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واکاوی ایدئولوژی در اندیشۀ شریعتی و سروش
تاريخ دريافت55/5/42 :

تاريخ تأييد55/5/1 :

علی علم

الهدی *

ابراهیم فیاض
حمیدرضا
علی

ضیایی ***

واعظی ****

ایدئولوژی در حوزههای مختلف علوم انساان  ،مانند فلساه ،،جامع،شناس ،
علوم سااساس ا و دینشااناس ا مورد مطالع ،قرار م گسرد .هدف از این پژوهش
واکاوی ایدئولوژی در اندیشا شاریعت وسارو
ساااوا
سارو

است ،و ب ،دنبال پاسخ ب ،این

اساات :ایدئولوژی در هر یک از حوزههای مذکور ب ،چ ،معنا اساات
و شریعت  ،هریک ،در کدامیک از این حوزهها جای دارند آیا سرو

در نقد شاریعت راه را ب ،درست رفت ،است در این پژوهش ،با استهاده از رو
توصاسه اااا تحلسل  ،نتسج ،گرفت ،شاده است ک ،فلسه ،ایدئولوژی را ب ،معنای
مبنای تجرب اندیشا،ها یا آگاه کاذب دانسات ،و جامع،شاناس آن را ب ،معنای
مبنای واقعست اجتماع یا آگاه راساتسن تلق نموده است .سرو  ،با غهلت از
* دانشیار دانشگاه پیام نور/گروه فلسفه و کالم اسالمی.
** دانشیار دانشگاه تهران.
*** استادیار دانشگاه پیام نور/گروه فلسفه و کالم اسالمی.
**** عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.
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گساتر معنای ایدئولوژی ،نقش ابزاری و گزینش عمل نمودن ب ،آن داده است
و ب ،نه هم ایدئولوژیها و ب ،نقد اندیشا شریعت پرداخت ،است ،در حال ک،
شااریعت ایدئولوژی را بسانکنند یک واقعست اجتماع م داند و نقش ا پویا و
حرکتآفرین ب ،آن م دهد و ،با عنصااار اجتهاد ،آن را از خطر ایساااتای و
دگماندیشا دور م داند .لذا ،وجود ایدئولوژی را ضارور

هم جوامع بشری

در هم اعصاار م داند و صایی پایان ایدئولوژیها را از توطا،های نظام سلط،
سارم دهد ،هرچند شاریعت نسز در مههوم و مصداق ایدئولوژی دچار مغالطات
شده است.

واژگان کلیدی :ایدئولوژی ،مارکس ،سرو  ،شریعت  ،مطهری ،روشنهکری.
مقدّمه

تاریخ ب،مثاب،ی ظرف نسست ک ،در آن ظرف ،وقایع ب ،وقوع م پسوندند ،بلک،
وقایع ،آنگاه ک ،ب ،غبار زمان م آ یند ،خود تاریخاند .تحلسل پدیدههای تاریخمند
و بررس نوع عملکردشان در بستر زمان مستلزم مطالع،ای روشمند پسرامون آن
پدیدههاست ،تا رویکردهای گوناگون و چندجانب آنها ب،دقّت سنجسده شود و
گزارش هرچ ،دقسقتر و موشکافان،تر ب ،عمل آید .حهّاری در این بستر شگرف ا
ک ،تاریخ نام دارد ا با مطالعا

و مراجعا

گسترده در رشت،های مختلف علم

امکانپذیر است.
اگر مههوم نخستسن واژ ایدئولوژی ا ک ،در نقط،ای از مکان و در بره،ای از
زمان و در حوز علم خاص مطرح گردیده است ا از پسکر تاریخ اندیش،ورزی
جدا شود ،تا مجزّا ب ،مطالع آن پرداخت ،شود ،در تبسسن بار معنای آن خطای فاحش
صور

خواهد گرفت؛ اینجاست ک ،بدفهم ها و کجاندیش ها خود را م نمایانند

و عناصر ب ارتباط با موضوع شالود تهکّر را سست م کنند.
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پسش از نشان دادن گهتار شریعت و سرو

پسرامون ایدئولوژی و بررس طرز

تلقّ آن دو پسرامون استعمال این واژه زم است اندک ب ،معنای لغوی ایدئولوژی
پرداخت ،شود تا معنای اصطیح آن با درنظرگرفتن خاستگاه مکان و زمان این
واژه و تطوّری ک ،از حسث مههوم در ادوار مختلف و در علوم مختلف کسب
کرده مشخّص گردد و از این رهگذر ،تهاو

رویکردی ک ،هر یک از این دو ب،

موضوع داشت،اند ب ،دست آید.
 .1مفهومشناسی
 .1-1ایدئولوژی در لغت

ایدئولوژی ،ب ،زبان ساده و فارغ از ریش زبان آن ،ترکسب از دو واژ ایده و
لوژی م باشد .ایده ب ،معنای اندیش ،و لوژی ب ،معنای شناخت است .پس،
ایدئولوژی یعن شناخت اندیش ،یا اندیش،شناس  .این واژه در فلسه فرانس ،وضع
شده است و ب ،معنای علم مطالع ایدهها م باشد و پسروان آن ب ،خود م بالسدند
ک ،اهل متافسزیک و یا مابعد الطبسع ،نسستند؛ آنان منشأ ایدهها را نهایتاً ب ،حسسا
تجربسا

و

برم گرداندند ،تا اینک ،ناپلاون ،با ب،کارگسری این واژه در معنای

تحقسرآمسز ،آن را از معنای نخستسنش دور ساخت( .پالمنتاس)3 :3131،
 .2-1ایدئولوژی در اصطالح

با صرف نظر از معنای لغوی ایدئولوژی ،ایدئولوژی در اصطیح و در گذر زمان
چند مههوم عمده پسدا کرده است:
 .1-1-1مبنای تجربی اندیشهها :دستو

دوتراس )(destut de tracy 1836-1754

ا ک ،در ب ،انجام رساندن انقیب کبسر فرانس ،نقش بزرگ ایها نموده است ا نخستسن
کس است ک ،واژ ایدئولوژی را در مکتوباتش ب،کارگرفت،است .ازآنجاک ،وی این
واژه را در سطور نگاشت،ا

در زندان ،هنگام ک ،مردم در کانون بنسادیترین
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مبارزا

سساس

ب،سرم بردند ،ب ،خدمت گرفت ،است ،م توان گهت :واژ

ایدئولوژی در محسط کامیً سساس ا عقسدت از آنگون ،ک ،انقیبهای مردم
فراهم م نمایند متولّد شده است.
رو

شناخت عقسده نسز مانند سنّت فلسه آن سابق دیرین،ای دارد امّا آنچ،

در دستو

دوتراس جدید بود مطالع اندیش،ها در آزمایشگاه علوم تجرب بود.

