
ایدئولوژیک بودن دین
25/01/1393تاریخ تأیید: 10/06/1392تاریخ دریافت: 

*علي____________________________________________________________

).45م، ص1978نامد (پل ریکور، همواره ناپلئونی در ماست که دیگران را ایدئولوگ می

چکیده
اي بـس  قههاي آن، سـاب اسمِ ایدئولوژي و اذعان به آن، متأخر است؛ ولی مسماي ایدئولوژي و بدیل

آن را بیش از هر چیز باید در میل انسـان بـه فـراروي از وضـع     مدنیت دارد. ریشۀبلند، شاید به اندازة
ـیچ پایـانی بـر ایـدئولوژي بـه          طبیعی خود جست. بر همین اساس، این مقاله معتقـد اسـت کـه اوالً ه

ن، بلکه تنهـا صـورت ممکـن    تنها ممکمعناي عام آن متصور نیست و ثانیاً ایدئولوژیک بودنِ دین نه
ـتلزم اثبـات اجتنـاب          ناپـذیري ایـدئولوژي و   و مطلـوبِ آن اسـت. بررسـی صـدق ایـن دو مـدعا مس

هـاي مفهـومی و   دادنِ سنخیت میان دین و ایدئولوژي است. مـا ایـن دو مفـروض را بـا کـاوش     نشان
ولوژي و ایـدئولوژیک  پایـانی ایـدئ  ایم و درنهایت بـر بـی  تأمل در اقتضائات منطقی آنها احراز کرده

ایم.بودن دین صحه گذارده

بخشیدین، ایدئولوژي، وضع طبیعی، فراروي، معناسازي، سامانواژگان کلیدي:

.دانشگاه تربیت مدرسشناسی عهگروه جاماستادیار*
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ان مسئلهیب
بـه نـام   یده و مفهـوم یـ ش، بـا پد یپـ سـده  خ جوامع تـا دو  یشه و تاریخ اندیشک تاریب

کا و فرانسه در یس، آمریانگلونیانقالبین اصطالح را حتیاست. اآشنا نبوده ایدئولوژي
، شـدند در عالَم یشگرفیاجتماعی ـ  اسیکه موجب تحوالت سهاي هفده و هجده سده

يریـ گمؤثر در شـکل یاجتماعي ـ  فکرهايانیک از جریچیهياند و از سوشناختهینم
در حـوزة مباحـث   »دال«ن یـ و رواج ايریکـارگ به1.کار نرفته استنیز بهد یدوران جد

خچۀ مشخص و سرگذشـت  یآن، تار»مدلولِ«افتن به وجود یی و اذعانو اجتماعیاسیس
ر یـ اخسـده  دو یکـ یدر بداعت و اقتصـارِ عمـر آن بـه    یدارد و کمتر کسینسبتاً روشن

و ییتنهـا در شناسـا  يدئولوژیـ رسـد کـه ا  ین وصف به نظر مـ یبا ا2.د کرده استیترد
و دارديتـر یطوالنپیشینۀ و کارکردها، ث مشخصاتید است و از حیاش جديگذارنام

د بتـوان  ی، شـا شـود آن نظـر  ياسـم، بـه مسـما   يجااگر به مضمون آن توجه شود و به
ـ امـدعاي مـا در  آن سراغ داد.يت برایبه اندازة مدناي پیشینه يهـا بـاره، نـه بـر داده   نی

یئات زنـدگ انسان و اقتضـا يوجوديهاتیکه بر قابلیشناسات باستانیا کشفییخیتار
ـ توان مؤیحال که مینعی استوار است. درجمع یخیآن در سرگذشـت تـار  يبـرا یداتی

هـا و مشخصـات   ن مقاله با نظر بـه مؤلفـه  یما آن را در ا،دست آوردز بهیجوامع کهن ن
بشـر  یو اجتمـاع يفـرد یآن در زنـدگ ين کـارکرد و کاربردهـا  یو همچنـ يدئولوژیا
ن، نشان یمشخص در دطوربهنش و یشیپيهالیآن را در بدم کرد و رد یخواهیابیشهیر

م داد. یخواه
انسـان مسـتلزم  یافتنش بـه زنـدگ  یـ ن قالب و راهیتردر سادهيدئولوژیاي ریگشکل

مهم و مکمل بوده است:یبرداشتنِ دو گام معرفت
1 3قابلِ آنها؛یافتن به نیاز و رابطۀ متو اذعان»عمل«و»نظر«. انفکاك تدریجی میان دو ساحت

انیـ مه نِ رابطـ حـال قائـل بـود   نیعـ و درکیـ تفکیعنـ ین فـرض،  یهمـ . پذیرفتن 2
4.»ارزش«و » دانش«

بوده يدئولوژیدانش/ ارزش، ان دو انفکاك در ساحات نظر/ عمل ویایعیمولود طب
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اتش ادامـه خواهـد   یـ هم که منطقاً نقض و عمالً بالموضوع نشود، بـه ح یاست و تا وقت
بـه  چنـدان هـم   ،ر کنـد یک تعبیدئولوژیوانِ ایاز انسان به حین اساس اگر کسیداد.بر هم

ـ نه و عوامل مـؤثر بـر ظهـور ا   ینرفته؛ چراکه زمهراهیب ات یـ هـا از انسـان و ح  يدئولوژی
ـ یآن، بـ يهـا لیو بـد يدئولوژیرند. پس ایناپذجدایییانسان مولـود  آنکـه  ش ازیش و پ
ـ  یط و افکار و دورانیشرا مولـود و همـزاد   ،باشـند اسـت یسعـالَمِ ه خاص و منحصـر ب

ـ اهمچنین 5اند.بودههاعرصهیخاص و مرتبط با تماميهاتیبا قابليموجود يدئولوژی
همـان  ،و ارادهیبوده اسـت. آگـاه  ي انسان به فرارویشگیو همیل درونیمحصول تما

و موجـب  زده ش دامـن  یخـو یعـ یاز وضـع طب يل انسان به فرارویاند که به ميعناصر
ين مطالبه و کشـش فطـر  ی. ااندشدهیآرمانيهاها و آموزهوعدهيسوافتن او بهیسوق

ن و تـا  یحال متجانس گرفته که از اسطوره تا دنیمتفاوت و درعییهادر هر دوره، پاسخ
م یک جنس بشمارین مقوالت را از یااینکه شود.یفرهنگ را شامل میو حتيدئولوژیا

م، تابع مسـئله  یز و تفارق آنها انگشت گذاریا بر تمایم یتشابه آنها مصر باشو بر تناظر و 
از یکیتوان جانب ین آن نمییم و تعیاست و بدون ترسیک بررسید ما در یو نقطۀ تأک

باره صادر کرد. نیادریم قاطعکن دو مدعا را گرفت و حیا
ن است و به منظور دفـاع  یدودنِک بیدئولوژین مقاله بر اید ایاز آنجا که مسئله و تأک

ن و یـ خواهـد رفـت کـه د   یمشـترک يهـا هیـ طبعاً بـه سـراغ ما  ؛استشده ف یاز آن تأل
ـ  هی کـرد کـه از خـود متجلـ   یو آثـار مشـابه  کرده ه یاز آن تغذيدئولوژیا آنکـه  یانـد؛ ب

ن مقالیما در اییاروی. روکندتر انکار یلیسۀ تفصیک مقایان آن دو را در یميهاتفاوت
ک یـ را يدئولوژیـ است که تـالش دارد ا يکردی، بلکه با رویمفهومينظرهانه با دقت
ن بهانـه از هـر   ین را بـه همـ  یو دکند یعقبه و مستأجل معرفیخاص، بیِخیعارضۀ تار

م ینجـا بـه دفـاع از آن خـواه    یکـه در ا هایی . پـس مـدعا  ی کنـد ک، تهـ یدئولوژیعنصر ا
قرار است:نیپرداخت، بد

.ستیآن متصور ني مانند هادهیعام و پديبه معنايدئولوژیبر ایانیچ پایه. 1
تنها ممکن، بلکه تنها صورت ممکن و مطلوبِ آن است.ن نهیک بودنِ دیدئولوژیا. 2

اً یـ و ثاني دئولوژیـ ايریناپـذ ن دو مدعا اوالً مستلزم اثبـات اجتنـاب  یصدق ای بررس
ـ ااسـت. ي دئولوژین و ایان دیت میدادن سنخنشان تـوان از  یمـ هـم  ن دو مفـروض را  ی
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احـراز کـرد و هـم بـا     يدئولوژیـ ن و ایـ دات محقَّقِیدر تجربیدانیميهایق بررسیطر
ین مقالـه البتـه دومـ   یر ما در ایآنها. مسیِ و تأمل در اقتضائات منطقیمفهوميهاشکاو

يهـا تیـ کـه بـه عنـوان موقع   يهـا و ادوار تـر عرصـه  قیـ عمیو بررسـ ی نیاست. بـازب 
کـه  ی انیـ خ ادیو تـار ياآموزهقیدقین بازخوانیاند و همچنشدهیک معرفیدئولوژیرایغ

سپرد.يگرید به مجال دیشوند را بایک شناخته میدئولوژیرایغانِیبه عنوان اد

يدئولوژیايریناپذاجتناب
ـ انسان و حيآن برايهالیو بديدئولوژیا ـ ، یات انسـان ی و ریناپـذ ک مقولـۀ اجتنـاب  ی

دارد. انکـار مطلـق   یدر وجـود انسـان  ییهـا نـه یها و زمهیاست؛ چرا که مامی، قدبالطبع
)Behavioristsی (انیــ، تنهــا از رفتارگرایات انســانیــو ضــرورت آن در حيدئولوژیــا

داننـد.  یمـ یمبادرت به عمـل را کـالً منتفـ   يبرايعقبۀ نظرد که وجود هرگونهیآیبرم
ــل ــگراعم ــو فا)Pragmatists(انی ــراگدهی ــا  )Utilitarianists(انی ــت ب را در مخالف

ر یـ ان اخیجرمخالفتيان قرار داد. مبنایدوم و پس از رفتارگراد در طبقۀ یبايدئولوژیا
شـانه اسـت و در   یاندو مصلحت)Prescriptiveي (اهی، بلکه توصينه نظريدئولوژیبا ا
توان در رتبـۀ سـوم از   یرا متو شه دارد. مارکس و پاریات ریشناسانۀ آن نظراد منفعتیبن
، وجود يدئولوژیایدر برابر و تَبعیکرد منفیرغم داشتن روبهچرا که ث قرار داد؛ین حیا

تـوان از انگـارة   یب مـ ین ترتین شمار و به همیدر هم6.کنندیو ضرورت آن را انکار نم
نِ امـور  اد کرد که با امر مطلق و مطلق کرد)یPost modern paradigmپساتجددگرایانه (

7.نـد ادار نـاهمراه هیـ داعيهايدئولوژیان و این رو با ادیاند و به همبه مخالفت برخاسته

افت مطلـق  یک رهیل شدن به ی، خود استعداد تبديزیگرن مطلقیهماینکه نظر ازصرف
وسته است.  یسم به وقوع پیبرالیسم و لیکه در مدرنک را دارد؛ چنانیدئولوژیو ا

یز و منافع و مناسـبات طبقـات  یۀ غرایرا بر پايدئولوژیکه ادیشمندانی انآن دسته از 
ابـراز  يدئولوژیـ ايریناپـذ را بـر ضـرورت و اجتنـاب   يدیـ همـان تأک 8،اندل کردهیتحل

اره با انسان بوده وهميدئولوژیآنان معتقدند که ا؛ انددهکران ادعا یگرااند که ارزشداشته
یهمواره با انسان بوده است و با انسان بـاق ،منافعيزة جستجویو خواهد بود؛ چون غر

