
العقل واإليديولوجيا 
حمنة مستدامة يف حداثات الغرب
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محيد بارسانيا]]]

مشاغل  يف  وازنة  مكانة  والدين،  العقل  ومباين  اإليديولوجيا   بني  العالقة  دراسة  تتخذ  

الفكر الحديث. كام تعترب واحدًة من أهّم أركان التنظري بني املدارس والتيارات الفكرية يف 

املجتمعات الغربية. ومن هذا املنطلق تأيت هذه املقالة كمدخٍل للبحث والتحليل يف واقع 

العالقة املشار إليها، واإلشكاليات املعرفية والفلسفية التي أخذت قسطاً وفرياً من مساجالت 

الحداثة بأطوارها املتعاقبة.

تحت هذا العنوان "العقل واإليديولوجيا " يقدم الباحث واملفكر اإليراين حميد بارسانيا 

مجموعة من اإلجراءات التنظريية ملقاربة هذه اإلشكالية.

املحرر

 اإليديولوجيا عبارٌة عن كلمٍة إنجليزيٍة مركّبٍة من idea )فكرة( وlogy )علم(، وحسب الشواهد 

تحديداً  م  عام 1796  امليالدي ويف  الثامن عرش  القرن  نهاية  مرٍّة يف  فقد صيغت ألّول  التأريخية 

وذلك بعد الثورة العظمى التي اجتاحت فرنسا عام 1789 م، حيث أبدعها املفّكر الفرنيس دستوت 

دوترايس]2[ الذي تبّنى الفكر التجريبي empiricism متأثّراً بسلفه دي كوندياك، وقد قصد منها علم 

األفكار أو اآلراء.

الواقع أّن هذا النمط من العلم الذي يسلّط الضوء عىل اآلراء البرشية حسب املتبّنيات الفكرية 

الستكشاف  ساعديه  عن  شّمر  األساس  هذا  وعىل  تجريبيٍة،  حّسيٍة  أصوٍل  من  منبثٌق  لدوترايس، 

*- مفكر من إيران واستاذ علم االجتامع يف جامعة طهران.ـ
- ترجمة: أسعد مندي الكعبي.

الخوارزمي،  منشورات  األوىل،  الطبعة  بندرى،  دریا  الفارسية: نجف  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  دولت  افسانه  إرنست كاسیرر،   -[[[

طهران، 1983 م )]136 هـ ش(، ص 11].
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متعلّقات القضايا املاّدية وبيان حقائقها؛ لذا ميكن القول إّن اإليديولوجيا  وفق هذه الرؤية تناظر 

يف معناها اإلبستمولوجيا من إحدى جهاتها. 

لقد استهان نابليون بونابرت مبفهوم اإليديولوجيا  واعتربه ميداناً ال يخوض غمره سوى أولئك 

الذين يسّخرون جّل أوقاتهم لدراسة التصّورات الفكرية، وال يعريون اهتمماً بالشؤون التطبيقية التي 

ال محيص منها عىل أرض الواقع، حتّى إنّه وصفهم باملتمهلني املهملني للحياة العملية بصفتهم 

مجرّد إيديولوجيني ذوي نزعات دينية ال أكرث. 

وأّما كارل ماركس فقد رفض الرأي القائل بأّن اإليديولوجيا  تناظر اإلبستمولوجيا، لذا أكّد أّن 

داللتها تقترص عىل مجرّد الوعي باألمور املرتبطة بها والتفّكر حولها؛ وعىل هذا األساس عرّفها بأنّها 

نهٌج فكريٌّ ينتظم لدى اإلنسان عىل ضوء العالقات الكائنة بني السلوكني االجتمعي والسيايس 

للطبقة الحاكمة بهدف وضع تربيراٍت لألوضاع الراهنة للمجتمع، ومن ثّم فهي مجرّد فكٍر موهوٍم 

عاٍر من الصواب وال فائدة منه لكونه يتضّمن سلسلًة من املعتقدات والتوّجهات الفكرية التي يراد 

منها إضفاء وجهٍة خاّصٍة للنشاط االجتمعي. 

يف بادئ أُطروحاته الفكرية اعترب ماركس اإليديولوجيا  أمراً سلبياً ال نجاعة منه، لكّنه رأى يف 

موازاة ذلك بأنّها تدّل عىل معنًى إيجايبٍّ من حيث كونها سلسلًة من املعتقدات والتوّجهات الفكرية 

التي ال يُراد منها إضفاء وجهٍة خاّصٍة للنشاطات االجتمعية والسياسية التي تزاولها الطبقة الحاكمة، 

وبالتايل ستصبح نتائجها إيجابيًة فيم لو أُريد منها بيان وتحليل آراء املنظومة املؤّسساتية املثىل؛ 

لذا فهي بهذا املعنى أيضاً تدّل عىل املعتقدات واألفكار، ولكن يف نطاق السلوكيات االجتمعية 

املنضوية تحت النشاطات السياسية. 

بعد كارل ماركس تطرّق عامل االجتمع الفرنيس كارل مانهايم إىل البحث والتحليل يف غمر هذا 

املوضوع، حيث اعترب اإليديولوجيا  سلسلًة من األفكار الناظرة إىل األوضاع الراهنة يف املجتمع، 

ومن ثّم صاغ مفهوم املدينة الفاضلة )اليوتوبيا Utopia( الذي قال إنّه يشتمل عىل املفاهيم التي 

تنصّب يف خدمة املجتمع والنظام املثايل، لذلك اعتربه مقابالً لها يف الداللة؛ إال أّن هذا الفيلسوف 

، لذا بقيت اإليديولوجيا  منذ القرن التاسع عرش وإىل يومنا  عجز عن تطبيق نظريته هذه بشكٍل عميلٍّ

هذا تدّل عىل املعتقدات واألفكار والقيم املتبّناة يف املنظومتني االجتمعية والسياسية، أي إنّها 

أو غري  مبارٍش  بشكٍل  اإلنساين  السلوك  ينصّب يف خدمة  الذي  البرشي  الذهني  النشاط  من  جزٌء 

مبارٍش. ولكن عىل الرغم من ذلك، ال ميكن اّدعاء أّن النشاط الذهني السيايس يف رحاب مفهوم 

اإليديولوجيا  مختصٌّ بالقرن التاسع عرش، بل إّن جذوره تعود إىل القرنني السابع عرش والثامن عرش 
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امليالديني، وهذا األمر نلمسه جلياً وعىل نطاٍق واسعٍ يف مختلف اآلراء والنظريات الفلسفية التي 

