ال ّدين إيديولوجي *
في داخلنا دائما ً يقبعُ نابليون يُسمّيه اآلخرون إيديولوجيا (بول ريكور 8791 ،م ،ص .)54

الخالصة:
ّ
متأخرٌ نسب ّياً ،لكنّ ما يُسمّى اإليديولوجيا ،وبدائله يعود
إنّ استخدام مصطلح اإليديولوجيا واعتمادَه
غابر ،ربّما كان عمره من عمر الحضارة؛ ويجب البحث عن جذوره قبل ك ّل شيء في نزوع
زمن
إلى
ٍ
ٍ
ّ
وتخطيه .على هذا األساس تر ّكز هذه المقالة على أمْرين :أوّ لهما أنْ ال
اإلنسان إلى تجاوز وضعه الطبيعيّ
نهاية متخيّلة لإليديولوجيا بمعناها العا ّم ،وثانيهما أنّ كون الدين إيديولوجيّ ليس ممكنا ً فحسب ،بل هي
صورته الوحيدة الممكنة والمناسبة .وللتح ّقق من صدق هذين االدعاءين يجب أنْ نثبت أنْ ليس ممكنا ً تج ّنب
اإليديولوجيا ،وانّ هنالك تجانسا ً بين الدين واإليديولوجيا .لقد توصّلنا من خالل البحث المفهوميّ لك ٍّل منهما،
وتأمّل مقتضياته المنطقيّة إلى هاتين الفرضيَّتين :الحكم بصحّ ة القول بال نهائيّة اإليديولوجيا ،وبأنّ الدين
إيديولوجيّ .
عرض المسألة:
ك فيه أنّ تاريخ الفكر وتاريخ المجتمعات ،لم يكن قبل قرنين من الزمان يعرف ظاهر ًة
ممّا ال ش ّ
أو مفهوما ً باسم اإليديولوجيا .ح ّتى الثوريّون اإلنجليز واألميركيّون والفرنسيّون ،الذين أ ّدوا دوراً فاعالً في
ت
تيار من التيارا ِ
التطوّ ر السياسيّ -االجتماعيّ الذي شهده العالم لم يعرفوا هذا المصطلح ،ولم يستخدمْ ه أيّ ٍ
الفكريّة-االجتماعيّة التي كان لها تأثيرها في تش ّكل العصر الحديثّ .1
نطاق
إن الستخدام هذا "الدالّ" في
ِ
واالعتراف بوجو ِد "مدلول" له ،تاريخا ً مح ّدداً ومآالً واضحا ً نسبيًّا ،وندرةٌ
المباحث السياسيّة واالجتماعيّة،
ِ
2
الذين لم ير ّددوه خالل حياتهم في القرنين األخيرين ّ
إن اإليديولوجيا كما يبدو ليست جديدةً ّإال في كونها
زمن بعيدْ ،
وإن نحن أخذنا في الحسبان
ُعرفت واشتُهرت وبات لها اس ٌم ،أ ّما صفاتها واستخداماتُها فتعو ُد إلى
ٍ
عمر الحضارةّ .
مضمونها ،ونظرنا إلى المس ّمى بدالً من االسم ،لوجدنا ّ
إن ا ّدعاءنا هذا ال
عمرها من
أن
َ
ِ
يرتكز على المعطيات التاريخيّة ،واالكتشافات األثريّة ،وإنّما على استعدادات اإلنسان الوجوديّة ،وعلى
الج َمعيَّة .في الوقت نفسه يمكننا العثور على ما يؤيّدها في تاريخ المجتمعات القديمة الغابر.
متطلّبات الحياة َ
__________________________________________________________________________________________

* .كاتب المقالة د .علي رضا شجاعي زند ،أستاذ مساعد في قسم علم االجتماع في جامعة تربية المدرسين –
المترجمة أ.د .دالل عبّاس.
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نحن في هذه المقال ِة سنبحث عن جذور اإليديولوجيا انطالقا ً من مك ّوناتها وعناصرها وخصائصها وميزاتها،
ومن عملها ووظائفها في حياة البشر الفرديّة واالجتماعيّة كذلك ،وسنشير إلى بصمتِها وأثرها في بدائلها
القديمة ،وبالتحديد في الدين.

اقتضى تش ّكل اإليديولوجيا في أبسط قوالبها ،وتغلغلها في حياة االنسان القيام بخطوتين معرفي َّتين
مه ّمتين ومك ّملتين لبعضهما:
-1الفصل تدريجيًّا بين الساحتين "النظريّة" و "العمليّة" ،واالعتراف بالحاجةوالعالقة المتبا َدلَتيْن بينهما3؛
-2قبول فرضيّة التفكيك والفصل هذه ،وفي الوقت عينه القول بالعالقة بين "العلم" و "القيمة".4
ي لهذين التفكيكين في ساحتي :النظريّة /العمل والعلم /القيمة،
ي الطبيع َّ
كانت اإليديولوجيا المولو َد الشرع َّ
وستبقى حيَّة طالما أنّها لم تُنقضْ منطقيًّا ،ولم تُف َرغ عمليًّا من موضو ِعها؛ وعلى هذا األساس ليس مخطئًا من
إن االنسانَ حيوان إيديولوج ّيَّ ،
يقول َّ
ألن األرضيَّة والعوامل َ المؤثرةَ في ظهور اإليديولوجيّات غير منفصل ٍة
عن االنسان والحيا ِة اإلنسانيّة .فاإليديولوجياوبدائلها قبل ْ
أن تكون وليدةَ ظروف وأفكار وعصور بعينها،
ومحصورةً بعالم السياس ِة فحسب ،كانت أكثر من ذلك وليدةَ و توأم موجود ذي مؤهالت خاصّة ،ومرتبطةً
بمختلف المجاالت .5واإليديولوجيا كذلك حصيلة الميل الداخلي الدائم لدى اإلنسان لالرتقاءّ .
إن المعرفة
واإلرادة هما العنصران اللذان ّ
ميل اإلنسان إلى االرتقاء وتخطّي وضعه الطبيع ّي ،ويوجّهانه نحو
يغذيان َ
عصر من العصور باستجابات مختلفة إنّما
الوعود والتعاليم المثاليّة .لقد ت ّمت تلبية هذه الحاجة الفطريّة في كلِّ
ٍ
متجانسة ،بد ًءا من األسطور ِة وصوالً إلى الدين فاإليديولوجيا ،وحتى الثقافةْ .
نحسب هذه المقوالت
أن
َ
متجانسة ،ونص َّر على تناغمها وتشابهها ،أو ْ
أن نض َع االصب َع على ما يميّز بينها ويفرّقها ،يتبع ويك ّمل المسألة
وترسيم حدو ِدها ْ
أن نتحيّز ألحد
أو النقطة التي نؤكد عليها من خالل دراسة ،ال يمكننا من دون تعيينها
ِ
اال ّدعاءين ،ونُصدر حكما ً قاط ًعا ً بصددهما.
أن المسألة األساسيّة التي تحاول هذه المقالة ْ
أن تحلّها وتجيب عنها وتؤ ّكد عليها ،هي ّ
وبما ّ
أن الدين
إيديولوج ّي ،والهدف من تأليف هذه المقالة الدفاع عن هذه القضيّة ،لذلك سنبحث بالتأكيد عن العناصر
المشتركة التي ّ
تغذي ّ
كال من الدين واإليديولوجيا ،وعن اآلثار المتشابهة الناجمة عنهما ،من دون أن نتجاهل
وجود فوارق بينهما من خالل مقارنة أكثر تفصيالًَّ .
إن ما سنتص ّدى له في هذه المقالة ليس دقّة اآلراء
مفرغا ً
تاريخي طارئٌ ،محد ٌ
ٌ
والمفاهيم ،وإنّما االتجاه المص ّر على القول ّ
َث ال
حدث
إن اإليديولوجيا
ٌّ
َ
ماضي لهِ ،
بهذه الذريعة الدينَ من أ ّ
عنصر إيديولوج ّي.
ي
ٍ
ّ
إن االدعاءين اللذين سندافع عنهما هما التاليان:
-1ال نهايةَ لإليديولوجيا بالمعنى العام ،وال تص ّو َر لحدوث ظواهر مشابهة لها.
2

-2القول ّ
إن الدين إيديولوج ّي ليس أمرًا ممكنا ً فقط ،بل هو الصورة الوحيدة الممكنة والمقبولة .وللتحقّق من
ً
أن اإليديولوجيا ال يمكن تجنّبها ،والداللة ثانيا على ّ
صدق هذين اال ّدعاءين يتوجّب علينا االثبات أوالً ّ
أن الدين
ٌ
للتجارب الدينيّة
ممكن من خالل الدراسات الميدانيّة
واإليديولوجيا متجانسان .وإثبات هاتين الفرضيّتين
ِ
واإليديولوجية الحاصلة ،وأيضا بإجراء أبحاث مفهوميّة ،والتف ّكر في مقتضياتها المنطقيّة .ونحن في المقالة
سنعتمد المسار الثاني .أ ّما إعادة النظر ودراسة الساحاتوالعصور التي ُعرفت أنّها غير إيديولوجيّة بمزيد من
التع ّمق ،وكذلك إعادة قراءة تعاليم األديان وتواريخها قراءةً دقيقة بصفتها أديان غير إيديولوجيّة ،فيجب
تأجيلها إلى مجال آخر.
ال مف ّر من اإليديولوجيا
ك ،ومن المستحيل تجنّبهاّ ،
إن اإليديولوجيا وبدائلها بالنسبة إلى اإلنسان والحياة اإلنسانيّة قديمةٌ من دون ش ّ
ّ
ألن
لها بواعث ومضامير في وجود اإلنسان .وقد أتى رفض اإليديولوجيا وضرورتِها في حياة اإلنسان رفضا ً
مطلقاً ،من السلوكيّين ( ،) Behavioristالذين يُنكرون وجود أ ّ
ي خلفيّة نظريّة للقيام بالفعل العمل ّي ،ويأتي بعد
هؤالء في المرتبة الثانية في تصنيف الرافضين لإليديولوجيا الذرائعيّون،والمنفعيّون ( ، ) Utilitarianistsالذين
ّ
ال ينطلقون في رفضهم لإليديولوجيا من مبدأ نظريّ ،بل إرشاد ّ
ومتجذر في البنية النفعيّة
ي نابع من المصلحة،
لتلك النظريّات .في المرتبة الثالثة من هذا التصنيف يمكن وضع ماركس وبارتو ،اللذين ال يُنكران وجود
اإليديولوجيا وضرورتِها ،على الرَّغم من نظرتهما السلبيّة إليها .6في هذا التعداد وفي المرتبة نفسها يمكن أن
أمر مطلق ،وإلطالق األمور،
نذكر َح َملَة أنموذج ما بعد الحداثة ( ،)Post modern paradigmالمعارضين أليِّ ٍ
وعلى هذا األساس يعارضون األديان واإليديولوجيّات ال َّدعويّة .7علما ً ّ
أن هذا التهرّب من المطلق يحمل في
ذاته االستعداد ألن يتب ّدل إلى اتجاه مطلق ومؤدلج ،كالذي ح َّل بالعصرنة والليبراليّة.
ّ
إن ذلك الفريق من المف ّكرين الذين يحلّلون اإليديولوجيا على أساس الغرائز والمصالح والصراع
ي ،8أ ّكدوا كما أ ّك َد القِيَ ِميّون على ضرورة اإليديولوجيا وال إمكانيّة تجنّبها ،ويعتقدون ّ
أن اإليديولوجيا
الطبق ّ
رافقت االنسان باستمرار ،وستظ ّل مرافقةً لهَّ ،
ألن غريزة البحث عن المصلحة كانت من صلب كيان اإلنسان
أن القِيَميّين يرون من هذه الزاوية ّ
وستبقى كذلك .9في حين ّ
أن اإليديولوجيا توأم اإلنسان ،وأنها ظاهرةٌ إنسانيّة
حصراً ،تصبح موضوعيّةً وتتحقّق أ ّوالً حين يعتمد اإلنسان في قراراته وأفعاله على الفكر ،وثانيا ً حين يرتقي
من مستوى حاجاته الغريزيّة ومصالحه الفرديّة ،ليصبح أش َّد قربا ً من صفاته اإلنسانيّة .يقول الدكتور شريعتي
دفاعا ً عن هذا التوصيف لإليديولوجياّ " :
إن الغريزة مجموعة قوانين ورغبات تح ّدد للكائن الح ّي سلوكه،
وتؤ ّمن نم ّوه وتط ّوره وتكاثره وبقاءه النوع ّي ،وبشكل عام حياتَهَّ .