ک یـ رو همزاد انسان اسـت کـه   ي ازآندئولوژی، ایانگرابه نظر ارزشولی 9.خواهد ماند
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رسـد کـه اوالً   یابد و به تحقق مـی پدیدة منحصراً انسانی است و زمانی موضوعیت می
ز سطح مطالبات غریزي و تصمیم و عمل خویش قرار دهد و ثانیاً اانسان، فکر را پایۀ

تر شود. دکتـر  جستجوي منافع فردي فراتر رود و به مشخصات انسانی خویش نزدیک
زه، مجموعـه  یـ غر«گویـد:  شریعتی در دفاع از همین تعبیر از ایدئولوژي است که مـی 

يد، بقـا یـ ز رشد، تکامـل، تول یی است که رفتار موجود زنده را و نیهان و کششیقوان
ها بـه  نهین زمیبخشی از ا،کند. اما در انسانن مییی زندگی او را تأمطورکلنوعی و به

رسـد ان مییزه به پاین در آنجا که غریبنابراوي واگذار شده است.ةخودآگاهی و اراد
تو تعبیر پار10.)92، ص1386، (شریعتی» شوددئولوژي آغاز مییاـت انسانیبراي هداـ

او برخالف طبقـات اول و دوم کـه هـیچ    ؛فاوت استا تعابیر فوق متباز این مسئله قدری
کنند؛ پـاي هـر دو عامـل، یعنـی غریـزه و      عرض اندام ایدئولوژي بازنمیرا برايجایی

بـه میـان   )Derivations(و مشتقات)Residues(ایدئولوژي را البته با عناوین رسوبات
محـرك اصـلی   «گویـد:  تـو در توضـیح و تبیـین رفتـار غیرمنطقـی مـی      آورده است. پار

اما انسان بـراي تکـریم فعـل خـویش، آن را بـا زیرکـی بـه        رفتارهاي انسانی، غرایزند؛
485-453، ص1370،(آرونکند میدهد، منتسب افکاري که بعداً در توجیه آن ارائه می

مارکس نیز به وجود و بلکه ضـرورت ایـدئولوژي در   11.)519ـ 513، ص1370،کوزر/
داند و در برخی تعـابیر  حال آن را یک پدیدة ساختاري میرده؛ درعینککنار منافع اذعان 

از آن به تدبیرِ هوشیارانۀ طبقات فرادست اجتماعی به منظور تثبیت موقعیـت خـویش و   
12.یاد کرده استحفظ وضع موجود

اي در یافتـۀ آن، از همـان مایـه   گفته شد که ایدئولوژي در معناي خاص و کمـال 
جـاگیر  جوامع،»سنّت«را شکل داده و در »فرهنگ«کند که میزندگی انسان تغذیه 

و در این »دین«ِ نیز به شکلو گاهی»اسطوره«و ماندگار شده است و گاه در قالب 
هاي سیاسی و اجتماعی خود را متجلی کـرده اسـت. عناصـر    »مرام«اواخر در قالب 
است که خود را در در انسان»طلب«و »آگاهی«مایۀ مشترك، همان اصلی این جان

هـاي  هاي جـاري در حیـات انسـانی نمایـان کـرده و بـه صـورت       نگرش و گرایش
اند. گوناگون تبلور یافته

ـ ، آن را همچـون  يدئولوژیر از ایهات و تعابیل تشبین قبیم با ایقصد ندار ک مقولـۀ  ی
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ـ م،ادهجاافتییزات معنایا تماکنیم یر طیسمیساحات زندگیر، بر تمامیشامل و فراگ ان ی
يات نظـر یـ در ادبیمتفـاوت يهاو کاربردییمعنايهامقوالت مذکور را که واجد داللت

بلکـه در  ؛مییفـزا یبـاره ب نیـ موجـود درا یمفهوميهایم و بر آشفتگیزیهستند، برهم بر
ی، وجهیم که اوالً جملگید بر منشأ و آبشخور مشترك، نشان دهیم تا ضمن تأکایتالش
د و یتا با تمهياند و نه قسرداشتهيو ضروریعیطبياً بروز و ظهوریثاندارند و یانسان

گونـاگونی  الت ات و تبـد یـ ل کرد. آنها ممکن است که تجلیط بتوان آنها را زایر شراییتغ
یاز زنـدگ ولـی  ند؛ یی شـو ط و افکار، دچار فراز و فرودهـا یر شراییتغدر پی رند و یبپذ

رون نخواهند رفت.  یبیانسان
يدئولوژیـ ز دنبال خواهد شد، این نید و پس از این فراز از بحث بر آن تأکیتا اآنچه 

ياست که قادر است از مدعايدئولوژین معنا از ایآن است. همیقیعام و حقيبه معنا
از شـروط  یکـ ی. پس کندن، دفاع یک بودن دیدئولوژیو ايدئولوژیایانیپایما دربارة ب

ی از خـاطرات ي دئولوژیایِمفهومیاست و وارهانیذهنش یشبرد بحث، پاالیدر پیاساس
بـه  يدئولوژیـ هـا در اذهـان وجـود دارد. ا   يدئولوژیـ ایدانیدو قرن تجربۀ مکه ازاست 

ـ از افته،یت یشده و موضوعییر شناسایدو قرن اخـ یکیکه در یخاصيمعنا سـو  کی
گسـترشِ  ،گـر یديسـو از اسـت و  ی شدن زندگدهیچیاز تکثر و پیناش،زیش از هرچیب

از جوامـع و در  یکه در برخـ يدبارانسان است و البته ایمفهوميمعرفت و بسط فضا
ت یسـنخ ید وجود نـوع یر مؤیاخد آمده است. نکتۀین پدیددربارة از اقشار یان برخیم
.یافتنمیت یموضوعی نیز نیاست؛ وگرنه ابدال و جانشيدئولوژین و ایان دیم

يئولوژدین و ایان دیت میسنخ
اسـت کـه هرکـدام    ی ان مقوالتیت و تجانس مین مقال، وجود سنخیگر ما در ایديمدعا

يانـد. ادعـا  ر قرار دادهیتحت تأثگوناگون را در ادوار یانسانیاز زندگیمهميهابخش
رند و بـه یقرار گیکدیگر ل یتوانند بدیآن است که مايده به معنیان چند پدیت میسنخ

و» اسـطوره «ان یتوان میرا میان مقوالت انسانین وجوه شَبه میشترینند. بیهم بنشيجا
يهم، چون بسـتر ظهـور و بقـا   »سنّت«و» فرهنگ«مشاهده کرد. »ایدئولوژي«و» دین«
شـتر  یبولـی  با آنها دارند؛ ییهاالبته مشابهتاند،بودههاي گوناگون دورهن مقوالت در یا
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ن و یـ واقع حامل و ناقـلِ اسـطوره و د  ت درسنّند تا مظروف. فرهنگ و ااز جنس ظرف
شـتر در  ی. بـا تأمـل ب  هسـتند ک جامعـه  یيمتماديهاان مردمان و نسلیدر ميدئولوژیا

و ین ادعا کرد که آن، تجلیتوان چنیميدئولوژین و ایسۀ آن با دیو مقااسطورهاطراف
، يااسطورههاي رهدودر یآن حتیِ ندارد و قالبِ حلول و تجلیمیظهور مستقل و مستق

ز مشـاهده  یـ ها نيدئولوژیدر ایتوان حتیرا ماز اسطورهیاند. جلوه و صورتان بودهیاد
تر آن اسـت کـه بحـث    پس صائب13.استیافته و تداوم د شدهیبازتوليکرد که به نحو

کـه در  ياهمان دو مقوله؛میل دهیتقليدئولوژین و ایمقاله را به ديت مورد ادعایسنخ
ـ یفکران دو روشنی میان دانشمندان ان آنها، مجادالت فراوانیا تعارض میاثبات تشابه  ین

14.ر درگرفته استیدر چند دهۀ اخ

تـوان  ین، بهتر میآن با دیضمنسۀیو مقايدئولوژیايو کارکردیمفهوميبا واکاو
يدئولوژیـ ل این منظور به تحلیان آن دو را احراز کرد. ما بدیت ادعاشده میتناظر و سنخ

م کرد.یمبادرت خواه»هاکاربرد«و» هاکارکرد«،»هامعرِّف«،»هامؤلفه«از چهار جنبۀ 
ـ ايهاابعاد و مؤلفه ک را یدئولوژیـ دة ایـ ک پدیـ ن جلـوه از  یتـر طیبسـ : يدئولوژی

کنـد و  یک مـ یرا تحریآدم»ارادة«، »احساس«به مدد »ذهن«افت که یییدر جاتوان یم
ر، هـم مرکـب بـودنِ    یـ ن تعبیا15کند.میآماده »العملی خاصعمل یا عکس«ي او را برا

دهـد.  ینشـان مـ  ، شـود یر مـ یـ که بـا آن درگ ی را از وجود آدميو هم ابعاديدئولوژیا
بیـ و ترکیعاطفـ یواجد بار ذهنيهاتیاز فعالیآن است که تنها برخهمچنین بیانگر 

ي؛ نه هر فکر و احساس و رفتارشوندمین مفهوم واقع یاست که مصداق ای از آنهخاص
ن، بـه  یـ ز هماننـد د ینيدئولوژیل است که از این دلید به همیزند. شایمکه از انسان سر

اند.اد کرده، یداردیبر آدميرات وجودیکه تأثيادهیا پدي یک امر وجودیمثابه 
ر است (بـودن  گذاشناسانه و ارزشقتیحقيهااز گزارهيازهی، آم»فکر ایدئولوژیک«
ـ ) کـه در  6، ص1380،نیالر/36، ص1378 ش منسـجم، گـرد هـم    یک دسـتگاه کمـاب  ی
، ص  1378،(بودنشوند میش را به جانبِ عمل رهنمون یرو خویو مخاطب و پاندآمده

گـر  یچه همچـون د ، اگر»عواطف جاري در ایدئولوژي«). 88ـ 87، ص1381،گلتونیا/ 
فراتـر از  یاند و معطـوف بـه مطالبـات   از نوع دگرخواهانهدارند؛ اما يعواطف، منشأ فرد

ده و متوجه بودن یهم با ابتنا بر عق»عمل ایدئولوژیک«. هستندو زودگذریمنافع شخص
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شود.میز یمتمایانسانيگر رفتارهایبه اهداف بلند، از د
ئل ن مسـا یتـر يادیـ ان بنیـ وند میپيان نظر و عمل، برقراریوند میبر پافزون گلتونیا
ویژگـی  ن یداند و اتفاقاً جلوة بارز ایميدئولوژیکارِ انیز را یزندگيبا امور عادیهست

يدئولوژیـ ان نظر و عمل است که ایوند مین پیافته است. او معتقد است همین یرا در د
).  92ـ 91،ص1381،گلتونیاست (اکرده کاذب یرا مستعد دچار شدن به آگاه

ن یا16.گرفتیکیعلم و دانشِ غلط، د با شبهیکاذب را نبایبه مثابه آگاهيدئولوژیا
ـ ا،بدل شـده اسـت  يدئولوژیف ایکرد غالب در تعریبرداشت که به رو را در يدئولوژی

زنـد کـه بـا    یاز آن دامـن مـ  یدهد و بـه انتظـارات  یتراز دانش قرار ممعارف و همشمار 
و شـه یريدر جسـتجو یبرخکه اینندارد.یهمخوانيدئولوژیايهاتیو قابلها ویژگی

لسـوفانِ  یگر فیو د»کنیب«و »دکارت«چون ی، به سراغ کسانيدئولوژیترِ ادوريهاعقبه
و کرده را در آن برجسته یکرد است که عنصر معرفتین رویاز همیناشاند،معرفت رفته

آن را در ، همـان اسـت کـه    يدئولوژیـ ر از این تعبیترقیدقکه ؛ درحالیانداصل قرار داده
کند و نـه بـه مثابـه جلـوه و     یف میگر تعریديسو و کنش در سوکینش از یوند با بیپ

