
 

 

 

 

 

 ایدئولوژی یپردازهینظر اندازچشمبررسی ضرورت دین از 

 در اندیشه اجتماعی
  یناصریحاجسعید 

  مرضیه بقیری

 دهیچک

یا باورها و عقاید  هادهیادر حوزه اندیشه اجتماعی، اندیشمندان بسیاری ایدئولوژی را به عنوان نظام 

 درباره. این پژوهش با بررسی برخی نظریات اندکردهفرهنگ تحلیل  جوامع در رابطه با دین و

ثیر رویکردهای ساختارگرایانه و ایدئولوژی تحت تأکه تعریف  پردازدیمایدئولوژی به این موضوع 

 یهافیتعرده است. شکارکردگرایانه در علوم اجتماعی منجر به تعریف کارکردی از دین 

کارکردی  یکه در صدد تبیین باورها بر مبنای نقش اندوابستهبه چشم اندازی نظری  انهیکارکردگرا

که چنین را ارزشی و باورداشتی  گونه نظام یا هر اندگرفتهیا دین را مساوی ایدئولوژی  ،است. بنابراین

بر  . اما برخالف رویکردهایی که عمدتاًدهندیمدارند در این مقوله جای  ایکارکردی یهاجنبه

 کندیمبیان  معناگراتفسیری و  یاوهیشرویکرد فرهنگی نمادین به  ،کید دارندکارکردهای دین تأ

الگوهای فرهنگی خاص خود را داشته باشد که ممکن است دینی، علمی  تواندیم یاجامعه هرکه 

با کشف و  توانندیمحقایق دین نیستند اما  ازیا ایدئولوژیک باشد. رویکردهای معناگرا نیز کاشف 

 .از باورهای مذهبی مردم دست یابند یترقیعمتفسیر الگوهای فرهنگی به درک 

 .ایدئولوژی، دین، فرهنگ، باورها، عقاید :هادواژهیکل
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 مقدمه

از قرن هجدهم در مجادالت فیلسوفان فرانسوی به شکلی جدی بروز یافت.  1«ایدئولوژی»مفهوم 

شیوه علمی  اساس برکوشیدند بانیس، دوتراسی از نیمه قرن هجدهم فیلسوفانی نظیر کوندیاک، کا

و به « ایدئولوژی»تجربی، تبیینی علمی از مفهوم  یهاوهیش رایج آن عصر و 2ییگرااثباتثر از متأ

منحصر به فرد در قرن هجدهم  یند. ایدئولوژی به عنوان مفهومعرضه کن« هاشهیاندنظام »عبارتی 

به این  و ؛تاریخ و علم پیوندی جدی داشت مسئلهبا تحوالت علمی این قرن، مناقشات سیاسی، 

 کرد. یریگجهتو متافیزیکی  یشناسزدانیعلیه مبانی  و گراعتیطب هایترتیب به نفع گرایش

کذب و خطا تمرکز  یامقولهتا به امروز غالب اشکال نقد ایدئولوژی بر نقش منفی آن به عنوان 

 چیز مشخصاً  بیش از هر سوءظن. این دناممی 3سوءظن. پل ریکور این رویکرد را هرمونتیک اندکرده

انسان  یبردارفرمانچیزی که مارکس و دیگران آن را نمونه قطبی  بود؛ معطوف به آگاهی مذهبی

 (.15 :1395 )ریکور، دانستندیمو مثال اعالی ایدئولوژی 

ثیری بر تعریف أت ایدئولوژی در اندیشه اجتماعی چه یپردازمفهوم :این است کهمقاله این  پرسش

اعی، مذهبی در اندیشه اجتم هایدین داشته است؟ این پژوهش در صدد است تعاریف دین و باور

 کاود.بشده به مفهوم ایدئولوژی را ثر از رویکردهای اتخاذمتأ

 ،جدهم تاکنونهاز قرن  ،ایدئولوژی در اندیشه اجتماعی بارهرایج در یهادگاهید ،به طور کلی

ادین قابل مطالعه و شناختی و فرهنگی نم، روانیشناختجامعه، شناسانهشناختدر چند حوزه 

ته شود، امکان در از دامنه بحث ایدئولوژی کنار گذاش شناسانهمعرفترسش پ وقتی. استمقایسه 

نگ، نظر گرفتن کارکردی نمادین در جامعه برای ایدئولوژی به عنوان مخیله اجتماعی فره

نظیر آثار گیرتز با  یشناختانسان یاهشیگرا .شودیمفراهم  یشناسبالغتو  هاآرمان، هااسطوره

 تریادیبنردهای به کارکویستی یعینی و پوزیت یهاجنبهفراتر از و معنا و فرهنگ  مسئلهتمرکز بر 

از را  «ژیایدئولو»مفهوم  کوشدیم. این پژوهش پردازندیمایدئولوژی و نظام باورمندی جوامع 

 .ررسی کنداین منظر ب

                                                             
1. ideology 
2. positivism 
3. hermeneutics of suspicion 
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 کارکردگرایانه به دینشناختی و نگرش جامعه منشأ

سیاست کرد  را وارد علم جامعه و «ایدئولوژی»بیش از هر فرد دیگری واژه ( 1883-1818) مارکس

بعد از مارکس با عناوین  یهاتسیمارکسدر تعاریف  و البته در معانی متفاوتی به کار برد.

 در(. 18 :1373)پالمناتس، استعمال شده است  3«عقیدتی یهانظام»و  2«مشتقات» 1،«اسطوره»

 کهو قصدشان این بود را نقد کردند  یستیالئدیاانگلس فلسفه  ومارکس  ،ایدئولوژی آلمانیکتاب 

 یهاکشمکشبه سمت توسعه نهادها و  هادهیاکانون نقد اجتماعی را از بررسی آگاهی و تکامل 

 اجتماعی برگردانند.

 محل بحثجوان پیوست. ماهیت دین  یهایهگلمارکس جوان، در برلین به باشگاه 

تفاوت بین  رباخ توجه آنها بهئفو ریتأثجوان با هگلیسم دست راستی بود. بعدها تحت  یهایهگل

ه جای تغییر د. مارکس از همتایان فیلسوف خود به دلیل آنکه بشو ماتریالیسم معطوف  سمیلئادیا

مان و فرانسه سیاسی در آل یهاتیفعال کم درگیرکم و، به تفسیر آن پرداختند دلسرد جهان صرفاً

بداع کرد. را ا ،«ماتریالیسم تاریخی»یعنی  ،برای بررسی تحوالت تاریخی، روشی متفاوت ویشد. 

الیسم ماتری ،دارد. از یک منظر در اینکه ماتریالیسم تاریخی چیست، اختالف نظرهایی وجود

 هگلی. سمیالئدیاکردن چیزی نیست جز وارونه تاریخی

و ناشناخته بود  داریهستقائم به ذات،  یخودآگاهی ذهن در حکم موجودیت ،تلقی هگلدر 

هن راستین )روح مطلق( است. هگل با جداکردن جهان طبیعی از روح، ذو ذهن فرد جزئی از 

. او مدعی بود کردیمروح مطلق فرض  4، جهان طبیعی را محصول خودتحققیهادهیاو  هاارزش

کید بر فقر و بیچارگی و أجوان با ت یهایهگلآنچه واقعی است بنیاد عقلی دارد. در مقابل، 

 یهایهگل ،عقالنی نیست. با وجود این سیاسی ادعا کردند که این حکم هگل چندان همبیدادگری 

خصوص افکار رازآلود و تصورات غلطی را که ، بهافکار نادرست یستیلئادیا کامالً  یاگونهجوان به 

در  انسان یآزاد ،رو، از نظر آنهااین از .دانستندیمو بالیا  هابتیمص، بانی این کردیمعرضه دین 

طولی نکشید که مارکس از  (.40-37: 1379 )استونز،گرو غلبه وی بر چنین افکار کاذبی بود 

                                                             
1. myths 
2. derivations 
3. belief system 
4. self-realization 
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هگل را که از دید او به حالتی وارونه بر روی پای  جوان جدا شد و مدتی بعد ادعا کرد یهایهگل

ترتیب ی پاهای خود قرار داده است. بدینخود ایستاده بود سر و ته کرده و به حالت طبیعی بر رو

مین أاین آگاهی انسان نیست که هستی و وجود او را ت» :کندیمطرح  گونهنیارا  مسئلهمارکس 

رهایی انسان مستلزم دگرگونی  ،از این منظر«. ستا آگاهی اوکننده ، بلکه زندگی او تعیینکندیم

 ،. به عبارتیشودینمصرف تغییر در آگاهی انسان منجر به رهایی وی  وضعیت مادی جامعه است.

 ،دانستیم ،ایده روحیعنی تاریخ را حیطه عقالنی خرد،  کنندهنییتعهگل عامل نهایی  که یحال در

( هادهیا و هاهینظرد در مفهوم کلی آن )یعنی منافع اجتماعی نه مارکس عقیده داشت حیطه اقتصا

 (.42 :)همان کلید دگرگونی و فهم تحوالت تاریخی است

 ایدئولوژی به مثابه آگاهی دروغین ؛دین به مثابه ایدئولوژی

 یهاسنتکه  آلمان حامل این مطلب بود اوضاع و احوالابتدایی مارکس با توجه به  یهادگاهید

 کردیمو استدالل ، مانع تغییر بودند. اکردندیمکید بر تکلیف دینی اطاعت از اقتدار تأآلمانی که 

جدید حامی  یهادهیاتغییر اجتماعی نیازمند آن است که این فرهنگ مذهبی تضعیف شود تا که 

بود  برای تغییر الزم ،جوان یهایهگلپیشرفت اجتماعی مجال طرح بیابد. از نظر مارکس و 

ا در سطحی رجایگزین شود تا افکار لیبرال  محورانهانسانفرهنگ مذهبی آلمان با فرهنگ سکوالر 

دینی فرهنگ  یهاشالودهیدن صحت کش پرسشگسترده ترویج کند. راه ایجاد تغییر فرهنگی به 

 ،ارکساز نظر م (.39 :1392 )سیدمن، گرا بودکردن با فرهنگ سکوالر و انسانآلمانی و جایگزین