الداللة  بيّناً عىل  تعّد مصداقاً  الفكرية  التوّجهات  إّن هذه  إذ  القرنني،  إبّان هذين  الفالسفة  طرحها 

الكامنة يف مفهوم اإليديولوجيا ؛ وال سيّم تلك النظريات التي طرحت من قبل توماس هوبز وهو 

جوجروتيوس يف القرن السابع عرش، إذ بالرغم من اختالف التوّجهات الفكرية التي يبتبّناها هذان 

الفيلسوفان ومع كّل تلك الجهود الفكرية التي بذلها املنظّرون السياسيون الذين ولجوا يف عرصة 

التنظري يف القرن الثامن عرش والذين ارتكزوا يف طرح مبانيهم الفكرية عىل أساس أصول عقالنية 

ميكن  لكن  االجتمعي؛  العقد  مبدأ  نطاق  يف  صيغت  التي  الطبيعية  والقوانني  الحقوق  قبيل  من 

القول إّن كّل هذه النشاطات الفكرية تعّد مناذج بارزة يف الجهد اإليديولوجي قبل أن يطرح يف إطار 

لفٍظ بهذه الداللة. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن الثورة الفرنسية تعترب أهّم حركٍة إيدلولوجيٍة يف القرن 

الثامن عرش حتّى وإن مل تطرح شعاراتها تحت عنوان )إيديولوجيا(. 

شهد القرن التاسع عرش تحرّكات  إيديولوجية واسعة النطاق وقد اختلفت بشكٍل كبريٍ عّم كان 

مطروحاً يف ما سبق، ففي القرنني السابع عرش والثامن عرش َغلَب النهج العقيل التحلييل عىل اآلراء 

والنظريات السياسية، ورغم أّن الفيلسوف األملاين إميانوئيل كانط وّجه نقداً الذعاً للعقل النظري 

يف القرن الثامن عرش، لكّنه أكّد أهّمية العقل العميل واعترب أن األصول والقواعد العقلية العملية 

التي تطفوعىل السطح يف ضوء االستنتاجات العقلية هي معايري أساسية ورضورية يف مجال العمل 

والتطبيق، ناهيك عن أنّه اعتمد عىل هذه النظرية إلضفاء اعتباٍر للعقل النظري. 

التاسع عرش  القرن  باكورة  السيايس ويف  الفكر  أروقة عامل  الرومنطيقية يف  الحركة  بعد شيوع 

تحديداً، ظهرت إيديولوجيات قلّم ارتكزت بشكٍل أسايسٍّ عىل االستنتاجات العقلية البحتة، حيث 

جملتها  ومن  علمية،  قواعد  ضوء  عىل  ـ  اإليديولوجية  ـ  الفكرية  املنظومة  صياغة  إىل  انرصفت 

نظريات كارل ماركس الذي رام منها طرح  إيديولوجية علمية وأوغست كونت الذي اعتمد عىل هذا 

النهج الجديد بغية ترسيخ ركائز النزعة اإلنسانية. 

السنوات األوىل من القرن العرشين شهدت نزاعات عسكرية ورصاعات فكرية محتدمة فظهرت 

إثر ذلك حركات  إيديولوجية متنّوعة يف نطاق توّجهات قومية وماركسية وفاشية، لذلك انضوت 

الخالفات يف تلك اآلونة ضمن هذه التوّجهات طوال عّدة عقوٍد، ويف عام 1955 م طرح املفّكر 

كتاباً  )بيل(  نظريه  ألّف  الستينيات  عقد  أوائل  اإليديولوجيا، ويف  نهاية  نظرية  شيلز  إدوارد  الغريب 

باهتمم  وحظي  الزمن  من  عقدين  طوال  املفهوم  هذا  شاع  ذلك  وبعد  أيضاً،  العنوان  هذا  تحت 

األصوليني والليرباليني من أمثال حّنا آرنت وكارل بوبر ورميوند آرون وسيمور مارتن ليبست. 
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بعد انهيار املعسكر الرشقي اقرتبت بداية النهاية لإليديولوجية فظهر إثر ذلك مفّكرون سياسيون 

يتبّنون نظريات حديثة الوالدة وخاضوا يف غمر الحياة االجتمعية السياسية بصفتهم منظّرين جُدداً 

للعامل الغريب، وعىل هذا األساس تصّدوا لتفنيد الحركات اإليديولوجية املوروثة بشتّى الوسائل. 

املفّكران الغربيان ألفني توفلر ويورجن هابرماس هم من أبرز هؤالء السياسيني الجُدد، حيث أكّدوا 

أّن نهاية هذه الظاهرة تعّد خصيصًة من خصائص الحضارة الحديثة ونتيجًة طبيعيًة لعملية التعّقل 

التي اجتاحت العامل الغريب املعارص، كم أّن املفّكر الياباين فرانسيس فوكوياما الذي طرح نظرية 

نهاية التأريخ اعترب اإليديولوجيا  عقيمًة ال تثمر عن أّي يشٍء يُذكر. 

العالقة بن الدين واإليديولوجيا  

املباحث التي تطرّقنا إليها آنفاً هي عبارٌة عن استعراٍض موجٍز لحياة اإليديولوجيا  طوال قرنني 

من الزمن، وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّها يف هذه الفرتة قد اتّسمت مبيزتني أساسيتني، هم: 

 . امليزة األوىل: كانت مجرّد نشاٍط ذهنيٍّ

امليزة الثانية: اختّصت بالنشاط والسلوك اإلنسانيني فحسب. 

الحركات  حول  طرحت  التي  التعاريفات  جميع  يف  تذكرا  مل  امليزتني  هاتني  أّن  املؤكّد  من 

اإليديولوجية، بل يف بعضها فقط؛ ونشري هنا إىل أّن امليزة األوىل هي الخّصيصة الفارقة لها عن 

الدين، وأّما امليزة الثانية فهي تشري إىل عدم اتّحادها مع العلم. إذن، لو اعتربنا الدين نشاطاً ذهنياً 

مفهوم  ضمن  الدينية  املعتقدات  إدراج  من  حينئٍذ  لنا  بّد  فال  والبرش،  الكون  حقائق  بيان  به  يراد 

ماركس  كارل  دعا  الذي  هو  األمر  وهذا  السياسية،  الحياة  يف  الفاعل  لدورها  نظراً  اإليديولوجيا  

الوجود بهدف تأمني املنافع االقتصادية للطبقة  إيديولوجياٍت وهميٍة ظهرت إىل  العتبارها مجرّد 