ابتنـا  یاز آگـاه یبـر نـوع  ي دئولوژیر، این تعبیک از آنها. بنا بر ایاز هر یصورت خاص
پـردازد و بـه اَعمـال    یاز اوضاع مـ یابیخاص، به ارزیل به اهدافینيدارد که در راستا

از جـنس  يزیـ را چيدئولوژیـ کـه ا يریزند. پس در مقابـل تعـاب  ین مز دامینیمشخص
یرف، بلکه مبتنـ صیاد کرد که آن را نه آگاهي یریتوان از تعبیم،کنندیمیمعرفیآگاه
ک دسـتگاه  ي در جایگـاه یـ  دئولوژی. اانجامدمیدانند که به عمل یمینوع از آگاهآن بر 

ر یـ رد، تعبیـ گیمـ را در بـر یعملـ يهـا یآگاهتايادیبنيهایجامع که از آگاهیمعرفت
بخشد.  یگفته بدان مشیر پیفراتر از دو تعباي گسترهاست که یسوم

ـ یبو جهـان يدئولوژیان ایمیعتیشريزگذاریتما -16، صـص 1375، یعتی(شـر 17ین

در برابـر  یاز آن به حکمـت عملـ  يه مطهری) و تشب71ـ 70، ص1386/ همو، 28و17
تر کیگانۀ فوق نزدر سهی)، به برداشت دوم از تعاب64، ص1362ي،هر(مطيحکمت نظر

و عمل، از هر یه با آگاهیوند دوسوین داشتنِ پیرا در عيدئولوژیکه ایبرداشت18؛است
د یـ ز، تأکیک و تمـا یـ ن تفکیبر ايو استاد مطهریعتیح دکتر شری. تصرکندمیز یدو متما
که یکساندر مقابلِ) Act-oriented(به عمليدئولوژیبودنِ امعطوفاست براي دوباره
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آن اصرار دارند.)Speculativeي (بر نظرمند
دامـن زده  يدئولوژیابارة درياز آنچه به منازعات نظریتوان گفت بخشین میبنابرا

ز یـ نیاز اختالفـات مفهـوم  یبر سرِ آن است و بخشـ یاز اختالفات مفهومیاست، ناش
اسـت. در  يدئولوژیـ دهنـدة ا لینامتوازنِ عناصـر تشـک  يسازهک و برجستیاز تفکیناش
یوجـه معرفتـ  يسازد که در مقابل برجستهیگویسخن میلیگلتون از تماین راستا ایهم

، 1381،گلتـون یآن پرداخته است (ایو اجتماعیاسیسيهاز بر جنبهی، به ترکيدئولوژیا
و یرات اجتمـاع ییو تغیفع طبقاتاست، منایبا قدرت، سيدئولوژیایافتن). ارتباط34ص

است کـه  يو آثاریات اجتماعیدر حيدئولوژیل نقش ایف، به دلیگنجاندن آنها در تعر
ون یز، مـد یـ ش از هر چیها بيدئولوژین نقش و اثر را ایا؛گذاردیميق برجاین طریاز ا

ف، بـدان اشـاره شـد:    یـ ن در تعریـ ش از ایهستند کـه پـ  یهمان سه عنصر به هم مرتبط
ـ ی. ا»کنش«يبرایو آمادگ»ارزش«، »بینش« ک بسـتر  یـ همسـو شـوند و در   ین سه وقت

شـوند و در  یبالقوه بدل مـ یک قدرت اجتماعیبه نخست ند، در درجۀیآبه هم یجمع
بـه  ـدر سـر ياز اوضاع و اهداف و مقاصـد یابیارزیل داشتنِ نوعیبه دلدوم ـ مرحلۀ 

شـوند و موجبـات بـروز    یرت و منـافع وارد مـ  و به ساحت قدانجامند مییعملِ جمع
د بر صبغۀ ید توجه داشت که تأکیآورند. بایرا فراهم میاجتماعيهاییجومقابلهیبرخ

ـ  یتعاریدر برخيدئولوژیایِو اجتماعیاسیس مخالفـت بـا عناصـر    ايف، لزوماً بـه معن
از آثـار و  دهنـده، بلکـه   لیآنهـا نـه از عناصـر تشـک    ؛سـت یدهنـدة آن ن لیو تشکیاصل

ـ ارائهفیدر تعاريدئولوژیايهاهستند. معرِّفيدئولوژیايهانشانه ش از یشده از آن، ب
ـ . ااسـت گانۀ مذکورل و ارجاع به همان ابعاد سهیقابل تحوتمامی بهنها و یا از يدئولوژی
گـر  یديفرد اتکا دارد و از سوینش عمومیدهندة بشکلیاساسيهاسو بر معرفتکی

ـ م. فاصلۀشودي میعمل در ويبرایش آمادگیت اراده و افزایتقوموجب ان آن دو را ی
زنـد.  یوند میق نظر را به عمل پین طریکند و بدیافته پر میجهتهايشیعواطف و گرا

ن نقطـه بسـته   یاست، در هميدئولوژین رکن ایتریکه اصل»ارزش«به نام ينطفۀ عنصر
يهـا گـر وجـوه و جنبـه   ین معنـا کـه د  یت؛ بـد اسـ يدئولوژیـ شـود. ارزش، قلـب ا  یم
19.شوندیمیا بدان منتهیرند یگیاز آن سرچشمه مي، به نحويدئولوژیا

ــدئولوژي: معــرف ، »بخشــیاطــالق«، »گرایــیآرمــان«هــایی چــون ویژگــیهــاي ای
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هـا و  از نشـانه »بودن بـه قـدرت  معطوف «و »گراییجمع«، »انحصارطلبی«، »خواهیتمام«
الذکر یا ترکیبـاتی از آنهـا منـتج    یدئولوژي هستند و از همان اجزاي اصلی فوقهاي امعرف

ها مربوط هاي درگیرِ ایدئولوژيبیش از ایدئولوژي به موقعیت»گريتوجیه«شوند. ولی می
ها موضوعیت پیدا کند.شود که ممکن است براي هر نوع و مصداقی از ایدئولوژيمی

ـ ا دارد که دو تعبریکم فارق مهمح20ییگراآرمان را از هـم  يدئولوژیـ ر از ایر مغـا ی
ویژگـی  انـد، اساسـاً   م از آن کـرده یکه مارکس و مانهايریبه تعبيدئولوژی. اکندمیجدا 
چـپ  هـاي انیو جر»نیلن«است که ي ریتعبآنیاصلمشخصۀکه درحالی؛ ی نداردآرمان

اسـت کـه   صـیت  خصون یهمـ سـببِ  کردنـد. بـه   یسـتم از آن مـ  یبسـدة  نخستمۀین
اسـت.  یافتـه  هـا راه  يدئولوژیـ ز بـه درون ا یـ نيو نقاد21ییگراندهیچون آهایی ویژگی

ـ مابن ـ را بایـی گراآرمـان یۀ اصـل ی جسـت.  يانسـان بـه فـرارو   يل وجـود یـ د در تمای
ک و یـ دهنـد. تحر یدر انسـان پاسـخ مـ   يشِ فطرین گراین، به ایها همانند ديدئولوژیا

ـ یـ ت، از موقعیـ تن از منق هواداران به فـرارف یتشو ـ از مادیت و حت ک فراخـوان  یـ ت، ی
ـ اند. اثر امحسوب شدهي ویکه کامالً دنيک است؛ با وجودیدئولوژیا ن عنصـر چنـدان   ی

يهـا تیو اقتناع بـه وضـع  یبودن به روزمرگتوان بر حسب شاخص دچاریاست که م
یا گروه اجتمـاع یک فردیک یدئولوژیو اهتمام ايریزان درگیم،)Routinized(روالمند

را مشخص کرد. 
م و ق مسـلّ یها و ابتنـا داشـتن آن بـر حقـا    بودنِ آموزهی، قطعیبخشمنظور از اطالق

و از یاز هسـت يدئولوژیـ است کـه ا ییهانیینجا، هم شامل تبیاست. اطالق در ای هیبد
گلتـون  ی. اکنـد میتابعان صادر ياست که براهایی فرماندهد و هم شامل یانسان ارائه م

ک یبه مثابه يدئولوژیايهاآموزهیر کرده و منظورش معرفیتعب»سازيطبیعی«از آن به 
).108ـ 103،ص1381،گلتونیاست (ای خیقت فراتاریحق

وجـود  یر شـدن بـا تمـام   یـ ن معناست که هم طالب درگیبديدئولوژیایِخواهتمام
گلتـون از  ی. ایاسـت دنیمات و متوجه تمایحيهاعرصهیاست و هم ناظر به تمامیآدم

) Eternalizingی (و جـاودانگ )Universalizingی (بخشـ تیبا عنوان عمومیژگین ویا
).100همان، ص،گلتونیاد کرده است (ای

است. هيدئولوژیایخواهو تمامیبخشدو خصلت اطالقیعیامد طبی، پیانحصارطلب
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صـفت  «از آن بـا عنـوانِ   تـوان  ین اسـت کـه مـ   یها عجيدئولوژیچندان با اویژگی ن یا
اد کرد.ی»يوجود

ـ اهـاي  ویژگـی ن یتـر از مهـم ییگراجمع کـه در  لـی از علیکـ یو ي اسـت  دئولوژی
ن عنصـر باشـد کـه    ید همـ یشـا ،د شـده اسـت  یسم تردیبرالیمحسوب شدن ليدئولوژیا

و 23یدرونـ یبخشـ چـون وحـدت  یمطالبـات 22.افته اسـت ی یدر آن برجستگییفردگرا
شـده  ي بیان دئولوژیايهامشخصهی به عنوانبرخيکه از سو24ارثیو ايریپذتیمسئول

آن ايبه معن،به قدرتيدئولوژیمعطوف بودن ا.یابدمین چارچوب معنا یاست، در هم
25.ردیگیل به کسب قدرت است و هم در برابر آن قرار میاست که هم ما

ا یـ گرفـت  یکی یعاجتمای ـ  اسیسيکارد با محافظهیها را نبايدئولوژیاي گرهیتوج
) Rationalizingيِ (سازی، هم عقالن)Justification(هیبدان محدود کرد. منظور از توج

ـ بـه  ) Legitimizingی (بخشـ تیده است و هم مشـروع یده و عقیک ای ا یـ ک قـدرت  ی
ان یـ اسـت کـه وبـر در اد   يزیتر به همان چکین معنا نزدیط محقَّق. ایا شرایت و یوضع

ـ اله«افته و با عنوان ی ـ از آن )Theodicy» (یهیات تـوج ی يگـر هیـ اد کـرده اسـت. توج  ی
گونه کـه  بدانا رابطۀ نظر و عمل؛یده یوارونه کردن نسبت فکر و عقیعنیک، یدئولوژیا

ـ به ايک انسجامِ نظریهم ،هیتو مطرح کرده است. توجپار بخشـد و هـم   یمـ يدئولوژی
داشـته  یبیتواند هـم وجـه خـودفر   یه میآورد. توجیآن فراهم ميبراینات اخالقتضم

26.بانهیگرفریباشد و هم وجه د

ــا ــايکارکرده ــدف«: يدئولوژی ــذاريه ــا«، »گ ــیمعن ــورآفرینی«27،»بخش 28،»ش

گـر  یاسـت و د هيدئولوژیـ اين کارکردهـا یبـارزتر از » جـویی مقابلـه «و » گیريموضع«
ان بـازهم  یـ ک بیـ گردنـد. در  یبـازم ها ویژگین یز به همیبدان نشدهمشخصات منتسب

و چهـارم  کرد ز در هم ادغام یاول و دوم را نيتوان کارکردهای، ميدئولوژیموجزتر از ا
يتر از کارکردهـا یل برد و به سه مشخصۀ کلیرنده تحویک مفهومِ دربرگیو پنجم را به 