مردم به  .یو دالیل انتزاع هاهینظرنه  شودیممنافع اجتماعی است که موجب برانگیختن کنش 

 .کندیمچیزی باور دارند که منافعشان ایجاب 

امکاناتی را  سازدیمویژه اقتصاد سیاسی ما را قادر ظر مارکس، تحلیل جامعه موجود، بهاز ن

شکوفایی انسان متصور شویم که پیش از این ناشناخته بود. مارکس دوگانگی واقعیت و برای خود

که در  ییهاتناقض بر ،این ند. عالوه برابا هم در حرکت 1نظریه و پراکسیس .ردیپذینمارزش را 

                                                             
. استبه کنش انسانی یا کار انسان ترجمه شده است که هم با عینیت و هم ذهنیت در ارتباط  «پراکسیس»واژه  .1

اعم از مظاهر  ،تاریخ )پراکسیس( تولیدکننده و سازنده همه اشکال و نهادهای تاریخی و اجتماعیکار انسان در 
است. جهان نهادها و نمودها بازتاب پراکسیس یا عمل انسان در تاریخ است. این  ،فرهنگی و اقتصادی و ایدئولوژیکی
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 بلکه فقط از طریق تحول شالوده اجتماعی   کرد، هغلببا نظریه  صرفاً توانینم شودیمنظریه مطرح 

را  «ایدئولوژی»، مفهوم مارکسی یانهیزم. در چنین ردیگیمشده در پراکسیس صورت حاصل

 یاگونه، جهان را به ستا هایگانگیبو  هاتناقضفهمید. ایدئولوژی از آنجا که مبتال به  توانیمبهتر 

 کندیمبلکه آن را پنهان یا رازآلود  ،کندینم. اما خطاآمیزبودنش را برمال دکنیمنادرست منعکس 

 .(185 :1387 ،)دیویس
 اشلیاصعقیدتی که هدف  یمثال نظام ؛از نظر مارکس، دین حادترین مثال ایدئولوژی است

وست دارند. د ستمگراناست که  یاگونهحفظ امور جامعه به  یهابهانهدالیل و در واقع  نیتأم

که  دشوستفاده برای تذکر این مطلب به فقرا ا تواندیماست که  ییهادهیاایدئولوژی نظامی از 

لکان ثروتمند خواست خدا این است که ما که هست بماند. یطورهمانهمه ترتیبات اجتماعی باید 

)پالس، ست انقش دین توجیه وضع موجود  ،و کارگران فقیر همان جایی که هستند بمانند. در واقع

1394: 214.) 

 اجتماعی است: یهایدادگریبنظر مارکس، دین وسیله توجیه  از

لزوم  در موقع را ستود و ااصول اجتماعی مسیحیت بردگی انسان را توجیه کرد، رعیت قرون وسط

تماعی وضع کند. اصول اج ،هرچند با حالتی غمگین ،را چگونه تعدی طبقه پرولتر داندیمنیز 

ارت، اصول اجتماعی مسیحیت حق ... و کندیممحکوم را وضع  مسیحیت لزوم وجود طبقه حاکم و

ت . اصول اجتماعی مسیحیکندیمخالصه تمامی صفات پست را وعظ  و ،برداری، فروتنیفرمان

 .(240: 1352، تریپ، به نقل از خانواده مقدس) ریاکارانه است اما طبقه پرولتر انقالبی است

« ی بورژوازیایدئولوژ»به تفسیر این بعد متضاد « طبقاتیتاریخ آگاهی »لوکاچ در مقاله خود 

ا تمایز میان برا « آگاهی طبقاتی»او نیز  در اندیشه مارکس پرداخته است.« ایدئولوژی پرولتر»و 

رت است دهد. مطابق این دیدگاه، آگاهی طبقاتی عباتوضیح می« برای خود»و « طبقه در خود»

گاهی آحروم را به حرکت وا می دارد، به عبارت دیگر از واکنش عقالنی مناسبی که طبقات م

ده برروی یک طبقه خاص گشوترین فهمی باشد که ترین و مناسبطبقاتی می تواند عقالنی

 .(Roisin, 1973: 280-282) شودمی

                                                             
مارکس  چون .گرفت در نظر« ماتریالیستی نیروی کار یشناسیهست»بستر در  دهگلی بای سمیلئادیانقد  در مفهوم را

 نه برعکس. سازدیممادی و اقتصادی انسان آگاهی و ایدئولوژی او را  وضعیتشد  معتقد
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ئولوژی به اید :ایدئولوژی وجود دارد بارهدو برداشت اساسی از دیدگاه مارکس در ،بنابراین

 .وژی انقالبی(ید و سازنده )ایدئولایدئولوژی به معنای آگاهی طبقاتی مفو  ،مثابه آگاهی دروغین

« است تیمنافع طبقا ریتأثتصویر وارونه واقعیت تحت »ایدئولوژی در اندیشه مارکس شماره یک 

« عتقادات مفیدنه به ایا همچون پیوستن آگاها بازتاب»و ایدئولوژی نزد مارکس شماره دو به منزله 

قالنی از عدومی برداشتی  و دهدیمنظریه اول برداشتی غیرعقالنی از ایدئولوژی به دست  است.

 .(82: 1378)بودن،  رفتار اجتماعی

ظریه انتخاب ن، اقتصاد، ییگرامادهشدت با عینت، ، بهبرداشت مارکسی در ،ایدئولوژی نظریه 

ال توضیح آن زمان پیوند دارد. برداشت مارکسی به دنب رایج در کارکردی یهاخصلت وعقالنی 

ر دبلکه در پی کشف مشکالت اقتصادی زمانه خود به نقش دین و مسیحیت  ،حقیقت دین نیست

ارکس است. اگرچه م شدهکه بارها نقادی  ساختاری ماتریالسیتی نگریسته است،چارچوب  نوعی

ویژه در تحلیل مسائل ، بهیشناسجامعهه آن در حوز ریتأثاما سخن نگفته دین اسالم  بارهدر

به دین  سلبی و منفی یویکردرهنوز باقی مانده است که منجر به  ،مسلمان کشورهای غیرغربی و

 .و عقاید مذهبی شده است

ایدئولوژی را  1،یعنی ایدئولوژی به عنوان تحریف یا کژتابی واقعیت ،«ایدئولوژی»مفهوم مارکسی 

صدق نیست،  انتخاب بین کذب و ایدئولوژی لزوماً  مسئله که یحال. در دهدیمتوضیح  یک بُعدشدر 

 تواندیمتابی زمانی و پراکسیس است. تحریف یا کژ 2سنجش رابطه بین عاملیت اشاصلی مسئلهبلکه 

مفهوم از اگر  کنند. اما ن ادعای اختیارخصلت مرتبطی با ایدئولوژی تلقی شود که نمایندگان یا عامال

تحریف  ،بسیار ابتدایی فرض شده است. بنابراینرداشت شود بمفهوم نمایندگی  صرفاً «ایدئولوژی»

طبیعت و  دیگویممارکس  که آنچنانیکی از سطوح یا کارکردهای ایدئولوژی باشد نه  تواندیمفقط 

ای همبسته )به ج ایدر رابطه «ایدئولوژی»و  «پراکسیس»ماهیت خود ایدئولوژی. بررسی مفهوم 

 ,Ricoeur)ین دو مفهوم دوباره ارزیابی شوند این امکان را فراهم خواهد آورد که ا تناقضی( یارابطه

1986: 311). 

 دارد: مارکس قرار یهاشهیاندریکور مدعی است اساس این بحث در 

                                                             
1. distorting reality 
2. representation 
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واهم زد که ختحلیلم را از ایدئولوژی با این بحث پیوند  موافقت با بحث گیرتز تمام در اینجا در

عمل  از نمادینهمه نوع تحریف است، ساختاری  زبانی از زندگی واقعی وجود دارد که مقدم بر

 .(Ibid.: 77)ناپذیر است لی و اجتناباولیه، اص مطلقاًکه 

 نمادینکه ساختاری آن نیست، بل شناسانهزبانزبان زندگی واقعی، زبان به معنای  منظور از

لتوسر از با توجه به دیدگاه آ کوشدیماز کنش انسانی است. این همان موضوعی است که گیرتز 

 یاری جوید. «ایدئولوژی»آن برای تفسیر فرهنگی مفهوم 

ای همیشه حجابی است برای چیزه راهبردییا غایت  نمادین اعمال کردیم مارکس تصور

 طلقاًم. آن نظریه دهیفاغیر از است  ییزچ اینظریه هرصدق  .نادرست اما همواره چنین نیست

تمام  ،در واقع .دو ضابطه با هم منطبق یا مخالف باشند االصولیعلدلیلی وجود ندارد که 

قیده جزمی عدخالت این  ،مارکس وجود دارد یهالیتحلو اشکاالتی که در بسیاری از  هایآشفتگ

ب اعمال به همان مطل ،مارکس حفظ شود یهااستداللاست. اگر این جزم کنار گذاشته شود و 

 (.74 :1378 )بودن، میرسیم راهبردیو اقدامات نمادین یا غایت 

 ایدئولوژی آگاهی مرتبط با وضع موجود ؛دین نمونه ایدئولوژی
را  یامسئلهاقتصادی یاجتماع نظامبر  هاشهیاند کردنیمبتنکه با  ،انگلس مارکس و کار   ر ادامۀد

 مطرح کرد. 1«معرفت یشناسجامعه»عنوان  آن را با (1947-1893)کارل مانهایم  ،پیش کشیدند

 اجتماعی غرب در مقابل تضادهای علم و یهابحراننیز در واقع پاسخ  ایدئولوژی و اتوپیاکتاب 

 .(Manheim, 1954: 2-5) بودمعنویت 

دخالت که در آن « گذارانهارزشایدئولوژی » یندمانهایم به هنگام تحلیل فرآ

معتقد است خطر اصلی  بیندیشناختی و ماوراءطبیعی را منادرست هستی یهایریگجهت

شدن( این نوع ایدئولوژی این نیست که هستی بر تجربه پیشی )انتولوژیکی یشناختیهست

شدن بیاورد و یکیرو به متافیز یشناسیهستبلکه خطر در آنجا در کمین نشسته که  ،ردیگیم

 هاانساناین ایستگاه وجودی مانع بازبودن مبنای فکری  ،ستا شود. در این صورتو ای گرامطلق

