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استادیار دانشگاه صنعتى سهند ،تبریز ،ایران

چکیده
ایدئولوژی از جمله مفاهیم مغلقى است که اندیشمندان زیادی از علوم مختلف در مورد آن سخن به
میان آورده و بررسى کردهاند؛ تعریف جامع و مانعى از آن که بین اندیشمندان اجماعى بوده و یا حداقل
مورد قبول اکثر آنان باشد ،ارائه داده نشده است؛ از تعاریف و ویژگىهایى که اندیشمندان برای
ایدئولوژی مطرح کردهاند ،مىتوان اندیشمندان را به سه طیف اصلى تقسیم کرد .گروهى نگرشى مثبت
به ایدئولوژی داشته و آن را الزمه زندگى بشری معرفى کردهاند؛ گروهى با ارائه تعاریفى منفىنگرانه از
ایدئولوژی نه تنها آن را مثبت ارزیابى نکردهاند ،بلکه عامل جدایىها و تفرق معرفى کرده و در صدد نفى
آن برآمدهاند؛ گروهى نیز ایدئولوژی را مفهومى خنثى معرفى مىکنند که مىتواند هم متصف به
ویژگىهای مثبتى باشد که عدهای از اندیشمندان مطرح کردهاند و هم متصف به ویژگىهای منفى مطرح
شده از سوی برخى دیگر از اندیشمندان شود .جیدو کریشنامورتى از جمله اندیشمندانى است که دید
منفى به ایدئولوژی داشته و آن را به جهت پارهای از خصیصههای ادعایى از جمله تفرق و جداسازی،
اغواکنندهگى و  ...رد مىکند؛ که این طرز نگرش از دید اندیشمندان دینى و غیردینى مطرود است.
واژگان کلیدی :ایدئولوژی ،عقیده ،اندیشه ،کریشنامورتى ،اسالم.
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مقدمه
ایدئولوژی از جمله مفاهیمى است که مورد توجه اندیشمندان حوزههای مختلف علوم
قرار گرفته است .دستوت دوتراسى 9نخسـتین کسى بود که این اصطالح را به کار برد؛

2

ولى تعریف این واژه در انحصار ایشان نمانده و اندیشمندان زیادی به ارائه تعریف از این
مفهوم دست یازیدهاند .با اینکه اندیشمندان زیادی برای ایدئولوژی ارائه تعریف کردهاند
ولى نه تنها تعریفى اجماعى از آن که مورد قبول همه یا اکثر اندیشمندان باشد ،وجود
ندارد ،بلکه آنچنان تشتتى در تعریف آن دیده مىشود که گاه سر از تضاد و تناقض در

مىآورد؛ به طوری که مک لالن« 3ایدئولوژی» را سیالترین و پیچیدهترین مفهوم مطرح
شده در علوم اجتماعى مىداند.

4

عقیده و اعتقاد از ماده «عقد» به معنای گره زدن و جمع کردن اطراف چیزی و

محکم کردن آن چیز است 5.ایدئولوژی نیز از دو کلمه «ایده» به معنای فکر ،خیال،
آرمان ،صورت ذهنى و عقیده و «لوژی» به معنای منطق و شناخت تشکیل شده است.
بنابراین ایدئولوژی به معنای عقیدهشناسى است .ایدئولوگ ،یعنى کسى که صاحب یک
عقیده خاصى است و ایدئولوژی ،عقیده خاص یک گروه ،قشر ،طبقه ،ملت یا نژاد
است.

6

لغتنامهها و فرهنگهای اصطالحات ،این واژه را به آرمان ،انگارگان،
______________________________________________________
1. D. de Tracy
 .2ترکمان ،فرح ،امیر نیکپى ،تبيين جامعهشناختى ایدئولوژی و توسعه سياسى در ایران معاصر93٣1 ،ش،
ص.91
3. D. Mc lellan
4. McLellan, D., Ideology, (ed.) Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1995, p.1.
 .5راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،المفردات فى غریب القرآن ،بیروت ،دار القلم1119 ،ق ،ص576؛
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العين ،قم ،هجرت1111 ،ق ،ص.111
 .6شریعتى ،على ،جهانبينى و ایدئولوژی ،مجموعه آثار  ،32چاپ آذر1931 ،ش ،ص.33
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اندیشهورزی ،مسلک ،اعتقاد مسلکى ،پندارها ،اندیشوارگى ،دانش ایدهها ،ماهیت و
سرچشمهی عقاید ،دکترین ،عقاید و روشهای تفکر فرد ،گروه و طبقهی خاص و
مجموعهای از ایدههای ناظر بر سیستم اجتماعى ،اقتصادی ،و سیاسى معنا کردهاند.

9

برخى ایدئولوژی را همان عقیده دانسته و بر این باورند که الزم نیست در ترجمهی
این واژه دچار وسواس در اندیشه شد.

2

ایدئولوژی در اصطالح
تعاریف زیادی از طرف اندیشمندان علوم متفاوت برای ایدئولوژی مطرح شده است که
گاه به عنوان مفهومى مثبت و راهگشا در راستای تحقق اهداف شخص یا گروه خاص،
برخى اوقات به عنوان مفهومى منفى برای تحریف واقعیت ،مشروعیت بخشى به قدرت
سیاسى ،و حفظ سلطهی طبقه حاکم و در پارهای موارد نیز بدون قضاوت ارزشى و
بهمثابه مفهومى خنثى مطرح مىشود.

3

برخى مانند مارکس و انگلس آن را بهمثابه پدیدهای منفى و موهن نگریستهاند،

بعضى مانند لنین آن را به منزلهی مفهومى مثبت و عدهای دیگر همچون هیوود 4این
مفهوم را به عنوان پدیدهای خنثى تلقى کردهاند.

