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مقدمة املركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،
ٍ
مرتكزات
وتهدف إىل بحث وتأصيل ونقد مفاهيم شكَّلت ومل ّا تزل
أساسي ًة يف فضاء التفكري املعارص.
وسع ًيا إىل تحقيق هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارط ًة
وتداول
ً
شامل ًة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضو ًرا
ريا يف العلوم اإلنسانية؛ وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
وتأث ً
االجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين ،واالقتصاد ،وتاريخ
الحضارات.
أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها باآليت:
ً
أول :الوعي باملفاهيم وأهم ّيتها املركزية يف تشكيل وتنمية
املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضور ٍة للتواصل مع عامل األفكار ،والتع ُّرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكّل منها األنظمة الفكرية املختلفة.
ثان ًيا :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غالبًا ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد
ريا من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب
منها .ال سيام وأ ّن كث ً
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.
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ثالثًا :بيان حقيقة ما يؤ ّديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثا ٍر
سلبي ٍة بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتع َّرض لها املجتمعات
وخصوصا يف الحقبة املعارصة.
العربية واإلسالمية،
ً

راب ًعا :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات
ٍ
الفكرية بعملٍ
جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
موسوعي
ٍ
فضل عن ِ
صالته
ً
االصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية،
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى.
وانطالقًا من البعد العلمي واملنهجي والتحكيمي لهذا
املرشوع ،فقد حرص املركز عىل أن يشارك يف إنجازه نخب ٌة من كبار

األكادمييني والباحثني واملفكّرين من العاملني العريب واإلسالمي.

***
يف هذا الكتاب الذي يندرج ضم سلسلة مصطلحات معارصة مقاربة
ملصطلح اإليديولوجيا تتناول منشأ املصطلح وتعريفاته والجدل الذي
رافقه يف تاريخ الفكر الحديث.
والله ويل التوفيق

مدخل تحلييل

حارض ّية اإليديولوجيا

دراسة يف فهم دالالت املصطلح وفلسفته العمل ّية

* محمود حيدر

ق ََّل أن دخلت كلمة حقول الجدل الفكري ككلمة اإليديولوجيا.
الصورة التي ظهرت عليها يف مقتبل حداثة الغرب جاءت مكتظة
بأحامل شتّى من التعاريف والتفسريات .وما ضاعف من اضطراب
هيئتها أن كل تعريف وتفسري ملاهيتها وهويّتها والغاية منها ،جاء
عىل شاكلة ِ
واض ِعه والنظام املعريف الذي يعتقده .وبهذه السمة
تكتسب هذه الكلمة غموضاً ب ِّيناً أعربت عنه الرشوحات الواسعة
واملتباينة التي حفل بها القاموس الفلسفي والسوسيولوجي عىل
امتداد أحقاب متعاقبة من عصور الحداثة .ومن مجمل تلك الرشوح
والتعريفات نذكر ثالثة منظورات جرى عرضها لصورة اإليديولوجيا:
األول :إنها فكر قائم يف ذاته ولذاته ..والثاين :إنها طريقة للتفكري
والتأويل واملقاربة ،والثالث :إنها منط سلوك ونظام رؤية للظواهر
واألحداث .سوى إن تجليات الصورة التي تظهرها اإليديولوجيا
عصب الفكرة التي تختلج يف
تبقى مشدودة إىل جذر واحد ،هو
ُ
وجدان األفراد والجامعات؛ ثم تخرج إىل املأل طازجة ،بريئة ،كأ ْن
مل مت َْس ْسها ي ُد سوء .لكأن اإليديولوجيا مبعنى ما ،هي غريزة الناس
وقد حلّت يف وعيهم وثقافتهم .أو من قبل أن يتكفّل هذا -الوعي-
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وتلك الثقافة -القبض عىل هذه «املادة الخام» فيعيد تصنيعها من
جديد ،ومينحها روحه ومصلحته العليا .أما هذه اآللة العجيبة التي
اسمها الفكر فرسعان ما تتمثل صنيعتها (اإليديولولجيا) ليندهش
بسحرها ،ويعود القهقري إىل جِبلَّته األوىل ويصري لحظتئذ كام لو
إنّه اإليديولوجيا عينها.
متكث اإليديولوجيا داخل كل فكرة .وبهذا املعنى فإن ما يصدر
عنها يعكس مقاصدها مهام اتّخذت هذه الفكرة لنفسها الوجهة التي
بها تفسِّ الظواهر االجتامع ّية والسياس ّية والثقاف ّية .اإليديولوجيا
إذًا ،الزمة للظواهر ،ومن دونها لن يتس ّنى لفكر أن يشق سبيله إىل
الف ّعالية ليصبح كيانًا معنويًّا مكتمل الحضور .هذه الرؤية هي التي
حدت بعامل األنرتوبولوجيا املعروف «كاليفور جريتس» إىل وصف
اإليديولوجيا بأنها الخارطة الفكرية للكون .ورمبا لليشء نفسه دعا
فالسفة الحداثة إىل وجوب نقل كل املشكالت إىل الشعور وصوالً
إىل الشغف ،كرشط رضوري لفهم تعقيدات االجتامع البرشي.
ٍ
حالئذ ،كيف سعت اإليديولوجيا لتسمو فوق التنميط
وسرنى،
والتجزئة والحرص .وقصدها يف ذلك أن تحل يف امليادين كلّها،
ٍ
حدث
ثم لتأخذ بناصية كل فكرة طموحة وتحيلها إىل أمر واقع أو
سا ٍر يف التاريخ.
* اإليديولوجيا يف معانيها وأسامئها املتعدّ دة

يُنظر إىل اإليديولوجيا يف ميدان اللغة واملصطلح وحقُول
االستخدام ،كإحدى أهم املشاغل املعرفية يف عامل السياسة
حة علمياً ومعرفياً
والفكر والفلسفة .إلَّ أن االهتامم فيه يظل مهمة مل َّ

مدخل تحليلي

يف وقت بدأ فيه الحديث عن عودته إىل التداول بعد ما جرى
الكالم عىل نهايته مطلع األلفيَّة الثالثة .وهذا ما يفرتض الرجوع إىل
بسط السؤال مجد ًدا حول ماهية املفهوم وبيان مرجعيّته اللغويّة
واالصطالح ّية.

تعني اإليديولوجيا بلسان اليونانية القدمية δέα :إيديا« ،فكرة»،
و λόγοςلوغوس« ،علم ،وخطاب»؛ وبالعربية :منطق األفكار
األدلوجة ،الفكرويَّة ،الفكرانية ،العقيدة الفكرية ،هذا فضالً عن
رزمة تعريفات تناولت جانباً أو أكرث من جوانب هذا املصطلح.
إل أن التعريف األكرث تداوالً هو الذي يح ِّدد اإليديولوجيا بأنها
َّ
الكل لألفكار واملعتقدات واالتجاهات العامة الكامنة يف
ّ
«النسق
أمناط سلوكية معينة .وهي تساعد عىل تفسري األسس األخالقية
للفعل الواقعي ،وتعمل عىل توجيهه .وللنسق املقدرة عىل تربير
السلوك الشخيص ،وإضفاء املرشوعية عىل النظام القائم والدفاع
للتغي ،وذلك
عنه .فضالً عن أن اإليديولوجيا أصبحت نسقاً قابالً
ُّ
استجابة للتغريات الراهنة واملتوقعة ،سواء كانت عىل املستوى
املحيل أم العاملي.
يف كتابه «اإليديولوجيا واليوتوبيا» يحدد عامل االجتامع األملاين
كارل مانهايم مفهوم اإليديولوجيا ،من خالل مستويني[[[:

 املستوى التقوميي :يتعامل مع اإليديولوجيا عىل أساس أنهاتتضمن أحكاماً تُعنى بواقع األفكار وبناءات الوعي.
[[[– راجع :بول ريكور – محارضات يف اإليديولوجيا واليوتوبيا – ترجمة :فالح رحيم – دار
الكتاب الجديد املتّحدة – بريوت –  – 2002ص.48 :
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 املستوى الدينامي :يتناول اإليديولوجيا من خالل خصائصهاالحركية .وذلك عىل أساس أن هذه األحكام دامئاً ما تُقاس من
طريق الواقع الذي يحيا يف ظل تدفق ثابت وجريان دائم.
وحول األمناط التي تسلكها اإليديولوجيا يف تطبيقاتها

سمه بـ«التش ُّوه اإليديولوجي» والوعي الزائف
يشري مانهايم إىل ما َّ

الذي يعني التفسري غري الصادق الذي يضعه شخص ما .هذا ما

أكّده أيضً ا عامل االجتامع األمرييك ديفيد هوكس حني رأى أن

كلمة «إيديولوجيا» تشري أحياناً إىل طريقة خاطئة يف التفكري عىل

نحو نسقي ،ووعي زائف[[[ .وهكذا ف ّرق مانهايم بني منطني من

اإليديولوجيا ،هام1 :ـ اإليديولوجيا الخاصة التي تتعلَّق مبفهوم
األفراد وتربيراتهم للمواقف التي ته ِّدد مصالحهم الخاصة..

2ـ اإليديولوجيا الكلية التي تتعلق بالتفكري السائد داخل

الطبقة أو الحقبة التاريخية ،كام هي الحال يف منط التفكري السائد

لدى الربجوازية أو الربوليتاريا (الطبقة العاملة).

يف ضوء هذين النمطني ع ّرف مانهايم اإليديولوجيا بوصفها
مجموعة قيم أساسية ومناذج للمعرفة واإلدراك ،يرتبط بعضها
ببعض ،وتنشأ بينها وبني القوى االجتامعية واالقتصادية صالت

وطيدة .فإذا أخذنا بتصور مانهايم هذا ملفهوم اإليديولوجيا،
نستطيع أن منيِّز يف أي مجتمع طبقي بني منطني منها:

[[[ -ديفيد هوكس« ،اإليديولوجيا» ،ترجمة إبراهيم فتحي ،املرشوع القومي للرتجمة ،املجلس
األعىل للثقافة ،القاهرة – 2000 ،ص.50 :

مدخل تحليلي

النمط األول :إيديولوجيا الجامعات الحاكمة التي تريد فرض

تصوراتها وأفكارها عىل بقية أفراد املجتمع ،وتربير األوضاع الراهنة
والدفاع عنها.

النمط الثاين :إيديولوجيا الجامعات الخاضعة ،التي تحاول
تغيري هذه األوضاع ملصلحتها ،وإحداث تغريات يف بناء القوة
القائم ،مبا يف ذلك تحقيق العدالة االجتامعية وتوزيع الدخول
توزيعاً عادالً[[[.
معاين االيديولوجيا املتعدّ دة

يف كتاب أع ّده املفكر الفرنيس ميشيل فاديه بعنوان:
«اإليديولوجية – وثائق من األصول الفلسفية» نقرأ مجموعة من
التعريفات نقلها من كتابات عدد من الفالسفة وعلامء االجتامع يف
الغرب ،وهي تعرب عىل اإلجامل عن واقع أن اإليديولوجيا مفهوم
متع ّدد املعاين والدالالت وطرائق الفهم .ويف ما ييل نقتطف أبرزها
كام وردت يف كتابه املذكور[[[:
 - 1عند مبتكر الكلمة عامل االجتامع الفرنيس ديتسوت دي
ترايس تعني اإليديولوجيا علم األفكار يف أعم معنى لهذه الكلمة،
أي علم حاالت الوعي .هذا الخلق الجديد للكلمة ،كان يهدف إىل
إحالله محل «سيكولوجي» التي كانت معيبة ألنها تستدعي النفس.
[[[ -دينكني ميتشيل« ،معجم علم االجتامع» ،ترجمة إحسان محمد الحسن ،دار الطليعة،
بريوت.1981 ،
[[[ -ميشيل فاديه ـ اإليديولوجية ـ وثائق من األصول الفلسفية ـ ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي
ـ دار التنوير ـ بريوت ـ  2009ـ ص.22
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 - 2الفيلسوف الفرنيس مان دوبريان ( )1824 - 1766وصف

اإليديولوجيا بأنّها كلمة تحلِّق فوق جميع العلوم ،ألن العلوم ليست

إلّ أفكارنا وعالقتها املختلفة .يضيف :هذه األفكار شبيهة بالبلد

املمتد والالَّنهايئ التنوع ،واملنقسم إىل مقاطعات عديدة ،يوصلها

بعضها ببعض عدد أكرب من طرائق االتصال( )...ولكن لكل هذه
الطرائق أصل واحد ،بل إن أكرثها يبدأ من نقطة مشرتكة ثم يتشعب
يف ما بعد؟ هذا األصل الواحد ،وهذه النقاط املشرتكة ،التي يجهلها

املسافرون غالباً ،يأخذ اإليديولوجي عىل عاتقه مهمة أن يعلّمهم
إياها بشكل أسايس[[[.

 - 3اإليديولوجية هي عملية ميارسها فعالً الفكر امل ِّدعي بوعي،

ولكن وعي (زائف) ،ذلك أنه يظل يجهل القوى املحركة الحقيقية.
ولوال ذلك ملا كانت هذه العملية عملية إيديولوجية إنجلز( .خطاب

إىل ن .ميهرنج  14يوليو .)1893

 - 4اإليديولوجية عرض ذهني يستجيب ملطلب عاطفي ()...

وكأن اإليديولوجية – إذا ً – مصنعة لتلبية حاجات اجتامعية معينة،

أي بني األفراد – مثل املنتجات الصناعية التي تلبي حاجات
اقتصادية معينة.

 - 5اإليديولوجية هي املعادل الوظيفي لألسطورة[[[.
 - 6اإليديولوجية يف عالقتها بالفلسفة تشبه عالقة التبسيط
[[[  -املصدر نفسه – ص .23

[[[  -ميشال فاديه  -املصدر نفسه – ص .108

مدخل تحليلي

 »”Vulgarisationبالعلم .إذ عندما يُرى العلم عرب التبسيط ال يُعرف
[[[
غالباً ،وإن كان التبسيط مديناً للعلم بأصله.
 - 7اإليديولوجيات تشكِّك يف الفلسفات ،وهي مستمدة من

فلسفات رسيعة ومرتجلة ،وهي كذلك مبنية عىل فلسفات أعمق،

يُعاد تشكيلها تلبية لحاجات عاطفية متفقة إىل حد ما مع التبادل

ومع تقلبات سوق املال يف السياسة اليومية( )...ومثة سمة أساسية

لإليديولوجية ،هي أنها تلعب ـ بطبيعة إنتاجها ـ دور العالمة
املسجلة للسلعة[[[.

 - 8األفكار مكتظة باإليديولوجيات ،وهي مجردات تثبت

وتبسط من أجل استهالك واسع ،وتلك املجردات تشكل األذهان،

وتقاوم فيها الخلق الروحي.

 - 9تسعى اإليديولوجية ـ بطبعها ـ ألن تصبح دعاية ـ أي انتقاالً

آلياً إىل صيغ مغناطيسية ،بواسطة هوى يشكل يف جوهره العميق
جسد إال برشط أن ميارس ضد فئة معينة من البرش.
كراهية ،وال يُ ّ

 - 10تكاد صيغة «اإليديولوجية هي فكرة عدوي» أن تكون أقل

تعريفات اإليديولوجية سوءا ً.

[[[

 - 11اإليديولوجية هي مجموعة من األفكار تعيش حياتها
[[[  -املصدر نفسه – ص .210
[[[  -املصدر نفسه – ص .211

[[[ ( -رميون آرون .يف أبحاث فلسفية ( )64 ،6بول فولكيه .قاموس اللغة الفلسفية .باريس.
املنشورات الجامعية الفرنسية  ،1969ص .)337
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املستقلة وال تخضع إال لقوانينها الخاصة( .فريدريك انجلز.

لودفيغ فيورباخ).

 - 12اإليديولوجية هي ظاهرة أسطورية مفهومية( .جورج
لوكاتش يف كتابه الشهري التاريخ والوعي الطبقي).
 - 13رجال الثقافة الذين يأتون بعد فرتات االزدهار الكبرية،
والذين يرشعون يف ترتيب األنظمة أو اكتساب أراض ال تزال غري
معروفة متاماً ـ من خالل مناهج جديدة ،والذين يعطون للنظرية
وظائف عملية ،ويستعملونها كأداة للهدم أو للبناء؛ هؤالء ال يصح
أن نسميهم فالسفة .فهم يستغلون األرضية ،ويرصدون ما فيها،
ويقيمون عليها بعض األبنية ،ويصدف ـ حتى ـ أن يحدثوا فيها
بعض التغيريات الداخلية ،ولكنهم يظلون يتغذون عىل فكر املوىت.
هذا الفكر تحمله الجامهري ـ املتحركة ،التي تشكل وسطهم الثقايف
ومستقبلهم ،وتحدد مجال أبحاثهم حتى «إبداعهم» .ويف هذا الح ِّيز
من التعريف يقرتح الفيلسوف الفرنيس الوجودي جان بول سارتر
[[[
تسمية هؤالء الرجال النسبيني :بـ اإليديولوجيني.
اإليديولوجيا كنظري لعلم العقيدة

يذهب عدد من املفكّرين ممن تناولوا مصطلح اإليديولوجيا
يف العامل اإلسالمي إىل تعريفه كمقابل ونظري لعلم العقيدة.
فاأليديولوجي هو صاحب عقيدة خاصة ،واإليديولوجيا هي العقيدة
الخاصة لجامعة ،أو لطبقة ،أو لفئة ،أو لشعب ما أو عنرص ما.
ومن قبل أن يتخذ املفهوم صيغته النهائية فإن هذه التفسريات تبيِّ
[[[  -راجع املصدر السابق.

مدخل تحليلي

حدود االختالف بني العلم واإليديولوجيا عىل الوجه التايل :العلم
عبارة عن وعي العامل للواقع الخارجي ،وهو تعبري عن صورة ذهنية
للواقع العيني ،استكشاف صلة ما ،أصل ما ،صفة ما ،أو ميّزة ما،
يف اإلنسان ،يف الطبيعة ويف املوجودات .بناء عىل هذا فإن صلة
العلم باملعلوم ،والتي اسمها العلم ،هي صلة املرآة باألشياء ،أو
املنظر الذي أمامها ،إذا ً فالعلم ـ أساساً ـ ظاهرة سلبية (،)passive
فالعامل ال يؤثر يف املعلوم ،كام هو الفيزيايئ مثالً :يعلم أن مقدار
جاذبية أي جرم يسقط إىل األرض يقاس وفقاً لرتبيع حاصل رضب
رسعته باملسافة فهذا ميثل قانون سقوط هذا اليشء يف الطبيعة.
أما اإليديولوجيا ،فهي عبارة عن نوع من اعتقاد املفكر بالنسبة إىل
أهمية الواقع الخارجي وتقوميه ،وكذلك االعتقاد مبا لهذا الواقع
من صعوبات وإمكانية تغيريها ،وكيف ميكنها أن تكون منوذجية[[[.
بناء عىل ما م َّر من عروض تحليليّة ميكن أن تتضح املعامل
اإلجامل ّية لعالقة اإليديولوجيا بالعلم ،أما عن العالقة بني الفلسفة
واإليديولوجيا ،فستبدو هذه الثنائ ّية يف رأي جمعٍ من املفكرين
مرتادفتي عىل الرغم من أن الفلسفة
ص َّوران
متقاربة؛ حتى أنهام تُتَ َ
ْ
بعيدة عن اإليديولوجيا كبعد العلم عن اإليديولوجيا .ولسوف
يتبي لنا هذا املائز من خالل التعريفات الكالسيك ّية للفلسفة.
َّ
فهذه األخرية عبارة عن التفكري بكليات ومجهوالت ال يصل إليها
العلم ،وهي خارج عهدته ،مثالً التفكري حول مصري اإلنسان،
معنى الوجود ،فلسفة الحياة البرشية ،غاية خلقة اإلنسان ،موضع
[[[ـ عيل رشيعتي ـ اإلنسان واإلسالم ـ ترجمة عباس الرتجامن ـ دار األمري ـ الطبعة الثانية
 2007ـ ص.257
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ومكانة البرش يف العامل ،هذه أمور فلسفية .وبناء عىل هذا فإن
عالقة الفلسفة باإليديولوجيا هي نفس عالقة العلم باإليديولوجيا،
مبعنى أن الفلسفة كالعلم أيضاً تبحث عن اكتشاف املجهول.
فالفلسفة علم ،إالّ أنها علم ما وراء العلم ،أي أنها تتطلع للمجاهيل
والواقعيات ،يعقّب أحكاماً عىل الواقع ،وهذا الواقع أسمى من
«الواقع» والواقعيات التي يبحث عنها العلم يف املختربات ،بناء
عىل هذا ،فالفلسفة هي العلم نفسه إال أنها يف مرتبة أسمى من مرتبة
وهي بالنسبة للمسائل أهم وأع ّم .أما اإليديولوجيا ،فهي عبارة عن
العقيدة ،والعقيدة عبارة مجموعة متآلفة من األفهام:
أوالً :نوع التص ّور والفهم الذي نحمله عن العامل ،عن الحياة،
وعن اإلنسان.
ثانياً :نوع االنطباع والتقويم الخاص والذي وفقاً له تتحدد نظرتنا
لألمور التي نحن عىل صلة معها والتي تك ّون نطاقنا االجتامعي،
والفكري .املرحلة الثانية هي اإليديولوجيا.
ثالثاً :واملرحلة الثالثة هي عبارة عن االقرتاحات ،طرق الحل،
نغي ،طبقاً لذلك ،كل ما
وكذلك عرض النامذج املثالية من أجل أن ّ
هو غري منوذجي والذي ال نقبله اآلن[[[.
وعليه ،فاإليديولوجيا بوصف كونها عقيدة ـ حسب هذه الرؤية ـ
تتكون من ثالث مراحل :األوىل رؤية كونية ،الثانية :نوع من التقويم
االنتقادي للمحيط والقضايا .يف املرحلة الثالثة ،تق ِّدم مناذج عملي ًة
ومثاليات وخططاً منوجيةً .إذ إن لكل صاحب اإليديولوجيا التزاماً
[[[ـ املصدر نفسه ص .260

مدخل تحليلي

ومسؤولي ًة تجاه هذه املثاليات التي يعتقد بها ،ويجب عليه تغيري
الوضع املوجود وفقاً لذلك[[[.
ال شك يف أن هذه اإلطاللة عىل التشكُّالت املتص َّورة ملفهوم
اإليديولوجيا هي إطاللة إجاملية .فقد حاولت اإلحاطة بالتعريفات
التي شاعت يف أوروبا عىل امتداد عصور الحداثة ،لكن تبقى
اإلشارة إىل أن هذا املفهوم يظل مرشعاً عىل املزيد من التأويالت
ما دامت اإليديولوجيا حارضة يف مجمل العلوم اإلنسانية ،كام يف
كل نشاط برشي.
معاثر األيديولوجيا يف ظهوراتها املعارصة

السجال الحايل يف حقول اإليديولوجيا املعارصة ينتمي عىل
الجملة إىل املنعطف الذي طرأ عىل النظام العاملي بعد سقوط
املنظومة االشرتاكيّة وصعود الرأسامليّة الليرباليّة يف الغرب.
وسيظهر لنا أن مقولة موت اإليديولوجيا مل تدخل ميادين االحتدام
الفكري إال بعد أن اكتملت عنارص ومقومات املنعطف املشار
إليه .فقد تعاملت الليربال ّية الجديدة مع االنعطاف العاملي الذي
حدث يف نهايات القرن العرشين بوصفه تاريخاً ناجزا ً ومكتمالً.
عىل هذا األساس عملت عىل إقصاء اإليديولوجيا والتاريخ معاً.
افرتضت الليربال ّية الصاعدة أن املقولتني (التاريخ واإليديولوجيا)
قد تآزرتا ضدها ،فجهرت بعدائها للتاريخ ألنه يصفعها بلعنة النهاية،
كام جهرت بكراهية اإليديولوجيا ألنها تذكرها بخصم عنيد ناصبها
األعداء عىل امتداد سبعني سنة كاملة.
[[[ -املصدر نفسه.
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قدر اإليديولوجيا أنها ارتبطت بإيديولوجيات القوم ّية يف أوروبا
الحديثة لحظة صعودها وزهوها؛ ثم الزمتها لحظة انهيارها يف الربع
األخري من القرن العرشين .فكان يسريا ً عىل الليربالية أن تفتح لنفسها
نافذة فلسفية تسد بها الفراغ الذي أحدثه انهيار نظام القيم العاملي.
تؤسس عىل موت املاركسية السياسية
وبدا كام لو أنها تريد أن َّ
وإيديولوجيتها بقاءها األبدي .وراحت النخب الليربالية تستعيد من
شيوخ الحداثة الفلسفية الغربية ما أنجزوه من أفكار لتغطية انتصارها
السيايس .من هيغل إىل هورسل وهايدغر وفوكو وهابرماز ودولوز
وروريت وفيتغنشتني ،وقبل كل يشء من نيتشه الذي رسم صورة
متشامئة لإلنسان وما قد تكون عليه تلك الصورة يف نهاية التاريخ.
ومن دون أدىن عناء سرنى أن إعادة إحياء فلسفة الغلبة واالقتدار
هو بفعل الحادث السيايس الكبري الذي انعطف فيه العامل بات ّجاه
األحادية الصارمة لليربال ّية الجديدة .فلقد جاءت إيقاعات املشهد
اإلجاميل لتقرر أن إخفاق اإليديولوجيات القوميّة واالشرتاكيّة هو
انتصار للحقيقة الواقعيّة يف ميدان الفلسفة ،وللفضيلة يف ميدان
األخالق ،وملبدأ امللكية الخاصة يف مجال اإلقتصاد ،وللدميقراطية
يف الحياة السياسية.
لكن ما الذي حمل الليربالية املستأنفة عىل استعامل تعريفات
أعدائها من أجل أن تس ّوغ ملرشوعها العاملي الجديد؟

سوف نرى يف ما ميكث وراء الحملة الليربالية دعوة إىل
منح انتصارها عىل خصومها ردا ًء «أخالقياً» ومعرف ًّيا يتيح لها نقل
مرشوعها املفرتض من حيّز الق ّوة القهريّة إىل مجال الوعي الثقايف.
وعىل الرغم من حاجة الليربالية إىل تسويق نفسها ،إالّ أنها ظلّت

مدخل تحليلي

قلقة حيال دميومة الزهو وخيالء النرص .لهذا وجدنا كيف دأب
منظّروها عىل إضفاء هالة إيديولوجيّة تحفظ لهم ما أحرزوه من
غلبة عىل العوامل املغايرة .فالعقيدة الليرباليّة – كام يقول زييغنيو
منظري النموذج الليربايل -هي عامل اسمنتي
بريجنسيك أحد أبرز
ِّ
اجتامعي هام[[[ .ويف رأيه أن املجتمع الذي ال يؤمن بأي يشء
هو مجتمع يف حالة تحلل .وبالنسبة إىل الليربايل الذي يرى نفسه
قوة تقدميّة فإن العقيدة رضورية للتمثل اإلجتامعي الفعال للتغيري.
أما فرنسيس فوكوياما فهو اآلخر يبيَّ أثر املعتقد يف دفع التط ّور
العاملي ،لكنه قطع شوطاً أبعد يف التخصيص املذهبي حني
استبعد جميع الديانات الساموية وغري الساموية بجميع مذاهبها
باعتبارها معوقة لعملية التحديث والنمو اإلقتصادي فيام عدا
املذهب الربوتستانتي – الذي رأى أنه الكفيل بإيصال العامل إىل
مرحلة الديقراطية الليربالية ،ومن ثم إىل نهاية التاريخ .ثم يعرتف
بأن الواليات املتحدة – التي يعتقد بانها منوذج الدولة العاملية
املنسجمة – ستشهد بدايات تشكل إيديولوجيات غري ليربالية
كنتيجة بعيدة للمواقف الثقافية املختلفة تجاه النشاط اإلقتصادي.
لقد استعاد التنظري النيوليربايل بنسخته األمريكيّة أطروحات هيغل
حول نهاية التاريخ والدولة العامل ّية املنسجمة -ليبني عليها فلسفتهالسياسية .كان هذا التنظري يأمل أن يحقق غايته باعرتاف العامل كله
بسيادة النيوليرباليّة فوق أنقاض التاريخ واإليديولوجيا .وكان ينطلق
من مقولة هيغلية ترى إىل التاريخ بوصفه قاعدة رصاع من أجل
[[[ -زبيغنيو بريجنسيك – بني عرصين – أمريكا والعرص التكنوتروين – دار الطليعة – بريوت –
 – 1983ص.315 :
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اإلعرتاف .فال بد إذن من إنجاز اإلعرتاف بالذات املنترصة ليك
تنجز مه ّمة إنهاء التاريخ .لقد انربى منظّرو الليربالية الجديدة إىل
اإلستعانة بهيغل ،وأحياناً مباركس ،ليك يُضفوا رضباً من التسامح
عىل محمولهم العقائدي .لكنهم سوف يكتشفون بعد قليل أن
مفهوماً كهذا مل يُخرتع من جانب هيغل ،بل هو قديم قدم الفلسفة
السياسية الغربية ذاتها ،ويستند إىل جزء مألوف متاماً يف الشخص
البرشي .ففي تاريخ الفلسفة السياسية نجد أن أفالطون مثالً يتكلم
عن «التيموس» وهو تعبري ال ميكن ترجمته يف الحقيقة وباإلمكان
تقريبه من تعبري «الحامس الروحي» .وإن ميكافييل يتح ّدث عن
وتكبه» وروسو
«رغبة املجد عند اإلنسان» وهوبز عن «اعتزازه
ّ
عن «حبه لذاته»؛ والكسندر هاملتون عن «حبه للشعر»؛ وجاميس
ماديسون عن «الطموح»؛ وهيغل عن «اإلعرتاف باإلنسان باعتباره
إنساناً» وحسب.
دميومة االيديولوجيا وحارضيتها

حني تذوي اإليديولوجيا يف ظرف زماين ومكاين ما ،فال يعني
ذلك اندثارها وموتها .فالذي اندثر وغاب عن الحضور هو الرشط
املكاين والزماين والحادث السيايس الذي اختُربت فيه .فقد
تضمحل اإليديولوجيا باضمحالل ظاهرة سياسية ما ،سواء تعلق
األمر بدولة أو جامعة أو طبقة اجتامعية-سياسية ،فالحاصل هو
اضمحل و َذ َوى هو الحدث اإليديولوجي حرصا ً ،ال عصب
َّ
ان ما
الجامعة الكامن يف «الوعيها الجمعي» والذي ال يفتأ أن يولد عىل
نشأة أخرى يف مكان آخر وتاريخ آخر.

مدخل تحليلي

مل مت ِ
ُت اإليديولوجيا لتُولد ِمن جديد .فهي عىل احتجاب
وظهور دامئني .هي نفسها عند الغالب واملغلوب ،متنح مذهبها
وكل له منها نصيب .إنها واحدة يف عامل األضداد .الض ُّد
للجميعٌ ،
ريه يلتقيان عىل املفهوم ويختصامن يف استخدامه.
ونظ ُ

تح ُّ
ط اإليديولوجيا يف عامل الشعور من قبل أن ترسي إىل عامل
الفكر .وال يفعل اإليديولوجي يف ملحمة التح ُّيز سوى تحويل
مشاعره إىل أفكار وأفكاره إىل مصالح .وألن تشكيل األفكار يتوقف
ٍ
ماض إىل إنشاء مختزنٍ من
عىل تشكيل الكلامت ،فإن كل متحيِّز
املفردات واإلصطالحات والرموز ،يس ِّدد بها نظامه الفكري ويؤهله
لص ِّد موجات الخصوم .إذ مهام كانت األفكار سديدة ومحكمة
البناء فلن تفلح يف مقاصدها عىل الوجه األت ّم ،ما مل تح َ
ظ بجاذبية
العبارة وسحرها.
عند هذه املنزلة املخصوصة تحرض اإليديولوجيا لتفصح عن
أفكا ٍر يعجز العلم املوضوعي عن برهنة حقيقتها ورشعيتها .ذلك
بأن قوة هذه األفكار تظهر ـ كام يقول كارل مانهايم  -من خالل
نغمتها العاطفية وأسلوبها املح ِّرر للجامهري...

حضور اإليديولوجيا يف دنيا اإلنسان كمثل حضور الجاذبية
يف فيزياء الطبيعة .الجاذبية غري مرئية ولكنها حارضة يف املنظومة
الكونية .اإليديولوجيا كذلك عىل وجه الشَّ به والنشأة .ال ت ُرى..
إال أنها ت ُستشع ُر ،وتسيط ُر ،وتقو ُد ،ثم ترسي من غري انقطاع مع
ٍ
حدث و َم ْيلٍ إىل مصلحة .فهي إذن
كل خاطرة وفكرة ،ومع كل
من الحتميات التي ال مناص منها لإلجتامع اإلنساين يف اختالفه
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وتنوعه ووحدته .ال تنمواإليديولوجيا إال يف أرض االحتدام ،ولذا
ج مستدام إىل ض ٍّد لها ،أو عدو .ال بد من آخر يناظرها
فهي يف احتيا ٍ
أو تناظره ليك تنفرد بعجيب قولها ،ومن أجل أن ترسي بأهلها نحو
أغراضهم وغاياتهم .والذين أعلنوا موتها يف مستهل األلفية امليالدية
ج َد هؤالء مل ّا فرغوا من
الثالثة سريجعون إليها القهقرى صاغرينَ .و َ
أوهام اإلنقالبات الكربى يف نهاية القرن العرشين ،أن لإليديولوجيا
رسها املكمون .وأنها بالنسبة للمتحيِّزين أشبه بـ «قنبلة مزروعة يف
َّ
الرأس» ..وأن الجدل بشأنها ما لبث حتى عاد إىل حيويته القصوى.
فإذا كان العامل الجديد مكتظاً بالتخاصم ،شأن ما سلف من عوامل،
حق ان نرى إليها مذهباً لكل منتمٍ إىل قضية أو متحيِّز إىل هوية.
ّ
ولعل يف قول املفكر الفرنيس رميون آرون« ،تكاد اإليديولوجيا ان
ّ
عرب بق ّوة عن صورة عامل ف َّرقه االختصام.
تكون فكرة عد ِّوي» ما يُ ُ
تلقاء اإليديولوجيا ،نجدنا بإزاء تشكيل هنديس متعدد الوجوه،

وكل وجه يصلح أن يكون باباً للدخول إىل هذا اليشء الساحر

الذي يدعى املصطلح .فاالستدالل عليه كوحدة معجمية ،يتواجه

عىل جاري العادة بعرثات ج ّمة ،أبرزها -1 :تعايشه مع وحدات
اصطالحية موازية ال ترتبط مبجال تخصصه ـ  -2تعايش عدة معان

التغي اللفظي والتكرار اإلحايل اللذان
داخل املصطلح نفسه ـ -3
ُّ

يتاخامن منوه بصورة دامئة.

إذا كان ما ذُكر يُشكل عقبة منهجية لإلستدالل النظري عىل
املصطلح ،ففي مقام اإليديولوجيا يتضاعف التعقيد واللَّبس

َتي النظر والعمل .كيف لنا
واالجتهاد ،بسبب من متوضعه بني منزل ْ

مدخل تحليلي

إذا ً ،أن نقرتب من مصطلح ارتبط باإلنسان ارتباط االسم باملسمى،

وتعل ََّق به تعلُّق املاهيات بعلة وجودها؟..

مبتدأ املشكل املعريف ،إن بعض علامء االجتامع غالباً ما
تعاملوا مع اإليديولوجيا كام لو كانت خارج ذواتهم الحضاريّة
وهويّاتهم الوطنيّة .والحال خالف ذلك عىل نحو قطعي .األقلُّون
هم الذين تنبَّهوا إىل أن الدارس ليس بإزاء مفهوم مستقل عن ماهية
اإلنسان وهويته وأفعاله .فلو ابتنينا عىل هذا املقتىض ،لقلنا إن
منطق عمل اإليديولوجيا هو أدىن إىل غريزة ،منه إىل مفهوم أُدر َِج
ُنسبُه إىل الغريزة فألنها
يف العلوم اإلنسانية كسائر املفاهيم .وحني ن ِّ
مح ِّركُه الذي يعمل من خلف حجاب .فاإلنسان مفطور عىل التفرد
واالنحياز والوالء .والفطرة عىل ما نعلم ،سابقة عىل الفكرة ،تحكمها
وقلَّام تتحكم بها .لهذا جاز الكالم عام نسميه «فطرة اإليديولوجيا»،
متأصلة يف ذات حاملها وال تفارقها البتّة .تتم َّدد حركة
لكونها
ِّ
اإليديولوجيا يف جوهر نشاط الكائن االجتامعي ،وال يعوزها ليك
تظهر إىل الوجود ان ترفع صوتها وتبعث برسائل وإشارات .ذلك
بأنها تجري بصمت ،وليست مستقلة عن الفرد ،وال عن الجامعة،
وال عن املنبسط الحضاري .فالتحيّز بني الناس يجري مجرى الدم
يف العروق .ثم ال يلبث املتحيِّز حتى يعلن عن نفسه بشغف ،وهو
يجوب عامل اإلختالف واإلختصام...
اإليديولوجيا فلسفة املنتمي واملتح ِّيز

الخاصية هي عي ُنها فلسفة املتحيِّز .ومل
اإليديولوجيا بهذه
ِّ
نقصد إذ نضفي عليها نعتاً فلسفياً ،إال لنشري إىل ماهيتها كحقل
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خصب للتفلسف .بهذه املثابة هي فلسفة عمل ،إال أنها ليست من
ٍ
ساللة الفلسفات املضافة ،كفلسفة التاريخ ،وفلسفة العلم ،وفلسفة
الدين ،والفلسفة السياسية ،الخ ..فهي عىل الحقيقة فلسفة طريقة
تتحرك يف سامء الكل ،وتتقدم عىل شكل موضوعات وقضايا ،ثم
تأيت الفلسفة لتمنح كل موضوع َس ْمتَه الخاص.

خاصية الفلسفة من وج ٍه ما.
خاصية اإليديولوجيا هي كمثل
ِّ
مشاغلها متعددة بقدر ما تتعدد القضايا التي تؤلف محاور اهتاممها.
وعىل ما نعلم ،فإن الخاصية امللحوظة لكل التعاليم امليتافيزيقية
مهام كانت متشعبة ،تنتهي إىل االلتقاء حول رضورة البحث عن
السبب األول لكل موجود .كذلك هي خاصية اإليديولوجيا.
فالقضايا التي تؤلف مدار نشاطها ،تبقى موصولة بنقطة الجاذبية
املتمثلة ببلوغ الغرض األقىص الذي يتطلع اإليديولوجي إليه.
واملعاينة االستقرائية لتلك الطريقة تثبت أن منوذج األفكار ومحتواها
ميكن أن يتغري .ومع ذلك تبقى طبيعة العقل البرشي هي نفسها يف
جوهرها ،حتى بعد حصول تحول تام يف األحداث التي يفرتض أنها
انبثقت منها .هذا يربهن ـ كام يقول الفيلسوف الفرنيس املعارص
إتيان جلسون ( 1884ـ  )1978ـ يف كتابه «وحدة التجربة الفلسفية»
أن اإلنسان حيوان ميتافيزيقي بالطبع[[[ .أما خلفية مثل هذا التصعيد
«الفوق أرسطي» لإلنسان فعائ ٌد إىل أنه ـ أي اإلنسان ـ دائم التطلّع
الحس ،وما يتع ّدى كيانه الفيزيايئ .ففي عقل املتحيِّز
إىل ما هو فوق
ّ
ٍ
الحيس وامليتافيزيقي لينتهيا إىل أصلٍ
واحد
وقلبه يتحد البعدان
ّ
[[[ -إتيان جلسون – وحدة التجربة الفلسف ّية – ترجمة :طارق عسييل – املركز اإلسالمي
للدراسات االسرتاتيج ّية – بريوت –  – 2017ص.9 :
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وطبيعة واحدة .كام يعود بالنتيجة إىل أن ماه ّية اإليديولوجيا متعلّقة
مباهية اإلنسان تعلُّقاً ذاتياً .لها ما باإلنسان وعليها ما عليه .وألنها
إنسانية الطبع والطابع ،فالتع ُّرف عىل فصولها ومجال نشاطها يكون
يف منطقة التح ّيز الزماين واملكاين للكائن اإلنساين نفسه .وهذا
واللمريئ وبني
النشاط هو مزيج من الرتكيب والتداخل بني املريئ ّ
وعي مؤلَّفة
الطبيعي وامليتافيزيقي .من أجل ذلك وجدنا أنها كتلة
ٍ
من األفكار واملعاين واملشاعر املنظورة وغري املنظورة .وهي
بالتايل مخصوصة بكل بيئة اتخذت العمل اإليديولوجي مذهباً لها.
لهذا ال يسعنا ،وسط النزاع املديد حول املصطلح ،إال أن نجتاز
ذلك السيل ال َعرِم من التعريفات .رمبا علينا أن منيض يف مثل هذا
اإلختبار املعريف بعدما كفّت اإليديولوجيا عن أن ت ُع َّرف مبركّبها
اللغوي(علم الفكرة) ( .)Ideo-Logicيف مقام االختبار تتوسع أرض
املتح ِّيز وتتعدد معاين ما ينجزه من كلامت وأعامل .فعىل هذه
األرض تنربي اإليديولوجيا لتعلن خطبتها ،ثم لتؤكد صدق هذه
الخطبة ،ثم ال تعبأ مبا لدى املأل من نقد .فلو مل تنشأ اإليديولوجيا
من أرض الرضورة التكوينية للطبيعة اإلنسانية ما كانت لتوجد ،وما
كان لها كل هذه الجاذبية .ولذا وجب التعامل معها ،والنظر إليها
كقانون شأن قانون الجاذبية يف عامل الطبيعة كام أسلفنا[[[.
إيديولوج ّية عرص ما بعد اإليديولوجيا

عطفاً عىل ما م َّر معنا ،وما قد يجيء الحقاً ،مل نجد لإليديولوجيا
تاريخ والدة ،كام حال أي مفهوم أو مصطلح .لكن املشتغل بعامل
األفكار ،وهو يسعى للعثور عىل مفاتيح لتفسري الظواهر والوقوف
[[[ -إ .جلسون – املصدر نفسه – ص.15 :
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عىل منطقها الداخيل ،جا ٌد يف رؤيتها كجسم مفهومي .وليك
تستوي عمليات الفهم لديه عىل استقامة منهجية يروح يتوسل أقرب
السبل ليك ينزلها قاموس املفاهيم .كذلك فعل عاملُ االجتامع
الفرنيس «دستوت دو ترييس» ( )1836 - 1754مل َّا نحت كلمة
اإليديولوجيا .فقد جعلها مفتاحاً يُستدل به عىل منطق عمل األفكار
يف أحداث التاريخ .ثم ع َّرفها بأنها علم حاالت الوعي .أو العلم
الذي يدرس مدى صحة أو خطأ األفكار التي يحملها الناس يف
نشاطهم االجتامعي.
مع ترييس صارت اإليديولوجيا من جنس املفاهيم .ثم راحت
تشق طريقها وسط اعرتاك ال مستق ّر له من التأويالت واألحكام .مع
هذا ظلت عىل فرادتها ،بصفة كونها نوعاً مفارقاً ألبناء جنسها .لقد
اتخذت سبيلها لِتُجا ِو َر أكرث املفاهيم تعقيدا ً وتتوغل فيها يف اآلن
سيانها الدائم ،ومتاخمتها
عينه .ولذا فال انتهاء لزمانها بسبب من َ َ
ٍ
حدث ذي صلة بالنشاط العام.
لكل
أما الكالم املستحدث اليوم عام يسمى «عرص ما بعد
وصف لطور تا ٍل من تب َّدياتها،
اإليديولوجيا» ،فهو يف واقع حاله
ٌ
وليس ختامً لسريورتها كام قد يُظن .فالعرص ما بعد اإليديولوجي
ِ
ومنط ِق ِه بطرق ووسائل أخرى .فلنئ
هو استئناف لغريزة املتحيِّز
ان َوس َمت أزمنة الحداثة باألدلجة ،فلسبب يرجع إىل اإلعصار
الفكري الذي شهدته أوروبا لحظة صعودها القومي واالشرتايك ذي
الطابع التوتاليتاري .أما املرحلة النيوليربالية التي أطلقتها العوملة،
فقد امتألت أدبياتها باألنباء العاجلة عن حرية السوق ،واملجتمع
املفتوح كبديل من اإليديولوجيات الفارطة.
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لو أ َّن لنا أن نأيت مبفهوم يدل عىل مفعول الكلامت يف الناس
ويف األشياء ،لكانت لنا باإليديولوجيا حج ٌة بليغة .لك ْن لسنا عىل
يقني من أننا بإزائها أمام مفهوم اعتيادي .فلنئ كان كل مفهوم عىل
ما نعلم هو تص ُّور ذهني ال يغادر حصنه الذهبي إالَّ بإرادة تحيلُه
إىل مهمة واقعية ،فاإليديولوجيا هي تص ُّور وإراد ٌة يف آن .إنها
الفكرة وحقل اختبارها يف اللحظة عينها ،فال يفرتقان وال يتباينان.
فاملفهوم بالنسبة إىل اإليديولوجيا ليس إال ما تكشف عنه أفعالها
يف الواقع .ينشأ القول اإليديولوجي من حقل األفعال ،ثم ينمو هذا
الحقل ويزدهر بفعل ذلك القول مبا ينطوي عليه من جاذبية وقدرة
عىل صنع األحداث .القضية إذا ً ،قضية الفاعل اإليديولوجي الذي
يحفر حقله بالكلامت ،ثم يرجع إىل الحقل إيَّاه فيس ِّدده ويرشِّ ُده ،أو
ليضيف ويع ِّدل من لغته[[[.
إذا كانت خصيصة املفهوم ،كام يف الشائع ،تكمن يف ما
يستدعي ظن َّية الداللة عليه ،األمر الذي يوجب االختالف والتباين
ُّ
وتكث الرؤى يف شأنه ،فإن الخصيصة املسترتة لإليديولوجيا هي
تختصب يف املنطقة الجامعة بني الظن واليقني .ذاك أنها فكر ٌة
أنها
ُ
وحدثٌ معاً .فإذا كانت الفكرة مبعثاً للظن ،فالحدث مبا هو وجو ٌد
عياين ،وحضو ٌر واقعي ،باعثٌ عىل اليقني .فكيف إذا كان الحدثُ
حدين يف مضامر واحد.
والفكرة مت َ

تتم َّيز اإليديولوجيا بأنها غري ثابتة ثباتاً مطلقاً ،وإمنا تتمتع
بخاصية الحراك .عىل الدوام تشهد عىل دورات جديدة من النمو،

[[[  -راجع يف هذا الصدد :جون شوارز مانتل -مجتمعات ما بعد األيديولوجيا – ديناميات النزع
والسيطرة -تعريب :نور عالء الدين – فصلية «االستغراب» العدد السادس – السنة الثانية – شتاء .2017
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والتح ّول ،واالختفاء ،والظهور .كل هذا يحدث يف ضوء األوضاع
واملواقف االجتامعية املختلفة واملتغرية .فكثريا ً ما تتعرض
املجتمعات الهتزازات داخلية أو خارجية ،تظهر حيناً عىل شكل
انزياحات عن اإليديولوجيا السائدة ،وتغريات يف البنية االجتامعية
واالقتصادية ،وحيناً آخر عىل شكل رصاع بني القيم الخاصة والعامة،
وحيناً ثالثاً نتيجة كوارث طبيعية ،أو ثورات أو غري ذلك .يف مثل هذه
الحاالت ،قد تدخل عنارص جديدة إىل النسق اإليديولوجي تلغي
بعض عنارصه ،أو تع ِّدل من بعضها لتتواءم مع الواقع االجتامعي
الجديد .لذا ال ينبغي ان يُنظر إىل النسق اإليديولوجي كنسقٍ ثابت،
وإمنا كدينامية سارية يف مجمل التحيُّزات اإلنسانية..

تشري أفعال املتح ِّيز واختباراته ،إىل أن اإليديولوجيا قادر ٌة عىل
الفعل ،وتحويل الثابت إىل مسعى حيوي .مثة من نقاد الحداثة من
وجد أن العملية اإليديولوجية تختزن القدرة ال عىل تفسري العامل
وحسب ،ولكن أيضاً عىل املشاركة يف تحويله .حتى ماركس ـ الذي
كان عليه ليك يفتتح عرص االشرتاكية العلمية ،أن يذ ّم اإليديولوجيا
بوصفها وعياً زائفاً ـ ما لبث حتى استوطن عرب أرض اإليديولوجيا
الفسيح .وهذا مرجعه إىل أن الوهم الذي تُص ِّن ُعه السلطة اإليديولوجية
حتى تستمرئ أغراضها ،هو نفسه جوهر املعرفة التي متارسها يف
الواقع .الفيلسوف اإليطايل انطونيو غراميش تن َّبه إىل املشكلة بعمق
يل النربة لنظرة
يف كتابه “األمري الحديث” .كان عليه أن يو ِّ
جه نقدا ً عا َ
ماركس املبتورة لينظر إىل اإليديولوجيا مبا هي حقيقة واقعية ال
وعياً كاذباً .لقد مارس غراميش يف الواقع نشاطاً «تفكريياً» معاكساً
لرؤية ماركس ،ومؤدى موقفه الفعيل إعادة َم ْوضَ َعة املفهوم يف
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املحل الذي تستمكن فيه الكتلة التاريخية يف إيطاليا من االنتقال
بالحداثة البورجوازية ،إىل التوزيع العادل للرثوة.
أما الفيلسوف السلوفايك املعارص (سالفوي جيجيك)،
فسيالحظ يف سياق مراجعاته النقدية ان اإليديولوجيا ليست وعياً
مز َّورا ً وال متثيالً وهمياً للواقع ،بل إن ذلك الواقع نفسه هو الذي
يتعي تع ُّقلَه بسبب من اتخاذه طابعاً ايديولوجياً[[[.
َّ

مبوجز :ملا حكمت الحداثةـ بجناحيها الليربايل البوروجوازي
واملاركيس الربوليتاري ـ بالنفي عىل كل ما ليس مبادي ،كانت
متيض إىل الدرجة القصوى من التح ُّيز اإليديولوجي .والصفاء
العلمي الذي اعتُرب من طرفها معيارا ً لفهم العامل ،غدا يف قليل من
الوقت محض حيلة فكرية تعمل وفق مذهب املتح ِّيز وفلسفته.
قدمت الحداثة تص ّورا ً ثورياً لتغيري العامل بواسطة العلم ،إال أن
رضب من وثنية مستحدثة.
النتائج الالحقة ملثل هذا التص ّور آلت إىل
ٍ

لقد ظهرت الحداثة وهي يف ذروة دعواها كـ (مادية دنيوية)
صمء .لقد ح َّررت ذاتها متاماً من الالَّهوت وامليتافيزيقا ،ثم
َّ
زعمت أن اإلنسان ميكن أن يعيش يف ج ّنة وضعية إىل األبد ،وأنه
خالص ُه التا ّم ...هذه
بسبب قدرته عىل التفكري يستطيع أن ينجز
َ
العقيدة املطلقة للامدية الدنيوية ستحظى من الفلسفة الحديثة
بغطاء إيديولوجي صلب .جرى ذلك بصفة خاصة عىل يد هيغل
حني أدخل املطلق يف الزمان البرشي ،وكان هدفه األسايس وصف
وآيل إىل
الظهور التدريجي لروح ما ،أو فكرة ما ،بأنه ظهور موقوت ٌ

[[[  -احمد عبد الحليم عطية -سالفوي جيجيك – املهاجر يف صحراء األيديولوجيا – فصلية
«االستغراب» العدد السادس املصدر نفسه.
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نهاية التاريخ .أما فكرة الخالص عنده فتكشف عن ذاتها يف العامل
حيث ال يشء مكشوفاً يف ذلك العامل ـ كام يق ِّرر ـ غري هذه الفكرة
ورشفها ومجدها ..عىل هذه السجيَّة خطت املادية الدنيوية خطوتها
العظمى لتج ّرد الحضارة الغربية الحديثة من روحانيتها .ومن خاللها
أكملت ما نظَّر له لودفيغ فيورباخ مل ّا دعا إىل تدمري كل ما هو فوق
أريض ،بزعم أن اإلنسان هو الحقيقة السامية املطلقة ،ولن يبحث
من بعد ذلك عن السعادة خارج ذاته.
حني أ َّدت املنظومة اإليديولوجية لعبتها كـ (مادية دنيوية)،
كانت يف الواقع تقوم مبه ّمة تأويلية غايتها تحويل إدراكات الناس
وإعادة تركيب وعيهم عىل نصاب أمرها .وتلك مهمة تتحرك يف
ختام املطاف وفق معيار املصلحة كغاية عليا .من هذا النحو لن
يعود التأويل ،سواء كان لنص أو لحدث تاريخي ،بقاد ٍر عىل النجاة
من رشوط تلك اللعبة اإليديولوجية ومقتضياتها .كل لحظة يف
العملية التأويلية تظهر وكأنها مشغولة بإتقان وشغف .ذلك ان الفهم
الناتج من تلك العملية ال ميكن فصله عن بنية الحامل اإليديولوجي
الثقافية واالجتامعية والعقائدية والنفسية .وبالتايل عن مقاصده
وغاياته الحضارية ،والكيفية التي ينكشف فيها فهمه عىل شكل
خطاب فلسفي أو بيان سيايس.
ماذا يعني كل هذا يف سياق مسعانا لتظهري مرسوم يقرتب من
حقيقة اإليديولوجيا؟
تتحصل
تتأت من فعلها .وال
إن كل صفة تكتسبها اإليديولوجيا َّ
َّ
الكلامت املعربة عن هذا الفعل إالَّ بفضل التبادل بني ال َّنسق
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والفعل ،وبني البنية والحدث .وبني خصوصيات الح ِّيز االجتامعي
والفاعلني فيه .وإذن ،تتميَّز العملية اإليديولوجية يف كونها متعددة
الصفات كفاعلها ،أي الكائن املتحيِّز .كأن يُقال مثالً :هذا قول
إيديولوجي وذاك قول إيديولوجي ،لكن لكلٍ من القول َْي موقع
مختلف تبعاً الختالف القائلني به وتعدد مواقعهم .لقد كان من
أبرز إنجازات كارل مانهايم أنه أدرك املشكلة فراح يوسع مفهوم
اإليديولوجيا إىل النقطة التي أصبح معها يضم الشخص نفسه الذي
ينادي بهذا املفهوم .مبعنى ..أن املفهوم صار هو نفسه الشخص
الذي ميارس عملية الفهم .ذاك الشخص الذي يخترب فكره وشعوره
وشغفه إىل الحد الذي ميتلئ بكلامته ويقول :أنا هو اإليديولوجي
أنا هي اإليديولوجيا.
سوف يدحض مانهايم بقو ٍة وجهة النظر القائلة بوجود متف ِّرج

مطلق ،غري متورط يف اللعبة االجتامعية ،ويعتربها رضباً من
املستحيل .فأ ْن ِ
نص َف شيئاً بأنه إيديولوجي ،ليس أبدا ً أننا نصدر

حكامً نظرياً مجردا ً ،بل إن وصفاً كهذا ينطوي عىل معاينة اختبارية،

ملامرسة معينة ،أو لرأي يتحرك يف الواقع تقدمه لنا هذه املامرسة.

فعل إيديولوجي بشكل
عب عنه من زاوية الناظر هو ٌ
فكل منظور يُ َّ

ما .ويذهب جريار ما ندل (( )Gerard Mendelيف تفسريه لرأي

مانهايم ،إىل أن الشخص اإليديولوجي متعدد .إذ أن كل إنسان هو
يف الوقت عينه استيهام وإدراك .إنه حالة مركبة من ثنائيات متعاكسة

الوعي ووعي .حيا ٌة عىل أرضية
متباينة يف آن :العقالني ٌة وعقالنية،
ٌ

حب للذات وارمتاء
من املوت ،ذاتي ٌة جذرية ورضور ٌة موضوعيةٌّ ،
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وتشكل ،وكذلك
ُّ
ري
يف أحضان املوضوع ،فطري ٌة واكتساب ،مص ٌ
استالب وحرية[[[.
ٌ

ت فلسفتُها
اإليديولوجيا إذا ً ،متعددة كأحوال فاعليها .لهذا انْ َبتَ ْ
عىل البساطة والرتكيب ،وعىل التناقض والتكامل يف اللحظة عينها.
هي متعالية لكنها شديدة املرونة عندما تهبط إىل الطبقات الدنيا يف
عامل الناس .مع هذا ال ميكن الحكم عليها من دون أن ت ُرى صورتها
يف الحدث ،أو يف ما يُتوخى منها من تس ُّيد وغلبة .رمبا هذا هو
اليشء الذي حمل كثريين إىل نفي الشائعة القائلة بوجود مفهوم
بسيط باإلطالق .وم َّدعى هؤالء ،أن كل مفهوم ميلك مك ِّونات معينة
ويكون مح َّددا ً بها.
جدل ّية الفكرة واملصلحة

لغة اإليديولوجي حني يتكلَّم هي يف أكرث حقول نشاطها ،زئبقية
وال تُضبط بيرس ،وال يقدر أح ٌد وقفها عىل لون واحد .إنها مزيج
من ألوان وحروف وكلامت ترتجم أحوال املتحيِّز ،وتعكس طبائعه
ورغباته .وهي من التكثيف واللّبس حتى ال تكاد ترى إال يف تلك
املنطقة الرمادية التي يبقى ظهور كل لون فيها رهناً بحضو ٍر موا ٍز
للون آخر .عندما توصف اإليديولوجيا بطريقة فضفاضة ومسطّحة
فسيكون ذلك ناتج خطأ اقرتفه اآلخر .لهذا غالباً ما ميتنع أهل
اإليديولوجيا عن وصف أنفسهم بأنهم إيديولوجيون .والسبب أن
جه عىل الدوام ضد الغري .فال أثر له إال يف ساحة
املصطلح مو ّ
الشخص الخصم أو يف رحاب الفكرة الخصم .بالنسبة إىل ضمري
[[[ ( -جورج هـ .تيلور ـ من املقدمة التي وضعها لكتاب بول ريكور ـ محارضات يف اإليديولوجيا
واليوتوبيا ـ مصدر سبقت اإلشارة إليه – ص.31 :
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وعي وإدراك ويقني بالغ الصفاء وال ُنبل ،وهي يف ضمري
املتكلم هي ٌ
وعي زائف ومضلِّل وال غاية لها سوى اإللغاء واإليذاء.
املخاطبٌ ،
إن لغة اإليديولوجي متحركة ،متوترة ،سيّالة .لغة سهلة عىل الفهم
وممتنعة عنه يف الوقت نفسه .فلسوف يحتاج الناظر فيها إىل مشقة
التفكيك ،والتحليل ،والفطنة ،والدراية ،ليك تتم ّيز مواطن الصدق
والكذب ،والكشف والحجب ،والخفاء والظهور .لكن حني يعرب
اإليديولوجي عن أم ٍر ما ،ال يعود قولُه فيه مجرد كلامت مرسلة إىل
ُ
سل من طرف املتح ِّيز اإليديولوجي
والخصوم.فالقول امل َر ُ
النظراء
ال يلبث ان يرتد إليه عىل شكل قبول وإقبال من جانب املريدين
واألتباع .فإذا استجاب هؤالء إىل تلك الكلامت ومتاهوا معها،
ستْ يف وجدانهم ومنحوها شهادة الوالء والطاعة[[[.
ََ

تفرتض الطبيعة الرومانسية املركبة لخطاب الفاعل اإليديولوجي
أن تحيط مفرداته بضمري املتكلم وضمري املخاطب معاً ،حتى يصريا
مزيجاً لضمري واحد .فالكلامت امل ُرسل ُة صادق ٌة ال ريب فيها بالنسبة
لواضع الخطاب .لقد متثّلها من قبل أن ينطقها؛ ثم متثَّلها ك َّرة أخرى
حني عادت إليه مزه َّوة بشهادة الجمهور .رمبا لهذا املقصد كان
ميشيل فوكو ير ِّدد عبارات الفتة للروايئ صمويل بيكيت ،يقول فيها:
يل...
«يجب أن أقول الكلامت إىل أن تقولني ..إىل أن تعرث ع ّ
إنها «اسرتاتيجية التكرار» ،التي هي من بديهيات عمل
اإليديولوجي .ذاك أنها مركز الجاذبية الذي ينظم خطبته وعمله عىل
السواء .من دون هذه التقنية التكرارية ـ التي تبدو يف الظاهر باعثة
عىل الضجر ـ لن تبلغ الخطبة غايتها .ففي التكرار ترتسخ الكلامتُ
[[[ -ج .تيلور – املصدر نفسه – ص.33 :
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ُحصل االستجابة.
يف األذهان ،وتتملّك الخطب ُة املشاعر ،حتى ت َّ
يتسامح اإليديولوجي وهو يواصل شغله التأوييل ،مع ما الحظه
الفقيه اللغوي ابن ج ِّني من أن «أكرث اللغة مجاز ال حقيقة» .املجاز
والحقيقة عنده عىل نفس األمر .مجا ٌز يف مقام الحقيقة ،وحقيق ٌة
يف مقام املجاز .كل ما هو مهم وحقيقي بالنسبة إليه هو يف مدى
متاهيه مع املَيْ َل العام لسيكولوجية الجامهري .لهذا السبب ال يعبأ
اإليديولوجي بأحكام اآلخرين عىل واقعية ،أو ال واقعية ما يقول.
وهذا بالضبط ما قصده بول ريكور باالسرتاتيجية اإليصالية للخطاب
اإليديولوجي .وهي اسرتاتيجية تقوم عىل نشاط مثلث األضالع:
 األول :قيادة الجهاز اإليديولوجي ،واضع تلك االسرتاتيجية.ِ
جهة من أجل أن تكتمل جدلية
 الثاين :اللغةاملوصلة أو املو َّ
التخاطب.
 الثالث :وهو الحلقة األخرية يف توليد العملية اإلجامليةاملرسل إليه
للخطاب اإليديولوجي .بها تتم الدورة الخطابية بإفهام
َ
فحوى الرسالة.
عندما مييض الفاعل اإليديولوجي إىل بيان هدفه من خالل
الكلامت ،فإنه ال ينفصل عن الوقائع التي يسعى ليغشاها بتلك
الكلامت .وهو بهذا إمنا يقوم بإجراء مترينات عىل الربط بني
املتعي ،والالّواقعي املمتلئ بقابليات التوظيف .هذا يشري
الواقعي
ِّ
كل منهام يستحثّ صاحبه
حثِّية بني الوجهنيٌ .
إىل أن مثة عالقية َ
عىل الحراك ليصريا معاً مصدرا ً لوالدات ال نهاية لها .فلو أفلح
الفاعل اإليديولوجي يف إجراءاتهّ ،
لدل فعلُ ُه عىل حسن التوحيد بني
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مظهرين يبدوان متغايرين فيام هام يستويان عىل نشأة واحدة.
هل باإلمكان التجاوز عن املامرسة السلب ّية لإليديولوجيا
من دون أن يؤدي ذلك إىل ذ ِّمها وإنكارها أو االنزياح عن مركز
جاذبيتها؟...
يبدو السؤال مستغرباً للوهلة األوىل ،إال أنه يحتل منزلته
االستثنائية يف الحثِّ عىل تفقُّه العالقة بني الفكر والحدث ،وعىل
التمييز بني براغامتية املصلحة وأخالقية االستهداف .بيد أننا لو
خطونا أبعد من ذلك ،أللفيناه سؤاالً جديرا ً بفهم ما ق َّدمته الفلسفة
األوىل من تنظريات .لقد أورث اإلغريق خلفاءهم معارف ترتبط
مباهية اإلنسان واحتياجاته املختلفة :املنطق الذي يعلّم كيف
نفكّر ،والفلسفة التي تعلِّم كيف نعيش .وميكن القول أن َو َرث َة
وسعوا تراثهم وع ّمقوه ،ومل
الثقافة اإلغريقية يف الغرب الحديثَّ ،
يفكّروا مطلقاً باإلنقالب عليه .إال أنهم وقعوا يف نسيان الغاية
العظمى من تعاليم امليتافيزيقا .وهي تسامي اإلنسان وتعاليه من
خالل تطلعه نحو ما ال يُدرك من عامل املُثُل .وهنا ظهرت السلبية
األساسية للحضارة الغرب ّية الحديثة ،مبا هي مادية دنيوية منزوعة
الروح .فمع إرهاصات الحداثة عىل عتبة القرن الثالث عرش أخذت
عقيدة «العقل الخالص» تحفر مسارها يف تفكري الغرب ،لتعلن :إن
أفضل ما ُيكن أن يوصف به هذا اإلنسان هو أنه حيوان عاقل.

ملا وضع أرسطو «كوجيتو املنطق» رمبا مل يكن متنب ِّهاً للوهلة
األوىل إىل تلك الجرعة الزائدة من سطوة اإليديولوجيا عىل دنيا
يبي أن اإلنسان حيوان راغب باملعرفة ،بعدما خلع
اإلنسان .راح ِّ
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ِ
ميض إىل املحل الذي
عليه نعت الحيوانية الناطقة .سوى أنه مل
منه تُستظهر غريزة الكائن االجتامعي يف مقام تحيُّزها .فاإلنسان إىل
كونه عاقالً ،هو كائن متحيِّز بفطرته إىل التسليم بيقني ما واإلميان
به .وما ذاك إال لتطمنئ نفسه إىل نهايتها املحتومة .من هذا املحل
الغائر يف األعامق تنهض الغريزة اإليديولوجية لتجتاح عوامله
كلها .وألن اإلنسان «حيوان كسول» كام طاب للحكمة اليونانية أن
تقول ،فقد أردفت قولها بتنبيه أهل املدن« ،إما أن يختاروا الراحة
وإما أن يكونوا أحرارا ً» .وما انربى اليونان ليتق َّولوا هذا ،إال لفتح
نافذة للحكمة ،والته ُّيؤ لظهور الحكيم .فالحكيم وحده من يظهر
إىل املأل كراغب باملعرفة واملتحيِّز إىل الخرييِّة التامة يف آن[[[.

