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This article aims at disambiguation or better say, decontradiction of the concept of ideology 

by referring to Ricoeur's opinions about ideology. Ricoeur calls his method of studying 

ideology phenomenological. Why phenomenology? Because the term ideology, when placed 

in a polemical framework, will suffer from both "bad use" and "abuse". Only with a serious 

semantic approach and a correct explanation of the conditions that this concept depends on, 

can we put an end to this abuse. Such a task is possible in the light of an approach that Ricoeur 

calls "developmental phenomenology", "a rising analysis of the concept" and "an attempt to 

explore the subsurface of the obvious meaning of ideology to reach its fundamental 

meanings". The attempt is to disambiguate this concept, which is at first glance polemical and 

controversial, so that a clearer and fairer definition of it would be presented. Based on Paul 

Ricoeur's work titled Lectures on Ideology and Utopia, which was delivered at the University 

of Chicago in 1975, and his other articles and works on ideology and phenomenology, this 

article has tried to answer the two main questions of this field together with Ricoeur: a) Who 

were the main theorists of the concept of ideology? b) How many major definitions can be 

extracted from the phenomenological study of ideology? The extract of the intertwined 

answer to the two mentioned questions is that Ricoeur, while examining the works of people 

such as Marx, Althusser, Mannheim, Weber, Habermas and Geertz, questions the common 

and negative perceptions of ideology, and based on a detailed and deep examination of the 

works of the mentioned thinkers, comes to three major and specific definitions, or in other 

words, three stages or functions of ideology; the first one based on Marx's definition, the 

second one based on Weber's attitude and the last one based on Geertz's views about this term. 

Ricoeur calls these three definitions, stages or functions respectively, ideology as "ambiguity 

of reality", ideology as source of "power legitimacy", and finally ideology as source of "social 

cohesion". Based on such an analysis of ideology, in the second part of the article, the different 

functions of utopia have been discussed, and while emphasizing the positive aspects of utopia, 

it has been concluded in conformity with Ricoeur that a society without utopia is a dead 

society. 
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Extended Abstract 

Introduction 

This article aims at disambiguation or better say, decontradiction of the concept of ideology by referring to 

Ricoeur's opinions about ideology. Ricoeur is a serious philosopher and his thoughts have had a tremendous 

impact on various philosophical fields such as philosophy of religion, philosophy of ethics, structuralism, 

critical theory, the study of symbolism and language. All Ricoeur's works are written in the philosophical 

paradigm of two traditions, phenomenology and hermeneutics. In phenomenology, his work should be seen 

as a continuation of the work of Edmund Husserl and Martin Heidegger, and in hermeneutics, the expansion 

of the German philosopher, Hans-Georg Gadamer. 

Ricoeur calls his method of examining ideology phenomenological, and we know that regardless of the 

distinction that exists between different traditions, we can enumerate common themes for this philosophical 

approach, the most important of which are: a) the fundamental description or the difficult and favorite motto 

of phenomenology, which is "return to the things themselves." b) Putting or eliminating assumptions and 

prejudices in parentheses or, in Merleau-Ponty's terms, "handing over science" to reach fundamental 

descriptions. It is probably with such common themes of phenomenology in mind that Ricoeur, while 

criticizing the common views of ideology, calls his method of examining this concept phenomenological. 

Why phenomenology? Because the term ideology, when placed in a polemical framework, will suffer from 

both "bad use" and "abuse". Only with a serious semantic approach and a correct explanation of the 

conditions that this concept depends on, can we put an end to this abuse. Such a task is possible in the light 

of an approach that Ricoeur calls "developmental phenomenology", "a rising analysis of the concept" and 

"an attempt to explore the subsurface of the obvious meaning of ideology to reach its fundamental 

meanings". He says, "My claim is that this approach is not an idealistic kind of analysis but a kind of 

developmental phenomenology. In the same sense that Husserl used it in his Cartesian reflections. The effort 

is to disambiguate this concept, which is a controversial and controversial concept at first glance, and present 

a clearer and fairer meaning. 

Based on Paul Ricoeur's work titled Lectures on Ideology and Utopia, which was delivered at the 

University of Chicago in 1975, and his other articles and works on ideology and phenomenology, this article 

has tried to answer the two main questions of this field together with Ricoeur. says:  Based on Paul Ricoeur's 

work titled Lectures on Ideology and Utopia, which was delivered at the University of Chicago in 1975, and 

his other articles and works on ideology and phenomenology, this article has tried to answer the two main 

questions of this field together with Ricoeur: a) Who were the main theorists of the concept of ideology? b) 

How many major definitions can be extracted from the phenomenological study of ideology?  

 The extract of the intertwined answer to the two mentioned questions is that Ricoeur, while examining 

the works of people such as Marx, Althusser, Mannheim, Weber, Habermas and Geertz, questions the 

common and negative perceptions of ideology, and based on a detailed and deep examination of the works 

of the mentioned thinkers, comes to three major and specific definitions, or in other words, three stages or 

functions of ideology; the first one based on Marx's definition, the second one based on Weber's attitude 

and the last one based on Geertz's views about this term. Ricoeur calls these three definitions, stages or 
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functions respectively, ideology as "ambiguity of reality", ideology as source of "power legitimacy", and 

finally ideology as source of "social cohesion". Based on such an analysis of ideology, in the second part of 

the article, the different functions of utopia have been discussed, and while emphasizing the positive aspects 

of utopia, it has been concluded in conformity with Ricoeur that a society without utopia is a dead society. 

The importance of the recovery approach to ideology in the thinkers whose thoughts have been 

investigated is both in the new topics and perspectives that have been taken into consideration and most 

importantly in the approach to ideology both as a concept and as a phenomenon. In addition to all this, at a 

time when the term ideology is always used with its negative and common meaning, Ricoeur argues that 

ideology can play a positive role in the realm of social and cultural developments. Ricoeur's proposal is to 

rethink the concept of ideology. Therefore, he sees the debate about ideology and ideology criticism as still 

open and urges that this thinking should be continued until a fundamental description of ideology is reached. 

According to Ricoeur, a positive perception of ideology is a source of creativity and social changes 

comparable to idiomatic creativity in the field of language. 

 

 



 

JPI, 2022; 16 (40): page 339  

 پدیدارشناسی ایدئولوژی و نسبت آن با اتوپیا بر پایه آراء پل ریکور

 3مهدی ذاکری |2حسین مصباحیان |1اهلل محمودیرحمت

 mahmoodi@ut.ac.irرایانامه: ایران.  ،تهران دانشجوی دکتری فلسفه معاصر، دانشگاه تهران،. 1

 mesbahian@ut.ac.irه: امنایران. رایادانشگاه تهران، تهران،  ،استادیار گروه فلسفه. 2

 zaker@ut.ac.irایران. رایانامه:  ،قم ،دانشگاه تهراندانشکدگان فارابی،  ،دانشیار گروه فلسفهمسئول،  نویسنده. 3

 چکیده اطالعات مقاله

 مقاله پژوهشی نوع مقاله:

 

 

 23/40/1041 تاریخ دریافت:

 22/40/1041: بازنگریتاریخ 

 22/40/1041تاریخ پذیرش: 

 22/40/1041: انتشارتاریخ 

 

 

 ها: واژهکلید

ریکور، پدیدارشناسی تکوینی، 

پدیدارشناسی هرمنوتیک، 

 .ایدئولوژی، اتوپیا

 

 
ریکور روش بررسی خود از  است.از طریق ارجاع به آراء ریکور  زدایی از مفهوم ایدئولوژیتناقضزدایی یا درصدد ابهام مقالهاین 

و هم از  «استفاده بد»که در یک چارچوب جدلی قرار گیرد، هم از اصطالح ایدئولوژی زمانی زیرا ؛نامدایدئولوژی را پدیدارشناسانه می
ته شرایطی که این مفهوم بدان وابس شناسانۀ جدی و یک توضیح صحیح ازرنج خواهد برد. فقط با یک رویکرد معنا« سوءاستفاده»

پدیدارشناسی »چنین امری در پرتو رویکردی میسر است که ریکور آن را  بر این سوءاستفاده نهاد.توان نقطه اختتامی است، می
نیادی بتالشی برای کاوش در زیر سطح معنی آشکار ایدئولوژی برای رسیدن به معانی »و « گیرنده از مفهومتحلیلی اوج»، «تکوینی

در دانشگاه  12۱2که در سال  ایدئولوژی و اتوپیا ی دربارۀهایسخنرانیمقاله با مبنا قرار دادن اثر پل ریکور با عنوان این نامد. می« آن
شیکاگو ایراد شد و سایر مقاالت و آثار او درباره ایدئولوژی و پدیدارشناسی، تالش کرده است تا همراه با ریکور به دو پرسش اصلی 

 ۀشناسانب( چند نوع تعریف عمده از بررسی پدیدارچه کسانی بودند؟ های اصلی مفهوم ایدئولوژی : الف( تئوریسیناین حوزه پاسخ گوید
؟ عصاره پاسخ در هم تنیده به دو پرسش مذکور این است که ریکور ضمن بررسی آثار کسانی مانند استخراج استئولوژی قابلاید

ررسی دهد و بر اساس بقرار می دیترد موردهای رایج و منفی از ایدئولوژی را مارکس، آلتوسر، مانهایم، وبر، هابرماس و گیرتز، برداشت
رسد که سه مرحله یا کارکرد از ایدئولوژی می گریدعبارتبهن مذکور، به سه تعریف عمده و مشخص یا دقیق و عمیق آثار متفکرا

ر های گیرتز به این اصطالح شکل گرفته است. ریکوبر پایۀ نگرش وبر و آخری براساس دیدگاهاولی بر پایۀ تعریف مارکس، دومی 
و « روعیت قدرتمش»منبع  مثابهبه، ایدئولوژی «کژتابی واقعیت» مثابهبهژی به ترتیب این سه تعریف، مرحله یا کارکرد را ایدئولو

نامد. برپایه چنین تحلیلی از ایدئولوژی، مقاله در قسمت دوم خود به می« انسجام اجتماعی»عنوان منبع باالخره ایدئولوژی به
اتوپیا  زبان با ریکور نتیجه گرفته است که جامعه بدونکارکردهای مختلف اتوپیا پرداخته است و ضمن تاکید بر وجوه مثبت اتوپیا، هم

 ای مرده است.جامعه
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  مقدمه
 جادیا یها برارفِ ذکر آنپرتنش هستند که صِ یقدرتعلق دارد که به یاجتماع هینظر میبه آن دسته از مفاه ،1یدئولوژیمفهوم ا

-وده است ب یاسیو مسائل س ینظر یدر مرکز تضادها رد،یگیسرچشمه م یانتقاد راثیم کیمفهوم که از  نیاست. ا یشبهه کاف

از  اند وو منسوخ شدن مفهوم خبر داده «یدئولوژیا انیپا»، از سوکیدهه، از  نیچند یکه برا ییهالی. تحل-باشدیم همچنان و
 .اندآن بوده« بازگشت» ،اوقات یگاه یحت ی ودئولوژیا یمفهوم، اعالم ماندگار نیبه دنبال دفاع از ا گر،ید یسو

 «ازگشتب» ای «انیپا»نه در  ،یاجتماع هیتحول در نظر نیرتریگ دهد که چشمیحاضر نشان م پژوهشآمدوشدها،  نیتوجه به ا با
تر از که مهمدور کرد، بل اشیستیمارکس رشیآن را از پذ یتوجهطور قابلها بهتناست که نه یمفهوم فیبلکه در بازتعر ،یدئولوژیا

در  یدئولوژیشدنِ مفهوم ا دیمشاهده ناپد یجابه ،یاصل دهی، پدرسدیبه نظر م نیکرد؛ بنابرا یخال اشیادانتق زهیهمه، آن را از انگ
 است. یانتقاد ریغ ییمجدد آن به معنا یمندقاعده ،یاجتماع هینظر

تفکر ه ب یدوم لیبا علم و تقل یبا تقابل اول کند،یدور م تیرا از واقع ایو اتوپ یدئولوژیکه ا یسنت یکردهایبرخالف رو
؛ دهدیموردبحث قرار م یاسیس-یاجتماع تیواحد و رابطه قدرتمندشان با واقع یها را باهم در چارچوب مفهومآن ریکور، رویاپردازانه

 .شوندیم یتلق یاجتماع-یاسیس لیتخ یفرهنگ هایجلوهعنوان به ایپو اتو یدئولوژیا نیبنابرا
 اسیشناردیپدبه  ریکور رویکرد ،1224از اواخر دهه  ریکور، ریاخ کیهرمنوت یدارشناسیتحوالت پد یابی، ردقدم این پژوهش نیاول

 ینتس یهاهیتوسط نظر شدهلیتحم یهاتیفارغ از محدود. این پژوهش، است یدئولوژیا از بحث درباره ی اوکیهرمنوتی زمینه و
 ،گام بعدی، پس از بررسی تاریخچه و خاستگاه مفهوم ایدئولوژی .پردازدیم ریکور یدئولوژیا یشناساردیبه توسعه پد ،یدئولوژیا

لوژی، نسبت آن وناپذیری ایدئو اجتناب یجابیوجه ا ی،دئولوژیا یشناساردیپد یبا بررس ریکور ریاخ شهیدر اند یتوسعه عنصر انتقاد
 شود،ی که در این زمینه مطرح میسؤاالت بهاست که در آن  یچارچوب نظر کی نیتدو و اتوپیا خصوصبا استعاره، تخیل، علم و به

 پاسخ داده شود.
ت که با اس ریکورمهم  اریو بس یاساس یهایرگذاریاز تأث نیاست. ا تیالعاده حائز اهمکنش فوق نینماد یگریانجیفرض م

بدان معناست که  نیا .شودیمستقر است و از همان نقطه آغاز م نینماد یگریانجیدر م یکه فرهنگ انسان دهدیشرح م دقت
 یجامعه است. بررس کیافراد در  یبخش2انسجام که هدف آن شودیدر نظر گرفته م نینماد یهااز داللت یستمیس یدئولوژیا

بحث  نیا، اگفتارهدر درس کوریر د.کنیم تیهدا یشناخت انسان، از بُعد استعار انینما را به سمت ب کوریر یگفتارهادرس یانهیزم
 است. انیب یمعان ایکه شروع آن با فن بالغت  دهدیبسط م یانسان تیرا به دامنه فعال

مل کردن در از ع ما ناگزیر گرفتهی است که آگاهی در تاریخ جای ایکیهرمنوتحلقه  ریناپذاجتنابی هاهیسوایدئولوژی یکی از 
ن فرض را ای صراحتبهساز ایدئولوژی، در عین تصدیق نیاز همیشگی به نقد عملکرد واژگون ریکور جهیدرنتی آن است. هامحدوده

 باور دارد که این نوع هرمنوتیک انتقادی قادر خواهد بود که ریکور. کندیمی کنار بگذاریم رد تمامبهکه ما قادر باشیم ایدئولوژی را 
، هرگونه موضع مبتنی بر دانش مطلق اعم از پوزیتیویستی یا هگلی را انکار حالنیدرعر چارچوب مخیله اجتماعی عمل کند و د

 .مکنی دیچارچوب تفکر درک کرد، تأک نیعلم انسان و جامعه را در ا توانیچگونه م نکهیدر مورد ا ژهیوبه میخواهیم امکند. 
قط از ف. است نیشده است که در درجه اول، نماد لیتشک یخاستگاه مفهوم کیهنگ از است که فر ریکور کردیرو یربنایز

 تیواقع یاالذهاننیب تیماه ،رسندیمشترک م 3که به مرحله یینمادها رایز کند،یم دایمعنا پ خ،یتار ،ییربنایز نیساختار نماد
 ام .مهم استمفهومی االذهانی، یشه ریکور، مفهوم بینبرای نظریه تخیل و مفهوم ایدئولوژی در اند .دهندیرا نشان م یاجتماع

 م کرد.یبحث خواه ی نیزخطوط فکر نیاز ا کینوبه خود در مورد هر به
 گونگیواژعنوان به یدئولوژیا - ها(آن یشناختبیآس یها)داللت ایو اتوپ یدئولوژیا یهاداللت نیتری، سطحاین پژوهشدر 