5

آشفتگىهای نظری و ناهمگونى ادبیات موجود درباره ایدئولوژی ناشى از فاصله
گرفتن این اصطالح از خاستگاه اصلى و معنای لغوی خود و همچنین تفاوت قابل توجه
رو یکردهای سیاسى ،فلسفى ،روانشناختى ،جامعهشناختى ،و فرهنگى در مورد این
______________________________________________________
 .9بریجانیان ،ماری ،فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعى ،ج  ،1ترجمه بهاءالدین9379 ،ش ،ص.313
 .2شریعتى ،على ،مجموعه آثار ،ميعاد با ابراهيم ،ج  ،21چ  ،٣تهران ،آگاه93٣6 ،ش ،صص.597-596
 .3ترکمان و نیکپى ،تبيين جامعهشناختى ایدئولوژی و توسعه سياسى در ایران معاصر ،صص(91-19
4. A. Heywood
 .5رجایى ،مصطفى ،نظریه سياسى فلسفه سياسى ،ایدئولوژی سياسى ،ترجمه احمدرضا طاهری پور93٣9 ،ش،
ص.242
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مفهوم بوده است.

9

اگر مفهوم نخستین واژهی ایدئولوژی _که در نقطهای از مکان و در برههای از زمان
و در حوزهی علمى خاص مطرح گردیده است_ از پیکرهی تاریخ اندیشهورزی جدا شود،
تا مجزا به مطالعهی آن پرداخته شود ،در تبیین بار معنایى آن خطای فاحشى صورت
خواهد گرفت؛ اینجاست که بدفهمىها و کجاندیشىها خود را مىنمایانند و عناصر بى
ارتباط با موضوع شالودهی تفکر را سست مىکنند.

2

دیدگاهها
شریعتى ایدئولوژی را ایمانى آگاهانه نسبت به چگونه بودن وضع موجود ارزیابى

مىنماید 3.گیرتز 4ایدئولوژی را نیز مانند دین ،هنر ،و ،...نظامى فرهنگى مىداند که
دارای دو و یژگى اصلى است ،نخست ،خودارجاع است و دوم ،دارای سازگاری درونى.

5

در این نگاه ایدئولوژی چیزی فراتر از ابزاری ساده در خدمت منافع شخصى سیاست
مداران حسابگر بوده و سیستم منسجم و به هم پیوستهای از عقاید ،ارزشها و
نمادهاست که حامل ساختارهای معنایى رشد و نمو یافته در بستر فرهنگ است .آشکارا
پیداست که در این رو یکرد ،نگرش ارزشى به ایدئولوژی ،مثبت بوده و ایدئولوژی منبعى
______________________________________________________
 .9دانشور ،فائزه« ،بازخوانى رابطه حقوق و ایدئولوژی در پرتو مطالعات میان رشتهای» ،مطالعات ميان رشتهای
در علوم انسانى ،ش1991 ،99ش.
 .2علم الهدی ،على ،ابراهیم فیاضى ،حمیدرضا ضیایى و على واعظى« ،واکاوی مفهوم ایدئولوژی در اندیشه
شریعتى و سروش» ،آیين حکمت ،ش 1993 ،91ش.
 .3شریعتى ،على ،مجموعه آثار ،جهانبینى و ایدئولوژی ،ج ،23تهران ،شرکت سهامى انتشار9371 ،ش،
صص.٣4 – ٣3
4. C.Geertz
 .5امامى ،یحیى« ،جامعهشناسى دین در آراء کلیفورد گیرتز» ،فصلنامه تخصصى مطالعات اجتماعى دین،
9319ش ،ص.93
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برای ایجاد سازگاری درونى و اجتماعى قلمداد مىشود.

9

گروه دیگری از صاحبنظران مانند آلتوسر و فرو ید به نیاز انسان به ایدئولوژی و
تأثیرهای روانشناختى آن اشاره کردهاند .نقطه عزیمت در این رو یکرد ،فرد و آثار
ایدئولوژی بر رفتار اوست .در این رهیافت ،ایدئولوژی به عنوان منبع تثبیت ساخت روانى
فرد ،نگریسته مىشود که او را در حل تعارضهای درونى یاری مىرساند.

2

طبق نظر آیت الله مصباح از آنجا که جوهره دین و شریعت اسالم ،پیوند انسان با
خدا است و این از طریق اطاعت خدا امکانپذیر است ،پس دین مجموعهای از عقاید
(جهانبینى) ،اصول و احکام عملى (ایدئولوژی) است که براساس تفسیر ویژهای از
هستى (خدا ،طبیعت و انسان) و تبیین رابطهای خاص بین انسان ،خدا و طبیعت پدید
آمده و هدف از آن نیز تکامل ،تعالى و رشد آدمى است.

3

از دید شهید مطهری ،ایدئولوژی مشخص بایدها و نبایدها و مبین این است که
چگونه باید بود ،چگونه باید شد ،چگونه باید ساخت .و در نهایت ایدئولوژی حکمت
عملى ،و جهانبینى حکمت نظری است 4.ایدئولوژی یعنى نیاز به یک تئوری کلى ،یک
طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلى کمال انسان و تأمین سعادت همگانى
است و در آن خطوط اصلى و روشها ،بایدها و نبایدها ،خوبها و بدها ،هدفها و
وسیلهها ،نیازها و دردها و درمانها ،مسئولیتها و تکلیفها مشخص شده باشد و منبع
الهام تکلیفها و مسئولیتها برای همه افراد بوده باشد.

5

______________________________________________________
 .9دانشور« ،بازخوانى رابطه حقوق و ایدئولوژی در پرتو مطالعات میان رشتهای» ،مطالعات ميان رشتهای در
علوم انسانى.
 .2فتوحى ،محمود ،بازتاب ایدئولوژی در سبک و گفتمان93٣٣ ،ش.
 .3مصباح یزدی ،محمدتقى ،ایدئولوژی تطبيقى ،ج  ،1قم ،مؤسسه در راه حق ،بى تا ،ص.4
 .4مطهری ،مرتضى ،شناخت ،تهران ،شریعت1931 ،ش ،ص.99
 .5همو ،مقدمهای بر جهانبينى اسالمى ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین ،بىتا ،ص.45
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لیکاف 9در مصاحبه با پایرز( )2009از منظری شناختگرایانه به ایدئولوژی
مىنگرد و آن را گونهای نظام ذهنى و انتزاعى مىداند که در عین حال دربرگیرندهی نظامى
اخالقى نیز هست و راه صواب را از راه خطا جدا مىکند .به نظر او ،ایدئولوژی هم دارای
جنبههای آگاهانه و بارز و هم جنبههای ناآگاهانه و پوشیده است.