لكن جزءاً من هذه المجاالت موكو ٌل لدى
اإلنسان إلى وعيه وإرادته .لذلك حيث تنتهي الغريزة – في توجيه االنسان-تبدأ اإليديولوجيا"(شريعتي،
 ،2002ص ّ .10)22
إن تعبير بارتو عن هذه القضيّة يختلف قليالً عن التعابير المذكورة آنفاً ،فهو على
العكس من أصحاب المرتبتين األولى والثانية الذين لم يُفسحوا أ ّ
مجال لإليديولوجيا ،طرح ركائز العا ِملَيْن
ي
ٍ
أي الغريزة واإليديولوجيا باسم الفُضاالت ( ) Residusوال ُمشتقّات ( .) Derivationsوفي شرحه للسلوك غير
إن الغرائز هي المحرّك األساس ألنماط السلوك اإلنسان ّيّ ،
المنطق ّي يقول بارتو " ّ
لكن اإلنسان ليرفَع من قيمة
ق إلى األفكار التي يعرضها من بَع ُد تفسيراً لها (آرون1221 ،م ،ص ‘385-354كوزر
أفعاله ينسبها بحذ ٍ
11
ً
1221م ،ص  . )512-514ماركس أيضا يعترف بوجود اإليديولوجيا ،بل بضرورتها إلى جانب
ذكي ابتدعته
المصلحة؛ ويع ّدها في الوقت عينه ظاهرة مصطنعة ،وفي بعض العبارات يذكر أنّها تدبير
ٌّ
الطبقات االجتماعيّة المتنفّذة لتعزيز مكانتها ،ولترسيخ األوضاع السائدة .12قيل ّ
إن اإليديولوجيا بالمعنى
3

ّ
تتغذى في حياة اإلنسان من الما ّدة نفسها التي ش ّكلتها الثقافة ،واحتلّت مكانا ً وترسّخت في
الخاصّ والناجز
َّ
ً
ً
ً
تقاليد المجتمعات وعاداتها ،وتجلت حينا في إطار" األسطورة" ،وحينا بصور " الدين" ،ومؤ ّخرا في إطار "
العقائد" السياسيّة واالجتماعيّةّ .
إن العنصرين األساسيّين لهذا األصل المشترك هما " الوعي" و "الحاجة"
لدى اإلنسان ،اللذان يظهران في اآلراء واالتجاهات السارية في الحياة اإلنسانيّة ،والتي تتجسّد بأشكال
مختلفة.
نحن ال نقصد من خالل استخدامنا لهذه التشابيه والعبارات في كالمنا على اإليديولوجيا ْ
أن نقول إنّها
ظاهرة عا ّمة شاملةٌ مجتاحةٌ لكلِّ ميادين الحياة ومسيطرةٌ عليها ،أو ْ
نتجاهل الفروقات الكامنة في معاني
أن
َ
دالالت مختلفةٌ من حيث المعنى ،وأيضا ً
ٌ
ٌ
استخدامات متن ّوعةٌ في األدبيّات
المقوالت المذكورة ،فلكلٍّ منها
النظريّة ،فنضاعف االضطراب المفهوم ّي الموجود بهذا الصّدد .إنّنا نسعى من خالل تأكيدنا على المنشأ أو
ظهورها وتجلّيها طبيع ٌّي
المصدر المشترك إلى أن ند َّل أ ّوالً على أنّها جميعا ً ذات وجه إنسان ّي ،وثانيا ً أن
َ
وضروريٌّ وليس قسريّا ً مفتعالً ،ليكون إلغاؤها ممكنا ً بتمهي ٍد ما أو بتغيير الظروف .من الممكن أن تطرأ
عليها تغييرات تتجلّى بصور مختلفة ،وأن تتعرّض بسبب تغيّر الظروف واألفكار إلى صعو ٍد أو هبوط ،لكنّها
لن تخرج من صميم الحياة اإلنسانيّة.
ما أ ّكدنا عليه حتّى اآلن في هذا البحث هو المعنى العام والحقيقي لإليديولوجيا ،أي المعنى نفسه
القادر على الدفاع عن ادعائنا حول ال نهائيّة اإليديولوجياّ ،
وأن الدين إيديولوج ّيَّ .
لكن أح َد الشروط األساسيّة
للسير قدما ً في البحث هو تصفية الذهن ،وتنقية مفهوم اإليديولوجيا م ّما علق في األذهان من أفكار ناجمة عن
التجارب الميدانيّة لإليديولوجيّات في القرنين األخيرين ،وبات واقعا ً موضوعيّا ً ناج ًما من ناحية وقبل كلِّ
شيء عن تع ّدد أنماط الحياة وتعقيدها ،ومن ناحية أخرى عن انتشار المعرفة واتساع أفق المفاهيم اإلنسانيّة،
والتخلّي كذلك عن الدين في بعض المجتمعات وفي أوساط بعض الطبقات االجتماعية .هذه النقطة األخيرة
تؤ ّكد وجود نوع من التجانس بين الدين واإليديولوجياّ ،
وإال ّ
فإن البدائل لن تكون موضوعيّة.
تجانس الدين واإليديولوجيا:
ادعاؤنا اآلخر في هذه المقالة هو ّ
أن هنالك تجانسا ً بين مقوالت كان لكلٍّ منها تأثي ٌر في جوانب مه ّمة من
جوانب الحياة اإلنسانيّة في العصور المختلفة .االدعاء أن هنالك تجانسا ً بين عد ٍد من الظواهر معناه ّ
أن ك ّل
واحد ٍة منها يمكن أن تكون بديلة من األخرى ،وأن تح َّل محلَّها أيضاً ،ومعظ ُم وجوه الشبه بين الظواهر
اإلنسانيّة يمكن مالحظتُها بين "األسطورة" و "الدين" و "اإليديولوجيا".
وهنالك وجوهُ شبه بين " الثقافة" و "التقاليد" ،التي ولدت في أحضانها وترعرعت تلك الظواه ُر في العصور
المختلفة ،لكنّه تشابه األوعية ال محتواها .فالثقافة والتقاليد هي التي تحمل في الواقع األسطورة والدين
واإليديولوجيا وتنقلها بين البشر وبين األجيال المتعاقبة في مجتمع من المجتمعات .إن نحن أمعنّا التفكير في
تفاصيل األسطورة وقارنّاها بالدين وباإليديولوجيا يمكننا أن ن ّدعي أنّها ال تظهر وال تتجلّى مستقلّة وعلى نحو
مباشر ،والقالبُ الذي كانت تحلُّ فيه وتتجلّى من خالله ،حتّى في العصور األسطوريّة كانت األديان،
ُ
حيث يُعاد إنتاجها على نح ٍو ما
وباإلمكان كذلك مالحظة تجلّيات وصور لألسطورة حتّى في اإليديولوجيّات،
13
َ
بحث التجانس ،أي الموضوع الذي ت ّدعيه مقالتنا على الدين
قص َر
فتدوم وتستم ّر  .إذاً من األص ّح أن نُ ِ
المضماريْن اللذين احتدم الجدال حولهما بين العلماء وأصحاب الفكر الدين ّي التنوير ّ
ي في
واإليديولوجيا ،هذين
َ
العقود األخيرة.14
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بإمكاننا من خالل التدقيق في مفهوم اإليديولوجيا ووظيفتها ،ومقارنتها ضمنا ً بالدين ،التو ّ
بشكل
ص ُل
ٍ
أفضل إلى إثبات ما ا ّدعيناه من وجود التناغم والتجانس بينهما .لذا سنبادر إلى تحليل اإليديولوجيا من أربعة
جوانب " :المك ّونات" ،و "التعريفات" ،و "الوظائف" و " االستخدامات".
ُ
أبعاد اإليديولوجيات ومك ّوناتهاَّ :
حيث يح ّر ُ
ك"
إن أبسط تجلٍّ أليِّ ظاهر ٍة إيديولوجيّة يمكن العثور عليه
15
ُ
بفعل ما أو بر ّد ِة فعل"  .هذا الوصف يدلُّ
الشعور" " إرادةَ" اإلنسان ،ويحضّره للقيام "
الذهن" بمد ٍد من "
ٍ
ِ
على كون اإليديولوجيا مر ّكبة ،وأيضا ً على األبعاد في كيان اإلنسان ،التي تقف في مواجهتها؛ وتوضّح كذلك
ّ
أن بعض الفعاليّات ذات المحمول الذهني-العاطفي والتركيب الخاصّ هي الوحيدة من بينها التي تش ّكل
ُ
سلوك صادر عن اإلنسان .ولهذا السبب ربّما ذكرت
شعور أو
ق فكر ٍة أو
مصداق هذا المفهوم ،وليس مطل َ
ٍ
ٍ
اإليديولوجيا كما ُذكر الدين ،على أنّها أم ٌر وجوديٌّ ،أو ظاهرةٌ تؤثّ ُر في اإلنسان تأثيراً وجوديًّا.
ّ
ي" مزي ٌج من المعلومات التحقيقيّة والتقويميّة (بو ُدن 1222 ،م ص  / 43الرين،
إن " الفكر اإليديولوج ّ
 ،2001ص  ،)3تج ّمعت معا ً في منظوم ٍة منسجم ٍة إلى ح ٍّد ما لترش َد مخاطبها وتابعها باتجاه العمل (بو ُدن،
1222م ،ص  /43إيغلتون  ،2002ص ّ .)88-82
إن " المشاعر السارية في اإليديولوجيا" على الرَّغم من
النوع الغير ّ
مصدرها الفرد ّ
ي الذي يُر ّكز على الحاجات األسمى من المصلحة
ي كغيرها من المشاعر ،هي من
ِ
الشخصيّة العابرة .أما " العمل اإليديولوجي" فيتميّز من غيره من أنماط السلوك اإلنسان ّي األخرى ،بارتكازه
على العقيدة ،واهتمامه باألهداف السامية.
فضالً عن العالقة بين النظريّة والعمل يُع ُّد إيغلتون العالقة أيضا ً بين القضايا الوجوديّة األساسيّة و شؤون
الحياة العاديّة عمالً إيديولوجيًّا ،ووجد صدفةً في الدين التجلّي الظاهر لهذه الميزة .وهو يعتقد ّ
أن هذه الصلة
بين النظريّة والعمل هي التي جعلت اإليديولوجيا معرّضة لإلصابة بالوعي الزائف (إيغلتون-21 ،2002 ،
.)22
ال يجب ع ّد اإليديولوجيا كوعي زائف هي نفسها العلم المنقوص أو العلم المغلوط .16هذا الفهم الذي تحول
إلى الرؤية المهيمنة في تعريف اإليديولوجيا ،يضعها في عداد المعارف ،معادلة للعلم ،ويتوقّع منها الكثير،
م ّما ال يُناسب خصائصها ومؤهّالتها .أ ّما توجّه البعض في البحث عن جذور اإليديولوجيا وأسالفها البعيدين
إلى "ديكارت" و "بيكون" وغيرهما من فالسفة المعرفة ،فناج ٌم عن ذلك االتجاه الذي ض ِّ
ُخ َم فيه العنص ُر
األصل والمبدأ؛ في حين ّ
أن أد َّ
ق تعبير عن اإليديولوجيا هو الذي يعرّفها صلةً بين النظريّة
المعرف ّي ،و ُج ِع َل
َ
صةً لكلٍّ منهما ،وبنا ًء على هذا التعبير َّ
من ناحية والفعل من ناحية أخرى ،ال تجلّيا ً أو صورةً خا ّ
فإن
نوع من الوعي يلجأ من أجل الوصول إلى أهدافه الخاصّة إلى تقويم األوضاع ،والقيام
اإليديولوجيا مبنيّةٌ على ٍ
بأعمال مح ّددة .إذاً مقابل تعابير تعرّف اإليديولوجيا أنّها شي ٌء من جنس الوعي ،يمكننا أن نذكر تعريفا ً يع ّدها
نوع من الوعي الذي ينتهي بالعمل .التعريف الثالث هو ّ
أن
ال مجرّد وعي محض ،وإنّما مبنيَّةٌ على
ٍ
اإليديولوجيا بمكانة منظومة معرفيّة جامعة ،تتض ّمن المعارف األساسيّة فضالً عن المعارف العمليّة ،وهذا
التعريف يضفي عليها شموليّة أوسع من التعريفين السابقين.