 0ر کارکردد یدئولوژیا .رسندیخود م یهاداللت نیترو سازنده نیترلیسرانجام به اص - تیاز واقععنوان فرار به اتوپیاو  تیواقع

                                                 
 Ideology, an Introduction, 2nd Ed. London2007). (Terry Eagleton :.  برای مروری بر بحث ایدئولوژی در نیمه دوم قرن بیستم، رجوع کنید به: .1

2. Integrating  
3. Stage  
0. Function  
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ود را با بحث خ ام. داردیممکن را باز نگه م دانیکه م «ناکجا» لیمثابه تخبه ایگروه و اتوپ کی تیسازنده هو ،اشبخشیانسجام
 .میبریم نایبه پا کاف میان حافظه و فراافکنی به آینده در نوسان است،شان دادن این مسئله که چگونه مخیله اجتماعی در شن

 یتالش نیرا پوشش دهد. همچن ایو اتوپ یدئولوژیا میمفاه یطوالن یهاطور کامل بحثقصد ندارد به پژوهش نیناگفته نماند که ا
 ایو اتوپ یدئولوژیچگونه ا مینیاست که بب نیا شتری. هدف بستیدو مفهوم ن نیاز ا کیدر مورد هر  دیجد یهاهینظر بسط یبرا
اند، مطرح شده پژوهش نیکه در ا اتوپیاو  یدئولوژیا ینظر میمفاه ن،یمرتبط شوند؛ بنابرا گریکدی باخاص  نهیزم کیدر  توانندیم
قرار  یسموردبرر ،ضرورت طیدر شرا و مستقل آزاد یکشف امکانات کار فکر یبرا پژوهش نیا یعمل اریدر رابطه با دغدغه بس دیبا
 .رندیگ

، این پژوهش امید دارد با به دست دادن راهی به درون تفکر انتقادی، حالنیباارا به شما بگوید.  زیچهمه تواندینمی امقدمههیچ 
 ت.زندگی اس کنندهدگرگونبالقوه  طوربهسرآغازی باشد برای اینکه شما را درگیر فعالیتی کند که آفریننده، سازنده و 

 روش مطالعه ایدئولوژی مثابهبهپدیدارشناسی هرمنوتیکی . 1

 پدیدارشناسی و ایدئولوژی. 1-1 

ا ر« کیکالس»که عنوان  یدرخشش باشکوه فلسفه آلمان - شودیظاهر م یدارشناسیدر ابتدا، هم در زمان و هم در منطق، پد
دیدارشناسی پعلمِ تجربه آگاهی است. فصل شش ، ی روحکند که پدیدارشناسی بیان میروشنبهمقدمه کلی کتاب هگل،  کرد. افتیدر

ی است که در محیط آگاهی قرار ایدارشناسیپد حالنیباا، اما دهدیمی مربوط به روح به ما ارائه ایدارشناسیپد، بدون شک روح
 (20: 1221دارد. )ریکور، 

در فلسفه،  وپانتخصص  کیعنوان به ،یدارشناسیمختلف برخورد کردند. پد یهابه روش «یآگاه»با  یدئولوژیو ا یدارشناسیپد
ا ب یدئولوژیآن را بفهمد. ا خواستیفقط م یدارشناسیپد گر،یدعبارتبه «ست؟یچ 1یآگاه»سؤال پاسخ دهد:  نیکرد به ا یسع

ق طرح خود آن را مطاب و بگذارد ریتأث یآگاه نیبر هم کندیم یسع یدئولوژیبود. ا نیخالف ا یمدعی، اجتماع 2کارکردداشتن 
  3.دهد رییتغ

و ایدئولوژی  شودی به فراموشی سپرده میزودبهدعوی اولیه ایدئولوژی مبنی بر فراهم آوردن بنیانی علمی برای قواعد اجتماعی، 
نای منفی مین معه بعداًمعتقد است که فیلسوفان،  اند. ریکورمشغول انتزاعات بلندپروازانهرود که دلبرای اشاره به کسانی به کار می

شود. به آن متوسل می مختصراًخود  فلسفه تاریخاند. هگل در امر غیرواقعی انتزاعی را سرمشق خود قرار داده عنوانبهایدئولوژی 
 (10: 1221)ریکور، 

ها را درک که آن ییروهایرا اجرا کردند که توسط ن ییهاها نقشآن ؛هستند خیابزار تار ،که مردم کردیهگل استدالل م
را  زهایانتظار داشته باشد که چ توانستیم لسوفیها پنهان بود. فقط فاز آن خیتار ی. معناه بودها محول شدبه آن کردندیمن

اقدام  نیقرار گرفته بود. ا 0اندیشانهساده یآگاه کیعنوان به یدارشناسیدر درون پد یدئولوژیا نجایطور که هستند بفهمد. در اهمان
موجود  تیضعو یدئولوژیارائه ا یبرا یعنوان تالشمنتقدان به یتوسط برخ ،دادن جهان با خود یو آشت تیقعوا ریتفس یابر یهگل

 یاسیس طیراش بودبه ای رییتغ ی، پس تالش براشدیم نییتع یخارج یروهایتوسط ن اگر اعمال افراد،معنا که  نیمحکوم شد، به ا
 یاستدالل نیاست که مارکس به آن پرداخته است و ا یانتقاد ( این20-121: 2412)شکالر،  نداشت. یادهیفا، چندان طیشرا ریو سا

یعنی آنجا  مطرح کرد یقبل یهانوشته ری( و سا1232، منتشرشده در 1002-1002شده در )نوشته 2ایدئولوژی آلمانیاست که او در 
معنا  نیدر ا یدئولوژیا کند.می را واژگون میگوید که نسبت درست میان امر واقعی و امر توهکه او از اتاقک تاریکی سخن می

با مارکس،  ،یدئولوژیا. )همان( کاذب است یآگاه نیا ؛دهندیم بیاست که مردم با آن خود را فر و باورها دیاز عقا یامجموعه
اعی، تن واقعیت اجتمبنا به این دیدگاه، تصور بر آن بوده است که برای آشکار ساخ .را با خود به همراه داشتکاذب  یعنوان آگاه

                                                 
1. Consciousness 
2. Practice 

 از این نظر، تز یازدهم درباره فوئرباخ از مارکس، مانیفست واقعی ایدئولوژی است. .3
0. Naive Consciousness 
2. Die deutsche Ideologie/The German Ideology 
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اذب آگاهی ک عنوانبهپرده برداریم. همین تعریف منفی ایدئولوژی  کمانیدئولوژیاهای پردازینخست ضروری است که از خیال
 ی بعدی غلبه دارد.هاهینظراست که بر اکثر 

 

 یدئولوژیا و کیهرمنوت. ۲-1
 ای 1جربهت برحسب «ریتفس» یبه معنا کیاست. اوالً هرمنوت مرتبط یمعنا چند یریکور حداقل دارا ریدر فلسفه اخ «کیهرمنوت»

کور به ری یهااز کمک یکیکردن است.  معنی ای ی خاصاجنبهدیدگاه و از  یزیچ و برداشت دنید یبه معنا ریاست. تفس 2ادراک
شناسی ای از پدیدارازنظر ریکور، هرمنوتیک، نسخه است. یهوسرل یدارشناسیپد ازفرد او منحصربه صیتخص ک،یسنت هرمنوت

 و در ارتباط با 3نییتب یبه معنا کیهرمنوت اًیثان (22: 1221)ریکور،  ناپذیری دارد.های پدیدارشناسانه اجتنابفرضپیش و است
. کندی، روشن و آشکار مماندیپنهان م از جهات دیگراست که آنچه را که  یاگونهبه ریتفس ،توضیحاست.  2سازیو شفاف 0توضیح

 قیرا تطب 2«فهم»و  «توضیح» نیب یسنت یدوگانگ در آن، است که او یاوهیش ،یکیریکور به سنت هرمنوت یهااز کمک گرید یکی
 ۱گفتمان یابه معن کیآن. ثالثاً هرمنوت وابسته به ایاست، نه مشتق  ریتفس ندیاز فرآ یبخش ی،و علم ینیع توضیحات. دهدیم

 فتمان،گاست.  یزیدر مورد چ یزینوشتن چ ای یزیدر مورد چ یزیگفتن چ یبه معنا ریتفساست.  2و هم گفتار 0نوشتار برحسب هم
در  یکانت یهم به معنا« نقد» یبه معنا کیچهارم، هرمنوت .هم فعل است و هم اسم ;اردگفته را دهم و  گفتن هم معنای دوگانه

است.  ونهمارگیب تیو عقالن مندنظام شدهواژگون کاذب، ارتباطات یکشف آگاه یستیمارکس یحدود فهم و هم به معنا ییشناسا
 ( 14: 1220)کاپالن،  .گرندیکدیمترادف  ،و نقد ریتفس

عنوان  تتحرا  یدئولوژیبه ا یکیمنوتهر کردیرو ،اختصاربه ا. مپردازدیم یدئولوژیدر مطالعه ا کیبه سهم هرمنوت بخش نیا
، ندکیمعاصر فراهم م یدئولوژیمطالعات ا یرا برا ازینها اصالحات موردنتنه کیکه هرمنوت میدهیم نشان 14«یکیهرمنوت رهیدا»

 ،کیدئولوژیاکثر مطالعات ا کِیدئولوژیو ا شناختیمعرفت 11تعصبات. در غلبه بر کندیباز م زین ترقیدرک عم یرا برا ییهابلکه راه
 یکه به معنا نامدیم 12«یکیهرمنوت تیوضع»را گادامر آن هانس گئورگ که  دهدیسوق م یما را به سمت یکیهرمنوت میپارادا

 ( 341: 1223)گادامر،  است. «دنیپرس یکردن سؤاالت مناسب برا دایپ»

 یکیهرمنوت رهیدا. 1-۲-1

 ی. اولها مشترک استآن شتریدر ب یشناختدو مشکل معرفت ژهیو، اما بهوجود دارد «یدئولوژیا»اصطالح  یبرا یگوناگون یمعان
 .دهندتوضیح میرا  «یکیهرمنوت رهیدا»است. هر دو  10«کاذب یآگاه» ،یو دوم 13«اییگرتینیع»شامل 
باور که  نیخالصه کرد، ا ییگراتینیعنوان عبه توانیرا م یدئولوژیمطالعات ا یشناختمشکل معرفت نیشکل اول نیترجیرا

است ن واقعیت آازآنچه  جهیموردمطالعه قرار داد و درنت یاجتماع ای یعیدر راه علم طب ینیع یادهیعنوان پدبه توانیرا م یدئولوژیا
 یدئولوژیورد اقضاوت در م یبرا یرونیب یارهایمع ای یرونیب دگاهید کی افتنی مشکلِ رسدیبه نظر م .برداشتنقاب  ایانتقاد کرد 

 یمعما»ل را مشک نییفورد گیرتز اظاهر نشده است. کل یعلوم اجتماع ایعلم  قیاز طر ینیع اریمع نیباشد. مسلماً چن حلرقابلیغ

                                                 
1. Experience 
2. Perception 
3. Explanation 
0. Explication 
2. Elucidation 
2. Understanding 
۱. Discourse 
0. Writing 
2. Speech 
14. Hermeneutical Circle 
11. Blinders 
12. Hermeneutical Situation 
13. Objectivity 
10. False Consciousness 
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تا آنجا که  یدئولوژیطور که گادامر اشاره کرده است، نقد اهمان( 00: 1220)گیرتز،  .نامدیم« مدرن یشناستفکر جامعه 1ابوالهول
مشکل  نیا (1۱۱: 1202. )گادامر، است ریپذبیبودن خود آس کیدئولوژیاست، در برابر اتهام ا ترقیعم قتیحق یبرا ییشامل ادعا

 یبرا یکیهرمنوت میاست. پارادا یفلسفه آگاه و خودِ یدر علوم اجتماع ییگراتینیاز مسئله عام ع یمورد خاص ی،دئولوژیمطالعه ا
بودن  یخیو تار 3«شدگیپرتاب»، در 2گفتگو، در لحظه فهم تبادلدر زبان، در  - تهیویبر غلبه بر سوبژکت ،و حدود آن یدرک آگاه

از  یدادیعنوان روخود و جهان، بلکه به نیعنوان تناظر بنه بهحقیقت،  کهیطور. بهکندیهگل تمرکز م 0ینیوح عدر ر و هایدگر
: 1224)ریکور،  2ت.اس یشناختیهست ،ی باشدشناختصرفاً معرفتاینکه  یجابه یکیهرمنوت میپارادا ب،یترتنیا. بهشودیم دهیکل د
 2کنندهدر حرکت اصالح فهم، ،موجب آنمعروف است که به «یکیهرمنوت رهیدا» ،یناسشیهست نیا یشناختمعرفت دیکل( 342

 یدارشناسیر پدب یمبتن فهم،درک از  نیای داشته باشد. ریتفس ابژهاز  یدرک بهتر جیتدرتا به رودیخود از جزء به کل به عقب و جلو م
ت خودآشکاری و بداهآن،  یشناختمعرفت اریمع جهیو درنت «فتدایواقعاً اتفاق م» میریگیم ادیکه ما  یزمان آن چیزی است که

و  حذف یبرا یراه چیکه ه کندیاستدالل م یو علوم اجتماع کیمهم درباره رابطه هرمنوت یادر مقاله لوریت چارلزاست. شهودی 
 قیاز طر ایل به دنبال آن بود، طور که هگکامل، همان ییگراعقل یوضوح درون قیوجود ندارد، چه از طر رهیدا از میان برداشتن

 یمور انسان. شناخت انسان از ابردیبهره م یتجرب قیاز حقا یکه تنها بر اساس تجربه حس یبا علم اجتماع یطورکلبه ریفرار از تفس
 جادیمشترک ا هنیزم یبرا یینها نگرشی دیبا یکیهرمنوت رهیدا قیاز طر فهمارتباط  ن،یعالوه بر ا برسد. نیقیبه  تواندیهرگز نم

 دیشده باشد، شا ونواژگ ایشهود من اشتباه  دیشا: »ردیگیم جهینت لوری. تابدیدست  تیبه قطع تواندیهرگز نممشابه،  طورکند که به
 ،بدون توهم رهی. دادینام زیکاذب ن یآگاه توانیرا م« توهم رهیدا»( 2: 12۱1)تیلور،  «اماز توهم محبوس شده یارهیمن در دا

 یآگاه زا رونی. پس واضح است که بکندیمتمایز م را هاروشی است که آن ،شهودی آشکاری و بداهتفلسفه است. خود  ،تیدرنها
از  یدئولوژیا زیکه مشکل تما دهدینشان م نیا .ستین صیتشخفلسفه قابل «یواقع» یاصوالً با آگاه یدئولوژیمشخصه ا ،کاذب

( 303: 12۱4)کوهن،  ۱.رودیم یدئولوژیبلکه درواقع به قلب مطالعات ا کند،یعکس نمرا من کیدئولوژیفرض ا یفلسفه صرفاً نوع
 یاریان مععنوبه یوقت« خودآشکاری» یحت - حقیقتاز  ینیمع اریبر اساس هر مع ،«حقیقت» عنوانبهی ، صحبت از آگاهحالنیباا

 قیاصطالح مرجع است که بدون تحق اینشانگر  کیض در عو« خودآشکاری» مفهوم. شودیم یراه در نظر گرفته شود، جزم نیدر ا
« خودآگاهنیمه» ای« اهناخودآگ» زهیانگ ،بلکه مشکل ست،یکاذب فقط مشکل توهم ن یمشکل آگاه .ستین حیقابل توض دارشناسانهیپد

« ودآگاهناخ»به نام  یزیچ که در برابر داندیم یشده، بلکه دستاوردامر داده کیعنوان را نه به یآگاه ی،کیهرمنوت میاست. پارادا
 نیب یدائم یتعامل تجرب کی نی؛ بنابراکشاندیم یآگاه یسوبه داردآن قرار  سطح درکرا که خارج از  یزیآن چ و ردیگیقرار نم

