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 17/11/2016          محمد ولی آریا  

 سخنی پیرامون آیدیالوژی
 

 قسمت اول
 

 

 یوۀ تلقینیک ش از می افتد بر استفادهالزم  ،بپردازیمگرایشات آرمان گرایانه و  لوژیآیدیا در قبل از آنکه به صحبت

لیل و دمی نامند، روشنی اندازیم تا بتوانیم « ریو تایپیست» گرمی یافته است و آنرا غربی ها که در این روزها بازار

 صحبت کنونی را روشن گردانیم ضرورت 

 طالحترکیب شده است که در اص( عالمت نشان و) وس( و تایپسخت و ثابتس )ریوی، ستونانیریشۀ یاز ریو تایپ یست

ته که محل استفاده عام یافاشیا  اشخاص و ،مورد مفاهیم است دری پیش داورانه و قالبیای کلیشه  حاکی از یک تصور

درست  رب اتکاء در ما را یپایداری حتی وقدرت تحلیل  ،معرفت گیری، وا یوه دارد چون بیماریشی امروز این که باشد

باال خوانده شود بدون آنکه زحمت سبک  بلند ،تا هر آنچه بر مابه بازی می گیرد  ،غلط مشهوردر برابر ،نا مشهور

پذیریم و آنرا چون محکی بچون  بی محابا را ساده و خوش تراش جیزۀهر و ،برخود هموار کنیمسنگین سازی را  و

 به دیگران باز گوئیم. استنتاج گردن فراز،

دیگری می ، «بوده استما ناسامانی های  همۀدر افغانستان یگانه عامل احزاب سیاسی  وجود»مثالً یکی می گوید 

ید سومی می گو ،«دو حزب تقلیل یابد یاکه باید به یک احزاب سیاسی عامل هرج و مرج است کثرت و تعدد » گوید

 ،«ندک تا همه خود سری ها را خفه و منهدم بگیردقدرت را در کشور بدست ، مستبد خوش نیت و باید یک دیکتاتور»

 ،«دبه میان بیاینخست باید یک حکومت مرکزی مقتدر  به درد نمی خورد دموکراسی در افغانستان»چهارمی می گوید 

خه میدهد آن دیگر نس ،«دد تا حقوق همه اقوام تحقق بیابدتم فدرالی در کشور پیاده گرسسییک باید »د نیمی گوعده ای 

 یکی ،«تفکر رشد ملی خاموش گردد و فراموشعالیق ملی است که باید  (گلوبالیزشن) گریی اکنون زمان جهان» که

ازی شور و سرفر عنبمرا، نه  تاریخ فراز های نگریستن به ،و آن دیگر، «ما دین است یعقب مانی علت همۀ»می گوید 

ت عامل اسلوژی در سییدیاوجود آ»و باالخره دیگری چنین نتیجه می گیرد که  ،«لمیدن بر لجن میداند»انسانی بلکه 

 و ده ها شاه ،«فروکش خواهد کرد اجتماعی اتبحرانهمه  بکشید،بیرون  یدیولوژی را از سیاست، آاستفرسایش 

است. با آنکه مطمئن هستیم  «وژیالیدیآ»یعنی اخیر  این اصطالح در صحبت کنونی، که هدف مافردی از این گونه 

هرگاه ن احساس رغبت می کنیم که شده است و هرکدام به یکی دو تای آتمام این وجیزه ها در گوش های ما خوانده 

  .بپردازد جداگانه بحث ها این یک از  ، نویسندۀ این سطور حاضر است به هرخوانندۀ گرامی خواسته باشد

ر در اصطالح بیشتو  است اجتماعی« طرز تفکر»ویا « عقیده»بان خود ما ز درژی که مناسب ترین بدیل آن الویآید 

 ست،الوژی چییدیمی باشد که آ محتاج یک بررسی بالنسبه دقیق که سوالی است ،را تداعی می کند« آرمان گرائی»
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نقش ایدیالوژی در و  یدیالوژی زدائی به کجا منجر می شودآ ،داشته باشد وجودمی تواند  لوژی ناگواراآیا یک آیدی