 یشناسجامعهو اولی را برای  داردیم حرا بر متافیزیک مرج یشناسیهستوضوح . او بهدشویم

                                                             
1. sociology of knowledge 
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 یریگموضع. مانهایم در این رابطه به دو نوع داندیم نیخطرآفرو دومی را  گشاراهشناخت 

 مکان و این دو نوع چیزی را فراسوی زمان و که در کندیموجودی متافیزکی و عرفانی اشاره 

روابطی بین  کوشدیم. وی پندارندیمو آن چیز را اساس عالم و آدم  کنندیمتاریخ تصور 

مارکس است که مفهوم  فقط. مانهایم معتقد است بیابد« وضع وجودی»و « ساختارهای آگاهی»

آموزه منافع طبقاتی را در درون این امتزاج  ترکیب کرده و« کلی»را با « جزئیایدئولوژی »

شناسی به سطح فلسفه را از سطح روان مسئلههگلیسم،  ریتأثجای داده است و تحت 

مفهوم جزئی ایدئولوژی زمانی  ،از نظر وی (.277: 1384 ،)آشتیانی ارتقا داده است« خودآگاهی»

به عقیده  ،خالصه کالم آنکه .ایدئولوژی قرار بگیرد تریکلکه در مقابل مفهوم  شودیمبدیهی 

ایدئولوژی »و در مفهوم  شودیمشناسی کارکردی پهنه روان« ایدئولوژی جزئی»در مفهوم  ،مانهایم

از نظر مانهایم، تفسیر  (.273 :همان) کندیمکارکرد اجتماعی پیدا  1(یشناسعقلقلمرو ذهن )« کلی

 هابتدانست.  «ایدئولوژی»زاد مفهوم جدید پیش یااندازهبیکن را باید تا  2یهابت نظریه

 خطا یهاسرچشمه هابتکه انواعی دارند. همه این  3«هافهمشیپ»یا « پندارها»ند از اعبارت

و گاه ناشی از افرادند و موانعی هستند بر سر راه  ندیآیمند که گاه از خود طبیعت بشری هست

که او نظریه مدرن  پذیرفتصورت باید  . در این(Manheim, 1954: 55) شناسایی حقیقی

 کرده بودند. یزیرطرحانگلس  که مارکس و دانستیمایدئولوژی را همان 

to pie گاه نظم اجتماعی موجود را  مانهایم معتقد است هر 4«اوتوپی»در شرح معنای لغوی 

که هدف آن از بین بردن وضع و نظم  (انقالبی یهالئادیا)مانند  یاآرزومندانهآن تصورات  ،بنامیم

موجود مطابقت دارند، به عنوان عقاید  و فعالً  عقایدی که با نظام واقعاً ،است utopiaموجود است 

در مقابل  .کم است باًیتقرتعداد این عقاید  .شوندیمشایسته و سازگار با موقعیت محیطی معرفی 

و  هایدئولوژیا»: روندیمجود دارند که از حدود موقعیت فراتر از عقاید و اصلیدو مقوله  ،عقاید این

 .«اوتوپیا

                                                             
1. noolgie 
2. Idols 
3. preconceptions 
4. utopia 
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 یهاگزارهعلمی )نظیر ریاضیات( و  یهاگزارهاز نظر او، تولیدات ذهنی و اندیشه دو دسته 

با این  انطباقشاناساس درجه  و دسته دوم بر پذیرنددسته اول اثبات )توضیحی( هنجاری هستند.

کهنه، برخی سازگار  هاشهیاندبرخی  ،هستند. از این نظر یبندطبقهقابل « وضع تاریخی»یا آن 

)در دسته  شهرآرمانکهنه( و  یهاشهیاندایدئولوژی )در دسته  ،د. از نظر ویناو برخی زودرس

 شانیاجتماعبر مبنای ناهمگونی  اساساً هایدئولوژیا (.88: 1378)بودن، است ( زودرس یهاشهیاند

خود را با  هایدئولوژیاو اتوپیاها به آینده.  نگرندیمبه گذشته  هایدئولوژیا. شوندیمتعریف 

به واقعیت حمله  ، اما اتوپیاها مستقیماًکنندیمسازگار  است کنندهپنهانو  گرهیتوجواقعیتی که 

 .کنندیمو آن را تخریب 

عقایدی هستند فراتر از موقعیت محیطی که هرگز به صورت واقعی در تحقق  هایدئولوژیا

برای کردار ذهنی  ییهازهیانگ، گرچه آن عقاید شوندینممضامین و محتویات مد نظرشان کامیاب 

لباس واقعی عمل بر خود بپوشانند  منظور است، اما وقتی آنها ازکه هدفی نیک  ندیآیمفرد در

 :مثالً. دهدیممعنایشان تغییر شکل 

ی عشق اعقیده عشق برادرانه مسیحی در جامعه استوار بر روابط ارباب و رعیتی، حتی وقتی معن

ناپذیر و در این معنا تحقق یادهیعقصمیم دل انگیزه کردار فرد باشد به صورت  برادرانه از

 .(73-56 :1380، مانهایم) ماندیمایدئولوژیکی باقی 

نظر بگیریم  فکری فراتر از واقعیت را باید اوتوپیایی در یهایریگاز نظر مانهایم، فقط آن جهت

که وقتی به عرصه عمل آیند میل دارند نظام چیزهای حاکم در زمان را به طور جزئی یا کلی در هم 

پاشند. به این ترتیب میان حالت ذهنی اوتوپیایی و حالت ذهنی ایدئولوژیکی تمایزی نهاده شده است. ب

و با  دنرویمو از هستی فعلی فراتر  اندگانهیبموضوعاتی باشد که با واقعیت  مشغولدل تواندیمآدمی 

 :مثالًثرند. ؤداشت نظام موجود اشیا موجود این هنوز در تحقق و نگاه

جایگاه بهشت را بیرون از  توانستیمزمانی که نظام قرون وسطایی استوار بر سازمان کلیسایی  تا

ند و لبه تیز انقالبش را کُ  رفتیمجامعه قرار دهد، در سپهر آخرتی که از حدود تاریخ فراتر 

 یهاگروهجامعه قرون وسطایی بود. تا وقتی  ریناپذییجدا، تصور بهشت هنوز جزء ساختیم

و در  دندیبخشینماعی معینی این تصورات آرزومندانه را در کردار خود واقعیت بیرونی اجتم

 .(73-56 :همان) شدندینمبه اوتوپیا تبدیل  هایدئولوژیااین  دندیکوشینم آنهاتحقق 
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ده است و کرموجود بررسی  وضعیتمانهایم نیز دین را بسان ایدئولوژی و علم در انطباق با 

 :دیگویم کوریر پلکید دارد. أاجتماعی آن ت یکارکردهابر 

معرفت  یشناسجامعهکه برخی معتقدند که نظریه مارکسیستی ایدئولوژی اغلب با با وجود این

من معتقدم این دو بیش از اینکه ناسازگار باشند، سازگارند. مفهوم ایدئولوژی،  ،ناسازگار شده است

جمعی مسلح  یهازهیانگمعرفت را با اصول اولیه نظریه مضامین و  یشناسجامعههمچنین 

در پیوند  آنهایندهای سیاسی هستند. آایدئولوژیک متضمن فر یهایرازگونگو  هافیتحر. سازدیم

 (.161: 1395، ریکور) شوندیمبا قدرت و قدرتمندان در نظر گرفته 

و اگر  شودیماصلی اساسی تلقی  ،که ایدئولوژی برای ایجاد همبستگی اجتماعی حالی در

پس نقد  ،از واقعیت وجود ندارد نماوارونهبالقوه  ریتفسهیچ راهی برای ایستادن در خارج از قلمرو 

جو شود که به وسیله آن، افراد درون یک جامعه وجستنمادینی ایدئولوژی باید درون ابزار بسیار 

یکور چنین نقدی را در گسترش این ابزار . ربخشندیممشخص، خودشان را به عنوان گروه هویت 

 دادناجازه. با کندیمجو وکژتابی بالقوه بلکه همچنین به طرز فکر اتوپیاها جستبه  تنهانه، نمادین

جایگزین یکپارچگی اجتماعی،  صورخیالی درباره  یهاداستانداشتن به جامعه به دسترسی

آنکه نیازمند باشد که نشان ند. بیرا نقد ک دانشمند اجتماعی قادر خواهد شد ایدئولوژی موجود

 ایامکان کژتابی واقعیت هستند. فقط در رابطه دهد چگونه این آلترناتیوها به طور کامل در ماوراء

و نه  غلبه کردکژتابی  مسئلهبر  توانیمبسیار دینامیک و درونی بین ایدئولوژی و اتوپیا است که 

 (.19: 1391 )مصباحیان، (بیرونی )خارجی یدر رابطه این دو به واقعیت

 دین وسیله جبران کمبودهای بشر ؛دین مترادف ایدئولوژی

فشار روانی  مهاربرای  یالهیوس نخستوهله  ایدئولوژی را در ،شناختیبه طور کلی نظریات روان

میان  شناختی. درروان أباشد یا منش اجتماعی داشتهاین فشار منشأ  خواه ،دانندیم اضطراب و

 بهشناسی باید از زیگموند فروید نام برد. وی صاحب رویکردی منحصر به فرد رویکردهای روان

 هر ،در واقع .با ایدئولوژی دارند بسیاریدین و مذهب مشترکات  ،ایدئولوژی است. از نظر فروید

برایشان  بسیاردینی و دارایی فرهنگی که ما ارزش  یهاآموزهیک جنس اندیشه هستند.  دو از

را مترادف  «دین و مذهب»فروید  ،م و ساختگی باشند. به عبارتیقائلیم ممکن است توهّ

ن خود به دنبال آ یهالیتحلفروید در  ،در واقع (.182: 1392رجایی، ) ردیگیمبه کار  «ایدئولوژی»
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 پندارآینده یک فروید در کتاب . معرفی کند 1غریزهبرخالف مارکس فرهنگ را محصول  کهاست 

توجه به اینکه تمدن  با کاود.یدین را در رابطه با تمدن و طبیعت و مقتضیات آن م یهاشهیر

