدیـل شـدند. بـرای مثال 
ک، »ثـروت« آدم اسـمیت، »فایـده« بنتـام، »آزادی« بـی. اف.  »صلـح اجتماعـی« هابـز، »دارایـی« ال

اسـکینر، ضرورتـاً وجـه اخالقـی ندارنـد. 
قـدرت  از  مناسـبی  سـامان  سیاسـی  اندیشـه  هـر  در  اسـت.  راهبـردی  داللـت  داللـت،  چهارمیـن 
راهبـردی  کانـون حکمرانـی تدویـن می شـود. داللـت  اقتـدار مشـروع به عنـوان  از  الگویـی  در هیئـت 
کـه بـا ابتنـاء بـه دیگـر داللت هـا و بـرای  همـان الگـوی نظـری اقتـدار )نظریه هـای حکومـت( اسـت 
تحقـق داللـت بنیادیـن و تضمنـات آن توصیـه می شـود. در تاریـخ اندیشـه سیاسـی، داللـت راهبـردی 
گـون توسـط  گونا بـا محوریـت مقولـه اقتـدار در دو مقولـه »حکومـت« و »شـهروندی« و به صورت هـای 
اندیشـمندان متفـاوت در شـرایط تاریخـی مختلـف تدویـن شـده اسـت. قانـون نیـز از ابتـدای تاریـخ 

اندیشـه سیاسـی عنصـری از داللـت راهبـردی بـوده اسـت. 
کـه منحصر به علم سیاسـت اسـت. البته  بنابرایـن، داللـت راهبـردی آنگونـه داللـت نظـری اسـت 
کـه  کـه علـم سیاسـت را »علـم قـدرت« بنامنـد. درحالی کـه، همان گونـه  همیـن امـر باعـث شـده اسـت 
گرفته  کـه از رشـته های دیگر  گفتـاری4 متعددی اسـت  آمـد اندیشـه سیاسـی در بردارنـده داللت هایـی 
شـده و جنـس5 میان رشـته ای داشـته اسـت ولـی علـم سیاسـت در نیمـه اول قرن بیسـتم به ابـزاری برای 
حفـظ یـک نظـام اقتـدار معیـن تقلیـل یافـت. امـا از اواخـر همـان قـرن مجـدداً به صـورت ایجابـی و 
میان رشـته ای احیـاء شـد. بـا داللـت راهبـردی متفکـر سیاسـی الگـوی مطلـوب یـا مناسـب بـرای اقتدار 
در جامعـه را ترسـیم می کنـد تـا داللـت بنیادیـن یعنـی سـعادت و مصلحـت را از طریـق داللت هـای 

هنجـاری محقـق می کنـد. 
کاربردی اسـت. این داللت با دیگر داللت ها از  پنجمین داللت در اندیشـه های سیاسـی داللت 
که در طول تاریخ، مکاتب  که داللتی بیرونی/ پسـینی اسـت؛ به این معنا  این جهت متفاوت اسـت 
فکـری مختلـف مبنـای قوانیـن اساسـی، انقالب هـا، و تغییـرات اجتماعـی و اصالحـات اجتماعـی _ 
سیاسـی بوده انـد. اندیشـه  سیاسـی همچنیـن در دنیـای امـروز نیـز مبنـای خط مشـی ها و راهکارهـا در 
کاربرد اندیشـه  سیاسـی به صورت قوانین اساسـی، قوانین موضوعه،  سیاسـت گذارِی اجتماعی اسـت. 
کالن سیاسـی _ اقتصـادی در طـول تاریـخ تجربـه شـده اسـت. بنابرایـن، بـا توجـه بـه  و راهبردهـای 

1. morality 
2. Sittlichkeit

کنید به اخالق نیکو ماخوس و فلسفه حق هگل. 3. برای ایضاح بیشتر نگاه 
4. discursive 
5. genesis
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کـه در چرخـش اخالقـی و بازگشـت بـه اندیشـه هنجـاری در قلمـرو مطالعـات توسـعه  وقـوف تاریخـی 
کـرد. ایجـاد شـده اسـت، می تـوان تفکـر سیاسـی را مبنـای نظـری بـرای توسـعه محسـوب 

کـه رشـته های مختلـف  اندیشـه سیاسـی از جهتـی دیگـر نیـز چند رشـته ای اسـت، بـه ایـن معنـا 
ادبیـات  و  تربیـت  و  تعلیـم  سیاسـی،  ایدئولـوژی  سیاسـی،  کالم  سیاسـی،  فلسـفه  همچـون  علمـی 
گـون در بردارنـده داللت هـای مختلـف اندیشـه سیاسـی هسـتند.  گونا سیاسـی بـه درجـات و اشـکال 
ک هـا، هنجارهـای مناسـب بـرای تدویـن نظـری سـامان  فلسـفه سیاسـی اسـتدالل عقالنـی بـرای مال
کار را بـا ابتنـاء بـه تعالیـم وحـی  کالم سیاسـی، همیـن  سیاسـی جهـت زندگـی خـوب ارایـه می کنـد. 
زندگـی  و  بـاب جامعـه  در  تفکـر  از  گونـه ای  دیگـر،  از سـوی  ایدئولـوژی سیاسـی،  انجـام می دهـد. 
کـه بـا تقبیـح وضـع موجـود یـک وضعیـت مطلـوب ترسـیم می کنـد و راه دسـتیابی بـه آن  خـوب اسـت 
کـه در قالب شـعر و داسـتان دارای  گفتـار ادبـی اسـت  را نشـان می دهـد.1 ادبیـات سیاسـی نیـز آن نـوع 

اندیشـه سیاسـی اسـت.  داللت هـای 

لتی _ پارادایمی  تاریخ نگاری و اندیشه سیاسی: روایتی دال
گانه و  مورخان اندیشـه  سیاسـی عموماً اندیشـه  سیاسـی را در دو سـنت غربی و دنیای اسـالم به طور جدا
کرده اند. در »تاریخ فکر2« یا  گرچـه مرتبـط با هم، روایت، توصیف و تحلیـل  به عنـوان دو موضـوع مجـزا، 
»تاریخ نگاری اندیشـه  سیاسـی« به شـرح، تحلیل و تبیین مکاتب و آرای سیاسـی در سـیر تاریخ پرداخته 
می شـود. در ایـران، ایـن سـیر از دوران باسـتان تـا دوران اخیـر را در بـر می گیـرد، و در غـرب از دوران یونـان 

کالسـیک، قرون وسـطی، دوران مدرن، و دوران معاصر اسـت.  که شـامل دوران  کالسـیک تا امروز 
کـرده اسـت: نخسـت  اندیشـه  سیاسـی در تاریـخ غـرب، بـه روایـت اشـتراوس، دو مرحلـه را تجربـه 
کالسـیک، فلسـفه  سیاسـی نـوع شـاخص اندیشـه  سیاسـی بـود  »کالسـیک« و دوم »مـدرن«. در دوران 
کـه معطـوف  و بـا امـور »نیـک و عادالنـه«، در قالـب مقـوالت »خوبـی« و »عدالـت«، یعنـی مقوالتـی 
بـه »زندگـی بخردانـه« هسـتند، سـروکار داشـت. ایـن نـوع جهت گیـری، بـه تعبیـر اشـتراوس، در اندیشـه  
سیاسـی جدیـد جایگاهـی نـدارد )اشـتراوس، 1373: 91 و 95(. به نظـر وی، در اندیشـه  مـدرن ارتبـاط 
کیاولـی بـا طرد الگوهای ذهنـی و عطف توجه  گسسـت و  ما میـان »سیاسـت« و »قانـون طبیعـی« از هـم 
کار  کـرد. ایـن  بـه رهیافـت واقع گرایانـه در امـور سیاسـی »مـوج اول« تجـدد را در فلسـفه  سیاسـی آغـاز 