29».بخشیهویت«و»شورآفرینی«، یدر زندگ» گذاريهدف«د: یرسيدئولوژیا

ان اسـت.  یـ هـا و اد يدئولوژیايو انحصاریف اصلیوظااز یدر زندگيگذارهدف
ۀ جلب لذت و دفـع آالم  یرا بر پایز است که زندگی، غرايگذارب آنها در هدفیتنها رق
ن یـ جـز ا د. بـه ینمایات متوقف میاز حیانسان را در سطح نازلناچار بهو کند میاستوار 
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افت کـه  یتوان یرا نميگریل دچ عامیمقاصد هستند، هيسوبهی انساناز سوائقسه که 
ز یـ جـز غرا بهیاز منبعیوقتیباشد. اهداف زندگیم اهداف زندگین و ترسیقادر به تأم
ان یـ را در بيگـذار ن رو اشـاره بـه هـدف   یهمـ از ند. هسـت معنابخش،دنریگسرچشمه ب

جـز  ز هست. بهینیچون متضمن معنابخشم؛یدانستی، کافيدئولوژیایاصليکارکردها
ز معنابخش است و ینیجامع و منسجم از هستيریو واال، داشتن تصويرمادیف غاهدا
.شودمیگاه و جهت حرکت انسان در آن، مشخص یخاطر است که جاز بدان یآن ن

ب یـ ن. رقیو شـورآفر اسـت  بخـش  زهیـ بخشـد و معنـا، انگ  یمعنا میهدف به زندگ
ل بـه  یـ نين نحـو کـه بـرا   یبـد ؛زندیز همچنان غراین سطح نیان در ایها و اديدئولوژیا

بـر  ی، افزون کنند. هدف و معنا در زندگیجاد میزه ایاز به معنا، انگی، بدون نيمقاصد ماد
بـه  او را و شـود  مـی یت شـعور در آدمـ  یت و تقویهويریگ، موجب شکلینیشورآفر
ويفکريموجود و مقابلۀ خواسته و ناخواسته با رقبايهاتیواقعبرابر در يریگموضع

دارد.یمی وامرام
ـ اياز آنچه در بـاب کارکردهـا  : يدئولوژیايدان عمل و کاربردهایم گفتـه  يدئولوژی

ـ انسان، یزندگيجه گرفت که آن براین نتیتوان چنیشد، م و بلکـه  يک امـر ضـرور  ی
که انسان یابند میت و کاربرد یموضوعییها اساساً در جايدئولوژیر است. ایناپذاجتناب
ـ قـرار گرفتـه باشـد. ا   يریگمیتصمت یدر موقع ن از یـی ح و تبیبـا ارائـۀ توضـ   يدئولوژی

يو فـرد را بـرا  ي فراهم ریگمیتصمينه را برایط، زمیشرایابیبغرنج و ارزيهاتیموقع
و مقدم بر کنش است و یو شناختیبر تأمالت معرفتیم، مؤخر. تصمکندمیعمل آماده 
ـ   ید که پریگیصورت مییهانهین گزیمعموالً در ب ، یش از آن با تـأمالت گسـتردة معرفت

و یاتیـ و در امـور ح ي گوناگون هاتیدر موقعيریگمیاند. تصمشدهیو وارسییشناسا
لِ آن از یمشابه و بـد يهادهیو پديدئولوژین، ایاست و بنابرایاز زندگئیحساس، جز

ند.یآیشمار مبهیانسانیک زندگیملزومات 
رنـد؛  یگیها صورت متید و نظام مطلوبیکا و ارجاع به اصول عقاها نوعاً با اتمیتصم

شـوند. افـراد در   گرفتـه  ج یراهايت حاکم و عادتبه سنّیجز آن ممکن است با تأسبه
نـه و  یبه قبول هزنداشتنل رغبتیش را به دلیخويریگمیواقع حق تصمدرریحالت اخ

سـپارند.  یگرانِ مهم مـ یآن را به دنیز يو در مواردان سپردهینیشیآن، به پيهاتیمسئول
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ریخطيهاتیدر موقعمات انسانیکرد که تصميبندن جمعید بتوان چنیاساس شاینابر
ت بر سنّیو متعارف، مبتنيعاديهاتیک است و در موقعیدئولوژی، معموالً ایو بحران

.  ي استجاريهاهیو روهاو عادت
گیــري در بــه افــراد بــراي تصــمیمژي پــس از کمــکتــرین میــدان عمــل ایــدئولوبــارز
هاي جمعی زندگی است. ایدئولوژي در این عرصه ایفـاگرِ  هاي ویژه و خطیر، عرصهموقعیت

آفـرین. در ایفـاي نقـش    کنندة اوضاع و نقش تحولظاهر مغایر است: نقش تثبیتدو نقش به
یجـاد ثبـات و انسـجام    دهی بـه نظـام ارزشـی و هنجـاري جامعـه بـه ا      نخست، اوالً با شکل
و ثانیاً با توجیه و اقنـاع مردمـان، بـر مشـروعیت و مقبولیـت نظـام       30کنداجتماعی کمک می

دادن فاصـلۀ  هـاي آرمـانی و نشـان   افزاید. ایدئولوژي در نقش دیگرش با طرح ایدهحاکم می
ز زنـد. دوگـانگی و بـرو   میان وضع موجود تا مطلوب، به تغییر و تحوالت اجتماعی دامن می

تعارضات مفهومی دربارة ایدئولوژي، از همین کاربردهاي دوگانه برخاسته و با ترکیز بر یـک  
کار یا انقالبی یافته است.  جانب و تغافل از جانب دیگر، مضمونی محافظه

را یکالن اجتمـاع يهايزیرتوسعه و برنامهيگذاردر هدفيدئولوژیاینیآفرنقش
انـۀ  یک معنـا در م یـ که بـه  شمار آورد ی بهدر عرصۀ اجتماعگرِ آن یتوان کاربرد دیز مین

انـۀ یجـه واگرا قرار دارد و ضمن کاستن از ويدئولوژیانِیآفرو تحولیتیتثبيکاربردها
ـ از طريدئولوژیا.کندمین یک و در هم عجینزدیکدیگر آنها، آن دو را به  یراتیق تـأث ی

ز مؤثر است.ینیسبک زندگست و بر یزيکه بر فرهنگ جامعه دارد، بر الگو
، ی، عـاطف یو واجد وجوه معرفتيک امر وجودیاوالً ـ بر آنچه آمد  بناـ يدئولوژیا
، یـی گراچـون آرمـان  یتوان با مشخصـات یرا ميدئولوژیاهمچنین است. یو رفتارياراد

بـودن بـه   معطوف و يگرهیو توجییگرا، جمعی، انحصارطلبیخواهتمام، یبخشاطالق
، ینی، شـورآفر یبخشـ ، معنـا يگـذار هدفمانند یلیبدیبيکرد. کارکردهایت معرفقدر

ز یچون علم و هنر و اخـالق متمـا  یرا از مقوالتيدئولوژی، اییجوو مقابلهيریگموضع
يدئولوژیايطور است کاربردهانینشاند. همین میچون دیی هادهیو در کنار پدکند می

کـردن  یو عملـ يریـ گمیتصـم ياعدت بـه فـرد بـرا   بـر مسـ  افـزون  دان عمل کـه  یدر م
دهد.یشرفت قرار میا تحول و پیت ثبات یر تقویز در مسیمات، جوامع را نیتصم

ویژه شود و با مشخصات و کارکردهاي دین و بهوقتی به مواصفات مذکور نظر می
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آیـد کـه ایـدئولوژي در   دست مـی شود، این نتیجه بهادیانی همچون اسالم مقایسه می
هـاي اجتمـاعی، همـان نقـش و     ـ دو سدة اخیر و در بین برخی از افراد و گـروه یکی

رسالتی را بر عهده گرفته که پیش از آن، ادیان بر عهده داشته و در سـطوح گونـاگون   
اند. این نه بدان معناست که ایـن دو ـ جـز در نـام ـ هـیچ       کردهفردي و اجتماعی ایفا 

وکاست تمـامی مشخصـات یکـدیگر هسـتند.     کمد بیتفاوتی با یکدیگر ندارند و واج
غرض از این مقایسه و تشبیه در درجۀ اول تأکید بر تجانس و سنخیت میان آنهاسـت  

دادن همبستگی و تالئم هر یک نمود. در ثانی نشانکه اگر نبود، مقایسه نیز ناممکن می
ر آن نشـو و نمـا   از آنها با شرایط و دورة تاریخیِ خاصیاست که بدان تعلق داشته و د

انگاري آنها حمـل کـرد و از تصـریح بـر     اند. تأکید بر سنخیت را نباید به همسانکرده
هاي تاریخی خاص نیـز نبایـد تبـدیل و تبـدل     وجود همبستگی آنها با شرایط و دوره

شدن دوران اسطوره و دین با ظهور ایدئولوژي را از آن خطی را برداشت کرد و سپري
هاي متفاوتی برخوردارند و ها و قابلیتا در عین سنخیت، از مضموننتیجه گرفت. آنه

ها، همچنان به حیـات خـویش   ها و موقعیتدر عین همبستگی بیشتر با برخی از دوره
هـاي  روي انسـان در دوره هاي پـیشِ  اند و این همه موجب شده تا بر گزینهادامه داده

اخیرتر افزوده شود. 
ت آن بـا  ین دربارة سنخیو همچنيدئولوژیايریناپذجتنابکه دربارة ایحاتیبا توض

ن بـه  یـ دک بودنِیدئولوژیو دفاع از ايدئولوژیان ایپادة یرد اين آمد، ملزومات نظرید
ن مقال، فراهم آمده است.یایاصليعنوان دو مدعا

يدئولوژیایانیپایب
ـ ایانیپایب ز زنـده و فعـال بـودن    ايبـه شـواهد  پذیراسـت اسـتناد  ییمـدعا ي، دئولوژی
ن بـه  یشرفتۀ پس از جنگ سرد و همچنیپيایدر دنیها در سراسر جهان؛ حتيدئولوژیا

ـ . ای اسـت متکانسانيآن برايریناپذخاتمهدربارةی لیدال تـوان بـا نظـر بـه     ین را مـ ی
شـرفتۀ غـرب حضـور دارنـد و در     یپيایـ که در دنییهامکاتب و مرامو کاربردیفراوان

ن نقطۀ معهـود  یگر به ایدش از جوامعیرفت پیکه گمان مییهمانجاکرد؛ راز کارند، اح
ان یـ در مشـده  رفتـه یپذیمرامی ـ  ن مکتب فلسفیترعیشادر جایگاه ز یسم نیبرالیبرسند. ل
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ها و برالیرغم آن است که لن بهی. امدعاستنیبر ای، گواهینخبگان غربیرنخبگان و غ
ــزِ پایبرخــ ــدافعان ت ــم ــالش،انی ــا آن را  ت ــد ت ــداشــته و دارن ــک دی ــنش ی دگاه و م

31.ندینمایک معرفیدئولوژیرایغ

ـ آمد و گسترة عمل آن، بايدئولوژین از ایشیپي هاکه در فرازیبا تأمل در اوصاف د ی
د بـر  یـ ر اسـت. تأک یناپـذ بـدون آن امکـان  یو اجتماعیانسانیزندگکه تحقُّقِپذیرفت 

هنجا،یدر ا»انسانی«صفت ح بر یست؛ بلکه منظور، تصرینیاخالقيچ بار و معنایواجد
یوة انسـان یخاصش، جز بـه شـ  یو روحیطقنُيهایژگیت انسان است. انسان با وینوع
و يات جانوریگرفتن حشیپدرست مادون ویانسان بازگشت به زيد. برایتواند بزینم
ربه کرده و به کمـالِ را تجیست جمعیکه زیانسانویژه ؛ به، اساساً ناممکن استیعیطب

کـه تنهـا از   ییهـا آن دسته از انسـان یده باشد. حتیش رسیخویستیکمال زیعنیاول، 
ي ا، فلسـفه ین نحـو از زنـدگ  یـ اي فرصت برانخستین ز در یبرند نیز خود فرمان میغرا