از ناکامی  بردنرنج شریزناپذیگرپیامد  ،غریزی است یهازهیانگو  هاکششگرفتن باعث نادیده

عبادت  مذهبی )نیایش، احترام، یهانییآ، کندیماست. در برابر رنجی که طبیعت به بشر تحمیل 

 .(Freud, 1961: 8-15) دشویمتسکین روحی انسان  ( باعث آرامش روانی وکردنیقربانو 

است.  2«پندار»برای وصف عقاید دینی به کاربرد  توانیمکه  یاواژهبهترین  از نظر فروید،

 3وهم .مایلیم حقیقت داشته باشد این است که شدیداً اشاست که ویژگی اصلی یادهیعقپندار 

که حقیقت  دانندیممن مایل باشم حقیقت داشته باشد ولی دیگران بسا چهاست که  یادهیعق

دینی نه  یهاآموزه ،از نظر او ،بنابراین .(117 :1394 )پالس،ندارد و هرگز نتواند حقیقت پیدا کند 

که  است ییهادهیای مبتنی بر شواهد علمی بلکه شده از سوی خداوند و نه نتایج منطقحقایق الهام

 نیتریقو، نیترکهنتحقق  آنهامایلیم حقیقت داشته باشد.  که ما شدیداً این است شایاصلویژگی 

قوا  مذهب همچون ستون سترگ و عظیمی است که تمدن با تمام .ندبشرآرزوهای  نیتریفورو 

دارنده نظام اجتماعی و شیوه اخالقی است. برای برقراری این و حافظ و نگاه است افتهیآن بنا  بر

که اکثریت و توده مردم به این اصول و معتقدات  دیآیمنظام و هماهنگی و تعادل در جامعه الزم 

رکردی و ابزاری دین برای جامعه کا یهایژگیوفروید نیز بر  .(25: 1351 )فروید، ایمان داشته باشند

 .شدیاندیمعاملی سیاری از معاصران خود تکمانند ب کید دارد وتأ

 :دیگویمریکور 

ژی که ایدئولو اندمشترکظن سه استاد سوءظن( همگی در این سوءمارکس، نیچه و فروید )

مذهب نوعی  ،هاکاذب ناآگاه است. از نظر آن یهاارزشمذهبی نسبت به خود به عنوان نوعی تولید 

تاریخی  یعدالتیبو  سازدیمامر واقعی و خیالی را واژگون  که جای ااست، به این معن« اسطوره»

وعی نر چیزی بیش از . مذهب از این منظکندیمجهانی جبران دالت تاریخی و آنرا با نوعی ع

دربند و  می در شرایطی که انسان خود رانوعی نظام مناسبات توهّ  ؛پردازانه نیستفرافکنی خیال

 (.17 :1395 ،)ریکور ندیبیمیا مطرود 

                                                             
1. instinct 
2. illusion 
3. delusion 
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و « ی بیدول» بارهبا توجه به نظریاتش در یکتاپرستیموسی و  و تابو توتم وفروید در کتاب 

. دشویممعه جا دین و بارهنظریه خود وارد جنبه تاریخی نظریاتش در از جنبه فردی « ناخودآگاه»

فرد  ندرست شبیه روا شعمل ساز و کاروجود دارد که « روان جمعی»به عبارتی چیزی به نام 

معه جا« ضمیر ناخودآگاه»بلکه به  شودینمشده جامعه محو است. امیال و آرزوهای سرکوب

. ابدییم جامعه راه« خودآگاه ضمیر»تی مبدل به ئه با هیو پس از مدتی دوبار ندینشیمبازپس 

جامعه  وصخص اما در دابییمدر فرد بروز پس از چند سال یا چند دهه،  ،شدهاین امیال سرکوب

د اغلب نظریات فروی .(216 :1351)فروید،  طوالنی آن ممکن است هزاران سال باشد به تناسب عمر

 انهیگراافراط تفکرات بنیادگرایانه و اخیراً سیاسی، مذهبی، انقالبی و یهایدئولوژیادر تبیین 

وانجوری رخودشان را از  ،منان با پذیرش روانجوری جهانیؤم»: دیگویماست. وی شده استفاده 

 (.Freud, 1961: 44) «کنندیمشخصی رها 

. وی کندانیب تواندینمنظریه فروید خصلت نمایشی مناسک مذهبی را چنان که باید و شاید 

کوششی در جهت نظارت بر جهان  عنوان به و انهیگراعمل یاگونهبه  گرایش داشت که دین را اساساً 

به دیدگاه خاص  شیکردهایروبه نتایج مشخص عملی در نظر بگیرد. فروید در  یابیدست از طریق

محض و مبتنی  یمدیدگاهی که دین را به عنوان توهّ ؛سده نوزدهم درباره دین بسیار نزدیک شده بود

تبیینی   راهبردروشن از  ایلذا فروید نمونه (.117: 1394 )همیلتون، گرفتیمنظر  بر استدالل غلط در

آن را  پردازانهینظردریافتی که  ؛ثیر شدیدی در قرن بیستم داشته استکه تأ کندیممعرفی 

به نتیجه پریشانی روانی تقلیل  توانیمکل دین را  ،. به نظر اونامندیم 1«انهیکارکردگرا ییگرالیتقل»

داری است که به وسیله و عقایدی که تحقق آرزوهای پن هادهیااز  یامجموعهداد. یعنی تقلیل به 

همان نقشی را « ناخودآگاه»گفت  توانیم ساننیبد (.125: 1394 ،)پالسآمده است  وجودبه ناخودآگاه

 .کردیمکه تفسیر رابطه مکانیکی زیربنا و روبنا در تحلیل مارکس ایفا  کندیمبازی 

 وسیله اجماع فرهنگی ؛دین و ایدئولوژی بسان نظام اعتقادی مشترک

 ردیگیمو دین را در مفهوم وسیعی در نظر  داندیمهستی دین را ضروری  (1979-1902) پارسونز

 مینیبیمگاهی  رونیااز  .لنینیستی( ـ مارکسیستی انهیگراآرمان یهاآموزه)از باورهای سنتی تا 

                                                             
1. functionalist reductionism 
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آن هم نه از باب محتوای  ؛بردیمدین نام  عنوان بهکه او از ایدئولوژی مارکسیستی لنینیستی 

وی  (.254: 1391، )روشهو انواع مناسکی که دارد  اشامبرگونهیپبلکه از لحاظ افاضات  اشیعلم

، یگانگی و همبستگی و در عین حال عامل افتراق، مبارزه یاجتماع نظارتکار مهم  و دین را ساز

کید أت مناسکشغنای نمادی دین در بازنمایی و  گرفتن از دورکیم، بربا الهام و داندیمو جنگ 

ثروت  روابطشان را با سایر نهادهای دارای اقتدار، قدرت و د. او تکامل نهادهای دینی وکنمی

 (.255 :همان) کندیمتحلیل 

دو دسته  بهها باور ،پرداخته است. از نظر اوباورها شناختی و کارکردی به تحلیل روان پارسونز

. کنندیمیجاد اکنش را  زمینهو باورها هستند که  هادهیاند. این پذیرمیتقستجربی و غیرتجربی 

 آورندیممرجع کنش را فراهم  یهاچارچوب ،فرهنگی یهاسنتباورها به عنوان بخشی از 

(Parsons, 2005: 222). ی جمع او ایدئولوژی را نظام اعتقادی تجربی مشترک میان اعضای هر

 :نددامی
 یهاجمعیک جمع است، یعنی جامعه یا خرده ایدئولوژی نظام اعتقادی مشترک میان اعضای

 هاشهیاند نظامی از ؛ردیگیم بر منحرف از فرهنگ اصلی جامعه را هم در یهاانیجرکه  ،نفرهیک

مع و جمع است از طریق تفسیر ماهیت تجربی ج گذارانهارزشکردن که در جهت یکپارچه

رسیده  اشیفعلحال  یندهایی که از طریق آنها جمع به وضع وآوضعیتی که در آن قرار دارد، فر

 .(همان)یع ربط آنها به مسیر آتی وقا به سوی آنها دارند، و است، اهدافی که همه اعضای جمع رو

سبب ایجاد همبستگی و نوعی اجماع فرهنگی گرچه پارسونز بر نقش نظام اعتقادی جامعه به 

 یشناختروان کردیروو  یشناختجامعهکید دارد اما مشکل اصلی این رویکرد نیز مانند رویکرد أت

پدیده دینی است. تبیین خدمتی )کارکردی( هر  1مایل به تبیین کارکردی این است که شدیداً

که خود در حال تعادلی دینامیک  نشاندیمتبیینی است که مبین را در دل نظامی متفاعل  ،پدیده

شده است و حضور هر جنبه یا عنصر را بر حسب اثر سودمندی که برای کل نظام مهاریا تحولی 

 ذاتاً نشانیبهترو  اندمشکوک یهانییتببرای علوم اجتماعی  هانییتب. این کندیمدارد تبیین 

 (.152: 1373 )لیتل،ناقص و نارسا هستند 

                                                             
1. functional 
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هر  .را در بر بگیرد هادهیپداز  یاگستردهطیف  شودیمتعریف کارکردی دین سبب  ،واقع در

. زیرا به شودیمچیزی که سبب انسجام اجتماعی و کارکردی برای جامعه باشد دین محسوب 

یا  ،کارکردی است. بنابراین یکه در صدد تبیین دین بر مبنای نقش اندوابستهنظری  یاندازچشم

 و چون کمونیسمهمگونه نظام ارزشی و باورداشتی  یا هر اندگرفتهدئولوژی دین را مساوی ای

برخی  که یحال در. رندیگیمدر این مقوله جای  ،کارکردی دارند یهاجنبهکه چنین  ،فاشیسم

جامعه  بارهمشخص در یهادهیااعتقادی دارای  یهانظامهم  ،ادیان مانند مسیحیت و اسالم

به  آنها را صرفاً توانینمبنابراین  .اخالقی و معنوی برای تربیت فرد یهانظامهستند و هم 

ساختاری  یهاهینظریا کارکرد روانی تقلیل داد. ضمن اینکه  یاجتماعمربوط به کارکرد  یهاجنبه

اساس  و کارکردی چون به دنبال ترسیم الگوهای کالن هستند همیشه قادر نیستند دین را بر