که  که مفهوم »ایدئولوژی« در حال حاضر به دو معنای متفاوت استفاده می شود. یکی به معنای آرایی  1. باید توجه داشت 
گروها یا طبقات مسلط را به عنوان آنچه مطلوب  که منافع  وضع مطلوبی را ترسیم می کنند. دیگری اینکه عقاید یا باورهایی 
است و منافع همگان را تأمین می کند. در بحث وجه انتقادی رهیافت هنجاری انتقادی به این نوع دوم پرداخته می شود.  
2. history of ideas
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کانـون قانـون طبیعـی و نشـاندن »حقـوق انسـانی« بـه جـای »قوانیـن  بـا قـرار دادن »صیانـت نفـس« در 
طبیعـی« بـه دسـت هابـز ادامـه یافـت. امـا ایـن رونـد فکـری در »مـوج دوم تجـدد« مـورد نقـد روسـو قـرار 
کالسـیک »فضیلـت« )یـا بهتریـن نحـوه بـودن(،  گرفـت. روسـو در عیـن تـالش بـرای احیـای مفهـوم 
ناچـار از تفسـیر مجـدد آن بـود. در چارچـوب نظریـات روسـو، فضیلـت انسـانی بـا »فلسـفه  اختیـار« 
یـا »آزادی«، از  یک سـو، و بـا وظیفـه  شـهروندی، از سـوی  دیگـر، مرتبـط شـد و نهایتـاً در مقولـه  »اراده 
کـه بـا نـام نیچـه قریـن اسـت، دریافـت جدیـدی از  گرفـت. امـا، مـوج سـوم تجـدد  عمومـی« جـای 
گریـزی بـه طبیعت وجود  کـه هیـچ  احسـاس وجـود، یعنـی تجربـه  وحشـت، اضطـراب و رنـج، و ایـن را 
نـدارد و هیـچ امکانـی بـرای شـادمانی اصیـل در میـان نیسـت، مطـرح می کنـد. نیچـه »میـل بـه قـدرت« 
را عامـل تعیین کننـده در حیـات تاریخـی  _  سیاسـی انسـان می شناسـد. ولـی بـا اصالـت بخشـیدن بـه 

خالقیـت آدمـی، ضـرورت تغییـر در ارزش گـذاری ارزش هـا را مطـرح می کنـد )همـان: 150- 160(.
 روایـت هابرمـاس از تاریـخ اندیشـه  سیاسـی غـرب، از سـوی دیگـر، روایتـی اسـت از تاریـخ فکـر 
سیاسـی حـول رابطـه  نظـر و عمـل در چارچـوب نسـبت سیاسـت بـا اخـالق. بـه تعبیـر وی، سیاسـت در 
کالسـیک »چونـان نظریـه  زندگـی خـوب و عادالنـه«  فهمیده  می شـد و تداوم اخالق به حسـاب  عصـر 
کامـال سیاسـی1 و وابسـته بـه دولت شـهر2  می آمـد. بـه تعبیـر هابرمـاس، نـزد ارسـطو، انسـان جانـداری 
بـود و تنهـا در جامعـه  سیاسـی3 شـهروند بـرای زندگـی خـوب و تحقـق سرشـت انسـانی خویـش سـاخته 

می شـود )هابرمـاس، 1974(. 
بـا  بـود،  انسـانی  تربیـت  بـه  معطـوف  کـه  را،  »پولیـس4«  کوئینـاس  آ تومـاس  ارسـطو،  از  پـس 
کرد. اما به هر حـال رابطه  زندگی با  کـه معطـوف بـه »پکـس6« یعنـی صلح بود، عـوض  »سوسـیتاس5«، 
کـه در آن شـهروندی همانـا امتـداد روابط سلسـله  مراتبی  کـرد. وی »نظـم مدنـی7« را،  اخـالق را حفـظ 
گفتار8 شـهروند آزاد در زندگی سیاسـی عمومی نبود،  خانواده بود و دیگر قابل مسـتقر شـدن در عمل و 
گذاشـت. ایـن نظـم، به نظـام اجتماعی10 به عنـوان مبنای قانـون اخالقی در نظام  بـه جـای »پولیـس9« 

مراتـب اجتماعـی مخروطـی ختـم شـد )همـان(.

1. zoon politikon
2. polis
3. poilteia
4. polis
5. sociatas
6.  pax
7. ordo civitatis
8. praxis and lexis
9. polis
10. ordo societatis
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کالسـیک، دسـت بـه تدوین »فلسـفه  اجتماعی« زد.  در قـرن هفـده هابـز  به جـای »علم سیاسـت« 
کیاولـی و از طرف دیگـر با توماس  کـه از یـک  طـرف بـا ما کار، وی انقـالب در ایسـتار را،  در انجـام ایـن 
مـور شـروع شـده بـود، بـه آخـر رسـاند. هابـز »سیاسـت« را در خدمـت تأمیـن دانـِش راجـع بـه سرشـت 
اساسـی »عدالـت« می دانسـت، ولـی عدالـت را همـان قوانیـن و قراردادهـا می شـناخت. بـر اسـاس این 
که در آن تعامـالت اجتماعی اخالقـی نادیده  کانـون توجـه هابـز »مهندسـی نظم درسـت« بـود  مبانـی، 
کـه در آن انسـان ها، ماننـد چیزهـا در طبیعـت، ضرورتـاً  گرفتـه می شـد و سـاختن شـرایطی مـد نظـر بـود 
کننـد. ایـن جدایـی سیاسـت از اخـالق راهنمایـی بـرای هدایـت یـک  بـه شـکلی قابـل محاسـبه رفتـار 

زندگـی خـوب و عادالنـه را بـا ممکـن سـاختن یـک زندگـی راحـت در نظـم درسـت تعویـض می کـرد. 
کردند و فلسـفه   کالسـیک قطع  در قرن هجدهم، علوم اجتماعی جدید ارتباطشـان را با سیاسـت 
کرد،  عملـی بـا مسـتقر شـدن فلسـفه  اجتماعـی مـدرن پایان یافـت. در این میان، هـم مفهوم نظـم1 تغییر 
کـرد و تا زمـان معاصر نیز  کـه بایسـتی نظـم می یافـت. لـذا، موضـوع علـوم سیاسـی تغییـر  و هـم قلمرویـی 

بـه همیـن منوال تـداوم یافته اسـت )همان: 43(.
کـه نمی تـوان تاریـخ فکـر سیاسـی در غـرب را از تاریـخ  امـا  وگلیـن بـا تعبیـری هگلـی، معتقـد اسـت 
کـرد. چـون، بـه تعبیـر وی، آنهـا بـا یکدیگـر عجین انـد. به عبـارت دیگر، »هیـچ تاریخ  واقعیت هـا جـدا 
فکـری جـدای از تاریـخ آرای محقق شـده وجـود نـدارد« )وگلیـن، پیشـین: 233(. بنابرایـن، نمی تـوان 
کارکرد اولیه  آرای سیاسـی  کرد؛ زیـرا  کنون ترسـیم  هیـچ خـط واحـدی از تکامـل یافتـن از نقطـه  آغـاز تا ا
بـا  کرده انـد  تاریـخ ظهـور  در  کـه  »آرای سیاسـیی  معنـی،  بدیـن  اسـت.  زندگـی  بـرای  ایجـاد عالمـی 
کـه تمایـز آرا از  واحدهـای سیاسـی معینـی عجین انـد. آنهـا چنـان بـا رونـد تاریـخ سیاسـی آمیخته انـد 
کرده انـد ناممکـن اسـت«. متفکرانـی همچـون هـگل تـا  کـه آنهـا سـعی در ایجادشـان  واقعیت هایـی 
کـه تکویـن »تاریـخ فکـر« را همچـون اصلـی راهنمـا بـرای ایجـاد  آنجـا ایـن پیونـد را بنیادیـن دیده انـد 

کار برده انـد )همـان: 234(. یـک الگـو بـرای تاریـخ سیاسـی بـه 

تاریخ نگاری اندیشه سیاسی در ایران و اسالم
اسـت  اسـالم  و  ایـران  سیاسـی  اندیشـه  تاریـخ  در  مختلـف  دورۀ  دو  بـه  قائـل  طباطبایـی  سـیدجواد 
کـه  ایـران دوره ای اسـت  یکـی »دوره  زریـن« و دیگـری »دوره  انحطـاط«. »دوره  زریـِن« اندیشـه در 
در آن اندیشـه  ایران شـهری بـا اسـتعانت از میـراث اندیشـه  سیاسـی یونانـی بـه بررسـی حکمـت عملـی 
کـه بـا  می پـردازد. طباطبایـی در ایـن چارچـوب از اندیشـمندانی چـون فارابـی و مسـکویه نـام می بـرد 
کـه بـه فلسـفه ورزی داشـتند، بـا بهره گیـری از میـراث ایران شـهری و اندیشـه  افالطونـی  _  توجـه مثبتـی 

