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۲۷۶۰تعداد کلمات: 

یکی از یافته های اصلی در نظریه های ایدئولوژی  و گفتمان ای��ن
اس��ت ک��ه معن��ای ی��ک  اص��طلح  ن��ه فق��ط ث��ابت نب��وده  بلک��ه
موضوعی برای تغییر اس��ت. گ��اهی، آن ح��تی می توان��د ب��ه ض��د
خودش ب�دل ش�ود. ای�ن ام�ر در م�ورد «ای�دئولوژی»  نی�ز ص�دق

می کند.
  این اصطلح در نقط��ه مقاب��ل

 
اگرچه بعد از قرن نوزدهم معمول

مفهوم علمی و دقیق جهان  در نظر گرفته می شود، اما در ابت��دا
ایدئولوژی ب��رای توص��یف ی��ک عل��م مش��خص  بوج��ود ام��د.  ب��ه
عنوان  «ایده-علم» (ایدئولوژی) تعریف شده بود، یعنی می ش��د
آن  را  بیشتر شبیه  کالبدش��کافی انتق��ادی از ای��ده ها و اس��تنتاج
آن ها از ادراکات حسی م��ا توص��یف نم��ود. و درس�ت مانن��د م��دل

مشابه در کلمات دیگری که به «لوژی»  ختم می شوند (مانند بیولوژی و اکول�وژی)، «ای�دئولوژی»  نی�ز  ی�ک تغیی�ر
معنایی از دانش سیستماتیک  از یک موضوع به خود موضوع،  از تحلیل انتقادی ایده ها به خود ای��ده ها را تجرب��ه

کرده است.

ایدئولوژی به عنوان «علم طبیعی» ایده ها
  در « خاطراتی در مورد مدرسه  اندیش��ه»١  توسط دستو دو تراسی۱۷۹۶واژه اختراعی و جدید ایدئولوژی در سال 

مطرح شد. ان، در مطابقت با «هستی شناسی»، به عنوان یک علم تحلیلی طراحی شده بود که هدفش پیروی از
علم دقیق طبیعی (به طور مشخص فیزیولوژی) برای کالبدشکافی ایده ها به اج��زا ابت��دایی  – از اص��طلح یون��انی
احساس پندارها به مثابه تصویر بصری مشتق شده بود- و به منظور   بررسی پایه ادراکات  بود. با تبعیت از لک،
کوندیلک و کابانیس، اعتقاد بر این بود که احساسات-ادراکات تنها منبع ایده های ما هستند. تراس��ی  هنگ��امی

 دستو دو تراسی



که  به دنبال یک ن��ام مناس��ب ب��رای «تحلی��ل احساس��ات و ای��ده ها» ب��ود،  دو امک��ان دیگ��ر را رد نم��ود. از نظ��ر او
«متافیزیک»  اصطلح مناسبی نبود،  زیرا به مثابه  نقطه مقابل فیزیک  تعریف می شد و ادعای توضیح آنچه را که
نمی توان توضیح داد  یعنی ، «منشا چیزها، و علت اولیه انان» را داشت. ب��ه ط��ور مش��ابهی، «روانشناس��ی» نی��ز،
علم فرضی روح نیز به طرز غیر واقع بینانه ای فرض می کرد که می توان فهمید «روح» چیست.  به عکس، ب��رای
ی  آل��وده نب��ود. آن

ی��
تراسی اصطلح «ایدئولوژی» از این امتیاز برخوردار بود  که  ب��ه هی�چ  ف��رض پیش س�اخته عل

«بسیار معقول است زیرا  هیچ چیز مشکوک یا ناشناخته ای را فرض نمی کند.... معنای آن برای هر کسی روش��ن
   ایده بر اساس معنای اصلی «ای�دوس» در زب�ان یون�انی [تص�ویر]،  «رابط�ه مشخص�ی ب�ا ح�س بین�ایی٢است.»

دارد»،  اما وقتی که  از «چیزهای حسی به چیزهای فکری» تح��ول ی��افت آن معن��ا را از دس��ت داد. بن��ابراین ای��ده
  علم جدید «ایدئولوژی» با اتکا بر اصل حرکت دولب��اخ و٣باید   به مثابه «مترادف واقعی» درک  در نظر گرفته شود.