2

ناپلئون 3،نخستین کسى بود که این اصطالح را با داللت منفى بهکار برد .او

ایدئولوگها را افرادی مىدانست که به دنبال جایگز ین کردن سیاست با مالحظات
انتزاعى هستند.

4

مارکس ،5ایدئولوژی را آگاهى و تصوراتى مىداند که طبقه حاکم از واقعیتها بنابر

موقعیت و منافع خود دارد؛ ایشان ایدئولوژی را چیزی جز آگاهى دروغین درباره واقعیت
نمىداند.

6

7

از دید فردیناند دومون ایدئولوژی نظامى از ایدهها و قضاوتهای روشن و
سازمانیافته است که برای توصیف ،تبیین ،استنتاج یا توجیه موقعیت یک گروه یا جامعه
به کار رفته و اساسا ،از ارزشها نشأت گرفته و رهنمون دقیقى برای عمل تاریخى این
گروه یا جامعه ارائه مىدهد.

٣

______________________________________________________
1. G. Lakoff
 .2غضنفری ،محمد« ،چهارچوب تحلیلى نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهى به ترجمهی انگلیسى بوف کور
هدایت» ،علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شيراز ،ش1931 ،13ش.
3. Napoléon Bonaparte
 .4بال ،ترنس ،ریچارد دگر ،آرمانها و ایدئولوژیها ،ترجمه احمد صبوری کاشانى ،تهران ،نشر کتاب آمه،
93٣7ش ،ص.46
5. K. Marx
 .6مارکس ،کارل و دیگران ،لودویک فؤباخ و ایدئولوژی آلمانى ،ترجمه پرویز بابایى ،تهران ،چشمه1931 ،ش.
7. f.Dumont
J. Baechler .٣؛ بشلر ،ژان ،ایدئولوژی چيست؟ نقدی بر ایدئولوژیهای غربى ،ترجمه على اسدی ،تهران،
شرکت سهامى انتشار1919 ،ش ،ص.7
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موریس دو ورژه ،9ایدئولوژی را نظام فکری با دو نقش مهم هماهنگسازی
اعتراضهای خصوصى و شکلدهى آن در قالب تعارضات دستهجمعى و اعطای
خصلت اعتراض به ارزشهای حاکم و موجود به تعارضات مذکور ،دانسته است.

2

ووتنو 3ایدئولوژی را به مجموعهای از ساختارهای نظاممند که برای توصیف و انتقال

معانى جمعى مشارکتى به کار مىروند ،تعریف مىکند.

4

برخى همچون الک 5و دوتراسى 6با اتخاذ رو یکردی معرفتشناسانه ،ایدئولوژی را

بهمثابه شاخهای از علم تلقى کردهاند که موضوع آن ،بررسى صدق و کذب عقاید بر

اساس مالکهای علمى است 7.بعضى از اندیشمندان متأخر نیز با اصرار بر تقابل

ایدئولوژی به عنوان آگاهى کاذب با معرفت صادق ٣،همین رو یکرد را اتخاذ کردهاند.

1

ویژگیهای ایدئولوژ ی در تعاریف اندیشمندان
از مجموعه تعاریفى که از سوی اندیشمندان همه علوم در مورد ایدئولوژی ارائه شده
است ویژگىهایى به دست مىآید که مؤید مغلق بودن مفهوم این واژه در نزد اندیشمندان
است؛ که از طرفى جمع کردن همه این ویژگىها در تعریفى واحد امکانپذیر نیست و از
طرفى حذف هر کدام از آنها از تعریف ایدئولوژی ،تعریف آن را نزد دیگران نارسا و غیر
تام خواهد کرد.
______________________________________________________
1. M. Duverger
 .2بشلر ،ایدئولوژی چيست؟ نقدی بر ایدئولوژیهای غربى ،ترجمه على اسدی ،ص.5
3. R.Wuthnow
 .4اخوان منفرد ،حمیدرضا« ،نقش و جایگاه ایدئولوژی در نظریههای انقالب» ،پژوهشنامه متين ،ش،11
93٣0ش ،ص.34
5. J.Locke
6. D.de Tracy
7. Kennedy, 1978.
 .٣ترکمان و نیک پى ،تبيين جامعهشناختى ایدئولوژی و توسعه سياسى در ایران معاصر ،ص.27
 .1رجایى ،نظریه سياسى فلسفه سياسى ،ایدئولوژی سياسى ،ترجمه احمدرضا طاهری پور ،ص .231
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سازمان یافتگى ،اختصاص به طبقه خاص 9،مدعى پایهای عقلى و علمى 2،در

راستای پیشبرد اهداف همان طبقه ،در پى ایجاد مرزبندی 3،معطوف به عمل 4،در پى
ایجاد طرح نظم اجتماعى خاص 5،دارای کارکردهای توضیحى ،ارزشیابى،

هو یتبخشى ،و برنامهای 6،محصول طبقهی حاکم و به دنبال حفظ نظم موجود،

مشروعیت بخشى به قدرت سیاسى حاکم 7،تحریف و ارائهی گز ینشى واقعیتها،

٣

دارای مفسر رسمى 1،انعطافناپذیری در برابر نوآوری 90،تمامیتخواهى 99،تعیین

مسئولیتهای فردی و اجتماعى ،شکلدهى منظومهی اعتقادی 92،ایجاد اعتقاد و ایمان،

موجد تحرک جریانات اجتماعى 93،حجاب واقعیتها ،اقتضای نحوه معیشت آدمیان،
طبقاتى بودن 94،آگاهى کاذب 95،عاطفى بودن ،توجیه عالیق و منافع ،ساخت بهظاهر

