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 چکیده
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گرا در ایران توان از علوم اجتماعیِ چپاین منظور، پاسخ به پرسش مورد نظر است. یکی اینکه آیا می
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 مقدمه 

هایی  اجتماعی، اندیشه چپ در ایران بیش از آنکه متضمنِ فعالیت از دیدِ جریانِ حاکم بر علوم

ای از تمایالت سیاسی تلقی شده، در حالی که بخشی از آثار مارکسیستی،  نظری باشد، مجموعه

 تر از تولیدات متعارف علوم اجتماعی دانشگاهی بوده است. تأمل به مراتب قابل

کم در  وجهِ نظری مارکسیسم در ایران )دستشود،  تا آنجاکه به علوم اجتماعی مربوط می

ترین  آثار تولیدشده داخل کشور( هرچند در حاشیه نهاد رسمیِ علم رشد یافت اما یکی از مهم

های هایی بود که به بحث از تغییر، توسعه و تحول تاریخیِ جامعه ایران پرداخت. نظریه اندیشه

نگاری اجتماعی نقش  به تاریخ -تاً سیاسیو عمد-نگاریِ سنتی  گرایانه در عبور از تاریخچپ

مهمی داشت. مشخصاً در برابر دانشکده علوم اجتماعی که به دنبال کاهش هواخواهی از اندیشه 

شناختی )غیرپوزیتویستی( و  (، متون مارکسیستی با ناهمسوییِ روش0930چپ بود )اباذری، 

لفت با سلطه نظریِ علوم اجتماعی های متمایز، عالوه بر مقابله با قدرت، به مخاطرح مسئله

بود « نقد اجتماعی»دانشگاهی پرداخت و به عنوان رقیبِ علم اجتماعی دانشگاهی، دلبسته 

( با این همه سهم آن در گسترش اندیشه اجتماعی 00: 0938)اسماعیل نیا، کاظمی، صدیقی،

 کمتر مورد بازشناسی واقع شده است. 

یان مسلط بر علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران، شاید موقعیت مارکسیسم را در قیاس با جر

( از نقش سرکوبگرِ اروپاییان در 5101بتوان تا حدی شبیه موقعیتی دانست که اریک ولف )

آورد. ولف روند انکار موجودیت فرهنگی جوامعِ  مواجهه با جوامعِ غیراروپایی به عمل می

نگاری  ائل اقتصادی، سیاسی، و باالخره تاریخهای مسافران درباره مس را از رهگذر روایت« دیگر»

 دهد.شناختی( طی چند قرن نشان میهای انسان ویژه گزارش اجتماعی این جوامع )به

انگاشتن  توان از نقش محدودکننده علوم اجتماعی پوزیتویستی در نادیده با الهام از ولف می

ن حاکم بر علوم اجتماعی را ای جریا رویکردهای اجتماعیِ رقیب سخن گفت. اگر دغدغه ریشه

محور بدانیم، در آن صورت علوم اجتماعی ناهمگرا در چنین همگرایی در راستای توسعه دولت

اروپا و مردم بدون »تاریخی جای نخواهند داشت. بدین ترتیب با گوشه چشمی به کنایه ولف از 

تاریخ »اجتماعی، متمایز از آیا به راستی هیچ رهیافتِ دیگرِ علومِ »، شاید بتوان پرسید: «تاریخ

 «وجود نداشته است؟« روایتِ حاکم بر دانشگاه
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تاکنون تالشی برای توضیح جایگاهِ این اندیشه در علوم اجتماعی ایران به عمل نیامده است. 

آکادمیک مارکسیستی در حوزه اندیشه -نگاری مطالعات نظری ای تاریخ مسئله این نوشته، گونه

های بنیادینِ مطالعاتی، از طریق تمرکز بر شماری از حوزهخواهد  یاجتماعی ایران است و م

ترسیم این  های نظری مارکسیسم را در حوزه علوم اجتماعی ایران ترسیم کند. برخی جلوه

های پژوهشی در های متفاوت و هم دربردارنده سرنخخطوط کلی هم مستلزم توجه به مسئله

عادی که برای شناخت دامنه نظری اندیشه اجتماعی اندازهای گوناگون است. از جمله اب چشم

های مشغولی دلها و توان به ضرورت بازشناسیِ حیطهمارکسیستی باید مورد توجه قرار گیرد می

های گیریها، مفروضات و جهتیابی خاستگاه ریشهاصلیِ مارکسیسم آکادمیک در ایران؛ 

های گوناگون مورداستفاده، فهمِ پارادایم هایها و نوعِ دادهتئوریک آن، وارسیِ ماهیتِ روش

ها در توضیح  تمایزاتِ دیدگاه مارکسیستی در مطالعات ایرانی، شناساییِ تأثیر این مفروضات بر

های غیردانشگاهی ایران در مقایسه با سهم نظری مارکسیست ساختنِ روشن ،جامعه ایران

موضوعات مطالعاتی در وتِ های نسبتا همسو در درون دانشگاه؛ بازشناسیِ تفاگرایش

و نیز تشابه و تفاوت در آثار مارکسیسم  رویکردهای مارکسیستی درون و بیرون دانشگاه؛

 ها،ذکرند. این دامنه وسیع تحقیقی به دلیل گوناگونی مسئله قابلآکادمیک درون و بیرون کشور؛ 

توافق درباره  بر این، عدم . مزیدهایی چندگانه استتنوعِ آثار و تعدد صاحبنظران، نیازمند بررسی

ساختن  انگیز سازد. به عبارتی روشنتواند مصادیق این مطالعات را بحثچیستیِ مارکسیسم، می

-های مطالعاتی در دایره مارکسیسم آکادمیک قرار میاینکه کدام نویسنده، کدام آثار و کدام حیطه

ر این است که تا چه اندازه گیرد، محل مجادله است. بر این اساس بحث حاضر صرفاً محدود ب

گرا سخن گفت و نیز مطالعات اجتماعیِ توان از علوم اجتماعیِ آکادمیک با رویکرد چپمی

ها تمرکز داشته است. بازشناسی  مارکسیستی در ایران، چه مسیری را طی کرده و بر کدام مسئله

کلیاتی  ران و روشنگرِ ترسیم ابعاد مختلف مارکسیسم آکادمیک در ای این مسیر، گامی مهم برای

 های مطالعاتی و قلمروهای نظری هر کدام است.از شاخه

برای پاسخ به دو سئوال یادشده و ترسیم مسیر کلی مطالعات مارکسیستی از رویکرد تاریخی 

های پایانی قاجاریه تا دوره پس از انقالب  شود. قلمرو زمانی این بررسی از دههاستفاده می

آغازین، میانی  های نظری مارکسیستی به سه دوره زمانی با توجه به فعالیت است. این بازه 0921

و متأخر تقسیم شد. دوره اول از انقالب مشروطیت تا فروپاشی پهلوی اول، دوره دوم از تشکیل 
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شود. هر دوره از  و دوره سوم شامل مقطع پس از انقالب می 0921حزب توده تا انقالب 

مایه آثار ها و دالیل برآمدنِ موضوعات، رابطه دروننوع متون، زمینه های نظری،نظر گرایش نقطه

هر دوره با رخدادها و رویدادهای تاریخی مربوطه موردتوجه خواهد بود. بدین ترتیب فهرستی 

های  های نظری مارکسیستی با توجه به شاخص از موضوعات و آثار مختلف مرتبط با فعالیت

فراخوان »، و «رویکرد نقد»، «موقعیت»چون وابستگی نظریه به هورکهایمریِ نظریه انتقادی هم

شود. در  بندی می دسته« قلمروهای نظری»عنوان  هایی هفتگانه به ، برگزیده و در قالب حوزه«تغییر

هایی موضوعی است که در آنها بتوان رابطه و  این بررسی، منظور از قلمروهای نظری، محدوده

گرایانه برقرار کرد. این شباهت یا  وجود در یک منبع با نگرش چپپیوندی میان عناصر تحلیلیِ م

اندازی  ای باشد که مجموعه منابع هر قلمرو را به مثابه چشم های نظری باید به گونههمسویی

های هر قلمرو، صرفاً به دلیل ماهیتِ مارکسیستی بازتاب دهد. بنابراین، اهمیت و اعتبار نوشته

د/موضوع و یا نوعِ منطق مارکسیستی است که منبع مورد نظر را در موضعِ نظری در قبال رخدا

سازد. الزم به یادآوری است که مقاله حاضر، دعوی می« ارزش استناد»قلمرو مربوطه واجد 

هایی از آنها گرا را ندارد بلکه فقط به نمونهترسیم تمام قلمروهای مطالعاتی علوم اجتماعی چپ

های متمرکز بر  ک دامنه متنوعی از موضوعات را همچون بررسیپردازد. مارکسیسم آکادمی می

شناسی و ... شامل  هنری، زیبایی-های اجتماعی، نقد ادبی دولت، فقرای شهری، قومیت، جنبش

اندازی متفاوت در علوم سازی چشمشود اما از آنجاکه بررسی حاضر فقط درصدد برجستهمی

انداز، به موضوعات پربسامد یا متمایز این چشم  اجتماعی ایران بود، لذا برای ترسیم وجوهِ

انداز مارکسیستی را تری از عالیق پژوهشی چشم قلمروهایی پرداخته شد که بخش مهم

گیرد. و سرانجام، بررسی حاضر به تحلیل هر متن یا توضیح جایگاه آن در هر حیطه  دربرمی

هایی را برای ارائه تصویری  و، داللتهای آثار همس پردازد بلکه با ایجاد پیوند میان ویژگینمی

 دهد.انداز مارکسیستی علوم اجتماعی به دست می کالن از چشم

 پوزیتویسم و مارکسیسم در علوم اجتماعی ایران

دو منطق کالن در اندیشه اجتماعی تصویر کلی علوم اجتماعی در ایران از طریق ارجاع به 

علوم اجتماعی »در برابر « ماعی مارکسیستیعلوم اجت»در این بررسی عبارت فهم است.  قابل

ورزیِ  ها و ماهیتِ متمایزِ دو ساحت از اندیشه به کار گرفته شده است تا ویژگی« پوزیتویستی
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پرده « نظریه انتقادی»با « نظریه سنتی»هورکهایمر با رو در رو قراردادن  اجتماعی مشخص شود.

