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 چکیده
های  ف اصلی اين مقاله، رديابی جايگاهی است که نظريۀ انتقادی، در میان کتب درسی نظريههد

شناسی ايران را دنبال می سیر داستانی در جامعه شناسی در ايران دارد. برای اين منظور، دو خط جامعه

سنت دو جريان چپ و راست در علوم اجتماعی ايران، به  0۵۳8دهیم که تا سال  کنیم و نشان می

ازآن بحث خواهیم کرد که چگونه در میان  اند. پس ای نداشته انتقادی )مکتب فرانکفورت( عالقه

نظريۀ انتقادی مکتب  -چه در شکل ترجمه و چه تألیف -شناسی در ايران های نظريۀ جامعه کتاب

 فرانکفورت، جايگاهی در حاشیه پیدا کرده است.

و نبرد میان دو جريان خرد و کالن در علوم اجتماعی ايران دلیل سلطه  انزواگزينی نظريۀ انتقادی، به

مثابه بخشی از علوم اجتماعی، جايگاهی  سختی توانسته است به بوده است و درنهايت سنت انتقادی به

های  طور تداوم سنت اقتباس در کتب نظريه در حاشیه برای خود پیدا کند. در اين مقاله همین

 61و دهۀ  ۳1که سنت اقتباسی در شرايطی مانند دهۀ  . درحالیشود شناسی نشان داده می جامعه

های ديگر، بیشتر نشانۀ رويکرد  نوعی گريز از سانسور تلقی شود اما تداوم آن در دهه توانست به می

 سازی امر نظری بوده است. مؤلفان ما به پیچیده

دانشگاه، امر نظری، سنت شناسی،  مکتب فرانکفورت، نظريۀ انتقادی، نظريۀ جامعه واژگان کلیدی: 

 اقتباسی

                                                           
شان در جهت تقويت  های نويسنده از علیرضا مرادی و آرمان ذاکری که مقاله را پیش از چاپ خواندند و ديدگاه 0

از تحقیقی است که در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی کند. اين مقاله، بخشی  مقاله سودمند واقع شد تشکر می

 وزارت علوم انجام شده است.  
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 مقدمه

هايش را به جايی برگرداند که  توان ريشه متولد نشد و می شبه مکتب فرانکفورت در ايران يک

های توسعه در ايران عصر پهلوی و  انقالب اسالمی از دل آن پديد آمد. نقد فرهنگی به سیاست

احمد و شريعتی و روشنفکرانی  ار آلدر افک 01های جديد جامعۀ مدرن در ايران، در دهۀ  جلوه

بندی جديد نظری نیازمند بود که  شبیه به آنها ريشه دارد. نقد فرهنگی اين تجلیات، به صورت

 مکتب فرانکفورت، پاسخ بسیاری از سؤاالت آن را از پیش داشت.

های  سازی با جلوهوجه فرهنگی نیرومندی داشت که خود را ازطريق ديگری ۳۵انقالب 

کرد. درواقع، نوعی همسازی در  مانده از دورۀ پهلوی بازتعريف می عناصر فرهنگی باقی غربی و

های فرهنگی انقالب وجود داشت.  بزنگاه انقالب میان سنت انتقادی مکتب فرانکفورت و آرمان

های فرهنگی از میراث تجدد دوران  ساخت، شکوه که انقالب، خود را شکوهمند می درحالی

های فکری پروژۀ  احمد و شريعتی بود، پايه آنها میراث تفکر انتقادی آل پهلوی که برخی از

انقالب اسالمی را شکل داد. نیروهای مارکسیستی و مجاهدانی که به نبردی چريکی روی آورده 

کردن آتش انقالب به خاموشی واداشته شدند. تفکر انقالبی، در نفی  بودند، با فروکش

کمک گفتمان اسالمی و تفکر  ور محصور شد و مارکسیسم بهکردن و حفظ انقالب نوظه انقالب

نشینی واداشته شد. از دريچۀ سیاسی اگرچه  ای آشکار و خونین به عقب لیبرالیستی، در مبارزه

های چپ  داری در دولت اسالمی غالب شده بود اما در عمل، جريان شعارهای ضدسرمايه

ه شده بودند. در اين میانه جبهۀ مارکسیسم ترين متهمان در رديف اول قرار داد عنوان مهم به

گرايانه. اين مارکسیسم جديد، فرهنگی مجال ظهور يافت که وجهی روشنفکرانه داشت تا عمل

های  نظر با آرمانکرد که درواقع میراث دوران پهلوی بود و ازاين مظاهر فرهنگی را نقد می

 هماهنگ بود. ۳۵انقالب 

ات انتقادی مکتب فرانکفورت ازطريق ترجمه، جريانی حال، گسترش و توسعۀ نظري بااين

های  ديگر، بسیاری از افراد، کتاب عبارت مستقل از نیروهای فکری اين سنت در ايران است؛ به

اند و  ترجمه کرده -بدون اينکه ضرورتاً تعلقی به اين سنت داشته باشند-مرتبط با اين سنت را 

اين مقاله مروری سريع از نقطۀ شروع معرفی اين مکتب اند. در  در توسعۀ آن در عمل سهیم بوده
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شناسی  جامعه های نظريهسمت وضعیت کتب درسی  سرعت به ايم. سپس به در ايران داشته

 ايم. عنوان شکلی از حضور آکادمیک در ايران پرداخته به

وشتی شناسی چه سرن های جامعه ايم که نظريه و درنهايت، در پیِ پاسخ به اين پرسش برآمده

اند؟ اساساً جايگاه  اند؟ چه نظرياتی برجسته شده های ايران داشته در علوم اجتماعی و دانشگاه

ها چه بوده است؟ برای پاسخ به اين پرسش مناسب دانستیم  نظريات انتقادی در درون اين کتاب

سپس اند،  شده هايی آغاز کنیم که در حوزۀ علوم اجتماعی در ايران نوشته  از نخستین کتاب

سرعت دو جريان چپ و راست در علوم اجتماعی ايران را توضیح دهیم و درنهايت از جايگاه  به

 شناسی در ايران سخن بگويیم. های جامعه های درسی نظريه نظريۀ انتقادی در کتاب

 شناسی ایران چپ و راست جامعه

عنوان  شناسی را به هجامع -در اولین سال تأسیس دانشگاه تهران-آلمانی  0بار ويل هاوس نخستین

شناسی ازسوی  يک درس تدريس کرد. سپس اسداهلل بیژن و بعد تدريس درس جامعه

(. از 00۱: 0۵۱۳؛ طلوعی، 008: 0۵82انجام شد )گلچین،  0۵0۱غالمحسین صديقی در سال 

شناسی در ايران، دو سويۀ متفاوت از اين دانش شکل  گیری ادبیات جامعه همان ابتدای شکل

ها و فضاهای رسمی  : يک سويه، جريان مارکسیستی بود که جای پايی در دانشگاهگرفته است

نداشت و سويۀ دوم، جريانی است که علوم اجتماعی را با غالمحسین صديقی به ما معرفی 

کند و ازطريق نهادهای رسمی دانشگاهی رشد کرد و بعدها توسعه يافت و به جريان غالب  می

 علوم اجتماعی ايران بدل شد.

( در ايران انتشار يافت، 0۵22) االجتماع شناسی يا علم جامعهنخستین کتابی که با عنوان 

واسطۀ يحیی مهدوی ممکن شد که به غالمحسین صديقی تقديم گشت. اين کتاب را بايد از  به

در  2گرايی های فضای رسمی و آکادمیک در ايران معرفی کرد که رويکرد اثبات نخستین کتاب

 کند. را ترويج میشناسی  جامعه

                                                           
1 Will Hass 

گرا  های زياديی خود، اثبات گرايی و راست، موضوعی پرمناقشه است و نويسنده آگاه است که چپ نسبت اثبات 2
اند. در اينجا منظورم از جريان چپ، سنتی است که از  گرايی نداشته هايی که تمايلی به اثبات الً راستاند و احتما بوده

دلیل  گرا هم بوده باشد. از همکاران آرمان ذاکری به دل مارکسیسم بیرون آمده است که حتی ممکن است اثبات
 يادآوری اين موضوع پیش از چاپ مقاله ممنونم. 



 

 

 

 

 

 0010، شماره یک، بهار و تابستان 92شناختی دوره مطالعات جامعه   09 
 

 

بودن  در پیِ توضیح اجتماعی، دورکیمشناسی  قواعد روش جامعهنويسنده با تأثیرپذيری از 

ای از مباحث انتقادی و مسئلۀ تضاد و نابرابری در اين کتاب مشاهده  امور است و نشانه

 های نويسنده از دوران تحصیل در پاريس و شود. کتاب موردبحث، ازطريق تلفیق جزوه نمی

نحوی اقتباس را در پیش گرفته است. يحیی  افزودن نکاتی، سبکی از ترجمه و تألیف و به

 نويسد: مهدوی چنین می

هايی که نگارنده اين سطور، هنگام تحصیل  رساله حاضر، تألیفی است از يادداشت»

آوری کرده  االجتماع در دانشکده ادبیات پاريس )سوربن( برای سهولت کار خويش جمع علم

شناسان بزرگ و يا خالصه و  ها غالباً ترجمه آزاديست از مقاالت جامعه ، اين يادداشتبود

های ايشان و يا گزارش افکاريست که برای مسود اين اوراق، بدون اينکه  ايست از کتاب عصاره

 )ص ب(.« گونه ابداع و ابتکاری باشد... مدعی هیچ

 
 

ريان چپ غیردانشگاهی در ايران نیز درک زمان با رويکردی که مهدوی آغاز کرد، ج اما هم

شناسی رواج داد. احمد قاسمی که عضو ارشد حزب توده بود، کتابش را اول با  خود را از جامعه

(. اين کتاب 0011نیا،  بارها منتشر کرد )اسماعیل شناسی جامعهو بعد با نام  جامعه چیستنام 
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جای توضیح چیستی  گاه کرده و بهای متفاوت و مارکسیستی به جامعه ن دقیقاً از زاويه

. کتاب با شرح 0به توضیح چیستی جامعه پرداخته است -مانند کتاب مهدوی-شناسی  جامعه

دهد  شود و نويسنده توضیح می شروع می -يکی ثروتمند و ديگری فقیر-داستانی از دو خانواده 

مفهوم نابرابری و تضادهای  اند و از اين راه، ما را با های فردی درواقع امری اجتماعی که تفاوت

کند. در مرکز تحلیل قاسمی، مفهوم نابرابری وجود دارد. از نظر وی افرادْ برابر  اجتماعی آشنا می

 يابند: هايی متفاوت می آيند اما ازلحاظ اجتماعی، موقعیت به دنیا می

ات طبیعی آنها بینیم در اثر اختالف همه اختالفاتی که امروز در جامعه میان افراد بشر می اين»

تساوی نزديک شوند، بايد   نیست بلکه زايیده اوضاع اجتماعی است و ما برای اينکه افراد بشر به

)قاسمی، « گذارد، از بین ببريم اوضاع ظالمانه اجتماعی را که بدون جهت میان افراد فرق می

0۵2۵ :0۵.) 

دهد، قاسمی  ی حواله میکه مهدوی ما را به قانونمندی جامعه و اهمیت امر اجتماع درحالی

های اجتماعی نیز  گذارد، بر وجه نابرابری و تفاوت عالوه بر اينکه بر امر اجتماعی صحه می

شناسی متعارف در  زمان با دو سنت جامعه شناسی در ايران هم تأکید وافر دارد. دقیقاً جامعه

و سیاسی شروع دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و ديگری در فضای عمومی 

 شود. می

غرض »روی سخن مهدوی، با دانشجويان است و درواقع اثری دانشگاهی تولید کرده است: 

؛ اما «شناسی زبانست بمقدمات و اصول جامعه از نشر اين رساله، آگاهانیدن دانشجويان فارسی

اوضاع ببینیم اين »... نويسد:  قاسمی روی سخنش با مردم است و نه دانشجويان و چنین می

ظالمانه چگونه پیدا شد؟ آيا بشر از روزی که بر زمین ظاهر گشت اين اوضاع ظالمانه اجتماعی 

ها  نويسی (؛ بنابراين، سنت چپ علوم اجتماعی در ايران که تقريباً در تاريخ0۵)ص« 2را داشت؟

ت، مغفول مانده است، از همان ابتدا رسالت خود را برمبنای تغییر اجتماعی تعريف کرده اس

                                                           
های علوم اجتماعی از زاويۀ چپ، سابقۀ بیشتری دارند و من در اين مقاله صرفاً کتابهايی را  واضح است که کتاب 0

شناسی منتشر شده است. همکارم علیرضا مرادی در کتاب جديد خود، شرحی  ام که تحت عنوان جامعه مراد کرده

 (.0010کامل از نقش سنت چپ در علوم اجتماعی ايرانی داده است )مرادی، 

کند، انقالب برای ملت و برای هر دسته  که حکومت حقوق ملت را نقض می وقتی»نويسد  ايان کتابش میاو در پ 2

 (.001)ص« ترين و ناگزيرترين وظايف است از ملت، مقدس
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شدن و فهم تخصصی از امور که علوم اجتماعی رسمی، بیشتر، هدف خود را آکادمیک درحالی

 قرار داده بود.