)، ادعای غلبه بر دوالیسم ماتریالیسم و ایدالیسم راpotentia agendiبر پایه مفهوم ظرفیت عمل اسپینوزا (
نمود. تراسی همچنین از اسپینوزا  مفهوم نفی «اراده ازاد»  را قرض کرد، به عبارتی تعیین فیزیولوژیکی و حسی
ایده ها، احساسات و اعمال به ک��انون تمرک��ز منتق��ل ش�دند. ای��دئولوژی در مق��ابله ب��ا متافیزی��ک و  بن��ا ب��ر ادع��ای

 س��بک عل��وم ط�بیعی را داش��ت، و از نظ��ر عمل��ی مفی��د ب��ود:
 
 ٤موضعش، «مثبت» بود یعنی دقیقا

 «کس��ی ک�ه قبل
٥فیزیولوژیست و در نتیجه پزشک یا شیمی دان نبوده، هرگز نمی تواند ایدئولوژیست شود.»

.  میش��ل٦همه علوم دیگر تابعی از این «علم فوق العاده» جدید، که ادعای ایجاد وح��دت آن ه��ا را داش��ت، بودن��د
فوکو که شیوه تراسی را به عنوان آخرین فلس��فه کلس�یک» درس�ت قب�ل از اس�تانه م�درنیته در نظ��ر می گرف�ت،

، بلکه  تنها علمی بود «که همه دیگ��ران٧عنوان نمود  برای تراسی، آن علم  فقط «در صدر  شجره نامه همه نبود»
 در نتیجه، ایدئولوژی، پایه و اساس دستور زب��ان، منط��ق، آم��وزش و پ��رورش،٨ضمیمه آن محسوب می گشتند»

اخلق، تنظیم خواسته ها، و در نهایت، بزرگترین هنر: «ب��رای اداره ج��امعه ب��ه روش��ی ک��ه بیش��ترین کم��ک را ب��ه
 استنتاج عقلی از معانی و اهداف٩همتایانش و  کمترین ضرر ممکن به آن ها را اعمال می کرد، محسوب می شد».

از عمل به منظور برقراری تعادل تضادهای اجتماعی که سرتاسر جامعه بورژوایی را در می گرفت، طراح��ی گش��ته
بود، در نتیجه  برای غلبه بر مبارزه طبقاتی در یک دموکراس��ی نماین��دگی ع��اری از بن��د خراف��ات،  در درج��ه اول از

١٠سیستم آموزش و پرورش کمک گرفته می شد.

ایدئولوژی دولتی پساژاکوبنی
وظیفه «تنظیم» جامعه به طور اشکاری نشان می دهد که در واقع  ایدئولوژی  یک علم غیرحزب��ی، جهان ش��مول و
بنیادی نبود، بلکه ان قرار بود که  در معنای مدرن ایدئولوژی عمل کند. برای غلبه بر تناقض��ات اجتم��اعی جوام��ع
طبقاتی بدون الغا ساختارهای زیربنایی طراحی شده بود. تراسی درک خود از اقتصاد را بر پایه این نه��اده ب��ود، از
 از تمایز قبلی «ش��ما» و «م��ن» مش��تق می گ��ردد، آنگ��اه  م��الکیت خصوص��ی

 
آنجا که «مال شما» و «مال من» لزوما
 مارکس ضمن نقل این گفته تراسی  که «مردم در کشورهای فقیر در رف��اه١١«نتیجه اجتناب ناپذیر طبیعت ما بود.»

بسر می برند، اما در کشورهای ثروتمند عموم��ا فقی��ر هس��تند.» ، وی را ی��ک «متعص��ب  خونس��رد ب��ورژوا»خط��اب



 ادغام تضادهای اجتماعی می بایست به طور عقلنی و با تأثیر ب��ر ادراک و افک��ار م��ردم ص��ورت پ��ذیرد.١٢می کند.
این هدف عمدتا از طریق  یک سیستم  آموزشی مرکزی کسب می شد. این جهت گیری خاص نسبت به نهاده��ای
 مشخصه تاریخ سیاسی در فرانسه است و به ما کمک می کن��د ت��ا درک کنی��م چ��را التوس��ر

 
یک دولت مرکزی قطعا

بع��دها سیس��تم آموزش��ی را «دس��تگاه ای��دئولوژیک غ��الب» توص��یف نم����ود.ایگلتون می گوی��د،  ای��دئولوژی
 هم��ان گونه ک��ه١٣ایدئولوژیس��ت ها،  خ��ود از «کنش ه��ای م��ادی دس��تگاه ای��دئولوژیک دول��تی جدایی ناپ��ذیر ب��ود»

 تجزی��ه و تحلی��ل١٤گرامشی متذکر شد، آن می بایست «از نظر تاریخی ، در  مطابقت با  فلسفه عمل مانند روبن��ا » 
می شد.