شود که  توصیف نظریه سنتی یادآور می. او در دارداز دو مسیر در علوم اجتماعی بر می

کوشند با تکیه بر  اجتماعی، علوم طبیعی را سرمشق خود قرار داده و می-های انسانی دانش

شمولی و نیز روش  های درونی، جهان اصولی چون سازگاری منطقی و فقدان تناقض در گزاره

هایی را ناشی از  ویژگی استقرایی و تجربه، انبوه عظیمی از جزئیات را فراهم کنند. وی چنین

بر فعالیت علمی در نظام تقسیم کار در »داند و معتقد است نظریه سنتی شرایط معین تاریخی می

(. به عبارتی او 508: 0982مبتنی است )هورکهایمر، « مرحله معینی از رشد و تحول این نظام

وضعیت »که نظریه شود و معتقد است  میان نظریه سنتی و مناسبات بورژوایی نسبت قائل می

های خاصی از جامعه  بلکه ناشی از شیوه تولیدی است که در شکل  ابدی یا طبیعیِ امور نیست،

نامد، داعیه صدق در همه  (. با این همه، آنچه را او نظریه سنتی می503)همان: « شود دنبال می

اعتباری ترافرازنده ها دارد؛ یعنی آن نوع از معرفت که نتیجه شیوه تولید است  ها و مکان زمان

مفهوم نظریه به »معرفت است. در نظریه سنتی   یابد، چنانکه گویی نسخه اصلی و جوهریِ می

شود که گویی ریشه در ماهیت درونیِ نفسِ معرفت دارد، یا به شیوه  سازی می ای مطلق گونه

یک تبدیل ئولوژ واره و اید ای شیءشود و بنابراین به مقوله غیرتاریخیِ دیگری توجیه می

وانمود « امر طبیعی»مثابه  به« موقعیت»(. در واقع معرفتِ وابسته به 508)همان: « شود( می

کند و از  گیری می های نظریه سنتی خرده فرض شود. از سوی دیگر نظریه انتقادی، بر پیش می

ای خود نسبت به قواعد رفتار و کردار که جامعه به اعض»داند و  آنجاکه نظم موجود را ابدی نمی

(، منتقد دستگاه نظریِ متکی بر این نظم 522)همان: « اعتماد است سره بی کند یک عرضه می

است، « اوضاع و احوال واقعی»انداز نظریه سنتی، نقطه شروع علم همان  اجتماعی است. در چشم

و « تستایش واقعی»داند و به نقد  نمی  «امر طبیعی»که نظریه انتقادی چنین اوضاعی را  در حالی

پردازد. بنابراین دعویِ نظریه سنتی در خصوص  می« کاری اجتماعی مالزم با آن سازش»

هایی تاریخی که برآیند اقتصاد سیاسی است،  بودن معرفت را، آن هم در موقعیت ماهوی

اهداف و مقاصدی که علم در خدمت آن است، همگی از نظر علم »پذیرد و معتقد است  نمی

 (.521)همان: « شود محسوب مینسبت به خودش بیرونی 

امر »البته مسیر تحوالت بعدیِ نظریه انتقادی هورکهایمری به همان میزان که از رویکرد 

و تفکر مهندسی اجتماعی فاصله گرفت، از اقتصاد سیاسی و رادیکالیسم « اجتماعی به مثابه شیء
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ما فراخوان برای انقالب را کنار دفاع کردند ا« نقد»پردازان انتقادی از انقالبی نیز دور شد. نظریه

نظریه انتقادی صرفاً برای توصیف و برجسته-نهادند. در بررسی حاضر، دوگانه نظریه سنتی

کار گرفته شده است. اما الزم به یادآوری  سازیِ تمایزاتِ دو رویکرد در علوم اجتماعی ایران به

شود اما نقطه بندی می دسته« نظریه سنتی»است که هرچند جریان حاکم علوم اجتماعی، ذیل 

توان مطالعات انتقادی در ایران دانست بلکه عمدتاً مطالعات مارکسیستی است  مقابل آن را نمی

اندازِ مقابل علوم اجتماعیِ دانشگاهی را شکل داده است. در بحث  ای، چشمکه به طور گسترده

)که در دوران متأخر تا حدی انداز مارکسیستی اعم از مطالعات نظریه انتقادی است  حاضر، چشم

-به علوم اجتماعی ایران وارد شد(. در فضای دانشگاهی معموالً ترجیح بر این است که دیدگاه

« رویکرد انتقادی»که اصطالح  بندی شوند. در حالی دسته« نظریات انتقادی»های مارکسیستی ذیل 

گرا وافی به مقصود  چپبه عالوه مباحث و پیروانِ ایرانی آن، برای توصیف علوم اجتماعی 

های انتقادی، تمایل به خوانشی فرهنگی از  نیست. مضمون مشترک در مسیر گسترش دیدگاه

مسائل اجتماعی بوده است اما منظور از رویکرد مارکسیستی در علوم اجتماعی ایران آن نوع 

از این  های قدرت است و هاست که هدف آنها نقد اجتماعی، نقد ساختار اجتماع و نظام بررسی

و « نقد اجتماعی»کنند. به عبارت دیگر  رهگذر، پشتیانی نظری تغیییرات بلنددامنه را پیگیری می

بخشِ دو هدف اساسی این رویکرد است. نقد اقتصاد سیاسی مارکس، الهام« تغییر اجتماعی»

های هورکهایمر در طرح نظریه انتقادی بود. مارکس روابط بین زیر ساخت اقتصادی را با روبنا

های طبقاتی از نقش طبقه حاکم در استفاده  ئولوژیکی مورد بحث قرار داد و با اشاره به ستیزه اید

از قدرت برای استمرار سلطه )حفظ روابط طبقاتی و از جمله باورهای فرهنگی موجود( سخن 

ی انداز علوم اجتماعی مارکسیستی، نقش علم و آموزش نیز با تکیه بر چنین منطق گفت. در چشم

 شود.مورد توجه واقع می

های پویایی  دادن به ایده علم فارغ از زمان و مکان، جنبه در نظریه سنتی، عالوه بر اصالت

ها به نوبه خود شود. این ویژگی نیز نادیده انگاشته می« کلیت»مثابه  اجتماعی و درک از جامعه به

دادن اوضاع موجود  اقعی جلوهسازد. و ئولوژیک برخوردار می نظریه سنتی را از کارکردی اید

ئولوژیک علوم اجتماعی پوزیتویستی که نتیجه آن  های مهم اید عنوان یکی از نقش اجتماعی، به

است، بعدها از سوی اندیشمندان مختلفی پیگیری شد. لویی آلتوسر « کاری اجتماعی سازش»

رتری ارائه کرد. او از کارانه این رویکردها در نهادهای آموزشی، نقد درخودرباره نقش محافظه
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« بازتولید شرایط تولید»ئولوژیک دانشگاه و مدرسه، ادبیات، هنرها، مطبوعات و ... در  نقش اید

(. در بررسی حاضر، رویکرد آلتوسری نیز عالوه بر 958: 0932سخن گفت )آلتوسر، 

توان بر رسید  های دوگانه هورکهایمر حائز اهمیت است. با تکیه بر فهم آلتوسری میسازی مفهوم

که علوم اجتماعی دانشگاهی چگونه ابزاری در خدمت بوروکراسی بود. یعنی هم با 

های  کننده و سرکوبگری هماهنگی داشت و هم از طریقِ گردآوری داده های کنترل برگ سازو

مدار، عالوه بر ایجاد هژمونی اجتماعی دولت-های اقتصادی متنوع و پشتیبانی علمی از برنامه

 کرد.  بودن ساختارهای موجود دفاع می ها، از واقعی ین برنامهبرای ا

بخشیدن به رویکرد بحث  نکته حائز اهمیت در مالحظاتِ هورکهایمر و آلتوسر برای وضوح

شناسی علوم  های خطا در معرفت دهنده بررسیِ بنیان  حاضر این است که منطقِ هورکهایمر جهت

آلتوسر، چارچوبی برای فهمِ نقش عملیاتی و  اجتماعی دانشگاهی است و آموزه آپارتوس

توان علت  ای میسازد. با چنین آموزه گر این علوم در دفاع از ایدئولوژی حاکم فراهم میتوجیه

انداز رقیب را در دانشگاه  های مربوط به چشمها برای حضور اندیشه غایی ایجاد انواع محدودیت

« غیربومی»یا « غیرعلمی»انداز خودی و  چشم دادنِ جلوه« حقیقی»دریافت. به عبارت دیگر 

، با تکیه بر رِپرتواری علمی در عرصه علوم اجتماعی دانشگاهی ایران «دیگر»انداز  خواندن چشم

های استخدامی، ممانعت از چاپ کتاب یا مقاله و اخراج  شود و در آن از محدودیت عملی می

شود که خصلت مناسک دانشگاهی  بسته میهای متناظر، طوری به کار  رقیب گرفته تا سایر روش

 شود. یافته و هر گونه تخطی از آن غیرجایز می

 دو سطح از فعالیت نظری مارکسیستی در ایران

مارکسیسم دست کم در دو مسیر، نقشی نظری در ایران ایفا کرده و از این رهگذر بر علوم 

ومی و تحلیلِ مبناهای نظریِ بندیِ مفهاجتماعی کشور تأثیر داشته است: یکی از طریقِ صورت

 کنشگری چپ در ایران و دیگری با تولید متون نظری جدی درباره مسائل جامعه ایران. 

ی برای اندیشیدنِ بسیاری از در شرایط فروبستگی دانشگاه، مارکسیسم مبدل به الگوی

شگاه و در های سیاسی و روشنفکران در ایران شد که عالوه بر کنشگری، باید بیرون از دان گروه

نظریِ تغییر،  نقد اجتماعی و صورت بندیِ  پرداختند.شرایطی غیرآکادمیک به تولید نظری می

گرایانه بود. آمیختگیِ، بخشی از تاریخ چپ با جریانِ روشنفکری نیز  زمینه مستمر مباحث چپ
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نشدنی مربوط به جامعه، سیاست و فرهنگ مبدل ساخت.  های فراموشآن را به عرصه جدال

عنوان قهرمان  زاده در نقد مدافعین رضاشاه و نقادی تلقی آنها از رضاشاه بههای سلطانحثب

گونه مباحث حتی زمانی که به زبانِ اصطالحاً  بورژوازی ایرانی از جمله این مضامین است. این

هستند، باز هم  شده مارکسیستی های سادهدانشگاهی بیان نشده و فقط نمایانگرِ مشتی گزاره

اند. وانگهی، مضامینِ نهفته در ها و ادراکِ مارکسیستی درباره جامعه ایراندهنده دیدگاه ایشنم

بندی نظری دارند. اما گروه دوم عبارت از آثار و  ها قابلیت صورتاینگونه مواضع و کنش

اند. تولیداتِ آکادمیک هستند که در درون یا بیرون دانشگاه با رویکرد مارکسیستی نوشته شده

 اند.ین نوع آثار در دوره متأخر از تاریخ علوم اجتماعی ایران افزایش یافتها

هر دو گروه یادشده، مسیری مستقل از جریان حاکم بر علوم اجتماعی ایران را طی کرده 

ای از علوم اجتماعی های آن در قبال جامعه ایرانی، گونهو پاسخ است که به دلیل ماهیت پرسش

ان شکل داد. به عبارتی، مارکسیسم در ایران پس از چند دهه کشمکش مارکسیستی را در ایر

-ورزی اجتماعی را فراهم ساخت که با وجود پراکندگی حوزهای از اندیشهعملی، شیوه-نظری

رفته  هم های نابسنده و در مواردی متناقض، رویهایی گاه مقلدانه، پاسخهای مطالعاتی، پرسش

 گرایانه ایجاد کند. زی چپورتوانست الگوهایی از اندیشه

 مارکسیسم و دانشگاه ایرانی

تنها هیچگاه قادر نشد به ساخت مستقر سیاست پا گذارد بلکه از حضور در  اندیشه چپ نه

چپ موضوعاتی  های فکری، دلمشغولیدانشگاه نیز منع شد. از دیدگاهِ جریان غالب بر دانشگاه

ها با ها و وبریدورکیمی ر مورد تأثیر ناهمسویی( د5151باتومور )آمد. غیرعلمی به شمار می

 نویسد: های شغلی میدر محیط های مارکسیستینگرش

شناسی دورکیمی )مانند  رابطه میان آنها از جنبه دیگری شدیداً نابرابر بوده است. جامعه»

ای در علوم اجتماعی آکادمیک برای خودش دست وپا وبری( به زودی موقعیت امن و برجسته

اش، برای مدت طوالنی یا یکسره از که مارکسیسم، به خاطر خصلت انقالبی د؛ درحالیکر

 « ها طرد شده بود یا به جایگاه بسیار محدودی در آنجا راه داشتدانشگاه

بر حال و هوای روشنفکری »شناسی ایران نیز وجود داشت  دوگانه فوق که در حوزه جامعه

شناسی بودند  های مسلط جامعهنتی و دورکیمی پارادایممارکسیسم حاکم بود ولی، پوزیتویسم ک
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های علوم اجتماعی های مربوط به مارکسیسم در اکثر رشته(. محدودیت028: 5109ریزی، )بیات

چه ترجمه و چه تألیف، الگوبرداری از « اصول اقتصاد»های درسی در کتاب»وجود داشت. 