الحكيم املتع ِّرف يف لحظة انهاممه بالكشف عام ال علم له به ،ال
يرفض اليقني الدنيوي كام تنشده اإليديولوجيا ،إال أنه ال يتخذه قياساً
لألحكام .يرى إىل الوالءات والعصبيات بعني الحكمة ..يستحكيها
يتبصها بوصفها ظاهرة ،ويتأولُها كنمط تفكري .ومن
بعقل بارد..
َّ
قبل ان يصدر حكمه ،ينرصف إىل مساءلتها واالستفهام عن بواعثها
وديناميات عملها .فليست مهمة الفيلسوف ـ مبا هو فيلسوف إال أن
يكون يف لحظة التع َّرف متسامياً عىل فتنة املتناقضات .وما ذاك إال
قصد التح ِّري والجمع وتظهري خط التواصل واالمتداد يف ما بينها
بينها .ذلك ال يعني البتة استقالله السلبي أو حياده .هو ليس محايدا ً
بني الحكمة والضاللة .وبوصف كونه حكيامً ،فهو متحيِّز إىل
الحكمة مبا تفيض عىل سالكها من خريية املعايشة .وألن التع ُّر َف
[[[ -انظر :محمود حيدر – اإليديولوجيا فلسفة املتح ِّيز – مجلة «االستغراب» العدد السادس –
شتاء .2017
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منفسح يسمو فوق التح ُّيزات ،ال يلتجئ الحكيم إليه من أجل
ٌ
أن يكون محايدا ً بني حق وباطل ،وإمنا ليتح َّرى منازل الحقانية،
والبطالن يف مجمل التحيزات التي يعرب فضاءاتها.
كان هورسل ،يدعو كل من أراد أن يصري فيلسوفاً إىل االنعطاف
ولو مرة واحدة يف حياته عىل ذاته .ويف داخل ذاته يحاول ان يقلب
كل املعارف املقبولة ،وان يسعى إىل معاودة بنائها .فالفلسفة بهذا
النحو تغدو ـ برأيه ـ مسألة شخصية ال غري .أي انها معرفته الخاصة
التي تسري به نحو ما هو كوين[[[.
متكث اإليديولوجيا مبحاذاة هذا الفهم ،ألنها أكرث املفاهيم
التي تنتجها الفلسفة ،جمعاً بني البساطة والرتكيب .فمن ناحية كونها
مفهوماً بسيطاً ،ليس لإليديولوجيا مصداق مادي بعينه .فاملفهوم
البسيط ينطوي عىل استعدادات كثرية لتوليد مصاديق شتى .وأما
من ناحية كونه تركيباً فألنه يحمل من الصفات واملعاين ما يجعله
حاوياً لوقائع وظواهر تبدو حال ظهورها متباينة ومتفاوتة ومتناقضة
بصورة مذهلة.
لذلك ال تُد َر ُك ماهية اإليديولوجيا اال بالتثنية .أي باملقابلة بني
شيئني وأكرث ،أو بني شخص وآخر .كذلك تستظه ُر باتحاد الكلامت
واألفعال .يحصل هذا إما عىل شكل تصور يف الذهن ،تنقله اإلرادة
بشغف حميم إىل وجود بالفعل..وإما عىل نحو التمثيل لوجودات
واقعية تحمل عىل التفكُّر بأمرها.
[[[ ( -هورسل ـ تأمالت ديكارتية ـ دار املعارف ـ القاهرة  1970 -ـ ص .)28
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وألن اإليديولوجيا بسيطة ال تُد َرك إالَّ بالرتكيب ،فهي عامل
ٍ
صالت وعالقات .وإذن ،فهي مولود هذا العامل املتناقض والكثيف
وال تقوم إالَّ به .أي عرب تفاعل األجزاء الحية لذلك العامل .ميكن
القول إن مثة شَ َبهاً بني اإليديولوجيا والعالقة ..فالعالقة ال تحدث
إالَّ بني ح َّدين وأكرث .وإن مل توجد الحدود فال وجود ليشء
اسمه عالقة .إن العالقة ـ عىل ما تنظر الفلسفة األوىل ـ من أوهن
مقوالت الفكر بل إنها األكرث زواالً وتبدالً .ومع ذلك فهي موجودة
مع كونها غري قامئة بذاتها .بها تظهر األشياء متحدة من دون أن
تختلط ،ومتميزة من دون أن تتفكك .وبها تنتظم األشياء ،وتتألف
فكرة الكون .إنها تقتيض الوحدة والكرثة يف آن .هي واحدة ،وكثرية
بحكم خصيصة األُلفة التي حظيت بها بني البساطة والرتكيب .عىل
صعيد الفكر تربط (العالقة) بني مواضيع فكرية مختلفة وتجمعها
يف إدراك عقيل واحد ،تارة بسببية ،وأخرى بتشابه أو تضاد ،وثالثة
بقرب أو بعد .وعىل صعيد الواقع فإنها تجمع بني أقسام كيان ،أو
بني كائنات كاملة محافظة عليها يف تعددها .وإذ يستحيل تقديم
توصيف محدد للعالقة حيث ال وجود مستقل لها ،فهي كاملاهية
من وجه ما ،ال موجودة وال معدومة إالَّ إذا عرض عليها الوجود
لتكون به ويكون بها .لذلك سيقول عنها أرسطو ،إنها واحدة من
ض يظهر لدى الكائن مبثابة اتجاه .إنها
املقوالت العرش ،وهي َع َر ٌ
ميل ،مرج ٌع ،ويقتيض دامئاً لظهوره وجود كائنني
صوب آخر ،تطلُّعٌ ،
متقابلني عىل األقل .صاحب العالقة وقطبها اآلخر ،ثم االتصال
بينهام[[[.
[[[  -راجع( :املوسوعة الفلسفية ـ ارشاف :معن زيادة -معهد اإلمناء العريب ـ بريوت،1981 -
(مصطلح عالقة).
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ديالكتيك املعنى واالستعامل

يصعب فهم معنى اإليديولوجيا مبنأى من الطرق التي يأخذ بها
الناس لتدبري أحوالهم وقضاء حوائجهم ..كان فيلسوف األلسنية
فيتغنشتاين يقول« :ال تسأل عن املعنى ،انظر إىل االستعامل» .وهو
يف ذلك يسعى إىل انتزاع املعنى من األشياء عن طريق اختبارها،
ومن األحداث عن طريق وعي رشوط حدوثها .هكذا يُنتز ُع معنى
اإليديولوجيا ،إذ يتب َّدى لنا يف أفعالها ويف اإلتجاهات املقصودة
من هذه األفعال .من خالل االختبار تستظ ِه ُر الكلامت معناها،
جة بالحركة.
حيث تغدو يف حقل األفعال واالنفعاالت كينونة ضا َّ
ففي اللحظة التي تنجز فيها الكلامت مهمتها يف الواقع ،تروح تخلع
رداءها القديم وحروفها املنرصمة .ثم ليقوم أولئك الذين تلقوها
سمعاً وطاعة بإلباسها حروفاً جديدة وعبارات جديدة .فالفكرة ما إن
تتأمسس حتى تفقد حيويتها ،وبعدها ال تعود تناسب الطور الجديد
الذي حلَّت فيه.
ووصفت
ال تهتم اإليديولوجيا بالتوصيف .فهي إن فعلت
َّ
املشهد فسرتى نفسها وضدها يف آن .لذا فهي تؤثر اجتناب الرؤية
الدائرية للزمان واملكان الذي تعمل فيه ،لئال يلتبس عليها األمر
وتقع يف االضطراب .وإذا حصل ووقعت يف مثل هذا اإللتباس،
فقد تستغرق يف سوء الرؤية ،فيلتبس الخطاب وتنكفئ قدرة الفاعل
اإليديولوجي عىل ضبط توترها الداخيل ،أو صون حياضها من
استباحة الخارج.
ـ من طبائع اإليديولوجيا انحصار كلامتها يف الواجب .عىل
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الدوام تدور خطبتها العصامء مدار الحقَّانية والرجحان .إنها
والحقيقة من الرحم إياه .ولذا بدا أهل اإليديولوجيا عىل ثقة تا ّمة

من حقانية خطبتهم ،حتى حني تجري الوقائع عىل خالف ما يقرأونه
يف الواقع .لهذا السبب يصبح التقرير اإليديولوجي أدىن إىل مق َّر ٍر

يعادل «لحظة العقلنة» حسب املصطلح الفرويدي .أي عقلنة ما
ليس مبعقول ،وإدخاله من مثة يف مصلحة الجامعة .من مفارقات
الخطبة اإليديولوجية ويف اللحظة التي تستعمل فيها لغة التوكيد عىل

الـ «ما ينبغي أن يكون» ،أنها تسعى لفهم املوجود مبا هو موجود من

أجل ان تصدر أحكامها .وبحكم طبيعتها الجامعة بني حكم القيمة

وحكم الواقع ،تستخد ُم العقالني َة كوسيلة إلصدار الحكم عىل نحو

أفضل .رمبا لهذا سيالحظ بول ريكور أن اإليديولوجيا هي الخطأ
الذي يجعلنا نستبدل الصورة بالواقع ،واإلنعكاس باألصل» .ولنا هنا

صنا عىل يشء غري
ان نزيد :متى كنا يف دائرة املصلحة فلن يقع بَ َ ُ

قابل لإلستثامر .كل ما يف خطبة املتح ِّيز يؤول إىل تحويل األشياء
عن مواضعها لتصبح بعد هنيهة ،حقائق متخ َّيلة ترتدي مرشوعية
التحويل إىل حقائق واقعية.
مثل هذه املامرسة ليست ناتجة بالرضورة من َوهَنٍ مفرتض،
يف تعقيل ثنائية الواجب والواقع ،أو من قصور ذايت يف إدراك
الخارطة التفصيلية ملجاالت االختبار .العقالين متض َّم ٌن ،غالباً يف

«ميكانيكا املامرسة» ،لكنه يختفي تحت ضغط الرغبة يف إيصال

لغة «املا يجب» إىل حقل الغرائز .ينطوي العقالين انطوا ًء إلزامياً
ضمن عمليات التخطيط املدروسة يف املامرسة اإليديولوجية،
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فال يفارقها البتة .ذلك أنه يتعلق بتلك املامرسة تعلقاً ذاتياً بوصفه

جزءا ً منها ،ونسقاً فاعالً يف إنجاز أهدافها .ويف سياق اشتغاله
عىل ترسيخ منظومته الفكرية والثقافية إلبطال حجة الخصم ،يُ ِ
قد ُم

الفاعل اإليديولوجي عىل األخذ بناصية «املعريف العقالين» ،تفادياً
ُ

رضب من «املواجهة
القرتاف حكم مجرد عن الربهان .وذلك
ٌ
بالحيلة» عن طريق إفحام الخصم متهيدا ً لتحقيق الغلبة عليه .حتى

لتبدو الصورة وكأن «املعريف العقالين» يسبق اإليديولوجي ،ولو أنه
عىل الحقيقة ،يذوي فيه .وبهذا الفهم تصري حضوريته أمرا ً بديهياً يف

تقنيات التظهري املنشود للخطبة اإليديولوجية .يف كل آن ميارس
اإليديولوجي لعبته تكون مامرسته معقولة ،ومحكومة مبعايري

الحساب العقيل وميزان الخطأ والصواب .وعىل ما يتناهى لنا،

فإن كل معقول معروف من جانب العاقل ،متَّح ٌد به اتحاد الوسيلة
حل الفساد يف القضية السارية يف حقل
صو ِد َف أن َّ
بالغاية .ولو ُ
االختبار ،فذلك ال يعود إىل االنفصال الالًَّمنطقي بني املقدمات
والنتائج ،وإمنا إىل سوء التقدير يف طريقة جمع تركيب وتوليف

وتوظيف العنارص املوصلة إىل الغاية.

أما حني يكمل اإليديولوجي والدته ،فسيكون «املعريف

العقالين»قد تح َّيز ،واتخذ لنفسه املحل املناسب يف تلك الوالدة.

لقد تحول «املعريف العقالين» إىل قابلية خالصة للخدمة .ولذا
كظل لإليديولوجي .فالعالقة بني
فلن يعود مبقدوره أن يتحرك إالَّ ٍّ

الطرفني ،هي عالقة اتصال الجزء بالكل ،والتابع باملتبوع ،وكذلك

الغني.
عالقة املحتاج إىل
ّ
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صدق اإليديولوجيا وعدم صدقها

من قبل أن متارس اإليديولوجيا ظهوراتها لن يكون بوسعنا
الحكم عليها إن كانت كاذبة أو صادقة ،عقالنية أو غري عقالنية،
ذكية أو حمقاء ،كاشفة للحقيقة أو حاجبة لها ،مزيفة للوعي أو
منتجة لوعي واقعي وحقيقي .يف العامل اإليديولوجي كل حكم
ظهر إىل العلن فإمنا يظهر من ثنايا التح ُّيزات التي تضج بحيوية
الفاعلني .الناس هم الذين يخلعون عىل اإليديولوجي ،والظواهر
اإليديولوجية صفات الحسن والقبح ،او الصواب والخطأ ،او
العلم والجهل .وليك ندنو من بيان الصورة ،علينا أن نالحظ أن
اإليديولوجيا متارس مشاغلها ضمن ثالثة مدارج هي أشبه باألوعية
املتصلة:
ـ الوهم ،كأمر مستقل عن الخطأ.
ـ اإلسقاط ،كمك ّون أساس لشعور زائف بالتعايل.

ـالعقلنة ،مبا هي إعادة ترتيب منطقي للدوافع واملصالح عىل
نحو يظهر وكأنه تربير عقالين لألهداف املقصودة.
سرنى يف منطقة التح ُّيز ،ـ والتح ّيز السيايس عىل وجه التعيني
ـ كيف يُحكم عىل اإليديولوجيا بالصدق والكذب تبعاً لفشلها
ونجاحها .فعىل قاعدة الفشل والنجاح تصدر األحكام ،بوصفها
تقريرا ً يخرب عن قضية غادرت بنيتها الذهنيّة لتحل يف مخترب التجربة.

ليس بالرضورة حني يتقرر الحكم بالصدق مثالً عىل قضية
منترصة ،أن تكون نتائجها رشعية .أو أن يكون الفاعل اإليديولوجي
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يف هذه القضية ،فاضالً أو حكيامً .املسألة هنا تدور مدار منطق
القوة وميزان الغلبة .لكن عىل األكيد فإن الغالب استطاع يف مثل
هذه الحال ،أن يستجمع مك ِّونات القدرة لديه ،ويلبسها الرداء
املناسب من اإلنشاءات اللفظية .فقد يستطيع الغالب مثالً أن يضفي
املرشوعية عىل أفعاله عرب توسيع مساحات التكذيب والبهتان ضد
املغلوب ،مبا يجعلها أكرث قابلية للتصديق.
املسألة تتعلق بالسؤال عن كيفية توظيف القدرات باتجاه
املصلحة .وبني البداية وبلوغ الغاية يظهر العقل اإليديولوجي ليحدد
تلك االسرتاتيجية .يف هذا ميكن القول ،أن معنى اإليديولوجيا
خطَب
سيتخذ سياقاً أكرث عمقاً ضمن فلسفة األولوليات .وما ُ
سيل ال ُ
واألفكار والكلامت سوى الهندسة املعرفية الذي سيميض الفاعل
اإليديولوجي عىل َه ْديها نحو املصلحة .سواء كانت هذه املصلحة
آنية أو بعيدة ،أو أنها مصلحة عليا يتوقف عليها مصري مجتمع ودولة
وأمة.
لو قُ ِّيض لنا أن نرى إىل اإليديولوجيا كفضاء لسياحة فلسفية
الخرتنا لها هذا التعريف :إنها علم مبامرسة األفكار .أو ـ بتوضيح
ِ
املحدثة لألشياء،
أوسع قليالً ـ هي العلم بجدلية ارتباط األفكار
ِ
املحدثة لألفكار .أما مجال عملها فيمكث عىل خط
باألشياء
العالقة الذي يصل الفكرة بالحدث .والحدث بالفكرة إذ يعيد
صنعها يف نشأة أخرى .خط العالقة ذاك ،يشت ُّد أو يرتخي ،ينقبض
أو ينبسط ،تبعاً لحركة داخلية جوهرية تتفاعل فيها اإلرادة املنتجة
فيتحصل
لتغيه.
َّ
للفكرة بإرادة املوضوع الذي تقصده تلك الفكرة ّ
من كل ذلك خروج الظاهرة اإليديولوجية إىل الوجود.
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عىل سبيل الختم:

اإليديولوجيا كفلسفة للمتح ّيز هي فلسفة الجميع .ليس من أحد
كل منا ينطوي عىل إيديولوجي وهو يخترب
إال هو وا ِر ُدها بجرعة ماٌّ .
جة باالحتدام .فال مناص للناس يف دنياهم من إيديولوجية
دنياه الضا َّ
تعصمهم التيه ،كام ال بد لهم يف كل حني من إيديولوجي ب ٍّر أو
فاجر.

الفصل األول
ماهية اإليديولوجيا وضرورتها

الفصل األول

ماهية اإليديولوجيا ورضورتها

[[[

ميكن تسليط الضوء عىل رضورة اإليديولوجيا بالرشح والتحليل

ح هي التعاريف والرؤى واألداء الوظيفي ،وعىل أساس
من ثالث نوا ٍ

بيان معاملها بصفتها أم ًرا رضوريًّا ،تتّضح لنا الحكمة من وجود
جهات الفكرية والعقائدية عىل الصعيد العميل بشكلٍ
أفضل.
َ
التو ّ

جهات امتالك فهمٍ أكرثَ دقّ ًة إزاء العالقة الرابطة بني
ومثرة هذه التو ّ

اإلنسان واإليديولوجيا؛ لذا حينام نتح ّدث عنها هنا ال نقصد تقييم

جهات اإليديولوجية ومضامينها ،بل الهدف هو مج ّرد الحديث عن
التو ّ

جهات الفكرية والعقائدية التي يقوم عليها واقع السلوك اإلنساين
التو ّ

جهات ،ومن
يف شتّى املجاالت العملية ّ
بغض النظر عن نوع هذه التو ّ

ث ّم بيان كيفية استعراض هذا الواقع السلويك يف املجتمعات البرشية
بصفته «إيديولوجيا» وكيف ارتبط البرش به وعاشوا يف رحابه.

اإليديولوجيا هي ظاهر ٌة غربي ٌة نشأت وترعرعت يف العامل

الغريب ،وقد متخّضت من املساعي الرامية إىل مواجهة الدين ومحو

الفكر امليتافيزيقي من الوجود ،لذلك اعتربت يف مقابل الدين

لكونها تسعى لالستحواذ عىل الدور الفاعل الذي يفي به يف الحياة
مقتبس من املصدر التايل:
[[[ -هذا املبحث
ٌ
مح ّمد رضا خايك قرامليك ،دین و ایدئولوژی-در فرآیند صعود و سقوط مدرنیته (باللغة الفارسية)
[الدين واإليديولوجيا :يف سريورة وصعود وسقوط الحداثة] ،إيران ،قم ،منشورات «متدن نوین
اسالمي»2018 ،م ،الفصل الخامس ،ص .183
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كل
من خالل التشكيك مبصداقية قدسيته ،ولكن عىل الرغم من ّ

ذلك ومع أ ّن عرصنا الحديث شهد والدة الكثري من اإليديولوجيات،

جهات الفكرية اإليديولوجية من أساسها بداعي
هناك من يرفض التو ّ
انتهاء العهد الذي كان يقتيض وجودها كرضور ٍة ال ب ّد منها ،وهذا

كل إنسانٍ بأن يبدي
الرفض يبلغ درج ًة بحيث إ ّن من يت ّبناه يطالب ّ

رأيه إزاءها ويعلن عن موقفه تجاهها.

الجدير بالذكر هنا أ ّن اإليديولوجيات البرشية القامئة بذاتها مل

تستطع بتات ًا أن تفي بدور الدين عىل نح ٍو تا ٍّم وكاملٍ ج ّراء عجزها
عن التالحم مع األصول الذاتية للبرش وعدم قدرتها عىل تلبية
متطلّباتهم الحقيقية ،وهذا هو السبب الكامن وراء تراوح واقعها بني

الرقي واألفول عىل م ّر التأريخ؛ ولكن عىل الرغم من ذلك ال ب ّد
ّ
ٍ
جديد بصفتها ميز ًة يتّسم بها العرص
من طرحها عىل ضوء مدلو ٍل

وبغض النظر عن املحاذير التي تكتنفها والقيود املعرفية
الحديث؛
ّ

والفكرية التي تط ّوقها ،ليس من املمكن ا ّدعاء أنّها زالت أو من
مستقبل.
ً
املمكن أن تزول بالكامل
ٍ
ديني أصيلٍ
ما مل ينتهج اإلنسا ُن إيديولوجيا مرتكز ًة عىل
أساس ٍّ

 منشؤه الوحي  -فهو لن يحقّق شيئًا ،واإليديولوجيات البرشية الج ٍ
هات فكري ٍة يف
انتهاء لها لكون اإلنسان عاد ًة ما يحاول تب ّني تو ّ

أعىل املستويات وتكتنفه نزع ٌة حول استكشاف الحقائق ،حيث
جهات إشباع رغباته الفطرية املكنونة يف
يروم من وراء هذه التو ّ

ذاته ،لذلك فهو ال يتوقّف عن الولوج يف شتّى املدارس الفكرية

ومختلف اإليديولوجيات تلبي ًة ملا يجول يف خاطره؛ وهذه املسألة
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جرة والناقصة
تبلغ الذروة حينام تسعى بعض اإليديولوجيات املتح ّ
أداء دور الدين يف املجتمع.

اإليديولوجيا ال تتعارض مع الدين من الناحية املنطقية ،وإنّ ا

تتواكب دامئًا مع املنطق الديني ،ما يعني أنّها جز ٌء من الدين وذاتُ
ٍ
ارتباط بجانبه العميل ،فهي تتّسم بصبغ ٍة ديني ٍة عندما تعمل عىل
يل بطابعٍ ديني يف شتّى املجاالت؛ ومن
إيجاد منطقٍ ونظامٍ عم ٍّ
يل ،أي إ ّن اإليديولوجيا
هذا املنطلق ترتبط مع اإلسالم بشكلٍ عم ٍّ
واإلسالم بينهام ارتبا ٌ
يل.
ط عم ٌّ

يتمحور البحث والتحليل يف هذا الكتاب حول إثبات أ ّن الفكر

اإليديولوجي يع ّد من األسس الثابتة التي ال ميكن إنكارها ،ث ّم إثبات

رضورته؛ ومن هذا املنطلق مل نسلّط الضوء عىل املوضوع تحت

عنوان «طبيعة العالقة املنطقية بني الدين واإليديولوجيا» ،بل سلّطنا
الضوء عليه تحت عنوان «طبيعة اإلنتاج واالستنتاج املنطقيني
اإليديولوجيني من الدين» باعتبار أ ّن هذا العنوان من األصول الثابتة.
اإليديولوجيا يف العامل الغريب اعتُربت ن ًّدا للدين من الناحية
بدل
التأريخية ،ويف خض ّم هذا التناحر بسطت نفوذها عىل الساحة ً

عن املدارس الفكرية الدينية بعد أن ه ّمشت املبادئ امليتافيزيقية

التي تقوم عليها املنظومة الفكرية لهذه املدارس ،لذا من الطبيعي
أي عالق ٍة بينهام؛ ألنّها ،تاريخ ًيا ،مل
عدم إمكانية تص ّور وجود ّ

ترتبط به من الناحية اإلنتاجية مطلقًا ،ويف هذا السياق قال الباحث
الفرنيس رميوند آرون أ ّن اإليديولوجيات البرشية هي «األديا ُن ذات
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محل الدين .وكذلك اعترب جان
نفسها والتي حلّت ّ
الطابع الدنيوي» ُ

باشالر اإليديولوجيا مثر ًة للعقل املتج ّدد الذي جعل الثقافة أم ًرا
دنيويًّا ،لذا ضمن سعي هذا العقل إىل إدارة شؤون الحياة الدنيوية
فكري
للبرش وتهميش جوانبها املتعالية ،فقد كان بحاج ٍة إىل نظامٍ
ٍّ
إيديولوجي يتناسب مع متطلّبات العرص
وعقائدي يصوغه يف إطا ٍر
ٍّ
ٍّ

الحديث والظروف الجديدة يف املجتمعات البرشية .عىل هذا
األساس اعترب باشالر اإليديولوجيا مثر ًة للعقل التنويري ومن ث ّم
ومم قاله يف هذا
فهي برأيه حرك ٌة دائب ٌة لوسم الثقافة بطابعٍ
دنيويّ ،
ٍّ

املضامر« :خالصة الكالم أنّ اإلنسان الغريب يف القرنني الثامن عرش
وعقائدي متجدّ ٍد عىل أساس
فكري
نظام
والتاسع عرش حاول صياغة ٍ
ٍّ
ٍّ

دنيوي عليه بالتزامن
العقل -العلوم والتكنولوجيا ..-وإضفاء طابعٍ
ٍّ

ين ...وامليزة الفارقة والواضحة لهذه الظاهرة
مع إضفاء طابعٍ عقال ٍّ

الخاصة فحسب»[[[.
هي تهميش الدين وتقييده بشؤون الحياة
ّ
جينيالوجيا مفهوم اإليديولوجيا

تعاريف
اإليديولوجيا من جملة املصطلحات التي طُرحت لها
ُ
يل وتعقي ٌد من
متن ّوع ٌة تتّسم بالض ّدية ،لذلك اكتنفها
ٌ
غموض دال ٌّ

حيث املعنى [[[،وبطبيعة الحال ال ميكن تجاهل هذا الغموض
وتجاوزه بسهول ٍة نظ ًرا لتأثريها البالغ يف شتّى املجاالت وال س ّيام

[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1991 ،م ،ص .159 - 157
[[[ -رميوند بودون ،ايدئولوژي در منشأ معتقدات (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا يف نشأة العقائد]،
ترجمه إىل الفارسية إيرج عيل آبادي ،إيران ،طهران ،منشورات «شريازه»1999 ،م ،ص .63
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السياسة واملجتمع ،ومن هذا املنطلق فالرضورة تقتيض بذل ما
ٍ
ح وجامعٍ لها.
بوسعنا لطرح
تعريف واض ٍ
تعريف اإليديولوجيا هو أ ّول خطو ٍة إلحباط مساعي من ينظّر

بقصد تهميشها من الساحة بالكامل عىل الرغم من أهميتها البالغة
وآثارها التي ال ميكن إنكارها بتاتًا ،إذ بقليلٍ من التأ ّمل والتح ّري

امليداين نالحظ كيف أ ّن هذا املصطلح منذ اللحظة األوىل لطرحه

يف النظريات واآلراء االجتامعية والسياسية متكّن مفهومه من فرض
خاص ٍة ومن ث ّم أسفر عن
نفسه يف نطاق قضايا اجتامعي ٍة وسياسي ٍة
ّ
صدور ردود أفعا ٍل متن ّوع ٍة يتّسم بعضها بالتضا ّد مع ٍ
بعض آخ َر.

مصطلح «إيديولوجيا» ضمن داللته الجديدة ومعناه املفهومي

حا فتّاكًا
ّ
الخاص الذي اتّسم به يف عرصنا الحارض ،بات اليوم سال ً

يُعتمد عليه يف الرصاعات والنقاشات اللغوية ،والسبب يف ذلك
ٍ
تساؤالت حول األسس العقائدية
يرجع إىل أ ّن هذا املفهوم يثري

ومدى صالحيتها؛ لذا فهو مفهو ٌم مختل ٌَف فيه بحيث أمىس واح ًدا

من املفاهيم التي مل تتّضح داللتها بالكامل حتّى اآلن يف العلوم

االجتامعية قاطبةً؛[[[ وتتزايد أهمية املوضوع حينام ندرك أ ّن طبيعة

ردود األفعال إزاءه ناشئ ٌة بالدرجة األوىل من طبيعة التعاريف
املطروحة حوله ،وذلك أل ّن بعض التعاريف تثري املخاطب بنح ٍو
سلبي وبرؤي ٍة تشاؤمي ٍة ،يف حني أ ّن بعضها تثري لديه شعو ًرا إيجاب ًّيا؛
ٍّ

ناشئ من االختالف الحاصل بني معناه الذي كان
وهذا االختالف
ٌ

[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد رفيعي مهر
آبادي ،إيران ،طهران ،منشورات آشيان2001 ،م ،ص .11
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معروفًا يف بادئ األمر واملعنى الذي اتّسم به يف الفرتة األخرية،

وهذا االختالف املفهومي يرضب بجذوره يف قرنني من الزمن ،أي
منذ والدة مفهوم اإليديولوجيا وإىل يومنا هذا.

إذًا ،تأريخ مصطلح «إيديولوجيا» يتّسم عمو ًما بعدم االستقرار،

تعاريف
إذ من لحظة ظهوره وإىل العرص الحارض طُرحت حوله
ُ

متن ّوع ٌة[[[.

الباحث مالكومل هاملتون راجع  85مصد ًرا واستخرج منها 27

من العنارص األساسية التي لها دو ٌر يف تعريف اإليديولوجيا ،وحينام

نستشف منها
منعن النظر يف مجمل التعاريف املطروحة حولها
ّ
ٍ
باحث.
كل
رص أساسي ًة متّفقًا عليها من قبل الجميع ومقبول ًة لدى ّ
عنا َ
* تعريف اإليديولوجيا وفق معيا ٍر شاملٍ

مصطلح إيديولوجيا ميكن تقسيمه من حيث نطاقه الداليل

يئ ،وتعريفه يشمل كافّة
ٌ
إىل قسمني أحدهام
شامل واآلخر جز ٌّ
املجاالت يف حياة البرش ،لذا فهو يستبطن قابلي ًة عىل بيان وتربير

كل مضام ٍر من حياتنا ،ما يعني قدرته
جميع األوضاع التي تطرأ يف ّ

عىل بيان مختلف مواقف اإلنسان والسلوكات التي بدرت منه يف
املرحلة التي سبقت هذه املواقف واملرحلة الالحقة لها.

اإليديولوجيا فور طرحها يف مجا ٍل ما فهي تسعى إىل إيجاد
ٍ
ٍ
تداعيات فكري ٍة وعقائدي ٍة
ارتباط بني الظروف واألوضاع الحاصلة إثر
[[[ -جون بالميناتز ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية) [اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله
فوالد وند ،إيران ،طهران ،منشورات العلم والثقافة1994 ،م ،ص .5 – 4
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جهات الفلسفية أو الدينية أو العلمية ،وذلك
منبثق ٍة من أحد التو ّ
لتحفيز مخاطَبها عىل اإلذعان مبا يجري حوله ،وخالل هذه املرحلة

ي «اإلقناع» و «القبول» يف تعريفها ،األمر الذي
رص ِ
تتّضح أهمية عن َ

يعني أ ّن السلوك بصورت ْيه االجتامعية والفردية ينشأ عىل ضوء اإلقناع

جه الفكري املوجود؛ والعكس
ومن ث ّم يؤ ّدي إىل الحفاظ عىل التو ّ
صحيح ،إ ِذ اإليديولوجيا من شأنها تحفيز اإلنسان عىل القيام بأفعا ٍل
ٌ

ٍ
ظروف مع ّين ٍة عىل الصعيدين
خاص ٍة بهدف تحقيق
مواقف
واتّخاذ
َ
ّ
االجتامعي والفردي.

اإليديولوجيا من ناحي ٍة شمولي ٍة مبثاب ِة منظوم ٍة فكري ٍة وعقائدي ٍة
ٍ
ِ
ارتباط بالسلوك العميل ،ولها القابلية عىل التنسيق بني أعضاء
ذات
مواقف عملي ٍة معيّن ٍة يف شتّى مجاالت
املجتمع عىل صعيد اتّخاذ
َ

حدة
الحياة ،وبالتايل من شأنها اإلرشاف عىل هذه املواقف املو ّ
ٍ
أكسيولوجي متعا ٍل؛ والجدير بالذكر هنا أ ّن الدور
هدف
بغية تحقيق
ٍّ

جهات الدينية
التنظيمي لها يتبلور يف معظم األحيان ضمن التو ّ
كام هو الحال يف املسيحية ،لذلك ميكن ملنظوم ٍة فكري ٍة ديني ٍة أن

تصبح إيديولوجية إىل جانب صبغتها الدينية ،ولكن حينام تح ّولت
اإليديولوجيات البرشية بديل ًة عن الدين وحلّت محلّه يف املنظومة
الفكرية البرشية ،أسفرت عن إيجاد منظوم ٍة مستقلّ ٍة يت ّم عىل أساسها
ٍ
أسس عقائدي ٍة
دنيوي وإقرا ُر
رحاب
جهات الفكرية يف
ُ
ٍ
ٍّ
تفعيل التو ّ
خاص ٍة قوامها العقل.
ّ
إذًا ،ميكن تعريف اإليديولوجيا وفقًا ملا ذكر بأنّها منظوم ٌة من

جهات التي تتبلور بشكلٍ
جامعي ومنتظمٍ
األفكار واملعتقدات والتو ّ
ٍّ
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ج
وفق قواع َد
خاص ٍة وحقيقي ٍة بحيث تطرح نفسها عىل ضوء أمنوذ ٍ
ّ
يئ من العالقات واألنظمة االجتامعية بهدف تربير ٍ
منط سلويكٍّ
جز ٍّ
معي يسعى مؤيّدوها إىل تطويره وتطبيقه عىل أرض الواقع والسري
ٍّ

أقل تقدي ٍر يبذلون ما بوسعهم للحفاظ عليه.
عىل نهجه أو عىل ّ

عامل االجتامع غي روشيه ( )Guy ROCHERأشار يف تعريف

اإليديولوجيا إىل مدلولها املنهجي ،حيث قال« :اإليديولوجيا

نظام من األفكار واألحكام الواضحة والرصيحة ،وهي
عبار ٌة عن ٍ
معي له القابلية عىل توجيه وتفسري
متناسق ٌة بشكلٍ عا ٍّم ضمن منهجٍ َّ ٍ
ٍ
ملجتمعات برشي ٍة؛
ورشح وإثبات وجه ٍة ملجموع ٍة من الناس أو

وهذا النظام يستلهم مبادئه من القيم ويتأثّر بها إىل حدٍّ كبريٍ ،كام
هات مع َّين ٌة إزاء السلوك االجتامعي لتلك
ج ٌ
تُطرح عىل أساسه تو ّ
الجامعات واملجتمعات.

اإليديولوجيا استنادًا إىل هذا التعريف كامن ٌة يف باطن الثقافة
َ
ومنتظم،
مرتابط األجزاء بالكامل ومتناسقًا
بوصفها نظا ًما إدراك ًّيا
ً

ويف رحابها تُطرح مختلف وجهات النظر ،ومن هذا املنطلق ميكن
وصفها بأنّها نظا ٌم»[[[.

تعريف اإليديولوجيا بكونها منظوم ًة يُقصد منه تصويرها وكأنّها

شامل فيه أجزاء مرتابط ٌة مع بعضها ومتناسق ٌة يف إطا ِر تعاملٍ
ٌ
كيا ٌن
ٍ
هدف معيَّ ٍ والسري نحو وجه ٍة مح َّدد ٍة مسبقًا؛
متباد ٍل يراد منه تحقيق

تجسد نظا ًما من األفكار واملعتقدات والنشاطات العملية
لذا فهي ّ

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،إيران ،طهران ،منشورات «ين» ،الطبعة الثامنة1998 ،م ،ص 83 - 82
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جه السلوك وتجعله هادفًا .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن التعريف
التي تو ّ
ٍ
ارتباط
نستشف منه أنّه ذو
املذكور للنظام يف النظريات التقليدية
ّ

واضح يف
بالتعريف املذكور لإليديولوجيا بوصفها منظوم ًة كام هو
ٌ
التعريف التايل« :النظام عبار ٌة عن مجموع ٍة من األجزاء املنتظمة

َ
إىل جانب بعضها بشكلٍ
روابط
تم تب ّنيها عىل ضوء
ٍ
متناسق والتي ّ
ٍ
خاص ٍة ،والهدف من إقراره هو تحقيق
أهداف مع َّين ٍة وبلوغ مقاصدَ
ّ

[كل] مك َّونٌ
عا ّم ٍة؛[[[ ونظرية النظام تنظر إىل الكيان املنتظم وكأنّه ٌّ
[[[
من أجزاء معقّد ٍة ترتابط وتتداخل مع بعضها بشكلٍ دينامييكٍّ».

لو اعتربنا اإليديولوجيا منظوم ًة من حيث املفهوم ،فهي

مبعناها الشامل تجري كالنظام الشمويل ،لذا ميكن اعتبارها رؤي ًة

شمولي ًة تع ّم جميع األفكار العملية يف شتّى املجاالت السياسية
واالجتامعية واالقتصادية التي هي مبثابة أنظم ٍة فرعي ٍة؛ ومن هذا
املنطلق فجميع االنفعاالت والسلوكات واملواقف التي تُتّخذ من

قبل مختلف الناس ميكن تفسريها وفق رؤي ٍة إيديولوجية سوا ًء قبل
تبلورها عىل أرض الواقع أو بعد ذلك ،لذا ميكن تعريفها بشكلٍ

ج كام ييل :هي عبار ٌة عن مجموع ٍة من األفكار
شاملٍ وممنه ٍ
املنطقية املرتبطة مع بعضها والتي لها القابلية عىل تفسري األوضاع

الراهنة يف الحياة وعرض صور ٍة مثالي ٍة ألحد املجتمعات اعتام ًدا
[[[ -بولدينغ 1956م.

[[[ -جي .أم .شافريتز وستيفن جي .واط ،نظريه كالسيك سازمان (باللغة الفارسية)[نظرية
املؤسسة الكالسيكية] ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد مهدي نادري قمي ،إيران ،قم ،منشورات
مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والبحث العلمي1998 ،م ،ص 98
ّ

الفصل األول :ماهية اإليديولوجيا وضرورتها

خاص ٍة به ،ويف هذا السياق فهي ت ُ َع ّد منطلقًا
عىل مبادئَ أكسيولوجي ٍة
ّ

وسائل مؤث ِّر ٍة
َ
السرتاتيجية السلوك وبني ًة أساسي ًة لتفعيله يف رحاب
فكريًّا وعاطفيًّا؛ وهذه امليزة تن ّم عن قابليتها عىل التأثري يف الكثري
من الفئات االجتامعية.

الجدير بالذكر هنا أ ّن اإليديولوجيا املتكاملة تشمل الكثري

الخاصة بشتّى املواضيع ،مبا يف ذلك ما ييل :مكانة
من األفكار
ّ
اإلنسان ،وعالقته بخالقه ،وعالقته بالتأريخ ،وعالقته بالقوى
املاورائية ،واألهداف العليا للمجتمع والحكومة ،والفطرة األصيلة

للبرش ،وأفضل الوسائل املعتمدة لتحقيق أسمى األهداف
االجتامعية والسياسية .هذه املواضيع تتناغم مع بعضها من الناحية
املنطقية بنح ٍو ما[[[.

كل إيديولوجيا متكامل ٍة يجب
استنا ًدا إىل ما ذُكر ميكن القول أ ّن ّ

رص فكري ٍة مبحورية رواب َ
ط وقضايا منسجم ٍة مع
أن ترتكز عىل عنا َ

ٍ
خصائص ِ
ارتباط
ذات
بعضها ،وعىل ضوء ما ذكر فهي متتاز بخمس
َ

بعنارصها الفكرية ،وذلك كام ييل:

كل إيديولوجيا عاد ًة ما تكون منبثق ًة من االعتقاد بكون
 )1الق َيمّ :

بعض القيم أه ّم من غريها.

 )2الفكر السيايس املثايل :اإليديولوجيات تستلهم عنارصها
[[[ -رميوند بودون ،ايدئولوژي در منشأ معتقدات (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا يف نشأة
العقائد] ،ترجمه إىل الفارسية إيرج عيل آبادي ،ص 34 - 33
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سيايس يت ّم بناؤه
عىل ضوء تصوير كيفية وضع أسس مجتمعٍ
ٍّ
واإلرشاف عليه بأمثل شكلٍ .
كل إيديولوجيا يجب أن تشمل ر ًؤى ت ُصاغ
 )3فطرة اإلنسانّ :

عىل أساسها السلوكات التي نالحظها عىل الصعيدين االجتامعي
والحكومي.

كل إيديولوجيا ال ب ّد أن تتب ّنى اسرتاتيجيا
 )4االسرتاتيجيا العمليةّ :
ٍ
تغيريات عىل املجتمع السيايس املوجود
خاص ًة بغية إجراء
ّ
يل.
وتحويله إىل مجتمعٍ
سيايس مثا ٍّ
ٍّ

خاصا عىل
كل إيديولوجيا تنتقي أسلوبًا
 )5التدابري السياسيةّ :
ًّ

صعيد األداء السيايس ومن ث ّم تتح ّرك عىل أساسه[[[.

من الواضح مبكانٍ أ ّن االسرتاتيجيا العملية ليست حك ًرا عىل

املجتمع السيايس املثايل ،بل من املمكن أيضً ا أن تبسط نفوذها

يل.
يف شتّى أروقة املجتمع وتصوغها بشكلٍ مثا ٍّ

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص 86 - 82

الفصل الثاني
تعريف اإليديولوجيا
َ
فرعية
معايير
وفق
ٍ

الفصل الثاين

تعريف اإليديولوجيا وفق معايريَ فرعي ٍة

 -اإليديولوجيا السياسية

اإليديولوجيا يف نطاقها املحدود ّ
تدل عىل األنظمة االعتقادية

والفكرية املرتبطة بالجانب العميل من الحياة ضمن نطاقٍ
خاص
ٍّ
اجتامعي ،لذا ميكن وصف األنظمة
اقتصادي أو
سيايس أو
ٍّ
ٍّ
ٍّ
العقائدية والفكرية التي تح ّدد طبيعة األداء السيايس ومنطقه واألطر
العا ّمة للنشاطات السياسية بأنّها «إيديولوجيا سياسيةٌ» ،وذلك ملا
خاص ًة للنظام الحاكم،
«كل إيديولوجيا عاد ًة ما تحدّ د أهدافًا
ييلّ :
ّ

ٍ
نشاط
لكل
حا ّ
ّ
وكل واح ٍد من هذه األهداف ال بدّ أن يكون مطم ً
ومؤسس ٍة سياسي ٍة؛ وأبسط أنواعها ما يُذكر بخصوص املجتمع
ّ

املثايل أو املدينة الفاضلة التي تتحقّق فيها القيم اإليديولوجية

املقصودة بالكامل»[[[.

املختصني بالعلوم السياسية والعلوم االجتامعية
بعض الباحثني
ّ

الخاص -
يعتقدون أ ّن مصطلح «إيديولوجيا» يف هذا اإلطار
ّ
ٌ
السيايس واالجتامعي  -له
مدلول معيَّ ٌ  ،ويقصدون من هذا الكالم

باطني حاكمٍ عىل أحد
تعريف اإليديولوجيا بأنّها عبار ٌة عن منطقٍ
ٍّ
جه
األنظمة السياسية ،ومن هذا املنطلق يعتربونها ذاتَ تأثريٍ عىل التو ّ
[[[ -أنتوين كوينتني ،فلسفه سيايس (باللغة الفارسية) [الفلسفة السياسية] ،ترجمه إىل الفارسية
مرتىض أسعدي ،إيران ،طهران ،منشورات «آور»1995 ،م ،ص .35

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

الفكري الحاكم عىل مختلف األنظمة ،ومن جملة هؤالء الباحثني

جان باشالر ( ،)Jean BACHELARDالذي وضّ ح مقصوده منها

كام ييل« :أنا أعترب اإليديولوجيا صور ًة من اإلدراك املرتبط بالسلوك
كل صور ٍة من اإلدراك والشعور من
السيايس ،وخالصة الكالم أنّ ّ

إيديولوجي مبج ّرد انغامسها يف النشاط
شأنها أن ت ّتسم بطابعٍ
ٍّ
السيايس»[[[.

نستشف من جملة ما ذُكر أ ّن املفهوم الشائع واملعنى املتداول
ّ

لإليديولوجيا عىل صعيد الخطابات السياسية ،غالبًا ما يكون ذا
سيايس؛ فاإليديولوجيا السياسية تُقحم املعامل األساسية
طابعٍ
ٍّ

واملبادئ العملية لالسرتاتيجيَات الشاملة يف عامل السياسة ،ومن

املختص بعلم السياسية تتمحور نشاطاته
هذا املنطلق فالخبري
ّ
الفكرية حول اإليديولوجيا باعتبارها خارط َة طريقٍ معت َمد ٍة عىل ضوء

قابليتها إليجاد نظمٍ وأمنٍ سياسيَّ ْي وقدرتها عىل احتواء مختلف
ٍ
أهداف معيّن ٍة؛
الفئات االجتامعية والتح ّركات الشعبية وتسيريها نحو

أل ّن اإليديولوجيات تطرح وصفًا تحليليًّا للمجتمع ،وهي عبار ٌة عن
ط مركَّب ٍة من ع ّد ِة ٍ
خرائ َ
نقاط بحيث ميكن ملن يجول يف فلكها معرفة
الطريق املرسوم له يف عامل السياسة.

املفكّر كارل هايرنيش فون شتاين (Karl Heinrich VON

 )STEINأكّد عىل الجانب السيايس من اإليديولوجيا ،ومن هذا

املنطلق سلّط الضوء عليها ضمن نطاقٍ
سيايس ،حيث اعتربها
ٍّ
[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية) [ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .24 - 23
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مبثابة نظامٍ منسجمٍ من اآلراء واملعتقدات التي تحيك عن موقف
ج سلويكٍّ معيَّ ٍ
اإلنسان إزاء مجتمعه ،فهي نظا ٌم يسوقه نحو منه ٍ
يتبلور فيه نوع معتقداته ونهجه الفكري.

[[[

املنظِّر املعارص كليفورد غريتز ( )Clifford GEERTZأكّد بدوره

عىل وجود نوعني من الفكر تقتيض الرضورة التمييز بينهام ،أحدهام
الفكر الذي يُستنتج وفق معايري الصدق والكذب ،واآلخر هو الفكر

الذي يصون أعضاء املجتمع من الضالل يف هذه الحياة االجتامعية
املعقّدة؛ والنوع الثاين هو الذي يحيك عن املفهوم اإليديولوجي،

وعىل أساس هذا املفهوم فاإلنسان يلتزم بإحدى اإليديولوجيات بغية

سيايس ،وأ ّما مه ّمة
اجتامعي يتح ّول عىل ضوئه إىل كائنٍ
إنشاء نظامٍ
ٍّ
ٍّ
اإليديولوجيا فهي منحه مفاهي َم معترب ًة لها القابلية عىل إضفاء دالل ٍة
تيس هذا األمر له عرب صياغتها تص ّو ٍ
رات
كل أم ٍر
إىل ّ
سيايس ،ومن ث ّم ّ
ٍّ

مح ّرك ًة تجعل املبادئ السياسية ملموس ًة بالنسبة إليه.

وأ ّما عامل االجتامع الفرنيس رميون بودون (Raymond

 )BOUDONفقد اعترب األفكار من النوع الثاين بأنّها مفاهي ُم بياني ٌة

وأنّها ،يف الحني ذاته ،آمرةٌ ،وعىل هذا األساس فهي من خالل

التوضيح الذي تطرحه بخصوص الواقع االجتامعي عاد ًة ما متنح

خاص ًة يف املضامر السيايس[[[.
اإلنسان خارط ًة داللي ًة
ّ

[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية) [ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .24 - 23
[[[ -رميوند بودون ،ايدئولوژي در منشأ معتقدات (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا يف نشأة
العقائد] ،ترجمه إىل الفارسية إيرج عيل آبادي ،ص . 91 - 90

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

الجدير بالذكر هنا أ ّن التقسيم الذي ذكره غريتز ال يقوم عىل ٍ
أسس
منطقي ٍة مق ِنع ٍة لكونه مل يوضّ ح معامل النظام املنطقي الذي يرتكز
عليه هذا النمط الفكري املعت َمد سلوك ًّيا ،إذ إ ّن منشأ الفكر بشكلٍ

عا ٍّم والسيايس منه عىل الخصوص ال ميكن أن يكون غري ًبا عىل
املعايري اإلبستيمولوجية للصدق والكذب ،ومن هذا املنطلق ال
كل نظري ٍة وإيديولوجيا
ميكن اعتبار تقسيمه دقيقًا ،إذ إ ّن مدى اعتبار ّ

سياسي ٍة يعود إىل مرتكزاتها اإلبستيمولوجية.

نستنتج من جملة ما ذكر يف تعريف اإليديولوجيا السياسية ما

ييل :األفكار واملعتقدات التي ترشف عىل السلوك السيايس ضمن
خاص ٍة ،توصف
حرك ٍة ممنهج ٍة ومنسجم ٍة عىل ضوء أوام َر وتعالي َم
ّ
بأنّها إيديولوجيا سياسيةٌ؛ وعىل هذا األساس فالنظريات السياسية
ٍ
ٍ
نظريات
ألهداف عملي ٍة ت ُعترب يف الواقع
التي تُطرح يف عامل السياسة

إيديولوجية سياسيةً ،ومن ث ّم فالسلوكات وردود األفعال السياسية

املنبثقة منها والتي تتبلور ضمن السلوكات الفردية والجامعية يف
املجالني الشامل والجزيئ ،هي عبار ٌة عن إيديولوجيا .ومن الواضح

مبكانٍ أ ّن الخطوط العا ّمة للسياسة والنظريات اإليديولوجية
السياسية ،تجري وفق املنطق الحاكم عىل اإليديولوجيا الشاملة.
* اإليديولوجيا االقتصادية

النظام الفكري والعقائدي الذي له القابلية عىل صياغة إطا ٍر
عا ٍّم ألحد األنظمة االقتصادية ضمن مست ًوى محدو ٍد بنح ٍو ما

بحيث تنشأ يف رحابه مبادئُ اقتصادي ٌة وسلسل ٌة من العالقات
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والسلوكات االقتصادية ،يُصطلح عليه بـ «إيديولوجيا اقتصادية».
يئ مقارن ًة
من الواضح أ ّن اإليديولوجيا االقتصادية مبثابة نظامٍ جز ٍّ

مع النظام اإليديولوجي الشامل الحاكم عليها ،لذا ميكن اعتبارها

تابع ًة له من الناحية املنطقية وبالتايل فهي من حيث اسرتاتيجيتها

العملية يجب أن متتلك القابلية للسري وفق الخطوط العا ّمة للمبادئ
اإليديولوجية الشاملة التي تنضوي تحت مظلّتها ،أي أ ّن مسارها

العميل االقتصادي ال ب ّد أن يدور يف فلك هذه املبادئ.

هذه اإليديولوجيا تعمل عىل تحقيق مقاصدها وأهدافها

وعقائدي قائمٍ عىل
فكري
االقتصادية السامية من خالل اتّباع نظامٍ
ٍّ
ٍّ

القيم اإليديولوجية الحاكمة والتي صيغ وانتظم عىل أساسها املنطق
والنظام السلويك وشتّى السلوكات االقتصادية ألعضاء املجتمع يف

مختلف املستويات؛ لذلك ميكن وصف األنظمة االقتصادية بأنّها

إيديولوجيا اقتصاديةٌ.

الباحث جوزيف الجوجي ( )Joseph LAJUGIEع ّرف النظام
االقتصادي كام ييل« :النظام االقتصادي عبار ٌة عن مجموع ٍة من

ٍ
ارتباط بينها من
املثُل السلوكية التي يبادر أعضاء النظام إىل إيجاد
جه ٍة ،وبينها وبني األموال ومصادر الرثوة من جه ٍة أخرى؛ وهي

ٍ
تنتظم بشكلٍ
أهداف
ئ مع َّين ٍة بغية تحقيق
منسجم عىل أساس مباد َ
ٍ
خاص ٍة» [[[.اإليديولوجيا االقتصادية استنا ًدا إىل هذا التعريف عبار ٌة
ّ
عن مجموع ٍة من القواعد والقوانني العملية التي مت ّهد األرضية

[[[ -جوزيف الجوجي ،سيستم هاي اقتصادي (باللغة الفارسية)[األنظمة االقتصادية] ،ترجمه
إىل الفارسية شجاع الدين ضيائيان ،إيران ،طهران ،منشورات «انقالب اسالمي»1989 ،م ،ص .6

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

املناسبة للنشاطات االقتصادية يف املجتمع ،لذا فهي ذاتُ
خصوصي ٍة آمر ٍة ومرشد ٍة بالنسبة إىل بعض السلوكات التي تتّصف

خاص واملتناسبة مع األسس األكسيولوجية ،ومن املمكن أن
بطابعٍ
ٍّ

الخاصة باألفعال
تُدرج هذه السلوكات ضمن الرباهني اإليديولوجية
ّ

النظامي االقتصادي
والسلوكات والعالقات االقتصادية؛ فكل
ْ
الرأساميل واالشرتايك ،عىل سبيل املثال ،هو عبار ٌة عن نو ٍع من
ٍ
واحد منهام إيديولوجياه
كل
اإليديولوجيا االقتصادية ،حيث يتّبع ّ
الخاصة ألجل تحقيق أهدافه االقتصادية .جميع القواعد والنشاطات
ّ

االقتصادية حسب أسس النظام االقتصادي الرأساميل يجب وأن

تنسجم مع اإليديولوجيا الحاكمة يف املجتمع الرأساميل ،وهذه
اإليديولوجيا ترتكز طب ًعا عىل رؤي ٍة فردي ٍة من منطلق كونها رك ًنا
أساس ًّيا يف الفكر الليربايل؛ وقد وضّ ح الباحث إمري يك .هانت
قائل« :الفردانية التي تُ َعدّ البنية األساسية للفكر
مبادئ هذا النظام ً

الليربايل التقليدي ،ترضب بجذورها يف النظريات الرأساملية
املطروحة حول طبيعة اإلنسان وحاجته إىل التح ّرر من القيود
االقتصادية املتشدّ دة التي تعترب عقب ًة يف نشاطاته االقتصادية...

ويف العهد الصناعي أصبحت الرؤية الفردانية الليربالية التقليدية
إيديولوجيا حاكم ًة عىل الرأساملية»[[[.
الليربالية االقتصادية تع ّد املرتكز الفكري األسايس للنظام
االقتصادي الرأساميل الذي يقوم بدوره عىل عنرصين أساسيني
[[[ -إي .يك .هانت ،تكامل نهادها و ايدئولوژي هاي اقتصادي  -مالكيت و رسالت (باللغة
الفارسية)[تكامل املؤسسات واإليديولوجيات االقتصادية -املالكية والرسالة] ،ترجمه إىل
الفارسية سهراب بهداد ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1979 ،م ،ص .25
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هام أصالة الفرد وح ّريته ،وعىل ضوء هذه الرؤية نشأت إيديولوجيا

خاص ٌة تختلف عن نظرياتها يف شتّى أرجاء العامل؛ وأهم
اقتصادي ٌة
ّ

ما متخّض عن هذا النوع من الفكر االقتصادي الليربايل بوصفه
إيديولوجيا اقتصادي ًة ت ّم توضيحه من قبل الباحث آدم سميث يف

كل
كتابه «ثروة األمم» الذي ألّفه يف عام 1776م ،حيث أكّد عىل أ ّن ّ
إنسانٍ يسعى دائ ًبا إىل تسخري ما لديه من ثرو ٍة ضمن أعام ٍل تعود

عليه بأكرثِ مقدا ٍر من النفع .هذه النظرية االقتصادية نشأ عىل ضوئها

«السوق الح ّر» الذي خالفت مبادئُه االقتصادية جمي َع القوانني
ج ضمن هذا
خاصّ ،
اقتصادي
والقوى من منطلق نظامٍ
وكل منت ٍ
ٍّ
ٍّ

ومم قاله
النظام االقتصادي الشامل ملز ٌم بأن يخضع للمستهلكّ ،
يف هذا املضامر ...« :ومن هذا املنطلق فالسوق الح ّر يتنافس يف

ين ألجل تحقيق أكرب مقدا ٍر من الربح،
رحابه املنتجون بشكلٍ أنا ٍّ
لتعم نطاقًا
جه الرثوة والعمل يف رحابه نحو وجه ٍة مقبول ٍة ّ
حيث تو ّ
واس ًعا ،كام أنّ السوق الح ّرة تضمن أن تكون السلع املنتجة متناسب ًة
أي يش ٍء آخر»[[[.
مع متطلّبات املستهلك أكرث من ّ
خالصة الكالم أ ّن اإليديولوجيا االقتصادية بوصفها إيديولوجيا

جزئي ًة فهي تؤكّد عىل قوانينها وقيمها االقتصادية ،وهذه القوانني

والقيم بطبيعة الحال تتناسب بالكامل مع األنظمة اإليديولوجية

الحاكمة عليها وتجري وفقًا لها ،لذا ميكن وصف االقتصاد الرأساميل
إيديولوجي يف مبادئه كام أ ّن مق ّرراته ونظرياته
كمثا ٍل لها بأنّه ذو طابعٍ
ٍّ
[[[ -إي .يك .هانت ،تكامل نهادها و ايدئولوژي هاي اقتصادي  -مالكيت و رسالت (باللغة
الفارسية)[تكامل املؤسسات واإليديولوجيات االقتصادية -املالكية والرسالة] ،ترجمه إىل
الفارسية سهراب بهداد ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1979 ،م ،ص .34

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

أسسا إيديولوجية ذاتَ وجه ٍة مع ّين ٍة.
االقتصادية تتض ّمن ً
إمري يك .هانت لدى تحليله اإليديولوجيا االقتصادية ع ّرف
اإليديولوجيا بأنّها وسيل ٌة ميكن االعتامد عليها لتمهيد األرضية

ري منسجمٍ
العقائدية والفكرية للناس يك يتب ّن ْوا نظا ًما اقتصاديًّا غ َ
مع أصولهم الدينية والتقليدية؛ فاألنظمة اإليديولوجية من خالل
جه الفكري تسعى إىل تغيري واقع النشاطات
اعتامدها عىل هذا التو ّ

املعقّدة يف األنظمة االقتصادية الجديدة عرب إزالة التعقيد عنها بهدف
تأسيس وحد ٍة اجتامعي ٍة؛ وقد وضّ ح رأيه بالنسبة إىل اإليديولوجيا
قائل« :مصطلح اإليديولوجيا يُطلق عىل املعتقدات التي يُراد منها
ً
إضفاء صبغ ٍة أخالقي ٍة عىل العالقات االجتامعية واالقتصادية يف
يؤصلونها يف باطنهم ...وهذا
املجتمع ،وغالبية أعضاء املجتمع ّ

االعتقاد املشرتك يضفي عىل املجتمع وحد ًة و ُيعينه عىل مواصلة
فوض عارم ٍة»[[[.
ً
طريقه يف الحياة ،لذا فإنّ فقدانه يُسفر عن حدوث
املقصود من اإليديولوجيا االقتصادية ذلك النظام الفكري

والعقائدي الذي يتبلور عىل ضوئه اإلطار العا ّم للقواعد واألسس
املنطقية املعتمدة يف النشاطات االقتصادية ،ويؤكّد عىل ٍ
معي
منط ّ ٍ
من العالقات االقتصادية ،وعىل هذا األساس فاألنظمة االقتصادية

الجزئية تُدرج ضمن اإليديولوجيا االقتصادية ،ومن ث ّم تنشأ يف
رحابها األسس العملية اإليديولوجية مثل إضفاء صبغ ٍة مرشوع ٍة إىل
[[[ -إي .يك .هانت ،تكامل نهادها و ايدئولوژي هاي اقتصادي  -مالكيت و رسالت (باللغة
الفارسية)[تكامل املؤسسات واإليديولوجيات االقتصادية -املالكية والرسالة] ،ترجمه إىل
الفارسية سهراب بهداد ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1979 ،م ،ص .3
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السلوكات والروابط االقتصادية ،وهي يف تعاملٍ دائمٍ وانسجامٍ تا ٍّم مع
النظام اإليديولوجي الشامل الحاكم عليها .بنا ًء عىل هذا الكالم ميكن

وعقائدي
فكري
اعتبار أ ّن اإليديولوجيا االقتصادية اإلسالمية نظا ٌم
ٌّ
ٌّ
خاص ًة بالنسبة إىل اإلنتاج واالستهالك
ني
يتض ّمن أحكا ًما وقوان َ
ّ

والخدمات االقتصادية ،ومن هذا املنطلق ميكن تعريف االقتصاد
اإلسالمي كام ييل« :االقتصاد اإلسالمي عبار ٌة عن مجموع ٍة من األوامر

والقوانني الرشعية املد ّونة بشكلٍ
الحق والعدل
منسجم عىل أساس
ّ
ٍ
بهدف إرشاد الناس يف مجال اإلنتاج وتوزيع الخدمات واالستهالك
مشاكل مادّي ٍة وتلبية متطلّباتهم وإزالة
َ
الصحيح للحيلولة دون حدوث

الفقر والحرمان ،كذلك الحيلولة دون التكاثر»[[[.

كون االقتصاد رضبًا من اإليديولوجيا يُراد منه ارتكاز ما يس ّوغه وما
ٍ
أسس ديني ٍة ،أي يجب أن تكون منبثق ًة من
يحظره وجميع أوامره عىل

تعالي َم ديني ٍة بحيث ت ُعترب بحكم القانون ،وهي بطبيعتها تؤكّد عىل مثُلٍ
سلوكي ٍة اقتصادي ٍة معيّن ٍة يتبلور عىل ضوئها السلوك االقتصادي بشكلٍ

يل يف شتّى املجاالت االقتصادية ،سوا ًء يف الكيانات والروابط
عم ٍّ
االقتصادية ،وكذلك يف النشاطات االقتصادية؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل
ٍ
جذري باإليديولوجيا الحاكمة.
ارتباط
أ ّن اإليديولوجيا االقتصادية ذاتُ
ٍّ

أهداف االقتصاد اإلسالمي حسب تعاليمنا الدينية لها ارتبا ٌ
ط

باإليديولوجيا اإلسالمية ...وهذه اإليديولوجيا يف رحاب األنظمة
[[[ -السيّد مح ّمد باقر الصدر ،سيستم هاي اقتصادي (باللغة الفارسية) [األنطمة
االقتصادية(اقتصادنا)] ،ترجمه إىل الفارسية غالم رضا مصباحي ،إيران ،قم ،منشورات «نارص»،
ص .132 – 120

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

املتمركزة تضع املعامل األساسية لتوجيه االقتصاد نحو طابعٍ
حكومي ،وعىل ضوء بيانها الهواجس املرتبطة باألهداف واألصول
ٍّ
االقتصادية اإلسالمية ،والجدير بالذكر هنا أنّها تستدعي الربمجة
والتخطيط ألجل تحقيق أهدافها وأصولها[[[.
* اإليديولوجيا االجتامعية

اإليديولوجيا الفرعية  -الجزئية  -حينام تصاغ عىل أساسها

ولـم تصبح واز ًعا
القواعد واألطر العا ّمة للسلوكات االجتامعية،
ّ

لتفعيل النشاطات الجامعية ،توصف بأنّها «إيديولوجيا اجتامعيةٌ».

اإليديولوجيا االجتامعية تُرشف عىل األفعال وردود األفعال

االجتامعية وتقوم بتشذيبها وإصالحها عىل ضوء إشاعة بعض

املثُل ،وعىل هذا األساس فهي ذاتُ دو ٍر فاعلٍ يف جميع
ري ملحو ٌ
ظ عىل املبادئ
املك ّونات
ّ
واملؤسسات االجتامعية ولها تأث ٌ

رصا معنويًّا معتم ًدا
والسلوكات املتعارفة يف املجتمع باعتبارها عن ً

يف مجال الحفاظ عىل األوضاع الراهنة يف املجتمع ،فهي بوصفها
ٍ
أسس
تنسق بني جميع محتوياتها ألجل وضع
نظا ًما
ً
منسجم ّ

إيديولوجية شامل ٍة تحكم املجتمع.

الباحث تومسون وصف اإليديولوجيا بأنّها عىل غرار العنرص

الداليل واعترب هدفها الحفاظ عىل أوارص السلطة ،ما يعني أنّها
أساليب عملي ًة
عىل ضوء حرك ٍة منهجي ٍة معيَّن ٍة ومن خالل طرحها
َ
[[[ -سيّد قطب ،آينده در قلمرو اسالم (باللغة الفارسية)[املستقبل لهذا الدين] ،ترجمه إىل
الفارسية الس ّيد عيل الخامنئي ،إيران ،طهران ،منشورات مكتب نرش الثقافة اإلسالمية1966 ،م،
ص .40 – 20
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ٍ
ظروف مح َّدد ٍة
خاصةً ،من شأنها تسخري أحد املفاهيم ضمن
ّ
ودعم الستقرارها والحفاظ عليها[[[.
خدم ًة ألوارص السلطة
ً

فكري
اإليديولوجيا االجتامعية عاد ًة ما ت ُطرح يف إطار نظامٍ
ٍّ
وعقائدي ،وهي تضمن وحدة املجتمع ،ومبا أنّها متثّل نظا ًما
ٍّ
جزئيًّا فال ب ّد أن تكون عىل صل ٍة بالنظام الشامل املطروح من قبل
املبادئ اإليديولوجية الحاكمة ،وبالتايل يتس ّنى لها صياغة قيمٍ
خاص ٍة تساهم يف توطيد أوارص وحدة املجتمع
وأصو ٍل اجتامعي ٍة
ّ
ٍ
ووفاق أعضائه؛ وال ّ
أسس
كل ما يصوغه املجتمع من
شك يف أ ّن ّ
جهات العا ّمة
منطقي ٍة ومثالي ٍة يجب أن ال يتعارض مع األهداف والتو ّ
لإليديولوجيا الحاكمة فيه ،وإال ستنعكس هذه األسس بشكلٍ
سلبي
ٍّ
عىل الواقع االجتامعي بحيث تزعزع كيانه وتش ّوش انتظامه.

إذًا ،جميع النظريات االجتامعية التي تُطرح من ِقبل علامء
ٍ
إيديولوجيات يك
االجتامع استنا ًدا إىل هذا الرأي يجب اعتبارها

تكون لها القدرة عىل تحليل السلوكات االجتامعية وتقييمها.

عامل االجتامع األمرييك ألفني غولدنر ()Alvin GOULDNER
تب ّنى وجه ًة انتقادي ًة إزاء علم االجتامع املعارص ،وال سيّام علم
االجتامع األمرييك الذي يؤكّد باحثوه عىل أ ّن النظريات االجتامعية
ال ميكن أن تط ّبق يف منأًى عن القيم والنظريات العا ّمة التي تصاغ
القوانني عىل أساسها ،إذ حينام يتّخذ أحد علامء االجتامع مفهوم
«العالَـم االجتامعي» موضو ًعا لدراسته التجريبية ليستكشف
ٍ
نظريات شامل ٍة
القوانني الحاكمة عىل املجتمع ،فهذا يعني وجود
[[[-جون يب .تومسون ،ايدئولوژي و فرهنگ مدرن (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا والثقافة الحديثة]،
ترجمه إىل الفارسية مسعود أوحدي ،إيران ،طهران ،منشورات «آينده پويان»1999 ،م ،ص .8

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

 إيديولوجيا شامل ٍة  -يف هذا املضامر بحيث تح ّركه نحو وجه ٍةخاص ٌة تنشأ يف نطاق املجتمع عىل ضوء
معيّن ٍة ،وهناك فرضياتٌ
ّ
اإليديولوجيا الحاكمة عليه ،حيث تسوق القيم واألصول االجتامعية
والنزعات واألحاسيس والرغبات االجتامعية نحو جه ٍة مع ّين ٍة.

غولدنر وضّ ح طبيعة تأثري الفرضيات عىل النظريات االجتامعية
كام ييل« :الفرضيات العا ّمة هي يف الواقع (ثروةٌ) ذهني ٌة يرثها املنظِّر،
أي أنّه يتب ّنى محتواها ضمن مرتكزاته العلمية قبل أن يكون عاملًا ،إذ
من شأن الرؤى التي تُطرح عىل أساسها أن متتزج مع التقنية العلمية؛
نظري لكن لها القابلية عىل
وعىل الرغم من أنّها ت ّتسم بطابعٍ شب ِه
ٍّ
صياغة نظري ٍة مقبول ٍة تزيد من قابلياتها ومت ّهد األرضية املناسبة
لتعميمها من الناحية التقنية»[[[.
إذًا ،النظريات االجتامعية برأي هذا الباحث الغريب عبار ٌة عن

إيديولوجيا ،وبالتايل ميكن اعتبارها إيديولوجيا اجتامعي ًة لكونها
الخاصة
جهات
ّ
منبثق ًة من ر ًؤى شخصي ٍة محدود ِة النطاق لبعض التو ّ

فكل نظري ٍة
ّ
ولعد ٍد من الفرضيات األساسية؛ ومن هذا املنطلق
اجتامعي ٍة تحفّز عىل ٍ
جع
منط معيَّ ٍ من السلوكات االجتامعية وتش ّ
الناس عىل قبول الواقع املوجود يف الحياة أو تغيريه ،مبعنى أ ّن

كل منظِّر يصوغ ر ًؤى إيديولوجية عىل ضوء نظرياته التي يستوحي
ّ
مفاهيمها من الواقع االجتامعي[[[.

[[[ -ألفني غولدنر ،بحران جامعه شنايس غرب (باللغة الفارسية)[أزمة علم االجتامع الغريب]،
ترجمته إىل الفارسية فريدة ممتاز ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي» ،الطبعة الثانية،
 ،1994ص .52

[[[ -املصدر السابق ،ص . 67 - 66
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مم ذُكر أ ّن ّ
كل نظري ٍة اجتامعي ٍة ال ب ّد أن تتّسم بطابعٍ
نستنتج ّ
ٍ
وأسس
انعكاسا لقواع َد
إيديولوجي ،بل إذا طرحت بصفتها
ً
ٍّ
اجتامعي ٍة فهي بح ّد ذاتها تصبح نظا ًما إيديولوجيا ،ويف هذا السياق

قال الباحث السويدي جونار مريدال (« :)Gunnar MYRDALليس
علم كهذا مطلقًا،
علم
أي ٍ
اجتامعي محاي ٍد وسوف ال يوجد ٌ
هناك ُّ
ٍّ

رأي عاد ًة ما ينشأ من
ألسباب منطقي ٍة ،إذ ّ
ٍ
ري ممكنٍ
كل ٍ
فهذا األمر غ ُ
خاص ٍة»[[[.
رؤي ٍة
ّ
الجدير بالذكر هنا أ ّن اإليديولوجيا االجتامعية تتمحور حول

ٍ
خاص ٍة بالسلوك االجتامعي يف شتّى املجاالت،
قواع َد
وأسس منطقي ٍة ّ
وبنا ًء عىل هذه امليزة جمع عامل االجتامعي املجري كارل مانهايم

يف كتابه (اإليديولوجيا واليوتوبيا :مق ّدم ٌة يف سوسيولوجيا املعرفة)

نظرياته التي صاغها بخصوص سوسيولوجيا املعرفة والتي تتض ّمن
جهات الفكرية املرتبطة بهذا املوضوع ،ومن
آراءه
ّ
الخاصة بالتو ّ

جملة ما طرحه يف هذا الكتاب تعريف اإليديولوجيا بأنّها عبار ٌة عن
ٍ
تختص بالظواهر االجتامعية ،وعىل ضوء بحوثه التي
أمناط فكري ٍة
ّ

أجراها يف هذا الصدد وصفها بكونها نظا ًما فكريًّا يدور يف فلك علم
ارتكازي ملختلف
االجتامع بحيث ميكن االعتامد عليها كمحو ٍر
ٍّ

الظواهر االجتامعية[[[.

[[[ -إدوارد بريمان ،كنرتل فرهنگ (باللغة الفارسية)[ضبط الثقافة] ،ترجمه إىل الفارسية حميد
إليايس ،إيران ،طهران ،منشورات «ين»1994 ،م ،ص .164
[[[ -كارل مانهايم ،ايدئولوژي و اتوپیا (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا واليوتوبيا] ،ترجمه إىل
الفارسية فريربز مجيدي ،إيران ،طهران ،منشورات «سمت»2001 ،م ،ص .101 – 100

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

كام أ ّن الباحث الفرنيس لويس بيري ألتوسري الذي يتب ّنى فك ًرا
ماركس ًّيا ،طرح نظري ًة جديد ًة من نوعها حول اإليديولوجيا االجتامعية،
حيث أشار إىل أ ّن البرش ال يعتمدون عىل اإليديولوجيا كمنطلقٍ لبيان

الخاصة بعالقاتهم وأوضاعهم املعيشية ،بل يتّخذونها وسيل ًة
األمناط
ّ

لبيان طبيعة معيشتهم وفق العالقات الرابطة بينهم وحسب ظروفهم

ري
املعيشية؛ وهذا النمط من الحياة يُعترب واقع ًّيا ويف الحني ذاته غ َ
واقعي [[[.كام أكّد هذا الباحث عىل أ ّن اإليديولوجيا ميكن تشبيهها
ٍّ

رسا رابطًا بني
باإلسمنت الخفي  -أي الخرسانة غري املرئية  -لكونها ج ً
املجتمعات البرشية ،لذا فهي عبار ٌة عن عض ٍو من هيكل املجتمع
وظائف اجتامعي ٍة برأيه.
َ
وميز ٍة ثابت ٍة فيه ،ومن ث ّم فهي ذاتُ

رصا حقيق ًّيا
املجتمعات البرشية تخلق اإليديولوجيا بوصفها عن ً
ومضام ًرا ها ًّما لتأريخ أبنائها [[[،وعىل هذا األساس فهي عبار ٌة عن

نطاقٍ للنشاطات االجتامعية ،ومن ث ّم ال ب ّد من أن تكون فاعل ًة
كل آنٍ ومكانٍ  ،ناهيك عن أنّها
ومتواجد ًة يف شتّى الظروف ويف ّ

جهاتهم
تُسهم يف تالحم كيان أبناء املجتمع مهام اختلفت تو ّ

ومشاربهم الفكرية ،كام تعمل عىل إبقاء األهداف السامية والقيم

االجتامعية املشرتكة متالحم ًة مع بعضها.