  .(140: 1201)گادامر،  وجود دارد« ناخودآگاه»و « خودآگاه»
 یسوبه رشد انسان، گرید یو از سو سوکیرا از « فروید»ی زیرانسان از امر غ 0اشتقاق تعامل، نیا با توجه بهریکور  کیهرمنوت

 ری یکسانام فیتوص یبرا یمتفاوت یهاتنها راه هانیا تیکه درنها کندی. اگرچه او استدالل مکندیم بیترک را هگلی در امر معنو
ی و لب لنکته اص دارد. یدئولوژیمطالعه ا یشناسانه براروان یکردهایفراتر رفتن از رو یبرا یمهم یامدهایپ زیتما نیهستند، اما ا

پیدایش است که  یاگونهبلکه رشد خود به ست،یو نوئما ن سیزئنو یدارشناختیپد یهمبستگ ای یدکارت آگاهی سوبژکتیو ،ریکور کالم
از منظر گادامر،  .(114-142: 12۱0)ریکور،  سازدیممکن م زیرا ن کیدئولوژیکاذب و تفکر ا یآگاه ،یگانگیاز ب یدور کمال و بلوغ،

 یهامیو تصم اهزهیناخودآگاه ما و انگ یهازهیانگ نیب یتوازن»شود که  زیپره کیدئولوژیتوهم ا یهاممکن است از حلقه ییتنها تا جا

                                                 
1. Sphinx’s Riddle 
2. Understanding 
3. Thrownness 
0. Objective Spirit 

 دهد:نکته را در کتاب زیر مورد بحث قرار می ریکور این .2
“Hermeneutics and the Critique of Ideology,” In Gayle L. Ormiston and Alan D. Schrift, Eds., the Hermeneutic Tradition of 

Ast to Ricoeur (Albany: State University Of New York Press, 1990), 306. 
2. Self-Correcting 

 دانست. رجوع کنید به:می« تفکیکغیرقابل»هلموت کوهن مسئله ایدئولوژی را از بحث فلسفه . ۱
“Ideologie ALS Hermeneutischer Begriff,” In Hermeneutik Und Dialektik: Aufsdtze, Rudiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner 

Wiehl, Hrsg. (Tibingen: Mohr Siebeck), 343. 
0. Derivation 



 

 
 6046، 04، شماره 61 دوره ،های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (40): page 344  

344 

 یادر مقاله 1. هلموت کوهنشودیثابت م کنش،موازنه در مسئله  نیا .(142: 1203)گادامر،  «ما وجود داشته باشد یآگاهانه انسان
« یناخودآگاه و خودآگاهی نینوسان ب»ساز عنوان مکان مشکلبه کنش،و  یدئولوژیا وندیبه پ ،یدئولوژیا یکیمفهوم هرمنوت ربارهد

: 1202)گادامر،  «زبان است گاهیجا نجایا» کند،یم انیطور که گادامر با اشاره به الکان بهمان .(300: 12۱4)کوهن،  کندیاشاره م
224). 

 کیو هرمنوت یدارشناسیپد نیب ندویپ. ۳-1

و  کیهرمنوت نی. بشودیم فیتوص ریتفس یندهایعنوان مطالعه فرآبه کیو هرمنوت 2ماهیتعنوان مطالعه معموالً به یدارشناسیپد
 کیرمنوتو ه یدارشناسیپد نیب وندیوجود دارد. پ ناشدنیچیره یهااست و تفاوت دهیچیپ اریوجود دارد، اما بس یوندیپ یدارشناسیپد

 .یکیهرمنوت 0یابی( باز3 ؛یدارشناختیپد 3تعلیق )در پرانتز گذاشتن(( 2. کیهرمنوتاشی( تجربه پ1در سه مرحله درک کرد:  توانیرا م
را در  زهایچ شهیاست: ما هم 2ریاما شامل تفس ست،ین یتأمل فلسف چیشامل ه وماست  یعیطب طیشرا ،کیهرمنوتاشیتجربه پ

در  زهاینحوه درک ما از چ یرا برا 0«فهمشیپ»نام  ،از هایدگر یرویبه پ. مینیبیم ۱«ساختارشیپ»و  2«ساختار انعنوبه» کیقالب 
 ی،شناختوشر کِیتکن نیکه ا باید گفت، یدارشناختیپد تعلیق یعنی مرحله دوم . هنگام اظهارنظر در موردیمگذاریآن مرحله اول م

 یفرض پشت پرانتزها»که  دهدیم حیتوض ریچارد کرنی .ندیگویم 2اپوخهبه آن  توسط هوسرل توسعه داده شد و معموالً
 م،یکنیم لیتحم ،میکنیکه درک م ییزهایخود را بر چ یهاو پروژه هافرضشیپ ها،یداورشیپ، است که همه ما نیا یدارشناختیپد

 میکنیم لیتحم ههمه آنچه را ک سازدیما را قادر م ی،رشناختدایپد هایتعلیق؛ اما میشویم خودمان یها براآن نمودمانع از  جهیدرنت
 11«آنجا بودن»و  14«بودن نیا»تازه از  یاتجربه میکه در آن بتوان میشو ییکه وارد فضا دهدیامکان را م نیو به ما ا میمعلق کن

 یارشناسدیدوباره به پد کیآن هرمنوتکه در  کندیم فیتوص یاعنوان مرحلهمرحله سوم و آخر را به ی،کرن« میداشته باش زهایچ
و « اختارعنوان سبه»به  یدارشناختیپد تعلیقاست که محقق پس از مرحله  ییجا یکیهرمنوت یابیمرحله باز. خوردیم «وندیپ»
 تیست واقعمطالعه در یکه ریکور برا یندی. فرآیدارشناسیبه پد کیهرمنوت «وندیپ» گردد،یخود بازم رکد یاصل« ساختار شیپ»

 کی ریینحوه تغ لیتحل یکه برا - 12تکوینی یدارشناسیپد - یدارشناسیاز پد یشکل( 2: 122۱. )کاپالن، بردیمی به کار انسان
فقط  ،فمختل یلحظات زمان ،تکوینی کردیکامالً مناسب است. بر اساس روف اشکال مختل نیارتباط ب و مفهوم در طول زمان

ست. ا یآگاه یبر لحظات قبل یو مبتن ختهیبرانگ ی،آگاه ی. در عوض، هر لحظه واقعندستینامرتبط ن یدادهایاز رو یامجموعه
عد زمان توجه ه بُب ستا،یا لیبرخالف تحل ،تکوینی لیوتحلهیتجز است. تکوینی یدارشناسیپد فهیها وظآشکار کردن ارتباط آن

 .کندیم

منجر  رییتغ نیا کند.می بیترک یکیهرمنوت 10ریرا با تفس یتدارشناخیپد لیو تحل فی، توص13با توجه به وجود شر ژهیوریکور به
ع که او متوجه شد درواق یکردیزد، رو وندیپ یدارشناسیآن را به پد توانیشد که م ریاز تفس یاهیبه تمرکز روزافزون بر نظر

زبان به ما  استفاده از قیو از طر فهم است درکه قابل یزیهر چ ،یکیهرمنوت یدارشناسیپد نیا ی. برادارد ازیبه آن ن یدارشناسیپد
ن برد. او از از بی یراحتبه توانیارتباط ریکور با علوم انسانی و اجتماعی را نم .میخود صحبت کن ستهیتا درباره تجربه ز رسدیم

                                                 
1. Helmut Kuhn 
2. Essence 
3. Bracketing 

0Retrieval . ها وجود دارد: یک( هرمنوتیک شبهه )مارکس، نیچه و فروید( و دو( هرمنوتیک بازیابی )هایدگر، گادامر و ریکور(دو رویکرد در مطالعه ایده 
2. Interpretation 
2. As-Structure 
۱. Fore-Structure 
0. Vorverständnis (preunderstanding) 
2. Epochē 
14. Thisness 
11. Thereness 
12. A genetic Phenomenology 
13. Evil 
10. Interpretation 
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ها را از نآ درنگیکوشد بکند و میها آغاز میوگوی خود را با این رشتهبندی پدیدارشناسی هرمنوتیکی خود، گفتطریق صورت
 پردازی کند و از بیرون به چالش بکشد.درون نظریه

 روش مطالعه ایدئولوژی مثابهبهپدیدارشناسی هرمنوتیکی . ۴-1

 یهالیه تحلارائ یجابه . اوردیگیبه کار م زند،یرا که از هم متما یکیهرمنوت یِدارشناسیو هم پد ینیتکو یدارشناسیهم پد ریکور
 .ردیدر نظر بگ دهیعنوان پدو نه به میعنوان مفاهها را بهآن دهدیم حی، ترجاتوپیاهاو  هایدئولوژیاص اخ یهااز نمونه ینیع

و  یئولوژدیا تریاساس یبه معان ی،ظاهر کارکرد ریکه فراتر و در ز دهندیاز معنا را م قهقرائی لیتحل کیارائه  دینو گفتارهادرس
 :پردازدیم اتوپیا

 1تکوینی یدارشناسیپد کیبلکه  ست،ین دئالیا نوعی لیتحل کی ،کردیرو نیکه ا است نیمن ا یادعا»
ا ت دهدیروش به ما اجازه م نیکرده است. ا شنهادیخود پ یتأمالت دکارتدر  هوسرلکه  ییاست به معنا

ش ... تال میاشب ایپو اتو یدئولوژیا نیمتقابل ب یوندهایخارج از پ نکهیبدون ا میبرس فیاز توص یبه سطح
 کنمیم یاست. من سع 2یابزار جدل کیکه در نگاه اول صرفاً  میرا بشناس یمفهوم یاست که ادعا نیبر ا

  (311: 1202)ریکور، « کنم انیتر بمفهوم را شفاف
 :کندیخالصه م ریکوررا ازنظر  یدارشناسیآن پد یکتاب، معنا راستاریو لور،یجورج ت

 ایکه ما را به دن میکنیشروع م موارد دیگرفرهنگ، طبقه، زمان و  مشارکت در ایاز تعلق  یاما با تجربه»
« .میهست 0نییو تب 3فهم کیالکتید ری. در عوض، ما درگمیستیعوامل وابسته ن نی، اما کامالً به اآوردیم

 ( xxv: 1202)ریکور، 
د؛ اما او با دانآثارش را مدیون هوسرل می در« تحلیل ذاتی»ای که خود، روش گونهریکور در مکتب پدیدارشناسی رشد پیدا کرد؛ به

 یزمان یناسدارشیروی آورد. پد یپیشرفت تفکراتش، پدیدارشناسی استعالیی هوسرل را رها کرده و به پدیدارشناسی هرمنوتیک
تدالل ور اس( در نظر گرفته شود. ریکییاستعال یدارشناسیمحض مانند پد یفی)و نه توص یریکه روش آن تفس شودیم یکیهرمنوت

                                                 
1Genetic Phenomenology . اختار کند. پدیدارشناسی ایستا سهای مختلف، پدیدارشناسی تکوینی را از ایستا متمایز میهم موضوعات مختلف و هم روش

نی کند که بیشتر موضوعی مشخص برای پدیدارشناسی تکویکه پویایی تاریخ تجربی را بررسی نمیگیرد، درحالیمجزا را در نظر میهای پیچیده کنش
وسرل های متعدد تمرکز دارد. چرخش تکوینی در پدیدارشناسی همتأخر است. پدیدارشناسی تکوینی، بر تاریخچه تجربه و توالی زمانی و درهم تنیدگی کنش

ز بُعد اای نقطه عطفی در تحلیل حیات آگاهی است. اگر در پدیدارشناسی ایستا، کنش منفرد، کانون اصلی بررسی پدیدارشناختی بود، با انتزاع کامل به معن
کور همچنین یدهد. رکند که تجربیات را به یکدیگر پیوند میزمانی تجربه، پدیدارشناسی تکوینی، در عوض به نشان دادن ارتباطات معناداری اشاره می

کوینی دهد، وظیفه پدیدارشناسی تطور که او در جلد یک توضیح میبرد. همان، به کار می«زمان و روایت»ویژه در پدیدارشناسی تکوینی را در آثار دیگر، به
  ببینید:« منشأ ارتباط بین افراد و جوامع خاص را کشف کند( L’être-En-Commun)رابطه -در پدیده ما»این است که 

Paul Ricoeur, “‘Reverse Questioning’ (Die Rückfrage) and The Reduction of Idealities in Husserl’s Krisis and Marx’s German 

Ideology,” Alter: Revue De Phenomenologie 5 (1997): 315–30 
2. Polemical 
3. Understanding 
0. Explanation 
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داشته  یکیهرمنوت 1انحراف کیفرهنگ  نیدستگاه نماد قیاز طر دیبا نیو بنابرا شودیبه ما داده نم ماًیمستق یکه معان کندیم
 .میباش

ئم و نشانگان، کند که در آن، عالریکور شروع به چرخش از پدیدارشناسی ایدئتیکی و توصیفی به پدیدارشناسی هرمنوتیکی می
نامد، راهبردی برای خوانش پدیدارشناسی هوسرلی می 2«هرمنوتیکی دگرشوندگی»چیزی که او گاهی آن را  میانجی فهم هستند.

 غیرمستقیم تجربه از طریق زبان است.
تا سطوح  یگاهآ آورندگیرویاست، از ساختار « رو به عقب شپرس» تینهایحرکت ب کیگرفتار  یدارشناسیپد ،ریکوربه گفته 
به آن  هوسرلآثار  نیکه آخر 2جهانزیست نی. همچننامدیم 0«تقویم»آن را  هوسرلکه  3شوندهبیکتر یهاتیمختلف فعال

 «.است فرضشیپ شهیهمبلکه  شود،یهرگز درواقع داده نم»که  کندیرا مشخص م یواسطگیاختصاص دارد، افق ب
همان نسبت  و ردیگیم هوسرل یکار فلسف متناقض جهینت نیخود را از ا متینقطه عز ریکور، یکیهرمنوت یدارشناسیپد طرح

جهان  یمعنا دنِتقوم بخشی یبرا عظیم یتالش ای دارد.کند که پدیدارشناسی با ایدئال دکارتی و فیشتهای را با آن برقرار میدوگانه
 نیدتری، اما مفاست هوسرل یشکست برا کی نیمسلماً ا .شودیشروع م ۱«خودش»با  2«خود» مطلق و انطباق کاملِ تیکه از شفاف

 ینقطه عطف د،افتیاتفاق م یجهاننیمتکثر و ا ،یجسمان ،یمتناه سوژه کی یاست که برا یزیکه معنا چ تیواقع نیا شکست است.
 ،نقطه عطف نیاست. ا دهیدست کش هادهیلوگوس پد یاز جستجو یدارشناسیکه پد ستیمعنا ن نیاست، اما به ا یدارشناسیدر پد

از  یورداراست که در آن برخ یاواسطه ،که زبان یدرستبه .است یزبان-کیتبلکه هرمنو الیستانسیاگز-یشناخت یتنها هستنه
است که اجازه  نیخورده است و ا وندیپ یدارشناسیبا پد کیهرمنوت ،ریکور یفلسف مسیردر  .شودیم انیب ینیموضوعات ع یمعنا

ها، کرد، بلکه تنها با واسطه نشانه انیب واسطهبی توانیرا هرگز نم سوژه 0زیسته عینیت گر،یدعبارتباشد. به ینیع ،تأمل دهدیم
 برد یبه آن پ توانیم ،متون رینمادها و تفس

 2هایینیتهای عکند که ابتدا به شاخصهای من به تفسیری غیرمستقیم اشاره میهر آنچه در اولین نوشته»
بینی یشواسطگی، پکانی برای تمرکززدایی و سلب بیعنوان مشود، نقش بعدی متن را بهبیرونی اعمال می

 «یک قاعده هرمنوتیکی برای پدیدارشناسی است 14بینیترین پیش... بنیادی هاایده خواندنِ نشانه کند ...می
 (xv-xvi :12۱1)ریکور، 