-پذیر نبود. محدودیت در تنوع دیدگاهرف امکاناقتصاد ساموئلسون بود ... عدول از دیدگاه متعا

های متدولوژیک به میزانی نتیجه سانسور دولتی و اختناق سیاسی بود. محققان و مدرسانی که 

التدریس بودند و هر گونه انتقاد از اقتصادشناسی متعارف، یا از  گرایش به چپ داشتند، ممنوع

 (.02: 0912بهداد، « )آمدگرایی به شمار میداری، چپنظام سرمایه

داد. ها نشان نمیهای حاکم بر فضای دانشگاه روی خوشی به مارکسیستقوانین و رویه

یک فیلسوف »های درس دشوار بود و معموالً از او با عنوان بردن از مارکس در کالس نام

های علوم (. در گروه28: 0932پور، شد )حسنیاد می« دانشمند بزرگ آلمانی»یا « معروف

بی« قشربندی اجتماعی»کارگرفتنِ عبارتِ  به« طبقات اجتماعی»جتماعی به جای اصطالحِ ا

عنوان یکی از استادان مارکسیست حوزه علوم اجتماعی  پور نیز بهدردسرتر بود. امیرحسین آریان

-های دانشگاهی علوم اجتماعی تدریس کند(، از معادلتوانست در گروه)که از قضا هیچگاه نمی

 به سوداگری»عنوان نمونه وی از  کرد که حساسیت ایجاد نکند. بهرای واژگان استفاده میهایی ب

 به خواص فئودالیسم، جای به داریزمین جای سوسیالیسم، به گراییجامعه داری،سرمایه جای

 جای به کشی بهره و دیالکتیک جای به پویا منطق محکوم، جای طبقۀ به عوام حاکم، طبقۀ جای

مثابه راهبردی برای عبور از سد سانسور تا  (. این مالحظات به83کرد )همان: استفاده می« استثمار

رفت و به کار می« طبقه»به جای « گروه»برای مثال: »حدی در ترجمه متون نیز بازتاب داشت. 

به « گیریبهره»، «سوسیالیسم» به جای« ایاقتصاد برنامه»، «داریسرمایه»به جای « نظام بازار»

به « مدیر یا کارفرما»، «کارگران»به جایِ « بگیران یا کارکنانحقوق»، «کشی یا استثماربهره»ای ج

 (.03: 0912)بهداد، « هایی از این دستو نمونه« دارسرمایه»جای 

ها عالوه بر محتوای مباحث، در ضوابط استخدامی نهادهای رسمی علوم گونه کنترل این

اکبر یافتند. علیشد و استادان متمایل به چپ کمتر اجازه فعالیت میاجتماعی نیز به کار بسته می

ای دانشگاه اشاره ( به تحت فشار بودن خود برای اخراج استادان توده025: 0933سیاسی )

: 0932کند. ارتباط باقر پرهام با امیر پرویز پویان عامل اخراج او از دانشگاه )پرهام،  می

شدن مترجم  )آفانسیف( به زندانی« داریاد سیاسی سرمایهاقتص»( و ترجمه کتاب 595و590

 منجر شد )بهداد، همانجا(. 0922)ناصر زرافشان( در سال 
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 معنا و ابعاد مارکسیسم آکادمیک در ایران

به طور متعارف رویکرد آکادمیک عمدتاً ناظر بر نحوه سازماندهی دانش است. سازماندهی 

های  اند داشته باشد. در معنای اول بر جنبهتو موضوعات و مصالح دانش دو معنا می

منطق »شود و معنای دوم ناظر بر دهنده نوشتار توجه می شناسانه و رعایت قواعدِ نظم ریخت

هاست. در معنای دوم، آکادمیک بودن ناظر بر و پرهیختن از تناقض درونی در بحث 0«درونمان

با « نتایج»یل یا علل، و باالخره نسبتِ یابی و تحلیل دال نحوه شناسایی مسئله، چگونگیِ ریشه

دهنده شکل  های تحقیق است. با وجود اهمیت توجه به معنای نخستین از الگوی سامانمسئله

هاست. اکنون باید روشن ساخت که نوشتار، استوانه اصلی رویکرد آکادمیک، منطق درونی بحث

مطالعات اجتماعی جامعه  با توجه به دو مالحظه یادشده، مارکسیسم آکادمیک در چارچوب

-جزنی و نوشته ساله بیژن ( با اشاره به تاریخ سی5102یابد؟ آبراهامیان )ایرانی چه مصادیقی می

های اما کتاب»مند بودند شود که آنها نیز به تاریخ مدرن عالقههای مصطفی شعاعیان یادآور می

ها و اظهارات ابع دست دوم، گفتهتر بر منابع اولیه و بیشتر بر منمرجع و کلیدی آنها ... کم

های ها و مجادلههای شخصی تکیه داشتند. این آثار بیشتر بر اساس بحثمرجع و برداشت بی

نظم صوری »بودن به  اگر آکادمیک«. مفصل، و کمتر بر اساس اطالعات تاریخی نوشته شده بودند

شوند.  دایره شمولِ آن حذف میتقلیل یابد، تبعاً برخی از متون مارکسیستی ایرانی از « نوشتار

عالوه بر دو سطح یادشده از معانیِ رویکرد آکادمیک، نکته مهم دیگر مربوط به دفاع از یک 

« امر غیرآکادمیک»عنوانِ  ها بهو طرد سایر دیدگاه« مارکسیسم آکادمیک»عنوان مصداقِ  به« نظر»

جامعه  تحلیل منظورم گویم،می سخن آکادمیک مارکسیسم از وقتی»نویسد: است. آبراهامیان می

 فرهنگ، گرفتن بدون نادیده عینی شرایط اهمیت بر تأکید طبقه، اهمیت بر تأکید آن، تاریخ ویژه به

 بر اهمیت تأکید و طرف یک از عمومی حوزه در اجتماعی هایشبکه ارتباط براهمیت تأکید

اهمیت کم آخرین )و نه امسرانج و دیگر طرف از بزرگتر جامعه در اقتصادی-اجتماعی هاینیرو

 حقوق از انسان آن در است که« عصر روشنگری» اصول پذیرش براهمیت تأکید ترین( نکته،

 تاریخی رشد مراحل پذیرش آکادمیک، مارکسیسم .است برخوردار برابری و آزادی ناپذیر تفکیک

در چنین تعریفی )همان(. « داندنمی الزامی را «تاریخی ناپذیر اجتناب سیر»به  باور مارکس و
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بخشِ ساختار اقتصادی، تکیه بر   در کنار نقش تعین« فرهنگ»آبراهامیان با تأکید بر اهمیت 

خواهانه، و نهایتاً رو در رو قراردادن  های عدالت عالوه بر ارزش« های لیبرالی روشنگری ارزش»

ترجیحات »به  را« آکادمیک»، معنای رویکردِ «مارکسیسم ارتدوکس»در برابر « مارکسیسم نو»

گرایانه  چیدمانِ شکل»بودن بیش از  که ذکر شد معنایِ آکادمیک دهد. اما چنان تقلیل می« نظری

و پیشبردِ موضوع « نظرورزی منسجم»ناظر بر « اندازهای نظری مرجح چشم»، یا تکیه بر «ها داده

رش است؛ چنین چارچوبی ممکن است موردپذی« چارچوبِ نظریِ معین»بحث با تکیه بر 

نباشد اما قطعاً باید بنا به منطق درونی، یک کار نظری تام و تمام به شمار آید. بنابراین « دیگری»

نیست بلکه به معنای « تر درست»یا « برتر»مارکسیسم آکادمیک به معنای مارکسیسم 

گونه مالحظات، بر پایه این برخورداربودن از منطق درونی برای سازماندهی بحث است.

آکادمیک در ایران ناظر بر آثاری است که در واکافتنِ موضوع، عالوه بر مارکسیسم 

اندازِ هر نوع مارکسیسم(، میانِ روابط درونی عناصر تحلیلیِ آن  بودن )در چشم مارکسیستی

های مطالعات مارکسیستی را مواردی  ( ویژگی0310همخوانی وجود داشته باشد. کارل کرش )

های اجتماعی )که روش مارکسی است(، توجه به یدههمچون شناخت مشخصات تاریخی پد

ها )و نه مفاهیم کلی زندگی اجتماعی(، تغییر انقالبی )در تقابل با عینیت و اشکال عینی پدیده

گرایانه( و سرانجام اصل عمل انقالبی )دخالت عقلی آگاهانه در روند تاریخی( های تکاملنظریه

اندازِ مارکسیستی با تکیه بر وجوه تاریخی،  چشمداند. در بحث حاضر آثاری که در یک  می

گری در روند تاریخی  اجتماعی، طبقه، عینیت، و تمایل به مداخله-های اقتصادیشالوده

های پایان و مناقشه های بیمجادله»های اجتماعی و نه )پراکسیس( به تحلیل و توضیح پدیده

شوند. به همین نسبت نیز  تعریف می اند، در زمره مارکسیسم آکادمیکپرداخته« حزبی-سیاسی

گرا آن بخش از مطالعات مارکسیستی مربوط به ایران است که در مقایسه با  علوم اجتماعی چپ

پرده برداشته و « ها تعارض»از « انسجام»جریان حاکم علوم اجتماعی دانشگاهی، به جای تأکید بر 

اعی نقطه مقابل جریان حاکم گونه از علوم اجتم به نقد اجتماعی دست یازیده است. این

 دانشگاهی بوده است.

عالوه بر مالحظات پیشین، برای فهم مارکسیسم آکادمیک باید به شرایط ایران در انجام 

دانشگاهی توجه داشت. -مطالعات مارکسیستیِ آکادمیک در مقایسه با علوم اجتماعی رسمی
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ر نداشته است بلکه بخشی از آن در حضو« دانشگاه»مارکسیسم آکادمیک در ایران لزوماً در درون 

بوده است. مؤلفان آثار مارکسیستی در ایران ممکن « دانشگاه»برگیرنده مباحثی نظری در بیرون از 

است بدون دارابودنِ مراتب علمی دانشگاهی، موضوعاتی را با استاندارد آکادمیک مورد بحث قرار 

موقعیت دانشگاهی نیست بلکه وابسته به دهند. دارابودن منطق نظری تابعی از مدرک، مکان یا 

شیوه طرح مسئله، ترسیم حد و مرزهای موضوع و تواناییِ تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و قضاوت در 

نیست بلکه « دانشگاه ایرانی»تولیدات مارکسیسم آکادمیک ایرانی الزاماً « محل»پیشبردِ بحث است. 

ثالً در اروپا یا آمریکا باشد. چنین مارکسیسمی ممکن است در دانشگاهی غیر از دانشگاه ایرانی، م

لزوماً محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نخواهد بود بلکه مهم فقط موضوع آن یعنی جامعه ایران 

است، حال چه درون دانشگاه چه بیرون از آن؛ و نیز چه درون دانشگاه ایرانی چه در دانشگاه 

های جامعه ایران با رویکرد مارکسیستی صرفاً مسئلهغیرایرانی. موضوع و حیطه چنین مطالعاتی 

تواند از سوی محققانِ غیرایرانی نیز ارائه شده باشد )آثار مارکسیستیِ مربوط به است. بنابراین می

ایران از سوی غیرایرانیان(. و سرانجام اینکه طرح مباحث در مارکسیسم آکادمیک ایرانی فقط 

ورزان غیرمارکسیست نیز به تحلیل جامعه ایران از دیدگاه اندیشهها ندارد. «مارکسیست»انحصار به 

ویژه ماتریالیزم تاریخی، نقش یک الگو برای  اند. به عبارتی، گاه مارکسیسم و بهمارکسیستی پرداخته

 تحلیل واقعیت اجتماعی را ایفا کرده است.