دنبال  شناسی جامعه و جامعه( با عنوان 0۵2۳طبری )  جريان چپ، کار خود را با نشر کتاب

، ۳1هۀ شناسی را تعريف کرد. در ابتدای د کرد. طبری در اين کتاب ازطريق فهم مارکسی، جامعه

شود که ابتدا  منتشر می شناسی نوين، و مسائل ايدئولوژيک انقالب جامعهکتابی با عنوان 

هايی آزاد از منابع  تا(. اين کتاب، برداشت کپی بوده است )راستی، بی های پلی صورت جزوه به

 شناسی مارکسی را برای يک جامعۀ خارجی بوده است اما نويسندۀ آن کوشیده است جامعه

 .0بندی کند مند انقالب صورتنیاز

جريان مسلط نیز با تأسیس رشتۀ علوم اجتماعی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران 

ش.(، نخستین دانشجويان علوم اجتماعی را جذب کرد. مؤسسۀ مطالعات اجتماعی 0۵۵6)

( و بعدازآن تأسیس دانشکدۀ علوم اجتماعی و تعاون علوم اجتماعی 0۵۵۵دانشگاه تهران )

 .2(، علوم اجتماعی رسمی را به جلو برد0۵۳0)

( انجام تحقیقات کاربردی 0۵۱8نیا و همکاران،  هدف مؤسسۀ مطالعات اجتماعی )اسماعیل

شده است اما رويکرد  ای از تحقیقات کمّی و کیفی در آنجا انجام می بود. اگرچه مجموعه

مشی  اند اما خط ی انجام دادهها در مؤسسه، تحقیقات اش پوزيتیويستی بوده است. هرچند چپ کلی

 .۵وجه انتقادی نبوده است هیچ دلیل اتصال به ساختار حاکمیت به مؤسسه، به

گرايان معتقد بودند که مؤسسه، نهادی وابسته به جناح راست و در خدمت برخی از چپ

حکومت پهلوی )و درنتیجه در خدمت امپريالیسم( است و برپايی آن، تدبیری حکومتی برای 

                                                           
پردازد که چرا  شناسی )کنت و دورکیم( به اين نکته می نويسنده در اين کتاب، ابتدا با شرح جريان اصلی جامعه 0

خواندن  شناس نظر وی کشورهای کمونیستی نیز به جامعه شناسی مارکسی شکل نگرفته است. به امعهچیزی به نام ج
که مارکسیسم يک آگاهی است  عنوان علم شناخت است، درحالی شناسی به مارکس عالقه نداشتند، چراکه کار جامعه

شناسی  کوشد مختصات جامعه می(. اما برخالف اين تلقی نويسنده 20-2۳که بايد در خدمت انقالب قرار گیرد )ص
 مارکس را شرح دهد.

های سوسیالیستی درون جريان مسلط  مفهوم تعاون در کنار علوم اجتماعی ممکن است به معنای تقويت ايده 2
 باشد. اين ايده البته خودش جای بحث دارد و بايد در مطالعات آتی بدان پرداخته شود.  

-وبری به نمايندگی احمد اشرف نیز ياد کرده -با عنوان گرايش انتقادی اکبر مهدی از وجود گرايشی ديگرعلی ۵

 (.2۵1: 2101است. نک: )مهدی، 



  
 
 
 
 
 

 01شناسی ایران: با تأکید بر...    ایدة مکتب فرانکفورت در جامعه

 

 

شناسی، ل جامعه و فرونشاندن شورِ انقالبی بوده است. از نظر اين گروه حتی ترويج جامعهکنتر

نقل از به 0۵1: 210۵ريزی، شد )بیاتراهکاری برای مقابله با رشد مارکسیسم تلقی می

 (.0011نیا،  اسماعیل

ن جوانه شناسی، از دو دريچۀ متفاوت در ايرا طور خالصه نشان داديم که جامعه تا اينجا به

که  زد؛ يکی جناح راست درون آکادمی و ديگری جناح چپ بیرون از آکادمی. درحالی

گرايان  داران و اسالم اش، هم برای حاکمیت و هم دين شناسی از سويۀ مارکسیستی جامعه

، از سويۀ راست )اگرچه با مشکالتی مواجه شد( توانست چه 0حساسیت زيادی ايجاد کرده بود

 چه بعد از انقالبْ خود را حفظ کند. در دولت پهلوی و

دو ايستاده بود و اين امر، وضعیت بینابینی جريان چپ را در  پور بین اين امیرحسین آريان

شناسی مارکسیستی در  دهد. شايد بتوان او را نمايندۀ اصلی جامعه علوم اجتماعی ايران نشان می

شناسی پويايی بخشید،  که به جريان جامعهقدر  پور همان (. آريان0۵8۱ايران دانست )آزاد ارمکی، 

 ای خطرناک جلوه داد، تا جايی که وی به دانشکدۀ الهیات منتقل شد. عنوان رشته آن را به

پور مروج نوعی مارکسیسم دانشگاهیِ غیرحزبی بود ولی حساسیت رژيم پهلوی نسبت آريان

صورت  مندانی که به قهبه مواضع فکری و سیاسی او و نیز محبوبیتش نزد دانشجويان و عال

(، 2100کردند )مشايخی هايش شرکت میهای پُرجمعیت و سخنرانیمستمع آزاد در کالس

ش به دانشکدۀ الهیات تبعیدش 0۵00هايی برايش ايجاد کنند و در سال سبب شد که محدوديت

مرتضی هايی با  پور درگیری(. در اين دانشکده بود که آريان0۵۵۳و  0۵6۱پور، کنند )آريان

 (.0011نیا،  مطهری پیدا کرد )اسماعیل

                                                           
شناسی چپ هم از سوی حاکمیت  جامعه»زمینه چنین نوشته است:  ( در رسالۀ دکترايش دراين0011نیا ) اسماعیل 0

زوات و نشرياتی علیه مفاهیم مرکزی گرايان ج گرايان مورد توجه قرار گرفته بود. اسالم پهلوی و هم اسالم
هايی مثل اصول فلسفه و روش رئالیسم )محمدحسین طباطبايی همراه اند. برای نمونه کتاب مارکسیستی منتشر کرده

ش(، در پیرامون ماتريالیسم يا 0۵۵۵نماها )ناصر مکارم شیرازی، ش(، فیلسوف0۵۵2های مرتضی مطهری، با پاورقی

بودن ش(، علمی0۵۳1ش(، علل گرايش به ماديگری )مرتضی مطهری، 0۵۵۵انصاری، منشأ فساد )مهدی سراج 
ش(، انسان، اسالم و 0۵۳۳ش(، متد ديالکتیک مارکسیستی )علی حجتی کرمانی، 0۵۳0مارکسیسم )مهدی بازرگان، 
ش(، 0۵۳0ش(؛ و همچنین ترجمۀ آثاری مثل فلسفۀ ما )سیدمحمدباقر صدر، 0۵۳۳مارکسیسم )علی شريعتی، 

)نک: «( ش0۵۳۳ش( و کمونیسم و اسالم )عباس محمود عقّاد و احمد عطّار، 0۵۳1قتصاد ما )سیدمحمدباقر صدر، ا

 (.0011نیا،  اسماعیل
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است که در تیراژ باال  0(0۵0۵) شناسی های جامعه زمینهپور کتاب  ترين آثار آريان يکی از مهم

شناسی با طعم ماليم مارکسیستی داشته  به فروش رسید و نقش زيادی در توسعه و فهم جامعه

چند جهت برای ما اهمیت دارد: يکی از اين (. اين کتاب، از ۵۳: 0۵۱0زاده،  است )نک: لهسايی

بُعد که رويکردهای مارکسیستی فهم جامعه را به ما شناسانده است و دوم اينکه اگرچه کتاب را 

شناسی  پور کوشیده است فهم خود از جامعهآريان اند اما پوزيتیويستی نوشتهشناسان نوعی جامعه

پور بوده است؛  های آريان کیبی از ترجمه و برداشتجهت که اين کتاب، تر را بدان بیفزايد؛ ازاين

يابد. رويکرد اقتباسی،  بنابراين، سنت اقتباسی از آثار اصلی، مجدد در آکادمی ايرانی تداوم می

های خود را درون يک کتاب  عنوان يک مارکسیست بتواند ايده پور به  راهی بوده است که آريان

چنین بتواند از  جای دهد و اين -زيادی برنینگیزاند که حساسیت-شناسی غیرمارکسیستی  جامعه

 دهد: خصوص چنین توضیح می ( دراين0۵۱۵پور ) سد سانسور بگريزد. امیر حسن

اند در نظر گرفته شود،  هايش دربارۀ دولت که در سراسر کتاب پراکنده اگر مجموعه بحث

های  وان يافت. در بسیاری از فصلت نظرها می هايی از تئوری مارکسیستی را در کنار ساير نقطه جنبه

نشین  های مارکسیستی از مسائل مشخص با تعبیرهای غیرمارکسیستی هم کتاب... نیز تحلیل

کردن  گر کتاب معرفی کرده بود تا دست خودش در مطرح پور خودش را اقتباس اند... آريان شده

لفان آن، مجموعه جداول، بودن کتاب و مؤ نظرات خودش بازتر باشد... آمريکايی و غیرمارکسیست

 ها... که بیشتر مربوط به آمريکا بود... پوششی برای مقابله با دستگاه سانسور بود. نقشه

اند اما مقولۀ فرهنگ که بستر  پور در اين کتاب بسیار بااهمیت های ماتريالیستی آريان تحلیل

کتاب که به  20و  ۳های  گیری نظريۀ انتقادی است، در کتاب وی جايگاهی ندارد. فصل شکل

ای برای سلطه و بازتولید قدرت  وجه فرهنگ را دريچه هیچ پردازند، به فرهنگ و جامعه می

پردازان انتقادی از آن  خورد اما با درکی که نظريه بینند و اگرچه فرهنگ با امر مادی گره می نمی

 دارند، فاصلۀ زيادی دارد.