______________________________________________________
 .9سروش ،عبدالکریم« ،ایدئولوژی دینى و دین ایدئولوژیک» ،کيان ،ش 1919 ،13ش ،ص.94
 .2ترکمان و نیکپى ،تبيين جامعهشناختى ایدئولوژی و توسعه سياسى در ایران معاصر ،ص.21
 .3بشلر ،ایدئولوژی چيست؟ نقدی بر ایدئولوژیهای غربى ،ترجمه على اسدی ،ص.67
A. Heywood .4؛ هى وود ،آندرو ،سياست ،ترجمه عبدالرحمن عالم ،تهران ،نشر نى9313 ،ش ،ص.66
 .5ترکمان و نیکپى ،تبيين جامعهشناختى ایدئولوژی و توسعه سياسى در ایران معاصر ،ص.21
 T. Ball and R. Dagger .6؛ بال و دگر ،آرمانها و ایدئولوژیها ،ترجمه احمد صبوری کاشانى،
ص.20
 .7مارکس و دیگران ،لودویک فؤباخ و ایدئولوژی آلمانى ،ترجمه پرویز بابایى ،ص.47
8. Eagleton, T., Ideology: An Introduction, New York, Verso, 1991, p.30.
9. J. Fiske, p.120.
 .90سروش« ،ایدئولوژی دینى و دین ایدئولوژیک» ،کيان ،ص.929
 H.Ardnet 99؛ آرنت ،هانا ،توتاليتاریسم ،ترجمه محسن ثالثى ،تهران ،ثالث1999 ،ش ،ص.46٣
 .92شریعتى ،مجموعه آثار ،ميعاد با ابراهيم ،ج  ،21ص.996
 .93فوالدی ،محمد« ،نسبت دین و ایدئولوژی؛ دین ایدئولوژیک ،ایدئولوژی دینى» ،اندیشه نوین دینى ،ش،19
1991ش.
 .94سروش ،فربهتر از ایدئولوژی ،تهران ،مؤسسه فرهنگى صراط ،چ 1919 ،9ش ،ص.119
 .95مارکس و دیگران ،لودویک فؤباخ و ایدئولوژی آلمانى ،ترجمه پرویز بابایى.
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منطقى و عقلى و منسجم 9،خصلت علمى 2،محدود و مرزبندیشده 3،اعتقادات و
نظریههای اجتماعى بودن ،عمدتا توقیفى بودن ،اطالق به مجموعهای از اعتقادات یا
نظریههای غیرکاذب 4،پدیدهای روانى ـ اجتماعى 5،مجموعهای کامال بههمپیوسته،
هماهنگ و سازمانیافته از ادراکات و تجلىبخش و ارائهکننده آرا 6،توصیفى بودن ،دارای
قدرت پیشبینى و توجیهگری ،مستقل از تجربه ،مبتنى بر ارزشها و عواطف ،دارای

ویژگى عقالنى ،منطقى ،نماد ،نشانه ،مجموعهای منسجم 7،امری فطری و ادامه غریزه در

انسان ٣،انتخابى و آگاهانه ،قابل تعقل و رد و قبول 1،زیربنای تمامى حرکتها و تحوالت
اجتماعى و جهتدهنده مسیر تحوالت اجتماعى 90،خودآگاهى 99توام با فریب،
سرابآسا بودن ،گولزنندهگى ،الینهکنندهگى 92،از جمله ویژگىهایى است که از طرف
اندیشمندان بزرگ علوم مختلف برای ایدئولوژی نسبت داد شده است.
با توجه به مطالبى که مطرح شده و ویژگىهایى که از ایدئولوژی آورده شد ،هیچ
تعریفى که بتوان بر مبنای آن دید جامعى به ایدئولوژی پیدا کرد که حداقل مورد قبول اکثر
______________________________________________________
 .9بشلر ،ایدئولوژی چيست؟ نقدی بر ایدئولوژیهای غربى ،ترجمه على اسدی ،ص.٣
 .2آرنت ،توتاليتاریسم ،ترجمه محسن ثالثى ،ص.323
 J. Plamenac 3؛ پالمناتس ،جان ،ایدئولوژی ،ترجمه عزتالله فوالدوند ،تهران ،انتشارات علمى فرهنگى،
1919ش ،ص.9٣
 .4پالمناتس ،ایدئولوژی ،ترجمه عزتالله فوالدوند ،صص 19و .99
 G. Roche .1؛روشه ،گى ،تغييرات اجتماعى ،منصور وثوقى ،تهران ،نشر نى1933 ،ش ،ص.119
 .6همان ،ص.11
 .7فوالدی« ،نسبت دین و ایدئولوژی؛ دین ایدئولوژیک ،ایدئولوژی دینى» ،اندیشه نوین دینى.
 .٣شریعتى ،جهانبينى و ایدئولوژی ،مجموعه آثار  ،32ص.119
 .1همو ،روش شناخت اسالم ،مجموعه آثار  ،32آشنا1933 ،ش ،ص.5٣2
 .90همو ،ما و اقبال ،مجموعه آثار  ،5الهام1931 ،ش ،صص.113-111
 .99فوالدی« ،نسبت دین و ایدئولوژی؛ دین ایدئولوژیک ،ایدئولوژی دینى» ،اندیشه نوین دینى.
 .92سروش« ،ایدئولوژی دینى و دین ایدئولوژیک» ،کيان ،ص.191
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اندیشمندان باشد ،وجود ندارد.
ایدئولوژی و کریشنامورتی

کریشنامورتى 9نیز از جمله اندیشمندانى است که دید مثبتى به ایدئولوژی نداشته و
پیوسته در پى طرد و نفى ایدئولوژی است .با اینکه از مجموعه گفتههای کریشنا نفى
ایدئولوژی استنتناج مىشود ،ولى ایشان به صورت متقن و مستوفى در مورد ایدئولوژی و
دالیل نفى آن صحبت نکرده و فقط در ضمن گفتوگوها و سخنرانىهای خود به صورت
طردا للباب از آن سخن به میان آورده است.
کریشنا هیچ نوع فلسفه و الهیات و بحث درباره تصورات و مفاهیم ماورای الطبیعه

را تجویز نکرده و همه ایدئولوژیها را کامال احمقانه مىداند 2.ایشان به صراحت اذعان
مى کند که به هیچ چیزی اعتقاد و باوری ندارد و مراد خود از نداشتن هیچ باور و اعتقادی
را به رهایى ذهن از تمامى گرفتاریهای باور تفسیر مىکنند.