ض فربرای منشأ بدون پیششود نه با جستجوی هوسرلی و تمامیت زبان آغاز می 11کند که تأمل فلسفی با کمالبیان می ریکور
ای برای تفکر و تجربه است، پس غیرممکن است که در ورای زبان به قلمروی پیش زبانی و درنتیجه همه معنا. اگر زبان واسطه

یه، جای تجربه باید بیان گذاشته شود. پدیدارشناسی در قصد اولکند که بهبیان می ریکورفرض قلمرو آگاهی فکر کنیم. عدم پیش
دهی در طور که پیش از هر شکلشناختی بوده است. آن تالشی است برای توصیف تجربه همانشناختی و یا پیشازبانبانغیر ز

                                                 
1. Detour 
2. Hermeneutic Variation 
3. Synthetic 
0. Constitution 
2. Lebenswelt (Life-World) 
2. Self 
۱. Itself 
0. Living 
2. Objectivities 
14. Anticipation 
11. Fullness 
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، ریکورست. نزد شناختی تردید کرده ادر امکان هر معنای پیشازبان «ویتگنشتاین»تبع سنت فلسفی به ریکورزبان مفروض است، اما 
 جای تجربه، عزیمتش را از بیان آغاز کند.و هرمنوتیک که به معانی تعلق دارد باید بهرگیرد و ازاینمعنا با زبان شکل می

 نیدر ا بود. یدارشناسیبا پد یکیهرمنوت یندهایفرآ یدگیدرهم تن ک،یبه حوزه هرمنوت ریکورعمده  یهااز کمک یکی
 یتینوان فعالعفلسفه را به . ریکورکندیاعمال م یمتن لیاز تحل شیب یزیرا به چ یکیهرمنوت فهیوظ ریکور، پیوستگیهمبه

 هفته است:است که در جهان فرهنگ ن ییهادهیپد ریتفس قیاز طر یهست یکه به دنبال کشف معنا کشدیم ریبه تصو یکیهرمنوت
فه یوظ. ندرون مت پنهانِ یاز معنا یخوانش یعنی ماند،یم یباق کیهرمنوت، است که فلسفه لیدل نیبه هم»
که در جهان  ییهامستمر همه داللت ریتفس قیتنها از طر یاست که نشان دهد هست کیهرمنوت نیا

  (142-141: 12۱0)ریکور، « .رسدیبه معنا و تأمل م ان،یبه ب شودیفرهنگ آشکار م

  ییتحوالت معنا ی ودئولوژیمفهوم ا. ۲
یتا ابد ثابت نیست و تابع تغییر است و گاهی م های ایدئولوژی این است که معنای یک واژههای بنیادی در نظریهیکی از یافته

 عموالًمتواند حتی به ضد خود تبدیل شود. همین موضوع درباره ایدئولوژی صادق است. اگرچه از قرن نوزدهم به بعد، واژه ایدئولوژی 
د ک علم مشخص مطرح شی توصیف یبرارود، در ابتدا نشان دادن ضدیت با برداشتی دقیق و علمی از جهان به کار می منظوربه
از  هاآناق ها و اشتقتوان بازبینی انتقادی ایدهتعریف شد؛ یعنی بیشتر به چیزی شباهت داشت که می «هاعلم ایده» عنوانبهو 

که ممکن  کندیم جادیاصطالح ا نیا یو بار عاطف یقصد شناخت نیب یجالب ترکیب دستوت دو تراسی،ادراکات حسی توصیف کرد. 
 باشد. یدئولوژیا یبعد ریغالباً متضاد از معنا و تفاس یهاتنوع یبرا یمرجع مهماست نقطه 

علمی تحلیلی طراحی شد که هدف آن، با پیروی از الگوی علم طبیعی سنجیده،  صورتبه، «شناسیهستی»ایدئولوژی، همانند 
ه کاوش در ادراکاتی است ک -شمایل بصری  نزلهمبه ایدوس مشتق از معنای یونانی -ای و ها به اجزای پایهایده لیوتحلهیتجز

گانه باورانه بود که ادراکات حسی، یهستند. بنیاد این نظر به پیروی از الک، کندیاک و کابانیس، این عقیده حس هاآنی شالوده
ید. ایدئولوژی آمی فائقم انگاری ماتریالیسم و ایدئالیسهای ما هستند. علم جدید ایدئولوژی، مدعی بود که بر دوگانهسرچشمه ایده

ید بود. همه مف عمالًبود، یعنی به سیاق علوم طبیعی، سنجیده و « ایجابی»در تقابل با متافیزیک و جایگاهی که مدعی آن بود، 
نه در ن نمونخستی»فقط دوتراسی، این نه زعمبههاست. وحدت آن گذارهیپاشد نوینی بودند که ادعا می« علم-اَبَر»علوم دیگر، تابع 

ژی مبنای دستور ، ایدئولورونیازا. اندآنهای کاربست صرفاًی تکین بود که سایر موارد، انمونه، حالنیدرع، بلکه «ترتیب تبارشناختی
ایانش انسان از جانب همت کهینحوبهواالترین هنر را تشکیل داد: تنظیم جامعه  تیدرنهازبان، منطق، آموزش، اخالق، تنظیم امیال و 

مورد تمسخر  ایگرفته شد  دهیناد یاگرچه توسط متفکران بعد ترین ضرر ممکن را ببیند. دستوت دو تراسیرین کمک و کمبیشت
 لیکه به دل اوعلم بود.  قیاز طر هادهیا تیکرد و به دنبال شناخت ماه فیتوص هادهیعنوان علم اخود را به دستاوردقرار گرفت، 
 دانستیم یحوزه مطالعات کیعنوان را به یدئولوژیمشهور بود، ا« است یاز جانورشناس یبخش یژدئولویا» نکهیبر ا یبناظهاراتش م
تر ستردهگ اریبس یدر قالب یدئولوژیبه ا دستوت دو تراسیاست که  نینکته مهم ا است. شعوریهمه موجودات ذ یهادهیکه شامل ا

 یدئولوژیو ا داد یمنف یاصطالح معنا نیای بود که به معناشناس یکس نیولا ناپلئون، وجودنیباا .دیشیاندیم یبعد پردازانهیاز نظر
 کرد. یتلق مبهم کیزیرا متاف

ای آمیز است. کلمهای طعنهگرفت، نتیجه 102۱تا  1۱22از « ایدئولوژی» مفهومتوان از این بررسی تاریخچه ای که مینتیجه
اپلئون، تر بسته بود، به سبب اشارات سیاسی خود و آنچه نتر و مثبتعلمیکنی متافیزیک و داللت کردن بر چیزی که کمر به ریشه

وم ایدئولوژی مفه دستخوش نوعی دگردیسی شد. ،کرد، در دوره امپراتوریبرخالف تراسی، آن را ویژگی متافیزیکی کلمه تلقی می
های یشهلمی شکاکانه به داللت بر حیطه انداز داللت بر ماتریالیسم ع جیتدربهکه در معرض ضربات حمالت سنگین ناپلئون بود، 

ردیابی کرد.  1004-00های توان در رساله مارکس در سالیی معنایی را میجابهجا نیایابد. پژواک انتزاعی ناپیوسته تغییر می
ایط تصاویر، شر ها وگیر است: هر دو به تحلیل انتقادی ایدهها و مارکس چشمهای پروژه کلی ایدئولوژیست، شباهتجهتنیازا

 ریغی ی«هایافتحس»ها را به ها ایدهکه ایدئولوژیستحالیاما در؛ ای مشترک داشتندی کارکردشان، عالقهها و شیوهپیدایش آن
نامید که کلیدی هرمنوتیکی برای رمزگشایی از چیستی می« مجموعه مناسبات اجتماعی»را  هاآنکردند، مارکس، ی تجزیه میخیتار

 داد.اش به دست میدر واقعیت انضمامی« ذات انسان» احتمالی
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با تحقیر  صداهم»گیرد که مارکس و انگلس، کاربرد تحقیرآمیز ایدئولوژی نزد ناپلئون را اتخاذ کردند و تری ایگلتون نتیجه می
 هگل( همان معنایی که ۱0: 1203 به کار بردند. )ایگلتون،« گرایانه او نسبت به ایدئولوژی، آن را در معنای ایدئالیسمی خیالیعمل

از طریق  ژهیوبه( بعدها 02: 1202در اواخر عمر و در همان معنای ناپلئونی از این کلمه استفاده کرده بود. )بودن،  همآن بارکفقط ی
ه مارکس مانی کز، سنت پوزیتیویستی دوتراسی، یعنی تالش برای ایجاد یک علوم اجتماعی واقعی، اهمیت بیشتری یافت. انگلس

پنجاه سال بعد به سراغ این واژه رفت، حتی در اولین کارها و آثار خود، معنای کامالً متفاوتی به آن بخشید. در اینجا، ایدئولوژی 
 ذهن یک انسان یا یک گروه اجتماعی تسلط کامل دارد.بر ها است که ها و بازنمایینظام ایده

 دستوت دو تراسی میراث. 1-۲

قش نعلم،  عنوان ضدبه یدئولوژیاز ا یستیبرداشت مارکس تیکاذب و محبوب یعنوان آگاهبه مارکستوسط  یلوژدئویابداع مجدد ا
 هینظر یدستوت دو تراسکه  یروش گر،ید یاز سوکند. را برجسته می یستیدر سنت مارکس یدئولوژیعلم و ا نیشکاف ب یمحور

 یدئولوژیعلم و ا نیب دیجد یارابطه جادیا یتر برامناسب یعنوان مکان، آن را بهخود را در رابطه با علم قرار داد یدئولوژیو ا هادهیا
 .سازدیتر ممناسب ینسبت به هر سنت بعد

و  تیعواق نیب یکه سردرگم یادراک نادرست و خطا کیعنوان به یدئولوژیرا با در نظر گرفتن ا یمنف دگاهید نیا مارکس 
 کرد. دیک، تأکندیرا حفظ م تیبازتاب واقع

شناسانه از دامنه بحث ایدئولوژی کنار گذاشته شود، مدنظر داریم این است: زمانی که پرسش معرفت نجایانکته اصلی که در 
مخیله  وانعنبهتوان ایدئولوژی را شود. در این شرایط میامکان در نظر گرفتن کارکردی نمادین در جامعه برای ایدئولوژی فراهم می

اما در این صورت، ایدئولوژی دیگر علم حقایق اجتماعی ؛ شناسی آن تحلیل کردها و بالغتها، آرماناسطوره اجتماعی یک فرهنگ،
 یانتقاد ریذ نگرش غمستلزم اتخا ،یدئولوژیمثبت به ا ای یصرفاً منف دگاهید رشیپذنهاد، نیست.  پیش اصالتاًبه معنایی که دوتراسی 

تقاد است تا استدالل، بر اع یمبتن شتریاست و ب یبندیپا یبه معنا یدئولوژیاست. ا یولوژدئینسبت به ا کیدئولوژینگرش ا یو حت
 اساساً استدالل و انتقاد را مستثنا کند. نکهیبدون ا

تا چه اندازه و تحت چه ریکوری صورت گیرد که  وارسی این پرسش مهم قیاز طرباید  دستوت دو تراسی داوری میراث
ش را مثابه علم سخن گفت؟ پاسخ به این پرسای در باب ایدئولوژی بهنظریه سیتأسایدئولوژی یا امکان  از علمِ توانیمشرایطی، 

ی از واقعیت است و اشدهبازنماییِ کاذب یا تصویر واژگون صرفاًپیش برد. نخست اینکه ایدئولوژی  فرضشیپتوان مبتنی بر دو می
مِ ایدئولوژیِ غیر آن عل تبعبهو  مکانی غیر ایدئولوژیک تنهانهدئولوژی علم است و ای تنهانهچون چنین است، علم نیست. دوم اینکه 

ی شناسهانیککه در آن هندسه اقلیدسی یا فیزیک و  با مکانی است سهیمقاقابل ایدئولوژیکی وجود دارد، بلکه فراتر از آن، این مکان
 ( 23-22: 12۱0خالی. )ریکور، طرف و ظرفی ؛ مکانی بیاندسر برآوردهای یا نیوتنی گالیله

تدالل اس دهیا نیا یبرا تواندیم یقصد ارائه آن را دارد. چگونه کس ای کندیرا فراهم م علم ینوع یدئولوژیغلط، ا ایدرست 
 نیندچ هانیدارد؟ ا یخاص یژگیو علم، نیا ایاست، آ نیوجود دارد؟ اگر چن یدئولوژیبر ا یمبتن علم ای یکیدئولوژیا علم ایکند؟ آ

/دانش 1و علم یدئولوژیدر رابطه با رابطه ا ژهیوبه هایریها و درگاند که با تنشکرده جادیاز مسائل را ا یدیجد نهیسؤال هستند که زم
 مشخص شده است. 2یعلم

 (رتزی)مارکس، وبر و گ کوریدر نزد پل ر یدئولوژیا یکارکردها لیتحل. ۳
ارکرد ک ت،یواقع یواژگونگ ،: کارکرد اولکندیبحث م آنمتفاوت  هایویژگیاز  وژی،گانه مفهوم ایدئولدر کارکردهای سهریکور 

  (02-222: 12۱0)ریکور،  است. یبخشقدرت و کارکرد سوم، انسجام یبخش 3تیدوم، مشروع
نقد فوئرباخ از  ربهی. مارکس با تکشودیم فیتعر واژگونگیعنوان به یدئولوژیا سم،یو با توجه به توسعه مارکس کارکرد اولدر 

 فیتعر« یسپراکس»که او آن را  یانسان تیواقع نیب یوندیپ ،یعکاس کیدر اتاقک تار ریاستعاره وارونه تصو ریتفس یبرا نید
 یستید مارکسبا در نظر گرفتن نق نی؛ بنابراکندی، برقرار مکندیم فیتعر« یدئولوژیا»عنوان ت که بهیواقع نیا ییو بازنما کندیم
 .دهدیم حیرا توض یدئولوژیشناسانه ا بیعد کامالً آسریکور بُ کهاست  واژگونگیعنوان به یدئولوژیا

                                                 
1. Science 
2. Scientific Knowledge 

3. Legitimating  
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. با رودیم شیپ یدئولوژیا یبخشتیبه کارکرد مشروع واژگونگی، از وبر یزشیمدل انگ برهیبا تک ریکور در ادامه و در کارکرد دوم،
ا و نه ب شودیبا مفهوم سلطه مشخص م یدئولوژیمفهوم ا داند،یم یدئولوژیا یدوم که ریکور آن را کارکرد محور کارکرد نیا

 .واژگونگی
کلیفورد از  یروی. به پرسیممی بخشیانسجام به کارکرد ،یدئولوژیاز مفهوم ا ریکوراز کاوش  کارکرد نیترقیعمدر سومین و 

، کارکرد نیترقیعم نیدر ا .کندیم منسجم یجتماعکنش ا نینماد یگریانجیجامعه را با م ی،دئولوژیکه ا کندیادعا م ریکور ،گیرتز
در  کرد. آشکاررا  یدئولوژیا یبخش تیو مشروع واژگونگی یکارکردها توانیآن است که م بخشیانسجامکارکرد  لیتنها به دل

 پرداخت. میکارکردها از نگاه ریکور خواه نیا لیبه تحل دامها

 ایدئولوژی و واژگونگی. 1-۳

که ازنظر مارکس، مفهوم ایدئولوژیک با ایده بازنمایی مرتبط است. انعکاس تصویری از جهان است که با تاریخ معتقد است  ریکور
؛ اما کندیواقعیت عمل م یعنوان یک بازنمایی، با واژگونگو نیازهای واقعی افراد مخالف و متضاد است. ایدئولوژی به هاتیفعال

قعی یا پراکسیس است. در این مورد، ایدئولوژی نتیجه تغییر شکل این اولین ساختار مطمئناً ایدئولوژی بازنمایی یک فعالیت وا
 نمادین زندگی واقعی است و پس از تغییر شکل، شکاف بین واقعیت و بازنمایی را خواهیم داشت.