                                                           
« ويلیام آگ برن»روسی و -آمريکايی« فرانسیس نیم کوف»پور، ترکیبی از آثار  شناسی آريان کتاب زمینۀ جامعه 0

ها  حال، کتاب تا دهه جای مؤلف، عنوان اقتباس آمده است. بااين به شناس آمريکايی است. روی جلد کتاب، جامعه
پور،  شود )آريان شناسی ايران نام برده می عنوان يکی از آثار تاريخی در جامعه مورد بحث بود و تا به امروز به

ای از  يازده بار منتشر شده بود. کتاب، مجموعه 0۵۳۵بود و تا سال  0۵00(. چاپ اول کتاب، در سال 0۵00

 انتشارات فرانکلین بود. 
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توان ديد اما بدين معنا نیست که  آکادمی نمیای از حضور نظريۀ انتقادی در  تا اينجا نشانه

گونه اطالعی نسبت به جريان مارکسیسم اروپايی در ايران وجود نداشته است، بلکه بیشتر  هیچ

ها اهمیت زيادی برای اين خوانش از مارکسیسم قائل نبودند؛  گونه تعبیر کرد که چپ بايد اين

 کند: کارانه خطاب می را نوعی رويکرد محافظهبرای مثال، بیژن جزنی در کتابش رويکرد انتقادی 

و « فانون»های جدی ايدئولوژيک نیز مبتال هستیم. برخی از رفقای ما زيرِ علَمِ  ما به نارسايی»

چیز از ديدگاه  دانند. به همه زنند ولی خود را مارکسیست می ندانسته يا دانسته سینه می« مارکوزه»

شناسی ماتريالیستی  فی و ذهنی آمريکايی را با جامعهشناسی توصی نگرند. جامعه فرهنگی می

کنند. اينها  حال خود را مرجع قضاوت ديالکتیکی قلمداد می گذارند و درعین تفاوتی نمی

شرط اينکه ما آگاهانه و با احساس  هايی است که در پروسه مبارزه بايد جبران شود. به نارسايی

 (.0۵۳8 )جزنی،« مسئولیت نسبت به آنها برخورد کنیم

ای مستقل در جريان چپ  حال، افرادی همچون مصطفی شعاعیان بودند که انديشه بااين

های مارکسیستی  داشتند و با نقد مارکسیسم روسی کوشیدند راهی جديد برای بازخوانی انديشه

رده هايی مشابه با وی را طرح ک ای از گرامشی متأثر بود و ايده باز کنند. ازجمله اينکه وی تااندازه

طورکلی، جريان چپ به مارکسیسم ارتدکس گرايش داشت و با  . از استثنا که بگذريم، به0است

پنداشتن فرهنگ، به نظرياتی ازقبیل مکتب  اهمیت عنوان زيربنا و کم تأکید بر نقش اقتصاد به

زمان به  رغبت بود. ضمن اينکه روی نقد نظريۀ انتقادی، هم فرانکفورت در صورت آشنايی بی

داری غربی و مارکسیسم روسی بوده و جناح چپ ايران، ظرفیت الزم را برای شنیدن نقد  ايهسرم

 مارکسیسم روسی نداشته است.

                                                           
گرفته در اروپا چندان اطالعی داشته باشد، های انتقادی شکل مصطفی شعاعیان در کتاب انقالب بدون آنکه از سنت 0

های خود با حمید مؤمنی، از  (؛ برای مثال، در مجادله0۵۳2در ايران به نقد انديشۀ لنین و لنینیزم پرداخت )شعاعیان 

بخش دفاع کرد و انديشۀ روشنفکری را  خواند( در پیشبرد جنبش رهايی شنفکر )که او روشنگر مینقش بااهمیت رو

ويژه که در تعاريف خود از روشنفکر، به آنتونیو گرامشی نیز استناد کمی کرد  دانست. به های طبقاتی نمی بند جايگاه تخته

های متعارف چپ که در آن دوران قد خود بر انديشه(. همچنین در ن0۵86)برای آشنايی بیشتر نک: شعاعیان و مؤمنی، 

کرد، بر نقش آگاهی، و مواضع افراد تأکید داشت.  اجتماعی تکیه می-عمدتاً بر عوامل عینی در ساخت اقتصادی

ما ابايی نداريم بگويیم اهمیت اين عامل در روند انقالب اگر »نويسد:  شعاعیان دربارۀ اهمیت عامل آگاهی چنین می

 (.000: 0۵86)شعاعیان، « يک از آنها هم نیست هر يک از شرايط عینی نباشد، کمتر از هیچبیش از 
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 گسترش ایدۀ مکتب فرانکفورت در ایران

دلیل  کنیم و به ذيل عنوان گسترش ايدۀ مکتب فرانکفورت، ما صرفاً به نقاط آغازين اشاره می

های کلی پرهیزيم. پیش از انقالب، ايده ن به مسیرهای بعدی میکاستن از حجم مقاله، از پرداخت

خصوص آرا علی  مکتب فرانکفورت بدون اشارۀ مستقیم، در هوای روشنفکری حضور داشت؛ به

مقامی در دانشکدۀ علوم  قائم فرهت  ابوالقاسم ۳1شريعتی با اين مکتب نسبت داشت. در دهۀ 

مقامی  سنت داشت اما نقشی در توسعۀ آن نداشت. قائمترين تمايل را به اين  اجتماعی، نزديک

زده، نقد نظام نابرابر آموزشی و کنکور  بر مفاهیمی همچون فرهنگ ملی، نقد روشنفکران غرب

سازی زن در  گرايی، تحلیل سريال صمد و کااليی در ايران، موسیقی غربی، بیگانگی و مصرف

اند، مفاهیمی مهم از سنت  از وی به يادگار ماندههايی که  آثار متعدد خود اشاره کرده است. کتاب

  بهره اند اما از قابلیت نظری مناسب و ارجاعاتی به اين سنت بی چپ نو را به بحث گذاشته

 .0اند چندم از افکار علی شريعتی شبیه بوده اند؛ بیشتر به آثار دست بوده

شناسی در  های جامعه های نظريه معرفی کلی مکتب فرانکفورت در قالب يک فصل در کتاب

شناسی نوشتۀ اديبی و انصاری آمده است و ما داستان آن  های جامعه در کتاب نظريه 0۵۳8سال 

 0۵۳8گیريم اما معرفی اولیۀ مکتب فرانکفورت در قالب ترجمۀ کتابی در سال  می را در ادامه پی

و چندان مورد توجه ، کتابی که در بحبوحۀ انقالب ديده نشد 2ازسوی چنگیز پهلوان انجام شد

قرار نگرفت. اين کتاب درواقع ترکیبی بود از برخی فصول دو کتاب ديگر. پهلوان دربارۀ اين 

 نويسد: کتاب چنین می

زد، کتاب  جا موج می انگیز همه که خودستیزی ايدئولوژيک با نیرويی شگفت 0۵۳8در پايیز 

شناسی انتقادی/  جامعه»کتاب کوچکی به چاپ رساندم، درجهت معرفی مکتب فرانکفورت، اين 

                                                           
(، ندايی در ظلمت، 0۵۳۳توان آموزش يا استعمار فرهنگی )نشر جاويدان،  های وی می برای نمونه، از کتاب 0

(، 0۵۳6تی )نشر روشنفکر، شناسی اثبا (، نقدی بر جامعه0۵۳0مقامی )نشر روشنفکر،  منتخبی از مقاالت فرهت قائم

اجتماعی  های جديد سیاسی (، نظريه0۵۳۳(، آزادی يا اسارت زن )نشر جاويدان، 0۵۳۳ها )نشر پیشرو،  مارکسیست

تنها  های وی نه ( را نام برد. عمده نوشته0۵۳0( و دنیای واقعی دمکراسی )نشر جاويدان، 0۵۳0)نشر جاويدان، 

اند.   شده يافته و سپس به شکل کتاب منتشر می ها انتشار می ر صفحات روزنامهارجاعی نداشتند، بلکه بیشتر آنها د

 توان آنها را جدی گرفت. سختی می اند و به ها فاقد استحکام مفهومی و نظری الزم بوده حال، اين نوشته بااين

 .0۵۳8، تهران: نشر نويد،  وان ل ه ز پ ی گ ن ۀ چ م رج ، ت ورت ف ک ران ف  ب ت ک م  ت اخ ن ش  : در راه ادی ق ت ان  ی اس ن ش ه ع ام ج 2
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اختصار به  نام داشت و از دو بخش تشکیل شده بود. بخش اول به« در راه مکتب فرانکفورت

پرداخت )نوشته مارتین جی( و بخش دوم خصوصیات مهم مکتب  معرفی تاريخ اين مکتب می

شناسی  امعهج»ای بود از کتاب هاری هوفناگلز به نام  کرد که ترجمه فرانکفورت را معرفی می

اين کتاب کوچک در غوغای آن روزگار ناپديد شد و بعدها فقط در برخی «. فرانکفورت

 (.0۵۵2عنوان متن درسی از آن بهره گرفته شد )پهلوان،  ها به دانشگاه

شناسی موسیقی  جامعه»ای با عنوان  در نشريۀ جدل مقاله 0۵۳۱مسعود يزدی نیز در سال 

د که ضمن تشريح نظريۀ آدورنويی صنعت فرهنگ، به نقد موسیقی نويس می« پسند در ايرانعامه

(، کتاب اديبی و انصاری 0۵۳۱نشینی مقالۀ مسعود يزدی ) پردازد. هم پسند در ايران می عامه

( 0۵۳8شده در  ( و ترجمۀ چنگیز پهلوان، در کنار واکنش انتقادی بیژن جزنی )چاپ0۵۳8)

تولد مکتب فرانکفورت در ايران دانست. شايد بتوان،  ای مهم در توان آن را به عنوان لحظه می

ای دانست که مارکسیسم در ايران از پهلوی فرهنگی خود برخاست.  سالهای انقالبی را برهه

اگرچه هنوز زمان نیاز بود تا اين مکتب، جايگاه خود را به خود آلترناتیو مارکسیسم ارتدکس در 

 چند دهه بعد از انقالب تثبیت کند.

است که تصمیم به ترجمۀ کل کتاب مارتین  0۵۵2برگشت کار چنگیز پهلوان، در سال نقطۀ 

گرفت اما به ترجمۀ فصل اول آن بسنده کرد که معرفی فصلی از  تخیلی ديالکتیکیجِی با عنوان 

ها در  ترين کتاب لحاظ است که يکی از مهم . اهمیت مارتین جی ازاين0تاريخچۀ اين مکتب است

شته است که مورد توجه طرفداران اين مکتب در ايران قرار گرفته است. ردی از اين حوزه را نو

های مراد فرهادپور ديده  از يوسف اباذری و نوشته شناسی خرد جامعهاين کتاب، در کتاب 

شود. درهرصورت برای شروع، اين کتاب، تصويری اولیه برای شناخت اين مکتب فراهم  می

 کرد. می

گیری اين کتب در ايران بوده است. در ابتدای  ای مهم برای شکل هاساساً دهۀ هفتاد بره

بود که اين  ۵1نطفۀ اين مکتب کاشته شد اما در ابتدای دهۀ  0۵۳8-0۵۳۱های  انقالب، سال

هايی نوشته يا ترجمه شدند که در بدو امر،  ها و مقاله نوزاد، شروع به رشد مجدد کرد و کتاب

اشتند. در کنار ترجمۀ بخشی از کتاب مارتین جی، اقبال بیشتر شکل معرفی اين مکتب را د

                                                           
 (، تاريخچۀ مکتب فرانکفورت، ترجمۀ چنگیز پهلوان، تهران: انتشارات کوير.0۵۵2جی، مارتین ) 0
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انگیزی به کتاب باتامور برای معرفی اين سنت شده است. حداقل ما سه ترجمه در طی  شگفت

 پنج سال از اين کتاب در اختیار داريم.