3

طبق اندیشه او انسان از طریق هیچ تشکیالت ،گروه ،مذهب ،کیش ،دعا ،مراسم و
دانش فلسفى یا دانش روانى نمىتواند حقیقت نهایى را درک کند .و تنها راه رسیدن به آن،
بررسى ساختار و محتوای فکری و مشاهده مستقیم و بدون واسطه عقل خویش
مىباشد.

4

دالیل نفی عقیده و ایدئولوژی از سوی کریشنامورتی
ایشان عقیده و ایدئولوژی را به یک معنى گرفته و نه تنها ایدئولوژیها ،عقاید و باورها را
______________________________________________________
1. J. Krishnamurti
 .2کریشنامورتى ،جیدو ،رهایى از دانستگى ،ترجمه مرسده لسانى  ،تهران ،انتشارات بهنام93٣4 ،ش ،ص.42
 .3همو ،آغاز و انجام ،ترجمه مجید آصفى ،تهران ،نشر کالم شیدا1931 ،ش ،ص.13
 .4کالنترینژاد ،محمدرضا ،معلم حقيقى :سفر به اوهای و چند مقاله از کریشنامورتى ،تهران ،انتشارات آشتى،
93٣0ش ،ص.99
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مفید برای دستیابى حقیقت مطلق نمىداند ،بلکه مانع دستیابى انسان به حقیقت
قلمداد مىکند؛ 9زیرا تار و پود «خود» از آنها بافته شده است.

2

در اندیشه کریشنا عقیده و نظریه حقیقت نیست؛ بلکه برای دستیابى به حقیقت
کنار گذاشتن عقاید الزامى بوده و برای درک حقیقت تمام ایدهها ،استنتاجات و عقاید

باید کنار گذاشته شود 3.ایشان اعتقادات را عاری از هرگونه حقیقتى دانسته و حقیقت را
فعل بشر مىداند نه اعتقاد او؛ و بر این باور هست که اعتقاد ،صرفا گریز از زندگى
یکنواخت ،احمقانه و ظالمانه است.

4

کریشنا بر این باور است که شناخت «آنچه هست» نیازی به عقیده ندارد ،بلکه
برعکس ،عقیده ،ایده و پیشداوری مانعى است قطعى و مسلم در طریق «آنچه

هست» 5.به نظر ایشان به دلیل پیشفرضهای مفروض مغز عقیدهمند ،امکان تغییر و

انعطاف در آنها به صفر مىرسد 6.زیرا وقتى انسان به ایدئولوژی خاص دلبستگى پیدا
کرد همه چیز را از ورای آن ایدئولوژی نگاه کرده و امکان نگاه به قضایا بدون جبههگیری
نبوده و همین امر موجب تضاد ،کشمکش ،قضاوت ،توجیه و تحریف خواهد شد.

7

از دید کریشنا انسانى که صاحب ایدئولوژی است فقط در بند ایدهها بوده و به جای
عمل مستقیم ،به ایدهها و کلمات عالقهمند است؛ پس ایدئولوژی مانع تجلى عمل

مستقیم است؛ ٣لذا ایدئولوژی نه تنها مسألهای را روشن نمىکند؛ بلکه موجب تیرگى،
______________________________________________________
 .9کریشنامورتى ،آغاز و انجام ،ترجمه مجید آصفى ،صص.13-19
 .2همان ،ص.111
 .3همو ،شادمانى خالق ،ترجمه جعفر مصفا ،تهران ،چاپ مروی1913 ،ش ،ص.901
 .4همو ،اولين و آخرین رهایى ،ترجمه قاسم کبیری ،تهران ،نشر مجید1933 ،ش ،ص.919
 .5همو ،حضور در هستى ،ترجمه محمد جعفر مصفا ،تهران ،نشر گفتار1931 ،ش ،صص.13-11
 .6همو ،گفتگو با کریشنامورتى ،ترجمه نسرین زاهد ،تهران ،نشر طالیه1919 ،ش ،ص.31
 .7همو ،خشونت و خالقيت ،ترجمه پیمان آزاد ،تهران ،نشر هیرمند1931 ،ش ،صص96و.97
 .٣همو ،شادمانى خالق ،ترجمه جعفر مصفا ،ص.39
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آشفتگى و تضاد مضاعف مىشود.

9

کریشنا بر این باور است که عقاید و باورهای سیاسى ،فلسفى و غیره انسانها را از
هم جدا کرده و در مقابل یکدیگر قرار مىدهند .و ادعا مىکند که بسیاری از ما باورها و
اعتقادات جزمى و متصبانه خود را بر واقعیت ترجیح مىدهیم؛ زیرا اعتقاد موجب
انگیزه ،تالش ،امید و نوید بوده و فرد به نحوه عملکرد اعتقاد آگاه گردد ،یکى از علل

اساسى اختالفات از بین مىرود 2.وی توصیه مىکند که انسان باید خود را از عقاید
سخت و متعصبانه آزاد گرداند؛ زیرا عقاید هر قدر هم بزرگ ،زیرکانه واغوا کننده باشند،
مبتنى بر وهم و پندار خود شخص بوده و اسباب تفرق و هالک است.

3

ایشان بیان مىکنند که باز اگر همه انسانها دارای اشتراک عقیدتى بودند ،نوعى

برابری برقرار مىشد؛ ولى محال بودن چنین امری ،مشکل همچنان باقى است 4.طبق
باور ایشان جامعه مبتنى بر الگو تنها در چهارچوب عقاید و باورهایى عمل مىکند که
انعکاس همان الگو است؛ لذا مدام خشونت به بار آورده و در حال فروپاشى است.

