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سْشًفکش کیست ْ سْشًفکشی کذان است؟ پشسش
وّىی ویتاشذ کُ پاسخ شایستُ تشُ ني وسشتمضن
تشس سی ٌ سثت ا یً ْاژَ تا و مٓالت و ّه ْ کال ٌی،
ٌظیش «سٍت»« ،دیًداسی»« ،سیاست» ْ «اطالحگشی
اجتىاػی» است .سْشًفکش اص ني جّت کشُ طشثغۀ
فشٍِگی داسد ْ وشغمۀ اْ اٌذیشُْسصی ْ تفکشش
ا ستٌ ،اگضیش تا ومٓ لۀ وزِة ْ سٍت تُ وٍض لۀ
فشٍِگ جٓاوغ تششی وشتثظ است
ِ
شالٓدَِای اطمی
ْ اص ني جا کُ ٌمذ ْضغ وٓجشٓد ْ سیششُیشاتی
ٌاتساواٌیِا ْ ِذایت جاوؼُ تشُ سشىت ْضشؼیت
وغمٓبتش ،سٓیۀ دیگششی اص واِیشت سْششًفکششی
ا ست؛ اْ سا تُ سىت سیا ست ْ ػ ىل اجت ىاػی ْ
اطالحگشی ویخٓاٌذ.
گش چُ اتّان دس تشسیه ٌسثت ویاي سْشًفکشی
تا و مٓالت کالي فٓق ،یگا ٌُ ػا ول ػذن ْ ضٓح
وؼٍایی سْشًفکشی ٌیست ،اوشا یکشی اص ػٓاوشل
اطمی اتّان وؼٍایی ني است.
تشای ٌىٓ ٌُ ،گشْ ِی ،گس ست اص سٍت ْ وزِة ْ
لشاس گشفتً دس وٓلؼ یت ٌ مذ وزِة ْ سٍت سا
پی ششط سْشًفکشی ویداٌٍذ ْ اساسشا ْسْد دس
نستاٌۀ تفکش ْ نصاد اٌذیشی ْ سْششًفکششی سا
فائك نوشذي ْ سِشایی سْششًفکشش اص سشیغشَ ْ
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حاکىیتِ سٍت تفسشیش وشیکٍٍشذ .اص ٌگشاَ ایشً
گشَْ ،سْشًفکشی تا دیًداسی جىشغ ٌىشیششٓد ْ
«سْشًفکش دیٍی» ِه چشٓي «سْششًفکششی سشٍتی»
تشکی ثی ٌا ساصگاس ْ خٓد وت ٍالض ا ست .اص سٓی
دیگش ،گشِْی ،جشِٓش سْششًفکششی سا دس ػشذن
تؼّذ ْ سِایی اص لیذ وزِة لمىذاد ٌىیکٍٍشذ؛
ّوشات
سٍتسشتیضی سا اص ومٓ
ِه چٍاي کُ
سْشًفکشی ٌىیداٌٍذ؛ تمکُ سْششًفکششی سا تشا
پششاالی سششٍت ْ تاصاٌذیشششی دیٍششی ْ ٌششٓگشایی
دیٍی ،لشیً ْ ِىشاَ ویخٓاٍِذ.
دس ا یً جا ت ٍای ني ٌی ست کُ تُ تف ظیل دس
ایً وٓسد ْ ٌضاعِایی اص ایً لثیل ،سخً گفتُ
شٓد ،تمکشُ ِشذ  ،ني اسشت کشُ چٍشذ کمىشُای
پشسش -
دستاس ٌسثت سْشًفکشی ْ سیاست ْ
ِای وّىی کُ تحث دس ایً ٌسثت سا احاعُ کشدَ
است گفتُ شٓد .تظٓس اْلیُ ني است کُ سْششً-
فکش ،چّشَای فشٍِگشی اسشت ْ اطشالح ْ تششویه
شای
شا ْ اسص ِش
شاالی تاْسِش
شٓوی ْ پش
شگ ػىش
فشٍِش
اجتىاػی اص کژیِا ْ خشافاتِ ،ىت اطمی اْست؛
اص ایششًسْ نغشششتگی سْشششًفکششش تششا سیاسششت ْ
دسنویختً سسالت سْشًفکشی تا سیاسشتْسصی تشُ
ػمیه واٌذي تال سْشًفکشاٌُ ویاٌجاوذ.