 دازیم. بپر به همه ، مختصرنا گذیر هستیم ماکه ، ؟کدام استینده زندگی آ

 

 ؟ی چیست آیدیالوژ

فورد وس سیاسی آکسد. قامننمی ک هان غرب از آن چه مفهومی را استنباطسازندگان این اصطالح یعنی جنخست ببینیم 

 برای تبین جهان، آیدیولوژی است و فراگیر یک کتلۀ اجتماعیهر دسته افکار متفقانه » :می دهد آنرا چنین توضیح

. ندی استجهان بین( مثال های این مارکسیزم )کامیونیزم ( وخواهیم )آزادی زسالم ، لیبرالی(، ا)عیسویت که کاتولیسیزم

ت می به کدام سم و ،واقعیت یافته اندها زدر زمینۀ اینکه چگونه چیدارد لوژی ضرورت به ارائۀ توضیحاتی یک آیدیا

م و سالهائی را برای تفکیک حقیقت از باطل و یک بحث معیار  و ،استقامتی را برای حرکت بدست دهدتا  ،دنرو

  .«عرضه کندیک  بحث نا معتبر  زمعتبر ا

 هاز محتوای مفهوم آن ب بیرون کامالً  ،قلم پردازان دل پخته و اما مشوش سیاسیدر زیر پنجۀ بعضاً  این اصطالح

احساس حاکمانه به شکل با یک  یا، چنانچه بکار گرفته می شودتی قصدی ح متغیر وداللت ضمنی، صورت یک 

 وریا آنکه یک تص  .نه در مورد خویشتن ،ددیگران مورد استفاده قرار می گیر ()افکار تحقیر گونه در مورد آیدیای

متحدۀ  ایاالتمثالً در  ،اتیک در ذهنیت ها القاح می کنندسیستم به صورتبعضی افکار از پیش ساخته را در تردید 

تا آنکه خود به طرح آیدیالوژی ای برای خویشتن ، یک چیز تلقین می شد ا کامیونیزمب ،کلمۀ آیدیالوژی امریکا همیشه

 پرداختند.( )تجربه گرائی پراگماتیزمتحت عنوان  در

مله ح ای آنکه به دژ مارکسیزمبج ،تثبیت موقعیت کنند در اذهان صف مقابل مارکسیزم که می خواهند در یا کسانی 

 قابل مالحظه ای در به صورتچنانچه این اصطالح  به آتش می کشندآنرا در قالب کلمۀ آیدیالوژی  ، تصویرببرند

 مزآنانی که مطالعۀ نسبی ای در مارکسیسمطرح است؛ در حالیکه بینی  یک جهان ۀبه مثاب رکسالوژی مادیمورد آی

ابه ه مثم هگل بزبه تردید آیدیالی در حقیقت« لوژی آلمانی آیدیا»حت میدانند که مارکس با بحث در دارند به وضا

بر  یونیزم متکیمو برای این منظور و به غرض مرز بندی عمیق میان کا لمانی می پردازدآیدیالوژی حاکم بر تفکر آ

اشد پردازد تا توانسته بمی  «آیدیالوژی»، حتی به نفی اصطالح الیستییرمان گرائی آیددیالکتیک و آ ماتریالیزم

 .( جدا کندمطلوب خیالیامعۀ کمال نا کجا آباد و یا ج) مزنیاز ریشه با یوتوپیارا  کامیونیزم

گاهی خود را از ید که چنین آید می آاز جدائی کار مادی از کار ذهنی پدمی داند که  یو آیدیالوژی را مظهر آگاهیا

ی، چنین آگاهنجا که و از آ دازدی پرمب الهیات و فلسفه و اخالق وغیره نا به ساختن افکار هستی آزاد می کند وجهان 

 دروغین است. وی ان که هست ندارد، لذا چنین آگاهی در نظرنسبتی با هستی، آن چن

اما ؛ تداشته اس دستی توانا ، اقتصادی و فلسفیسیاسی (اتاصطالحعلم ) با آنکه مارکس در پرداختن ترمینالوژی 