بیائید به این مقطع سیاسی و ایدئولوژیکی نگاهی افکنیم. «ایدئولوژی» در دوره پس��اژاکوبین انقلب فرانس��ه ب��ه
عنوان یک پروژه تحقیقاتی گروهی از دانشمندان، «ایدئولوژیست ها»، ک��ه نق��ش مهم��ی در پایه گ��ذاری انس��تیتو
ملی،  اکول نرمال سوپریور،  و انستیو فرانسه بازی نمودند، به وجود امد. تراسی یک زمیندار بزرگ بود ک��ه تغیی��ر

 ،  مشکوک ب��ه همراه��ی ب��ا ت��وطئه ض��دانقلب گش��ت و۱۷۹۳جبهه داده و از انقلب حمایت می کرد. اما در سال 
 ب��ا س��رنگونی۱۹۷۴توسط ژاکوبین ها زندانی و به اعدام محکوم ش�د. ام�ا، دو روز قب��ل از تاری�خ اع�دام در س�ال 

ژاکوبین ها، توانست از مرگ رهایی یابد. او ک��ار خ��ود در م��ورد ای��دئولوژی را ب��ا مط��العه لک و  «رس��اله ای در ب�اره
 را ریخ��ت.١٥سیستم ها»ی کوندیلک در زندان آغاز کرد و ط�رح پ��روژه خ��ود در م��ورد «مدرس��ه اندیش��ه ی��ا درک»

تراسی  و حلقه یاران او با مخالفت با حکومت «نامعقول»  ترور ژاکوبین، و دف��اع از ی��ک نظ��م «معق��ول» ب��ورژوایی
مقام های برجسته ای را در سیستم آموزشی دیرکتوار فرانسه [انجمن گردانندگان یا دیرکتوار، رژیم��ی ب��ود ک��ه در

 قدرت را  در اختیار داشت. م]  بدس�ت اوردن��د و ب��ه ش�دت ای��دئولوژی «ترمی��دور»ی آن را۱۷۹۵–۱۷۹۹سال های 
تحت تأثیر قرار دادند. [ترمیدور، ماه یازدهم در تق�ویم انقلب فرانس�ه اس�ت. در اینج��ا منظ�ور زم�انی اس�ت ک�ه
روبسپیر به تیغه گیوتین سپرده ش�د و دوره ت��رور «پای��ان ی��افت». در انقلب��ات جه��انی، هنگ��ام ص��حبت از دوران
ترمیدور،  اشاره به دورانی است که خشونت فروکش می نماید و به ای�ده های اص�لی انقلب پش�ت می ش�ود. م ].

 به عنوان یک نهاد دول��تی ایج��اد ش�ده۱۷۹۵تراسی مفهوم ایدئولوژی را وارد  مباحث انستیتوی ملی، که در سال 
بود و روشنفکران برجس��ته جمه��وری ب��رای بازس��ازی سیس��تم آموزش��ی را گ��رد ه��م آورده ب��ود، نم��ود. بن��ابراین
«ایدئولوژی»  ی�ک س��اختار پس��اانقلبی ب�ود. آن «ای�دئولوژی گروه��ی از روش��نفکران متمک��ن در ق�درت  پ�س از

 آن ب�رای١٦ترمیدور بود، که امیدوار بودند از آن برای تبدیل و ایجاد ثبات بع�د از انقلب فرانس�ه اس�تفاده کنن�د»
نهادینه کردن دستاوردهای روشنگری و جمهوریت درست هنگامی که ژاکوبینیس��م سیاس��ی شکس��ت خ��ورد-در
نتیجه یک گذار که می توان آن را با استفاده از اصطلح «انقلب ارام» گرامش�ی توص�یف نم��ود-  طراح�ی ش�ده

. هدف آن حفظ دستاوردهای جمهوری، ضمن «تهی کردن خواسته عوام و برق��راری اص��ل «نماین��دگی» ب��ر١٧بود
علیه «اتوپیای» دمکراسی مستقیم، بود. آن  در دوره کوت��اه دیرکت��وار فرانس��ه از اعتب��ار فلس��فه دول��تی برخ��وردار

  ١٨شد.