5

کریشنا اذعان مى کند که عقیده و ایدئولوژی مانع تشخص حق و باطل است؛ به همین
جهت وقتى شخص بدون هیچ قید ،عقیده و تجربهای ،به چیزی گوش مىدهد ،درک
درستى و نادرستى در ذهن آسانتر شده و دوری از ارتکاب اعمال نادرست عملى

مىشود 6.و نیز معتقد است که عقیده و باور ،به تجربه یک کیفیت «شرطى» مىدهد؛ و
سپس تجربه نیز به تقویت عقاید و باورها کمک کرده و فرد همان چیزی را تجربه مىکند
که به آن عقیده و باور دارد .ذهن تجربه را تعبیر کرده و آن را پذیرفته و یا رد مىکند .خود
______________________________________________________
 .9کریشنامورتى ،فراسوی خشونت ،ترجمه محمدجعفر مصفا ،تهران ،نشر گفتار1939 ،ش ،ص.19
 .2همو ،حضور در هستى ،ترجمه محمد جعفر مصفا ،ص.13
 .3همو ،شادمانى خالق ،ترجمه جعفر مصفا ،ص.919
 .4همان ،ص.99
 .5همان ،ص.111
 .6همو ،گفتگو با کریشنامورتى ،ترجمه نسرین زاهد ،ص.3

واکاوی نگرش کریشنامورتى به عقیده و ایدئولوژی 203/

ذهن حاصل تجربه است ،بنابراین فقط مىتواند چیزی را بشناسد یا تجربه کند که
خودش با آن آشناست.

9

ایشان بدون ارائه فورمولى برای تشخیص عقاید کوچک و بزرگ ،عقاید را به کوچک
و عمده (اصل فورمول سازی عقیده) تقسیم کرده و اذعان مىکند که منظورش از نفى
عقیده و باور ،عقاید کوچک نیست؛ بلکه اصل فورمولسازی و عقاید عمده است .به این
معنى که فکر کردن ،اعتقادات ،آرمانها و مباحث منطقى به ما جهت داده و برایمان مهم
مىشوند؛ لذا ایشان به اذعان خود ،در حال زیر سؤال بردن همه ساختمان این جریان
است.

2

وی در جواب اینکه آیا بى اعتقادی محض و فاقد هرگونه نظریه بودن ممکن است؟
جواب مثبت داده و بر این باور است که دلیل عقیدهمند شدن ،عدم توجه دقیق است؛ به
این صورت که اگر به هنگام دریافت اطالعات با دقت گوش داده و توجه عمیق داشته
باشیم ،همین امر از تشکیل مرکز جلوگیری کرده و منجر به شکلگیری اعتقاد نخواهد
شد .زیرا وقتى توجه کامل است ،جایى برای «مرکز» و عملکرد آن باقى نمانده است.
البته چنین توجه کاملى برای ذهنى که دارای تضاد و آشفتگى ،عصبانیت و عدم تعادل،
پریشانى و ناآرامى بوده و هرگز با واقعیت هیچ چیز رو در رو نمانده و از خودش نخواسته
که با حداکثر ظرفیت خودش وارد عمل و فعالیت شود ،فوقالعاده مشکل است.

3

نقد و بررسی
با توجه به مطالب مطروحه و نیز از دید اکثر اندیشمندان دینى و غیر دینى ،اندیشه
کریشنا در مورد ایدئولوژی مورد قبول نبوده و قابل نقد اساسى است .زیرا همه
______________________________________________________
 .9کریشنامورتى ،حضور در هستى ،ترجمه محمد جعفر مصفا ،ص.900
 .2همو ،گفتگو با کریشنامورتى ،ترجمه نسرین زاهد ،ص.1٣
 .3همو ،شعله حضور و مدیتيشن ،ترجمه جعفر مصفا ،تهران ،نشر قطره1939 ،ش ،ص.113
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اندیشمندان حوزههای مختلف علوم علىالخصوص اکثر اندیشمندان دینى به ایدئولوژی
دید منفى نداشته و بر این باورند که ایدئولوژی مىتواند همه ویژگىهای منفى و مثبتى را
که اندیشمندان شمردند را داشته باشد .حتى برخى از آنان متصف بودن انسان به
ایدئولوژی را غیرارادی و خارج از حیطه اختیار انسان مىدانند.
کریشنا نیز مثل بقیه اندیشمندان تعریف دلخواه خود را از ایدئولوژی داشته
_همچنان که طبق نظر بشلر همه تعاریفى که از ایدئولوژی شده دلخواهانه بوده است_

9

و طبق همان تعریف ایدئولوژی را به نقد کشیده و حکم ابطالش را صادر کرده است.
استاد مطهری نیاز به ایدئولوژی را ضرورت زندگى انسان مىداند ،چنان که همهی
افراد بشر در طول تاریخ نیازمند آن بودهاند و بشر امروز هم بیشتر از هر زمانى نیازمند

چنین برنامهای برای زندگى است 2.ایشان پس از تقسیم ایدئولوژی به انسانى و گروهى،
ایدئولوژی اسالمى را از نوع اول و مبتنى بر فطرت مىداند« :هر یک از این دو نوع
ایدئولوژی  ،مبتنى بر نوعى دید درباره انسان است .ایدئولوژی عام و انسانى ،مانند
ایدئولوژی اسالمى نوعى شناخت از انسان دارد که از آن به فطرت تعبیر مىشود .بدون

شک ایدئولوژی اسالمى ،از نوع اول و خاستگاه آن فطرت انسانى است» 3.از دید ایشان
ایدئولوژی رهنمون کنندهی انسان به سوی هدف زندگى ،چگونه زیستن ،چگونه ساختن
است و اینکه با توجه به کدام الگوهایى باید این چگونهها را جهت بخشید؟ ایشان با
تقسیم فعالیتهای انسان به دو گونه التذاذی و تدبیری ،بر این اعتقاد است که عقل انسان
فعالیتهای تدبیری را به فعالیتهای التذاذی ترجیح مىدهد و با توجه به اینکه فعالیت
تدبیری نیازمند طرح و برنامهریزی است ،و طرح و برنامهریزی که تأمین کننده سعادت

______________________________________________________
 .9بشلر ،ایدئولوژی چيست؟ نقدی بر ایدئولوژیهای غربى ،ترجمه على اسدی ،ص.11
 .2مطهری ،شناخت ،ص.13
 .3همو ،مقدمهای بر جهانبينى اسالمى ،ص.45
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فرد و جامعه باشد ،ایدئولوژی است.