ایً تحمیل ،ومشْي تُ طحت است؛ اگش سْشًفکش
تُ جای «سْشًفکشی سیاسشی» تشا سیاسشتْسصی ْ
سیاسیکاسی نویختُ شٓد عثؼا پینوذ گشَ خٓسدي
یک سْشً فکش تا ػىل سیاسی ْ تذل ششذي ْی تشُ
ف ؼال سیا سی ا یً ا ست کُ تا فشاص ْ فشْد
ا وٓاج ْ جشیا ٌات سیا سی ،داو ٍُ ْ ػ ىك ٌ فٓر
فشٍِ گی ْی د ستخٓ ضؼف ْ شذت خٓا ِذ شذ ْ چُ
ت سا دس وٓاسدی صوی ٍُ پزیش اف کاس ْ نسای ْی
تُ ک می اص د ست خٓا ِذ س فت .ا وا تُ گ ىاي
ٌگاسٌذَ ،ویذاي اٌذیششُْسصی سیاسشی ْ تموشل
سْشًفکشاٌُ دس تاب سیاست ،یک ضشْست اجتىاػی
ْ فشٍِگی است .اطالحگشی سْشًفکشاٌُ دس لمىشْ
فشِ ٍگ سیا سی جاو ؼُ ٌُ تٍ ّا تا طثغۀ فشٍِ گی
سْشًفکش تضاد ٌشذاسد ،تمکشُ گشان ٌّشادي دس

سْشًفکشی ْ سیاست

و سیش ا ػتالی فشٍِ گی جاو ؼُ ا ست .پش س و ّه ني
است کُ ششاخض ْ وؼیشاس سْششًفکششی دس حشٓص
سیاست ْ ٌظشیشُپششداصی سیاسشی چیسشت؟ پاسشخ
کمیشُ ای تُ ایً پشس ني است کُ چٓي ٌمذ سٍت
ْ گسست اص سٍت سایج ،ششاخض ػشان سْششًفکششی
است؛ پس دس حٓص اٌذیشُْسصی سیاسی ،سْشًفکش
ک سی ا ست کُ وشص ِای تف کش سیا سیِ ٌ شمت گشف تُ
اص تاْسِا ْ اسص ِای سٍتی ْ وزِثی جاوؼُ سا
ویشکٍذ ْ دس فضای ایً ٌگش اٌتمشادی ،افمشی
ٌٓ دس ػشطُ وثاحث سیاسی وشیگششایذ .یکشی اص
لٓاصن ایً پاسخ ني است کُ سْششًفکشش سیاسشی
ِشگض ٌىیتٓاٌذ دس چّشاسچٓب تشاْس داششتِشای
وزِثی ْ یا تا تؼّذ تُ اسص ِای دیٍی ،تٓلیذ
اٌذی شُ ک ٍذ ْ ف ضای تف کش ا سالوی و جالی تشای
سْشًفکشی سیاسی تالی ٌىیگزاسد.
تُ ٌظش ویسسذ کُ اگش سْشًفکشی سا تا شاخض-
دی وٍ ظفاٌۀ ْ ضغ وٓ جٓد»،
ِایی ٌظ یش «ٌ ماّ
ّ یت ف کشی»« ،خاللیّت ْ پٓ یایی»« ،خٓدن گاِی
«حش
تٓدي تُ ٌیاص ِای جاو ؼُ» ْ
ػ ظشی»« ،وؼ غٓ
«ٌٓپشداصی ْ گششٓدي افشكِشای تشاصَ» تؼشیشف
ٌىاییه ،سْشًفکشی دس حٓص فکشی سیاسی اسالوی
ٌُ تٍّا وىکً است ،تمکُ یک ضشْست است.