پسش از او ،تمام تی های ک ،در این حوزه صور

گرفت ،بود بر مبنای تأمّی

و اندیش،ورزیهای مختلف عقل و تحلسل بود .امّا وی خواستار کاربست رو
علم تجرب در مطالع ایدهها شد( .رهیاب) 64 :3131 ،

دستو

دوتراس  ،ک ،خود را یک از قربانسان پسشروی حامین تهکّر کهن در

بطن یک انقیب مدرن م دانست ،بر این تصوّر بود ک ،مواجه بنسادی
معرفتشناس تجرب با معرفتشناس مبتن بر متافسزیک م تواند ب ،این وضعسّت
دوگان ،پایان بخشد و راه را برای تحوّل عمسق در عرص مناسبا

اجتماع هموار

سازد
دستو

دوتراس نسز ،همانند پوزیتویستها ،ب ،دنبال ایدههای بود ک ،مبنای

تجرب داشت ،باشند و ب ،علم ک ،وظسه،ا

تحقسق و جستجو در این مسال ،باشد

ایدئولوژی اطیق م کرد .وی ،ب ،دنبال این اندیش ،کتاب چندجلدی عناصر
ایدئولوژی

)(the original 0f ideology

را ب ،نگار

درآورد و در آن ب،شد

ب،

رویکرد متافسزیک و ب ،اید «معرفت پسشسن» حمل ،کرد .وی تجرب،گرای حس
فرانسوی را بهترین پادزهر برای جزماندیش متا فسزیک دانست( .قاسمی ،بیتا)05:

 .2-1-1مفهوم ایدئولوژی در اندیشۀ کارل مارکس ) :(karl marxمدّ
مدیدی سای نظریّا کارل مارکس بر طسف عظسم از روشنهکران جوامع گوناگون

سال نهم ،بهار  ،6931شماره مسلسل 96

381

سسطره افکنده بود ،تا جای ک ،حتّ حوز اندیش،ورزی روشنهکران دین هم از آن
مصون نماند ،چنانک ،شریعت و سرو

نسز قسمت عمدهای از هندس معرفت

خود را وامدار اویند ،ب،ویژه در بحث ایدئولوژی هر دو متأثر از اندیش،های مارکس
م باشند .لذا ،چارهای نسست جز آنک ،کم مهصلتر اندیش،های آندو را در کنار
مارکس بررس نمائسم ،تا تعارض ک ،بسن آندو ب ،سبب ب توجه ب ،برداشتهای
متناقض مارکس از ایدئولوژی وجود دارد نمایان شود.
مههوم ایدئولوژی در منظوم فکری مارکس از موقعسّت قویّاً پارادوکسسکال
برخوردار است ،ب ،نحوی ک ،جز با تقسسمبندی مراحل مختلف اندیش،ورزی وی
نم توان ب ،درک آن نایل آمد .این مههوم در دستگاه نظری وی ،ب،تدریج ،از مههوم
معرفتشناسان نقد عقاید در دوران جوان ب ،عقسدهسازی عصر کهنسال استحال،
م یابد و زوال و سقوط ایدئولوژی را سامان م بخشد( .پالمنتاس) 1 :3131 ،

صسرور

مههوم ایدئولوژی در اندیش سساس مارکس را ب ،س ،دور تاریخ

کامیً مشخّص م توان تقسسم نمود ،ک ،تعلق هر یک از شریعت و سرو

ب ،یک

از این دورهها است .لذا ،برداشت هر یک از آنها از ایدئولوژی تا سرحدّ تناقض
دور از یکدیگر م باشد.
دورۀ اول .نقد عقاید مسلط :در دور نخست ،ک ،تا سال  3811ب ،طول
م انجامد ،مارکس در هسچیک از آثار

سخن از ایدئولوژی ب ،مسان نم آورد .امّا

در مضمون ،ب ،سنّت ایدئولوژیک ِ نقد عقاید وفادار م ماند.
در این دوره ،گستر نقد عقاید بسشتر دامنگسر عقاید فلسه ای گردید ک ،عمدتاً
خود را در لباس متافسزیک نشان م دادند .مارکس و طرفداران مکتب او بر این
باور بودند ک ،طرح شدن مهاهسم متافسزیک نشاندهند بسماری جامع ،و توجس،کنند

واکاوی ایدئولوژی در اندیشۀ شریعتی و سروش

388

نظام بورژوای موجود م باشد .اگرچ ،مارکس در این دوره از واژ ایدئولوژی بهره
نم گسرد ،ول مهسران نظریّا او ا ک ،نحل،هایگوناگون از روشنهکران را تشکسل
م دادند ا ایدئولوژی را با فرهنگ بورژوای مترادف م دانستند و معتقد بودند:
نظام بورژوای از ایدئولوژی ،ب،مثاب ،ابزاری برای باق ماندن ،سود م جوید.
البت ،،شریعت و سرو

در این برداشت با مارکس قرابت نداشتند.

دورۀ دوم .آگاهی کاذب :دور دوم مارکس از سال  3811شروع م شود و در
سال  3811ب ،انجام م رسد .مارکس ،در این دوره ،ایدئولوژی را آگاه کاذب
م داند و م گوید :پدیدآورند این نوع از آگاه اوضاع و احوال اجتماع یا
هست اجتماع است .ول وی منحصراً این موجبسّت را دلسل کذب آن نم داند،
زیرا آگاه را عموماً معلول هست اجتماع برم شمرد .ایدئولوژی ب ،معنای آگاه
کاذب تنها بخش از آگاه را شامل م شود و مشخّصا

ویژهای دارد:

ا نخست آنک ،بر شماری از پندارهای ب،همپسوست ،و مشترک مسان کسان د لت
دارد ک ،دارای موقعسّت یا نقش واحدی در جامع ،هستند؛
ا دوم اینک ،از طریق اهرمهای ک ،در اختسار دارند ،مانند دولت ،آن را فراگسر و
دارای پسامدهای اجتماع گسترده م سازند.
وی در ایدئولوژی آلمانی تصریح م کند ک ،قدر مادّیِ مسلّط اجتماع ،در همان
حال ،قدر

فکری مسلّط جامع ،نسز هست؛ طبق،ای ک ،ابزار تولسد مادّی را در

اختسار دارند ،در همان حال ،بر ابزار تولسد فکری و ذهن جامع ،نسز مسلّطاند.
(رهیاب)43 :3131 ،