إنّه عبارٌة عن  الحاكمة. ولكن إن اعتربنا الدين ليس مجرّد هويٍة ذهنيٍة أو نزعٍة عقليٍة بحتٍة، وقلنا 

معرفٍة تتحّصل لدى اإلنسان بعد موته ولقاء ربّه سبحانه وتعاىل، واعتربناه ترشيعاً مستلهمً من وحي 

الحالة ال صواب إلدراجه  ففي هذه  الكونية؛  الحقائق  البرشية وإدراك  فهم  نطاق  لتوسيع  السمء 

ضمن املفهوم املتعارف لإليديولوجيا. الدين حسب هذا التعريف يأخذ بيد بني آدم نحو السعادة 

ناظٌر إىل  فهو  الحال  القديس، وبطبيعة  الفاضلة واملجتمع  املدينة  بتحّقق رؤيا  ويبرّشهم  األزلية 

السلوكني الفردي واالجتمعي معاً؛ لكّنه يختلف بشكٍل أسايسٍّ عن اإليديولوجيا  من منطلق أنّه 

يلبّي تلك األمور املرجّوة منها بشكٍل أفضل وأنسب وأتّم يف عني كونه حقيقًة مستقلًّة ال تتحّصل 

عن طريق الحّس والتجربة أو املعرفة العقلية البرشية كم هي الحال بالنسبة إليها. 

كم  علمه،  كان  مهم  كُنهها  اإلنسان  يبلغ  ال  ساميًة  حقيقيًة  معرفًة  الدين  اعترب  الكريم  القرآن 
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ال ميكنه معرفة تعاليمه التي يقرّها إال عن طريق اإللهام والوحي اإللهي الذي اختّص به األنبياء 

الله تعاىل وأساسه تلك  الدنيا عىل بعثة من يختارهم  إّن الدين متقّوٌم يف الحياة  واملرسلون؛ أي 

الكتب املنزلة عليهم من السمء، ومن جملة اآليات التي أكّدت عىل هذه الحقيقة قوله تعاىل: Nََما 

لَْم  َما  َويَُعلُِّمُكْم  َوالِْحْكَمَة  الِْكتَاَب  َويَُعلُِّمُكُم  َويَُزكِّيُكْم  آيَاتَِنا  يَتْلُوَعلَيُْكْم  ِمْنُكْم  ِفيُكْم رَُسوالً  أَرَْسلَْنا 

 .]1[ Mتَُكونُوا تَْعلَُموَن

نن املوروثة فهي األخرى إن ترّسخت يف املجتمع إثر املمرسة والتكرار لتصبح عادًة  وأّما السُّ

إذا ما اعتربناها  إيديولوجيٌة أصوليٌة ـ راديكالية ـ ولكن  أنّها  متعارفًة، فمن املمكن أن تفرّس عىل 

منهجاً ناشئاً من باطن الكشف والشهود الديني ومنضوياً تحت مظلّته دون انفكاٍك، ففي هذه الحالة 

ال ميكن اّدعاء أنّها تندرج ضمن تعريف مفهوم اإليديولوجيا . 

 اإليديولوجيا  احلديثة عىل ضوء املُثل األفالطونية والفكرة الديكارتية 

أحد معاين الفكرة )idee( التي تبّناها الفيلسوف الغريب رينيه ديكارت قريٌب يف داللته إىل الدين 

نن املوروثة، واملعنى السائد لهذا املصطلح بني الباحثني آنذاك كان يتمحور حول التصّورات  والسُّ

واإلدراكات الذهنية وحسب وال سيّم يف الفرتة التي تلت القرن السابع عرش امليالدي حينم ظهر 

 )Rationalism( تيّاران فلسفيان بريادة رينيه ديكارت وفرنسيس بيكون، وهم تيّار النزعة العقالنية

 .)Empiricism( وتيّار النزعة التجريبية

أّن األفكار عبارٌة عن مفاهيم  العلمء  الفكريان شاع بني  التيّاران  فيها هذان  انتعش  التي  الفرتة 

أّن  يف  يكمن  والتجريبية  العقالنية  النزعتني  بني  األسايس  االختالف  أّن  حني  يف  برشية،  إدراكية 

أصحاب الحّس والتجربة اعتربوا األفكار ناشئًة من الحواّس اإلنسانية يف حني أّن أصحاب العقل 

أضفوا عليها ماهيًة ذهنيًة وأحجموا عن القول بأنّها ذات طبيعة تجريبية، فقد اعتربها ديكارت مفاهيم 

ميكن للعقل إدراكها دون وسائط، وذلك من منطلق اعتقاده بأّن الشهود العقيل ليس سوى إدراٍك 

واضٍح مستغٍن عن وساطة املفاهيم الذهنية. 

األنظمة الفكرية الفلسفية التي انبثقت يف العامل الغريب منذ عهد رينيه ديكارت واستمرّت حتّى 

عهد عمنوئيل كانط، هي يف الحقيقة انعكاٌس لنشاطاٍت ذهنيٍة نشأت من ذات األفكار واملفاهيم 

اإلدراكية التي كانت سائدًة طوال هذه الفرتة، فاألخري اعتمد عىل الوجهات الفكرية لسلفه نيكوالس 

كوبرنيكوس وشّكك باألنظمة الفلسفية التي كانت سائدًة يف تلك اآلونة، كم اعترب  إيديولوجية 

منذ  ساد  الذي  الفكرة  مفهوم  إىل  االصطالحي  معناها  يف  مدينًة  والعرشين  عرش  التاسع  القرنني 

]1]- سورة البقرة، اآلية 151. 



259 العقل واإليديولوجيا

2 0 1 ء 7  شــتا
A L - I S T I G H R A B االستغراب

عهد رينيه ديكارت، فهي اصطالحاً عبارٌة عن سلسلٍة من املفاهيم واملقّررات املنتظمة واملرتبطة 

بالنشاطات واألعمل السياسية. 

املعنى اآلخر للفكرة يرضب بجذوره يف عهد الفيلسوفني اإلغريقيني أفالطون وسقراط، فاألّول 

مل يعتربها أمراً مفهومياً، بل قال إنّها حقيقٌة كلّيٌة وثابتٌة تتحّصل لدى اإلنسان من خالل تزكية النفس 

والسلوك والشهود. 

الشهود برأي كلٍّ من أفالطون وأرسطو ال يجعل املفاهيم بديهيًة، وإمّنا هو عبارٌة عن ارتباٍط 

وجوديٍّ يسفر عن توسيع نطاق الحقائق اإلدراكية لدى السالك. املثُل التي تنطبق مع مفهوم الفكرة، 

هي النموذج الكيّل املدبّر لجميع الشؤون الطبيعية، أي إنّها رّب األرباب حسب تعاليم املدرسة 

األفالطونية؛ وهذه املثُل برّمتها تنضوي تحت مظلّة مثال الخري املطلق. 