[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .64 – 62

[[[ -يان ماكنزي وآخرون ،مقدمه اي بر ايدئولوژي هاي سيايس (باللغة الفارسية)[مدخل
لإليديولوجيات السياسية] ،ترجمه إىل الفارسية م .قائد ،إيران ،طهران ،منشورات «مركز»،
1996م ،ص .37
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* التناسق بني اإليديولوجيا الشاملة واإليديولوجيا الجزئية

التعاريف التي ذكرناها حتّى اآلن لإليديولوجيا تتمحور حول
تعريف
شامل ،واآلخر
ٌ
منهجي
تعريف
نوعني أساسيني ،أحدهام
ٌ
ٌ
ٌّ
يئ ،والهدف املشرتك بني هذين النوعني هو إثبات أ ّن
منهجي جز ٌّ
ٌّ
منهجي ،وهذا النظام بح ّد ذاته
اإليديولوجيا ب ِكال قسميْها ذاتُ نظامٍ
ٍّ

يئ ،ويقوم عىل ع ّدة أركان هي كالتايل:
ينقسم إىل عا ٍّم (شاملٍ ) وجز ٍّ
 )1املبادئ التي يتلقّاها الفرد واملجتمع.
 )2عملية التنظيم.
 )3املبادئ التي يت ّم الرتويج لها.
 )4اإلرشاف الذايت[[[.

وأ ّما هرمية األنظمة فيمكن بيانها كام ييل :األنظمة لها هرمي ٌة
كل
واضحةٌ ،فالنظام الوجودي الشامل ينقسم إىل أنظم ٍة متن ّوع ٍة ُّ

ٍ
واحد منها ينقسم بدوره إىل أنظم ٍة جزئي ٍة ،وهكذا أيضً ا ميكن
ٍ
مستويات تحليلي ٍة
تقسيم هذه األنظمة الجزئية إىل أجزاء أصغر وفق

خاص ٍة؛[[[ ونحن ٍ
أيضا نتب ّنى هذا الرتتيب الهرمي ضمن تعريفنا،
ّ

لذلك نقول أ ّن األنظمة االقتصادية واالجتامعية والسياسية هي يف
الواقع عبار ٌة عن أنظم ٍة جزئي ٍة من شأنها أن تنقسم إىل أنظم ٍة جزئي ٍة

أخرى ،وبالتايل فجميع هذه األنظمة الجزئية عىل ضوء ارتباطها

[[[ -عيل رضائيان ،تجزيه و تحليل و طراحي سيستم (باللغة الفارسية)[تفكيك وتحليل وتقييم
النظام] ،إيران ،طهران ،منشورات «سمت» ،الطبعة الخامسة2001 ،م ،ص . 30

[[[ -املصدر السابق ،ص .57

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

بالنظام الشامل ،لها القابلية لتحقيق أهدافها التي ت ُ َع ّد رك ًنا أساس ًّيا
للنظام املنهجي.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن التعريف الشامل والجزيئ لإليديولوجيا

ميكن أن يُطرح وفق تقسيمٍ آخ َر للنظام املنهجي ،إذ مبا أ ّن األنظمة
تُص َّنف إىل «منفتح ٍة» و «مغلَق ٍة» ،ميكن القول عىل هذا األساس أ ّن
اإليديولوجيات الشاملة والجزئية تنقسم أيضً ا إىل منفتح ٍة ومغلق ٍة،

واملقصود من املنفتحة هنا هو تلك اإليديولوجيات التي لها القابلية

التغيات التي تطرأ يف البيئة االجتامعية ،خالفًا
دامئًا ألن تتناغم مع
ّ
للمغلقة التي هي يف الواقع يف معز ٍل عن البيئة االجتامعية بحيث ال

أي مرون ٍة وتفاعلٍ  ،ومن ث ّم فهي تقطع الصلة مع ما حولها.
تبدر منها ّ
إذًا ،النظام املغلق ليس مرتبطًا ببيئته االجتامعية ،بل هو قائ ٌم
بنفسه ،وارتباطُه بعامل الخارج منقط ٌع بالكامل ...وأ ّما النظام

وحيوي
يل
ٍّ
املنفتح فهو نظا ٌم يتبادل مع البيئة املحيطة به بشكلٍ تفاع ٍّ
مؤث ِّ ٍر من حيث املا ّدة املك ّونة له واملعلومات التي تنضوي تحت
ٍ
معلومات متن ّوع ًة من البيئة
مظلّته ...فاألنظمة املنفتحة تتلقّى دامئًا

الخاصة بها ،وهذه املعلومات تُسهم يف تنظيم عالقات
االجتامعية
ّ
ٍ
بإجراءات تعديلي ٍة ألجل
النظام املنهجي كام تساعد عىل القيام
غيت املسار الصحيح ومن ث ّم إعادة املياه
إزالة االنحرافات التي ّ

إىل مجاريها[[[.

بنا ًء عىل ما ذُكر ميكن وصف اإليديولوجيا التي لها القابلية
[[[ -عيل رضائيان ،تجزيه و تحليل و طراحي سيستم (باللغة الفارسية)[تفكيك وتحليل وتقييم
النظام] ،إيران ،طهران ،منشورات «سمت» ،الطبعة الخامسة2001 ،م ،ص .59 – 58
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للتناغم مع البيئة االجتامعية املحيطة بها والتفاعل مع ظروفها ،بأنّها

«إيديولوجيا منفتحةٌ» ،لذا فهي عىل خالف «اإليديولوجيا املغلقة»

التي ال تتفاعل بتاتًا مع ما حولها وتفتقر إىل القابلية عىل التناغم مع

األجواء الجديدة املحيطة بها.

اإليديولوجيا الشاملة لها القابلية عىل أن تفي بدور النظام

الشامل عندما تكون مثيل ًة له من حيث ارتباطه بعنارصه الداخلية،
وذلك عىل ضوء ارتباطها مع اإليديولوجيات الجزئية التي تنضوي

وعقائدي يجب أن يصاغ بشكلٍ
فكري
تحت مظلّتها؛ لذا ّ
فكل نظامٍ
ٍّ
ٍّ
ٍ
هدف معيَّ ٍ.
يجعله قاد ًرا عىل بلوغ

يف األنظمة الفكرية الشاملة مثل اإليديولوجيا الليربالية القامئة

ٍ
لكل نظري ٍة
أهداف نفعي ٍة ( )Utilitarianistوفردانية ،ينبغي ّ
عىل

اجتامعي ٍة أو اقتصادي ٍة تحقيق هذه األهداف األساسية ،وإن مل تتمكّن

ٍ
تعارض يف النظرية والتطبيق ،لذا
من ذلك فهي تسفر عن حدوث
إن كانت مبادئ نظامها االقتصادي تتمحور حول نبذ اإلرساف ،فهذا

النظام االقتصادي يُعترب مغاي ًرا للمبادئ التي تتب ّناها.

ٍ
ارتباط وتنسيقٍ بني
خالصة الكالم أ ّن املقصود هو رضورة وجود

التعريفني املذكورين لإليديولوجيا بكال نوعيها ،الشمولية والجزئية،

ومن هذا املنطلق نقول أ ّن اإليديولوجيا مبفهومها الشامل متثّل
وشامل ،له القابلية عىل التنسيق بني مختلف
ً
حاكم
منطقًا عمل ًّيا
ً
اإليديولوجيات السياسية واالقتصادية واالجتامعية؛ يف حني أ ّن

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

اإليديولوجيا الجزئية تحيك عن املنطق العميل الحاكم عىل

يئ ،فاإليديولوجيا السياسية عىل
السلوكات التي تؤ ّدى يف نطاقٍ جز ٍّ
يئ،
سبيل املثال تُطرح عىل أساسها سلوكاتٌ سياسي ٌة يف نطاقٍ جز ٍّ

ومن ث ّم ت ُساق جميع اسرتاتيجيَاتها الشاملة يف هذا املضامر نحو

الوجهة التي تتب ّناها اإليديولوجيا الكلّية الحاكمة.

الباحث األمرييك ألفني توفلر[[[ املدافع عن نظرية حضارة

التخل عن اإليديولوجيا
ّ
املوجة الثالثة ،ش ّدد عىل عدم إمكانية

الشاملة ،وقال يف هذا السياق :حضارات املوجة الثانية بادرت

ٍ
إيديولوجي
منط
إىل توسيع نطاق أهدافها عرب استنادها إىل
ٍّ
ٍ
فرضيات
خاص .وضمن تأكيده عىل أ ّن هذه الحضارات أنتجت
ٍّ

ٍ
ٍ
وإيديولوجيات جديدةً ،ن ّوه عىل أنّها تس ّببت أيضً ا
ومعتقدات
إيديولوجي محتدمٍ بني الواليات املتحدة األمريكية
بحدوث رصا ٍع
ٍّ
واالتّحاد السوفييتي ،حيث تط ّرق إىل بيان هذه الظاهرة التي شهدها

العامل يف تلك اآلونة ليثبت أ ّن كلتا القوتني العظميَ ْي ترتكز عىل

إيديولوجيا واحد ٍة عىل الرغم من الخالفات الشديدة بينهام،

ٍ
طرف استعرض إيديولوجيا
كل
حا« :عىل الرغم من أنّ ّ
وقال موضّ ً
اختالف بني إيديولوج َي ْيهام،
مختلف ًة عن اآلخر ،لكن ليس هناك
ٌ

ٍ
طرف منهام
كل
فهام يف الواقع إيديولوجيا واحد ٌة ُعرضت من قبل ّ

للبيع ...لذا نالحظ أنّ جبهتي الرصاع يف هذه الرصاع اإليديولوجي
متشابهتي قوامهام (اإلنسان السائر خالفًا للطبيعة)
رؤيتي
تنتهجان
ْ
ْ
[1]- Alvin TOFFLER .
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و (اإلنسان الذي يسعى إىل تسخريها) ،ما يعني أنّ اإليديولوجيا
املاركسية واإليديولوجيا املناهضة لها قد اقتبستا فرضياتهام من

الوجهة الفكرية ذاتها»[[[.

الجدير بالذكر هنا أ ّن توفلر مل يق ّيد هذه اإليديولوجيا التي
تحيك عن وحدة أعظم قطبني يف العامل بحضارات املوجة الثانية،

حيث طرح املوضوع ضمن حضار ٍة عظيم ٍة جديد ٍة هي حضارة

املوجة الثالثة التي كان يرتقّب تحقّقها ،ويف هذا املضامر أكّد عىل
تجسد
أ ّن هذه الحضارة ال تُعترب امتدا ًدا للمجتمع الصناعي ،وإنّ ا ّ

عظيم ال ب ّد من أن تُطرح يف رحابه إيديولوجيا
ثور ًة جذري ًة وتح ُّو ًل
ً

ذاتُ معاملَ
خاص ٍة باعتبارها نظري ًة ثقافي ًة أساسي ًة تُسهم يف صياغة
ّ
ٍ
أهداف مع َّين ٍة؛
الرؤى والسلوكات االجتامعية ومن ث ّم توجيهها نحو

«كل حضار ٍة ترتبط مع عامل الخارج
ومم قاله يف هذا الصددّ :
ّ
ٍ
قائم عىل االستثامر والتعاون ،وهي
بعالقات
ّ
خاص ٍة ،وهذا االرتباط ٌ

وكل واحد ٍة منهام لها إيديولوجياها
إ ّما أن تكون عدائي ًة أو مسامل ًة؛ ّ

الخاصة بها والتي هي عبار ٌة عن مجموع ٍة من الفرضيات
العظمى
ّ

الثقافية األساسية التي تُسهم يف تطبيق الرؤية الحضارية عىل أرض

كل ما يبدر يف رحابها من سلوكات»[[[.
الواقع وتُرشعن ّ

اإليديولوجيا العظمى التي أشار توفلر إىل ظهورها يف حضارة
[[[ -ألفني توفلر ،موج سوم (باللغة الفارسية)[املوجة الثالثة] ،ترجمه إىل الفارسية شهني دوخت
خوارزمي ،إيران ،طهران ،منشورات «فاخته» ،الطبعة الحادية عرشة1995 ،م ،ص  137و .139

[[[ -املصدر السابق ،ص .485

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

املوجة الثالثة ،تُسفر يف نهاية املطاف عن تأسيس مدين ٍة فاضل ٍة

وأفضل من
َ
عىل أرض الواقع بحيث تصبح الحياة يف رحابها ممكن ًة
أي حيا ٍة أخرى شهدتها البرشية عىل م ّر التأريخ [[[،ومن الرضوري
ّ

طب ًعا أن تتناغم اإليديولوجيا الجزئية يف هذه املوجة الحضارية
مع اإليديولوجيا العظمى الحاكمة واملعتمدة كمرتك ٍز لتأسيس
املدينة الفاضلة ،ومن هذا املنطلق فاإليديولوجيا ال تتحقّق عىل

ٍ
خاص ٍة
مجاالت
أرض الواقع إال عن طريق إيجاد در ٍع حصين ٍة يف
ّ

معيشي ٍة واجتامعي ٍة ومعلوماتي ٍة وسياسي ٍة ،وذلك يتس ّنى بالتأكيد

عىل ضوء طرح إيديولوجيات جزئي ٍة ،إذ إ ّن التنسيق بينها هو الذي
يساعد عىل إرساء دعائم املدينة الفاضلة وظهورها عىل أرض

ومم ذكره يف هذا الصعيد« :هذه املدينة
يل؛
ّ
الواقع بشكلٍ عم ٍّ
ً
مستقبل تقوم عىل حضار ٍة
الفاضلة التي ستظهر عىل أرض الواقع

تتبلور يف رحابها االختالفات الفردية والتن ّوعات العرقية واإلقليمية

والدينية والثقافات الفرعية ،وهي (بدل أنّ تقمع هذه الظواهر) سوف
تستقبلها برحابة صدرٍ»[[[.

الباحث جون بالميناتز[[[ ضمن تسليطه الضوء عىل مسألة تقسيم

اإليديولوجيا إىل شامل ٍة وجزئي ٍة ،وبيانه واقع الصلة بينهام باعتبار أ ّن

الجزئية مولود ٌة من رحم الشاملة ،بادر إىل التفكيك بني تعريفيهام
[[[ -ألفني توفلر ،موج سوم (باللغة الفارسية)[املوجة الثالثة] ،ترجمه إىل الفارسية شهني دوخت
خوارزمي ،إيران ،طهران ،منشورات «فاخته» ،الطبعة الحادية عرشة1995 ،م ،ص .495

[[[ -املصدر السابق.

[3]- John Plamenatz.
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والخاص .وعند بيانه املفهوم الشامل
عىل ضوء مفهوميهام الشامل
ّ

لإليديولوجيا الشاملة أكّد عىل أنّها تشمل جميع الرؤى واملعتقدات
التي يتب ّناها الناس ،بينام اعترب املفهوم الجزيئ لإليديولوجيا الجزئية
دالًّ عىل بيئ ٍة معيَّن ٍة وجز ٍء من الواقع فحسب؛[[[ ويف هذا السياق

قائل" :اإليديولوجيا مبضمونها
ً
وضّ ح طبيعة االنسجام بينهام

أوسع نطاقًا منها
السيايس املحدود تنتهل من اإليديولوجيا التي هي
ُ

تغيٍ؛ وهذا الفعل واالنفعال بني
أي ّ
لدرجة أنّها تتأثّر بها عند طروء ّ

اإليديولوجيا (السياسية) و (الشاملة) استقطبا األنظار نحوهام يف

الكثري من األحيان ،لك ّنهام مل يُطرحا للبحث والتحليل بتاتًا"[[[.

رصح ما إن كانت
الجدير بالذكر هنا أ ّن هذا املفكّر الغريب مل ي ّ

األفكار واملعتقدات البحتة متالزم ًة مع النزعات العلمية التي تقوم

عليها أو ال ،ونحن بدورنا نعتقد أ ّن األفكار واملعتقدات البحتة ال
ٍ
اختالف بني املضامر
ميكن أن تُعترب إيديولوجيا ،إذ ال ب ّد من وجود

النظري البحت واملضامر العميل الذي يجري عىل أساسه؛ لذا

نرى من أنّه األفضل عىل سبيل املثال إطالق عنوان "رؤية كونية"

عىل املضامر النظري البحت ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّنا يف هذه
الدراسة نسعى إىل التأكيد عىل األفكار والرؤى املمنهجة التي

تتمحور حول املنطق واألسلوب السلويك للفرد واملجتمع.

[[[ -جون بالميناتز ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية) [اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله
فوالد وند ،ص .9 – 6

[[[ -املصدر السابق ،ص .152 – 151

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

سلبي
* الخلفية التأريخية لتصوير اإليديولوجيا الشاملة بطابعٍ
ٍّ

إذا أردنا تتبّع الجذور التأريخية ملفهوم اإليديولوجيا ومعرفة

املقصود من مفهومها الفردي الذي كان له األثر البالغ يف توسيع

نطاق مدلولها ،فال ب ّد لنا من تسليط الضوء عىل نظرية كارل ماركس،
إذ ال نبالغ لو قلنا أ ّن هذا املفكّر الغريب ورث من أسالفه املدلول
النقدي لها وورث أيضً ا فكرة توسيع نطاقها الداليل.

استخدم ماركس ،يف بادئ األمر ،مصطلح اإليديولوجيا
ضمن مفهومٍ محدو ِد الداللة يف نطاق ما اصطُلح عليه بـ «الوعي
الزائف» ( ،)la fausse conscienceوهذا املفهوم يف الحقيقة

يضمن مصالح الطبقة الربجوازية فقط ،لك ّنه تدارك األمر يف مؤلّفاته
الالحقة وبالتحديد يف كتاب ْيه «بؤس الفلسفة» (La misère de la

 )philosophieو «بيان الحزب الشيوعي» (Manifeste du Parti

 ،)Communisteحيث استخدم مصطلح اإليديولوجيا مبع ًنى

ليوسع نطاقه إىل
مغاي ٍر للمدلول السلبي الذي طرحه يف بادئ األمر ّ

مضمونٍ أكرثَ شموليةً.

الباحث جورج غورفيتش[[[ تح ّدث عن هذا التح ّول الفكري
ينم
ً
ملاركس
قائل« :لقد استخدم مصطلح اإليديولوجيا بشكلٍ ّ
أشمل نطاقًا من مدلوله القديم ،ألنّ املراد
ُ
عن أنّ مدلوله الجديد

النص املذكور  -بيان الحزب الشيوعي  -أنّها تشمل جميع
منه يف
ّ

العلوم اإلنسانية وال س ّيام العلوم االجتامعية (االقتصاد السيايس

[1]- G. gurvitch .
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والتأريخ ،ما مل يُطرحا وفق النهج املاركيس ،فهام جزء من العلوم
االجتامعية) وتشمل أيضً ا املناهج التي تتب ّناها ش ّتى األحزاب
السياسية والبيانات التي تُصدرها ،وح ّتى املعتقدات والسلوكات

فكل هذه القضايا تندرج ضمن
جهات الطبقية؛ ّ
النفسية ومختلف التو ّ

مفهوم اإليديولوجيا»[[[.

الجدير بالذكر هنا أ ّن داللة هذا املفهوم مل تتوقّف عند هذا

الح ّد ،بل اتّسع نطاقها لتشمل مضام ًرا آخ َر ،ويف هذا السياق تط ّرق
غورفيتش إىل بيان تفاصيل املوضوع اعتام ًدا عىل مق ّدمة كتاب

«مساهم ٌة يف نقد االقتصاد السيايس» ،حيث قال« :ماركس اعترب

الرتاث الثقايف مبا هو ثقايفٌّ عبار ًة عن إيديولوجيا (مثل الحقوق
واألخالق واألستيطيقا واللغة والفلسفة والعلم) ،كذلك أضاف
إليها جميع السلوكات واملواقف االجتامعية والسياسية ،ومختلف

اإلرهاصات الذهنية ،وكافّة الطباع والسلوكات النفسانية التي تحيك

عن الوعي الطبقي أو الفردي؛ وقد استثنى من ذلك أم ًرا واحدً ا ،أال

يل
وهو االقتصاد السيايس املاركيس الذي ارتقى إىل مست ًوى عم ٍّ
بشكلٍ فري ٍد من نوعه بعد أن ُولد من رحم اإليديولوجيا مع سائر
العلوم الطبيعية»[[[.

نن ّوه هنا إىل أنّنا لسنا يف صدد نقد آراء كارل ماركس ،لكن هناك
[[[ -جورج غورفيتش ،مطالعايت درباره طبقات اجتامعي (باللغة الفارسية) [دراساتٌ حول
الطبقات االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية باقر برهام ،إيران ،طهران ،منشورات «كتاب هاي
جيبي» ،الطبعة الثالثة1979 ،م ،ص .55
[[[ -املصدر السابق ،ص . 56 - 55

ة
الفصل الثاني :تعريف اإليديولوجيا وفق معايي َر فرعي ٍ

بأسا من تسليط
ح ِريّ ٌة باالهتامم يف هذا املضامر ،لذا ال نرى ً
مسأل ٌة َ
الضوء عليها ،وهي أ ّن الرؤية السلبية التي تب ّناها هذا املفكّر الغريب

إزاء اإليديولوجيا جعلته يواجه تناقضً ا فكريًّا ال مف ّر له منه؛ كام أ ّن

استثناءه االقتصاد السيايس املاركيس من املضامر اإليديولوجي
ليس سوى ا ّدعا ٍء بال عملٍ  ،أل ّن هذا النمط االقتصادي ال يتبلور يف

يل إال إذا تواكب مع ر ًؤى إيديولوجية يسفر
أرض الواقع بشكل عم ٍّ

خ اإليديولوجيا.
تجاهلها عن الوقوع م ّر ًة أخرى يف ف ّ

خالصة الكالم أ ّن ا ّدعاء ماركس بأنّه داع ٌم للطبقة الربوليتارية
(الطبقة العاملة) يف مواجهتها للطبقة الربجوازية (الطبقة الحاكمة)،
ٍ
مرتكزات
ال ميكن أن يتحقّق عىل أرض الواقع يف منأًى عن
ج ٍ
هات فكري ٍة معيَّن ٍة ،إذ بدون ذلك ال ميكنه مؤازرة
إيديولوجية وتو ّ

هذه الطبقة؛ والدليل عىل ذلك أ ّن الحركات الثورية قاطب ًة قد انطلقت
فكل
جهاتً مع َّين ٍة تضمن مصالح الذين قاموا بهاّ ،
وفق ر ًؤى وتو ّ

ثور ٍة وحرك ٍة سياسي ٍة أو اجتامعي ٍة إنّ ا تؤيت أكلها حينام تقوم عىل
وجه ٍة فكري ٍة شمولي ٍة ورؤٍى جزئي ٍة مع ّين ٍة ،وهذه الوجهة الشمولية يف
الحقيقة هي التي زعم ماركس أنّه بري ٌء منها.

الجدير بالذكر هنا أ ّن رؤية ماركس بالنسبة إىل اإليديولوجيا
كانت عرض ًة ٍ
لنقد الذ ٍع حتّى من قبل املاركسيني الجدد ،حيث
سنتط ّرق إىل بيان تفاصيل املوضوع يف موضعه.
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العالمات الفارقة ملفهوم اإليديولوجيا

ٍ
عالمات فارق ٍة ميكن االعتامد عليها كأركانٍ أساسي ٍة
هناك أرب ُع

يف تعريف مفهوم اإليديولوجيا وبيان بنيته األساسية ،وهي كالتايل:
 )1نظامها املنهجي

ت ّم تعريف اإليديولوجيا و ُوضّ ح مفهومها بوصفها نظا ًما منهج ًّيا

متناسقًا ،لذلك نالحظ أ ّن التعاريف التي ذُكرت لها تؤكّد بشكلٍ عا ٍّم
جا ذا ٍ
أسس منتظم ٍة والهدف منها
عىل كونها إطا ًرا كلّ ًّيا
ً
منسجم ومنه ً
ٍ
غايات مع َّين ٍة ،لذلك تحيك غالبية تعاريفها عن هذا الجانب
تحقيق
بنح ٍو ما؛ ومثال ذلك التعريف الذي تب ّناه املفكّر غي روشيه ،حيث

تط ّرق فيه إىل بيان خصائصها مؤكّ ًدا عىل أ ّن إحدى هذه الخصائص

منهجي [[[،ما يعني أ ّن تجريدها عن هذا العنرص
هي اتّصافها بنظامٍ
ٍّ

الذايت يُسفر عن عقمها وعدم فاعليتها عىل الصعيد العميل؛ فهو
يحيك عن ميز ٍة تضمن سيادتها وشموليتها يف مضامر الحياة.
 )2قدرتها عىل التوجيه واإلقناع
العنرص االرتكازي الثاين املعت َمد يف تعريف اإليديولوجيا هو

كل إيديولوجيا إنّ ا تكتسب مرشوعيتها
قابليتها لإلقناع والتوجيه ،إذ ّ
[[[ -غي روشيهي ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل
الفارسية منصور وثوقي ،ص . 85 - 84
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وتصبح مقبول ًة لدى الناس عىل ضوء هاتني امليزتني الذاتيتني ،ويف
هذا السياق قال الباحث جون بالميناتز« :املعتقدات والنظريات
لهام وظيفتان ،فهام من ناحي ٍة تتكفّالن بالوصف والبيان ،ومن ناحي ٍة

أخرى تنرصفان إىل التوجيه والرتويج أو النبذ والتقبيح؛ لذا يُطلق
عىل الوظيفة األوىل أنّها وصفي ٌة [[[،بينام الثانية تس ّمى إقناعي ًة[[[ أو
واضح يحيك عن امليزة الظاهرية
تبكيتي ًة[[[» [[[.هذا الكالم كام هو
ٌ

لإليديولوجيا ،أي وظيفتها يف مجال التوجيه واإلقناع ،وعىل

انعكاس للجانب العميل منها لك ّنهام يُذكران يف
الرغم من أنّهام
ٌ
ٍ
فاعل ومؤث ِّ ٌر سوا ًء يف املرحلة
ٌ
تعريف يُطرح لها؛ أل ّن دورهام
كل
ّ
السابقة للعمل أو يف املرحلة الالحقة له ،فهام قبل العمل تساعدان

عىل إيجاد دافعٍ لدى اإلنسان إزاء أحد السلوكات اإليديولوجية،

وهذا الدافع بطبيعة الحال يُسفر عن إيجاد إقناعٍ؛ وأ ّما بعد العمل

فهام تضفيان مرشوعي ًة ودالل ًة إىل السلوكات التي تبدر من اإلنسان،

وال فرق يف ذلك بني كون التوجيه صاد ًرا من الفرد بذاته تجاه سلوكه

أو من املعنيني بالشأن السيايس أو الديني.
 )3آمريّتها وتجويزها

اإليديولوجيا بعد مرحلة التوجيه واإلقناع ،فهي بحسب األسس

ٍ
ٍ
معي
موقف ّ ٍ
سلوك أو
والقواعد املنطقية تدعو اإلنسان إىل اتّخاذ

[1]- Descriptive.
[2]- Persuasive.

ٌ
استدالل يُذكر بهدف تفنيد عقيد ٍة أو نظري ٍة ويستبطن معنى الغلبة بالدليل والربهان.
[[[ -هو

[[[ -جون بالميناتز ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله
فوالد وند ،ص .78

85

86

اإليديولوجيا

إزاء الهدف الذي تطمح إىل تحقيقه ،لذا توصف يف هذه املرحلة

وتجويزي ،وبذلك تتم ّهد األرضية لها
آمري
بكونها ذاتَ طابعٍ
ٍّ
ٍّ
يك يت ّم تطبيقها عىل أرض الواقع ،وأ ّما أ ّول خطو ٍة يف مسريتها
هذه فتتمثّل يف إسهامها بتوجيه املخاطب وإقناعه مهام اختلفت

الظروف وتن ّوعت ،بينام الخطوة الثانية تتمثّل يف طرحها أوام َر
وحلو ٍل عملي ٍة مح ّدد ٍة بالنسبة إىل األوضاع الطارئة واألوضاع التي

يت ّم توجيه املخاطب نحوها.

الباحث جون بالميناتز قال يف هذا الصدد« :اإليديولوجيا ت ّتسم

ثم تتح ّول يف املرحلة الثانية إىل
بأنّها إقناعي ٌة يف املرحلة األوىلّ ،

صح وصفها بهذين اللفظني) ...والكثري من
تجويزي ٍة وآمر ٍة (إذا
ّ

النظريات واملنظومات العقائدية تُعترب إيديولوجية إىل جانب كونها
الخاصة بالسلوك
تجويزي ًة مبعنى أنّها تشمل األوامر والنصائح
ّ
األمثل لإلنسان ،كذلك تشمل بعض األحكام األكسيولوجية».

[[[

ٍ
علمي
موقف
 )4قابليتها التّخاذ
ٍّ
اإليديولوجيا تحيك عن املنطق العميل وأصول سلوكات اإلنسان

ٍ
تعريف يُطرح بخصوصها
فكل
يف شتّى املجاالت ،ومن هذا املنطلق ّ

عاد ًة ما يتواكب مع الرتغيب والتحريض عىل العمل بحيث يضفي عليه
طاب ًعا إيديولوجيا ،لذلك قيل« :إذا أريد إلحدى املنظومات العقائدية

ٍ
وجامعات أو
فكل من يتب ّناها من أفرا ٍد
إيديولوجيّ ،
أن ت ّتسم بطابعٍ
ٍّ

[[[ -جون بالميناتز ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله
فوالد وند ،ص 87 - 86
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ٍ
املعي».
يتمسك بها يف ذلك الجانب
ّ
فئات اجتامعي ٍة ،عاد ًة ما ّ

[[[

وجهات النظر إزاء اإليديولوجيا
بعد أن سلّطنا الضوء عىل تعاريف اإليديولوجيا ،سوف نتط ّرق
يف املباحث التالية إىل بيان مختلف الرؤى واملواقف إزاءها عىل

م ّر تأريخ ظهورها ،إذ من خالل بيان وجهات النظر املطروحة
حولها سندرك مدى تعقيد مفهومها وعدم ات ّضاح داللتها طوال
ميض فرت ٍة طويل ٍة ،واالختالف الكائن يف هذا
تأريخ وجودها إال بعد
ّ
ٍ
موقف يتّخذ إزاءها عاد ًة ما يكون ذا
كل
املضامر يحيك عن أ ّن ّ
منشأٍ
مم أسفر عن إضفاء مدلو ٍل معيَّ ٍ
سيايس أو
اجتامعي معيَّ ٍ ّ
ٍّ
ٍّ
إليها يف رحاب هذا التن ّوع.

* موقف نابليون بونابرت إزاء اإليديولوجيا

ٍ
سلبي
أ ّول
موقف شهده التأريخ إزاء اإليديولوجيا ات ّسم بطابعٍ
ٍّ
ٍ
ومناهض لها ،فاملفكّر الفرنيس الكونت دو ترايس حينام صاغ هذا

عقائدي
املصطلح يف عام 1797م أراد من وراء ذلك إيجاد علمٍ
ٍّ
عىل غرار علم الحيوان وفقًا لوجهة نظ ٍر وضعي ٍة؛ حيث كان يعتقد

بوجود نو ٍع من التشابه بني القوانني واملناهج يف العلوم الطبيعية

واإلنسانية ،حيث سلك يف رؤيته الوضعية نهج الفيلسوف التجريبي
يف عرصه إيتيان كوندياك[[[ ومن هذا املنطلق سعى إىل تأسيس
عقائدي مج ّر ٍد عن ّ
يف
يئ بهدف إرساء دعائمِ
ٍّ
كل فك ٍر ماورا ٍّ
نظامٍ معر ٍّ

[[[ -جون بالميناتز ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله
فوالد وند،ص .87

[2]- E. B. de Condillac.
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مجتمعٍ مزده ٍر يسوده العدل ،لذلك ارتقى مبفهوم اإليديولوجيا
وأضفى إليه طاب ًعا إيجاب ًّيا من حيث األهداف التي يراد تحقيقها

يف رحابه؛ لذا ميكن القول أ ّن هذا املفهوم قد انبثق بوصفه وجه ًة

ح.
فكري ًة دنيوي ًة ال قدسي ًة لها ،وهذا األمر مشهو ٌد ّ
بكل وضو ٍ

توصل إىل النتيجة ذاتها ،حيث
كام أ ّن املفكر ديفيد ماكليالند[[[ ّ

قال« :الكونت دو ترايس أكّد عىل أنّ تسليط الضوء عىل العقائد
أسس منطقي ٍة يف منأًى عن التعاليم الدينية
ٍ
بالبحث والتحليل وفق

دعائم مجتم ٍع عادلٍ ومزدهرٍ ...ما
وامليتافيزيقية ،يعدّ ركيز ًة إلرساء
ِ
يب ومتعالٍ من حيث
يعني أنّ مفهوم اإليديولوجيا ي ّتسم بطابعٍ إيجا ٍّ
منشؤُه»[[[.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن أ ّول من تعامل مع هذا املصطلح بشكلٍ

سلبي بعد صياغته من قبل الكونت دو ترايس ،هو القائد الفرنيس
ٍّ
الشهري نابليون بونابرت ،حيث سخر من الذين دافعوا عنه ووصفهم

بأنّهم «إيديولوجيون»[[[ لكون اإليديولوجيا برأيه مج ّر َد وجهة نظ ٍر
فكري ٍة انتزاعي ٍة ال ارتباط لها بواقع السلطتني السياسية واالجتامعية؛
لذا فهو يقصد من هذا الوصف بيان النمط الفكري الذي تب ّناه

من أراد إبدال األسس السياسية الحقيقية التي تحيك عن املعنى
املعارص للسياسة بقضايا انتزاعي ٍة؛ ومنذ تلك اآلونة أصبح مصطلح
[1]- David Mc Lellan.

[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .20

[3]- Idéologues.
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انعكاسا لنظري ٍة مج ّرد ٍة ومحتمل ٍة ،بحيث ا ّدعى البعض
«إيديولوجيا»
ً
ٍ
أسس عقلي ٍة وعلمي ٍة ،وهدفهم من وراء ترويجه هو صياغة
أنّه ذو

اجتامعي مح ّد ٍد وتوجيه القرارات والنشاطات السياسية نحو
نظامٍ
ٍّ
ٍ
هدف معيَّ ٍ [[[.

بعد أن متكّن نابليون من بسط سلطته يف عامل السياسة تزام ًنا
مع ظهور طبق ٍة جديد ٍة من النبالء يف فرنسا ،ناهض النظام الحاكم

جهات العقلية التي ر ّوج لها الكونت دو
يف هذا البلد تلك التو ّ
جا استبداديًّا يسري بوتري ٍة تصاعدي ٍة؛
ترايس ،فهذا النظام كان يتب ّنى نه ً

وكل من يتب ّنى نهجه الفكري يف
لذلك ا ّدعى نابليون أ ّن دو ترايس ّ
األكادميية الوطنية الفرنسية يشكّلون تهدي ًدا جا ًّدا عىل حكومته،

ومم قيل يف وصف موقفه إزاء اإليديولوجيا« :الرؤى السياسية
ّ
جمهوري ،هي السبب [برأيه]
نظام
التح ّررية الداعية إىل إقرار
ٍ
ٍّ

كل املشاكل التي تعاين منها فرنسا ،لذلك وصف املفكّرين
يف ّ
الداعني إليها باإليديولوجيني»[[[.

جهات الدينية التي يتب ّناها نابليون ت ُ َع ّد من جملة
كام يبدو فالتو ّ

األسباب التي جعلته يستهني باألفكار اإليديولوجية التي طرحها

الكونت دو ترايس ،أل ّن إمرباطوريته كانت مدعوم ًة دين ًّيا من قبل
جهات الكنسية كام هو معلو ٌم كانت تتعارض بشكلٍ
الكنيسة ،والتو ّ

[[[ -رميوند بودون ،ايدئولوژي در منشأ معتقدات (باللغة الفارسية) [اإليديولوجيا يف نشأة
العقائد] ،ترجمه إىل الفارسية إيرج عيل آبادي ،ص .46

[[[ -يان ماكنزي وآخرون ،مقدمه اي بر ايدئولوژي هاي سيايس (باللغة الفارسية)[مدخل
لإليديولوجيات السياسية] ،ترجمه إىل الفارسية م .قائد ،ص .16
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ح مع الرؤى العقلية والنزعات الوضعية ،لذلك تب ّنى رؤي ًة سلبي ًة
رصي ٍ

بكل ما
تجاه اإليديولوجيا وكانت ر ّدة فعله إزاءها مناهض ًة وعدائي ًة ّ

ومم قاله املفكّر ماكليالند بهذا الخصوص:
للكلمة من مع ًنى؛
ّ
رسمي [من الكنيسة الكاثوليكية]
ديني
«النظام الحاكم حظي
ٍ
ٍ
بدعم ٍّ
تزام ًنا مع تكامل أركانه ،لذا مل يجد أسياده بدًّ ا من توجيه النقد

إىل اإليديولوجيني الليرباليني والجمهوريني (الذين ُوصفوا بأنّهم
إيديولوجيون)»[[[.

إذًا ،اإليديولوجيا منذ باكورة نشأتها كانت تستبطن مدلولني
متضا ّدين ،أحدهام علم العقائد بحسب رؤية الكونت دو ترايس،
واآلخر هو األفكار االنتزاعية واآلراء املستوحاة من واقع الحياة
االجتامعية وفق رؤية نابليون الذي اعترب اإليديولوجيا مج ّرد
ٍ
معتقدات زائف ٍة؛ لذلك قيل« :هذا التذبذب بني أحد املعاين الضمنية
اإليجابية أو السلبية ،هو امليزة البارزة لتأريخ اإليديولوجيا بأرسه».

[[[

* موقف كارل ماركس إزاء اإليديولوجيا

ٍ
مدلول
ً
شخص أضفى عىل اإليديولوجيا
كارل ماركس هو ثاين
ليوسع من نطاقه،
سلب ًّيا وخاض يف الرتاث الغامض لهذا املفهوم ّ
ففي الفرتة التي نسبت تأريخيًّا إىل فكره بلغ هذا املفهوم الذروة يف
ومم قيل يف
املباحث النظرية بعد أن احتدمت النقاشات حولهّ ،
علم بذلك املعنى اإليجايب الذي
هذا الصدد« :ماركس كان عىل ٍ
[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .20
[[[ -املصدر السابق.
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جح املعنى
وضعه الكونت دو ترايس لإليديولوجيا ،لك ّنه مع ذلك ر ّ
السلبي املوروث من نابليون؛ لذلك اتّخذ يف بادئ األمر موقفًا سلب ًّيا
مناهضً ا إزاءه وطرحه يف ما بعد ضمن رؤي ٍة انتقادي ٍة واسع ِة النطاق.
ماركس أطلق عىل اإليديولوجيا عنوان (الوعي الكاذب)،
والسبب الذي دعاه إىل ذلك يرضب بجذوره يف الظروف املادّية
انعكاسا
واالقتصادية التي كانت حاكم ًة آنذاك ،كام اعتربها
ً
للظروف واألوضاع االجتامعية ،ومن هذا املنطلق اعتربها حصيل ًة
اجتامعي ًة ال فردي ًة ،وذلك ألنّ التكامل الذي يطرأ عىل جميع أمناط
اإليديولوجيات إنّ ا يتبلور يف رحاب التكامل االجتامعي ،بينام
التكامل اإليديولوجي ُي َعدّ الخطوة األوىل الستحواذ التكامل املادّي
[[[
عىل مقاليد األمور يف حياة البرش».
[[[

الجدير بالذكر هنا أ ّن الرؤية التي تب ّناها كارل ماركس بهذا
(جربي)
حتمي
الخصوص  -كام قال ديفيد ماكليالند  -تتّسم بطابعٍ
ٍّ
ٍّ
إىل ح ٍّد كبريٍ وتُسفر يف نهاية املطاف عن تجريبي ٍة معكوس ٍة ،لك ّنه
ضمن كتابه «اإليديولوجيا األملانية» نقض هذا الكالم وأكّد عىل
أ ّن املعتقدات هي التي تُريس دعائم الحياة االجتامعية ،لذا فهي
ٍ
ليست مج ّر َد
انعكاس لها[[[.
الباحث جورج بوليتزر أشار إىل مسأل ٍة ظريف ٍة بهذا الخصوص،
[1]- La fausse conscience.

[[[ -موريس كورنفورت ،نظريه ي شناخت (باللغة الفارسية)[نظرية املعرفة] ،ترجمه إىل الفارسية
فرهاد نعامين ومنوتشهر سناجيان ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي» ،الطبعة الثالثة،
1979م ،ص .85 – 83
[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .42
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انعكاسا للظروف
حيث قال« :اإليديولوجيا إىل جانب كونها
ً
االقتصادية ،تُعترب أيضً ا مثر ًة لها ،إذ العالقة بينهام ليست يف غاية

ٌ
متبادل مع
البساطة ،فطاملا نالحظ أنّ اإليديولوجيات يكون لها دو ٌر

أسباب نشأتها وجذورها األوىل».

[[[

كارل ماركس أكّد يف كتابه «اإليديولوجيا األملانية» عىل أ ّن

انعكاسا مقلوبًا للظروف االجتامعية واملا ّدية ،وقد
اإليديولوجيا ت ُ َع ّد
ً
وضّ ح هذا االنعكاس ضمن مثا ٍل مشهو ٍد يف الحياة العملية أال وهو

الغرفة السوداء (املظلمة) التي تت ّم فيها طباعة الصور الفوتوغرافية،

فقال« :إنتاج األفكار والتص ّورات ومختلف الصور اإلدراكية يرتبط
رش بالنشاطات املادّية والتبادل
 قبل ّكل يش ٍء  -بشكلٍ وطي ٍد ومبا ٍ
التجاري بني الناس ،لذا فهو اللغة الحقيقية للحياة؛ وحينام نلمس يف
انعكاسا للعالقات الشخصية ،فهذا األمر عىل غرار
كل إيديولوجيا
ّ
ً

تتم فيها طباعة الصور
ما يحدث يف الغرفة السوداء (املظلمة) التي ّ
لكون هذه العالقات ناشئ ًة من املسرية التأريخية يف حياة البرش ،وهذا
األمر يشبه بالتحديد انعكاس األشياء يف شبكية عني اإلنسان ،فهذا
رش من الحياة املادّية».
االنعكاس يف الحقيقة
ناشئ بشكلٍ مبا ٍ
ٌ

[[[

كارل مارکس تط ّرق يف الحديث عن اإليديولوجيا إىل جهتها

السلبية وصيغتها التي تجعلها عرض ًة للنقد ،ومن هذا املنطلق
[[[ -جورج بولسرت ،أصول مقدمايت فلسفه (باللغة الفارسية)[ملبادئ األولية للفلسفة] ،ترجمه إىل
الفارسية جهانغري أفكاري ،إيران ،طهران ،منشورات «أمري كبري»1979 ،م ،ص .222
[[[ -رميون بودون ،إيدئولوژي در منشأ معتقدات (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا يف منشأة
العقائد] ،ترجمه إىل الفارسية إيرج عيل آبادي ،ص .32
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وصفها بالوعي الزائف ما يعني أ ّن هذا الزيف برأيه مالز ٌم لها ،حيث

قائل أ ّن اإليديولوجيا عبار ٌة
ات ّفق مع فريدريك أنغلز يف هذا الصعيد ً
بوعي ،لك ّن وعيه فيه
عن« :عملي ٍة فكري ٍة يتفاعل املفكّر يف رحابها
ٍ

خلل؛ فالقوى الدافعة التي تح ّركه يف الواقع تبقى غامض ًة عليه،
ٌ
[[[
أي انفعالٍ
إيديولوجي من األساس».
ولوال هذا الغموض ملا نشأ ّ
ٍّ

املفكّر رميون آرون ضمن تأييده املعنى السائد لإليديولوجيا،

أكّد عىل أ ّن مراد ماركس منها هو الوعي الزائف أو التص ّور الزائف

الذي ينشأ لدى إحدى الطبقات االجتامعية بالنسبة إىل وضعها

الخاص ووضع املجتمع بأرسه؛[[[ وأ ّما السبب الذي دعا ماركس
ّ
أل ّن يصفها بذلك فهو يعود إىل اعتقاده كونها مرتك ًزا للحفاظ
عىل مصالح الطبقة الربجوازية وضامن سلطتها عىل املجتمع،
فهذه الطبقة االجتامعية تسعى إىل تخدير سائر الطبقات والرشائح
االجتامعية يف أفكارها الطبقية عرب اللجوء إىل الفكر اإليديولوجي،

كام أ ّن الطبقة الحاكمة تعتمد عىل هذا النمط الفكري لتجعل الطبقة
الربوليتارية قابع ًة يف جحرها دون أن تعلم ما يدور حولها بحيث

ال تعي أوضاعها املزرية ،لذا ميكن اعتبار اإليديولوجيا كاألفيون

بالنسبة إىل هذه الطبقة االجتامعية لكونها واز ًعا البتعادها عن
تتحل به.
ّ
هويتها الحقيقية وسب ًبا لحرمانها من الوعي الذي يجب أن

[[[ -رميون بودون ،إيدئولوژي در منشأ معتقدات (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا يف منشأة
العقائد] ،ترجمه إىل الفارسية إيرج عيل آبادي ،ص .67

[[[ -رميون آرون ،مراحل أسايس أنديشه در جامعه شنايس (باللغة الفارسية)[مراحل الفكر
السوسيولوجي] ،ترجمه إىل الفارسية باقر برهام ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»،
الطبعة الثانية1993 ،م ،ص .213
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املفكّر غي روشيه سلك النهج ذاته الذي تب ّناه كارل ماركس

وع ّرف اإليديولوجيا باألسلوب املاركيس ذاته باعتبارها مرتك ًزا
للطبقة الحاكمة ،حيث قال يف هذا السياق« :اإليديولوجيا تعني

االعرتاف رسم ًّيا بسلطة الطبقة النافذة يف املجتمع ،أي أنّها تُبقي

عىل نفوذها وتصون مصالحها ،لذا فهي كاألفيون بالنسبة إىل سائر
الطبقات االجتامعية لكونها سب ًبا يف غربة اإلنسان عن ذاته ،كام
تضمحل إثرها الطاقات الثورية يف املجتمع وتتالىش بالكامل.
ّ
استنادًا إىل هذا التعريف ميكن اعتبار اإليديولوجيا رض ًبا من

الوعي الزائف الذي يهدف إىل إبقاء األوضاع عىل حالها والحفاظ
عىل مصالح الطبقة النافذة يف املجتمع».

[[[

ٍ
زائف
وعي
ماركس ضمن تأكيده عىل أ ّن اإليديولوجيا مج ّر ُد
ٍ

يضمن مصالح السلطة الحاكمة والطبقة االجتامعية النافذة ،اعترب

الفكر اإليديولوجي الحاكم فك َر الطبقة النافذة والسلطة الحاكمة؛
طبقي»،
«وعي
ويف مقابل هذا الوعي الزائف أشار إىل وجود
ٍ
ٍّ

[[[

قائل« :هو يعتقد يف الواقع أنّ
وقد وصف غي روشيه هذه الرؤية ً

يجسد نو ًعا من الصحوة عىل صعيد املصالح الطبقية
الوعي الطبقي ّ

ٍ
وثوري يراد منه
سيايس
موقف
لكل
ورضبًا من الوعي يُ َعدّ رضوريًّا ّ
ٍّ
ٍّ

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .87
[[[.La conscience de classe -
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القضاء عىل استحواذ الطبقة النافذة يف املجتمع».

[[[

كارل ماركس تص ّور أنّه وفق رؤيته هذه متكّن من تجريد

اإليديولوجيا من سمتها السلبية املتمثّلة بالوعي الزائف ،إال أ ّن

واقع الحال عىل خالف تص ّوره هذا ،إذ لو كانت املصالح الطبقية

ت ُسفر عن إنشاء إيديولوجيا ،ففي هذه الحالة سوف تعمل الطبقة

ٍ
زائف من منطلق
ووعي
الربوليتارية عىل إنشاء فك ٍر إيديولوجي
ٍ
كونها داعم ًة ملصالح الطبقة العاملة!
ال ّ
جهات الفكرية التي تتب ّناها الطبقة
شك يف أنّنا لو اعتربنا التو ّ

الحاكمة واز ًعا لضامن مصالحها وتسويغها بشكلٍ
رسمي ،فال
ٍّ
ٍ
عندئذ من اعتبار الوجهة الفكرية للطبقة العاملة واز ًعا أيضً ا
محيص

لضامن مصالحها وتسويغها بشكلٍ
رسمي؛ ومن هذا املنطلق أكّد
ٍّ

إيديولوجي ،وقد وضّ ح غي روشيه هذا
ماركس عىل أنّها ذاتُ طابعٍ
ٍّ
االستنتاج كام ييل« :هناك مسأل ٌة ها ّم ٌة قد يغفل الكثريون عنها بالنسبة

إىل التضا ّد البالغ بني اإليديولوجيا والوعي الطبقي ،وهي أنّ هذا

الوعي بحدّ ذاته ال يتبلور إال يف رحاب اإليديولوجيا ،أي إنّ الوعي
الحقيقي الذي هو يف مقابل الوعي الزائف ال يتولّد تلقائ ًّيا ومن عدم

وعي ،بل هو يف معظم األحيان مثر ٌة للتربير املمنهج الذي يطرح
ٍ

املبشين والدعاة
ّ
بالنسبة إىل الظروف السائدة يف املجتمع من قبل

إىل إحدى اإليديولوجيات الجديدة التي تتبلور عىل أساسها صور ٌة

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .87
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عم عليه واقع الحال وما كان موجودًا ح ّتى لحظة الرتويج
مختلف ٌة ّ

لهذه اإليديولوجيا؛ وهذا األمر ُي َعدّ بحدّ ذاته نو ًعا من (اإليديولوجيا

املضادّة) قبال اإليديولوجيا الحاكمة».

[[[

سبب يف غربة
استنا ًدا إىل ما ذُكر ميكن اعتبار اإليديولوجيا بأنّها
ٌ

النفس اإلنسانية عن هويتها الحقيقية ،لذا نالحظ رميون آرون حينام

انتقدها بوصفها وعيًا زائفًا ،استنتج ما ييل :هناك إشكاالن أساسيان

فكري إىل إحدى الطبقات
ج ٍه
ٍّ
يُطرحان عىل القول بأ ّن انتساب تو ّ
مؤش عىل زيفه نظ ًرا ً لكون الطبقية بح ّد ذاتها تع ّد سببًا
االجتامعية ّ ٌ

أي حقيق ٍة يف
لزيف الوعي ،األ ّول هو رضورة اإلذعان بعدم وجود ّ
الحياة ومن ث ّم ال ميكن لإلنسان معرفة الحقائق ج ّراء انعدامها من

أي
األساس ،إذ إ ّن جميع أمناط الوعي زائف ٌة وال ميكن القول بوجود ّ
ٍ
محايد وغريِ منحا ٍز إىل فئ ٍة معيَّن ٍة أو رشيح ٍة اجتامعي ٍة مح ّدد ٍة،
وعي
ٍ

ما يعني أ ّن الوعي مهام تن ّوع يبقى زائفًا وال حقيقة له .هذا األسلوب
خ الرؤية النسبوية .وأ ّما
يف التفكري يُسفر عن وقوع من يتب ّناه يف ف ّ

اإلشكال الثاين فهو وجوب اإلذعان بعدم قدرة اإلنسان عن انتشال

نفسه من مصيدة الوعي الزائف ،أل ّن املصالح الطبقية مالزم ٌة لحياته
بحيث ال ميكنه التح ّرر منها مطلقًا[[[.

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .87

[[[ -رميون آرون ،مراحل اسايس انديشه در جامعه شنايس (باللغة الفارسية)[مراحل الفكر
السوسيولوجي] ،ترجمه إىل الفارسية باقر برهام ،ص .214
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* نقد رؤية ماركس بالنسبة إىل اإليديولوجيا

كارل ماركس تب ّنى ر ًؤى متع ّدد ًة ومتناقض ًة إزاء اإليديولوجيا
ٍ
تعريف ذكره لها ضمن كتابه «اإليديولوجيا
وتعريفها ،فأ ّول
األملانية» يتّسم بسذاج ٍة بحيث ال يتناسب بتاتًا مع أسس البحث

العلمي القويم ،ويف هذا السياق قال ديفيد ماكليالند أ ّن ماركس

مل يبتدع عبارة «الوعي الزائف» يف وصف اإليديولوجيا ،بل هذه
العبارة ذُكرت أ ّول م ّر ٍة من قبل فريدريك إنغلز؛ لذلك أكّد عىل أ ّن

تعريفه مرتك ٌز بشكلٍ
أسايس عىل ما د ّونه يف كتاب «اإليديولوجيا
ٍّ
األملانية» ،حيث نجد يف هذا الكتاب أكرث التفاصيل التي ذكرها
يف مسريته الفكرية بخصوص اإليديولوجيا ،وتجدر اإلشارة هنا
إىل أنّه د ّونه يف ٍ
عهد مل يبلغ فيه مستوى النضوج الفكري بعد كام

مل يتمكّن أيضً ا من نرشه .وأضاف ماكليالند أ ّن ماركس ألّف هذا
الكتاب حينام كان منهمكًا يف صياغة منظومته العقائدية التي مل

واضح املعامل
تحليل
ً
تكن متكامل ًة آنذاك ،لذلك ال نلمس فيه
َ
ٍ
بحت[[[.
يل
بالنسبة للمجتمع الرأساميل ،بل يتّسم بطابعٍ جد ٍّ
مم قاله ماكليالند أ ّن ماركس مل يتق ّيد الرؤية ذاتها
ّ
نستشف ّ
بالنسبة إىل تعريف اإليديولوجيا طوال مسريته الفكرية ،والطريف

أ ّن املفكّر املاركيس الشهري جورج غورفيتش استنتج من آثار

ماركس ثالثة عرش مع ًنى متباي ًنا بهذا الخصوص بحيث ال ميكن

[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .47 – 46
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الجمع بينها مطلقًا؛[[[ لكن نستنتج من جملة آرائه يف نهاية املطاف

أ ّن وجهة النظر األوىل التي تب ّناها إزاء اإليديولوجيا والتي صاغها

نقدي ،هي األرجح عىل غريها ،ما
سلبي وطرحها يف إطا ٍر
بطابعٍ
ٍّ
ٍّ
يعني أ ّن الفضل يف ذيوع صيته لدى تعريف اإليديولوجيا يرجع
إىل هذه الرؤية السلبية إزاءها والتي ات ّسمت بوجه ٍة نقدي ٍة؛ وتجدر

عوامل سياسي ٍة واجتامعي ٍة
َ
اإلشارة هنا إىل أنّه سلك هذا النهج إثر
خاص ٍة تزامنت مع صقل أفكاره يف تلك اآلونة ،وبيان تفاصيل هذا
ّ

األمر يتطلّب بحثًا مسه ًبا ال مجال لطرحه هنا.

هذا التأثري يف الحقيقة ترك انطبا ًعا عىل املسرية التأريخية

ملصطلح «إيديولوجيا» ،وهو أم ٌر واق ٌع ال ميكن التغايض عنه
مطلقًا ،لذلك قال املفكّر تومسون« :ماركس كان له دو ٌر فريدٌ عىل

صعيد مفهوم اإليديولوجيا ،ودوره هذا يتمثّل يف أنّه ورث مفهومه

سيايس،
ج
السلبي من نابليون ،لك ّنه أقحمه يف إطا ٍر
نظري وبرنام ٍ
ٍّ
ٍّ

ثم ساهم يف
متأثّ ًرا إىل أقىص حدٍّ مببادئ الحركة التنويرية ومن ّ

إجراء تغيريٍ شاملٍ عليه.

كتابات ماركس تُ َعدّ مستندَ ا ارتكازيًّا عىل هذا الصعيد ،إذ حظي

مفهوم اإليديولوجيا مبكان ٍة جديد ٍة باعتباره وسيل ًة نقدي ًة وجز ًءا ال
ينفكّ عن املنظومات الفكرية الجديدة»[[[.

[[[ -جورج غورفيتش ،مطالعايت درباره طبقات اجتامعي (باللغة الفارسية)[دراسات حول
الطبقات االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية باقر برهام ،ص .58
[[[ -جون يب .تومسون ،إيدئولوژي و فرهنگ مدرن (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا والثقافة
الحديثة] ،ترجمه إىل الفارسية مسعود أوحدي ،ص .41
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تجدر اإلشارة هنا إىل وجود تناغمٍ بني رأي نابليون بونابرت رأي

كارل ماركس يف مجال نقدهام للرؤية الفلسفية التي كانت سائد ًة
ٍ
واحد منهام ،فكام أ ّن األ ّول اعترب املدرسة الفلسفية
كل
يف عرص ّ

الوضعية سب ًبا يف بؤس املجتمع ووصف أتباعها باإليديولوجيني،

كذا هو الحال بالنسبة إىل الثاين الذي انتقد الرؤى الفلسفية
املطروحة يف عرصه وما ذهب إليه الهيغليون الجدد (الشباب)؛

لذلك وافق نظريه فريدريك إنغلز وحاول متييز هذه األفكار
االنتزاعية والفلسفية عرب وصفها بـ «اإليديولوجيا األملانية» ،ومن
هذا املنطلق أكّد عىل أ ّن الرؤى الفكرية التي تب ّناها هؤالء يف

عامل أساس ًّيا يف تخلّف
ً
تلك الظروف السياسية واالجتامعية تُ َع ّد

كل من ماركس وإنغلز إزاء
املجتمع« .النقد املطروح من قبل ٍّ

الرؤى التي تب ّناها الهيغليون الجدد ،يرتكز عىل تصوير النظريات

واآلراء الفلسفية التي فرضت نفسها يف املجتمع آنذاك بكونها

عدمية الفائدة»[[[.

املفكّر رميون بودون هو اآلخر ن ّوه عىل هذا التناغم واالرتباط

الوطيد بني هاتني الوجهتني ،والجدير بالذكر هنا أ ّن ماركس بنفسه
عزا السبب يف تأليف كتاب «اإليديولوجيا األملانية» إىل اعرتاضه

عىل األفكار واملعتقدات اإليديولوجية التي كانت شائع ًة يف
الفلسفة األملانية آنذاك ،لذا فهو ضمن تعاريفه املتن ّوعة واملتباينة
التي ذكرها لإليديولوجيا ارتكز بشكلٍ
عوامل سياسي ٍة،
َ
أسايس عىل
ٍّ

[[[ -جون يب .تومسون ،إيدئولوژي و فرهنگ مدرن (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا والثقافة
الحديثة] ،ترجمه إىل الفارسية مسعود أوحدي ،ص .41
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ٍ
تأليف له والذي يُعترب
ح ضمن أ ّول
تجل هذا األمر ّ
وقد ّ
بكل وضو ٍ
املنشأ األسايس ملواقفه السلبية إزاء هذا املفهوم .لذلك نالحظ أ ّن

مواقف متباين ًة
أتباعه واملدافعني عن نهجه الفكري قد تب ّن ْوا أيضً ا
َ
إزاءه .ويف هذا السياق أكّد ديفيد ماكليالند عىل أ ّن ماركس حينام

كتاب له ،شهدت منظومته
سلّط الضوء عىل اإليديولوجيا يف أ ّول
ٍ
الفكرية ثالثة تح ّو ٍ
الت أساسي ٍة بالنسبة إىل مفهومها ،وذلك كام ييل:

 - 1التح ّول األ ّول :طرأ يف العهد الثاين من الفكر املاركيس

العاملي والذي ابتدأ من عام 1889م وانتهى يف عام 1914م ،وضمن

هذه املرحلة ارتكزت رؤيته عىل اعتبار أ ّن اإليديولوجيا ترادف

الوعي الزائف بالكامل.

 - 2التح ّول الثاين :طرأ يف مواجهة نظرية لينني ،حيث ت ّم تنزيه

اإليديولوجيا من سامتها السلبية بحيث اعترب الفكر املاركيس بح ّد

جا.
ذاته مؤدلَ ً

 - 3التح ّول الثالث :طرأ بعد هزمية الحركة املاركسية ،ويف تلك

اآلونة سادت رؤي ٌة فحواها أ ّن اإليديولوجيا عبار ٌة عن مركز قدر ٍة

مستقل ومؤث ّ ٍر يف املجتمع ،وبالتايل حظيت باهتاممٍ أكرب من قبل
ٍّ
املاركسيني الغربيني من أمثال غراميش وألتوسري[[[.

الجدير بالذكر هنا أ ّن تومسون عارض هذا املوقف لكونه ين ّم
عن قرص نظرٍ ،ومن ث ّم اعتربه نقضً ا للموضوع من أساسه؛ لذلك
[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .46 – 45

الفصل الثالث :العالمات الفارقة لمفهوم اإليديولوجيا

نالحظ أ ّن مفهوم اإليديولوجيا مل يشهد استقرا ًرا طوال مسريته

التأريخية لدرجة أ ّن الكثري من املفكّرين الغربيني كانوا يرتفّعون عن

ري أخرى
وصف منظوماتهم الفكرية به لدرجة أنّهم لجأوا إىل تعاب َ
يف هذا الصعيد ،فهذا املفهوم خالل تلك الحقبة من تأريخ الفكر
أي يش ٍء آخ َر بعد أن نشأ
البرشي كان
انعكاسا للفكر املاركيس قبل ّ
ً

وترعرع يف أحضان أتباع هذا التيار .ومن جملة املفكّرين الغربيني
الذين ترفّعوا عن استخدامه لهذا السبب ماكس فيرب وفيلفريدو

ومم قاله رميون بودون يف هذا املضامر:
باريتو وإميل دوركهايم؛ ّ

«علامء االجتامع التقليديون يف أواخر القرن التاسع عرش كانوا
يرتفّعون عن استخدام مصطلح (إيديولوجيا) ومبن فيهم ماكس فيرب

ولربا يعود السبب يف ذلك إىل ارتباطه الوثيق
وباريتو ودوركهايم،
ّ
بالفكر املاركيس ،وهؤالء كانوا ينأ ْون بأنفسهم عن هذا الفكر»[[[.

باريتو هو الوحيد الذي كان متعلّقًا بالفكر املاركيس من بني هؤالء

الثالثة ،لك ّنه استخدم كلمة (مشتقات) بدلً عن كلمة (إيديولوجيا)،

كام أ ّن سورل استخدم كلمة (أسطورة) بدلً عنها؛ ولكن هناك

غموض حول مقصوديهام من هاتني الكلمتني بحيث ال تتّضح
ٌ
الصورة دون اإلمعان بدقّ ٍة يف املوضوع؛ لذلك قال جون بالميناتز:

«ما وصفه ماركس وأتباعه بأنّه (إيديولوجيا) ،أطلق عليه باريتو
عنوان (مشتقات) وسورل أسامه (أسطورة)؛ واملشتقات واألسطورة
هنا عبار ٌة عن سلسل ٍة من املعتقدات تُس َّوغ عىل أساسها سلوكات
[[[ -رميون بودون ،إيدئولوژي در منشأ معتقدات (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا يف منشأة
العقائد] ،ترجمه إىل الفارسية إيرج عيل آبادي ،ص .35 – 34
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مختلف الرشائح االجتامعية وتعمل عىل توجيهها نحو وجه ٍة مع َّين ٍة
بنح ٍو ما ،وهذه السلوكات باعتقاد باريتو منبثق ٌة من (الغرائز) التي

تنطبق عىل ما يصفه بـ (البقايا) ،وأ ّما سورل فهو يعتقد بأنّ السلوكات
دوافع باطني ٍة»[[[.
الطبقية تنشأ من
َ
فيلفريدو باريتو أكّد عىل أ ّن اإلنسان لو أراد إقناع نفسه وغريه

 من منطلق كون هذا اإلقناع من امليزات األساسية لإليديولوجياٍ
ربرها
ماس ٍة إىل
 فهو بحاج ٍة ّنظريات تثبت صوابيّة معتقداته وت ّ

بالدليل ،لك ّنه مل يصف هذه النظريات بكونها إيديولوجيا ،بل
اعتربها (مشتق ٍ
ّات)؛ وهناك مسأل ٌة جدير ٌة باالهتامم حول وجهة نظره
ٍ
إحساس يف جميع أمناط اإليديولوجيات
فحواها أنّنا نلمس وجود

انعكاسا عقالنيًّا للمشاعر التي تراود
(املشتقّات) لكونه يعتربها
ً
النفس اإلنسانية.

[[[ -جون بالميناتز ،إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله
فوالد وند ،ص .14

الفصل الرابع
نظرية نهاية اإليديولوجيا

الفصل الرابع

نظرية نهاية اإليديولوجيا

جا مناهضً ا
أصحاب نظرية نهاية عرص اإليديولوجيا تب ّن ْوا نه ً
رصون عىل
ورؤي ًة سلبي ًة إزاء مصطلح اإليديولوجيا ،حيث كانوا ي ّ
تجل يف عامل السياسة
أ ّن عهد هذا النهج الفكري الشمويل الذي ّ
ول دون عود ٍة ،وال ّ
شك يف أنّه ال
تحت عنوان (إيديولوجيا) قد ّ
ميكن اعتبار وجهة نظرهم هذه مج ّر َد تعاملٍ
ولفظي مع
سطحي
ٍّ
ٍّ
املوضوع ،إذ ال ب ّد من وجود مس ّو ٍغ دعاهم إىل نبذ الفكر الشمويل
ٍ
ظروف مثالي ٍة وتوجيه األوضاع الراهنة.
الذي له القابلية عىل إيجاد
ٍ
ظروف سياسي ٍة
أكّد أتباع هذه الوجهة الفكرية عىل وجود
خاص ٍة أسفرت عن ظهور اإليديولوجيا يف تلك اآلونة
واجتامعي ٍة
ّ
تغي
بشكلٍ يتناسب مع األوضاع التي كانت سائد ًة آنذاك ،لذا فور ّ
هذه الظروف واملقتضيات الزمكانية مل تبق هناك حاج ٌة إليها ،حيث
يل.
مل ي ُعد لها ّ
أي دو ٍر عم ٍّ

دانييل بيل مؤلّف كتاب «نهاية اإليديولوجيا» هو أحد املفكّرين
الذين كان لهم دو ٌر مشهو ٌد يف طرح نظرية نهاية عرص اإليديولوجيا،
كذلك سيمور مارتن ليبست مؤلّف كتاب «اإلنسان السيايس»،
وإدوارد شيلز مؤلّف كتاب اإليديولوجيا والحضارة والفلسفة
السياسية التنويرية ،ورميون آرون مؤلّف كتاب «أفيون املثقّفني»[[[.

[[[ -يان ماكنزي وآخرون ،مقدمه اي بر إيدئولوژي هاي سيايس (باللغة الفارسية)[مدخل
لإليديولوجيات السياسية] ،ترجمه إىل الفارسية م .قائد ،ص .23 – 22

الفصل الرابع :نظرية نهاية اإليديولوجيا

مؤيّدو نظرية نهاية اإليديولوجيا مل ينفكّوا عن التأكيد عىل نهاية
كل تلك القيم ووجهات النظر
عهد اإليديولوجيا عىل الرغم من ّ
املطروحة يف رحابها ،وإدوارد شيلز يُعترب أ ّول من ذكر عبارة «نهاية
اإليديولوجيا» ضمن محارض ٍة ألقاها يف أحد املؤمترات التي
عقدت عام 1955م ،إال أ ّن رميون آرون هو أ ّول من أشار إىل هذا
املوضوع بعد الحرب العاملية الثانية ضمن كتابه «أفيون املثقّفني»
حيث طرح النظرية م ّر ًة أخرى ،ففي عام 1955م وصفها بعبارة «نهاية
التأريخ» حيث استنتج هذا املضمون من الدراسات والبحوث التي
أجراها طوال مسريته الفكرية.
ديفيد ماكليالند اعترب سيمور مارتن ليبست من جملة املفكّرين

الذين كانت لهم اليد الطوىل يف هذا املضامر ،ومن جملة

أطروحاته يف هذا الصعيد أنّه د ّون أحد فصول كتابه تحت عنوان

قائل« :بعد
«نهاية اإليديولوجيا» ،وقد وصف ماكليالند رؤيته هذه ً

ٌ
حلول للمعضالت األساسية التي اعرتضت طريق الثورة
أن ُوضعت
ٌ
جدل
الصناعية ،سوف يتواصل الجدل الطبقي الدميقراطي ،لك ّنه

رصح سيمور مارتن ليبست بنفسه
بعيدٌ عن اإليديولوجيا» [[[.كام ّ

بهذا املوضوع حينام قال« :الدميقراطية يف العامل الغريب متثّل
مجتمعها من الناحية العملية ،وأ ّما القوى اإليديولوجية من معيار
ٍ
مرتبط باملايض»[[[.
أكرب فهي تحيك عن أم ٍر
[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .94

[[[ -يان ماكنزي وآخرون ،مقدمه اي بر إيدئولوژي هاي سيايس (باللغة الفارسية)[مدخل
لإليديولوجيات السياسية] ،ترجمه إىل الفارسية م .قائد ،ص .23
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إذًا ،يتّضح لنا من جملة ما ذُكر أ ّن ليبست عزا الحكمة من وجود
اإليديولوجيا يف األنظمة الغربية إىل أنّها كانت مرتك ًزا لحلحلة
املشاكل التي شهدتها املجتمعات الغربية ومنطلقًا لإلجابة عن
األسئلة الجا ّدة التي طُرحت بعد الثورة الصناعية والتي تزامنت مع
أفول الدين من املجتمع وتزعزع أركانه وتجريده عن مرشوعيته؛
لذلك ات ُّخذت كمنطلقٍ إلرساء دعائم مرشوعي ٍة جديد ٍة يف األنظمة
بديل ضمن منظوم ٍة فكري ٍة وعقائدي ٍة جديد ٍة تتناغم
ً
الغربية بوصفها
مع الظروف واألوضاع االجتامعية الجديدة ،ويف هذا السياق
أكّد تومسون عىل أنّها ميز ٌة فارق ٌة للمجتمعات الحديثة بحيث ال
يتّضح مفهومها الحقيقي إال يف رحابها؛ وهنا يُطرح السؤال التايل:
هل إ ّن املجتمعات الحديثة ضمن ن ْهلها املتواصل من الحداثة
استطاعت تحرير نفسها من األزمات الحا ّدة التي طرأت عىل
مسألة (املرشوعية) يف عهد الثورة الصناعية؟ الجدير بالذكر هنا
أ ّن إجابتنا عن هذا السؤال تتناسق مع ما يتب ّناه أصحاب نظرية نهاية
اإليديولوجيا ،وهو ما سنتط ّرق إىل تفصيله.
* دانييل بيل ونظرية نهاية اإليديولوجيا

دانييل بيل هو أشهر منظِّ ٍر تط ّرق إىل نظرية نهاية اإليديولوجيا،
واملسائل التي ذكرها بهذا الخصوص تفوق ما ذكره سواه من منظِّرين
آخرين من حيث الك ّمية والتفصيل مع الحفاظ عىل ذات املضمون،
لذا اقرتنت هذه النظرية باسمه إىل ح ٍّد كبريٍ بحيث نُسبت إليه.

يرى هذا املفكّر الغريب أ ّن اإليديولوجيا كانت يف فرت ٍة من
الزمن مضام ًرا إلجراءات عملي ٍة لك ّنها اليوم  -يف عهده  -دخلت

الفصل الرابع :نظرية نهاية اإليديولوجيا

«تعامل آخ ُر مع
ٌ
يف نفقٍ مظلمٍ  ،وضمن مقال ٍة د ّونها تحت عنوان
نهاية اإليديولوجيا» أعرب عن أسفه لكونها باتت عنوانًا يتّصف
فكري يرغب اإلنسان يف االنضواء تحت مظلّته ،وهذا
ج
به ّ
كل نه ٍ
ٍّ

هو السبب الذي أ ّدى إىل تجريدها عن مضمونها التأريخي بحيث
ٍ
جديد[[[.
حا مضمحلًّ بحيث ال ميكن إحياؤه من
أصبحت مصطل ً
الباحث مايكل راش وضّ ح وجهة نظر دانييل بيل بخصوص

قائل« :بعد عرشين عا ًما من نرش كتاب «نهاية
نهاية اإليديولوجيا ً
مبلحق ومقدّ م ٍة مسهب ٍة تتناغم
اإليديولوجيا» ،نُرش م ّر ًة أخرى ُمرفقًا
ٍ
مع الرؤية املاركسية القائلة بأنّ اإليديولوجيا ليست سوى الوعي

الزائف؛ والحقيقة أنّ ما ذكره دانييل بيل يف عام 1960م والذي أعلن
عنه م ّر ًة أخرى يف عام 1988م ،هو انتهاء عهد جميع اإليديولوجيات
املفيدة»[[[.

الجدير بالذكر هنا أ ّن دانييل بيل وضّ ح وجهة نظره إزاء

اإليديولوجيا كام ييل« :الحركات االجتامعية هي املوضوع

املحوري يف اإليديولوجيا ،وهذه الحركات تسعى بطبيعة الحال
ٍ
معتقدات [مع ّين ٍة] ،وهنا حينام
إىل تحشيد الناس بهدف العمل وفق

متتزج القضايا السياسية مع الحامس الشعبي ،فاإليديولوجيا بدورها
تعمل عىل توفري سلسل ٍة من األصول األخالقية التي ميكن االعتامد
[[[ -يان ماكنزي وآخرون ،مقدمه اي بر إيدئولوژي هاي سيايس (باللغة الفارسية)[مدخل
لإليديولوجيات السياسية] ،ترجمه إىل الفارسية م .قائد،ص .24

[[[ -مايكل روش ،جامعه و سياست (باللغة الفارسية)[املجتمع والسياسة] ،ترجمه إىل الفارسية
منوتشهر صبوري ،إيران ،طهران ،منشورات «سمت»1998 ،م ،ص .209
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عليها لتربير تلك األهداف التي ال بدّ من تحقيقها اعتامدًا عىل
وسائل غريِ أخالقي ٍة.
َ
التع ّنت الذي طغى عىل املنضوين تحت مظلّة الحركات املشار

إليها أسفر عن اضمحالل اإليديولوجيا وحرمان منارصيها منها ،أو

ّ
تتول زمام السلطة فهي تُح ّول اإليديولوجيا
لـم
أنّ هذه الحركات ّ
[[[
إىل ق ّو ٍة قاهر ٍة يعتمد عليها الحكّام للحفاظ عىل دوام سلطتهم».
اإلشكال الذي ذكره دانييل بيل بخصوص الخلفية التأريخية

ٌ
إشكال وجيهٌ ،أل ّن هذا املصطلح بعد
لإليديولوجيا هو يف الواقع
ين
أن اقتُطع من منشئه التأريخي أُيسء فهمه بحيث اكتسب معا َ

ومداليل أخرى تتناسب مع مختلف الظروف االجتامعية والسياسية.
َ
* نقد نظرية نهاية اإليديولوجيا

ذُكر الكثري من النقد الجا ّد حول مسألة نهاية عرص اإليديولوجيا،

جانب منه عىل نحو اإلجامل:
ويف ما ييل نشري إىل
ٍ

أ ّوالً :نظرية نهاية اإليديولوجيا تُ َع ّد بح ّد ذاتها مبثابة إيديولوجيا

فرضت نفسها يف األوساط الفكرية ،لذا ميكن اعتبار الرأي القائل
بنهايتها منطلقًا إلعالن إيديولوجيا جديد ٍة ،ومن ث ّم ال ميكن القول

أ ّن هذه النظرية قد أثبتت موت اإليديولوجيا بالكامل واضمحالل

األنظمة القامئة عىل أساسها نظ ًرا النتهاء عرص الفكر اإليديولوجي؛
فكري معيَّ ٍ يراد منه تنظيم
فهذه النظرية يف الواقع منبثق ٌة من نظامٍ
ٍّ

[[[ -مايكل روش ،جامعه و سياست (باللغة الفارسية)[املجتمع والسياسة] ،ترجمه إىل الفارسية
منوتشهر صبوري ،إيران ،طهران ،منشورات «سمت»1998 ،م ،ص .209
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شؤون املجتمع وتوجيهه نحو وجه ٍة فكري ٍة مع َّين ٍة قامئ ٍة عىل قيمٍ
يل يتناغم
وقواع َد مح َّدد ٍة ،حيث يروم دعات ُها إرساء دعائم مجتمعٍ مثا ٍّ
مع متب ّنياتهم الفكرية والهواجس التي تراود أذهانهم ،وهذا املجتمع

بطبيعة الحال يجب وأن يتواكب مع الظروف الراهنة ويتامىش مع
ما يقتضيه املستقبل.

رضب من اإليديولوجيا
إذًا ،النظرية املذكورة هي يف الحقيقة
ٌ

لكونها تستبطن الخصائص ذاتها التي تتّسم بها اإليديولوجيا.

املنظِّرون الذين تب ّن ْوا فكرة نهاية اإليديولوجيا ،استندوا يف
أطروحتهم هذه إىل مجموع ٍة من املبادئ والقيم الثابتة التي

ميكن اعتبارها مبادئَ متوارثةً ،إذ ميكن عىل أساسها تفنيد الرأي
القائل بكون اإليديولوجيا دعام ًة أساسي ًة يف القضايا السياسية،

ومثر ُة بحوثهم التي د ّونوها يف هذا املضامر هي أ ّن فكرة نهاية
اإليديولوجيا تُعترب صيغ ًة أخرى للفكر املؤدلَج ضمن الظروف

الراهنة والذي يراد منه الربهنة عىل مرشوعية انغامس املفكّرين يف
منط الحياة األمريكية.

مم ذُكر أعاله أ ّن هذه النظرية أسفرت عن والدة فك ٍر
ّ
نستشف ّ
ٍ
جديد يتناغم مع الظروف املعارصة ،حيث نشأت يف
إيديولوجي
ٍّ

كنف املجتمع األمرييك ،وعىل الرغم من أ ّن دانييل بيل كان يتوقّع

انتهاء عرص اإليديولوجيا ،لك ّن هذا ال يعني توقّعه انتهاء عرص الفكر

ي السياسة
والقيم واملثُل بصفتها عنارص وقابليات مؤث ّرة يف مضام َر ِ

واملجتمع؛ واملفكّر أولف هيميلسرتاند سلّط الضوء يف هذا السياق
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عىل اإليديولوجيا وتط ّرق إىل الحديث عن النظرية القائلة بنهايتها
خاص ٍة ،حيث أكّد عىل أ ّن هذه النظرية ال
يف رحاب وجهة نظ ٍر
ّ

تعني موت اإليديولوجيا بالكامل وزوالها من الوجود ،بل يراد منها
عدم فاعليتها عىل الصعيد السيايس ،أي إنّها مل ت َعد تلك الركيزة
األساسية التي كانت معتمد ًة يف النشاطات السياسية[[[.

مع ذلك فالقول بكون اإليديولوجيا مل تعد املرتكز األسايس

للنشاطات السياسية بنا ًء عىل تفسري نظرية نهاية عرص اإليديولوجيا

وفق هذا املنظار ،ال ميكن اعتباره تربي ًرا صائبًا لهذه النظرية نظ ًرا
رش
الرتكاز النشاط السيايس عىل األسس اإليديولوجية بشكلٍ مبا ٍ

سيايس عاد ًة ما يكون منبثقًا
كل تضا ٍّد
أو غري مبارشٍ ،ناهيك عن أ ّن ّ
ٍّ

من دواف َع إيديولوجية ،أل ّن الفكر اإليديولوجي يُعترب البنية األساسية
ٍ
ٍ
اختالف يطرأ يف
كل
سيايس واملرجع املعتمد لحلحلة ّ
سلوك
لكل
ّ
ٍّ
هذا املضامر؛ لذا ال محيص منه مطلقًا.

أضف إىل ذلك ،فهذا النمط الفكري يتمحور حول نطاقٍ

ٍ
خاص للفكر املؤدلج،
تعريف
إيديولوجي معيَّ ٍ ويقوم عىل
ٍّ
ٍّ
وضمن هذا املضامر ميكن اعتبار مفهوم اإليديولوجيا قد بلغ
نهاية عهده ،لذا ميكن وصف التعريف الذي ذكره املنظّرون الذين

ٍ
سيايس ال
تعريف
يعتقدون بانتهاء عهد هذا املفهوم ،بأنّه مج ّرد
ٍّ
توصلوا إىل نتيج ٍة فحواها أفول الفكر املاركيس الذي ر ّوج
غري؛ إذ ّ

تص ّو ًرا مثاليًّا وطوباويًّا لعامل السياسة وساق البرشية نحو املجهول،

[[[ -مايكل روش ،جامعه و سياست (باللغة الفارسية)[املجتمع والسياسة] ،ترجمه إىل الفارسية
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وبالتايل ميكن القول أ ّن هؤالء قصدوا من نظرية نهاية عرص
اإليديولوجيا زوال أحد أنواع الفلسفة السياسية ،وهذا النوع يف

الحقيقة كان يص ّور املستقبل واملجتمع املثاليني يف حياة البرشية؛

إال أنّه مل يثبت نجاعته برأيهم.

إذًا ،ال ينبغي لنا االنبهار بعنوان نهاية اإليديولوجيا الذي أثار

مم
ريا يف األوساط الفكرية ،بل علينا التزام جانب الحذر ّ
صخ ًبا كب ً
يُطرح عىل أساسه يك ال نُخدع مبدلوله الظاهري والسطحي وال
نجعله معيا ًرا لنهجنا الفكري ،حيث أكّد أحد املفكّرين عىل هذا

مم كان يعتقد به بيل،
قائلّ :
األمر ً
«كل هذه األمور عبار ٌة عن تحذي ٍر ّ

خاص من اإليديولوجيا ،فهذا املفكّر كان
مفهوم
وهو انتهاء عرص
ٍ
ٍّ
يعترب اإليديولوجيا مج ّرد وسيل ٍة توصف عىل أساسها األفكار ،وأراد

مم ذكر هو اإليديولوجيا بطابعها املاركيس
أن يخربنا بأنّ مقصوده ّ

التقليدي»[[[.

الحقيقة أ ّن نظرية نهاية اإليديولوجيا تستعرض بح ّد ذاتها نو ًعا

من الفكر السيايس الذي وصفه املفكّر روبرت هوبر بأنّه يحيك عن
سيايس وإيديولوجيا إصالحيَّ ْي.
فك ٍر
ٍّ

املسألة األخرى الجديرة بالذكر بخصوص نقد نظرية نهاية

اإليديولوجيا ،هي توجيه األنظار نحو نشأة هذا النمط الفكري
والظروف السياسية والفكرية التي تبلور يف رحابه ،والواقع أ ّن

[[[ -يان ماكنزي وآخرون ،مقدمه اي بر إيدئولوژي هاي سيايس (باللغة الفارسية)[مدخل
لإليديولوجيات السياسية] ،ترجمه إىل الفارسية م .قائد ،ص .25 – 24
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اإليديولوجيا حينام فرضت نفسها عىل أرض الواقع بشكلٍ

استبدادي ،أثارت حفيظة الطبقة املثقّفة واألوساط الفكرية اليمينية
ٍّ

وح ّرضتهم عىل االنتفاض بوجه أتباع الفكر املؤدلج ،كام تعاضدت
مع االستبداد السلطوي لتتبلور يف رحاب األنظمة السياسية الشيوعية

والفاشية والنازية ،ويف نهاية املطاف مل يكن مصريها سوى

االنغامس يف غياهب الغموض والضالل لتتس ّبب بعد ذلك بظهور
ج ٍ
هات سلبي ٍة إزاءها ،األمر الذي متخّض عنه طرح نظرية نهاية
تو ّ
اإليديولوجيا؛ ويف هذا السياق أكّد املفكّر ديفيد ماكليالند عىل أ ّن

الخاصة التي عارصها
تناغم مع الظروف
هذه النظرية قد طرحت
ّ
ً

املنظّرون الذين تب ّنوها ،وبالتايل فالسعي إىل تهميشها بالكامل من
ٍ
ٍ
وتعليالت مع ّينةً ،حيث
فرضيات
املجتمعات الغربية يستبطن بذاته

عم ييل[ :إحداهام]
قال« :أبرز فرضي َت ْي يف هذا املضامر عبار ٌة ّ

االرتباط الذي كان موجودًا يف تلك اآلونة بني اإليديولوجيا والسلطة
االستبدادية برأي عد ٍد من املن ّظرين السياسيني البارزين الذين
ذاع صيتهم بعد الحرب العاملية الثانية ،واألخرى مساعي علامء

االجتامع ضمن مقارنتهم بني اإليديولوجيا والعلم».

[[[

* اإليديولوجيا والكلّيانية

بالنسبة إىل العالقة بني اإليديولوجيا والكلّيانية()totalitarianism

جا
يعتقد املفكّر الغريب برنارد كريك أ ّن الحكومات التي تسلك نه ً

كلّيان ًّيا ت ُعترب متضا ّد ًة إىل أقىص ح ٍّد مع الحكومات السياسية كام

[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .95
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أ ّن إيديولوجياها تَعترب تح ّديًا للفكر السيايس ،ومن هذا املنطلق
فاإليديولوجيا الكلّيانية
تجسد فك ًرا متعارضً ا مع الفكر السيايس،
ّ

ح وا ّدعاء أ ّن
وهذا هو السبب يف تفكيكه بينهام بشكلٍ رصي ٍ
اإليديولوجيا تعني الكلّيانية بح ّد ذاتها ،حيث قال« :الحكومة

الكلّيانية تحيك عن أشدّ تضا ٍّد ميكن تص ّوره مع الحكومة السياسية،

رشا للفكر
والفكر اإليديولوجي أيضً ا يعدّ تحدّ يًا رصي ً
حا ومبا ً
السيايس»[[[.
هذا الكالم يشري إىل املوقف الليربايل املعادي الذي ظهر يف

فرتة الحرب الباردة ،حيث ا ّدعى الليرباليون أنّهم غري إيديولوجيني

وأنّهم مناهضون لإليديولوجيا من األساس ،وهو
ٌ
موقف غري قائمٍ
ٍ
أسس علمي ٍة ومنطقي ٍة لكونه منبثقًا من عنا ٍد وضغين ٍة لدرجة أنّه
عىل
ح لالستنتاجات العلمية واملنطقية،
يقطع الطريق عىل ّ
كل أفقٍ واض ٍ
ٍ
تعريف ٍّ
دال لها.
حتّى إنّه يحول دون طرح
ليربال ُّيو الحرب الباردة ا ّدع ْوا أ ّن مصطلح «إيديولوجيا» ال أه ّمية له

دقيق
وال اعتبار ،حيث قال أحدهم« :هذا االصطالح ال يُذكر له
تعريف ٌ
ٌ
ويستخدم بشكلٍ مقصو ٍد لدرجة أنّ القارئ يصبح رشيكًا للكاتب يف

رؤيته املعارضة» [[[.الباحث أنطوين أربالسرت تح ّدث عن العالقة بني

استخدام مصطلح إيديولوجيا مع الكلّيانية وبني االعتقاد بانطباقهام

[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .96

[[[ -أنتوين أربالسرت ،ظهور وسقوط ليرباليسم غرب (باللغة الفارسية)[ظهور وسقوط الليربالية
الغربية] ،ترجمه إىل الفارسية عباس مخرب ،إيران ،طهران ،منشورات «مركز» ،الطبعة الثالثة،
1998م ،ص .496
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قائل« :عبارة (اإليديولوجيا الكلّيانية) تُستخدم وكأنّها
مع بعضهام ً
حش ٌو( ،فهي تُعترب كلّياني ًة بحدّ ذاتها) ،واستخدا ُمها بهذا الشكل يخلق

لنا صور ًة واضح ًة لفهم الليرباليني لإليديولوجيا ومعرفة السبب الذي

دعاهم ألن يناهضوها بهذه الشدّة»[[[.

الجدير بالذكر هنا أ ّن االعتقاد باالنطباق الذايت بني اإليديولوجيا

والكلّيانية برؤية ليرباليِّـي الحرب الباردة ما زال قامئًا عىل حاله،

وقد تفاقم هذا العداء الشديد وبلغ ذروته يف الواليات املتحدة
األمريكية عىل ضوء الرؤية التي تب ّنتها املنظّرة السياسية ح ّنة آرندت،

رص كلّياني ًة
التي أكّدت عىل أ ّن جميع اإليديولوجيات تستبطن عنا َ
رص كلّياني ٍة ال يخلو
من األساس ،ويف هذا السياق ذكرت ثالثة عنا َ
إيديولوجي ،وهي كام ييل:
أي فك ٍر
منها ُّ
ٍّ

 )1اإليديولوجيات لها القابلية لبيان ما هو موجو ٌد وما هو عىل

وشك أن يظهر إىل ح ّيز الوجود ،كذلك لها القدرة حتّى عىل ما
حدث يف املايض.

 )2الفكر اإليديولوجي ،عىل ضوء ات ّصافه بهذه القابلية ،هو
كل تجرب ٍة ليؤكّد عىل واقع «أقرب إىل الحقيقة»
يح ّرر نفسه من ّ

كل ما ميكن إدراكه.
كامن وراء ّ

 )3اإليديولوجيا من خالل اعتامدها عىل أسلوب الربهنة

واالستدالل تحاول تحرير الفكر من قيود التجربة.

[[[ -أنتوين أربالسرت ،ظهور وسقوط ليرباليسم غرب (باللغة الفارسية)[ظهور وسقوط الليربالية
الغربية] ،ترجمه إىل الفارسية عباس مخرب ،إيران ،طهران ،منشورات «مركز» ،الطبعة الثالثة،
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استنا ًدا إىل هذه العنارص أكّدت آرندت عىل أ ّن الفكر اإليديولوجي
ينظّم مختلف القضايا ضمن مسري ٍة منطقي ٍة بالكامل بحيث يجعلها

تنطلق من قضي ٍة بديهي ٍة لتصبح يف ما بعد ركيز ًة أساسي ًة لقضايا
أخرى؛[[[ وبالتايل استنتجت أ ّن العنارص املذكورة أسفرت عن تالزم

الفكر اإليديولوجي مع االستبداد بشكلٍ مطلقٍ  ،وعىل أساس هذه

الفكرة وضّ حت العالقة الرابطة بينه وبني الكلّيانية قائلةً« :ال شكّ
ّ
تتجل بوضوحٍ يف رحاب ما
يف أنّ الطبيعة الحقيقية لإليديولوجيا

يتمخّض عن الكلّيانية فقط ،والعمل الوحيد الذي يجب وأن يؤدّيه

الحاكم الكلّياين لتوجيه سلوكات أتباعه هو إعدادهم جمي ًعا للعب

دور الجالد أو الضحية؛ أي إنّ هذا الحاكم هو املكلّف بالتمهيد لهذا
الدور املزدوج بحيث يصبح الجالد الكلّياين ً
بديل عن ذات العمل»[[[.
إذًا ،مثرة هذه الظاهرة ذات الطابع السيايس واالجتامعي هي

االحتامل اإلجاميل بصواب ا ّدعاء نهاية اإليديولوجيا يف نطاقٍ
خاص محدو ٍد ضمن ذلك املضامر الذي ولدت فيه ،مبعنى أ ّن
ٍّ

نظرية نهاية اإليديولوجيا تبلورت بهذا املفهوم يف عهد السياسة

اإليديولوجيي الكلّيانيَ ْي الل َذيْن شهدهام العامل يف بعض
والفكر
ْ
األنظمة املستب ّدة مثل املاركسية؛

[[[

وكام قال الباحث ديفيد

ماكليالند فال ب ّد من اعتبار نظرية نهاية اإليديولوجيا مبعنى نهاية

[[[ -ح ّنة آرنت (آرندت) ،توتاليتاريسم (باللغة الفارسية)[التوتاليتارية] ،ترجمه إىل الفارسية محسن
ثاليث ،إيران ،طهران ،منشورات «جاويدان» ،الطبعة الثانية1987 ،م ،ص .327 – 326
[[[ -املصدر السابق ،ص .322

[[[ -حسني كجوئيان ،پايان إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[نهاية اإليديولوجيا] ،إيران ،طهران،
منشورات «كيهان»1997 ،م ،ص .78
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اإليديولوجيا املاركسية بوصفها إيديولوجية عظمى [[[،لك ّن هذا
ال يعني بالرضورة واملالزمة املنطقية نهاية الفكر اإليديولوجي

الذي ينطبق عىل الكلّيانية؛ وبالتايل ال ميكن إثبات عدم وجود فك ٍر
ٍ
بحت.
إيديولوجي يف مور ٍد ما اعتام ًدا عىل ا ّدعا ٍء

الجدير بالذكر هنا أ ّن االعرتاف بنهاية عهد اإليديولوجيا
ٍ
ومصالح
ألهداف
املاركسية ال يتع ّدى كونه مج ّر َد زعمٍ طُرح
َ
األخص ،حيث ت ّم الرتويج
ليربالي ٍة غربي ٍة بشكلٍ عا ٍّم وأمريكي ٍة عىل
ّ

ج ٍ
متت بصل ٍة
هات تأريخي ٍة ال
ّ
لهذه النظرية يف رحاب سياس ٍة وتو ّ

إىل األسس املنطقية التي تب ّناها ليرباليّو الحرب الباردة ج ّراء
مناهضتهم لإليديولوجيا املنافسة لهم ،فقد ات ّهموها بالتالزم مع
تحليل
ً
الكلّيانية .ويف هذا السياق د ّون الباحث أنطوين أربالسرت

كل حالٍ  ،العامل الغريب تق ّبل فكرة تصوير
سياس ًّيا جاء فيه« :عىل ّ
انعكاسا حقيق ًّيا للكلّيانية ،وكذا هو
املجتمعات الشيوعية بوصفها
ً
الحال إىل يومنا هذا؛ لكن ال شكّ يف أنّ هذا املفهوم قد فقد حال ًّيا
الجانب األعظم من وجهته األكادميية التي كان ي ّتصف بها يف فرت ٍة
من الزمن».

[[[

ومتاهات نزعوي ٌة يف منظومة كارل بوبر الفكرية
ٌ
* اإليديولوجيا

يف عام 1945م بعد أن ُهزمت الفاشية التي كانت توصف
[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[،اإليديولوجيا] ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .98

[[[ -أنتوين أربالسرت ،ظهور وسقوط ليرباليسم غرب (باللغة الفارسية)[ظهور وسقوط الليربالية
الغربية] ،ترجمه إىل الفارسية عباس مخرب ،ص .490
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آنذاك بالتوليتارية  -الكلّيانية املطلقة  -اقترص هذا الوصف عىل
اإليديولوجيا الشيوعية واألفكار املاركسية عىل نحو الرتادف الكامل

بحيث شاعت فكر ٌة بوجود انطباقٍ كاملٍ بني الصفة واملوصوف،
والصواب يف إطالق الكلّيانية عىل اإليديولوجيا سببه تالزمها مع
الفكر الطوباوي ،لذلك فأحد األسباب التي دعت ليربال ِّيـي الحرب
الباردة إىل االعتقاد بكون الفكر اإليديولوجي قامئًا عىل رؤي ٍة

ٍ
متاهات
استبدادي ٍة ،هو انغامس اإليديولوجيا الشيوعية اليسارية يف
نزعوي ٍة وطوباوي ٍة واضح ٍة؛ وقد أشار أنتوين أربالسرت إىل هذا
قائل« :املتاهات النزعوية اليسارية اع ُتربت أنّها املنشأ
املوضوع ً

الفكري للتوليتارية الشيوعية»[[[.

حينام ت ّم التأكيد عىل نطاقٍ واسعٍ بأ ّن الفكر الطوباوي أسفر عن

االعتقاد بحتمية وجود انطباقٍ تا ٍّم بني اإليديولوجيا والتوليتارية ،ثارت
حفيظة الليرباليني املتش ّددين ،مثل أشعيا برلني وكارل بوبر ،فبادروا إىل

إعالن نقدهم وعدائهم لإليديولوجيا يف رحاب نقد املتاهات النزعوية

جهات الكلّيانية ،ومن ث ّم تواصل هذا النقد وال يزال قامئًا حتّى
والتو ّ
ح عن عدم انتهاء الحرب الباردة التي
اليوم .هذه املواقف تن ّم بوضو ٍ

ش ّنها الليرباليون عىل اإليديولوجيا ،كام ّ
تدل عىل بطالن نظرية نهاية
اإليديولوجيا؛ ومن هذا املنطلق سوف نسلّط الضوء عىل وجهة نظر

املفكّر الليربايل املتش ّدد كارل بوبر لبيان طبيعة نقده لإليديولوجيا
حينام اعتربها متتاز بشكلٍ
ومحوري بالطوباوية.
أسايس
ٍّ
ٍّ

[[[ -أنتوين أربالسرت ،ظهور وسقوط ليرباليسم غرب (باللغة الفارسية)[ظهور وسقوط الليربالية
الغربية] ،ترجمه إىل الفارسية عباس مخرب ،ص .491
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* اإليديولوجيا يف بوتقة نقد بوبر

الباحث الغريب كارل بوبر ،لكونه ليرباليًّا محافظًا ،اعترب

اإليديولوجيا متاه ًة نزعويةً ،ويف هذا السياق أكّد عىل أ ّن هذه
املتاهة بجميع أنواعها عبار ٌة عن ظاهر ٍة استبدادي ٍة منحرف ٍة ،ومن ث ّم

فاإليديولوجيا برأيه ليس من شأنها قط ًعا أن تُتّخذ كمرتك ٍز يف هندسة

التنمية االجتامعية أو كمنطلقٍ لتغيري واقع املجتمعات البرشية
ٍ
متاهات
ين وتتبلور يف
يل لكونها تعتمد عىل نه ٍ
ج كلّيا ٍّ
بشكلٍ عم ٍّ

نزعوي ٍة ،فالهندسة الكلّيانة أو املتاهات النزعوية ال متتلك القابلية
ألن تتبلور يف رحاب مشاري َع هادف ٍة بعيد ِة املنال ومستلهم ٍة من فك ٍر

ٍ
ٍ
وخطط مستقبلي ٍة ،لذا ال محيص من
وطموحات
طوباوي -
يل -
ٍّ
مثا ٍّ

خ الظلم واالستبداد يف ما لو أرسيت دعامئه
وقوع املجتمع يف ف ّ
ٍ
طموحات ور ًؤى مثالي ٍة بعيد ِة املنال.
عىل
هذا املفكّر الغريب يعتقد بعدم انسجام التخطيط الهنديس
ٍ
متاهات نزعوي ٍة مع مبدأ التجربة يف الحياة االجتامعية،
املنبثق من

ومن هذا املنطلق أكّد عىل عدم إمكانية تحقّق هذا النهج عىل أرض
نتائج مفيدةً؛
يل ،ما يعني استحالة تص ّور أنّه سيثمر
َ
الواقع بشكلٍ عم ٍّ

كذلك أكّد عىل أ ّن التخطيط الهنديس الكلّياين قائ ٌم عىل افرتاض
أنّنا قادرون عىل كسب معرف ٍة علمي ٍة تتيح لنا تحقيق هذا الهدف
املثايل الطوباوي ،لكن واقع الحال عىل خالف ذلك ،إذ ليست
خاطئ
أي معرف ٍة علمي ٍة يف هذا املضامر ،أي إ ّن املوضوع
لدينا ّ
ٌ
من أساسه.
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ٍ
متاهات نزعوي ٍة ي ّدعون
أصحاب التخطيط الهنديس املنبثق من

جا تخطيط ًّيا عقالن ًّيا يع ّم املجتمع بأرسه ،يف حني أ ّن
أنّهم يتب ّن ْون نه ً

املعرفة الواقعية الحقيقية الالزمة لتطبيق هذا الطموح البعيد عىل

أرض الواقع ليست موجود ًة لدينا مطلقًا.

استنا ًدا إىل ما ذُكر فالنتيجة الحتمية ملا ذكره كارل بوبر حينام

اعترب اإليديولوجيا مرشو ًعا مثاليًّا وطوباويًّا ،هي أ ّن الهندسة
االجتامعية الكلّيانية واملتاهات النزعوية ت ُسفر يف نهاية املطاف
عن دكتاتوري ٍة [[[،أل ّن هذه املساعي التي ال وجهة لها تهدف إىل
ح ًدا،
إنشاء حكوم ٍة مثالي ٍة عىل ضوء تصوير املجتمع بكونه كيانًا مو َّ
وهو إجرا ٌء يقتيض متركز السلطة تحت إمرة فئ ٍة اجتامعي ٍة معيَّن ٍة ،لذا
ٌ
احتامل بأن ينتهي إىل الدكتاتورية.
هناك

هذا املفكّر الغريب اعترب املوقف املتّخذ يف رحاب املتاهات

النزعوية واإليديولوجية متعارضً ا بالكامل مع املوقف العقالين
(الليربايل) ،كذلك اعترب العقالنية الكائنة يف املتاهات النزعوية
اإليديولوجية متزعزع َة األركان ،لذا مهام ا ّدعت اإليديولوجيا أنّها

تحمل أهدافًا ونوايا حسن ًة فهي عاجز ٌة يف الحقيقة عن ضامن

السعادة واالزدهار للمجتمع ،بل األمر عىل العكس من ذلك

متا ًما لكونها تصبح سببًا يف معانَيَات البرشية ومآسيها ،فهذه هي
لكل سلط ٍة مستب ّد ٍة ومتف ّرد ٍة؛ ويف هذا
الحصيلة النهائية والحتمية ّ

بديل يتّصف بكونه مج ّز ًءا
ً
املضامر اقرتح نظا ًما هندسيًّا اجتامعيًّا

[[[ -كارل بوبر ،حدس ها و إبطال ها (باللغة الفارسية)[التخمني والدحض] ،ترجمه إىل الفارسية
أحمد آرام ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1984 ،م ،ص .450 – 447
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وعقالن ًّيا بحيث يت ّم إقراره خطو ًة خطوةً [[[،يك تتحقّق يف رحابه
األهداف بعيدة األمد واملشاريع صعبة التحقّق إىل جانب األهداف

واملتطلّبات السطحية واملؤقّتة ،لذلك أكّد عىل رضورة الحذر من
ٍ
التفكري بشكلٍ
أهداف بعيد ِة املنال ،فلو اجتنبنا
طوباوي بغية تحقيق
ٍّ
حل للمعضالت االجتامعية واجتثاث
هذا التفكري سيتس ّنى لنا وضع ٍّ

الظلم واملعاناة والفقر وإنهاء الحروب وإقرار العدل يف املجتمع.

وهذا األمر منو ٌ
بالتخل عن الفكر الطوباوي واملشاريع
ّ
ط كام ذكرنا
ٍ
متاهات نزعوي ٍة تهدف إىل إرساء دعائم حيا ٍة جديد ٍة
املنبثقة من
ٍ
وخلق شخصية إنسانٍ
جديد؛ وقد وضّ ح مقصوده من الهندسة

االجتامعية املتد ّرجة كام ييل« :الهندسة التدريجية أو املج ّزأة
معي للتح ّري عن أعظم املعضالت االجتامعية
تعتمد عىل منهجٍ َّ ٍ
ثم استئصالها ،وال يقصد منها
وأكرثها أهمي ًة يف الوقت الراهن ومن ّ

فكل من يسلك
التح ّري عن أعظم خريٍ ألجل النضال يف سبيله؛ لذا ّ

ٌ
هذا النهج التدريجي سيتمكّن من الدفاع عنه ً
احتامل
قائل :هناك
كبريٌ يفوق سائر االحتامالت بكون عد ٍد كي ٍ
رب من الناس يؤيّدون

الكفاح املنظّم ضدّ املعاناة والظلم والحروب ،وبالتايل يدعمونه
ٍ
معيٍ»[[[.
ألجل تحقيق
هدف َّ
وأ ّما األسلوب الذي اقرتحه هذا املفكّر الغريب لتطبيق الهندسة

االجتامعية عىل أرض الواقع بشكلٍ
تجريبي
أسلوب
تدريجي ،فهو
ٌ
ٌّ
ٍّ

[[[ -كارل بوبر ،جامعه ي باز و دشمنانش  -الجزء الرابع (باللغة الفارسية)[املجتمع املفتوح
وأعداؤه] ،ترجمه إىل الفارسية أحمد آرام ،إيران ،طهران ،منشورات «خوارزمي»1990 ،م ،ج ،4
ص .1051 – 1044 / 930 - 928
[[[ -املصدر السابق ،ص .1057
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ومم قاله يف هذا
يل،
ّ
علمي بحيث ميكن أن يُج ّرب بشكلٍ عم ٍّ
ٌّ
حل ناجعٍ للمعضالت العملية التي تعاين
الصدد :إذا أردنا وضع ٍّ

منها البرشية يف العرص الراهن ،فال محيص لنا من اللجوء إىل

األساليب النظرية يف نطاقٍ
تجريبي؛ وعىل أساس هذا الرأي أكّد
ٍّ
عىل أنّنا اليوم بحاجة إىل تكنولوجيا اجتامعي ٍة نقوم باختبارها أ ّو ًل

وفق معيار الهندسة االجتامعية املتد ّرجة [[[،وقد وضّ ح ذلك كام

ييل :املقصود من األسلوب التجريبي هو ذلك األسلوب الذي
ٍ
فرضيات قابل ٍة ألن تق ّيم يف بوتقة االختبار
يجب االعتامد عليه إلبداع

اجتامعي تحلّل نتائجه يف
تكنولوجي
والتجربة ،وما يلزمنا هنا فر ٌع
ٌّ
ٌّ
رحاب الهندسة االجتامعية التدريجية أو املج ّزأة.[[[.

الهندسة املتد ّر جة تهدف إىل جلب السعادة للمجتمعات

البرشية يف هذه الحياة ،يف حني أ ّن الهندسة الكلّيانية ال يراودها

هذا الهاجس ،لذا فهي ال تحقّق هذا الغرض يف رحاب مجتمع
إيديولوجي مثايل؛ وهذه الوجهة الجديدة التي ابتدعها بوبر يت ّم
السعي عىل ضوئها إىل تحقيق رفاهية املجتمع يف أقرص فرت ٍة زمني ٍة وال
يسعى املعنيّون بها إىل إقرار الخري املطلق الذي تدعو اإليديولوجيا

والفكر الطوباوي إىل تحقيقه عىل األمد البعيد ،ومع ذلك فقد ا ّدعى

هذا املفكّر أ ّن الرؤية املستقبلية يف األنظمة اإليديولوجية ال ميكن

اعتبارها رؤي ًة عقلي ًة مستقبليةً ،كذلك ليس من املمكن ع ْز ُو السبب
[[[ -كارل بوبر ،فقر تاريخي گري (باللغة الفارسية)[فقر التاريخية] ،ترجمه إىل الفارسية أحمد
آرام ،إيران ،طهران ،منشورات «خوارزمي» ،الطبعة الثانية1979 ،م ،ص .77 – 75
[[[ -املصدر السابق ،ص .103 – 102
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يف عدم تلبية املتطلّبات الفورية للمجتمع وإرساء دعائم مجتمعٍ
ٍ
وقت قصريٍ للغاية ضمن الهندسة
مرفّ ٍه أو إيجاد ج ّن ٍة أرضي ٍة يف
االجتامعية املتد ّرجة إىل انعدام الرؤية املستقلية فيها ،لذا ال ب ّد من

إزالة الشبهات التي تطرأ عىل ذهن املخاطَب والتمييز بني الرؤية
املستقبلية يف املتاهات النزعوية والرؤية املستقبلية يف الهندسة

االجتامعية املتق ّومة عىل الرفاهية ،ومن هذا املنطلق قال بوبر« :ال
ينبغي لنا االستدالل بأنّ أحد األجيال إذا عاىن وعاش حيا ًة فقري ًة
سيكون واقعه هذا وسيل ًة لضامن سعادة األجيال الالحقة ،بل ال شكّ

ٌ
مرتبط بهذا الجيل والجيل الذي
يف أنّ تكليفنا الحتمي واألسايس

يتم الرتويج له عىل ضوء
سيأيت بعده؛ والخداع املستقبيل الذي ّ
املتاهات النزعوية ال يرتبط بتاتًا مع الرؤية املستقبلية العقلية» .وقد

جا فكريًّا طوباويًّا وحيا ًة اجتامعي ًة
وصف املجتمعات التي تتب ّنى نه ً
ِ
املجتمعات،
إيديولوجية بأنّها مجتمعاتٌ مغلقةٌ ،بينام اعترب أ ّن

التي ميكن يف رحابها تطبيق مبادئ الهندسة االجتامعية املتد ّرجة،
هي مجتمعاتٌ مفتوحةٌ .الجدير بالذكر هنا أ ّن العقل الذي ميتلك

رؤي ًة مستقبلي ًة يف رحاب مجتمعات بوبر املفتوحة والذي ميكن

االعتامد عليه لحلحلة املعضالت االجتامعية ،هو عبار ٌة عن عقلٍ
متق ّوم برؤي ٍة جزئي ٍة وما ّدي ٍة ،وج ّراء انقطاعه عن الوحي والدين بات
أم ًرا رتي ًبا تكتنفه طموحات إلقرار السعادة يف الحياة الدنيا ،وهذا
املجتمع بحسب ا ّدعائه ال ب ّد من أن يكون يف منأًى عن الفقر
واملعاناة واملآيس ،وضمن بيانه أوجه االختالف بينه وبني املجتمع
ٍ
خاص
واحد منهام يعتمد عىل أسلوب
كل
املغلق ،أكّد عىل أ ّن ّ
ٍّ
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ومنطقٍ معيَّ ٍ ملعالجة املعضالت االجتامعية والثقافية التي تطرأ
عليه ،ويف هذا السياق اعترب النهج الذي يتّبعه بأنّه األسلوب األمثل

واألكرث عقالني ًة ألنّه يسفر عن تحسني واقع حياة البرش ،بينام النهج
اآلخر اعتربه سب ًبا ملعاناتهم ومآسيهم ،أي أنّه يضط ّرهم ألن يتح ّملوا

أعباءه الثقيلة .كام أكّد عىل أ ّن قابلية الجذب التي تتّصف بها
ٍ
متاهات نزعوي ٍة ،سببها إخفاقنا
الحكومات املؤدلجة والقامئة عىل
يف تص ّور حقيق ٍة فحواها أنّنا عاجزين عن خلق ج ّن ٍة عىل األرض.
وأ ّما يف مجال التخطيط الدقيق والتنظيم املعقول واملناسب،
أساليب دميقراطي ٍة ،لذا ال مجال يف
فهو يعتقد برضورة اللجوء إىل
َ

املجتمع املفتوح الذي دعا إليه ضمن نظرية الهندسة االجتامعية
ٍ
متاهات نزعوي ٍة،
مناهج إيديولوجية أو كلّياني ٍة قامئة عىل
لرتويج
َ

وذلك من منطلق رؤيته التي قوامها أ ّن النتيجة الحتمية للنهج
اإليديولوجي واملتاهات النزعوية يف أحد املجتمعات املغلقة

التي تطغى عليها رؤي ٌة فرداني ٌة واستبدا ٌد يف الرأي وتقوم عىل
ٍ
نظريات من ٍ
ٍ
واحد ،ليست سوى االستبداد والعنف؛ بينام
منط

املجتمع املفتوح عىل خالف ذلك نظ ًرا لتأكيده عىل التع ّددية
وفسح املجال لإلنسان يك يتّخذ قراره الشخيص بإراد ٍة ح ّر ٍة بحيث

يشعر باالقتدار عىل صعيد شؤونه ومصالحه الشخصية ،فهو يف

رحاب هذا املجتمع املفتوح يفعل ما يتناسب مع شخصيته ويتّبع
ما يضمن مصالحه لكون هذه األمور تتحقّق ضمن أجواء انفتاحي ٍة
وح ّر ٍة بعي ًدا عن عنف الحكّام واستبدادهم؛ لذا فالنهج الكلّياين
ذو الطابع الفرداين يف واقع الحال يتضا ّد مع النهج التع ّددي،
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اجتامعي
وذلك أل ّن إصالح األمور يف النهج األ ّول وإيجاد تح ّو ٍل
ٍّ
عىل ضوء فكر ِة مركزي ِة التأريخ ،ال ب ّد من أن يتحقّق يف رحاب
جا
حرك ٍة ثوري ٍة ،يف حني أ ّن النهج التع ّددي الذي اعتربه بوبر نه ً

أي حرك ٍة أو نظري ٍة ثوري ٍة إلصالح
دميقراط ًيا ،ال حاجة فيه إىل ّ
اجتامعي ،وذلك من منطلق اعتقاده بأنّه
األمور وإيجاد تح ّو ٍل
ٍّ

قائل:
متكّن من زعزعة أركان فكرة مركزية التأريخ ،حيث ا ّدعى ً
«ال ميكن ألح ٍد الدفاع عن نظرية الثورة بعد تفنيد مفهوم مركزية
التأريخ ،ومن هذا املنطلق تح ّتم الرضورة علينا اللجوء يف الحركة

اإلصالحية إىل الهندسة االجتامعية املتد ّرجة واالعتامد بشكلٍ
أسايس عىل اإلصالحات املرحلية» .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن
ٍّ

الهندسة االجتامعية التي اقرتحها هذا املفكّر ،تسفر من الناحية
العملية عن هندس ٍة ليربالي ٍة محافظ ٍة ،لك ّنه مع ذلك اعترب أ ّن انتقال
البرشية من عامل املجتمعات املغلقة إىل عامل املجتمعات

املفتوحة من أعظم الثورات البرشية عىل م ّر التأريخ؛ وأ ّما وجهة

نظره بالنسبة إىل التح ّوالت غري الثورية فهي تتناغم مع الرؤية
أي إجرا ٍء
الحاكمة عىل املجتمع الرأساميل الغريب الذي ال يطيق ّ

ٍ
اجتامعي لكونه
هادف إىل إيجاد تح ّو ٍل
وثوري
واقعي
إصالحي
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ

يذعن إىل التغيريات الجزئية والتدريجية ويؤكّد عليها ،حيث يعتقد
ري ثوري ٍة[[[.
برضورة أن تكون مسرية التغيري االجتامعي غ َ

[[[ -كارل بوبر ،فقر تاريخي گري (باللغة الفارسية)[فقر التاريخية] ،ترجمه إىل الفارسية أحمد
آرام ،إيران ،طهران ،منشورات «خوارزمي» ،الطبعة الثانية1979 ،م ،ص .5 – 52 / 62 - 61
راجع أيضاً :كارل بوبر ،حدس ها و إبطال ها (باللغة الفارسية)[التخمني والدحض] ،ترجمه إىل
الفارسية أحمد آرام ،ص .428 – 427
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تناقض يف نظرية املجتمع املفتوح
ٌ
-

الهندسة املتد ّرجة التي دعا كارل بوبر إىل تطبيقها يف ما أطلق
ومناهج
أساليب دميقراطي ٍة
عليه «املجتمع املفتوح» باالعتامد عىل
َ
َ

عملي ٍة تجريبي ٍة ألجل إنشاء مجتمعٍ مرفّ ٍه أو ما يصفه البعض بج ّنة

طوباوي
األرض ،هو يف الواقع ليس كام ي ّدعي لكونه مج ّر َد مرشو ٍع
ٍّ
ٍ
متاهات نزعوي ٍة بحيث ال ميكن تحقيقه إال يف رحاب
منبثقٍ من

ج ،أل ّن الهندسة االجتامعية التي اقرتحها ال ميكن
مجتمعٍ مؤدل ٍ
خاص ٍة تعينها عىل
أساليب
أن تطبّق عىل أرض الواقع إال عرب اتّباع
ّ
َ

إنشاء مجتمعٍ مرفّ ٍه (هو الغاية واملقصود األسايس لهذه الهندسة)،

ما يعني أ ّن املجتمع املثايل بإمكانه أن يرى النور يف ما لو تالحمت
جميع مك ّوناته وعنارصه وتناسقت يف أدائها ،لذا يتس ّنى للهندسة
املتد ّرجة متهيد األرضية املناسبة لوالدة مجتمع مفتوح سعى بوبر

إىل إرساء دعامئه ،ويف غري هذه الحالة ال يتس ّنى األمر مطلقًا،
وهو ما أراد بوبر نفيه وتفنيده من األساس .بعبار ٍة أخرى ،إن أردنا

ح باعتباره مرشو ًعا طوباويًّا وإيديولوجيا ،فال ب ّد
تشييد مجتمعٍ مفتو ٍ
ملك ّونات هذا املجتمع من أن تتح ّرك مع بعضها وتتالحم بشكلٍ
منسجمٍ  ،ويف هذه الحالة يتس ّنى للهندسة العقلية واملتد ّرجة أن
ين ،ما يعني
تحقّق أهدافًا شمولي ًة وكلّياني ًة ضمن مرشو ٍع شاملٍ كلّيا ٍّ
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ٍ
متاهات نزعوي ٍة يف أحد األنظمة
أ ّن الهندسة الكلّيانية والقامئة عىل
اإليديولوجية ال تتعارض مع الهندسة الجزئية ،بل إ ّن الهندسة

التدريجية واملرحلية هي التي تواكب الهندسة الكلّيانة ،وعىل هذا

األساس ميكن الجمع بينهام.

ح يتّصف بكونه مثاليًّا
استنا ًدا إىل ما ذُكر ،فإ ّن إنشاء مجتمعٍ مفتو ٍ

وهدفًا ألصحاب الفكر الليربايل من أمثال بوبر ،منو ٌ
ط بانسجام

سائر األجزاء والعنارص يف األهداف األخرى املطموح تحقيقها
ح ًدا وتسري نحو وجه ٍة معيَّن ٍة؛ وهذه
والتي تشكّل بر ّمتها كيانًا كلّيًّا مو َّ
الوجهة يف الحقيقة عبار ٌة عن اسرتاتيجيَ ٍ
ات شمولي ٍة تطغى عىل كيان
املجتمعات الرأساملية .هذا التناقض يف وجهات نظر بوبر دعا أحد

ناقديه إىل القول« :بوبر يدّ عي معارضته للفكر الطوباوي ويعتقد بأنّ
الكلّيانية الفلسفية تتمخّض عنها يف نهاية املطاف طوباوي ٌة ال غري،
يف حني أنّه يدعو إىل ٍ
منط من الطوباوية! الفلسفة الغربية مغمورة

من أساسها برساب الفكر الطوباوي طوال عهدها»[[[.

أي مجتمعٍ
هذا املرشوع املثايل ال يتيح املجال إلرساء دعائم ّ
قوامه االعتقاد باملق ّدسات والشؤون امليتافيزيقية ،أل ّن بوبر نسب
هذه األمور إىل املجتمعات املغلقة دون سواها ،لذا فاملجتمع
املفتوح يف واقعه يع ّد أبرز صور ٍة نظري ٍة لإليديولوجيا الليربالية
املعارصة التي لعب بوبر فيها دور النبي يف رحاب شخصي ٍة

مؤدلج ٍة هادف ٍة إىل الحفاظ عىل السلطة والنظام الذي تقوم عليه
[[[ -شهريار زرشناس ،جامعه ي باز  -آخرين اتوپی متدن غرب (باللغة الفارسية)[املجتمع املفتوح-
آخر يوتوبيا الحضارة الغربية] ،إيران ،طهران ،منشورات «حوزه هرني»1992 ،م ،ص .49
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الحضارة الغربية؛ ومراده من أطروحاته الفكرية وال س ّيام نظرية
الهندسة االجتامعية املتد ّرجة ،القيام بنو ٍع من إعادة هيكلة الواقع

االجتامعي ضمن الحفاظ عىل النظام املوجود يف الحضارة الغربية
والكلّيانية التي يتّسم بها النظام الدميقراطي.

ٌ
سؤال يطرح نفسه يف هذا املضامر ،وهو :مع وجود
هناك

كل تلك املنظومات العظيمة املعتمدة يف إنتاج الثقافة واألخالق
ّ
والفكر واإليديولوجيا الجديدة التي هي بحكم منظوم ٍة إيديولوجية
تعمل عىل إشاعة نو ٍع من الفكر الليربايل يف شتّى أرجاء العامل،

أال يعترب الحديث عن مبدأ الهندسة االجتامعية التدريجية الذي هو
عبار ٌة عن جبه ٍة مضا ّد ٍة للمتاهات النزعوية ،مبثابة إنكا ٍر للحقائق
املوجودة عىل أرض الواقع يف مجال السلطة العاملية الحالية التي
ٍ
تخطيط شاملٍ ويف رحاب
أنشأها الفكر الليربايل الغريب ضمن

مصالح بعيد ِة األمد؟!
سياس ٍة اسرتاتيجي ٍة يراد منها تحقيق
َ

ال يخفى عىل الباحث املحقّق أ ّن الحضارة الغربية يف العرص

الراهن تسخّر شتّى وسائلها وإمكانياتها التكنولوجية املخ ّربة لصياغة

النمط الذي يناسبها عىل صعيد مشاعر عا ّمة الناس ورغباتهم وحتّى
أذواقهم بهدف الحفاظ عىل مصالح النظام الرأساميل ،وهذا التسلّط
الفكري يرتكز عىل أحدث النظريات السيكولوجية والسوسيولوجية

كل ذلك
ودامئًا يت ّم تشذيبه وتوجيهه عىل أساسها ،ونستوحي من ّ
خ ومتط ّر ٍ
ف بحيث مل يشهد التأريخ البرشي
وجود فك ٍر
طوباوي راس ٍ
ٍّ

مثيل له قبل ذلك نظ ًرا لدقّته وسعة نطاقه.
ً
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ألجل توضيح معامل هذه االسرتاتيج َيا والسياسة الليربالية
ومؤس ٍ
سات مالي ٍة مثل مركز روكفلر بهدف
الشاملة ،ت ّم تأسيس مراك َز
ّ

الدفاع عن االسرتاتيج َيا الرأساملية الليربالية الشاملة؛ لذا ال ب ّد من

واملؤسسات املالية
التع ّرف عىل النهج الذي تتّبعه هذه املراكز
ّ
بهدف صياغة النظرية الرأساملية الليربالية والرتويج لها يف شتّى

كل قابلياتها وإمكانياتها بغية تحقيق
أرجاء العامل ،فقد سخّرت ّ
ٍ
أهداف استعامري ٍة واستثامري ٍة رأساملي ٍة غربي ٍة؛ فهي عىل ضوء

دعمها للنظام الرأساميل وضمن مساعيها الرامية إىل الحفاظ عليه،
جا فكريًّا مع َّي ًنا قوامه اإليديولوجيا الليربالية.
تتب ّنى نه ً

واملؤسسات املالية
الباحث إدوارد بريمان وصف دور املراكز
ّ

قائل« :الواليات املتحدة
الخاص ً
يف مجال الرتويج لنهجها الثقايف
ّ

خالل تلك املرحلة التي بلغت فيها الذروة بتكديس الرثوة ،بادرت إىل
ٍ
مؤس ٍ
أهداف مع ّين ٍة ،وهذه األهداف
سات كربى ألجل تحقيق
تأسيس ّ

عبار ٌة عن ترسيخ دعائم الرشكات النامية والحفاظ عىل نظمها وإضفاء
مرشوعي ٍة عليها بغية إقناع غالبية الشعب األمرييك .كذلك يراد منها
ٍ
إصالحات مع ّين ٍة للحيلولة دون مطالبة
مؤسساتي ٍة إىل
إضفاء صبغ ٍة ّ
ٍ
ٍ
وأيضا تعني
تغيريات جذري ٍة يف بنيته االجتامعية،
الشعب بإجرا ٍء

تأسيس شبك ٍة نخبوي ٍة عاملي ٍة اعتامدًا عىل املراكز التعليمية بحيث
تصوغ هذه النخبة آراءها تجاه منط الحكم والتغيري االجتامعي

ص معت ٍ
وتخص ٍ
أي خط ٍر
رب
يل
ّ
وتدريجي دون أن تشكّل ّ
بشكلٍ عم ٍّ
ٍّ

عىل املصالح الطبقية لبعض الشخصيات من أمثال كارنغي وفورد
ملؤسسات).
وروكفلر (الذين وضعوا حجر األساس لتلك
ّ
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املؤسسايت متحور يف املرحلة الالحقة حول الربامج
هذا الدعم
ّ

التعليمية يف داخل البالد وخارجها ،وال ميكن اعتباره يف معزلٍ عن
تلك املساعي التي بذلت لصياغة سياس ٍة داخلي ٍة ثابت ٍة والهادفة إىل
الحفاظ عىل النظام العاملي الذي يل ّبي مصالحها ويوطّد دعائم
الحركة الرأساملية العاملية»[[[.

واملؤسسات
كام تط ّرق هذا الباحث إىل بيان دور املراكز
ّ
املذكورة عىل صعيد الرتويج لبعض املبادئ والدعوة إىل تب ّني
ومم
قراء ٍة مح ّدد ٍة بخصوص تلك املسائل التي تضمن سيادتهاّ ،

«املؤسسات لعبت دو ًرا أساس ًّيا يف رشعنة
قاله يف هذا الصعيد:
ّ

بعض الظواهر االجتامعية ،وعىل هذا األساس ساهمت يف ضامن
سياد ِة رؤي ٍة مع ّين ٍة إزاء املسائل التي تضمن مصالحها؛ كام كان لها

دو ٌر مشهو ٌد يف وضع أسس سلط ٍة ثقافي ٍة وعقائدي ٍة ساعدت عىل

بقائها ،وهذه السلطة كانت تحول دون طرح آراء أخرى إزاء الواقع

الذي يعيشه الشعب»[[[.

واملؤسسات ساهمت يف توطيد سيادة النظام
هذه املراكز
ّ

الرأساميل ،وذلك بهدف إيجاد واقعٍ يتناسب مع مشاربها الفكرية

وطموحاتها ،كام سخّرت شتّى الوسائل املتاحة ومبا يف ذلك
وسائل اإلعالم العا ّمة ألجل تغيري وجهة الرأي العا ّم وتشذيبه

بشكلٍ يخدم مصالحها ،إذ عىل ضوء إقناع الشعب يتس ّنى لها

[[[ -إدوارد بريمان ،كنرتل فرهنگ (باللغة الفارسية)[ضبط الثقافة] ،ترجمه إىل الفارسية حميد
إليايس ،ص .254

[[[ -املصدر السابق.
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تصوير األمور بحسب ما يناسبها ال كام هي عليه يف واقع الحال؛

واملؤسسات الكربى لعبت دو ًرا مشهو ًدا يف مجال
لذا فاملراكز
ّ
خاص ٍة بالنسبة إىل الواقع ،لذلك حظيت بقبول غالبية
صياغة ر ًؤى
ّ

الشعب .فعىل سبيل املثال أقحمت نفسها يف الربامج التعليمية

دعم مال ًّيا لبعض املشاريع األكادميية يف
التلفزيونية وق ّدمت
ً
الجامعات من الطراز األ ّول بغية تحقيق أهدافها املنشودة؛ حيث

قائل« :إذا امتلكت إحدى الطبقات
أشار بريمان إىل هذه الظاهرة ً
االجتامعية الوسائل التي تسهم يف إقناع الشعب ،فهي قد تتمكّن
من تلقينه بصواب ّية إيديولوجياها ح ّتى وإن كانت متعارض ًة مع واقع

واملؤسسات الكربى تفعل ذلك عرب إرشافها عىل املجال
الحال،
ّ

الثقايف والرتويج لنهجها اإليديولوجي ،فهي بهذا الشكل تصوغ
وترسخها يف املجتمع»[[[.
الخاصة
إيديولوجياها
ّ
ّ

كل
واملؤسسات املشار إليها بذلت ّ
امللفت للنظر أ ّن املراكز
ّ

جهودها لتوسيع نطاقها يف العامل ،وبالفعل فقد نجحت يف ذلك

ومتكّنت من التغلغل يف بلدان العامل الثالث ومن ث ّم أصبحت
مرتك ًزا أساسيًّا يت ّم عىل أساسه متهيد األرضية الشمولية لتوسيع

يل
ج
نطاق السلطة الرأساملية الغربية القامئة عىل نه ٍ
إيديولوجي ليربا ٍّ
ٍّ
يب ،وهذه الظاهرة تن ّم عن وجود طوباوي ٍة انطلقت أل ّول م ّر ٍة يف
غر ٍّ

عام 1945م وما زالت قامئ ًة حتّى يومنا هذا؛ لذا فليس من املبالغة
مبكانٍ وصف ا ّدعاء كارل بوبر بالساذج ،فقد أكّد عىل أ ّن الهندسة

[[[ -إدوارد بريمان ،كنرتل فرهنگ (باللغة الفارسية)[ضبط الثقافة] ،ترجمه إىل الفارسية حميد
إليايس ،ص .254
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االجتامعية واملجتمع املفتوح من ّزهان من تلك املتاهات النزعوية

تقصد يف نظريته هذه إىل مناهضة
واإليديولوجية؛ ويف الحني ذاته ّ
ٍ
أسس علمي ٍة أو تجريبي ٍة.
اإليديولوجيا دون أن يرتكز عىل

* النفق املظلم الذي دخله املجتمع املفتوح من الناحية

العملية

إضاف ًة إىل النقد الذي ذكرناه بخصوص نظرية الهندسة

االجتامعية غري اإليديولوجية التي طرحها كارل بوبر ،هناك مؤاخذ ٌة

أخرى تطرح عليها وهي كالتايل :بوبر ات ّهم الرؤية االجتامعية
ٍ
ين بأنّها
اإليديولوجية القامئة عىل هندسة
متاهات نزعوي ٍة ونه ٍ
ج كلّيا ٍ

ٍ
أهداف مثالي ٍة بعيد ِة املنال ،لكن
مثالي ٌة وطوباوي ٌة لكونها تدعو إىل
ٌ
إشكال يرد عىل مجتمعه املفتوح أيضً ا ،فهناك العديد من
هناك
القرائن التي ّ
تدل عىل أنّه مل يتحقّق عىل أرض الواقع عىل الرغم

تدريجي ،لذلك دخل يف نفقٍ مظلمٍ ؛ والواقع
ج
من اعتامده عىل نه ٍ
ٍّ

أ ّن طوباوية املجتمع املفتوح بإيديولوجياه الليربالية ال تسفر إال

الخاصة،
عن تحقيق مصالح الطبقة الرأساملية وتكديس الرثوات
ّ

لذا نالحظ وراء كواليس وفرة الرثوة التي تبدو يف ظاهرها عا ّم ٌة
وشامل ٌة فق ًرا مدق ًعا يتّسع نطاقه يو ًما بعد آخ َر ،وال نبالغ لو قلنا أنّه
تنمي ٌة ملأسا ٍة عا ّم ٍة.

الباحث إدوارد بريمان أعرب عن امتعاضه بالنسبة إىل

اإلصالحات التدريجية (الهندسة التدريجية) التي ال تطيق الرؤى
قائل« :أصحاب نهج
ً
الثورية والتأريخية ،حيث انتقدها بش ّد ٍة

الفصل الخامس :نقد رؤية بوبر

املؤسسايت املوجود،
اإلصالحات التدريجية والحفاظ عىل النظم
ّ

تنموي كهذا أسوأَ
ال قدرة لهم عىل إدراك حقيقة أنّ عاقبة اتّباع نهجٍ
ٍّ

مم ينتج عن التنمية الثورية أو املناهج االجتامعية واالقتصادية
بكثريٍ ّ
مآس ومعانَ َي ٍ
ات برشي ٍة أشدَّ وط ًئا من سائر
فلربا يُسفر عن ٍ
األخرى،
ّ

املناهج»[[[.

شامل عىل نقد اإليديولوجيا يف جميع أشكاله
ٌ
راب ًعا :نقدٌ
كارل بوبر انتقد اإليديولوجيا ضمن نقده للمتاهات النزعوية،

ينصب يف املرشوع الفكري الذي تب ّناه ليرباليو الحرب
ونقده هذا
ّ

رصوا صفوفهم ملقارعة امل ّد الشيوعي ،ويف هذا
الباردة حينام ّ
السياق ا ّدع ْوا أ ّن اإليديولوجيا قد بلغت خ ّ
يبق لها
ط النهاية ومل َ
سيايس أكرث من كونه علم ًّيا وتحليل ًّيا،
أث ٌر؛ وهذا النقد يتّسم بطابعٍ
ٍّ

بأي
إذ أريد منه بشكلٍ عا ٍّم زعزعة أركان اإليديولوجيا ومناهضتها ّ
ٍ
توسعي ٍة لصالح املجتمع الليربايل
شكلٍ كان بغية تحقيق
أهداف ّ
ومم قاله الباحث بريمان بهذا الخصوص« :الرضورة
األمرييك؛
ّ
اقتضت تضعيف دور اإليديولوجيا لكونها تسفر يف نهاية املطاف
باضطراب
سيايس ،وهذا التح ّزب من املمكن أن يتس ّبب
ب
ٍ
عن تح ّز ٍ
ٍّ

اجتامعي يهدّ د النظم والثبات االقتصادي واالجتامعي ويحول دون
ٍ
تنميته املتواصلة»[[[.

عامل االجتامع األمرييك ألفني غولدز سلّط الضوء بالرشح
[[[ -إدوارد بريمان ،كنرتل فرهنگ (باللغة الفارسية)[ضبط الثقافة] ،ترجمه إىل الفارسية حميد
إليايس ،ص  .254ص .164
[[[ -املصدر السابق ،ص .165
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والتحليل عىل البنيوية املاركسية املطروحة يف مباحث علم

االجتامع ،ويف هذا املضامر تط ّرق إىل تحليل األسس اإليديولوجية

لها ليستنتج أ ّن الرتحيب الشعبي املتواصل بالفكر املاركيس يف
الواليات املتحدة األمريكية أ ّدى إىل ظهور مسا ٍع حثيث ٍة ألجل
الرتويج لنظري ٍة بديل ٍة وترسيخها يف املجتمع يف مقابل هذا الفكر
وذلك بهدف استئصاله بالكامل من النظريات االجتامعية [[[.هذا

واضح يف مناهضة الفكر املاركيس ،وهو ال يقترص عىل
الكالم
ٌ
اإليديولوجيات املحدودة بعلم االجتامع ،بل ين ّم عن أ ّن العداء

ناشئ
لإليديولوجيا وللنزعة الطوباوية يف املجتمعات املؤدلجة
ٌ
من واقع الظروف االجتامعية والسياسية التي كانت حاكم ًة يف تلك
الفرتة من الزمن ،فهذه الظروف تسفر بطبيعتها عن ظهور عدا ٍء كهذا.
الباحث أنتوين أربالسرت أكّد يف هذا املضامر عىل أ ّن هذا

جهات
العهد ميكن اعتباره عه ًدا إيديولوجيا مناهضً ا ألحد التو ّ

السياسية ،حيث قال« :الرقم القيايس العاملي يف عقدَ ِي السبعينيات

والثامنينيات ]من القرن العرشين[ الحايك عن عودة التضخّم والبطالة
العا ّمة يف املجتمعات الرأساملية املتط ّورة وزوال الحكومات التي
تجلب الرفاهية لشعوبهاّ ،
يدل عىل أنّ عهد نهاية اإليديولوجيا مل

يتمخّض إال عن اتّضاح الواقع السيايس وثقافة االزدهار الرأساميل
بعد عام 1945م ،فهذا الواقع قد بلغ ّ
خط النهاية يف الوقت الحارض؛

[[[ -ألفني غولدنر ،بحران جامعه شنايس غرب (باللغة الفارسية)[أزمة علم االجتامع الغريب]،
ترجمته إىل الفارسية فريدة ممتاز ،ص .39

الفصل الخامس :نقد رؤية بوبر

وعهدنا هو يف الحقيقة مرحل ٌة إيديولوجية يف التأريخ البرشي».

[[[

كل ذلك النقد الذي طُرح حتّى اآلن عىل نظرية نهاية
إضاف ًة إىل ّ

كل آخ ُر يطرح عىل األسلوب الذي ات ّبعه
اإليديولوجيا ،هناك نق ٌد ّ ٌّ

الليرباليون ضمن ا ّدعائهم نهاية عهد اإليديولوجيا يف املجتمعات
املؤدلجة ،وهو كام ييل :الليرباليون يتّهمون هذه املجتمعات وال

سيّام املجتمعات الشيوعية بالعنف والكلّيانية ،لك ّنهم يف الحقيقة
كل
جا بعي ًدا ّ
يناقضون أنفسهم يف هذا الرأي لكونهم يسلكون نه ً

البعد عن مسلكهم الليربايل لدى مواجهتهم اإليديولوجيا املنافسة
ميت بأدىن صل ٍة إىل الفكر الليربايل الذي
لهم؛ وهذا املوقف ال
ّ
ي ّدعون أنّهم يطرحون نظرياتهم وآراءهم عىل أساسه.

[[[

مم ذُكر أ ّن النهج الليربايل قائ ٌم عىل نفاقٍ
فكري ضمن
نستنتج ّ
ٍّ

تعامله مع اإليديولوجيا ،وفيه دالل ٌة رصيح ٌة وواضح ٌة عىل عدم
مصداقية من ي ّدعي السري عىل نهجه ،لذا ال نبالغ لو قلنا أ ّن أتباعه

ليسوا ليرباليني من األساس ج ّراء ابتعادهم بالكامل عن جوهرة
الفكر الليربايل ،بل نجدهم عىل العكس من ذلك متا ًما ،حيث
تس ّببوا يف تلك اآلونة بظهور أجواء هستريي ٍة وانعدام األمن يف شتّى

أرجاء العامل ،ومن جملة السلبيات التي ترت ّبت عىل سلوكاتهم
ٍ
شخص يعرتض عىل نهجهم يف تفتيش العقائد يُتّهم بأنّه
كل
أ ّن ّ
[[[ -أنتوين أربالسرت ،ظهور وسقوط ليرباليسم غرب (باللغة الفارسية)[ظهور وسقوط الليربالية
الغربية] ،ترجمه إىل الفارسية عباس مخرب ،ص .500
[[[ -هربرت ماركوزيه وكارل بوبر ،إنقالب وإصالح (باللغة الفارسية)[الثورة واإلصالح] ،ترجمه
إىل الفارسية هوشنك وزيري ،إيران ،طهران ،منشورات «خوارزمي» ،الطبعة الثالثة1982 ،م ،ص
.24 – 22
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مصاب بلوثة الفكر الشيوعي؛ وقد وضّ ح أربالسرت هذه الحالة كام
ٌ

ييل« :الفكر الليربايل ليس لطيفًا ومرنًا كام ير ّوج دعاته إلقناعنا به،
بجوانب مظلم ٍة؛ ولو
محفوف
فهو يف املجالني النظري والعميل
ٌ
َ

جح فيه الليرباليون الخلّص
استقصينا تأريخه ملا وجدنا عهدً ا تب ّ

وتنصلوا عن أصولهم الفكرية بالكامل مثل ذلك العهد الذي ش ّمروا
ّ
فيه عن سواعدهم ملناهضة الفكر الشيوعي ،أي بني األعوام 1945م
أقل تقدي ٍر
إىل 1960م؛ ففي تلك اآلونة بادرت مجموع ٌة منهم عىل ّ

إىل املطالبة بتفتيش العقائد ومطاردة املعارضني وكبح الح ّريات

السياسية»[[[.

خالصة الكالم أ ّن املوقف السلبي القائم عىل فكرة نهاية عهد

كل املظاهر املشهودة فيه ،فهو يف
اإليديولوجيا ،عىل الرغم من ّ
كل هذه السلبيات
مغرض قائ ٌم عىل ِقرص نظ ٍر لكن مع ّ
موقف
الواقع
ٌ
ٌ

تب ّناه املفكّرون الغربيون ،إذ ال ميكن الفرار من اإليديولوجيا مهام
ٍ
ألحد التملّص منها
كان معناها والنظام التي تر ّوج فيه؛ إذ ال ميكن

ٍ
موقف إزاءها مبجرد ا ّدعاء العداء لها واإلعراب عن
وعدم اتّخاذ
ٍ
أسس غريِ عقلي ٍة؛ وهو ما أكّد عليه
مناهضة الفكر الطوباوي وفق

أربالسرت حني قال« :مبا أنّ نظرية نهاية اإليديولوجيا قد انتهت بعد
مدّ ٍة قصري ٍة من إعالنها بواسطة بيل وشيلز وليبيت ورميون آرون

وساوس فكري ٍة وحاولت االبتعاد عن
وآخرين ،فقد وقعت البرشية يف
َ

[[[ -أنتوين أربالسرت ،ظهور وسقوط ليرباليسم غرب (باللغة الفارسية)[ظهور وسقوط الليربالية
الغربية] ،ترجمه إىل الفارسية عباس مخرب ،ص .481

الفصل الخامس :نقد رؤية بوبر

هذا العهد بأرسه باعتباره فرت ًة من مراحل القصور الفكري الغريب».

[[[

ج
ونحن بدورنا نعتقد بأ ّن العامل الغريب ما مل يقبل عىل نه ٍ
ديني قوامه وحي السامء ،سوف يبقى من
إيديولوجي وفك ٍر
ٍّ
ٍ
إيديولوجيات ال
الناحيتني االجتامعية والسياسية مصد ًرا لظهور
أساس لها ،وهذا ما أكّد عليه الباحث ديفيد ماكليالند حينام انتقد
ٍّ
منحط ،لذا ما
نظرية بيل ،حيث أكّد ً
قائل« :نحن نعيش يف مجتمعٍ

مل نعالج هذا االنحطاط سنبقى ندور يف فلك اإليديولوجيا .إ ًذا،
نستنتج من هذا الواقع أنّ اإليديولوجيا من املحتمل أن تبلغ ّ
خط

النهاية وتؤول إىل األفول ،لكن ال شكّ يف عدم تحقّق هذا األمر يف
أي مكانٍ  ،ح ّتى يف األفق!»[[[.
ّ

توصل إليها ماكليالند بالنسبة
عىل الرغم من أ ّن النتيجة التي ّ

إىل نظرية نهاية اإليديولوجيا قد تكون صائبةً ،لكن إذا أمع ّنا النظر
باملسرية التكاملية التي تطويها املجتمعات البرشية وتأ ّملنا يف مبدأ
الحضارات البرشية وعواقبها (ضمن حرك ٍة تأريخي ٍة ترتاوح بني بلوغ

الحضارات واملدارس الفكرية املا ّدية الذروة أو األفول) ،بإمكاننا

ح النتهاء عمر اإليديولوجيا التي تتّسم ذات ًّيا بطابعٍ
تص ّور أفقٍ واض ٍ
برشي؛ ونهايتها هنا تعني أفول األنظمة الفكرية والعقائدية القامئة
ٍّ
عىل العقل الذاتاين املنقطع عن أوارص وحي السامء ،فنحن نعتقد

[[[ -أنتوين أربالسرت ،ظهور وسقوط ليرباليسم غرب (باللغة الفارسية)[ظهور وسقوط الليربالية
الغربية] ،ترجمه إىل الفارسية عباس مخرب ،ص .499

[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .162
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أ ّن الهزائم املتوالية لإليديولوجيات الغربية وعدم قدرتها عىل تلبية
حاجات البرشية األساسية ،قد أسفرت عن تأزيم أوضاع اإليديولوجيا
الغربية وإيجاد تح ّد ٍ
يات لها عىل صعيد مرشوعيتها وهويتها ،ومن

ث ّم أسفرت عن التشكيك يف مصداقيتها لدى الشعب ،وهذه األزمة
يف الحقيقة ال ميكن الخالص منها بسهول ٍة.
مع أ ّن األنظمة اإليديولوجية الغربية حينام واجهت تح ّديًا ِ
ج ِّديًّا
عىل صعيد اسرتجاع هويتها وإثبات مرشوعيتها بعد زوالهام ،لجأت

إىل أحدث اإلنجازات العلمية والتقنية وات ّبعت سياسة اإلغراء
وخداع الرأي العام بهدف احتواء هذه التح ّديات أو السيطرة عليها؛

وعىل الرغم من أ ّن األنظمة اإليديولوجية لها القابلية عىل وضع
حلو ٍل لألزمات االقتصادية والسياسية ،لك ّنها يف الحقيقة عاجز ٌة

عن التغلّب عىل األزمات الروحية واألخالقية التي اجتاحت العامل
جهاتٌ جديد ٌة نحو الحقائق الروحية والدينية
الغريب ،لذا ظهرت تو ّ

يف باطن العامل الغريب إىل جانب رواج اعتقاد بعقم هذه األنظمة
اإليديولوجية من قبل رشيح ٍة كبري ٍة يف املجتمعات الغربية ،وهذه

الظاهرة من شأنها فتح آفاقٍ جديد ٍة لتق ّبل فكرة زوال اإليديولوجيات
البرشية والرؤى العقلية البحتة؛ ومن هذا املنطلق ستكون كلمة

الفصل يف مستقبل املجتمعات البرشية للنظام اإليديولوجي
املنسجم القائم عىل مبادئَ ديني ٍة واقعي ٍة مستل َهم ٍة من وحي السامء.

الفصل السادس
وظائف اإليديولوجيا
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وظائف اإليديولوجيا

هدفنا يف هذا الفصل هو بيان وظائف اإليديولوجيا يك نتمكّن

من بيان مدى رضورتها ،لذا سنسلّط الضوء عىل املوضوع من

شتّى الجوانب االجتامعية والفردية حيث نسوق التفاصيل يف
مضامر الحياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والفردية أيضً ا ،إذ

إ ّن رؤي َة ّ
كل إنسان ومجتمع للحكمة من وجود اإليديولوجيا ذاتُ
أهمي ٍة بالغ ٍة من منطلق كونها نظا ًما عقائديًّا وفكريًّا مرتبطًا مبيدان
العلم والتخطيط االجتامعي والسيايس واالقتصادي ،ومرتبطًا أيضً ا
بالسلوكات الفردية[[[.

* وظائف اإليديولوجيا من الناحيتني الدينية واملادّية

من منطلق الرؤية املعتمدة يف هذا البحث ،سوف نسلّط الضوء

كل
بغض النظر عن منشئها النظري ،أل ّن ّ
عىل وظائف اإليديولوجيا ّ
نظري ٍة إيديولوجية إنّ ا تصاغ تناس ًبا مع الخلفية الفكرية والتنظريية

قسمنا األطر الفكرية البرشية التي تصوغ رؤية
ّ
الخاصة بها ،لذا إن ّ
اإلنسان تجاه الكون والوجود واملجتمع والتي تح ّدد طبيعة ارتباطها

ي" واآلخر
بهذه األمور ،إىل محورين أساسيني ،أحدهام "ما ّد ٌّ
[[[ - -مح ّمد رضا خايك قرامليك ،دین و إیدئولوژي :در فرآیند صعود و سقوط مدرنیته (باللغة
الفارسية)[الدين واإليديولوجيا :يف سريورة صعود الحداثة وسقوطها] ،إيران ،قم ،منشورات
«متدن نوین اسالمي»2018 ،م ،الفصل السابع ،ص .31
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بكل تأكيد سوف نلمس هذين املحورين يف نطاق الحياة
"ديني"؛ ّ
ٌّ

الفردية واالجتامعية.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفكر املا ّدي القائم عىل نزع ٍة دنيوي ٍة

يع ّد مرتك ًزا أساسيًّا يف التخطيط لجميع شؤون الحياة لدى البعض،

يف حني أ ّن آخرين يتّخذون العبودية لله تعاىل منطلقًا للتخطيط
يف شتّى مجاالت الحياة االجتامعية؛ والشيخ الشهيد مرتىض

املط ّهري تط ّرق يف هذا املضامر إىل بيان أوجه االختالف بني
اإليديولوجيي الدينية واملا ّدية ،وأشار إىل مكامن االختالف بني
ْ

النظريات واإليديولوجيات املتب ّناة من قبل الطرفني ،حيث قال:

"املفكّر املادّي يعترب األنظمة والقوى الحاكمة عىل واقع الكون
مادّي ًة بشكلٍ
حرصي ،يف حني أنّ املفكّر املتديّن يعتقد بوجود ق ًوى
ٍّ

غريِ مادّية حاكم ٍة يف واقع الكون إىل جانب هذه األنظمة والقوى
املادّية؛ وعىل هذا األساس فاملدرسة املادّية تعدّ اقتصاري ًة من

حيث الواقع والنظام الحاكم عليها ،إال أنّ املدرسة الدينية ليست
كذلك من الناحيتني املذكورتني"[[[.

مختلفي
إذًا ،املحوران املشار إليهام عبار ٌة عن مصدريْن
ْ
ومتعارضي لصياغة نظا َم ْي حكمٍ إيديولوج َّيني متضا ّدين ،أحدهام
ْ

ي ،وهذا االختالف يسفر يف نهاية املطاف عن
ديني واآلخر ما ّد ٌّ
ٌّ
تأسيس حكومتني مختلفتني من الناحية املاهوية توصف إحداهام
بالدينية واألخرى بالالدينية.

[[[ -مرتىض مطهري1991 ،م ،ص 36
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حني تأسيس الحكومة اإلسالمية ،سوف ينقسم العامل من الناحية

اإليديولوجية  -ال الجغرافية  -إىل منطقتني كبريتني ،هام منطقة الدولة
اإلسالمية (دار اإلسالم) ،ومنطقة غري إسالمية (دار الكفر)[[[.
 )1اإليديولوجيا املادّية والهندسة االجتامعية
مبا أ ّن الوجود والحياة وفق الرؤية املا ّدية قامئان عىل شأنٍ

دنيوي ،فقد قطع املا ّديون ارتباطهام بالعامل اآلخر بالكامل ،وعىل
ٍّ

الرغم من ذلك نالحظ أ ّن البنية الهندسية للتنمية الحضارية املا ّدية
التي تع ّد املرتكز األسايس للتنظيم والتخطيط يف جميع مجاالت

الحياة ،تعتمد عىل إيديولوجيا دنيوي ًة قوامها الدين يف الحقيقة؛ إال
ري موجود ٍة من األساس
أ ّن العالقة بني الحياتني الدنيوية واألخروية غ ُ
يف رحاب هذه اإليديولوجيا.

املجتمعات اإليديولوجية الغربية شهدت ظهور اإليديولوجيات

فيها عىل ضوء اإلعراض عن الفكر الديني ،حيث يعتقد مؤدلجوها
أنّهم قادرون عىل حمل راية االستقالل الذايت البرشي عن طريق

إفراغ املجتمعات البرشية من الدين والعنارص الروحية وإزالة جميع

املظاهر الدينية منها؛ وهذا يعني أ ّن اإليديولوجيات يف املجتمعات

الغربية يف بداية ظهورها كانت قامئ ًة عىل فكرة أ ّن اإليديولوجيا لها
ديني.
القابلية ألن تفي بدو ٍر ٍّ

الجدير بالذكر هنا أ ّن اإليديولوجيات الغربية يف بداية ظهورها

تحمل الخصائص ذاتها التي تتّسم بها املجتمعات الحديثة ،فالفكر
[[[ -س ّيد قطب1989 ،م ،ص .24

الفصل السادس :وظائف اإليديولوجيا

اإليديولوجي ِ
وطئ هذه املجتمعات حينام كانت يف مرحلة التج ّدد

والحداثة بوصفه خلفي ًة عقائدي ًة وفكريةً؛ لكن مع ذلك ت ّم تهميشه
من جانبه املاورايئ.

املفكّر الغريب تومسون[[[ ن ّوه يف كالمٍ له عىل أ ّن اإليديولوجيا

تواكبت مع ظهور املجتمعات الحديثة ،وعىل هذا األساس وصف

طبيعة أدائها يف املجتمعات الغربية كام ييل" :مفهوم اإليديولوجيا
ٍ
ارتباط بتح ّو ٍ
عبار ٌة عن جز ٍء من رشحٍ أو رواي ٍة نظري ٍة كبري ٍة ِ
الت
ذات

ٍ
مجتمعات صناعي ٍة حديث ٍة .والتح ّوالت
ثقافي ٍة متواكب ٍة مع ظهور

الثقافية الحاصلة يف املجتمعات الصناعية الحديثة حسب هذه
الرواية العظمى ،صحبتها مساعٍ متواصل ٌة كانت تهدف إىل تأطري
دنيوي إىل جانب
املعتقدات والسلوكات العملية بإطا ٍر عريفٍّ أو
ٍّ

ين .كام أنّ الدين والشعوذة
تصوير الحياة االجتامعية بطاب ٍع عقال ٍّ
أي ذك ٍر بني تلك الرشيحة االجتامعية التي انرصفت
مل َ
يبق لهام ّ
ٍ
ئ رأساملي ٍة،
بالكامل إىل
نشاطات صناعي ٍة حثيث ٍة قامئ ٍة عىل مباد َ

ثم ته ّيأت األرضية املناسبة لظهور طرا ٍز جدي ٍد من األنظمة
ومن ّ
العقائدية ،وهذه األنظمة كانت عرفي ًة لها القابلية عىل استقطاب

قيم
الناس نحوها دون الحاجة إىل التذكري مبا هو موجو ٌد من ٍ
ٍ
وكائنات يف العامل اآلخر؛ كام جعلت بعض املنظّرين املعارصين

يصفون عرص ظهورها بأنّه عرص اإليديولوجيات" [[[.وممّ قاله أيضً ا:
[1]- Thompson.

[[[ -جون يب .تومسون ،إيدئولوژي و فرهنگ مدرن (باللغة الفارسية) [اإليديولوجيا والثقافة
الحديثة] ،ترجمه إىل الفارسية مسعود أوحدي ،ص .14
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"مفهوم اإليديولوجيا اس ُتخدم لوصف األنظمة العقائدية التي مألت
الفراغ الثقايف الذي شهدته املجتمعات بعد أفول الدين والشعوذة،
حيث ضمن للناس أمنا ًطا جديد ًة من الوعي ونطاقًا جديدً ا من

مل يواجه أشدّ أنواع التح ّوالت االجتامعية التي
املعاين ضمن عا ٍ
كانت متسارع ًة وال سابق لها"[[[.

من املؤكّد أ ّن استقصاء الخلفيات الدينية والسياسية واالجتامعية

التي أسفرت عن ظهور اإليديولوجيا ،يتطلّب بحثًا مسهبًا ال يسعنا
املجال لطرحه هنا ،وعىل أساس ما ذكره تومسون فإ ّن اإليديولوجيا

بوصفها نظا ًما فكريًّا وعقائديًّا مرتبطًا بالحياة الدنيوية ،من الطبيعي
ٍ
مرتبط بالخرافات
يئ أو
أن تكون لها القابلية إلزاحة ّ
كل عن ٍ
رص ماورا ٍّ
والشعوذة عن طريقها؛ واإليديولوجيات من منطلق كونها "أديانًا
خاص ٍة ،ويف هذا السياق أكّد الباحث
بوظائف
دنيويةً"[[[ فهي تفي
َ
ّ

جون باشالر عىل أ ّن الطابع الدنيوي هو امليزة الفارقة لإليديولوجيا،
فهي بالدقّة تعني النزعة الدنيوية ،لذا فاملفهوم اإليديولوجي الغريب

جهات الدنيوية التي هي يف الواقع ظاهر ٌة واسع ُة
امتزج بالكامل بالتو ّ

النطاق ويف غاية التعقيد ،بحيث ميكن تسليط الضوء عليها من
وجهات نظ ٍر متن ّوع ٍة ،إال أ ّن أبرز ميز ٍة لها أنّها ته ّمش الدين من نطاق
الحياة البرشية.

وأ ّما من الناحية السيكولوجية فاالنقطاع التا ّم إىل الدنيا يُعترب
[[[ -جون يب .تومسون ،إيدئولوژي و فرهنگ مدرن (باللغة الفارسية) [اإليديولوجيا والثقافة
الحديثة] ،ترجمه إىل الفارسية مسعود أوحدي ،ص .14

[2]- Religion laïque.
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شكل من أشكال عودة العيوب إىل روح اإلنسان ،وبشكلٍ عا ٍّم
ً
فهو عىل غرار النزول من السامء إىل األرض؛ يف حني أ ّن األساطري
واألديان تؤكّد عىل أ ّن العامل َْي املا ّدي واملاورايئ ت ُرشف عليهام

ق ًوى خفيةٌ ،لذا فالنزعة الدنيوية يراد منها إزالة ماوراء الطبيعة من
كل يش ٍء إىل املا ّدة [[[،ومن هذا املنطلق وصف
األساس عرب إيكال ّ

باشالر اإليديولوجيا بأنّها البنية التنظيمية للثقافة الدنيوية بحيث
ترغم البرش عىل تلبية متطلّباتهم يف نطاق هذه الحياة.

الباحث رميون آرون بدوره اعترب اإليديولوجيات البرشي َة

أديانًا دنيويةً ،وأ ّما ويلسون فقد فكّك بني الدين والدنيا وعىل هذا
األساس تب ّنى فكرة الفصل بني العلامنية ( )secularismوالعلمنة

( ،)secularizationوأكّد يف هذا الصدد عىل أ ّن العلامنية التي
هي نزع ٌة دنيوي ٌة اجتاحت املجتمعات الغربية ،ميكن وصفها بأنّها
إيديولوجيا قامئٌة من أساسها عىل هذه الحياة ،ومن هذا املنطلق
فاإليديولوجيا يف العامل الغريب تع ّد البنية األساسية للتخطيط
قائل:
االجتامعي الشامل املرتكز عىل النزعة الدنيوية .وأضاف ً

كل
«النزعة الدنيوية التي تعني االعتقاد بأنّ الحياة الدنيا هي قوام ّ
يش ٍء ،هي يف الواقع إيديولوجيا؛ واملعتقدون بالفكر اإليديولوجي

والدعاة له يعمدون إىل نبذ جميع أمناط االعتقاد بالشؤون املاورائية
املختصة بها بداعي أنّها أمو ٌر خاطئ ٌة من
والوسائط والوظائف
ّ
األساس ،وبالتايل فهم يدعمون األصول الالدينية واإللحادية باعتبار

[[[ -جون باشالر ،إيدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .157
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أنّها الركيزة األساسية لألخالق الفردية والكيانات االجتامعية»[[[.
من الواضح أ ّن هذه الوظائف تحظى بتأكيدنا نظ ًرا لوجود من ينكر

اإليديولوجيا عىل ضوئها يف الظروف الراهنة ويشكّك مبصداقيتها

با ّدعاء أنّها من خصائص املجتمعات املتخلّفة ،وتجدر اإلشارة هنا
إىل أ ّن بعض الباحثني الغربيني يعتربون الوظائف التي استعرضها الفكر

اإليديولوجي الحديث يف العامل الغريب متناسق ًة من إحدى جهاتها مع

الوظائف الدينية التي كانت متعارف ًة سابقًا؛ ومن جملتهم باشالر الذي

كل
قائل« :اإليديولوجيا تفي الدور ذاته الذي لعبه ّ
ن ّوه عىل هذا األمر ً
واح ٍد من األنظمة املستقلّة يف العهود القدمية عىل حد ٍة ،ومن هذه
الناحية فهي ليست سياس ًة فحسب ،وإنّ ا ميكن وصفها باألسطورة
والدين واألعراف والتقاليد واألخالق ،وح ّتى العلم».

[[[

 )2اإليديولوجيا الدينية والهندسة االجتامعية
اإليديولوجيا الدينية ميكن اعتبارها الطرف املقابل لإليديولوجيا

املا ّدية الدنيوية ،إ ْذ يتالحم فيها عامل اآلخرة مع عامل الدنيا يف رحاب

الدين دون أن ينفكّا عن بعضهام .وعىل هذا األساس فإ ّن التخطيط

اإلدراي للمجتمع اإلسالمي يرتكز عىل دعامة اإليديولوجيا الدينة

ضمن البنية الهندسية للتنمية الحضارية الدينية ،وهذا التخطيط
[[[ -مريتشا إلياده ،فرهنگ و دين (باللغة الفارسية)[الثقافة والدين] ،ترجمته إىل الفارسية
لجنة من املرتجمني تحت إرشاف بهاء الدين خ ّرمشاهي ،إيران ،طهران ،منشورات «طرح نو»،
1995م ،ص .126

[[[ -جون باشالر ،إيدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .303
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ّ
ينفك عن عالَ َم ِي الدنيا واآلخرة مطلقًا ألجل أن ينعم أعضاء
ال
املجتمع بأجواء ديني ٍة ضمن جميع شؤون حياتهم.
ماهية العامل استنا ًدا إىل اإليديولوجيا الدينية تنتسب إىل خالقه،
كل يش ٍء من جانب هذا الخالق؛ فهذا
مبعنى أ ّن واقعه يعني وجود ّ

هو العامل برؤية اإلنسان املتديّن .وإضاف ًة إىل نسبة العامل إىل

خالقه ،فهو أيضً ا يسري نحوه .كام يعتقد اإلنسان املتديّن فإ ّن هذين
األمرين ال ميكن أن ينفكّا عن بعضهام مطلقًا ،فالوجود الذي انطلق

من نقط ٍة مع ّين ٍة وسار نحو النزول ،هو يف الحقيقة بعد هذا النزول

سوف يسري نحو الصعود والعودة م ّر ًة أخرى إىل هذه النقطة ذاتها.

[[[

مم ذُكر أعاله أ ّن اإليديولوجيا الدينية تتمحور بشكلٍ
ّ
نستشف ّ

ٍ
أسس
أسايس حول األنطولوجيا والواجبات والنواهي وتقوم عىل
ٍّ
أكسيولوجي ٍة معيّن ٍة ،وهذه األمور تشمل جميع مجاالت الحياة

االجتامعية؛ ويف هذا السياق تط ّرق س ّيد قطب إىل بيان معامل منطها

اإلسالمي واصفًا إياه بالجامعية والشمولية ،حيث أكّد عىل أنّها

تضفي صبغ ًة ديني ًة وإيديولوجية عىل جميع جوانب حياة اإلنسان

عىل املستويني الفردي واالجتامعي ،وبالتايل فهي تع ّم كافّة
شؤون حياته بشكلٍ ال ميكن معه التفكيك بينها وبني هذه األمور؛
حا ألن يصبح
حا« :اإلسالم مبيزاته املعهودة بات صال ً
وقال موضّ ً
ً
طريق يشمل االعتقاد يف الضمري
وكامل للحياة ،فهو
طريقًا جام ًعا
ٌ

ويف منظومة الحياة االجتامعية ...وهذان األمران ليسا فقط غري
[[[ -مرتىض املطهري1991 ،م ،ج  ،3ص .51 – 50
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متعارضني مع بعضهام ،بل ال بدّ من أن يكونا ممتزجني ومتداخلني
ثم
بحيث ال ينفكّان مع بعضهام ،ألنّهام عبار ٌة عن حلق ٍة واحد ٍة ومن ّ
يعدّ فصلهام تشتي ًتا وإباد ًة لهام»[[[.

وجل يف أعىل
ّ
وفق هذه الرؤية بإمكاننا ضامن العبودية لله ع ّز

املستويات ومن ث ّم توسيع نطاقها إىل ح ٍّد كبريٍ ،لذلك أكّد س ّيد قطب
ٍ
ين ال ينطبق
أي
ً
نشاط إنسا ٍّ
قائل« :اإليديولوجيا اإلسالمية ليس فيها ّ

ٍ
نشاط مل ت ِ
ُضف عليه الرشيعة
عليه معنى العبادة ،كذلك ليس هناك

هذا املعنى؛ إذ هدفها منذ البداية وإىل النهاية هو تحقيق مفهوم

العبادة فحسب ،لذا فإنّ جميع القوانني املد ّونة والدساتري والقوانني
املالية والجزائية واملدنية وقوانني األرسة وسائر القوانني يف الرشيعة

اإلسالمية ،ال هدف لها سوى تحقيق مفهوم العبادة يف حياة البرش».

[[[

فكري
ومن الواضح مبكانٍ أ ّن تقييد اإليديولوجيا بنظامٍ
ٍّ
دنيوي والتن ّزل بها إىل مستوى املنطق العميل للحياة
وعقائدي
ٍّ
ٍّ

الدنيوية ،ال نتيجة له سوى التن ّزل بالدين إىل أدىن مستوياته وتقييده
بأط ٍر فردي ٍة؛ ويف هذا السياق تط ّرق األستاذ مح ّمد أسد (سيلفياس

ليوبولد ويس) إىل بيان أوجه اختالف اإليديولوجيا اإلسالمية مع
سائر اإليديولوجيات مؤكّ ًدا عىل اتّساع نطاق مفهوم العبادة ضمن
جميع مجاالت الحياة البرشية وعدم تفكيك التعاليم اإلسالمية بني
ومم قاله« :لو أنّنا فصلنا بني
األطر املا ّدية والروحية يف الحياةّ ،

[[[ -س ّيد قطب ،ویژگی هاي إيدئولوژي اسالمي (باللغة الفارسية)[خصائص التصور اإلسالمية]،
ترجمه إىل الفارسية مح ّمد خامنئي ،إيران ،طهران ،منشورات «كيهان»1980 ،م ،ص .234
[[[ -املصدر السابق ،ص .235 – 234
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هذين املضامرين فمن الصعب عندئ ٍذ بلوغ األهداف التي دعا إليها

اإلسالم ،لذا مبا أنّ الرشيعة اإلسالمية تستبطن يف كيانها إيديولوجيا
حاكم ًة عىل واقع الحياة الدنيوية ،فهي قادر ٌة عىل تحقيق أهدافها يف
هذا املجال ...واملسؤولية اإلسالمية ال تقترص عىل نطاق االرتباط
ئ ماورائي ٍة ،وإنّ ا اإلسالم  -عىل
بني الخالق واملخلوق ضمن مباد َ

أقل تقدي ٍر مع التأكيد عىل هذا املستوى  -يحمل هدفًا رسال ًّيا عىل
ّ

خاصا لهذا األمر...
جا
ًّ
صعيد االرتباط بني الفرد واملجتمع وأق ّر منه ً
والحياة الدنيوية برؤي ٍة إسالمي ٍة ليست قوقع ًة فارغ ًة يف باطنها وليست

مج ّرد رؤيا للحياة اآلخرة ...بل اإلسالم يؤكّد برصيح العبارة عىل
أنّ اإلنسان يف حياته الفردية الدنيوية له القابلية عىل بلوغ الكامل
املنشود رشيطة أن يستثمر جميع ال ِّنعم الدنيوية بالتامم والكامل».

[[[

ووظائف ال ميكن التغايض
نتائج
اإليديولوجيا تتمخّض عنها
ُ
ُ

عنها مطلقًا (كالوظائف العا ّمة والفردية) ،لك ّن هذا ال يعني بالرضورة

أ ّن النجاح اإليديولوجي البرشي التا ّم ال ميكن أن يتحقّق عىل
ضوء الدين ،بل املراد هو االلتفات إىل رضورة وجود إيديولوجيا
مبحورية الوظائف الدينية ،وهذه الرضورة تع ّد واز ًعا للقول بعدم
ٍ
اجتامعي دون وجود خلفي ٍة إيديولوجية؛
سلوك
أي
إمكانية حدوث ّ
ًّ
ومن هذه الناحية ال محيص من القول بأ ّن إخفاق اإليديولوجيا
الغربية ووصولها إىل طريقٍ مسدو ٍد يف شتّى املجاالت السياسية
تغيات عليها بشكلٍ
واالجتامعية واالقتصادية ومن ث ّم طروء ّ

[[[ -س ّيد قطب ،ویژگی هاي إيدئولوژي اسالمي (باللغة الفارسية)[خصائص التصور اإلسالمية]،
ترجمه إىل الفارسية مح ّمد خامنئي ،إيران ،طهران ،منشورات «كيهان»1980 ،م ،ص .234
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مؤش عىل عجز اإليديولوجيات األحادية ذات األطر
متواصلٍ ،
ٌّ
ٍ
واحد وعجزها عن النهوض بدور الدين؛
بجانب
املحدودة
ٍ
وللباحث جون باشالر كال ٌم وجيه يف هذا الصعيد ،حيث ن ّوه
جسدت النظام الفكري والعقائدي
عىل كون اإليديولوجيا الغربية ّ
املرتبط بإنسان عرص الحداثة من منطلق أنّها قامئ ٌة عىل ٍ
أسس عقلي ٍة
وتكنولوجي ٍة ،ومن ث ّم نقضها من أساسها وأكّد عىل أنّها أخفقت يف
تحقيق أهدافها التي طرحتها يف رحاب عرص الحداثة ،حيث قال:
«ال شكّ يف أنّ جميع الناس أدركوا اليوم خطأ اإليديولوجيا وعبثيتها،
لكن يف األزمنة املاضية مل ينفكّ أصحاب الضامئر الحية لحظ ًة عن
مقارعة هذا النمط الفكري .بعض األسس البنيوية للعقالنية العلمية
أسفرت عن عجز املبادئ العقلية وإخفاقها يف أداء دورها بالكامل
(واملتمثّل يف وضع ٍّ
حل لجميع املسائل)»[[[ .ويف هذا املضامر
وعيوب أساسي ٍة تكتنف إيديولوجيات
نواقص
ذكر باشالر ثالثة
ٍ
َ
عرص الحداثة ووضّ حها كام ييل:
أكسيولوجي عىل أساس العقل.
حكم
«األ ّول :عدم إمكانية صياغة ٍ
ٍّ

تعم جميع
الثاين :القواعد العلمية محدودة وال ميكنها مطلقًا أن ّ
املسائل البنيوية يف حياة البرش.

معارف جزئي ٍة ومؤقّت ٍة بحيث
الثالث :العلوم البرشية ليست سوى
َ
[[[
ال ميكنها ادّعاء كشف الحقائق املطلقة».
[[[ -جون باشالر ،إيدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .159
[[[ -جون باشالر ،إيدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .160
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الباحث أنتوين غيدنز ضمن تحليله موضوع املجتمع والهوية

الشخصية يف عرص الحداثة ،اعترب أ ّن طرح بعض املواضيع عىل

طاولة البحث مثل «سياسية الحياة» مرتب ٌ
ط بسياسة ات ّخاذ القرار يف

الحياة ألجل الخالص من سلطة األنظمة التد ّرجية ،وهذا األمر
خاص ٍة للحياة املعارصة ،وهذه
برأيه قد نشأ إثر طرح إيديولوجيا
ّ
اإليديولوجيا وما شاكلها تثار عليها العديد من األسئلة التي تطال
لكل يشء يف
رص عىل أنّها املرجع الذايت ّ
األنظمة الحديثة التي ت ّ

الحياة ،حيث وضّ ح هذا األمر كالتايل« :املسائل املرتبطة بنظام
استفهام محدّ د ٌة يف مقابل األنظمة التي تعترب
عالمات
ُ
الحياة هي
ٍ
نفسها مرج ًعا ذات ًّيا.

املنهج امل ّتبع لتطبيق نظام الحياة والناشئ من الدعوات

حا ّ
يدل
التح ّررية التي ترفعها
املؤسسات الحديثة ،يعدّ أمنوذ ًجا واض ً
ّ
ري ذاتي ٍة ،ألنّ األسئلة األخالقية
عىل محدودية اتّخاذ القرار وفق معاي َ

املؤسسات التي حملت راية
والوجودية ذاتها التي قمعت من قبل
ّ
الحداثة ،تساق من جديد يف ميدان الفكر عىل ضوء نظام الحياة».

[[[

كل
اإلنسان يف رحاب الوظائف اإليديولوجية املشهودة يف ّ

نظامٍ  ،يشعر بأ ّن األنظمة الفكرية والعقائدية قد ألقت بظاللها عىل
حياة البرش إىل أقىص ح ٍّد بحيث ال ميكنه تخليص نفسه منها.

كل معرف ٍة برشي ٍة  -ومبا يف ذلك
نستنتج من جملة ما ذكر أ ّن ّ

أقل
إيديولوجي ،أو عىل ّ
املعرفة العلمية  -ال ب ّد من أن تتّسم بطابعٍ
ٍّ
[[[ -أنتوين غيدنز ،تجدد وتشخص (باللغة الفارسية)[الحداثة وهوية الذات] ،ترجمه إىل الفارسية
نارص موفقيان ،إيران ،طهران ،منشورات «ين»1999 ،م ،ص .313 – 312
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خصائص إيديولوجية حينام ننظر
تقدير فهي يف نهاية املطاف ذاتُ
َ
ٍ [[[
إىل واقع الحياة من زاوي ٍة عملية.
الوظائف العا ّمة لإليديولوجيا يف النظام االجتامعي
اإليديولوجيا بطابعها العا ّم تحظى بأهمي ٍة بالغ ٍة من حيث تأثريها
ٍ
حركات
عىل الرأي العا ّم وإيجاد دواف َع عملي ٍة لدى اإلنسان وتأسيس

سياسي ٍة واجتامعي ٍة ،وهناك واق ٌع نلمسه جل ًّيا عىل م ّر العصور فحواه
وتغي ٍ
أ ّن حدوث تح ّو ٍ
ات سياسي ٍة واجتامعي ٍة واقتصادي ٍة يع ّد
الت
ّ
فكل ثور ٍة بطبيعة
ّ
مستحيل دون حدوث ثور ٍة إيديولوجية،
ً
أم ًرا
الحال تتناسب مع الخلفية التي انطلقت وفق مبادئها ،حيث متتلك
متسكها بإحدى
القابلية لتأجيج مختلف رشائح املجتمع من خالل ّ
اإليديولوجيات ،وبالتايل تح ّرك الناس نحو إجراء تح ّو ٍ
الت يف

واقعهم.

حينام متتلك اإليديولوجيا القدرة عىل اإلقناع والتوجيه فهي

تتكفّل بأداء وظائفها اإليديولوجية .واإليديولوجيات بهيئتها العا ّمة
ٍ
ثورات سياسي ٍة واجتامعي ٍة
لها القابلية عىل تعبئة الجامهري وتأجيج

واقتصادي ٍة كام لها القدرة عىل إزالة أحد األنظمة الحاكمة إذا ما
لعبت دو ًرا توجيه ًّيا وتحليل ًّيا مبست ًوى عا ٍل ويف ما لو متكّنت من
إقناع الشعب بأن يلتزم بأحد األنظمة الفكرية والعقائدية.

كام أ ّن اإليديولوجيات تع ّد مؤث ّر ًة يف مجال الحفاظ عىل
[[[ -أنتوين غيدنز ،تجدد وتشخص (باللغة الفارسية)[الحداثة وهوية الذات] ،ترجمه إىل الفارسية
نارص موفقيان ،إيران ،طهران ،منشورات «ين»1999 ،م ،ص .313 – 312
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األوضاع الحاكمة يف املجتمع وتحقيق انسجام يف ما بينها ،كذلك

لها القابلية لتغيري هذه األوضاع؛ وهذا ما أكّد عليه الباحث غي
روشيه« :اإليديولوجيا ضمن مختلف أشكالها املؤثّرة لها القابلية
إليجاد جمل ٍة من التأثريات العا ّمة ،وميكن القول إنّها قادرة عىل

إيجاد تح ّولٍ ويف الحني ذاته فهي قادرة عىل معارضته ،أي أنّها
تستطيع أن تخلق وحد ًة ويف ذات الوقت ميكن أن تكون واز ًعا
لالنشقاق واملعارضة؛ وهذه امليزة يف الحقيقة مكنون ٌة يف ذاتها التي
ً
وعازل يف الحني ذاته»[[[.
تعترب رابطًا

الجدير بالذكر هنا أ ّن اإليديولوجيا حتّى عندما تبسط نفوذها
ٍ
يل ضمن سياقٍ
مخالف ألوضاعه وتسفر
يف املجتمع بشكلٍ عم ٍّ

عن حدوث طغيانٍ
وسيايس ،فهي مت ّر أيضً ا من ب ّوابة
اجتامعي
ٍّ
ٍّ
الوحدة واالنسجام بني الشعب (واللذين تحقّقا بواسطة إيديولوجيا
جديد ٍة) ،ما يعني أ ّن إيجاد تح ّو ٍل يف أحد املجتمعات ال ميكن

أن يتحقّق إال عن طريق أحد األنظمة الفكرية والعقائدية املرتبطة
بالتيار الداعي إىل التغيري.

اإليديولوجيا يف هذه األوضاع تعترب من ناحي ٍة خارط ًة توضيحي ًة

للسلوكات فتسوق مواقف أعضاء املجتمع وتكتّالتهم وكذلك
املجتمع بنفسه نحو وجه ًة مع َّين ٍة ،ومن ناحي ٍة أخرى فهي تلقي
بآثارها وتفرض وظائفها يف النطاق العا ّم للمسرية التأريخية التي
وتعي رسعة هذه
يطويها املجتمع وتفرض سيطرتها عىل حركته
ّ

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .94
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الحركة؛ لذا إن أصبحت آل ًة بيد الحكّام ،سوف تتح ّول كالقدرة
والطاقة املرتاكمة وامل ّدخرة يف باطن الرشائح االجتامعية ،وبالتايل
عىل ضوء تفعيل هذه الطاقة سيتس ّنى لها إيجاد تح ّو ٍ
الت عىل نطاقٍ

تأريخي شاملٍ .
أوس َع ومبعيا ٍر
ٍّ

ميكن القول أ ّن اإليديولوجيات الحاكمة هي التي تصاغ عىل
أساسها مراحل تكامل التأريخ ويف رحابها يتبلور جوهر حركته
وال سيّام تلك اإليديولوجيات املفعمة ذاتيًّا مببادئَ ديني ٍة ،فهي
من هذا املنطلق تخلق لدى اإلنسان دواف َع عملي ًة ومن ث ّم تح ّدد
حركة التأريخ؛ لذا ال ميكن للمجتمعات اجتثاث القوى االستعامرية
الجامثة عىل صدرها دون وجود إيديولوجيا تعتمد عليها كعاملٍ
اجتامعي والسري يف رحاب حرك ٍة تأريخي ٍة
أسايس إليجاد تح ّو ٍل
ٍّ
ٍّ
(وهذا األمر أطلق عليه الباحث ديفيد ماكليالند عنوان «التغيري
اإليديولوجي» ،وأسامه الباحث شومبارت دي لوي «التصوير
التغيات الثورية
الداليل»)؛ والحقيقة أ ّن هذا التح ّول يع ّد من سنخ
ّ
التي تسفر عن انهيار البنية األساسية للنظام االستعامري عرب
تسخريها الطاقات الفردية والجامعية إىل أقىص ح ٍّد ممكنٍ [[[.
 )1النزعة الوحدوية واالنسجام
أحد أه ّم الجوانب العملية وامليزات الفارقة لإليديولوجيا أنّها
وتالحم يف باطن األنظمة االجتامعية والسياسية
توجد انسجا ًما
ً
واالقتصادية ،حيث تتالحم السلوكات والنشاطات االجتامعية
[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .213 – 212
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ٍ
والفردية عىل ضوء سيادة ٍ
واحد يف جميع األنظمة
إيديولوجي
منط
ٍّ
والحكومات ،وعىل هذا األساس تبادر جميع األنظمة إىل صياغة
نسيجها الداخيل وفق تلك اإليديولوجيا الشاملة التي تحكمها
بحيث تصوغ جميع مبادئها العا ّمة استجاب ًة ملا متليه عليها هذه
يل يف شتّى
اإليديولوجيا؛ ومن ث ّم ّ
لـم يت ّم تطبيق هذا األمر بشكلٍ عم ٍّ
ينسق أعضاء املجتمع سلوكاتهم ونشاطاتهم السياسية
املجاالتّ ،
واالجتامعية واالقتصادية طبقًا ملبادئ النظام اإليديولوجي العا ّم.
حينام نسلّط الضوء عىل دور اإليديولوجيا ونتط ّرق إىل بيان مدى
تأثريها عىل صعيد تحقيق الوحدة واالنسجام ،ففي الوهلة األوىل ال
ب ّد لنا من إلقاء نظر ٍة عىل طبيعة األنظمة االجتامعية التي ندرك من
ٍ
واختالفات
خاللها أ ّن املجتمعات البرشية تستبطن يف ذاتها تع ّددي ًة
املختصني
كبريةً؛ لذا فاإليديولوجيا تع ّد أفضل سبيلٍ ميكن للخرباء
ّ
يف شتّى مجاالت السياسة واالجتامع واالقتصاد أن يعتمدوا عليه
لطرح حلو ٍل تساهم يف التقليص من ح ّدة الخالفات وتساعد عىل
إيجاد وحدة وانسجام بني أعضاء املجتمع.
تفاصيل دقيق ًة وظريف ًة يف
َ
الشهيد مرتىض املط ّهري ذكر
مجال حاجة املجتمعات البرشية إىل الفكر اإليديولوجي ،فقد
ٍ
ريا
اعترب هذا النمط الفكري مرتبطًا
بنشاطات حياتي ٍة تتطلّب تدب ً
وتخطيطًا وبرمجةً؛ وأكّد يف هذا السياق عىل أ ّن حاجة اإلنسان إىل
ٍ
اإليديولوجيا تعني الحاجة إىل نظري ٍة كلّي ٍة
وتخطيط جامعٍ ومنسجمٍ
تت ّم عىل أساسهام صياغة املعامل العا ّمة للمناهج واإللزامات
والنواهي التي تالزم البرشية واملجتمعات منذ نشأتها وتواكبها
طوال مسرية حياتها.
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ال ّ
شك يف أ ّن الحياة مبستوييها الفردي واالجتامعي متواكب ٌة عىل
م ّر العصور مع أشكا ٍل عديد ٍة من االختالفات والرصاعات ،ومن
هذا املنطلق فالخالفات والنزاعات املحلّية والقومية واإلقليمية
للتمسك بالفكر اإليديولوجي،
تع ّد البنية األساسية والخطوة األوىل
ّ
فالوظيفة اإليديولوجية الفريدة التي ال بديل لها مطلقًا يف ظروف
كهذه ،تتمثّل يف إيجاد وحد ٍة وتالحمٍ بني شتّى الرشائح االجتامعية،
ومم قاله الشهيد املط ّهري يف
إذ تفي بدو ٍر مشهو ٍد يف هذا املجالّ .

أقل تقدي ٍر منذ
هذا املجال« :البرشية منذ لحظة نشأتها األوىل وعىل ّ
عهد ازدهار الحياة االجتامعية وظهور سلسل ٍة من االختالفات ،كانت

بحاج ٍة إىل اإليديولوجيا  -أي القرآن والرشيعة  -وهذه الحاجة بدأت
ٍ
تتزايد بشكلٍ
رقي اإلنسان وتكامله...
ملحوظ عىل م ّر العصور ومع ّ
وبطريق أوىل إنسان الغد  -مرتك ًزا
ما يعتربه اإلنسان املعارص -
ٍ

للوحدة والتوجيه الصحيح ،هو ذلك األمر الذي يرسم له هدفًا

رش واألمر والنهي ،وهذا األمر
مشرتكًا ويعترب معيا ًرا للخري وال ّ
ٍ
وإدراك
بوعي
هو عبار ًة عن فلسف ٍة [حكم ٍة] لحيا ٍة هادف ٍة يختارها
ٍ

وتجري وفق أصولٍ منطقي ٍة؛ أي إنّه عبار ٌة عن إيديولوجيا جامع ٍة
رث حاج ًة إىل هذا
وكامل ٍة ،ومن املؤكّد أنّ اإلنسان املعارص أك ُ
األمر من أسالفه ،فهو بحاج ٍة إىل فلسفة لها القابلية لخلق رغب ٍة

لديه بالنزوع إىل الحقائق املاورائية والعمل عىل تحقيق مصالحه
يبق شكٌّ اليوم بأنّ اإليديولوجيا باتت رضور ًة ال غنى
الفردية ،ومل َ

عنها يف الحياة االجتامعية»[[[.
[[[ -مرتىض املطهري1990 ،م ،ص .56
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بعد أن آل الدين إىل األفول يف األنظمة الفكرية الغربية وخرس
املؤسسات الدينية عاجز ًة عن إيجاد وحد ٍة
مكانته الرفيعة ،باتت
ّ

وانسجامٍ بني أبناء املجتمع وفقدت مرشوعيتها وأحيانا أصبح
ٍ
بنظريات
تأثريها عىل الناس أشبه باملستحيل ،لذلك أُبدلت

ٍ
إيديولوجيات شمولي ٍة
سياسي ٍة واجتامعي ٍة واقتصادي ٍة طرحت ضمن
بحيث متحورت املساعي الرامية إىل إيجاد وحد ٍة وانسجامٍ حول

اإلنجازات التي جاء بها الفكر اإليديولوجي.

الباحث ألفني غولدنر تح ّدث عن هذا املوضوع مؤكّ ًدا عىل

تهميش الدين يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش لدرجة أنّه أصبح

كالتحفة القدمية املركونة يف أحد أروقة املتاحف ،وهذه الظاهرة
أسفرت برأيه عن ظهور أزم ٍة عقائدي ٍة لدى الشبّان األوروبيني ،لذلك
ٍ
جديد لهذا الجيل
عقائدي
ماس ٍة إىل إقرار نظامٍ
ٍّ
شعر البعض بحاج ٍة ّ

واألجيال الالحقة ج ّراء حدوث هذه األزمة الجا ّدة؛ وضمن تأكيده

الخاص بالعرص
عىل كون اإليديولوجيا تعني النظام العقائدي
ّ
تجسدت
الحديث ،قال« :النتيجة التي متخّضت عن تهميش الدين ّ
يف ظهور أشدّ أزم ٍة عقائدي ٍة بني الشباب[ ،واليوم] تقتيض الحاجة

ِ
ٍ
يب ...ويف الحني ذاته
معتقدات جديد ٍة
إيجاد
ذات طاب ٍع إيجا ٍّ
خضع هذا الجيل الجديد ملؤثّ ٍ
املؤسسات
رات ملحوظ ٍة من جانب
ّ
التعليمية والرتبوية التي تعري أهمية بالغة للتنمية العلمية ...هؤالء

عقائدي يضفي عىل العرص
نظام
[الشباب] يبحثون يف الواقع عن ٍ
ٍّ
رث د ّق ًة
ويؤصله ضمن
رث،
ّ
َ
مفاهيم أك َ
الحارض حال ًة مثري ًة وج ّذاب ًة أك َ

وعمقًا مقارن ًة مع اإلثارة واالنسجام املعهودين عنه يف العصور
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يتم تصوير هذا العرص وكأنّه عديم
السالفة؛ ويف الحني ذاته ال ّ
ريا بحدّ
األهمية؛ كام يرغبون يف أن يكون هذا النظام العقائدي مث ً

إيديولوجي».
نظام
ذاته .خالصة الكالم أنّ الرضورة تقتيض إيجاد ٍ
ٍّ

[[[

وأ ّما املجتمعات الدينية وال سيّام اإلسالمية ،فهي عىل خالف
املجتمعات الغربية ،إذ عىل الرغم من وجود إيديولوجيا شمولي ٍة

فقد ات ّسمت جميع جوانب الحياة البرشية فيها بصبغ ٍة ديني ٍة ونالت
اعتبارها ومرشوعيتها عىل ضوء انتسابها إىل الدين ،ومن هذا

املنطلق نالحظ أ ّن سلوكات أعضاء املجتمع الديني ونشاطاتهم

ديني وتقوم عىل
الحثيثة يف شتّى املجاالت ،عاد ًة ما تتّسم بطابعٍ ٍّ
ري ديني ٍة يت ّم الرتويج لها عىل هيئة إيديولوجيا متثّل مرتك ًزا فكريًّا
معاي َ

لسلوك اإلنسان املتديّن ونشاطاته.

بنا ًء عىل ما ذُكر ،نسلّط الضوء يف ما ييل عىل الدور العميل

لإليديولوجيا يف مجال تحقيق الوحدة بني أعضاء املجتمع ضمن
شتّى املجاالت السياسية واالجتامعية واالقتصادية:
* الوحدة السياسية

املسؤولون يف املجتمع ضمن مساعيهم الرامية إىل تحقيق

أهدافهم الحكومية ،ال ب ّد لهم من إقناع الشعب بالسياسات التي
ينتهجونها والقرارات التي يتّخذونها واألساليب املعتمدة لديهم

يف صناعة القرار ،ومن الطبيعي أ ّن رضا أبناء الشعب عن الحكّام

[[[ -ألفني غولدنر ،بحران جامعه شنايس غرب (باللغة الفارسية)[أزمة السوسيولوجيا الغربية]،
ترجمته إىل الفارسية فريدة ممتاز ،ص .121 – 119
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ٍ
قرارات صائب ٍة
والزعامء السياسيني ال يتحقّق إال عىل ضوء ات ّخاذ

تتناغم مع اإليديولوجيا الحاكمة يف املجتمع؛ ومن هذا املنطلق نجد

يتمسكون بهذه اإليديولوجيا ويجعلونها مرتك ًزا لهم
أ ّن هؤالء القادة
ّ
ألجل إضفاء مرشوعي ٍة عىل أدائهم السيايس وتفعيل اإلنجازات التي

حقّقوها يف هذا املضامر ،كذلك بغية تربير نقاط الضعف املوجودة

يف سلوكاتهم ،ومن هذا املنطلق يضعون األسس االرتكازية للمواقف
جهات السياسية يف املجتمع.
الشعبية ويصوغون التو ّ

الصف
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا االنسجام الذي يت ّم توحيد
ّ

صائب وال غبار
كل ما يقوله الحكّام
الشعبي يف رحابه ال يعني أ ّن ّ
ٌ

وباألخص يف النظام الشيوعي السابق والنظام
عليه ،بل الحكّام
ّ
الرأساميل الحايل ،حاولوا إقناع الشعوب بالقهر والتبكيت عرب
إضفاء وجه ٍة إيديولوجية إىل القرارات املتّخذة من قبلهم ومراكز
ات ّخاذ القرار املعتمدة لديهم.

الباحث األملاين فولفغانغ ليونارد

[[[

هو أحد أبرز الخرباء

تول
املختصني بالفكر الشيوعي واألكرث تجرب ًة من غريه ،حيث ّ
ّ

املختصة بالقضايا الشيوعية واالشرتاكية يف
رئاسة أحد املعاهد
ّ

ٌ
سؤال حول أهمية اإليديولوجيا
لـم طُرح عليه
أملانيا الفدراليةّ ،
بوصفها «نظريةً» حكومي ًة استند إليها النظام الحاكم يف االت ّحاد

أسباب تثبت عدم عبثية
قائل« :هناك ثالثة
ً
السوفييتي ،أجاب
ٍ
اإليديولوجيا مطلقًاك

[1]- Wolfgang Leonhard.
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جهات النظام
 ).أ ّولها :إغراق الناس بالفكر اإليديولوجي وفق تو ّ

ذات تأثريٍ كبريٍ عىل
جوانب إيديولوجية ُ
الحاكم وقيادته ،وهناك
ُ
الشعب أكرث من غريها إثر ارتباطها باألسس القومية.
جهات
 )..وثانيها :أنّ اإليديولوجيا بوصفها مرتك ًزا أساس ًّيا للتو ّ

الفكرية لها تأثريٌ عىل أعضاء الحزب وال س ّيام من حيث السلوك

جهاتهم الفكرية من املفاهيم
الوظائفي ،فهؤالء حينام يستمدّ ون تو ّ
اإللزامية املؤدلجة قد يشكّكون بها أحيانًا.

 )...وثالثها :أنّ العنارص اإليديولوجية لها تأثريٌ يف تدوين سياسة

الخاصة».
االتّحاد السوفييتي (السابق) وتحديد أطرها
ّ

[[[

اإليديولوجيات يف الكثري من األنظمة السياسية الغربية نشأت

يف رحاب التع ّدديات والرصاعات السياسية ،لكن بعد ذلك أصبح

لها فصل الخطاب يف معالجة التع ّددية والرصاع؛ والحقيقة أ ّن

ريا يف هذا املضامر تتمثّل يف
إحدى أكرث الوظائف اإليديولوجية تأث ً
ٍ
مرتبط
فكري
الوحدة واالنسجام اللذين يتبلوران تحت مظلّة نظامٍ
ٍّ

ينسقان بني املواقف والسلوكات الحزبية
باألداء السيايس بحيث ّ
والفردية.

الجدير بالذكر هنا أ ّن بعض املنظّرين السياسيني الغربيني عىل

ضوء اتّباعهم منهج التع ّددية السياسية كانوا يعتقدون بإمكانية
تحقيق وحد ٍة ووفاقٍ
سيايس بني مختلف الحركات واملك ّونات
ٍّ
[[[ -فولفغانغ ليونارد ،چرخش هاي يك إيدئولوژي (باللغة الفارسية)[انعطافات إيدولوجيا] ،ترجمه
إىل الفارسية هوشنك وزيري ،إيران ،طهران ،منشورات «نو» ،الطبعة الثانية1984 ،م ،ص .270
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يف املجتمع ،واعتربوا هذه الوحدة بأنّها املحور والبنية األساسية

للنظام الليربايل الدميقراطي؛ وج ّراء هذه العقيدة عارض املدافعون

عن التع ّددية السياسية فكرة تأصيل القواعد السلوكية والنشاطات

الخاص للمبادئ والقيم العا ّمة
تعي اإلطار
ّ
السياسية املؤدلجة التي ّ
يف الحياة السياسية.

الوجهة العا ّمة يف النظرية السياسية الراهنة متحورت يف القرنني

األخريين حول نبذ الفلسفات واإليديولوجيات األكرث إيجابيةً،

وميكن القول أ ّن مثرة جميع هذه االستدالالت هي إزالة املناهج
خاص ٍة يت ّم عىل أساسها تحقيق
اإليديولوجية بغية إيجاد قواع َد
ّ
األهداف والنتائج السياسية املرج ّوة[[[.

عىل الرغم من مساعي املنظّرين السياسيني للنظام الليربايل

الرامية إىل تفنيد فاعلية السياسة اإليديولوجية والتأكيد عىل
ٍ
مجتمعات ليربالي ٍة متتاز بالتع ّددية ،لكن ال يستبعد
رضورة إنشاء

أن يستند النظام الحاكم والوفاق السائد فيه إىل تالحمٍ وانسجامٍ

إيديولوجيني؛ ويف هذا السياق أكّد الباحث روبري دال يف كتابه

"تقديم إىل النظرية الدميقراطية" (A Preface to Democratic

 ،)Theoryعىل أ ّن التنسيق بني الرغبات املتعارضة وتطبيقها عىل

بعضها يقتيض أو يتض ّمن وفاقًا عا ًّما حول القيم واملبادئ التي
خاص ٍة،
تقيّد التعارض والتضارب عىل الصعيد السيايس بقيو ٍد
ّ

كام تضيّق نطاق رغبات األقلّية االجتامعية ،ومن املمكن يف هذا

[[[ -أنتوين كوينتني ،فلسفه سيايس (باللغة الفارسية)[الفلسفة السياسية] ،ترجمه إىل الفارسية
مرتىض أسعدي ،ص .81
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النطاق إيجاد حلو ٍل مقبول ٍة لدى أعضاء املجتمع.

[[[

إذًا ،انعدام التضارب واملعارضة السياسية أو انحساره يف أدىن

مست ًوى ضمن أحد األنظمة التع ّددية ،ين ّم عن وجود وفاقٍ
إيديولوجي
ٍّ
راس ٍ
خ وواسعِ النطاق حتّى وإن صيغ هذا الوفاق عىل أساس مبادئَ
وقيمٍ كلّي ٍة رصيح ٍة وواضح ِة املعامل؛ لذلك تب ّنى الباحث أنتوين

أربالسرت فكرة أ ّن الليربالية مبثابة إيديولوجيا ،حيث قال يف هذا
توصل إليها الليرباليون ،لكن
الصعيد" :عىل الرغم من النتائج التي ّ

ال رضورة ألن تطرح اإليديولوجيا بهذا املفهوم بوصفها عقيد ًة

ً
شامل؛ وإحدى
جا سياس ًّيا
سياسي ًة رصيح ًة ومعلوم ًة أو باعبتارها منه ً

الخصائص العا ّمة للفرضيات اإليديولوجية يف الحقيقة هي كونها

توقيفي ًة وخفي ًة لدرجة أنّها أحيانًا ال تظهر بشكلٍ
علني إال يف رحاب
ٍّ

البحوث والدراسات التأريخية".

[[[

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن التع ّدديات والرصاعات السياسية

حدثت بعد أفول السنن الدينية ،أل ّن املبادئ الدينية كانت لها قابلي ٌة

كبري ٌة عىل معالجة هذه الرصاعات يف األنظمة التي سبقت العرص

ديني
إيديولوجي
الحديث ،فقد كانت تضع ح ًّدا لها ضمن نظامٍ
ٍّ
ٍّ
بفضل قدرتها عىل إقناع الشعب وإرضائه مبا تطرحه من حلول.
[[[ -أنتوين كوينتني ،فلسفه سيايس (باللغة الفارسية)[الفلسفة السياسية] ،ترجمه إىل الفارسية
مرتىض أسعدي ،ص .87 – 86

[[[ -أنتوين أربالسرت ،ظهور وسقوط ليرباليسم غرب (باللغة الفارسية)[ظهور وسقوط الليربالية
الغربية] ،ترجمه إىل الفارسية عباس مخرب ،ص .11

الفصل السادس :وظائف اإليديولوجيا

ابتدا ًء من القرن الثامن عرش وخالل الفرتة الالحقة له اجتاحت

ِ
املجتمعات الحديث َة نزع ٌة إيديولوجية ،وبتعبريٍ
أفضل "انفجا ٌر
َ

إيديولوجي" واس ُع النطاق ميكن اعتباره معيا ًرا لتقييم مقدار العرض
ٌّ

للبت مبدى
والطلب اإليديولوجيني فيها؛ كام ميكن اعتباره معيا ًرا
ّ

فاعلية األداء اإليديولوجي يف املضامر السيايس وبطبيعة العالقة
بني اإليديولوجيا والسياسة.

الباحثجون باشالر تط ّرق إىل تحليل واقع الحاجة اإليديولوجية

متغيات كلّي ٍة
ومؤش الطلب عليها ،ويف هذا السياق ذكر ثالثة
ّ
ّ
مؤث ّر ٍة ،حيث أكّد عىل أ ّن األنظمة التي تحظى بإجام ٍع ووفاقٍ عا ٍّم ال

موضوعية فيها للمبادئ اإليديولوجية ،ومن ث ّم ليس من الرضوري

يل يف األنظمة التقليدية والدينية؛
لإليديولوجيا أن تفي ّ
بأي دو ٍر عم ٍّ

حدة فهي
ويف مقابل ذلك كلّام تضاءلت الرؤى االجتامعية املو ّ
تتبلور عىل أرض الواقع وتطرح نفسها كمرتك ٍز لتحقيق الوحدة

واالنسجام يف املجتمع ،لذلك يت ّم تسخريها لهذا الهدف.

متغيين كلّيني يف
وما أكّد عليه هذا الباحث الغريب وجود
ّ
الطلب عىل اإليديولوجيا ،أحدهام ش ّدة الرصاعات السياسية

تتجل الحاجة لها يك تفي
ّ
واآلخر سعة نطاقها ،ففي هاتني الحالتني

متغي ٍ
حدة
بوظائف مع ّين ٍة؛ كام ذكر ثالثة
َ
ات كلّي ٍة ،هي الرؤية املو ّ
ّ

ٍ
ٍ
ونزاعات
تضاربات
وش ّدة الرصاعات وسعة نطاقها ،تسهم يف إيجاد

ٍ
أمناط من األنظمة السياسية املختلفة عن بعضها
سياسي ٍة لثالثة
تتمثّل مبا ييل:
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تقليدي،
سيايس
 نظامٍٍّ
ٍّ
 -أنظم ٍة تع ّددي ٍة،

ين.
 نظامٍسيايس كلّيا ٍّ
ٍّ
حدة تتالىش يف النظام السيايس
ث ّم أكّد عىل أ ّن الرؤية املو ّ
التع ّددي ،ومن هذا املنطلق تتم ّهد األرضية املناسبة لإلبداع
قائل" :بنا ًء عىل ذلك فامليزة الفارقة
رصح ً
والنشاطات العملية ،لذلك ّ

للمجتمع الحديث (وهذا املصطلح عىل غرار النظام التعدّدي) هي
تضاؤل مستوى وحدة وجهات النظر ،حيث تبسط الخالفات نفوذها

عىل نطاقٍ واس ٍع لك ّنها ليست شديد ًة إىل حدٍّ كبريٍ ،وهذه الظاهرة
متغي ٌة من مجتم ٍع إىل آخ َر وتسفر عن تزايد حاجة املجتمع إىل
ّ
ماس ًة أحيانًا.
اإليديولوجيا لدرجة أنّ هذه الحاجة تصبح ّ

سيايس ،هي يف
كل أطروح ٍة فكري ٍة يراد لها أن تتبلور بهيئة أدا ٍء
ّ
ٍّ

الحقيقة بحاجة إىل اإليديولوجيا من جميع نواحيها ...اإليديولوجيا
تلعب دور الدليل يف هذا املضامر ،لذا فهي تتنامى يف املجتمعات

التعدّ دية ،وعىل هذا األساس يجب وأن نصف عرصنا الراهن بأنّه
مؤدلج".
رص
ٌ
ع ٌ

[[[

باشالر أكّد برصيح العبارة عىل أ ّن زوال األنظمة التقليدية
ٍ
ٍ
ورصاعات سياسي ٍة،
خالفات
هو السبب األسايس يف حدوث

فاملجتمعات التع ّددية تتنامى فيها هذه الظاهرة إىل ح ٍّد كبريٍ ،األمر

[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا؟] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .107

الفصل السادس :وظائف اإليديولوجيا

الذي يؤ ّدي إىل تزعزع أركان النظام االجتامعي إثر تزعزع التقاليد
واألعراف؛ وهنا يتبلور دور اإليديولوجيا يف توحيد صفوف الشعب
تتجل عىل
ّ
ومللمة شمل مختلف الرشائح االجتامعية وبالتايل
جامهريي منسجمٍ يفسح املجال
الصعيد السيايس ضمن اتّحا ٍد
ٍّ

للزعامء والحكّام السياسيني بأن يسخّروا التعبئة الجامهريية لصالح

عوائق.
جهاتهم الفكرية يك يتمكّنوا من أداء مها ّمهم دون
َ
تو ّ

الجدير بالذكر هنا أ ّن ما ذكره باشالر بخصوص منشأ اإليديولوجيا

حدة والوفاق الحاصل يف
ال يع ّد كال ًما تا ًّما ،وذلك أل ّن الرؤية املو ّ

األنظمة التقليدية ال يحدثان عبثًا ،فهذه األنظمة وال سيّام األنظمة
ٍ
أسس ديني ٍة وتعالي َم ساموي ٍة ،تبلغ
التقليدية املتّسقة والقامئة عىل

فيها الرصاعات السياسية أدىن مست ًوى ،والسبب يف ذلك أنّها تخضع
ملبادئَ إيديولوجية ديني ٍة؛ لذا إذا كانت التع ّددية والرصاعات السياسية
منشأً لإليديولوجيا البرشية يف العامل الغريب ،فالوحدة التي تحكم

املجتمعات التقليدية قد تبلورت عىل أرض الواقع يف ّ
ظل نظامٍ

عقائدي ( ،)Idiocracyأل ّن الركيزة األساسية للوحدة والوفاق يف
ٍ
وباألخص يف املجتمع اإلسالمي هي مبادئها
املجتمعات الدينية
ّ
اإليديولوجية التي لها دو ٌر مؤث ّ ٌر عىل نطاقٍ واسعٍ.

اإليديولوجيا اإلسالمية عرب تأكيدها عىل الوحدة والوفاق تحت

لواء األ ّمة اإلسالمية ،نهت أبناء املجتمع عن الترشذم والتفرقة ،إ ْذ

الصف واالنسجام بني
دعت التعاليم اإلسالمية السمحة إىل توحيد
ّ
جميع الطوائف والفرق لتنضوي تحت مظلّة فئ ٍة واحد ٍة هي «حزب
الله» ولتتمكّن من التالحم يف ما بينها والتعاضد بعضها مع بعضها؛
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وقد وضّ ح س ّيد قطب هذه الحقيقة ً
قائل« :اإلنسان الذي يؤمن بدينٍ
ّف بأداء وظائفه بعد أن يتلقّى إيديولوجيا صحيح ًة وكامل ًة تثمر
مكل ٌ

أهم وظيفة يقوم بها يف
يف نهاية املطاف عن اختيار دين اللهّ ...
بادئ األمر باعتبارها أكرث الوظائف رضور ًة وفوري ًة ،أنّه يبادر إىل

وحزب يف رحاب
يل
ٍ
االلتفاف حول جامع ٍة لتأسيس مجتمعٍ مثا ٍّ
عب عنه القرآن الكريم بـ (االعتصام) يف قوله تعاىل ( َوا ْع َت ِ
ص ُموا
ما ّ

كل إيديولوجيا فاعل ٍة وراسخ ٍة
جمي َعاً َوال تَ َف َّرقُوا) ...إنّ ّ
حبلِ الل ِه َ
ِب َ

(حزب) ،لذا فإنّ مثرة اإليديولوجيا
هي يف الواقع ليست سوى
ٍ
اسم لفئ ٍة يرتبط أفرادها
اإلسالمية
تتجسد يف (حزب الله) الذي هو ٌ
ّ
ٍ
بعالقات وطيد ٍة ،وهم (املؤمنون)
ظل اإليديولوجيا اإلسالمية
يف ّ
بالله ورسوله».

[[[

تجدر اإلشارة يف هذا املضامر إىل أ ّن اإليديولوجيا لها دو ٌر
محوري ومؤث ّ ٌر عىل صعيد إيجاد تالحمٍ بني جميع املك ّونات
ٌّ

تجسد يف العامل اإلسالمي
االجتامعية وتوحيد صفّها ،وهذا الدور ّ
أسايس عىل
ضمن مفهوم «اإلمامة» ،حيث تفي اإليديولوجيا بدو ٍر
ٍّ

صعيد تالحم الشعب والحكومة مبحورية اإلمام الذي هو يف الواقع
قطب لهذا التالحم ،كام أ ّن اقتدار الحكومة سياسيًّا منو ٌ
ط به ،لذلك
ٍ
ارتباط وثيق بينه وبني األ ّمة؛
أكّدت التعاليم اإلسالمية عىل وجود
ثابت وال ميكن التشكيك به بتات ًا.
وهذا األمر ٌ

اإلمامة كالنواة املركزية والدعامة األساسية والبنية التنظيمية،
[[[ -س ّيد قطب ،ویژگی هاي ايدئولوژي اسالمي (باللغة الفارسية)[خصائص التصوراإلسالمية]،
ترجمه إىل الفارسية مح ّمد خامنئي ،ص .241 – 240
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فهي التي ترشف عىل دوران عجلة الحياة االجتامعية وتصون
املجتمع من السري يف طرقٍ ملتوي ٍة ومنحرف ٍة ،واإلمام بدوره يعترب

النقطة املركزية لأل ّمة ومحو ًرا للقوى الرفيعة والقابليات التي تجعل
حياة البرش مزدهرةً ،وقيادته إنّ ا تقوم عىل فك ٍر ومبادئَ ثابت ٍة ال

ميكن تجاوزها لكونها منطبق ًة مع معايري التقوى والفضيلة والعلم
والسلوكات املنطقية واإلنسانية.

اإليديولوجيا اإلسالمية ترشف عىل السلوكات الفردية والجامعية

منسجم ،لذا ميكن أن تتن ّوع
عىل ضوء طرحها نظا ًما فكريًّا وعقائديًّا
ً
اآلراء واألفكار يف املجتمع الديني عىل أساس مبدأ الوحدة الدينية
حل
وباللجوء إىل اإليديولوجيا الدينية الحاكمة ،كام ميكن وضع ٍّ

لهذا التن ّوع يف رحابها؛ ويف غري هذه الحالة تسفر كرثة وجهات
فوض سياسي ٍة يف املجتمع[[[.
النظر وتع ّددها عن حدوث
ً
خالصة الكالم هي استحالة إقرار الوحدة واالنسجام عىل

أي مجتمعٍ كان دون االعتامد عىل أحد
الصعيد السيايس يف ّ
األنظمة اإليديولوجية ،إال أ ّن الوحدة املنبثقة من األنظمة

اإليديولوجية الغربية ليست مستق ّر ًة وستزول عىل األم البعيد ،كذلك
جهات العدائية عىل حالها دون توق ٍ
ّف؛ وذلك
ستبقى النزاعات والتو ّ

أل ّن أسس الوحدة واالنسجام يف النظام اإليديولوجي الغريب قد
ٍ
خاص ٍة ترضب
ألهداف
حد ٍة طُرحت
ّ
ّ
تجسدت يف نطاق ر ًؤى مو ّ
بجذورها يف مبادئ الفكر الغريب.

[[[ -س ّيد قطب ،ویژگی هاي ايدئولوژي اسالمي (باللغة الفارسية)[خصائص التصوراإلسالمية]،
ترجمه إىل الفارسية مح ّمد خامنئي ،ص .241 – 240
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* الوحدة االجتامعية

اإليديولوجيات من الناحية االجتامعية تع ّد واز ًعا الستحكام
العالقات االجتامعية وانسجامها ،لذا تقتيض الرضورة السري عىل

خاص باعتباره مرتك ًزا سلوكيًّا للفرد واملجتمع
إيديولوجي
ج
نه ٍ
ٍّ
ٍّ
ألجل أن يتمكّن الجميع من أداء وظائفهم وتكاليفهم وتح ّمل

مسؤولياتهم االجتامعية وصيانة حقوق اآلخرين ،لذا ميكن اعتبار
النظام الفكري والعقائدي الحاكم عىل السلوك بأنّه كمالط اإلسمنت
ٍ
ارتباط وثيقٍ بني مختلف رشائح الشعب،
الذي له القابلية إليجاد

ويف هذا السياق أكّد الباحث ألتوسري عىل أ ّن اإليديولوجيا تع ّد
برشي واعتربها رابطًا اجتامعيًّا،
من الخصائص الثابتة ّ
لكل مجتمعٍ
ًّ
وهي برأيه البنية األساسية للسلوكات الجامعية واالجتامعية التي

الخاص بها؛ ومن هذا
تضفي عىل العالقات االجتامعية طابعها
ّ
تالحم بني مك ّونات املجتمع كافّةً ،وبالتايل
املنطلق فهي توجِد
ً
ٍ
سلوك يبدر من قبلنا يك نتمكّن
لكل
ميكن اعتبارها نطاقًا أساسيًّا ّ

من االنسجام مع سائر أعضاء املجتمع والعيش يف رحاب حيا ٍة
ٍ [[[
اجتامعية.
الفيلسوف أنطونيو غراميش ضمن تفكيكه بني اإليديولوجيا

املنتظمة واإليديولوجيات التي تتبلور عىل أرض الواقع عن طريق
ٍ
أسس منتظم ٍة ،أشار إىل خصائص النوع
الصدفة دون أن تقوم عىل
األ ّول كام ييل ...« :إنّها تنظّم شؤون التج ّمعات البرشية ومت ّهد

[[[ -رميوند بودون ،ايدئولوژي در منشأ معتقدات (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا يف نشأة
العقائد] ،ترجمه إىل الفارسية إيرج عيل آبادي ،ص .34 – 33

الفصل السادس :وظائف اإليديولوجيا

األرضية الالزمة ألمثل حيا ٍة برشي ٍة يك يعرف الناس مكانتهم يف هذه

الحياة ّ
وأل يتخاذلوا عن العمل ،وما إىل ذلك من أمو ٍر أخرى».

[[[

من البديهي أ ّن حاجة البرشية إىل اإليديولوجيا يف مختلف
نشاطاتهم الجامعية واالجتامعية ،منبثق ٌة من رضور ٍة فطري ٍة ،لذا

فهي ال تقترص عىل مكانٍ أو زمانٍ بالتحديد وال ميكن تقييدها ببيئ ٍة
خاص ٍة لكونها ترضب بجذورها يف فطرة اإلنسان؛ وقد أكّد
اجتامعي ٍة
ّ

عليه الباحث املسلم سيّد قطب يف هذا املضامر عىل أ ّن اإلنسان

خاص
فكري
وفقًا ملقتىض فطرته مفتق ٌر يف هذا الكون إىل نظامٍ
ٍّ
ٍّ
يتمكّن عىل أساسه من معرفة مكانته وموقعه ،ث ّم سلّط الضوء عىل
طبيعة االرتباط بني اإليديولوجيا والنظام االجتامعي ليستنتج أ ّن

دعائم النظام االجتامعي تقوم عىل الفكر اإليديولوجي ،حيث قال:
ٌ
ارتباط وطيدٌ وراسخٌ بني اإليديولوجيا والنظام
«بطبيعة الحال هناك
االجتامعي ،وهذا االرتباط ال صلة له ببيئة اإلنسان االجتامعية

اجتامعي وليدٌ للنهج الفكري امل ّتبع يف
وظروف حياته ،بل هو نظا ٌم
ٌّ
املجتمع ومتف ّر ٌع عىل إيديولوجياه.

إيديولوجي ،هو يف الواقع
أساس
ٍ
نظام ال ترىس دعامئه عىل
ّ
كل ٍ
ٍّ

وضعي متزعز ُع األركان ،وح ّتى لو بقي راسخاً لفرتة من الزمن،
نظا ٌم
ٌّ
ثم يحدث
فال نتيجة له سوى أنّه يج ّر الويالت عىل البرش ومن ّ
بكل تأكي ٍد.
ئ إنساني ٍة ّ
تضارب بينه وبني الفكر القائم عىل مباد َ
ٌ

اجتامعي ،يف الحني ذاته هم
نظام
إ ًذ ،كام أنّ البرش بحاجة إىل ٍ
ٍّ
[[[ -ديفيد يس .ماكليالند ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .58
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بأمس حاج ٍة إىل أفكار ومعتقدات وإيديولوجيا ثابتة».
ّ

[[[

ألجل أن تفي اإليديولوجيات بدورها يف توحيد كلمة أبناء أحد

واملؤسسات االجتامعية التي
املجتمعات ،فهي تسخّر املك ّونات
ّ

تع ّد مؤدلج ًة من أساسها ،ويف هذا السياق د ّون الباحث نورمان
فاركلوف يف كتابًا تحت عنوان (اللغة واإليديولوجيا) أكّد فيه عىل

أ ّن اللغة ممتزج ٌة مببادئَ إيديولوجية ،واعترب الفكر اإليديولوجي
مكنو ٌن يف بنية الخطابات اللغوية ،وعىل هذا األساس تب ّنى فكرة أ ّن

الخطاب اإليديولوجي له القابلية لتغيري معادلة القوى االجتامعية،
خاصةٌ،
وظائف
مؤسس ٍة اجتامعي ٍة لها
ُ
ّ
لذلك وصف اللغة بأنّها مبثابة ّ
حيث قال ...« :لذا ،فاإليديولوجيا مكنون ٌة يف بني ٍة نشأت إثر األحداث

التي شهدتها الحياة سابقًا وتابعة للظروف الكفيلة باألحداث الراهنة،
ٍ
حدث يسفر بطبيعة الحال
كل
كام أنّها كامن ٌة يف ذات األحداث؛ ألنّ ّ

ثم
عن إعادة صياغة البنى األساسية وفقًا ملا يتناسب مع واقعه ومن ّ
يساهم يف تغيريها...

ينبغي عىل الدراسات اللغوية واإليديولوجية أن تساهم يف
ٍ
إحداث
تغيريات خطابي ٍة من حيث البنية والعمل ،وهذا األمر بحدّ
ذاته يعترب صور ًة من التغيري يف معادلة القوى االجتامعية»[[[ .

ألي نظامٍ أن يسهم يف تيسري شؤون الحياة االجتامعية
إذا أريد ّ
[[[ -سيّد قطب ،آينده در قلمرو اسالم (باللغة الفارسية)[املستقبل لهذا الدين] ،ترجمه إىل
الفارسية السيّد عيل الخامنئي ،ص .40

[[[ -نورمان فاركلوف ،تحليل انتقادي گفتامن (باللغة الفارسية)[تحليل خطاب نقدي] ،ترجمه
إىل الفارسية شعبان عيل بهرام بور وآخرون ،إيران ،طهران ،منشورات مركز دراسات وبحوث
وسائل اإلعالم2000 ،م ،ص .96 – 95

الفصل السادس :وظائف اإليديولوجيا

ألبناء الشعب فال ب ّد له من حقن الفكر اإليديولوجي يف بنية
واملؤسسات االجتامعية كافّةً،
املنظومة االجتامعية ويف املك ّونات
ّ

ني وضواب َ
ط
ومثرة ذلك أ ّن النشاطات االجتامعية ستقوم عىل قوان َ
إيديولوجية واضح ٍة؛ ومن هذا املنطلق فإ ّن مواصلة ترسيخ املبادئ

ٍ
آليات
االجتامعية يف املجتمعات البرشية يقتيض اللجوء إىل
خاص ٍة مثل األنظمة التعليمية ووسائل اإلعالم العا ّمة التي وصفها
ّ

ٍ
منظومات إيديولوجية ،وإثر ذلك سوف يتغلغل
ألتوسري بكونها

الفكر اإليديولوجي يف باطن الحياة االجتامعية وبالتايل تتبلور عىل

ضوئه مراحل بناء املجتمع يف أطره العا ّمة.

ومم قاله الباحث فولغايز :إ ّن أحد األنظمة الجديدة حينام
ّ
يبلغ دكّة الحكم عىل ضوء قيمٍ إيديولوجية مختلف ٍة ،فهو يسعى إىل

تنشئة الجيل الجديد اجتامع ًّيا ،بل حتّى إنّه يعمل عىل إعادة التنشئة
يغي طابع إيديولوجياه القدمية
االجتامعية للجيل القديم بحيث ّ
ري إيديولوجية جديد ٍة ،ناهيك عن أنّه يعمل
ويصوغها وفق معاي َ

عىل تثبيت دعائم إيديولوجياه عىل ضوء هذه التنشئة االجتامعية
وال س ّيام يف رحاب مراكز العمل وضمن مختلف وسائل اإلعالم،

ويف ظروف كهذه تصبح جميع نشاطات الحياة االجتامعية خاضع ًة
ٍ
ألسس إيديولوجية؛ لذا من املرتقب منها أن تتناغم مع السلوك

الذي يحايك املبادئ اإليديولوجية من حيث الواقع أو حتّى يف
ظاهر الحال[[[.
[[[ -مايكل روش ،جامعه و سياست (باللغة الفارسية)[املجتمع والسياسة] ،ترجمه إىل الفارسية
منوتشهر صبوري ،ص 110
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ٍ
منظومات إيديولوجية
ذكرنا آنفًا أ ّن وسائل اإلعالم العا ّمة بوصفها

فهي عىل غرار املراكز التي تنبثق منها الدعوات والقيم اإليديولوجية،

إذ لها القابلية إليجاد نظم يف املجتمع والحفاظ عىل واقع النظام
املوجود فيه أو تعكريه؛ ويف هذا املضامر تط ّرق الباحث دنيس
مكويل إىل بيان دور وسائل اإلعالم العا ّمة يف البلدان الغربية ومدى

ومم
مساهمتها يف الحفاظ عىل مصالح املجتمعات الرأسامليةّ ،
قاله عىل صعيد الدور اإليديولوجي لها« :وسائل اإلعالم من منطلق
ٍ
نزعات لدى
مبادئها اإليديولوجية تحمل رسال ًة لها القابلية إليجاد

الناس بغية تغيري الواقع من بنيته األساسية ،كذلك قد تكون لها
ٍ
هواجس
بنشاطات متن ّوع ٍة وإثارتهم وإيجاد
القابلية لتحريكهم للقيام
َ

ثم تصبح سب ًبا يف تشويش واقع النظم املوجود
ّ
خاص ٍة لديهم ومن ّ
[[[
ٍ
تغيريات بنح ٍو ما».
يف نطاق األنظمة التي لها القدرة عىل إيجاد
حد صفوف جميع الفئات
اإليديولوجيات االجتامعية تو ّ
معي ضمن نطاقٍ منسجمٍ  ،لذلك فهي يف
االجتامعية حول محو ٍر ّ ٍ
ج ٍ
هات وطني ٍة ،فهذه
بعض املجتمعات عاد ًة ما تكون واز ًعا لظهور تو ّ
جهات يف واقعها عبار ٌة عن إيديولوجيا تعكس وحدة صفوف
التو ّ
الشعب تحت مظلّة الوطنية؛ وهذا ما أشار إليه الباحث جون باشالر
قائل« :مفهوم وطنية السلطة له مع ًنى أكرثُ ظراف ًة ،فالسلطة يف رحاب
ً
هذا املفهوم تضمن من جه ٍة وحدة املجتمع واقتداره داخل ًّيا ،ومن
جه ٍة أخرى متنحه اقتدا ًرا خارج ًّيا من الناحيتني الدفاعية والهجومية.
[[[ -دنيس مكويل ،نظريه ارتباطات جمعي (باللغة الفارسية) [نظرية التواصل االجتامعي]،
ترجمه إىل الفارسية برويز إجاليل ،إيران ،طهران ،منشورات مكتب الدراسات والتنمية
اإلعالمية ،2006 ،ص .81
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ال شكّ يف أنّ الفكر الوطني عبار ٌة عن ٍ
منط من اإليديولوجيا
ثم
التي لها القدرة عىل هضم األساطري يف باطنها بسهول ٍة ومن ّ
تصنع تأريخًا أسطوريًّا ...الفكر الوطني له دو ٌر يف الرتويج لألعراف
والتقاليد الوطنية بأفضل شكلٍ وإضفاء طاب ٍع مستسا ٍغ إليها؛ ألنّ وحدة
املجتمع تقوم يف األساس عىل مدى اتّباع الشعب لهذه األعراف
والتقاليد االجتامعية» [[[.وقال يف السياق ذاته« :اإليديولوجيا من
شأنها ضامن مصالح مختلف الرشائح االجتامعية وتحقيق أهدافها،
أي إنّها بذات املستوى الذي ميكّنها من تلبية املصالح واألهداف
األكسيولوجية والدنيوية ،لها القابلية عىل توحيد صفوف ش ّتى
الطوائف والطبقات االجتامعية؛ وهذه الطبقات والطوائف بدورها
ٍ
ومعتقدات إيديولوجية مشرتك ٍة ،لذا
مصالح
إنّ ا تنشأ عىل أساس
َ
من املمكن لنا معرفة الهيكل التنظيمي واألسس السلوكية التي
تتب ّناها يف رحاب املصالح واملعتقدات املشار إليها.
املعتقدات اإليديولوجية ال تعمل فقط عىل صيانة العالقات
االجتامعية ،بل لها دو ٌر يف النهوض بواقع مصالح ش ّتى الطوائف
والطبقات االجتامعية...
ٍ
مجتمعات كهذه تساهم يف الحفاظ
املعتقدات اإليديولوجية يف
عىل استقرار النظام الحاكم وقلّام تكون مخ ّرب ًة أو سب ًبا يف زعزعة
[[[
األوضاع».
ناشئ من تأكيدها
التأثري اإليديولوجي عىل الوحدة االجتامعية
ٌ
[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .257 – 252
[[[ -املصدر السابق ،ص .265 – 264
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البالغ عىل عىل القيم واملبادئ األكسيولوجية يف مجتمعٍ أو حكوم ٍة

ما عىل الرغم من أ ّن النظام األكسيولوجي يختلف ويتن ّوع باختالف
وتن ّوع املجتمعات البرشية؛ لذا فإ ّن القابلية عىل النزوع إىل تحقيق

االنسجام منوط ٌة مبستوى القيم املقبولة اجتامع ًّيا.

عامل االجتامع األمرييك تالكوت بارسونز عضو هيئة التدريس يف
جامعة هارفارد سلّط الضوء عىل املجتمع برؤي ٍة منهجي ٍة ولـخّص أسس

التالحم الفكري والتعاضد الشعبي ودوام النظام االجتامعي ضمن
واملؤسسات واملها ّم؛ ويف
رص أساسي ٍة ،هي القيم والقوانني
ّ
أربعة عنا َ
هذا السياق اعترب القيم والقوانني عنرصين يسهامن يف تحقيق التعاضد
بني أبناء الشعب ،لذا هام بحاج ٍة إىل وساطة اإليديولوجيا.
القيم هي التي تح ّدد غايات الحياة وتسوق سلوكات الناس

كل
الخاص للنظام األكسيولوجي يف ّ
بات ّجاهها ،والجانب العميل
ّ

مجتمعٍ يتمثّل يف وضع البنية األساسية للتكافل االجتامعي ،وهذا
النظام يعترب املنطلق األسايس لألخالق والثقافة يف النسيج االجتامعي
وميكن وصفه بأنّه الدعامة االرتكازية للمجتمع؛ والقوانني بدورها

ظل القيم ،وبالتايل فهي تصبح
تنشأ ويتبلور أداؤها العميل تحت ّ
مستن ًدا لصياغة األصول واملناهج العملية االجتامعية ...الوظيفة

الخاصة امللقاة عىل كاهل اإليديولوجيا والدستور هي الحفاظ عىل
ّ
االنسجام الشعبي والتكافل االجتامعي.

[[[

[[[ -جورج رايتزر ،نظريه ي جامعه شنايس در دوران معارص (باللغة الفارسية)[النظرية
السوسيولوجيى يف الحقبة املعارصة] ،ترجمه إىل الفارسية محسن ثاليث ،إيران ،طهران،
منشورات «علمي»1995 ،م ،ص  76و .138
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عامل االجتامع الفرنيس غي روشيه ضمن بيانه لخصائص

الخاصة ،أكّد عىل أ ّن إحدى خصائصها
اإليديولوجيا ومها ّمها
ّ
ونتائجها العملية عىل الصعيد االجتامعي هي إيجاد ظاهر ٍة جامعي ٍة

بني أبناء الشعب تحت عنوان «نحن» ،حيث قال ...« :اإليديولوجيا
بنا ًء عىل ما ُذكر تسهم يف إيجاد ظاهر ٍة جامعي ٍة تحت عنوان (نحن)،

خاص ...وهنا
جامعي
فهي تدعو الناس إىل االلتفاف حول كيانٍ
ٍّ
ٍّ

ميكن لـ (نحن) أن تحيك عن إحدى الطبقات االجتامعية أو أحد
[[[
األحزاب السياسية أو الشعوب أو عن حرك ٍة اجتامعي ٍة مع ّين ٍة.» ...

عامل للتح ّول االجتامعي
ً
إذًا ،اإليديولوجيا من شأنها أن تكون

عامل الستقرار النظام االجتامعي وصيانته ،أي
ً
ويف الحني ذاته

إنّها عىل ضوء دورها الفاعل يف تحقيق الوحدة واالنسجام من

شأنها أن تصبح مرتك ًزا لتح ّول أحد األنظمة ومن ث ّم تسفر عن حفظ
قائل:
أوارص النظام واستقراره ووحدته؛ وهو ما أشار إليه غي روشيه ً
«اإليديولوجيا تدعو الناس إىل االنضامم لظاهرة (نحن) وتحقيق

املصالح العا ّمة ،كام تقرتح توحيد منط السلوكات االجتامعية...
ٍ
ٍ
بفئات
بفئات اجتامعي ٍة مع َّين ٍة أم
أي حالٍ سوا ًء أكانت متعلّق ًة
وعىل ّ

يتغي ،أال وهو اجتامع الناس
عا ّم ٍة ،إال أنّ هدفها الدائم واحدٌ ال ّ
منهجي من األفكار املقرتحة وتالحمهم يف رحابه
نظام
تحت مظلّة ٍ
ٍّ

مصالح وطبا ٌع
وبالتايل توحيد وجهات نظر أولئك الذين لديهم
ُ
نفسي ٌة متكافئ ٌة؛ وهي بهذا املفهوم تساهم بشكلٍ
أسايس يف صدور
ٍّ

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .84
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نزعات ِ
ٍ
ذات
جامعي أكرث من كونها َ
ردود أفعالٍ وظهور
ذات طابعٍ
ٍّ
مجتمعي»[[[.
طابعٍ
ٍّ

استنا ًدا إىل املها ّم التي تفي بها اإليديولوجيا عىل النطاق
اجتامعي أكرث من
االجتامعي ،ميكن القول أ ّن مفهومها يتّسم بطابعٍ
ٍّ
أي يش ٍء آخر عىل الرغم من أنّها من الناحية العملية مطروح ٌة يف
ّ

املضامر السيايس أكرث من طرحها يف املضامر االجتامعي؛ أي
إنّه بإمكاننا فهم حقيقتها من حيث املنشأ يف ما لو تتبّعنا جذورها

األوىل يف النظريات واملدارس الفكرية االجتامعية القامئة عىل

يتجل أداؤها العميل يف هذا املضامر
ّ
آراء نخبة علامء االجتامع ،إذ
بشكلٍ
أي مضام ٍر آخر ،وهذا األمر واضح إىل ح ٍّد كبريٍ يف
َ
أفضل من ّ

األنظمة اإليديولوجية الغربية ،وهذا هو السبب يف الفراغ الحاصل

ج ّراء تهميش الدين واألنظمة التقليدية يف هذه األنظمة ،أل ّن الفكر

جهات
االجتامعي املعتمد لبيان واقع الرؤى العا ّمة وتحليل التو ّ
النفسية ملختلف رشائح الشعب يت ّم تسخريه بغية إيجاد آلي ٍة ميكن من

جهات الفكرية العا ّمة وهدايتها نحو وجه ٍة
خاللها اإلرشاف عىل التو ّ
مدارس فكري ٌة سوسيولوجي ٌة عىل
مع ّين ٍة .أضف إىل ذلك فقد ظهرت
ُ

ٍ
إيديولوجيات لها القابلية عىل متهيد األرضية املناسبة لهذه
هيئة
األفكار العا ّمة يك تتناسق مع الظروف واألجواء املتح ّولة وألجل

أن تتناسق مع التنمية العلمية والتقنية الحديثة التي تدور عجلتها
دون توق ٍ
ّف ،وهذه اإليديولوجيات تساهم ،عرب دراسة وتحليل
[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .94
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ني عا ّم ٍة ومبادئَ شامل ٍة ترشف
الواقع االجتامعي ،يف صياغة قوان َ

أسايس
عىل نشاطات املجتمع؛ كذلك من شأنها أن تُعتمد كمرتك ٍز
ٍّ
لكبح الطغيان الذي قد يبدر من بعض الحركات االجتامعية ،ولها
القابلية أيضً ا يف الحفاظ عىل سلطة النظام الحاكم وضامن دوامها.

ٍ
برضس قاطعٍ أ ّن املدارس
استنا ًدا إىل ما ذُكر ميكن القول
ٍ
إيديولوجيات
الفكرية االجتامعية يف العامل الغريب هي عبار ٌة عن

تعمل عىل صيانة وحدة مختلف فئات الشعب وانسجامها داخليًّا
وخارجيًّا بهدف الحفاظ عىل النظامني الرأساميل واالشرتايك

وتوطيدهام .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن االعتامد عىل نظريات علم
ٍ
إيديولوجيات اجتامعي ًة بات أم ًرا متعارفًا عىل
االجتامع باعتبارها

أي مجتمعٍ
نطاقٍ واسعٍ يف املجتمع الغريب الرأساميل أكرث من ّ
ترسخ دعائم هذا املجتمع وتحفظ مصالحه ،لذا فالنقد
آخر لكونها ّ
جهه بعض علامء االجتامع إىل النظام السوسيولوجي
الذي و ّ
التع ّددي الغريب يع ّد مقبولً وفق ما ذُكر ويبقى ثابتًا بشكلٍ
قطعي،
ٍّ
ومن هذا املنطلق انتقد أحد علامء االجتامع الغربيني هذه الظاهرة

قائل« :الجدير بالذكر هنا أنّ الكثري من علامء االجتامع الغربيني
ً

ومن جملتهم العلامء األمريكان ،ينزعون نحو السياسات التي ت ّتسم
عاملي
نظام
رث ليربالي ًة ،ومنهم من يبذل ّ
كل ما بوسعه إلقرار ٍ
بطاب ٍع أك َ
ٍّ

شاملٍ وتحسني ظروف حياة البرش والنهوض بواقع الحرف واملهن،
ٍ
ٍ
وبحوث
دراسات
لكن عىل الرغم من رغباتهم هذه قاموا بتدوين
انص ّبت يف نهاية املطاف لصالح الطبقة الربجوازية فحسب؛ ألنّ
الهدف منها هو ترميم النظام الرأساميل وتوطيده .غالبية علامء
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االجتامع الغربيني تص ّوروا أنّهم علامء أكادمييون يسخّرون ما لديهم
ٍ
ٍ
ٍ
تصب
وبحوث نظري ٍة وتجريبي ٍة
دراسات
وقت وجه ٍد لتدوين
من
ّ

يف لصالح العلوم بشكلٍ
حرصي وال تربطها أدىن صل ٍة بالشؤون
ٍّ
ٍ
ارتباط
السياسية؛ إال أنّ مد ّوناتهم هذه سوا ًء أكانوا معتقدين بوجود
ٍ
ارتباط كهذا،
بينها وبني عامل السياسية أم كانوا معتقدين بعدم وجود

تصب يف نهاية املطاف يف صالح الطبقة الحاكمة يف
فإنّ نتائجها
ّ
املجتمعات الرأساملية»[[[.

الباحث ألفني غولدنر أكّد عىل أ ّن علم االجتامع والنظريات

مصالح ،وقد
االجتامعية عبار ٌة عن إيديولوجيا تتحقّق عىل إثرها
ُ

شاعت عىل نطاقٍ واسعٍ يف النظام الرأساميل.
الباحث الغريب أ ّن علم االجتامع بوصفه إيديولوجيا استند يف
[[[

ويعتقد هذا

مبادئه إىل الدين والحقائق امليتافيزيقية ،وهناك مفكّرون من أمثال

أوغست كونت اعتربوا علم االجتامع الوضعي دي ًنا إنسانيّا ،إذ عىل

ضوء تهميش األصول التقليدية تضاءل مستوى األنظمة االجتامعية

واملبادئ املوروثة وتش ّوهت هوية املجتمع ،وبالتايل آلت هذه

األمور إىل األفول؛ ويف خض ّم أوضاع كهذه ظهرت مسا ٍع جا ّد ٌة
ٍ
بديل عن النظام السابق ،حيث
ً
جديد يكون
ج
وحثيث ٌة إلقرار منه ٍ

طرحت يف هذا السياق آراء متن ّوع ٌة إال أ ّن أوغست كونت كان له
حصة األسد هنا ،حيث لعب دو ًرا بارزًا يفوق دور سائر الباحثني
ّ

[[[ -مجموعة من املؤلّفني ،نقدي بر جامعه شنايس (باللغة الفارسية) [نقد السوسيولوجيا] ،ترجمه
إىل الفارسية حشمت الله كامراين ،إيران ،طهران ،منشورات «شبگیر»1974 ،م ،ص .55 – 54

[[[ -ألفني غولدنر ،بحران جامعه شنايس غرب (باللغة الفارسية) [أزمة السوسيولوجيا الغربية]،
ترجمته إىل الفارسية فريدة ممتاز ،ص .81
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واملفكّرين الغربيني ،أل ّن مبادئه الفكرية السوسيولجية ارتكزت عىل
ٍ
نزعات وضعي ٍة بحت ٍة ،لذلك ساهم يف تأسيس دين اإلنسانية عىل
الخاصة واملفاهيم التي يتب ّناها؛ ومن جملة
جهاته الفكرية
ّ
ضوء تو ّ
معتقداته أ ّن إيديولوج ّيـي هذا الدين هم العلامء والتقنيون وأرباب

الصناعة الحديثة.[[[.

السوسيولوجيا الوضعية التي ظهرت يف فرنسا أسفرت عن ظهور
ج
حال ٍة من النزعات الجامعية التي يدعو أصحابها إىل وضع برنام ٍ
ٍ
جديد نظ ًرا لزوال االعتقاد باملبادئ األخالقية التقليدية
اجتامعي
ٍّ
وتنامي مقام العلم .وقد اعتُرب الفكر الوضعي كاستجاب ٍة النعدام الثقة

باملبادئ األخالقية واندراس القيم يف عهد التج ّدد ،وكان الهدف
منه التخلّص من تلك العقبات التي وضعها النبالء والربجوازيون.

[[[

يف مقابل التضارب الذي حدث بني التيارين اليمينيني ،فالفكر

الوضعي استند بشكلٍ
أسايس إىل السلوكات غري الدينية ودعا
ٍّ
مؤيّدوه إىل ترويجها عامل ًّيا ،كام أكّدوا عىل رضورة تحصيل العلم
االجتامعي ،ويف الحني ذاته تبلورت لديهم رغب ٌة يف تجاهل القيم

الدينية واألخالقية قدر املستطاع ونبذها من جميع املجتمعات
ٍ
كأسس
البرشية يف العامل عرب االعتامد عىل النظريات الوضعية
ني ثابت ٍة ،وعىل ضوء هذا النهج الالأخالقي دعوا إىل إرساء
وقوان َ

ٍ
ج غري مسبوقٍ ومن ث ّم اعتامد هذا
مل
جديد ضمن منه ٍ
دعائم عا ٍ
[[[ -ألفني غولدنر ،بحران جامعه شنايس غرب (باللغة الفارسية) [أزمة السوسيولوجيا الغربية]،
ترجمته إىل الفارسية فريدة ممتاز ،ص .158
[[[ -املصدر السابق ،ص .122
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املنهج كقانونٍ
عاملي حديث الوالدة .الوضعية من هذه
أخالقي
ٍّ
ٍّ
الناحية تهدف إىل تحصيل علومٍ اجتامعي ٍة عملي ٍة ومفيد ٍة ِ
ذات

اجتامعي
ج
طابعٍ
الأخالقي ،والهدف منها كام ذكرنا هو صياغة منه ٍ
ٍّ
ِّ
ٍ
جديد.
ج ٍ
هات وضعي ٍة يف مضامر علم االجتامع تؤكّد
عىل ضوء نشأة تو ّ

بشكلٍ
أسايس عىل دور العلوم الجديدة ومنزلتها الرفيعة ،ع ّرف
ٍّ
الباحث ألفني غولدنر الوظائف امللقاة عىل عاتق علم االجتامع
يف العرص الحديث كام ييل :إيجاد نظم واتّساق يف املجتمع ألجل
النهوض بالواقع التنموي والصناعي وإنجاز مرشوع الحداثة ،وألجل

بديل انرصفت
تنفيذ هذه امله ّمة التأريخية ،فالسوسيولوجيا بوصفها ً
ني
ج سلويكٍّ وصياغة أدا ٍء
إىل تصميم أمنوذ ٍ
اجتامعي وإقرار قوان َ
ٍّ

ٍ
ٍ
وإيديولوجيات
حركات
أي
يف هذا املضامر ألجل ّ
أل تتبلور فيها ُّ
تح ّرري ٍة ،وليك يتكامل يف رحابه املرشوع اإليديولوجي الذي مل
قائل:
يبلغ املستوى املطلوب حتّى اآلن .وأضاف يف هذا املضامر ً

«وظيفة علم االجتامع يف العامل الحديث ال تقترص عىل الدراسات

نظم واتّساقٍ يف املجتمع
والبحوث فحسب ،بل هو يهدف إىل إيجاد ٍ
معي يحيك عن ظواه َر
خاص ٍة له ،أي صور ٍة
وطرح صور ٍة
ملفهوم َّ ٍ
ٍ
ّ
يتم عىل أساسها تحديد معامل ذلك املنهج الذي
اجتامعي ٍة مع َّين ٍة ّ

وجل نشاطات علامء
تتبلور فيه العالقات بني مختلف هذه الظواهر؛ ّ
ٍ
ٍ
استنتاجات وطرح
معادالت وذكر
االجتامع تتمحور حول صياغة
بعض املفاهيم املتناسقة مع بعضها ،وهي ال تشمل بالرضورة

أسس
ٍ
دراسة وتحليل القوانني أو القضايا التي ميكن إثباتها وفق

الفصل السادس :وظائف اإليديولوجيا

تجريبي ٍة لبيان طبيعة العالقة بني الظواهر االجتامعية.
خالصة الكالم أنّ الكثري من الكتب املد ّونة يف مجال علم

االجتامع ابتدا ًء من تلك الكتب األوىل التي ميكن اعتبارها أ ّول
ً
وصول إىل آثار بارسونز ،تتمحور مواضيعها
خطو ٍة يف هذا الصعيد

بشكلٍ
أسايس حول التخطيط للواقع االجتامعي يف هذا العامل بدل
ٍّ
أن تنرصف إىل دراسة وتحليل واقع الحياة االجتامعية»[[[.

[[[ -ألفني غولدنر ،بحران جامعه شنايس غرب (باللغة الفارسية) [أزمة السوسيولوجيا الغربية]،
ترجمته إىل الفارسية فريدة ممتاز ،ص .105
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اإليديولوجيا يف االقتصاد والسياسة واالجتامع

* الوحدة االقتصادية

إحدى الوظائف التي تفي بها اإليديولوجيا عىل الصعيد

اقتصادي متناسقٍ  ،فعىل
االقتصادي تتمثّل يف رسم هيكلٍ عا ٍّم لنظامٍ
ٍّ
ضوء سيادة ٍ
إيديولوجي معيَّ يتبلور النظام االقتصادي
فكري
منط
ٍّ
ٍّ

للمجتمع يف إطار وحد ٍة وانسجامٍ بني أجزائه الداخلية؛ وعىل هذا

األساس يتاح للمجتمع امتالك الوسائل واملناهج املناسبة التي تعينه

خاص،
ترتيب
عىل هيكلة مراحل تنامي نظامه االقتصادي حسب
ٍ
ٍّ
ومن ث ّم يتمكّن أعضاؤه من وضع الركائز األساسية لالسرتاتيجيَات
االقتصادية الشاملة بهدف تلبية متطلّبات كافّة الرشائح االجتامعية

وتحقيق رغباتها.

اإليديولوجيا بنا ًء عىل ما ذكر ال تقترص وظيفتها عىل توحيد
املنظومة االقتصادية داخليًّا وخارجيًّا ،بل إضاف ًة إىل ذلك فهي عبار ٌة
عن معيا ٍر وقاعد ٍة لتقييم األمور والحكم عليها يف هذه املنظومة،

كذلك من شأنها صياغة الهيكل العا ّم لنمط الرغبات االقتصادية لدى

مختلف الرشائح االجتامعية .النظام الرأساميل عىل سبيل املثال

املؤسسات االقتصادية
تحكمه إيديولوجيا تقتيض حركة جميع
ّ
ٍ
أهداف نفعي ٍة فرداني ٍة ،فالنفعية
بكافّة مك ّوناتها وشتّى وظائفها ،وفق

وكذلك الفردانية هام اللذان يح ّددان معامل البنية االقتصادية وتت ّم
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املؤسسات الناشطة يف هذا املضامر
عىل أساسهام هيكلة جميع
ّ
تناس ًبا معه أهدافهام ،ومن هذا املنطلق تصبح النشاطات االقتصادية
بجميع صورها متناسق ًة ومنتظمةً.

النفعية يف الحقيقة تع ّد الركيزة األساسية للنظام االقتصادي ،إذ
خاص ٍة بها وفق نظمٍ معيَّ ٍ ،وبالتايل تنتظم
تعمل عىل صياغة قواع َد
ّ
النشاطات االقتصادية وتتناسق مع بعضها يف املجتمع عىل ضوء
ج ٍ
هات تنصب يف مصلحة النظام الحاكم.
تو ّ

هابرماس تط ّرق إىل الحديث عن أزمة مرشوعية الرأساملية
الحديثة مؤكّ ًدا يف هذا السياق عىل أ ّن الفكر النفعي حينام مييس
نظا ًما أخالق ًّيا فهو ير ّوج ألصو ٍل عا ّم ٍة تتس ّبب يف نهاية املطاف
بتضييق أفق العمل وتقلّص من نطاقه؛ لكن عىل الرغم من ذلك لو

أنّها تالءمت مع األصول العا ّمة الحاكمة يف املجتمع ،من شأنها
والخاصة وفق ضواب َ
ومم قاله يف
ط
تقنني املصالح الفردية
ّ
ّ
خاص ٍة؛ ّ
أخالقي
نظام
هذا الصعيد ما ييل« :الفكر النفعي الشامل يحيك عن ٍ
ٍّ
يتم وضعها وفقًا ملعايري
يجعله متح ّركًا عىل أساس قواعدَ محدّ د ٍة ّ

كل عملٍ
اسرتاتيجي
الحقوق الطبيعية ،وعىل أساس هذا الفكر يباح ّ
ٍّ
يزيد من ل ّذة اإلنسان أو نفعه لكن رشيطة ّ
أل يتعارض هذا العمل مع
[[[
خصة اآلخرين يف زيادة أرباحهم أو مل ّذاتهم».
ّ
هذا املفكّر الغريب أق ّر بكون النظام األخالقي املعتمد يف
ري يف طأمنة أتباعها بنجاعة نظامهم
اإليديولوجيات الربجوازية له تأث ٌ
[[[ -يورغن هابرماس ،بحران مرشوعيت (باللغة الفارسية)[أزمة الرشعية] ،ترجمه إىل الفارسية
جهانغري معيني ،إيران ،طهران ،منشورات «گام نو»2001 ،م ،ص .190
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ريا يف األوساط العلمية
السيايس واالقتصادي ،وأكّد عىل أنّه أكرث تأث ً

لكونه يوجد طأمنين ًة لدى النخبة العلمية مبا ستؤول إليه األوضاع

يف ما لو ت ّم العمل مببادئه؛ كام دعا إىل رضورة إبقاء هذا النظام

حقوقي جز ًءا من األسس التفسريية
األخالقي الذي يتّسم بطابعٍ
ٍّ
لإليديولوجيات .هذا الكالم ين ّم عن أ ّن القوانني التي يق ّرها النظام
األخالقي الربجوازي لها سلط ٌة ملزم ٌة لتفعيل النشاطات االقتصادية
املقصودة ،لذلك ميكن اعتبار األخالق النفعية بأنّها إيديولوجيا

ٌ
خاصةٌ .وعىل ضوء رأيه هذا بادر إىل
أعامل
جزئي ٌة تتبلور يف رحابها
ّ

املؤسساتية لألنظمة االجتامعية ،وضمن
رشح وتحليل املبادئ
ّ
قسم املجتمعات
إشارته إىل مختلف الهيكليات االجتامعيةّ ،
ٍ
ٍ
خاص ٍة ،وهي
مبيزات
واحد منها
كل
البرشية إىل أربعة أنوا ٍع يتّصف ّ
ّ

كالتايل:

يئ،
 )1مجتم ٌع بدا ٌّ
تقليدي
 )2مجتم ٌع
ٌّ
يل
 )3مجتم ٌّع رأسام ٌّ
 )4مجتم ٌع ما بعد الرأساملية

[[[

املؤسسايت الحاكم عىل الهيكلية
كام يعتقد بأ ّن املبدأ
ّ
االجتامعية للمجتمع الرأساميل الليربايل يتمثّل يف االرتباط الكائن

املؤسسايت الحديث يفتح
بني العمل باألجرة والرثوة ،ألن املبدأ
ّ

الباب عىل مرصاعيه لتنمية املصادر اإلنتاجية والنهوض بواقع
[1]- Post Capitalist.

الفصل السابع :اإليديولوجيا في االقتصاد والسياسة واالجتماع

مراكز التقنني؛ وأ ّما بالنسبة إىل دوره يف عامل االقتصاد فيمكن
اعتباره إيديولوجيا حاكم ًة عليه ،كام له القابلية عىل إيجاد وحد ٍة
اجتامعي ٍة يف مجال النشاطات االقتصادية.

[[[

ومم ن ّوه عليه أيضً ا :من البديهي أ ّن وحدة كهذه ال ميكن أن
ّ
تتحقّق يف مجال النشاطات االقتصادية إال بواسطة قدر ٍة آمر ٍة وملزم ٍة

أساسها القوانني األخالقية والحقوقية ،وهذه القدرة هي التي
تصاغ يف رحابها األوامر والنواهي وتتبلور عىل أساسها مختلف
تناغم مع
الخاصة يف الحياة االقتصادية ،حيث تبلورها
النشاطات
ّ
ً

إيديولوجياها االقتصادية التي هي يف الواقع بحكم القاعدة الباطنية

للنظام االقتصادي.

ويعتقد بأ ّن القدرة اآلمرة منحت أل ّول م ّر ٍة لألنظمة األكسيولوجية

من قبل النظام الرأساميل الليربايل ،حيث قال بهذا الخصوص:

«الرأساملية الليربالية هي أ ّول من منح األنظمة األكسيولوجية
كل للتداول
الشاملة قدر ًة آمر ًة وملزم ًة ،وذلك ألجل وضع ٍ
نظام ّ ٍّ
االقتصادي ،وليك يتس ّنى لهذا التداول إيجاد إيديولوجيا بنيوي ٍة
ومؤثّر ٍة بهدف تحرير النظام الحاكم من الوضع التقليدي الشائع
الحق».
بخصوص
ّ

[[[

هذه الرؤية قامئ ٌة عىل االعتقاد بانفكاك القوانني عن الواقع،

جهات الشمولية وقوانينها عن
لذا يبادر من يتب ّناها إىل فصل التو ّ
[[[ -يورغن هابرماس ،بحران مرشوعيت (باللغة الفارسية)[أزمة الرشعية] ،ترجمه إىل الفارسية
جهانغري معيني ،ص .84

[[[ -املصدر السابق ،ص .189 – 188

187

188

اإليديولوجيا

خلل
اإليديولوجيات املنبثقة منها ،وعىل ضوء هذا الفصل يحدث ٌ

يف كافّة نشاطات اإلنسان وسلوكاته عىل مختلف املستويات ويف

فكري
أي مرجعٍ
ٍّ
شتّى الصعد بحيث ال تبقى له هوي ٌة تنتسب إىل ّ
ٍ
منطقي بني
وارتباط
أو
نظري؛ وقد شكّك هابرماس بوجود تناسقٍ
ٍّ
ٍّ

األمرين ويف الحني ذاته اعترب ارتباطهام عىل صعيد اإلنتاج ملحوظًا

يف املجتمعات القدمية التي سبقت عرص الحداثة؛ لكن مع ذلك
حا يف نظريته ،وهو :هل إ ّن نشأة الدوافع
يبقى السؤال التايل مطرو ً

ني تقتيض التصديق بها
يف املجتمعات املعقّدة ما زال مرتبطًا بقوان َ

عىل الرغم من زوال ارتباط األنظمة القانونية بالحقيقة أو أ ّن هذا
االرتباط غري موجو ٍد؟[[[.
رؤية هابرماس هذه ترد عليها مؤاخذاتٌ جا ّدةٌ ،فعىل سبيل املثال

بإمكاننا االعرتاض عليها وفقًا ملا تب ّناه توماس سربيغنز[[[ الذي أكّد

عىل رضورة بيان« :الفاصلة بني ما هو موجو ٌد وما يجب أن يوجد»،
حيث اعتربها مدعا ًة لالنحراف عن الواقع لكونها تنكر إحدى أكرث

الحقائق املتعارفة والبديهية يف الحياة ،فهو يعترب السلوك اإلنساين
ٍ
سلوك
ألي
قامئًا عىل رؤي ٍة قوامها الواقع ،لذا ال معنى وال عقالنية ّ

يبدر منه ما مل تقم أصوله عىل أمو ٍر واقعي ٍة ،لذلك قال« :ح ّتى أبسط

العبارات بخصوص القضايا الواقعية تستبطن جذو ًرا من التجويز».

[[[

[[[ -يورغن هابرماس ،بحران مرشوعيت (باللغة الفارسية)[أزمة الرشعية] ،ترجمه إىل الفارسية
جهانغري معيني ،ص .240

[2]- Thomas A Spragens.

[[[ -توماس سربيغنز ،فهم نظريه هاي سيايس (باللغة الفارسية)[فهم النظريات السياسية] ،ترجمه
إىل الفارسية فرهنك رجايئ ،إيران ،طهران ،منشورات «أگاه" ،الطبعة الثانية1998 ،م ،ص .155 – 154
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ويف موضعٍ آخ َر استند إىل ما ذكره ثيودور روزاك ليستنتج ما ييل:

انعكاس للرؤية العا ّمة تجاه الحياة ،أي إنّها
«السلوكات يف حقيقتها
ٌ

انعكاس لشخصياتنا وموقعنا يف عامل الخارج ،وهذه اإليديولوجيا
ٌ

ولربا ال نلتفت إليها مطلقًا؛ فهي
ال وجود لها يف كالم غالبيتنا،
ّ

إيديولوجيا ال تنفكّ عن تشذيب وجهات نظرنا وظروفنا ودوافعنا،
ومن املحتمل أنّها كامن ٌة دامئًا يف الجانب الالشعوري فينا.

قبل أن ترشدنا هذه اإليديولوجيا إىل كيفية متييز الحسن عن

القبح ،فهي تضط ّرنا أ ّو ًل ألن من ّيز الحقيقة عن الباطل ،والصواب

عن الخطأ ،وذي املعنى عن غريه؛ لذا ال بدّ من أن تكون لدينا
بأي عملٍ ليك ينطبق سلوكنا مع هذا
رؤي ٌة حول العامل قبل أن نقوم ّ

األمنوذج ّ
الدال».

[[[

عم ذكرنا بخصوص اإليديولوجيا النفعية ،فهي تجعل
ً
فضل ّ
األهداف االقتصادية ملختلف الرشائح االجتامعية تنتظم حول

محو ٍر معيَّ ٍ ،ومن هذا املنطلق نجد أ ّن النشاطات االقتصادية التي
ٍ
مرتكزات أساسي ٍة تتمثّل يف اإلبقاء عىل
يزاولها الناس قامئ ٌة عىل

مصدر النفع والربح الشخيص حيويًّا ،وباعتبار أ ّن هذا املصدر من
ٍ
سلوك
الطباع واألخالق املتعارفة فهي تر ّوجه يف املجتمع عىل هيئة
ري عقالني ٍة
ٍّ
يل ،ويف غري هذه الحالة فهي تبقى غ َ
اقتصادي شمو ٍّ
ومتعارض ًة مع القوانني الحاكمة يف الحياة.

الباحث هانت ضمن تحليله واقع اإليديولوجيات االقتصادية
[[[ -توماس سربيغنز ،فهم نظريه هاي سيايس (باللغة الفارسية)[فهم النظريات السياسية] ،ترجمه
إىل الفارسية فرهنك رجايئ ،إيران ،طهران ،منشورات «أگاه" ،الطبعة الثانية1998 ،م ،ص .156
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تنامي النظام الرأساميل إىل وجود إيديولوجيا
يف العامل الغريب ،عزا
َ
معتمد ٍة يف التنمية االقتصادية التي تشهدها املجتمعات الغربية،

ومن هذا املنطلق اعترب أ ّن النزعة الفردانية الهادفة إىل النفعية يف
النظام االقتصادي الرأساميل هي املبدأُ اإليديولوجي لليربالية

التقليدية.

مبا أ ّن النزعة القامئة عىل الفردانية والنفعية تتعارض مع النظام

األبوي املسيحي ،فقد نشأ املذهب الربوتستانتي إبّان الفرتة التي

ظهرت فيها فلسف ٌة فرداني ٌة قوامها تأويالتٌ ذوقي ٌة للنصوص املسيحية؛

ويف هذا السياق أكّد املفكّر ماكس فيرب ( )Max WEBERعىل أ ّن

هذه النهضة تعترب إحدى الخلفيات التي كانت سببًا يف نشأة النزعة
الرأساملية الحديثة ،حيث أرسيت دعامئها تزام ًنا مع ظهور فلسف ٍة

ومم قاله بهذا الخصوص:
فرداني ٍة وإيديولوجيا اقتصادي ٍة رأساملي ٍةّ ،

«الفلسفة الفردانية التي تعدّ البنية األساسية للفكر الليربايل التقليدي
ترضب بجذورها يف النظريات الرأساملية املطروحة حول طبيعة
اإلنسان وحاجته إىل التح ّرر من املحدوديات االقتصادية الشديدة
التي يعاين منها لكونها تحول دون نشاطه املهني الرتيب ...واملبادئ

الدينية الربوتستانتية التي انبثقت من نهضة اإلصالح الديني تعدّ أحد

أهم مناذج هذه الفلسفة الفردانية.
ّ

املتوسطة الجديدة ال تدعو فقط إىل التح ّرر
الطبقة الرأساملية
ّ

من قيود املحدوديات االقتصادية التي عقّدت من التجارة واإلنتاج،

بل تدعو أيضً ا إىل التح ّرر من املبادئ األخالقية غري املتعارفة

واملفروضة من قبل الكنيسة الكاثوليكية ،فهذه املبادئ ترد عليها
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مؤاخذات من حيث دوافعها ونشاطاتها؛ واملذهب الربوتستانتي
ٌ

الذي تب ّناه الرأسامليون من املجتمع مل يخلّصهم من املؤاخذات

الدينية فحسب ،وإنّ ا ساعد يف عدم نبذ كافّة دوافع الغرور واألنانية

وتكديس الرثوات ،تلك الدوافع التي رفضتها كنيسة القرون الوسطى

ثم ح ّول مبادئه تدريج ًّيا إىل فضائل أخالقية».
رفضً ا قاط ًعا ،ومن ّ

[[[

ويف مقابل ذلك فاإليديولوجيا الدينية التي يقوم عليها النظام

االقتصادي يف اإلسالم إضاف ًة إىل تنظيمها كافّة السلوكات

والنشاطات االقتصادية ،وتنسيقها بني جميع املك ّونات الناشطة

حد أركان النظام الداخيل للمنظومة االقتصادية
اقتصاديًّا ،فهي تو ّ
ويف الحني ذاته تصوغ الهيكل العا ّم لنظامه الخارجي ،لذا يصوغ

الخاصة بعي ًدا عن النزعة النفعية
املتديّنون سلوكاتهم االقتصادية
ّ
جهات املتعالية واألهداف السامية واملثُل
البحتة عىل ضوء التو ّ
مؤش
األصيلة للمجتمع املتديّن بغية بناء أفضل شخصي ٍة إنساني ٍة.
ّ

النمو والتكامل يف هذا النظام ال يقوم من أساسه عىل النزعة النفعية
اقتصادي ال يتناسب
وكسب
ح
الفردية ،بل ينقض مرشوعية ّ
ٍ
كل رب ٍ
ٍّ

مع املعايري اإليديولوجية الحاكمة يف املجتمع الديني ،حيث يعترب
هذه النشاطات خارجة عن أطر القانون االقتصادي.

عامل مخ ّربًا
ً
النزعة النفعية البحتة من وجهة نظ ٍر إسالمي ٍة تعترب
يف ما لو خرجت عن نطاق املعايري الدينية لكونها تحول دون رقي
[[[ -إي .يك .هانت ،تكامل نهادها و ايدئولوژي هاي اقتصادي  -مالكيت ورسالت (باللغة
الفارسية) [تكامل املؤسسات واإليديولوجيات االقتصادية -امللكية والرسالة] ،ترجمه إىل
الفارسية سهراب بهداد ،ص .25
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اإلنسان واملجتمع روح ًّيا ،فالنظام االقتصادي النفعي البحت وفق
التعاليم اإلسالمية يع ّد عقب ًة أمام إقرار نظامٍ عاد ٍل عىل صعيد إنتاج

الرثوات االقتصادية وتوزيعها يف رحاب املجتمع املتديّن.

«القضايا املادّية يف النظام االقتصادي اإلسالمي متداخل ٌة مع
القيم الروحية واألخالقية إىل أقىص درج ٍة ،فهام عىل غرار الخيوط

بانتظام
التي تنسج منها قطعة القامش والتي تتشابك مع بعضها
ٍ
وتناسق ،وذلك ألنّهام متعاضدان يف ما بينهام...
ٍ
االقتصاد هو من شؤون حياة البرش وكافّة جوانبه عىل غرار

الجوانب الوجودية لإلنسان ،لذا كيف ميكننا تقييد هذا الوجود
وروحي ضمن مدرس ٍة اقتصادي ٍة تتمحور
ّي
املركّب من جانبني ماد ٍّ
ٍّ
ئ مادّي ٍة؟!
فقط حول مباد َ

من املستحيل مبكانٍ وضع حلولٍ للمشاكل االقتصادية التي

ّي بالكامل ،لذا
يعاين منها املجتمع اعتامدًا عىل فك ٍر
اقتصادي ماد ٍّ
ٍّ
ال محيص من اللجوء إىل القيم الروحية وطلب العون منها»[[[.

اإليديولوجيا يف النظام االقتصادي اإلسالمي بوصفها منظوم ًة

فكري ًة وعقائدي ًة حاكم ًة عىل السلوك البرشي يف النشاطات

االقتصادية ،ال تنظر إىل السلوكات والنشاطات االقتصادية من
ٍ
بحت ،بل تسلّط الضوء عليه يف رحاب العالقة
دنيوي
منظا ٍر
ٍّ

الرابطة بني هذا العامل وعامل اآلخرة ،لذلك فالوحدة واالنسجام
[[[ -نارص مكارم الشريازي ،خطوط كيل اقتصاد اسالمي (باللغة الفارسية) [الخطوط العامة
لالقتصاد اإلسالمي] ،إيران ،قم ،منشورات «هدف»1996 ،م ،ص .211
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الناشئان من الفكر اإليديولوجي يجريان وفق قاعد ٍة أساسها أ ّن

التخطيط لتنظيم الشؤون املعيشية واالقتصادية اإلسالمية قائ ٌم
عىل مسألة االرتباط بني عالَ َم ِي الوجود (الدنيا واآلخرة) يف كافّة

واملؤسساتية والتنظيمية االقتصادية ،كذلك له
الجوانب البنيوية
ّ
ارتبا ٌ
ط بالنشاطات التي يزاولها املعنيون بالشأن االقتصادي؛ إذ ال
ميكن تقييم السلوكات وردود األفعال االقتصادية لدى البرش من
ري قانوني ٍة إال عرب التنسيق بني الدنيا واآلخرة
حيث كونها قانوني ًة أو غ َ
والربط يف ما بينهام.

ٍ
بحث له عىل صعيد االقتصاد اإلسالمي،
الشهيد الصدر ضمن

ضمن تأكيده عىل رضورة العمل بشكلٍ متواصلٍ عىل التنسيق بني
ٍ
ارتباط منتظمٍ دائمٍ ومؤث ّ ٍر يف هذا
النظام ومبادئه ،استنتج وجود
توصل إىل نتيج ٍة فحواها أنّنا غري قادرين عىل دراسة
الصعيد ،ث ّم ّ
ٍ
وتناسب
ارتباط
االقتصاد اإلسالمي يف منأًى عن االعتقاد بوجود
ٍ

بني مختلف مك ّوناته ،ومن هذا املنطلق ال بد من اتّساق املنظومة
االقتصادية اإلسالمية بالكامل مع كافّة جوانب النظام الديني وسريها

جنب معه ليك يتس ّنى لها تنظيم مختلف جوانب الحياة
جن ًبا إىل
ٍ
االجتامعية التي يرتضيها الله ع ّز وجل.
ولدى بيانه طبيعة االرتباط والتالحم بني مختلف أجزاء النظام

قائل ...« :االقتصاد
االقتصادي اإلسالمي ،ذكر أمثل ًة عىل ذلك ً
ٌ
مرتبط بالعقيدة ألنّ النظام هو مصدر التغذية الروحية،
اإلسالمي
فالعقيدة تحفّز املسلمني عىل أن يصوغوا كيانهم تناسقًا مع رغبات

وبغض النظر عن النتائج التي تتحقّق عىل
ّ
هذا النظام املنبثق منها؛
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أرض الواقع ،فالنظام االقتصادي اإلسالمي يوجد نشاطًا عمل ًّيا

من الناحية التطبيقية ،ويع ّزز من الشعور باألمن والطأمنينة لديهم.

االرتباط بني العقيدة والنظام االقتصادي اإلسالمي يجعل هذا النظام
ً [[[
عقائدي ومينحه قيم ًة ذاتية».
م ّتصفًا بطابعٍ
ٍّ
وظائف أخرى عىل
تجدر اإلشارة هنا إىل إمكانية استنتاج
َ

ضوء هذا األداء اإليديولوجي يف املجال االقتصادي ،فهذا األداء

له القابلية عىل إيجاد انسجامٍ بني السلوكات االقتصادية وصياغتها
ح ٍد ،كام له القابلية عىل التنسيق بني القضايا الداخلية
بطابعٍ مو َّ
والخارجية يف الحياة االقتصادية.

 )2تعيني الوجهة الفكرية واالختيار
* البعد السيايس
اإليديولوجيا عىل الصعيد السيايس إىل جانب إيجادها انسجا ًما
وتالحم يف املجتمع ،تساهم أيضً ا يف تعيني الوجهة العا ّمة سياس ًّيا،
ً
جه املواقف السياسية التي يتّخذها القادة والحكّام وكافّة
أي إنّها تو ّ
املك ّونات السياسية ،ناهيك عن أنّها تح ّدد مسار مختلف الرشائح
ومم قاله الباحث توماس سربيغنز بهذا
االجتامعية يف هذا املجال؛ ّ
ٍ
فلسفات عملي ٍة تجعل بني
الخصوص :النظريات السياسية عبار ٌة عن
ري عىل ضوء ما تس ّوغه للمجتمع والنصائح
ً
يدي اإلنسان
حلول ومعاي َ
التي تسديها ألعضائه بهدف أن تكون واجباتهم وتكاليفهم هادفةً.
[[[ -الس ّيد مح ّمد باقر الصدر ،اقتصادنا (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد كاظم
موسوي ،إيران ،طهران1969 ،م ،ص .374
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املجتمع السيايس باعتقاد هذا املفكّر الغريب عبار ٌة عن مضام ٍر
تتبلور فيه عالقاتٌ منتظمةٌ ،حيث مييض أعضاؤه حياتهم يف رحابه
بشكلٍ
جامعي ليحقّقوا رغباتهم ويوفّروا متطلّباتهم االجتامعية؛
ٍّ
يجسد نشاطًا إنسان ًّيا هادفًا ،لذا
وخالصة الكالم أ ّن هذا املجتمع
ّ
ٍ
برشي يراد منه
إدراك
ناشئ من
ال ينبغي اعتباره مج ّرد ظاهر ٍة ،فهو
ًّ
ٌ
ٍ
أهداف ها ّم ٍة وتدبري شؤون املجتمع.
تحقيق
ٍ
نظريات سياسي ٍة يتمثّل
كام يعتقد بأ ّن الهدف الكامن وراء طرح
يف استعراض رؤي ٍة شمولي ٍة بالنسبة إزاء املجتمع السيايس متكّن

املعنيني من تحقيق أهدافهم باعتبارهم ميثّلون مجتم ًعا صيغت
ج ٍ
هات مع َّين ٍة؛ فهذا األمر ال يتس ّنى إال من خالل وضع
يف رحابه تو ّ
برامج واسع ِة النطاق من قبل هذه النظريات نفسها التي تت ّم صياغتها
َ

بصفتها إيديولوجيا سياسيةً ،وعىل هذا األساس ال ب ّد لهذه الربامج
خاص ٍة.
من أن تكون واسع َة النطاق وتحليلي ًة وقامئ ًة عىل قواع َد
ّ
ومم قاله يف هذا املضامر« :قلنا أنّ الهدف من النظريات
ّ
السياسية هو طرح رؤي ٍة شامل ٍة حول املجتمع السيايس ،فاملن ّظر
السيايس يسعى إىل استعراض السياسية ضمن رؤي ٍة واسع ِة النطاق

يل ملخاطَبيه ...هذه الرؤية الشاملة تحليلي ٌة
ويص ّورها بشكلٍ شمو ٍّ
خاص ٍة ،فالنظريات السياسية من الناحية التحليلية
ُ
وذات قواعدَ
ّ
أهم الشخصيات املؤثّرة يف الحياة السياسية
تسعى إىل استكشاف ّ

أهم العنارص واألطر الب ّناءة يف هذا الصعيد ...بطبيعة
وتشخيص ّ
كل تحليلٍ شاملٍ لهذا النوع من النشاطات البرشية يستبطن
الحال ّ
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جان ًبا قانون ًيا يف غاية األهمية نظ ًرا التّساع نطاق وجهات النظر»[[[.
ث ّم أضاف« :إ ًذا ،الهدف من النظريات السياسية هو متكيننا من

فهم عامل السياسة ألجل أن نسري يف االتّجاه الصحيح عىل ضوئه،
حيث ترسم لنا خارط ًة جغرافي ًة سياسي ًة ،والغاية من هذه الخارطة

هي متكيننا من معرفة مكاننا فيها والطريق الذي يجب أن نسلكه

يك نحقّق املقصود» [[[.التوجيه املشار إليه هنا يسفر بطبيعة الحال
ٍ
سيايس وتشكيلٍ منظّمٍ لكافّة هذه املواقف
تراصف
عن إيجاد
ٍّ
والنشاطات السياسية ،وعىل هذا األساس ميكننا استنتاج أ ّن هذا
ٍ
ناشئ من
نشاطات سياسي ٍة معيّن ٍة،
الخاص القائم عىل
الرتاصف،
َ
ّ
ٌ

طبيعة السياسة التي تقوم عىل وجه ٍة معيّن ٍة منبثق ٍة من إيديولوجيا
ٍ
مرتبط بالشؤون السياسية.
وعقائدي
فكري
سياسي ٍة ونظامٍ
ٍّ
ٍّ
الوظيفة العملية املتمثّلة يف توحيد صفوف املجتمع والتنسيق

بني كافّة مك ّوناته ،ال ميكن أن تتحقّق عىل أرض الواقع دون

تحديد األطر العا ّمة للمواقف السياسية قاطب ًة وتعيني الوجهة التي
يجب ات ّباعها من قبل التكتّالت السياسية يف شتّى املستويات ،لذا

فاإليديولوجيا الهادفة إىل تحديد هذه الوجهة تجعل النظام مقيَّ ًدا
خاص ٍة يف ما لو أريد منه تحقيق وحد ٍة وانسجامٍ بني
بقيو ٍد وعناوي َن
ّ

شتّى املك ّونات االجتامعية؛ وهذه القيود والعناوين يف اإليديولوجيا
تتجسد يف ات ّصاف الوحدة السياسية
الدينية عىل سبيل املثال
ّ

[[[ -توماس سربيغنز ،فهم نظريه هاي سيايس (باللغة الفارسية)[فهم النظريات السياسية] ،ترجمه
إىل الفارسية فرهنك رجايئ ،ص .22 – 21

[[[ -املصدر السابق ،ص .24
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ديني .ومن ناحية أخرى فاإليديولوجيا ألجل
للمجتمع بطابعٍ
ٍّ
تحديد وجهة املواقف والتكتّالت السياسية ،ال بد من أن تتض ّمن
ٍ
ٍ
وخيارات سياسي ًة متناسبةً ،وعىل هذا األساس
نزعات
يف كيانها

خاصا إىل مختلف النزعات والرغبات؛ وعىل ضوء
تضفي طاب ًعا
ًّ

تيس تع ّدد الخيارات السياسية
توجيه هذه النزعات والرغبات ،فهي ّ
وتجعل تحقّقها ممك ًنا.

الجدير بالذكر هنا أ ّن هذا الطابع الذي متتاز به اإليديولوجيا عىل

جوانب أخرى
الصعيد العميل ،يفوق نطاق السياسة ويتع ّداه إىل
َ
لدرجة أنّه قاد ٌر عىل تحديد وجه ٍة معيَّن ٍة ألحد التيارات التأريخية،
ويف هذا املضامر قال الباحث غي روشيه« :تسعى اإليديولوجيا
خاص ٍة لحركة التأريخ ،ومن
بكل وضوحٍ وشفّافي ٍة إىل تحديد وجه ٍة
ّ
ّ

(حتمي)
جربي
أتجسدت هذه النزعة يف إطا ٍر
هذا املنطلق سوا ًء
ٍّ
ّ
ٍّ

أم يف إطا ٍر ح ٍّر غريِ
جربي ،فهي بالنتيجة تعمل عىل تفعيل حركة
ٍّ
التأريخ واملجتمع»[[[.

إذًا ،اإليديولوجيا عىل ضوء صياغتها منطًا مح َّد ًدا من النزعات
ٍ
خيارات سياسي ٍة
والرغبات السياسية ،ال ب ّد من أن تتمخّض عنها

تتناسب مع املنظومة الفكرية التي تدور يف فلكها ،وهذه الخيارات
خاص ٍة وتأسيس مك ّو ٍ
نات سياسي ٍة
مواقف
بدورها تسفر عن ات ّخاذ
َ
ّ
متع ّدد ٍة.

اإليديولوجيا السياسية وفق أهدافها املح ّددة لها القابلية لتسيري
[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .85
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السياسة نحو وجه ٍة مع َّين ٍة ،ومبا أ ّن الفكر الهادف ال يتحقّق إال يف
ج ٍ
سيايس
هات فكري ٍة مع َّين ٍة ،ميكننا القول أ ّن ّ
كل نظامٍ
رحاب تو ّ
ٍّ

خاص ٌة بحسب األهداف التي يتمحور حولها؛ ومن هذا
له وجه ٌة
ّ

جهات املفكّرين السياسيني عىل ضوء اختالف
املنطلق تص ّنف تو ّ
ٍ
أصناف هي كالتايل:
األنظمة السياسية التي يعتقدون بها ،إىل ثالثة
«وظائفي ٌة اختياري ٌة ،وظائفي ٌة تجريبي ٌة ،تحليلي ٌة بنيوي ٌة  -وظيفي ٌة».

[[[

«الوظائفية التجريبية» من وجهة نظر الباحث روبرت يك مريتون
ٍ
ارتباط بوظائف املك ّونات السياسية التي تتكفّل مبسؤولية
ذاتُ

صياغة السياسة والحفاظ عليها واإلرشاف عليها ،وهي تع ّد أم ًرا
رضوريًّا الستدامة بقاء البنية االجتامعية؛ وعىل الرغم من تع ّدد

وجهات النظر إزاء وظائف األنظمة السياسية إال أنّها بشكلٍ عا ٍّم
تندرج ضمن مجموع ٍة من الكيانات األساسية الشائعة يف املجتمع.
الجدير بالذكر هنا أ ّن تالكوت بارسونز هو أحد أبرز املفكّرين

الذين يتب ّن ْون فكرة الوظائفية يف العلوم السياسية ،ويف هذا املضامر

سيايس كام ييل« :الحفاظ
وظائف ّ
أشار إىل وجود أربع
َ
لكل نظامٍ
ٍّ
ٍ
أهداف
عىل األسوة ،تجسيدها عمل ًّيا مع البيئة االجتامعية ،تحقيق
الصف» .الوظيفتان الثالثة والرابعة لهام ارتبا ٌ
ط
خاص ٍة ،توحيد
ّ
ّ
ٌ
كل منظوم ٍة سياسي ٍة ما مل يكن لديها
ببحثنا هذا ،أل ّن ّ
هدف معيَّ ٌ

خاص ٌة فهي ال تع ّد مرتك ًزا للحفاظ عىل كيان املجتمع ،بل
ووجه ٌة
ّ
[[[( -مونتي باملر)( ،الري سترين)( ،تشارلز غايل) ،نگرش جديد به علم سياسيت (باللغة
الفارسية)[نظرية جديدة لعلم السياسة] ،إيران ،طهران ،منشورات وزارة الخارجية ،الطبعة الرابعة،
1993م ،ص .66
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حتّى إنّه ال ميكنها الحفاظ عىل كيانها واستدامة بقائها.
ٍ
مجتمعات تعيش يف رحابها بغية
الجامعات البرشية تنشئ
ٍ
أقل تقديرٍ ،لذا ما
أهداف معيَّن ٍة ولو من الناحية النظرية عىل ّ
تحقيق
ٍ
أهداف دفاعي ٍة وتوفري الغذاء والبيئة املعيشية املناسبة
مل يت ّم تحقيق

لإلبداع ،سوف يعجز أعضاء املجتمع عن الحفاظ عىل كيانهم

االجتامعي ويخفقون يف استدامة حياتهم الجامعية؛ ومن الواضح
ٍ
الصف (وهذه الوحدة
هدف كهذا مرهو ٌن بوحدة
مبكانٍ أ ّن تحقيق
ّ
ال تتحقّق إال يف رحاب حصول تناسقٍ بني كافّة الوظائف) .عىل

سبيل املثال ،املجتمع الذي يكون التنسيق فيه بني مختلف األدوار
ٍ
ومعضالت عىل
مشاكل
َ
 املها ّم  -هشًّ ا ومتزعز ًعا عاد ًة ما يواجهصعيد تحقيق األهداف وتطبيق الوظائف العملية عىل أرض الواقع،
خالفًا للمجتمع الذي تتبلور فيه جميع األدوار ضمن منظوم ٍة متناسق ٍة

يل
ومتداخلة فيام بينها؛ إذ ال ميكن تطبيق سائر الوظائف بشكلٍ عم ٍّ
ٍ
واحد يتالحم فيه النسيج االجتامعي
بتاتاً إذا مل تت ّم صياغة مست ًوى
ح ٍد [[[.هذا الكالم ّ
يدل عىل األهمية البالغة لتأطري
ضمن إطا ٍر مو َّ
ٍ
ج ٍ
وأهداف معيَّن ٍة.
هات
الخيارات السياسية يف نطاق تو ّ
الباحث يف العلوم السياسية أملوند تب ّنى الوظيفة الثالثة عىل

ومم
صعيد وظائف األنظمة السياسية (تحليلية بنيوية  -وظيفية)ّ ،
سيايس أن
ألي نظامٍ
أكّد عليه يف هذا املضامر ما ييل :إذا أريد ّ
ٍّ
[[[( -مونتي باملر)( ،الري سترين)( ،تشارلز غايل) ،نگرش جديد به علم سياسيت (باللغة
الفارسية)[نظرية جديدة لعلم السياسة] ،إيران ،طهران ،منشورات وزارة الخارجية ،الطبعة الرابعة،
1993م ،ص .67
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أقل تقديرٍ،
يستديم بقاؤه ،فال ب ّد له من أداء سبع وظائف عىل ّ
إحداها اإلذعان للتنشئة االجتامعية السياسية أو ما يس ّمى االندماج
االجتامعي السيايس ،وتق ّبل الخيار السيايس ،أي أ ْن يعمل ،عىل

ضوء بنيته الفكرية السياسية الذاتية ،عىل تيسري تحقّق الخيارات
السياسية والتنشئة االجتامعية السياسية؛ وألجل أن يت ّم اإلرشاف
عىل شؤون أحد األنظمة السياسية بشكلٍ فاعلٍ  ،ينبغي عىل أعضاء
املجتمع أن يخضعوا ملا يتمخّض عن النزعات والقيم التي تساند

هذا النظام.

عىل الرغم من كون «االختيار» يبدو وكأنّه وظيف ٌة مستقلّةٌ ،إال

أ ّن هذا املفكّر الغريب اعتربه مدعا ًة لدميومة التنشئة االجتامعية،

[[[

جهات السياسية
ويف هذا السياق أشار أيضً ا إىل املواقف والتو ّ
الخاص والتي تتأث ّر باإليديولوجيا ضمن أحد األنظمة
ذات الطابع
ّ

ربا إيّاها «ثقاف ًة سياسيةً» ،حيث قال« :مصطلح (ثقافة)
السياسية ،معت ً

جهات
موقف
يقصد منه
ٌ
سيايس َّ ٌ
معي ،وهذا املوقف يشمل التو ّ
ٌ
الخاصة بدور أصحابها
جهات
ّ
السياسية مع مختلف جزئياتها والتو ّ

يف داخل النظام السيايس الذي ينضوون تحت مظلّته .املقصود من
ٍ
ٍ
وتيارات
أهداف مع ّين ٍة
الثقافة السياسية مجموع ٌة من املواقف إزاء

اجتامعي ٍة محدّ د ٍة.[[[»...

[[[( -مونتي باملر)( ،الري سترين)( ،تشارلز غايل) ،نگرش جديد به علم سياسيت (باللغة
الفارسية)[نظرية جديدة لعلم السياسة] ،إيران ،طهران ،منشورات وزارة الخارجية ،الطبعة الرابعة،
1993م ،ص .70

[[[ -املصدر السابق ،ص .101
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الجدير بالذكر هنا أ ّن مصطلح (الثقافة) استُخدم هنا يف أحد

موارد استعامله املتع ّددة ،واملراد منه «املواقف النفسية إزاء
األهداف االجتامعية» ،لذا حينام نتح ّدث عن الثقافة السياسية ألحد

املتأصل
املجتمعات ،فنحن نشري يف الحقيقة إىل نظامه السيايس
ّ

يف معارف أصحابه وانفعاالتهم وتقييمهم لألمور[[[.

جهات السياسية التي
يجب التنويه هنا عىل أ ّن املواقف والتو ّ
ٍ
خاصةٌ ،ال ميكن أن تتحقّق
معي ولها وجه ٌة
هدف ّ ٍ
تتمحور حول
ّ
عىل أرض الواقع إال إذا تس ّنى للنظام السيايس اإليديولوجي بيان

املعامل العا ّمة للوضع الراهن والظروف املثالية للفرد واملجتمع
ٍ
خاص ٍة وفق طبيعة
وتربيرات
ني
والعامل ،ويف الحني ذاته ترويج قوان َ
ّ
وجهته وهدفه.

الباحث غي روشيه تط ّرق إىل بيان مدى تأثري اإليديولوجيا عىل

الخيارات والرغبات ،حيث قال يف هذا الصعيد« :اإليديولوجيا
تحيك عن قضايا بارز ٍة ومشرتك ٍة ،مثل الشؤون الثقافية والوطنية

جهات الفكرية والرغبات الطبقية ،كام تحدّ د الظروف اإلقليمية
والتو ّ

ألحد املجتمعات ضمن مواجهته سائر املجتمعات؛ وعىل هذا
اختياري بالكامل وال س ّيام يف
األساس ميكن اعتبارها َ
ذات طابعٍ
ٍّ
مجال فهم الحقيقة».

[[[

[[[( -مونتي باملر)( ،الري سترين)( ،تشارلز غايل) ،نگرش جديد به علم سياسيت (باللغة
الفارسية)[نظرية جديدة لعلم السياسة] ،إيران ،طهران ،منشورات وزارة الخارجية ،الطبعة الرابعة،
1993م ،ص .101
[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .95
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جهات واملواقف
ّ
نستشف من جملة ما ذكر بشكلٍ عا ٍّم أ ّن التو ّ
التي تتّخذ عىل هذا الصعيد ،هي التي تسوق املرتكزات البنيوية
والعالقات والسلوكات السياسية نحو وجه ٍة معيَّن ٍة ،لذا حينام
يتحقّق الدين عىل أرض الواقع ،سوف يتبلور بوجه ٍة مع َّين ٍة عىل
ملحوظي يف مختلف الجوانب واألركان
ضوء وحد ٍة وانسجامٍ
ْ
ومم قاله الباحث جون باشالر يف هذا السياق:
السياسية للمجتمع؛ ّ
تعارض وجدلٍ
ٍ
سياسيَّي ،وهذا التعارض
«اإليديولوجيا تتواكب مع
ْ
حق االختيار يف املجتمع ،واملوقف الذي ي ّتخذ
يطرأ عندما يشيع ّ
ٍ
خيارات عديد ٍة؛ لذا إن مل تسنح الفرصة
هنا يعني اختياره من بني
لح ّرية االختيار من قبل األفراد والجامعات واملجتمعات بشكلٍ
ٍ
ثم يبقى الناس
عا ٍّم ،ففي هذه الحالة ال ميكن اتّخاذ
موقف ،ومن ّ
حائرين ال يعرفون مسؤولياتهم.
جع اإلنسان
إ ًذا ،اإليديولوجيا هي املضامر الوحيد الذي يش ّ
عىل االختيار»[[[.
وضمن تسليطه الضوء عىل وظائف اإليديولوجيا أشار إىل مسألة
التكتّل والتح ّزب ،ث ّم ذكر رأيه القائل بأ ّن أ ّول وظيف ٍة لإليديولوجيا
ٍ
ببعض وإعالمهم مبن هو عد ٌّو لهم،
هي تعريف األصدقاء بعضهم
طرف
أل ّن السياسة عىل ضوء طبيعتها املتعارضة تهضم يف باطنها
َْ
أقل تقدي ٍر وإثر ذلك تكون الوظيفة األوىل لها هي تعريف
النزاع عىل ّ
كل من يرتاصف يف جبه ٍة واحد ٍة  -ومن
األصدقاء يف ما بينهم  -أي ّ
[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .81
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ث ّم تعريفهم بعد ّوهم [[[،وقال يف هذا الصدد« :اإليديولوجيا هي التي
جج جدلٍ
سيايس
تو ّحد القوى الصديقة تحت راي ٍة واحد ٍة عند تأ ّ
ٍّ
خضم الجدل
ماس ٌة لها يف
ّ
مخطَّ ٍط له ،ومن هذا املنطلق هناك حاج ٌة ّ
السيايس السلمي واملخطّط له ألجل أن يجتمع األصدقاء مع بعضهم
[[[
ثم طرده من مجموعتهم».
وينفصلوا عن عد ّوهم ومن ّ
* البعد االجتامعي

قدرة اإليديولوجيا عىل املستوى االجتامعي يف تحقيق الوحدة
واالنسجام تتبلور يف رحاب تحديد مسار الرأي العام والسيكولوجيا
االجتامعية نحو وجه ٍة مع َّين ٍة ،أي إنّها إن أرادت تحقيق ما ذكر يف
املجتمع فال ب ّد لها من العمل عىل توجيه مختلف أعضاء املجتمع
واملؤسسات والكيانات االجتامعية وشتّى القضايا والسلوكات ذات
ّ
ٍ
ح ٍد وجه ٍة مح ّدد ٍة لتيسري عملية
الطابع االجتامعي نحو
هدف مو َّ
التغيري والتكامل االجتامعي؛ ومن هذا املنطلق فتلك القواعد
الخاصة باملجتمع والتي تطرح يف إطار إيديولوجيا
واملق ّررات
ّ
اجتامعي ٍة ،تتّسم مبا ييل:
تتجل يف الشعور االجتامعي العا ّم.
ّ
)1

 )2تسفر عن تحقّق وحد ٍة إيديولوجية وسياسي ٍة.
وإثر ذلك من شأنها أن تتح ّول إىل كيانٍ مقتد ٍر ميكن االعتامد
ٍ
تغيريات اجتامعي ٍة.
عليه إلجراء
[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .62
[[[ -املصدر السابق ،ص .64 – 63
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إذا أردنا التع ّرف عىل طبيعة األداء العميل للقوانني امللموسة
عىل أرض الواقع يف املجتمع فال ب ّد لنا أ ّو ًل من معرفة كيفية
انعكاس هذه القوانني يف الشعور االجتامعي ،ومثال ذلك ما ييل:
مجتمع ما بعد الرأساملية الذي تنطبق فيه مصالح أغلبية الشعب
مع شتّى مراحل النشاط االجتامعي ،يكون الشعور االجتامعي
فيه واملتمثّل بالوحدة اإليديولوجية والسياسية ،كيانًا مقتد ًرا ميكن
[[[
ٍ
االعتامد عليه إلجراء
ل
تغيريات يف املجتمع؛ لذا عىل ضوء تج ّ
اإليديولوجيا االجتامعية يف الشعور االجتامعي ،تتّضح الوجهة
التي تسوق املجتمع نحو الرقي والتط ّور.

والخاصة الحاكمة عىل الوظائف العملية
معرفة القوانني العا ّمة
ّ
والتكاملية للمجتمع وعىل شتّى مظاهره ،تتيح لنا معرفة الوجهة
األساسية التي تضمن رقيّه وازدهاره ،وعىل هذا األساس فاملرتكز
العميل لتكامل أحد املجتمعات يتمثّل يف العلم بكيفية أداء تلك
تتجل يف العالقات املا ّدية
ّ
املجموعة من القوانني االجتامعية التي
رصا مصرييًّا
والروحية بني الناس ،وهذا املوضوع األسايس يع ّد عن ً
عىل صعيد السلوك االجتامعي.
جهات
الرؤية التي يتب ّناها علامء السوسيولوجيا فحواها أ ّن التو ّ
اإليديولوجية التي تقوم عليها النشاطات االجتامعية ملختلف
ٍ
انعكاس للقضايا الرضورية املرتبطة بالقوانني
الناس ،هي عبار ٌة عن
العملية الحاكمة عىل تكامل نظام العالقات االجتامعية [[[.وأتباع
[[[ -مجموعة من املؤلّفني ،نقدي بر جامعه شنايس (باللغة الفارسية)[نقد عىل السوسيولوجيا]،
ترجمه إىل الفارسية حشمت الله كامراين ،ص .46
[[[-مجموعة من املؤلّفني ،نقدي بر جامعه شنايس (باللغة الفارسية)[نقد عىل السوسيولوجيا]،
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نظرية السوسيولوجيا العلمية يعتقدون بوجوب اتّصاف املجتمع
التغي االجتامعي يع ّد رشطًا الز ًما
ين ،ويؤكّدون عىل أ ّن
ّ
بطابعٍ إنسا ٍّ
لتغي اإلنسان ،كذلك ال تتس ّنى معرفة طبيعة التغيري االجتامعي
ّ
ٍ [[[
ٍ
نظريات سوسيولوجي ٍة علمية.
ووجهته إال عىل أساس
ّ
شك يف أ ّن النظريات السوسيولوجية تتطّرق ضمن
ال
تحليالتها النظرية إىل بيان القواعد الحاكمة عىل األنظمة
االجتامعية وتق ّيم مستوى أدائها ،ويف هذا السياق تجدر اإلشارة
املتغي األسايس
إىل أ ّن املنظومة األكسيولوجية والقوانني هي
ّ
أي يش ٍء آخ َر ،وال
يف مجال التكامل املرج ّو للمجتمع أكرث من ّ
نبالغ يف الحقيقة لو وصفناها بكونها محو ًرا حقيق ًّيا وارتكازيًّا
للثقافة الشمولية الحاكمة عىل املجتمع؛ وهذه املنظومة
األكسيولوجية ميكن تسميتها «إيديولوجيا» ،أل ّن القيم يف
واقعها عبار ٌة عن مجموع ٍة من املعتقدات التي تندرج ضمن
ٍ
مستويات برأي الدكتور عبد اللطيف مح ّمد خليفة ،حيث
ثالثة
قال« :تنقسم املعتقدات إىل ثالثة أنواعٍ :وصفي ٍة ()descriptive
حة أو الزيف ،وتقييمي ٍة ( )evaluativeأي
وهي التي توصف بالص ّ
التي يوصف عىل أساسها موضوع االعتقاد بالحسن أو القبح،
وآمر ٍة أو ناهي ٍة ( prescriptive proscriptiveحيث يحكم الفرد
مبقتضاها عىل بعض الوسائل أو الغايات بجدارة الرغبة أو عدم
الجدارة.

ترجمه إىل الفارسية حشمت الله كامراين ،ص .37 – 36

[[[ -املصدر السابق ،ص .56
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ويرى روكيش[[[ أنّ القيمة معتقدٌ من النوع الثالث (اآلمر أو
ً
تفضيل
الناهي) ويع ّرفها بأنّها معتقد ثابت نسبياً ويحمل يف فحواه
شخص ًّيا أو اجتامع ًّيا لغاي ٍة من غايات الوجود أو لشكلٍ من أشكال
[[[
السلوك املوصلة إىل هذه الغاية».
خاص
مبا أ ّن القيم تدرج ضمن املعتقدات التي محورها نظا ٌم
ٌّ
من األوامر والنواهي ،لذا من شأنها أن تلعب دو ًرا عمل ًّيا عىل صعيد
توجيه السلوكات وصياغة القوانني االجتامعية ،ويف هذا السياق
قائل ...« :كام ميكن من خالل دراسة
أضاف الدكتور عبد اللطيف ً
القيم يف مجتمعٍ من املجتمعات ،تحديد اإليديولوجيا أو الفلسفة
انعكاس لألسلوب الذي
العا ّمة لهذا املجتمع ،فالقيم ما هي إال
ٌ
يفكّر األشخاص به يف ثقاف ٍة مع َّين ٍة ويف فرت ٍة زمني ٍة مع َّين ٍة ،كام أنّها
جه سلوك األفراد وأحكامهم واتّجاهاتهم يف ما ي ّتصل
هي التي تو ّ
مرغوب عنه من أشكال السلوك يف ضوء ما
مرغوب فيه أو
مبا هو
ٌ
ٌ
ري ،وقد تتجاوز األهداف املبارشة
يضعه املجتمع من قواعدَ ومعاي َ
للسلوك إىل تحديد الغايات املثىل يف الحياة ،فهي عىل حدّ تعبري
املؤشات النوعية الها ّمة لنوعية الحياة ومستوى
ّ
(روكيش) إحدى
[[[
ّ
الرقي أو
التحض يف أي مجتمعٍ من املجتمعات» .
[1]- Rokish.

[[[ -عبد اللطيف مح ّمد خليفة ،برريس روان شناختي تحول ارزش ها (باللغة الفارسية)
[سيكولوجيا القيم اإلنسانية] ،ترجمه إىل الفارسية سيّد حسني سيّدي ،إيران ،مشهد ،منشورات
العتبة الرضوية املقدّسة1999 ،م ،ص .59

[[[ -عبد اللطيف مح ّمد خليفة ،برريس روان شناختي تحول ارزش ها (باللغة الفارسية)
[سيكولوجيا القيم اإلنسانية] ،ترجمه إىل الفارسية س ّيد حسني س ّيدي ،إيران ،مشهد ،منشورات
العتبة الرضوية املقدّسة1999 ،م ،ص .23
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الدكتور حميد حميد ضمن أحد تحليالته السوسيولوجية تط ّرق
جه
إىل تحليل دور الشعور االجتامعي يف مجال واقع الحركة والتو ّ
العا ّم للمجتمع والتأريخ ،ويف هذا السياق أكّد عىل كون الشعور
يجسد جانبٍا واس ًعا من الحياة الروحية للمجتمع ،كام
االجتامعي
ّ
تب ّنى فكرة إمكانية تفكيكه ضمن مضامرين مختلفني مراتبطني
بعضهام باآلخر ،أحدهام «علم النفس االجتامعي» واآلخر
«اإليديولوجيا».
ومن جملة اآلراء التي طرحها أ ّن اإليديولوجيا عبار ٌة عن
مرحل ٍة عليا من الشعور االجتامعي بحيث تع ّم الفرضيات والرؤى
كل مجتمعٍ ،وعىل ضوء فكرة أ ّن
الشمولية واألنظمة الفكرية يف ّ
خاصة إىل حركة املجتمع
هذا الشعور له القابلية عىل إضفاء هوي ٍة
ّ
وتكامله ،استنتج أ ّن اإليديولوجيا تب ًعا لذلك من شأنها أن تفي
بدو ٍر فاعلٍ عىل صعيد تعيني جهة أحد املجتمعات ،حيث قال:
«الشعور االجتامعي من حيث الدور الذي يلعبه يف مجال تحديد
وجهة املسرية التأريخية ألحد الشعوب ،له قدر ٌة وأهمي ٌة من الدرجة
كل عامل سوسيولوجيا ألجل أن يتمكّن من
األوىل ،وال شكّ يف أنّ ّ
كل يشء
ّف قبل ّ
امتالك تص ّو ٍر كاملٍ لبنية أحد املجتمعات فهو مكل ٌ
حا للشعور االجتامعي الشائع بني
حا ورصي ً
بأن ميتلك تص ّو ًرا واض ً
أبناء أحد املجتمعات ،وعىل هذا األساس يتس ّنى له طرح توضيحٍ

رصيحٍ لدوره يف املجتمع»[[[.

عىل الرغم من أ ّن الشعور االجتامعي أو اإليديولوجي برؤية
[[[ -حميد حميد ،علم تحوالت جامعه (باللغة الفارسية)[علم تحوالت املجتمع] ،إيران ،طهران،
منشورات «سيمرغ» ،الطبعة الثالثة1975 ،م ،ص .250
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ٍ
انعكاس
الدكتور حميد حميد ،الذي يتب ّنى فك ًرا ماركس ًّيا ،عبار ٌة عن
لواقع املجتمع ومرآ ٍة لشتّى العالقات االقتصادية االجتامعية ،لك ّنه
وعامل
ً
اعتربه سببًاً يف التخلّف عن مسرية التكامل االجتامعي
يف ترسيع هذه الحركة التكاملية ،حيث قال« :الشعور االجتامعي
(اإليديولوجيا السيكولوجية االجتامعية) ليس فقط سب ًبا يف التخلّف،
[[[
بل يعترب من ناحي ٍة طاق ًة مح ّرك ًة لترسيع حركة املجتمع وازدهاره».
اإليديولوجيا استنا ًدا إىل ما ذُكر تساهم يف تنظيم شؤون كافّة
جهات
املك ّونات االجتامعية عن طريق تحديد مقصد الرغبات والتو ّ
والخيارات بحيث تسوقها نحو وجه ٍة معيَّن ٍة ،لذا فهي ترشف اجتامعيًّا
جهات العا ّمة للشعب والخيارات التي تتب ّناها
عىل الرأي العام والتو ّ
مختلف الطبقات االجتامعية عىل ضوء النظريات االجتامعية التي
تيس عملية االختيار االجتامعي،
تطرح يف رحابها؛ ناهيك عن أنّها ّ
ومن الطبيعي أ ّن املواقف والتح ّزبات االجتامعية وكذلك الطبقية
جهات اإليديولوجية.
االجتامعية تتبلور بشكلها املعهود وفقًا للتو ّ
الباحث جون باشالر ضمن تسليطه الضوء عىل دور اإليديولوجيا
يف بلورة منط االختيار ،ذكر إحدى وظائفها العملية ،وقال يف هذا
السياق« :حينام يواجه املجتمع أو الجامعة أو الفرد أحد الخيارات،
فهو طب ًعا يكون بحاج ٍة إىل اإليديولوجيا ،إذ ال ميكن اختيار أحد
تم تعيينه من قبل النظام الفكري
القيم من بني مختلف القيم إال إذا ّ
والعقائدي»[[[.
[[[ -املصدر السابق ،ص .253

[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[،ما هي اإليديولوجيا] ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .83
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اإليديولوجيا برأي الباحث بالميناتز إضاف ًة إىل مساهمتها يف
تيس عملية االختيار ،ناهيك عن
تحقيق انسجامٍ
اجتامعي ،فهي ّ
ٍّ
أنّها تعترب مرتك ًزا أساسيًّا ملعرفة أرجحية بعض أجزاء الهدف عىل
غريها ،وال ّ
شك يف أ ّن غالبية الناس حينام يطرح عليهم سؤال
حول ما إن كانوا يعرفون املقصود الحقيقي من العدل االجتامعي،
تكون إجابتهم غامضةً؛[[[ بينام اإليديولوجيا من شأنها إزالة
الغموض عن املقصود وتجعل عملية االختيار ممكنةً.
التخل عن معتقداته والنظريات
ّ
من املؤكّد أ ّن اإلنسان ال ميكنه
االرتكازية التي يقوم عليها فكره حينام يتح ّرك نحو وجه ٍة معيَّن ٍة
ٍ
خاص ،فالنظريات االرتكازية هي التي
هدف
ويسعى إىل تحقيق
ٍّ
الخاصة آلرائه ووجهات نظره ضمن نشاطاته العملية
تح ّدد الوجهة
ّ
ح يف إطار اإليديولوجيا التي يؤمن بها.
التي تتبلور بوضو ٍ
الباحث غوستاف لو بون[[[ ضمن كتابه الشهري «سيكولوجيا
الجامهري» سعى إىل استكشاف وبيان الخلفيات الخفية للشؤون
الخاصة بالجوانب الروحية واألخالقية
النفسية والقوانني العا ّمة
ّ
واالجتامعية لدى البرش ،وهدفه يف واقع الحال هو معرفة األسس
القانونية الحاكمة عىل الحياة املشرتكة يف املجتمعات اإلنسانية؛
ومم أكّد عليه يف هذا الكتاب الذي يوصف اليوم أيضً ا بعنوان
ّ
«السيكولوجيا االجتامعية» ،هو يف الحقيقة الهدف ذاته الذي دعا
إليه الكونت دو ترايس حينام أرىس دعائم اإليديولوجيا ،ويف هذا
[[[ -جون بالميناتز ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية) [اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله
فوالد وند ،ص .161

[2]- Gustave LE BON.
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املضامر اعترب النظريات واملعتقدات األساسية يف الحياة قضايا
الخاصة آلراء
ال مف ّر منها مطلقًا لكونها هي التي تح ّدد الوجهة
ّ
وتعي مسار الحياة الجامعية وتجعلها
جهاته الفكرية
اإلنسان وتو ّ
ّ
رية»
هادفةً؛ وعىل ضوء تفكيكه بني النظريات واملعتقدات «املتغ ّ
مؤشا عىل
و «البنيوية» ،أكّد عىل أ ّن فقدان النظريات البنيوية يع ّد
ًّ
فوضوي كبديلٍ
حلول موعد انهيار املجتمع ونشأة كيانٍ
اجتامعي
ٍّ
ٍّ
شعب نظرياته البنيوية إال
أي
ٍ
عنه ،لذلك قال« :لحدّ اآلن مل ّ
يغي ّ
وتغيت مع ذلك جميع تفاصيل ثقافته وأركانها األساسية ،فحينام
ّ
ٍ
نظريات بنيوي ٍة
يبادر إىل تغيريها يبلغ درج ًة تجعله مضط ًّرا لطرح
كلّي ٍة جديد ٍة ،ولبلوغ هذه املرحلة ال محيص له من املرور مبرحل ٍة
فوضوي ٍة»[[[.
ويعتقد هذا املفكّر الفرنيس أ ّن إحدى وظائف النظريات البنيوية
تتمثّل يف تعيني وجهة اآلراء والسلوكات والنشاطات االجتامعية،
حيث قال بهذا الخصوص« :النظريات البنيوية تعدّ أركانًا أساسي ًة
عىل الصعيد الثقايف ،فهي تصوغ الوجهة التي تصاغ يف رحابها
آراء اإلنسان ،كام أنّها تحيي ضمريه وتغرس يف نفسه الشعور
باملسؤولية»[[[.
من الواضح أ ّن هذه املعتقدات والنظريات البنيوية ال ميكنها أن
ترتبط بالنظام اإليديولوجي وفلسفته العملية إال إذا تس ّنى لها تحفيز
[[[ -غوستاف لو بون ،روانشنايس توده ها (باللغة الفارسية)[سيكولوجيا الجامهري] ،ترجمه إىل
الفارسية كيومرث خواجوي ها ،إيران ،طهران ،منشورات «روشنگران»1990 ،م ،ص .165
[[[ -غوستاف لو بون ،روانشنايس توده ها (باللغة الفارسية)[سيكولوجيا الجامهري] ،ترجمه إىل
الفارسية كيومرث خواجوي ها ،إيران ،طهران ،منشورات «روشنگران»1990 ،م ،ص .165
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يل ،ويف هذا
الناس عىل أداء وظائفهم وتطبيق القوانني بشكلٍ عم ٍّ
السياق أكّد الباحث أنتوين غيدنز ضمن تسليطه الضوء عىل التج ّدد
والتعي ،عىل أ ّن األساليب واملناهج الحياتية يف األنظمة االجتامعية
ّ
التقليدية تختلف عن األنظمة الحديثة ،وإىل جانب ذلك تط ّرق إىل
جه الحاكم عىل هذا النظام بشكلٍ
الحديث عن موضوع االختيار والتو ّ
ومفصلٍ؛ كام أشار إىل أ ّن أحد العوامل األساسية للنشاطات
دقيقٍ
ّ
الدامئة لإلنسان يتمثّل يف االختيار ،ويف هذا السياق اعترب األنظمة
التقليدية مك ّو ٍ
نات إيديولوجي ًة سابق ًة للحداثة وترتكز بشكلٍ
أسايس
ٍّ
ج ٍ
هات محوري ٍة خارجي ٍة  -أي الوحي  ،-واختيار
ري وتو ّ
عىل معاي َ
ج معيَّ ٍ منبثقٍ من
اإلنسان يف رحابها يت ّم ببساط ٍة عىل أساس أمنوذ ٍ
ذلك النظام ،أل ّن أمناط الحياة يف تلك اآلونة مل تكن معقّد ًة بحيث
مل تشهد املجتمعات ظروفًا متن ّوع ًة وكثري ًة كام هي عليه الحال يف
مشاكل ج ّم ًة
َ
العرص الحديث الذي تواجه فيه النشاطات االجتامعية
املتغية التي ال تتوقّف عن الحركة والتح ّول .ومن
نظ ًرا لطبيعتها
ّ
هذا املنطلق ميكن اعتبار اختيار اإلنسان يف نظام التج ّدد والحداثة
بأنّه عىل غرار اختيار أحد العوامل املمكنة؛[[[ والنتيجة الحتمية لهذه
حا« :ليست هناك
الظاهرة هي صعوبة تحقّق االختيار .وقال موضّ ً
أي ثقاف ٍة تنبذ االختيار بالكامل من واقع الحياة اليومية ،والحقيقة أنّ
ُّ
ٍ
ركام من املثُـل
جميع األعراف التقليدية عبار ٌة عن
اختيارات كامن ٍة بني ٍ
السلوكية املتاحة للبرشية؛ ومن هذا املنطلق فالتقاليد واألعراف
ٍ
تم تعيينها
جه الحياة يف نطاق
مسارات ّ
والطباع املتعارفة هي التي تو ّ
مسبقًا بنح ٍو ما ،وأ ّما التجدّد فهو يجعل اإلنسان يف مواجهة تن ّوعٍ
[[[ -أنتوين غيدنز ،جامعه شنايس (باللغة الفارسية)[علم االجتامع] ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر
صبوري ،إيران ،طهران ،منشورات «ين» ،الطبعة الثالثة1997 ،م ،ص .51
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ٍ
غامض من االختيارات املتاحة له ،ونظ ًرا لطبيعته غري البنيوية ،لذا ال
[[[
يعينه كام ينبغي يف تحديد خياراته التي يجب أن يتب ّناها».
حا
منط الحياة ( )life styleاعتربه هذا املفكّر الغريب مصطل ً
ٍ
لسلوكات عملي ٍة
جدي ًدا ميكن إطالقه عىل مجموع ٍة شامل ٍة نو ًعا ما

تعني اإلنسان عىل توفري متطلّباته املعيشية وتع ّد مرشو ًعا شموليًّا
يتمكّن يف رحابه من معرفة واقع هويته الشخصية.

منط الحياة يف عرص التج ّدد بوصفه اسرتاتيجي ًة قامئ ًة عىل
ج ٍ
ٍ
ٍ
هات مع ّين ٍة ،ساهم بشكلٍ فاعلٍ يف صياغة
سلوكات
وعادات وتو ّ
مصطلح
وظيف ٍة إيديولوجي ٍة ،وقد وضّ ح غيدنز هذا الدور الغريب بأنّه
ٌ
أقل بكثريٍ طب ًعا
جدي ٌد ،كام ييل« :تعدّ د املثُـل الكلّية لنمط الحياة ّ
من تعدّ د الخيارات املوجودة يف باطن القرار االسرتاتيجي الذي ي ّتم
اتّخاذه من قبل اإلنسان ضمن برنامجه اليومي واملستقبيل أيضً ا.
كل ٍ
جهات
ّ
منط للحياة يقتيض وجود مجموع ٍة من األعراف والتو ّ
الخاصة عىل صعيد توفري
الفكرية ،لذا فالوحدة إضاف ًة إىل أهميتها
ّ
ٍ
ارتباط بني الخيارات
األمن يف حياة البرش ،لها القابلية أيضً ا إليجاد
الفرعية املوجودة يف أحد املثُـل التي ت ّتصف باالنتظام بنح ٍو ما.
ٍ
معي يف حياته ،يعتقد
اإلنسان الذي يعترب نفسه ملتز ًما
بنمط َّ ٍ
جا بالرضورة عن
بأنّ الخيار اآلخر الخارج عن نطاق هذا النمط خار ً
املعايري التي يعتمد عليها يف حياته ،كام أنّ سائر أقرانه البرش الذين
ً
فضل عن
عم يتب ّناه ،لديهم االعتقاد ذاته؛
يبت ّن ْون منطًا آخ َر يختلف ّ
ٍ
خاص ٍة للحياة يخضع لتأثري
أمناط
ذلك فالخيار عىل ضوء تحقّق
ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص .119
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ضغوط مختلف املك ّونات االجتامعية واملثُـل السلوكية التي تؤمن
بها ،كام يتأثّر إىل حدٍّ كبريٍ مبختلف األوضاع والظروف االجتامعية
[[[
واالقتصادية».
وخالل بيانه السبب يف تع ّدد الخيارات وكرثتها ،ذكر لها عد ًدا
من األوصاف ،أحدها أ ّن إنسان عرص الحداثة ال ميتلك اآلليات
واملثُـل التوجيهية التي ترتكز عليها األنظمة التقليدية والتي كانت
منطلقًا لتحديد مسار أداء املجتمع ومنطه يف الحياة؛ ويعتقد بأ ّن
عالمات دالّ ًة أو مق ّر ٍ
ٍ
رات عملي ًة ثابت ًة
عرص التج ّدد مل يجعل لإلنسان
«األسس البنيوية واللوحات
تيس له عملية االختيار ،حيث قال:
ُ
ّ
جهات الفكرية لدى
تعي نوعية الوظائف والتو ّ
اإلرشادية التي ّ
اإلنسان يف رحاب املجتمعات التقليدية ،غريُ موجود ٍة يف عرصنا
أي عالم ٍة ومل يُد َّون
الحارض ،أو ّ
ربا بقيت بيضاء مل تنتقش فيها ُّ
[[[
أي قرا ٍر ح ّتى اآلن».
فيها ُّ

من الواضح مبكانٍ أ ّن رؤي ًة كهذه تجاه املجتمعات الحديثة
ال تع ّد مقنع ًة تقري ًبا نظ ًرا لرواج وسائل اإلعالم العا ّمة التي تر ّوج
ٍ
تعي وجهة الخيارات
لدعايات مخادع ٍة وكأنّها مراك ُز إيديولوجي ٌة ّ
التي يجب أن تتب ّناها مختلف الرشائح االجتامعية.
عىل الرغم من أ ّن وسائل اإلعالم العا ّمة تعمل عىل إشاعة
جع الناس عىل طلب التن ّوع ،لك ّنها يف واقع الحال
التع ّددية وتش ّ
[[[ -أنتوين غيدنز ،جامعه شنايس (باللغة الفارسية)[علم االجتامع] ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر
صبوري ،إيران ،طهران ،منشورات «ين» ،الطبعة الثالثة1997 ،م ،ص .122 – 121

[[[ -أنتوين غيدنز ،جامعه شنايس (باللغة الفارسية)[علم االجتامع] ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر
صبوري ،إيران ،طهران ،منشورات «ين» ،الطبعة الثالثة1997 ،م ،ص .122
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تجعل عمليتَ ِي االختيار والتوجيه الفكري يف غاية الصعوبة ،وهذه
الوسائل ذات ُها التي هي دعائي ٌة يف حقيقتها ،حينام تزاول نشاطاتها
ُ
جا
يف رحاب نظامٍ
إيديولوجي معيَّ ٍ فهي دامئًا ما تطرح أمنوذ ً
ٍّ
مناس ًبا للخيارات بني مختلف الرشائح االجتامعية .الجدير بالذكر
هنا أ ّن الناس ضمن مجتمعٍ كهذا ال تُتاح لهم فرصة تع ّدد الخيارات
ٍ [[[
بنح ٍو ما ،بل يت ّم تسيريهم نحو وجه ٍة معيّنة.
* البعد االقتصادي

الوظيفة العملية لإليديولوجيا عىل الصعيد االقتصادي تتمثّل
يف تحديد الوجهة العا ّمة للنظام االقتصادي الحاكم عىل كافّة
النشاطات االقتصادية ،لذا فهي متيّزه عن سائر األنظمة االقتصادية،
ٍ
مبيزات
وعىل ضوء هذا التوجيه تجعله مق َّي ًدا بقواع َد مع ّين ٍة ومتّصفًا
مواقف اقتصادي ٍة
خاص ٍة ،وعىل هذا األساس يصبح منطلقًا التّخاذ
َ
ّ
مح ّدد ٍة يف نطاق القواعد التي يرتكز عليها ،كام تسفر عن صياغة
ٍ
سلوكات اقتصادي ٍة معيَّن ٍة من قبل مختلف رشائح املجتمع.
القرار أو االختيار هو البنية األساسية املعتمدة يف تحليل املسائل
جار
جب عىل املستهلكني واملنتجني والت ّ
االقتصادية ،إذ يتو ّ
ج ٍ
هات مح ّدد ًة إزاء مختلف الفعاليات االقتصادية
أ ْن يختاروا تو ّ
والبضائع االقتصادية وسائر النشاطات املرتبطة بالشؤون السياسية،
ٍ
قرارات معيَّن ًة بالنسبة إىل اإلجراءات التي
ويف هذا السياق يتّخذون
ٍ
ري
يقومون بها؛ ولو كان القرار املتّخذ من بني
خيارات عديد ٍة غ َ
ٍ
بحت ،بل مرتك ًزا عىل أساس القيم التي
اقتصادي
مرتك ٍز عىل دافعٍ
ٍّ

[[[ -املصدر السابق ،ص .124
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يؤمن بها صاحب القرار أو عىل أساس مسألة النفع الحاصل من هذا
[[[
القرار ،فهذا املوقف يسفر عن تغيري مسار النشاط االقتصادي.
النظام االقتصادي الرأساميل عىل سبيل املثال يقوم عىل ثالثة
أركانٍ أساسي ٍة للتداول االقتصادي ،وهي عبار ٌة عن «اإلنتاج والتوزيع
ٍ
واحد منها يقتيض سلوكًا يتناسب مع نطاقه
وكل
واالستهالك»ّ ،
الخاص .تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اإلنتاج يف النظام الرأساميل
ّ
الغريب ال يقترص عىل تلبية الحاجة املا ّدية فحسب ،بل له ارتبا ٌ
ط
بالوجهة املقصودة منه  -الهدف الذي يتمحور النشاط االقتصادي
حوله  -واملرتكز هنا النزعة االستهالكية املبالغ فيها؛ واإليديولوجيا
االقتصادية من أساسها تدور يف فلك التنمية الرفاهية والنزعة
النفعية ،لذا متيس املا ّدة بني ًة أساسي ًة لسعادة اإلنسان عىل الرغم
من أ ّن الجانب املا ّدي ض ّيق النطاق ،ومن هذا املنطلق يقوم النظام
االقتصادي عىل فكرة أ ّن السعادة الحقيقية تعني تحقيق أكرب مقدا ٍر
الحسية واستهالك أكرب ك ٍّم من املنتجات والخدمات
من اللذّة
ّ
الرفاهية ،وهذا املبدأ الغايئ هو الفلسفة العملية لكافّة السلوكات
يف املجتمع الرأساميل.
النظام االقتصادي هو رأس الهرم يف شتّى جوانب الحياة
االجتامعية حسب مبادئ الفكر الليربايل الرأساميل الحاكم يف
كل يش ٍء ،ومن هذا املنطلق
العامل الغريب ،أي إ ّن األولوية له قبل ّ
تفس السعادة االجتامعية بكونها «رضا غالبية الناس وتحقيق ملذ ٍ
ّات
ّ
ما ّدي ٍة» ،وهذه الوجهة هي املرتكز األسايس الستهالك املنتجات
[[[( -مونتي باملر)( ،الري سترين)( ،تشارلز غايل) ،نگرش جديد به علم سياسيت (باللغة
الفارسية)[نظرة جديدة لعلم السياسة] ،ص .110
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والخدمات الرفاهية؛ والنظام االقتصادي وفق هذه الرؤية يرشف
عىل عملية إنتاج السلع وتوزيعها واستهالكها كام يعترب املرتكز
[[[
األسايس للخدمات الرفاهية.
إذًا ،اإليديولوجيا االقتصادية وفق ما ذُكر هي املرتكز األسايس
الخاصة بكافّة
جهات واألهداف
ّ
الذي يت ّم عىل ضوئه تحديد التو ّ
ينصب
شؤون الحياة االجتامعية والسياسية ،وهذا التوجيه إنّ ا
ّ
املؤسسات اإلعالمية
يف مقاص َد اقتصادي ٍة رأساملي ٍة؛ لذا تتكفّل
ّ
بتعيني مقدار استهالك أعضاء املجتمع الرأساميل ،وهذا االختالف
ٍ
فرضيات إيديولوجي ٍة يف النظام االقتصادي.
السلويك ين ّم عن وجود
الحصيلة النهائية لجملة ما ذُكر أ ّن األسس العملية اإليديولوجية
ٍ
ٍ
واختيارات مح َّدد ٍة عىل الصعيد االقتصادي بغية
نزعات
تقوم عىل
املؤسسات املرتبطة
تعيني وجهة الكيانات االقتصادية ومختلف
ّ
بها وتأطري النشاطات االقتصادية مبا يتناسب مع الهدف املنشود،
وحينام تكون عصا السبق لسيادة إحدى اإليديولوجيَات يف شتّى
ٍ
ٍ
واختيارات
نزعات
أروقة النظام االقتصادي ،سوف يشهد املجتمع
ٍ
وسلوكات اقتصادي ٍة متباين ٍة ،لذا تعمل اإليديولوجيا عىل توجيه
ٍ
معيٍ ،ناهيك عن أنّها
بكل تفاصيلها نحو
الحياة االقتصادية ّ
هدف ّ

تيس من مسألة االختيار.
ّ

[[[ -مقالة نرشت يف مجلة «كتاب نقد»1999 ،م( ،ب) ،العدد  ،11ص .72
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اإليديولوجيا وصياغة الهوية
 - 1الهوية السياسية

إحدى الوظائف الها ّمة التي تفي بها اإليديولوجيا تتمثّل يف
املؤسسات والكيانات السياسية ،واملقصود
صياغة الهوية ملختلف
ّ

من هذا املفهوم هو أ ّن اإليديولوجيا تخلق شخصي ًة  -هوي ًة  -مستقلّ ًة

تختلف عن سائر األنظمة والشخصيات السياسية عىل ضوء منح
عقائدي يتبلور يف رحابه السلوك السيايس ضمن
السيادة لنظامٍ
ٍّ
مختلف املستويات.
سيادة اإليديولوجيا يف أحد املجتمعات يؤ ّدي إىل إزالة التناقض

والتشتّت عىل الصعيدين الداخيل والخارجي للفرد واملجتمع
يف شتّى املجاالت ،ومن خالل تأصيلها لدى الفرد واملجتمع
شعو ًرا بهوي ٍة معيَّن ٍة فهي تضفي إىل السلوكات والعالقات السياسية

واملؤسسات املرتبطة بعامل السياسة مفهو ًما مح ّد ًدا وتجعلها ذاتَ
ّ
الخاصة؛ ومن هذا املنطلق تتناسق كافّة
شخصي ٍة لها معاملها
ّ
والكل
ّ
األفعال وردود األفعال السياسية عىل املستويني الجزيئ

لـم تزول هذه الهوية سوف ينشأ لدى
يف ما بينها ،وبطبيعة الحال ّ

الفرد واملجتمع شعو ٌر بضياع الهوية وتطفو إىل السطح أزم ٌة داخلي ٌة
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وخارجي ٌة عىل صعيد الهوية السياسية يف شتّى الشؤون السياسية.
استنا ًدا إىل ما ذُكر بإمكان املجتمعات البرشية انتشال نفسها

من األزمات السياسية الناجمة عن زوال الهوية السياسية للفرد
واملجتمع عىل ح ٍّد سوا ٍء عرب تب ّنيها هوي ًة سياسي ًة ذاتَ معاملَ

معيَّن ٍة ،وهذه الهوية تجعل نشاطات مختلف الرشائح االجتامعية

الخاصة
واملك ّونات السياسية وحتّى القوانني والسلوكات السياسية
ّ

نتائج إيجابيةً؛ ومثال ذلك أ ّن النزعة القومية
بهذا املجتمع تثمر
َ
بوصفها إيديولوجيا إقليميةً ،تُع ّد مرتك ًزا أساسيًّا لتحريك النزعة

الوطنية ،وعىل هذا األساس تتيح ألتباع أحد األنظمة السياسية

حب الوطن ،وهذا الشعور
تقييم واقع هويتهم السياسية وفق معايري ّ

بالهوية يتجاوز نطاق املثـُل السياسية األخرى ،لذا إن كان السلوك

الفردي متعارضً ا مع الوجهة العا ّمة لهذه النزعة ،فهذا الشخص يف
الواقع عدي ُم الهوية وموا ٍل لكيانٍ آخ َر غريِ وطنه؛ كام ال ميكن يف

ٍ
نشاطات تتّصف باالزدواجية عىل صعيد
رحاب هذه الهوية مزاولة

الوالء للوطن من قبل أعضاء املجتمع وقادته ونخبته السياسية.

الباحث غي روشيه أكّد يف دراساته عىل أ ّن املجتمع القومي أو
الوطني بحاج ٍة إىل إيديولوجيَ ٍ
الخاصة،
ات لها القابلية عىل بلورة هويته
ّ

لكل
شعب تابع ٌة له ،فهي الح ّد الفاصل ّ
كل
وهذا يعني أ ّن إيديولوجيا ّ
ٍ
جهات الفكرية ويتّضح عىل ضوئها
تعي نطاق التو ّ
طائف ٍة وقومٍ بحيث ّ

من كان «م ّنا» ومن هو «ليس م ّنا» ،ناهيك عن أنّها تساهم يف تعيني

معامل الحقوق والرغبات واملستقبل سوا ًء يف الزمان املايض أو
الحارض؛ لذا تعترب «القومية» رضبًا من اإليديولوجيا التي تسفر عن
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نشأة «هوي ٍة وطني ٍة»؛[[[ وهذا االصطالح من الناحية السوسيولوجية

يوحي إىل الذهن واقع الهوية االجتامعية ،ومن الناحية السيكولوجية

حدوا صفوفهم ويتفاعلوا مع
يستبطن دعو ًة ألبناء املجتمع بأن يو ّ
[[[
مفهوم «م ّنا» ،فالفرد يف هذا املضامر يدرك جان ًبا من هويته الفردية.

ويف هذا املضامر أكّد الباحث توماس سربيغنز ضمن دراس ٍة
ٍ
فلسفات عملي ٍة يف النطاق
له عىل أ ّن النظريات السياسية عبار ٌة عن

السيايس ،وسلّط الضوء عىل األهداف والوظائف العملية للمجتمع
السيايس باعتبارها منبثق ًة من إيديولوجيا سياسي ٍة؛ حيث اعترب

اإليديولوجيا السياسية مرتك ًزا لصياغة الهوية وإضفاء معنى إىل
الحياة ،فقال« :املجتمع السيايس عىل مست ًوى أعىل وأكرث تعقيدً ا
يتم فيه إضفاء مع ًنى معت ٍ
رب لحياة الفرد ،حيث يق ّر نو ًعا
يجسد نطاقًا ّ
ّ

ً
بديل عن النظام الفوضوي ،وهو عىل
من النظم اإلنساين ويجعله

ٍ
معرض يحدّ د للمواطنني أدوارهم يف الحياة بحيث يتمكّنون
غرار
تحت ظلّه من إضفاء مع ًنى معت ٍ
رب لحياتهم؛ وبتعبري أحد املنظّرين
مل صغريٍ أو منظوم ٍة ت ّتضح
السياسيني املعارصين ،فهو عبار ٌة عن عا ٍ
معاملهام وت ّتسم مبع ًنى محدَّ ٍد عىل الصعيد الداخيل بواسطة
ٍ
أشخاص مبدعني يجعلونه وسيل ًة لتحقيق أهدافهم»[[[.

من املؤكّد أ ّن ّ
كل مجتمعٍ
سيايس ال ميكنه امتالك مبادئَ
ٍّ
[1]- National identity.

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .92

[[[ -توماس سربيغنز ،فهم نظريه هاي سيايس (باللغة الفارسية)[فهم النظريات السياسية] ،ترجمه
إىل الفارسية فرهنك رجايئ ،ص .20
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ربا وهوي ًة مح ّدد ًة ألعضائه ما مل
واضح ٍة املعامل تضفي مع ًنى معت ً
خاص ٍة به.
يعتمد عىل إيديولوجيا
ّ
 - 2الهوية االجتامعية

خاصا من
اإليديولوجيا يف املجال االجتامعي تصوغ نو ًعا
ًّ

الهوية االجتامعية ،إذ عىل ضوء سيادتها يف أحد املجتمعات تسفر

عن تحديد املعامل العا ّمة لهوية مختلف املك ّونات االجتامعية
بحيث تجعلها تتبلور يف رحاب شخصي ٍة مع ّين ٍة؛ وعىل ضوء

هذه الهوية االجتامعية تتس ّنى لنا معرفة أوجه اختالف الطبقات

االجتامعية املنضوية تحت مظلّة أحد املجتمعات مع الطبقات

املنضوية تحت مظلّة مجتمعٍ آخ َر ،فاإليديولوجيا من خالل إضفائها
خاص ٍة،
هوي ٍة إىل القوانني االجتامعية تعمل عىل إقرار قيمٍ اجتامعي ٍة
ّ

الخاص القامئة
لذا حينام نشاهد سلسلة القضايا االجتامعية والنظام
ّ
عليه ،سوف نتع ّرف عىل العنارص الحقيقية لهوية هذا املجتمع.

ويف السياق ذاته ذكر الباحث أريكسون[[[ تعريفًا لإليديولوجيا

أكّد فيه عىل أنّها نزع ٌة الشعوري ٌة ترضب بجذورها يف الفكر الديني

أو العميل أو السيايس ،ومن خالل استعراضها صور ًة مقنع ًة لعامل

الوجود فهي تعمل عىل إيجاد شعو ٍر بالهويتني الفردية والجامعية؛
وهي (من حيث الهدف الذي تطمح إىل تحقيقه) عبار ٌة عن نزع ٍة

الشعوري ٍة كامن ٍة يف باطن الفكر الديني أو العميل أو السيايس يف
حقب ٍة من الزمن ،وذلك ألجل أن تصبح الحقائق تابعة للتص ّورات،
[1]- Erikosn.
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وألجل أن تتق ّبل التصو ّرات هذه الحقائق ،والهدف من وراء ذلك
هو صياغة صور ٍة مقنع ٍة لها القابلية عىل مؤازرة الشعور بالهويتني
الفردية والجامعية[[[.

غي روشيه ضمن تسليطه الضوء عىل املبادئ الثالثة التي

تتق ّوم عليها الحركات االجتامعية  -وفق آراء آالن تورين[[[  -اعترب
مبدأ "الهوية للحركة االجتامعية" واح ًدا من املبادئ األساسية

كل كيانٍ
اجتامعي ،وعىل
لهذه الحركات لكونه السبب يف وجود ّ
ٍّ

لكل
تعي الوجهة املح ّددة ّ
هذا األساس ميكن ّ
لكل ر ّدة فعلٍ أن ّ
ٍ
فكل حرك ٍة اجتامعي ٍة يجب أن تتّسم
اجتامعي ،ومن ث ّم ّ
سلوك
ٍّ

بهوي ٍة اجتامعي ٍة منذ بادئ األمر ،أي ال ب ّد لها من أن تعكس املعامل
كل فر ٍد يف املجتمع وللجامعة التي ينطق عىل
األساسية لشخصية ّ

لسانها وللمصالح التي يدافع عنها ويسعى إىل الحفاظ عليها.

[[[

هذا الكالم ّ
يدل عىل أ ّن هوية إحدى الحركات لها القابلية

لبلوغ أهدافها املرج ّوة عرب تعيني هذه األهداف وتحديد معامل
ٍ
وآليات تعينها عىل
ومناهج
جهاتها العا ّمة عىل أساس مبادئَ
تو ّ
َ
ذلك ،وبالتايل يتس ّنى لنا الحكم عىل القيم االجتامعية واملثـُل

حة والسقم عىل ضوء مالحظة
السلوكية يف املجتمع من حيث الص ّ

التطابق الكائن بني "القوانني والنشاطات والقيم االجتامعية" وبني
[[[ -ستيوارت هيوز ،هجرت انديشه ي اجتامعي (باللغة الفارسية)[هجرة األفكار االجتامعية]،
ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،إيران ،طهران ،منشورات «طرح نو»1997 ،م ،ص .260

[2]- Alain Touraine.

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .130
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"الهوية االجتامعية" ،وهذا األمر يتاح لنا عند وجود إيديولوجيا؛

الخاصة به ،وهذه الثقافة هي
فكل مجتمعٍ بطبيعة الحال له ثقافته
ّ
ّ
التي تتكفّل بتحديد أطر النظام األكسيولوجي والقانوين الذي

تحت مظلّتها ،وبالتايل تنشأ يف رحابها الهوية االجتامعية
ينضوي
ّ
لكل فر ٍد يف املجتمع.
والجامعية ّ
معيٍ ،مدين ٌة
إذًا ،الهوي ُة االجتامعية لفر ٍد خاضعٍ لنظامٍ
اجتامعي ّ
ٍّ

للثقافة الروحية املنبثقة من منظومة األوامر والنواهي واملق ّررات
الحاكمة عىل املجتمع الذي يعيش يف كنفه؛ وتجدر اإلشارة هنا
إىل أ ّن الثقافة يف أحد تصنيفاتها تنقسم إىل "ما ّدي ٍة" و "روحي ٍة"،

جهات
واألخرية تشمل املضامر الثقايف
ّ
الخاص بالقيم والتو ّ
الفكرية ومنظومة األوامر والنواهي ،وتنضوي تحت عنوانٍ شاملٍ
هو "إيديولوجيا".

عاد ًة ما يت ّم التأكيد يف تعريف اإليديولوجيا عىل شمولها لكافّة

املنظومات املا ّدية والروحية يف الحياة االجتامعية التي يولد

اإلنسان ويرتعرع يف رحابها لتتلبور إثر ذلك ما يطلق عليه يف علم
النفس «شخصية» ،كام ينال من الثقافة ما يطلق عليه «هوية ثقافية»

متنحه نزعاته السلوكية كافّةً؛[[[ وعىل هذا األساس ميكن القول أ ّن

خاص ًة تعترب
برشي ميتلك هوي ًة
الثقافة بشكلٍ عا ٍّم تعني َّ
كل مجتمعٍ
ّ
ٍّ
مبثابة حاضن ٍة لجميع األعراف والتقاليد والفنون واألخالق والعلوم
بنيوي أيضً ا ،وبالتايل فالثقافة
واألديان ،وهذه األمور لها جوه ٌر
ٌّ

[[[ -داريوش آشوري ،تعريف فرهنگ (باللغة الفارسية)[تعريف الثقافة] ،إيران ،طهران ،منشورات
«آگاه"2001 ،م ،ص .115
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ري متناسق ِة األجزاء ،بل هي عبار ٌة عن
ليست مجموع ًة التقاطي ًة غ َ
ٍ
ومتآلف تتناسب جميع أجزائه مع بعضها ،لذا عندما
ح ٍد
كيانٍ مو َّ
تزول «الوحدة الثقافية» سوف ال تبقى لدينا ثقافةٌ.

إذًا ،الثقافة تقوم عىل ركنني أساسيني ،أحدهام إيديولوجيَاها

واآلخر وجهتها الفكرية العا ّمة[[[.

غي روشيه بدوره اعترب اإليديولوجيا كامن ًة يف باطن الثقافة،

فهام تشكّالن مجموع ًة مرتابط ًة مع بعضها بالكامل ملؤها االتّساق
والتنظيم [[[،وحتّى إن مل تتمكّن من شمول الثقافة بالكامل ،فهي مع

رصا محوريًّا فيها ،وحسب تعبري دومون ميكن اعتبارها
ذلك تبقى عن ً
املرتكز الحقيقي لها[[[.

نستشف من جملة ما ذكر حتّى اآلن أ ّن الوجهة الفكرية العا ّمة
ّ

واإليديولوجيا يعتربان محورين أساسيني لإليديولوجيا الحاكمة يف
املجتمع ،إال أ ّن اإليديولوجيا عىل ضوء أدائها السيايس الذي تؤ ّديه

يف املجتمع ،تع ّد مرتك ًزا أساس ًّيا للتغيريات االجتامعية ،ونتيجة
كل تح ّو ٍل اجتامعي ال ب ّد من أن يجري يف مسار التح ّوالت
ذلك أ ّن ّ
وكل ثور ٍة إيديولوجي ٍة ال ميكنها
والثورات اإليديولوجية والثقافيةّ ،
أي يش ٍء ما مل تساهم يف تغيري الهوية االجتامعية والثقافية التي
فعل ِّ
[[[ -عبد الكريم رسوش ،تفرج صنع (باللغة الفارسية)[تفرج الصنع] ،إيران ،طهران ،منشورات
«رصاط»1994 ،م ،ص .114

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .83

[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .11
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ٍ
ٍ
هي يف الواقع ٍ
موروث من األسالف.
مشرتك
جامعي
تراث
ٍّ
وفكري لها
عقائدي
الهوية االجتامعية التي تنشأ يف رحاب نظامٍ
ٍّ
ٍّ
ري ملحو ٌ
يل عىل أرض
تأث ٌ
ظ عليه ،وهذا التأثري ال يتبلور بشكلٍ عم ٍّ
الواقع إال عند حدوث مواجه ٍة ثقافي ٍة وإيديولوجي ٍة تسفر عن تزعزع
الهويتني الثقافية واالجتامعية وتخرجهام عن النظام الحاكم عليهام

ظل ما يصطلح عليه «أزمة الهوية».
تحت ّ

ّ
كل إنسانٍ ينشأ لديه نظا ٌم سلويكٌّ معيَّ ٌ بتأثريٍ من النظام الثقايف

خاص يحدث بني النظامني
السائد يف مجتمعه عىل ضوء تالحمٍ
ٍّ

األكسيولوجي والسيمنطيقي وبني بنيته البدنية وقابلياته الحياتية ،ومن
هذا املنطلق يتبلور السلوك الجامعي يف باطن أحد املجتمعات إثر

املؤسسات واملك ّونات
السلوكات الفردية التي تحدث يف داخل
ّ

كل
االجتامعية ،وهذه الصورة للسلوك الجامعي هي التي متيّز ّ
كل حقب ٍة زمني ٍة.
مجتمعٍ عن غريه بحيث تجعله واضح املعامل يف ّ

الثقافة تلهم اإلنسان النظام العاطفي (أي النظام األكسيولوجي

واملفهومي الالشعوري) ،كام تلهمه النظام األكسيولوجي

واملفهومي الذي يعيه ذات ًّيا؛ وهذا النظام يعكس الرؤية الفكرية
ٍ
أسس أخالقي ٍة
العا ّمة عىل الصعيدين الفردي والجامعي يف رحاب
ونظري ٍة ،وعىل هذا األساس ال يصبح اإلنسان إنسانًا مبعنى الكلمة

خاص ًة به إال بعد أن يهضم
وال يكتسب هوي ًة اجتامعي ًة وإنساني ًة
ّ
هذا النظام املوجود مسبقًا ويتّحد معه ليصبحا كيانًا واح ًدا ،وإثر
ذلك لو حاول الخروج عن نطاق نظامه األكسيولوجي والقوانني
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ٍ
عقوبات تفرض عليه من
واملق ّررات املتّفق عليها ،سوف يواجه
جانب القوانني الجزائية املتّفق عليها يف هذا النظام؛[[[ ويف هذا

السياق قال الباحث مونتي باملر« :الثقافة تجعلنا من ّيز بني مفهو َم ْي
تعي العقوبات للذين ينقضون القوانني ،ومتنح
(نحن) و (هم) ،كام ّ
معيٍ.
اإلنسان الشعور بامتالك هوي ٍة وتبعي ٍة لكيانٍ َّ
لكل فر ٍد يف املجتمع
ّ
تعي الحقوق وااللتزامات
كذلك
ّ
وتشخص الصديق من العد ّو ،كام تحدّ د الس ُبل الكفيلة بتقليص
ّ
االضطرابات الشخصية عن طريق بيانها أوصاف الذين لهم القدرة

عىل إزالة القلق الكامن يف نفس اإلنسان؛ ومن هذا املنطلق تسفر
عن التقليص من مستوى الضغوط والكبت النفيس يف املجتمع،
ناهيك عن أنّها تساهم يف إيجاد شعو ٍر باألمن لدى اإلنسان وتوطّد
من أسس التالحم االجتامعي عىل ضوء تسليح أعضاء املجتمع

مببادئها أو إشعارهم بشأنهم املرموق يف مجتمعهم ،وتعدّ مرتك ًزا
الرتباطهم بعامل ماوراء الطبيعة وتل ّبي حاجتهم الفكرية ملا يرتقّبونه

[[[
نستشف من هذا الكالم أ ّن الوظيفة
نعيم يف العامل اآلخر».
ّ
من ٍ
ٍ
ارتباط بالجانب الفكري العا ّم إلحدى
األساسية للثقافة ذاتَ

الثقافات ومببادئها اإليديولوجية ،لذا يجب القول أنّها تندرج ضمن

كل إنسانٍ ال
الوظائف القانونية اإليديولوجية ،كام نلمس منه أ ّن ّ
ميكنه استعادة هويته الثقافية واالجتامعية إال إذا ات ّبع القوانني
[[[ -داريوش آشوري ،تعريف فرهنگ (باللغة الفارسية)[تعريف الثقافة] ،ص .118 – 117

[[[( -مونتي باملر)( ،الري سترين)( ،تشارلز غايل) نگرش جديد به علم سياسيت (باللغة
الفارسية)[نظرة جديدة لعلم السياسة] ،ص .100
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ومتسك بالقيم االجتامعية الحاكمة يف مجتمعه والتي تدعو إليها
ّ
إيديولوج َياه االجتامعية؛ وحينام تتناغم السلوكات االجتامعية مع

النظامني األكسيولوجي والقانوين ،سوف تتبلور لدى اإلنسان هوي ٌة

سليم ٌة ومتناسق ٌة مع املق ّررات املتّفق عليها ،ومثرة ذلك ميكن
تلخيصها مبا ييل :التناسق الداخيل والتق ّبل الذايت للقيم املستوحاة
من أحد األنظمة يف مختلف املستويات االجتامعية سببان لنظم

شؤون أحد املجتمعات قانون ًّيا وتفعيل أدائه العميل وتوجيهه نحو

أهدافه املقصودة؛[[[ وبهذا الوصف مييس انعدام الثقافة أم ًرا رجع ًّيا
مراحل سابق ٍة للعهد اإلنساين ،لذا ال
َ
يجعل املجتمع قاب ًعا يف

محيص لإلنسان من تعيني مسرية حياته ات ّساقًا مع املبادئ الثقافية
ٍ
نشاطات يقوم بها عىل الصعيدين االجتامعي والثقايف
ظل
تحت ّ

والخاصة؛
يك يتمكّن من صياغة هويته اإلنسانية بوجهتيها العا ّمة
ّ
وهذا يعني أنّه تاب ٌع لثقاف ٍة مع َّين ٍة[[[.
أزمة الهوية االجتامعية يف أحد األنظمة االجتامعية تتبلور عىل
أرض الواقع عند حدوث فرا ٍغ أو أزم ٍة إيديولوجي ٍة ،لذا ميكن الذهاب

إىل أبع َد من ذلك فنقول« :أزمة الهوية» التي تتبلور ج ّراء حدوث ٍّ
شك

وتر ّدد يف املنظومة العقائدية املوروثة من السلف ،من شأنها أن تنجم
عن حدوث أزم ٍة تأريخي ٍة؛ أل ّن تزعزع أركان الهويتني االجتامعية
تخل مختلف الطبقات االجتامعية عن
والثقافية يف املجتمع يعني ّ

مبادئها العقائدية التي تعترب س ًّدا مني ًعا من الناحيتني النفسية واألمنية
[[[ -داريوش آشوري ،تعريف فرهنگ (باللغة الفارسية)[تعريف الثقافة] ،ص .127 – 122

[[[ -املصدر السابق.
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للفرد واملجتمع عىل ضوء بيانها واقع املفاهيم العا ّمة.
الفيلسوف األسباين خوسيه اورتيجا أي غاسيت الذي يتب ّنى

نزع ًة إنساني ًة ضمن تأكيده عىل أ ّن اإلنسان حينام يسعى إىل مواصلة
ومم قاله
عقائدي
حياته ينبغي له تب ّني فك ٍر
وإيديولوجي مح َّد ٍدّ ،
ٍّ
ٍّ

يف هذا السياق« :ألجل أن يواصل اإلنسان مسرية حياته يف بيئته

االجتامعية ال بدّ له من السعي ألن يحافظ عىل وجوده فيها ...فهو
يف جميع األحوال مضط ٌّر ألن يعمل ،وأ ّول عملٍ له يتمثّل يف اتّخاذ

قرا ٍر بخصوص ما يجب عليه فعله ،وألجل أن ي ّتخذ قرا ًرا كهذا يجب

عليه أ ّو ًل بيان النهج التفسريي العا ّم الذي يتب ّناه إزاء بيئته االجتامعية
ثم يجعلها
عرب تدوين منظومته العقائدية
ّ
الخاصة وفق هذه البيئة ومن ّ
طريق ملسرية حياته يك يتمكّن من الحركة يف عمق كيانها
خارط َة
ٍ
بشكلٍ يجعله مؤثّ ًرا فيها» [[[.ومن منطلق اعتقاده بأ ّن ظاهرة الحداثة

جسدت أزم ًة تأريخي ًة عظيم ًة استبطنت يف ذاتها أزم ًة عىل صعيد
ّ
الهوية ،تط ّرق إىل بيان خصائص األزمة التأريخية وأوجه اختالفها

مع التح ّوالت الطبيعية التي تحدث يف الحياة ،حيث قال« :األزمة

التأريخية تحدث عندما يكون التح ّول العاملي بهذا الشكل :متهيد
األرضية املناسبة للمنظومة العقائدية هو مسؤولية الجيل السابق
ٍ
خاص ٍة ،فاإلنسان إذا تج ّرد
ظروف معيشي ٍة
بحيث يتبلور يف رحاب
ّ

مل لكونه يواجه أوضا ًعا ال
عن هذه املعتقدات سوف يعيش دون عا ٍ
بأي يش ٍء يفكّر إزاء العامل الذي
يعرف معها ماذا يفعل وال يدري ّ

[[[ -خوسيه اورتيجا أي غاسيت ،انسان و بحران (باللغة الفارسية)[اإلنسان واألزمة] ،ترجمه إىل
الفارسية أحمد تديّن ،إيران ،طهران ،منشورات العلم والثقافة1997 ،م ،ص .104
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يعيش يف كنفه؛ وعىل هذا األساس فالتح ّول الذي طرأ يتبلور يف

رحاب أزمة تج ّر الويالت عىل البرشية...

ذلك النظام العقائدي عىل غرار خارطة متنح اإلنسان شعو ًرا

باألمن وتجعله يتح ّرك يف النطاق االجتامعي املحيط به ،لك ّنه حال ًّيا

طريق مقطو ٍع
ّف يف
ٍ
ال ميتلك هذه الخارطة ،لذا يشعر بأنّه متوق ٌ
ً
وشامل دون
وكأنّه تائهٌ ال يعرف إىل أين ي ّتجه بحيث يذهب ميي ًنا
تعينيٍ»[[[.

الجدير بالذكر هنا أ ّن األزمة اإليديولوجية وأزمة الهوية يف العرص

الراهن متواكبتان مع ظاهرة التج ّدد  -الحداثة  -بحيث ميكن القول

أ ّن هذه الظاهرة هي املنشأ األسايس ألزمة الهوية التي تعاين منها
البرشية حال ًّيا والتي تتّسم بطابعٍ معق ٍّد للغاية ،فقد أسفرت عن ظهور
تح ّد ٍ
يات لجميع املنظومات العقائدية املوروثة من األسالف ،وهذه

التح ّديات الجا ّدة بني األنظمة التقليدية والحديثة نجم عنها ظهور
ه ّو ٍة سحيق ٍة ومن ث ّم تس ّببت بزوال األسس التي تصون كيان األنظمة
التقليدية وتحول دون تزعزع أمنها وضعف هويتها؛ ويف هذا املضامر
قال الباحث أنتوين غيدنز« :ميكن القول أنّ التجدّد ح ّطم الجدار الذي

مبؤس ٍ
سات كبري ٍة
يصون كيان املجتمعات التقليدية الصغرية ل ُيبدلها
ّ
غريِ شخصي ٍة .والعامل الذي يفتقد الناس فيه األمن النفيس وال يشعر

فيه ابن املجتمع التقليدي الصغري بالطأمنينة ،يشعر اإلنسان الذي
يعيش فيه بأنّه وحيدٌ ومحرو ٌم؛ والعالج الجديد املقرتح ميكن اعتباره

[[[ -خوسيه اورتيجا أي غاسيت ،انسان و بحران (باللغة الفارسية)[اإلنسان واألزمة] ،ترجمه إىل
الفارسية أحمد تديّن ،إيران ،طهران ،منشورات العلم والثقافة1997 ،م ،ص .104
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بنح ٍو ما أنّه يحيك عن إقرار الشعوب التقليدية املعروفة بالطاعة»[[[.
الباحث هابرماس هو اآلخر تط ّرق إىل الحديث عن الدور الذي

تلعبه الهوية االجتامعية عىل الصعيد العميل يف رحاب األنظمة
انعكاسا
االجتامعية ،ويف هذا السياق قام بتحليل األزمات التي تُعترب
ً

للنظام الرأساميل الحديث ،حيث سلّط الضوء أ ّو ًل عىل األزمات من
زاوي ٍة اجتامعي ٍة وعلمي ٍة ليستنتج أ ّن األزمة تحدث حينام يطرأ خلل

وتنسق
يف التيارات الفكرية التي توجد الوحدة بني أعضاء املجتمع ّ

شؤونهم ،ومعنى ذلك أ ّن تزعزع أركان الهوية االجتامعية بوصفها
ح َد ِويًّا اجتامعيًّا ،يسفر عن طروء أزم ٍة يف النظام املوجود.
ً
عامل و ْ
ويعتقد هذا الباحث الغريب بأ ّن األزمات تطرح نفسها بشكلٍ

تغيات عىل صعيد البنية
يل حينام يواجه أعضاء املجتمع ّ
عم ٍّ
حيوي يف بقاء كيانهم كمجموع ٍة برشي ٍة،
االجتامعية التي لها دو ٌر
ٌّ
حيث متنحهم شعو ًرا بتع ّرض هويتهم االجتامعية ملخاطر ته ّدد
كيانها ،فالخلل عاد ًة ما يطال مك ّونات النظام االجتامعي عندما يكون

لـم
ّ
املجتمع عرض ًة للتهديد ،وهذا األمر
يتجل عىل أرض الواقع ّ
ين (.)anomic
تصبح مبادئه ومرتكزاته القانونية يف حالة شذو ٍذ قانو ٍّ

وخالل الظروف املتأزّمة عاد ًة ما تتالىش الكيانات االجتامعية ،أل ّن
ٍ
الخاصة التي ال يستبعد
واحد من األنظمة االجتامعية له هويته
كل
ّ
ّ

ٍ
ظروف مع ّين ٍة[[[.
أن يفتقدها ج ّراء

[[[ -أنتوين غيدنز ،تجدد وتشخص (باللغة الفارسية)[الحداثة وهوية الذات] ،ترجمه إىل الفارسية
نارص موفقيان ،ص .58
[[[ -يورغن هابرماس ،بحران مرشوعيت (باللغة الفارسية)[أزمة الرشعية] ،ترجمه إىل الفارسية
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ال ّ
شك يف عدم إمكانية صياغة هوي ٍة أو امتالكها دون الرجوع

إىل مصد ٍر مقنعٍ ،ومن هذا املنطلق فالنظام التقليدي باعتباره
مصد ًرا لصياغة الهوية من شأنه ضامن استدامة الهوية وعدم زوالها
تفسريي مح َّد ٍد ،وهذه املسألة تع ّد
بفضل قابليته لوضع أسس نظامٍ
ٍّ
مؤش ندرك من خالله احتامل انهيار أحد األنظمة االجتامعية.
أه ّم ّ ٍ

نستنتج من جملة ما ذكر أنّنا لو ألقينا نظر ًة تأريخي ًة عىل األنظمة

التقليدية التي واجهت التج ّدد والحداثة ،نالحظ أنّها عانت يف هذا
اجتامعي وأزم ٍة عىل صعيد الهوية ،لذلك قال
خ
تفس ٍ
املضامر من ّ
ٍّ

«التفسخ الذي یحدث يف الرتاث من زاوي ٍة تأريخي ٍة والذي
هابرماس:
ّ

يسفر عن زوال األسس التي تو ّحد صفوف املجتمع ،ويؤدّي إىل

تفس جميع األمور يف رحابها
اضمحالل األنظمة التفسريية  -التي ّ
مؤشا ًّ
دال عىل انهيار
 والتي تضمن الحفاظ عىل الهوية ،يعتربًّ

األنظمة االجتامعية؛ وهوية النظام االجتامعي حسب هذه الرؤية

تزول حينام ال يجد الجيل الالحق ح ّي ًزا له يف التقاليد التي كانت
جوانب ب ّناء ٍة» [[[.ويف هذا السياق أكّد عىل أ ّن املبادئ
ذات
سابقًا َ
َ
املؤسساتية مبثابة قواع َد انتزاعي ٍة تصون الهوية االجتامعية
البنيوية
ّ

وتتجل
ّ
لكل مجتمعٍ ،حيث تساهم يف صياغة األطر العا ّمة للمجتمع
ّ

عىل أرض الواقع يف رحاب مسرية التح ّوالت االجتامعية وكأنّها

تعي مختلف جوانب التنمية االجتامعية يف
«خارط ُة طريقٍ » بحيث ّ

وتعي وجهته التي
جميع املراحل لدرجة أنّها تصون هوية املجتمع
ّ
جهانغري معيني ،ص .53

[[[ -املصدر السابق ،ص .54 – 53
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يجب أن يسلكها؛ فهذه املبادئ برأيه أصبحت بديل ًة لذلك «النظام
التفسريي» الذي يستوحى يف معظم األحيان من األنظمة التقليدية،
لذلك بإمكانها اإلرشاف عىل الوظائف االجتامعية بشتّى أشكالها.

التغيات التي قد تطرأ عىل
املؤسساتية تح ّدد نطاق
هذه املبادئ
ّ
ّ

متس بهويتها ،وبالتايل فهي تساعد عىل
األنظمة التفسريية دون أن
ّ
املؤسساتية التي لها القابلية عىل التوجيه واإلرشاد. [[[.
استقرار األصول
ّ
خالصة الكالم أ ّن هابرماس عىل الرغم من رفضه رأي من اعترب
األنظمة االجتامعية قامئ ًة عىل مفاهي َم ديني ٍة وميتافيزيقي ٍة ،ومع

تأكيده عىل مرجعية منظومة املفاهيم العلمية التي تقوم عليها حتمية
الحركة الدنيوية؛ لك ّنه استند إىل قواع َد اجتامعي ٍة مرتكز ٍة عىل العقل
املتفسخ بوصفها إيديولوجيا اجتامعي ًة يف عرص الحداثة
البرشي
ّ

املتأزّم ،حيث استلهم منها مبادئَ تضمن دوام الحياة االجتامعية

وتساعد عىل إزالة األزمات؛ وهدفه من وراء ذلك هو تجاوز أبرز
رص متأزّمٍ  ،وهو الهوية االجتامعية.
عن ٍ

 - 3التربير القانوين (املرشوعية)

إحدى الوظائف األخرى العا ّمة والشاملة لإليديولوجيا هي

ين يف مختلف الصعد السياسية واالجتامعية
إيجاد تربي ٍر قانو ٍّ
يل يف هذه املجاالت التي تع ّد
واالقتصادية ،وهي تتبلور بشكلٍ عم ٍّ
مؤش ٍ
ات عا ّم ًة عليها.
ّ
[[[ -يورغن هابرماس ،بحران مرشوعيت (باللغة الفارسية)[أزمة الرشعية] ،ترجمه إىل الفارسية
جهانغري معيني ،ص .60 – 59
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فاملؤسسات
حينام تكون السيادة لإليديولوجيا يف عامل السياسة،
ّ

السياسية وتعاملها مع بعضها وحتّى الروابط والنشاطات السياسية
ٍ
أسس منطقي ٍة ،وكام قال باشالر فالتربير
ربر وتُوضَّ ح وفق
سوف ت ُ َّ
القانوين الذي يت ّم إقراره بواسطة اإليديولوجيا يراد منه الربهنة عىل

السلوكات والنشاطات العملية التي تتبلور يف هذا املضامر ووضع

قواعد لها ،وعىل هذا األساس ميكن اعتبار أ ّن النظريات السياسية
وأسس
التي تصاغ يف رحاب إيديولوجيا سياسي ٍة هي فرضياتٌ
ٌ

مقبول ٌة تندرج تحت مس ّمى اإليديولوجيا ،حيث يت ّم عىل ضوئها
املؤسساتية للحكومة يف املجال
تربير كافّة النشاطات والسلوكات
ّ

السيايس والربهنة عليها ،فاإليديولوجيا تضفي إليها مرشوعي ًة
قانوني ًة واعتبا ًرا عا ًّما ألجل أن تحظى بقبو ٍل عا ٍّم ويك يتس ّنى إيجاد

قناع ٍة لدى املجتمع مببادئها.

جهات الفكرية لعا ّمة الناس دامئًا ما تكون
الرأي العا ّم والتو ّ
حساس ًة ويف غاية الدقّة تجاه املبادئ واإليديولوجيا الحاكمة يف
ّ

املجتمع والتي يت ّم تطبيقها من قبل الحكّام والزعامء السياسيني ،لذا

إن تجاوز هؤالء القواعد اإليديولوجية املتّفق عليها سيواجه النظام

خلل يسفر عن تزعزعه وضعفه قانون ًّيا وشعب ًّيا،
ً
السيايس الحاكم
وذات الخلل يطرأ أيضً ا عىل أداء الحكّام؛ ومن هذا املنطلق فإ ّن حياة
األنظمة اإليديولوجية ومستوى اإلقبال العا ّم عليها منوطان مبدى

أدائها القانوين ومستوى تربيرها قانون ًّيا ،ومصري النظام اإليديولوجي
يتعي وفقًا ألدائه العميل الترشيعي ،وبالتايل
الحاكم عىل املجتمع ّ

ال ميكن تفعيل سائر الوظائف العملية لإليديولوجيا إال عىل أساس
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هذه الرشعنة ،لذلك فالسلوكات املقبولة من الناحيتني العقلية
والسياسية هي التي تصون مرشوعية األنظمة اإليديولوجية ،وهذه

املرشوعية عاد ًة ما تستتبع إقبالً عا ًّما من قبل مختلف الرشائح؛

وأ ّما املرتكز املحوري للتأثري اإليديولوجي يف رحاب هذه الوظيفة
ٍ
حركات سياسي ٍة والحفاظ عىل كيان األنظمة
فهو يتمثّل يف إيجاد
ٍ
مبيزات
السياسية املوجودة ،واألداء العميل للتربير القانوين يتّسم

تجعله منطلقًا للنشاطات العملية املرتبطة بالهوية وواز ًعا للنزعة

الوحدوية ومرتك ًزا لتحديد الوجهة العا ّمة.

الباحث جون بالميناتز اعترب التربير والتحليل من جملة الوظائف

العملية لإليديولوجيا [[[،وجون باشالر ضمن تفكيكه بني التربير

مختلفي عن بعضهام أكّد عىل ضعف
والتقنني باعتبارهام أمريْن
ْ
منطقي لألعامل
وظيفتهام العملية ،أل ّن املراد منهام طرح توجي ٍه
ٍّ
املؤسسات والكيانات يف عامل السياسة،
السياسية ومختلف
ّ

ومن ث ّم استنتج أنّهام يندرجان ضمن الوظائف العملية األساسية
واملستقلّة لإليديولوجيا.
هذه الوظيفة تتبلور عمل ًّيا عىل نطاقٍ واسعٍ يف رحاب
اإليديولوج َيات االستبدادية الكلّيانية  -التوتاليتارية  -الحاكمة

عىل األنظمة الفاشية والنازية وحتّى الشيوعية السابقة ،إذ الهدف

منها هو الحفاظ عىل كيان النظام الحاكم وضامن استقراره ،حيث

يعتمد عليها إىل أقىص ح ٍّد ممكنٍ ؛ ويف هذا السياق تب ّنت الباحثة
[[[ -جون بالميناتز ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[اإليديولوجيا] ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله
فوالد وند ،ص .78

الفصل الثامن :اإليديولوجيا وصياغة الهوية

ح ّنة آرندت[[[ فكرة أ ّن األنظمة االستبدادية تستثمر اإليديولوج َيات
بوصفها ق ًوى منطقي ًة ملزم ًة تحفظ تالحم مختلف الرشائح
االجتامعية وكأنّها أذر ٌع حديدي ٌة مرتابط ٌة مع بعضها .عىل الرغم من
أ ّن الرؤي َة السلبيةَ ،التي تب ّنتها هذه الباحثة تجاه اإليديولوجيا ضمن

تعريفها التحلييل لها ،منبثق ٌة يف الحقيقة من تحليلها لواقع األسلوب
الحكومي للكلّيانية التي كانت سائد ًة يف عرصها ،لك ّن ذلك ال يعني

بالرضورة أ ّن رؤيتها السلبية تحيك عن قصدها يف تعميم مبادئ
ين عىل الحكومات
الحكومة اإليديولوجية التي تتّصف بطابعٍ كلّيا ٍ

اإليديولوجية كافّةً؛ وضمن ذات املوضوع تط ّرق الباحث ستيورات

هيوز[[[ ضمن بيانه املعامل العا ّمة ملسرية الفكر االجتامعي والتيار

التنويري الذي اجتاح أوروبا ،سلّط الضوء عىل كتاب ح ّنة آرندت

«أسس التوتاليتارية» واعتربه من الناحية العاطفية أكرث الكتب املثرية
ٍ
جديد من نوعه ،فقد ت ّم تدوينه
أسلوب
للجدل وأكّد عىل أنّه ذو
ٍ

يل األمر الذي جعله زاخ ًرا باألحكام املسبقة
 -برأيه  -بشكلٍ انفعا ٍّ

التخصص
عىل القضايا املطروحة فيه ،كام وصف مؤلّفته بعدم
ّ

وعدم املهنية يف مجال التأريخ وا ّدعى أ ّن هدفها من تدوينه هو
توجيه رضب ٍة لذهن املخاطَب ،لذا ميكن تشبيهه بكتاب «جالوت»

الذي د ّونه الباحث «خوسيه أنتونيو بورخيس»؛ لذا ضمن نقده لهذا
الكتاب أكّد عىل عدم دقّة مؤلّفته يف تدوين محتواه لكونها مل

مت ّيز بني الحكومتني النازية والشيوعية ،حيث قال ...« :األسوأ من
[1]- Hannah Arendt.
[2]- H. Stuart Hughes.

235

236

اإليديولوجيا

كل ذلك أنّها تط ّرقت إىل تحليل االختالفات الظاهرية بني النازية
ّ

يئ ،أو
والشيوعية صمن ظاهرة الكلّيانية (التوليتارية) بشكلٍ عشوا ٍّ
أقل تقدي ٍر اعتربتهام شي ًئا واحدً ا من الناحية الذاتية؛ والتوضيح
عىل ّ
ٍ
اختالف بني هذين النظامني ،فقد غفلت
أي
الذي ذكرته مل يرش إىل ّ

عن أنّ االختالفات التي أشارت إليها منحت الشيوعيني الروس
مرون ًة أكرث وساعدتهم عىل إدامة وجودهم»[[[.
ح ّنة آرندت ضمن بيانها خصائص الفكر اإليديولوجي ذكرت

ني منطقي ًة ألثبات مرشوعية النظام السيايس الحاكم واعتربته من
براه َ

عنارص الفكر الكلّياين ،كام اعتربت اإللزام املنطقي يف هذا النمط

رصا يستوجب مرشوعية النظام وتب ًعا لذلك مقبوليته لدى
الفكري عن ً

ومم ذكرته يف كتابها املذكور« :الفكر اإليديولوجي
عا ّمة الشعب؛ ّ

بكل ما للكلمة من مع ًنى ،وهذا
منطقي ّ
ينسق الحقائق ضمن سياقٍ
ّ
ٍّ
يتم استنتاج سائر
السياق يبتدئ من قضي ٍة أساسي ٍة وبديهي ٍة ،وبذلك ّ
القضايا من هذه القضية البديهية»[[[.

كام ن ّوهت عىل أ ّن الحكومات ضمن مساعيها الرامية إىل
ٍ
حركات شعبي ٍة ال تجد نفسها مضط ّر ًة ألن تلجأ إىل القهر
تأسيس
ٍ
ني يك يؤيّد
واإلرعاب ،بل تبادر إىل إيجاد
تربيرات وس ّن قوان َ
الشعب هذه الحركات ويذعن ملا تفرضه عليه ،حيث قالت« :ألجل
ُ

[[[ -خوسيهه اورتيجا أي جاسيت ،انسان و بحران (باللغة الفارسية)[اإلنسان واألزمة] ،ترجمه إىل
الفارسية أحمد تديّن ،ص .147 – 146
[[[ -ح ّنة آرنت (آرندت) ،توتاليتاريسم (باللغة الفارسية)[التوتاليتارية] ،ترجمه إىل الفارسية محسن
ثاليث ،ص .327
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أن تزاول الحركة القامئة عىل اإلرعاب نشاطها وتواصله دون توق ٍ
ّف،
فهي بحاج ٍة إىل ق ّو ٍة ملزم ٍة تقوم عىل أسس القياس املنطقي يك
تتمكّن أ ّو ًل من تجميع شتات املنعزلني من أبناء الشعب اعتامدًا
مل
عىل أذرعٍ حديدي ٍة وض ّمهم إىل بعضهم ...بحيث تدعمهم يف عا ٍ

بات بالنسبة إليهم شبي ًها بالغابة ،وثان ًيا ليك ال يبقى املواطن منزويًا
ومناهضً ا ألبناء جلدته» [[[،وأضافت يف السياق ذاته« :مهام يكن،
وكل
كل يش ٍء ّ
الخاصة من شأنها تربير ّ
فاإليديولوجيات والنزعات
ّ

منبثق من مبدأٍ
أسايس بغية كسب
منطقي
ٍ
فعلٍ عىل ضوء استنتاجٍ
ٍّ
ٍّ
رضا أتباعها»[[[.

الجدير بالذكر هنا أ ّن الحكومات املستب ّدة عاد ًة ما تسوق أدلّ ًة

ني إيديولوجي ًة لكافّة أفعالها وردود أفعالها السياسية بغية
وبراه َ
تحقيق أهدافها غري اإلنسانية ،لك ّن هذا ال يعني بالرضورة صوابيّة

اإللزامات املنطقية املنبثقة من اإليديولوجيا التي تتب ّناها؛ كام

مؤشا دالًّ عىل بطالن مجمل هذه اإللزامات
ال ميكن اعتبارها
ًّ
ري إنساني ٍة إن وجدت يف سائر
والرباهني أو كونها استبدادي ًة وغ َ
األنظمة اإليديولوجية.

حا األداء الوظيفي للتقنني
الباحث فولفغانغ ليونارد قال موضّ ً
ٍ
إجراءات قامئ ًة يف معظم األحيان
اإليديولوجي« :اإليديولوجيا ت ّتخذ

ٍ
ٍ
ني لتسويغ
رضورات عملي ٍة بغية طرح
عىل
تربيرات وذكر براه َ
[[[ -ح ّنة آرنت (آرندت) ،توتاليتاريسم (باللغة الفارسية)[التوتاليتارية] ،ترجمه إىل الفارسية محسن
ثاليث ،ص .331

[[[ -املصدر السابق ،ص .322
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تم العمل بها يف ما مىض ،إال أنّ
القرارات واإلجراءات السابقة التي ّ

تأثريها عىل صعيد تربير ما ذكر يتمثّل يف تأكيدها عىل كون السياسة

تعدّ رضبًا من العلوم».

[[[

* البعد االجتامعي

استنا ًدا إىل ما ذكرنا بخصوص دور اإليديولوجيا يف رشعنة

القضايا السياسية ،نستنتج عدم إمكانية التقنني وتربير السلوكات
ٍ
كيانات اجتامعي ٍة ما مل
والعالقات ،كذلك عدم إمكانية تأسيس

إيديولوجي؛ فاإليديولوجيا عىل غرار القانون واملنطق
يوجد فك ٌر
ٌّ

الخاصة مبختلف أعضاء املجتمع،
العميل للسلوكات االجتامعية
ّ

املؤسسات واملك ّونات
ومثل القانون العميل الذي تقوم عليه
ّ
االجتامعية املعتمدة يف حمل الرسالة االجتامعية وإيفاء دو ٍر

اجتامعي ،وعىل هذا األساس ميكن اعتبار القوانني االجتامعية
ٍّ
التي هي عىل هذا النسق وسيل ًة إلضفاء صبغ ٍة منطقي ٍة مربهن ٍة لكافّة
السلوكات واألفعال وردود األفعال االجتامعية التي تبدر من الفرد
واملجتمع عىل ح ٍّد سوا ٍء.

نظ ًرا لكون اإليديولوجيا عىل غرار املالط واإلسمنت الخفي
ويعي هوية الكيانات االجتامعية،
الذي يوطّد العالقات االجتامعية
ّ

رصا محوريًّا يف التقنني.
فاإليديولوجيا يف هذا املضامر تع ّد عن ً

الباحث ليو شرتاوس[[[ بوصفه منظّ ًرا فلسفيًّا ومف ّك ًرا سياسيًّا،

[[[ -فولفغانغ ليونارد ،چرخش هاي يك ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[انعطافات إيديولوجيا]،
ترجمه إىل الفارسية هوشنك وزيري ،ص .128

[2]- Leo Strauss.
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ضمن مباحثه التي د ّونها عىل صعيد الحقوق الطبيعية والتأريخية

املؤسسات السياسية وروح الحداثة،
والتي سلّط الضوء فيها عىل
ّ

اعترب اإلنسان كائ ًنا اجتامع ًّيا بطبعه وأكّد عىل أ ّن بنيته الوجودية
صيغت بشكلٍ تجعله عاج ًزا عن مواصلة حياته يف منأًى عن

خاصة،
املجتمع؛ حيث قال :مبا أ ّن الناس لديهم عالقاتٌ اجتامعي ٌة
ّ
ٍ
ومواقف اجتامعي ٌة أيضً ا ،وهي يف
بكل
فهم ّ
ُ
تأكيد لديهم سلوكاتٌ
الحقيقة بحاج ٍة إىل آلي ٍة تربيري ٍة منطقي ٍة وبرهاني ٍة ملعرفة ما إن كانت
منطقي ًة أو ال ،أي معرفة صواب ّيتها من خطئها ،والحقوق الطبيعية يف

اجتامعي بطبعه
خض ّم هذا الوضع تصبح موضوعيةً ،أل ّن اإلنسان
ٌّ

يل
ويسعى إىل نيل أسمى الفضائل االجتامعية وبلورتها بشكلٍ عم ٍّ
عىل ضوء إقرار العدل.
إذًا ،الحقوق والعدل االجتامعي وفقًا لهذه الرؤية ال تستوجب
ج ٍ
هات ومفاهي َم ميتافيزيقي ٍة ،وإنّ ا ينبغي
التوضيح عىل أساس تو ّ

بيان واقعها يف رحاب الحقوق الطبيعية القامئة عىل املعايري
الخاصة بالنزعة النفعية ،وبالتايل فإ ّن تحقّق فضيل ٍة اجتامعي ٍة
العقلية
ّ

كهذه ،عىل أساس مبادئ الحقوق الطبيعية الكامنة يف رحاب
ين ،مرهو ٌن بوجود إيديولوجيا ميكن عىل أساسها تربير
مجتمعٍ مد ٍّ
ني تثبت صواب ّيتها.
السلوكات والنشاطات االجتامعية وذكر براه َ

كل إيديولوجيا تعترب بطبيعتها جه ًدا
ويرى هذا الباحث الغريب أ ّن ّ
ٍ
سلوكات
يراد منه تربير
خاص ٍة مفتقر ٍة إىل توجي ٍه ،أي أنّها سلوكاتٌ
ّ

غامض ٌة لدى البعض بحيث ال يعرفون ما إن كانت تتّسم بالعدل
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أو ال (إزاء ذات اإلنسان أو إزاء غريه) [[[.بنا ًء عىل هذا الكالم،
فاإليديولوجيا الحاكمة يف املجتمع املدين القائم عىل مبدأ

«الحقوق الطبيعية» تتكفّل برشعنة وتربير تلك السلوكات التي تتبلور
يف رحاب هذا املجتمع لكونها هي التي تح ّدد النمط السلويك
لكل فر ٍد يف املجتمع ،كام يت ّم عىل أساسها وضع
الخاص ّ
وإطاره
ّ

ٍ
أسس مؤدلج ٍة بهدف عدم تخطّي حدود الحقوق االجتامعية؛ وقد
طبيعي».
ين
وصف شرتاوس هذه الحالة بأنّها
«وعي إنسا ٌّ
ٌّ
ٌ

الباحث هابرماس يف املباحث الختامية من كتابه أزمة الرأساملية

الحديثة تط ّرق إىل بيان مبادئ التقنني واألسس املنطقية التي تقوم

عليها يف النظام الذي يعتقد به ،واملوضوع الذي سلّط عليه الضوء
يف هذا القسم من الكتاب يتمحور حول دور العنارص املوجبة

للتقنني وتلك العنارص التي يت ّم عىل أساسها تربير طبيعة النظام
ٍ
االجتامعي عند حلول تط ّو ٍ
أزمات ،واستنا ًدا
رات جديد ٍة أو ظهو ِر
ني إيديولوجي ٍة؛ ومن هذا املنطلق أشار إىل رؤية
إليها يت ّم طرح براه َ

ماكس فيرب بخصوص املرشوعية ،فهذا املفكّر يعتقد أ ّن جميع
ٍ
ٍ
خاص ٍة ألجل إدامة بقائها،
وآليات
أسس قانوني ٍة
األنظمة بحاج ٍة إىل
ّ

تتول مسألتَ ِي التربير والترشيع؛ وهابرماس بدوره اعترب
ّ
لذا فهي
ٍ
يت بني النظام والحقيقة ،لك ّنه
هذا الرأي دالًّ عىل وجود
ارتباط ذا ٍّ

مع ذلك شكّك مبصداقية هذا االرتباط ،وتشكيكه بطبيعة الحال
ال يتناسب مع ما ذكره ،إذ يف ما لو أنكر االرتباط سوف يبقى مج ّرد

[[[ -ليو شرتاوس ،حقوق طبيعي وتاريخ (باللغة الفارسية)[الحقوق الطبيعية والتاريخ] ،ترجمه
إىل الفارسية باقر برهام ،إيران ،طهران ،منشورات «آگاه» ،الطبعة الثانية1996 ،م ،ص .149
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ومم
مسأل ٍة سيكولوجي ٍة تحليلي ٍة ال فائدة منها عىل الصعيد العميلّ ،
كل قدر ٍة وح ّتى
قاله يف هذا الصعيد ...« :ح ّتى إنّ فيرب يذعن بأنّ َّ
كل ميز ٍة مشهود ٍة بشكلٍ واضحٍ يف الحياة مفتقر ٌة إىل تربير وجودها،
ّ

وإذا تص ّورنا أنّ االعتقاد باملرشوعية عبار ٌة عن ظاهر ٍة تجريبي ٍة ال
ترتبط ذات ًّيا بالحقيقة ففي هذه الحالة تقترص أهمية أركانها التي
أسس تحليلي ٍة سيكولوجي ٍة؛ لذا تبقى مسألة مدى
ٍ
تقوم عليها عىل
قدرة هذه األركان عىل ترسيخ قضي ٍة كام ينبغي بالنسبة إىل االعتقاد
باملرشوعية منوط ًة باملعتقدات املتب ّناة فكريًّا والخلفيات السلوكية
بني أعضاء املجتمع»[[[.

أي قرا ٍر يف املجتمع من قبل الحكّام كام ال
ال ميكن ات ّخاذ ّ

ميكن االطمئنان لتطبيقه عىل أرض الواقع دون وجود خلفي ٍة
إيديولوجي ٍة تتكفّل مبسؤولية التقنني والتربير ،ويف هذا السياق اعترب

أسايس لرشعنة القرارات لكونها تقلّص
القواعد الصورية كمنطلقٍ
ٍّ

من مستوى التشكيك يف مجال تطبيقها ،ومن البديهي أنّها مبثابة

إيديولوجيا لذا فهي تحيك عن جانبها العميل[[[.

التربير والتوضيح املنطقي املطروح عىل صعيد نشأة السلوكات

واألفعال تط ّرق إليه أيضً ا علامء النفس لكونهم أكّدوا عليه ضمن
رص
مباحثهم السيكولوجية ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن أه ّم عن ٍ

تتبلور عىل ضوئه الطاعة االختيارية بتلك الصورة التي تط ّرقنا إليها
[[[ -يورغن هابرماس ،بحران مرشوعيت (باللغة الفارسية)[أزمة الرشعية] ،ترجمه إىل الفارسية
جهانغري معيني ،ص .207

[[[ -املصدر السابق ،ص .209
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يف مواضيع بحثنا ،يتمثّل يف اإليديولوجيا النافذة املنبثقة من فكر

ٍ
شخص ما ،فهذه اإليديولوجيا تضفي صبغ ًة رسمي ًة عىل سلطة هذا
ربر رضورة اتّباع أوامره ،أل ّن ما كان نافذًا منها يجرب
الشخص وت ّ

غض النظر عن مسألة استقالله فكريًّا بحيث يجعلها
اإلنسان عىل ّ
تنصب يف خدمة أهداف املك ّونات االجتامعية األكرب من سواها.
ّ

[[[

وسائل عملي ٍة رضوري ٍة يف
َ
التربير وإضفاء املرشوعية عبار ٌة عن
األنظمة الحديثة القامئة من أساسها عىل تفسريٍ وإيديولوجيا قوامها
علمي ،وهي يف مجال األنظمة التفسريية الدينية تقوم بطبيعة
مصد ٌر
ٌّ
الحال عىل مبادئَ ديني ٍة ،ومن هذا املنطلق نالحظ أ ّن هابرماس
أكّد برصيح العبارة عىل أ ّن املرشوعية تع ّد من الوظائف العملية
األساسية التي ال محيص عنها ،حيث قال« :إحدى الوظائف العملية
األساسية لألنظمة التفسريية التي تعترب البنية االرتكازية لدميومة
فوض ،أي إنّها واز ٌع للتغلّب
ً
الحياة ،هي مساهمتها يف عدم حدوث
ئ؛ ورشعنة أروقة السلطة والقوانني األساسية
عىل ّ
كل ما هو طار ٌ
ميكن اعتبارها تبلو ًرا
خاصا ملسألة (إضفاء املعنى)»[[[.
ًّ
* البعد االقتصادي

اإليديولوجيا عىل الصعيد االقتصادي من خالل إيجادها
ٍ
تربيرات منطقي ًة ملختلف مك ّونات النظام االقتصادي التابع لها،
تساهم يف تحقيق مبادئه عىل أرض الواقع ،وعىل هذا األساس فهي
[[[ -ريتا أتكينسون وآخرون ،زمينه روانشنايس  -الجزء الثاين (باللغة الفارسية)[متهيد السيكولوجيا]،
ترجمه إىل الفارسية رضا زماين ،إيران ،طهران ،منشورات «رشد»1991 ،م ،ج  ،2ص .399
[[[ -يورغن هابرماس ،بحران مرشوعيت (باللغة الفارسية)[أزمة الرشعية] ،ترجمه إىل الفارسية
جهانغري معيني ،ص .241
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املنطلق األسايس لبيان طابع السلوكات والعالقات االقتصادية يف
ٍ
تربيرات ملا يجري يف رحابه؛
هذا النظام وعىل أساسها يت ّم إقرار
أي إنّها عىل ضوء تسويغها وبرهنتها كافّ َة النشاطات العملية يف
مختلف املستويات وعرب إيجادها ارتباطًا بني هذه النشاطات
وبني أحد األنظمة الفكرية والعقائدية املتب ّناة من قبل كافّة رشائح
الشعب ،توجد قناع ًة ورضً ا بحيث تغطّي عىل الضعف واألداء
املؤسسات
الخاطئ للمعنيني بالشأن االقتصادي وكذلك ملختلف
ّ
واملك ّونات االقتصادية.

مبا أ ّن اإليديولوجيا لها القابلية للتفسري والتربير يف جميع
املجاالت وكافّة املستويات ،ميكن االعتامد عليها لنيل ٍ
تأييد عا ٍّم،

لذا فهي بواسطة تصوير أ ّن مضامي َنها مقبول ٌة ومرشوعةٌ ،من شأنها أن
تصبح منطلقًا للحفاظ عىل األوضاع االقتصادية السائدة يف املجتمع
واعتبارها مرتك ًزا أساسيًّا للحفاظ عىل املصالح الوطنية واملنافع
العا ّمة.

ٍ
ٍ
ظريف بني "التربير
اختالف
تجدر اإلشارة هنا إىل وجود
واملرشوعية" و "التكتّم" ،وقد تط ّرق الباحث باشالر إىل هذا األمر
قائل" :أثناء التك ّتم يسعى اإلنسان إىل إخفاء أم ٍر عن اآلخرين،
ً
لكن حني التربير يسعى الساسة إىل ذكر أدلّ ٍة منطقي ٍة تثبت صواب ّية
أفعالهم"[[[.
ينبغي االلتفات هنا إىل أ ّن الرشعنة اإليديولوجية ال تعني
بالرضورة التكتّم عىل اإلخفاق العميل والتغطية عىل نقاط الضعف
[[[ -جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية)[ما هي اإليديولوجيا؟] ،ترجمه إىل
الفارسية عيل أسدي ،ص .67
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يف كافّة الصعد ،بل إ ّن املرشوعية والتربير وذكر أدلّ ٍة منطقي ٍة
ني معترب ٍة إيديولوجي ٍة لهام القدرة عىل إقناع الرأي العام وتلبية
وبراه َ
الطموحات الذاتية ملختلف الرشائح الشعبية إزاء األداء الضعيف
للحكّام والزعامء ،كام تقلّالن من مستوى القلق الحاصل؛ لذا ميكن
القول أ ّن املرشوعية اإليديولوجية تحمل معها إقنا ًعا فكريًّا ،ويف
عامل
ً
وعقائدي ،ناهيك عن كونها
سيكولوجي
الحني ذاته لها أث ٌر
ٌّ
ٌّ
مساع ًدا يف مجال التعبئة الشعبية وتوحيد صفوف مختلف رشائح
ومم ذكره الباحث فولفغانغ ليونارد يف هذا املجال ما
املجتمع؛ ّ
تنصب يف خدمة رشعنة النظام الحاكم ويف
ييل" :اإليديولوجيا
ّ
ٍ
تربيرات للظروف االقتصادية القاسية،
الحني ذاته تعمل عىل وضع
[[[
تنصب يف خدمتها وتقوم عليها".
لذا يقال أنّ النشاطات العملية
ّ
الباحث جون كينيث "كني" غالربايث[[[ يرى أ ّن ّ
كل نظامٍ
ين يك يتمكّن
ٍّ
اقتصادي مفتق ٌر بطبيعته إىل مرشوعي ٍة وتربي ٍر عقال ٍّ
من مواصلة نشاطاته االقتصادية وألجل أن يتمكّن من إيجاد اعتام ٍد
لدى الشعب إزاءه ،أل ّن رشعنته وتربيره يُعتربان من األركان األساسية
للنظام الفكري والعقائدي السائد يف املنظومة االقتصادية؛ ويف هذا
السياق ضمن بيانه املعامل األساسية الداعية إىل حدوث تص ّو ٍ
رات
خاطئ ٍة وانعدامٍ لألمن االقتصادي وفقدانٍ للثقة بالنظام االقتصادي
ٍ
خاص ٍة ميكن االعتامد عليها
آليات
الرأساميل ،أشار إىل وجود
ّ
يف هذا النظام باعتبار أنّها متتلك القابلية عىل اجتثاث القلق
[[[ -فولفغانغ ليونارد ،چرخش هاي يك ايدئولوژي (باللغة الفارسية)[انعطافات إيديولوجية]،
ترجمه إىل الفارسية هوشنك وزيري ،ص .129 – 128

[2]- John Kenneth Galbraith.

الفصل الثامن :اإليديولوجيا وصياغة الهوية

واالضطراب الداخيل؛ لذلك قال" :وجو ٌد أحد األنظمة ،أو بعبار ٍة
َّ
قائم عىل أساسها ،بحيث تراعى يف رحابه
أدق وجود اقتصا ٍد ٍ
القواعد السلوكية إىل أقىص حدٍّ ممكنٍ  ،مثرتُه زوال جميع أشكال
القلق واالضطراب.
نظام
املرحلة السابقة (التوهّم غري اآلمن) لهذا النظام تحيك عن ٍ
اقتصادي ذي أدا ٍء
اجتامعي من الدرجة األوىل" [[[.وضمن إشارته
ٍّ
ٍّ
إىل أ ّن األمنوذج التنافيس لالقتصاد التقليدي يف املجتمع الرأساميل
ٍ
حا لألمنوذج
دخل املضامر إبّان
ظروف مل يكن املجال فيها متا ً
املقابل أن يطرح مبادئه التفسريية عىل صعيد الحياة االقتصادية،
اقتصادي إن أريد له دميومة بقائه فال بد له من
أكّد عىل أ ّن ّ
كل نظامٍ
ٍّ
ٍ
ربر مبادئه،
االرتكاز عىل
خلفيات عقائدي ٍة وإيديولوجي ٍة ترشعنه وت ّ
وهي التي توصف بـ "الالهوت االقتصادي"؛ أل ّن اإلنسان ال يتس ّنى
له البقاء ومواصلة حياته إذا عاش دون ٍ
أسس الهوتي ٍة اقتصادي ٍة ودون
ٍ
تربيرات عقالني ٍة لتلك القضايا املج ّردة التي تبدو يف ظاهر الحال
ناقص ًة والتي من شأنها تلبية متطلّبات معيشته .الجدير بالذكر هنا أ ّن
األمنوذج التنافيس أو التقليدي فيه ٍ
تتجل يف
ّ
نقاط إيجابي ٍة عديد ٍة
شامل وإىل جانب ذلك تتّصف جميع مك ّوناته
ٌ
هذا املضامر ،فهو
جا تحفّظ ًّيا
الداخلية بالتناسق واالنسجام ،واإلنسان الذي يتب ّنى نه ً
ميكنه ا ّدعاء أ ّن األمنوذج التنافيس يحيك عن الواقع باعتباره
مرتك ًزا لتربير مصداقية النظام املوجود ،بينام الشخص الذي
جا إصالحيًّا ميكنه أن يعتربه هدفًا أو مرش ًدا يرشده إىل
يتب ّنى نه ً
[[[ -جون كينيث جالربايت ،رسمايه داري آمريكا (باللغة الفارسية)[الرأساملية األمريكية] ،ترجمه
إىل الفارسية آرسن نظريان ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1974 ،م ،ص .12
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ٍ
تغيريات.
السبيل األمثل الذي ميكن االعتامد عليه إلجراء

[[[

اإليديولوجيا بشكلٍ عا ٍّم ضمنت وما زالت تضمن دميومة جميع
األنظمة الحكومية السابقة والجديدة عىل ضوء تربيرها ملبادئها
ورشعنتها ،لذا نالحظ يف العرص الحارض الذي هو يف الواقع عرص
االت ّصاالت ورواج وسائل اإلعالم العا ّمة والتقنيات املعقّدة ،ظهور
ٍ
إمربيالي ٍة من ٍ
جديد تجاوزت الحدود الجغرافية ومتخّضت عن
منط
إيديولوجيا يف ما وراء الحداثة وهدفها من وراء ذلك رشعنة نفسها
وتربير نهجها التفسريي ،وقد تكفّلت هذه اإليديولوجيا مبسؤولية
ٍ
تربيرات منطقي ٍة للسلطة اإلمربيالية التي انبثقت منها وتفسري
وضع
مبادئها؛ وقد أطلق عليها الباحث جيسون عنوان «ماوراء الحداثة»
لكونها ولدت ألجل تربير األوضاع الراهنة.
اإليديولوجيا من هذا املنطلق عبار ٌة عن مجموع ٍة من األفكار
التي ترشعن سلطة النهج التفسريي للعامل وتكسب تأيي ًدا له ،ما
يعني أ ّن السلطة التفسريية إن أريد لها البقاء واالستمرار فال ب ّد
ٍ
عندئذ من وجود سلط ٍة فكري ٍة تؤازرها ،وهذه السلطة ليست سوى
اإليديولوجيا.

[[[

وظيفة اإليديولوجيا يف النطاق الجزيئ (النظام الفردي)

خاص عىل املستوى الفردي ،لذا
يل
ٍّ
اإليديولوجيا ذاتُ أدا ٍء عم ٍّ

فتأثريها يف هذا املضامر يحيك عن مستواها الذي بلغته ونطاق
[[[-جون كينيث جالربايت ،رسمايه داري آمريكا (باللغة الفارسية)[الرأساملية األمريكية] ،ترجمه
إىل الفارسية آرسن نظريان ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1974 ،م ،ص .16

[[[ -مح ّمد رضا تاجيك ،فرامدرنيسم و تحليل گفتامن (باللغة الفارسية)[ما بعد الحداثة وتحليل
الخطاب] ،إيران ،طهران ،منشورات مكتب نرش الثقافة اإلسالمية1999 ،م ،ص .14
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نفوذها ،إذ إ ّن تأثريها العميل فرديًّا يناظر تأثريها يف النطاق العا ّم
لكونها تع ّد مرتك ًزا لتوحيد الوجهة الفكرية للفرد والتنسيق بني
فكري متناغمٍ لهذا
الفكر والعمل لديه بحيث تساهم يف إيجاد نظامٍ
ٍّ

الفرد يتمكّن يف رحابه من توحيد منط سلوكاته وأفعاله وعالقاته

الفردية كافّةً؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الوحدة حينام تتكاتف مع

تعي طبيعة األفعال وردود األفعال الشخصية وتضفي
اإليديولوجيا ّ

خاصا.
عليها طاب ًعا
ًّ

خصائص اإليديولوجيا
الباحث املسلم سيّد قطب ضمن بيانه
َ

يل عىل صعيد وحدة
اإلسالمية ،أكّد عىل أنّها ذاتُ تأثريٍ عم ٍّ
الصف واالنسجام النفيس والروحي لدى اإلنسان ،واعترب الرؤية
ّ

اإلسالمية العا ّمة من حيث شموليتها وجامعيتها تعزو جميع
الحركات والكائنات يف عامل الوجود إىل إراد ٍة عليا تتّسم بالجامعية
والشمولية ،وعىل ضوء توجيه البرشية نحو مبدأٍ
ٍ
واحد وإراد ٍة واحد ٍة

فهي توجد اتّساقًا وانسجا ًما بني األفكار والقيم واملبادئ والرشائع

حدها مع بعضها؛ ومن البديهي أنّه عىل ضوء الوحدة
والقوانني لتو ّ

واالنسجام الروحيني يتس ّنى لإلنسان انتشال نفسه من الفراغ والعبثية

يف عامل الوجود .ومن جملة ما ذكره يف هذا الصعيد «مبا أنّ اإلنسان
إذا اجتمع مع أقرانه البرش بهذا الشكل من حيث إدراكه وسلوكاته

وأفكاره ومتب ّنياته العقائدية وعمله ونشاطه االقتصادي ،كذلك من
حيث الحياة واملوت والسعي والحركة والسالمة والرزق ،وبالتايل

يغي
يف مجال دنياه وآخرته ...سوف ال يشهد تش ّت ًتا يف أوضاعه وال ّ
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وجهته بني الفينة واألخرى» [[[.وقال أيضً ا« :هذا التمركز النفيس

والحريك (التج ّمع) ،هو امليزة العظيمة لإلسالم والرؤية اإلسالمية
ربر
تفس جميع الحقائق يف رحاب الروح اإلنسانية وت ّ
العا ّمة التي ّ
جميع جوانب نشاطات اإلنسان» [[[ .كذلك قال« :حينام يتمركز

اإلنسان بهذا الشكل سوف ينعم بأفضل أحواله ،ألنّه سيعيش يف

حالة من الوحدة مع الجامعة ّ
تدل عىل الحقيقة والواقع يف ش ّتى
مراحل العامل والحياة»[[[.

يتول
ّ
يل
وضمن تأكيده عىل أ ّن اإلسالم عبار ٌة عن نظامٍ عم ٍّ
إدارة شؤون الحياة عىل الصعيدين املا ّدي والروحي والتنسيق فيام

تتحصل عن طريق
بينهام ،ن ّوه عىل وحدة شخصية اإلنسان والتي
ّ

ج
هذا النظام العميل ،حيث قال« :إذا مل تتحقّق لدينا وحد ُة برنام ٍ
وعقيد ٍة ،مبعنى ّ
أل يكون باطن اإلنسان قامئًا عىل قانونٍ وحيا ٍة،
تصبح قابلياته الحياتية خاضع ًة لقانونٍ آخ َر ...ويف هذه الحالة يكون

قد فقد وحدة شخصيته واب ُتيل بشخصي ٍة (مزدوج ٍة)»[[[.

يتحصالن لدى
إىل جانب هذه الوحدة واالنسجام اللذين
ّ

ُ
ومواقف ذاتُ
اإلنسان ،هناك بطبيعة الحال رغباتٌ وخياراتٌ
وجه ٍة مع َّين ٍة ،ويف هذا السياق بإمكاننا بيان األداء العميل الفردي

لإليديولوجيا عىل ضوء الدور العميل التي تفي به القيم التي وصفها
[[[ -سيّد قطب (1989م) ،املصدر السابق ،ص .231

[[[ -املصدر السابق ،ص .233
[[[ -املصدر السابق ،ص .232
[[[ -املصدر السابق ،ص .47
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املفكّر روكيش بكونها آمر ًة ورادعةً؛ والحقيقة أ ّن تأثري القيم هو ذات

األداء اإليديولوجي العميل عىل الصعيد الفردي.

الدكتور عبد اللطيف مح ّمد خليفة تط ّرق بدوره إىل بيان طبيعة
األداء العميل للقيم ،ص ّنفه إىل ع ّدة أقسامٍ عملي ٍة ،هي تحفيزي ٌة

وتوافقي ٌة ودفاعي ٌة عن النفس وتبلو ًرا للمعرفة أو تح ّققًا لألنا ،ومن

جملة ما ذكره بهذا الخصوص ما ييل« :من الوظائف املبارشة للقيم

اتّساق توجيه األفعال اإلنسانية أو أفعال األفراد يف املواقف التي
يتع ّرضون لها يف حياتهم ،كام أنّ لها وظائف أخرى طويلة األمد

تتمثّل يف التعبري عن حاجات األفراد األساسية؛ ألنّ القيم مك ّونٌ
قوي كام أنّ لها مك ّو ٍ
نات معرفي ٍة ووجداني ٍة وسلوكي ٍة ،فالقيم
دافعي ٌّ
ٌّ

ٍ
الوسيلية ً
يتم تدعيمها من
مثل لها ق ّوة دفع لتحقيق
أهداف مع ّين ٍة ّ
ٍ
غايات أبعدَ .
خالل تحقيق
وتقوم القيم بهذه الوظائف باعتبارها أدوات الستمرار صورة

الفرد عن ذاته وتحسينها ،وهو ما أشار إليه (ماك دوجل) بعاطفة
اعتبار الذات (.)Sentiment of self regard

تبي أنّه من الوظائف األساسية لالتّجاهات :تحقيق التوافق
وقد ّ

تبي أنّ هذه الوظائف
والدفاع عن األنا ،والوظيفة املعرفية ،كام ّ
ٍ
تعبريات أو مظاه َر للقيم املختلفة
الثالثة ال متثّل أكرث من مج ّرد
ٍ
بدرجات متفاوت ٍة ،وبالتايل تساعد مجموعة أو
التي ميتلكها األفراد
جملة القيم التي يتب ّناها الفرد عىل التوافق مع املجتمع والدفاع عن
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األنا ضدّ التهديد واختبار الواقع»[[[.
الباحث خوسيه اورتيجا أي غاسيت ضمن السياق ذاته أكّد

عىل عدم وجود إنسانٍ فار ِغ الذهن من العقيدة ،وأشار إىل أهمية

النظام العقائدي ووظيفته األساسية يف إيجاد شعو ٍر لدى اإلنسان

بتعي الوجهة التي يجب أن يسلك طريقه نحوها والتي تح ّدد مسار
ّ

ومم ذكره يف هذا املضامر ما ييل« :العامل
نشاطاته يف الحياة؛ ّ
ومعتقداتنا إزاءه هام اللذان يغرسان لدينا الشعور بالوجهة التي يجب

أن نتح ّرك وفقها ،ويحدّ دان لنا مسلك هذه الوجهة؛ فهام كالبوصلة

تعي اتّجاه حركتنا ونوعية قراراتنا .اإلنسان املتأزّم هو يف الواقع
التي ّ
مرتوك دون عال ٍَم ،حيث ولج يف بيئ ٍة اجتامعي ٍة زاخر ٍة باالضطرابات
والترشذم وإثر ذلك اب ُتيل بأوضا ٍع مؤسف ٍة ال تعيني لوجهتها...
اإلنسان الذي يشعر باالنفكاك عن املجتمع ال يستبعد أن تبدر منه

ردود أفعال منبثقة من شعور بارد بالشكّ والرتديد واالضطراب أو
اليأس» [[[.وأضاف يف السياق نفسه« :لذا نالحظ أنّ اإلنسان ألجل

أن يتخلّص من الفراغ واالضطراب اللذين اب ُتيل بهام ج ّراء أزمته
جهات واملعتقدات القامئة عىل فك ٍر
اإليديولوجية وتخلّيه عن التو ّ
ٍ
كاف من األوامر
ميتافيزيقي ،ال محيص له من تزويد نفسه مبخزونٍ
ٍّ

والنواهي يك يتس ّنى له اتّخاذ قرا ٍر تجاه نفسه ،فهذا املخزون الفكري
[[[ -عبد اللطيف مح ّمد خليفة ،برريس روان شناختي تحول ارزش ها (باللغة الفارسية)
[سيكولوجيا القيم اإلنسانية] ،ترجمه إىل الفارسية س ّيد حسني س ّيدي ،ص .170 – 169

[[[ -خوسيه اورتيجا أي غاسيت ،انسان وبحران (باللغة الفارسية)[اإلنسان واألزمة] ،ترجمه إىل
الفارسية أحمد تديّن ،ص .106
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يعدّ رضوريًّا بالنسبة إليه وال بدّ له من اإلقرار مبا ميليه عليه»

[[[.

ميكن تلخيص هذا الكالم كام ييل :اإليديولوجيا هي التي

لكل إنسانٍ ويف الحني ذاته تخلّصه من الترشذم
تعي الهوية الفردية ّ
ّ

وجدل ضمن مختلف
ً
النفيس والباطني حينام يواجه تضاربًا
النزعات والخيارات واملواقف؛ وعىل ضوء ذلك فهي متنحه

وتؤصل يف ذاته مع ًنى
مدلول مفهوميًّا بالنسبة إىل الحياة والوجود
ً
ّ

من حيث رؤيته إزاء شخصيته وعامل الوجود بأرسه ضمن سلوكه

كل ذلك ضمن
الخاصة بحيث تصوغ ّ
الشخيص ومختلف أفعاله
ّ
هوي ٍة واضح ِة املعامل.
إذًا ،الهوية الفردية التي يت ّم تحصيلها عىل ضوء الفكر
اإليديولوجي ،تفي بدو ٍر من هذه الناحية يف مجال إيجاد طأمنين ٍة

نفسي ٍة وفكري ٍة لدى اإلنسان بحيث تع ّد س ًّدا مني ًعا يصونه من
االضطراب والتشتّت.
خصائص اإليديولوجيا ووظيفتها
الباحث غي روشيه ضمن بيانه
َ

الخاصة ،أكّد عىل أنّها مرتبط ٌة بالطباع النفسية الكامنة يف ذات
ّ
اإلنسان ،ويف السياق ذاته أشار إىل مدى تأثريها عىل صعيد التقليل
من مستوى االضطراب الباطني الذي يوجد لدى الفرد شعو ًرا بعدم
الطأمنينة من الناحية الروحية ،حيث قال« :كام ذكرنا بالنسبة إىل

الجوانب السيكولوجية اإليديولوجية ،فهي تفي بدور عىل صعيد

تقليص مستوى الحاالت التي تثري االضطراب لدى أعضاء املجتمع
[[[ -خوسيه اورتيجا أي غاسيت ،انسان وبحران (باللغة الفارسية)[اإلنسان واألزمة] ،ترجمه إىل
الفارسية أحمد تديّن ،ص .108
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يئ ومتط ّر ٍ
ف ،كام
والتي تجعلهم ينتهجون مسلكًا باطن ًّيا ذا طابعٍ عدا ٍّ

صفوف
تساهم يف الرتويج للشعور مببدأ (نحن) عن طريق توحيدها
َ
الناس فرادى وجامعات أو توحيد كيان املجتمع الذي يتبلور

مفهوم (نحن) يف رحابه ...امتزاج الخصائص الثنائية االجتامعية
والنفسية مع بعضها يضفي عىل اإليديولوجيا قابلي ًة استثنائي ًة ،ويف

هذا املضامر تتالحم الحاجات والرغبات الكامنة لدى البرش مع
االضطراب والركض وراء املناصب والطموحات ،وج ّراء ذلك تؤثّر

الحاالت النفسية ألعضاء املجتمع ومواقفهم الجامعية عىل بعضها
البعض وتتداخل فيام بينها».

[[[

ربر وترشعن كافّة السلوكات واألفعال
إذًا ،اإليديولوجيا ت ّ

الشخصية ضمن نطاقٍ
فردي ،ومن هذا املنطلق بإمكاننا تسليط
ٍّ
مراحل مح َّدد ٍة بهدف
َ
الضوء عىل مختلف وظائفها العملية ضمن

الخاصة يف شتّى املجاالت ،وهذه الوظائف
بيان تلك األهداف
ّ
كل واحد ٍة منها بشكلٍ
مستقل عن بعضها ،بل عىل ضوء
ٍّ
ال تؤ ّدى ّ
كل مجا ٍل.
تعاملها مع بعضها بحيث تكون مؤث ّر ًة يف ّ

[[[ -غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية)[التحوالت االجتامعية] ،ترجمه إىل الفارسية
منصور وثوقي ،ص .86

* املصادر واملراجع
 ) 1أنتوين أربالسرت ،ظهور وسقوط ليرباليسم غرب (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية عباس مخرب ،إيران ،طهران ،منشورات «مركز» ،الطبعة الثالثة1998 ،م.
 ) 2ح ّنة آرنت (آرندت) ،توتاليتاريسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية محسن

ثاليث ،إيران ،طهران ،منشورات «جاويدان» ،الطبعة الثانية1987 ،م.

 ) 3رميوند آرون ،مراحل اسايس انديشه در جامعه شنايس (باللغة الفارسية)،
ترجمه إىل الفارسية باقر برهام ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي» ،الطبعة
الثانية1993 ،م.
 ) 4داريوش آشوري ،تعريف فرهنگ (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات
«آگاه"2001 ،م.
 ) 5داريوش آشوري ،ما و مدرنيته (باللغة الفارسية).
 ) 6بيري ألستون ،دين و چشم انداز هاي نو (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
غالم حسني توكيل ،إيران ،قم ،منشورات املكتب اإلعالمي اإلسالمي يف الحوزة
العلمية يف مدينة قم1997 ،م.
 ) 7سيد مرتىض آويني ،فردايي دیگر (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات
«برگ»1994 ،م.
 ) 8سيد مرتىض آويني ،آغازي بر يك پايان (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،
منشورات «ساقي» ،الطبعة الثانية2002 ،م.
 ) 9ريتا أتكينسون وآخرون ،زمينه روانشنايس  -الجزء الثاين (باللغة الفارسية)،
ترجمه إىل الفارسية رضا زماين ،إيران ،طهران ،منشورات «رشد»1991 ،م.
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 ) 10توماس سربيغنز ،فهم نظريه هاي سيايس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية فرهنك رجايئ ،إيران ،طهران ،منشورات «أگاه" ،الطبعة الثانية1998 ،م.
 ) 11أوسفالد أرنولد شبينغلر ،فلسفه ي سياسيت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية هدايت الله فروهر ،إيران ،طهران ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،
1990م.
 ) 12ليو شرتاوس ،حقوق طبيعي و تاريخ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
باقر برهام ،إيران ،طهران ،منشورات «آگاه» ،الطبعة الثانية1996 ،م.
 ) 13مريتشا إلياده ،فرهنگ و دين (باللغة الفارسية) ،ترجمته إىل الفارسية لجنة من
املرتجمني تحت إرشاف بهاء الدين خ ّرمشاهي ،إيران ،طهران ،منشورات «طرح نو»،
1995م.

( ) 14بارنز) و (بيكر) ،تاريخ انديشه اجتامعي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية جواد يوسفيان وعيل أصغر مجيدي ،إيران ،طهران ،منشورات «أمري كبري»،
الطبعة الثالثة1996 ،م.
 ) 15كولني براون ،فلسفه و اميان مسيحي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
طاووس ميكائيليان ،إيران ،طهران ،منشورات العلم والثقافة ،الطبعة الثالثة2005 ،م.
 ) 16بيرت بريجر ،افول سكوالريزم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أفشار
أمريي ،إيران ،طهران ،منشورات «پگاه»2001 ،م.
 ) 17إدوارد بريمان ،كنرتل فرهنگ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حميد
إليايس ،إيران ،طهران ،منشورات «ين»1994 ،م.
 ) 18مارشال بريمان ،تجربه ي مدرنيته (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات
«نو» ،الطبعة الثالثة.

المصادر والمراجع

 ) 19جون باشالر ،ايدئولوژي چیست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عيل
أسدي ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1991 ،م.
 ) 20جمشيد بهنام ،ايرانيان و انديشه ي تجدد (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،
منشورات «فروزان»1996 ،م.
 ) 21رميوند بودون ،ايدئولوژي در منشأ معتقدات (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية إيرج عيل آبادي ،إيران ،طهران ،منشورات «شريازه»1999 ،م.
 ) 22عبد الرسول بيات ،فرهنگ واژه ها (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات
مؤسسة الفكر والثقافة الدينية2002 ،م.
ّ
( ) 23مونتي باملر)( ،الري سترين)( ،تشارلز غايل) ،نگرش جديد به علم سياسيت
(باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات وزارة الخارجية ،الطبعة الرابعة1993 ،م.
 ) 24بايكني وآخرون ،دين اينجا و اكنون (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
مجيد مجيدي ،إيران ،طهران ،منشورات «قطره»1998 ،م.
 ) 25نيل بوستامن ،تكنوپويل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية سيّد صادق

طباطبايئ ،إيران ،طهران ،منشورات «اطالعات»1994 ،م.

 ) 26نيل بوستامن ،تكنوپويل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية س ّيد صادق

طباطبايئ ،إيران ،طهران ،منشورات «اطالعات» ،الطبعة الثانية1996 ،م.

 ) 27جون بالميناتز ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله
فوالد وند ،إيران ،طهران ،منشورات العلم والثقافة1994 ،م.
 ) 28كارل بوبر ،فقر تاريخي گري (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أحمد
آرام ،إيران ،طهران ،منشورات «خوارزمي» ،الطبعة الثانية1979 ،م.
 ) 29كارل بوبر ،حدس ها و ابطال ها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أحمد
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آرام ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1984 ،م.
 ) 30كارل بوبر ،جامعه ي باز و دشمنانش  -الجزء الرابع (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية أحمد آرام ،إيران ،طهران ،منشورات «خوارزمي»1990 ،م.
 ) 31جورج بوليتزر ،اصول مقدمايت فلسفه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
جهانغري أفكاري ،إيران ،طهران ،منشورات «أمري كبري»1979 ،م.
 ) 32مح ّمد رضا تاجيك ،فرامدرنيسم و تحليل گفتامن (باللغة الفارسية) ،إيران،

طهران ،منشورات مكتب نرش الثقافة اإلسالمية1999 ،م.

 ) 33ألفني توفلر ،موج سوم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية شهني دوخت
خوارزمي ،إيران ،طهران ،منشورات «فاخته» ،الطبعة الحادية عرشة1995 ،م.
 ) 34جون يب .تومسون ،ايدئولوژي و فرهنگ مدرن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية مسعود أوحدي ،إيران ،طهران ،منشورات «آينده پويان»1999 ،م.
 ) 35بول تيليش ،الهيات فرهنگ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مراد فرهاد
بور وفضل الله باكزاد ،إيران ،طهران ،منشورات «قيام»1997 ،م.
خاص.
 ) 36جهان اسالم (باللغة الفارسية) ،إصدار
ّ
 ) 37السيّد منري الدين الحسيني الهاشمي ،مدرنيته و اخالق (باللغة الفارسية)،

إيران ،قم ،منشورات مكتب الدار الثقافية للعلوم اإلسالمية2000 ،م.

 ) 38الس ّيد منري الدين الحسيني الهاشمي ،درباره مفهوم آزادي ،إيران ،قم،

منشورات مكتب الدار الثقافية للعلوم اإلسالمية.

 ) 39حميد حميد ،علم تحوالت جامعه (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات
«سيمرغ» ،الطبعة الثالثة1975 ،م.
 ) 40عبد اللطيف مح ّمد خليفة ،برريس روان شناختي تحول ارزش ها (باللغة

المصادر والمراجع

الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية سيّد حسني سيّدي ،إيران ،مشهد ،منشورات العتبة
الرضوية املقدّسة1999 ،م.

 ) 41أندرو دوبسون ،فلسفه و انديشه ي سبزها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية محسن ثاليث ،إيران ،طهران ،منشورات «آگاه»1998 ،م.
 ) 42رضا داوري أردكاين ،انقالب اسالمي و وضع كنوين عامل (باللغة الفارسية)،
إيران ،طهران ،منشورات مركز العالمة الطباطبايئ الثقايف1982 ،م.
 ) 43رضا داوري أردكاين ،شمه اي از تاريخ غرب زدگی ما (باللغة الفارسية) ،إيران،
طهران ،منشورات رسوش ،الطبعة الثالثة1984 ،م.
 ) 44رضا داوري أردكاين ،درباره ي غرب (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،
منشورات «هومس»2000 ،م.
 ) 45رضا داوري أردكاين ،اتوپی و عرص تجدد (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،
منشورات «ساقي»2000 ،م (ب).
 ) 46رضا داوري أردكاين ،ما وراء دشوار تجدد (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،
منشورات «ساقي»2004 ،م.
 ) 47رضا داوري أردكاين ،خرد  -فرهنگ  -آزادي ،إيران ،طهران ،منشورات
«ساقي» ،الطبعة الثالثة2010 ،م.
 ) 48مايكل روش ،جامعه و سياست (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
منوتشهر صبوري ،إيران ،طهران ،منشورات «سمت»1998 ،م.
 ) 49عيل رضائيان ،تجزيه و تحليل و طراحي سيستم (باللغة الفارسية) ،إيران،
طهران ،منشورات «سمت» ،الطبعة الخامسة2001 ،م.
 ) 50غي روشيه ،تغيريات اجتامعي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منصور
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وثوقي ،إيران ،طهران ،منشورات «ين» ،الطبعة الثامنة1998 ،م.
 ) 51جورج رايتزر ،نظريه ي جامعه شنايس در دوران معارص (باللغة الفارسية)،
ترجمه إىل الفارسية محسن ثاليث ،إيران ،طهران ،منشورات «علمي»1995 ،م.
 ) 52شهريار زرشناس ،جامعه ي باز  -آخرين اتوپی متدن غرب (باللغة الفارسية)،
إيران ،طهران ،منشورات «حوزه هرني»1992 ،م.
 ) 53عبد الكريم رسوش ،تفرج صنع (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات
«رصاط»1994 ،م.
 ) 54عبد الكريم رسوش ،مدارا و مديريت (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،
مؤسسة الرصاط الثقافية1997 ،م.
منشورات ّ
 ) 55س ّيد قطب ،آينده در قلمرو اسالم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية الس ّيد

عيل الخامنئي ،إيران ،طهران ،منشورات مكتب نرش الثقافة اإلسالمية1966 ،م.

 ) 56سيّد قطب ،ویژگی هاي ايدئولوژي اسالمي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل

الفارسية مح ّمد خامنئي ،إيران ،طهران ،منشورات «كيهان»1980 ،م.

 ) 57آدم تشاف ،جهان به كجا مي رود (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
فريدون نوايئ ،إيران ،طهران ،منشورات "أگاه»1990 ،م.
 ) 58عيل رضا شجاعي زند ،عريف شدن در تجربه ي مسيحي و اسالمي (باللغة
الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات «باز شنايس اسالم و ايران»2002 ،م.
 ) 59عيل رضا شجاعي زند ،دين  -جامعه  -عريف شدن (باللغة الفارسية) ،إيران،
طهران ،منشورات «مركز»2001 ،م.
 ) 60جي .أم .شافريتز و ستيفن جي .واط ،نظريه كالسيك سازمان (باللغة
مؤسسة
الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد مهدي نادري قمي ،إيران ،قم ،منشورات ّ

المصادر والمراجع

اإلمام الخميني للتعليم والبحث العلمي1998 ،م.
 ) 61إرنست فردريك شوماخر ،اقتصاد با ابعاد انساين (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية عيل رامني ،إيران ،طهران ،منشورات «رسوش» ،الطبعة الثالثة1993 ،م.
 ) 62الس ّيد مح ّمد باقر الصدر ،اقتصادنا (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية

مح ّمد كاظم موسوي ،إيران ،طهران1969 ،م.

 ) 63السيّد مح ّمد باقر الصدر ،سيستم هاي اقتصادي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل

الفارسية غالم رضا مصباحي ،إيران ،قم ،منشورات «نارص».

 ) 64نورمان فاركلوف ،تحليل انتقادي گفتامن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية شعبان عيل بهرام بور وآخرون ،إيران ،طهران ،منشورات مركز دراسات وبحوث
وسائل اإلعالم2000 ،م.
 ) 65إريك فروم ،گريز آزادي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد
وند ،إيران ،طهران ،منشورات «مرواريد»1987 ،م.
 ) 66جوليان فروند ،نظريه هاي علوم انساين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
عيل مح ّمد كاردان.
 ) 67إرنست كاسرير ،فلسفه ي روشنگري (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية يد
الله موقن ،إيران ،طهران ،منشورات «نيلوفر»1991 ،م.
 ) 68إرنست كاسرير ،اسطوره دولت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية يد الله
موقن ،إيران ،طهران ،منشورات «هرمس»1998 ،م.
 ) 69مجيد كاشاين ،غرب در جغرافياي انديشه (باللغة الفارسية).
 ) 70كارل كايوتسيك ،بنياد هاي مسيحيت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
عباس ميالين ،إيران ،طهران ،منشورات «سهامي»1979 ،م.
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 ) 71حسني كجوئيان ،پايان ايدئولوژي (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات
«كيهان»1997 ،م.
 ) 72موريس كورنفورت ،نظريه ي شناخت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
فرهاد نعامين ومنوتشهر سناجيان ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي» ،الطبعة
الثالثة1979 ،م.
 ) 73أنتوين كوينتني ،فلسفه سيايس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مرتىض
أسعدي ،إيران ،طهران ،منشورات «آور»1995 ،م.
 ) 74دان كيوبيت ،درياي اميان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حسن كام
شاد ،إيران ،طهران ،منشورات «طرح نو»1997 ،م.
 ) 75خوسيه اورتيجا أي جاسيت ،انسان و بحران (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية أحمد تديّن ،إيران ،طهران ،منشورات العلم والثقافة1997 ،م.
 ) 76جون كينيث جالربايت ،رسمايه داري آمريكا (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية آرسن نظريان ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي»1974 ،م.
 ) 77مجموع ٌة من املؤلّفني ،نقدي بر جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية حشمت الله كامراين ،إيران ،طهران ،منشورات «شبگیر»1974 ،م.
 ) 78جورج غورفيتش ،مطالعايت درباره طبقات اجتامعي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية باقر برهام ،إيران ،طهران ،منشورات «كتاب هاي جيبي» ،الطبعة الثالثة1979 ،م.
 ) 79ألفني غولدنر ،بحران جامعه شنايس غرب (باللغة الفارسية) ،ترجمته إىل
الفارسية فريدة ممتاز ،إيران ،طهران ،منشورات «رشكت سهامي» ،الطبعة الثانية1994 ،م.
 ) 80أنتوين غيدنز ،جامعه شنايس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر
صبوري ،إيران ،طهران ،منشورات «ين» ،الطبعة الثالثة1997 ،م.

المصادر والمراجع

 ) 81أنتوين غيدنز ،تجدد و تشخص (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية نارص
موفقيان ،إيران ،طهران ،منشورات «ين»1999 ،م.
 ) 82نورمان إل .غيسلر ،فلسفه ي دين  -الجزء األ ّول (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل

الفارسية آية اللهي ،إيران ،طهران ،منشورات «حكمت»1996 ،م.

 ) 83سريج التوش ،غريب سازي جهان (باللغة الفارسية) ،غريب سازي جهان
(باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أمري رضايئ ،إيران ،طهران ،منشورات «قصيده»،
2000م.
 ) 84جوزيف الجوجي ،سيستم هاي اقتصادي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية شجاع الدين ضيائيان ،إيران ،طهران ،منشورات «انقالب اسالمي»1989 ،م.
 ) 85جوستاف لوبون ،روانشنايس توده ها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
كيومرث خواجوي ها ،إيران ،طهران ،منشورات «روشنگران»1990 ،م.
 ) 86هرن لوكاس ،تاريخ متدن  -الجزء الثاين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
عبد الحسني آذرنك ،إيران ،طهران ،منشورات «كيهان» ،الطعبة الرابعة1997 ،م.
 ) 87برنارد لويس ،زبان سيايس اسالم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية غالم
رضا بهروز لك ،إيران ،قم ،منشورات الحوزة العلمية يف قم1999 ،م.
 ) 88هربرت ماركوزيه وكارل بوبر ،انقالب و اصالح (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية هوشنك وزيري ،إيران ،طهران ،منشورات «خوارزمي» ،الطبعة الثالثة1982 ،م.
 ) 89كارل مانهايم ،ايدئولوژي و اتوپیا (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
فريربز مجيدي ،إيران ،طهران ،منشورات «سمت»2001 ،م.
 ) 90مقالة تحت عنوان «اسالم و مدرنيته» ،نرشت يف مجلة «پگاه» ،العدد ،4
أيلول -ستمرب 2000 /م.
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 ) 91عبد اللطيف مح ّمد خليفة ،برريس روان شناختي تحول ارزش ها (باللغة

الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية س ّيد حسني س ّيدي ،إيران ،مشهد ،منشورات العتبة
الرضوية املقدّسة1999 ،م.

 ) 92مجيد مح ّمدي ،رس بر آستان قديس  -دل در گرو عريف (باللغة الفارسية)،

إيران ،طهران ،منشورات «قطره»1998 ،م.

 ) 93مح ّمد مدد بور ،خود آگاهي تاريخي (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،

منشورات مكتب الف ّن للدراسات الدينية1993 ،م.

 ) 94مح ّمد مدد بور ،درآمدي به تكنولوژي اطالعات (باللغة الفارسية) ،إيران،

طهران ،منشورات «تربيت»1996 ،م.

 ) 95مح ّمد مدد بور ،مباين انديشه اجتامعي غرب (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،

منشورات «تربيت» ،الطبعة الثانية1996 ،م.

 ) 96سيّد جعفر مرعيش ،توسعه اجتامعي (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،

مؤسسة اإلدارة الصناعية1997 ،م.
منشورات ّ

مؤسسة اإلدارة
 ) 97س ّيد جعفر مرعيش ،نظام فكري ،إيران ،طهران ،منشورات ّ

الصناعية1998 ،م.

 ) 98نارص مكارم الشريازي ،خطوط كيل اقتصاد اسالمي (باللغة الفارسية) ،إيران،
قم ،منشورات «هدف»1996 ،م.
 ) 99دنيس مكويل ،نظريه ارتباطات جمعي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
برويز إجاليل ،إيران ،طهران ،منشورات مكتب الدراسات والتنمية اإلعالمية2006 ،م.
 ) 100ديفيد يس .ماكليالند ،ايدئولوژي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،إيران ،طهران ،منشورات آشيان2001 ،م.

المصادر والمراجع

 ) 101يان ماكنزي وآخرون ،مقدمه اي بر ايدئولوژي هاي سيايس (باللغة الفارسية)،
ترجمه إىل الفارسية م .قائد ،إيران ،طهران ،منشورات «مركز»1996 ،م.
 ) 102حميد موالنا ،ظهور و سقوط مدرن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،
منشورات «كتاب صبح»2001 ،م.
 ) 103لويس ميليان وهيلزي هول ،تاريخ و فلسفه ي علم (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية عبد الحسني آذرنك ،إيران ،طهران ،منشورات «رسوش» ،الطبعة الثانية،
1980م.
 ) 104موىس نجفي ،انديشه ي ديني و سكوالريزم در حوزه ي معرفت سيايس و
غرب شنايس (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات مركز بحوث العلوم اإلنسانية
والدراسات الثقافية1996 ،م.
 ) 105أحمد نراقي ،رساله ي دين شناخت (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران،
منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي  -منشورات «طرح نور»1999 ،م.
 ) 106يورغن هابرماس ،بحران مرشوعيت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
جهانغري معيني ،إيران ،طهران ،منشورات «گام نو»2001 ،م.
 ) 107يوغن هابرماس ،چیستي سكوالريسم (باللغة الفارسية) ،مجلة «بازتاب
انديشه» ،العدد .26
 ) 108أي .يك .هانت ،تكامل نهادها و ايدئولوژي هاي اقتصادي  -مالكيت و
رسالت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية سهراب بهداد ،إيران ،طهران ،منشورات
«رشكت سهامي»1979 ،م.
 ) 109هيلزي هال ولويس وليام ،تاريخ و فلسفه علم (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية عبد الحسني آذرنك ،إيران ،طهران ،منشورات «رسوش» ،الطبعة الثانية،
1990م.
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 ) 110مالكومل هاملتون ،جامعه شنايس دين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
مؤسسة «تبيان»1998 ،م.
محسن ثاليث ،إيران ،طهران ،منشورات ّ
 ) 111وليام هوردن ،راهنامي الهيات پروتستان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية طاطروس ميكائيليان ،إيران ،طهران ،منشورات العلم والثقافة1989 ،م.
 ) 112روبرت هوالب ويورغن هابرماس ،نقد در حوزه عمومي (باللغة الفارسية)،
ترجمه إىل الفارسية حسني بشرييه ،إيران ،طهران ،منشورات «ين»1996 ،م.
 ) 113ستيوارت هيوز ،هجرت انديشه ي اجتامعي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية عزت الله فوالد وند ،إيران ،طهران ،منشورات «طرح نو»1997 ،م.
 ) 114وايتهيد ،رسگذشت انديشه ها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية برويز
داريوش ،إيران ،طهران ،منشورات «ابن سينا»  /فرانكلني1960 ،م.
 ) 115ماكس فيرب ،اخالق پروتستان و رسمايه داري (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية عبد املعبود انصاري ،إيران ،طهران ،منشورات «سمت» ،الطبعة الثانية،
1995م.
 ) 116فولفغانغ ليونارد ،چرخش هاي يك ايدئولوژي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية هوشنك وزيري ،إيران ،طهران ،منشورات «نو» ،الطبعة الثانية1984 ،م.
 ) 117إرنست يونغر ،عبور از خط (باللغة الفارسية) ،ترجمته إىل الفارسية ماريا
نارص ،إيران ،طهران ،منشورات «ساقي»2007 ،م.