ارتباط عمسق ابزار تولسد مادّی با ابزار تولسد فکری آنقدر در منظوم فکری
مارکس و طرفدارانش سامان یافت ،بود ک ،م توان شالود تهکّر مارکسسست را در
تمرکز بر نسبت مذکور سراغ گرفت .مارکس از همسن منظر بودک ،،برخیف نظر
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متهکّران عصر روشنگری در دور انقیب فرانس ،،اعتقاد داشت :نم توان با استهاده
از حقایق ب زمان و زایسد عقل مجرّد بر عقاید کاذب فایق آمد ،بلک ،ا برعکس ا
این نقش شرایط تاریخ متغسّر است ک ،مبنای شکلگسری عقاید است( .همان)

بنابراین ،مارکس مسان معرفت بشری را متأثر از طبق اجتماع او م داند ،ب،
این صور

ک ،نحو اندیشسدن هرکس ب ،شغل و طبق،ای ک ،در آن زندگ م کند

بستگ دارد و معرفت در مسسر رشد و تحول جامع ،همچنان ثابت و غسرمتحرک
باق م ماند و در مقابلِ تغسسرا

از خود مقاومت نشان م دهد و درصدد ابقای

خود م باشد مارکس این اندیش،ها را ک ،مربوط ب ،گذشت ،هستند و زمان مصرف
آنها ب ،سر آمده ول در صدد ابقای خود هستند ایدئولوژی یا همان آگاه کاذب
م داند( .پارسانیا)351 :3130 ،

برداشت ک ،سرو

از ایدئولوژی دارد نسر متأثر از این دور مارکس م باشد،

چ ،آنک ،او نسز ایدئولوژی را اندیش باطل م داند ک ،دلسل ندارند بلک ،علت دارند.
(سروش)143 :3133 ،

دورۀ سوم .آگاهی راستین :دور فرجامسن ک ،از حسث ایدئولوژی در زندگ
مارکس قابل تشخسص است دورهای است ک ،از سال  3811آغاز م گردد و تا پایان
عمر او ادام ،دارد .مارکس در این دور طیی پخت ،و آزموده ب ،مسدان م آید و
قصد آن دارد ک ،با سامان دادن عقسدهای نوین ،طرح اجتماع نوین درافکند.
مکانسزم دستساب ب ،چنسن جامع،ای از نظر مارکس انقیب دایم ای بود ک،
مبان نظری آن پسشاپسش در تز یازدهم فوئرباخ ب ،صور

شعار محکم «فلسه،

تاکنون در پ تهسسر جهان بوده است امّا باید ب ،تغسسر آن اندیشسد ».مشخّص شده
بود( .رهیاب)43 :3131 ،

شریعت نسز ،متأثر از این دور فکری مارکس ،ایدئولوژی را عبار

از واقعست
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در زندگ انسان م داند ک ،شامل اخیق ،فلسه زندگ  ،رسالت و مساولست فردی
و اجتماع او م شود( .شریعتی)333 :3134 ،

عیوه بر مارکس متأخر و شریعت  ،بسساری از اندیشمندان دیگر نسز در این
برداشت از ایدئولوژی با آنها اشتراک دارند و آن را ب،عنوان یک واقعست اجتماع
درنظرم گسرند ،زیرا ما برای تحلسل بهتر جامع ،و حرکت آن ب ،طرف نظام ایدئال
و تغسسر رفتارهای اجتماع نسازمند طرح و برنام خاص هستسم و ایدئولوژی همان
طرح و برنام ،و مجموع عقایدی است ک ،راهنمای عمل اجتماع در هم جها
اقتصادی ،اجتماع و فرهنگ م شود و سع م کند مدل ایدئال برای هریک از
نظامها عرض ،کند( .روشه)33 :3133 ،

بر همسن اساس ،فردینان دوموند ) (f.dumontهم ایدئولوژی را نظام از ایدهها
و قضاو های روشن و سازمانیافت ،م داند ک ،برای توصسف ،تبسسن یا توجس،
موقعست یک گروه یا جامع ،ب،کارم رود و اساساً از ارز ها نشات م گسرد و
رهنمود دقسق برای عمل تاریخ این گروه یا جامع ،ارائ ،م دهد( .توسلی:3131 ،
)133

ژان بشلر در کتابش ،بعد از نقد ایدئولوژیها ،نهایتاً ب ،دفاع از ایدئولوژی
م پردازد و م گوید :ما نسز ،ب،عنوان یک شهروند ،نسازمند یک ایدئولوژی هستسم.
(بشلر)103 :3135 ،

و بسساری از جامع،شناسان و فیسه دیگر ک ،چنسن نگاه ب ،ایدئولوژی
داشت،اند.
اینک ،با این مقدّم نسبتاً طو ن دربار ایدئولوژی و تاریخچ آن ،ب ،سراغ
اندیش شریعت و سرو

حول این واژه و کارکردهای گوناگون آن م رویم تا

نشان داده شود :چگون ،سرو

در نقد شریعت دچار مغالط ،شده و ،بدون توج،
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ب ،این تهاو ِ معنای  ،چسزی را نقد نموده است ک ،اصیً مد نظر شریعت نبوده
است .همچنسن ،شریعت نسز در تطبسق مههوم و مصداق ایدئولوژی خود دچار
مغالط ،شده است.
 .2شریعتی و ایدئولوژی

شریعت  ،ب،عنوان یک مصلح اجتماع  ،در صدد آن است ک ،دردهای جامع
خود را بشناسد و ب ،درمان آن همّت گمارد .آگاه از جهان و انسان و آنچ ،ب ،این
دو مربوط است در منظوم فکری شریعت از اهمّسّت فوقالعادهای برخوردار است.
او شالود مکتب فکری خود را ا ک ،از مذهب مای ،م گسرد ا بر این شناخت عمسق
بنا م نهد و در دل شناخت م داند ک ،مساولسّت انسان با آن معنا م شود.
 .1-2معنای فلسفی ایدئولوژی نزد شریعتی

ب ،نظر شریعت  ،آنچ ،ک ،شالود مکتب فکری انسان را سامان م بخشد
جهانبسن است .در جهانبسن است ک ،فلسه هست  ،مههوم انسان و رابط این دو
تبسسن م گردد .آنچ ،ک ،بر این شالوده بنا م گردد ایدئولوژی است .در ایدئولوژی
است ک ،مساولسّتهای فردی و اجتماع انسان تعسسن م شود .مجموع جهانبسن
و ایدئولوژی منظوم اعتقادی انسان را شکل م دهد( .شریعتی ،الف)334 :3134

شریعت در نگاه ب ،ایدئولوژی آن را ب ،معنای یک واقعست اجتماع م داند ،همان
معنای ک ،مارکس در ثلث آخر زندگ فکری خود ب ،آن رسسده بود .شریعت با
افزودن قسود بسساری سع در فاصل ،گرفتن از ایدئولوژی ب ،معنای آگاه کاذب
دارد .ب ،نظر او ،ایدئولوژی ک ،از جهانبسن سرچشم ،م گسرد لزوماً نباید در قالب
معسّن و مشخّصِ و ازپسشتعسسنشده بگنجد( .همان)325:

شریعت معتقد است :ایدئولوژی باید در مقابل پرسشهای عصری پاسخ مناسب
داشت ،باشد و جایگاه وفاداران ب ،مکتب را در هر بره،ای از زمان ب،خوب ترسسم

واکاوی ایدئولوژی در اندیشۀ شریعتی و سروش

311
نماید.