1. Order
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کـه   ارسـطویی، نظریه پـردازان فلسـفه  سیاسـی در تاریـخ اندیشـه  ایـران بوده انـد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه تمایلـی بـه فلسـفه نداشـتند، توجیه گـران  متفکرانـی ماننـد غزالـی، ابن خلـدون و روزبهـان خنجـی، 
کـه  را،  سیاسـی  فلسـفۀ  انحطـاط  زمینه هـای  شـکل  بدیـن  و  بوده انـد  جامعـه  در  »تغلـب«  سیاسـت 
کار فیلسـوفان سیاسـت فاضلـه و نفـی تغلـب اسـت، فراهـم آوردند. بـر این اسـاس، طباطبایی  حاصـل 
بـا اندیشـه  سیاسـی شـهریاری آغـاز می کنـد و سـپس،  از خواجـه نظام الملـک و نسـبت اندیشـه  وی 
بـا بررسـی تحـول اندیشـه  سیاسـی غزالـی و امـام فخـر رازی، بـه فراینـد انحطـاط حکمـت عملـی در 
ایـران می رسـد. بـر اسـاس نظـر وی، عـدم امـکان تأسـیس اندیشـه  سیاسـی بـر مبنـای اندیشـه  عرفانـی، 
کـه بـه جـای ارایـه  اندیشـه   در نهایـت، بـه »شـریعت مدارانی« چـون روزبهـان خنجـی میـدان می دهـد 
سیاسـی فاضلـه بـه تجدیـد ایدئولوژی خالفت بر اسـاس نظریه  »تغلب« همـت می گمارند. او همچنین 
بـر غایـب بـودن »تجـدد«، بـه معنـای تفکـر دربـارۀ طبیعـت و ماهیـت دوران جدیـد، از اندیشـه  متأخـر 

کیـد مـی ورزد )طباطبایـی، 1373: 7(. ایرانـی تأ
بـه رابطـه  دانـش، قـدرت، و مشـروعیت در دوره  میانـه  بـا »نگاهـی بیرونـی«  نیـز  داود فیرحـی 
می پـردازد، وی قائـل بـه تقـدم »عمـل« بـر نظـر و تقـدم اراده بـر اندیشـه اسـت و بـر وابسـتگی دانـش 
کـه در اندیشـه  سیاسـی  کیـد می کنـد. فیرحـی معتقـد اسـت  سیاسـی بـه سـاختار قـدرت سیاسـی تأ
دنیـای اسـالم »نقـش عمـده و اساسـی بـر عهـده  قـدرت و اراده بـوده اسـت، و عقـل و دانـش صرفـاً 
کـه در خدمـت تحقـق آن قـرار داشـته اسـت.« وی قائـل بـه وجـوه مشـترکی بیـن  واسـطه ای بـوده 
»سـه جریـان عمـده« در اندیشـه  سیاسـی اسـالمی، یعنـی فلسـفه  سیاسـی و فقـه سیاسـی اهـل سـنت 
و فقـه سیاسـی شـیعه و نیـز »برخـی جریان هـای فرعـی همچـون تأمـالت عرفانـی و تصـوف سیاسـی« 
اسـت  قـدرت«  نظـام  بـا  سـلبی  یـا  »ایجابـی  پیونـد  آنهـا  مشـترک  وجـه  شـاخص ترین  کـه  اسـت، 

.)19-17-13-12  :1381 )فیرحـی، 

تاریخ نگاری تطبیقی اندیشه سیاسی
بـه صـورت خاص گرایـی  را  کـه »تاریـخ« اندیشـه ورزی سیاسـی  تاریخ نگاری هـای فـوق،  بـر  عـالوه 
بـه »دنیـای اسـالم«  اندیشـه  سیاسـی متعلـق  یـا  بـه »غـرب«  اندیشـه  سیاسـی متعلـق  فرهنگـی یعنـی 
ویکـرد تطبیقـی نیـز بـه تاریخ نـگاری اندیشـه  سیاسـی پیوسـته  وایـت می کننـد، در چنـد دهـه  اخیـر ر ر
وایـت می کنـد.1 البتـه پیشـینه  مطالعـات  یـخ اندیشـه  سیاسـی را بـه صـورت بینـا  فرهنگـی ر اسـت و تار
بـه  شـیرا2  ادوارد  پیـش  و همچنیـن حـدود هشـتاد سـال  بازمی گـردد،  فارابـی  و  ارسـطو  بـه   تطبیقـی 

که با این رویکرد همخوانی دارد رویکرد پسا استعماری است. 1. رویکرد دیگری 
2. E. Chira
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کـه  کهـن غیرغربـی پرداخـت.1 وی بـه ایـن نتیجـه رسـید  مطالعـه  میـراث فکـری و فرهنگـی دنیـای 
تاریخـی »عقـل  تقـدم  و  نبـوده  ایشـان  ابتـکار  و  ابـداع  انسـانی  تمـدن  بـه  یونانیـان  بیشـتر خدمـات 
یونانـی« و تفکـر سیاسـی یونانـی یـک افسـانه اسـت )آدمیـت، 1375(2 به نظـر شـیرا، پیـش از پایـان 
کردند و  کـه تاریخ ادب می شناسـد تدویـن  کهنه تریـن فرهنـگ لغـت را  هـزاره  سـوم، ادیبـان سـومری 
گذاشـته اند؛ از جملـه می تـوان بـه دو اثـر حماسـی گیلگمـش و نینورتـا  وقایع نامه هـای فراوانـی به جـا 

کـرد )همـان: 16(. اشـاره 
گسسـت«، تاریـخ اندیشـه سیاسـی را  کتـاب »تـداوم و  در دهـه هفتـاد قـرن بیسـتم داج و بـرد3 در 
کرده انـد. در ایـن اثـر دو نکتـه مهـم رعایـت شـده اسـت، اول اینکـه مفهـوم  به صورتـی تطبیقـی روایـت 
و  پیـش داوری  خاطـر  بـه  می شـد،  اسـتفاده  ملـل4  میـان  مطالعـات  بـرای  سـنتی  به طـور  کـه  تطبیقـی 
گرچـه  ا  .)3  :1975 بـرد،  و  )داج  گیـرد  قـرار  انتقـاد  مـورد  بایـد  روشـی،  نقصـان  نیـز  و  غرب محـوری 
گـروه و  پرسـش های مشـترک در فرهنگ هـای مختلـف دربـاره سرشـت انسـان و سـازمان اجتماعـی و 
الگوی به کارگیری خیرها، چه مادی و چه معنوی، و مسـئله  اخالقی مشـروعیت اقتدار سیاسـی جامعه 
کل آن وجـود داشـته اسـت، امـا همیشـه در حـوزه  فلسـفه  سیاسـی و ایسـم های سیاسـی بـر اندیشـه   در 
کنار تغییر و تفاوت  کید شـده اسـت )همان(. دوم اینکه، همسـانی و تشـابه و تداوم در  سیاسـی غرب تأ
کـه هیـچ رای و یا  گفـت  گسسـت مشـاهده می شـود. بـر اسـاس یافته هـا و مشـاهدات تاریخـی می تـوان  و 
الگویـی از آرا به عنـوان بخشـی از سـیر  پیش رونـدۀ تاریخـی بـه وجـود نیامده انـد، بلکـه، آنهـا در طـول 
تاریـخ ایجـاد و بازآفرینـی شـده اند. از سـوی دیگـر، آرای متعـارض در یـک جامعـه  معیـن در یـک زمـان 

کرده انـد )همـان: 9(. واحـد نیـز بـروز 
پس از داج و برد، اندیشـه  سیاسـی تطبیقی نزد فرد دالمایر، هاو، و پارخ تداوم یافته اسـت. به نظر 
کلیتـی5 اصیل تـر و فراسـوی جهان شـمولی  دالمایـر، اندیشـه  سیاسـی تطبیقـی حرکتـی اسـت »بـه سـوی 
کانون هـای غربـی و برخـی جریان هـای فکـری متأخـر مدعی آن شـده اند«  کـه به صـورت سـنتی  کاذب 
فرهنـگ  تفسـیر  به معنـای  »دیاتکتیـکال7«   مقولـه  از  نیـز  هـاو6  یـول  یونـگ   .)10-2  :2010 )دالمایـر، 
متفاوت بر اسـاس »اصل تفاوت« هایدگری سـخن می گوید. بیکو  پارخ اندیشـمند هندی  _  انگلیسـی 

که بیشتر خدمات یونانیان به تمدن انسانی ابداع و ابتکار ایشان نبوده است )آدمیت،  1. با مطالعات تطبیقی پی می بریم 
1375:  9(. به این معنی، تقدم تاریخی »عقل یونانی« و تفکر سیاسی یونانی یک افسانه است.