ّ
إن التمييز الذي وضعه شريعتي بين اإليديولوجيا والرؤية إلى العالم(17شريعتي 1223 ،م،ص 13
و 12و /28نفسه  1284م ،ص  ،)83وتشبيه مطهري لها بالحكمة العمليّة مقابل الحكمة النظريّة (مطهري،
 1284م ،ص  ،)33هما بالنسبة إلى التعريفات اآلنفة الذكر أشبه بالتفسير الثاني 18الذي يرى إلى
اإليديولوجيا أنّها تتض ّمن رابطا ً يصلها من ناحية بالوعي ومن ناحية أخرى بالعمل ،وفي الوقت عينه يرى
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أنّها تختلف عنهما .إن إصرار الدكتور شريعتي واألستاذ مطهري على هذا التفكيك والتميّز ،هو إعادة تأكيد
على ّ
أن اإليديولوجيا فع ٌل موجّه ( )Act-orientedمقابل أولئك المصرّين على أنّها نظريّة (.) Speculative
بنا ًء على ذلك يمكن القول ّ
ي
إن ما أثير من خالفات نظريّة حول اإليديولوجيا ،ناج ٌم عن الخالف الدالل ّ
حولها ،وبعضُ هذه الخالفات الدالليّة مصدره التفكيك ،وإبراز عدم توازن العناصر المك ّونة لإليديولوجيا .في
هذا السياق يتح ّدث إيغلتون عن االتجاه الذي ير ّكز على جانبيها السياسي واالجتماعي مقابل االتجاه الذي
يض ّخم وجهها المعرفي (إيغلتون ،2002 ،ص ّ .)43
إن ربط اإليديولوجيا بالسلطة والسياسة والمصالح
الطبقيّة والمتغيّرات المجتمعيّة ،وحشر ذلك كلّه في التعريف ،سببه الدور الذي تؤ ّديه اإليديولوجيّات في الحياة
االجتماعيّة ،واآلثار المترتبة على ذلك؛ هذا الدور أو األثر مر ّده قبل كلِّ شيء إلى العناصر الثالثة
المترابطة ،التي أشير إليها في التعريف أي" :النظريّة" ،و "القيمة" ،واالستعداد "للعمل" .حين تترافق
العناصر الثالثة ،وتجتمع معا ً في خندق واحد ،تتح ّول في المرحلة األولى إلى سلطة اجتماعيّة بالق ّوة ،وفي
المرحلةالثانيةّ -
ألن لديها نوعا ً من التقويم لألوضاع واألهداف والمقاصد – تتوصّل إلى العمل الجماع ّي،
لنوع من المواجهات االجتماعيّة .يجب أن نُلفت االنتباه إلى
وتدخل نطاق السلطة والمصالح ،وتمهّد األرضيّة
ٍ
ّ
أن التركيز على الصبغة السياسّية واالجتماعيّة لإليديولوجيا في بعض التعريفات ،ال يُناقض بالضرورة
العناصر األساسيّة المك ّونة لهاّ ،
ألن هذه الصبغة ليست من العناصر المك ّونة ،وإنّما من اآلثار المترتّبة على
تلك العناصر ،ومن معالمها اإليديولوجيّةّ .
إن صفات اإليديولوجيا في التعريفات التي ُوضعت لها تفوق ما
ذكرناه ،ويمكن إرجاعها كلّها إلى تلك األبعاد الثالثة اآلنفة الذكرّ .
إن اإليديولوجيا ترتكز من ناحية على
المعارف األساسيّة المك ّونة لرؤية الفرد ،ومن ناحية أخرى تؤ ّدي إلى تقوية إرادته ،ومضاعفة استعداده
للعمل .أما الفراغ بين األمرين فتمأله المشاعر والميول الموجَّهة ،وتاليا ً يرتبط الرأي بالعمل ،وهنا في هذه
النقطة تنعقد نطفة العنصر المس ّمى "القيمة" ،الذي هو العنصر األساسي في اإليديولوجياّ .
إن القيمة قلب
19
اإليديولوجيا ،بمعنى ّ
أن الوجوه والجوانب اإليديولوجيّة األخرى ،تنبع منها نوعا ً ما ،أو تنتهي بها.
صفات اإليديولوجيا :من معالم اإليديولوجيا وصفاتها “المثاليّة" و "اإلطالقيّة" و " الكمال" و " الحصريّة" و
"الجماعيّة" و " التوجّه السلطويّ" ،وهذه الصفات تُنتجها العناصر األصليّة اآلنفة الذكر أو مر ّكبات منها.
وتأتي “التسويغيّة" بعد اإليديولوجيا ،في الحاالت المعارضة لإليديولوجيّات ،لتجد لك ّل نوع من
ق من مصاديقها ما يس ّوغه موضوعيًّا.
اإليديولوجيّات أو لكلِّ مصدا ٍ
المثاليّة 20تتض ّمن حكما ً فارقا ً مه ّما ً يفصل وصفين مختلفين لإليديولوجيا عن بعضهما .فاإليديولوجيا
صيّة مثاليّة؛ في حين ّ
كما عبّر عنها ماركس ومانهايم ليس فيها أساسا ً خا ّ
أن السمة األساسيّة لها هي التي عبّر
عنها "لينين" والتيّارات اليساريّة في القرن العشرين ،وبسبب هذه السمة تسرّبت إلى اإليديولوجيا خصائص
أخرى منها " :المستقبليّة" 21و " النقديّة" أيضاً .يجب البحث عن المصدر األصلي للمثاليّة في الرغبة
ّ
الوجوديّة لدى اإلنسان لالرتقاء والسم ّوّ .
إن اإليديولوجيّات كالدين تلبّي هذا الميل الفطر ّ
فحث
ي لدى اإلنسان،
المؤيدين وتشجيعهم على االرتقاء فوق األنا والمكانة وحتّى الماديّات ،إنما هو دعوة إيديولوجيّة ،في وجو ٍد
ب دنيويًّا ً بأكمله .هذا العنصر مؤثّر إلى ح ّد ّ
أن باإلمكان بحسب مؤشر االبتالء بالروتين والقناعة
محسو ٍ
تشخيص معيار المواجهة واالهتمام االيديولوج ّي لدى لفرد والجماعة.
بوتيريّة األوضاع
َ
المقصود باإلطالقيّةّ ،
أن التعاليم حتميّة ومبنيّة على مسلّمات وحقائق بديهيّة .اإلطالق أو التعميم هنا يشمل
الشروح والتفاسير التي تق ّدمها اإليديولوجيا عن الوجود واإلنسان ،كما تشمل القوانين والتعاليم الموجّهة إلى
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األتباع .هذه القوانين وصفها إيغلتون بعبارة " التطبيع" وهو يقصد تعريف التعاليم اإليديولوجيّة كحقائق فوق-
تاريخيّة(إيغلتون ،2002 ،ص .)108-104
كمال اإليديولوجيا بمعنى التمحور الذات ّي الصا ّد على مستوى الوجود اإلنسان ّي ،وكذلك فيما يتعلّق بجميع
مجاالت الحياة ،ومتوجه إلى الدنيا بأكملها .وقد ذكر إيغلتون هذه الصفة باسم اإلطالقيّة التعميميّة
( ) Universalizingوالتخليديّة التأبيديّة (( ) Eternalizingإيغلتون ،م .ن .ص .)100
الحصريّة نتيجة طبيعيّة لصفتي اإلطالقيّة والتماميّة [الكمال] في اإليديولوجيّات؛ وهذه الصفة معجونة
باإليديولوجيا إلى ح ّد ّ
أن باإلمكان وصفها بأنّها "صفة وجوديّة".
الجماعيّة من أهم خصائص اإليديولوجيا ،وأحد األسباب التي كانت وراء التشكيك في حسبان الليبراليّة من
ضمن اإليديولوجيّات ،لغلبة الفردانيّة فيها 22.وفي هذا اإلطار تُفسّر بعض الرغبات كالتو ّحد
الداخل ّي23وااللتزام و االيثار 24التي فسّرها البعض كعالئم لإليديولوجيا .اهتمام اإليديولوجيا بالسلطة معناه
الميل نحو استالم السلطة وأيضا ً الوقوف في مواجهتها.25
إن تسويغيّة اإليديولوجيّات ال يجب ْ
َّ
أن تُفهم أنّها هي نفسها التعصّب السياسي االجتماعي ،أو حصرها في
إطاره .المقصود بالتسويغ ( ) Justificationعقلنةُ ( ) Rationalizingفكر ٍة ما او عقيد ٍة ما ،وأيضا ً شرعنةُ
وضع أو ظروف قائمة .هذا المعنى قريبٌ م ّما وجده فيبر في األديان وس ّماه
( ) Legitimizingسلط ٍة أو
ٍ
الربابيّة" ( .) Theodicyمعنى التسويغيّة اإليديولوجيّة عكس النسبة بين الفكر والعقيدة ،أو العالقة بين
“ ِ
ً
النظريّة والعمل ،على النحو الذي طرحه بارتوّ .
إن التسويغ يمنح اإليديولوجيا انسجاما نظريًّا ،ويُتيح لها
26
مضامين أخالقيّة .يمكن أن يكون للتسويغ وجها ً مخادعا ً للذات وأيضا ً وجها ً مخادعا ً للغير.
وظائف اإليديولوجيا :من أبرز وظائف اإليديولوجيا "المعنويّة وإضفاء المعنى" ،27و"الهدفيّة" ،و
"التجييش" ،28و "التموضع" والمعارضة" ،أما الخصائص األخرى المنسوبة إلى اإليديولوجيا ،فتعود إلى
هذه الخصائص الوظيفيّة :يمكننا بتعبير أكثر إيجازاً عن اإليديولوجيا دمج الوظيفتين األولى والثانية معاً،
وتحويل الرابعة والخامسة إلى مفهوم يتض ّمنهما معاً ،للوصول إلى ثالث عالئم عا ّمة لوظائف اإليديولوجيا:
"الهدفيّة" في الحياة ،و "التجييش والتحميس" و "إضفاء الهُويّة".29
الهدفيّة في الحياة من الوظائف األساسيّة والحصريّة الخاصّة باإليديولوجيات واألديان ،وال عد ّو لها في
الهدفيّة إال الغرائز التي تجعل الحياة مرتكزة على البحث عن ّ
اللذة وتجنّب األلم ،وتفرض على اإلنسان أن
يقبع في المستوى األدنى من الحياة .باستثناء هذه المحرّكات الثالثة التي تقود اإلنسان نحو تحقيق أهدافه ،ما
من عامل آخر قادر على ترسيم أهداف الحياة وتأمينها .حين تنبع أهداف الحياة من منبع آخر غير الغرائز،
تكون ذات معنى ،لذا نحن نع ّد اإلشارة إلى الهدفيّة في تفسير الوظائف األصليّة لإليديولوجيا كافيةً ،ألنّها
تتض ّمن أيضا ً إضفاء المعنى .فضالً عن األهداف غير الماديّة والساميةّ ،
فإن التصور الجامع المنسجم عن
ألن حركة اإلنسان فيه مح ّددة المكان ِة والتوجّهّ .
الوجود يضفي المعنى أيضا ،وذلك ّ
إن الهدف يمنح الحياة
معناها ،والمعنى يهب الدافع والحماس .أ ّما عدو األيديولوجيات واألديان على هذا المستوى فهو الغرائز
كذلك ،بمعنى أنّها تخلق الدافع للحصول على األهداف الماديّة ،من دون الحاجة إلى المعنى .إن الهدف
دور تش ّكل الهُويّة وتقوية الشعور لدى
والمعنى يؤ ّديان في حياة اإلنسان فضال عن التجييش والتحميس
َ
اإلنسان ،وحثّه على اتخاذ موقف تجاه الواقع القائم ،والتص ّدي بشكل مقصود أو غير مقصود ألعدائه باألفكار
واألهداف.
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ميدان عمل اإليديولوجيا ووظائفها :يمكننا من خالل ما قلناه عن اإليديولوجيا حتى اآلن االستنتاج أنّها
ي ال يمكن تجنّبهّ .
إن اإليديولوجيّات تتوصّل إلى الموضوعيّة
بالنسبة إلى حياة اإلنسان أم ٌر ضرور ٌّ
واالستخدام حين يضع اإلنسان نفسه في موضع اتّخاذ القرار .فاإليديولوجيا ،من خالل عرضها وتفسيرها
لألوضاع والحاالت الصعبة والمعقّدة ،وتقويمها للظروف ،تمهُد األرضيّةَ التخاذ القرار وتُ ِع ُّد الفر َد للقيام
بالعمل .إن القرار متأ ّخ ٌر عن التبصّرات المعرفيّة وساب ٌ
ق للعمل ،يتش ّكل من خالل مخزونات مسبوقة
بتبصّرات معرفيّة واسعة ،مدروس ٍة وممحّصةّ .
إن اتخا َذ القرار في األوضاع المختلفة وفي شؤون الحياة جز ٌء
من الحياة ،لذا ّ
فإن اإليديولوجيا والظواهر الشبيهة بها والبديلة عنها تُع ُّد من مستلزمات الحياة اإلنسانيّة.
تُتَّخ ُذ القرارات نوعا ً ما باالستناد إلى أصول العقائد ،والرجوع إلى األنظمة النوعيّة ،فضالً عن ذلك
من الممكن أن تُتَّخذ بالتأسّي بالتقاليد المسيطرة والعادات السائدة .في الحالة األخيرة يُحيل األشخاص إلى
السابقين ح َّ
ق اتّخاذ القرارات لعدم رغبتهم بتح ّمل تكلفتها والمسؤوليّات الناجمة عنها ،وفي بعض الحاالت
يضعونها على عواتق غيرهم من الشخصيّات النافذة .على هذا األساس يمكننا ربّما أن نجمع بين األمرينّ :
إن
قرارات اإلنسان في الحاالت الخطيرة والمضطربة والحرجة إيديولوجيّة عادةً ،وفي األحوال العاديّة مبنيّة
على السنن والتقاليد والعادات واألفكار السائدة.