مفهوم منفی ایدئولوژی در دوران ناپلئون
اما  در طی حکومت ناپلئون اول، معنای «ایدئولوژی»  دچار یک تغییر اساس��ی ش��د. «انقلب ارام��ی» ک��ه  توس��ط
ایدئولوژیست ها در سیستم های علمی و آموزشی آغاز شده بود، فقط می توانس�ت موق�تی و ناپای��دار تلق��ی ش�ود.
یک دلیل این امر موضع ض��ددینی ش��دید آن ه��ا ب��ود. تراس��ی دی��ن را مانن��د «م��انعی ب��رای منط��ق س��الم و اخلق

 اما  رژیم بناپ��ارت ب��رای ثب��ات١٩عاقلنه»توصیف می کرد، و از این رو  می بایست «ایدئولوژی» جایگزین آن شود.
درونی خود به یک ایدئولوژی پوپولیستی با  یک م��ولفه محک��م دین��ی، و تجدی��د اتح��اد ب��ا کلیس��ای کاتولی��ک  (ک�ه

 تثبیت شد)، نیاز داشت. ۱۸۰۱توسط موافقت نامه سال 
در ابتدا، ناپلئون بناپارت تملق ایدئولوژیست ها را می کشید که ب�ه ن��وبه خ�ود ب�ه او در مرحل��ه «هج��دهم بروم��ر»،

 زمانی آغاز شد ک��ه۱۸۰۰.  اختلف در سال ٢٠ ، کمک کرده بودند۱۷۹۹کودتای  ناپلئون  بر علیه دیرکتوار در نوامبر 
تراسی و دیگر اعضای انستیتو، که نامزد پیوستن ب�ه ش�ورای آم�وزش عم�ومی بودن�د، کوش�ش نمودن�د اج�زای
مذهبی در آموزش عمومی را ن��ابود کنن��د و «ای��دئولوژی» س�کولر خودش��ان را ب��ه عن�وان پ��ایه و اس��اس اجب�اری
«اکوله سنتراله»  ،مدرسه های مرکزی، تثبیت نمایند. این برنامه ها ه��م از ط��رف «راس��ت» ، ک��ه م��دافع بازس��ازی
کالج های رژیم  سابق بود، و هم از جن��اح چ�پ، ک��ه درک نخبه گرای��انه تراس��ی، ک�ه مدرس��ه های مرک��زی را ب��رای
کودکان «طبقات تحصیل کرده» در نظر می گرفت، در حالی که کودکان طبقات مردم��ی فق��ط دارای ح��ق آم��وزش

.  هنگ��امی ک�ه دول��ت بناپارتیس��تی نقط��ه پای��انی ب��ر ای��ن سیاس��ت ها٢١«مختصری» بودند، مورد انتقاد واقع شدند
) ، اص��طلح «ایدئولوژیس��ت» ب��ه اص��طلح۱۸۰۱گذاش��ت و آم��اده موافقت ن��امه ب��ا کلیس��ای کاتولی��ک گش��ت (

تحقیرامیز «ایدئولوگ» تبدیل شد. از آن زمان به بعد، ن��اپلئون «طبق��ه ...س��خنرانان پرگ��و و «ای��دئولوگ ها» را ب��ه
تض��عیف اقت��دار دول��ت ب��ه وس��یله انتزاع��ات عقل گرای��انه و حق-ط���بیعی مته��م نم��ود. ای��دئولوگ ها ن��ه فق��ط
 پنه��انی بودن��د» ک��ه م��ردم را از دی��ن و

 
«خیال پردازان خطرناکی» بودند، بلک��ه «ماتریالیس��ت های پنه��ان و تقریب��ا

توهمات دینی محروم می کردند و تملق توده مردم را با حاکمیتی که قابل اعمال کردن نبود، می کشیدند: همیش��ه
بی اعتماد به قدرت بودند ، حتی وقتی که قدرت در دستشان بود، آن ها همیشه از دادن نیروی ضروری مورد نی��از

٢٢برای مقاومت  در مقابل انقلب خودداری نمودند».