للحياة  الشامل  ظلّها  العاّمة يف رحاب  البرشية رسالتها  تلهم  املثُل  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر 

والطبيعة بأرسها، وإضافًة إىل ذلك فهي ذات ارتباٍط وثيٍق مع أهل السلوك الذين يستلهمون منها 

التعاليم األساسية الكفيلة بنظم شؤونهم الشخصية واالجتمعية عىل حدٍّ سواء؛ وعىل هذا األساس 

لعاّمة  بإبالغها  الكهنة  التي تكّفل  آلهة معبد دلفي  لتعاليم  كبرياً  الحكيم سقراط احرتاماً  أعار  فقد 

الناس لدرجة أنّه ضّحى بحياته يف نهاية املطاف بهدف ترويجها وإقرارها يف املجتمع. 

والسقراطية،  األفالطونية  واملثُل  األفكار  مع  اإليديولوجيا   معنى  بتطابق  القول  إىل  ذهبنا  لو 

فداللتها يف هذه الحالة تكون قريبًة من داللة السنن الدينية، إال أّن مفّكري القرن التاسع عرش أرادوا 

منها معنًى آخر يختلف عن األفكار واملثُل األفالطونية من منطلق كونها مجرّد تصّوراٍت وأوهاٍم. 

وكم هو معلوٌم فاملثُل األفالطونية تتناغم مع األفكار من منظار رينيه ديكارت، لذا ليس من 

بكون  القول  إىل  ذهبوا  التجريبيون  فالفالسفة  ـ  حّسية  ـ  عينية  حقائق  اعتبارها  مبكاٍن  الصواب 

فكرياً  تحّوالً  تعكس  ال  بحيث  البرشي  الذهن  وعاء  يف  صيغت  مفاهيم  مجرّد  الدينية  السنن 

تجّسد  الدينية  والسنن  األديان  وجميع  أفالطون  فلسفة  أّن  تصّوروا  األساس  هذا  وعىل  إنسانياً، 

لها  رّوج  التي  املزاعم  هذه  كّل  من  الرغم  ولكن عىل  فحسب.  البرشية  اإليديولوجية  من  منطاً 

األفالطونية  املثُل  أّن  إال  واسعٍ،  نطاٍق  عىل  املاضيني  القرنني  يف  املحدثني  املنظّرين  بعض 

الغيبية  املبادئ  لكون  البرشية، وذلك  اإليديولوجية  بالكامل عن  تختلف  الدينية  التعاليم  وسائر 

الذي  فالتعريف  بحتٍة،  ماّديٍة  إيديولوجياٍت  الغربية من  التجريبية  الفلسفة  به  تتّسم مبا جاءت  ال 

مجرّد  ليسا  أفالطون،  عنها  تحّدث  التي  للمثُل  الحقيقي  املعنى  وكذلك  لنفسه  الدين  يطرحه 
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شتّى  يف  البرش  حياة  تكتنف  عينية  وقائع  هم  بل  امللموسة،  الحقائق  عن  عارية  ذهنية  مفاهيم 

املجاالت وال ميكن إدراكها إال عن طريق الكشف والشهود. 

 اإليديولوجيا  والعلم الوضعي 

امليزة األخرى لإليديولوجيا هي أنّها تتضّمن نشاطات ذهنية ال متّت بصلٍة إىل الواقع العميل، 

فهي ناظرٌة إىل العالقة بني الفكر والتطبيق، وحسب بعض التعريفات التي ذكرت للعلم فإّن جانباً 

من املفاهيم العلمية ينشأ وينتظم بعيداً عن سلوك اإلنسان العميل، بينم هناك تعريفات تؤكّد أّن 

نشأة وانتظام جميع املفاهيم العلمية ال يرتبطان بتاتاً بالسلوك العميل البرشي. 

الفالسفة العقليون - بغّض النظر عن إقرارهم أو عدم إقرارهم بحّجية العلم الشهودي وصواب 

التعريفات التي تطرح فيم وراء العقل - يجرّدون جانباً من اإلدراكات املفهومية للذهن البرشي من 

أّي ارتباٍط مبارٍش مع السلوكني االجتمعي والسيايس يف الحياة العاّمة، ومن هذا املنطلق اعتربوا 

بعض العلوم التي تتحّصل بالتجربة واالستقراء - مثل العلوم الطبيعية - وكذلك العلوم الرياضية التي 

ينالها اإلنسان عن طريق القياس الربهاين، بأنّها بعيدٌة كّل البعد عن هذه اإلدراكات. 

وال شّك يف أّن امليتافيزيقا أو الفلسفة مبعناها األخّص، هي عبارٌة عن علٍم تنشأ وتنتظم مفاهيمه 

الصعيد  ارتباٌط عىل هذا  تحّقق  ما  وإذا  منأى عن املؤثّرات االجتمعية؛  وأصوله االستداللية يف 

فهو بطبيعة الحال غري مبارٍش وأُحادي الجانب، مبعنى أّن امليتافيزيقا تتوىّل مهّمة وضع األُسس 

واألصول الوضعية للعلم عىل ضوء ارتباطا املبارش مع السلوك االجتمعي. 

العلم الذي يرتبط بشكٍل مبارٍش مع النشاطات والسلوكيات االجتمعية فهو بطبيعة الحال يعّد 

جزءاً من العلوم العملية ال النظرية حسب رأي أصحاب النزعة اإليديولوجية، وهو ما أطلقوا عليه 

علم تدبري املدن أو علم السياسة؛ أي إنّه علٌم استداليلٌّ يرضب بجذوره يف امليتافيزيقا والفلسفة 

مبعناها األخّص، ومن ناحيٍة أخرى يكون ناظراً إىل السلوك العميل لإلنسان ويشّذبه ليهديه نحو 

السبيل األنسب واألصّح. ويعتقد هؤالء أيضاً بوجود مفاهيم تكون خاضعًة للتجربة بدل أن تخضع 

التجربة لها، وهي بالتايل مجرّد أوهاٍم ال متّت بأدىن صلٍة لالستدالالت العقلية، وعىل الرغم من 

ارتباطها بالسلوك االجتمعي إال أنّها ليست علميًة. 