 های نظری مطالعات مارکسیستی ایران گیری جهت

مند را تولید کرده است. برای فهم بسترهای عینی ر ایران، مطالعاتی زمینهاندازِ مارکسیستی دچشم

توان بخشی از این مطالعات ها میگیریِ مضامین و نوعِ تمرکز موضوعی در بررسیمؤثر بر شکل

بندیِ مفهومی و تحلیلِ مبناهای نظریِ کنشگری چپ در ایران است با را که معطوف به صورت

ریخ جنبش چپ و رخدادهای متناظر با آن مورد توجه قرار داد و مطالعات گانه تابندی سهدوره

 های یاد شده دانستتر در مواجهه با زمینههای نظریآکادمیک را نیز جلوه

 گیری مارکسیسم در ایراندوره شکل

فروپاشی این دوره به مطالعاتی درباره نقش سوسیال دموکراسی در انقالب مشروطه دامن زد. 

با رخدادهای مختلفی همچون تشکیل حزب کمونیست ایران، استقرار  0533کودتای  قاجاریه،

اندازِ زاده بود. در چشمهای آواتیس سلطانجمهوری شورایی گیالن و باالخره طرح دیدگاه
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ویژه تشکیک درباره  ای درباره مسائلِ مختلف دوره رضاشاه بههای پر دامنهمارکسیستی، بحث

مان بورژوازی ملی و جدیتش در سرکوب بزرگ مالکی صورت گرفته عنوان قهر نقش او به

هایی است که بر مهمِ دیگر در آثار مارکسیستی این دوره پهلوی مربوط به نوشته است. جنبه

ملت رضا شاهی تاکید داشته و یا در پرتو تحلیلِ -غیاب دموکراسی در فرایند استقرار دولت

به نقادیِ ادعاهای حکومت پهلوی و ارزیابی منطقِ های تولید، مارکسیستی از تحول شیوه

 اند. تجددگرایی رضا شاهی پرداخته

های نظری آنان در نشریه دنیا شکل گرفت. نفر و فعالیت 29در اواسط این دوره، گروه 

هایی نظری را علمی )علم به معنای علوم تجربی( بحث-مقاالتِ نشریه دنیا با رویکردی فلسفی

اندازی داد و با معرفی چشممانده آن دوران ارائه می الیستی در محیط عقببا چارچوب ماتری

دیگرگونه در برابر افکار سنتی ایرانیان، مبناهایی از خرد مدرن ایرانی و متمایز از خرد 

کرد. بدین ترتیب، منابع مارکسیستی این دوره عمدتاً تجددگرایِ دورانِ رضاشاهی را طرح می

تجدد صوری رضاشاهی را مورد توجه قرار دادند. تجددی که با تکیه بر های ها و بحرانچالش

ای ارتش و کوشش برای نوسازی نظامی آغاز شد و با سرکوب اقوام ادامه یافت تا اندیشه

گرا را حکمفرما کند. تجددی که در آن دولتی تمرکزگرا، با دفاع از علمی که معطوف «مرکزیت»

های دولتی کند، کمی بعد زمینهه طور دستوری ابالغ میبه تکنولوژی است و راه رشد را ب

استقرار و رواج نظریه سنتی علوم اجتماعی را در دانشگاه فراهم ساخت. این ادراک از پیشرفت 

 ئولوژی پهلوی اول در متون مارکسیستی مورد نقد قرار گرفت.منزله اید به

  های نظری مارکسیسم در ایراندوره میانی فعالیت

گیرد. حزب توده خود را دربرمی 0921ره با تأسیس حزب توده ایران آغاز و تا انقالب این دو

اش، بستری مطبوعاتی-های گسترده تشکیالتی دستاوردهای نظری چشمگیری نداشت اما فعالیت

ایجابی فراهم ساخت. در این دوره -های مارکسیستی به صورت سلبیرا برای گسترش اندیشه

مند عامل تحوالت نظری مارکسیسم در ایران بود.  ای زمینهجهانی به گونهبرخی مسائل داخلی و 

سوسیال »از سوی خروشچف و « آمیزهمزیستی مسالمت»از جنبه جهانی، طرح نظریه 

خواندن رویکردهای شوروی از سوی مائو، موجب بروز تضاد میان کمونیسم روسی « امپریالیسم

راک از کمونیسم به اختالفات تئوریک در ایران دامن زد منزله دو اد با چینی شد. این تضادها به
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های مائوئیستی و نظرات چریکی های حزب توده، نگرشهای نظری میانِ دیدگاهکه در تنش

بازتاب یافت. از جنبه داخلی نیز وجود همزمان حزب دموکرات آذربایجان و حزب توده )یعنی 

خله شوروی، به تدریج بستر اختالفات دو حزب کمونیستی همزمان در ایران( در کنار مدا

شدن صنعت نفت و عملکرد  گوناگون درونی و عامل اندیشیدن به روند اوضاع بود. نهضت ملی

، به موازات رشد حزب توده عامل مهم دیگر در تعارض نظرات مارکسیستی شد. از سوی دیگر

نی )از جمله ایران( و اجتماعی جوامع پیرامو-امپریالیسم در این دوران، ساختارهای اقتصادی

شد که مسائلی داری جهانی میهای تولیدی آنها به درجات شدیدتری وابسته به سرمایه شیوه

ها بود. بررسی این  ها و بازتابی از این تأثیرپذیری چون انقالب سفید و اصالحات ارضی نمونه

ها، نقد رویکرد رخدادها به عالوه بحث از چراییِ اختالفات درونی حزب توده، بروز انشعاب

های وابسته به چپ و جبهه ملی در سیاسی حزب توده، بازتاب این اختالفات در طیف

های امپریالیستی، توجه به مسائل  کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی، واکنش در قبالِ مداخله

ه ویژ های مدرنیزاسیون پهلوی دوم به سیاستگرفتن  ارضی و وضعیت نیروهای اجتماعی، شدت

یافتنِ مسائل جنبش چریکی،  بخش، و اهمیتهای رهایی گسترش جهانی جنبش، 0901در دهه 

 های نظری مباحث این دوره را شکل داد.ها و ریشهمایهدرون

 های نظری مارکسیستی در دوره متأخرفعالیت

 برای مدتی کوتاه، فرصت انتشار وسیع مطالب مارکسیستی را فراهم 0921هرچند وقوع انقالب

ای از های مارکسیستی، ابتدا دورهساخت اما با شکست سیاسی چپ و ممنوعیت فعالیت

گرایان آغاز شد که عالوه بر تأمل برای فهم رخدادها، نویسی از سوی بخشی از چپ خاطره

 هایی درباره علل شکست بود.ارزیابیِ وقایع و روشنگری درباره مسائل مختلف، حاوی واگویه

تر ادامه یافتند. مطالعاتِ آکادمیکِ مارکسیستیِ های دقیقها در قالب بررسیابیبه تدریج این ارزی

ویژه در زبان  های غیرایرانی )بهپس از انقالب، کمتر در داخل کشور، و عمدتاً در دانشگاه

های مختلفی چون مطالعاتِ اقتصاد سیاسی مارکسیستی، ای را در حوزهانگلیسی( ادبیات گسترده

های تاریخ دهقانی، مطالعات کارگری، پژوهش-عی، شیوه تولید، مسائل ارضیطبقات اجتما

نگاری های اجتماعی، جنبش دانشجویی، مطالعات انقالب، تاریخسیاسی ایران، جنبش-اجتماعی

 جنبش چپ ایران تولید کرد.
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با توجه به آنچه ذکر شد، در هر سه دوره آغازین، میانی و متأخر، عوامل عینی گوناگونی 

ی در ایران تأثیر گذاشت. به ر روند تولیدات نظری و رویکردِ مارکسیستی علوم اجتماعب

های ایرانی از مارکسیسم یا رویکردهای ایرانی به مارکسیسم نیز به  ای متقابل، دریافت گونه

نوبه خود در عرصه پراکسیس و فراگردهای عملی برای تغییر اجتماعی تأثیرگذار بود به 

انداز نظریِ علوم اجتماعی مارکسیستی ایران را ناشی از بخش مهمی از چشم ای که باید گونه

های فهم ایرانی از مارکسیسم دانست. مسائلی چون همسایگی ایران و روسیه، زمینه پیش

های های گسترده مردم به منطقه قفقاز برای کار، قرارگرفتن در معرضِ فعالیتمهاجرت

نظری مارکسیسم سازِ سلطه زمینهو باالخره انقالب اکتبر  (0918انقالبیون روسی )خسروپناه، 

مارکسیسم روسی در جهات مختلفی ماهیت  روسی بر اندیشه مارکسیستی در ایران بود.

مارکسیسم را در ایران تحت تأثیر قرار داد. از جنبه سیاسی رهاورد آن سازماندهی حزبی بود. 

اندازِ های ساده پرداخت. در چشملب فرمولسازی مسائل غامض در قااز جنبه فکری به ساده

در برابر مدافعینِ الگوهای   «شیوه تولید آسیایی»های تبیین تحوالت تاریخی، به مجادله دیدگاه

های گسترده درباره ها بسترساز بحثگانه( دامن زد. همین مجادلههای پنجخطی )فرماسیون

کردن انقالب  اییط انقالبی و مرحلهوجود شرا راهبردهای تغییر اجتماعی، وجود یا عدم

های متفاوت از سطح نظریه به تاریخ سیاسی جنبش سوسیالیستی( بود. این دیدگاه )بورژوایی/

های رادیکال در ها و رویارویی روشگرایی، انشعابهای فرقهچپ ایران کشیده شد و زمینه

 طلبی را به بار آورد. برابر اصالح

 های اقتصادی کشور،ماندگی زیرساختعقب ائلی چوندر سطح عوامل اقتصادی، مس

باالخره ضعف جنبش کارگری، نظرات  گیری پرولتاریا وشکل عدم ساختار طبقات اجتماعی، 

مستمر، عاملی بود  استبداد و سرکوبِ  گرایی درآمیخت.سوم مارکسیستی ایرانیان را با نوعی جهان

 نقالبی را در کانون تمرکز این اندیشه قرار داد.های نظری گوناگونی از تکالیف ابندیکه صورت

های روس و انگلیس در کشور )و بعدها المللی نیز منافع و رقابتنظر تأثیرات بین از نقطه

های آن را در عدم توسعه جامعه ایرانی به یکی از مداخلهو « امپریالیسم»بحث از نقش  آمریکا(،

 بدل ساخت.دار در چپ ایران ممضامینِ نظریِ دنباله
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 سهم نظری مارکسیسم در علوم اجتماعی ایران

انداز  شدن جامعه ایرانی، بخش مهمی از مضامینِ آثار تولیدشده در چشم نقادی از شیوه مدرن

انداز برای ترین اعانه این چشم مهم  ایران بوده است. بدین ترتیب، علوم اجتماعی مارکسیستیِ 

های معین سیاسی اجتماعی است. این آثار با توجه به الزام« نقد اجتماعی»علوم اجتماعی ایران 

ها  یافت. اهمیت و شدت توجه به برخی حوزههای متفاوتی میریزیدر هر دوره تاریخی، طرح

ها زیاد و بعدها سیر نزولی یافته است. همچنان  دهقانی در برخی دوره-همچون مطالعات ارضی

های نوین اجتماعی، مسائل زنان،  ی مجازی، جنبشها، فضا های نوین چون رسانه که در عرصه