دستِ حسینعلی نوذری، سپس  به 0۵۵1اثر باتامور يک بار در سال  مکتب فرانکفورتکتاب 

دستِ محمود  به 0۵۵۵ازسوی محمد حريری اکبری و برای بار سوم در سال  0۵۵2در سال 

درواقع، کتاب باتامور با سه ترجمۀ متفاوت منتشر شده است )باتامور،  ترجمه شده است. کتابی

های تطور و  طور خاص به معرفی مکتب فرانکفورت و دوره (. کتاب به0۵۵۵، 0۵۵2، 0۵۵1

ای را برای توسعۀ اين مکتب ذکر کرده  ب، سنت چهارمرحلهتحول آن اختصاص دارد. اين کتا

ترين مقوالتی پرداخته است که ذيل اين سنت  است. باتامور در عین معرفی اين سنت، به مهم

دلیل غفلت از اقتصاد سیاسی نقد کرده است. وی  شوند و درنهايت اين سنت را به درک می

ريات ساختارگرايی و پوزيتیويسم شرح دهد. کوشیده است مکتب فرانکفورت را در تقابل با نظ

مندان ايجاد کند. از  کتاب درنهايت موفق شده است درکی نسبی و کلی از اين مکتب برای عالقه

 نخبگان و جامعهعنوان نويسندۀ چپ، آثار ديگری نیز ترجمه شده است؛ مانند  باتامور به

 (.0۵۱1) جامعه منتقدان( و 0۵88) نامۀ انديشۀ مارکسیستی فرهنگ(، 0۵۵0)

اند که به معرفی اين  نوشته شده ۵1و دهۀ  61مقاالتی نیز در معرفی اين سنت در انتهای دهۀ 

گردد که با عنوان  برمی 0۵68خصوص به سال  اند. اولین مقالۀ بشیريه دراين مکتب کمک کرده

پ رسیده در مجلۀ سیاست خارجی به چا« مکتب فرانکفورت، نگرش انتقادی، نقد آيین اثباتی»

مکتب فرانکفورت، يکی از جريانات مهم و بانفوذ »شود:  است. مقاله با اين جمله شروع می

(. بشیريه در اين مقاله ضمن معرفی ۳۱0: 0۵68« )معاصر در تفکر سیاسی غرب بوده است

دهد  داری قرار می مختصر اين مکتب، مقاله را بر محور دو موضوع نقد علم اثباتی و نقد سرمايه

رسد که مکتب فرانکفورت مرده و هابرماس مسیری متفاوت با اين  ر پايان به اين نتیجه میو د

 0اقتصادی مقاالتی را در ماهنامۀ اطالعات سیاسی مکتب را در پیش گرفته است. سپس او سلسله

های انتقادی  نقش مهمی در معرفی نظريه ۵1و  61های  (. اين ماهنامه در دهه0۵۵2نويسد ) می

مقاالتی در آن منتشر  ن داشته است. افرادی همچون بشیريه، پرويز پیران و ديگران، سلسلهدر ايرا

                                                           
تحريريۀ  المللی وزارت امور خارجه منتشر شده و هیئت زير نظر دفتر مطالعات سیاسی و بین 0۵62اين مجله از سال  0

 اکبر واليتی و... بوده است. جواد طباطبايی، علی مجتهد شبستری، عبدالرحمن عالم، علیآن افرادی همچون 
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اند.  کردند. برخالف مجالت روشنفکری، استادان دانشگاه در اين مجله نقش بیشتری داشته

مکتب فرانکفورت: يک در معرفی مکتب فرانکفورت با عنوان  0۵۵1ای ديگر در سال  مقاله
( است. مقاله بیشتر 0۵۵1پور ) شود که نويسندۀ آن عبدالمحمد کاظمی ته مینوش بررسی تاريخی

 شود. ها و مقاالتی که در اين دوره نوشته می معرفی کلی از اين مکتب است، از سنخ کتاب

منتشر شد، در معرفی نظريۀ انتقادی  0۵۵۵از میان مجالت، فصلنامۀ ارغنون که از سال 

توان نمايندۀ  ها اين فصلنامه را نمی برخالف برخی ديدگاهتوجه داشته است اما  سهمی قابل

ترين نمايندگان مکتب فرانکفورت در  مکتب فرانکفورت در ايران دانست، اگرچه برخی از مهم

ايران در آن حضور داشتند؛ برای مثال، يوسف اباذری مقاالتی را در اين حوزه ازجمله فصلی از 

و مراد فرهادپور نیز فصولی از « کفورت و روانکاویمکتب فران»کتاب مارتین جی با عنوان 

 اند. کتاب بنیامین و آدورنو و هورکهايمر را ترجمه کرده

، فصلنامۀ ارغنون را ارگان «شناسی نومارکسیسم و بحران جامعه»( در مقالۀ 0۵۱0قوچانی )

شاد دولت شناسد. ازآنجاکه فصلنامۀ ارغنون، زير نظر وزارت ار مکتب فرانکفورت در ايران می

اند.  طلب بوده است، قوچانی معتقد است که آنها به برنامۀ فرهنگی دولت کمک کرده اصالح

داده  گفتۀ اباذری، حلقۀ نیاوران به دولت مشاورۀ اقتصادی می طور که به نظر وی همان درواقع، به

رست د»است، اين، حلقۀ ارغنون بوده است که بخش مشاورۀ فرهنگی را بر عهده داشته است. 

ها به مجله  شدند نومارکسیست ها از مؤسسه نیاوران خارج می در همان روزهايی که نولیبرال

درمقابل، سايرا رفیعی «. رفتند تا مکتب فرانکفورت را علیه مکتب اتريش علم کنند ارغنون می

ای در نقد آرای  مقاله -يکی از شاگردان اباذری و پژوهشگران جوان در سنت انتقادی-( 0۵۱0)

های مکتب  مندی قوچانی نوشت. سايرا معتقد بود که حیطۀ فعالیت ارغنون، بسی بیشتر از عالقه

 2۵1فرانکفورت بوده است. وی با بررسی عناوين مقاالت به اين نتیجه رسید که از میان عناوين 

 مقاله به مکتب فرانکفورت اختصاص دارد. 21مقالۀ منتشرشده در فصلنامه، فقط 

کنند،  که در حوزۀ روشنفکری حضور دارند يا در عرصۀ عمومی فعالیت می در کنار مجالتی

توان  در حوزۀ آکادمی، نقش حسینعلی نوذری را در ترجمۀ آثاری از مکتب فرانکفورت نمی

باتامور  مکتب فرانکفورتهايی که نوذری ترجمه کرده است،  ناديده گرفت. يکی از اولین کتاب

مکتب فرانکفورت: خاستگاه و اهمیت نظريۀ انتقادی در با عنوان  بوده است. او همچنین کتابی را
( اما کار اصلی را در رسالۀ ارشد خود و 0۵80چاپ کرده است )نوذری،  علم اجتماعی و انسانی
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جايگاه عقالنیت در زير نظر حسین بشیريه انجام داد. رسالۀ ارشد علوم سیاسی نوذری، با عنوان 
ازسوی  بازخوانی هابرماس( دفاع شده است که بعدها با عنوان 0۵۵0)انديشۀ سیاسی هابرماس 

(. کتابی را هم برمبنای نظريۀ هابرماس بر سالمت 0۵80نشر چشمه به چاپ رسیده است )

اجتماعی ترجمه کرده است. اما نوذری در عین نقشش برای گسترش سنت انتقادی، صرفاً در 

مدرنیته نیز سهیم بوده است. وی  ۀ پستگیرد، چراکه او در گسترش حوز اين حوزه جای نمی

شکنی از مدرنیسم: امکان و امتناع شالوده سیاست و پست»همچنین رسالۀ دکترايش را با عنوان 

عنوان کسی ياد  به انجام رسانده است. از او بیشتر به« های کالسیک و مدرن سیاست پارادايم

 شود که در ترجمۀ ادبیات هابرماس نقش داشته است. می

هايی نیست که از اصحاب مکتب فرانکفورت  اين مقاله اساساً جای پرداختن به کتاب در

های آدورنو به  های اريش )اريک( فروم بسیار زودتر از کتاب اند؛ برای مثال، کتاب ترجمه شده

 گريز از آزادیمثال، فصولی از کتاب عنوان اند؛ به اند و اغلب کارهای وی ترجمه شده ايران آمده

ترجمه و منتشر شده  0اهلل فوالدوند دستِ عزت به 0۵۳۵و  0۵۳0های  لنامۀ نگین در سالدر فص

دستِ محسن مؤيدی يا کتابی دربارۀ  ( به0۵۳1مارکوزه ) ساحتیانسان تکطور کتاب  است. همین

 ( ازسوی حمید عنايت ترجمه شده است.0۵۳2اينتاير ) مارکوزه از مک

اهمیت نباشد، نقشی است که ادبیات و نقد ادبی، در  کمای ديگر که شايد اشاره بدان حوزه

های شاخص مکتب فرانکفورت ازجمله آدورنو ايفا کرده است. حوزۀ  معرفی برخی از چهره

ترين آثار لوکاچ و برخی از نوشتارهای آدورنو را ترجمه کرده و  مهم 61نقد ادبی در دهۀ 

، در ايران طبقاتیتاريخ و آگاهی  خصوص ستودنی است. کتابنقش محمدجعفر پوينده دراين

در نشر تجربه ترجمه شده است.  0۵۵۵با همین عنوان به ترجمۀ محمدجعفر پوينده در سال 

( منتشر 0۵۵۵) پژوهشی در رئالیسم اروپايیازاين کتابی ديگر از لوکاچ را با عنوان  وی پیش

 کرده بود.

                                                           
( نقشی مهم در تکوين بازسازی چهرۀ مکتب فرانکفورت در ايران بازی 0۵۵6کتاب هجرت انديشۀ اجتماعی ) 0

ه است. کتاب نگاری زندگی اصحاب مکتب فرانکفورت پرداخت نوعی تاريخ  کرده است. هیوز در اين کتاب به

اهلل  هیوز اهمیت زيادی در بین خوانندگان ايرانی پیدا کرده و اين کتاب هم ازجمله آثاری است که عزت

 فوالدوند ترجمه کرده است.
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نظری و فلسفی غرب داشته نیز نقش زيادی در توسعۀ ادبیات  0(-0۵2۵بابک احمدی )

ای از کارهای وی  اما بخش عمده -از حوزۀ سینما تا فلسفه-است. آثار وی تنوع زيادی دارد 

 خصوص نقد مدرنیته معطوف شده است. نوعی به معرفی سنت انتقادی به به

هايی که وی تألیف يا ترجمه کرده است، به مارکس و سنت مارکسی و يا  بسیاری از کتاب

های وی، بد  شوند. پیش از بحث بر سر کتاب تر به سنت انتقادی مربوط می کلی در معنای

نیست به مقاالتی از او نیز اشاره کنیم که در توسعۀ مفاهیم مکتب فرانکفورت نقش داشتند. او 

کند و برای توضیح خرد  منتشر می 0۵۵0را در مجلۀ کلک در سال « انديشه انتقادی»مقالۀ 

دانیم، موج گرايش به هابرماس  طور که می پردازد. همان انکفورت نیز میانتقادی، به مکتب فر

( بود که درخصوص 0۵۵2در دهۀ هفتاد آغاز شد و بابک احمدی يکی از اولین افرادی )

وگو  در مجلۀ گفت دگرگونی ساختاری در حوزۀ عمومیمفهوم گسترۀ همگانی و معرفی کتاب 

 نوشته است.

م به مکتب فرانکفورت پرداخته است و اين دو، جزو اولین طور مستقی او در دو کتاب به

اند که اين سنت را معرفی کرده و برد وسیعی نیز در بین خوانندگان در فضای  هايی بوده کتاب

اند. در کتاب سوم نیز بخشی از اصحاب مکتب فرانکفورت را به بحث گذاشته  عمومی پیدا کرده

ای از مقاالت والتر  ( است که بابک احمدی گزيده0۵66) ای به رهايی نشانهاست. اولین کتاب، 

( دربارۀ سه متفکر کلیدی 0۵۵6)خاطرات ظلمت بنیامین را در آن ترجمه کرده است. کتاب 

( نیز ازجمله ديگر 0۵۵۵) مدرنیته و انديشۀ انتقادیمکتب فرانکفورت است. درنهايت، کتاب 

ورنو درباب صنعت فرهنگ را در آن های پرنفوذ در دهۀ هفتاد بود که وی آرای آد کتاب

توان ردپايی از اين سنت پیدا کرد اما اين سه  تفصیل شرح داده است. در ساير آثار وی نیز می به

اند و مورد توجه دانشگاهیان و اهالی فکر در  کتاب، در دهۀ هفتاد در ايران نقش مهمی داشته

 اند. حوزۀ عمومی بوده

                                                           
مدرک کارشناسی  0۵0۱دنیا آمده و مقیم همین شهر است. وی در سال به  تهراندر  0۵2۵بابک احمدی در سال  0

آمريکا رفت و در مقطع  پنسیلوانیایرا از دانشگاه تهران دريافت کرد و سپس برای ادامۀ تحصیل به  علوم سیاسی

های بعد  و سال لندنرا در  0۵۳0و  0۵۳۵های  التحصیل شد. سال فارغ دانشگاه پنسیلوانیا از فلسفهکارشناسی ارشد 

 گذرانده است. پاريسرا در  0۵۳۵تا بهمن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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 شناسی در ایران های جامعه های درسی نظریه داستان نظریۀ انتقادی در کتاب

اند، نخستین کتاب جامع  هايی که در معرفی کلیات مکتب فرانکفورت نوشته شده جدای از کتاب

های متفاوت را در يک کتاب برای آکادمی معرفی کند، در  شناسی را که سنت های جامعه نظريه

ند. حسین اديبی و عبدالمعبود انصاری حسین اديبی و عبدالمعبود انصاری منتشر کرد 0۵۳8سال 

بايد توجه داشت که »کنند که  است، ادعا می شناسی های جامعه نظريهدر مقدمۀ کتابی که با نام 