العلم وفق تعريف أصحاب املذهب الوضعي عبارٌة عن مضمٍر من الذهن البرشي يقابل مضمر 

القابل  األصيل  املثايل  فالعلم  املنطلق  هذا  ومن  معها؛  يتباين  أنّه  لدرجة  اإليديولوجية  املفاهيم 

الحقائق  للعلمء وميكن من خالله استكشاف  العملية  التجارب  ارتباطه بجميع  للتجربة قد قطع 

العينية الحّسية دون الحاجة إىل أدىن معرفٍة مسبقٍة؛ لذا فهو مختلٌف عن مفهوم اإليديولوجيا  وعىل 
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، والعكس صحيٌح،  هذا األساس نتوّصل إىل نتيجٍة فحواها عدم وجود أّي مفهوٍم علميٍّ إيديولوجيٍّ

أي إّن انطباق مفهوم العلم عليها ثرته وجود مفاهيم علمية إيديولوجية. 

 اإليديولوجيا  والعقل 

حول  متحورت  إحداهم  أساسيتني،  مقّدمتني  بيان  إىل  الذكر  اآلنفة  املباحث  يف  تطرّقنا 

تعريفاإليدييولوجيا  وتضّمنت مباحث حول نشأة هذه الكلمة وفرتيت انتعاشها وركودها، واألخرى 

جرى تسليط الضوء فيها عىل اختالفها عن الدين وكيفية ارتباطها بالعلم. 

يف هذا املبحث سوف نتطرّق إىل رشح وتحليلها  عالقة اإليديولوجيا  بالعقل وتحليلها ليك 

نتعرّف إىل الرّس يف انتعاش هذه النزعة خالل فرتٍة من الزمن ومن ثّم ركودها، وذلك عىل أساس 

أنّها ال تكون ناجعًة ومتناميًة إال خالل فرتٍة زمنيٍة محّددٍة من تأريخ الفكر واملعرفة، لذا فهي ال تدوم 

طويالً وإمّنا رسعان ما تؤول إىل األفول والزوال. 

ما دام العلم يتّسم بصبغٍة دينيٍة فهو جزٌء ال يتجزّأ من الدين الذي يجّسد معرفًة إلهيًة ال ينالها 

البرش إال عن طريق الكشف والشهود املتقّومني عىل مبادئ الوحي السموي، وكذلك ما دامت 

املثُل األفالطونية تتّسم بأحّقيٍة واعتباٍر، فالسلوك العميل الفردي واالجتمعي لإلنسان ال بّد وأن 

نن بدورها ترشد اإلنسان إىل  ينتظم يف ظّل سنن منبثقة من تعاليم سموية وحقائق كونية، وهذه السُّ

السبيل الذي يوصله إىل معرفة الحقائق الكونية. 

بيان ماهية املفاهيم  الفيلسوف أرسطو انرصف إىل  الفلسفة منذ عهد  أّن علم  الرغم من  عىل 

الذهنية ومن ثّم توضيح الحقائق الكونية عىل أساسها، إال أنّه يؤكّد شمول الحقائق العقلية للقضايا 

بسنخيته مع نظرية  الفكر محتفظاً  الطبيعية والعقول الجزئية للبرش، وعىل هذا األساس يبقى هذا 

أفالطون وسائر التعاليم الدينية. وقد اعتمد الفالسفة املسلمون واملفّكرون املسيحيون عىل هذا 

التعريف إلثبات صّحة التعاليم الدينية. 

ما دام العقل املفهومي يخوض يف فلك الشهود، فهو مثاٌل للعقل العيني الظريف والبيئة العقلية 

وكأنّه نبيٌّ باطنيٌّ وظاهٌر يف ذات الحني، ويف هذه الحالة ال ميكن اعتبار العقل سبيالً قاصياً عن 

نن املوروثة، بل هو سبيٌل كامٌن يف ذات الدين وهّويته.  الدين والسُّ

العقيل  الجهد  بينم  الدينية،  والسنن  الحجج  بحكم  هي  املستقلّة  العقلية  االستدالالت  إذن، 

الستكشاف مضمون املفاهيم التي يجري تناقلها، هو مثل املصباح الذي ينري طريق املعرفة واإلدراك؛ 

وعىل هذا األساس فالنتائج التي نستشّفها من العقل واألحكام لها ارتباٌط بجانبها العميل، وبالتايل 
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فهي سنٌخ من اإليديولوجيا  البرشية يف عني احتفاظها بخصائصها االنتقادية الفاعلة وقدسيّتها. 

 اإليديولوجيا  تتجىّل مبعناها االصطالحي يف الحياة البرشية حينم تفتقد الفكرة لطابعها العيني 

- الخارجي - وكذلك عندما يعجز العقل عن استكشاف الحقائق الشهودية بحيث تقترص نشاطاته 

االستداللية عىل املباين املفهومية فحسب؛ أي إنها يف هذه الحالة ليس له قابلية التصّدي ملهّمة 

نن الدينية املقّدسة، بل يدور يف فلك القوانني الطبيعية واألعراف االجتمعية التي يبلغ  كشف السُّ

اإلنسان واقعها من خالل التأّمل يف طبيعته اإلنسانية بعيداً عن خصاله القدسية الكامنة يف باطنه. 

وميكن القول إّن هذا الرأي هو حصيلٌة لجميع املساعي التي بذلت يف القرنني السابع عرش والثامن 

عرش امليالديني لطرح تفسريٍ حديٍث للحياة االجتمعية، وثرٌة بجميع التيّارات الفكرية التي ترضب 

بجذورها يف الثورة الفرنسية، فاملفّكرون الذين اجتاحوا الساحة الفكرية إبّان هذين القرنني اللذين 

فاعلياتهم  بأّن  املعرفة  يعرفون حّق  كانوا  الحديثة،  والعقالنية  الفكري  التنوير  نزعتا  طغت عليهم 

االستداللية ال متّت بأدىن صلٍة ملساعي القّديسني ورجال الدين التي راموا منها توجيه املجتمع 

نحو متبّنياتهم الفكرية الخاّصة، بل إنّها عبارٌة عن جهوٍد يُراد منها ترميم الحياة االجتمعية ألجل 

تهميش األساليب الدينية والتقليدية املوروثة من السلف. 

عىل الرغم من أّن مفّكري علم االجتمع يف القرنني املذكورين اعتربوا ثرة جهودهم الفكرية 

السلوكيات  إىل  ناظرة  ذهنية  فعاليات  تجّسد  الحقيقة  يف  لكّنها  اإليديولوجيا،  مفهوم  عن  نائيًة 

االجتمعية التي كانت سائدًة يف عرصهم. 