9

به عقیده شریعتى ایدئولوژی مجموعهای از ارزشها و آرمانهایى است که موجد
جهان بینى است و موجب حرکت و پویایى و جهت بخشى به زندگى است و ایدئولوژی

برانگیزاننده مفاهیمى چون عشق ،پرستش ،تقدیس ،تعهد ،ایثار و ...است 2.ایشان
ایدئولوژی را فردساز و جامعهساز دانسته و تغییر وضعیت کنونى و رسیدن به جامعه
آرمانى را در گرو آن میسر مىداند 3.و نیز فرد فاقد ایدئولوژی را ،فاقد فکر دانسته و بر این
باور است که کسى که ایدئولوژی ندارد ،آدمى است که فقط زندگى مىکند ،بدون اینکه

فکر کند 4.و در نهایت تئوری ایدئولوژیهایى را برای ساختن جامعهی ایدئال ارائه
مىدهد و با حساسیت بیشتر برای آسیبهای آن راه حل ارائه مىکند تا دچار دگماندیشى
و جمود نشود.

5

هاوکینز 6ایدئولوژی را سرچشمهی اغلب تنشهای بشری معرفى مىکند و آن را

پدیدهای مىداند که انسانها در طول شبانه روز ،همچون خود زبان با آن سروکار دارند.
به نظر وی ایدئولوژی به مجموعهای از عقاید و باورهایى اطالق مىشود که تجربیات و
انتظارات انسانها را شکل مىدهند.

7

بنابراین براساس هر دو تلقى دینى و غیردینى ایدئولوژی ،ایدئولوژی هم صادق
است و هم کاذب ،هم تحولآفرین است و هم مانع جدی برای تحوالت اجتماعى.

٣

______________________________________________________
 .9مطهری ،مقدمهای بر جهانبينى اسالمى ،ص.11
 .2شریعتى ،مجموعه آثار ،جهانبينى و ایدئولوژی ،ص.992
 .3همان ،ص.191
 .4همو ،ما و اقبال ،مجموعه آثار  ،5ص.64
 .5علم الهدی و دیگران« ،واکاوی مفهوم ایدئولوژی در اندیشه شریعتى و سروش» ،آیين حکمت.
6. P. Hawkins
 .7غضنفری« ،چهارچوب تحلیلى نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهى به ترجمهی انگلیسى بوف کور هدایت»،
علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شيراز.
 .٣فوالدی« ،نسبت دین و ایدئولوژی؛ دین ایدئولوژیک ،ایدئولوژی دینى» ،اندیشه نوین دینى.

 /206فلسفه تحليلى ،سال چهاردهم ،شماره سى و چهار ،پاییز و زمستان 1991

کریشنا نافى عقیده و ایدئولوژی است در حالىکه عقیده ،جوهر و اکسیر حیات
انسانى است و زندگى بدون عقیده ،همانند متن بدون معنا و جسم بدون روح است.

9

ایشان عقیده و ایدئولوژی را اغواکننده دانسته و به مخالفت با آن مىپردازد در حالى
که اوال با کدام استدالل ایدئولوژی را اغوا کننده مىدانند و ثانیا این مطلب با صریح آیه

«فبشر عباد الذین یسـتمعون القول فیتبعون أحسنه» 2منافات دارد؛ چون طبق این آیه
انسان با بهرهگیری از عقل خود توانایى جداسازی حق از ناحق و سره از ناسره دارد.
کریشنا با نادیده گرفتن تنوع معنایى ایدئولوژی ،نقش ابزاری _آن هم از نوع منفى_
به آن داده و با تسری آن به همه ایدئولوژیها همهی آن را نفى کرده است؛ این در حالى
است که دهها معنای متفاوت و متنوع برای ایدئولوژی مطرح شده اکثر آنها موافق نظر
کریشنا نیستند.
ایشان همه ایدئولوژیها و نظریهها را احمقانه مىداند در حالىکه همانطوری که
قبال اشاره شد ،ایدلوژی همچنانکه که مىتواند بار منفى به خود گرفته و احمقانه باشد،
مىتواند بار مثبت گرفته و عاقالنه باشد« .ایدئولوژی به صورت کلماتى بیان مىشود که
میزان استحکام آن مىتواند از حد یک شعار ساده تا یک نظام فکری پیچیده تغییر کند».

3

رسالت ایدئولوژی در این است که ضابطه یا معیاری به دست مىدهد تا شخص دوست
را از دشمن بازشناسد و گزینش ارزشها را توجیه کند و شهوات را پردهپوشى نماید و
اخالق را به خدمت سیاست بگیرد و رذالت را به فضیلت بدل سازد و به عمل سیاسى،
ساده و شفاف و به صورت تام و کامل درآورد .پس ایدئولوژی امری زاید و بىفایده نیست
که آن را ناشى از شرارت و یا بالهت بشر بدانیم.

4

______________________________________________________
 .9رک .میر موسوی ،سید على ،مبانى حقوق بشر در اسالم و مکاتب دیگر ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمى93٣9 ،ش ،ص.257
 .2زمر ،آیه .13
 .3نصری ،عبدالله« ،نسبت دین با ایدئولوژی» ،قبسات ،ش 1911 ،1ش.
 .4بشلر ،ایدئولوژی چيست؟ نقدی بر ایدئولوژیهای غربى ،ترجمه على اسدی ،صص.17-16
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ایشان با نفى ایدئولوژی و عقیده بر این ادعا است که آثار قلمى او نیز بر هیچ مبنا و
اصل و قانون مستند نیست؛ بر فرض قبول این ادعا از ایشان ،چطور واجب مىداند که
مردم این آثار گسیخته و پاشیده او را مورد مطالعه قرار بدهند و ابعاد زندگى خود را با
آنها پاسخ بدهند؛ و اگر آثار قلمى ایشان بر پایه اصول و قوانینى استوار است ،خود آن
یک دستگاه ایدئولوژی است.