یبـر زنـدگ  یبخشـند. پـس کسـ   یبدان میکنند و صورت آگاهانه و موجهیپا مودست
ـ  یجومحور و لـذت هدیانه، فایفردگرا فـارغ از  یاز زنـدگ یبـه عنـوان مصـداق   یانـۀ غرب

ـ ایانیپایبيمدعاذارد و آن را ناقضِگانگشت نيدئولوژیا را یـ ز؛ دهـا نشـمرَ  يدئولوژی
همـزاد آن  یکه سـت یو هدونیسـت یانیتاریلیوتی، یسـت یدوآلیویندیايهايدئولوژیفلسفه و ا

32.دنکنیمشان را ابطالیاي، مدعای هستندسبک از زندگ

و ر دورانییـ اسـت کـه بـا تغ   يو چندان ضروری، چنان اساسيدئولوژیاز به این نیا
ـ ان ایـ پس سخن گفتن از پا؛ردیپذینمیکاستنیز ط یعوض شدن شرا و خبـر  يدئولوژی

ـ پایبـ يک مدعایفارغ از آن، يدادن از ظهور عصر ک یـ مـروج  ،ه اسـت؛ اگـر خـود   ی
يکـه مشخصــات و کارکردهــا ییهــالیدن بـد مطــرح کــر33.پنهــان نباشـد يدئولوژیـ ا
باشـند ییهـا ف آن در عرصـه یوظايدار نقش و مجررا دارند و قادرند عهدهيدئولوژیا

م. راش هـم  یبـا آن نـدار  یمخـالفت نیـز  است که ما يگریديمدعا؛ خود ،اشاره شدکه 
در يسـاختار و درونیطبقاتيهاتضادو يدئولوژیت ایاز اهمد ممکن است که یگویم

هـا  شهیت اندیاهماز ولی ؛ان رفته باشدیا حتی از میشرفته کاسته شده یاز جوامع پیبرخ
ک یـ ن چـارچوب، ظهـور   یاو در همد.وشیمکاسته نروي چیهاست بهیها در سو ارزش

د:یگویموداند ینمیرا منتفیاسالمییادگرایسم و بنیبرالیان لیک میدئولوژیاییارویرو
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ـ ان ایـ م کـه انتظـار پا  ل بل هیدانیحت ـ را داشـت، هرگـز بـه پا   يدئولوژی شـه و  یان اندی
. )211ـ 210، ص1377،(راشکرد یاست فکر نمیرگذار بر جامعه و سیتأثيهاآرمان
ق مبطـلِ  یاند و مصـاد ن آن همواره با انسان بودهین و پسیشیپيهالیو بديدئولوژیا

ـ از دالیکیقرار گرفته، به ي دئولوژیان ایپاتزِپردازانِهین مدعا که مورد استناد نظریا ل ی
مخدوش است:ذیل 
بوده است تا مفهوم يدئولوژیشتر به اسم این جستجو بیشان در اید ایتوجه و تأک. 1

.باشندی یافته تجليگرین دیها و عناوممکن است به صورتي آن که و مسما
از آن محدود بوده کـه  یق و انواع خاصیبه مصادي، اغلب دئولوژیمنظورشان از ا. 2

.افته استیر تبلور یدوران اخ34یاسیسيهايدئولوژیدر ابیشتر 
ــترِ شــان یا. 3 ــمؤبیش ــوی ــارة وضــعیدات خ ــاتیش درب ــرایغيه ک را از یدئولوژی
.اندشکار کردهیخیک برهۀ بلند تاریشده از عیدار و تقطیناپايهاتیموقع
در جوامـع  ویژه بهآن را يهالیدا بي یدئولوژیایِد و چهرة خفیجديهاصورت. 4

اند.دهکرآشکار نیدرستکشف و بهیخوب، هنوز بهیشرفتۀ غربیپ
ـ به اعتقاد ما، ايدئولوژیايل متصور برایب ممکن و بدیپس تنها رق يهـا يدئولوژی

ي دئولوژیـ کـه از ا یفیبر توصـ ک دارد. بنایدئولوژیایتین که خود ماهیگرند و البته دید
ياند و تفاوت در ماده و فحـوا کیدئولوژیاستثنا، انیز بدون ان یاد،عامِ آن آمديدر معنا

.استظهورهاي مختلف دورهحسب ی آنهاآنها و بضاعت و سرزندگ

نیدک بودنِیدئولوژیا
دیــنِ «ا یــ»ایــدئولوژي دینــی«چــون یاصــطالحاتيریکــارگن بحــث از بــهیــمــا در ا

برخـوردار  یبدان رو که از دقت و وضـوح کـاف  ؛خودداري کردیمآگاهانه »ایدئولوژیک
اصطالح نخست که وجـود  ي ریکارگ. از بهکنندنمیمنتقل یخوبا منظور ما را بهیستند ین

چـون موضـوع   م؛یکـرد يخـوددار ،پـذیرد ی را مـی نیدیرو غینیديهايدئولوژیانواع ا
ـ تفکیانگر بکه نهادیم ل کنار یبدان دلنیز ن مقال نبود. اصطالح دوم را یبحث ا ان یـ ک ادی

د و تأمـل ماسـت.   یکه محل تردیفرض؛ ک استیدئولوژیایرک و غیدئولوژیبه دو دستۀا
تـوان بـر   یم، نمـ یـ سراغ داريدئولوژین و از ایکه از دیرا با توجه به معنا و مضمونیز
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کـه  کنـیم  ح یحـال الزم اسـت تصـر   ینعـ یک صـحه گـذارد. در  دئولوژیایرنِ غیوجود د
ـ آنها از ايترازهمايلزوماً به معن،انیادکردنِک محسوب یدئولوژیا سـت؛  یث نیـ ن حی

اسـت؛  ی، سخن صـائب يدئولوژین از ایتر بودن دد دارد. فربهیآنها تأکیسنخبلکه بر هم
ـ اگر منظور از د ـ ، ايدئولوژیـ نجـا، اسـالم و منظـور از ا   ین در ای خـاص  يهـا يدئولوژی

باشد.شدهتجربه
ـ نظراز یبه اعتقاد مـا اشـتباه برخـ    ک یدئولوژیـ رایش در غیپـردازانِ صـاحب گـرا   هی

ن معنا کـه نـوع   یبد؛کُنه و وجه استيبرخاسته از خطایکلطوربهنیمحسوب کردنِ د
مـۀ  ین توجهات را در نیشتریکه بی کالیو رادیاسیعمدتاً سيهايدئولوژیاز ایو صورت

در نظر گرفته و آنهـا  يدئولوژیاَتم اياند، الگوخود جلب کردهيش به سویپسدة دوم 
اند که عمدتاً دنیـاگریز و انزواگـزین و غیرسیاسـی    را در مقابلِ ادیان خاصی قرار داده

شده چنین نتیجه نماییاند و از این مقابلۀ صوري میان دو مصداق افراطی و بزرگبوده
ر، جز خطاي مـذکو گیري بهاند. این نتیجهاند که ادیان از اساس، غیرایدئولوژیکگرفته

سـتیزِ  سـاز و رویکردهـاي ایـدئولوژي   به برخی تمایالت برخاسته از فرایندهاي عرفی
گرا آغشته است. این در حالی است لیبرال و جریانات معرفتیِ پساتجددگرایانه و پایان

ـ بـر درك و تعر بنـا ـکه ادیـان  ـ ـارائـه شـد  يدئولوژیـ کـه از ا یف جـامع ی اسـتثنا  یب
ترند.کیدئولوژیتر باشند، انیگفت که هر چه دد یند و بلکه بااکیدئولوژیا

ـ . توجـه اد کننـد اند تا انسان را متحول ا ساخته شدهیاند ان آمدهیاد و یان بـه زنـدگ  ی
ر اسـت کـه   یناپـذ ک امر اجتنابـ ین فرضیبنابراـ آن  یِ دوبارة بخشسامانيتالش برا

یتمـام هم در عمل شود. یدر انسان محسوب ميامد تحوالت وجودیهم مقدمه و هم پ
عملشان دارنـد يهاوهیکه در دامنۀ مداخالت و راهبرد و شیی هابا وجود تفاوتـانیاد
نظـر از حـوزة   ر و با صرفین تعبیترز در عامیها نيدئولوژیاند. ان کار مشغول بودهیبدـ

یبخشو سامانيمعناسازوة مداخالتشان در امور، در کارِیتمرکز و جهت و راهبرد و ش
ـ تـوان بـه هـر دو معنـا تعب    یرا میزندگیِبخشاند. سامانبودهیبه زندگ ، یکـ یر کـرد:  ی

ـ ا35.ش و دوم، فرارفتن از وضع موجودیخویعیفرابردن انسان از وضع طب را ویژگـی  ن ی
يمـورد ادعـا و راهبردهـا   يات مطمح نظر و قلمروهاینظر از غاان، صرفیادیز تمامین

یبرخـ اینکه اند.و از انسان بنا کردهیاز هستیآن را بر درکمتفاوتشان داشته و دارند و 
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ـ انـد و اد محسـوب کـرده  يویـ هـا را دن يدئولوژیـ ات، اید بر غایبا تأک و يخـرو اُان را ی
نیـز  ت یو شمول36ستیاما مقومِ آنها ن؛زِ اکثر استیک مایالبته عه، یءالطبمعطوف به ماورا

و يکند. معناسـاز ینقض نمراي دئولوژیو از انیف مذکور از دیتعرحال،ینعدرندارد.
تواند با نظـر بـه   یاست که مهيدئولوژیان و ایمشترك ادیژگی،ویبه زندگیِ بخشسامان

فراتر از آن دنبال شود و به تحقق برسد.یاتیا غاییویات دنیغا
آیـد و هـیچ   ها برمـی شناسیبینی و هستیمعناسازي همان کاري است که از جهان

اي نداشته باشـد. کـارِ   توان سراغ داد که چنین مبنا و پشتوانهوژي و دینی را نمیایدئول
اي که نظام هستی اقتضا بخشی به زندگی است؛ بر پایهاصلی دین و ایدئولوژي، سامان

دارد. شباهت و تناظر ادعاشده میان دین و ایدئولوژي، چیزي در حـد همـان شـباهتی    
ها وجود دارد و آن، یک تشبه ساختی و نه لزومـاً  ژياست که در ادیان و میان ایدئولو

ها را باید در فحـواي آنهـا، یعنـی در    ادیان و ایدئولوژي37فحوایی است. ذات تمایزيِ
هاي آنها جست؛ نه در ساختار و اجـزاي آنهـا. پـس    غایات و قلمرو و راهبرد و شیوه
بپذیرنـد؛ از حیـث  بـودن، تمـایز  »دنیـوي/ اُخـروي  «ادیان که ممکن اسـت از حیـث   

زند.یبودن، نامتما»ایدئولوژیک/ غیرایدئولوژیک«
پژوهانی مطرح شده کـه  ها با ایدئولوژیک شناختنِ دین، از سوي دینترین مخالفتجدي

باره نیز در میان پیروان ادیانی درگرفتـه اسـت کـه    اینترین مجادالت دراند و حاددیندار بوده
ی بیشتري براي مداخله در امور اجتماعی و سیاسی داشـته و از  اي و تاریخهاي آموزهظرفیت

پژوهانِ سکوالر به این بحـث، یـک دلیـل    اند. عدم توجه و ورود تفصیلی دینخود بروز داده
ایشــان در برابــر دیــن و در قبــال (Reductionistic)مشــترك دارد و آن رویکــرد تحــویلیِ 

بـه دیـن و در برخـی دیگـر بـا بـدبینی بـه        ایدئولوژي است. این دلیل در برخی بـا بـدبینی   
اي گردیـده کـه در بخـش    اعتنایی و عبور از کنار مسـئله ایدئولوژي همراه شده و موجب بی