 الن آن توضیح دهند.فاع موقعیت، حامالن و

 اساسی رویکردهای کارکردگرایانه در تبیین دین یهایکاست

شناسانه به کارکرد دین موجب کارکردی جامعه یهاروشتوجه بیش از حد غفلت از اصالت دین: 

به منزله  فقطحق، بلکه  غفلت از ذات و جوهر دین شده است. در این روش دین نه به مثابه امر

 شناسانجامعهو نه فراتر از آن. دیدگاه بسیاری از  استتوجه  حلنیازهای مادی ممین ابزار تأ

است. این  انهیگرالیتقل کامالً یمارکس، فریزر دیدگاه دورکیم، همانند دیدگاه کانت، فروید،

فقط بعضی از ابعاد و  کارکردی دین توجه کند، یهاجنبهبدون اینکه به تمام  ییگرالیتقل

س . مثاًل حتی هابرماکندیمجدا  اشو دین را از جوهر ذاتی ندیبیمکارکردهای اجتماعی آن را 

ویژه در آرای ده است، بهکردین را بررسی  ،در دوران معاصر که از ابعاد مختلف فلسفی و اجتماعی

 یریگموضعکید کرده است. این أبخشی آن تبر نقش و کارکرد آرام عمدتاً دین  بارهدر اشییابتدا

بسیاری  هاپروتستانبه نحوی که  ،تا حدودی شبیه به تفکر مسیحیت پروتستان است انهیگرالیتقل

که  دانندیمخود را ایمانی  ینیبجهانو منبع  انگارندیماز ابعاد و کارکردهای دین را نادیده 

 ییهادهیااز عقاید و  یامجموعهدین  ،این منظراز  (.98: 1395 )بهرام،مستقل از عقل و استدالل است 

، وضع ابندییمعینی، اجتماعی و ذهنی خود  یهاجهاناست که مردم برای تبیین آنچه در 
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. یعنی اینکه دین محصولی انسانی است تا آدمیان بر مبنای آن مشکالت و نیازهای خود ندکنیم

 را برطرف کنند.

ای کارکردگرایی، تقلیل مالک حقانیت و صدق اشیا و از : یکی از پیامدهتقلیل مالک حقانیت

 جمله ادیان به سودمندی عملی است و از مطابقت با واقع به مثابه مالک دیگر صدق یا کامالً 

اتخاذ رویکردی  ینداریدعرصه  . نتیجه این امر درردیگیمیا در مرتبه دوم قرار  شودیمغفلت 

چیزی که بتواند نیازهای مد نظر  زیرا هر .است (دینغیر حتی دین و یا)به حق و باطل  طرفانهیب

 (.122: 1388 )فصیحی و پوریانی، کندیمحق قلمداد  ،فرد و جامعه را پاسخ بگوید، دین

آمیخته با  یهانییآده است دین در دوره مدرن با کارکردگرایانه از دین سبب ش یهابرداشت

 طلبانهحق یهاامیقو  هاشورشبرای سرکوب  یالهیوس بهسحر و جادو یکسان تلقی شود که حتی 

اختار بخشیدن به نظام سلطه، یعنی به نوعی ایدئولوژی تبدیل شده است که سمردم و مشروعیت

و خرافات ورود تحریف  توانینماگرچه ) االذهانی را تحریف کرده استمبنایی تفاهم و ارتباط بین

مارکس با  این است که بسیاری از فیلسوفان اجتماعی ماننداما نکته اصلی  به ادیان را انکار کرد(،

بخشیدن به حکومت اقلیت در مشروعیت که صرفاً  دانندیم، دین را عاملی تکیه بر وضعیت اجتماعی

ا این است که به این ه. اما اشتباه آنداردیماقتصادی قدم براجتماعی یهاسلطهبر اکثریت و توجیه 

مارکسی  یهابرداشتطول تاریخ بیش از یک دین وجود داشته است.  موضوع توجه نکردند که در

به  اندکردهیماز دین سبب شد تمامی آنچه در طول تاریخ به اسم دین و حکومت دینی مشاهده 

 (.113 :1395 )بهرام،حقیقت و ماهیت دین تسری دهند 

 ،غایی ادیان یکارکردهااین است که  گرالیتقل یهانییتبویژگی شناختی: روان ییگرالیتقل

و به جای آن کارکردهای تبعی دین غرض اصلی  شودیمنادیده انگاشته  ،هیادیان اال مخصوصاً

نادیده  جهانی دین را آگاهانه یا ناآگاهانهنو به این صورت همه خصلت ای شودیمآن معرفی 

مرتبط  یهاکارکردکه حتی  . در حالیدهندیمیا در حد کارکردهای دنیوی دین تنزل  رندیگیم

وجودی  یهاتیمحدودگرفتن  نظر دربدون را به زندگی  یمعنابخشاضطراب زندگی و  ،با رنج

شناختی در بعد روان ییگرالیتقل ،توضیح داد. در واقع توانینمجهان دیگر  گرفتن نظر درانسان یا 

ی هستند یمعنوی نیازها. نیازهای کندینمنیز دچار این نقصان است که به نیازهای معنوی توجه 

 .مانند کشف حقیقت ،شودیمذهن یا روان انسان دچار مشکل  ،نهاآنشدن نیتأمکه در صورت 
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ند. نیازهای اجتماعی پذیرمعنوی به دنیوی و اخروی تقسیم دینی امور ینیبجهانضمن آنکه در 

هم  درونی ومعنوی نیز هست. یعنی معنویتی که هم به نیازهای  نیز شامل نیازهای مادی و

 (.176: 1395 )مطهری،زمان توجه دارد نیازهای بیرونی انسان هم

عاطفی دارد که این نیاز به شناختن در برخی شرایط  یهاسرچشمهنیاز به شناختن نیز 

شناخت به معنای سردرگمی، آشفتگی  فقدانممکن است به شدیدترین وجه آن احساس شود. 

به صرفًا  . ماشودیمآرامی و ناآسودگی شناخت دچار نافقدان انسان بر اثر  و هراس است. روان

 مندیمبلکه نیاز ،مییآینمجایگاه خود در آن بر داکردنیپصدد شناخت جهان و  منفعت درسبب 

 ؛به مسائل وجودی ما پاسخ گویند کهد نرا در آن بشناسیم. ادیان بر آن گاهمانیجاکه جهان و 

 (.13 :1394 )همیلتون، هدف ما ارتباط داردمسائلی که به ادراک هویت، ارزش و 

که استفاده از رویکردهای  ییهاتیمحدودیکی از محتویات دین:  غفلت از کنشگران حقیقی و

پیدایش عقاید و کارکردهای آنها  این است که فقط به منشأ اندکردهکارکردگرا تحمیل  صرفاً

و  بخشوحدتکارکردگرایی کالسیک بیشتر به کارکردهای  یهاهینظر ، مخصوصاًکنندیمتوجه 

. رندیگیمو کنشگران اجتماعی را نادیده  هاانساننقش  ،بخشی نظر دارند. بنابراینانسجام

و از طرفی عملکردهای  رندیگینمدینی را در نظر  یهاتیشخصنقش رهبران و  ،همچنین

مانند  ،درجه اول دینی یهاتیشخص. تردیدی نیست که سپارندیمغیرکارکردی دین را به فراموشی 

دین بر  که یحال در. اندداشتهو تحول دین  یریگشکلدر  یاکننده، نقش تعیینپیامبران و امامان

 توانندیمکه  قدرهمانطبق اندیشه، گفتار و کردار رهبر دینی شکل گرفته است. ضمن اینکه ادیان 

این  (.138: 1394 )بختیاری، دشونممکن است باعث اختالف، نزاع و درگیری  ،بخش باشندانسجام

از نیت و قصد کنشگران اجتماعی،  انهیکارکردگراساختاری و  یهانگرشبه دلیل غفلت  دقیقاً

عالوه  ،هیدین است. در ادیان اال یهاآموزه ترمهمهمه  ابعاد معنایی فرهنگ مذهبی جامعه و از

 هدف اساسی هدایت و رستگاری انسان است. ،یاجتماع انسجامبر کارکردهای همبستگی و 

مختلف از آن استفاده  پژوهاننیدروش کارکردی روشی است که تفاوت تلقی از مفهوم کارکرد: 

وجود دارد. آنچه سبب این  شناسانجامعهروش کارکردی عالمان دینی و اما تفاوتی در  کنندیم

کارکردهای دین را از  آنهااست.  «کارکرد»اختالف شده تلقی محدود کارکردگرایان از مفهوم 

. در نتیجه به دلیل اندکردهو به کارکردهای خاص دنیوی و سیال محدود  ،منظر خود آن تفسیر
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در نگاه  ،دیگر نیازی به دین نیست. در مقابل اندشدهاز راه دیگر مدعی  کارکردهااین  نشدننیتأم

در خود  چشمگیریخاستگاه این تفسیر تا حد  .عالمان دین، قلمرو کارکرد بسیار گسترده است

نیازهایی است که انسان  نیتأماز نظر عالمان دینی کارکرد اصلی دین  دین است. اساساً یهاآموزه

 شناسانجامعه ریپذلیبدکارکردهای سیال و  ،عبارتیرا از راه دیگری ندارد. به  آنها نیتأمقدرت 

کید بر أت ،در واقع»: دیگویمباره این  مقصود بالعرض دین است نه مقصود اصلی آن. برگر در

بخشی عد تعالیم آن نیازمند ارجاع به بُاجتماعی سبب شده که کارکردهای فهکارکردهای روانی

 (.137 :1388 )فصیحی و پوریانی،« و معنایی دین نیست

 ،ایدئولوژی و به تبع آن دین خصوصدر  گرالیتحورویکرد کردن دین از ابعاد ایدئولوژیک: تهی

شده است.  آنها سکوالر  یهایریگموضعیا به این بحث  پژوهاننیدبسیاری از  نشدنرداسبب و

دلیل بسیاری از روشنفکران در تالش برای غیرایدئولوژیک خواندن دین  نیترمهمصیانت از دین 

که نگران از دست دادن دین و قداست آن هستند و غیرایدئولوژیک  کنندیمایشان ادعا  بوده است.