 نشاطات احلركات اإليديولوجية 

الفكر السيايس يف القرنني السابع عرش والثامن عرش طغت عليه ميزتان أساسيتان: 

امليزة األوىل: اتّصافه بطابعٍ عقالينٍّ. 

امليزة الثانية: انضواؤه تحت مظلٍّة علميٍة. 

هاتان امليزتان كانتا املحور األسايس لنشاطات جميع الحركات اإليديولوجية، وبطبيعة الحال 

فإّن الجمع بينهم يعني الجمع بني العلم والعقل، وعىل هذا األساس فالعلم آنذاك اتّصف بصبغٍة 

عقالنيٍة وافتقد هويّته الدينية وطبيعته املاورائية؛ وأّما األفكار فلم تكن سوى مفاهيم ذهنية. 

من املؤكّد أّن العلم العقيل حتّى وإن قطع ارتباطه مع الدين والعلوم القدسية، فهو يبقى محتفظاً 

بقدرته عىل بّت األمور واتّخاذ القرار املناسب بالنسبة إىل املفاهيم العلمية؛ وعقل اإلنسان عىل 

ضوء معرفته باألبعاد الوجودية لإلنسان ميكن تقسيمه ضمن نوعني، أحدهم نظري واآلخر عميل؛ 
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فاألّول ميثّل جانباً من األحكام العقالنية الخارجة عن النطاق العميل يف حياة اإلنسان، وأّما الثاين 

فهو عبارٌة عن تلك األحكام املرتبطة بالعمل والسلوك. 

حينم يفتقد العلم صبغته الدينية فحينئٍذ ال تبقى للتعاليم والسنن الدينية أّي قيمٍة تُذكر وال تُعد 

معتربًة بعد ذلك، وهذا هو السبب الذي أّدى إىل إعراض العقالنية عن ماضيها وجذورها الدينية 

وسعيها يف أّول فرصٍة إىل أن متأل هذا الفراغ باالعتمد عىل النشاطات الفكرية السياسية، وثرة 

هذه الظاهرة أّن العقل العميل حظي مبقاٍم ساٍم بعد عرص النهضة والحداثة ليواصل حياته خارج 

نطاق العقل النظري. األفكار التي طرحت آنذاك لتفسري ماهية الحياة البرشية ارتكزت بشكٍل أسايسٍّ 

عىل تعاليم العقل العميل، حيث استدّل أصحابها عىل صوابها وبطالن ما يتعارض معها يف رحاب 

العلم الحصويل األمر الذي أدى إىل انتعاش النقاشات واملحارضات اإليديولوجية إىل أقىص حدٍّ 

ممكٍن، وبالطبع فإّن هذه الظاهرة تذكّر مبا فعله علمء الدين يف الفرتة التي سبقت تلك اآلونة. 

تتّسم مبيزاٍت خاّصٍة متقّومٍة  باروخ سبينوزا أرىس دعائم منظومٍة أخالقيٍة  اليهودي  الفيلسوف 

، بينم الفيلسوف فيلهيلم اليبنتز ذهب إىل أبعد من ذلك، فعندما طُلب منه أن  عىل أسلوٍب هنديسٍّ

يديل برأيه حول الرجل األنسب لتويّل منصب الحكم يف بولندا من بني عّدة أشخاٍص، دّون مقالًة 

ليثبت فيها أّن األرجحية ملرّشحي أحد التيّارات الفكرية عىل اساس براهني صورية، وتاله تلميذه 

كرستيان وولف الذي حذا حذوه ومن ثّم بادر إىل تأليف أّول كتاٍب درايسٍّ حول القانون الطبيعي 

بأسلوب الرياضيات البحتة]1[. 

 املجتمع املدين بتفسرٍي إيديولوجي 

التعابري  أّن  عامٍّ  بشكٍل  وفحواها  الراهن،  بحثنا  يف  فائدٍة  من  ذكرها  يخلو  ال  مسألٌة  هناك 

الضوء عىل  امليالديني سلّطت  والثامن عرش  السابع عرش  القرنني  التي شاعت يف  اإليديولوجية 

النظامني االجتمعي والحكومي يف رحاب تفاسري طبيعية بحتة متقّومة عىل أساس مبادئ العقد 

االجتمعي، لذلك افتقرت اإليديولوجيا  التي شاعت يف ذينك القرنني لجميع األصول الدينية ومل 

تتّصف بأّي صبغٍة دينيٍة تزامناً مع اتّساع نطاقها وشيوع مبادئها يف العامل الغريب، وهذا األمر يعترب 

النظامني االجتمعي والسيايس عىل أساس هوية  نتيجًة طبيعيًة إلقرار القوانني الوضعية وصياغة 

العسري  من  يصبح  لذا  الدينية،  فطرته  تجاهل  عني  يف  فحسب  السلوكية  وحّريته  املاّدية  اإلنسان 

مبكاٍن وضع تعريٍف عقيلٍّ متقٍن لألنظمة التي متّخضت عنها هذه النزعة الفكرية الحديثة. نعم، 

لقد تجاهلت اإليديولوجيا  يف تلك اآلونة قدسية األحكام والقوانني التي جاءت بها األديان كم 

]1]  - املصدر السابق، ص 0]]. 
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أنّها مل تعر الجانب الغيبي وامللكويت يف السلوك البرشي أهمية رغم أنّه البّوابة األساسية التي يلج 

العقل من خاللها يف املعرفة الربوبية والعلوم الدينية السامية؛ وقد وصف املفّكر الغريب إرنست 

كاسیرر هذه الظاهرة الفكرية التي عصفت باملجتمعات الغربية قائالً: »... الرّس املكنون يف نشأة 

«. وهذا الكالم صائٌب  الحكومة يزول وال يبقى له أثٌر، ألّن العقد ال يضّم يف طيّاته أّي رسٍّ خفيٍّ

مبادئ  إىل  أساسها  استندت يف  قد  املذكورين  القرنني  االجتمعية يف  العقود  إّن جميع  إذ  حّقاً، 

العقل املفهومي التي كانت شائعًة آنذاك، لذا فهي ال تتضّمن أّي رسٍّ يف باطنها، ومن ثّم ال تبقى 

هناك حاجٌة للّجوء إىل الغيب والوحي بغية معرفة حقائقها. 

ال شّك يف أّن تجاهل عامل القدس وامللكوت ينجم عنه زوال بركات النور اإللهي من روح 

يبقي لها  الفاضلة وال  الدينية  أنّه يزعزع كّل دعائم املدينة  ناهيك عن  ووجود املجتمع البرشي، 

أّي مصدٍر تستمّد حياتها منه، وبالتايل مييس املجتمع املدين Civil Society مجرّداً عن السنن 

والرشائع ويستقطب املنظّرين السياسيني نحوه عىل ضوء مباين عقلية بحتة. 