او ایدئولوژی را ایمان آگاهان ،نسبت ب ،چگون ،بودن وضع موجود ارزیاب
م نماید .شناخت وضعسّت تاریخ  ،مکان و زمان افرادی ک ،پسرامون یک طرز
تهکّر ب ،وحدت اعتقادی رسسدهاند و مشخّص نمودن موضع این افراد همدم در
مقابل جبه،گسریهای گوناگون از جمل ،وظایف یا کارکردهای است ک ،شریعت
بر شان،های ایدئولوژی بار م کند( .شریعتی) 36 – 31 :3131 ،

برای شریعت  ،ایدئولوژی راستسن از ارز

وا ی برخوردار است .او ،در مسسر

تغسسر ،ایدئولوژی را ب،مثاب ،ابزاری برم گسرد ک ،ب ،کمک آن بتوان ب ،مهاهسم دین
ک ،در گذر تاریخ با شوراب،ها درآمسخت،اند ،حسات دوباره بخشسد و آنها را در روند
حقسق ا

قرار داد.

وی ایدئولوژی را مجموع،ای از ارز ها و آرمانهای م داند ک ،جهانبسن
م آفریند و با آن تهسسر و توجس ،م گردد و در وجود یاران ،حرکت و پویای ایجاد
م نماید و ب ،زندگ آنها جهت م بخشد و چگون ،بودن را برایشان ترسسم م نماید
ب ،نظر او ،این ایدئولوژی است ک ،مهاهسم همچون عشق ،پرستش ،تقدیس ،تعهّد،
ایثار ،جهاد و حتّ شهاد

را در وجود انسان برم انگسزد و او را آماد فداکاری

م نماید( .همان)332 :

شناخت متقن و استوار از س ،اقنوم تاریخ ،جامع ،و انسان از جمل ،وظایف
سترگ است ک ،شریعت بر شان،های ایدئولوژی م نهد .او ب ،رابط تنگاتنگ این
هر س ،کامیً واقف است .شریعت نگرش س،جانب ،ب ،انسان دارد .او اعتقاد دارد
ک ،مههوم نزدیک انسان در نزد این و آن همان صور
از آن سخن م گویند .ب ،نظر او ،اگر ب ،انسان ب ،صور

ذهن ای است ک ،اهل منطق
یک جوهر سسّال در بستر
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زمان نگریست ،شود نامش تاریخ است و اگر ب ،مطالع برش از این مسسر زمانمند
بپردازیم نامش جامع ،است .او م گوید ک ،ایدئولوژی در بار این هر س ،سخن
دارد( .همان)331 – 332 :

او ایدئولوژی را از نظرگاه با ایمان برابر م داند و اعتقاد دارد :ایدئولوژی
همانند عشق است ک ،دفعتاً بر سراپرد وجود آدم خسم ،م زند و او را در مسسر
خود قرار م دهد .در دیدگاه وی ،همانطوری ک ،عشق آمدن است و با محاسب،
و مقایس ،حاصل نم شود ،ایمان و ایدئولوژی هم اینگون ،پا ب ،اقلسم وجود آدم
م گذارند امّا او این خوشامدگوی را آگاهان ،م داند( .همان)33 – 33 :

برای شریعت  ،کارکرد ایدئولوژی همانند کارکرد غریزه در آدم

است:

همانطوری ک ،غریزه ابزار سازگاری است ک ،در وجود آدم ب ،ودیعت نهاده شده
است تا او را در رسسدن ب ،اهدافش موفّق گرداند ،ایدئولوژی هم ،در افق برتر،
آنگاه ک ،انسان بالنده گردیده و ب ،ذرو تهکّر نایل شده است ،وی را در ب ،انجام
رساندن مساولسّتهایش یاری م کند.
او بر این باور است ک ،در یک حرکت طول  ،ایدئولوژی تال تلو و دنبال ذات
غریزه است( .همان)333 :

ایدئولوژی در آثار شریعت معنای مغلق ندارد .او م کوشد معنای لغوی واژه
را ،با توجّ ،ب ،رسالت ک ،این واژه بر عهده دارد ،مورد توج ،قرار دهد .شریعت
واژ ایدئولوژی را عقسدهشناس معنا م نماید و ایدئولوگ را کس م داند ک،
صاحب عقسد خاصّ م باشد( .همان)45 :
 .2-2معنای جامعهشناختی شریعتی از ایدئولوژی

شریعت

بعد از شناخت معنای لغوی و معرفتشناخت

و وجودشناخت ِ

ایدئولوژی ب ،معنای جامع،شناخت آن سوق پسدا م کند و در این معنا بر این باور
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است ک ،عنصر تغسسر وضعسّت کنون

و رسسدن ب ،جامع آرمان

در مههوم

ایدئولوژی تعبس ،شده است .او ،عیوه بر رسالت فردسازی ،رسالت جامع،سازی را
هم در دامن ایدئولوژی م نهد( .همان)313 :

در منظوم اندیش او ،برابر نهادن ایدئولوژی و عقسده مساولسّتزاست؛ در پ
تغسسر وضعسّت شوم موجود بودن و ب ،وضعسّت مبارک آینده نگریستن از دغدغ،های
این نوع اندیشسدن است.
در نگر

شریعت  ،ایدئولوژی باید واقعسّت بسرون را کامیً ارزیاب نماید و

ناهنجاریهایش را بتمام ،بشناسد تا برپای این شناخت بتوان برای تغسسر وضعسّت
موجود تی

نمود( .همان)42 :