. اول، تضاد ندک حرکتاند، ظاهر شده یدئولوژیا هینظر خیکه در تار ینیآفردو تقابل مشکل نیب کندیتالش م ریکور لیتحل
 یو علم کیدئولوژی. دوم، ما تقابل اتوضیح داده شده است «هیمارکس اول» دروجود دارد که نمونه آن  سیو پراکس یدئولوژیا نیب

اشتباه  راهبردها، نیا یهردو ،ریکور؛ اما ازنظر شودلوئی آلتوسر، شرح داده میو  مانهایممتفاوت مانند  ییهاتیبا شخص هک میرا دار
وسط که ت فراساختاری باشدتوهم اینکه  یجابه یاعاجتم لیتخ در آن،که  یاوهی: هر دو از درک ششوندیرا مرتکب م یسانکی

کنش  قومِم نمادگرایی نیب زیبا تما ریکور .عاجز هستنداست،  یاجتماع تیواقع و مقوم سازنده شود،یم جادیا جامعه یاقتصاد مبنای
خطوط  توانیکه م کندیاستدالل م ،یابدی نمود میاجتماع لیدر تخو دارد  اولیدر  شهیکه ر ییبازنما ییمعنادار و نمادگرا یاجتماع

 کندیغاز مآن آ سطحی نمودرا با  یدئولوژیخود از ا ییقهقرا لیتحل ریکور ن،یکرد؛ بنابرا میترس یدئولوژیرا در درک ما از ا یدیجد
 ریکورول که ا کارکرد نیا شده است. فیتوص یآلمان یدئولوژیادر  انگلسو  رکسماکاذب که توسط  یآگاه یشناختبیآس دهیپد -

 است. ریکور لیتحل یاساس واقعیتگفت  توانیم نامد،یم واقعیت واژگونگیآن را 
 
 

 بخشی. مشروعیت۲-۳

که  هیتوج یتالش برا یعنی؛ کندیبرقرار م سفسطهسلطه و  نیب یوندیپ ،یدئولوژیدر مفهوم ا لسوف،یدر ادامه و در کارکرد دوم، ف
 یدرت باشد، ادعاهر جا که ق سدینویاست. ریکور م کنندههیتوج شتریب یدئولوژیکارکرد، ا در ایناست.  وندیسلطه در پ دهیبا خود پد

 فسطهسمنظور اقناع، به بهبه دلیل تمایز بین حاکمان و تابعان و وجود دارد،  تیمشروع یکه ادعا ییوجود دارد؛ و درجا تیمشروع
از زور را  استفادهو همه ما معتبر باشند  یبرا یعن، یکند نیشمول را تأمجهان-شبه یهادهیاتا  شودیمتوسل م یدر گفتمان عموم

قدرت  به دنیبخش تیمشروع ندیدر خدمت فرآاین فن خطابه و سفسطه که  یزمان قاًیدق و و اعمال نظم، محدود کند یدر برقرار
 یراما ب لیاز تما شهینظامِ قدرت، هم کی تیمشروع یادعا رایاست؟ ز طورنیا چرا .شودیم لیتبد یلوژدئویبه ا رد،یگیقرار م
و  درتقکه هر  اعتقاد یافزودهارزش یپر شود، نوع دیوجود دارد که با ی. شکافردیگیم یشیآن پ یعیطب تیبه مشروع اعتقاد
دوم که  کردکار نیبا ا است. یطورکلاخذ کند. این افزوده، ایدئولوژی به( زور و به هر صورت ممکنبه) ردستانشیاز ز دیبا یتیمرجع

 .یسازنپنها-یو نه با واژگونگ شودیبا مفهوم سلطه مشخص م یدئولوژیمفهوم ا داند،یم یدئولوژیا یریکور آن را کارکرد محور
 یمثابه واژگونگهب یدئولوژیا یستیمارکسمفهوم  انیاست م یوندیحلقه پ ،یدئولوژیا یبخش تیکارکرد مشروعدر این تحلیل، 

ست. ا واژگونهاست،  شدههیجامعه، موجه و توج کیاعمال  کهییازآنجا یاجتماع تیواقع قتیحق .یدئولوژیا بخشانسجامو مفهوم 
و ی شبخانسجامهر دو کارکرد  گر،یدعبارتاست. به قدرتبه  دنیبخش تیمشروع ،یتراشو برهان هیصورت، محصولِ توج نیدر ا

 کنند. جادیرا ا تیمشروع یعنی ،یدئولوژیکارکرد ا نیتا ا رندیگیدر کنار هم قرار م کیدئولوژیا مخیله سازیواژگون
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 تر از مارکسوبر را ثمربخش ،مورد، ریکور نی. در ابخشدیم تیرا مشروع قدرتامکان  میدیطور که در باال دهمان یدئولوژیا
 یعقالن-یقانون قدرتبه  دنیبخش تیبارز از مشروع یااو نمونه قدرت هیو نظر« جهان ییزداافسون» او درباره هینظر رایز داند،یم

 است.
 زیرا ن هاستیدور از انتظار، مارکس و مارکس یرا، بلکه به شکل وبرخود  قاًیتنها عمنه ریکور،است که  یوبر یشناسبا عبور از جامعه

 یدئولوژیمفهوم ا حیتوض یرا برا یچارچوب مفهوم رد،یگیم دهیرا ناد یدئولوژیوبر که ا یشناسجامعه گر،یدعبارت. بهکندیدرک م
 نیاما ا م؛یابییم دیجد ییدر پرتو یواژگونگ -یسازعنوان پنهانرا به یدئولوژیما ا نی! بنابراکندیفراهم م یستیسمارک یبه معنا

 یعل نییتع لیباشد، نه به دل« ادعا و باور» نیشکاف بو ست از گس یدرک است که ناشتنها تا آنجا قابل ،«یشناسبیآس»
 و واژگونگی «یسطح» دهیپد نیراه ب انهیاصطالح، در مکه به کندیرا مشخص م یدئولوژیاز ا یکارکرد ریکور .هارساختیز
 قرار دارد. ینظام فرهنگ کی «قیساختار عم»

 بخشیانسجام. ۳-۳

 کارکردرا در  یدئولوژیکه مفهوم ا شودیکامل م بخشاین سرانجام در  ،کندیرا همبسته م سیو پراکس یدئولوژیریکور که ا یالگو
 کی تی. هومیرسیم یدئولوژیا دهیپد کارکرد نیترقیبه عمدر این بخش،  .کندیم فیتوص یبخشمثابه انسجامبه یدئولوژیسوم، ا

 دهیچیسطح پ نیدر ا قاًیدق ،. ازنظر ریکورشودیم یحافظه جمع گاهیجامعه، پا نیدارد و ا هیآن تک آغازین یدادهایبر رو ن،یجامعه مع
و هم  دهدیگروه به خود م کیکه  یداریماندگار و پا ریتصو قیرا هم از طر یبخش، کارکرد مثبت انسجامیدئولوژیا دهیاست که پد

. هر کنش کنش موافق است نیو بر ساختار نمادا دیگیرتز با تأک ،. به نظر ریکورردیگیخود، به عهده م ییروا تیساختار هو قیاز طر
 یدئولوژی. اکندیم فایا یرا در قلمرو اجتماع یانجیم نیاست که نقش ا یدئولوژیا نیدارد و ا نینماد یانجیم کی شیشاپیپ یاجتماع

کارکرد  هی. درواقع فقط بر پاکندیرا حفظ م یاجتماع تیاست و هو بخشانسجام ،(کارکردش نیترقیمرحله )عم نیدر ا
مفهوم  کیریکور ما را به  ظاهر شوند. توانندیم اشیسازو واژگون یبخشتیمشروع یاست که کارکردها یدئولوژیا بخشیانسجام

فراساختار و  انیم زیاست. تما یبرسازنده وجود اجتماع ،نینماد یانجیمثابه مبه یدئولوژیا رساند؛یم یدئولوژیاز ا زیرآمیتحق ریغ
 .یآدم انیبه فروساختار تعلق دارد، به سرشت بن شیشاپیپ نینظم نماد رایز شود،یم دیمالً ناپدفروساختار کا

ن را آ ریاخ یهاکه پژوهش ینهفته است، مفهوم یکنش اجتماع نیموضوع مشترک ریکور و گیرتز در شناخت ساختار نماد
به  یشخص ریرا فراتر از تفس کیهرمنوت ،ر و گیرتزریکو نیمتقابل ب ریتأث کرده است. یبندطبقه «یاجتماع لیتخ»عنوان به

 .دهدیگسترش م یفرهنگ کیهرمنوت
ه است. در شد یمنته بخشانسجام یدئولوژیبه برداشت ریکور و گیرتز از فرهنگ و ا یکنش اجتماع نیساختار نماد لیتحل

 کی دیبلکه با باشد، یفرض انفعال کی دیانب یخیتار یدئولوژیا ایسنت  کیاز آن است که تعلق به  یتأمل حاک نیا ،یسطح عمل
ها ها وجود ندارد. وجود انسان اساساً، با جهانِ نشانهکنش نیجدا از ساختار نماد یاجتماع یزندگ باشد. یکنش فعال و انتقاد

ه جهان راکنده کپ یها و معاننمادها، نشانه انیرا که فقط در م یو جمع یکنش فرد میتوانیما م جه،یشده است. درنت یگریانجیم
 .میوجود دارد، درک کن دهند،یمشترک را شکل م

منطق  یرا به رو یها ممکن است دربا بزرگداشت آن نیآغاز یدادهایرو ریکه تفس ماندیم یموضوع باق نیا حال،نیباا
به  لیتبد یژدئولویکم، اکم ،شودیم بیبا باور ترک ازحد،شیب یسازکردن و ساده ینییورسوم، آکه آداب یباز کند. زمان یاشهیکل
. ازنظر شودیجهان م خیآن در تار گاهیگروه، بلکه جا یزندگ وهیتنها از شاالجرا نهمستبدانه و الزم ،یرواقعیغ ریشبکه تفس کی

 ایاتوپ یدتقافاصله به قطب ان جادیا یبرا یدئولوژیوجود دارد؛ ا شهیهم یدئولوژیا مارگونهیب بیاست که ش لیدل نیبه ا نیا ،ریکور
تفکر  ی «جاکچیه» یژگیو یمرکز دهیا ا،یاتوپ یخود و پرداختن به ساختار کارکرد یمواز لیتحل دامهریکور در ا ن،یدارد؛ بنابرا ازین

 های بعدی، به آن خواهیم پرداخت.که در بخش دهدیقرار م متیرا نقطه عز ییایاتوپ

 ونیبخشی تا واژگبخشی، از انسجامفرایند مشروعیت. ۴-۳

 .میدرک کنهتر ب را یدئولوژیا گرایانهتحلیل واپس میتوانیم بخشی،بخشی و انسجاممشروعیت واژگونگی، میمفاه بررسیپس از 
و نه  تیرابطه مبهم با واقع کیدر  دیرا با یدئولوژیکه ا ردیپذیرا م نیمستمر ا قیتحق یاز مقدمات خود برا یکیعنوان ریکور به

 ستین یزیچ یدئولوژیا( 143: 1202)ریکور،  درک کرد. ،در تقابل با علم باشد خواهدیم یستیمارکس یقو انیجر کیطور که آن
. کندیم لیتحم م،یکنیعمل م و یکه در آن زندگ یاجتماع تیاست که خود را بر واقع یزیکند، بلکه چ رونیکه علم بتواند آن را ب
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 نیا یسؤال اصل .کنندیم دیو بازتول دیلتو ،نیمع طیداد که تحت شرا لیتقل یافرادبه  توانیرا م یاجتماع تیواقع نیا ،ازنظر ریکور
در مفهوم  یزیچه چ کرد؟ واژگوناست،  یعنوان موجودات اجتماعرا که سازنده وجود ما به تیواقع نیا توانیاست که: چگونه م

از مارکس شروع کرد و با کمک وبر،  ،یدئولوژیاز ا یبحث طوالن کی یشده است؟ ریکور با بررس واژگون ،کیدئولوژیا یسنت
کارکرد  نیتریاساس ک،یکرد. ازنظر تئور دیتأک یدئولوژیا بخشانسجامبر عملکرد  و آلتوسر، هابرماس و گیرتز به جلو رفت ،مانهایم

و در  کرده جادیرا ا یگروه اجتماع کیو  کندیم جادیرا ا یکنش اجتماع یو کارآمد یاجتماع یاست که امکان معنا نیا یدئولوژیا
 یبطه اجتماعهر را م،یکردیکار را م نی. اگر امیبدان یو سلطه طبقات واژگونگیآن را  دیما نبا ،. به گفته ریکورداردیکنار هم نگه م

 یزیچ نیاست و بنابرا نینماد ،گروه کی یو اجتماع یاسیس تیواقع( 221)همان:  .کردیکار م بر همین اساس و با همین مفهوم
 هینظر ن،ی؛ بنابرامیو به آن عمل کن میمعنادار صحبت کن یدر مورد آن به شکل میوجود داشته باشد تا بتوان دیبا - یدئولوژیا یعنی -
لم که بتوان آن را با ع ستین یزیچ یدئولوژی. ای استاجتماع تعاملکنش و  یهاها و ناممکندرباره ممکن یاهینظر ،یدئولوژیا

 .کندیدرک مو قابل داریما را پا یاجتماع تیاست که واقع ییرویراتر از آن را به ما نشان دهد. بلکه نف تیحل کرد تا واقع
ریکور  .کندیم تیتثبواژگونگی را عنوان به یدئولوژیا گر،ید یاز سوو  بخشیانسجامعنوان را به یدئولوژی، ریکور اسوکیاز 

 اژگونگیوجامعه و نقش  کی انسجام یاولیهکند، نقش  فایدو نقش را ا نیا یدئولوژیچگونه ممکن است که ا: »پرسدیسپس م
ساخته شده  یاست که توسط اول نینماد تی، واقعشودیم واژگون یآنچه توسط دوم( 12)همان:  «؟و عالئق توسط منافع ،افکار

 یهاها، نظامانسان یاسیس یزندگاست که در  نیپرسش ا نیپاسخ ریکور به ا ؟افتدیاتفاق م نیکه چرا ا نجاستیاست. سؤال ا
ه ب ،سازواژگون ای بخشانسجامخواه  ،یدئولوژیکارکرد ا رایاست ز محوری ،مفهوم نیاند خود را مشروع جلوه دهند. اموظف قدرت
 نیدارد. ریکور با نقطه شروع خود در کار وبر، ب یدر چشم مخاطبانش بستگ 1اعتبار نیتضم یبرا یت قدرتمرجع کی یهاتالش

. کندیا وارد مر بخشی قدرتمشروعیتعنوان به یدئولوژیمفهوم ا واژگونی،عنوان به یدئولوژیو ا بخشیانسجامعنوان به یدئولوژیا
دارد )به گفته  زین یاست، بلکه سلسله مراتب نیتنها نمادنه ی. ساختار اجتماعشودیوارد عمل م قدرتنظام  هیتوج یبرا یدئولوژیا

 یدر جستجو حاکمان مراتب است(.سلسله ینوع یدارا شهیباشد، هم دیدر آن مف تواندیم یدئولوژیکه مفهوم ا یاعبستر اجتم ،ریکور
ه سخت ب اعتقادی است که نیها به نظم موجود هستند. اآن اعتقادخود دارند و خواهان  تابعاندر مورد  ییبه ادعا ازین ت،یمشروع

 کی یاز اعتقاد اعضا شتریب مرجعیت،شده توسط مطرح یدر ادعا شهیهم» ;کندیم انیطور که ریکور بدست آمده است. همان
 ن،یهمه وجود نخواهد داشت؛ بنابرا یبرا یمنطق یکه هرگز نظم میمطمئن باش میتوانیما م( 02: 12۱0)ریکور،  «گروه وجود دارد

تحت  تابعِاور ب نیشکاف ب ایدئولوژی،کند.  و راضی قانع ینظم اجتماع نسبت بهها را که سوژه کندیعمل م یاگونهبه یدئولوژیا
حمایت  یبرا یدئولوژیا گر،یدعبارت. بهکندیرا پر م دستنیازامواردی بر اطاعت، خدمت، انفعال و  یمبن ،حاکم یسلطه و تقاضا