میونیزم تا کا وردار نبوده است چه او کوشیدهاز مؤفقیت بر خ ،آیدیالوژی به مثابه آرمان گرائی تخیلیمورد تردید  در

ه از بر کرسی می نشاند ک هستی مادی انسان جلوه گر سازد که جبر اجتناب ناپذیر تاریخ آنرا تکامل یک نا گذیریرا 

مفهوم اصلی خویش باقی  احتوا و وسعت بر عکس اصطالح  آیدیالوژی در مگر تصورات آرمان گرایانه مجزا است.

 گیرد.ک آیدیالوژی در بر را به مثابه ی توانست خود مارکسیزم و ماند

ه می کند ک صحبت« ایدیا لوژی مارکس» بوده است از زکه مطلع بر افکار مارکس و انگل «کارل مانهایم»چنانچه 

 متفاوت است. تفکر یوتوپیائی  و از( نبوده )سکوناین ایدیالوژی در صدد تحکیم و یا حفظ ستاتسکو 
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ر دند به جای آنکه بیزار زیر عنوان دین،  ،گونه عده مجهول الهویۀ گماشتهاز دهشت افگنی های بیمارای هم که  هعد

ند و قدم فرا نهند، و برای مداوای آن نسخه بده نمایند ءبر مالد و عوامل پنهان آنرا کاو کنن وریشه های بیماری کند 

 و دفع شر نکه برای حفظ آرامش خودو یا آ، خود دسته می سازندر نام آیدیالوژِی برای چاقوی دین زی به یا با حمله

ه و ناخود آگاه ب کلیسا زانو می زنند ، ندانسته در برابر رواقد اسالمیضحاکم  در یک فضایسیاسی از خویشتن 

مانا ه ،غرب تجلیل می کننددر  آنچه را ،نکه، غافل از آوژی گرائی می پردازندآیدیال به نامتردید ارزش های اسالمی 

 .ی غرب است و بسآیدیالوژ

تا  ندککه یک کلتۀ اجتماعی بر آن اتفاق می فرا گیری است  ست، جهان بینیچنانچه از تعریف آن پیدا ا ،لوژیآیدیا

ن یعیدر امتداد آن تر خویشتن را یو مسکند را تبین  هاپدیده سمت حرکت  در پرتو آن به کشف واقعیت ها بپردازد و

 تشخیص و به خدمت گیرد. از باطل، و معیار هائی را برای تفکیک حقنماید، 

ت به مخالف( در رأس آنها جان دیوی و ویلیام جیمز پراگماتیست ها )تجربه گرایانکه عده ای از  عمده ای علل ازیکی  

 .ی استدر چوکات یک آیدیالوژ نیبی ، همانا تدوین این جهانپرداختند «گرایان آرمان»با 

حیات انسان می پرورند که از تجارب رمان هائی را در افق ، آنند که گویا آیدیالوژی گرایانآنها چنین استدالل می ک

 افکار شان خیالت غرق می کند کهترا در بحر نها د، و از واقعیت ها بدور می افتد و آرو دست داشته انسان فرا می

می گردد که موجب متخاصم ی فکری و اجتماعی تفکراتی موجد دسته بندی ها، اما نتایج چنین واقعیت نمی یابد

 ح و آرامش جامعه را برهم می زند.اختالفاتی خواهد بود که صل

غانستان از همین چشمه آب می از قلم پردازان اف ه اییدیالوژیک در بین عدمکتوم تمایالت ضد آ شاید یکی از علل 

. در بسیار واقعبینانه نخواهد بود ،، هوشدار ازغرق شدندنمی رس یتا بند پا در جائی که آب ایستادهاما  ؛خورد

و افکار مختلف و  ءمثابه برخورد آراکشوری که تفکر سیاسی و اجتماعی هنوز آغاز نشده و جدل آیدیالوژیک به 