أبرز ميادين عمل اإليديولوجيا بعد مساعدة األفراد على اتخاذ القرار في المواقف الخاصّة والخطيرة،
ُ
ضيْن ظاهريًّا :دور مثبّت األوضاع
الج َم ِعيَّة .في هذه الساحة تؤ ّدي اإليديولوجيا دَو َرين متناقِ َ
ميادين الحياة َ
ودور المغيِّر لها .ألداء الدور األ ّول تساعد من خالل تشكيل النظام القِيم ّي للمجتمع ،في إيجاد االستقرار
واالنسجام االجتماعيَّيْن ،30هذا أ ّوالً ،وثانيا ً تضا ِعف من خالل توجيه الناس وإقناعهم شرعيّةَ النظام الحاكم
والرضى به .أما الدور اآلخر لإليديولوجيا فهو من خالل طرح األفكار المثاليّة والداللة على الهوة القائمة بين
ُّ
يحث ويساع ُد في عمليّة التغيير االجتماع ّي.
الوضع القائم والوضع المرتجى،
ّ
إن ازدواجيّة الموقف من اإليديولوجيا وظهور التناقضات في المفاهيم ،مصدرهما هاتين الوظيفتين،
وبالتركيز على أحد الجانبين وإغفال اآلخر يُجعل مضمون اإليديولوجيا إما محافظا ً أو ثوريًّا.
ّ
ّ
الخالق الذي تؤ ّديه اإليديولوجيا بجعلها البرامج التنمويّة واالجتماعيّة الوازنة هدفا ً لها ،يمكن
إن الدور
ع ّده مه ّمة أخرى من المهام التي تقوم بها اإليديولوجيا في الميدان االجتماع ّي .وتتوسط هذه المه ّمة بمعنى من
المعاني مه َّمة المحافظة على االستقرار وعمليّة التغييروالتطوير ،ومن خالل عملها على تقليص الفروقات
إن اإليديولوجيا من خالل تأثيرها في ثقافة المجتمع ،تؤثّر أيضا ً
بينهما ،تقرّبهما من بعضهما إلى ح ّد التمازجّ .
في نمط العيش وأسلوب الحياة.
ّ
إن اإليديولوجيا-بنا ًء على ما تق ّدم-أم ٌر وجوديٌّ يتمتّع بصفات معرفيّة وعاطفيّة وإراديّة وسلوكيّة .وباإلمكان
والجمعيَّة والتسويغيّة
كذلك تعريف اإليديولوجيا بمواصفات منها المثاليّة واإلطالقيّة ،والكماليّة ،والحصريّة،
َ
والسلطويّة .أ ّما الوظائف التي تتفرّد بها اإليديولوجيا كالهدفيّة والمعنويّة والتحريض والتموضع ،والتص ّدي
ّ
والفن واألخالق ،وتضعها بمصاف ظواهر أخرى
فهي التي تميّز اإليديولوجيا من غيرها من المقوالت كالعلم
منها الدين .كذلك َّ
فإن توظيف اإليديولوجيا في ميدان العمل يؤ ّدي فضالً عن مساعدة الفرد على اتخاذ
القرارات ،وتاليا ً تنفيذها ،إلى وضع المجتمعات على مسار تعزيز الثبات واالستقرار ،أو مسار التط ّور
والتق ّدم.
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حين يُنظر إلى الصفات المذكورة ،وتت ّم مقارنتها بخصائص األديان ووظائفها ال سيّما اإلسالم ،يُستنتج
الدور أو الرسالةَ
ّ
أن اإليديولوجيا أ ّدت في القرنين األخيرين ،في أوساط بعض األشخاص والفئات االجتماعيّة
َ
ي واالجتماع ّي .ذلك ال يعني ْ
التي كانت من قبل في عهدة األديان ،على المستويين الفرد ّ
أن ال فرق بين
األيديولوجيا والدين-إال في االسمّ -
وأن لهما الخصائص نفسها من دون زيادة أو نقصان .إن ما تهدف إليه هذه
المقارنة في الدرجة األولى التأكيد على التجانس والسنخيّة بينهما ،فلوال وجود التجانس والسنخيّة لكانت
المقارنة غير ممكنة .وثانيا ً اإلشارة إلى مالءمة كلٍّ منهما للمرحلة التاريخيّة الخاصّة به ،والتي نشأ ونما فيها.
ّ
إن التأكيد على السنخيّة ال يجب أن يُحمل على التجانس ،والتصريح بمالءمتها للظروف والمراحل التاريخيّة
الخاصّة ،ال يجب أن يُفهم على أنّه تدبّ ٌل أفق ّي سطح ّي ،ومن ث ّم تكون النتيجة إحالة مرحلتي األسطورة والدين
إلى ظهور اإليديولوجياّ .
إن ال ّدين واإليديولوجيا على الرّغم من السنخيّة متباينان فلكلٍّ لكلٍّ منهما مضامينَه
ومؤهالتِه المختلفة عن مضامين اآلخروسماته ،وقد تابع مسيرة حياته على الرّغم من مالءمته لمرحل ٍة
وظروف تاريخيّة بعينها أكثر من غيرها من المراحل والظروف ،مما راكم المخزونات التي واجهها اإلنسان
في العصور األخيرة.
لقد مهّدت هذه التوضيحات المتعلّقة بعدم إمكانيّة تجنّب اإليديولوجيا ،وبمجانستها للدين أرضيّةَ
المتطلّبات النظريّة لر ّد فكرة نهاية اإليديولوجيا ،والدفاع عن أن الدين إيديولوجي ،بصفتهما اال ّدعاءين
األساسيّين لهذه المقالة.
ال نهائيّة اإليديولوجيا:
ّ
إن ال نهائيّة اإليديولوجيا تستند إلى شواهد من اإليديولوجيّات الحيّة والفاعلة في جميع أنحاء الدنيا ،حتى في
العالم المتق ّدم ،بعد الحرب الباردة؛ كما تعتمد على أدلَّة تشي بأن ال خاتمة لها بالنسبة إلى اإلنسان .يمكن
التوصّل إلى ذلك ،من خالل مشاهدة وفرة المذاهب والعقائد ،وكثرة استخدامها في العالم الغرب ّي المتق ّدم ،إلى
ح ّد الظن أنّهم وصلوا إلى ذلك قبل المجتمعات األخرى؛ والمكانة التي احتلّتها الليبراليّة كأشهر مذهب فلسفي-
عقائدي لدى النخب وغير النخب في الغرب شاه ٌد على هذا اال ّدعاء؛ على الرغم من ّ
أن الليبراليّين والمدافعين
ي.31
عن أطروحة نهاية اإليديولوجيا ،يعرّفون مذهبهم أنّه غير إيديولوج ّ
إن تأ ّمل الصفات الواردة عن اإليديولوجيا في مراحل نهوضها السابقة ،واتساع نطاق عملها كذلك ،يجب
ْ
أن تحقّق الحياة اإلنسانيّة واالجتماعيّة غير ممكن من دونهاّ .
أن يُقنعنا ّ
إن التأكيد على صفة " اإلنسانيّة" هنا ال
يحمل أ ّ
ي معنٍى أخالق ّي ،بل المقصود النوع اإلنسان ّي .فاإلنسان بخصائصه النطقيّة والروحيّة ،ال يمكنه العيش
إال بالطريقة اإلنسانيّة؛ ومن غير الممكن أن يعود إلى الحياة الدنيّة الدونيّة ،ويعيش من جديد الحياةَ الحيوانيّة
الج َمعيّة ،ووصل إلى كماله األ ّول ،أي إلى كمال حياته .حتى
والطبيعيّة؛ ال سيّما اإلنسان الذي جرّب الحياة َ
تلك المجموعة من البشر الذين ال يأتمرون ّإال بأمر غرائزهم ،ينتهزون أ ّول فرصة متاح ٍة ليضعوا لهذا النمط
من الحياة فلسفةً منتصبةَ القوام ،يُضفون عليها وجها ً واعيا ً ومس ّوغاً .وتاليا ً ما من أح ٍد يدلّل على الحياة
الغربيّة الفردانيّة ،المتمحورة حول المصلحة والبحث عن اللذة مصداقا ً للحياة الخالية من اإليديولوجياّ ،
ألن
بط ُل ا ّدعاءهم هذا.32
الفلسفات واإليديولوجيّات الفردانيّة والشموليّة وال ُمتعيّة توائم ذلك النمط من العيش ،تُ ِ
ّ
إن هذه الحاجة إلى اإليديولوجيا أساسيّة و ضروريّة إلى ح ّد أنَّها ال تخبو أو تق ّل بتغيّر العصور و تَبَ ُّدل
خال منها ا ّدعاء ال أساس لهْ ،
إن
الظروف؛ و تاليا ً الكالم على نهاية اإليديولوجيا ،و الحديث عن ظهور
عصر ٍ
ٍ
لم يكن هو نفسه مر ّوجا ً إليديولوجيا خفيّةّ 33
.إن طرح البدائل التي لها أوصاف اإليديولوجيا ووظائفها نفسها ،و
القادرة على أن تتولّى دَورها و تنفّذ وظائفها في الساحات المشار إليها ،هو نفسه ا ّدعا ٌء آخر ،نحن أيضا ً ال
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نعترض عليه .يقول راش أيضا ً  :يمكن أن تكون أهميّة اإليديولوجيا و الصراعات الطبقيّة و الداخليّة في
بعض المجتمعات المتق ّدمة قد تقلّصت أو اضمحلّتْ ،
ّ
تخف مطلقا ً أهميّة األفكار و القيم في السياسة؛ و
لكن لن
في هذا اإلطار نفسه ،ال يلغي إمكانيّة ظهور مواجهة إيديولوجيّة بين الليبراليّة و األصوليّة اإلسالميّة ،و
يقول :حتى دانييل بيل الذي توقّع نهاية اإليديولوجيا ،لم يف ّكر مطلقا ً بنهاية األفكار و ال ُمثُل المؤثّرة في المجتمع
و في السياسة (راش 1228 ،م ،ص .)211-210
لقد كانت اإليديولوجيا وبدائلها السابقةوالالحقة مرافقةً لإلنسان دائماً ،والمصاديق التي تُبطل هذا
االدعاءوالتي يستند إليها المنظّرون ألطروحة نهاية اإليديولوجيا تجرّحها األدلَّة التالية:
-1لقد انصبّ اهتمامهم وتأكيدهم في هذا البحث على اسم اإليديولوجيا ،أكثر من تأكيدهم على المفهوم
والمس ّمى اللذين يمكن أن يتجلّيا بصور وعناوين أخرى.
ّ -2
وأنواع خا ّ
ص ٍة منها ،ت ََج َّس َد معظمها في
ق
إن رؤيتهم إلى اإليديولوجيا محدودة في األغلب األعم بمصادي َ
ٍ
34
اإليديولوجيّات السياسيّة في العصور المتأ ّخرة.
-4لقد التقطوا معظم براهينهم حول األوضاع غير اإليديولوجيّة من حاالت عابرة ،ومتقطّعة من حقب
تاريخيّة طويلة المدى.
-3لم يكشفوا حتى اآلن حقيقة األشكال الجديدة والوجوه الخفيّة لإليديولوجيا أو بدائلها ،ال سيّما في المجتمعات
الغربيّة المتق ّدمة.
في اعتقادنا عد ّو اإليديولوجيا أو بديلها الوحيد الممكن تص ّوره هو اإليديولوجيات األخرى،
وبالتأكيد الدين المتض ّمن هو نفسه ماهيّة إيديولوجيّة .بنا ًء على وصف اإليديولوجيا بمعناها العامّ ،
فإن األديان
أيضا ً من دون استثناء إيديولوجيّة ،ويظهر االختالف بينها في الما ّدة والفحوى والفاعليّة بحسب اختالف
العصور.