کارانه و  محافظه -شناسی از اوايل قرن بیستم به بعد در دو جهت کامالً متفاوت نظريات جامعه

اين تفکیک، يادآور تفکیکی است که  (.6)ص« رشد کرده است -شناسی پیشرو و انتقادی جامعه

 شناسی انتقادی ارائه کرده است. شناسی رسمی و جامعه ( از جامعه0۵8۳هورکهايمر )

نهند. از نظر اين  کارانه نام می شناسی رسمی را سنتی محافظه نويسندگان در ادامه، جامعه

های  ر تحلیل و کتابهای اجتماعی را د کوشد ستیزه شناسی رسمی می که جامعه ديدگاه، درحالی

های  ها را با واقعیت شناسی پیشرو و انتقادی، نهادها و سازمان درسی خود ناديده بگیرد، جامعه

شناسی رسمی، بخشی از دستگاه سرکوب تعبیر  دهد. بدين معنا جامعه روزمره در ارتباط قرار می

های سیاسی دور  لیتاصطالح مطالعۀ علمی، از داوری و فعا کوشد ذيل به ( که می۵شود )ص می

ها و وضع موجود بپردازد. يکی از نکات جالب و انتقادی  طريق به توجیه نابرابری بماند و ازاين

کارانه است و اينکه اقبال جامعه  کنند، رابطۀ میان نظريات با گرايش محافظه دو مطرح می که اين

ی و اديبی زمانی مطرح دهد. اين نکته را انصار سمت نظريات کارکردی، همین معنا را می به

 شناسی، نظريات کارکردگرايی است. کردند که حداقل تا دو دهه بعد، نظريات غالب در جامعه

شود، از  ها و مدارس عالی تدريس می شناسی رسمی که امروزه در دانشگاه درواقع، جامعه

نظريۀ  دلیل است که همین کند. درست به اين نوع استدالل و نحوۀ توجیه شديداً حمايت می

صورت مکتب رايج و شايع  زند، به فونکسیونالیسم که گرد محور ثبات و تعادل اجتماعی دور می

 (.8هنوز بر مؤسسات دانشگاهی و تحقیقاتی سايه افکنده است )ص

کنند  شناسی، درست در برهۀ انقالبی تدوين می های جامعه اينکه اين دو نويسندۀ کتاب نظريه

کنند، کامالً معنادار است اما  به دو دستۀ انتقادی و رسمی تقسیم میو از اساس دنیای نظری را 

بسیار عجیب است که چرا تا نزديک دو دهۀ بعد همچنان نظريۀ انتقادی، درون آکادمی ايرانی 
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شناسی  ها، در هیچ کتاب نظريۀ جامعه ای از نظريه بندی کل در حاشیه قرار دارد و چنین تقسیم به

 است.در ايران تکرار نشده 

شناسی ارائه  گیری نهايی در پايان مقدمه، نويسندگان درک خود را از نظريه و جامعه در نتیجه

 کنند: شناس را از هم تفکیک می کنند. آنها سه دسته جامعه می

شناسانی که بیشتر قدرت اداری دارند و از تألیفات و تحقیقات دورند، در  اول. جامعه

شناسان  ند، نگاه نويسندگان به اين دسته از جامعههای مختلف عضو شوراها و کمیسیون

نويسی جايگزين نوشتن کتاب شده است، اينان هیچ سهمی  برای آنان ديباچه»بدبینانه است 

های  اند؛ واسطۀ بین بنگاه در تحلیل جدی قضايا و مسائل اجتماعی ندارند، اينان واسطه

(. دستۀ دوم 01)ص« های دولتی و روشنفکران در جستجوی کار خصوصی، سازمان

شوند که نظرياتی بدون رجوع به مشاهده  پردازان بزرگ ياد می شناسان، با عنوان نظريه جامعه

که به رسالت »شناسانی قرار دارند  کنند، مانند پارسونز. در دستۀ سوم نیز جامعه ارائه می

پرسند در  ا میکنند وظايف اصلی خود را انجام دهند. اينه اند و کوشش می تاريخی خود آگاه

جامعه چه چیز در انحصار طبقه حاکم است و نیروهای مردم چگونه و از چه طريقی کنترل 

ای با ساخت جامعه و شکل توزيع قدرت  شوند؟ موضوعات کوچک و روزمره چه رابطه می

 (.01)ص« دارند؟

تحقیقات بايد جنبه انسانی داشته و در خدمت و بهسازی وضع »از نظر نويسندگان 

 (.00)ص« های محروم جامعه قرار گیرد انانس

و نظريۀ انتقادی و   نويسندگان در اين کتاب، يک فصل را به مکتب تضاد اختصاص داده

اند. آنها از بنیانِ نظريۀ تضاد يعنی مارکس شروع  مکتب فرانکفورت را بخشی از آن دانسته

ات دارندورف و کوزر نشان داده پردازند که خود را در نظري ای از آن می کنند و بعد به سويه می

کنند. در اين  شناسی انتقادی در کتابشان طرح می است و درنهايت، مبحثی را تحت عنوان جامعه

فصل، مکتب فرانکفورت و افرادی همچون لوکاچ، آدورنو، مارکوزه و هابرماس در چند صفحه 

 .0شوند معرفی می

                                                           
کردند، همچنان خالی از سنت مکتب  ادان تدريس میشناسی که است های جامعه های نظريه جزوه ۵1در دهۀ  0

 فرانکفورت بودند اما معدودی همچون فريده ممتاز يا محمد حريری اکبری، فصلی را به آن اختصاص داده بودند.
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يسد و از اهمیت اين کتاب نو نقدی بر اين کتاب می 0۵۵1يوسف اباذری در سال 

ای سیاسی  دهد که بیانیه رو مورد انتقاد قرار می حال، اباذری اين کتاب را ازآن گويد. بااين می

ساخت دهد که چگونه بخشی از اين کتاب، از دو کتاب  طور نشان می نوشته است. همین
اسکیدمور اقتباس  مويلیا شناسی تفکر نظری در جامعهجاناتان ترنر و  شناسی های جامعه نظريه

های  داستان اقتباس در سنت نگارش کتاب -بینیم طور که می همان-شده است. در اينجا 

يابد. اباذری نقدش از کتاب را بر همین شیوۀ اقتباسی بنیان  شناسی در ايران ادامه می جامعه

ا امر نظری در کند که با بحث مواجهۀ ما ب ياد می« شگرد مونتاژ»عنوان  نهد. او از چیزی به می

 ارتباط است.

شگرد مونتاژ همان تکنیک چسباندن بخشی از يک کتاب بر بخشی ديگر است و برساختن »

شناسی و ايجاد اتصال بین آنها از طريق يک سری  های جامعه تر به نام کتاب نظريه امری کلی

 (.۵۳8-۵60: 0۵۵1)اباذری، « حروف ربط

کند و خطاهای  رت و نظريۀ انتقادی را نقد میاباذری فهم نويسندگان از مکتب فرانکفو

شود. برخی از اين خطاها، ناشی از  طور درک آنها از اين سنت را متذکر می ای و همین ترجمه

اند و برخی خطاهای ديگر اطالعاتی غلط به ما  سازی اسامی گذاری و معادل خطاهای نام

غلط نوشته شده است  است يا اينکه بهگذار مکتب فرانکفورت لوکاچ  دهند؛ مانند اينکه پايه می

. اباذری هر دو دسته از خطاهای فهم از 0به آمريکا مهاجرت کرد 0۱01که هابرماس در سال 

 کند. مکتب فرانکفورت را به مخاطبان گوشزد می

ها، نقشی مهم  عنوان مدرس درس نظريه حال، کتاب اديبی و انصاری و شخص اديبی به بااين

شناسی  زاده، استاد جامعه تقادی در ايران داشته است؛ برای مثال، لهسايیدر ترويج انديشۀ ان

 نويسد: شیراز، در کتاب خاطراتش چنین می

در سال سوم، يک درس و يک استاد خیلی بر من اثر گذاشت. درسی داشتیم به نام 

انشگاه شد. دکتر اديبی استاد د که توسط حسین اديبی ارائه می« قشربندی و نابرابری اجتماعی»

ها در  آمد... او ما را با آرای انتقادی و راديکال تهران بود اما برای تدريس در دانشگاه ملی نیز می

                                                           
های  در کتاب نظريه»نويسد:  بودن اين مکتب و اصحاب آن حسینعلی نوذری چنین می درخصوص ناشناخته 0

 (.0۵۱۳راد،  )در پايا و قانعی« صورت جورجن هابرماس نوشته شده است اری،... حتی اسم او بهشناسی اديبی انص جامعه
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مند شدم  های انتقادی عالقه شناسی آشنا کرد... درواقع تأثیر او بود که من به ديدگاه جامعه

 (.۵۱: 0۵۱0زاده،  )لهسايی

ترين کتابی  غالمعباس توسلی مهم شناسی های جامعه نظريهبعد از کتاب اديبی و انصاری، 

صورت مقاالتی در نامۀ  هايی از کتاب را به است که در ايران نوشته شده است. نويسنده بخش

 ۵1و  61های  در دهه -شناسی در دانشگاه تهران تنها فصلنامۀ بدون رقیب جامعه-علوم اجتماعی 

شارات سمت منتشر کرده است. کتاب را ازطريق انت 0۵6۱منتشر کرده است. بعد در سال 

انتشارات سمت اساساً برای حمايت از آثار بومی در بستر جامعۀ اسالمی بعد از انقالب تأسیس 

شناسی، موفق به تولید هیچ اثر جدی نشده است. کتاب  شده بود اما حداقل درزمینۀ جامعه

باس از ديگر آثار و اش نشسته است اما بیشتر اقت ( اگرچه نام تألیف بر پیشانی0۵6۱توسلی )

( بوده و همان 0۵۵2شناسی ويلیام اسکیدمور ) های جامعه هايی مهم از کتاب نظريه ترجمۀ بخش

 تعبیر تکنیک مونتاژ را به کار گرفته است که اباذری گفته است.

های  عنوان منبع اصلی تدريس درس نظريه کتاب توسلی برای حدود سه دهه، به

ی درس و چه برای دانشجويانی که بايد در کنکور ارشد شرکت ها چه در کالس-شناسی  جامعه

کاربرد داشت. ازآنجاکه شخص توسلی در بسیاری از مراکز آموزشی همین درس را  -کردند می

ديگر، بعد از  کرد، اين کتاب در میان منابع درسی جايگاهی خاص يافته است. ازسوی تدريس می

رسید و مباحثی متنوع و مفصل را  به نظر میتر  کتاب اديبی و انصاری، اين کتاب جامع

سراغ مکاتب  محور بود و بعد از شرح چیستی امر نظری، به گرفت. کتاب، بیشتر مکتب دربرمی

ای درباب سرنوشت اين کتاب منتشر شده است  ازاين، مقاله رفت. پیش گوناگون نظری می

گذاريم که کتاب، دو سويه از  ی( اما در اينجا موضوع را از اين زاويه به بحث م0۵۱۵)کاظمی، 

گرايی،  ها را در خود جای داده است: يک دسته نظريات کالن مانند مکاتب ساخت نظريه

شناسی مردمی و  کارکردگرايی يا تطورگرايی و دوم مکاتب خرد مانند پديدارشناسی، روش

ی برای مکتب شده در اين کتاب، جاي های نظری مطرح ها و سنت  مبادله. در میان انبوه نظريه

 فرانکفورت و حتی نظريۀ انتقادی در معنای وسیع آن در نظر گرفته نشده است.