هیچ  ما هنوز. یک بسیار بجا نیستاختالفات ایدیالوژ دست ، فریاد ازدر نطفه است ،در رسیدن به حقیقت ،متضاد

گاه در عمق و ، هیچگاه در صف یک آرمان استوار نبوده ایمیم و هیچپرورده ای ای را آگاهانه و عمیق نآیدیالوژ

خود را مورد تجدید ی داشت ها و پرنسیپ ها و آیدیالوژدیشیده ایم و یا هیچگاه برندیگران نیآرای خویش و پهنای 

منحیث عالیق نرا و راست به خصوص در هیکل افراطی آ . اگر گرایشات چپقرار نداده ایمره دوبانظر و ارزیابی 

ً آیدی باید گفت که ،لوژیک در کشور تصور می کنیمیااید یک و متکی بر برداشت های الوژاگر آن میالن ها واقعا

ر یپس چه شد که با تغی ،در تدوین عقاید و تفکرات ما می بود و سطحی و مجازی و تلقینی نمی بود منطقی و علمی

ست و راست یچپ کامیونبه اصطالح را باد برد و اکنون ی هااین آیدیالوژ ،ی سیاسی در سطح جهانسمت باد ها

بر بستر دالر ها در  «ریجان ک» و با للو للویر سر بر زانوی استعمار نو نهاده دو در کشو مسلمان دیروزی هر

 . کنار هم به خواب رفته اند

یح کرد ، باید تصردر نتیجه برخورد و تصادمات متعصبانه است گاهانه به یک آیدیالوژی واگر تشویش از اتکای نا آ

که به  بودهاز تعصبات ناشی از کم دانی  ه ایوعمجم مظهر همیشه ،گونه بدینکه گرایش به خصومت و خشونت 

 .دانی پرداخت نه به تردید آیدیالوژینرا در نا آگاهی و جهل سراغ کرد و به عالج ناشده است که باید علت آ القاء مردم

ر دواحد که یک مجمع انسانی منسجم و  چوکاتیک  است درتماعیی اج عقاید و استنتاج های ،گفتیم که آیدیالوژی 

آیدیالوژی مشخصۀ انسان عقل مند که معیار قضاوت خود را تنظیم می کند و از آنجا  اتکاء به آن، سمت حرکت و

الب بسته ق ، به یکچوکات منسجم، بدین معنی که اگر این نیز مستوجب حفظ تعادل عقالنی استآن لذا اتکاء بر است 
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 به خشونت و انزجار از غیر خودی است که احتماال حس خود مهتری ، نتیجۀ آن تعصب وو متحجر مبدل می گردد

ن (. اگر این قالب چنابیم ناک می سازند آناز  را ، مایقلم بدستانکه  منظره ایی شود )ج مغیر منت و پرخاش گری با

و  ،یشه هیچ احتوائی را نخواهد شناختاسد، دیگر اندباز گردد که فراخنای نا محدودی بیابد که هیچ حد و مرز نشن

که هیچ معیاری برای قضاوت و  ای بی کران تیت و پاشان خواهد بودارزشهای فکری و عقیدتی در یک فضهمه 

 لم بدستانقعده ای از همان افق مطلوبی که یچ ارزشی برای اتکاء نخواهد ماند )هیچ راه سنجیده ای برای حرکت و ه

 . رامش می کنند(ما از نظارۀ آن احساس آ

   ؟نا مطلوب امکان دارد یدیالوژییا یک آآ

، طبیعی، اجتماعی، سیاسیفردی به شناخت پدیده های  و تجاربتأمل  الهام، است که هرگاه انسان با اساسی این الؤس 

و با معرفت  ،بر مقتضای تعقلش توفیق می یابد ،خیر و شر و اخالق یللتح خلقت و دلیلون چ فلسفی اقتصادی و حتی

تا زمانی که این برداشت های فکری در  .به استنتاج هائی می رسد بخشد و غنا می خویش این تفکرات راو دانش 