الدين إيديولوج ّي:
لقد تجنّبنا في هذا البحث قصداً استخدام مصطلحات مثل " اإليديولوجيا الدينيّة" ،أو "الدين
اإليديولوج ّي"؛ ألنّها ال تتمتّع بالدقّة والوضوح الكافيين ،أو ألنّها ال تعبّر عن هدفنا جيّداً .لقد تجنّبنا المصطلح
األ ّول الذي يق ّر بوجود أنواع إيديولوجيّات دينيّة وغير دينيَّة ،ألنّه لم يكن موضوع هذه المقالة؛ وتحاشينا
المصطلح الثاني ألنّه يُعبّر عن قسمة األديان إلى مجموعتين :إيديولوجيّة وغير إيديولوجيّة ،وهذه فرضيّة
ك بصحّتها .ألنّنا ْ
نش ّ
إن نحن أخذنا في الحسبان المعنى أو المضمون الذي نبحث عنه في الدين أو
ي ْ
أن نصرّح َّ
اإليديولوجيا ،ال يمكن القول بصحّة وجود دين غير إيديولوج ّي .في الوقت عينه من الضرور ّ
أن
حسبان األديان إيديولوجيّة ،ال يعني بالضرورة أنّها بالمقدار نفسه من هذه الناحية ،وإنّما نحن نؤ ّكد على
تجانسها .أ ّما القول ّ
إن الدين أش ُّد صالبةً من اإليديولوجيا هو قو ٌل صحيح ،إن كان المقصود هنا اإلسالم
مقارنة بإيديولوجيّات خا ّ
ص ٍة مجرّبة.
نحن نعتقد أن الخطأ الذي وقع فيه بعضُ منظّري األطروحة القائلة ّ
إن الدين غير إيديولوج ّي ،هو بشكل
عام خطأ ٌ في ال ُكن ِه وفي الشكل ،بمعنى ّ
أن اإليديولوجيّات التي استحوذت على االنتباه في النصف الثاني من
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القرن الماضي شكالً ومضموناً ،كانت في معظمها سياسيّة راديكاليّة ،وقد نُظر إليها على أنّها األنموذج
األكمل لإليديولوجيا ،مقابل أديان بعينها زاهد ٍة بالدنيا معتزل ٍة لها ،وغير سياسيّة ،ومن خالل المقارنة بين
مصداقين مض ّخمين استُنتج ّ
أن األديان منذ األساس غير إيديولوجيّة .هذا االستنتاج فضالً عن الخطأ المذكور
آنفاً ،مفع ٌم ببعض الميول واالتجاهات النابعة من ال ُمعطيات العُرفيّة واالتجاهات اإليديولوجيّة المعادية
لليبراليّة ،والتيارات المعرفيّة المابعد حداثيّة ،والقائلة بنهاية اإليديولوجيّات .في حين ّ
أن األديان – بناء على
إن األش ّد تديّنا ً
التعريف المطروح والجامع عن اإليديولوجيا – إيديولوجيّةٌ كلّها من دون استثناء ،ويجب القول ّ
أشد إيديولوجيَّة.
لقد جاءت األديان أو جُعلت لتغيّر اإلنسانّ .
إن اهتمام األديان بالحياة والسعي إلعادة تنظيمها-بنا ًء على هذه
الفرضيّة – أم ٌر ال بُ ّد منه ،ويُع ّد مقدمةً وحصيلةً كذلك لتح ّوالت اإلنسان الوجوديّة .عمليّاً ،هذا ما فعلته
األديان ،مع األخذ في الحسبان الفوارق بينها في ما يتعلّق بكيفيّة معالجة األمور ،واالستراتيجيّات وأساليب
العمل .اإليديولوجيات أيضا ً بشكل عام ،ومبدئيا ً تهدف إلى إضفاء المعنى على الحياة ،وتنظيمها ،بصرف
النظر عن نطاق تمركزها وتوجّهاتها واستراتيجيّاتها ،وطرق معالجتها لألمور .بإمكاننا ْ
أن نعبّر عن تنظيم
الحياة بأحد المعنَيَيْن التاليَيْن :األ ّول االرتقاء باإلنسان من وضعه الطبيع ّي ،واآلخر تخطّي الوضع القائم.
35هذا ما تختصّ به جميع األديان بغضّ النظر ع ّما بينها من فروقات في الغايات التي تطمح إلى تحقيقها،
والميادين التي ت ّدعيها ،واالستراتيجيَّات التي اعتمدتها وتعتمدها ،والتي بنتها على أساس فهمها الخاص
للوجود ولإلنسان .أ ّما تأكيد البعض على الغايات ،وحسبان اإليديولوجيات دنيويّة واألديان أخرويّة ،فذلك
تمييز أكثر م ّما هو تقويم ،36فضالً عن أنّه ال يحتمل التعميم ،وفي الوقت عينه ،ال ينقض تعريف الدين
واإليديولوجيا المذكور آنفاًّ .
إن تنظيم الحياة وإضفاء المعنى عليها هو الخاصيّة المشتركة لجميع األديان
واإليديولوجيّات ،وبإمكانها أن تسعى وراء غايات دنيويّة أو غايات أسمى من ذلك ،وتحقّق مبتغاها.
المعنويّة هي ما ينتج عن الرؤية إلى العالم وإبستيمولوجيّات الوجود ،ولن نجد إيديولوجيا أو دين ال
ينطلق من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ .فعمل الدين واإليديولوجيا األساس ّي تنظي ُم الحياة ،بحسب ما يقتضيه
نظام الوجودّ .
إن ما ا ّدعيناه من تشابه وتجانس بين الدين واإليديولوجيا ،ال يتجاوز نسبة الشبه بين دين وآخر،
أو بين إيديولوجيّ ٍة وأخرى ،وهو َشبَهٌ مصطنع ،وليس تشابها ً مضمونيًّا بالضرورةّ .
إن التمايز الذاتي بين
األديان واإليديولوجيّات ،37يجب أن يُبحث عنه في المضامين والفحوى ،أي في غاياتها وأهدافها وساحات
عملها واستراتيجيّاتها وأساليبها ،وليس في بناها وأجزائها ،وتاليا ً ّ
فإن األديان يمكن أن تتميّز من حيث كونها "
دنيويّة  /أخرويّة" ،وأال تنماز من حيث كونها " إيديولوجيّة /غير إيديولوجيّة".
إن االعتراضات على وصف الدين أنّه إيديولوج ّي ،قد طرحها المتدينون من علماء األديان ،كما ّ
أن أكثر
أنواع الجدال ح ّدةً حول هذا الموضوع ،هي التي احتدم أوارها بين أتباع األديان التي اتسع نطا ُ
انتشار
ق
ِ
تعاليمها ،وتد ّخلِها تاريخيًّا في الشؤون االجتماعيّة والسياسيّةّ .
إن عدم اهتمام أو عدم تد ّخل علماء األديان
العلمانيّين في نطاق البحث هذا ،له سببٌ مشترك وهو رؤيتهم االختزاليّة ( ) Reductionisticإلى الدين وإلى
ّ
ّ
الظن
الظن بالدين ،ولدى البعض اآلخر مع سوء
اإليديولوجيا ،وقد ترافق هذا السبب لدى البعض مع سوء
باإليديولوجيا؛ م ّما أ ّدى إلى عدم االهتمام بهذه القضيّة وتجنّبها؛ هذه القضيّة التي احتدم النقاش حولها في
الجزء اآلخر من العالم ،في أوساط المسلمين بج ّديّة فائقة .من األسباب األساسيّة الكامنة وراء االعتراض على
قراءة الدين وفهمه إيديولوجيًّا ،ويذكر بطريقة مثيرة للشفقة ،الضر ُر الذي تعرّضت له الصبغة
األخالقيةوالعرفانيّة واألخرويّة لل ّدين ،وأ ّدى إلى تحجيم الدين وحصره باألمور الدنيويّة .ي ّدعي هؤالء أنهم
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قلقون خوفا ً من أن يفقد الدين قداسته ،ويُحرم طُمأنينته ،بسبب الصراع على السلطة ،والنزاعات السياسيّة
واالجتماعيّةّ .38
إن ع ّد الدين غير إيديولوج ّي اعتمده البعض وسيلةً دفاعيّةً ،ليذبّ عن الدين أعباء الضغوط
التي يمارسها عليه معارضو اإليديولوجيا نظريًّا وعقائديًّا.39
إن طرح مثل هذه التوجّسات حول قلب ماهيّة الدين ،وإبعاده عن األهداف التي جاء من أجلها ،أم ٌر
جدي ٌر باالهتمام ،ويفرض بذال لمزيد من االحتياط؛ ّ
لكن اآلليّة ال تكون بإفراغ الدين من جوهره اإليديولوج ّي.
مما يجب االنتباه له ،أنّنا إن طردنا العناصر اإليديولوجيّة من ساحة الدين ،أيًّا كان السبب أو التأويل ،نحرمه
من أداء دوره في النواحي األه ّم من الحياة ،ونُخلي الساحة ،ونسلمها إلى االتجاهات والمسارات الذاتيّة ،وفي
معظم األحيان لإليديولوجيّات الخفيّة 40؛ أال يؤ ّدي ذلك إلى تحجيم الدين وتقليص حجم تأثيره ،أو على األق ّل
يش ّكك في إمكانيّة تحقّق أهداف الدين في تغيير اإلنسان؟ ال معنى ألن يصبح الدين عرفيًّا ّإال إهماله ،والتقليل
من تأثيره وهجران أهدافه والتخلّي عنها .41هنا يُطرح السؤال التالي ،أ ّ
ي واحد من هذين المسارين هو
األقصر واألسهل عبوره بالنسبة إلى المؤمنين؟ الدخول في معترك اإليديولوجيّات ،والتص ّدي
آلفاتهاوأضرارها ،أو نقل الدين إلى هامش الحياة لصونه من االنزالقات المحتملة؟ يجب أن نسأل المتديّنين
غير األدلجة وسيلةً لصيانته ،هل جاء الدين من أجل االنسان ،أم االنسان
الغيورين على الدين الذين يتوسّلون َ
من أجل الدين42؟ كيف يتم ّكن الدين الذي ال يُساهم في إضفاء المعنى والتنظيم على الحياة ،أن يغيّر اإلنسان؟
وإن لم يفعل ذلك ما الجدوى أن يتوسّل به أتباعه ّإال للتفنّن والترويح عن النفس؟ ّ
إن المحافظة على الدين
وصون جوهره ،اللذين كانا السببين األهم وراء اعتراض بعض المف ّكرين الدينيين المتن ّورين على القراءة
اإليديولوجيّة للدين ،يستمدان الموضوعيّة من إيمان هؤالء بأصالة التعاليم الدينيّة وتأثيرها .إن كان األمر
كذلك ،إذاً لماذا يحرمون الدين من فرصة العمل وإمكانيّة التأثير ،من خالل إفراغه من العناصر
أن الساحة ساحةُ
إن أوهنَ جواب هو ادعاؤهم ّ
اإليديولوجيّة؟ فيخلون بذلك الساحةَ لإليديولوجيّات المنافسةَّ .
مقارعة العقول والعلوم ،وما من حاج ٍة للدين وال لإليديولوجيّات .الالفت أكثر أن الميدان حين يخلو من الدين
أو اإليديولوجيا ،تحتلّه الليبراليّة على أنّها الوحيدة غير اإليديولوجيّة من بين الفلسفات والمناهج.43
الجواب عن هذا اال ّدعاء أحلناه بالتفصيل إلى مكان آخر ،في مبحث "المبنى العقل ّي لعالقة الدين بالدولة"
(شجاعي زند 2002 ،م) ،وكذلك مبحث " مراجعة دور الدين في التنمية" (شجاعي زند 2008 ،م).

خالصة واستنتاج:
هذه المقالة هي بمعن ًى ما ٌ
بيان في الدفاع عن اإليديولوجيا .اإليديولوجيا-بناء على ما طرحه معارضوها-
األخيرين:
مصابة بخمس نقاط ضعف أساسيّة ،اثنتان منها تعودان إلى ال َعقدين
َ
-1دور اإليديولوجيا في تحريف الواقع والمسّ بحقيقته المعرفيّة ،الذي طرحه علماء المعرفة القدماء والجدد،
مع ذكرهم اسم اإليديولوجيا أو من دونه .يمكننا ْ
أن نع ّد ماركس من ضمن هؤالء ،على أساس وصفه
لإليديولوجيا أنَّها وع ٌي زائف ،وتشبيهه لها بصورة مقلوبة للواقع داخل العدسة.
-2تح ّول اإليديولوجيا إلى وسيلة سلطويّة ،ودخولها في لعبة المصالح بهدف تحسين صورتها ،وإخفائها،
والتخفيف من العنف غير اإلنساني المتح ّكم بالعالقات االجتماعيّة ،وهذه النقطة طرحها في األساس ماركس
44والماركسيّون وآخرون منهم بارتو و فيبر ،45مع اختالف في اآلراء التي عرضوها.
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-4إصابتها بالوثوقيّة الظاهرة بوضوح في اإلطالقيّة والكماليّة اللتين تتّسم بهما اإليديولوجيّات ،وقد تعرّض
لنقطة الضعف هذه وا ّدعاها الليبراليّون والحداثويّون .بهزيمة اإليديولوجيا النسبيّة والسعي إلخراجها من
الميدان ،أضيفت نقطتا ضعف أخرى إلى االنتقادات األساسيّة الثالثة.
-3التنبؤ بنهاية عصر اإليديولوجيا ،الذي كان له بالنسبة إلى الدول الغربيّة المتق ّدمة شي ٌء من الموضوعيّة.