دیگري از عالَم و در میان مسلمانان، بسیار جدي و پرمناقشه است.از عمده دالیل مخالفت بـا  
شـود، آسـیبی   ز عنوان میقرائت و درك ایدئولوژیک از دین که با لحن و موضعی مشفقانه نی

آیـد و موجـب   عرفـانی و آخرتـیِ دیـن وارد مـی    است که از این ناحیه به صـبغۀ اخالقـی،  
رفـتنِ قداسـت و   کنند که نگران ازدستشود. ایشان ادعا میفروکاستن دین به امور دنیوي می

سلب آرامش از دین به دلیل درگیر شدن در مناسبات قـدرت و دچـار شـدن بـه تالطمـات      
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غیرایدئولوژیک شمردنِ دین را برخـی همچـون یـک راهکـار     38اسی و اجتماعی هستند.سی
هـایی کـه از ناحیـۀ مخالفـان نظـري و      اند؛ زیرا دین را از زیر بارِ فشارصیانتی درپیش گرفته

39کند.رهامیشود، مرامی ایدئولوژي بر آن وارد می

شدن از اغراضی که بـراي آن  ها دربارة قلبِ ماهیت دین و دورطرح این قبیل نگرانی
کـردن  آمده، درخورِ تأمل و موجب بذل توجه و احتیاط بیشتر است؛ ولی راهکار آن تهـی 

دین از جوهر ایدئولوژیک آن نیست. باید توجه داشت که با طرد عناصـر ایـدئولوژیک از   
تـر  هـاي مهـم  ساحت دین ـ به هر دلیل و با هر توجیـه ـ آن را از ایفـاي نقـش در بخـش      

خـودي و در بیشـتر مـوارد بـه     ایم و میدان را به دست روندهاي خودبهزندگی ساقط کرده
آیا این خـود موجـب کاسـتن از میـزان اثربخشـی دیـن       40ایم.هاي پنهان سپردهایدئولوژي

کند؟ عرفـی شود و امکان تحقُّقِ اغراض دین در تحول انسان را دستخوش تردید نمینمی
41راندن دین و کاهش اثربخشی و وانهادن اغـراض آن نـدارد.  معنایی جز به حاشیهشدن، 

تـري بـه  حال این پرسش مطرح است که کدام یک از ایـن دو مسـیر، راه کوتـاه و همـوار    
هـا و مراقبـت   شدن به معرکۀ ایدئولوژيگشاید؟ واردشدن به روي مؤمنان میسوي عرفی

هاي گی براي مصون ماندن از لغزشهاي آن، یا بردنِ دین به حاشیۀ زندها و آسیباز آفت
سازي دیـن بـه مثابـه یـک راهکـار      احتمالی؟ از این دیندارانِ مشفق که به غیرایدئولوژیک

42اند، باید پرسید که دین براي انسان آمده است یا انسان بـراي دیـن؟  صیانتی متوسل شده

گونـه  بخشـی بـه زنـدگی نداشـته باشـد، چ     دینی که سهم مؤثري در معناسـازي و سـامان  
اي براي توسل جستنِ بـدان  تواند انسان را متحول کند و اگر به این کار نیاید، چه داعیهمی

ماند؛ جز به مثابه سـرگرمی و تفـنن؟ حفاظـت از دیـن و صـیانت از      براي پیروان باقی می
فکران دینی با قرائت ایـدئولوژیک از  ترین دلیل مخالفت برخی از روشنگوهر آن، که مهم

هـاي دیـن، اصـالت و تـأثیر قائـل      از آنجا موضوعیت یافته است که براي آموزهدین بوده،
کردن دین از عناصر ایدئولوژیک، فرصـت عمـل   اند. اگر چنین است، پس چرا با تهیبوده

کننـد؟  هاي رقیب واگذار مـی کنند و میدان را به ایدئولوژيو امکان تأثیر را از آن سلب می
هاسـت و  که ادعا کنند آنجا عرصۀ رویـاروییِ عقـول و دانـش   ترین پاسخ، آن استناشیانه

تر وقتی است کـه پـس از خـالی کـردنِ     ها نیست. جالبهیچ نیازي به دین وبه ایدئولوژي
عرصه از هر دیـن و ایـدئولوژي، میـدان را بـه لیبرالیسـم بـه مثابـه تنهـا فلسـفه و روش          
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تفصیل در جاي دیگري، در بررسیپاسخ این مدعا را به43کنند.غیرایدئولوژیک واگذار می
بـازخوانی نقـشِ   «) و همچنین در 1386زند، (شجاعی» مبناي عقلی مناسبات دین و دولت«

ایم.) داده1387زند، (شجاعی» دین در توسعه

يریگجهیو نتيبندجمع
ز بـر آنچـه ا  بناـ يدئولوژیا.ي استدئولوژیدر دفاع از اياهیانیک معنا، بین مقاله به یا

آن يدچـار اسـت کـه دو تـا    یضعف اساسبه پنج نقطهـن آن مطرح شدهامخالفيسو
است:ر یاخيهامربوط به دهه

ــتن ا . 1 ــش داش ــنق ــدر تحريدئولوژی ــف واقعی ــاتی ــر ظرف ه ــه ب ــو خدش ت ی
ـ انـام  د، با آوردنیم و جدیشناسان قدمعرفتياز سوی آن، که شناختقتیحق ي دئولوژی

بـه  يدئولوژیکه از ايریۀ تعبیتوان بر پایمنیز مارکس را .ا بدون آن مطرح شده استی
ه کـرده  یتشـب یت در عدسـ یـ ر واژگـون واقع یو آن را به تصوـ کاذب دارد  یمثابه آگاه

ن دسته قرار داد.یدر اـاست
منـافع بـه منظـور    يبه ابزار قـدرت و وارد شـدن در بـاز   ي دئولوژیل شدن ایتبد. 2

که یدر مناسبات اجتماعيجاریِرانسانیکاستن از غلظت غآنها و يسازف و پنهانیتلط
ـ پـارتو ی چون ها و کسانستیو مارکس44ارکسي معمدتاً از سو مطـرح  45وبـر ی و حت

اند.گر داشتهیکدیکه با یفراوانيشده است؛ با وجود اختالف آرا
هـا  يدئولوژیـ ایخواهو تمامتیی گرات که خود را در اطالقیدچار بودن به جزم. 3

ضـعف  ن نقطـه یـ ایان و متعرضان اصـل یها از مدعمدرنها و پستبرالی. لکندمیآشکار 
اند.بودهيدئولوژیا

دان، دو یخارج کردن آن از مين تالش برایو همچنيدئولوژیاینسبافتادنِبا ازسکه
شد.اضافه یاساسرادین سه ایگر به ایضعف دنقطه
ـ یپيکشورهايبرادیاکه شيدئولوژیان عصر ایپاینیبشیپ. 4 ی بـه یـک   شرفتۀ غرب
.ت داشتیموضوعمعنا 
جهان سوم و به نحو ين که نسخۀ مناسب کشورهایو تقابل آن با ديسازتیریغ. 5

ۀ اوضـاع  یـ و هـم از ناح ياث آموزهیرا هم از حیز؛بوده استیمشخص، جوامع اسالم
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داشتند.ییبااليریپذيدئولوژیت ای، ظرفیو اجتماعیاسیس
ر بود. یاخن دو جنبۀی، همشدینجا بررسیک مقاله در اي یهاتیل محدودیچه به دلآن
يریناپـذ اجتنـاب ین را ما با بررسیت و تعارض آن با دیریو غيدئولوژیان ایپايِمدعا

ـ  یدین، بـه چـالش کشـ   یـ ت آن بـا د یو سنخيدئولوژیا ـ پایم و بـه ب ـ ایانی و يدئولوژی
ـ از نظرياریاعتقاد ما و بنـابر اذعـان بسـ   م. به یدین رسیک بودن دیدئولوژیا پـردازان،  هی

ل یـ ف و تحلیش از توصـ یانـد و بـ  کیدئولوژیـ اي، خـود  دئولوژیدربارة اها بیشتر نظریه
ـ پادهنـد. تـزِ  یآن خبـر مـ  ل و خواهش نهفته در پـسِ یک تمایت، از یصادقانۀ واقع ان ی

مۀ مکمـل آن  یعنوان ضـم به ـ کیدئولوژین از جوهر ایديِسازیو راهبرد تهيدئولوژیا
ن یـ رنـد. از ا یگیقرار مـ ییگرایان گستردة عرفیل جریهر دو ذی ـ  اسالميدر کشورها
شـدن و  یعرفـ هـاي  نگـره که گونهبرد که همانز راهین نکته نیتوان بدیوند میارتباط و پ

از ياریآغشـته بـود و در بسـ   ي و راهبـرد یات عرفـ یـ شدت بـه تمن آن بهيهاینیبشیپ
ـ باره ننیارو شد، دری روبهو ساحات با واژگونگجوامع  ؛ ن اتفـاق، محتمـل اسـت   یـ ز ای

گذارد.ی، بر آن صحه میدر سطح جهاني نیز اریکه شواهد بسچنان
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).25ـ 24، ص1385باره (ر.ك: الرین، . براي اشاراتی دراین1
حـال  ). وینسنت نیز شرح موجز و درعـین 26ـ 11، 1385باره (ر.ك: الرین این. براي شرحی کوتاه در2

).1، فصل1378(ر.ك: وینسنت، جامعی از ظهور مفهوم ایدئولوژي و تحوالت مفهومی آن دارد 
هـاي زیمـل   . براي اشاراتی نزدیک به این بیان دربارة تفکیک میان این ساحات، نگاه کنیـد بـه بحـث   3

فُـرم و محتـوا در فلسـفۀ    «گارتنر در مقالـۀ  پیش از فُرم یافتنِ محتوا که واین(Erleben)دربارة تجربۀ 
خودآگاه از زندگی، هـیچ درکـی از سـوژه و ابـژه     آورده است. در این تجربۀ نا» زیمل دربارة زندگی

آید و منجـر  وجود ندارد و تفکیک و تمییز آنها ناشی از موانعی است که در مسیر تحقق آن پدید می
شـود (ر.ك:  هاي گوناگون هنر، فلسفه، علم، دیـن و فرهنـگ مـی   هاي آگاهانه در فُرمبه ظهور تجربه

کلیت پیش روي انسـان،  «گوید: بازخوانی اندیشۀ زیمل می). واندنبرگ نیز در46ـ 40، 1388زیمل، 
هاي ذهن و عین، انسان و شیء، فرهنـگ  از زمانی که اصل ذهنیت را کشف کرده است میان دوقطبی

).1، ص1386و طبیعت و میان گذشته و حال تقسیم شده است (ر.ك: واندنبرگ، 
کند: بین فهم و تعهد و میـان تفکـر و عمـل.    یگوید ایدئولوژي دو نوع تلفیق ایجاد موود نیز می. هی4

).43ـ 42، ص1379وود، باره (ر.ك: هیبراي اشارات بیشتر دراین
. گرامشی نیز از گستردگی دامنۀ ایدئولوژي به فراتر از عرصۀ سیاسی دفـاع کـرده اسـت (ر.ك: راش،    5

).206، ص1377
کنـد و معتقـد   طبقاتی، محدود و منوط مـی هاي . مارکس ظهور و بروزِ ایدئولوژي را به وجود ساخت6

رفتنِ نظام طبقاتی و برآمدنِ پرولتاریا در یک جامعه، ضرورت وجودي ایـدئولوژي  است که با ازمیان
). بـدین اعتبـار بایـد مـارکس را نخسـتین      34ـ 33، 1379وود، نیز از میان خواهد رفـت (ر.ك: هـی  

دانست.» پایان ایدئولوژي«پرداز تز نظریه
هاسـت.  خواهی ایـدئولوژي گرایی و تمامتمصداق بارزِ آن، اطالقکه ها الفت لیوتار با فراروایت. مخ7

فکران از ایدئولوژي و اقبال ها سبب ادبار نسل جدید روشناین رویکرد همراه با مقابله و انکار لیبرال
مدرن. حات پسابه سوي گفتمان شده است. نسلی که یک چشم به مدرنیته دارند و چشم دیگر به طُر