یک  ،ۀ بینش مورد قبول عام واقع نشدهعه جوالن نیافته و تا وقتی منحیث یک شیوذهنیت فردی باقی است و در جام

 اجتماعی آزموده می گردد با تجارب عرضه می شود و بر پیکر اجتماعاما زمانیکه این تفکر  ؛عقیدۀ شخصی است

 انو آرمهای انفرادی  هایش می یابد که جوابگوی منطقی خواست رمانی آنرا مرغوب و متناسب با آانسان و یک کلتۀ

 رسیدن به افق و می تواند معیار و محکی را برای قضاوت وی هموار کند و بتواند او را در های اجتماعی وی است

از همه به وی  مهمتر الخرهاو ب و نهادینه سازی افکارش یاری نماید ،یافتن راه های مطلوبش کمک کند و او را در

نگاه این تفکر و الهام به آیدیالوژی مبدل می ، آایش به یک ارزش بلند اعطا کنددر اتک ،انسانیسرفرازی و  قناعت

 .گردد

نامیم هیچگاه محتوی یک بحث ضد انسانی هر آنچه از تعلقات فکری و معنوی انسان که ما آنرا آیدیالوژی می برآن  بنا

 رهر تفک می پندارندک مغالطۀ وخیم آن است که عده ای د سراغ گردد. یو مخالف حیثیت و کرامت انسانی نمی توان

د بر ضنامرئی  محتوی توطئۀ و انیجذب کند ولو به ضرر یک اجتماع انسجلب و عده ای را بتواند که  و عقیده ای

ه کتفاهم از آنجا آب می خورد  وءس این .لوژی محسوب گرددنیز می تواند یک آیدیا ،باشدیر بدون تقصکتله های 

 .گرفته می شود هدیدپدیدۀ عمده در شناخت آیدیالوژی نا چهار

و  ن و طبیعت، بدین معنی که آیدیالوژی محتوی یک شناخت کلی از جهایدیالوژی استجهان بینی در آ نخست وجود 

در بلکه  و نه در جهت شناخت و سالمت جهان، ،هر گاه از این هدف منحرف می گرددکه  اجتماع و انسان است

 «صلح خواهی»مثالً  .حیث ایدیالوژی می بازدماهیت خود را من ،طبیعت و اجتماع و انسان حرکت می کند جهت مقابل

ک ی ،رمان منسجم منجر شودداشته های حیات وی هرگاه به یک آ انسان و در صیانت از زندگی ،اندیشهبه مثابه یک 

خاش نکه پراال آ ،ی را تداعی کندیدیالوژواند یک آبا تمام معنی کلمه نمی ت« جنگ طلبی»؛ اما آیدیالوژی را می سازد

هدف نهائی آن باشد. که آنهم صرف گری و جدل فزیکی تنها راه حل منطقی و عادالنه جلوه گر شود که  تأمین صلح 

 رمان اجتماعی.متبارز می گردد نه به مثابه یک آیک منحیث یک شیوۀ عمل و تاکت

 داءه ما در ابت. چنانچیک مفکوره ضد انسانی را آیدیالوژی خواند نسانی آیدیالوژی است که نمی تواناصل ادیگری  

را  یک طرق خاصی به خاطر آنکه هر ستندا همه آیدیالوژی ها یزمم و مارکسز، لیبرالیاسالم، عیسویت تذکر دادیم که

به  تجاوز پیشنهاد می کنند و هیچ کدام ادعای ظلم و ستم و استثمار و حق تلفی وانسان بهبود حیات  و برای خدمت

الم و اسمباینت دارد  م با دینزمارکسی اکمال عیسویت میدانیم و رااسالم  درست است که ما .حقوق دیگران را ندارند
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ق ت که در تجربه نمی گنجد، موافطبیعی تفکر ماورا با هر گرائی(تجربه م )زپراگماتی و ،م مخالف استزبا ماتریالی

تا زمانی به صورت خشن  رااما همۀ اینها که در تضاد بعضاً خصمانه در برابر هم قرار می گیرند. این تضاد ؛ نیست