 یدئولوژیو ا 2عالقه نیب. رابطه کندیکار م شمول و فراگیر،منفعت جهان کیعنوان به به نفع افرادی خاص، و عالقه منفعت از
که  یزیوبر، چ از ماکس تیتبع بهاست.  کنندهتیمتقابل و تقو یاکند، بلکه رابطه فیرا تعر یصرفاً دوم یکه اول ستین یارابطه

 نکنندگاتافیهرگز صرفاً در تابعان، - خشونت ایاز زور  میاز استفاده مستق یجدا -است که  دهیا نیا کندیم دیریکور بر آن تأک
در آن مشارکت  یتا حد تابعاناست که  یمعنادار ندیفرآ ی،بخشتیدرواقع، مشروع( 23-۱4: 2424)ولف،  3.ستندیمنفعل قدرت ن

 یهاروش»عنوان را به «تیمشروع»ریکور  ن،یوجود دارد؛ بنابرا تابعحاکم و  نیب تعاملو  تیاز رضا یفعال دارند. همواره درجات
: 1202، )ریکور .کندیاز زور برقرار م انیاز استفاده عر فراتررا  ین تعاملا قدرت،نظام  کی ،آن قیاز طرکه  کندیم فیتعر 0«معنادار

120)  
 بخشیانسجامز ا بخشی،تیمشروع ندیفرآ نیگفت که ا توانیم یطیدر چه شرا م،یریکور را دنبال کرده باش لیاگر تاکنون تحل

-یدئولوژیاست که ا نیپاسخ کوتاه ریکور ا ،دشوار است یطورکلسؤال به نیه ااست؟ اگرچه پاسخ ب تغییر کرده واژگونگیبه 
 .است شانتیارضخواهان که  یبه اعتبار در چشم کسان یابیدر دست قدرتنظام  کیشکست است، شکست  کی جهینت واژگونگی،

                                                 
1. Credibility 
2. Interest 

 گیرد، رجوع کنید به:ها به کار میی برگرفته از آثار وبر را در آنهاهایی که ریکور بینشبرای تحلیل حوزه .3
Ernst Wolff, “The Place of Max Weber in Ricoeur’s Philosophy: Power, Ideology, Explanation” Journal of French and 

Francophone Philosophy—Revue de la philosophie française ET de langue française 28, no. 2 (2020): 70–93. 
0. Meaningful Procedures 
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)آلتوسر،  2تر آلتوسرانهیکارکردگرا بیانآلتوسر است. برخالف  1یتر از مدل علریکور جذاب یوبر برا یزشیکه مدل انگ نجاستیا
 بیان کی. با اتخاذ کندیم دیتأک یبخشتیمشروع ندیفرآ داریمعن یبر محتوا ،الهام گرفته از وبر ، با تبیینریکور( 02-122: 12۱1

را مشروع  یاسیس تقدرتا  زدیانگیها را برمرا که افراد و گروه یخاص یاجتماع یناست که معا یو درواقع ضرور توانیم ،یزشیانگ
بط خواهند بود که مرت یتنها تا حد یمعان نیا م،یکردیم هیآلتوسر تک ی. اگر ما صرفاً بر زبان علمیریدر نظر بگ قلمداد کنند، نه( ای)

 رای، زاشتباه است لیها از تحلداده نیکنار گذاشتن ا ،در مقابل، ازنظر ریکور( 130: 1202)ریکور،  .داشتندمی یمتفاوت یکارکردها
 ،د را با قدرترابطه خو ،آن قیکند که از طر یابیو ارز ریرا تفس یخاص یزشیانگ یبتواند محتوا دیبا یکاف یدئولوژیا هینظر کی

عنادار و نه م یدر سطح محتوا - یدئولوژیکه ا نجاستیا رایدارد، ز یریکور نقش اساس تبییندر  نی. امیدانینامشروع م ایمشروع 
 کهیی، ازآنجاالحنی. بااابدیخود دست  تابعاندر قلب و ذهن  یبه اعتبار تواندینماینکه  ای شودیموفق میا  –یی اتنهکارکرد آن به

بدون  توانیوجود دارد که تا چه حد م ییهاتیمشخص است، محدود یخیتار یهاتیمختص موقع یدئولوژیمعنادار ا یمحتوا
 کرد. یپردازهیاست، نظر آنچه را که معتبر ،ینیع یهاپرداختن به مثال
 کردیبه چه معناست؟ در رو ،معتبر است تیمشروع یبرا قدرت مرجع کی یادعا مییبگو کهنی، امحدودیت نیبا اذعان به ا

معنا،  نیوجود دارد. به ا تابعان متقابلو باور  قدرت یادعا نیب یزمانهم ای یاز همپوشان یدارد که درجات نیداللت بر ا 3اول، اعتبار
از کلیفورد گیرتز  یرویطور که خود ریکور به پهمان ،0یدر اصطالحات بالغ را تیمشروع یبراقدرت  مرجع کی یادعا میتوانیم

 یاطور متقاعدکنندهبه تواندینم گرید قدرتنظام  کی تیمشروع یاست که ادعا یزمان( این 22۱)همان:  2.میدرک کن کند،یم اظهار
 حیتوض گرید یطور که ریکور در جاهمان( 103)همان:  .شودیم داریپد 2«شکاف اعتبار» و شود انیمخاطبان موردنظرش ب یبرا
 .ابدییم یینمادگرا بازنماییِسطوح سازنده و  نیب یخیتار یزندگ ۱«دائمی مسیر»خود را در  پذیریامکان ،شکاف نی، ادهدیم

سازنده کنش  یشدت از نمادهابه ی،از نظم اجتماع قدرت کیخش بتیمشروع ییکه بازنما یزمان نیبنابرا( 2-100: 12۱۱)ریکور، 
: 1202ر، )ریکو .کندیمتغییر خود  سازواژگونخود به کارکرد بخش انسجاماز عملکرد  یدئولوژیا رد،یگیروزمره فاصله م یاجتماع

)همان(  2.شودیوارد عمل م« کافپر کردن ش»عنوان به یدئولوژیاکه  است 0یریپذفهم ینوع یدر جستجو ،یحالت نیدر چن (103
قدرت  کی تیمکمل به مشروع ای« مازاد»باور  یرا نوع یدئولوژیکه ا کندیم بیانکه چرا ریکور  میدرک کن میتوانیم ب،یترتنیابه

 بدانیم.
نکته  نیر اب دی. تأکشودیانجام م ینظام سلسله مراتب کیگروه است و در  کی یبرا تیواقع نیشده ساختار نماد واژگونآنچه 

 واژگونگیوان عنبه یدئولوژیکه ا کندینم جابیا ،است یسلسله مراتب ی،ماعاجت تیکه واقع تیواقع نیمهم است که ازنظر ریکور ا
 یکه گروه مینیبیم یبلکه وقت م،یکنیصحبت م یطورکلو سلطه به تابعانکه از حاکمان،  ینه زمان سازواژگونکارکرد  عمل کند.

                                                 
1. Causal 

 شایان ذکر است که قرائت ریکور از لوئی آلتوسر منحصراً بر اساس منابع زیر است: .2
For Marx, trans. Ben Brewster (New York: Verso, 2005) and “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an 

Investigation),” in Lenin and Philosophy and Other Essays, trans. Ben Brewster (New York: Monthly Review Press, 1971), 

85–126. 
د، ناعادالنه باشد. گش، پدیدار شهای بعدی او، پس از مرتری از موضع آلتوسر که پس از انتشار بسیاری از نوشتهبه همین دلیل، شاید انتقاد ریکور نسبت به تصویر کامل

 ، رجوع کنید به:«کارکردگرایی»برای پاسخ خود آلتوسر به اتهام 
Note on the ISAs, in On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses, trans. G. M. Goshgarian 

(New York: Verso, 2014), 218–31. 
3. credibility 
0. Rhetorical 

 برای مثال، رجوع کنید به:. 2
Ricoeur Lectures on Ideology and Utopia, 257; From Text to Action: Essays in Hermeneutics, II, trans. Kathleen Blamey and 

John B. Thompson (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1991), 251, 317; Philosophical Anthropology, 194. 
2. Credibility Gap 
۱. Prospective Direction 
0. Intelligibility 

 همچنین رجوع کنید به: .2

“Discussion” of “La Raison Pratique,” in Rationality To-day / La rationalité aujourd’hui, ed. Theodore F. Geraets (Ottawa, 

ONT: University of Ottawa Press, 1979), 243, translation mine. 
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، شودیم دهیکه قانون به چالش کش ی. زمانرسدیسلطه دارند، به منصه ظهور م یادعا های تضاد و کشمکش،خاص در زمان
ارائه  یعیعنوان قانون طببه 1اقتضا و شودیم واژگون تابع،و  اکمح نیب ی. در آن زمان است که روابط واقعشودیشروع م واژگونگی

حاکم و طبقه کارگر در حال ظهور صورت  یبورژواز نیاست که ب یتضاد طبقات ،آن نمونه بارز. ریکور معتقد است که شودیم
 نیبه ا یوقت( 222: 12۱0)ریکور،  .ندیآیبه وجود م زین دیجد انیو همتا دیجد یتضادها د،یجد و عالئق ع؛ اما با ظهور منافردیگیم

 عنوان، به2یبرگردانعنوان : بهشودیدرک م یستیکسمار یکه در اصطالحات سنت کندیعمل م یاوهیبه ش یدئولوژیا رسد،ینقطه م
مل ع ،شودیم دهیطور که در گفتمان روزمره فهمآن ایدئولوژی، که نجاستی. اتیبر واقع یاعنوان پرده، بهشدهواژگون تیواقع

 عالئق و ه توسط منافعک یاشهیعنوان اندآزاد، بلکه به شهیاند کینه  افرادی خاص و و منفعت القهع یعنوان صدا: بهکندیم
 باًیگفتار تقر نیا .ممکن است آفرینی و واژگونگی،ابهام نی، احالنیباا .شودیم نییتع ،جیدر حال ترو یاقتصاد ای یاسیس ،یاجتماع
عنوان نه به ،دکریکار را نم نیرا حفظ کند. اگر ا انسجامو  گریمیانجیاز  یعنصر کهیتنها درصورت ابد،یادامه  تواندیم کنندهگمراه

 .شدیدروغ محض افشا م ایعنوان خشونت، داستان بلکه به یدئولوژیا

 پارادوکس مانهایم. ۵-۳

ر خواهد پارادوکس فرات نیاز ا ریکوراست.  یدئولوژیذاتاً محصول همان ا یدئولوژیاست که هرگونه نقد ا نیا یدئولوژیپارادوکس ا
 یلیقطب چارچوب تخ نیاز دوم یدئولوژیا واقعیارائه کرد. نقد  یدئولوژیاز ا 3یواقع ینقد توانیرفت و نشان خواهد داد که م

: 1220مانهایم، ) ابدییم مانهایم، نوآورانه و جدید اتوپیایو  یدئولوژیدرباره ا ریکورآنچه  .ردیگیسرچشمه م ایاتوپ یعنیاو  یاجتماع
 یا مشکلب ریکور ،مانهایم، در مطالعه حالنیمشترک است. باا چارچوب کیدر  اتوپیاو  یدئولوژیا میتفکر مفاه یتالشش برا (32

شده ساختار واژگون اینادرست  ییبه بازنما یدئولوژیاست: اگر ا نیساده، مشکل ا انیبه ب با آن مقابله کند. دیبا زیروبرو شد که خود ن
 یلوژدئویا هیقرار دهد، چگونه هر نظر ریحت تأثرا ت یگروه اجتماع کی یهمه اعضا واژگونگی، نیجامعه اشاره دارد و اگر ا نینماد

 ییارهای: اگر خود معتریشناختبه عبارت معرفت کند؟یفرار م ،است فیتوص یراب که هدفش یزیادعا کند که از همان چ تواندیم
 کیدئولوژیا ییبازنما نیکه ب به ما اجازه دهد تواندیم یاریباشند چه نوع مع کیدئولوژیخود ا م،یقضاوت را انجام ده نیا میتوانیکه م
 ؟میقائل شو زیتما کیدئولوژیا ریو غ

 ریکورطور که همان( ۱1-۱4)همان:  .نامدیم 0ییگرانسبتاست که او آن را  یمشکل به شکل نیا یبرا مانهایمحل خود راه
آنگاه  م،یکن جادیجامعه ا یوهاریاز تمام ن قیدق فیو توص یبررس کی میاست که اگر بتوان نیا مانهایممنظور  کند،یخالصه م

موافق است،  کردیرو نیبا صداقت ا ریکوراگرچه ( 122: 1202)ریکور،  .میدرست خود قرار ده یرا در جا یدئولوژیهر ا میتوانیم
نها ، تکندیرا حل م هانیدر حل پارادوکس شکست خورده است. اگر بتوان گفت که او همه ا تیدرنها مانهایمکه  کندیاما ادعا م

امر  نیا لیدل( 310)همان:  دارد. یاجتماع تیمطلق نسبت به واقع یدگاهیاست د یاست که مدع یو شبه هگل یانتزاع یاوهیبه ش
از  مانهایماز  ریکور یتینارضا( 1۱0نظری هستند تا اینکه عملی باشند. )همان:  مانهایم، اتوپیایو  یدئولوژیا میاست که مفاه نیا
 یدئولوژیه اک ییحل کند، گو ،یدر سطح عقل نظر ،یتا پارادوکس را ازنظر علم کندیتالش م مانهایمکه  شودیم یناش تیواقع نیا

. دهندیم لیتشک ار 2یعمل رهیدا کی ایو اتوپ یدئولوژیا ،ریکوراست. در مقابل، ازنظر  تئوری یو برا یمشکل در تئور کیفقط 
 )همان(
ه مفهوم معنا ک نیبه ا ند،یبیم ترکینزد هیاول مارکس کردیو علم، خود را به رو یدئولوژیا انیبا رد تقابل م ریکور کردیرو

را  یهر نوع نقد می، اگر بتواندهدیم حیتوض ریکورطور که همان( 1۱2)همان:  .کندیخود را حفظ م 2«یجدل مزیت» یدئولوژیا
 ن،یبنابرا( 104)همان:  .میصحبت کن یدئولوژیتا از ا میریرا در نظر بگ یدئولوژیاز گفتمان ا یحداقل بخش دیابتدا با م،یانجام ده

که  کندیرض مف یدئولوژیرفتن از ا رونیب یتالش برادر  یعلم یاست که استراتژ نیا آلتوسرو  مانهایمبا  ریکوراستدالل مخالف 

                                                 
1. Contingency 
2. Reversal 
3. Genuine 
0. Relationism 
2. Practical Circle 
2. Polemical Edge 
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، ازنظر حالنیباا .میارتباط برقرار کن نینماد شیپ یاوهیخود به ش یوجود طیبا شرا ماًیمستق میتوانیوجود دارد که از آن م یتیموقع
 :یسادگبه طیشرا نیاست که ا نیا وضع نیا مشکل ،ریکور

ما و  ریتصاو نظامدر  ،یزشیانگ نهینقش خود را در زم دیها بانشان داده شود. آن نحوی از انحاء، به دیبا»
هستی  صورت در نیهرگز به ا ی،اصطالح واقعما از جهان داشته باشند. علل به ییدر بازنما بیترت نیبه هم

ت اس نینماد تحال نی. اشوندیظاهر م نیحالت نماد کیدر  شهی، بلکه همشوندیانسان ظاهر نم و وجود
 واژگون زیچچیاست که ه نیشده باشد، مثل ا واژگون زیچ... اگر همه شده است واژگونکه در درجه دوم 

 (102)همان:  «نشده باشد
 ،یدئولوژیا رهیاز درون دا دیحل پارادوکس، با یمعناست که برا نیبه ا یدئولوژیاز گفتمان ا یبخش فرضِ ،ریکورازنظر  ن،یبنابرا