ب ،دلسل کارکرد خاصّ ک ،ایدئولوژی در نزد شریعت داراست ،گاه  ،از باب
د لت تضمن  ،وی ایدئولوژی را همان مکتب م داند ک ،جهانبسن از دل آن بسرون
م آید ،البتّ ،،آن نوع از جهانبسن ک ،بسشتر صبغ اجتماع دارد تا فلسه .
 .3-2مراحل شکلگیری ایدئولوژی نزد شریعتی

ب ،نظر او ،زم فربه ایدئولوژی این است ک ،س ،اقلسم وجودی را طو ً
درنوردد :اینک ،درک درست از هست داشت ،باشد و ،سپس ،دیدی منتقدان ،از
واقعسّت موجود ارائ ،نماید و ،در پایان ،برای رهجویانِ طریق بهروزی ،راهحلهای
را بنمایاند .در مرحل واپسسن ،باید نمون،های عمل و ملموس در پسش روی
دوستداران خود بنهد تا بر آن اساس ،مرحل گذار از آنچ ،ک ،هست ب ،آنچ ،ک،
باید باشد ط شود( .همان )46 ،او برای پس از تصرّف اریک قدر

نسز برنام ،دارد

و برای اینک ،ایدئولوژی دچار آسسب نشود ،بحث نهضت و نهاد را مطرح م کند
و راه حلهای برای آسسبزدای از ایدئولوژی مطرح م کند( .شریعتی)16 :3131 ،

شریعت تصریح م کند :ادام حسا

نسروهای انقیب در صورت ممکن است
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مدیدی رهبری جامع ،با سازوکارهای غسردموکراتسک [با عنایت ک،

او ب ،اصل وصایت دارد] انتخاب شود ،تا جامع ،ب ،آن پویای
دست گرفتن اهرمهای قدر

زم و کاف برای ب،

نایل گردد .وی در این نظریّ ،ب ،اصل امامت ک ،در

شسع ،مطرح شده اشاره م کند.
او ب ،وجود رابط تنگاتنگ مسان استقرار دموکراس در جامع ،و بلوغ فکری
افراد اعتقاد دارد و بر آن است ک ،تا فرزندان انقیب ب ،خودآگاه کاف نرسند و
شمار افراد آگاه با شمار آرا برابر نشود سازندگ جامع ایدئولوژیک باید از
کانالهای غسردموکراتسک صور

گسرد و اعمال قدر

رهبری جامع انقیب هم

باید بدینگون ،باشد ،همانطوری ک ،این مهم در شخص رهبر نخستسن انقیب
متبلور است( .شریعتی ،الف)045-001 :3111

در پسشگاه شریعت  ،گاه مههوم ایدئولوژی اسیم ب ،یکباره خود را در هسات
اسیم م نمایاند .او با عشق ک ،ب ،کارکردهای اجتماع اسیم دارد ب ،این ترادف
م رسد .از منظر او ،ویژگ های ایدئولوژی اسیم

همان ویژگ های اسیم

ب،عنوان یک دین آسمان است( .شریعتی ،ب)003 :3111

عنصر آگاه

در نزد شریعت

از جایگاه ویژهای برخوردار است .مریدانِ

ایدئولوژی باید دارای ذهن نقّاد و وقّاد باشند .لذا ،تعقّل در منظوم فکری شریعت
عموماً و در تبسسن ایدئولوژی خصوصاً نقش محوری دارد( .همان)032 :

او با انتقاد از روشنهکران در برگردان واژ ایدئولوژی ب ،فارس  ،ب ،معنای از
آن عنایت دارد ک ،در خاستگاه نخستسنش کارای داشت ،است.
شریعت اصرار دارد ک ،ایدئولوژی همان عقسده است و زم نسست ک ،در ترجم
این واژه دچار وسواس در اندیش ،شد( .شریعتی ،ب )033-034 :3134گستردگ
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کارکردهای مههوم ایدئولوژی در نزد شریعت از ویژگ های شخصسّت او ناش
م شود .با مطالع،ای عمسق در تمام آثار او ضربآهنگِ کاربردِ بسسارِ واژههای
چون مساولسّت و انسان مساول را ب،وضوح م شنویم.
ازآنجاک ،شریعت جامع،شناس است و تحلسلهایش از عناصر دین بسشتر صبغ
جامع،شناسان ،دارد ،در مسان کارکردهای گوناگون ایدئولوژی ،کارکرد تغسسر جامع
موجود و ساختن جامع،ای نوین بر پای خرد جمع در نزد او جایگاه ویژهای دارد.
از این روست ک ،برای رسسدن ب ،این هدف ،عنصر مساولسّت فردی و اجتماع در
مسان عناصر دیگر در پسشگاه وی پررنگتر است( .همان)033 :

بنابراین ،شریعت

با حساسست

هر چ ،تمامتر تاوری ایدئولوژیا

رابرای

ساختن جامع ایدئال ارائ ،م دهد و با حساسست بسشتر برای آسسبهای آن راه
حل ارائ ،م کند تا دچار دگماندیش و جمود نشود.
 .3سروش و ایدئولوژی

معنای لغوی ایدئولوژی در نزد سرو

اهمّسّت ندارد و ،از نظر او ،پرتوی ب،

تاریکخان این پدیده نم افکند .ب ،نظر سرو  ،اگرچ ،ایدئولوژی ب ،معنای
ایدهشناس  ،عقسدهشناس یا علم عقسده است ،ول این معنای لغوی گره را
نم گشاید .کسان ب ،خطا تصوّر م کنند با جستجو در معان لغوی م توانند از
نسبنام تاریخ اندیش،ها آگاه شوند .لذا ،گاه م پرسند :ایدئولوژی ک ،ب ،معنای
علم عقسده است چ ،منافات با دین دارد امّا قصّ ،از این بحث لغوی پسچسدهتراست.
سرو

اعتقاد دارد ک ،تی

برای پسدا کردن معنای لغوی واژ ایدئولوژی مشکل

را حل نم نماید و از این طریق نم توان ب ،تاریخچ اندیش،ای خاص پ برد .او
قصّ ،را عمسقتر از این م داند( .سروش)334 :3134 ،

آنچ ،از سطور نقّادان سرو

حول ایدئولوژی برم آید این است ک ،وی ،در
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حقسقت ،ب ،نقد طریق برگرفتگان ایدئولوژی ب،مثاب،ی یک ابزار م پردازد تا خودِ
ایدئولوژی .ب ،نظر او ،مارکسسسم در ابتدا ب ،صور

یک مکتب ضدّایدئولوژی

دلربای م کرد ول ب،تدریج در این مکتب ،صهت فریبکاری ایدئولوژی ب ،بوت
فراموش سپرده شد و از بار معنای آن کاست ،شد .سرو

دلسل این امر را فاصل

زمان ای م داند ک ،مسان طرز تلقّ اندیشمندان مارکسسست و خاستگاه نخستسن
نُضج این واژه ایجاد شده است( .همان)331 :

سرو

در پاردایم ایدئولوژی ب ،معنای آگاه کاذب قرار دارد و این از مضمون

کیم او فهمسده م شود .وی عمل ایدئولوگ ها را تال تلو عمل سوفسستها م داند
ک ،با کیم اقناع خود در صدد برجانشاندن خصم متخاصم خود بودند.
ایدئولوژی در نظر سرو

منظوم،ای فکری است ک ،عنصر بارز آن آرمان است.