9

کریشنا عقیده را مانعى برای تحول مىداند در حالىکه طبق گفته اندیشمندان
اسالمى عقیدهمندی عملى اختیاری نیست؛ چنانکه عالمه طباطبایى با رد اختیاری بودن
عقیده ،پذیرش آن را تناقضآمیز مىخواند 2.بهعالوه ایدئولوژی فىنفسه نه عامل دگرگونى
است و نه مانع آن ،ایدئولوژی همانطور که مىتواند بزرگترین عامل دگرگونى جوامع
باشد ،مىتواند بزرگترین مانع دگرگونى و تحول اجتماعى باشد و مسیر دگرگونى را
منحرف کند.

3

ایشان بر این باورند که «هر چارهجویى که بهوسیله نهضتها ،قوانین و
ایدئولوژیها برای اصالح جوامع بشری صورت گرفته است ،با شکست رو به رو شده
است».
اوال عظمت فکری و اراده و اقدام و فعالیتهای بنى بشر در خودسازی و
جامعهپردازی قابل انکار نیست .ثانیا نادیده گرفتن این همه فرهنگ و ادبیات که
بازگوکنندهی مجرای حیات انسانها در بایستگىها و شایستگىهاست ،مساوی با کشیدن
خط بطالن بر همه صفحات تاریخ است.

4

______________________________________________________
 .9رک .جعفری ،محمدتقى ،کریشنامورتى و سفسطههایش ،گردآوری محمدرضا جوادی ،نشر دفتر نشر فرهنگ
اسالمى1913 ،ش ،صص.96-95
 .2طباطبایى ،سید محمدحسین ،الميزان فى تفسير القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم1111 ،ق 111 / 9 ،و .191 / 1
 .3فوالدی« ،نسبت دین و ایدئولوژی؛ دین ایدئولوژیک ،ایدئولوژی دینى» ،اندیشه نوین دینى.
 .4رک .جعفری ،کریشنامورتى و سفسطههایش ،صص 11و .13
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ایشان عقیدهمندی مغز را مانعى برای تغییر و انعطاف مىداند در حالى که
عقیدهمندی با پشتوانه منطقى و عقلى ،نه تنها مطرود نیست ،بلکه معیار و میزان پذیرش
و رد دیگر عقاید نیز است.
کریشنا وجود ایدئولوژی را مانعى برای تشخیص خوب و بد مىداند ،در حالى که
وجود ایدئولوژی و چیستى خوب و بد ،مقدم بر تشخیص و سنجش آنهاست.
به نظر ایشان عقیده و ایدئولوژی عامل جدایى ،تفرقه و انشقاق است .اوال عقیده و
ایدئولوژی باید عامل جدایى باشد ،چون در غیر این صورت وجود و عدم آن علىالسویه
خواهد بود .چنانکه عقاید و ایدئولوژیهای ایشان نیز ،عامل جدایى ایشان از دیگران
تلقى اندیشه دینى و غیردینى ،همانگونه که ایدئولوژی
است .ثانیا ایدئولوژی در هر دو ِ
عامل وحدت و وفاق است ،عامل انشقاق نیز هست 9و نیز طبق نظر «گى روشه»

ایدئولوژی ممکن است هم بهوجودآورنده دگرگونى باشد و هم با آن به مخالفت برخیزد؛
زیرا در عین حال ،هم ممکن است وحدت و یگانگى به وجود آورد و هم اشتقاق و
مخالفت .این خاصیت در حقیقت ،در ذات ایدئولوژی است که در عین حال،

پیونددهنده باشد و هم جدایىطلبى را موجب مىگردد 2.همچنان که طبق آیه قرآن نیز
ایدئولوژی در عین حالىکه دعوت به اتحاد و همبستگى دارد ،گروهى به ندای اتحاد
پاسخ داده و متحد مىشوند و گروه دیگر عدم اتحاد و تفرق را برمىگزینند.

3

یکى دیگر از دالیل کریشنا مبنى بر نفى ایدئولوژی و عقیده محال بودن توافق همه
در یک عقیده است و راهکار ایشان دست کشیدن همه از ایدئولوژی و عقاید خود است؛
در حالىکه اوال هم عقیده بودن همه اگر چه سخت است ولى از منظر عقل محال
نیست ،ثانیا عدم توافق همه در یک عقیده مقتضای آزادی و اختیار بوده و همه عقیده
______________________________________________________
 .9فوالدی« ،نسبت دین و ایدئولوژی؛ دین ایدئولوژیک ،ایدئولوژی دینى» ،اندیشه نوین دینى.
 .2روشه ،تغييرات اجتماعى ،منصور وثوقى ،ص.111
 .3سوره بقره.919 ،
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بودن همه منافى اختیار انسانى است .ثالثا طبق کدام اصل و ایدئولوژی همه باید قانع
برای دست کشیدن از عقاید خود شوند؟

ایشان عقیده را ویرانگر دانسته است؛ 9که فاقد هرگونه دلیل و منطقى است؛ چون

چنانکه پیشتر اشاره شد ،ایدئولوژی فىنفسه اقتضای ویرانگری و آبادگری ندارد؛ پس
چنانکه ایدئولوژی مىتواند ویرانگر باشد ،مىتواند نقش آبادگری را هم به خوبى ایفا
کند.
نتیجه
با این که مفهوم ایدئولوژی در طول مسیری که از بدو تولد تا به امروز معانى متعددی به
خود گرفته و از این رهگذر اغالق مفهومى پیدا کرده است ،ولى تعدد و تشتت معانى و
اغالق حاصله ،نمىتواند موجب ابهام در فهم از آن باشد .به این معنى که طبق عقل و
منطق ایدئولوژی در هر معنایى که مطرح شده باشد ،خارج از سه طیف منفى ،و مثبت و
حنثى نخواهد بود ،که باز طبق عقل و منطق معانى منفى آن مطرود و معانى مثبت آن
مقبول و معنى خنثى آن بسته به استعمال و اعمال آن خواهد بود .پس تفسیر منفىگرایانه
محض کریشنامورتى از ایدئولوژی نیز از پشتوانه عقلى و منطقى برخوردار نبوده و قابل
تأمل و نقد جدی است.

______________________________________________________
 .9کریشنامورتى ،اولين و آخرین رهایى ،ترجمه قاسم کبیری ،ص.19
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