کلی دست کشیدند و مفهـوم گفتمـان را   گوید که فوکو و پیروانش از مفهوم ایدئولوژي بهایگلتون می
). بـراي تفصـیل در مقایسـه میـان     29، ص1381/ ایگلتـون،  1380ن گذاردند (ر.ك: لیوتـار،  به جاي آ

).7، فصل1381ایدئولوژي و گفتمان و اقبال به سوي دومی (ر.ك: ایگلتون، 
هـاي  گرایـی از یـک سـو و ارزش   هاي طبقاتی ایدئولوژي، نوعاً با مشکل جمعِ میـان منفعـت  . تحلیل8

شناسـی، اساسـاً یـک فـرض     رو هستند. ابتناي ایدئولوژي بر منفعـت دگرخواهانه در سوي دیگر روبه
ـ   راه به ترك این مبنا و توسل بـه چـارچوب  ناممکن است و قائالن به آن، از نیمه ی هـاي رقیـب، یعن

پاسخ مانـده کـه چگونـه    روست که این پرسش همچنان بیشوند. ازاینگرا وادار میهاي ارزشتبیین
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طبقـۀ  «بـرده و طـی آن از   فردي که بر پایۀ به حداکثررسانی منافع، به موقعیت طبقـاتی خـویش پـی   
هاي انبدل شده است، از تمامی منافع و حتی هستی خویش در راه آرم» طبقۀ براي خود«به » درخود

؟گذردطبقاتی درمی
). 252، ص1381ایدئولوژي (ر.ك: ایگلتون، گرا دربارةهاي منفعت. براي اشاراتی دربارة تحلیل9

تعبیـر  » تکنیـک «جز این، دو تعبیر دیگر از ایدئولوژي دارد. در جایی از ایـدئولوژي بـه   . شریعتی به10
همانند طبیعت، به استخدام و تسخیر خـویش  کند تا جامعه و تاریخ راکرده؛ چون به انسان کمک می

نزدیـک اسـت (ر.ك:   »آگـاهی بـراي خـود   «درآورد. تعبیر دیگر او از ایدئولوژي، به بیان مـارکس از  
).28ب، ص1375/ 383ـ 382الف، ص 1375شریعتی، 

، 1378تـو (ر.ك: بـودون،  . براي اشاراتی دربارة استنباط ایدئولوژي از مفهوم مشتقات در نظریـۀ پـار  11
).109ـ 107، 1380/ الرین، 285ـ 284، ص1381ایگلتون، /61ـ 59ص

ها تعابیر گوناگونی دربارة عامل پیدایی ایـدئولوژي بیـان شـده    . از مارکس دو تعبیر و از مارکسیست12
است، ازجمله:

؛خودي به دلیل وجود ساخت طبقاتی در جامعه (مارکس)یافته به نحو خودبهـ آگاهی تحریف
یافته به نحو عامدانه از سوي طبقۀ حاکم (مارکس)؛ـ آگاهی تحریف

واجد آگاهی و ایدئولوژي خودش است (لنین)؛معنا که هر طبقهـ آگاهی طبقاتی، بدین
207ـ 205، ص1377یافتۀ ناشی از موقعیت و شرایط اجتماعی (مانهـایم) (ر.ك: راش،  ـ آگاهی تعین

).90، ص1380الرین، /
/ 154ـ 152، ص1373ایـدئولوژي و اســطوره (ر.ك: پالمنـاتس،   اي اشــاراتی دربـارة مقایســۀ  . بـر 13

). ریکور نیـز معتقـد اسـت کـه ایـدئولوژي در دنیـاي مـدرن همـان         289ـ 287، ص1381ایگلتون، 
).261، ص1986کارکردي را دارد که اسطوره در دنیاي کهن داشته است (ر.ك: ریکور، 

نی از مباحثات و مجادالت دربارة دیـنِ ایـدئولوژیک و غیرایـدئولوژیک (ر.ك:    براي اشارات و تبیی.14
).56ـ 35، ص1392زند، ستوده و شجاعیعربی

هـاي آن را معطـوف   . ریمون بودن بر وجه عاطفی ایدئولوژي تأکید کرده و ایگلتون یکی از ویژگـی 15
).83، ص1381/ ایگلتون،37، ص1378دانسته است (ر.ك: بودن، بودن به عمل 

16بهاند؛ چون همانند علم، تالشی براي دستکاري در طبیعـت بـه منظـور    علم تعبیر کرده. جادو را به ش
حال، علم نیست؛ چون غلط اسـت. امـا الریـن جـادو و     تسخیر و به خدمت گرفتن آن است. درعین

درسـت و غلـط قـرار    اند که معـروض گوید دربردارندة عقایديایدئولوژي را مانند هم دانسته و می
هاي طبیعی و ایدئولوژي، نـاظر بـه   گیرد. او تفاوتشان را تنها در این یافته که جادو، ناظر به پدیدهمی

). به اعتقاد ما الریـن در ادعـاي تنـاظر میـان     113، ص1380هاي اجتماعی است (ر.ك: الرین، پدیده
خطا شده است. در اینکه ممکن است ایدئولوژي و جادو و از آن طریق، میان ایدئولوژي و علم دچار

که بسـیاري  علم دستخوش تعلقات عالم و معروض تحریفات ایدئولوژیک شود، حرفی نیست؛ چنان
انـد و کسـانی ماننـد مکتـب ادینبـورا و      طرفی، متعرض این آسیب شدهاز اندیشمندان در بحث از بی

حـال هـیچ لزومـی    انـد. درعـین  دفاع کردهناپذیر دانسته یا از آن مکتب فرانکفورت نیز، آن را اجتناب
سنخ و متناظر هم دانسـت؛ آنهـا در عـین تمـایز و تعلقشـان بـه دو       ندارد که ایدئولوژي و علم را هم

توانند بر روي هم اثرگذار باشند. پس بااینکه ایدئولوژي به مثابه گرایش، بر روي ساحت متفاوت، می
، لزوماً از جنس علم نیست و به معنی آگاهی کاذب شودگذارد و موجب تحریف آن میآگاهی اثر می

ها که در هر نظریۀ علمـی وجـود دارد بـه    فرضیا علم غلط نیز نیست. این انحراف هم بیش از پیش
هاست. بودون نیز مانند مارکس، آرون و پارسونز از نظریۀ ایدئولوژي بـه  دلیل تعصبات و پیشداوري

).54ـ 39، ص1378ودون، مثابه علم غلط دفاع کرده است (ر.ك: ب
مسـائل  شریعتی که از ایدئولوژي جدا شده، از جنس آگاهی فلسـفی دربـارة  بینی مورد اشارة . جهان17
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متمایز است. همین نوع از آگاهی است (Science)بینادین هستی است و از علم به معناي دقیق کلمه 
هاي معرفتـی و اطـالق   شود. بحثمیگیري ایدئولوژيساز شکلبخشد و زمینهکه به آدمی بینش می

صحت و سقم نیز به این بخش ازیک دستگاه ایدئولوژیک اختصاص دارد.
بینـی مجـزا و   اي از جهـان . شریعتی ایدئولوژي را به هر دو معنا به کار برده است؛ هم به مثابه مقوله18

گیـرد (ر.ك:  نیز در بر میبینی رامنبعث از آن است و هم به مثابه یک دستگاه معرفتی جامع که جهان
).291، ص1382، پاورقی / رشاد، 56، ص1380علیجانی، 

ترین نشانده است، دقیق» چه باید کرد«. این درك و تشخیصِ لنین که ایدئولوژي را در مقام پاسخ به19
تعبیرِ موجز از ایدئولوژي است. ایدئولوژي ـ بنا بر این تعبیر ـ راهنمـاي عمـل اسـت؛ البتـه نـه هـر         

هاي چه هست و چگونه هست و چرا هست ها. پرسشدار و مبتنی بر ارزشملی، بلکه عمل هدفع
هـا جـایی ندارنـد؛ مگـر بـه میزانـی کـه در        که موضوع تأمالت علمی و فلسفی است، در ایدئولوژي

خدمت آن پرسش ایدئولوژیک، یعنی چه باید کرد، قرار گیرند.
گرایان در برابر نوآوري گوید ایدئولوژيگرفت. اینکه شیلز میگرایی را نباید با نوگرایی یکی. آرمان20

) شاید به همین سبب باشد. آنان با تمام تالشی که براي دگرگونی در 37، ص1378اند (بودون، مقاوم
اي ندارند.اوضاع دارند با نوآوري در ساحت نظر و عقیده چندان میانه

ست و تأمل و بحثشان دربـارة گذشـته و حـال نیـز در     ها به آینده معطوف ا. توجه اصلی ایدئولوژي21
دانسـته اسـت   ها را معطوف به آینـده  همان راستا قرار دارد. شاید آرون نیز به همین سبب ایدئولوژي

).35، ص1378(ر.ك: بودون، 
ها بیرون بکشـد و  هایی که سبب شده لیبرالیسم خود را زیرکانه از شمار ایدئولوژي. از دیگر ویژگی22

گرایی و آمادگی آن براي هرگونه تجدیـدنظر در  موضع باالتري به رویارویی با آنها بپردازد، نسبیتاز 
شناس سیاسی حتی لیبـرال،  هاست. با وجود این کمتر جامعهشده به ایدئولوژيمقابل جزمیت منتسب

سـی منتقـل   هـاي سیا این ادعا را جدي گرفته و بحث از آن را به ذیل فراز دیگري غیر از ایدئولوژي
هـا خـارج   است. بودون نیز که اگزیستانسیالیسم، پراگماتیسم و ایدئالیسم را از شمار ایدئولوژيکرده 

). 37، ص1378آورد (ر.ك: بودون، کند، نامی از لیبرالیسم در کنار آنها نمیمی
هـاي  بخـش اسـت. ایگلتـون یکـی از ویژگـی     وحـدت عمـل، انسـجام   . وحدت فکر، وحدت اراده و 23
شـود. او مانهـایم و   داند؛ زیرا موجب انسجام اجتماعی مـی ) میUnifyingبخشی (دئولوژي را وحدتای

).85ـ 83، ص1381ها دانسته است (ر.ك: ایگلتون، گلدمن را نیز معتقد به وحدت درونی ایدئولوژي
.23، ص1381/ شیلز به نقل از ایگلتون، 37، ص1378. ر.ك: بودون، 24
دانند که در قلمروهاي ملـی موضـوعیت   ن را معرفتی معطوف و مایل به قدرت می. برگر و لوکمان آ25

).169ـ 168، ص1375کند (ر.ك: برگر و لوکمان، پیدا می
).95ـ 93و83، صص1381باره (ر.ك: ایگلتون، . براي اشاراتی دراین26
اوت بـا آنچـه کـه    حال محصولی است متفهاست و درعین. معنابخشی، کارِ وجه معرفتی ایدئولوژي27

یافت. نظـم را بشـر بـه    » معنا«و » نظم«کند. این تفاوت را باید در تمایز میان علم براي بشر تأمین می
» القـا «کند؛ اما معنا را به کمک فلسـفه و مکاتـب فلسـفی بـه هسـتی      واسطۀ علم در جهانْ کشف می

ه وجود انسان نیست؛ امـا  کند. به همین دلیل است که نظم جاري در طبیعت، مسبوق و مشروط بمی
معنا، منوط به وجود ذوات انسانی است.  