.Shalnik, P & H. .J. Claessen. Ed. The Early State. 1987 :2. آدمیت به این منبع متکی است
3. Dodge & Baird 
4. Cross- national
5. Universality
6. Jung Yol Haw
7. diatactical
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کـه  نیـز اندیشـه سیاسـی تطبیقـی را در چارچـوب اصـل فرهنگ منـد بـودن انسـان، و بـا ایـن واقعیـت 
گریزناپذیـر اسـت، بـرای تاریخ نـگاری اندیشـه سیاسـی الزم و اصیـل  تنـوع فرهنگـی امـری مطلـوب و 

می دانـد.1

تاریخ نگاری پارادیمی 
دیگـر الگـوی نظـری بـرای تاریخ نـگاری اندیشـه سیاسـی الگـوی پارادایمـی شـلدون ولیـن2 بـه همـراه 
ک و آیـر اسـت. بـه تعبیـر ولیـن، معمـواًل مطالعـه  تاریخـی اندیشـه سیاسـی در پی سـیر تکامل آرای  پـوکا
دیگـر  از  عصـر  یـک  سیاسـی  نظریه هـای  مختصـات  چگونـه  می دهـد  نشـان  یعنـی  اسـت،  سیاسـی 
اعصـار متفـاوت می شـود، یـا چگونـه نظریه هایـی از یـک عصـر بـه عصـر دیگـر دوام می آورنـد. ایـن 
کـدام از ایـن اندیشـمندان بـه شـیوه ای جدیـد بـه دنیای سیاسـت نگریسـته اند  کـه هـر  در حالـی اسـت 
کرده انـد و پاسـخ هایی بدیـع و بدیـل بـه ایـن پرسـش ها  و پرسـش های اساسـی خـاص خـود را مطـرح 
ک و مارکـس در ردیـف  گالیلـه، نیوتـن،  کیـاول، هابـز، ال داده انـد. به نظـر  ولیـن، افالطـون، ارسـطو، ما

فـارادی و اینشـتین قـرار می گیرنـد و هـر یـک مبـدأ یـک پارادایم انـد3 )ولیـن، 1969: 140-139(.
ولیـن از »پارادایم سـاز« و »پارادایـم ورز« سـخن می گویـد و »پارادایم سـاز« را آن متفکـری می دانـد 

گرفت. وی »فلسفۀ  کار  1. ریموندو پانیکار، متفکر هندی _  اسپانیایی، نیز نگرش تطبیقی را در حوزۀ مطالعات فلسفی به 
که همه  نگرش ها را به دیدگاِه یک فلسفۀ معین تقلیل می دهد مطرح می کند و با مقولۀ فهم میان   تطبیقی« را در مقابل شیوه ای 
که به طور  که مطابق آن فاصله  بین دو فرهنگ،   سپهری )hermeneuticsdiatopical( شیوه ای از تفسیر را ارایه می دهد 
که باید بر  مستقل و در فضایی متفاوت از هم به شکل خاصی از فلسفه ورزی و درک شدن رسیده اند، چونان »تفاوتی« است 
گفت و گوی  که نیاز به  کرد. میخائیل باختین نیز از همزیستی زبانی )heteroglossia( سخن می گوید، تعبیری  کره  سر آن مذا
زبانی بین اصطالحات و چارچوب های فرهنگی را مطرح می کند. وی نه فقط تفاوت ها را بلکه هم پوشانی ها و شباهت ها 
که به فارسی ترجمه  کتاب »شگفتی؟« دالمایر از جمله آخرین آثار در اندیشه سیاسی تطبیقی است  را نیز تفحص می کند. 

کنید. کتاب رجوع  شده است. برای دیدن مشخصات آن به منابع این 
2. Sheldon S. Wolin
گرفته  3. واژه paradeigma بـه معنـای الگـو، نمونـه، و مثـال در آثـاری همچـون تیمائـوس و جمهـورِی افالطون مورد اشـاره قرار 
اسـت. در قـرون وسـطی، paradigmatic بـه معنـای نوشـتن زندگـی شـخصیت های مذهبـی در مقـام الگـو ونمونـه ای بـرای 
کوهـن ایـن واژه را بـرای تاریـخ و فلسـفۀ علـم و بـه معنـای عـدم پیوسـتگی  زندگـی دیگـران بـوده اسـت. در قـرن بیسـتم، تومـاس 
کوهـن »پارادایـم« را در چارچـوب فلسـفۀ علم بـر الگوهـای تفحـص علمی  کار بـرد.  تاریخـی در دسـتگاه های فکـری آن دو بـه 
کـرد. هـر الگـوی تفحـص از مفروضـات بنیادیـن، شـیوه های خـاص تحقیـق، سـازوکارها، مقـوالت، و مفاهیـم خـاص  اطـالق 
کوهن در این باره اسـت  که آن را در مجموع از دیگر الگوهای تفحص متمایز می کند. بحث اصلی  خود تشـکیل شـده اسـت 
کـه در مقاطـع مختلف زمانـی الگوهای  کـه »علـم« در تاریـخ بـه صـورت پارادایمـی وجـود داشـته اسـت؛ یعنـی، بـه ایـن صورت 
گرفتـه اسـت و هـر یـک مفروضـات قبلـی و حتـی اصـول و تبیین هـای  کسـب دانـش شـکل  بـرای  متفـاوت تفحـص علمـی 
پرداختـه  بـه تفحـص علمـی  و سـازوکارهای جدیـدی  بـا مفروضـات، شـیوه ها،  و  گذاشـته  کنـار  را  از خـود  پیـش  ارایه شـدۀ 
اسـت. بـه ایـن معنـی، »دانـش« نـه بـه صـورت »افزودنـی« )incremental(، بلکـه بـا انقطـاع از یـک مجموعـه از دانسـته ها و 
کـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، »علـم« هـم در طـول زمـان بـه  کسـب دانـش و بـا آغـازی جدیـد در تاریـخ ادامـه پیـدا  روش هـای 
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کنـد. در سـوی دیگـر،  کـه عناصـر پارادایم هـای قدیمـی را بـا اضافاتـی بـارز بـه پارادایمـی نـو تبدیـل 
کـه همـان پارادایـم را ادامـه می دهـد. البتـه در اندیشـه سیاسـی نمی تـوان  کسـی اسـت  »پارادایـم ورز« 
کشـید. ولیـن همچنیـن از تعبیـر »سـرآمد پارادایـم«  بـه راحتـی خطـی بیـن پارادایم سـاز و پارادایـم ورز 
کامـل بـر موقعیـت تاریخـی جامعـه   کـه بـا اشـراف  کسـی تعریـف می کنـد  کـرده اسـت و آن را  اسـتفاده 
متفکـران  پارادایمـی«  »سـرآمدان  ایـن  می کنـد.  سیاسـی  معماهـای  حـل  بـه  اقـدام  نـوآوری  بـا  خـود 
از   .)50  :1385 )معینی علمـداری،  می سـازند  را  اندیشـه  تاریـخ  عطـف  نقطه هـای  و  مؤسـس اند 
ژنـو،  کالـون در  لیسـیوم،  و  ارسـطو  کادمـی،  آ و  افالطـون  پارادایـم  ولیـن، شـاخص ترین سـرآمدان  نظـر 
مارکسیسـم در شـوروی و اراسـموس و مـور در دوران رنسـانس هسـتند. وی حتـی »اجتمـاع سیاسـی« 
کلـی منسـجم می دانـد  یـا »نظام هـای سیاسـی« را هـم پارادایمـی می شناسـد و آنهـا را یـک مجموعـه  
کردارهـای معیـن سیاسـی، نهادهـا، قوانیـن، سـاختار اقتـدار و شـهروندی، و باورهـای عملـی  کـه شـامل 