ب ،نظر او ،ایدئولوژی ب،مثاب یک مکتب عمل م کند و م کوشد دربار عناصر
کلسدی جهان هست  ،مخصوصاً جامع ،،موضع خود را ب ،وضوح بسان نماید تا
پسروانش بر پای این تهکّرا

جزم سیح برّای در مقابل مخالهان و منکران داشت،

باشند( .همان)

با اینک ،سرو

کامیً ب ،تهاو

جوهری دانش و ارز

واقف است و ل

ایدئولوژی را از آن حسث ک ،عهدهدار تبسسن بایدها و نبایدهای اخیق م باشد و
قاعدتاً باید در سبد ارز

قرار گسرد در بوت دانش تجرب قرار م دهد .او معتقد

است ک ،ایدئولوژی مجموع درهمتنسدهای از احکام است ک ،از صهت اثبا

و

ابطالپذیری ب ،دورند( .سروش)32 :3133 ،

ب ،نظر سرو  ،ایدئولوژی یک امر غسرمعرفت است و نم توان احکام امر
معرفت را برآن بار نمود .او م گوید ک ،خاستگاه تاریخ ایدئولوژی را باید در
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سهسط ،،ایمان ،احکام جدل ّالطّرفسن ،ارز ها ،اخیق و مبارز احزاب سساس
جویا شد .این قدر

و لوازم آن است ک ،جام معرفت م پوشد و ب ،ایدئولوژی

تبدیل م گردد( .همان)32-35 :

سرو  ،با تعریه ک ،از ایدئولوژی ارائ ،م دهد و نقدی ک ،از منظر معرفت-

شناس بر آن وارد م کند ،کارکردهای گوناگون برای آن قایل است .این کارکردها،
من حسث المجموع ،نم توانند ب ،طور ذات بار منه ب ،مههوم ایدئولوژی دهند.
کارکرد ا همانطوری ک ،از نامش پسداست ا از عملکرد ایدئولوژیهای گوناگون
در عرص،های متهاو

استنتاج شده است .پسراستن سسر منه تاریخ از ساحت

معنای یک مههوم از شروط نقد آن مههوم است .وگرن ،،دچار مغالطات

مثل

درآمسختن انگسزه و انگسخت ،خواهسم شد.
سرو  ،از جنب،های کارکردی ،اوصاف

را برای ایدئولوژیها قایل شد:

ایدئولوژیها ب،منزل سیح عمل م کنند ،خواهان وضوح دقّت و صیبتاند،
گزینش عمل م کنند ،و متناسب با نوع دشمن و نوع پسکار ساخت ،م شوند؛ در
ایدئولوژی حرکتزای اصل است ،ن ،حقسقتجوی ؛ ایدئولوژیها متعلّق ب ،دوران
تأسسساند ،ن ،دوران استقرار ) ،و ب ،مهسّران رسم نسازمندند( .ر.ک .همان-354 ،
)334

سرو  ،غافل ماند از اینک ،شریعت در پارادایم ب ،سر م برد ک ،سسطر اندیش
مارکسسسم بر افکار اندیشمندان [!] کامیً مشهود و هویدا بود .درد دین ک ،در
وجود شریعت راسخ شده بود او را وام داشت ک ،برنام،ای جامع از دین ،مطابق
آموخت،هایش ،ب ،متدیّنان ارائ ،دهد ک ،همانند مانسهست کارکرد داشت ،باشد .شاید
عشق مهرط ک ،در این رهگذر همراه همسشگ شریعت بود او را از آمادهسازی
لوازم نظری اندیش،ا

بازم داشت.
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برخیف تصور سرو  ،شریعت گرایش جامع،شناسان ،ب ،دین دارد و م داند
ک ،این نگر
صور

سبب م شود ک ،دین از آبشخورهای نخستسنا

فاصل ،بگسرد و ب،

قوّ محرّک غسرمتحرّک [!] دربساید .لذا ،در نوشتارها و سخنران های

خویش ب ،این خطر هشدار داده است ک ،عامل پویای تاریخ ممکن است ،در
بره،ای از زمان ،آنچنان دچار رخو
اینها هم ،برخیف تصور سرو

و رکود گردد ک ،خود

عامل ایستای شود.

از ایدئولوژی است.

ب ،نظر شریعت  ،ایدئولوژی سیح نسست بلک ،ایمان ،مساولست ،درگسری و
فداکاری است( .علیجانی )243 :3135،اما سرو  ،چون در پارادیم آگاه کاذب قرار
دارد ،ایدئولوژی را ابزار (سیح) م داند .شریعت

ا برخیف سرو  ،ک،

ایدئولوژی را خواهان وضوح و صیبت م داند ا ایدئولوژی را همانند علم
م داندک ،براساس قوانسن کل و براساس آرمانهای ثابت انسان استوار باشد .البت،،
انطباق آن آرمانها با واقعستهای موجود زمان و مکان بر عهد روشنهکران
گذاشت ،شده است .لذا ،ایدئولوژی رسال ،یا کتاب آیسننام رانندگ نسست تا ثابت
و غسرقابلتغسسر باشد( .شریعتی)13 :3131 ،

شریعت با تهسسر خاص ک ،از مهاهسم مانند اجتهاد ،امر ب ،معروف و نه از
منکر ،و هجر

ارائ ،م دهد با خطر استحال ایدئولوژی ب ،سنت یا فرهنگ و یا

هر گون ،ایستای مقابل ،م کند.
بسان اوصاف ک ،سرو

از ایدئولوژی دارد از پارادایم حایت دارد ک ،او در

آن وقوف دارد :پارادایم آگاه کاذب ،در حال ک ،شریعت در پارادایم دیگر :آگاه
راستسن و کم فراتر از آن ،قرار دارد و ایندو هر یک قواعد خاص خود را دارند.
آیا م شود با قواعد یک بر دیگری داوری کرد آیا این داوری درست است ک،
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سرو