 الفائدة من معرفة ماهية اإليديولوجيا  

املفاهيم  دائرة  يف  نفسها  تقيّد  فسوف  الشهودية  املعرفة  عن  بنفسها  العقالنية  تنأى  حينم 

واملدركات الذهنية الضيّقة وتؤول إىل السقوط واألُفول بعد تجرّدها عن جذورها األصيلة وقيمتها 

الحقيقية؛ وإثر ذلك متيس عاجزًة عن تفسري نفسها وتربير استدالالتها، وهذا هو السبب يف عدم 

دوامها أكرث من قرنني، بل ميكن القول إّن بوادر اضمحاللها قد ظهرت يف أواخر القرن الثامن عرش، 

ففي هذه الفرتة أكّد إميانوئيل كانط عدم أصالة العقل اإلنساين يف ظّل إنكار حقيقة الشهود العقيل. 

بعد تجاهل مكانة العقل البرشي من قبل الفالسفة الغربيني، خرس العلم مأواه الثاين، وأّما مأواه 

البرشية  حياة  يزدهر يف  الذي  اإللهي  العلم  مكنون  من  الناشئ  الديني  بالوعي  يتمثّل  فهو  األّول 

ترضب  األخرى  هي  العقلية  املعرفة  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر  الدينية.  واآلداب  نن  السُّ بواسطة 

بجذورها يف العلوم الدينية، لذلك حينم استئصلت هذه الجذور انحدرت برسعٍة فائقٍة يف هاوية 

األُفول واالضمحالل. 

إطار  يف  الدينية  والسنن  للمجتمع  بديٍل  إيجاد  حاولت  التديّن  عن  إدبارها  فرتة  يف  العقالنية 

حقوٍق طبيعيٍة وعلمنيٍة برشيٍة، واستتبع هذه الفرتة عهٌد شهد انتعاشاً لنشاطاٍت عقليٍة رصفٍة دامت 

حتّى انطالق الثورة الفرنسية، وآنذاك بدأت العقالنية تؤول إىل األُفول ليخرج العلم من أُطره العقلية 

ومن ثّم افتقدت الرصاعات اإليديولوجية مكانتها العلمية ما أثار شكوكاً حولها، وحينها عاد الناس 

إىل رشدهم ليتساءلوا عن حقيقة أمٍر فرض نفسه عىل مجتمعاتهم طوال قرنني من الزمن؛ أي إنّهم 
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أدركوا جهلهم بحقيقة اإليديولوجيا  لذلك بدؤوا يبحثون عن تفسريٍ مقبوٍل لها، ومن هذا املنطلق 

شهد القرن التاسع عرش نقاشات محتدمة حول ماهيتها، وفيه وضع لفظها املتعارف اليوم ليصبح 

عبارًة مخترصًة تدّل عىل اآلراء املرتبطة بأعمل البرش. 

 اإليديولوجيات العلمية يف القرن التاسع عرش 

رغم كّل تلك التساؤالت الجاّدة التي طرحت حول ماهية اإليديولوجيا  إبّان القرن التاسع عرش، 

إيجاد  بهدف  معيّنٍة  أساس تصّوراٍت  لها عىل  تفسريات  لطرح  السعي  ينفّك عن  بعضهم مل  لكّن 

بديٍل ناجعٍ لها، وعىل ضوء ذلك ظهر تيّاران فكريّان بسطا نفوذهم عىل الساحة الفكرية يف شتّى 

املجتمعات، وهم: 

التّيار األّول: تصّدى أصحاب هذا التيّار الفكري إىل الدفاع عن اإليديولوجيا  علمياً رغم قيامه 

بتجريد العلم من األصول العقلية املعتمدة يف االستدالل، أي أنّهم دافعوا عن منٍط من اإليديولوجيا  

العلمية. 

العلم برأي هؤالء ال يتّسم مبيزٍة عقليٍة، بل إنّه مجرّد معرفٍة متقّومٍة عىل الحّس والتجربة، وبالتايل 

فهو أمٌر تجريبيٌّ بحٌت، والفيلسوف الغريب أوجست كونط يعّد أبرز املفّكرين الذين نظّروا لهذا 

التيّار، حيث بادر مع أقرانه يف القرن التاسع عرش إىل وضع أُسس إيديولوجيٍة علميٍة؛ وتجدر اإلشارة 

هنا إىل أّن آراء هؤالء العلمء قد انبثقت من املنظومة العقلية التي ورثوها من السلف، ألّن العلم 

، وعىل هذا األساس طرحوا مفاهيم فكرية  التجريبي بحّد ذاته عاجٌز عن طرح أّي منٍط إيديولوجيٍّ

تجريبية وصاغوا قيمً واسعة النطاق إىل جانب تأكيدهم بعض املفاهيم امليتافيزيقية والقضايا التي 

تنضوي يف فلك الحقائق الوجودية التي ال ميكن إثباتها بواسطة العلم التجريبي الحديث. 

ال يختلف اثنان يف عجز العلم التجريبي عن البّت يف حقائق القيم واملفاهيم املبدئية واملعنوية، 

القرن  إبّان  تجريبياً  اتّبع سبيالً فكرياً  الذي  الربيطاين ديفيد هيوم  الفيلسوف  أكّدها  الحقيقة  وهذه 

الثامن عرش، إال أّن معظم فالسفة القرن التاسع عرش ومفّكريه مل يكرتثوا بها بعد أن فّندوا العلوم 

الدينية والعقلية وانخرطوا يف فلك العلم التجريبي البحت، إذ إنّهم اعتمدوا عىل نزعتهم الفكرية 

هذه لتحقيق النتائج التي توّصل إليها أسالفهم املنظّرون يف القرنني السابع عرش والثامن عرش يف 

رحاب العلوم العقلية نفسها ولهذا السبب ُوصف القرن التاسع عرش بأنّه قرن نشأة املدارس الفكرية 

الحديثة واإليديولوجيات العلمية مبختلف أمناطها، إال أّن كّل هذه الجهود الفكرية متّخض عنها 

إهمل العقل وتهميش قواعده األصيلة األمر الذي أّدى إىل عقمها وقرص عمرها، فالعلم التجريبي 
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بحّد ذاته أدىن شأناً من يزّودها باملبادئ األساسية التي ال ميكن التغايض عنها مطلقاً يف االستدالل 

العلمي الصائب. لذا، اعترب العقد األخري من هذا القرن بأنّه عهد أُفول اإليديولوجيات العلمية. 