به عبارت دیگر، ناپلئون از «ایدئولوگ ها»  انتقاد می کرد زیرا  «ایدئولوژی»ش��ان ب�ه وع�ده ای�دئولوژی (ب�ه معن�ای
مدرن ان) عمل نکردند، یعنی نتوانستند  به رژیم بناپارت  دستگاه های «اخلق��ی» و «اموزش��ی» م��وثری را ب��رای
سازماندهی تسلیم  «داوطلبانه»  مردم   ارائه کنند. هنگامیکه امپراتوری ناپلئون به خ��اطر شکس��ت های نظ��امی و
مخالفت های داخلی  به طور فزاینده ای بی ثبات می گشت، ایدئولوگ ها به طور بالقوه به نخس��تین س��پر بل ب��رای

 پ�س از شکس�ت فرانس��ه در روس�یه م�دعی۱۸۱۲همه مخالفان واقعی و غیر واقعی بدل گشتند. ناپلئون در سال 
شد، «ما باید تقصیر این امراضی که فرانسه زیبای ما از آن رنج می برد را ب��ر عه�ده ای�دئولوژی نهی�م، متافیزی�ک
سایه واری که ماهرانه به دنبال اولین دلیل  برای پایه گذاری  قانون  مردم است به جای آن که از ق�وانین آش�نا ب�ه

 در نهایت، این مفه�وم ب�ه«س�لحی در دس�ت تلش ه��ای ناامی��دانه امپرات�ور ب�رای٢٣قلب انسان استفاده کند».
 ٢٤ساکت کردن مخالفان و حفظ رژیم فاسدش بدل گشت.»



تحت این حملت شدید، مفهوم ایدئولوژی «به تدریج از یک ماتریالیسم پرسشگر و دیرباور  علم��ی ب��ه مفه��ومی
 وارد زب��ان۱۸۳۰ این اصطلح با این معنای تحقیرامیزش قبل از ٢٥در حوزه ایده های انتزاعی و منفصل بدل شد».

 در «قطعات انگلیس��ی»۱۸۲۸  فرهنگ های لغت  آلمانی شد. هاینریش هاینه حتی در  سال ۱۸۳۸آلمانی و در سال 
خود المانی ها را به «مردمی سوداگر، ایدئولوژیست، متفکران قبل و بعد از رخداد، خیال پردازانی که در آینده و نه

 س��اله در۲۳ صدای این جابجایی معنایی را می توان در تز دکترای م��ارکس ٢٦در حال زندگی می کنند» تشبیه نمود.
  وقتی که او به اپیکور چنین  نسبت می ده��د : «زن�دگی م�ا نی�ازی ب�ه ای�دئولوژی و فرض��یات۱۸۴۰–۱۸۴۱سال های 

، شنید. ٢٧خالی ندارد، بلکه نیازمند زندگی بدون سردگمی است.»
ایگلتون به این نتیجه رسید که مارکس و انگلس کاربرد تحقیرامیز ناپلئون را اقتباس نم��وده و در تلش او ب��رای

  ام��ا ای��ن توض��یح در ت��داومش٢٨«تحقیر عملی «ایدئولوژی، به معنای یک ایده الیسم خارق العاده شریک شدند».
اغراق امی��ز اس��ت ب��ه ط��وری ک��ه جنب��ه جدی��د ای��ن مفه��وم در م��ارکس و انگل��س را از نظ��ر دور می دارد. کت��اب
 «مس��تقل»

 
«ایدئولوژی المانی» بسیار به دور از «ایده الیسم خارق العاده»،  از یک منظر «عمل گرا»، آگاهی ظ��اهرا

از تقسیم اجتماعی کار مادی و فکری را  بازسازی نم��ود. مس��لما، م��ارکس و انگل��س از ح��وزه معن��ایی موج��ود ک��ه
توسط حملت ناپلئون تدارک دیده شده بود، استفاده کردند (و به آن وابسته بودند). اما آن ها نقد خود را از منظر
یک قدرت استبدادی که هر اعتراضی به خود را ب��ه مث��ابه «ای��دئولوژی» رد می ک��رد، فرم��وله ننمودن��د. برعک��س،
قدرت و سلطه دیگر چشم اندازی نامرئی نبودند که کاربرد مفهوم« ایدئولوژی» را  تعیین نمایند؛ بلکه  به موض��وع