کم دورتر و غافل از شور و حرار

انقیب است ک ،در آن سالها بر

جامع ایران حاکم بود ،و این شورْ شریعت را بسشتر ب ،طرف یک پراتسک انقیب
سوق م داد ،ن ،یک تاوری فلسه خام ک ،هسچ کارکردی نداشت ،باشد
نکت،ای ک ،در غالب آثار شریعت ب ،چشم م خورداین است ک ،شریعت توانست،
است آن حرکت و پویای را ک ،بر اندام دینِ تاریخ خشکسده بود دوباره ب ،آن
بازگرداند و عناصر این تحرّک را از طومار پسچسد دین بسرون کشد و تحت عنوان
ایدئولوژی بنمایاند.
سرو

ا برخیف شریعت ا پارادایمهای گوناگون را در عمر خود را سپری

کرده است؛ وی بخش از عمر خود را در ایدئولوژیسازی ط نموده است .رنگ
و بوی سراپا ایدئولوژیک در آثار این دور سرو

کامیً هویداست و با نگار

ایدئولوژی شسطان  ،مکاتب دیگر را مورد نقد ایدئولوژیک خود قرار داده است.
(سروش)31 :3131 ،

ول سرو

با پا گذاشتن ب ،مسدان مدرنست ،و پسامدرنست ،نقّادیِ خرد ناب [!]

را پ گرفت ،است .سرو

بسشتر در فضای پسامدرن م خواهد در نقش یک

مصلح اجتماع دلربای کند .لذا ،م کوشد مهاهسم انقیب از جمل ،ایدئولوژی را
تعدیل نماید و از امواج خودسران عاشقان [!] آن بکاهد.
لذا ،در این دوره ،شهدِ ایدئولوژی در مذاق وی ب ،حنظل آگاه کاذب مبدّل
شده است .سرو

با استقراض مهاهسم از فلسه علم م کوشد بر مهاهسم

همچون تقدّس فهم دین ا ک ،در درازنای تاریخ ،متدیّنان با آنها مأنوس بودهاند ا
خدش ،وارد کند و آتش در بسش اندیش،ها افکند .البتّ ،،او اذعان دارد ک ،انگشت
تردید بر پسکر آموزههای دین وارد نمودن نباید سیمت دینِ عوام را ب ،خطر
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بسندازد ،امّا و هزاران امّا ک ،گستر اندیش ،هسچگاه بر سکوی خطاب ،محدود نم -
گردد .ب ،نظر راقم ،خطای چشمگسری ک ،در آرای ناقدان سرو
ایدئولوژی و کارکردهای آن صور

حول مههوم

گرفت ،است خلط نقد ایدئولوژی با نقد

مارکسسسم ب،عنوان یک ایدئولوژی م باشد .شاید غهلت از این امر و درافتادن ب،
این ورط ،تا حدودی طبسع ب ،نظر م رسد ،چراک ،نام مارکس و مکتب او:
مارکسسسم ،آنچنان در چهر جوامع دلربای م نمود ک ،گاه این مکتب مترادف
ایدئولوژی قلمداد م گردید.
 .4نقد دیدگاه شریعتی

شلوغبازاری ک ،در مههوم ایدئولوژی قرار دارد شریعت را نسز گرفتار کرده است؛
نوع از تحسر و عدم ثبا در مههوم و مصداق ایدئولوژی شریعت نسز دیده م شود:
ا او در بسان مههوم ایدئولوژی گاه آن را در حد ادام غریزه در انسان تنزل داده
است و گاه ب ،جایگاه عقسد تعال بخشسده است؛گاه ،با توج ،ب ،معنای لغوی آن،
آن را ب ،معنای عقسدهشناس ترجم ،نموده است وگاه مکتب و برنام زندگ را از
آن نتسج ،گرفت ،است و ،در عسن حال ،ترجم آن را ب ،مکتب یا هر اصطیح فارس
دیگری برنم تابد و ب ،همان واژ ایدئولوژی بسنده م نماید .اینهم ،تزلزل در
مههوم ایدئولوژی و ابهام در فهم مقصود واقع شریعت از ایدئولوژی موجب تنزل
آن از سطح یک بحث علم شده است.
ا در مصداق نسز ،شریعت ایدئولوژی را دارای نسبت تساوی با دین م داند
وگاه آن را جزئ از دین قلمداد م کند و در برخ موارد ،رابط صور

با ماده را

بسن آندو تصور م نماید و گاه نسز آن را ب،عنوان مصداق از مهاهسم دین
درنظرم گسرد ،ک ،البت ،بسشتر مواقع ،نسبت بسن دین و ایدئولوژی را تساوی ذکر
م کند( .شریعتی ،)346 :3131 ،ک ،در این صور  ،ب ،نظر م رسد او ب ،مغالط جزء
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و کل دچار شده است ،زیرا متهکران مسلمان

ک ،بر مبنای حکمت شسع

م اندیشند دو مههوم جهانبسن و ایدئولوژی را مترادف حکمت نظری و حکمت
عمل درنظرم آورند (پارسانیا ،)15 :3134 ،ک ،بر این اساس ،جهانبسن توحسدی
اسیم زیربنای آن و ایدئولوژی اسیم روبنای آن خواهد بود .بنابراین ،مکتب یا
ایدئولوژی ا ک ،در تعابسر شریعت جامع آندو ذکر شده است ا نادرست م نمایاند،
زیرا ایدئولوژی همانند حکمت عمل یا شریعت تنها بخش از دین را تشکسل
م دهد ک ،روبنای جهانبسن

است ،چنانک ،شهسد مطهری نسز در آثار خود

جهانبسن و ایدئولوژی را ب ،همسن معنا ب،کاربردهاست.
ب ،نظر استاد مطهری ،این ایدئولوژی است ک ،انسان را در زندگ ب ،طرف
هدف زندگ انسان او رهنمون م گرداند .اینک ،چگون ،باید بود چگون ،باید
زیست چگون ،باید ساخت و با توج ،ب ،چ ،الگوی باید این چگون،ها را جهت
بخشسد  ،هم ،با توج ،ب ،ایدئولوژی خاص پاسخ مناسب پسدا م کند .شهسد
مطهری ،در تبسسن بهتر ایدئولوژی ،فعالستهای انسان را ب ،دو گون التذاذی و
تدبسری تقسسم م نماید :فعالست التذاذی تحت مستقسم غریزه و طبسعت انجام
م پذیرد ول فعالست تدبسری ب ،سبب مصلحت و ب ،حکم عقل صور

م پذیرد.