التّيار الثاين: حاول أتباع هذا التيّار إيجاد بديٍل مناسٍب لإليديولوجيات العقلية بعد أن أعرض 

سلفهم عن األصول املتبّناة يف العلوم العقلية، حيث أدركوا عقم العلم التجريبي وعجزه عن تحقيق 

التي  الرومنطيقية  الحركات  رحاب  يف  صورها  بأجىل  الفكرية  الحركة  هذه  تجلّت  وقد  املبتغى؛ 

اجتاحت الساحة الفكرية األملانية يف تلك اآلونة. 

 الدفاع غري العلمي عن اإليديولوجيا  عىل ضوء املفاهيم الرومنطيقية 

ال ريب يف أّن تزعزع األركان العقالنية اإليديولوجية ال نتيجة له سوى زوال استقرار جميع أمناط 

اإليديولوجيا  لكون العلم التجريبي حينم يفقتد هويّته العقلية مييس عاجزاً عن مّد يد العون بجميع  

هذه األمناط؛ ومن هذا املنطلق رشع الرمنطيقيون بحركٍة جديدٍة عىل ضوء الدين وتراث السلف، 

نن الدينية املوروثة التي  حيث تبّنوا الحقائق الكونية التي يعجز العقل عن إدراك كُنهها ومّجدوا السُّ

انتعشت بني أسالفهم يف العهود السابقة، أي إنّهم مل يبتدعوا أيَّ سّنٍة جديدٍة، بل إّن ثرة مساعيهم 

الفكرية متحورت حول إضافة بعض املصطلحات املبتدعة واإليديولوجيات الجديدة. 

رحاب  يف  تجلّت  جديدًة  ذهنيًة  وتصّوراٍت  أفكاراً  كونها  تتعّدى  ال  الرومنطيقيني  إنجازات 

مصلطاٍت صيغت ضمن إطار مصادر لفظية صناعية مثل القومية، وهذه األطروحات الحديثة يف 

األفالطونية  للمثُل  بدائل هّشة  اعترُبت  فقد  وبالتايل  متقنة  أُسس عقلية  تتقّوم عىل  اآلونة مل  تلك 

اتّسمت بطالوٍة  الشعراء واألدباء، لذلك  واآللهة األسطورية؛ فهي مجرّد تصّورات صاغتها أذهان 

وعذوبٍة إثر انضوائها تحت مظلّة الدين واألعراف املوروثة من السلف ومن ثّم مل تذهب إىل أبعد 

من نطاق التنظريات اإليديولوجية البحتة. 

نن املوروثة فال مناص له من الخوض يف  من املؤكّد أّن العقل حينم يتنّصل من الدين والسُّ

نن، فهي تتهّمش  فلٍك آخر بعيٍد غاية البُعد عن جذوره األصيلة، وكذا هي الحال بالنسبة إىل السُّ

البرشية نحوها  يهدي  نرباٌس  الحقيقة  الذي هو يف  العقل  تتخىّل عن  وتبتعد عن محتواها عندما 

كم أنّه املعيار الذي مييّزها عن البدع. إذن، العقل هو الذي يأخذ بيد السالك لبلوغ درجة الشهود 

الباطني، وهو كذلك يشّذب سلوك اإلنسان بصفته حّجًة باطنيًة؛ لذا إن تجاهلناه فسوف نخرس كّل 

يشٍء ومبا يف ذلك الحجج الظاهرة الجلية. من املؤكّد أّن محاولة بلوغ درجة الشهود الباطني من 

أجل معرفة الحقائق، ال تتسّنى إال باالعتمد عىل العقل واتّباع إرشاداته وتوجيهاته، لذا إن أُعرض 
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عنه سوف ال تبقى لدى الذهن البرشي سوى تصّوراٍت وأوهاٍم يف عني عجزه عن إدراك كُنه الحّق 

الصفات  ويسلك يف  الحّق  كُنه  يُدرك  من  هو  الحقيقي  فالسالك  عّز وجّل؛  الله  ذات  والفناء يف 

الربوبية فيعرف معانيها، وهذه الخّصيصة الفريدة امتاز بها أرشف عباد الله تعاىل وأطهرهم، لذلك 

بعثوا كأنبياء ومبرّشين بالخري والفالح لبني آدم قاطبًة. 

نن التي ورثها املجتمع  الحقيقة التي ال ينكرها أحٌد هي أّن الرومنطيقيني مل يتمّكنوا من إحياء السُّ

من السلف، إذ غاية ما فعلوه هو طرح أساليب مشابهة ملا تبّناه أقرانهم يف القرن التاسع عرش حينم 

رّوجوا إليديولوجيات علمية أعادت الحياة للحركات اإليديولوجية التي انبثقت يف القرنني السابع 

عرش والثامن عرش. 

لقد افتقدت اإليديولوجيا  أصولها التي تقّومت عليها إثر زوال العقالنية وتهميش مبادئها، لذلك 

اإليديولوجية  متبّنياتهم  اضمحالل  دون  للحؤول  جهودهم  قصارى  الوضعي  املذهب  أتباع  بذل 

فسّخروا العلم كوسيلٍة تنتشل متبّنياتهم الفكرية من الزوال بينم اتّبع الرومنطيقيون أسلوباً مشابها 

نن، بل تهميش أهّم آثار  نن املوروثة، ولكّن زوال العقالنية تسبّب بضياع هذه السُّ باالعتمد عىل السُّ

العلم. 

ال شّك يف أّن العلم عندما يتجرّد من هويّته العقالنية سوف ال يبقى منه سوى سفسطٍة ال طائل 

منها، حتّى إن تنزّلنا وقلنا إنّه يحتفظ مباهيته العلمية، فهو يف الحقيقة يبقى عقيمً وال قدرة له عىل 

الدفاع عن اإليديولوجيا . 

 خالصة البحث 

خالصة ما ذكر هي أّن اإليديولوجيا  التي تعني الذهنية العملية ليست سوى مصطلٍح حديٍث 

ظهر إىل الوجود يف القرن التاسع عرش، وال يتّضح هذا املعنى االصطالحي إال عىل ضوء العقالنية 

نن املوروثة؛ وبطبيعة الحال  التي تجاهلت التعاليم الدينية التي ظهرت بعد زوال العلوم الدينية والسُّ

حينم تزول هذه العقالنية التي تقوم عىل أصوٍل هّشٍة سوف ال يبقى لإليديولوجيا وجوٌد يُذكر وال 

تُعد مضمراً للنشاط واإلبداع. 