کساٌی کُ سْشًفکشی سا دس تسمیه ْ دلذادگی
تُ ا طٓل ْ و ثاٌی وذسٌی سه ْ پزیش ػمالٌ یت
سکٓالس ْ دس نْی ختً تا ِش چُ سی شُ دس سٍت
داسد ،تؼشیف ویکٍٍذ دس تفسیشی ایذئٓلٓژیک ْ
جضنگشایاٌُ اص سْشًفکششی ني سا تشُ دیگششاي
تحىیل ویکٍٍذ .ایً دسست است کُ وذسي شذي تا
سِایی اص سٍت ،ویسّش است ،اوا سْشًفکشش ششذي
ّة تش
وشاد تا وذسي شذي ٌی ست .اص ل ضا ت ظم
ا طٓل ْ و ثاٌی وذسٌی سه ْ ت ستً دسب ٌ مذ ْ
سٍج چّاسچٓب وؼشفتی ،اسصشی ْ اٌسايششٍاختی
دْساي وذسي ،دس تضاد تشا جشِٓش سْششًفکششی
است؛ پس کساٌی کُ سکُ سْششًفکششی دس تشاسیخ
ا یشاي سا تٍ ّا تُ ٌان وذسي اٌذی شاي ْ دل
سپشدگاي ػمالٌ یت سکٓالس گز شتُ ْ حال ا یً وشص
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ْ تٓن ،ضشب ویکٍٍذ ْ اص سْششًفکشش خٓاٌشذي
دیًداساي سْشًاٌذی ِ وٍتمشذ وذسٌیسشه ْ غششب
تاْسی اتشا وشیْسصٌشذ ،جشضنگشایاٌشُ پشزیش
چ ّاسچٓب ف کشی غشب ْ دٌ یای وذسي سا پی ششط
سْشًفکشی ویداٌٍذ.
اگش ایً ٌکتُ سا تپشزیشیه کشُ فمسشفُِشای
سیا سی گٓ ٌاگٓي دس ت سیاسی اص وٓاسد ،تم ول
سیا سی دس ٌ ظه سیا سی اجت ىاػی وغ مٓب وتٍا سة
تا الت ضائات فشٍِ گی ْ فشِ ٍگ سیا سی جٓا وغ
خاص تٓدَ است ْ تشای گشٓدي گشَ فشْ تستۀ ني
جٓاوغ ،وتٍاسة تا اسص ِا ْ تاْسِای پزیشفتُ
شذ نٌاي سله خشٓسدَ اسشت؛ تششای سْششًفکشش
سیا سی و سمىاي ا یً و جال فشاِه ا ست کُ دس
چّاسچٓبِای التضائات فشٍِگی جاوؼُ خٓد ْ تا
تک یُ تش ػٍا طش اسص شی ْ ا طٓل ٌاب سٍت خٓی
تُ تم ول دس ٌ ظه سیا سی وغ مٓب ت پشداصد ْ
ّت ْ صوايشٍاسشی ْ
یت فکشی ْ خاللی
ٌٓنْسی ْ حشّ
ػ ظشی تٓدي خٓد سا دس لا لة غٍاتخ شی ف کش
سیا سی ا سالوی تشْص ْ ظ ّٓس د ِذِ .ه چ ٍاي کُ
سکٓد ْ جىٓد تش فکش سیاسی سٍتی ،نفت سْششً-
فکشی سیاسی است؛ شیفتگی تممیذْاس اص اٌذیشُ -
ِای سیاسی ْاسداتی ٌیض دس تضاد تا سْشًفکشی
سیاسی است.
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