صریح و روشنی در انتقاد انها  از ایدئولوژی بدل گشتند.
از این نظر، شباهت  بیشتری بین پروژه عمومی ایدئولوژیست ها و مارکس وجود دارد: ه��ر دو من��افع مش��ترکی در
تجزیه و تحلیل  ایده ها و تجسمات، شرایطی که آن ها شکل گرفتند، و طرز عمل کرد انان داشتند. اما در حالی که
ایدئولوژیست ها ایده ها را به «احساساتی» غیرتاریخی تجزیه می کردند، مارکس به آن ها مانند «مجم��وعه رواب��ط
اجتماعی» که کلید هرمنوتیکی برای کش�ف آنچ��ه ک��ه «ذات انس��ان» در ش��کل ممک��ن مش��خص واقعی ش ارائه

. پس از «غسل تمعید اول» ایدئولوژی توسط ایدئولوژیست ها و سپس توس��ط ن��اپلئون،٢٩می نمود، رجوع می کرد
«غسل تمعید سوم» توسط مارکس و انگلس صورت گرفت که «ایدئولوژی» را به صورت «ثب��ت مف��اهیم اساس��ی

 ٣٠مدرنیته» نوشتند.

۲۰۱۳برگرفته از فصل اول کتاب تئوری های ایدئولوژی، نوشته یان رهمن، سال 



، خاطراتی در مورد مدرسه اندیشه، متافیزیک کانت و نوشته های دیگرDestutt de Tracyدستو دو  تراسی، ١
۷۰–۷۱همانجا، ص ٢
، از این منظر تراسی از کانت به خاطر درنظر گرفتن شهود حسی فقط به عنوان یک۷۲دستو دو تراسی، ص ٣

ویژگی منفعل، چون ماده خام بی حرکتی برای فهم و عقل انتقاد نمود. او از آنجا که او نمی توانست احساس-
)۲۵۴–۲۵۵ادراک را ببیند، ماشین عقل را ابداع کرد (دستو دو تراسی، ص 

۶۵همانجا، ص ٤
۲۹۲همانجا ص ٥
۲۵ ، ۱۸کندی،  ریشه های ایدئولوژی، ص ٦
۳۷–۳۸دستو دو  تراسی، خاطراتی در مورد مدرسه اندیشه، متافیزیک کانت و نوشته های دیگر، ص ٧
۸۵فوکو، نظم اشیا، ص ٨
۳۹دستو دو  تراسی، خاطراتی در مورد مدرسه اندیشه،  متافیزیک کانت و نوشته های دیگر، ص ٩

 گوتس، دستو دو تراسی و مشکل ازادی١٠
۳۶۸کندی، یک فیلسوف در عصر انقلب، دستو دو تراسی و ریشه های «ایدئولوژی»، ص ١١
مارکس، نقد اقتصاد سیاسی١٢
۶۹ایگلتون، مقدمه ای بر ایدگولوژی، ص ١٣
۳۷۶گرامشی، منتخبی از نوشته های زندان، ص ١٤
۳۱کندی، یک فیلسوف در عصر انقلب، دستو دو تراسی و ریشه های «ایدئولوژی»، ص ١٥
۳۵۸همانجا، ص ١٦
برای مثال گرامشی ظهور دولت های ملی در قاره اروپا را مانند «یک انقلب ارام» در مقابل انقلب ژاکوبنی در١٧

فرانسه  تجزیه و تحلیل می کند.
۱۰۹کندی،  ریشه های ایدئولوژی، ص ١٨
۶۴کندی، یک فیلسوف در عصر انقلب، دستو دو تراسی و ریشه های «ایدئولوژی»، ص ١٩
۹۱کندی، یک فیلسوف در عصر انقلب، دستو دو تراسی و ریشه های «ایدئولوژی»، ص ٢٠
۸۹همانجا، ص ٢١
۹۱همانجا ص ٢٢
۲۱۵همانجا، ص  ٢٣
۳۱تامپسون، مطالعاتی در تئوری ایدئولوژی، ص ٢٤
۷۰ایگلتون، مقدمه ای بر ایدئولوژی، ص ٢٥
مایکل روزن، در باره بندگی اختیاری، آگاهی کاذب و تئوری ایدئولوژی٢٦
مارکس و انگلس جلد اول٢٧
۷۸ایگلتون، مقدمه ای بر ایدگولوژی، ص ٢٨
مارکس، تز ششم در باره فوئرباخ، نگاه کنید به مقایسه گرامشی بین مفهوم «احساسات » دستو دو تراسی در٢٩



ایدئولوژی و فلسفه عملی
۹و. ف. هاوگ، عناصر تئوری ایدئواوژی ص ٣٠
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