.)147-144 پیشـین:  )ولیـن،  هسـتند  مرتبـط  و  سـازمان یافته 

لتی _ پارادایمی از تاریخ اندیشه سیاسی روایتی دال
کـه پارادایم هـا را با اشـخاص مشـخص می کنـد؛ درحالی که  اساسـی ترین ایـراد وارد بـر ولیـن ایـن اسـت 
کـه چنـد متفکـر و مکتـب  اتخـاذ روش تطبیقـی _ تاریخـی در مواجهـه بـا آثـار فکـری نشـان می دهـد 
کـرده باشـند در  کـه از متفکـر خاصـی پیـروی  ممکـن اسـت از جهـت داللـت هنجـاری و بـدون ایـن 
که  گیرنـد. ایـن روش متضمـن تعیین شـاخص بـرای »پارادایم« اسـت، به ایـن معنا  یـک پارادایـم قـرار 
یـک متفکـر پارادایـم را نمی سـازد، بلکـه چنـد متفکـر بنـا بـه نـوع اندیشـه هنجارهای شـان می توانند در 
که پیشـنهاد می دهند ممکن اسـت  گیرنـد. بـرای مثـال، نـوع اقتـدار و نوع حکومتی  یـک پارادایـم قـرار 
کـه  کـه اروپـا   محـور اسـت. پارادایم هایـی  محـور یـک پارادایـم باشـد. ایـراد دیگـر  ولیـن در ایـن اسـت 
کدام در منشـأ و تداومشـان  کـرده اسـت همگـی در سـیر تاریـخ غـرب دیـده شـده اند و هر  وی مشـخص 
اندیشـه سیاسـی اروپایـی هسـتند؛ درحالی کـه، تطبیـق تاریخـی نشـان داده اسـت، تفکر سیاسـی امری 

بینافرهنگـی اسـت و میـراث اندیشـه سیاسـی بـه هیـچ فرهنـگ خاصـی منحصـر نمی شـود. 

گرفتـه اسـت و هـم، در هـر مقطـع از تاریـخ، به صورت انحصـاری؛ یعنی، پارادایم هـای علم در مقاطع  صـورت انقطاعـی شـکل 
کـه در هـر دوره یـک پارادایـم منفـرد و منحصر به فرد مسـلط  مختلـف تاریـخ هـم از دوره هـای پیـش منقطـع شـده اند و هـم ایـن 
شده اسـت. البتـه، بـر خـالف پارادایم هـا در تاریـخ علـوم طبیعـی، در علـوم انسـانی تغییـر )shift( پارادایم هـا از جنـس زمانـی 
کـه پارادایمـی تـا یـک مرحلـه یـا دوره ای از زمـان مسـلط باشـد و بعـد  گونـه نیسـت  نیسـت، بلکـه »نوعـی« اسـت. یعنـی ایـن 
پارادایم دیگری جانشـین آن شـود. این خصوصیت در مورد دانش اجتماعی  _ انسـانی، و مشـخصاً »اندیشـۀ سیاسـی«، وضع 
کـه پارادایم هـا در »عـرض زمـان« و نـه در طـول آن وجـود داشـته اند و در طـول تاریـخ نیـز تـداوم  متفاوتـی دارد. بـه ایـن معنـی 

کهن الگوهـای یونـگ نیـز هسـتند.  یافته انـد. البتـه بـه یـک معنـی ایـن پارادایم هـا مصادیقـی از 
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کـه در بحـث داللت هـا آمـد، فکـر سیاسـی برآینـد چنـد مؤلفـه اسـت و نمی تـوان تبـار  همان گونـه 
گـر داللت هـای پنج گانـه را در نظـر  و معنـای آن را بـه هیچ یـک از مقومـات بـه تنهایـی تقلیـل داد. ا
بگیریـم، می تـوان مکاتـب سیاسـی مختلـف را بـر اسـاس تشـابه در هـر یـک از داللت هـا نوع شناسـی 
کـه بیـن متفکـران معینـی در یـک وضعیـت تمدنـی  _ فرهنگـی، و یـا در یک  کـرد. ایـن بـدان معناسـت 
زمینـه و زمانـه، بـا متفکـران سیاسـی دیگـر در وضعیـت تمدنـی و یـا زمانـه  دیگـر، علی رغـم تفاوت هایی 
ک و همسـانی دارنـد؛ بـرای مثـال می تـوان انـواع مکاتـب  کـه بـا هـم دارنـد، در یکـی از داللت هـا اشـترا
کاری تصویـر روشـنی از نحـوه  کـرد. چنیـن  سیاسـی را بـر اسـاس داللت هـای بنیادیـن آنهـا نوع شناسـی 
اندیشـیدن متفکـران سیاسـی در طـول تاریـخ بدسـت می دهـد. چنانچـه تاریـخ اندیشـه سیاسـی نشـان 
می دهـد، تـداوم اندیشـه »شـهریار نیـک« ایرانـی در »فیلسـوف _  شـاه«  افالطـون و سـپس در »ریاسـت 
فاضلـه« فارابـی، و آنـگاه در »دولـت اخالقـی« و پادشـاهی مـدرن هـگل بیانگر نوعی تـداوم در داللت 
سـنت  همین طـور،  اسـت.  زمانـی  و  فرهنگـی  و  معنایـی  گسسـت های  و  تفـاوت  عیـن  در  راهبـردی، 
اندرزنامه نویسـی در ایـران باسـتان تـا زمـان سـعدی در قـرن هفتـم هجـری ادامـه پیـدا می کنـد، و در 
کـه سـعدی در قلمـرو سـعد بـن زنگـی نصیحت نامـۀ منظـوم خـود، بوسـتان، را می نویسـد،  همـان زمـان 
کامـاًل مشـابه بـا سـعدی بـه شـکل منثـور انجـام می دهـد. بدیـن  کاری  در ایتالیـا، جیووانـی دا ویتـوری 
کـه همـان نظریـه سیاسـی در چیسـتی و چگونگـی اقتـدار  گفـت داللـت راهبـردی،  ترتیـب می تـوان 
سیاسـی در مکاتب مختلف اسـت، در تاریخ اندیشـه ورزی سیاسـی در غرب و ایران در نهایت امر در 
چنـد نـوع معیـن قابـل شناسـائی اسـت. بـر ایـن اسـاس، و بـا بهـره بـردن از شـیوه »الگـوی نـاب«1 وبـری، 
آنچـه هـر یـک از ایـن پارادایم هـا را مشـخص و تعلـق اندیشـۀ سیاسـی معینـی بـه آن را تعییـن می کنـد، 
کـرده اسـت. بـرای مثـال، افالطـون،  کـه آن مکتـب یـا تفکـر سیاسـی معیـن عرضـه  نـوع راهبـردی اسـت 
کـه در داللت هـای فکـری و موقعیت هـای متفـاوت تاریخـی  فارابـی و هـگل، علی رغـم تفاوت هایـی 
)داللت هـای وضعیتـی( داشـته اند، الگـوی ریاسـتی را بـرای تأمین مصلحت جامعه و برقراری سـامان 
کرده اند. درحالی که اندیشـۀ سیاسـی ارسـطو،  مطلوب برای تنظیم مناسـبات قدرت در جامعه عرضه 
کمیت و تأمین  کرد و نقش شـهروندان در حا کـه داللت هـای هنجـاری متفـاوت از افالطـون را پردازش 
کامـالً متفاوتـی،  مصلحـت عمومـی را محوریـت بخشـید، در اندیشـۀ سیاسـی روسـو، در دورۀ تاریخـی 
که هر دو در سـنت  ک و  راولز،  یعنـی فرانسـه مـدرن قـرن هیجدهـم، تـداوم یافـت. بـه همیـن ترتیـب، ال
فکـری غـرب مـدرن هسـتند، بـرای حکومت نقـش حفاظت از حقوق و امنیت شـهروندان را قائل اند و 

که تبیین گر امر یا پدیده انسانی _ اجتماعی آن  1. »نوع ناب« یا typus Reinen/typus Ideal و بر یک سازه انتزاعی است 
را به عنوان ابزار پژوهش به کار می گیرد. شباهت معرفتی با صور افالطونی بارز است. این مقوله به فارسی »نوع آرمانی« ترجمه 