ها، خاصیت تحریک، برانگیزندگی و پویایی دارند. از همین روست کـه  . منافع نیز همانند ایدئولوژي28
برخی ایدئولوژي را در خدمت تأمین و تعقیب منافع جمعی دانسته و برخی دیگر آن را ادامۀ غریـزه  

اند. و آغاز ایدئولوژي را پایان کار غریزه محسوب کردهاند معرفی کرده
).241و 17، صص1986بخشی ایدئولوژي (ر.ك: ریکور، کارکرد هویت. براي اشاراتی دربارة29
بخشی اجتماعی یافتـه اسـت.   . گیرتز از ایدئولوژي به مثابه فرهنگ یاد کرده و نقش آن را در انسجام30
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تعبیـر کـرده   وسـتگی اجتمـاعی   یپهمبهمان نامرئیِیسیدئولوژي را به گوید که آلتوسر، اآندرسون می
/ 29ـ 28، ص1379وود، ) و همچنـین (ر.ك: هـی  206، ص1377/ راش، 1973است (ر.ك: گیرتـز،  

). 225، ص1986ریکور، 
).151ـ 134، ص1377. براي مصداقی از این رویکرد (ر.ك: سروش، 31
داري گوید: نظام سرمایههمیت ایدئولوژي در دنیاي مدرن غربی میدادن کاهش ا. ایگلتون براي نشان32

هاي بازاندیشانه و به معناي زندگی توجهی نـدارد.  جدید دیگر به بنیادهاي نظري ـ معرفتی به آگاهی 
گرایی و فناوري است کـه نیـاز بـه معنـا را کـاهش داده      گرایی، مصرفچیزي که غلبه یافته، فایدهآن

گیري، مصداق همان خطایی است کـه از منظـر   ). این نتیجه74ـ 70، ص1381ن، است (ر.ك: ایگلتو
نشیند. ایگلتون تغییر در معنـا و فلسـفۀ   یک ایدئولوژي خاص، به داوري دربارة کلیت ایدئولوژي می

ها و عالیق بشري را که خود صورت و مصداقی از یک ایـدئولوژي نـوین   زندگی و تغییر در گرایش
دموکراسی دن مطلق ایدئولوژي تعبیر کرده است. خطاي ایگلتون را رورتی در اولویتکنارنهااست، به

نیاز از ) آشکار کرده است؛ وقتی از تز دموکراسی پراگماتیستی خود به عنوان بدیل بی1382بر فلسفه(
هاي پس از این را به سبکسري فلسفی از هـر نـوعش   کند و لیبرالیستهرگونه نظریۀ توجیهی یاد می

کلی از سرمان بیرون کنیم. به اعتقاد مـا  گرفتن مسائل را باید بهگوید عادت جديکند و میصیه میتو
ها را از آن بر حذر داشته است. او، هم به رورتی نیز در ته همان چاهی قرار دارد که دیگر لیبرالیست

نوعی فلسفه متوسل شـده  نیاز از چون و چرا از لیبرالیسم پرداخته و هم براي آن، به دفاع مطلق و بی
است. بنابراین او، هم یک ایدئولوژیست تمام عیار است و هم یک فیلسوف.

هانا آرنت و کارل پوپر در دهۀ ، ل بلیدان،پستیلسیمور مون آرون، یلز، ریادوارد ش. کسانی همچون 33
رو بـوده  روبـه هـایی  پنجاه و شصت تز پایان ایدئولوژي را مطرح کردند که از همان زمان با مخالفت

معتقدنـد  شناسان سیاسی). بسیاري از جامعه11، ص1385/ وینسنت، 211ـ 208، 1377است (راش، 
/ 75، ص1381/ ایگلتـون،  211، 1377که تز پایان ایدئولوژي، خـود یـک ایـدئولوژي اسـت (راش،     

ولوژي گویـد بــه پایــان ایــدئ ). بــودون مــی28ـ 27، ص1378/ وینســنت، 549، ص1378وود، هـی 
وود ). هـی 329، ص1378اي بدون ایدئولوژي متصور نیست (بودون، اعتقادندارد و اساساً هیچ جامعه

گرایـی  ). پایان548، ص1377وود، را در باب آن به کار برده است (هی(Endism)گرایی نیز تعبیر پایان
سـپارد.  وژي نیـز ره مـی  خیزد و بـه فراتـر از ایـدئول   از روحیۀ خودمرکزبینیِ اندیشمندان غربی برمی

درکردنِ رقیبـان فکـري ـ مرامـیِ غـرب      گرایی، حکم یک راهبرد براي خلع سالح و از میدان بهپایان
). 1382گرایی در دفاع از دموکراسی لیبرال (ر.ك: رورتـی،  دارد. براي مطالعۀ مصداقی از روحیۀ پایان

ي بـودنِ لیبرالیسـم ـ آن را از رویـارویی     رورتی در راستاي همان راهبردي که ـ با اعالم فراایدئولوژ 
کرد با تزِ اولویت دموکراسی بر فلسفه، آن را از رویـارویی  هاي رقیب خارج میمستقیم با ایدئولوژي

بردن همـه چیـز در   نیاز کرده است. این بارزترین مصداق از پایانبا هرگونه پرسش و تأمل در آن بی
منزلگاه لیبرال ـ دموکراسی است.

گوید: ایدئولوژي سیاسی یک رکن اساسی تاریخ جهان به مدت بـیش از دویسـت سـال    وود مییه.34
هاي شدید اقتصادي، اجتمـاعی و سیاسـی کـه از آن طریـق،     بوده است. ایدئولوژي از بطن دگرگونی

دنیاي نوین شکل گرفت پدید آمد و مشارکتی نزدیک در فراینـد مـداوم تحـول اجتمـاعی و توسـعۀ      
است. اگرچه ایدئولوژي ابتدا در غرب صنعتی ظاهر شد، بعدها در سراسر کـرة زمـین   سیاسی داشته

). 541، ص1379وود، نمایان شد و یک زبان جهانی گفتمـان سیاسـی را بـه وجـود آورد (ر.ك: هـی     
(ر.ك: » فرهنـگ سیاسـی  «و » دکتـرین سیاسـی  «دربارة اصطالحاتی نزدیک به این مضمون، همچـون  

). 208، ص1377راش، /12، ص1378وینسنت، ص
).260ـ 247، ص1388زند، دین به مثابه فراروي (ر.ك: شجاعیبراي اشاراتی دربارة.35
سروش با طرح بحث غایات، ادعا کرده که چون غایت دین، آخرت است، از ایدئولوژي که غایات .36
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جـاد تحـول وجـودي در    کم در اسالم ـ ای که غایت دین ـ دستشود؛ درحالیمتمایز میآن، دنیاست، 
انسان است و آخرت در مقام باور، مؤثر در آن و در مقام تحقُّق، نتیجۀ آن است. 

ها، این است که ضرورت وجودي هر ایـدئولوژي و دینـی   ادیان و ایدئولوژي» ذات تمایزي«. منظور از 37
تبریـري بـراي ظهـور    هاست و اگر نباشد، هیچ توجیه ورسد، متمایز بودن از قبلیکه به منصۀ ظهور می

). 1392زند، ندارد و کسی را هم متوجه آمدنش نخواهد کرد. براي اشارات بیشتر (ر.ك: شجاعی
تر بـودن دیـن از ایـدئولوژي و    باره، میان فربه). مدعا و موضع سروش دراین1372. (ر.ك: سروش، 38

استقرار نیز هست یا افزون ورةتغایر و بلکه تقابل میان آن دو، سرگردان است. از اینکه دین، تئوري د
بر شریعت، واجد طریقت و حقیقت نیز هست یا به فراتر از یک جامعۀ خاص نظر دارد؛ وجود هیچ 

تـر بـودن دیـن صـحه     سنخی، تنها به فربهشود و ضمن تأیید همتغایر و تقابلی میان آن دو اثبات نمی
نظم پریشان یا تشبیه دین به هوا، به تـرازو،  گذارد. اما آنجا که تالش دارد با تعابیري چون داشتنمی

مندي جهتی را به آن القا کند و درمقابل، بر جهتافزایی و بیبه چراغ و رسن و نردبان، نوعی حیرت
سازيِ تغایر و تقابل میان دین و ایـدئولوژي  ها تأکید کند، به برجستهو صراحت و وضوح ایدئولوژي

). 130ـ 121، ص1372اصرار دارد (ر.ك: سروش، 
ایدئولوژي، چنین مخالفان متنـوع و بعضـاً متخاصـمی نداشـته و     . شاید هیچ پدیدة دیگري به اندازة39

شناسی، از فلسفه تا شناسی تا جامعههاي متفاوتی را با خود درگیر نکرده است؛ از معرفتچنین حوزه
از آرنت و هابرماس و فوکو،ستیزانی چون طلبانی چون ناپلئون تا قدرتسیاست و فرهنگ. از قدرت

گرایـان، تجـددگرایان و پسـاتجددگرایان و    ستیزانی چون پوپر و پارسونز، از سـنت مارکس تا مارکس
فکـران دینـی کـه    فکران الییک همچون سید جواد طباطبایی تا آن دسته از روشـن سرانجام از روشن

/ 28ـ 23، ص1378.ك: وینسـنت،  ماننـد سـروش (ر  انـد، شدت تحت تأثیر لیبرالیسم قرار داشـته به
ــودون،  ــن، / 46، ص1378ب ــوذري، 26، ص1380الری ). 1372/ ســروش، 368ـ 367، ص1379/ ن

تر آنکه برخی از ایشان در مخالفت با ایدئولوژي، از مبانی مغایر بـا مبـانی خـویش  نیـز مـدد      جالب
). 93ـ 92و 82ـ 79، صص1372گیرند (ر.ك: سروش، می

ین را با این تعبیر که براي تفهیم عبودیت به انسان آمده، در مقابل ایدئولوژي قرار داده و سروش، د.40
). گویـا عبودیـت   372ـ 371، ص1372داند (سـروش،  آن را تدبیر انسانی دانسته که خود را خدا می

ن بیان هاي زندگی است. از ایگري در دنیا و پذیرش مسئولیتخداوند، مغایر فاعلیت انسان و مداخله
گري و رخوت و نتیجۀ آن، وانهادن امـور بـه   شود که بندگی خداوند مساوقِ نظارهچنین برداشت می

شود؟   اللهی در عالَم چه میعاصیان از بندگی است. با این بیان منفعالنه از بندگی، تکلیف خلیفۀ
).1385/ همو، 2فصل، 1381زند، شدن (ر.ك: شجاعیبراي تفصیل دربارة معانی و مسیرهاي عرفی.41
ـیانت از دیـن، اصـرار بـر حفـظ ابهـام و ایهـام و بـه یـک معنـا،           یکی از راهبردهاي مصلحت. 42 اندیشانه در ص

دیـن،  «گویـد:  پذیري و تـأمین جـاودانگی بـراي آن اسـت. سـروش مـی      افزاییِ دین براي فرار از ابطالحیرت
ها عمـر مـوقتی پیـدا نکنـد و از دور خـارج      ولوژيافزا باشد تا مثل ایدئافزاست و الزم است که حیرتحیرت

ـیده اسـت (ر.ك: سـروش،     ـ 377، ص1372نشود. دین اگر ایدئولوژي شود، دست از جاودانگی خودش کش
افزاید، جاودانه کردن تحیر و سرگشتگی است.  بخشیدن به دینی که جز تحیر نمی). اصرار بر جاودانگی378

).101ـ 100، ص1380همو، /151ـ 134، ص1377ر.ك: سروش، . 43
آورده و آن را » بـود و نمـود  «، در بحـث  سـرمایه گوید مارکس ایـدئولوژي را در کتـاب   الرین می.44

کننـدة  آن را پنهـان ایـدئولوژي آلمـانی  اما در کتاب نمودهاي وارونه از واقعیت معرفی کرده است؛
. به همین سبب ما مارکس را در )68و 65، صص1380تضادهاي اجتماعی دانسته است (ر.ك: الرین، 

ایم.هر دو دسته قرار داده
ها و کارکردهاي ایدئولوژي در متقاعدسازي بخشی را یکی از جلوههاي وبر دربارة مشروعیتپل ریکور بحث. 45

).12و 11هاي ، سخنرانی1986داند (ر.ك: ریکور، مردم به سرسپاري و تبعیت از اقتدار حاکم می