با طرد عناصر  که یحال در. اندگرفتهپیش  صیانتی در یخواندن دین را همچون رویکرد

میدان را به دست  و میاکردهمهم زندگی ساقط  یهابخشایدئولوژیک آن را از ایفای نقش در 

 (.165 :1393، زندیشجاع) میاسپردهرقیب  یهایدئولوژیاخودی یا هبروندهای خود

 معنا مسئلهساختارهای نمادین و 

و  یشناسانسانپارسونز به  طریقاز و  شدآثار وبر مشهود  توجه به معنا و فرهنگ ابتدا در

توجه دورکیم بود و پارسونز حل . توجه به نمادها پیش از این مراه یافتامریکایی  یشناسجامعه

ست الجرم در پوشش نمادپردازی صورت ا نیز از آن الهام گرفت. کنش اجتماعی چون پرمعنا

و در آن  کندیم، حس شناسدیمست که کنشگر محیطش را ا و نمادها هانشانه. از گذر ردیگیم

متقابل در دنیای وسیع نمادی جریان دارد و به  و کنش   ،کنش ،. بنابرایندکنیمدخل و تصرف 

برگر و (. 94: 1393 )کرایب، کندیمکمک آن هر کنش در نظر خود کنشگر و دیگران معنا پیدا 

. آن دو، رندیگیماصله فبسیار  ،کارکردگرایی لوکمان نیز از افرادی هستند که از مارکسیسم و

سازوکار یا ارگانیسم نیست، بلکه  نظام، ،. جامعهدانستندیمفرهنگی نمادین از جامعه را برساختی 

 )برگر وزبان  ، معانی وا به عبارتی محصولی متشکل از آرای ،فرهنگی نمادین استاز  یابرساخته

 .(10-8: 1375، لوکمان
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است و  یه نه علّ کمرتبط است  یشناختروش یمعنا به چارچوب مسئلهحقیقت عالقه به  اما در

 یفرهنگ، معطوف به بررس یمعناشناختاست. مطالعه  1نمودشناسانها یه معناشناسانه ک، بلینیینه تب

 شودیمد یتولمنتقل و باز ینظم اجتماع نوعیه از خالل آن کاست  یگرداللتن و ینماد یهانظام

که چیزها را  ایتمرکز اصلی پدیدارشناسی بر تبیینی از تجربه است که معانی. (51: 1388، یکارتمک)

 «ایدئولوژی». ریکور نیز معتقد است اصطالح شمردیمویل نظری مقدم دارند بر تأ هاانسان برای

واهد خ 3«سوءاستفاده»نیز  و 2«استفاده بد» در معرضجدلی قرار گیرد،  یزمانی که در چارچوب

صحیح از شرایطی که این مفهوم بدان  یتوضیح ابو رویکرد معناشناسانه جدی نوعی د. فقط با وب

 (.4-2: 1391 )مصباحیان، پایان داد سوءاستفادهاین ه ب توانیموابسته است 

کردن در معین یاجتماع علوماهمیت رویکرد تفسیری به میزانی توفیقی است که عالم 

 وم اجتماعی یکی از مفاهیم بسیار مهم در عل .آوردیمساختارهای نمادین رفتار انسانی به دست 

که تقدس  مندقاعدهاز اعمال  یارشتهاست که عبارت است از  «شعائر»یا  «ینآی»تفسیری مفهوم 

تار نمادین تجلی کار داریم که در تکرر رف و در اینجا با نوعی از معنای اجتماعی سر .مذهبی دارند

 ،ی وبرتلق بلکه شرکت در نمایش است. در ،فعل معطوف به غرض نیست اشیاصلو مدل  ابدییم

. نیات فاعل فهم فعل منوط است به درک اغراض و و ،فعل جمعی همچنان فعلی است عقالنی

مفهوم  آنهاو به مدد  اندآوردهرا به میان  یالگویی دیگر یهانمونهچون گیرتز  یشناسانانسانولی 

تابع  افعال   ،جوهدفو  شانهیاندمصلحتیعنی عالوه بر رفتار  .نداهدفعل معنادار را توسعه بخشی

 (.126: 1373، )لیتل انددادهقاعده، نمایشی و مشارکتی را نیز نشان 

روی داد و  1970نکته مهم در چرخشی است که در خود علوم اجتماعی در دهه  ،در واقع

 دادنشکلغیرمادی در  و یااسطورهذهنی،  یهادهیپدثیر افزون برای تأدلیل آن اهمیتی روزبه 

 اشخاص مادی به طور عام و در کنش اجتماعی به طور خاص به وجود آمد و یهادهیپدو تعیین 

اما  هاچهرهدر میان این  (.16: 1386 )فکوهی،را نمایندگی کردند  آن یشناسانسانشاخصی در 

محور به پدیده دین قرار در انطباق با رویکرد مناسک رویکرد وی لزوماً  .گیرتز موقعیتی ویژه داشت

                                                             
1. phenomenological 
2. misuse 
3. abuse 
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شدن م اجتماعی برای حرکت به سوی عمیقگرایی غالب در علواثبات. جداشدن گیرتز از ردیگینم

 ثیرگذار تبدیل کرد.تأ یاحوزهبود که کار او را به  هافرهنگشده وکارهای درونیبر ساز

فلسفی و نیاز به بازگشت به این  یهاشهیرآن بود که داشتن  بر( 2006-1926) گیرتز گیلفورد

نوعی میان این علم همواره باید بتواند  .دیآیمبه حساب  یشناسانساناساسی  یهایژگیواز  هاشهیر

و « واقعیت محلی»یافته آنها، یعنی بر تقلیل رد وو مطالعه امور محسوس در شکل خُ «ردنگریخُ»

تحلیلی در آن را سطحی نظری توانیمانتزاعی که در واقع  فلسفی و کامالً « ینگرکالن»نوعی 

، سدینویم 1دانش محلی. وی در کتاب (106 :همان) نیز تعریف کرد، نوسان داشته باشد یشناسانسان

توصیفات  و 2نانهیبخردهمشاهدات ظریف و  :میان دو گونه توصیف است زدنگره شناسمردمکار 

که روی هم تصویری معقول و جاندار از نحوه معیشت انسانی به دست  3نگرانهیکلبسیار مجمل و 

معنایی است و مانند وبر معتقد است  یمفهوم ،فرهنگ ،از نظر گیرتز (.119: 1373، )لیتل دهدیم

 و آن تار .نها را تنیده معلق استپودهای معنایی که خود آ و انسان همان جانوری است که در تار

جوی قوانین انجام وو در جست یتجرب علم نوعیبر اساس  تواندینمو تحلیل آن  استپودها فرهنگ 

 (.Geertz, 1973: 7جوی معنا انجام شود )وعلم تفسیری و در جستنوعی گیرد، بلکه باید از طریق 

 ایدئولوژی به مثابه فرهنگ ؛دین به مثابه فرهنگ

 بهاو به دین  .کندیمبعد فرهنگی دین را تحلیل  «دین به عنوان نظام فرهنگی»گیرتز در مقاله 

ست که در ا. مقصود او از فرهنگ، الگویی از نظام معانی درنگمیبخشی از نظام فرهنگی  عنوان

مفاهیم است که  یا نظامی از ،کندیمو از طریق نمادها تجسم پیدا  ابدییمراستای تاریخ انتقال 

ین به منزله بخشی د ،. به گفته اوشودیمنمادین بیان  یهاصورتو به  رسدیمبه ارث  هاانسانبه 

 یزندگ کسبو  اشخاصو کار دارد تا خلقیات  سر آنهااز فرهنگ با نمادهای مقدس و کارکردهای 

مربوط به نظم  یهاشهیاندو  ،یعنی همان تصویری که از واقعیت دارند ،شانینیبرا با جهان آنها

 (.Ibid.: 100-130) ترکیب کند

                                                             
1. Local Knowledge 
2. fin-comb 
3. synoptic 
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موجود مفاهیم از درک کافی  نداشتن. کندیمتقسیم  1و خلقیات ینیبجهانگیرتز دین را به 

برخی مسائل را  تواندینمعقل سلیم وقتی  .کندیمهای دین معرفی در عقل سلیم را یکی از منشأ

آمیختگی هم، به«آیین». در آوردیمو دین را به وجود  رودیمتوضیح دهد، به سمت عرصه نمادین 

احساس کنند که  انجام دهند و خواهندیم. آنچه مردم دهدیمروی  ینیبجهان نمادین خلقیات و

 زدیآمیمباید انجام دهند، یعنی خلقیات آنان، با تصویری که از چگونگی واقعی جهان دارند درهم 

(Ibid.: 121-131.) از جهان و  هاآدمیگر همان دین در ایجاد تصویر نمادهای مقدس یا به عبارت د

را از  هاآدمساختن آنها با روحیاتشان نقش مهمی به عهده دارند. نمادهای مقدس خلقیات مرتبط

 دهدیماز زندگی نشان  یاوهیشزیرا این خلقیات را به صورت  .دهدیمجهت عقلی منطقی جلوه 

همدیگر  متقابالً  ینیبجهان آنها تطبیق آرمانی دارد. در نتیجه خلقیات و ینیبجهانکه با محتوای 

خاص  عهیمابعدالطب ینوع . نمادهای مذهبی میان سبک معینی از زندگی وکنندیمید أیرا ت

: 1394)همیلتون،  بردیمیک از مرجعیت دیگری سود  هر ساننیبدو  کندیمهمخوانی اساسی برقرار 

به چه چیزی عقیده داشته باشد.  دیگویمبه انسان  خواندیم «بینیجهان»آنچه گیرتز آن را  (.266

گاهی در حد  ،وسیع یاندازچشمدر  زیدآمیتهداین کار را از طریق قراردادن تجربه امور  ینیبجهان

 دیگویمبه انسان  خواندیم)خلق و خو( « منش» آنچه گیرتز .رساندیمبه انجام  ،شناختیامور کیهان

 .(Asad, 2002: 11)بینی چگونه عمل کند در پرتو آن جهان

 یهازهیانگنظامی نمادین که عواطف و  ؛کندیمنظام فرهنگی تعریف  نوعیگیرتز دین را 

و  اعتقادات یهانظاماین  .دهدیمنظمی منسجم از هستی تحت نفوذ قرار  ترسیممنان را با ؤم