شناسی ترجمه  های جامعه عنوان منبع درسی نظريه هايی ديگر به تدريج کتاب در دهۀ هفتاد به

زندگی و انديشۀ اند؛ برای مثال، کتاب  اند که اندکی به تنوع منابع کمک کرده شده  يا تألیف
 طور کتاب شد. همین تدريس می 0های  ( برای درس نظريه0۵۵۵)شناسی  ان جامعهبزرگ
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های نظری تألیفی در دهۀ  ( يکی از اولین کتاب0۵۵0ابوالحسن تنهايی ) شناسی های جامعه نظريه

گرايانۀ وی ترکیب شده است.  های شیعی هفتاد است. سنت تنهايی بیشتر بلومری است که با ايده

خلدون اختصاص داده و بعد از  را به آرای متفکرانی همچون فارابی و ابناين کتاب، بخشی 

گذاری همچون کنت و اسپنسر، به معرفی اريش فروم و هربرت بلومر  شناسان پايه معرفی جامعه

( از اصحاب مکتب 21۳-20۳: 0۵۵0دهد که فروم ) پرداخته است. وی در اين کتاب توضیح می

شناسانۀ تحلیل وی و همچنین امتزاج آن و امکان  روانفرانکفورت است اما بیشتر وجه 

 گیری از آن با سنت تشیع است که وی را جذب خود کرده است. بهره

( که نشر 0۵۵0) شناسی های جامعه مکاتب و نظريهکتاب ديگر تنهايی با عنوان درآمدی بر 

گرايی،  اختهای س شناسی را به بحث گذاشت. سنت های مختلف جامعه مرنديز چاپ کرد، سنت

گرايی تضادی که مکتب فرانکفورت را در  گرا مانند کنت و دورکیم، عوامل نظران عوامل صاحب

گرايی تضادی را بحث  کتاب، عوامل 261تا  20۵اين شکل به بحث گذاشته است. صفحات 

از »کرده است. در اين فصل با کارل مارکس شروع کرده و به سنت فرانکفورت رسیده است. 

توان افرادی چون هورکهايمر، هابرماس، آدورنو، فرم و  ن متفکران اين حوزه میتري بزرگ

 گذارد. (. سپس نويسنده تأکیدش را بر مارکوزه و فروم می2۳۵)ص« مارکوزه نام برد

( نوشتۀ اسکیدمور روشن 0۵۵2) شناسی تفکر نظری در جامعهدر دهۀ هفتاد، ترجمۀ کتاب 

برداری از آن  و انصاری و کتاب توسلی، با اقتباس و کپیساخت که تا چه اندازه کتاب اديبی 

حال، کتاب اسکیدمور حاوی هیچ فصل نظری درباب نظريۀ انتقادی نبوده  اند. بااين نوشته شده

شناسی خُرد را در دستورکار خود قرار داده  شناسی رسمی و جامعه است و بیشتر معرفی جامعه

( 0۵۵2) شناختی های جامعه ساخت نظريهنر با عنوان بود. اين نکته، درخصوص کتاب جاناتان تر

 نیز صادق است.

( سرفصلی جديد را 0۵۵0) شناسی در دنیای معاصر های جامعه نظريهکتاب ريتزر با عنوان 

منظر که صرفاً نظريات را به دو دستۀ خرد و شناسی باز کرد، ازاين های جامعه در بحث نظريه

های ترکیبی و تلفیقی نظريات را نیز به بحث  بار سنت خستینکرد، بلکه برای ن کالن تقسیم نمی

منظر شناسیْ علمی چندپارادايمی بود و ازاين براين، برمبنای نظر ريتزر جامعه گذاشت. عالوه می

شناسی فراهم شده بود؛ بنابراين، اين کتاب  های جامعه امکان جادادن نظريۀ انتقادی درون سنت

شناسی را موسع کرده بود، بلکه فصلی مستقیم و جذاب با عنوان  تنها قلمرو نظريات جامعه نه
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شناختی نومارکسیستی را هم ممکن نموده بود. در اين فصل، خوانندگان،  های جامعه انواع نظريه

گونه  شدند. اين انداز نظری ازجمله نظريات انتقادی هم آشنا می با طیفی متنوع از اين چشم

تدريج جايی برای بحث نظريۀ انتقادی باز شده بود  ای به رجمههای ت توان گفت که در کتاب می

 های تألیفی هنوز چندان مشروعیتی برای آن قائل نبودند. اما کتاب

شناسی در ايران  های جامعه عنوان منبع اصلی درس نظريه کتاب ريتزر بعد از کتاب توسلی، به

اند يا فقط ازسوی مؤلفان  داشتههای ديگر، يا نقش جايگزين و مکمل  درآمده است و همۀ کتاب

 اند. اند و برد وسیعی نیافته عنوان منبع تدريس معرفی شده و مترجمانشان به

های تألیفی است که  ( از معدود کتاب0۵۵6تقی آزاد ارمکی ) شناسی های جامعه نظريهکتاب 

کالن  سنت انتقادی را در خود جای داده است. منطق اين کتاب تألیفی، با ساختار خرد يا

شکلی مبسوط  کارکردی نه در يک فصل، بلکه در چندين فصل به متفاوت است. نظريات ساختی

اند که عمدتاً در ساير کتب،  براين، نظريات جديدی نیز گنجانده شده اند. عالوه بحث شده

زنی، نظريۀ نقش و نظريۀ بازی. يک  اند؛ ازجمله نظريات تقابل، برچسب موضوع بحث نبوده

نیز در اين کتاب به نظريات انتقادی اختصاص يافته است. نويسنده با اختصاص  فصل مستقل

های  فصلی از اين مکتب و سنت نظری، درواقع مشروعیتی برای نظريات انتقادی ذيل نظريه

گیری مکتب فرانکفورت، افرادی که از آنها  زمینۀ شکل شناسی قائل شده است. کتاب، پیش جامعه

که عمدتاً درباب تاريخ اين مکتب -بندی تطور مکتب فرانکفورت را  لهاند و مرح تأثیر گرفته

 (.01۵-00۵بیان کرده است )ص  -است

( 0۵۵8) نظريۀ اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماسدو کتاب از يان کرايب، يکی با عنوان 

ای ه عنوان مکمل فهم کالس اند که به ( ترجمه شده0۵82) نظريۀ اجتماعی کالسیکو ديگری 

کرايب عالوه بر طرح دو دسته نظريات  نظريۀ اجتماعی مدرن،اند. در  نظری به کار گرفته شده

کند  دو بحث می طور خاص مکتب فرانکفورت را فراتر از اين خرد و کالن، نظريۀ انتقادی و به

کوشد در فصلی  (. کرايب می2۳6: 0۵۵8پذيرند ) های خرد و هم کالن را می که هم ديدگاه

زعم خود برای خوانندگان شرح دهد؛ مفاهیمی همچون کلیت،  بنیادی نظريۀ انتقادی را به مفاهیم

ساحتی و صنعت فرهنگ. کتاب کرايب بیشتر  وارگی، خرد ابزاری، فرهنگ تک وارگی، شیء بت

ای )و تألیفی مورد  های ترجمه تر به کار گرفته شده است. اينکه در کتاب ازسوی استادان جوان
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تواند به معنای  شود، می تدريج بحثی مستقل درباب نظريۀ انتقادی ارائه می به آزاد ارمکی(

 شود. شناسی در ايران تعبیر  کردن اين نظريه درون سنت جامعه اهلی

شناسی که  های جامعه تدريج زمینه برای ترجمۀ آثاری بیشتر در حوزۀ نظريه در دهۀ هشتاد به

هايی ازجمله  ند فراهم شده است؛ برای مثال، کتابا حال به مکتب فرانکفورت پرداخته درعین

 شناسی کشاکش آرا در جامعه( يا 0۵8۵کالینیکوس )آلکس درآمدی تاريخی بر نظريۀ اجتماعی

اثر آنتونی  هايی در نظريۀ اجتماعی معاصر برداشتکتابی با عنوان  ۱1( و در ابتدای دهۀ0۵86)

جايی درخور به مکتب فرانکفورت و برخی از  شوند که ( ترجمه می0۵۱1الیوت و برايان ترنر )

دهند. غالب اين کتب حداقل  شناسی اختصاص می آن در کتاب نظريۀ جامعه نظران صاحب

شدند و بنابراين از  شناسی به کار گرفته می های جامعه عنوان منبع تکمیلی در کالس نظريه به

میان منابع درسی برای خود تر در  اواخر دهۀ هشتاد، مکتب فرانکفورت، اندکی جايی فراخ

 گشوده است.

های  در اواخر دهۀ هشتاد، کتابی ديگر به میان آمد که تالشی جديد برای معرفی نظريه

( 0۵8۵پور و جمال محمدی ) متأخرتر برای دانشگاه ايرانی بوده است؛ کتاب حمیدرضا جاليی

ای از آثار  ترجمه که عنوان ترجمه و تألیف را روی جلد دارد، جدای از يک يا دو فصل،

اند، کتاب بیشتر به رويکردهای جديد در  طور که نويسندگان گفته نويسندگان غربی است. همان

رغم اينها جز فصلی از کتاب که به آرای هابرماس اختصاص  پردازد. علی شناسانه می نظريۀ جامعه

آن. دغدغۀ نظران برجستۀ  شنويم و نه از صاحب دارد، نه از مکتب فرانکفورت نامی می

 نويسندگان کتاب بیشتر مقولۀ خرد و کالن بوده است تا مقولۀ نظريۀ رسمی و نظريۀ انتقادی.

پردازانی که در اين کتاب درباره آنان بحث شده است، مسامحتاً به دو گروه  نظريه»

 (.00)ص « پردازان خرد و کالن تقسیم شده است نظريه

شناسی، توصیف  ها و اساساً تعريف از وظیفۀ جامعه هالبته که در اين کتاب نیز تعريف از نظري

پور از مفهوم راهگشابودن و  (. برای اين منظور، جاليی0۵های اجتماعی است )ص و تبیین پديده

عبارتی تغییر را  نبودن آن يا به بودن يا انتقادی کند و نه انتقادی ها صحبت می راهگشانبودن نظريه

میت کتاب در اين است که برخالف ساير آثار تألیفی که (. اه0۳داند )ص وظیفۀ نظريه نمی

تنها مشروعیتی برای نظريۀ  پور در اين کتاب نه دربارۀ نظريۀ انتقادی سکوت کردند، جاليی

 انتقادی قائل نشده است، بلکه به نقد اين سنت نیز پرداخته است.
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برد که  ه نام میپور است، وی از چندين گرو در فصل اول کتاب که تألیف حمیدرضا جاليی

شوند. اينکه نويسندۀ ايرانی در  شناسی در ايران محسوب می های جامعه درزمرۀ منتقدان نظريه

گذارد که  کند و موضوعاتی را به بحث می شناسی به زمینۀ اجتماعی توجه می کتاب نظريۀ جامعه

ريۀ انتقادی و گردد خوب است اما مسئله اين است که طرفداران نظ به بافت جامعۀ ايران برمی

اند و اين  شناسانه دانسته شده مکتب فرانکفورت در اين کتاب، بخشی از منتقدان نظريۀ جامعه

 شناسی جای داده است. دهد او که چنین نظرياتی را در خارج از نظريات جامعه معنا را می

ای ه های فکری و خواستگاه نظريه شود که به ريشه اولین گروه منتقدان شامل کسانی می»

 -شناسی... را مغاير با مبانی نظری شناسی بدبین هستند. آنان مبانی نظری و تاريخی جامعه جامعه

شود که }معتقدند{...  يابند... دومین دسته منتقدان شامل افرادی می الهی مسلمانان می

ید شناسانه درواقع مشغول تول های جامعه جای تولید نظريه خطارفته ايرانی به شناسان به جامعه

شناسانه هستند... سومین گروه منتقدان شامل افرادی است که عمدتاً از  های جامعه ايدئولوژی

پردازند. در ايران  شناسی واقعاً موجود می های جامعه شناسی انتقادی به ارزيابی نظريه منظر جامعه

نتقدان همه م شناسی انتقادی به فارسی ترجمه شده است... بااين بخشی از منابع نظری جامعه

شناسی انتقادی نظم و انسجام نظری دو جريان نخست را ندارند. خصوصاً اينکه  طرفدار جامعه

شناسی در ايران به شکل مکتوب نیست. برای مثال،  های رايج جامعه میراث آنان در نقد نظريه

 جز کتاب خرد کند، اما به شناسی انتقادی دفاع می دکتر يوسفعلی اباذری به نحوی از جامعه

ای  شناسی را در قالب پروژه های جامعه (... نقد و ارزيابی نظريه0۵۵۵شناسی )اباذری،  جامعه

 (.0۱: 0۵8۵پور و محمدی،  )جاليی« مطالعاتی و با نتايج مکتوب ارائه نکرده است

اند اما  پور در اينجا اعتقاد دارد که طرفداران نظريۀ انتقادی، فاقد نظم و انسجام نظری جاليی

هايی که اين حلقۀ کوچک )نظريۀ انتقادی( در ايران داشته است، تصويری متفاوت با اين نوشتار

 (.0011دهد )کاظمی  تحلیل ارائه می

برد، بدون آنکه به  پور در پانوشت همین صفحه، از اباذری و دانشجويانش نام می جاليی

بودن متهم  غیرمکتوبسو، اين سنت به  کاری مشخص از حلقه يا جريان اباذری اشاره کند. ازيک

شمارد.  اهمیت می ديگر فعالیت و مداخله در فضای عمومی آن را کم شود و ازسوی می

تر از حوزۀ آکادمی  اهمیت شناسی انتقادی، مشارکت در عرصۀ عمومی و مطبوعات را کم جامعه

بود پور امیدوار  شمارد و اين امر در تعريف چنین سنتی گنجانده شده است. اينکه جاليی نمی
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درستی  سنت انتقادی از ترجمه، مصاحبه و سخنرانی فراتر رود، منظور خود را از فراتررفتن به

شدن به کار آکادمیک باشد، بايد گفت که  مشغول روشن نکرده است. اگر فراتررفتن، به معنای دل

 شناسی انتقادی امیدوار است که فعالیت علمی از کار آکادمیک فراتر رود و به عرصۀ جامعه

طور خاص روشن است که درک وی از نظريۀ انتقادی، به درک هابرماسی  اجتماعی پا بگذارد. به

 از اين سنت محدود است.