که درست نیست. شده است 
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مسـئولیت های ناچیـزی بـرای شـهروندان در تعییـن سرنوشـت و تأمیـن مصلحـت عمومـی در نظر دارند 
گـذار می کننـد. متفـاوت از همـۀ ایـن الگوهـا الگویـی  کار را بـه حکومـت منتخـب خـود وا و آنـان ایـن 
کشـورهای مختلف در مقابله با قدرت مسـلط  که اندیشـمندان سیاسـی در تاریخ اندیشـه و در  اسـت 
کـه وجـود آن را بـر خـالف مصالـح عمومـی جامعـه می داننـد، ترسـیم و توصیـه شـده اسـت.  کـم،  حا
گانـدی، فرانتـس فانـون، و علـی شـریعتی و نگـری از برجسـته ترین متفکرانـی  بـرای مثـال، ماهاتمـا 

کرده انـد. کـه مقاومـت و مبـارزه علیـه نظام هـای سـلطه را توصیـه  هسـتند 
نـوع  در  نـه  متفکـر،  در  نـه  سیاسـی  آرای  و  مفاهیـم  میـان  تمایـز  و  مشـابهت  دیگـر  به عبـارت  
راه حلـی  و  راهبـرد  نـوع  در  بلکـه  سیاسـی،  تفکـرات  تاریخـی  دوران  در  نـه  و  او،  نظـری  دسـتگاه 
بـه دوره هـای مختلـف و  ایـن مکاتـب و متفکـران متعلـق  ارایـه می دهنـد نهفتـه اسـت؛ هرچنـد  کـه 
گـون و زمینه هـای فرهنگـی  _ تمدنـی متفـاوت بـا یکدیگـر، و حتی بـا مبانی  گونا موقعیت هـای زمانـی 
اندیشـه ورزی  بـه  کـه  تـا جایـی  گفـت،  بنابرایـن، می تـوان  باشـند.  یکدیگـر،  بـا  متفـاوت  و  نظـری 
که  یـخ اندیشـۀ سیاسـی، متفکـران و مکاتـب مختلفـی بوده انـد  سیاسـی مربـوط می شـود، در طـول تار
بـا متفکـران معیـن دیگـری در اندیشـۀ هنجـاری خـود تشـابه بنیادیـن و بـا دیگـر متفکـران از همیـن 

داشـته اند.  بنیادیـن  تفاوت هـای  نظـر 
کـه تغییـر پارادایمـی را حاصـل  کـه بـر خـالف علـوم طبیعـی،  در ایـن میـان، نکتـۀ مهـم ایـن اسـت 
بحران هـای نظـری در انجـام تفحـص می داننـد، در علـوم انسـانی _ اجتماعـی بـه معنـای اعـم و در 
اندیشـه سیاسـی بـه معنـای اخـص، بحـران ممکـن اسـت هـم در زمینه هـا و هـم در پاسـخ گویی نظـری 
کـه  بـه وجـود آیـد. البتـه، در روایـت پارادایمـی نیـز اوضـاع تاریخـی بـرای شـناخت اندیشـه یـا مفهومـی 
مـورد نظـر اسـت لحـاظ می شـود، امـا یـک پارادایـم بـه یـک وضعیـت واحـد و معیـن تاریخـی تقلیـل 
کـه تغییـر پارادایمـی را حاصل  داده نمی شـود و محـدود نمی مانـد. بنابرایـن، بـر خـالف علـوم طبیعـی، 
در  بحـران  بـا  مواجهـه  در  اندیشـۀ سیاسـی عمومـاً  تفحـص می داننـد،  انجـام  در  نظـری  بحران هـای 

زمینه هـای اجتماعـی _  سیاسـی شـکل می گیـرد.
در الگـوی پارادایمـی مکاتـب فکـری، مـرز بیـن نسـبیت فرهنگـی و عام/جهان شـمول بـودن از بیـن 
کـه تفـاوت فرهنگـی در آن وجـود دارد، ولـی در فرهنگ هـا و  کلیـت اسـت  مـی رود. هـر پارادایـم یـک 
زمینه هـای تاریخـی یـک فرهنگ معین هم نوعی »عقالنیت« مشـترک وجـود دارد. بنابراین، در بحث 
گسسـت  کـه قائـل به تدوام تاریخی )سـیر خطی تاریخی(  پارادایمـی برخـالف الگـوی مألـوف نظـری، 
فرهنگـی )خـاص بـودن پرسـش ها و پاسـخ ها( اسـت، ما شـاهد تـداوم فرهنگی )همسـانی بین فرهنگی، 
گسسـت تاریخـی )تکـرار  کامـالً متفـاوت( و  یعنـی پاسـخ های یکسـان بـه پرسـش ها در فرهنگ هـای 

گذشـته بجـای عبـور از آنهـا( هسـتیم. پاسـخ های مشـابه در زمان هـای متفـاوت؛ یعنـی بازگشـت بـه 
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اندیشه سیاسی به مثابه 
دانشی میان رشته ای ...

گرچـه هـر یـک  کـه  گونـی بوده انـد  گونا در تاریـخ اندیشـۀ سیاسـی ایـران و غـرب، مکاتـب فکـری 
در زمـان و موقعیـت اجتماعـی  _ فرهنگـی خـاص خـود و نیـز بـا داللـت معرفتـی متفـاوت از یکدیگـر 
کـه همانـا نـوع نظم سیاسـی مطلوب اسـت، تشـابه بنیادین  گرفته انـد، امـا در داللـت هنجـاری،  شـکل 
که  دارنـد. اندرزنامه نویسـی در ایـران باسـتان، همزمـان بـا فلسـفۀ سیاسـی در یونان، بنیـان الگویی بود 
در سـنت نصیحت نامه نویسـی تـداوم یافـت. الگـوی افالطونـی و الگـوی ارسـطویی، به عنـوان دو نـوع 
متفـاوت اندیشـۀ سیاسـی، به طـور همزمـان دو پارادایـم متفـاوت ریاسـتی و جمهوریتی را بنیـان نهادند، 
گرفته و به نوعی بازتولید شـده اسـت. به همین  کـه در طـول تاریـخ هـر یـک مـورد ارجـاع و اسـتفاده قرار 
کـه به طور موازی  گرفت  ترتیـب، در قـرن هفدهـم میـالدی، الگـوی صیانتی »لیبرال دمکراسـی« شـکل 
تـا بـه امـروز مکـرراً بازتولیـد شـده اسـت. همچنیـن، در قـرن نـوزده اندیشـه سیاسـی ای بـا محوریت محو 
کـه می تـوان  گرفـت  حکومـت اندیشـیده شـد، و سـپس در قـرن بیسـتم، نوعـی اندیشـۀ سیاسـی شـکل 
کـه شـاید بیـش از دیگـر پارادایم هـا خصوصیت فـرا فرهنگی  آن را اندیشـۀ سیاسـی مقاومـت نـام نهـاد، 

دارد )حتـی فراتـر از دو قلمـرو فرهنگـی ایـران و غـرب(.
گـواه بـر انـواع پارادایمـی شـش گانه مکاتـب سیاسـی  بـا ایـن مالحظـات، تاریـخ اندیشـه سیاسـی 

کـه هـر مکتـب یـا آراء سیاسـی را می تـوان از نـوع یکـی از ایـن پارادایم هـا دانسـت: اسـت 
که از جمله شامل افالطون، فارابی، هابز و هگل می شود. 1. پارادایم ریاست: 

کیاولی می شود. که از جمله شامل فردوسی، خواجه نظام الملک، سعدی و ما 2. پارادایم نصیحت: 
ک، کانت، نائینی و راولز می شود. که از جمله شامل ال 3. پارادایم صیانت: 

که از جمله شامل ارسطو، روسو، آرنت و هابرماس می شود. 4. پارادایم جمهوریت:1  
کـه از جملـه شـامل آدم اسـمیت، کارل مارکـس، فردریـک هایـک و نـوآم  5. پارادایـم محـو حکومـت: 

چامسـکی می شـود.
که از جمله شامل گاندی، فانون، شریعتی و نگری هارت می شود. 6. پارادایم مقاومت: 