ها همچون مسائل کارگری، مطالعات زیست نیز آثار کمتری نوشته شده است. برخی عرصه محیط

 بارآور است. نگاری جنبش چپ نیز همچنان شناسی و تاریخ مارکسیستی ایران

بودن آنها توافقی وجود  تیسطحند و نه حتی در مورد مارکسیس این آثار نه لزوماً از نظر علمی هم

 شود.مارکسیستی، انواع گوناگونی از منابع را شامل می های نظریِ دارد. سیاهه ناهمگونِ فعالیت

های آغازین و میانی با باور به تغییر اجتماعی نوشته شده است اما آثار تولیدشده در دوره

ای روشبا باور کمتر اما به گونهاند، متون متأخر که عمدتاً در دانشگاه غیرایرانی تولید شده

های خارجی اند. در مجموع سطح نظریِ تولیداتِ ایرانی در مقایسه با نمونهتر نوشته شدهمندانه

گیری به سوی تغییر، نیرومندتر است. تر اما از لحاظ جهتاز جنبه روش و انسجامِ کلی، ضعیف

های اجتماعی و شهری، جنبش-تاییهایی چون مطالعات روسعلوم اجتماعی دانشگاهی در حوزه

انداز مارکسیستی، انداز مارکسیستی است. در چشم مطالعات تاریخی تا حدی تحت تأثیر چشم

تا اواخر دوره میانی، جز در موارد معدود )همچون بیژن جزنی و نیز مصطفی شعاعیان( رد پایی 

شود. یکی دو دهه افت نمیهای مارکسیسم نو و متفکرینی چون گرامشی یا مارکوزه یاز اندیشه

نظریه انتقادی در دانشگاه و بیرون از دانشگاه نمایندگان و طرفداران خود  0921پس از انقالب 

طالعات فرودستان با الهام از را یافت. مدتی بعد نیز آثاری در حوزه مطالعات فرهنگی و م

تر  واپسین، بسیار متنوع هایانداز مارکسیستی تولید شد. دامنه عالیق و مضامین در گرایش چشم

 های آغازین و میانی است. از موضوعات مطالعات نظری دوره
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های مطالعاتی برای بازشناسیِ خطوط کلیِ تکاپوهای نظری، در اینجا صرفاً به برخی از حوزه

یسم آکادمیک در هر حوزه، کوشش از مارکس 0آثاری شود. با مرور گذرا بر نمونه اشاره می

 مشاهده شود. اندازِ کلی علوم اجتماعیِ مارکسیستی قابل و چشمشود مسیرها  می

 مطالعاتِ طبقات اجتماعی .1

چندان غنی در مطالعاتِ  های طبقاتی جامعه ایران، از جمله موضوعات مهم اما نهبررسیِ ویژگی

نوشته مرتضی راوندی از « تاریخ اجتماعی ایران»مارکسیستی ایران است. مجموعه ده جلدی 

 0951متقدمی است که در آن بنا به گفته نویسنده، بعد از تشکیل حزب توده در دهه  جمله آثار

« ها و اختالفات طبقاتی، و به طور کلی اجتماعمسائل اجتماعی، موضوع حقوق آدم»او را به فکر 

به جمعیت، « طبقات اجتماعی در ایران بعد از اسالم»واداشت. جلد سوم این مجموعه با عنوان 

وران، اقشار ی، وضعیت کشاورزی، اقشار مختلف روستایی، مالکین، کارگران، پیشهمسائل قوم

شناسی طبقات جامعه»(. حسین ادیبی در آثاری چون 0921پردازد )راوندی، ضعیف جامعه می

( از جمله افرادی بود که با رویکردی 0928« )کتاب طبقه متوسط ایران»( و 0920« )اجتماعی

های ویژه در کتاب دوم از چگونگی توسعه گروه ای طبقات پرداخت و بههعلمی به معرفی نظریه

های متعارف به طبقه، آبراهامیان با چاپ کتاب اجتماعی نوین در ایران بحث کرد. در کنار نگرش

( رویکرد نوینی را در مورد مطالعه طبقات اجتماعی در ایران به 0981« )ایران بین دو انقالب»

تاب با تکیه بر رهیافت ای. پی. تامپسون، طبقه را چونان عنصری کار بست. او در این ک

های طبقات مختلف و نه لزوماً تابعی از شیوه تولید جامعه نگریست و هژمونیک در بستر منازعه

و  0921بدین ترتیب از تعاریف سنتی طبقه در ایران عبور کرد. تحلیل نقش طبقات در انقالب 

ان پس از انقالب در تغییر ساخت طبقاتی ایران از جمله های دورپس از آن تأثیر سیاست

های اجتماعی ( نابرابری0981توجه محققین بود. سهراب بهداد و فرهاد نعمانی ) موضوعات قابل

                                                           
ها، به علت عدم دسترسی به اطالعات برخی شدنِ زمانِ طرحِ اندیشه با وجودِ اهمیتِ تاریخ چاپ آثار در روشن 9

ها بعد به ها نیز ابتدا به صورت مقاله ارائه شده و سالاولین چاپ اشاره نشده است. برخی نوشتهآثار، همیشه به 
-سایت شناختی در وبهایی پراکنده فاقد اطالعات کتاباند. در برخی موارد نیز فقط فایلصورت کتاب منتشر شده

های آنها پ متن اصلی و گاه سال ترجمهدستیابی است. در مورد منابع غیرفارسی نیز گاه سال چا های مختلف قابل
 ذکر شده است. 
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و با استفاده از روشی تجربی مورد بررسی قرار دادند.  0در چارچوب نظریه اریک اُلین رایت را

و « مدیریت/اقتدار سازمانی»، «مالکیت منابع»از سه عنصر ساختار طبقاتی موردنظر آنها ترکیبی 

تغییرات در الگوی تقسیم طبقاتی »است. آنها در این کتاب به بررسی « هاها و صالحیتمهارت»

امکانات متمایز زندگی نیروی کار ایران ... در بستر دوران طوالنی انقالب و تغییرات »، «اشتغال

 اند. ختهپردا« اقتصادی پسانقالبی-سیاسی

 مطالعات شیوه تولید .2

های مهم در فعالیت نظری مارکسیسم در ایران بوده و بستر مطالعات شیوه تولید یکی از حوزه

های فراوان حول دو طیف طرفداران الگوهای خطی و دیدگاه شیوه تولید آسیایی شده مجادله

فشاهی  انیانی چوناست. عالوه بر مورخینی چون دیاکونوف، پطروشفسکی، پیکوالسکایا، ایر

های اجتماعی بندییه بر صورتنیز توسعه جامعه ایران را با تک (0923نعمانی ) ( و0920)

( و محمدعلی خنجی 0981اند و در مقابل محققینی چون احمد سیف )گانه روایت کرده پنج

را  های جامعه ایران( ویژگی0930( و همایون کاتوزیان )اقتصاد سیاسی( و تراب ثالث )0901)

در « دولت»اند. برخی محققین نیز به دلیل قرارداشتن با تکیه بر شیوه تولید آسیایی توضیح داده

گرایی مارکسیستی بر ها، به نقد هر دو دیدگاه پرداخته و با رویکرد ساختکانون این تحلیل

 (.0981اند )ولی، رعیتی بیش از کارکرد دولت در ایران توجه کرده-مناسبات ارباب

 دهقانی-عات ارضیمطال .3

های مربوط به وجه تولید در ایران تا حدی زیادی ریشه در رویکرد توجهی از مجادله بخش قابل

استعماری در -های جهانیمحققین به مسائل ارضی، مطالعات دهقانی، وضعیت روستاها، مداخله

شاورزی و ... اقتصاد پیشامدرن ایران، ظهور وضعیت بورژوازی و تأثیرات آن بر نظام تولیدات ک

بود. ایجاد حساسیت در خصوص غفلت از مطالبات روستایی در انقالب مشروطه، کوشش برای 

های مختلف نظری بار زندگی روستاییان، و باالخره واکنشهای تجربی از وضع فالکتارائه داده

در قبال اصالحات ارضی تا حد زیادی از ناحیه مطالعات مارکسیستی صورت گرفته است. در 

های روستاییان ایران،  دهقانی، آثار گوناگونی به بحث درباره ویژگی-حوزه مطالعات روستایی

های فئودالی، روابط کشیهای مالکیت و چگونگیِ بهرهبرداری روستایی، انواع نظامهای بهرهنظام

                                                           
1 Erik Olin Wright 
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داگر، ؛ سو0928ارضی در ایران و مقایسه نیروهای تولید در شهر، روستا و ایالت ایران )نعمانی، 

( و 0923( پرداخته و نقش اصالحات ارضی در وضعیت اقتصادی دهقانان )مؤمنی، 0928

 اند.( مورد بررسی قرار داده0381آبادی، تأثیرات آن را بر تغییر اجتماعی )نجم

 مطالعات کارگری .4

بازشناسی است. یکی مطالعاتی که در  دست کم دو رویکرد در بررسی مسائل کارگری ایران قابل

پردازند که اهمیت موضوع چوب ادراک متعارف از مارکسیسم به بررسی نقش کارگران میچار

است. این حوزه به نوبه خود « کارگر»ئولوژیک هایی تا حدی متکی بر وجهه ایددر چنین بررسی

ها، جایگاه طبقاتی کارگران در فرایندهای تولید در ایران، نقش آنها  مسائل مختلفی چون تشکل

بند هایی است که لزوماً تختهشود. گروه دوم معطوف به پژوهشی انقالبی را شامل میدر روندها

پردازی های نظری مختلف به مفهوم کوشد با تکیه بر رهیافتادراک سنتی مارکسیستی نبوده و می

های مهم در مطالعات های عینی جامعه ایران بپردازد. یکی از ویژگیاز طبقه کارگر در موقعیت

 دوره متأخر، خروج این حوزه از سلطه درک مارکسیسم روسی بوده است. جلیل کارگری

« های کارگری در ایرانشوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه»سعیدی در کتاب  ناصر و محمودی

کارگرفتنِ قدرت حزب در روند  های کارگری، مستقل از مداخله و به( به روایت فعالیت0980)

پردازند. مزید بر این، چاپ آثاری از نویسندگان غیرمارکسیستی چون ها میسازماندهی فعالیت

( که در خصوص روابط 0920( فرهنگ قاسمی )0382( و حبیب الجوردی )0910ویلم فلور )

ها و نیز نقش خودآگاهی کارگری به معنایی کمونیستی چون و چرا دارند، کارگران با کمونیست

های پیشین از نقش و ای کارگری است که با قالبه مؤید آغاز رویکردی متفاوت در بررسی

های متفاوت کارگری، جایگاه کارگران در نظام کار متفاوت بود. این تمایزها در توجه به ترکیب

ای مورد انتظار ها در ورای تصورات کلیشههای درونی آنها، نحوه عملکرد نقشبازشناسی هویت

کارگران و انقالب »تِ آصف بیات، به خصوص ها از تحقیقاو غیره است. دامنه این بررسی

های آرام ( که به پیشروی0330« )نگاری، طبقه و کارگران ایرانیتاریخ»( و 0381« )ایران

( که اساساً با ظن و تردید به نقش0983پردازد گرفته تا بررسی احمد اشرف ) فرودستان می

( که نقش زنان 5111ولنتاین مقدم ) نگرد، یا بررسیمی 0921آفرینی کارگران صنعتی در انقالب 

شود. دهد، شامل میشده کارگری در ایران مورد توجه قرار می گرفته عنوان نیروی نادیده را به
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های پس از ( سیاست5110« )کارگران و دولت اسالمی در ایران»هایده مغیثی و سعید رهنما در 

ج اتابکی با بحث از نسبت کارگران دهند. تورانقالب را در خصوص کارگران مورد نقد قرار می