 .میکار کن یاجتماع لیاز درون خود تخ یعنی

  دیالکتیک پیچیده ایدئولوژی و اتوپیا. ۴
ا سه کارکرد از و قصد دارد ابتد کندیم شنهادیپ ایاز مفهوم اتوپ یلیرا در کنار تحل یدئولوژیاز مفهوم ا انهیگراواپس یلیتحل ریکور

به  نیترقیحرکت معکوس، از عم کیکند. سپس، با دنبال کردن  زیآن متما نیترقیتا عم نیتریرا از سطح یدئولوژیمفهوم ا
د مربوطه رتوسط سه کارک جادشدهیمشابه ا یهاتنش ل،یتحل نیتوجه به ا ا. بپردازدیم ایاتوپ لیکارکرد، به تحل نیتریسطح

 دیتأک بر ساختار اساساً متضاد آن حالنیو درع کندیم جادیا یو فرهنگ یاجتماع لیرا در قلب تخ ینقطه تعادل ا،یو اتوپ یدئولوژیا
 ازین اتوپیا یانتقادفاصله به قطب  جادیا یوجود دارد. برا شهیهم یدئولوژیا مارگونهیب بیش به دلیل اینکه ،ریکورازنظر  .کندیم

تفکر  ی«کجاچیه» یژگیو یمرکز دهیا ا،یاتوپ یخود و پرداختن به ساختار کارکرد یمواز لیتحل دامهریکور در ا ن،یبنابرا دارد؛
 .دهدیقرار م متیرا نقطه عز ییایاتوپ

 گانهاتوپیا و کارکردهای سه. 1-۴

مشخص  یفکارکرد من کو یبا دو کارکرد مثبت  ایپاتو ،یدئولوژیعالوه، همانند ا. بهکندیعمل م کارکرددر سه  اتوپیا، ،ازنظر ریکور
ر د کاوش در امر ممکن است. اتوپیا،دارد که در آن  یعد اجتماعبُ کی اول، در ارتباط با دو کارکرد مثبت اتوپیا، کارکرد. شودیم

یعنی، د؛ بخشی به قدرت باشو مشروعیت یدئولوژینقد جامعه، ا یبرافاصله الزم  تواندیم اتوپیادارد،  یاسیعد سکه بُ دوم کارکرد
 - شودیم یمنته زیو گر پردازیخیالبه  اتوپیاهست،  زیآن ن یکه کارکرد منف سوم کارکردموجود. در  تیوضع« در هم شکستن»

 شود. یناش یدئولوژیا سازیواژگوناز  تواندیم که

 عنوان پیشنهادی برای جامعه جایگزیناتوپیا بهکارکرد اول: . 1-1-۴

 نسجاما. ایدئولوژی کندی، اتوپیا امکانات احتمالی را بررسی مکندیجایی که ایدئولوژی هویت را حفظ م، همبستگی در اولین
 .، سعی در براندازی دارد1اتوپیا از طریق خالقیت کهی، درحالبخشدیم

طرح م یزندگ یهاوهیش یبرا را یدیجد یاحتمال یهالیو بد بردیسؤال م ریموجود را ز نینظم نماد ،از دور تخیل اتوپیایی،
 .کندیم دجایا« دین و در موضوعات جامعه، قدرت، دولت، خانواده یراتییتغ» اتوپیایی، لیکه تخ کندیاستدالل مریکور . کندیم

و  کندییف متعر« پروژه خیالی نوع دیگری از جامعه، واقعیتی دیگر، دنیایی دیگر»مثابه ریکور، اتوپیا را به (12، ص. 1202)ریکور، 
 .کندیید مکه بر ایدئولوژی تأک یبخشدر مقابل کارکرد انسجام - کندی، کارکرد ابداعی تخیل فرهنگی را توصیف مبیترتنیابه

  (312: 1221)ریکور، 

 مثابه زیر سؤال بردن قدرتاتوپیا بهارکرد دوم: . ک۲-1-۴
گام  توازی را در یک و به یک نظام اقتدار معین، این برابری بخشیعنوان ابزاری برای مشروعیتپیرو مفهوم دوم ایدئولوژی به

مثابه به اتوپیا) ونیکارکرد رویه و بیر، از اتوپیامفهوم  فیخود در تعر تکوینی یدارشناسیپد یریکارگگیریم. ریکور با بهمیجلوتر پی 
در این مفهوم  .کندی، حرکت مموجودنظم  ی وکنون قدرت یبرا یعنوان چالشبه اتوپیا یعنی ف،یاز تعر یترقیعم کارکردامکان( به 

عنوان کند. سهم اصلی اتوپیا، به معنای واقعی کلمه، بهبخشد، اتوپیا، جایگزینی ارائه میمثبت، جایی که ایدئولوژی مشروعیت می

                                                 
1. Invention 
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 در خطر است، دقیقاً همین، زیر سؤال بردن ریاکاری و ظاهرسازی ایدئولوژی است. آنچه در حقیقت در اتوپیا «ناکجا»دیدگاهی از 
شود، یعنی، فزونی تقاضا برای مشروعیت در ارتباط با باوری که اعضای یافت می قدرتهای است که در تمام نظام« معین»ویژگی 

توان گفت که اتوپیاها نیز ارزش مازاد ها به پر کردن این شکاف گرایش دارند، میطور که ایدئولوژیجامعه دارند. درست همان
ن دارند. به همیهای مشروعیت برمیکنند و نقاب از این ادعای ذاتی در تمام نظامنشدۀ منسوب به مرجع قدرت را آشکار مینبیا

برای اِعمال قدرت در زندگی خانوادگی، در نظام « دیگری»های ای از زمان، شیوههرحال در برههدلیل است که تمامی اتوپیاها، به
در رابطه  یرویاروی ی، فضاشودیبا مشکل قدرت روبرو م اتوپیاجا، اینکنند. در ی ارائه میدینزندگی اقتصادی، در سیاست، یا در 

 ی.دئولوژیمتقابلش با ا

 گریزیکارکرد سوم: اتوپیا و واقعیت. ۳-1-۴

ر ذهن و د تواندی. این مردیگیطور که مارکس دید، در افکار رویاپردازانه و غیرواقعی قرار ممخرب باشد و همان تواندیاتوپیا نیز م
 ایاتوپ د.خیالی و غیرواقعی باش تواندیباشد، اتوپیا م سازواژگون تواندیدست افراد متعصب، خطرناک باشد. جایی که ایدئولوژی م

ار انک .افتیبه آن دست دیکه با یو هم به اهداف یابیمنجر شود، هم در رابطه با ابزار دست 1گریزیواقعیتاز  یممکن است به شکل
 ندهیبه آ وضع موجوداز حال و  یسپس نسبت به تحقق آن و گذار احتمالاتوپیا،  تحقق. رقابلیکامل امر غ پذیرشو  یکامل امر واقع

 اتوپیا 2«نامتعارف»دارد که او آن را کارکرد  یزیدر چ شهیر یشناسبیآس نیا ،. ازنظر ریکورشودیم تفاوتیکامالً ب ،ممکنامر و 
 مارگونهیو ب یینها کارکرد نیدر نوسان است. ریکور ا 3تیو خالق الیخ نیکه ب دهدیمبهم ارائه م دهیپد کیاز  یدیلکه تق نامدیم

 .کندیخطاب م «شهیاند یجادو»عنوان را به اتوپیا
و  دیجد یهاتیآشکار ساختن واقع یآن برا ییتوانا( 314: 1202)ریکور،  ،«کاوش در امر ممکن» اتوپیا،کارکرد  نیاگر بهتر

کامالً »چرخش آن به  ( گریزگرایی آن،342)همان:  ال،یخ یسوبه گریزعبارت است از  اتوپیا، یشناسبیاست، آس دیجد قیحقا
 .استآگاه آفریننده  لیاز خطرات تخ یخوببه ( ریکور222. )همان: «آن ی اندیشهجادو»( 314)همان:  ،«حققم رقابلیغ

 نسبت ایدئولوژی و اتوپیا. ۲-۴
. نامدمی «تخیل اجتماعی و فرهنگی»دهند که ریکور آن را چیزی را تشکیل می مشترک، طوربه ،ظر ریکور، ایدئولوژی و اتوپیاازن

رفتن با در نظر گ یجمع لیتخاین  یدرک کارکرد اجتماع یعبارت است از تالش برا یریکور شهیتمام تالش اند( 1: 12۱2)ریکور، 
مشابه  یهاتنش ل،یتحل نیبا توجه به ا ها.آن یشناختبیو آس یمنف یهاو جنبه «یلیعمل تخ» دو نیمثبت و سازنده ا یهاجنبه

 حالنیو درع ندکیم جادیا یو فرهنگ یاجتماع لیرا در قلب تخ ینقطه تعادل ا،یو اتوپ یدئولوژیتوسط سه کارکرد مربوطه ا جادشدهیا
ه ک ایو اتوپ یدئولوژیا یمواز یهالیتحل بیبه ترک میتوانیم( در اینجا 0: 2410. )آرِل، کندیم دیبر ساختار اساساً متضاد آن تأک

زنظر اکنیم این کار را برحسب مفهوم تخیل انجام دهیم. ما تالش می .میبازگرد دهد،یبسط م گفتارهادرسدر  یطور متوالریکور به
یا تخریب جهان « دنیای جدید»برای ساختن  توانیا مها رهستند. آن 0های دوسوگرادارای ویژگی هادهیاین پد ی، هردوریکور

 استفاده کرد.
در کنار  هانآهای ترین حالتترین و سازندهما باید کار خود را با تالش برای اندیشیدن به ایدئولوژی و اتوپیا برحسب مثبت

کرد بخشی ایدئولوژی و کارکارکرد انسجامبر  تأمل، با استفاده از مفهوم ناهمگونی مانهایم، امکان ازآنپسیکدیگر آغاز کنیم. 
 ساختارشکن اتوپیا فراهم خواهد شد.

تی خود را در واقعیت اجتماعی ادغام کند ح خواهدیایدئولوژی صرفاً می دیالکتیکی متضمن یکدیگرند. اگونهبهاین دو پدیده، 
اتوپیا  کهیبه تقویت نظام اجتماعی حاکم را دارد، درحالداشته باشد. گاه این امر تمایل « واقعیت»اگر دیدگاهی وارونه نسبت به این 

ور، )ریک .شودیزننده مو این آرمان برای هر ساختار اجتماعی، ساختارشکن و برهم دهدیبدیل خیالی را به جامعه ارائه م یهاسازه
 بدون دیگری به کار خود ادامه دهد. تواندینمها یک از آن( هیچ22: 1202
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، یکلطورکند، جامعه نیز بهکه یک فرد بهترین استفاده را از تخیل برای کاوش و احراز تصاویری از خود میطور درست همان
ای وعهها و اتوپیاها، مجم، ایدئولوژییطورکلپذیرد. بهها را میکند و آنتصاویری از خود را کشف می« جمعی»یک تخیل  لهیوسبه

( ایدهند و اعضای آن را به دنبال ثبات )ایدئولوژی( یا تغییر )اتوپل یک جامعه را شکل میدهند که تخیاز اصول راهنما را تشکیل می
 یهادر زمان و این نیروها در تخیل جمعی با سطوح قدرت متفاوت یانگیزند. هردوشان برمیدر شرایط مادی موجودیت و زندگی

. این تخیل شکل دیالکتیک با دو قطب دهندیبه جامعه ارائه م 1متضادی را نسبت به آینده جمعی یهادگاهیمختلف حضور دارند و د
که  کند و دیگری اتوپیا استگیرد: یکی ایدئولوژی است که تصاویر و اهداف یک جامعه معین را تثبیت و احراز میرا به خود می

ک علم اجتماعی انتقادی، رسیدن دهد. ریکور مدعی است که هدف یهای جدید قرار میجامعه را در معرض افق باز تصاویر و آرمان
ئولوژی، شود. بدون ایدها میمشغول مجموعه خاصی از ارزشبه یک توازن بین آن دو قطب است. بدون اتوپیا، ایدئولوژی پیوسته دل

ندگی و ز شود. ایدئولوژی و اتوپیا، با یکدیگر، انسجام و مشروعیت موردنیاز برایناپذیر تبدیل میاتوپیا به یک امید واهی تحقق
همواره پذیرای رشد و پیشرفت هستند. تالش مستمر ریکور برای پیوند ایدئولوژی و  حالنیکنند و درعمی نیحیات جامعه را تأم

اتوپیا نشانه تعهد او به ساختار دیالکتیکی توسعه جوامع است که بر اساس آن هر دو کارکرد باید برای تشخیص و درمانِ گرایشِ 
 ، وجود داشته باشد.یشناسبیسکارکردِ دیگر به آ

-یهر یک از دو قطب ایدئولوژ کهنیا، یعنی دهدیمپدیدارشناسی تخیل، کلید درک وجه دوم مسئله را نیز در اختیارمان قرار 
 .انجامدیمخاص خود  2شناسی و کژکارکردیاتوپیا، به آسیب

رایش طور که ایدئولوژی به واژگونگی گهمان، وجودنید. بااکندر دیالکتیک ایدئولوژی و اتوپیا، دومی نقش انتقادی را ایفا می
عنوان یک ژانر ادبی گریزنده از مرکز رفتار شود، دیگر به وضع موجود ست. زمانی که با اتوپیا بها یقادر به واژگونگنیز اتوپیا دارد، 

ه شکلی عنوان گریزی از واقعیت و نند اثر خود را بهتواشود. یک نویسنده میعنوان یک ابزار انتقادی بالاستفاده میبرد و بهراه نمی
حاضر را -الهای حهای انتقادی، ایدئولوژیجامعه با جایگزین نیتأم یجاتواند بهاز نقد اجتماعی، ببیند. یک نویسنده همچنین می

ا برد و صرفاً بوری را زیر سؤال نمیآ، برای مثال، باور قرن نوزدهمی به پیشرفت علم و فن3سیمونبا اتوپیا تقویت کند. اتوپیای سن
الت اجتماعی ترین مسائل و مشکتواند عمدهمی تیتشریح این واقعیت که چطور یک روند افزایشی در پیشرفت تکنولوژیکی درنها

  (222)همان:  کندرا حل کند، این باور را تقویت می
. پردازدیم یاجتماع لیمکمل امر تخ حالنیارکرد متضاد و درععنوان دو کبه ایو اتوپ یدئولوژیبه ا ریکور م،یدیطور که دهمان

 تگیناپیوس ،یسازثباتیبه سمت ب اتوپیا، کندیعمل م یفعل یو حفظ نظم اجتماع 0یدر جهت تداوم، همگن یدئولوژیا کهیدرحال
ن است ممک م،یمشخص کن ییمااز منظر بازن یاجتماع-یاسیس تیها را با واقعرابطه آن میاگر بخواه .کندیو گسست آن عمل م

( داستان-خیالآن ) یعنوان ساخت داستانبه ای( و اتوپ۱ریتصو-2خیال) تیواقع 2یدیتقل ییعنوان بازنمابه یدئولوژیدرباره ا ریکوربا 
 فیتوص ارهآن را دوب داستانی،صورت به اتوپیا، کندیآن تکرار م هیتوج امکانرا با  تیواقع یدئولوژیکه ا ییتا جا میصحبت کن

 .کندیم
 لی، تخسوکیاست. از ی پایدار هر جامعه یسازنده برا لیتخ کی انیب ریکور، یبرا اتوپیایی لیو هم تخ کیدئولوژیا لیهم تخ

است به  دارد. اگرچه ممکن یاسیس یدر استقرار و حفظ نظم اجتماع یبلکه نقش سازنده و ضرور ست،یاساساً مخرب ن کیدئولوژیا
 یدئولوژیا شود که خودِنیز  یاسیس-یاجتماع یهاشهیکل انیپایاست منجر به تکرار ب نممک حالنیکند، باا جامعه کمک انسجام

                                                 
1. Collective 
2. Dysfunction 

ی برای تعبیر دوباره رفته به کوششسیمون با نزدیکی به اندیشه روشنگری شروع شد ولی رفتهیابد. اتوپیای خردگرایانه سنمرحله پرورش میسیمون، در سه اندیشه سن .3
دهد که می اندهد. شکلش شکل یک مکاشفه است، ولی محتوایش نشای را نشان میگیری کامالً خردگرایانهگرای یک دین جدید بدل شد. این اثر، جهترؤیای سعادت