کـه نـوع مشـابهی از  هـر یـک از پارادایم هـای فـوق شـامل نظریه هایـی دربـاره  نظـام سیاسـی اسـت 
کمیـت(، جایـگاه شـهروندی، نحـوه  اعمـال اقتـدار و الـزام سیاسـی در  کانـون قـدرت )حا نسـبت بیـن 

 multiplicity به معنای »کثرت« یا poli در یونانی )که ریشه در pollaplotita در التین، و public ،1. »جمهور« در فارسی
که در public res یا »ساحت عمومی« التین ریشه دارد، و   ،republic دارد( را می توان معادل یکدیگر قرار داد.»جمهوری« از
کمیت عمومی« kratia demos است، از سنت یونان باستان  که آن هم به معنای »حا از روم باستان آمده است. »دمکراسی« 
که از نام توران آمده است(، قرار   ،tyranny( »آمده است. جمهوری در مقابل »پادشاهی«، و دمکراسی در مقابل »جباریت
که معنای آن عرصۀ عمومی است، استفاده  کتاب پولیتی افالطون،  می گرفت. بر این اساس نمی توان از »جمهوری« برای 
کمیت عمومی« از طریق »مشارکت  کرد. در اینجا از جمهوریت نه صرفاً در مقابل پادشاهی یا جباریت، بلکه به معنای »حا

عمومی« استفاده شده است.
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که  کـه پارادایم هـای مـورد نظـر جامـع و مانـع نیسـتند، بـه ایـن معنا  آن برقـرار اسـت. بایـد توجـه داشـت 
کـه می تـوان آنهـا را جـزو هـر یـک از ایـن شـش پارادایـم بـه حسـاب  متفکـران مهـم دیگـری نیـز هسـتند 
کـه ایـن پارادایم هـا نسـبت بـه هم در وضع القیاسـی نیسـتند و چه بسـا  آورد. بعـالوه بایـد توجـه داشـت 
که  کـه متفکری  در عالـم واقـع و در عالـم نظـر مرزهـای مشـترک جـدی بـا هـم داشـته باشـند. و چـه بسـا 
در یـک پارادایـم قـرار می گیـرد قرابت هـای قابـل توجهی با متفکرانی در دیگر پارادایم ها داشـته باشـد. 
که به عنـوان مناسـب ترین راه  شـاخص هـر پارادایـم راهبـردی نـوع اقتـدار یـا »نظـام سیاسـی« اسـت 
بـرای ایجـاد »نظـم« یـا »سـامان« نیـک یـا مطلـوب تشـخیص داده شـده اسـت. هـر مکتـب یـا اندیشـه 
سیاسـی، بـا محوریـت یـک هنجـار، نظـام سیاسـی را در خدمـت آن هنجـار قـرار داده اسـت تـا بدیـن 
که در یک  که در هر یـک از مکاتبـی  ترتیـب سـامان و زندگـی خـوب محقـق شـود. البتـه ممکـن اسـت 
پارادایـم هـم قـرار می گیرنـد هنجـاری متفـاوت از دیگـر مکاتـب مبنـا باشـد. بـرای مثـال، در پارادایـم 
ریاسـت، بـرای افالطـون »عدالـت« هنجـار اصلی اسـت ولی بـرای هابز »امنیت« و »صلـح اجتماعی«. 
اجتماعـی  ضـرورت  یـک  هابـزی  امنیـت  ولـی  اسـت  اخالقـی  هنجـاری  افالطـون  عدالـت  بعـالوه، 
اسـت. امـا به هرحـال افالطـون و هابـز هـر دو بـه محوریـت »حکمـران« و نهـاد »حکومـت« در اسـتقرار و 
کنش گفتاری دارد  کامالً خصلـت  حفـظ »نظـم مطلـوب« قائـل هسـتند. نصیحت نامه، از سـوی دیگـر 
و حکمـران را از جهـت نیک فرمانـی مخاطـب قـرار می دهـد.1 حـال فردوسـی الگـوی آرمانی شـهریار را 
کیاولـی الگـوی ضـروری اقتدار گرایانـه. امـا به هرحـال ریاسـِت عینـی و واقعـی بـه  در نظـر دارد، ولـی ما

سـوی ایـده  ریاسـت مطلـوب هدایـت می شـود. 
گـر مصلحـت  بنابرایـن می تـوان در هـر پارادایـم نـوع معینـی از رابطـه بیـن اقتـدار بـا جامعـه را دیـد. ا
کـه مسـتقل  کمـی باشـد  گـر قانون گـذار حا بـه دسـت شـهروندان محقـق شـود جمهوریتـی اسـت، ولـی ا
کنـد، الگـوی ریاسـتی را خواهیـم داشـت.  از شـهروندان دارای اقتـدار باشـد و مصلحـت آنـان را تأمیـن 
کارگـزار دارای اقتـدار سیاسـی باشـد و بـرای صیانـت  کارگـزار شـهروندان باشـد و ایـن  گـر قانون گـذار  ا
کننـد، الگـوی  کنـد و آنـان از او اطاعـت  از مصلحـت شـهروندان بـرای آنـان الزامـی سیاسـی ایجـاد 
و  اطاعـت شـود  از وی  و  باشـد  اقتـدار داشـته  و  باشـد  کـم مسـتقر  گـر حا ا صیانتـی حاصـل می شـود. 
کنـد، الگـوی نصیحتـی بـه دسـت  کـم را بـرای مصلحـت عمومـی ترغیـب  اندیشـۀ سیاسـی اقتـدار حا
گر هر نـوع اقتدار  گـر مشـارکت همگانـی در عرصـه عمومـی باشـد، الگـوی جمهوریتـی اسـت. ا می آیـد. ا
کـم مسـتقر و عـدم  گـر مصلحـت شـهروندان در مقابلـه بـا حا نفـی شـود الگـوی محـو حکومـت اسـت. ا

اطاعـت از اقتـدار سیاسـی باشـد، الگـوی مقاومـت اسـت. 

گرچه  کاری انجام می گیرد، ا گفتن جمله ای فرمانی صادر می شود، یا  کاری انجام می شود، مثالً با  گفتن  که با سخن  1. آنگاه 
گفتن انجام شده نه با قوای فیزیکی انسان. که با  در و با سخن. این عملی است 
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صیانـت،  در  اسـت.  اجتماعـی  شـأنی  شـهروندی   و  مدنـی  انسـان ها  هویـت  جمهوریـت،  در 
شـهروندی  شـأنی فـردی اسـت. در ریاسـت، هویـت شـهروندی تبعـی اسـت. در مقاومـت، شـهروندی 
کـم  کمیـت نشسـته و حا شـأنی سرنوشت سـاز اسـت. در مقاومـت، درحالی کـه سـلطه و زور در جـای حا
کـم اسـت؛ لـذا، اسـتیفای  و حکومـت نهادهـای خشـونت اند، و نـه سیاسـت، عمـالً وضـع طبیعـی حا
کمیت به حقوق تحویل شده و ضامن  کمیت از جانب شهروندان محوریت دارد. در صیانت، حا حا
ک اسـت. در جمهوریـت، مشـارکت شـهروندان  ایـن حقـوق نهـاد سیاسـت و رضایـت شـهروندان مـال
کمیت  کمیت و نهاد سیاسـت برآیند آن اسـت. در نصیحت، حقانیت شـهروندان مبنای حا کانون حا

اسـت. در الگـوی محـو حکومـت اساسـاً اقتـدار سیاسـی در هـر نوعـی غیرضـروری اسـت. 