(. او همچنین 0932با جنبش چریکی به بازخوانی جایگاه آنان در ستیز اجتماعی پرداخته است )

از عمله تا کارگر؛ استخدام، انضباط کار و ایجاد طبقه کارگر در »ای دیگر با عنوان  در نوشته

نفت ایران پرداخته و مسیر اولیه  ( به بررسی تاریخ کارگران در صنعت5109« )صنعت نفت ایران

دهد تا دگردیسی زحمتکشان روستایی را تحت فشار ضوابط مدرن کار مورد بررسی قرار می

 های کارگر مدرن در حوزه نفت ایران سازمان پیدا کرد.نشان دهد که چگونه اولین هسته

-ارج کرده و زمینهگویی خهای کارگری را از کلیگشای تورج اتابکی، دامنه بررسیکوششِ راه

های محلی کارگری بود که از آن جمله باید به کتاب ها به حوزه تاریخگونه بحث ساز انتقال این

( 0951-0995های کارگری در خوزستان )چپ و اتحادیه»( با عنوان 0930کاشانی و ممبینی )

 پردازد.می های کارگران حوزه نفت اشاره کرد که به بررسی نقش حزب توده در گسترش فعالیت

های آکادمیک در دانشگاه ایرانی نیز کشیده شده به تدریج دامنه مطالعات کارگری به پژوهش

( یکی از آثار مهم پس از انقالب است که با رویکرد 0931است. بررسی علیرضا خیراللهی )

تضاد »، زهر عبارت «زنی توان چانه»مطالعات فرهنگی انجام شده است. او با استفاده از عبارت 

یابد. زنی تقلیل میگیرد. به عبارتی در نوشته وی منازعه طبقاتی تا سر حد چانهرا می« طبقاتی

از نظریه قدرت طبقاتی اریک اُلین رایت، به دسته 0خیراللهی با تکیه بر برداشت بِوِرلی سیلور

های بعد از هزنی کارگران پرداخته و از روند کاهش این توان در ده های چانهبندی انواع توان

گوید. هرچند محدوده بررسی این کتاب دوره پس از انقالب است اما نویسنده انقالب سخن می

 کند.، در وضعیت انفعال ارزیابی می0951وضعیت جنبش کارگری ایران را به جز دهه 

 شناسیسیاسی و مطالعات ایران-های تاریخ اجتماعیبررسی .5

های مهم دمیک و یکی از سنتدر مارکسیسم آکاای مهم نگاری مارکسیستی حوزهتاریخ

های مختلف تاریخ انداز آثار گوناگونی در خصوص دورهنگاری ایرانی است. در این چشم تاریخ

(، 0902(، دیاکونوف )0900ایران نوشته شده است. آثار افرادی چون پطروشفسکی )

ها دادها و سرگذشت( صرفاً به تاریخ رخ0929پیکولوسکایا، یاکوبوسکی و پطروشفسکی )

                                                           
1 Beverly J. Silver 



  
 
 
 
 
 

 20مارکسیسم آکادمیک و علوم اجتماعی در ایران: نگاهی به ...    

 

 

اند تضادهای درونی جامعه ایران را توضیح  نپرداخته بلکه با تکیه بر مناسبات تولیدی کوشیده

نظریه از پیش »هایی تاریخی متناسب با دهند. مشکل این رویکرد تالش برای بازیابی داده

باره ( در مقاالتی به بحث در5292است. عالوه بر این پطروشفسکی و بلیایف )« ساخته

امیه، قیام بردگان زنگی در عباس و بنیسازی اسیران جنگی توسط خلفای بنیهای برده روش

های ایران و روم و های میان امپراطوریویژه جنگ دوره خالفت عباسیان، تحلیل شرایط مادی به

ریخ پردازند. روایت تاتأثیر آن در تضعیف این کشورها همزمان با برآمدن اسالم در عربستان می

گانه مارکسی که عموماً از سویِ مورخان شوروی طرح های پنجبندیایران با تکیه بر صورت

های مارکس، مورد انتقادات جدی واقع شد )اشرف، اطالعی آنها از دیدگاه شد، به دلیل بیمی

( به تاریخ ماد دیاکونوف و نیز نقد 0928(. در همین زمینه باید از نقد محمدعلی خنجی )0902

( به تاریخ ایران )از دوران باستان تا سده هیجدهم( از پیکولوسکایا و 0901حمد اشرف )ا

در ایران یاد « داریاثبات دوره برده»یاکوبوسکی و پطروشفسکی و انتقادش به تالش آنها برای 

ویژه مداخله حزبی در تحلیل رخدادها مایه شگفتی بوده است. شاهرخ  ها بهگونه روایت کرد. این

کند که حزب در قالب ه میاشار 0391( به کنگره فرمایشیِ مورخان شوروی در 0912وب )مسک

های متعارف بندیهای شرقی در چارچوب مرحلهای مقرر کرد تاریخ سرزمین قطعنامه

 ماتریالیستی تنظیم شود

اجتماعی، مشروطیت و -های سیاسینگاری مارکسیستی به روایت جنبشبخشی از تاریخ

اختصاص دارد. در خصوص سوسیال دموکراسی ایران، عالوه بر مقاله شاکری  0921انقالب 

( در گردآوری اسناد سوسیال 0985های محمدحسین خسروپناه )( باید از تالش0985)

های تبریز و مقاالت کسانی چون آرشاویر چلنگریان و تیگران درویش، همچنین دموکرات

( برای 0932« )در سوسیال دموکراسی ایرانگریگور یقیکیان گرایشی »کوشش وی در کتاب 

های زیاد درباره های وی نام برد. هر دو اثر، واجد روشنگریگردآوری مقاالت و نوشته

 اجتماعی ایرانیان هستند.-سرآغازهای سوسیالیستی در اندیشه سیاسی

 نگاری جنبش چپ ایرانتاریخ .6

چپ ایران اختصاص دارد. توجه به  کردن از تاریخ نگاری مارکسیستی به روایتبخشی از تاریخ

گیری فرودستان ایرانی در آن منطقه، ترکیب حال و روز ایرانیان در منطقه قفقاز، نحوه شکل
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(، بررسی نحوه آمیختگی کارگران ایرانی در 0931جمعیتی، وضعیت آگاهی سیاسی )اتابکی، 

لت )خسروپناه و باست، های فرقه عداگیری و فراز و نشیبهای سیاسی آن سامان، شکلفعالیت

(، روابط جنبش جنگل با حزب کمونیست ایران و روند تأسیس جمهوری شورایی گیالن 0935

های حزب کمونیست در اروپا و نشریه ستاره سرخ (، فعالیت0982؛ شاکری، 0929)رواسانی، 

؛ شاکری، 0913)احمدی، « فرقه جمهوری ایران»های مربوط به (، بررسی0910)احمدی، 

 0920(، تدوین و تحلیل جنبش چپ ایران از تأسیس حزب توده تا شکست در سال 0332

اند. در زمینه بررسی حزب توده، هنوز هم کتاب آبراهامیان در زمره (، از این جمله0981)بهروز، 

ویژه در آن به بازشناسی پایگاه طبقاتی و ترکیب قومی  های ارزشمندی است که بهمعدود نوشته

(. همچنین پژوهش اصغر شیرازی 532و  529: 0911شده است )آبراهامیان، حزب پرداخته 

ادامه داده و نقش و عملکرد آن را در  0918( که بازه زمانی فعالیت حزب را تا سال 0982)

ای مدرن مورد بررسی قرار داده است. انداز گذار ایران از وضعیت پیشامدرن به جامعهچشم

بر تشکیل جنبش دانشجویی و سازمان دانشجویان دانشگاه  عالوه براین، تأثیرات این حزب

شدن حزب توده و مهاجرت کادرها به روسیه  ( و نیز چگونگیِ ممنوع0932تهران )ضیاء ظریفی، 

 ( نیز مورد بررسی قرار گرفته است.0932و نهایتاً استقرار در آلمان شرقی )نورمحمدی، 

ناگونی انجام شده است. از جمله این های گوهای چریکی نیز پژوهشدر زمینه فعالیت

(، بررسی نسبت 005-021: 0911ها )آبراهامیان، ها باید به ارزیابی عملکرد چریکبررسی

های (، شرح محاکمه5101اده، زهای چریکی با دموکراسی و سکوالریزم )وهاباندیشه

با سایر کشورها و ها (، بررسی میزان ارتباط چریک0932های فدایی )مهاجر و باباعلی،  چریک

( اشاره کرد. عالوه بر این، در 0932بخش )تبریزی، های رهاییویژه مناسبات آنها با جنبش به

شده در دو جلد  های چریکی، مجموعه مقاالتِ گردآوریزمینه نقد و بررسی پیشینه فعالیت

یسی تاریخِ ( از کارهای مهمی است که عالوه بر بازنو0932توسط ناصر مهاجر و تورج اتابکی )

ای چون های ناشناختهاین جنبش و توصیفِ حیات روزمره آن، کوشش شده است تا جنبه

نسبتش با کارگران، ساختار سازمانی، زنان فدایی، پایگاهش در دانشگاه و میان دانشجویان و نیز 

 های این دوبازتاب جنبش چریکی در داستان، سینما و تئاتر مورد بررسی قرار گیرد. روایت

های چریکی حضور داشته یا عمیقاً از جلد، عمدتاً از سویِ افرادی ارائه شده است که در فعالیت

های تاریخی و علل  توجهی که به بررسی زمینه اند. یکی دیگر از این آثار قابلآن شناخت داشته
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 اودیسه چریکی مدرنیزاسیون،»پردازد، کتاب ای هشت ساله میگیری این جنبش طی دورهشکل

سخنی بر زندگی 0903 -0921سکوالریزم، دمکراسی، و دوره انقالب آزادیبخش ملی فداییان، 

زاده است. این کتاب در حقیقت جایگاه فداییان ( نوشته پیمان وهاب5101« )یک نسل شورشی

زاده طی چند دهد. عالوه بر این، وهابرا در گفتمان سیاسی معاصر ایران مورد بررسی قرار می

های او از این جنبش شناسی و تحلیلبررسی نقش شعاعیان در جنبش چپ، آسیب مقاله به

پرداخته است. یکی از کارهای مهم وی درباره این چهره نامدار چپ در ایران، پژوهشی با عنوانِ 

( است که در آن با توجه 5103سفر یک شورشی: مصطفی شعاعیان و نظریه انقالبی در ایران )»

پردازد. کتاب بندی نظری انقالب میعاعیان به بررسی سهم وی در صورتبه زندگی و زمانه ش

های جدید برای اندیشیدن به یاد شده، نقش شعاعیان را در بازنگری سنت چپ و معرفی روش

 دهد.های سیاست در ایران تحت نظامی استبدادی مورد تأمل قرار میپیچیدگی

ای انتقادی از جمله نقد بیژن جزنی نگاری جنبش چپ باید به رویکردهدر حوزه تاریخ

( 5150جو در مبارزه سیاسی )رهنما،  مثابه منتقد مبارزه مسلحانه و مدافع رویکردهای مسالمت به

هاست. از آنجاکه های آکادمیک جنبشنیز اشاره کرد. جنبش دانشجویی، بخشی دیگر از بررسی

مبارزه بر علیه استبداد پهلوی  کنفدراسیون دانشجویی در مقاطعی مبدل به یک تشکل مخالف و

گرا در کنفدراسیون ویژه نقش نیروهای چپ شده بود، لذا ارزیابی جنبش دانشجویی ایران به

شدن جنبش دانشجویی و  های درونی آن و روندِ رادیکالبندیویژه دسته ( و به0915)شوکت، 

نقش آنها در موقعیت  تمایل طرفداران جبهه ملی در اروپا و امریکا به جریانِ چپ و بررسی

مورد  ( از جمله مباحثی است که در این حوزه0918رهبری کنفدراسیون دانشجویی )متین، 

 توجه بوده است.