-5غيريّتها ومواجهتها للدين ،والتي كانت نسخة مناسبة للعالم الثالث ،ال سيّما المجتمعات اإلسالميّة؛ ألنّها
كانت من حيث التعاليم ومن حيث األوضاع السياسيّة واالجتماعيّة ذات قابليّة مرتفعة لألدلجة.
ما عالجناه في هذا البحث بالقدر الذي تسمح به حدود مقال ٍة واحدة ،هو الزاويتان األخيرتان .ناقشنا
ا ّدعاء نهاية اإليديولوجيا والتناقض بينها وبين ال ّدين ،من خالل البحث في عدم إمكانيّة تجنب اإليديولوجيا،
وإثبات التجانس الذي يجمعها بالدين ،وتوصّلنا إلى ال نهائيّة اإليديولوجيا ،وإلى كون الدين إيديولوج ّي .نحن
نعتقد ،ويوافقنا على ذلك عدد كبير من المنظّرينّ ،
أن معظم النظريّات حول اإليديولوجيا ،هي نفسها
إيديولوجيّة ،وفوق وصفها وتحليلها للواقع بصدق ،تخبر عن َمي ٍْل لديها ورغبة خفيّة في داخلهاّ .
إن أطروحة
ي-بصفته ملحقا ً مك ّمالً له في البالد
نهاية اإليديولوجيا ،واستراتيجيّة إفراغ الدين من جوهره اإليديولوج ّ
اإلسالميّة-تقعان كلتاهما على هامش تيّار ال َعرْ فَنَة السائد .يمكن انطالقا ً من هذا الرابط أو هذه العالقة الوصول
إلى هذه النقطة المفعمة كنظريّات ال َعرْ فَنَة وتنبؤاتها باآلمال العرفيّة واالستراتيجيّة ،والتي تُوا َجه في كثير من
المجتمعات والساحات بالتن ّوع ،وفي هذا الصدد هذا الحدث محتمل ،كما تثبت صحته شواهد عديدة على
المستوى العالم ّي.

المصادر والمراجع:
-1آرون ،ريمون؛ مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى [مراحل التفكير األساسية في علم االجتماع]،
ترجمة بالفارسيّة باقر پرهام؛ طهران ،منشورات تعليم الثورة اإلسالميّة 1420 ،ش [ 1221م].
-2إيغلتون ،تري؛ درآمدى بر ايديولوجى [مدخل إلى اإليديولوجيا]؛ ترجمه بالفارسيّة أكبر معصوم بيكي؛
طهران ،منشورات آكه 1481 ،ش [ 2002م].
-4بودون ،ريمون؛ ايديولوژی در منشأ معتقدات [اإليديولوجيا في أصل العقائد]؛ ترجمه بالفارسيّة إيرجعلي
آبادي ،طهران :منشورات شيرازه 1428 ،ش [1222م].
-3برغر ،بيتر ال وطوماسلوكمان؛ ساخت اجتماعى واقعيت [بنية الواقع االجتماعيّة]؛ ترجمه بالفارسيّة
فريبرز مجيدي ،طهران :علمى وفرهنگی 1425 ،ش [ 1223م].
-5بالمناتس ،جان؛ ايديولوژی [اإليديولوجيا] ،ترجمه بالفارسيّة عزت هللا فوالدمند؛ طهران :علمى
وفرهنكى 1424 ،ش [ 1223م]؛
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-3راش ،مايكل؛ جامعة وسياست [المجتمع والسياسة] :مق ّدمة لعلم االجتماع السياسي؛ ترجمة بالفارسيّة
منوتشهر صبوري ،طهران :سمت؛  1422ش [ 1228م].
-2رورثي ،ريتشارد؛ اولويت دموكراسى بر فلسفة [أفضليّة الديمقراطيّة على الفلسفة]؛ ترجمه بالفارسيّة
خشايار ديهيمي؛ طهران :طرح نو 1482 ،ش [ 2004م].
-8رشاد ،على أكبر؛ دموكراسى قدسى [الديمقراطيّة المق ّدسة]؛ طهران :مركز بحوث الثقافة والفكر
اإلسالميّين 1482 ،ش [ 2004م].
-2زيمل ،غيورك؛ مقاالتي در بارهء دين ،فلسفه وجامعه شناسى دين [مقاالت حول الدين ،الفلسفة وعلم
اجتماع الدين] ،ترجمته بالفارسيّة شهناز مسمى پرست ،طهران :ثالث 1488 ،ش [2002م].
-10سروش ،عبد الكريم؛ فربه تر از ايديولوژی [أضخم من اإليديولوجيا]؛
-11سروش ،عبد الكريم؛ رازدانى وروشن فكرى وديندارى [علم األسرار والتنوير والتديّن]؛ طهران:
صراط1221[ 1422 ،م].
-12سروش ،عبد الكريم؛ أخالق خدايان [أخالق اآللهة]؛ طهران :طرح نو 1480 ،ش [2001م].
-14شجاعي زند ،علي رضا؛ عرفى شدن در تجربه مسيحى واسالمى [ال َعرْ فَنَة في التجربة المسيحيّة
واإلسالميّة]؛ طهران :مركز بازشناسى إسالم وإيران 1481 ،ش [ 2002م].
-13شجاعى زند ،على رضا؛ مقالة " المسارات المحتملة في َعرْ فَنَة إيران"؛جامعهء شناسى ايران [مجلّة
علم اجتماع إيران]( ،الدورة السابعة) ،العدد  1485 ،1ش [ 2003م].
-15شجاعى زند ،على رضا؛ مقالة " األصل العقلي لعالقة الدين بالدنيا"؛ فصلنامهء دانش سياسى [فصليّة
العلوم السياسيّة] ،العدد 1483 ،2ش [ 2002م].
-13شجاعى زند ،على رضا؛ مقالة "مراجعة دور الدين في التنمية ،نظراً إلى أهداف تشكيل الحكومة
الدينيّة"؛ مجلّة بژوهشنامه متين [البحث المتين] ،العدد  1482 ،31ش [ 2008م].
-12شجاعى زند ،على رضا؛ جامعه شناسى دين [علم اجتماع الدين]؛ ج ،1طهران :منشورات في1488 ،
ش [ 2002م].
-18شجاعى زند ،على رضا؛ مقالة " ذاتانيّة الدين"؛ مجلّة فصلنامه فلسفه دين [فصليّة فلسفة الدين] ،عدد
 1422 ،4ش [ 2014م].
-12شريعتي،علي؛ مجموعة اآلثار  :11تاريخ الحضارة ()1؛ طهران :منشورات إلهام ومكتب تدوين
وتنظيم آثارعلى شريعتي 1425 ،ش [1225م].
-20شريعتي ،علي؛ مجموعة اآلثار  :13اسالم شناسى ([ )1دراسة اإلسالم]؛ طهران؛ منشورات إلهام
ومكتب تدوين وتنظيم آثارعلى شريعتي؛  1425ش [ 1223م].
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-21شريعتي ،علي؛ مجموعة اآلثار  :24الرؤية إلى العالم واإليديولوجيا؛ طهران؛ شركة النشر المساهمة
ومركز على شريعتي الثقافي؛  1483ش [ 2002م].
-22عربى ستوده آراني ،طاهرة وعلي رضا شجاعي زند؛ مقالة "صعود وهبوط الدين اإليديولوجي" ،مجلة
فصلنامه راهبرد فرهنگ [فصليّة استراتيجيّة الثقافة]؛ العدد  1422 ،21ش [ 2014م].
-24عليجاني ،رضا؛ ايدئولوژی عليه ايدئولوژی [اإليديولوجيا ض ّد اإليديولوجيا]؛ طهران :منشورات قلم،
 1480ش [ 2001م].
-23الرين ،خورخه؛ مفهوم ايدئولوژيى [مفهوم اإليديولوجيا]؛ ترجمة بالفارسيّة فريبرز مجيدي؛ طهران:
وزارة الخارجيّة 1480 ،ش [ 2001م].
-25ليو تار ،جان فرونسوا؛ وضعيت پست مدرن[ :وضعيّة الحداثة] ،تقرير حول العلم؛ ترجمة بالفارسيّة
حسينعلي نو ذري؛ طهران :منشورات گام نو  1480ش [ 2001م].
-23مرتضى مطهري؛ مقدمه ى برجهان بينى اسالمى[مق ّدمة للرؤيا اإلسالميّة إلى العالم] (المجلّدات من -1
)2؛ ق ّم :مكتب المنشورات اإلسالميّة 1432 ،ش [ 1284م].
-22نوذري ،حسينعلي؛ مدرنيته ومدرنيسم [الحداثة والحداثويّة] :السياسة ،الثقافة والنظريّة االجتماعيّة؛
طهران :منشورات نقش جهان‘ 1422ش [ 2000م].
-28واندنبرغ ،فردريك؛ جامعه شناسى جورج زيمل [علم اجتماع جورج زيمل]؛ ترجمه بالفارسيّة عبد
الحسين نيك گهر؛ طهران :منشورات توتيا 1483 .ش [ 2002م].
-22فنسينت ،اندرو؛ ايديولوژيهاى مدرن سياسى [اإليديولوجيّات السياسيّة الحديثة]؛ ترجمة بالفارسيّة
مرتضى ثاقب فر؛ طهران :منشورات ققنوس 1428 ،ش [ 1222م].
-40هي وود آندرو؛ در آمدى بر ايديولوژيهاى سياسى [مدخل إلى اإليديولوجيات السياسيّة]؛ ترجمة
بالفارسيّة مح ّمد رفيعي مهر آبادي؛ وزارة الخارجيّة 1422 ،ش [ 2028م].
31- Geertz Clifford; “Ideology as a Cultural System” in the Interpretation of
Culture. New York: Basic Books, 1973.
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الحواشي:

 .1لمزيد من اإلشارات بهذا الصدد (الرين 1485 ،ش [ 2003م] ،ص )25-23
 .2لالطالع على شرح مختصر بهذا الصدد (انظر :الرين  1485ش [ 2003م] ،ص  .)23-11لدى
فينسينت أيضا ً شرح موجز وفي الوقت عينه جامع لظهور مفهوم اإليديولوجيا ،وتح ّوالته المفهوميّة (راجع:
فينسينت 1428 ،ش [ 1222م] ،الفصل األول)
 .3لالطالع على إشارات قريبة من هذا التعبير حول التفكيك بين هذه الساحات ،أنظر أبحاث زيمل حول
تجربة ( )Erlebenقبل أن يجد المضمون شكله ،وهذا ما أورده غارتنر في مقالته " الشكل والمضمون في
فلسفة زيمل حول الحياة" .في هذه التجربة الالواعية عن الحياة ،ال يوجد أي ادراك للذات و الموضوع
 ،L’objet et le sujetو التفكيك و التمييز بينهما ناجم عن العوائق التي تظهر في مسار تحقّقهما ،و تؤ ّدي
إلى ظهور تجارب واعية في أشكال متن ّوعةّ :
الفن و الفلسفة  ،و العلم ،و الدين و الثقافة ( راجع :زيمل،
 1488ش [  2002م] ،ص  .)33-30يقول فاندانبرغ في مراجعته لفكرة زيمل " :الكلّيّة مقابل اإلنسان منذ
أن اكتشف المبدأ العقل ّي ،و قد قُسّمت بين أقطاب مزدوجة :الذهن و العين ،اإلنسان و الشيء ،الثقافة و
الطبيعة ،و بين الماضي و الحاضر( راجع :فاندانبرغ 1483 ،ش [  2002م ]  ،ص .)1
 .4يقول هي وود ّ
إن اإليديولوجيا تعمل على نوعين من الدمج :دمج الفهم وااللتزام ،ودمج الفكر والعمل.
لمزيد من اإلشارات بهذا الصدد (راجع :هي وود)  9731ش [ 0222م] ،ص .)27-20
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 .5غرامشي أيضا ً دافع عن اتساع نطاق اإليديولوجيا وتجاوزها ميدان السياسة (راجع :راش 9733 ،ش
[ 9111م] ،ص .)022
أن ظهور اإليديولوجيا وبروزها منوط ومحدو ٌد بوجود األنظمة الطبقية ،ويعتقد ّ
 .6يرى ماركس ّ
أن
اإليديولوجيا حين يزول النظام الطبقي ،وتسيطر البروليتاريا في المجتمع ستفقد ضرورة وجودها (راجع :هي
وود 9731 ،ش [0222م] .)72-77 ،على هذا األساس يجب ع ّد ماركس أ ّول المنظّرين ألطروحة " نهاية
اإليديولوجيا".
 .7اعتراض ليوتار على المبالغات التي يتجلّى مصداقها األبرز في اإلطالقيّة والكماليّة كان هذا التوجّه
يصحبه تن ّكر الليبراليّين لإليديولوجيا ،السبب في إدبار الجيل الجديد من المفكرين المستنيرين عن
اإليديولوجيا ،وإقبال على الخطاب .هذا الجيل ينظر بإحدى عينيه إلى الحداثة وباألخرى إلى ما بعد الحداثة.