نتیجه
کـه  چه چیـزی  عمـالً )اخالقـًا( ضـروری  و در  تفکـر سیاسـی در یـك  موقعیـت  سیاسـی  مشـخص  می کنـد 
کار هـم نیـاز بـه شـناخت امـر واقـع اسـت، هـم ارایـه راهنمـای  عیـن حـال  عینـاً ممکـن  اسـت . بـرای ایـن 
»تاریـخ  اسـت.  آینـده  امکانـی  تاریـخ  نوشـتن  همانـا  سیاسـی  اندیشـه ورزی  معنـی،  یـک  بـه  عملـی. 
کنـون اسـت و »تاریـخ آینـده« ترسـیم کنندۀ چگونگـی آنچـه  گذشـته« بـرای فهـم چگونگـی و چرایـی ا
می توانـد باشـد. هـر مکتـب اندیشـۀ سیاسـی در زمینـۀ تاریخـی معینـی و در پاسـخ بـه ضرورت هـای 
سیاسـی  متفکـران  یـا  متفکـر  تـالش  بـا  اسـت،  بـوده  مشـخصی  تاریخـی  شـرایط  خـاص  کـه  عینـی، 
پـردازش شـده اسـت. از طـرف دیگـر، داللت هـای هنجـاری هـر مکتـب فکـری برآمـده از داللت هـای 
بنیادیـن متفکـر سیاسـی اسـت و داللت هـای بنیادیـن خـود در بطـن میـراث فکـری و فرهنگـی معینـی 
کـه در  گذشـته، تفکـر سیاسـی در غـرب، بـا توجـه بـه تحـوالت چشـم گیری  گرفته انـد. طـی قـرن  شـکل 
حـوزۀ معرفت شناسـی صـورت پذیرفتـه، دچـار تحـول شـده اسـت. چرخش های چشـم گیر زبانـی، بینا 
انفسـی، هرمنوتیکـی، چنـد فرهنگـی و نیـز چالش هـای راجـع بـه چگونـه اندیشـیدن، از جملـه چالـش 
باعـث  به گونـه ای  یـک  هـر  سـاختارگرایانه«  »پسـا  و  »سـاختارگرایانه«  »بینامتنـی«،  زنـان«،  »حقـوق 
گزیستانسـیال(، حـق  بازنگـری در شـیوۀ اندیشـیدن شـده اند. اندیشـۀ انتقـادی، اصالـت زیسـتمان )ا
زنـان و واسـازی هـر یـک به گونـه ای در جهت گیری هـای نظـری و عملی اندیشـۀ سیاسـی مؤثـر بوده اند. 
توجـه  میان فرهنگـی  عرصـۀ  بـه  خـاص،  به طـور  سیاسـی  اندیشـۀ  در  و  کلـی  به طـور  دیگـر،  طـرف  از 
کـرده اسـت. ایـن رویکـرد می توانـد در مقومـات اندیشـه ورزی تأثیـر تعیین کننـده ای بگـذارد. خاصـی 
که مکاتب فکری متفاوت،  مطالعه روش مند اندیشه سیاسی در تاریخ بیانگر این واقعیت است 
کـه در داللت هـای تاریخـی _  وضعیتـی داللت هـای فکـری  _  بنیادیـن بـا دیگر  علی رغـم تفاوت هایـی 
مکاتـب دارد، همسـانی قابل توجهـی در داللت هـای راهبـردی بـا مکاتـب فکـری معیـن دیگـری دارد. 
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یعنـی تاریـخ اندیشـۀ سیاسـی به طـور همزمـان دربردارنـدۀ وحـدت و تفـاوت1 اسـت؛ و ایـن وحـدت و 
تفـاوت را می تـوان بـا تعبیـری داللتـی _  پارادایمـی نشـان داد. لـذا، می تـوان اندیشـه ها، آرا و مکاتبـی 
مؤلفـۀ  در  کـه  تفاوت هایـی  علی رغـم  شـده اند،  اندیشـیده  مختلـف  مکان هـای  و  زمان هـا  در  کـه  را 
کنـار هـم قـرار  »معرفتـی« و »وضعیتـی« بـا یکدیگـر دارنـد، بـه خاطـر شـباهت در وجـه راهبـردی آنهـا در 
و  قرابـت  راهبـردی  در وجـه  کـه  را،  متفـاوت  آموزه هـای سیاسـی  و  آرا  یعنـی می تـوان مکاتـب،  داد. 
گفت تاریخ  »هم خانوادگـی« دارنـد، تحـت عنـوان یـک »پارادایم« یکسـان در آورد. در واقع، می تـوان 
اندیشـه سیاسـی دال بـر خصوصیـت پارادایمـی اندیشـه سیاسـی اسـت. بنابرایـن، روایـت پارادایمـی 

تالشـی در جهـت نوع شناسـی مکاتـب و آرای سیاسـی در تاریـخ اندیشـه سیاسـی اسـت.
در  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  قابل حصـول  سیاسـی  اندیشـۀ  پارادایمـی  تبییـن  از  آنچـه  همچنیـن، 
سـامان  اسـتقرار  و  اجتماعـی  معضـالت  حـل  بـرای  متفاوتـی  الگوهـای  یـخ،  تار مختلـِف  مقاطـع 
بنیادینـی  مفروضـات  دربردارنـدۀ  الگوهـا  ایـن  از  یـک  هـر  گرفته انـد.  شـکل  سیاسـی  مطلـوب 
از  عمومـی  مصلحـت  تحقـق  شـیوۀ  و  قـدرت  پرسـش  بـه  معینـی  پاسـخ های  متضمـن  کـه  بوده انـد 
معینـی  معیاری هـای  بـه  ابتنـاء  بـا  اقتصـادی  اجتماعـی  مناسـبات  بـه  نظـری  طریـق سامان بخشـی 
یـخ  کل تار بوده انـد. بـه ایـن معنـی، بـا توجـه بـه مؤلفه هـای دخیـل در اندیشـۀ سیاسـی، می تـوان در 
کلیتـی فراتـر از مفهـوم، متفکـر، مکتـب و زمانـه  کـه  اندیشـۀ سیاسـی شـاهد وجـود پارادایم هایـی بـود 
کـردن  را تشـکیل می دهنـد و دارای مختصـات معیـن و متمایـز از دیگـر پارادایم هـا هسـتند. بـا معیـن 
انـواع اندیشـۀ سیاسـی بـر اسـاس تضمنـات هنجـاری _ عملـی آنهـا، می تـوان تأثیـر بالفعـل و بالقـوۀ 
آنهـا را بـر عالـم واقـع و نیـز سـهم آنهـا را در پـردازش اندیشـۀ سیاسـی بـرای پاسـخ گویی بـه معضـالت 

توضیـح داد. عینـی 
نیـز  دیگـر  رشـته های  در  می تـوان  را  نخسـت  داللـت  دو  سیاسـی،  اندیشـه  داللـت  پنـج  میـان  از 
دیـد. بـرای مثـال، داللـت وضعیتـی در جامعه شناسـی، انسان شناسـی در داللـت بنیادیـن در مکاتـب 
گسـتره آنها در  گر چه عمق و  فلسـفی، داللت های هنجاری و راهبردی خاص علم سیاسـت هسـتند، ا
انواع اندیشـه سیاسـی، یعنی فلسـفه سیاسـی، ایدئولوژی سیاسـی، الهیات سیاسـی، ادبیات سیاسـی، 
متفـاوت اسـت. از طـرف دیگـر تاریخ نـگاری پارادایمـی می توانـد روایتـی ایضاحگر بـر مقومات نظری 

اندیشـه سیاسـی باشد. 
»عرصـه   در  صـالح«  و  »خیـر  بـه  میان رشـته ای  معرفتـی  را  سیاسـی«  »اندیشـه  می تـوان  بنابرایـن، 
بـه عبـارت دیگـر، موضـوع  کـرد.  کـه همـان عرصـه مناسـبات اجتماعـی اسـت، محسـوب  عمومـی« 
که بـه آرای متفکران  اندیشـه سیاسـی »بهتریـن وضـع عمومـی« اسـت. بـه ایـن معنا »اندیشـه سیاسـی«، 

1. Identity / Difference
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که وجه مشـخصۀ آن هنجاری بودن اسـت؛ یعنی اندیشـه  سیاسـی اطالق می شـود، اندیشـه ای اسـت 
ک  کـه بـا داللت هـای هنجـاری خـود برای مناسـبات مطلـوب اجتماعی معیـار و مال یـا معرفتـی اسـت 
کـه بهتـر اسـت در عالـم واقـع مسـتقر شـود« ترسـیم می کنـد.  می دهـد، »وضعیتـی مطلـوب« یـا »آنچـه را 

کـه سـرآغازهای دانـش سیاسـی بـر آن متکـی بـود.  البتـه ایـن همـان چیـزی اسـت 
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Abstract
Political thought is the kind of  thinking which is formulated in different 
disciplines; political philosophy, political ideology, political theology, and 
political literature are some of  its important examples. Although in the 
course of  history political science was transformed to the “science of 
power”, once again it has returned to its origins for articulating ways to 
achieve “good life” and “political thinking”. Considering this epistemic 
turn to ethics and the normative turn in the study of  development and 
economics, benefiting from the practical implications of  political thought 
seems to be a historical necessity. In the present article, first we discuss the 
main analyses and theories concerning the nature of  political thought, and 
then a paradigmatic-implicative narrative is presented as an alternative for 
the interdisciplinary explanation of  political thought.
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