 گیری نتیجه

در پاسخ به متمرکز بود.  علوم اجتماعی ایران باانداز مارکسیستی نسبت چشم مقاله حاضر بر فهمِ

گرا سخن گفت، جتماعیِ آکادمیک با رویکرد چپتوان از علوم ااین پرسش که تا چه اندازه می

ای دیگر از این مقاله نشان داد که به موازاتِ جریان حاکم بر علوم اجتماعی دانشگاهی، گونه

مطالعات اجتماعی عمدتاً در بیرون از دانشگاه ایرانی و با رویکرد مارکسیستی بالندگی داشته 

این مطالعات، آن اندازه هست که بتوان از ها و تنوع موضوعات در بررسی گی است. گسترده
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سخن گفت. به عبارتی تکاپوهای نظری « چشم انداز مارکسیستی در علوم اجتماعی ایران»

ها در عرصه علوم اجتماعی ایران است. راه «مسئله»مارکسیسم، در برگیرنده طیفی متنوع از 

در چرخه اندیشه « قعیتی فرودستانهمو»نداشتن اندیشه چپ به دانشگاه ایرانی به معنای دارا بودن 

 اجتماعی نبود. 

های مورد توجه در این مطالعات، نشان داده شد که در خصوص پرسش دوم یعنی مسئله

های مختلفی چون مسائل کارگری، دهقانی، طبقات اجتماعی،  انداز مارکسیستی بر حوزه چشم

نگاری و ...  تاریخی، تاریخ-تماعیهای اجتماعی، توسعه اج های تولید، جنبش دولت، قومیت، شیوه

ها شناسی شماری از این حوزهتمرکز داشته است. البته بررسی حاضر صرفاً به بازشناسی و مسئله

گرا را در برابر منطق متعارف علوم اجتماعیِ هایی از علوم اجتماعیِ چپجلوهمحدود بود و 

نقد » آنها نشان داده شد کهضامین قلمروهای نظری و مبرجسته ساخت. در بحث از این دانشگاهی 

 ، بیخ و بنیاد این مطالعات بوده است. در مقاله حاضر با تکیه بر منطق هورکهایمری،«اجتماعی

مطالعات علوم اجتماعی مارکسیستی در بندی شد.  صورتمنازعه دو گونه از علوم اجتماعی ایرانی 

متمایزند. « نظریه سنتی»رکهایمری هایی معرفی شدند که از مفهومِ هو ایران، به مثابه کوشش

های موردنیاز و ارائه خدمات کارشناسی  به گردآوری دادهکه جریان حاکم علوم اجتماعی  درحالی

متمرکز بر  گرا، مسئله بنیادین انداز علوم اجتماعی چپ ، در چشمپرداخته است برای دولت

علوم اجتماعی در ایران « سنتینظریه »چنین هدفی از سوی بوده است.  های تغییر بازشناسی راه

انداز پوزیتویستی، مضامین و  همواره امری غیرعلمی تلقی شده است. به طور متعارف، در چشم

حاکم بر  آید. در علوم اجتماعیِ های رویکرد مارکسیستی جزو مقوله علم به شمار نمی دلمشغولی

های درونی این جریان  منازعه تا جایی است که« دقت علمی»و « بودن علمی»دانشگاه، پافشاری بر 

 های گردآوری اطالعات فرو کاسته شده است. ها در روش به چند راهه

به میزانی که نظریه سنتی اجتماعی در ایران کوشید با تمسک به الگوی علوم طبیعی خود را 

عی های اجتما انداز مطالعات مارکسیستی، طیفی از مسئله جا بزند، در چشم« علم واقعی»مثابه  به

شناسی،  برکشیده شد که به دنبال نفی اصالت واقعیت موجود جامعه ایرانی بود. نوع مسئله

تنها درصدد تبدیل علم  شده در این نوع مطالعات نشان داد که نه های فکری و مسیر طی حیطه

 برای بازسازی واقعیت مطابق خواست دولت نبوده، بلکههای تجربی  ابزارِ تولید دادهاجتماعی به 

گرایی، به  سازی مضامینی چون ستیزه، طبقه و تحول، بیش از جستجوی هما برجستهب
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عموماً در کانون توجه « نقد قدرت»که  سازی تضادهای اجتماعی پرداخته است. درحالی برجسته

های مورداشاره در این مقاله، از جمله مسائل نظریه سنتی علوم اجتماعی ایران نبود. برخی حوزه

ها و طبقات اجتماعی و ... به طور آشکارا  گرا، نابرابری های اجتماعی چپ کارگری، جنبش

ها با رویکرد مارکسیستی نسبت های ایران نبوده و یا دولت اند که یا مورد عالقه دولتقلمروهایی

های جریان حاکم بر علوم اجتماعی دانشگاهی، رد  به آنها موافق نیستند. به همین دلیل، در نوشته

رابطه سیاست شود.  های موجود، کمتر دیده می ویژه نقد رادیکال سیاست گونه مباحث بهپای این

 با دانشگاه ایرانی امکان نقد بنیادین را از نظریه سنتیِ علوم اجتماعی سلب کرده است. 

هایی دیگر درباره جایگاه و دست آخر اینکه، مقاله حاضر خطوطی کلی برای انجامِ بررسی

اندازِ بحث اروری اندیشه اجتماعی معاصرِ ایران ترسیم کرد. در چشمنقش تفکر چپ در ب

توانند از زوایایِ مختلف گسترش یابند از جمله اینکه تحول حاضر، موضوعات گوناگونی می

توضیح است؟  ساختاری در ایران قابل-گرا با تکیه بر کدام مناسبات عینیعلوم اجتماعی چپ

های یابی در پارادایمگرا چه تأثیری بر نحوه مسئلهی چپهای علوم اجتماعمباحث و مجادله

دینی ایران داشته است؟ کدام معانی یا کدام مضامینِ مارکسیستی درباره جامعه ایران -ملی

ها و بازشناسیِ دستاوردها پذیرش بیشتری یافته است؟ طبیعتاً شناختِ نقاط قوت و ضعف نظریه

 های جداگانه است.های این رویکرد نیازمند بررسی و شکست

 منابع
 ( 0911آبراهامیان، یرواند )ترجمه کاظم ایران بین دو انقالب؛ از مشروطه تا انقالب اسالمی ،

 چی، تهران: مرکز. آوری و محسن مدیر شانهفیروزمند، حسن شمس

 ( 5102آبراهامیان )بازیابی در: ، ترجمه خسرو باقری، قابلمارکسیسم و خاور میانه 
http://www.khosrobagheri.blogfa.com/post-103.aspx 

 ( .0322/اصل0982آرتونیان، س.ک )ترجمه محمد قفقاز  ماورای  هایو بلشویک  ایران  انقالب ،

 تهران.  : دانشگاه انسانی  علوم  و توسعه  تحقیقات  پور، انتشارات مؤسسه نایب

 ( 0932آلتوسر، لویی ) ن: نیلوفر.، ترجمه مجید مددی، تهرائولوژیایدعلم و 

 ( 0900آگبرن، ویلیام؛ نیم کوف، فرانسیس )اقتباس امیرحسین آریانپور. تهران: شناسیزمینه جامعه ،

 فرانکلین.

 ( 0930اباذری، یوسف )بازیابی در:  ، در همایش علم دینی، تهران. قابلمواجهه ایران با علم دینی 
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 در «های امپراطوری تزاریمیهمانان ناراضی: فرودستان ایران درحاشیه( »0931تورج ) ابکی، ات ،

، ترجمه آرش عزیزی، تهران: ققنوس، دولت و فرودستان: فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران

 چاپ اول.

 ،گر؛ در بود و باش راهی دی، در «فدایی چریکهای کردار و گفتار در کارگران» (0932تورج ) اتابکی

 .المللی تاریخ اجتماعی، جلد اول، نشر نقطه و انستیتو بینهای فدایی خلقچریک

 ( 0920احمدزاده، مسعود) های ، نشر سازمان چریکمبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک

 فدایی خلق.

 ( 0330احمدی، حمید )ستی در ایرانهای سوسیالیستی و کمونیهای تاریخ سازماناسناد و پژوهش 

های بیرق عدالت، ارگان مرکزی حزب (، نگاهی به تاریخچه حزب عدالت، همراه با مجله9)جلد 

 .0330، برلین 0301عدالت، باکو 

 ( 0913احمدی، حمید )تهران: اختران.تاریخچه فرقه جمهوری انقالبی ایران و گروه ارانی ، 

 ( 0910احمدی،حمید) نیست( به همراه گفتاری درباره مجله ستاره سرخ )ارگان مرکزی حزب کمو

 ، سوئد: نشر باران.ستاره سرخ و تاریخچه حزب کمونیست ایران به کوشش حمید احمدی

 ( 0928ادیبی، حسین )چاپ اول، تهران: جامعه.طبقه متوسط در ایران ، 

 نهاد نخستین ناسازوار موقعیت»( 0938نیا، محمود؛ کاظمی، عباس و صدیقی، بهرنگ ) اسماعیل 

، «اسالمی انقالب تا تأسیس از اجتماعی تحقیقات و مطالعات مؤسسه، ایران در اجتماعی لومع

 .3-92، 5، شماره 52شناختی، دوره  فصلنامه مطالعات جامعه

 ( 0929اشرف، حمید )سازمان چریکهای فدایی خلق، بعداً انتشارات نگاه ساله بندی سه جمع ،

(0921.) 

 ( 0983اشرف، احمد« ) فصلنامه «انقالب: نقش کارگران صنعتی در انقالب ایرانکالبدشکافی ،

 .22، ص 0983، فروردین 22گفتگو، شماره 

 ( 0902اشرف، احمد« )05و00و1و2و2های ، جهان نو، شماره«نظام فئودالی یا نظام آسیایی ، 

 ( 0901اشرف، احمد« )نقد کتاب تاریخ ایران از دوران باستان تا سده هجده تألیف پیکولوسکایا ،

 .0، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره «نیناویکتوروونا؛ یاکوبوسکی،آ.ی؛ و پطروشفسکی

 ( 5151باتومور، تام« )ترجمه هومن کاسبی، برگرفته از وبگاه «تأمالتی مارکسیستی در مورد دورکیم ،

  https://www.aleatory.irاندیشه و علوم انسانی در آدرس:
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 ( 0981بهداد، سهراب؛ نعمانی، فرهاد )ترجمه محمود متحد، چاپ یکم، طبقه و کار در ایران ،

 تهران: آگاه.

 ( 0912بهداد، سهراب« )های کردن اقتصاد در دانشگاه انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی: اسالمی

 .0912، کنکاش در گستره تاریخ و سیاست، شماره سیزدهم، پاییز «ایران

 ( 0981بهروز، مازیار )ترجمه مهدی پرتوی، چاپ اول، امی چپ در ایرانخواه ناکشورشیان آرمان ،

 تهران: ققنوس.

 ( 0900پطروشفسکی، ایلیاپاولویچ )و  09های کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول )قرن

، مترجم کریم کشاورز، جلد دوم، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (00

 ل(.؛ انتشارات نی0921)جلد اول 

 ( .5292پطروشفسکی، ای. پی.؛ آبلیایف، ی )ترجمه سیروس ایزدی، تهران: سه مقاله درباره بردگی ،

 امیرکبیر.