کند که هم ایدئولوژی و هم اتوپیا با قدرت سروکار دارند؛ ایدئولوژی همواره کوششی برای مشروع سیمون، این فرضیه ریکور را تائید میطرح یک علم اجتماعی است. سن
چ ابزار شود؛ هیاین انتقال قدرت در اتوپیا، صرفاً ادعا می حال،آنکه اتوپیا همواره کوششی برای نشاندن چیز دیگری به جای قدرت است. درعینکردن قدرت است، حال

 .(022: 1202)ریکور،  گوید مردم فرهیخته، دانشمندان، چنین و چنان خواهند کردسیمون، همواره میشود. سنعملی برای تعبیر رؤیا بیان نمی
0. Homogeneity 
2. Mimetic 
2. Image 
۱. Picture 
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ه دارد تا نظام موجود را که منجر ب لیتما رینظم است، ناگز نیآن حفظ ا یکارکرد اصل کهیدرحال ن،ی؛ بنابرابخشدیم تیمشروع
  (222: 0112)ریکور،  .قداست ببخشد شود،یم 1استیرکود س

مجدد  یانتقاد یو امکان بررس کندیعمل م 2کنندهتعدیل حالنیو درع کنندهثباتیب یاوهیبه ش اتوپیایی، لیتخ گر،ید یاز سو
که قادر به درهم  ییروهاین هیسا»، کندیم انیوضوح ببه ریکورطور که . همانکندیرا فراهم م موجود یاسیس-ینظم اجتماع

: 1221ور، )ریک« ردیقرار گ موجوددر مقابل نظم  تواندیهستند که م یلینظم بد هیند، در حال حاضر ساهست موجودشکستن نظم 
آن  یحق دارد که به ما در مورد خطرات ذات ریکور .چقدر جذاب باشد ییایاتوپ یاجتماع لیتخ کیکه  ستی، مهم نوجودنیباا( 123
 ( 234: 1222ور، . )ریکهشدار دهد دیجد کیدئولوژیا 3سنت کی جادیدر ا

. ازنظر کندیداللت نم ی متضاد و قطبیت،هایژگیوبه لحاظ  یستیصرفاً بر ضرورت همز ایو اتوپ یدئولوژیمکمل بودن ا
قرار  انهسشنا بیو آس یمنف یهاجنبهبا ها در ارتباط مکمل مثبت آن یهاکه جنبه ییتا جا مطالعه کردآن را  دیبا یشناسبیآس
 .ردیگ

نشده  که هنوز محققآن دیافق نو محقق شود. تیکه درنها یتا زمانآید به دست نمی رونیوعده است و ازا کی یاتوپیای لیتخ
توان از انسان عمل کند. اگر ب ییرها یالیخ نهیعنوان زمو هم به پیوسته یاسیس-ینقد اجتماع کیعنوان است، ممکن است هم به

ای باید یای ریشهاتوپ. کندی استفاده کرد، پس اتوپیا نقش انتقادی خود را ایفا میزنگ کردن بافت اجتماعبهیک اتوپیا برای گوش
ها را تقویت کند( و نباید خواستار چیزی خارج از واسطه نمادین های موجود برقرار کند )بدون آنکه صرفاً آنتعادلی را با ایدئولوژی

ادراکی جدید نیست، بلکه بسط دادن ایدئولوژی به مفهوم -دتخیل اجتماعی باشد. هدف، جایگزین کردن ایدئولوژی با یک خو
چ عنوان فرآیند ارتقاء دیالکتیک ایدئولوژی و اتوپیا در قالب یک مارپیتر و پذیراتری از جامعه است. ریکور این فرآیند را بهگسترده

  (310: 1202)ریکور،  شوند.حفظ میکنند، هایی که یکدیگر را کامل میعنوان لحظهکند که در آن، هر دو قطب بهتوصیف می

 گیرینتیجه
ریکور با طرح این ایده که نقد باید خود در معرضِ نقد قرار گیرد، سعی دارد با بسط نقد هرمنوتیکی، امکان بازشناسی کارکردی 

کور د. بر این اساس، ریمانوسیله کارکرد خطاساز آن پنهان میتر در فرایند نمادین ایدئولوژی فراهم آورد. کارکردی که بهمثبت
 برد.عنوان یک واژه منحصراً انتقادی یا منفی را زیر سؤال میکاربرد متداول واژه ایدئولوژی به

ه دیدگاه شناختی نزدیک بکند، خود را در منظری انسانصحبت می« کارکرد مثبت ایدئولوژی»که ریکور از این تأثیر هنگامی
های نمادین است که از طریق آن واقعیت ای از واسطهعنوان مجموعهمورد تفکر ایدئولوژی به دهد. این درکلیفورد گیرتز قرار می

ها است چیزی نیست جز نیاز هر گروهی به روی آوردن به این میانجیگری« مثبت»یابد. آنچه در اینجا اجتماعی و سیاسی ساختار می
اری و ...( برای ساختن هویت جمعی، به روی صحنه آوردن و نقل کردن. های ساختهای تاریخی، ارزشها، روایتها، افسانه)اسطوره

رنمادین ، به یک پراکسیس غی«واقعیت برهنه»ها ادعای دسترسی به یک به گفته ریکور، درنهایت، اشتباه مارکس و مارکسیست
یه اب برداریم. در پس یک التردید، واهی است که بخواهیم در پشت یک نظام نمادین، از واقعیتی که نیست نقمحض است. بی
تواند در های نمادین دیگری را خواهیم یافت؛ بنابراین، کارکرد منفی و ایدئولوژی به معنای مارکسیستی، تنها مینمادین، ما الیه

 دا کند.یبخشی نمادین، معنا پدهنده هر گروه اجتماعی است، کارکردی از انسجامتر که تشکیلزمینه یک کارکرد ابتداییبرابر پس
« ناباجترقابلیکامالً بدوی و غ»عنوان تنها بر اساس میانجیگری نمادین یا ساختار کنش به کارکردهای ایدئولوژی،همه 

 یریگلشود، مشروعیت یابد یا به شک واژگون تواندی، تنها به دلیل نمادین بودن کنش است که مبیترتنیادرک هستند. بهقابل
ها با افراد و گروه« یبخشانسجام»، ایدئولوژی به یکی از اجزاء سازندۀ ضروریِ جامعه مدرن برای گریدعبارتهویت کمک کند. به
 هایشان تبدیل شده است.خودشان و با جهان

 اصطالحبهد فراشکند. اشاره می« سازیناپذیری دستیابی به یک واقعیت اجتماعی پیش از نمادیامکان»از این لحاظ، ریکور به 
فعالیت انسانی، نه در منطق انتزاعی یا واقعیت جداشدنی بلکه در میانجیگری نمادین شروع پیشاپیش یک بُعد نمادین دارد.  «واقعی»

طور اره بههمو یهم کنش اجتماع رایز ست،ین یداده اجتماع ینوع لیاص دیبازتول ای ینیبازآفر یدئولوژینحو، ا نیشود. به هممی
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ماندگار بود یا دروننمادگراییِ درون»گری یک این میانجی است. یلیو تأو نینماد یدئولوژیود اهم خ شودیم یگریانجیم نینماد
رایی یافت. نمادگ توانینم کجا چیهپیشاایدئولوژیکِ حیات واقعی را  رونیازا، یک مرحله پیشانمادین و گریدعبارتبه «است

تماعی . چون کنش اجکندیماجتماعی معنادار  طوربهحیات واقعی را ی نتیجه ثانویه حیات اجتماعی نیست؛ نمادگرایی، طورکلبه
 کارکرددر  یدئولوژیباشد که ا نیبر ا دیبلکه کوشش بااز ایدئولوژی اجتناب کرد،  توانینم، شودیمی گریانجیمنمادین  طوربه

 برده شود. شیپ -سازش واژگونو نه  -بخش انسجام
ردن در ی ما ناگزیر از عمل کگرفتهی است که آگاهی در تاریخ جای ایکیهرمنوتحلقه  ریناپذاجتنابی هاهیسوایدئولوژی یکی از 

ن فرض را ای صراحتبهساز ایدئولوژی، در عین تصدیق نیاز همیشگی به نقد عملکرد واژگون ریکور جهیدرنتی آن است. هامحدوده
 .کندیمی کنار بگذاریم رد تمامبهکه ما قادر باشیم ایدئولوژی را 

آن  ازمندیها نو تن کندیم فایا یاشتراک تیهو یریگشکل ندیرا در فرآ یو مهم یرورنقش ض یدئولوژیمعتقد است که ا ریکور
کردن جهان وهم و تصور با جهان  بیمتعادل و موازنه شود. ما با ترک اهایدر قالب اتوپ یواسطه اوهام و تصورات اجتماعاست که به

 .میغلبه کن یدئولوژیا کنندهواژگوناثرات بر  میتوانیم سیپراکس
سو، ایده میانجیگری تخیلی است که از زندگی اجتماعی آورد، از یکبه نظر، آنچه ریکور از خوانش خود از مانهایم به دست می

داره و هدایت ا گیرد. از سوی دیگر، ایده زندگی اجتماعی است که توسط پویایی متضاد تخیالت ایدئولوژیک و اتوپیایی،سرچشمه می
 شود. می

رند. ها به لحاظ دیالکتیکی بر یکدیگر داللت داتر، آندر نگاه اول، این دو پدیده صرفاً عکسِ یکدیگر هستند. در نگاهی دقیق
رد با کارک ایاتوپ ییزگرای. مخرب بودن گرشودیمقابله م ییایکارانه با سازنده بودن احتماالت اتوپمحافظه یدئولوژیمخرب بودن ا

توان از ایدئولوژی و دیگر نمیعبارتبه .شودیو نقد م ییشناسا یگریبه نام د یکی. کندیمقابله م یدئولوژیا یبخشمثبت و انسجام
وژی توانیم انجام دهیم این است که بااحتیاط پیش برویم؛ اما دایره ایدئولاتوپیا در گفتمان سیاسی اجتناب کرد. بهترین کاری که می

ای زم نیست یک دور باطل باشد. ازنظر ریکور، ایدئولوژی و اتوپیا در قالب یک دایره عملی در تعامل هستند. این دایرهو اتوپیا ال
طور یابیم، اما بهرود. ما خود را در این دایره میاست که از ساختار متقابل ایدئولوژی و اتوپیا در برابر علم یا واقعیت فراتر می

های مثبت و منفی ایدئولوژی و اتوپیا نیستیم، زیرا دایره را نباید صرفاً پیوسته تصور کرد. ریکور گیناپذیری درگیر ویژعالج
 کند، این وظیفه ماست که آن را به یک مارپیچ تبدیل کنیم.گیری مینتیجه

ها باید دائماً ولوژیدئتحلیل است، به این معناست که ایعنوان متنی که به شکلی انتقادی، قابلاز سوی دیگر، تلقی فرهنگ به
ورها ازحد منجمد و بسته که در شعارها و کاریکاتهای بیشانگاریشدن به سادهمورد بازبینی قرار گیرند و از این طریق از خطر تبدیل

با  یبخش، باید همیشه درگیر یک رابطه دیالکتیکشوند، اجتناب شود. به تبعیت از خط فکری ریکور، ایدئولوژی انسجامبیان می
است « کجانا»نیست، بلکه دیدگاهی از  1اجتماعی کژتابنده-اتوپیا باشد که صرفاً مفهومی ادبی یا تاریخی از یک ایدئولوژی سیاسی

 تواند واقعیت اجتماعی را تجربه و بازنگری کند.که بر اساس آن انسان می
ط ها تأثیر بگذارد. سهم عمده ریکور، منوبر معنای آن ریکور، ضمن حفظ رابطه مفهومی بین ایدئولوژی و اتوپیا، در نظر دارد تا

به بیرون آمدن از پارادوکس ایدئولوژی است، نه بر اساس علم، بلکه بر اساس یک فلسفه سیاسی. ریکور به دنبال جایگزینی تقابل 
خود، ایدئولوژیک  وژی، بدون اینکهدیگر، گفتمان ایدئولعبارتمفهومی علم/ایدئولوژی با دیالکتیک بین ایدئولوژی و اتوپیا است. به

دارد، ن برمیهای اتوپیایی که نقاب از آتوان در پتانسیلباشد، تنها از منظر یک گفتمان اتوپیایی ممکن است. ایدئولوژی را فقط می
 تشخیص داد.

نگاهِ  ضافه کرد که بدوندهد، باید ابنابراین اگر بتوان گفت که یک فرهنگ، بدون نگاهِ رو به پس، حافظه خود را از دست می
ه میان نوعی بازی متقابل خالقان عنوانبهشود. تفسیر هرمنوتیکی در بهترین شکل خود ی خود محروم میاهایرؤرو به پیش نیز از 

رد که هر توان تشریح کگونه میکند. به بیان ریکور معانی ضمنی این بازی متقابل را اینهای ایدئولوژی و اتوپیا عمل میدعوی
یا  توانند در مقام نوعی گسستهای نمادین که میای از گفتمانسیاسی است، یعنی همبافته-جامعه دارای نوعی مخیله اجتماعی

به شکلی  تواندیمکند که ای عمل میایدئولوژی صورتبهبازتائید ایفای نقش کنند. در مقام بازتائید، این مخیله اجتماعی  عنوانبه
از این  و نامدآن می« گذارنمادهای بنیان»ار یک جامعه را تکرار و بازنمایی کند. چیزی که ریکور آن را گذمثبت، گفتمان بنیان
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؛ ندکنشان خلق میهایی در مورد گذشتهداستان واسطهبهها خود را طریق، حس هویت آن جامعه را حفظ کند. هر چه باشد، فرهنگ
 نخبگانی انحصارطلب، به گفتمانی رازورزانه بدل لهیوسبه عموماًتائید، ممکن است اما خطری که وجود دارد آن است که این نوع باز

های سیاسی موجود قرار گیرد. در چنین مواردی، نمادهای یک اجتماع، شود که در خدمت پشتیبانی یا توجیه غیرانتقادی قدرت
ت کنند. در برابر این، ما مخیله معطوف به گسسقش میدروغ یا کذب، ایفای ن عنوانبهگیرند و واره به خود میخصلتی منجمد و شی

های ای هنوز ناموجود، وجه انتقادی خود نسبت به قدرتو جامعه« ناکجا»یی را داریم که به خاطر وفاداری خود به «اتوپیا»و گفتمان 
 کند. موجود را حفظ می

کدیگرند. هر ی آینده، مکمل یسوبهگشایشی نمادین  وانعنبهتصدیق نمادین گذشته و اتوپیا  عنوانبه، ایدئولوژی کالمکدر ی
ا سخن بر این اساس، مها اگر پیوند خود را با دیگری از دست بدهند، ممکن است به اشکال سیاسی بیمارگونه بینجامد. یک از آن

ست که قادر نایافتگی اامیتبدان نیاز داریم نوعی تخیل هرمنوتیکی تم آنچهکنیم که بندی میخود را با اشاره به این نکته جمع
گیری و پیوستگی جزمی رها سازد. این کار مستلزم ایجاد تعادل مناسبی میان ایدئولوژی و های دوگانه کنارهباشد ما را از قطب
بری ی تاریخی به معنای درغلتیدن به توهم دانش مطلق است. هیچ راه میانهاسنتعیار پیوند هرمنوتیکی ما با اتوپیاست. نفی تمام

مامی بر ت کندیمدور بزند و خود دوباره به ایدئولوژی بازنگردد. زمانی که عقل وانمود  کامالًوجود ندارد که بخواهد ایدئولوژی را 
شود. به همین خاطر است که نقد به تابعی از یک ایدئولوژی تازه بدل می صرفاًهای ایدئولوژیک فائق آمده است، خود واسطه

 آن را در اساس به پایان رساند. توانینمگاه همواره باید آن را آغاز کرد، اما هیچ ت کهایدئولوژی کاری اس
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