يقول إيغلتون ّ
إن فوكو ومريديه نسلوا أيديهم من مفهوم اإليديولوجيا كلّيًّا ،ووضعوا مكانه مفهوم الخطاب
(راجع :ليوتار 9712 ،ش [0229م]  /إيغلتون 9719 ،ش [ 0220م ،الفصل .)3
 .8واجهت التحليالت الطبقيّة لإليديولوجيا ،نوعا ً ما مشكلةُ الجمع بين النفعيّة من ناحية والقيم الغيريّة من
ناحية أخرىّ .
إن أنبناء اإليديولوجيا على المنفعيّة فرضيّةٌ غير ممكن ٍة أساساً ،وقد تخلّى عنها واضعوها في
األطر المنافسة أي التفاسير القِيَميَّة .لهذا السبب ظ ّل السؤال التالي من دون
منتصف الطريق ،متوسّلين
َ
جواب :كيف يمكن لشخص على أساس الح ّد األقصى الذي بلغه من تحقيق المصلحة – عرف موقعه الطبق ّي،
وتح ّول تاليا ً من "طبقة بالذات" إلى "طبقة ّ
للذات" ،أن يتخلّى عن مصالحه وحتّى عن كيانه من أجل ال ُمثُل
الطبقيّة؟
 .9لإلطّالع على إشارات متعلّقة بالتحليالت النفعيّة فيما يتعلّق باإليديولوجيا (راجع :إيغلتون 9719 ،ش
[0227م]
 .10لشريعتي فضالً عن ذلك ،تريفين آخرين لإليديولوجيا .مرّة يقول عن اإليديولوجيا إنّها "تقنيّة" ،ألنّها
تساعد اإلنسان على تسخير المجتمع والتاريخ كالطبيعة لمصلحته .ومرّة يصفها بتعبير قريب من تعبير
ماركس بأنّها "وع ٌي للذات" (راجع :شريعتي 9731 ،ألف ش ( 9112م) ،ص  7319 /717-710ب.ش
[ 9112م] ،ص .)01
 .11اطالع على إشارات حول استنباط اإليديولوجيا من مفهوم المشتقّات في نظريّة پارتو (راجع :بودون،
 9731ش 9111[ .م] ،ص 29-11؛ إيغلتون 9719 ،ش [0220م] ،ص  /011-012الرين 9712 ،ش
[0229م].)921-923 ،
 .12صدر عن ماركس وصفان للعامل الذي أوجد لإليديولوجيا ،وصدر عن الماركسيّين أوصاف مختلفة،
منها:
 وع ٌي زائف على نحو تلقائيّ بسبب وجود البنية الطبقيّة في المجتمع (ماركس)؛ وع ٌي زائف مُتعمّد ،أوجدته الطبقة الحاكمة (ماركس)؛ وع ٌي طبقيٌّ  ،بمعنى أنّ ك ّل طبقة من الطبقات تخلق وعيها الخاص وأيديولوجيتها الخاصّة (لينين)؛17

 وعيٌّ معيّن ناج ٌم عن األوضاع والظروف االجتماعيّة (مانهايم) (راجع :راش8799 ،ش [ 8771م] ،ص / 509-504الرين 8710 ،ش [5008م] ،ص .)70
ّ
لالطالع على مالحظات حول المقارنة بين اإليديولوجيا واألسطورة (راجع :بالمنتس8797 ،ش
.13
[ 8775م] ،ص /845-845إيغلتون 8718 :ش[5005م] ،ص  .)517-519يعتقد ريكور كذلك أن
اإليديولوجيا تؤ ّدي في العالم المعاصر الدور الذي أ ّدته األسطورة في العالم القديم (راجع :ريكور 8711 ،م،
ص .)518
 .14لالطالع على مالحظات وشروح للمجادالت حول الدين اإليديولوجيّ والدين غير اإليديولوجيّ (راجع:
عربي ستوده وشجاعي زند 8775 ،ش [5087م] ،ص .)41-74
 .15ريمون بو ُدن أ ّكد على الوجه العاطفيّ لإليديولوجيا ،وع ّد إيغلتون إحدى سماتها توجهها العمليّ (راجع:
بو ُدن 8791 ،ش [8777م] ،ص  /79إيغلتون 8718 ،ش [ 5005م] ،ص .)17
 .16وُ صف السحر أنه شب ُه علم؛ أل ّنه كالعلم ،سعيٌ لتغيير وجه الطبيعة لتسخيرها والسيطرة عليها .وفي
الوقت عينه ليس علماً؛ أل ّنه خطأ .لكنّ الرين ع ّد السحر واإليديولوجيا متشابهين ،ويقول إ ّنهما يتضمّنان
معتقدات بعضها صحيح وبعضها خطأ .ال يرى بينهما من فرق سوى أنّ السحر يتعرّ ض للظواهر الطبيعيّة،
واإليديولوجيا للظواهر االجتماعيّة (راجع :الرين 8710 ،ش [5008م ،ص  .)887نحن نعتقد أنّ الرين قد
أخطأ في ادعائه التشابه بين اإليديولوجيا والسحر ،وتاليا ً بين اإليديولوجيا والعلم .علما ً أنّ ال جدال في أنّ
العل َم يمكن أن ّ
يتأثر بأهوا ِء العالِم ،ويتعرّ ض للتحريفات اإليديولوجيّة؛ بحيث أنّ عدداً كبيرً ا من العلماء في
غمار البحث عن الحياة ،تعرّ ضوا لهذه اآلفة ،وقد ع ّد البعضُ من أتباع مذهب أدينبورا ومذهب فرانكفورت
ذلك أمراً ال يمكن تج ّنبه ،أو أنهم دافعوا عنه .في الوقت نفسه ال ضرورة لع ّد اإليديولوجيا والعلم متجانسين
ومتناغمين ،فعلى الرغم من تميّز ك ٍّل منهما من اآلخر وتعلّقهما بميدانين مختلفين ،يمكن أنْ ّ
يؤثر أحدهما في
اآلخر .فاإليديولوجيا مع أ ّنها بمنزلة الرغبةّ ،
تؤثر في الوعي ،وتؤ ّدي إلى تحريفه ،ليست بالضرورة من
جنس العلم ،وأيضا ً ليت بمعنى الوعي الزائف أو العلم الخطأ .هذا االنحراف قبل الفرضيّات الموجودة في
أيّ نظريّة علميّة سببه التعصّب واألحكام المُسبقة .دافع بودون كذلك كماركس وآرون وپارسونزعن النظريّة
القائلة إن األيديولوجيا بمنزلة العلم الخطأ (راجع :بودون 8791 ،ش [8777م] ،ص .)47-77
 .17إن الرؤية إلى العالم التي أشار إليها شريعتي ،المنفصلة عن اإليديولوجيا ،هي من جنس الوعي الفلسف ّي
حول الوجود األساسيّة ،وتتميّز من العلم بالمعنى الدقيق لكلمة (سيانس) .هي من نوع الوعي الذي يمنح
ً
رؤية ،ويمهّد أرض ّي َة تش ّكل اإليديولوجيا .إنّ البحوث المعرفيّة وإطالق صفة الصحّ ة أو السقم
اإلنسان
يختص بهذا القسم من إحدى المنظومات اإليديولوجيّة.
 .18استخدم شريعتي اإليديولوجيا بالمعنيّين كليهما :بمعنى مقولة منش ّقة عن رؤيا معيّنة إلى العالم ،وأيضا ً
كمنظومة معرفيّة جامعة تتضمّن أيضا ً الرؤية إلى العالم (راجع :عليجاني8710 ،ش [5008م] ،ص ،41
الحاشية /رشاد 8715 ،ش [ 5007م] ،ص .)578
 .19إنّ فهم لينين هذا وتصنيفه األيديولوجيا في مقام الجواب على سؤال " ما العمل؟” ،هو ّ
أدق :وصف
موجز لإليديولوجيا .فاإليديولوجيا-بحسب هذا التعبير-المرشد إلى العمل؛ حتما ً ليس أيّ عمل ،بل العمل
الهادف والمبني على القيم .أمّا األسئلة :ماذا يكون ،وكيف يكون ،ولماذا يكون ،والتي هي مواضيع التأمالت
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العلميّة والفلسف ّية ،فال مكان لها في اإليديولوجيّاتّ ،إال بمقدار ما تؤ ّديه من خدمة لهذا السؤال اإليديولوجيّ،
أي ما العمل؟
 .20المثاليّة ،ال يجب ع ّدها والحداثة أمراً واحداً .لهذا السبب ربّما يقول شيلز إنّ المؤد َلجين يقاومون الحداثة
(بودون 8791 ،ش [8777م] ،ص  ،579فهؤالء على الرّ غم من الجهود التي يبذلونها لتغيير األوضاع ،هم
غير منصفين بالنسبة إلى اإلبداع في ميدان الرأي والعقيدة.
 .21إنّ اهتمام اإليديولوجيّين األساسيّ منصبٌّ على المستقبل ،وتأمالتهم وأبحاثهم المتعلّقة بالماضي
والحاضر تندرج في هذا السياق .وربّما لهذا السبب ع ّد اإليديولوجيّات مستقبليّة التوجّ ه (راجع :بودون،
 8791ش [8777م] ،ص .)74
22
خر ُج نفسها بحذق من عداد اإليديولوجيّات ،وتقف في
 .من الخصائص األخرى التي جعلت الليبراليّة ُت ِ
عل ،ما تتم ّتع به من نسب َّي ٍة واستعداد أليّ نوع من أنواع التجديد في الرأي ،مقابل ما ُينسب إلى
مواجهتها من ٍ
ّ
ّ
ّ
اإليديولوجيّات من جزم ويقينيّة .مع ذلك قلما وجدنا عالم اجتماع سياسيّ  ،حتى ليبراليّ قد أخذ هذا االدعاء
على محمل الج ّد ،ونقل البحث حولها تحت سقف آخر غير اإليديولوجيّات السياسيّة .بودون كذلك ،الذي
أخرج الوجوديّة والبراغماتيّة والمثاليّة من عداد اإليديولوجيّات ،لم يذكر اس َم الليبراليّة من بينها (راجع:
بودون 8791 ،ش [8777م] ،ص .)79

 .23هنالك انسجام بين وحدة الفكر ووحدة اإلرادة ووحدة العمل .وقد ع ّد إيغلتون التوحيد (يونيفايينغ) من
خصائص اإليديولوجيا؛ ألنها تؤدي إلى االنسجام االجتماعيّ  .وهو يرى أن مانهايموغولدمن يؤمنان بالوحدة
الداخليّة (راجع :إيغلتون 8718 ،ش [ 5005م] ،ص .)14-17
 .24راجع :بودون 8791 ،ش [8777م] ،ص  /79شيلز نقالً عن ايغلتون 8718 ،ش [5005م] ،ص .57
 .25يرى كلٌّ من برغر و لوكمان أنّها معرفة ذات توجّه سلطوي ،وجدت موضوعيتها في الساحات القوميّة
(راجع :برغرولوكمان 9731 ،ش [ 9112م] ،ص .)921-921
 .26لمزيد من اإلشارات حول هذا الموضوع (راجع :إيغلتون 9719 ،ش [ 0220م] ،ص  17و.)11-17
 .27إضفاء المعنى ،هو العمل الذي يقوم به الوجه المعرف ّي لإليديولوجيات ،وفي الوقت نفسه هو نتاج مختلف
ع ّما يمنحه العلم للبشر .هذا الفرق يجب أن ينوجد في التمايز بين " النظام" و "المعنى" .اكتشف البشر النظام
في العالم بواسطة العلم؛ لكنهم "أضفوا" المعنى على الوجود بسبب الفلسفة والمدارس الفلسفيّة .لهذا السبب
النظام السائد في الطبيعة ،ليس مسبوقا ً وال مشروطا ً بوجود اإلنسان؛ لكن المعنى منوطٌ بوجود الذوات
اإلنسانيّة.
 .28المصالح أيضا ً مثل اإليديولوجيّات ،لديها خاصيّة التحريك والتحريض والفاعليّة .لذا رأى البعضُ أن
اإليديولوجيا تعمل في خدمة المصالح الجمعيَّة ومالحقتها ،والبعض اآلخر جعلها استمراراً للغريزة المعرفيّة،
ورأى ّ
أن بدء عمل اإليديولوجيا خاتمةٌ لعمل الغريزة.