که هم الگویی از چیزها را  سازندیمرا  هاارزشدینی نظامی از  یهانییآمربوط به  یهاتیفعال

. با این ندکنیم عرضه 3دنطور که باید باشهم الگویی برای چیزها آن و 2طور که هستندهمان

 یاشدهیپردازآرمانتصور  تواندیمینی یآ یهاتیفعالچگونه نمادها و  دهدیمتوضیح  یبندصورت

را برای  یاعرصهو از سوی دیگر  دینمایمموقعیت اجتماعی را باز  سو کیکه از عرضه کند را 

نه  سازدیمنظام نمادینی که فرهنگ  ،. بنابراینبیندیمتغییر و کنترل وضعیت جاری تدارک 

نمادین  یهانظاممستقل از آن. این  صرف از ساختارهای اجتماعی است و نه چیزی کامالً  یبازتاب

                                                             
1. ethos / worldview    
2. model of 
3. model for 
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)گیویان،  ندینمایمرخ  ،رنج از شر و مثالً ،ست که در تجارب واقعی انسانا معنا مسئلهپاسخی به 

ی جانوری و طبیعی یدر الگو میکنیمالگویی برای واقعیت عرضه  وقتی دیگویمگیرتز  .(10: 1386

 ی فرهنگی هستیم.یدر الگو میکنیمی انتزاعی درک یواقعیت را بر اساس الگووقتی هستیم ولی 

نمادهای  یشناختروانمناسک معتقد است اعتقاد دینی حاصل عمل اجتماعی و باره گیرتز در

کارهای اصلی که از  و ند از سازامناسک عبارت .دینی است و چارچوب اصلی آن مناسک است

بخشی از شخصیت خود  عنوان بهبلکه جهان را  ،شودیمرو بهخالل آن نه فقط فرد با جهان رو

مناسک ابزاری است برای ورود به جهان درون انسان  ،دیگر عبارت به(. 117 :همان) کندیمدرونی 

 .دشویمتبیین جهان در طی مناسک انجام  که این ورود بنا به پرسمان گیرتز از طریق تفسیر و

ایدئولوژی را نباید چون نوعی ادراک یا معرفتی تغییر شکل یافته دانست. اگر  ،به عقیده گیرتز

محکوم  ،در رابطه با معرفت و شناخت تعریف کنیم داشته باشیم که ایدئولوژی را حتماًاین اصرار  بر

به این خواهیم بود که آن را به عنوان مقوله جدلی در نظر آوریم. آنچه برای یکی معرفت است برای 

)به همین سبب مارکس خود را دانشمند و آدام اسمیت را  دیگری ایدئولوژی است و بالعکس

به  .(شناختندیممارکس را ایدئولوگ و آدام اسمیت را دانشمند  هابرالیل و دانستیمایدئولوگ 

 جدا کنیم اشیجدلاز خصلت  را آنگفتار علمی معنایی پیدا کند باید  میخواهیماگر  ،عقیده گیرتز

 (.42: 1378، )بودن

که از رابطه صدق و  ییهاشهیاندیکی  کرد؛نوع اندیشه را از هم جدا  گیرتز معتقد است باید دو

در پیچیدگی دنیای  دهندیمکه به فاعل اجتماعی امکان  ییهاشهیاند یو دیگر ندیآیمکذب 

این  .داندیمدسته دوم مربوط  یهاشهیاندرا به کل  «ایدئولوژی»اجتماعی سردرگم نشود. او مفهوم 

که هم توضیحی هستند  رندیگیم بر دررا  ییهاگزاره، مفاهیم و هایدئولوژیانوع دوم،  یهاشهیاند

شبیه نقشه  یارابطه ؛توضیحی با واقعیت اجتماعی رابطه دارند یهاگزارهاین  اماهم دستوری.  و

وظیفه ایدئولوژی این است که  ،نمادین. به عبارت دیگر یارابطهیعنی  ؛جاده با واقعیت جغرافیایی

در به دادن معنایی به امر سیاسی هستند و اختیار قراردادن مفاهیمی که اعتباری دارند و قادر با 

که به کمک آنها واقعیت سیاسی به صورت محسوس قابل لمس  یازانندهیبرانگهمچنین تصاویر 

 (.90-85 :همان) ، امر سیاسی را ممکن سازندشودیم
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چگونه نمادها نمادینه »تا نشان دهد  نگردیمعمل نمادین  او ایدئولوژی را بر حسب نمادها و

فراشخصی برای دریافت  ساز و کارهاینمادین  یهانظام«. شوندیمو چگونه میانجی معنا  شوندیم

 ،دینی، علمی و ایدئولوژیکیاعم از  ،فرهنگی یالگوهابردن جهان هستند. راهحسی، داوری و 

شناختی فراهم یندهای اجتماعی و روانآفربه دادن هستند که طرحی برای سازمان ییهابرنامه

، یعنی تصویر شماتیک از نظم اجتماعی هایدئولوژیااز طریق برساختن » :دیگویمگیرتز  .آورندیم

 (.Geertz, 1964: 63)« شودیماست که انسان موجودی سیاسی 

یدی( چیزی بیش از واکنش صرف دیدگاه فرو ایدئولوژی )برخالف ،گرید عبارت به

بخش عناصر فرهنگی هم هست. اگر برگیرنده و تجسمایدئولوژی در .ستا به فشارها یشناختروان

نظام نمادین فرهنگی است که هدفش هدایت انسان در زندگی  نوعییم، ایدئولوژی یکلی بگو

دهنده اجتماعی آشفته و توضیح یهاتیموقعکردن معنادارسعی ایدئولوژی برای  سیاسی است.

 کوشدیمشدت اعتقادی است که الزم دارد. رویکرد فرهنگی نمادین  شکل بسیار نمادین آن و

هم محتاج نگرش  ،ایدئولوژی ،محیطی در ایدئولوژی را وحدت بخشد. طبق این نظرعناصر ذهنی

مندکردن فرد توان ،در وهله نخست ،هم محتاج بستری فرهنگی است. کارکرد آن و یشناختروان

 .(187: 1392 )رجایی، مادین فرهنگی را دریابدبرای آنکه بتواند معنای نظام ن است

در مقاله آلتوسر، تحت عنوان  هاییبازنماگیرتز با اشاره به رابطه میان فرهنگ، ایدئولوژی و 

، هایدئولوژیابود که  آنمعتقد است نگرش آلتوسر بیانگر « دولت ایدئولوژیک یهادستگاه»

 آلتوسر(. 93: 1388، یکارتمک) کنندیمزندگی  هایدئولوژیاافراد درون زیسته هستند و  یهاتجربه

به  توانندینمهرگز  هایدئولوژیازیسته هستند.  یهاتجربهنه تفکر بلکه  هایدئولوژیامعتقد بود 

بیرونی و شفاف از  یارابطهایدئولوژی حاکم،  طور ناب ابزاری باشند و روابط بین طبقه حاکم و

 و اظهارات و کنندیمجایگاه مردم را تعیین  هایدئولوژیاصرف نیست.  یوربهره نوع نیرنگ و

 دهندیم... را به مردم  ولیت و، مسئدر رابطه با زندگی، آزادی شانیبخشمشروعیتالزامات خود

 (.60: 1387)آلتوسر، 

شرایط واقعی  کنندیمدر ایدئولوژی برای خود بازنمایی  هاانسانآنچه که » :گفتیمآلتوسر 

است که  شانیهستنیست. بلکه فراتر از آن رابطه آنها با شرایط  شانیواقعو جهان  شانیهست

نتیجه  همین رابطه است که در کانون هر مفهوم ایدئولوژیک و در. «شودیمدر ایدئولوژی بازنمایی 
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ام نظ ،شودیمهر مفهوم از جهان واقعی جا خوش کرده است. پس در هر ایدئولوژی آنچه بازنمود 

 بر گرسلطهبر هستی افراد نیست، بلکه نسبت تخیلی این افراد با روابط واقعی  گرسلطهروابط 

 توانیمدر باب ایدئولوژی این است که  اهمیت بررسی نظریه آلتوسر (.70 :همان)است  شانیزندگ

بسنده از واقعیت  یهاییبازنما شیوبکمکه  اایدئولوژی را به مثابه فرهنگ تعریف کرد. بدین معن

آنها افراد  واسطه بههستند که  ییهاچارچوب نیتریادیبنکننده فراهم هایدئولوژیاهستند. 

دهنده هستند آن اندازه که انسجام هایدئولوژیا ،. بنابراینکنندیمشرایط موجودشان را زیست 

 ، هستند؛بازنمایی یهانظامیعنی  ،فرهنگی یهادهیپد هایدئولوژیاچراکه  ؛کننده نیستندتحریف

 دهندیمپیوند  جهانشان انسان آنها را به یکدیگر و یهاکنشبازنمایی که با هدایت  یهانظام

 (.93: 1388 کارتی،)مک

اهمیت ایدئولوژی را به ابعاد کم فرهنگ و که عمالً انهیساختارگرا یهاافتیرهخالف لذا بر

تضعیف  را آنروزمره نه عملکردهای  ایپدیده عنوان بهطرح ایدئولوژی و فرهنگ  ،کشاندیممادی 

قدرت در  یعملکردهابلکه بیشتر به کشف  ،است« پایان ایدئولوژی»و نه دربردارنده ایده  کندیم

متنوعی که  یهاگاهیجا. شودیممنجر  ترگسترده و تردهیچیپاجتماعی  یبندصورتسرتاسر 

مقوالت  و هاییبازنماتصویرهای ایدئولوژیک،  از این یادهیچیپشبکه  ،شودیمفرهنگ در آن تولید 

ثر از  محصول ساده طبقه حاکم متأصرفاً  هایدئولوژیا. دهندیماشاعه  پرداخته و را ساخته و

 (.273ن: هما) نیروهای تولید نیستند

 نیترمهممنجر به شناسایی  تواندیمجامعه نمادین هر  یهانظامکید دارد که مطالعه أگیرتز ت

 یالگوهاو این  دهدیمرا شکل  آنهامفاهیم و معانی مردمان آن جامعه شود که درک و کنش 

 ،بیشتر جوامع مسلمان و از جمله ایران نظیر ،برخی جوامع دینی باشد یا نباشد. تواندیمفرهنگی 