( اين امیدواری را ايجاد 0۱نقد اباذری از خانواده و کنکور )اباذری، مجله آفتاب، شماره »

فراتر رود که نرفت.  شناسی انتقادی در ايران از سطح ترجمه، سخنرانی و مصاحبه کرد که جامعه

ای به نقد مباحث  شناسی انتقادی بیشتر در سطح مکتوبات روزنامه مندان جوان جامعه عالقه

پردازند... اين گروه هنوز نتوانستند به کارهايشان تمرکز و سبکی مشخص بدهند...  اجتماعی می

بیشتر گفتارها و  شناسی انتقادی روشمند در ايران رونق گرفته است. شود که جامعه احساس نمی

های  درخشش»شناسی انتقادی نیست، بلکه مبتنی بر  های گروه سوم مبتنی بر جامعه نوشته

بسته به شرايط... به آرای درخشان يک متفکر بزرگ ارجاع   است. بدين معنا که آنان« مخرب

ازآن براساس عظمت ناشی از هیبت آن متفکر بزرگ موضوع موردنقد خود را  دهند و پس می

شناسان انتقادی چون هابرماس... کارشان متکی بر داليل  جامعهاما کنند.  تخريب يا نفی می

وارسی است. برای نمونه اباذری در ارزيابی کارنامه دکتر داوری و دکتر سروش... به دلیل  قابل

يابی مباحث کند... يا اباذری در ارز ای هم )مثالً ارجاع به آثار اين دو متفکر( استناد نمی کننده قانع

انگیز رايج قلمداد کرد )خبرنامه  شناسی نظری نفرت جامعه»شناسی او را  نظری دکتر چلبی، جامعه

شناسی انتقادی يکی از شرايط چنین  (. از منظر جامعه26شناسی ايران، شماره  انجمن جامعه

.. به برچسب سنگینی اين است که منتقد قبالً کوشش کرده باشد مضمون اصلی آرای چلبی را.

 (.0۱-21)ص« ای روشمند و مدلل نقد کند شیوه

شمردن اهمیت  اينکه چنین بحثی، در پانوشت گنجانده شده است، خود به معنای خفیف

پور در نقد سنت انتقادی در ايران هیچ ارجاعی  چنین سنتی است. اين در حالی است که جاليی

 جز اباذری و چند سخنرانی وی نداده است. به

های  شده با عنوان نظريه شده يا ترجمه های نوشته در آنچه از مرور کتابطورکلی،  به

شويم: اولین  رو می ها روبه بندی از نظريه شناسی در ايران در اختیار داريم، با سه نوع دسته جامعه

بینیم که بر فهم نزاع دو دسته از نظريات  بندی را در اثر عبدالمعبود انصاری و اديبی می دسته
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بندی دوم که بیشتر در کتاب توسلی شاهديم،  ظريات انتقادی مبتنی است. در دستهرسمی و ن

 ۵1و  61های  شناسی خرد است. درواقع، در دهه شناسی کالن و جامعه منازعه میان جامعه

شمسی که اين کتاب غالب بوده است، نظرياتی خرد همچون نظريات کنش متقابل نمادين يا 

شدند که در برابر نظريات مسلط همچون  ياتی جديد فرض میپديدارشناسی، در ايران، نظر

اند. سلطۀ نظريات کالن در اين کتاب کامالً مشهود  کارکردگرايی و ساختارگرايی ظهور کرده

بندی سوم که در کتاب ريتزر و  است و نظريات انتقادی در آن جايگاهی نداشته است. در دسته

نه بر سر دو طیف خرد يا کالن، بلکه بر سر نظريات بینیم، نزاع  پور و محمدی می کتاب جاليی

اند اما بیشتر  تلفیقی است. نظريات تلفیقی اگرچه پا را از سلطۀ نظريات رسمی فراتر گذاشته

اند نوعی آشتی بین خرد و کالن برقرار کنند. در اين فهم از نظريه، نظريات انتقادی نیز  کوشیده

چندان مشروعیت ندارند؛ اگرچه ممکن است در  شناسی عنوان نظريات رايج در جامعه به

است.  هايی از کتاب به آنها اشاره شده باشد اما محل منازعه، در جايی ديگر قرار گرفته  بخش

های انتقادی، به مذاکره برای  يک از اين سه موج ذکرشده، نظريه طورکلی، در هیچ به

 يران نیافته است.بخشیدن دعوت نشده و جايگاهی در علوم اجتماعی ا مشروعیت

 گیری نتیجه

شناسی  ايدۀ گسترش نظريۀ انتقادی در ايران از کجا پیدا شد و چگونه راه خود را در میان جامعه

شناسی  ايران باز کرد؟ برای پاسخ به اين پرسش، در بخش اول مقاله نشان داديم که در جامعه

فرانکفورت جايگاهی  مکتب -چه در سويۀ راست و چه سويۀ چپ-ايران پیش از انقالب 

بوده است.  ۳۵های آغازين انقالب  ای که اين مکتب توانست جوانه بزند، در سال نداشت و برهه

شناسی دنبال شده است که  های جامعه در بخش دوم، رد پای اين مکتب در میان کتب نظريه

نتقادی مکتب اند. در اين مقاله، تأکیدمان بر جايگاه نظريۀ ا منابع درسی درون آکادمی بوده

شناسی در ايران بوده است. نشان داديم که از ابتدای  های جامعه های نظريه فرانکفورت در کتاب

های مباحث مکتب فرانکفورت ديده شده است  انقالب، در کتاب اديبی و انصاری، اولین نشانه

شناسی  های نظريۀ جامعه ايدۀ مکتب فرانکفورت در کتاب ۵1و  61های  سرعت در دهه اما به

های  پنهان شده است. در دهۀ هشتاد مجدد ردپای اين مکتب جای خود را در بین کتب نظريه
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ها جايگاهی بیشتر در میان کتب  شناسی باز کرده است؛ اگرچه توانسته است در ترجمه جامعه

 مناقشه دارد.درسی پیدا کند اما در میان کتب تألیفی جايگاهی قابل

شناسی در ايران، با مطالعۀ مقاالت،  مقالۀ پوزيتیويسم و جامعه( در 0۵8۳کچويان و کريمی )

های اولیه در  ( با مطالعۀ پژوهش0۵۱0های دانشجويی و آرش حیدری )نامهتحقیقات و پايان

شناسی تجربی، بر مطالعات  ، نشان دادند که جامعه«مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران»

نتقادی در ايران جايگاهی ندارد. درعوض، سنتی شبیه است و سنت ا اجتماعی غالب بوده

 پوزيتیويسیم در علوم اجتماعی ايران مسلط شده است.

سازد،  پوزيتیويستی در علوم اجتماعی ايران را عیان میشدن سنت  يکی از اشکالی که مسلط

 های جايگاه نظريات کارکردی و ساختاری در کتب نظری و تحقیقات تجربی است. اغلب کتاب

اند، بلکه  تنها فصلی مبسوط را به اين مکتب فکری اختصاص داده شناسی نه های جامعه نظريه

های نظری موردبحث استفادۀ زيادی  شان، از چارچوب شناسان در تحقیقات میدانی همین جامعه

ث تواند نظريۀ انتقادی را معیار بح نهد، نمی اند. چنین ديدگاهی که منطق را بر نظم بنیان می برده

اندازۀ کافی  های اجتماعی و هم به قرار دهد. نظريۀ کارکردگرايی ساختاری، هم بريده از زمینه

دهد  ( چنین سنتی را به جامعۀ دانشگاهی هاروارد نسبت می0۵68مغلق و نامفهوم است. گلدنر )

ديگر، وی اين نظريه را نوعی توجیه سبک  کل از فضای شهری دور بوده است. ازسوی که به

ديگر، برای ظهور آن، کارکردی قائل بوده  عبارت داند؛ به ی طبقات متوسط در جامعه میزندگ

شناسی آمريکايی،  های جامعه حال تأکید دارد که اين نظريه برخالف ساير نظريه است اما درعین

کارانۀ نظريۀ پارسونزی در آمريکا،   از زندگی روزمرۀ مردم آن زمان دور بوده است. نقش محافظه

کارانۀ آن در جامعۀ ايران متفاوت بوده است. درست است که ايران، انقالبی  نقش محافظهبا 

نظمی دچار آشوب شده  های اولیه، جامعه در تالطم بی عظیم را پشت سر گذاشته بود و در سال

جا  های نظريه، همه بود، اغلب محققان متکی بر جريان اصلی و برخی از همین نويسندگان کتاب

شناسانه  طور خاص چارخانۀ معروف آن را برای تحلیل جامعه ری پارسونزی و بهرويکرد نظ

همای بود که به کردند. چارخانه نوعی تالش برای تأکید بر نظم و انضباط برای جامعه استفاده می

نظمی و انقالبی بزرگ را پشت سر گذاشته بود؛ بنابراين،  تازگی تجربۀ بی نمود و به ريخته می

برآن، نظريات انتقادی  ضرورت داشت که به ثبات بیشتر جامعه کمک کند. عالوه نوعی نظريه

رو، در جامعۀ  زدند؛ ازاين ثباتی دامن می اساساً مستلزم پروژۀ انقالب در انقالب بودند و به بی
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ای در ايران، وجهۀ مثبتی به  شدند. درعوض، معرفی و پرورش چنین نظريه انقالبی تحمل نمی

 اده است که طرفدار ايجاد نظم اجتماعی است.شناسی د جامعه

های اجتماعی  ديدن پديده کارانه در چارخانه اما اين همۀ ماجرا نبود؛ نوعی جريان محافظه

خواهیم میان  خواهیم تغییری در سیستم شما ايجاد کنیم، جز اينکه می مندرج بود، اينکه ما نمی

هايی  ی دولتی و حاکمیتی که خريدار چنین طرحنهادهای شما نظمی دوباره برقرار نمايیم. نهادها

های  هايی همچون نظريه شناسی مشکلی نداشتند. کتاب بودند، با چنین دريافتی از جامعه

شناسی توسلی، منبعی مهم برای ارجاع و توضیح نظريۀ چارخانه )آجیل( بودند اما  جامعه

های  ترکردن فهم نظريه یچیدههای مسعود چلبی است که نمونۀ پ ترين اثر تألیفی، پژوهش مهم

 .0پارسونزی است

اند اما درواقع طیف  ها دو طیف نظريات کالن و نظريات خرد را دربرگرفته اغلب اين کتاب

کارکردی تعلق دارد، توجه بیشتر را جلب کرده است.  کالنی که به جريان اصلی يعنی ساختی

بودند، در عمل چندان   ها پرداخته بدانشناسی در ايران  های نظريۀ جامعه ساير نظرياتی که کتاب

مردمی و پديدارشناسی در آن شناسی  آمدند؛ برای مثال، روش به کار تحقیقات اجتماعی نمی

آمدند و بیشتر مکاتبی که به کار ارتباط با  ازحد روشنفکرانه و غیرکاربردی به نظر می زمان بیش