 .29لمزيد من المالحظات حول منح اإليديولوجيا للهُوية (راجع :ريكور 9112 ،م ،ص  93وص .)029
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 .30ذكر كيرتز اإليديولوجيا على أنّها ثقافة ،ورأى دورها في تأمين االنسجام االجتماع ّي .يقول آندرسون ّ
إن
آلتوسّير وصف اإليديولوجيا أنّها كاإلسمنت الخف ّي في الترابط االجتماع ّي (راجع :كيرتز9137 ،م /راش،
 9733ش [ 9111م] ،ص  ،)020وكذلك (راجع :هي وود0222[ 9731 ،م] ،ص  /01-01ريكور،
9112م ،ص .)001
 .31لالطالع على مصداق لهذا التوجّه (راجع :راجع :سروش 9733 ،ش [ 9111م] ،ص .)919-972
32
ي
 .إيغلتون للداللة على تقلّص أه ّميّة اإليديولوجيا في العالم الغربي المعاصر يقول :إن النظام الرأسمال ّ
الجديد لم يعد يهتم باألنظمة النظريّة – المعرفيّة ،وبإعادة تقويم المعارف ،وبمعنى الحياةّ .
إن الغلبة اليوم
للنفعيّة ،واالستهالك ،والتقانة ،التي قلّصت الحاجة إلى المعنى (راجع :إيغلتون 9719 ،ش [ 0220م] ،ص
 .)32-32هذا االستنتاج مصداق للخطأ الذي يقوم انطالقا ً من إيديولوجيا معينة بمحاكمة اإليديولوجيّات عا ّمةً.
لقد عبّر إيغلتون عن تغيّر معنى الحياة وفلسفتها ،وتغيّر الميول والرغبات البشريّة ،الذي هو نفسه صورة أو
مصداق إيديولوجيا جديدة بمقولة التخلّي المطلق عن اإليديولوجيا .هذا الخطأ الذي ارتكبه إيغلتون ،وضّحه
رورتي في مقولة أولويّة الديمقراطيّة على الفلسفة ( 9710ش [ 0227م]؛ حين يذكر أطروحته الديمقراطيّة
البراغماتيّة بديالً ال غنى عنه أل ّ
ي نظريّة تسويغيّة ،وينصح الليبراليّين بعد ذلك بتسخيف الفلسفات أيًّا كان
خرج من رؤوسنا عادة النظر بج ّديّة إلى القضايا ،نحن نعتقد ّ
أن رورتي أيضا ً رمى
نوعها ،ويقول يجب أن نُ ِ
نفسه في البئر نفسها التي ّ
حذر الليبراليّين من الوقوع فيها .فهو قد دافع دفاعا ً مطلقاً ،من دون أي تساؤل ،عن
الليبراليّة ،كما أنّه استعان في سبيل ذلك بنوع من الفلسفة .بنا ًء عليه ،هو إيديولوج ٌّي بكلِّ ما للكلمة من معنى،
ٌ
وفيلسوف أيضاً.

 .33لقد طرح أشخاص منهم إدوارد شيلز ،وريمون آرون ،وسيمور ليبست ،ودانييل بيل ،وهانا آرنت ،وكارل
بوبر في العقدين السابع والثامن من القرن العشرين أطروحة نهاية اإليديولوجيا ،وقد ووجهت هذه األطروحة
منذ ذلك الحين بكثير من المعارضة (راش 9733 ،ش [ 9111م] /099-021 ،فنسنت 9711 ،ش [0223
م] ،ص  .) 99يعتقد عدد كبير من علماء االجتماع السياسي أن أطروحة نهاية اإليديولوجيا ،هي إيديولوجيا
بح ّد ذاتها (راش 9733 ،ش [ 9111م] ،ص  /099إيغلتون 9719 ،ش [ 0220م] ،ص  /31هي وود،
 9731ش [ 9111م] ،ص  /21فنسينت 9731 ،ش [9111م] ،ص  .)01-03يقول بودون إنّه ال يؤمن
بنهاية اإليديولوجيا ،وال يتخي َّ
ّلن وجود مجتمع من دون إيديولوجيا (بودون 9731 ،ش [9111م] ،ص .)701
استخدم هي وود أيضا تعبير الخاتميّة (إنديسم) في هذا السياق (هي وود 9733 ،ش [ 9111م] ،ص .)121
طلعت أطروحة الخاتميّة من عقليّة العلماء الغربيين ،المتمحورة حول الذات الغربيّة ،وتتجاوز اإليديولوجيا
إلى ما هو أبعد منهاّ .
أن الخاتميّة يحكم استراتيجيا تهدف إلى إخالء الساحة وطرد خصوم الغرب في الفكر
واألهداف .لالطالع على مصداق لعقليّة الخاتميّة في الدفاع عن الديمقراطيّة الليبراليّة (راجع :رورتي،
 9710ش [ 0227م] .فرورتي في سياق هذه االستراتيجيا نفسها-بإعالنه الليبراليّة فوق اإليديولوجيا-أخرجها
من المواجهة المباشرة لإليديولوجيّات المعادية ،ومن خالل أطروحة أولويّة الديمقراطيّة على الفلسفة جعلها
غير محتاجة لمواجهة أ ّ
ي نوع من التساؤل أو التأمل .وهذا هو المصداق األبرز على القضاء على أي شيء
في مق ّر الليبراليّة-الديمقراطيّة.
 .34يقول هي وودّ :
إن اإليديولوجيا السياسيّة كانت ركنا ً أساسيًّا في التاريخ العالم ّي لم ّدة تفوق القرنين من
الزمان .لقد ظهرت اإليديولوجيا من باطن التحوالت الجذريّة والمتغيرات االقتصاديّة واالجتماعيّة والسياسيّة،
ومن خاللها تش ّكل العالم الجديد ،وساهمت كذلك بفاعليّة في النتائج الدائمة للتط ّور االجتماع ّي ،والتنمية
السياسيّة .وإن كانت اإليديولوجيا قد ظهرت بادئ ذي بد ٍء في الغرب الصناع ّي ،فقد ع ّمت الكرة األرضيّة فيما
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ي اللغة (راجع :هي وود 9731 ،ش [0222م] ،ص  .)129لإلطالع على
بعد ،وأبدعت خطابا ً سياسيًّا عالم َّ
مصطلحات قريب ٍة من هذا المضمون مثل "المبدأ السياسي" و "الثقافة السياسيّة" (راجع :فينسينت ،ص
 9731ش [9111م] ،ص  /90باش 9733 ،ش [9111م ،ص .)021
 .35لالطالع على مالحظات حول الدين كتجاوز وارتقاء (راجع :شجاعى زند 9711 ،ش [ 0221م] ،ص
.)022-023
 .36يقول سروش خالل طرح مبحث الغايات :بما ّ
أن غاية الدين اآلخرة فإنّه يتميّز من اإليديولوجيا ذات
الغايات الدنيويّة ،في حين ّ
أن على األق ّل اإلسالم-إيجاد تح ّول وجودي لدى اإلنسان ،أ ّما اآلخرة فمؤثّرةٌ فيه
كمعتقد ،وفي مقام التحقّق هي النتيجة.

 .37المقصود بعبارة "الذات المتميّزة" بالنسبة إلى األديان واإليديولوجيات ،هو ّ
أن الضرورة الوجوديّة ألي
إيديولوجيا أو دين يظهر على مسرح الوجود ،هي تميّزه من ما جاء قبله ،أو دين يظهر على مسرح الوجود،
هي تميّزه من ما جاء قبله ،و ّإال ،ما من داع أو مس ّوغ لظهوره ،و لن ينتبه أح ٌد لقدومه .لمزيد من المالحظات
(راجع :شجاعي زند 9710 ،ش[0227م].
( .38راجع سروش 9730 ،ش [ 9117م]ّ .
إن ما ا ّدعاه سروش وما صدر عنه بهذا الصدد أم ٌر محيّر حقًّا:
الدين أضخم من اإليديولوجيا وأغنى ،وأنّه غيرها ،وأنهما متضادانّ ،
وأن الدين نظرية تظهر في حقبة
االستقرار ،وهو يبتكر فضالً عن الشريعة الطريقة والحقيقة ،أو أنّه ينظر إلى ما هو أبعد من مجتمع معيّن.
لكنه لم يُثبت أ ّ
يول أهميّةً ّإال لكون الدين أغنى
ي تناقض أو تعارض بينها ،وفي حين أ ّكد على تجانسهما ،لم ِ
من اإليديولوجيا .أ ّما تفسيره له بتعابير مثل :النظام المضطرب ،أو تشابيه منها تشبيه الدين بالهواء،
وبالميزان ،وبالمصباح ،وبالرسن ،وبال ِمرقاة ،فذلك أم ٌر محيّرٌ ،وفي المقابل يؤ ّكد على هدفيّة اإليديولوجيّات
وصراحتها ،ووضوحها ،ويُص ّر على إبراز التناقض والتضاد بين الدين واإليديولوجيا (راجع ،سروش
 9730ش [ 9117م] ،ص ).972-909
 .39ربّما كانت اإليديولوجيا هي الظاهرة الوحيدة ،التي استقطبت هذا العدد من المعارضين المتن ّوعين ،و
المتناقضين ،وواجهت هذه الساحات المختلفة؛ من علم المعرفة ،إلى علم االجتماع ،و من الفلسفة إلى السياسة
و الثقافة ،و من أصحاب السلطة كنابليون ،إلى أعداء السلطة كآرنت و هابرماس و فوكو ،و من ماركس إلى
أعداء الماركسيّة كبوبر و بارسونز ،و من التقليديين ،و المج ّددين الحداثويين ،و أتباع ما بعد الحداثة ،و أخيراً
المثقفين العلمانيّين كالسيد جواد الطباطبائ ّي ،وصوالً إلى هذه المجموعة من المتنّورين الدينيّين الشديدي التأثّر
بالليبراليّة كسروش (راجع :فينسينت 9731 ،ش [ 9111م ،ص  /01-07بودون 9731 ،ش [9111م] ،ص
 / 22الرين 9712 ،ش [0229م] ،ص  /02سوذري 9731 ،ش [0222م] ،ص  /-723سروش.)9730 ،
الالفت ّ
أن بعض هؤالء استخدم في اعتراضه على اإليديولوجيا مبادئ مغايرة لمبادئه (راجع :سروش،
 9730ش [ 9117م] ،ص  10-31و.)17-10
 .40وضع سروش الدين الذي جاء لتفهيم اإلنسان معنى العبوديّة مقابل اإليديولوجيا ،وع ّدها تدبير إنسان يع ّد
نفسه إلها ً (سروش 9730 ،ش [ 9117م] ،ص ّ .)730-739
كأن العبوديّة ّّلل ،مناقضة لفاعليّة اإلنسان،
ومعالجته لشؤون الدنيا ،وتح ّمله مسؤوليّة الحياة .يستنتج من هذا الكالم أن العبوديّة ّّلل تساوي تكتيف اليدين
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والتفرّج والتراخي ،وإيالء األمور لعصاة العبوديّة .بهذا التعبير االنفعال ّي عن العبوديّة ،ماذا سيح ّل بالواجب
المفروض على اإلنسان كخليفة ّّلل في أرضه.
 .41لمزيد من التفصيل حول المعاني والمسارات العرفانيّة (راجع :شجاعي زند 9719 ،ش [ 0220م]،
الفصل  /0نفسه 9711 ،ش [0222م].
 .42إحدى االستراتيجيّات النفعيّة لصون الدين ،اإلصرار على المحافظة على اإلبهام واإليهام ،وبشكل عام
إضفاء الحيرة على الدين ته ّربًا من إلغاء دوره ،ولصون ديمومته .يقول سروش" :الدين ،مثير للحيرة ،ومن
الضروري أن يكون كذلك ،كي ال يكون عمره مؤقّتا ً ومحدوداً كأعمار اإليديولوجيّات ،ويتخلّى عن بعده .إن
أصبح الدين إيديولوجيا ،معنى ذلك أنّه قد تخلّى عن ديمومته وخلوده (راجع :سروش 9730 ،ش [ 9117م]،
ص َّ .)731-733
الحيْرة ،إنّما
إن اإلصرار على إضفاء الديمومة والخلود على الدين ،الذي ال يضيف إليه ّإال َ
هو تمجيد للحيرة واالضطراب.
 .43راجع :سروش 9733 ،ش [ 9111م] ،ص  /919-972نفسه 9712 ،ش [ 0229م] ،ص .)929-922
 .44يقول الرين إن ماركس ذكر اإليديولوجيا في كتاب رأس المال ،ووصفها بأنها نماذج عن الواقع مقلوبة؛
لكنه في كتابه اإليديولوجيا األلمانيّة ع ّدها ُمخفِيَة التناقضات االجتماعيّة (راجع :الرين)  9712ش
[0229م] ،ص  ،21و .)21لهذا السبب نحن وضعنا ماركس ضمن المجموعتين.
 .45يرى بول ريكور ّ
أن أبحاث فيبر حول الشرعنة أحد تجلّيات األيديولوجيا واستخدامها في إقناع الناس
باالتكاليّة والخضوع لسلطة الحاكم (راجع :ريكور 9112 ،م ،الخطبتان  99و.)90
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