است اساس همین الگوی فرهنگی نیز ممکن  دینی است و بر شانیفرهنگبسیاری از الگوهای 

 .مانند فرهنگ عاشورا ،کنش اجتماعی یا سیاسی داشته باشند

چنانچه اشاره شد علمی  ،فرهنگی ییعنی تکیه وی بر تحلیل ،ادیان بارهروش مطالعه گیرتز در

ست. ویژگی برجسته این رویکرد این است که به دنبال توصیف ا جوی معناوجست تفسیری و در

کلی وضع  یقانون خواهدینمساختارگرا  یهانگرشالف پدیده دینی نیست و برخ از شمولجهان

کند. در این روش لزومی ندارد که همه عقاید و باورهای مذهبی و فرهنگی جامعه به چوب 
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در  اید. اما مسلم است که روش گیرتز نیز مطالعهشده تعبیر شوتعیین از پیش یهافرضپیش

و حقیقت دین نیست. بلکه  مطالعه منشأ است و برای یشناسجامعهو  یشناسمردم یهاچارچوب

 ترکینزد، خاصیبه دین  باورمند از ذهنیت و هویت مردم یترقیعمرا به درک  شناسانجامعه

 .دکنیم

 ین بود که علم جایگزین دین خواهدا شناسانجامعهتصور  ،جامعه مدرن یهایپردازدر نظریه

علمی،  یهاطرحو  هانظریهرا انجام دهد. اما  یمعنابخشو  یبخشانسجامشد تا کارکردهای 

نتوانستند پاسخ نیازهای  ،شانیرگذاریتأثرغم قدرت علی ،و هالیوودی یارسانهشناختی، روان

مسیر  تواندیمایدئولوژی دینی  ،مادیننشناختی و هویتی انسان مدرن را برآورند. در این عرصه 

نمادین قرار  یهایکاردستد و همواره نیز در تهدید کنرا روشن  هاانسانو هدایت  یابیدست

خواهد بود که در میدان مبارزه سیاسی و نبرد رهنمون ویژه ما را به این موضوع خواهد داشت. به

که در آن دین، فرهنگ و سبک  یاعرصه ؛عرصه نبرد نمادین اهمیت بیشتری خواهد یافت هادهیا

 اساسی هستند. ییهالفهؤمزندگی 

 نتیجه

. اندیشمندانی مانند شودیمرایج آن به کار گرفته  همواره با برداشت منفی و «ایدئولوژی»اصطالح 

نقشی مثبت در قلمرو تحوالت  تواندیمگیرتز کوشیدند نشان دهند که ایدئولوژی  ریکور و

مفهوم  راجع بهاصلی اندیشیدن  مسئلههنوز  که یحالاجتماعی و فرهنگی ایفا کند. در 

 .داردضرورت  یارشتهو نقد این موضوع در سطوح مختلف بیناست و بررسی  «ایدئولوژی»

باورهای دینی و است که شده  آنتعاریف ایدئولوژی بر پایه منفعت یا فشار روانی منجر به  

 یهاهینظر که یحالتوجه قرار گیرند، در  حلم شانیاجتماعبر اساس کارکردهای  مذهبی نیز عمدتاً 

، بخشی از مشکالت این یشناختجامعهو  انهیگراعاطفه، انهیگراعقلمعنا با ترکیب رویکردهای 

. دین و باورهای مذهبی در رابطه با مفهوم کارکردگرایانه ایدئولوژی اندبرداشتهرویکردها را از میان 

کلی در جامعه یا به شوندیمیا به صورت کژکارکردی عقالنی توضیح داده  ،ه با واقعیتهدر مواج

رویکرد فرهنگی نمادین به یاری  که یحال. در رسدیممصرف این کارکردها به پایان  مدرن تاریخ

از این  ؛از فرهنگ و باورهای دینی توجه دارد یترقیعمشناختی به درک روش تفسیری و روان
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سبک زندگی امعه و الگوهای فرهنگی مربوط به آن جو مرجع کنش مردم  منشأ توانندیمجهت که 

 .رسدینمدر جامعه مدرن کارکردشان به پایان  مختلف باشند و لزوماً  یهاتیموقعدر  آنها

 یضدمذهباعتقادی و ایدئولوژی چون کمونیسم که آشکارا جنبه  یهانظامدربرگرفتن 

 شمولجهانافراطی ناشی از این تعاریف گسترده،  یهاگروهکردن برخی ، یا مذهبی تلقیداشتند

گونه وفاداری نیرومند که مقصود  هر دهدیمساختارگرایانه است که اجازه  یهاهینظرنگر و کلیت

زمره دین قرار گیرد. به این دلیل تا جایی که ممکن است در تعریف  به هدفی مشخص باشد در

ل کرد طریق ح این زیرا مسائل تجربی را که باید از .دین باید از نظریات کارکردگرایانه پرهیز کرد

. این اتفاق در کندیمدین را رد  . یا اگر در تطابق تجربی موفق نبود کالًکندیماز پیش تعیین 

که تمایالت مارکسیستی داشتند اتفاق  ییهاگروهمنجر به وقوع انقالب اسالمی ایران در  ۀده

 .ییگراخشونتافتاد که هم منجر به انکار دین شد و هم منجر به 

و عقاید  هادهیااشاره به روشی دارد که در آن  «ایدئولوژی»مفهوم  بهین رویکرد فرهنگی نماد

 یهاگروهروشی که در آن اعضای  فرهنگ گروه اجتماعی فهمیده شوند؛ به عنوان بخشی از توانندیم

 .آورندیمان را از طریق نگریستن به جهان از منظر ویژه خودشان به دست شمختلف، حس هویت

 منابع

 .قطرهتهران: ، شناسی شناخت کارل مانهایمجامعه ،(1384) منوچهرآشتیانی،  -

 ه: روزبه صدرآرا، تهران: چشمه.ترجم های دولت ایدئولوژیک،برگ و ساز ،(1387) لوییآلتوسر،  -

 .مرکز :مهرداد میردامادی، تهران :، ترجمهشناسیجامعهمتفکران بزرگ  ،(1379راب ) استونز، -

 .پژوهشی امام خمینیمؤسسه آموزشی :، قمهفت نظریه در باب دین نقدهای مترجم بر ،(1394بختیاری، محمدعزیز ) -

 .یفرهنگیعلمتهران: ، یدیبرز مجیفر :، ترجمهتیواقع یساخت اجتماع ،(1375)توماس  لوکمان، ؛تریبرگر، پ -

 .شیرازهتهران: آبادی، : ایرج علی، ترجمهمعتقدات منشأایدئولوژی در  ،(1378) ریمونبودن،  -

 .ایاتهران: و، فلسفی یورگن هابرماس در مورد نقش دین در حوزه عمومی تحول آرای ،(1395) معصومهبهرام،  -

امام  پژوهشیؤسسه آموزشیم :عزیز بختیاری، قم، ترجمه محمدهفت نظریه در باب دین ،(1394) دانیل پالس، -

 .خمینی

 .فرهنگیعلمی :تهران اهلل فوالدوند،: عزت، ترجمهایدئولوژی ،(1373) جانپالمناتس،  -

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران: الدین ضیائیان، اعشج :، ترجمهمارکس و مارکسیسم ،(1352یتر، آندره )پی -

 .آورانتهران: یادحسن محدثی،  :، ترجمهساختن جامعه دین و ،(1387) چالرزدیویس،  -

 .نی :تهران، سیاسی هایاندیشهفرهنگ  :، در«ایدئولوژی» ،(1392رجایی، مصطفی ) -
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 .تبیانتهران: گهر، : عبدالحسین نیک، ترجمهشناسی تالکوت پارسونزجامعه ،(1391روشه، گی ) -

 .شمهچ :مجید اخگر، تهران :ترجمه ،ایدئولوژی، اخالق، سیاست ،(1395ریکور، پل ) -

 .نی :هادی جلیلی، تهران :ترجمه ،شناسیکشاکش آرا در جامعه ،(1392) ، استیونسیدمن -

 .174-147، ص71، ش19، سقبسات :در ،«بودن دینایدئولوژیک» ،(1393) رضازند، علیشجاعی  -

 .طهوراتهران: محمدعلی خنجی،  :، ترجمهتابو توتم و ،(1351) زیگموند فروید، -

 .آسیاتهران: ، (1390 )تصحیح هاشم رضی، :، ترجمهآینده یک پندار ،(1342)ـــــــــــــــ  -

شناسان و عالمان جامعهمقایسه روش تبیین کارکردی » ،(1388محمدحسین ) ،پوریانی ؛اهلل، امانفصیحی -

 .132-101، ص2ش، در علوم انسانی پژوهشعیار  :در ،«پژوهیدیندر عرصه  دینی

 :، در«کید بر تفسیر وی از پدیده دینیأنگاهی به رویکرد تفسیری گیلفورد گیرتز با ت» ،(1386) ناصرفکوهی،  -

 .124-103، ص31ش، نامه علوم اجتماعی

 .گهتهران: آعباس مخبر،  :، ترجمهاز پارسونز تا هابرمارس :نظریه اجتماعی مدرن ،(1393کرایب، یان ) -

مطالعات فرهنگی  :در ،«گیلفورد گیرتز و دیدگاه تفسیری وی در باب دین و فرهنگ» ،(1386) عبداهللگیویان،  -

 .28-1، ص10، شو ارتباطات

 .صراطتهران: عبدالکریم سروش،  :، ترجمهدر علوم اجتماعیتبیین  ،(1373لیتل، دانیل ) -

 .سمت :فریبرز مجیدی، تهران :، ترجمهاتوپیا ایدئولوژی و ،(1380) کارلمانهایم،  -

 .بنیاد شریعتی تهران: انتشارات ،ریکور و پدیدارشناسی تکوینی ایدئولوژی ،(1391) حسین مصباحیان، -

 .صدراتهران: ، چاپ و ویرایش جدید، اسالمی ایرانآینده انقالب  ،(1395مطهری، مرتضی ) -

پژوهشکده مطالعات : محمد توکل، تهران :زیر نظر ،معرفت به مثابه فرهنگ ،(1388) .دی کارتی، ای.مک -

 .اجتماعیفرهنگی
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