ارگرايی بوده است. اقبال جامعهآمدند، فصل کارکردگرايی ساختی و فصل ساخت جامعه می

کردن علوم  به اين دو فصل را بايد در ادامۀ همان بحث غیرسیاسی ۵1و  61های  شناسان دهه

اجتماعی و جداشدن از بافت اجتماعی درک کرد. اين در حالی است که ساير فصول کتاب که ما 

شناسی  نمادين و روشکردند )مانند فصل کنش متقابل  را بیشتر به بافت اجتماعی نزديک می

جنبش توجه به  ۱1اند که در دهۀ  مردمی( کمتر مورد اقبال قرار گرفته بودند. اينها همان فصولی

شناسان  هايی که جامعه زندگی روزمره را در فضای علوم اجتماعی ايران پديد آوردند، کتاب

 .2های جديدتر تحت تأثیر اين فضای جديد بودند نسل

                                                           
( 0۵80( و همچنین نظم شخصیت )0۵۵۱شناسی نظم ) توان در کتاب جامعه يافتۀ اين ايده را می شکل توسعه 0

اند و از زمینۀ زندگی  تقادیخوبی نشان داده است که آثار چلبی غیران ( به0۵۱6جو کرد. قانعی راد ) و چلبی جست

 اند. معمولی مردم بريده

هايی است که به موضوع زندگی روزمره در ايران پرداختند و عمدۀ آنها  منظورم مجموعه تحقیقات و کتاب 2

 اند. نوعی به سنت انتقادی مرتبط به
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قبیل  ای اين کارکردی با توجه به ساختار زبانی ترجمه-يات ساختیازحد به نظر توجه بیش

اليۀ نظريات پارسونز،  به نمودند. فهم اليه ازاندازه پیچیده می ها را بیش ها در ايران نظريه کتاب

رسیدند و درنتیجه ساختن  فهم به نظر می ها بسیار سخت داد. نظريه ابهتی دروغین به امر نظری می

ای  رسد عطش دسترسی به نظريه ار دشوار و ناياب تعريف شده است. به نظر مینظريه امری بسی

شناسانه ازسوی پژوهشگران ايرانی، تحت تأثیر چنین فهم پرابهت، بسیار فلسفی، پیچیده و  جامعه

 0است.  مند قرار گرفته نظام

جبهۀ  رسد که غفلت از نظريات انتقادی و همچنین قرارگرفتن نظريات خُرد در به نظر می

ماندن نظريات ند. درحاشیه ا تأثیر نبوده مقابل نظريات مسلط، در پديدآمدن چنین وضعیتی بی

دهندۀ  ها نشانشناسی و در آموزش اين درس در دانشگاههای جامعه انتقادی در کتب نظريه

ی دهد که سنت انتقادهای ايرانی است. اين امر نشان می وجهی از واقعیت امر نظری در دانشگاه

ها بیشتر شبیه بازی پیچیدۀ در  های علوم اجتماعی شکل نگرفته است و نظريه نیرومندی در گروه

 اند تا ابزاری برای تحلیل و نقد وضعیت موجود. خودفروبسته شده

 منابع 
 ( 0۵۵1اباذری، يوسف ،)«۵62: ۱، شمارۀ فرهنگ، «شناسی های جامعه معرفی و نقد کتاب نظريه-

۵۳2. 

 تهران: انتشارات جامعهشناسی های جامعه نظريه(، 0۵۳8انصاری، عبدالمعبود ) اديبی، حسین و ،. 

 ( 0۵66احمدی، بابک ،)تهران: تندر.ای به رهايی نشانه ، 

 ( 0۵۳2آرون، ريمون ،)ران:  ه ام، ت ره ر پ اق ۀ ب م رج ، تی اس ن شه ع ام ه در ج ش دي ر ان ی ی س اس ل اس راح م

 .ی: مؤسسۀ انتشارات فرانکلین ب ی ی جها ر، کتاب ی ب رک ی ام

 های  ، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی کتابشناسی زمینۀ جامعه(، 0۵00پور، امیرحسین ) آريان

 .جیبی

 ( 0۵۵6آزاد ارمکی، تقی ،)تهران: انتشارات سروششناسی های جامعه نظريه ،. 

                                                           
تفصیل بحث  ای ديگر به مقالههمین اتفاق، ممکن است برای نظريات انتقادی نیز رخ داده باشد که بايد آن را در  0

کارانه و حکومتی  بديل يافتند و در برابر نظريات رسمی که دارای وجهی محافظه کرد. چنین نظرياتی نیز ابهتی بی

 شدند، بیشتر از وجهی روشنفکرانه و انتقادی برخوردار شدند. تلقی می
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 ( 0۵8۱آزاد ارمکی، تقی ،)شناسان. نشر جامعه ن:، تهراشناسی در ايران شناسی جامعه جامعه 

 ( 0۵۵2اسکیدمور، ويلیام ،)محمد حاضری و همکاران،  ، ترجمۀ علیشناسی تفکر نظری در جامعه

 تهران: نشر سفیر.

 ( 0۵8۵اسکمبلر، گراهام ،)ترجمۀ حسینعلی نوذری، تهران: هابرماس: نظريۀ انتقادی و سالمت ،

 مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

 شناختی گسترش علوم اجتماعی در عرصۀ عمومی ايران،  (، مطالعۀ جامعه0011)نیا، محمود  اسماعیل

 .نامۀ دکتری، مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پايان

 موقعیت ناسازوار نخستین نهاد »(، 0۵۱8نیا، محمود؛ کاظمی، عباس و صديقی، بهرنگ ) اسماعیل

، «سسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی از تأسیس تا انقالب اسالمیعلوم اجتماعی در ايران، مؤ

 .۱-۵6: 2، شمارۀ 26، دورۀ شناختی )نامۀ علوم اجتماعی سابق( مطالعات جامعه

 ( دبستان فرانکفورت، ترجمۀ محمد حريری اکبری، تبريز: انتشارات دانشگاه 0۵۵2باتومور، تام ،)

 تبريز.

 ( 0۵۵۵باتامور، تام ،)ترجمۀ محمود کتابی، تهران: نشر پرسش.رتمکتب فرانکفو ، 

 ( 0۵۵1باتامور، تام ،)ترجمۀ حسینعلی نوذری، تهران: نشر نی.مکتب فرانکفورت . 

 ( 0۵۵0باتامور، تام ،)ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نخبگان و جامعه ، 

 ،اکبر معصوم بیگی، تهران: نشر  لیع مارکسیستی، ترجمۀ انديشۀ نامۀ فرهنگ(، 0۵88تام ) باتامور

 بازتاب نگار.

 ( 0۵۱1باتامور، تام ،)ترجمۀ محمد جواهرکالم، منتقدان جامعه: انديشۀ اجتماعی راديکال در آمريکا ،

 تهران: نشر مهر ويستا.

 ( 0۵68بشیريه، حسین ،)«مکتب فرانکفورت، نگرش انتقادی، نقد آيین اثباتی و نقد جامعۀ نو» ،

 .0، سال سوم، شمارۀ رجیمجلۀ سیاست خا

 ( 0۵۵2بشیريه، حسین ،)«اطالعات سیاسی، «مارکسیسم فلسفی، هورکهايمر، آدورنو، بنیامین

 .۵1و  6۱های  ، شمارهاقتصادی

 ( 0۵۱۳پايا، علی و قانعی راد، سیدمحمدامین ،)تهران: طرح نقدهابرماس و روشنفکران ايرانی ،. 

 ( 0۵۵2ترنر، جاناتان ،)زاده. شیراز: انتشارات  ، ترجمۀ عبدالعلی لهسايیشناسی هساخت نظريۀ جامع

 .نويد

 ( برداشت0۵۱1ترنر، برايان و الیوت، آنتونی ،)  هايی در نظريۀ اجتماعی معاصر، ترجمۀ فرهنگ

 شناسان.ارشاد. تهران: انتشارات جامعه
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 ( 0۵۵0تنهايی، ابوالحسن ،)ر مرنديز، تهران: نششناسی های جامعه درآمدی بر مکاتب و نظريه. 

 ( 0۵6۱توسلی، غالمعباس ،)تهران: انتشارات سمتشناسی های جامعه نظريه ،. 

 ( کشاکش آرا در جامعه0۵86سیدمن، استیون ،) .شناسی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی 

 ( 0۵۱۱شعاعیان، مصطفی ،)چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات لحظه.انقالب: بنیادها ، 

 (، دربارۀ روشنفکر )يک بحث قلمی(، تنظیم و پیوست 0۵86ی، حمید )شعاعیان، مصطفی و مؤمن

 ناصر پاکدامن، چاپ اول، کلن: انتشارات فروغ.

 ( 0۵86شعاعیان، مصطفی ،)« های فدايی؛ نقد يک  هشت نامه به چريک، در «0۵۳۵نامه از دوست؛

 همت خسرو شاکری، چاپ اول، تهران: نشر نی.، بهمنش فکری

 ( 0۵۳0فروم، اريک) ،«006، شمارۀ نگیناهلل فوالدوند،  ، ترجمۀ عزت«گريز از آزادی. 

 ( 0۵22قاسمی، احمد ،)تهران: انتشارات حزب تودهشناسی( جامعه را بشناسید )جامعه ،. 

 تهران: نشر جاويدان. آموزش يا استعمار فرهنگی،(، 0۵۳۳مقامی، فرهت ) قائم 

 تهران: نشر مقامی از مقاالت فرهت قائمندايی در ظلمت، منتخبی (، 0۵۳0مقامی، فرهت ) قائم ،

 روشنفکر.

 تهران: نشر روشنفکر.شناسی اثباتی بر جامعه (، نقدی0۵۳6مقامی، فرهت ) قائم ، 

 نشر پیشرو. ها، تهران: مارکسیست(، 0۵۳۳مقامی، فرهت ) قائم 

 نشر جاويدان.آزادی يا اسارت زن، تهران: (، 0۵۳۳مقامی، فرهت ) قائم 

 نشر جاويدان. اجتماعی، تهران:های جديد سیاسی نظريه(، 0۵۳0) مقامی، فرهت قائم 

 نشر جاويدان.دنیای واقعی دمکراسی، تهران: (، 0۵۳0مقامی، فرهت ) قائم 

 ( توسلی، عقل معتدل آکادمیک ايران، روزنامۀ مردم0۵۱۳قانعی راد، محمدامین ،)  ،ساالری

 .01: 02، شمارۀ 06، سال 0۵۱۳اسفند  08چهارشنبه 

 (، هابرماس و روشنفکران ايرانی، تهران: نشر طرح نقد.0۵۱۳ی راد، محمدامین )قانع 

 ( 0۵۱0قوچانی، محمد ،)«00، شمارۀ مهرنامه، «شناسی نئومارکسیسم و بحران جامعه. 

 ( برآمدن و بازتولید پوزيتیويسم ايرانی: مطالعه0۵۱0حیدری، آرش ،) شناسی  ای در تاريخ جامعه

 نک دسترسی:ايران، پروبلماتیکا. لی
 http://problematicaa.com/iranianpositivism/ 
 ( 0۵۳8جزنی، بیژن ،)تهران: نشر مازيار.نبرد با ديکتاتوری ، 

  ورت ف ک ران ف  ب ت ک م  ت اخ ن ش  : در راه ادی ق ت ان  ی اس ن ش ه ع ام ج (،0۵۳8) هوفناگلز، هاریجی مارتین و  ،

 ، تهران: نشر نويد. وان ل ه ز پ ی گ ن ۀ چ م رج ت

http://problematicaa.com/iranianpositivism/
http://problematicaa.com/iranianpositivism/
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 ( 0۵۵2جی، مارتین ،)ترجمۀ چنگیز پهلوان، تهران: انتشارات کوير.تاريخچۀ مکتب فرانکفورت ، 

 تهران: نشر نی.شناسی های متأخر جامعه نظريه(، 0۵8۵پور، حمیدرضا و محمدی، جمال ) جاليی ، 

  تهران: مؤسسۀ پژوهشی فرهنگ، بررسی تجربی نظام شخصیت در ايران(، 0۵80)چلبی، مسعود ،

 .هنر و ارتباطات

 ( 0۵۵۱چلبی، مسعود ،)تهران: نشر نیشناسی نظم: تشريح و تحلیل نظری نظم اجتماعی جامعه ،. 

 0۵01شناسی مارکسیستی در دهