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  مقدمه

هنگام سه نقد مارکسيسم هم» نقد«ی آغاز به کار سايت »بيانيه« ی گانهدر سومين بند از بندهای هفت
  است: دانسته شده

  نقد ايدئولوژی  -بتوارگی  نقد    -نقد اقتصاد سياسی  

، چه با اتکا ی  اين سنت فکریهجستهای براز سوی چهره دراز رغم تکرارش طی سالياناين مدعی، علی
ی  فکری، همواره ، و چه ديگرانی شناخته شده در اين نحله»اش بودهکنندهمارکس نخستين بيان«بر اين که 

  اند:گواهی زير آشناهای نيازمند تبيين است. پرسش

 است، ايدئولوژی نباشد؟» ايسم«حاوی يک ای که ی  فکریشود نحلهچطور می -

دم » فی علمیطربی«نظرگاهی نداشت و متوهمانه از ی  انسانی همعشود در تحليل جاچطور می -
ً رددگعرضه می» علم«زد؟ و اصال مگر بخش اعظم آنچه امروز تحت پوشش   ، خود ماهيتا

 ؟»)علم اقتصاد«ای نمونه ايدئولوژيک نيست (بر

ست که من خودم مارکسيست اگر چيزی قطعی باشد، اين«آيا اين خود مارکس نبود که اعالم کرد  -
(همراه » ايدئولوژی«اش به يک پس آيا اين به معنای آن نيست که او از بدل شدن انديشه»(!) نيستم

 ابا داشت؟») ايسم«شدن نامش با پسوند 

 نيست؟» علِم (راستين) تاريخ«همان ويد گکه آلتوسر می چنانآيا مارکسيسم آن -

 نيست؟» علم انقالب«گويند ها میچنان که بسياری از مارکسيستآيا مارکسيسم آن -

ست داریعلم انقالب عليه سرمايه«گويند ها میچنان که بسياری از مارکسيستآيا مارکسيسم آن -
 ؟»نقِد خويش بودن، است، به معنای همواره در حال چراکه خودش انقالبی

 داللت بر چه دارند؟» سوسياليسم علمی«يا » کمونيسم«اگر مارکسيسم علم است، پس اصطالحاِت  -

ست يا بالعکس؟ به اين معنی که مگر »نقد اقتصاد سياسی«ی آيا مارکسيسم زير مجموعه -
نقد «ادی سنِت انتقشمول ی های فکری ديگری (جز مارکسيسم) هم نيستند که در دايرهگرايش

 (برای مثال کارل پوالنی)؟نجند گمی» اقتصاد سياسی

، اين ترکيب داللت بر کدام »مارکسيسِم علمی مارکس«در صورت پذيرش ترکيبی تحت عنوان  -
های هايی از هر يک از اين دورهالی يا پيری؟ يا شايد هم بخشسآثار مارکس دارد؟ جوانی، ميان

  و ...)؟» سه جلد سرمايه«و » ايدئولوژی آلمانی«، »بخش اول مانيفست«(مثال  سنی فعاليت فکری
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زننده هم وقتی پای خوِد مارکس به عنوان مهمترين دامن، آننيست آسانیها کار چندان پاسخ به اين پرسش
ر يک که از هدر نسبت باهم کجاست و اين» ايدئولوژی«و » علم«که مرز دانستن اين .ها وسط باشدبه آن

» تغيير دهندگی«و » تعبير کنندگی«موقعيت  ی يم، به نوعی تعيين کنندهای در ذهن داراز اين دو چه تلقی
ما به عنوان » معنای بوِد اجتماعی«ی اش مشخص کنندهترين شکلوضع موجوِد ماست که در بنيانی

من چرا و «تر پرسش وجودِی انسانی محاط شده در زمان و مکانی مشخص است. به عبارت صريح
  ست. »ايدئولوژی«در گرِو باز کردن  کالِف پيچ در پيچ » چگونه هستم؟

 ی داعيهشود به اين قرار است: چطور میاول  ی به اين معنا در عين تعجب اما پرسش بنيادين در وهله
») موضع داشتن«ی أمان خود را ايدئولوژيک (به معنداشت و تو »)طرف بودنبی«(به معنی  علمی بودن
  هم دانست؟

ايدئولوژيک «که آيا گرفت و نيز اين» طرف بودنبی«را بايد مساوی با » علمی بودن«که آيا بررسيدن اين
ن فراروِی ای ست که بايد در جرياهای منطقیاست، حرکت» موضع داشتن«هم همان » بودن

)Aufhebung.مفهومی تبيين، به تعيين و تکليف با آن پرداخت ( 

های انسانی، اين گرايش را تقويت ی کنشوضع موجود با تثبيت خود در مقام شرط ضروری و نتيجه
امکان «ی يک وضعيت تاريخی درک نشود، تا به اين اعتبار هر شکلی از کند که تا جای ممکن به مثابهمی

هوم قابل توضيح نظر برسد. تقويت گرايش مذکور تنها به ميانجی يک مفش منتفی به»دگرگونی بنيادين
که  کوشيم تا سازوکاری رااست. به عبارتی ما با دست گذاشتن بر اين مفهوم، می» ايدئولوژی«است و آن 

  های انسانی است، توضيح دهيم.تداوم بخش وضعيت از خالل کنش

ی ی رايج و جا افتاده دربارهر خواهد گذشت، در واکنش به کليشهبخش اعظم صورت بندی ای که از نظ
است. استدالل » بايدها و نبايدها«يا » ی  باورها و عقايدی  مجموعهايدئولوژی به مثابه«يدئولوژی، يعنی ا

ای، کوچکترين ارتباطی با مفهوم ايدئولوژی ندارد و استفاده ی از آن يا خواهم کرد که چنين درک سطحی
حتی ». هاماننبرد گفت« صرفاً  ورزی بهاست يا تقليل سياست» شکلی از علممنتفی دانستن هر «به قصد 

 ها تماماً رود، برداشتسخن می» ايدئولوژی همچون آگاهی کاذب«مشهور ی آنجا که متأثر از گزاره
به » تزريق آگاهی طبقاتی«ی به تالش براالجرم در مقام خروجی سياسی که ست  ایگرايیاستوار بر ذهن

ای با اين راستا که ، و نه مبارزهشوداجتماعی منجر میکردن حقيقت نهفته در دل مناسبات بازگو یميانج
نسبت به آن، چيزی » تعهدی عملی«بدون داشتن ست که پرده برگرفتن از روی حقيقت، تنها شرط الزمی

نيست مگر جزئی از ساز و کار تثبيت وضع موجود؛ برای مثال حالتی که در آن آگاه از چند و چون 
 ی تازه در آستانه» ايدئولوژی«! با فهم عمق معنای ورزيمگری مبادرت میبه استثمار دي» منطق استثمار«

رسانی از ساز و کارهای های خونشريان عمالکه چطور بايد  مواجهه با اين چالش واقع خواهيم شد
های توان پای کليشهی خويش را قطع کنيم. باز هم می»ورزانهزندگی عمل«به ی  وضع موجود هکنندتثبيت

اين پروبلماتيک راهه کشاندن در به بی را گونه»ارشميدسی ی نقطه«مآب يا »دستان پاکيزه« کاربردپر 
  کردن به ميان کشيد:
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شوند توليد می» منطق استثمار«ها مبتنی بر ای که در کارخانهآيا بايد از فردا از پوشيدن البسه -
 دارانه نباشد؟آلوده به مناسبات سرمايهمان هایخودداری کنيم تا دست

دارانه توليد شده است چشم نقِل عمومی که با منطقی سرمايهی حمل و آيا بايد از استفاده از سامانه -
 ؟مان استفاده کنيمبپوشيم و برای طی طريق به هر جايی تنها از پاهای

اسبات آلوده به منداری و مبری کردن خود از هر شکلی از آيا برای مبارزه با سرمايه«در يک کالم 
  »؟بايست رفته و در غاری ساکن شويمدارانه بودن، میسرمايه

  چيستی

تر از ابداع اين واژه توسط دسموند دوتراسی دارد؛ تاريخی ی مفهوم ايدئولوژی تاريخی طوالنیبندصورت
در گفتار «بيکن، » ی ذهنیِ هابت«ی های سقراط با سوفسطائيان، ايدهه شايد بتوان تبارش را به مناظرهک

نجا نه مجال آن الک و ...  برگرداند. در اي» ميزان و مقياس دانِش «دکارت، » روش هدايت درست عقلِ 
کوشم با آيد، لذا در اين بخش میا پرداخته شود و نه به کار ما میهبندیی اين صورتاست که به مجموعه

که – )1383( »قد ايدئولوژین«از اين مفهوم در کتاب » کمال خسروی«برانگيز اتکا به پردازش تحسين
  ابعاد مختلف آن را توضيح دهم. -اخيرا بار ديگر بازچاپ شده است

» ايدئولوژی«به عوض مفهوم صلب » گفتمان«امروز در علوم اجتماعی معمول است که از مفهوم پويای 
کمابيش همان  ا نيزکنند و داليل اين امر رمفاهيم استفاده میبرای توصيف و تبيين مسائل درگير با اين 

که چه بخواهيم، چه نخواهيم نخست اين« گيرند:ای که فوکو اعالم کرد، در نظر میموارد سه گانه
ايدئولوژی به باور دومين دشواری اين است که  ايدئولوژی در تقابل واقعی با چيزی چون حقيقت است...

 ً  ايدئولوژی نسبت به آن چيزی که قرارکه]، سوم [اين گردد به چيزی شبيه به يک سوژه.برمی من اساسا
ی دوم قرار ته باشد، در مرتبهی اقتصادی يا مادی را برای آن داشکنندهاست نقش زيرساخت يا تعيين

  ).44: 1388(ميلز،  ».گيردمی

گيرد، امروز بدل به گذرگاهی شده های مختلفی را دربر میها و نظريهکه خود شاخه» تحليل گفتمان«سنت 
توان سراغ گرفت که از آن عبور نکند. با های علوم انسانی را میکمتر دانشجو و پژوهشگر حوزهت که اس

ای که از به بعد از مفهوم پردازی را گفتمان به عوض» ايدئولوژی«از  استفادهترجيح  علتجود اين و
  کنم.، موکول میدست خواهم داديدئولوژی به ا

های ناپلئون را به و دشنام» ايدئولوژی«ی ش را درباره»المعارفياران دايرة «اگر اظهارات دوتراسی و 
ی نوشته» ايدئولوژی آلمانی«بحث با ها بگذريم، اين متاريخ اين واژه بدانيم و از آنها، پيشايدئولوگ

تشخص  »سهمی در نقد اقتصاد سياسی«ی مارکس به مقدمهشود و با مشترک مارکس و انگلس آغاز می
ی مارکسيسم، و محوری است مشاجره دئولوژی بحثی است در حوزهتوان ادعا کرد که ايمی يابد.قطعی می

ها و ها، سابقا مارکسيستاجتماعی/تاريخی، اعم از مارکسيستبرانگيز برای دست اندرکاران علوم 
ادا ا کنون سهمی در اين بحث ها. هر يک از اين سه گروه، به ويژه در آغاز قرن بيستم، تغيرمارکسيست

  ).21: 1383(خسروی،  اندکرده
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ترين ، به اين ترتيب مناسب»ی مارکسيسمايدئولوژی بحثی است در حوزه«که  اگر گفتار فوق را بپذيريم
ی مشهور و مناقشه برانگيِز منتسب به ما، تعيين و تکليف کردن با گزارهپردازی ی شروع مفهومنقطه

  ».ايدئولوژی آگاهی کاذب است« مارکس است:

رادی است کند منوط به ارزيابی منظور و متعريف می» آگاهی کاذب«ئولوژی را ارزيابی ديدگاهی که ايد
است. در » شناخت ناراست«دارد. منظور چنين ديدگاهی از کاذب، » کاذب«ی کار بردن واژهکه از به

کند، يعنی يابی میارز )1(يک کالم شناخت غلط. اين ديدگاه به ناگزير سرشت ايدئولوژی را نوعی آگاهی
ر دارد، اما خود يا عاملين آن ی موضوعی که بيرون از احکام قراای از احکام ناراست دربارهمجموعه

تصور ناراست از ). اين تعبير از ايدئولوژی، 43(همان:  توانند تحت تأثير احکام ناراست قرار گيرندمی
نيست که تا بين اين گيرد. يعنی لزوما بر آن را يکسان می ی تصويری ناراست از واقعيتارائهواقعيت و 

صويری ميان حماقت و تبهکاری قائل شود. بنا به اين تعبير، دليل اينکه کسی ت» رشتیستمايزی «دو، 
کند، اين است که تصوری ناراست از واقعيت دارد و لزوما به قصد فريب ناراست از واقعيت ارائه می

زند. اگرچه همين تصور ناراست ضامن سلطه و گران دست به چنين کاری نمیبر دي ديگران يا حکومت
 شودشناسانه سنجيده میبا محکی شناختسود اوست. روشن است که در اين تعبير، سرشت ايدئولوژی 

ايدئولوژی  بيان شده است. اگر» ايدئولوژی«ی در دل خود کلمه» ناراستی«ديدگاه ). طبق اين 45(همان: 
هم راست است و هم  )2( تواند حکم ارزشی را دربر داشته باشد، زيرا حکم ارزشیب باشد، نمیآگاهی کاذ

ناراست. به اين ترتيب پر واضح است که دارندگان چنين تعبيری از ايدئولوژی ناگزيرند برای تشخيص 
واکاوی معياِر که به سراغ ). پيش از اين46(همان:  آگاهی کاذب از آگاهی صادق، معياری ارائه کنند

را با » آگاهی ناراست«ی ويم، بهتر است تا نسبت ميان ايدهپيشنهادی ايشان برای تشخيص آگاهی صادق بر
ی هگل بررسی کنيم: در بحث از منطق هگل، توضيح داديم که پديدارهای اجتماعی »جهان وارونه«ی ايده

ی برخوردارند که صرف مشاهده، حتواي(حقيقت و جوهر) و نمود يا به تعبيری ديگر، شکل و م از بنياد
بايد روشی منطقی، ملهم از سه سطحِ ا آشکار سازد. برای اين منظور میها را بر متواند تماميت آننمی

تحليل را به کار بست تا تماميت پديدارها بر ما آشکار گردد. در آغاز اين بخش نيز توضيح داديم که 
گرايش «و » بنياد«ی آن، وضع موجود مانع آشکار شدن دستاويزی است که به ميانج» ايدئولوژی«

شود. به ، می»اريخیلحظه ی ت«سو، و همچنين درنظر گرفته شدنش به مثابه ی يک اش از يک» عمومی
  ی موقتی بگيريم:توانيم دو نتيجهاين ترتيب می

 شوند.سر نموده می ها، ايستاده بردر ايدئولوژی، واقعيت )1

 نماياند.های ايستاده بر سر را میواقعيت ايدئولوژی، )2

  )58همان: 

بندی ايدئولوژی، عبارت است از در اين شکل از صورت» ی هگلجهان وارونه«ی اهميت درک ايده
دارد و نه آن معنايی که » [تضاد] واقعيت يالکتيکیدمنطق «داللت بر  در اينجا » وارونگی«آنکه، معنای 

  ». اصل عدم تناقض«استوار است بر فرض 
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نزد لوکاچ سراغ آن را گرفت،  ی مارکسيستی، بايدور که بيشتر از هر کسی در انديشهبندی مذکصورت
  ) :88- 105(نک همان:  کم با پنج دشواری روبروستدست

ی ژی، به اعتبار آنکه آن را مجموعهلوی شمول ايدئوخارج کردن احکام ارزشی از دايره .1
ارزشی، نوع اول تا کند؛ حال آنکه گفتيم از ميان چهار نوع حکم معرفی می» احکامی ناراست«

ی چيزی نيست که راست ت باشند و نوع چهارم اساسا دربارهتوانند راست يا ناراسسوم اساسا نمی
عارها معنی ندارد. شعارها دئولوژی بدون شدانيم که ايطرح باشد. اما نيک میيا ناراست بودنش م

اند و سپس های موجود بدل شدهگاه به واقعيتی هيچ واقعيت موجودی نيستند، بلکه گاه و بيدرباره
و » سوسياليسم يعنی شوروی«تا » سوسياليسم يعنی رهايی انسان«اند: از تنها چهره عوض کرده

 ».آمريکاآزادی يعنی «تا » زادی يعنی حق انتخابآ«از 

پوپری: يعنی اگر ايدئولوژی دانش به پديدار (نمود) و علم دانش به جوهر » گرايیابطال«ی تله .2
علم، «بود که (بنياد) باشد، پس تنها راه حفظ خط مرز ميان علم و ايدئولوژی عبارت از اين خواهد 

» يی پوپرگراابطال«ی ی هم که طبق قاعدهو از آنجاي! »های درستعبارت است از نظريه
واحد  ی علمی در آنِ پذير باشد، پس هر نظريهای است که ابطالعلمی، نظريهی نظريه

تواند به چالش کشيده شود و اساسا اگر تن به چنين ولوژيک هم هست، چراکه هر لحظه میايدئ
ه سبب رد شدن فرضياتش چالشی ندهد از علم بودن ساقط خواهد شد. برای مثال فيزيک نيوتونی ب

شود. بر اين اساس در خصوص علوم ن، بدل به ايدئولوژی نيوتن میيشتی نسبيت انسط نظريهتو
تب متعدد در آن، به کلی ها و مکابه سبب وجود پارادايم» علم«شوند انسانی بايد گفت که، اساسا پي

 گردد.منتفی می

ظام ما که عبارت است از ن یزمانه های مختلف آگاهی دری اجتماعی موضوعزمينه .3
-است که دو نگرش متفاوت» توهمی واقعيت يافته«داری، خود يک واقعيت وارونه، يا سرمايه

، دو طريق برای »آگاهی کاذبی ايدئولوژی به مثابه«ی مدافع گزاره -چی و نوپوزيتيويستیلوکا
ات مختلف در از موضوع - که قاعدتا برخاسته از تصوری راست است –ی تصويری راست ارائه

 کنند:ای ارائه میی وارونهمينهچنين ز

ی به اعتبار آن تاريخ را به مثابه ای که بتوانکاچی: واقع شدن در موقعيت تاريخیرويکرد لو -
است. به عبارتی » پرولتاريا«هم پيوسته درک کرد. اين موقعيت تاريخی، نامش يک کل به

ت، بلکه يک پايگاه اجتماعی است ای از افراد نيستند، يا اين يا آن کارگر نيسپرولتاريا مجموعه
تواند بساط ايدئولوژی را فا نگريستن از چونان پايگاهی، میکه محصول تاريخ است و صر

 برچيند.

ای همانی؛ به اين معنی که هيچ پديدهی: اتکا بر اصل عدم تناقض يا اينرويکرد نوپوزيتيويست -
 ی متناقض باشد.د دو چهرهتواند واجدر آِن واحد نمی
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ی قتی درک طبقاتی را بر ذات دوگانهامکان تفکيک اهميت علم از کارکردهايش: در واقع و عدم .4
دسته از احکامی قلمداد کنيم که با به دست نحو که علم را هر آنعلم و ايدئولوژی حاکم کنيم، به اين 

کند، الجرم آن فراهم می دادن آگاهی صادق از وضع موجود، زمينه را برای فراروی از
گرايی پوچ منجر خواهد شد که های پارادايميک به اين نتيجههای درون تاريخ علم و تفاوتيیپويا

 روند استدالل فدای سازگارترين يافته با واقعيت شود.

هايی برای و تعيين شاخص» آگاهی«ژی بر محور ی تيپولوژی: تعريف ايدئولوژی و ناايدئولوتله .5
اصطالح روش بری کردن از ايدئولوژی با اتکا به به بندی وآگاهی کاذب و آگاهی صادق، صورت

ای استوار بر چنين انتزاع مفهومیعبارت از اين است که های اين نوع است. آسيب» تيپولوژی«
واقعيت از مفاهيم  »انحراف«ی نشان دادن درجه گرايی محقق، کار تحقيق را به صرفااراده

های برساخته و نيز در دل خود ميل به تحقق تيپ تقليل می دهد، »معيار«به عنوان  شدهبرساخته
 ماند.می )3( ی تخت پروکروستسر بيشتر به حکايت اسطورهولوژی وبِ شده دارد. کارکرد تيپ

ی ايدئولوژ«ی فرض نهفته در گزارهبايد بر پيشهای مذکور، میرسد برای رهايی از دشواریبه نظر می
ای به فرض چنين گزارهری تأمل کرد. پيشقد -بندی شدصورتای که به گونه -»به مثابه آگاهی کاذب

انسان، موجودی است «در تحليل، احتماال عبارت از اين است که » آگاهی«اعتبار تأکيدش بر عنصر 
طور ارکسی از نو طرح کنيم، اينهای مصورت مسئله را با اتکا به گزاره به عبارتی اگر بخواهيم. »آگاه
  شود که:می

  »سازد؟ها را میسازند يا تاريخ است که انسانشان را میا هستند که تاريخهناين انسا«

 محصولِ  ،کدام! تاريخهيچ«ها خواهند گفت که مارکسيست ای، قريب به اتفاقِ در مواجهه با چنين دوگانه
  ی مشهور مارکس را لحاظ کرد:به عبارتی بايد هر دو بخش جمله. »ساختار و آگاهی است ديالکتيکِ 

خواهد، يا در شرايطی که خود شان میگونه که دلسازند ولی نه آناين آدميان هستند که تاريخ خود را می«
ای که ميراث گذشته است و خوِد آنان به طور مستقيم با آن ه باشند؛ بلکه در شرايط داده شدهانتخاب کرد

  ).11: 1387، 5(مارکس، چ »درگيرند

چ آنکه نقش عامل انسانی به هيبی ،ح از اهميت ساختارها در تحليلصحي گويی اما راه به درکیاين مغلق
» ايدئولوژی آلمانی«ی ی با بسط زيبايی که از طرح مسئلهبرد. خسروانگاشته شود و نيز بالعکس، نمی

  نويسد:کند. او میهای پنج گانه فراهم میاریدهد، به خوبی زمينه را برای گذار از دشومی

شود، در قوقی، سياسی يا اخالقی ناميده میآلمانی بحث بر سر اين است که آنچه قوانين حدر ايدئولوژی «
ی توليد زندگی روابط اجتماعی خود بر مبنای شيوهواقع مفاهيمی برای بيان روابط اجتماعی هستند؛ و 

نقد و نفی  دگی،ی نوع زنژی در مقام خودآگاهی تعيين کنندهشوند؛ تا اينجا، اگرچه ايدئولومادی تعيين می
ی سيستمی از مفاهيم شناخته آگاهی باشد. زيرا هنوز به منزله تواند از جنسشده است، اما هنوز می

 تواند از شرايط طبيعی محيط خود آگاهی يابد، يعنی از آن تصوری داشتهشود. همان طور که انسان میمی
باشد که در قالب  تماعی خود نيز تصوری داشتهتواند از روابط اجشود، میباشد که در قالب مفاهيم بيان می



8 
 

تواند از روابط اجتماعی خود نيز تصوری داشته باشد که در قالب مفاهيم حقوقی، شود، میمفاهيم بيان می
از چيزی هستند و بنا به تعريف صورت، اين مفاهيم تصوری فی و... بيان شوند. در اينسياسی، فلس

)، خردگرا گرا (لوکاچند. تا اين حد، مبانی درک تاريخیحساب آيی آگاهی بهتوانند از مقولهمی
دانند کاذب (به معنی شناخت ناراست) می هايی که ايدئولوژی را آگاهیی درک(نوپوزيتيويستی) و همه

هستند که  یی توليد معينی اجتماعی در درون شيوهشود؛ و اگر اضافه کنيم که اين ساختارهاتأمين می
کند نيز وژی را خودآگاهِی دروغين تلقی میکنند، مبنای درکی که ايدئولی افراد را تعيين میاهی و ارادهآگ

  فراهم شده است.

... روابط اجتماعی توليد تعريف کنيم و سی، اخالقی واز سوی ديگر، وقتی ايدئولوژی را بيان حقوقی، سيا
روابط اجتماعی توليد جستجو کنيم، اين  ها، بلکه در تاريختاريخ اين اشکال را نه در خود آنبدين طريق 

آيد که ايدئولوژی را همچون همزاد جاويدان زندگی اجتماعی انسان تلقی کنيم و راه به امکان نيز پديد می
شود، سرآغاز درک کامال برداشته می» ايدئولوژی آلمانی«ای که در همين اييم. گام بعدیدرک جديدی بگش

ين ترتيب که اگرچه مفاهيم ايدئولوژيک، بيان روابط اجتماعی توليد هستند، متفاوتی از ايدئولوژی است. بد
بخشند و از آن زمان به ، بلکه به خود واقعيت و ماديت میمانندره در قالب مفهومِی خود باقی نمیاما هموا

 مقام يک موضوع (يک بعد، ديگر نه به عنوان سيستم مفهومی (يعنی دريافت سوژه از چيزی)، بلکه در
ی بافتی از ای از ايدئولوژی به منزلهمهمی است که ما را به تعبير تازهکنند. اين گام، پل ابژه) عمل می

  ).120-121(همان:  »رساندها میط اجتماعی و مفصلی در خود پراتيکخود رواب

دست «، »نقد فلسفه حق هگل«، مارکس در »ايدئولوژی آلمانی«تر از اين دقيقا همان خطی است که پيش
رسيد. به اوج خود » ی فويرباختزهايی درباره«گرفته بود و در پی» 1844های اقتصادی و فلسفی تهنوش

ی دهد که برای ادامه، کليدی به دست می»ی فويرباختزهايی درباره«ی مارکس در تز دوم از مجموعه
  بحث ما بسيار راهگشاست:

ی تئوری نيست، انی خوانايی دارد [يا نه]، مسئله] انساين پرسش که، آيا حقيقت عينی با انديشه [ورزی«
بلکه پرسشی است پراتيکی. در پراتيک است که انسان بايد حقيقت را، و به عبارت ديگر، واقعيت و قدرت 

يت اش را ثابت کند. مشاجره بر سر واقعيت يا عدم واقعورزی]بودن انديشهانی بودن [يا ناسوتیرا، اين جه
 ».تنها يک پرسش اسکوالستيک ناب است -ای که از پراتيک منفک شدهانديشه [ورزی] -انديشه [ورزی]

  )29: 1369(مارکس، 

» پراکسيس«بل قبولی از ، شرح قا»ديالکتيک انضمامی بودن«کارل کوسيک در اثر عالی خود با عنوان 
  نويسد:می دهد. اوبه دست می

ه است، انسان و طبيعت و از نظر تاريخی زايندپراکسيس يک قلمروی هستی انسانی است... وحدت فعال «
وحدت ماده و روح، سوژه و  -کند و از لحاظ عملی مؤسس اين وحدت استيعنی خود را پيوسته نو می

شود: جودی را نيز شامل میابژه، توليد و توليد شوندگی است... پراکسيس گذشته از لخت کار، يک لخت و
های انسان را در مصالح دهد و مضموندهد که طبيعت را تغيير میخود را در فعاليت انسان نشان می هم

ی انسانی در دقايق وجودی هم چون ن به ذهنيت در هيأت دادن به سوژهکند، و هم با شکل داددرج می
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کند، بلکه به منفعل برآمد نمی» جربه کردنت«ترس، بيزاری، شادی، خنده، اميد و جز آن به صورت 
يابی آزادی انسان... پراکسيس هم عينيته برای تصديق شدن، يعنی فرآيند تحقق عنوان بخشی از مبارز

  ).204-208: 1386(کوسيک،  ».پذيری آزادی انسانی استنسان و چيرگی بر طبيعت و هم تحققا

ايدئولوژی به مثابه يک «توانيم از که به اعتبار آن می ای استبرای ما ميانجی» پراکسيس«ترتيب  به اين
ايط واقعی زندگی انسان به ای است که از شراذ چنين رويکردی به سبب درک مادی. اتخ)4( ببُريم» مفهوم

  دهيم:دست می

روابط اجتماعی که در آن  انسان در برخورد با شرايط واقعی زندگی خويش (طبيعت، اميال، آرزوها، و
ز اين تصورات، س انتزاع اآورد و سپس بر اسادست مید) از اين شرايط تصوری بهکنزيست می

ها و اميال اين ی بازیاند و سپس خود را بازيچه واقعیسازد که برای او کامالموجوداتی خيالی می
است که اند، بدين معنی گوييم اين موجودات واقعیمی یزد. توجه داشته باشيم که وقتساموجودات خيالی می

بايست بر اساس انتزاعی از د. اين موجودات خيالی میکننا میان نقش ايفبه طور واقعی در زندگی انس
» رفاه«، »توسعه«تصور ساخته شده باشد، و آن تصورات بايد تصوری از چيزی باشند. مثال تصوری از 

ی حيات خود، توليد کنند و باهم ها بايد برای ادامهن رساله است. به همين سياق انسانکه موضوع اصلی اي
توان از آن تصوری داشت و سپس با انتزاع از ين ارتباط چيزی است واقعی. پس میارتباط داشته باشند. ا

اه آن قانون را عامل تعيين آن تصور (يعنی با کد گذاری کردن آن) آن را به صورت قانون درآورد و آنگ
يشان اين است که ا» گذارانسرمايه«). مثال تصور ما از 124: 1383(خسروی،  قرار داد های رابطهکننده

نرخ سود «، »منيت سرمايها«هايی اعم از ور هستند، لذا الزم است تا زمينهعامالن ثروتمندی يک کش
های بيشتر در کشور شوند. به اين ترتيب گذاریکنيم، تا ايشان تشويق به سرمايه ... را فراهمو» مناسب

گذاران هستند]، وقتی به عمل عامالن ثروت در يک جامعه، سرمايهاست که احکام ارزشی نوع چهارم [
سته از آورند که ايشان کنش خويش را برخاگانش به همراه میاين توهم را برای کننده يا کنندهآيند، درمی

، مبنايی است »ايدئولوژی به مثابه نظامی مفهومی«کنند. پس دست شستن از شان ارزيابی می»خودآگاهی«
  لکه خودش را چيزی بدانيم که تصورساز است.برای آنکه آن را تصوری از چيزی ندانيم، ب

  توان دو خروجی داشت:می اينجاپس تا 

وابسته و پيوسته به ابژه  ،ايدئولوژی از جنس نهادها و روابط اجتماعی است، يعنی چون شيرازه -1
 است.

کاذب است که خود را گذارد؛ يعنی به اين دليل ايش میايدئولوژی خود را در قالب آگاهی به نم -2
 نماياند.آگاهی میچون 

  )137(همان: 

ی زيبا، چگونگی فعليِت حادث ايدئولوژی در رفتار افراد و جاگير شدن قطعهماکس هورکهايمر، در يک 
  دهد:ن در مناسبات اجتماعی را نشان میآ



10 
 

گونه آگاهی نظری روشنی از فعاليت عملی خود عال، فعاليتی عملی دارد، اما هيچهای فآدم ميان توده«
اهی نظری سازد. در واقع، آگبه جايی است که آن را ديگرگون میندارد که با اين همه مستلزم فهم جهان تا 

توان گفت که او دارای دو آگاهی ا فعاليت او باشد. حتی تقريبا میتواند در مخالفت باو از ديدگاه تاريخی می
ست و در واقعيت امر او را با ک آگاهی متضاد) است: يکی که در فعاليت او مستتر انظری (يا دارای ي

سازد؛ و يکی که به ظاهر آشکار جهان واقعی يگانه می ساختن عملیِ  ی ياران کارگرش در ديگرگونهمه
در: ( ».يا کالمی است که او از گذشته به ارث برده و به نحو غيرانتقادی آن را جذب کرده است

  ).252-253: 1384کالينيکوس، 

او با  کوشد با يک گام به پيش، سازوکار انعکاس کذب ايدئولوژی را در ذهن فرد توضيح دهد:آلتوسر می
رای عمل به عنوان عللی که فرد ب» هاانگيزه«علل واقعی اقدام فرد با  به عنوان» هاسبب«تمايز ميان 
روابط خيالی افراد با شرايط ايدئولوژی بازنمايی «که انگارد، معتقد است ها را واقعی میخويش، آن

تواند در موتور تحول يک ايدئولوژی نمی«که افزايد ) و نيز می57: 1387(آلتوسر،  »شان استهستی
(خسروی:  »خودش باشد، بلکه در خارج آن، در آن چيزی است که زمينه و مبنای آن ايدئولوژی است

، به اين »واند در خودش باشدتموتور تحول يک ايدئولوژی نمی« ه). از نظر آلتوسر، علت اينک140
- وشد تا از خود واقعيت همهککه میخود ندارد، چه اين آنِ  ای ازگردد که ايدئولوژی تاريخ ويژهبرمی

ی داری را نظام مبادلهاری و ساری است. مثال اگر سرمايهها، جای بسازد که در تمامی زمانتاريخی
های بسيار دور که ن نتيجه را هم بگيريم که از زمانتوانيم ايبگيريم، خيلی راحت می اليی درنظرکا

ً کردند، سرمايهشان را مبادله میایها باهم کاالهانسان خ، در طول تاري داری وجود داشته است و صرفا
بازی و غيره سی اکنون در هيأت بورهای پيچيدهکاال به کاال به شکل یی مبادلهشکل آن از حالت ساده

  درآمده است.

ست؛ درحالی »هابسب«به اين ترتيب از منظر آلتوسر، کار علم، شناختن و آگاهی يافتن به نظام و قوانين 
مين رو هم هست که ها را به عنوان علل واقعی اعمال معرفی کند. از هکوشد نظام انگيزهکه ايدئولوژی می

 »استيضاح فرد توسط ايدئولوژی«ی فرويد، از استعاره» دآگاهير ناخوضم«گيری از مفهوم آلتوسر با بهره
کند. به اين ساز و کار ايدئولوژی استفاده می از گيرد، برای توصيفقرار می »مورد خطاب«که فرد و اين

  بندی آلتوسر وارد آورد، اين باشد که:توان به صورتترين ايراداتی که میرسد جدیترتيب به نظر می

ولوژی به مثابه چفت و ايدئ«با  »ايدئولوژی به مثابه چفت و بست جامعه«به تمايزی ميان   -
امر «ئولوژی، بدل به يک قائل نيست. در نتيجه در نظر او ايد »هايی معينبست پراتيک

 افراد حاضر است.» ناخودآگاه«شود که همواره در می» ضرور

اما با اهميت قائل کند، تلقی می» ضمير ناخودآگاه«مشابه  که آلتوسر ايدئولوژی رادر عين اين -
در را » ضمير ناخودآگاه«به عنوان داليل اصلی عمل، نقش فعال اين » هاسبب«شدن برای 

که به صرف علم به اينگيرد. به اين ترتيب معلوم نيست که تعيين هستی اجتماعی ناديده می
 ، قرار است نفی وضع موجود، چطور اتفاق بيفتد؟»اندها نيستند که عامالن عملاين انگيزه«
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بدانيم، در آن صورت قادر نخواهيم بود تا  »هاتوصيف و تبيين سبب«اگر علم را عبارت از  -
که آلتوسر برای کارکردهای ايدئولوژيک همين علم را تشخيص دهيم. اين ايراد با توجه به اين

 شود.نسبت علم قائل است، تشديد هم می بهزمانی » تقدم«اشکال ايدئولوژيک انديشه و عمل، 

های موجود در را دريافتيم و همچين کاستی »کاذبايدئولوژی به مثابه آگاهی «های تلقی اينک که آسيب
بندی آلتوسری از ايدئولوژی را هم آشکار کرديم، وقت آن است که داللت معنايی مورد نظر صورت

توان ايدئولوژی را به اين نحو تعريف کرد به اين اعتبار میرا بپروريم. » یمفهوم ايدئولوژ«خويش از 
  که:

صورت يک نظام عينی در مفاصل روابط اجتماعی وجود هايی که بهی نشانهعبارت است از مجموعه«
طوری که فرد، کنند، بهی احکام ارزشی تجلی میبه منزله درگير در اين روابط دارند و در ذهن افرادِ 

گيرد. به بيان د و واقعيت مادی آن را ناديده میکنای از نظام ارزشی خود تلقی میعهوايدئولوژی را مجم
های اجتماعی است که خود را در قالب ی از پراتيکای عبارت از انتزاعات ماديت يافتهديگر، ايدئولوژ

  ). 203(همان:  ».کندرد يا گروه به آن روابط متجلی میآگاهی ف

ين کننده، ی چگونگی يک رابطه، بلکه تعيديت يافته است، که نه بيان کنندهاعی ماايدئولوژی از آن رو انتز
توان نتيجه بودن يک اظهارنظر را از اينجا میی آن است. بر اين اساس ايدئولوژيک حافظ و بازتوليد کننده

 گرفته شده باشد)که از چه نوع گفتمانی به عاريت (اعم از اين گرفت که در خدمت روابط سلطه است يا نه
ر قالب احکام ارزشی تواند داشاره کرديم، ايدئولوژی تنها می تر همکه پيش). همچنين چنان151(همان: 

ی کارکرد ا استفاده از اين توضيحات دربارهويژه نوع چهارم) فعليت يابد. اگر خواسته باشيم ب(به
 يابد که راستیِ تيب کارکرد ايدئولوژيک میاين تر ايدئولوژيک علم صحبت کنيم، بايد بگوييم که علم به

 ).160(همان:  ها تلقی شودها، ارزش آنگزاره

  ساختمان

  کند:ی تشکيل شده است و چگونه عمل میاما ببينيم اين انتزاع ماديت يافته از چه اجزاي

  گفتمانی                                                                                                       

  هانظام نشانه                                                                               

  يدئولوژيک                                  غيرگفتمانینظام نهادهای ا                                    

  

  ساختمان ايدئولوژی                                                      نظام نهادهای پيکريافته

                                       

  ادهای ايدئولوژيکنظام باورهای افراد مخاطِب نظام نه                                    
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و در نظام  هانظام نشانهدر هر ايدئولوژی جزء عينی آن است، زيرا در  نظام نهادهای ايدئولوژيک
ها، مقررات، شعارها، را قانونهر ايدئولوژی  های گفتمانینظام نشانهشود. نهادهای پيکريافته معرفی می

قالب کتاب، روزنامه و وسايل ارتباطی ديگر سازند که در ... میا، شعر و سخنرانی وهسرودها، قصه
، ناظر بر ). به لحاظ محتوايی اين نظام گفتمانی212(همان:  کنند...) خود را بيان می، تلويزيون،(راديو

های گفتمانی زاس معتقد است که اين نظام نشانهی احکام ارزشی است. پوالنيک آرمان و دربرگيرنده
حقوقی، زيباشناختی، مذهبی، اقتصادی و  -های اخالقی، سياسینطقههای مختلفی است: مرای منطقهدا

مسلط را  ی توليد مسلط، يکی از مناطق هم نقشمناطق با يکديگر، به تناسب شيوه فلسفی. در ترکيب اين
، در ايدئولوژی فئودالی، »ی فلسفیمنطقه«داری، در ايدئولوژی برده زند کهدارد. پوالنزاس مثال می

). 227(همان:  مسلط است» سياسی -ی حقوقیمنطقه«داری، و در ايدئولوژی سرمايه» ذهبیی ممنطقه«
نها، ای متکی است که بر اساس آگانهی سهفتمانی بر اصول موضوعههمچنين به لحاظ شکلی، اين نظام گ

  گيرد:ديگر خود را نتيجه می احکامِ 

 چه چيز وجود دارد/ وجود ندارد -

 چه چيز خوب است/ بد است -

 چه چيزی ممکن است/ محال است -

ها، ها، تصويرها، پيکرهها، آرمها، عالمتيدئولوژی نيز مرکب از طرحا های غيرگفتمانینظام نشانه
  ). 212(همان:  ... موسيقی هاستها وها، رقصبناهای يادبود، توتم

ها وجود دارند، و انجمن جد، معبد، خانقاه، احزابصورت کليسا، مسيا به ی ايدئولوژینهادهای پيکريافته
های های ورزشی، شبکهصورت باشگاهکنند و يا بهايدئولوژيک کار می عنوان يک نهادکه آشکارا به

...)، دانشگاه و مراکز علمی، و اطالعاتی و های انتشاراتیاديو، تلويزيون، مطبوعات، سازمانارتباطی (ر
  (همان). يدئولوژيک ندارندآموزشی و پژوهشی که به خودی خود سرشت و کارکرد ا

، جزء ذهنی آن است. يعنی تصوری که در ذهن افراد از طريق نظام باورهای افراد مخاطب ايدئولوژی
، يا به شوندشود. اين تصورات وقتی بيان میمینظام نهادهای ايدئولوژيک، از روابط اجتماعی ايجاد 

ی کنند و در نتيجه بازتوليدکنندهرا بازتوليد می هادهای پيکريافتهآيند و يا نها درمیصورت نظام نشانه
  (همان). هاستعينی هستند که ايدئولوژی بيان آنروابط اجتماعی م

  ی اين اجزا با يکديگر چيست؟اما رابطه

ر برابر افراد ی عناصر عينی دها را به منزلهکنند و آنها را توليد مینشانه دهای پيکريافته دائما نظامنها
کنند ها را بازتوليد میها، آنانهدهند. افراد مخاطب با بيان (گفتاری، کرداری) اين نشخود قرار میمخاطب 

 ). به اين213(همان:  کنندی ايدئولوژی را تضمين میهستی و فعليت نهادهای پيکريافته و از اين طريق،
ف را در کارکرد ايدئولوژيک توان تفاوت کارايی عناصر مختلای نمیترتيب، بدون نظام نهادهای نشانه
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های طبقات پيشين را توان وجود عناصری از ايدئولوژییشان به خوبی فهميد؛ بدون نهادهای پيکريافته نم
دريافت که چطور يک توان و بدون نظام باورهای مخاطبان نمیدر ايدئولوژی حاکم توضيح داد؛ 

 ند خود و روابط مبتنی بر سلطه را بازتوليد نمايدتوام ازکارافتادن نظام نهادهايش، میرغايدئولوژی علی
  ).232(همان: 

ها تنها در ، تمايز قائل شد. هستی ايدئولوژیهاها و فعليت يافتن آنين معنی بايد بين هستی ايدئولوژیبه ا
وجود نخواهد آمد و ای که مخاطبی نداشته باشد بهها ممکن است. ايدئولوژیباور افراد مخاطب آن

ها در هستی ايدئولوژیوژی موجودی که مخاطبانش از دست بروند، ديرزمانی نخواهد پائيد. پس ايدئول
ها تنها زمانی ممکن است که باور مخاطبان (يعنی جزء خاطبان است. اما فعليت ايدئولوژیگرو باور م

  ).216(همان:  ذهنی آن) بيان شود

  که:آن اين ک خروجی بسيار مهم گرفت وتوان يتا به اينجای کار می

ها ذهنيت سازد و نه ايدئولوژی، ذهنيت افراد را. ايدئولوژی تننه ذهنيت افراد ايدئولوژی را می
تواند از طريق علم، هنر، فلسفه، اخالق و ايدئولوژی شکل سازد. ذهنيت افراد میايدئولوژيک افراد را می

وشد تا ذهنيت افراد را با بيان کايدئولوژی میهای خود را دارند. گيرد و هر يک از اينها وسايل و ابزار
  ).234(همان:  ايدئولوژيک علم، هنر، فلسفه و اخالق بسازد

، چيزی بيش از جمع جبری افراد با »جامعه«همچون مفهوم » ايدئولوژی«همچنين گفتنی است که مفهوم 
  د:کنن که پل ريکور به درستی اشاره میباور ايدئولوژيک است. در واقع آنچنا

(به  »کندايدئولوژی ظهور می یی اجتماعی و گروه است که پديدهدر گذار از سطح کنش به سطح رابطه«
  ).217نقل از همان: 

  کارکردها

  توان پنج کارکرد ذکر کرد:برای ايدئولوژی می

 حفظ و بازتوليد روابط اجتماعی مبتنی بر سلطه .1

 حفظ و بازتوليد مشروعيت نهادهای ايدئولوژيک .2

 بازتوليد هويت مخاطبان حفظ و .3

 حفظ همبستگی اجتماعی .4

 .ای برای توجيه عمل و نتايج آنی عمل و وسيلهزهقرار گرفتن در مقام انگي .5

  )249همان: (
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در ميان اين پنج تا، مهمترين کارکرد ايدئولوژی حفظ و بازتوليد روابط مبتنی بر سلطه است و اين کارکرد 
را به دقت کند. در واقع اگر ساختمان ايدئولوژی نيز عمل میفقرات ديگر کارکردها  به عنوان ستون

ی دائما بازتوليد مبتنی بر سلطه شرط الزم و نتيجه شويم که، روابط اجتماعیواکاوی کنيم، متوجه می
ی دائما در حال جهيتشرط الزم و نشود که اين . پس به اين ترتيب بر ما روشن میی ايدئولوژی استشده

رنگ کوشد با کمساختمان جامعه؛ اما ايدئولوژی میلق به ساختمان ايدئولوژی است و نه بازتوليد، متع
داری  اند. برای مثال ايدئولوژی سرمايهکردن حضور محسوس خويش، دقيقا عکس اين موضوع را بنماي

تاريخ عه در طول ی جامدهندهی خويش، بلکه سازماندهندهبه عنوان نه سازمان» اصل نظام بازار«از 
ی که به ا»سه نوع پنهان کاری«کند. پوالنزاس اين مهمترين عمل ايدئولوژی را در قالب حيات بشر ياد می

  دارد:دهد، بيان میآن نسبت می

 پنهان کردن مناسبات حقيقی -

 پنهان کردن بخش غالب ايدئولوژی -

 .هان کردن خود به عنوان ايدئولوژیپن -

  )256(همان: 

  گفتمان؟چرا ايدئولوژی و نه 

از اين  ی ما عبارترح کرديم، پاسخ دهيم. پاسخ اوليهتوان به پرسشی که آغاز اين بخش مطاکنون بهتر می
هوم به سبب درک ناقص و غلطی که از مف» تحليل گفتمان«پردازان خواهد بود که غالب نظريه

کنند، به دنبال جانشينی گشتند تا به زعم خودشان گرفتار اين توهم ارائه کرده و می» ايدئولوژی«
مارکسيستی نشوند که اظهارنظر از موضعی ايدئولوژيک (مارکسيسم) را به حساب حرف علمی بگذارند 

  برانند. اين پاسخ اما نيازمند استدالل بيشتری است. » ايدئولوژی«و تمامی مخالفين خويش را با چوب 

فهمند و از همين رو ر معنای سنت مارکسيسم ارتدوکس میيلز، ايدئولوژی را صرفا دهم فوکو و هم م
آورند. اما همانطور که توضيح داديم، اگر ای وارد میم به چنين درک و تلقیايرادات درستی را ه

گروه به رد يا های اجتماعی، که خود را در قالب آگاهی فراتيکای از پانتزاعات ماديت يافتهايدئولوژی را 
کند، درنظر بگيريم، آنگاه با موانعی که فوکو و ميلز برشمردند مواجه نخواهيم شد. آن روابط متجلی می

گردد، بلکه کشد برنمیهايی که پيش میگزاره بودن ايدئولوژی به ناراست بودن» کذب«توضيح داديم که 
  نيست. » نظام مفهومی«اساسا يک نماياند، در حالی که می» آگاهی«ناشی از آن است که خود را چون 

 یبديع و كيركگور یقرائت» یپارادوكس كرت«از مقاالت درخشان خود تحت عنوان  یوالتر بنيامين در يك
سان دارد. (فاعليت) ان یسوژگ یبرا یمهم یسياس یهاكند كه داللتیارائه م ینديس كرتاز پارادوكس اپيم

، مسئله اينجاست كه او »گويندیها دروغ میهمه كرت«ويد: گیه اين شكل كه مدارد ب یااپيمنديس جمله
توانيم او را هم يك دروغگو بدانيم اما مشكل یخودش م یاست پس با استناد به جمله یك كرتخودش ي

خواهيم خود او را هم محكوم یآمده مكه از دهان يك دروغگو بيرون  یااينجاست كه ما با استناد به جمله
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 یدروغگو به كس«اين گزاره كه نخواهيم داشت. بنيامين با طرح » دور باطل«از  یگريزرو كنيم؛ از اين
دهد كه بايد از یبه ما هشدار م »گيردیفاصله م یكند از راستیرا باز مگويند كه هر بار دهانش ینم
   .از وضعيت فاصله گرفت» درون«

ن را نوعی از آگاهی قلمداد کنيم و حامالن دهد که خواسته باشيم آدست نمیژی تصوری از چيزی بهايدئولو
ايد در اين نوع از آگاهی را نسبت به فريب نهفته در آن، ناآگاه به حساب آوريم. رد ايدئولوژی را ب

عملی داشتن.  التزامِ  ،آفريند، پی گرفت. به اين معنی ايدئولوژيک بودن يعنیای که برای عمل میانگيزه
، متذکر شديم که »بسته شدن باب مقاومت«و » های منفعِل ناآگاهسوژهخلق «همچينن در خصوص اتهام 

سازد و نه ايدئولوژی، ذهنيت افراد را. ايدئولوژی تنها ذهنيت نه ذهنيت افراد ايدئولوژی را می«
تواند از طريق علم، هنر، فلسفه، اخالق و ايدئولوژی شکل سازد. ذهنيت افراد میفراد را میايدئولوژيک ا

تواند در کنار ذهنيت ايدئولوژيک، پس فرد می »ها وسايل و ابزارهای خود را دارند.هر يک از اين گيرد و
گشايد. که در درون او، باب مقاومت را میذهنيتی غيرايدئولوژيک هم داشته باشد، و اين شکافی است 

دسی خارج از ی ارشمينقطه«ی اين مدعا که ، درباره»نسبت علم و ايدئولوژی« جلوتر در بحث از
نيز با ارجاع به باسکار، » سوژه و ابژه«، صحبت خواهم کرد. در ارتباط با بحث »ايدئولوژی وجود ندارد

ساز بودن ی نسبت تاريخی مشهور مارکس دربارهچنين گزارهروش منطقی مارکس در تحليل سرمايه و هم
ی مارکس ما با که در انديشه از اين صحبت کرديم بشر با مشروط شدنش توسط همان تاريخ، بالواقع

ی »سوژه و ابژه«ی شاهکار ای که بر مقالهدر مقدمهانر کيم. برايان اُ يروروب» ی ابژکتيوسوبژکتيويته«
  کند:می بندیزيبايی صورتا از نگاه آدورنو بهر» سوبژکتيويته«رنو نوشته است، چنين برداشتی ازآدو

هاست. واقعيت سوژه، در شدن با ابژهی فرآينِد درگيرنتيجهوصی، بلکه ه نه دستاوردی خصسوبژکتيويت«
پذير است که سوژه خودش نوع خاصی رو امکانهای اجتماعی، فقط از آنمقام موجودی درگير در فرآيند

ها تعريف کرد. بايد در تقابل با سوژهاز ابژه است. الويت ابژه از آن حيث ديالکتيکی است که ابژه را نيز ن
چيزی هستند که به عنوان ابژه  جزء ذاتی و اساسی آن -يعنی معناها -اهرا سوبژکتيو آنهای ظکيفيت

  ).489: 1389(آدورنو،  »م.شناسيمی

های ذاتی عينت (سوژه و ابژه) را داشتن هر دو سويهاش، اهميت نگهخود آدورنو در فراز پايانی مقاله
  کند:تبيين میچنين 

ی ابژه فرومی ی علمی عملی و غيربازتابی دربارهگاه فرضيهبپذيريم، آن ابژه را اگر اولويت ديالکتيکیِ «
داند که پس از زدودن کامل تعينات سوژه برجای کرده مینشستی يا رسوبتعينی ته علمی که ابژه را -ريزد

های بود. عينيت، با حذف يکی از سويه ای حذف کردنی بر ابژه نخواهددهئگاه سوژه ديگر زاماند. آنمی
  ).498(همان:  ».شودشود: تحريف میاش، خالص نمیذاتی

گويد ست که میهی آن خواست فوکو از ايدئولوژی اتفاقا تأمين کنندهبندی مارکسی به اين ترتيب صورت
  ).47: 1388ميلز،  در:( »ای را که [گويا] همه چيز از اوست کنار بگذاريمبايد سوژه«

  تمايز علم از ايدئولوژی
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م، سپس به طور خاص دست دهيز علم از ايدئولوژی به برای تم ايیهکوشم شاخصدر اين قسمت ابتدا می
الب اين قسمت صحبت خواهم کرد. الزم به ذکر است که بخش اعظم مط» علم اجتماعی«ی و ويژه درباره

  است.» نقد ايدئولوژی«بسيار دقيق کمال خسروی در کتاب بندی تحليلی و نيز استوار بر صورت

ها خط مرزی را ميان آن توان برشمرد کهرای علم در قياس با ايدئولوژی میکم چهار صفت مميزه بدست
  کند:ترسيم می

 ای است درون جامعهکه ايدئولوژی رابطهجامعه، حال آنی طبيعت و علم، شناختی است درباره .1
(همان:  ). به بيان ديگر گفتمان علمی مرکب از احکام تصوری است301: 1383(خسروی، 

309.( 

ع ). به بيان ديگر موضو302(همان:  توان آموخت، حال آنکه ايدئولوژی را بايد پذيرفتعلم را می .2
 ).309(همان:  برکنار است ،کندعلم از تأثير حکمی که بيانش می

يگر ). به بيان د305(همان:  ی ابژهمتعلقه ژی يککه ايدئولوی سوژه است، حال آنعلم، متعلقه .3
 ).309(همان:  هايش قرار داردعلم بيرون از موضوع و پراتيک

که ايدئولوژی سلطه نيستند، حال آنبر شده در آن مبتنی ، حاوی مفاهيم است و روابط معرفیعلم .4
 .ی مبتنی بر سلطه در آن معرفی شده استمفهوم نيست و رابطه

ن موضوع ی موضوعی که آها دربارهای است از گزارهو چه اجتماعی) مجموعه (چه طبيعی در واقع علم
گويند. اما ايدئولوژی، ی علمی میگزارهو به آن شود، وجود دارداش بيان میمستقل از حکمی که درباره

فراد جامعه ی اتصور همهفعليت يافتن همان حکمی است که ايدئولوژی در آن هستی دارد. برای مثال اگر 
هر حال اين رابطه مستقل از احکامی تصور راست يا ناراستی باشد، بهی آب و حرارت ی رابطههدربار
جامعه، مستقل  توان گفت که شکل و آئين و قوانين ازدواج در يککنند، وجود دارد. اما نمیانش میکه بي

هايی ی پراتيکموعهنين ازدواج در مجی افراد جامعه از آن دارند، وجود دارد. قوای که همه»تصور«از 
تغيير » ی موضوعتصورات درباره«ند و هر آينه اين کنند، هستی و فعليت دارکه به اين قوانين عمل می

  ).298(همان:  کند، در واقع خود موضوع تغيير کرده است

گويی علم «شناسانه که ی شناختديگر در توضيحی در خصوص اين شبههاما اينجا الزم است تا به نحوی 
عبارت است از  ی علمی، بدهيم. گزاره»دهندآن تشکيل میی موضوع های درست دربارهفقط گزاره را

تواند ناراست ده می شود. اين نسبت داده شده میای ميان اجزای موضوع يک علم دانسبتی که به رابطه
ی ايدئولوژی نيست (آنچنان که خانهدش به تاريکی علم و تبعيز دايرهاين به معنی اخراج شدنش اباشد، اما 

ای، در واقع سم تبعيدها را گرفت). چنين گزارهتوان سراغ اين قگرايی پوپر به وفور مینطق ابطالدر م
ست (در حالی که ی فرد را با آن قطع نکرده اچيزی ارائه کرده است، اما رابطه تصور غلطی از

ی هپيشرفت علمی عبارت از آن است که پاردايم يک علم يا نظري کند). ديالکتيکايدئولوژی قطع می
متيازات و انحرافات قلمروی ها، اکوشند تا نابسندگیا شده است، میهجديدی در آن که جايگزين قبلی

قد کنند. نقد يا حتی رد يک های ديگر و نيز نظريه های پيشين را توصيف، تبيين و ندهندگی پارادايمتوضيح



17 
 

شود، چراکه اهميت و ی علم به کناری گذاشته نيست که بايد از دايرهی علمی مطلقا به اين معنی نظريه
ی جديد بدون ارجاع به آن ممکن نيست دريافته شود. اين شکل از مواجهه با مناقشات علمی، جايگاه نظريه

  .»علم چيزی نيست مگر تاريخش«گواهی است بر اين مدعا که 

به سبب موضوعش، همچنان مناقشه بر سر علم يا ايدئولوژی » علم اجتماعی«با اين وجود در خصوص 
گفتمان «گويد ای که میی جاافتادهد به افسانهگرداست. تمامی ابهام اين مسئله برمیبودن آن پابرج

ن به اي. »ايدئولوژيک مرکب از احکام ارزشی است، حال آنکه گفتمان علمی عاری از چنين احکامی
توان برای علم اجتماعی عينيت مستقل از سوژه و مستقل از پژوهشگر الف علوم ديگر، نمیاعتبار، برخ

های اجتماعی ، پديدههای فردی يا طبقاتی خودتنها با اتکای به منافع و گرايش فراهم کرد. هر پژوهشگری
دهد، روشنگر هيچ واقعيتی نيست و رائه میرو تصويری که از موضوعش انکند و از ايرا قضاوت می

های با اين چالش، حکايت فراز و نشيب هايش است. دست به گريبان شدنو گرايشصرفا بيانگر منافع 
رانيم، بلکه يخی را از نظر بگذتاريخ فلسفه است از ارسطو تا مارکس. اما ما اينجا بنا نداريم تا چنين تار

ی علم ، سرشت ويژه»ايدئولوژی«با » ماعیعلم اجت«تشاش های اغدادن زمينهکوشيم تا با نشانمی
رسد، نظر میاجتماعی را که موجد تمايزش از ايدئولوژی است، تبيين کنيم. به بحث اصلی بازگرديم: به 

ايدئولوژيک بودن آن نيز خيزد که به مجرد پذيرفتن جانبداری يک علم، بالفاصله اشکال از اينجا برمی
آيد. به همين دليل، به شمار میجانبدار بودن، خود به خود به معنی ايدئولوژيک بودن شود. يعنی نتيجه می

را درنگ جانبدار بودنش ز دامن علوم اجتماعی بزدايند، بیخواهند ايدئولوژيک بودن را اها که میآن
بودنش را نتيجه  له ايدئولوژيکخواهند جانبدار بودنش را اثبات کنند، بالفاصها که میکنند، و آنانکار می

جانبدار بودن با ايدئولوژيک بودن يکی «ی ما عبارت است از نشان دادن اينکه گيرند. پس مسئلهمی
  ).316(همان:  »نيست

ی هکوشد و وظيفه دارد که دربارداد؟ علم اجتماعی در مقام علم میها پاسخ اما چطور بايد به اين چالش
هد کوشد تا نشان دی انسانی است، در نتيجه میاجتماعی جامعهری کند. موضوع علم موضوعش روشنگ

شوند، علت تغيير و ها بر چه اساسی تنظيم میی انسانی چگونه است، روابط انسانهابندی پراتيکمفصل
است. حال اگر فرض کنيم که  ها به معنی روشنگریی اين... همهگی اجتماعی چيست وتحوالت در زند

ای است مبتنی بر روابط سلطه، و اين فرض در شرايط کنونی اجتماعی، جامعهی موضوع علم جامعه
بر سلطه ی موضوعش، روابط مبتنی علم اجتماعی با روشنگری درباره ،یتاريخ انسان، فرضی است واقع

ه علم اجتماعی با روشنگری توان گفت کدهد. تا اينجا میآن را توضيح میای هکند و مکانيزمرا فاش می
). 320(همان:  گيردگان قرار میسلطه گران و در جانب تحتروابط مبتنی بر سلطه، عليه سلطه یرهدربا

پود بندی شده است. يعنی تار و ها مفصلبط سلطه است، مسلما با ايدئولوژیای که مبتنی بر رواجامعه
شود هم وصل میايدئولوژی حاکم بهی ها و اساسا به وسيلهای با ايدئولوژیروابط اجتماعی در چنين جامعه

تواند استواری خود را حفظ کند. تعيين چنين جايگاهی برای ايدئولوژی، ادعا يا کار علم و به همين دليل می
  ). 321(همان:  پذيردد، چنين جايگاهی را برای خود نمیاجتماعی است و ايدئولوژی خو

گذارانه باشد، لذا علم اجتماعی، قسمی تواند ارزشمی ن اتهام که چون انتخاب موضوع،اينک بپردازيم به اي
تواند داری، میی سرمايهی جامعهمثال کار مارکس درباره ،اين اتهامايدئولوژی است. برای مواجهه با 
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های پليدی هستند که نداران انساکند که سرمايهاو کارش را با اين فرض شروع نمی راهگشا باشد.
کنند و لذا بايد عليه ايشان انقالب کرد. او با اتکا به نام کارگران را استثمار میيی به نواموجودات بی

کند. در توصيف و تبيين می» تئوری ارزش«د ی استثمار را به مدصلوب و روش منطقی، قانون نانوشتها
که ز آن، فارغ ا»تشکيل سرمايه ناشی از اضافه ارزش توليد شده از سوی کارگر است«واقع اين گزاره که 

ست که واقعيتی در ی علمی اک گزارهداری را سرنگون کنيم، يآن نتيجه بگيريم که بايد سرمايه از
ای صرف روابط اجتماعی در چنين جامعهی کند که با مشاهدهصيف و تبيين میداری را توی سرمايهجامعه

  قابل استنتاج نيست.

ماند که در آن هرکس جتماعی، آش شعله قلمکاری را میا ی علومکه مجموعهخر اما بپردازيم به ايندست آ
خالف او وجود دارد، خيلی طور است و اگر نظری مطور يا آناز نگاهش اين» جامعه«مدعی است که 

» حقيقت«باری اينجا در واقع بحث بر سر ! »اين صرفا نظر شماست«توان چنين پاسخ داد که راحت می
 ين بود که بايد به توصيف و تبيينموضع فوکو در اين باره عبارت از ادر علوم اجتماعی است. ديديم که 

ها را و باقی گفتمانکند تمان خود را حامل حقيقت معرفی میساز و کاری پرداخت که از خالل آن يک گف
ی ای و با توسل به ايدهبندی) به تأسی از چنين صورت1985( راند. الکالئو و موفهبه حاشيه می

همواره  تواند به طور کامل مستقر شود و هر گفتماناند که هيچ گفتمانی نمیی، بر آنگرامش» هژمونی«
آنها  کنند. به اين ترتيبای ديگر تعريف میکه واقعيت را به گونه هايی استدر کشمکش با ساير گفتمان
است. لذا نبرد ی يک هستی عينی معنادار، همواره تکميل نشده و ناتمام معتقدند که جامعه به منزله

هاست. به اين ترتيب اساسا ی اصلی هر شکلی از اجتماع انسانها به منظور کسب هژمونی، مسئلهنگفتما
ديگر نيازی نيست تا اثبات کنيم چه چيزی علمی است و چه چيزی علمی نيست. کافی است تا ديگرانی را 

نی انجام دهيم. بزرگترين و ب هژموبه هر طريق با گفتمان خويش همراه کنيم و تالش خود را برای کس
دد، گربه موضعی که از آن سخن ابراز می ای اين است که حقيقتبندیترين مشکل چنين صورتبديهی

  شود:گرفتار آن می» يخ و آگاهی طبقاتیتار«شود. اين دقيقا اشتباهی است که لوکاچ نيز در فروکاسته می

فرآيند بيگانگی در آخرين  ی او برای رفع اين بيگانگی است.مبارزهی انسان، تاريخ بيگانگی و تاريخ زندگ
ای که واجد باالترين شکل بيگانگی حلهشود، مرداری منتهی میی سرمايهترين شکل خود به جامعهو کامل

امعه بر اساس سياسی ج - انسان و در نتيجه آخرين تضاد است. در تمام مراحل تاريخ، سازمان اجتماعی
مواره طبقات تحت ستم به ای بر طبقات ديگر شکل گرفته است و حکم تاريخ را هه يا طبقهحکومت گرو

. تا پيش از اندشيدهها هر کدام به ديالکتيک سلبيت که نيروی درونی تاريخ است، فعليت بخآناند. پيش برده
زيرا  ،داشته استبندی تاريخی، اساسا امکان درک کليت وجود نعنوان آخرين شکلداری بهتولد سرمايه

تاريخ زندگی بشر را از زمان انداز پيشی چشمی آن همهرازی دست نيافته که بتوان از قلههنوز تاريخ به ف
است که امکان درک  داری همچون يک کليتگيری سرمايهديد. تنها پس از شکلتولد تا لحظات مرگ 

سياسِی  -تحت ستم در آخرين سازمان اجتماعیی از آنجا که پرولتاريا آخرين طبقهآيد. و کليت فراهم می
يخ را در چشم توان تارتاريخی پرولتاريا می - موقعيت عينیمبتنی بر تناقض طبقاتی است، لذا تنها از فراز 

  ). 47-51(نک همان:  اش ديدانداز کلی
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داری، هبه ميانجی کارشان در نظام سرمايبندی در مواجهه با اين مثال که چطور کارگران اين صورت
ورد خطاب و اسير منطق استثمار خويش را تداوم می بخشند؟ تنها پاسخش عبارت از اين است که ايشان م

های آگاه به ايشان آگاهی طبقاتی داده شود تا منطق است از طريق کمونيستاند، کافی گفتمان بورژوايی
درصدد » نقد اقتصاد سياسی«از چرخيدن بازدارند. به اين ترتيب کاری که مارکس به مدد را سرمايه 

» های اخالقیيلترذ«ی ارهشود، چراکه کافی است تا با چند گزاره دربانجامش بود بيهوده تلقی می
يم چرا تاريخ تا داران، قائله را ختم به خير کنيم. به اين ترتيب ما هر چندبار که بپرسو سرمايهداری سرمايه

های مدافع گفتمانچون «به اينجای کار، چنين تداوم يافته؟ ايشان همان پاسخ را تکرار خواهند کرد: 
چيز معنادار چنان همه شود، در اين رويکرد، آنکه مشاهده میچنان. »ا کسب نکردندکشان، هژمونی رستم

های ی کنشردن به پيامدهای ناخواستهکی فکرگردد که جايی برای انسان میاست و بر مدار اراده
ماند. باقی نمی -چون ناخواسته است -نيستشان معنادار ی گفتمانیهای مختلف انسانی که در منظومهگروه

لذا چون همه چيز سوبژکتيو است و اثری از ابژکتيويته نيست، جايی هم برای علم نخواهد بود. اينجا ديگر 
  دهد.ق رتوريک میيک جای خود را به منطمنطق تئور

ی زمينه» فهم علم اجتماعی«در کتاب ؟ راجر تريگ »حقيقت در علوم اجتماعی«اما چه کنيم با معضل 
  نويسد:کند. او میهای موجود فراهم مییگرايرفت از نسبیمناسبی برای برون

ی . همههای مختلف وجود نداردط به اين فرض ساده است که واقعيتهای ديگر منون جامعهفهميد«
 »هايی متفاوت معامله کنندمکن است تالش کنند با آن به شيوهاند، ولی مها با يک واقعيت مواجهجامعه

  ).122: 1386، 2(تريگ، چ

  تواند راهگشا باشد:گرايی میبرای درک بهتر صحبت تريگ، مثال معروف ويتگنشتاين در نقد نسبی

با زبانی کامال غريب شده است. در چه صورت  فرض کنيد که جهانگردی وارد سرزمينی ناشناخته«
کنند، برند، سرپيچی میکنند، فرمان میدهند، دستورات را درک میتواند بگويد مردم آنجا فرمان میمی

(به نقل  »کنيممک آن زبان ناشناخته را تفسير می...؟ رفتار مشترک آدميان آن نظام مرجعی است که به کو
  ).51از همان: 

هايی که از آغاز اين بخش تا کنون با در تمامی چالش» پراکسيس«توجه به ای مارکس برای گويی که ند
آنها دست به گريبان شديم، همواره راهنما بوده است. در نهايت در مواجهه با تکثر پارادايميک علوم 

تواند پيش میحتی خدا هم ندر علوم اجتماعی «ی مانهايم را بايد تکرار کرد که ار ديگر جملهاجتماعی، ب
وجود ندارد، چون هيچ گفتمانی جامعه «که ؛ اما اين نه به خاطر آن»تعيين کند» 2+2=4«ای چون گذارده

  دارد:ين بيان میبلکه به خاطر سرشت علم است که آلتوسر آن را چن »تواند به طور کامل مستقر شودنمی

کند. اما ايدئولوژی هايش را پنهان نمیهايی است و آن علم سکوتعلم، هميشه دارای منافذ يا سکوت يک«
ها، از آن علم، يک ايدئولوژی بسازد. اين شمشيِر تهديدگِر ايدئولوژی بر کوشد با الپوشانی اين سکوتمی

  ).324: 1383خسروی،  در:( ».فراز علم است
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ريزی کرد شود برای مسائل اجتماعی، برنامهمگر می«اين مسئله که به  موقتیتوانيم يک پاسخ ون میاکن
به اين شکل مطرح کرد که  توانبدهيم: پرسش مذکور را در واقع می »و مدعی هم شد که علمی است؟

آيا مشخص کردن مرز ميان علم «و به دنبال آن ادامه داد که  »شود بيرون از ايدئولوژی ايستاد؟مگر می«
های اينها پرسش »غيرايدئولوژيک برد؟ شود راه به سوی وضعيتیايدئولوژی، به اين معناست که می و

در متن «گويد ه است. مثال وقتی اسالوی ژيژک میها داده شدهايی نيز به آناست و بعضا پاسخ عميقی
كنند و یهستند كه به بودنش تظاهر م یچيزنمادين، اشياء و امور در نهايت دقيقا همان  -یواقعيت اجتماع

نی است که ايستاده اند، حکايت آنا یبه همين اعتبار بايد گفت حکايت آنانی که معتقدند خارج از ايدئولوژ
زبان «گويد ن)، يا ژاک دريدا می(نقل به مضمو »انداند درحالی که گول خوردهپندارند گول نخوردهمی

(نقل به  »ر اختيار ماست، و ما بايد آن را عليه خودش به کار گيريممتافيزيک، يگانه زبانی است که د
ای ارشميدسی در وضعيت ما وجود شان به اين است که نقطهعی اشارهمضمون)، در واقع هر دو به نو

  ندارد. 

ها، شک تداوم اين وضعيت برای سالبريم و بیسر میهما در يک وضعيت مبتنی بر روابط سلطه ب
و گفتار و عقايد ايدئولوژيک يا با کارکردهای ايدئولوژيک ماست. پس به اين معنا درست  مرهون اعمال

قرار است از درون خود نکته اينجاست که است که بگوييم جايی خارج از ايدئولوژی نمانده است؛ 
وضعيت ايدئولوژيک، حرکت را به سمت بيرون آغاز کنيم. اما اين حرکت به سمت خروج، يک بار برای 

پس درگذشتن از تناقض درونی سوبژکتيويته در گذار ميان ذهنيت ايدئولوژيک و  ؛هميشه نخواهد بود
  ذهنيت غيرايدئولوژيک، تکليفی است ابدی. 

  ايدئولوژی انقالبی

و علل روابط هايی که چگونگی ی گزارههبر دو پايه استوار است: يکی مجموع )5( ی سياسیيک برنامه
ی نظريه است و ديگری مجموعهای به نام دهند که متبلور در چارچوب مفهومیاجتماعی را توضيح می

پايه ی نخست تالشی اند. بند روابط اجتماعیگيرند و مفصلاست که از يک ايدئولوژی منشأ می هايیارزش
ارزشی ريزی الش برای قالبی دوم تها و روابط اجتماعی و پايهوار پراتيکريزی قانوناست برای قالب

ی لوژی انقالبی به عنوان يک برنامه). ايدئو327: 1383(خسروی،  ها و روابط اجتماعی استپراتيک
ای عاری از و اجتماعی ساختن جامعه )6( ای است که امکان مادیسياسی که محصول شرايط تاريخی

لوم اجتماعی و ی مارکسيسِم عم آمده است، استوار است بر نظريهسلطه در آن (شرايط تاريخی) فراه
را که وم آن ی دی سياسی نيست، چراکه  پايهکمونيستی.  مارکسيسم، يک برنامه های سوسياليستی ياارزش

ی انتقادی علوم ، ندارد. اما مارکسيسم نظريه»هايی بودنی ارزشحامل مجموعه«عبارت است از 
است (همچنان که آلتوسر  يیهابا علل روابط اجتماعی دارای سکوتاجتماعی است که در مواجهه 

مناسبات انسانی  شده برای تمامیور شد). يعنی پاسخی از پيش تعيينبه ما يادآ» سرشت علم«ی درباره
ی موضوع علوم هايش توليد و بازتوليدکنندهاتيکاست که پر» سرشت بشر«ها به خاطر ندارد. اين سکوت

نسان و چيرگی بر طبيعت يابی اعينيتتر گفتيم، هم که پيش، چنانپراکسيساست. » جامعه«اجتماعی، يعنی 
رو بشر است؛ و از همين ی فعاليت تمامی افراد. آزادی انسانی نتيجهپذيری آزادی انسانی استو هم تحقق
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در معنای » دانش نانوشته«ی ا حرف از اهميت درنظر گرفتن ايدهبينی دقيق نيست. اينجقابل پيش
ی به عنوان يک برنامه» وژی انقالبیايدئول«توان گفت که اين اوصاف، می وژيک کلمه است. باغيرايدئول

شود، بلکه همواره درحال تکميل شدن است، چراکه تابع گاه يک بار برای هميشه تکميل نمیسياسی هيچ
 اصل خودزايندگی پراکسيس است. 

ستمديدگان  به در آموزش توان گفت خودزايندگی پراکسيسمی نظری پس از اين سير و سفر طوالنی اکنون
شده توسط گشوده یآموزنده و آموزگار از يکديگر در مسير افق» آموزیهم«و مطرودان چيزی نيست مگر 

  مارکس را به خاطر آوريم:» يازده تز درباره فويرباخ«علم انتقادی و ايدئولوژی انقالبی. تز سوم از 

ها که، در نتيجه، تغيير انسانو تربيت هستند، و اينها محصول شرايط ماترياليستی که انسان یاين آموزه«
ها هستند که شرايط را تغيير نبرد که اين انسامحصول تغيير شرايط و تغيير تربيت است، از ياد می

  »بايست آموزش ببيند.دهند و اينکه آموزگار خود میمی

  

  ها:يادداشت

ی  بيشتر نک به: خسروی، تخيل. برای مطالعهآگاهی از سه شکل بيرون نخواهد بود: تصور، توهم و   -1
  .22-42)، نقد ايدئولوژی، تهران: انتشارات اختران، صص 1383کمال. (

 احکام ارزشی چهار نوع هستند: ـ2

 ی طبيعی: آسمان در شب زيباست.ی يک شیء يا پديدهدرباره -

 زيباست.ی ساخته شده توسط انسان: تابلوی موناليزا ی يک شیء يا پديدهدرباره -

 ی نوع معينی از رفتار يا کردار: خسرو گلسرخی شجاع بود.درباره -

 ها، نمادها و قوانين: انسان آزاد کسی است که حق رأی داشته باشد.ارزشی درباره -

شجاعت «يا » زيبايی چيست؟(«های فوق ارزشی درستی احکام ارزشی نوع اول تا سوم به گزاره
رد، منوط نيست. احکام ارزشی نوع چهارم اما به طور ضمنی گيکه برابرشان قرار می») چيست؟

ی فوق ارزشی هستند که آن را در خود ها منوط به يک گزارهاند. آنهايی فوق ارزشیود گزارهخ
ی  فوق ارزشی عمل می کنند. احکام ارزشی نوع نهفته دارند و از اين رو اساسا همچون گزاره

توانند راست يا ناراست ها نمیکنند. آنچيزی را تعيين می بلکه ی چيزی نيستند،چهارم درباره
اند. شان نيستند، ناراستها که پذيرایاند و برای آنباشند؛ برای کسانی که باورشان دارند راست

) نقد ايدئولوژی، 1383توانند راهی به قلمرو آگاهی بيابند (نک به: خسروی، کمال. (پس نمی
  ).26-42ص تهران: انتشارات اختران، ص



22 
 

معروف بود که پسر  ».کش دهنده«): به يونانی پروکروئوستس به معنی Procrustesپروکروستِس (  -3
رام «معنی  لقب ديگری هم داشت: داماستِس به ،اش پولوپِمونشرور بود و نام واقعی ،پوِسئيدون است

ها را کرد اما بعد آنپذيرايی میکرد؛ از مسافران ی اِِلئوسيس به آتن زندگی میاو کنار جاده». کننده
ها را کش برای افراد بلند قد کوتاه) و آن بست (که برای افراد کوتاه قد دراز بود وگرفت و به تختی میمی
که با خود پروکروستس کرد و برای اينی تخت شوند. تِِسئوس همين کار را فشرد تا به اندازهداد يا میمی

)، فرهنگ 1390، 2درآورد سرش را بريد (گرانت، مايکل و هيزل، جان. (چی تخت او را به اندازه
تيپولوژی «که روش ). طرفه آن208-9اساطير کالسيک، ترجمه: رضا رضايی، تهران: نشر ماهی، ص 

   کند.های اجتماعی میکرد، با پديدهکاری را که پروکروستس با مسافران می» وبر

به معنای » نظام مفهومی«ی که از تعريف ايدئولوژی به منزله کسیپوالنزاس معتقد است که نخستين  -4
  ).1383:124، دقيق کلمه هر دو واژه، بريد، گرامشی است (خسروی

شود ی معين تهيه میماعی در يک جامعهی سياسی، طرحی است که برای تغيير شرايط اجتيک برنامه -5
ی يک ها معرفی کنندههای هنجاری. اگر اين ارزشاستوار است و هم ارزشی نظريه کم هم بر پايهو دست
  خواهد بود.» ايدئولوژيک«ی سياسی، ی سلطه باشند، آنگاه آن برنامهرابطه

شرفت امکان مادی به اين معناست که هم رشد نيروهای توليدی جامعه، هم گسترش ارتباطات و هم پي -6
اند، و هم ای عاری از سلطه ساختهجامعهی مناسبی برای ساختن دانش در سطوح گوناگون زمينه

ی موجود به نحوی است که تفاوت نقش اجتماعی از موقعيت اجتماعی را به يابی برای جامعهسازمان
ی گذارد. پس ايدئولوژی انقالبی بنا به داليل فوق مبنای مادی دارد، اما نمونهبارزترين وجهی به نمايش می

  ندارد. ی موجودواقعی يا صوری در جامعه
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