لذا ،چ ،بسا انسان ب ،حکم عقل فعالست تدبسری را بر فعالست التذاذی ترجسح م دهد
و هر چ ،ب ،طرف انسانست بسشتر حرکت کند فعالست تدبسری او بسشتر خواهد بود،
زیرا انسان اهداف دوردست و غایا

نهای خویش را درنظرم گسرد .فعالست

تدبسری نسازمند طرح و برنام ،م باشد و ،ب ،نظر استاد مطهری ،طرح و برنام،ای ک،
تأمسنکنن د سعاد

فرد و جامع ،باشد ایدئولوژی است ،ک ،البت ،،در زبان شرع،

شریعت نامسده م شود( .مطهری)03 :3141 ،
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استاد مطهری نساز ب ،ایدئولوژی را ضرور زندگ انسان م داند ،چنانک ،هم
افراد بشر در طول تاریخ نسازمند آن بودهاند و بشر امروز هم بسشتر از هر زمان
نسازمند چنسن برنام،ای برای زندگ م باشد (همان ،)03 :چنانک ،فسلسوف بزرگ
ابنسسنا مهصل آن را بسان کرده است (ابنسینا.)633 :3134 ،
بنابراین ،ایدئولوژی در بسان اندیشمندان بزرگ اسیم مترادف شریعت دانست،
شده است و بسان شریعت در ایجاد رابط تساوی بسن دین و ایدئولوژی با اصول
حاکم بر حکمت اسیم سازگار نسست ،هرچند او در بسان رابط بسن دین و
ایدئولوژی دچار تردید و تحسر م باشد ،زبرا عیوه بر رابط تساوی ،گاه رابط
مههوم و مصداق یا رابط ماده و صور

را نسز بسان م کند .اینگون ،سخن گهتن

سبب م شود ک ،منظور واقع شریعت از معنای مههوم و مصداق ایدئولوژی در
سطور نگاشت،هایش مبهم و نامعلوم باشد و این اشکال بزرگ در ایدئولوژی شریعت
م باشد.
نتیجهگیری

ایدئولوژی در گذر زمان معان بسساری ب ،خود گرفت ،است و از خاستگاه
نخستسنا

ک ،ب ،معنای مبنای تجرب اندیش،ها بود ،در فضای مارکسسست دچار

برداشتهای پارادوکسسکال شد و گاه ب ،معنای آگاه کاذب و گاه ب ،معنای یک
واقعست اجتماع مورد تعبسر قرار گرفت .شریعت همانند بسساری از فسلسوفان و
جامع،شناسان برداشت واقعستگرا از ایدئولوژی داشت ،و برای ساختن جامع ایدئال
از آن بهره گرفت ،است .لکن سرو

آن را کژتاب واقعست دانست ،و ویژگ های

مانند نقش ابزاری داشتن ،گزینش عمل نمودن و جزماندیش را برای آن تصور
نموده است ،غافل از اینک ،شریعت کم فراتر از آن قرار گرفت ،و در ایدئولوژی
پویای و حرکت را جستجو م نماید .شریعت ا برخیف سرو

ا ایدئولوژی را
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ایمانزا و مساولستآور م داند و درگسری و فداکاری را زم آن م شمارد.
ایدئولوژی شریعت همانند علم است ک ،براساس قوانسن کل و براساس آرمانهای
ثابت انسان

استوار است و بر عهد روشنهکران است ک ،همواره ب ،انطباق

ایدئولوژی با واقعستهای زمان و مکان بپردازند و آن را از خطر استحال ،دور نگ،
دارند .لذا ،شریعت بحث نهضت و نهاد را مطرح م کند و با توسل ب ،عنصر اجتهاد،
جزمست و دگماندیش را از ایدئولوژی دور م کند و این آن چسزی است ک ،سرو
از آن غهلت نموده است و دچار مغالط ،شده است .ول شریعت نسز خود در بسان
مههوم و مصداق ایدئولوژی دچار تحسر و عدم انسجام و ،در واقع ،دچار مغالط،
جزء و کل شده است .همسن مسال ،فهم ایدئولوژی شریعت را با مشکل مواج،
کرده است.
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.−ــــــــــــــــ ( .)3111سنت ،ایدئولوژی ،علم ،چ ،1قم :بوستان کتاب.

.−پیمنتاس ،جان ( .)3111ایدئولوژی ،ترجم عز اهلل فو دوند ،تهران :علم و فرهنگ .

.−توسل  ،غیمعباس ( .)3111روشنهکری و اندیش دین با رهسافت جامع،شناخت ب ،آثار دکتر
عل شریعت  ،تهران :قلم.

.−روش ،،گ  .)3181( .تغسسرا

اجتماع  ،ترجم دکتر منصور وثوق  ،تهران :ن .

.−رهساب ،حسن و دیگران ( .)3111دفترهای بنساد ا دفتر اوّل :در حاشس متن ،تهران :شهر
آفتاب.
.−سرو  ،عبدالکریم ( .)3111مدارا و مدیریّت ،تهران :مؤسّس فرهنگ صراط.

.−ــــــــــــــــ ( .)3181ایدئولوژی شسطان  ،چ ،31تهران :مؤسّس فرهنگ صراط.
.−ــــــــــــــــ ( .)3188فرب،تر از ایدئولوژی ،تهران :مؤسّس فرهنگ صراط.

.−شریعت  ،عل ( .)3111مجموع ،آثار [ج]11؛ جهانبسن و ایدئولوژی ،چ ،1تهران :شرکت
سهام انتشار.
.−ــــــــــــــــ ( .)3181مجموع ،آثار [ج]1؛ تشسع علوی و تشسع صهوی ،چ ،31تهران :چاپخش.
.−ــــــــــــــــ (الف .)3181مجموع ،آثار [ج]31؛ تاریخ تمدن ،1چ ،8تهران :قلم.
.−ــــــــــــــــ (الف .)3111مجموع ،آثار [ج]11؛ عل  ،چ ،1مشهد :سپسده باوران
.−ــــــــــــــــ (ب .)3181مجموع ،آثار [ج]11؛ مسعاد با ابراهسم ،چ ،8تهران :آگاه.

.−ــــــــــــــــ (ب .)3111مجموع ،آثار [ج]18؛ رو
.−علسجان  ،رضا ( .)3181ایدئولوژی؛ ضرور

شناخت اسیم ،چ ،1تهران :چاپخش.

یا پرهسز و گریز  ،تهران ،چاپخش.

.−قاسم  ،عل (ب تا) .دین و ایدئولوژی ،دفترهای بنساد :دفتر سوم ،تهران :بنساد فرهنگ دکتر
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عل شریعت .
.−مطهری ،مرتض ( .)3111مجموع ،آثار [ج  ،]1تهران :صدرا.