 نا، بجامعه استی کمال و رفاه انسان و یا نمی دانند و یا فراموش می کنند که هرگاه آرای شان براحمل می کنند که 

است که معیار معرفت علمی در عرصۀ زمان و تجربه  و و تعقل انسانی واقعیت اجتماع جهان وحقیقت  این ،نبرآ

  نه پیروزی در جنگ تن به تن و برخورد های متعصبانه. ،استتشخیص درست از نادرست 

ادعای خدمت و  نهاآ یک واقعیت است که همۀهمه مبین تمام تمایالت آرمان گرایانه و تالشهای آیدیالوژی پردازانه،  

ز . لذا ما هیچگاه اسراغ نمی گردد ها در آن ،یک قصد نامرئی بر انسان و اجتماع دیگر و تعالی انسان را دارند

رده نمی کیالوژی صحبت منحیث آید)تبعیض نژادی(  و اپارتاید (زم )نژاد پرستیسیو یا ر ونیزمهیو یا ص فاشیزم

، نفرت و نظر ، آنها در عملآزادی انسان هستندضد انسان و حیثیت و  ،آنها چه در تئوری و چه در عملتوانیم زیرا 

ن یبینی اجتماعی تثبیت و تعی نها اهداف خود را بر مبنای یک جهاندیگران را هدف می شناسند، آلب حقوق سو 

 و نشأت کرده است، ،خود بینانه فردیتصورات  سیاسی وبلکه اهداف شان از منافع و نیات و اغراض  ،نکرده اند

 جهان بینی آنها چیزی بیشتر از خود بینی نیست که بیشتر شبیه امراض واگیر هستند تا واکسین امراض اجتماعی.

در  ، بلکهدگذار ن بنیادخویشتن را بر آ نیست تا تفکردر صدد کشف حقیقت طبیعت و انسان طور مثال اپارتاید ه ب

 .نا جایز پیاده کنند حتی اهداف مورد نظر خود را به هر وسیلۀ ممکن و تا است حقایق صد جعل واقعیت ها و

 به صورترا  یدیالوژی آنست که آیدیالوژی تمام خطوط اندیشه و حرکت خودشاخص عمدۀ دیگر آیدیالوژی از غیر آ

ج ئو نتاشکار کردن نیات فته است لذا از آیاو اطمینان روشن بیان می کند و چون بر هدف اجتماعی خویش ایقان 

ً  ژیک همیشه متون مخفی ولواما اهداف غیر آیدیا ؛استنکاف نمی ورزد ،اهدافش  سری و نیات پوشیده دارند که صرفا

به شکل توطئه های تاکتیکی در  و امثال آن سیزمفاشیزم و یا رمثالٌ  ،ج اقدامات شان آشکار می گرددئتادر عمل و ن

ه ، در حالیکپیاده می شوند نامرئی  به صورت که بیشتر بر اهداف موضعیگردند محدوده های معین طرح ریزی می 

دد تبین جهان است تا و در ص نمی شناسدموضعی که محدودیت  است یحاوی مجموعۀ تفکرات اجتماعیی یالوژآید

 . بر کرسی بنشاندقناعت بخش  وشن ورا در پرتو واقعیات ر های خود آرمان

یدیالوژی می کوشد با اتکاء برمحک های سنجیده و کلی، معیار هائی را برای قضاوت بر پدیده ها و حوادث آ باالخره

فی المجلس در برخورد با قضایائی که با  به رهروان خویش نشانی کند تا آنها را از ارزیابی های شتاب زده و

ت فردی، قضاوت و شناخت حقایق را تمایالو تا نوسانات اوضاع  کتلۀ انسانی مربوط است باز دارد، سرنوشت یک

بدون مسیر و پراگنده و شناخت های  که رهروان بی آیدیالوژی با غیر از مسیری است این نحرف نکند.م مشوب و

ه می نسخ سرسام در بیابان سوزان زمان راائی پیم راه و قضاوت در فقدان معیار وبی پایان جوالن افکار در فضای 

 .دهند
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