 ( 0932پرهام، باقر« )وگوی ناصر مهاجر با باقر پرهام امیرپرویز پویان از چشم باقر پرهام؛ گفت» ،

 .0932، زمستان 0، شمارۀ 0نامک، سال  ایران

 تاریخچه حزب عدالت، تهران: علم.( 0923وری، جعفر ) پیشه 

 ( 0921پویان، امیرپرویز )تهران: سروش.ری بقاتئوو رد مسلحانه رزۀ مباورت ضر . 

 ( .0929پیکولوسکایا، نیناویکتوروونا؛ یاکوبوسکی، آ. ی.؛ پطروشفسکی، ا. پ ) تاریخ ایران )از

 ن، پیام.، ترجمه کریم کشاورز، تهرادوران باستان تا پایان سده هجدهم میالدی(

 ( 0932تبریزی، حیدر )0921های فدائی خلق ایران تا بهمن مرزی سازمان چریکروابط برون ،

 پاریس.

 ( 5112ثالث، تراب« )فوروم سوسیالیستی، سخنرانی تراب ثالث. «داری در ایرانساختار سرمایه ،

 http://socialist-forum.com/manabe/SalethTorab.htm بازیابی در: قابل

 ،082-021، کندوکاو، «درباره وجه تولید آسیایی( »0930تراب ) ثالث. 

 ( 0988جزنی، بیژن) پاریس: اتحاد فدائیان خلق ایران.ها انقالب مشروطیت ایران: نیروها و هدف ، 

 ( 0922جزنی، بیژن )بهمن. 03جا:  . بیسالۀ اخیر ایران وقایع سی 

 ( 0985چلنگریان، آرشاویر« )ترجمه خسرو شاکری. در «ی انقالب ایرانهای اقتصادی اجتماعریشه ،

، به کوشش نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایرانخسرو شاکری، چلنگریان و همکاران، 

 محمدحسین خسروپناه، تهران: شیرازه.
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 ( 0932حسن پور، امیر« )0901شناسی مارکسیستی در دهۀ  پور و تدریس جامعه حسین آریان امیر» ،

 .0932بهار ، 0نامک، شماره  ایران

 ( 0918خسروپناه، محمدحسین« )( 0311-0351کارنامه و روزگار ایرانیان مهاجر در قفقاز») ،

 .0918، زمستان 09فصلنامه نگاه نو، شماره 

 ( 0932خسروپناه، محمدحسین« )( 0951گریگور یقیکیان گرایشی در سوسیال دموکراسی ایران-

 ران: شیرازه.ها، تهها و نوشتهای از مقاله، گزیده(«0583

 ( 0935خسروپناه، محمدحسین و الیور باست )فرقه عدالت ایران از جنوب قفقاز تا شمار خراسان ،

 تهران: شیرازه.

 ( ]0985خسروپناه، محمدحسین ]به کوشش )تهران: نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران ،

 شیرازه.

 ( 5292خسروی، خسرو )تهران: ان )از ساسانیان تا سلجوقیان(برداری از زمین در ایرهای بهرهنظام ،

 شبگیر.

 ( 0928خنجی، محمدعلی )تهران: طهوری.ای در بررسی تاریخ ماد و منشاء نظریه دیاکونوفرساله ، 

 ( 0931خیراللهی، علیرضا)چاپ زنی کارگران در ایران پس از انقالبطبقه: توان چانهکارگران بی ،

 اول، تهران: آگاه.

 ترجمه کریم کشاورز، تهران: بنگاه ترجمه و نشر تاریخ ماد (0902خائیلویچ )دیاکونوف، ایگور می ،

 کتاب.

 ( 0921راوندی، مرتضی )چاپ سوم، تهران: تاریخ اجتماعی ایران؛ طبقات اجتماعی بعد از اسالم ،

 امیرکبیر.

 ( 0382رستمووا توحیدی، سولماز )0399های مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سال-

 جا. ، بی0301

 ( 0929رواسانی، شاپور ))چاپ اول، تهران: اولین جمهوری شورایی ایران )نهضت جنگل ،

 چاپخش.

 سال اول، «. سیاست امپریالیسم انگلیس در ایران و راه ترقی ایران( »0918زاده، آواتیس )سلطان

رکزی ستاره سرخ ارگان م( 0339در: احمدی، حمید ) 0918، فروردین و اردیبهشت 5و0شماره 

 ، سوئد: نشر باران. (0901-0918فرقه کمونیست ایران )
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 اجتماعی رژیم پهلوی-نقش امپریالیسم انگلیس و ماهیت اقتصادی( »0358زاده، آواتیس )سلطان» ،

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ترجمه فرهاد کشاورز گیالنی. در: 

 (، فلورانس: مزدک. 0982ی )، به کوشش خسرو شاکر51، جلد ایران

 اوت  02، 00، روزنامه پیکار، شماره «رضاخان و فئودالیسم در ایران( »0901زاده، آواتیس )سلطان

( پیکار در برلین )دوره روزنامه پیکار، 0932در: آذری شهرضایی، رضا ) 0901مرداد  55، 0390

 نشریه حزب کمونیست ایران(، تهران: شیرازه.

 ترجمه ف کشاورز و «انکشاف اقتصاد ایران و امپریالیسم انگلستان( «0391تیس )زاده، آواسلطان ،

، به 0، جلد اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایرانخسرو شاکری. در: 

 (، فلورانس: مزدک. 0319کوشش خسرو شاکری )

 ( ب0928سوداگر، محمدرضا ) پازند.(0901-21)  ی ارض  ات الح اص  ی ررس ، 

 ( 0981سیف، احمد )تهران: رسانش.استبداد، مسأله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، 

 ( 0919سیف، احمد )تهران: چشمه.اقتصاد ایران در قرن نوزدهم ، 

 جلد اول، چاپ اول، تهران: اختران.گزارش یک زندگی( 0933اکبر ) سیاسی، علی ، 

 ( 0980شاکری، خسرو« )اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال  های اقتصادیپیشینه

 ، تهران: اختران.«دموکراسی

 ( 0982شاکری، خسرو )میالد زخم: جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسیالیستی در ایران ،

 ترجمۀ شهریار خواجیان، تهران: اختران.

 ( 0981شاکری، خسرو )اختران. ، چاپ اول، تهران:تقی ارانی در آینه تاریخ 

 ترجمه («0312-0300ارامنه ایرانی و پیدایش سوسیالیسم در ایران )( »0985و )شاکری، خسر ،

نقش ارامنه در سوسیال ( 0985جمیله خسروپناه. در: خسروپناه، محمدحسین ]به کوشش[ )

 .59-20، تهران: شیرازه، صصدموکراسی ایران

 ( 0332شاکری، خسرو )ی( و فرقه انقالبی فرقه جمهوری انقالبی ایران )گروه نخستین دکتر اران

 جا: پادزهر. ، بی0912-0911ایران؛ اسنادی چند: 

 ( 0903شعاعیان، مصطفی )تهران: بینا.نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل ، 

 (0925شعاعیان، مصطفی )نا. جا: بی ، بیانقالب 

 ( 0929شعاعیان، مصطفی )نا. جا: بی ، بیزده چند نگاه شتاب 

 ( 0915شوکت، حمید ) کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی )اتحادیه ملی( از آغاز تا

 ، کلن: نشر گردون.انشعاب
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 ( 0982شیرازی، اصغر ) مدرنیته، شبهه و دموکراسی؛ بر مبنای یک بررسی موردی درباره حزب توده

 ، چاپ اول، تهران: اختران.0918ایران از آغاز تا سال 

 ( 0932ضیاء ظریفی، ابوالحسن) چاپ اول، تهران: شیرازه.سازمان دانشجویان دانشگاه تهران ، 

 ( 0932طبری، احسان )مصحح: عزیزاهلل علیزاده، چاپ اول )جدید(، جامعه ایران در دوران رضاشاه ،

 تهران: فردوس.

 ( 0952طبری، احسان )(، تهران: مروارید.0928، چاپ دوم)شناسی جامعه و جامعه 

 زاده، در  ، ترجمه مارینا کاظم«روستائیان ایران در اواخر دوران قاجاریه( »0920یف، ز. ز. )عبداهلل

 .591-503، کتاب آگاه، صص. مجموعه مقاالت مسائل ارضی و دهقانی

 طبقه بورژوا و طبقه کارگر ایران در چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران ( 0988یف، ز. ز )عبداهلل

 ان: گستره.، ترجمه یعقوب اژند، تهره.ق( 0995-0502)

 ( 0920فشاهی، محمدرضا )تهران: گوتنبرگ.داری در ایرانتکوین سرمایه ، 

 ( 0910فلور، ویلم )ترجمه ابوالقاسم 0311-0300های کارگری و قانون کار در ایران اتحادیه ،

 سری، تهران: توس.

 ( 0959قاسمی احمد )ارات گام ]بعدا انتش، تهران: انتشارات حزب توده ایران بشناسید را جامعه

(0923.]) 

 ( 0920قاسمی، فرهنگ )( 0580-0951سندیکالیسم در ایران)نا. ، بی 

 ( 0930کاشانی، سپیده؛ ممبینی، علی )(0951-0995های کارگری در خوزستان )چپ و اتحادیه ،

 چاپ اول، تهران: انتشارات یاد عارف.

 ( تاریخچه نهضت کارگری ایران، تهران، بی0952مانی، شکراهلل ) .نا 

 ( 0918متین، افشین ) 0995-0921کنفدراسیون: تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ،

 ترجمه ارسطو اذری، تهران: شیرازه.

 ( 0980محمودی، جلیل؛ سعیدی، ناصر )های کارگری در ایران شوق یک خیز بلند؛ نخستین اتحادیه

 ، تهران: قطره. 0951-0582

 ( 0912مسکوب، شاهرخ« )نامه، ویژه، ایران«اتی درباره خاطرات مبارزان حزب توده ایرانمالحظ-

 .201تا  281، از 0912، پاییز 0، سال چهاردهم، شماره «نگاری در ایرانخاطره»نامه 

 ( دنیای ارانی، چاپ اول، تهران: خجسته.0980مؤمنی، باقر ) 

 ( 0923مؤمنی، باقر) ند.مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، تهران: پیو 
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 ( 0929مؤمنی، حمید )های سنجیده در راه انقالب )پاسخ به کتاب شورش مصطفی  شورش نه؛ قدم

 های فدایی خلق.، سازمان چریکشعاعیان(

 ( 0932مهاجر، ناصر؛ باباعلی، مهرداد ) به زبان قانون )بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی در دادگاه

 ISBN: 978-0-9980861-1-8، آلمان: نشر نقطه، نظامی(

 ( 0932مهاجر، ناصر؛ اتابکی، تورج )های فدایی خلق هایی در بود و باش چریکراهی دیگر )روایت

 .0932، آمستردام: بهار المللی تاریخ اجتماعی( ایران، نشر نقطه با همکاری پژوهشکده بین

 ( 0928نعمانی، فرهاد )چاپ اول، تهران: خوارزمی.تکامل فئودالیسم در ایران ، 

  ،های مهاجرت؛ حزب توده ایران در آلمان شرقی: پژوهشی بر اساس سال( 0932قاسم )نورمحمدی

 تهران: مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب.  ، چاپ اول،اسناد نویافته

 ( .0920نوشیروانی، و« )ترجمه با همکاری احمد کریمی، «شدن کشاورزی در ایران سرآغاز تجاری ،

 .035-592، کتاب آگاه، صص. مجموعه مقاالت مسائل ارضی و دهقانیدر 

 ( 0981ولی، عباس )آوری، تهران: مرکز.، ترجمه حسن شمسداریایران پیش از سرمایه 

 ( 0982هورکهایمر، ماکس« )در: کانرتون، پل )ویراستار(، « نظریه سنتی و نظریه انتقادی

 ، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: اختران.شناسی انتقادی جامعه
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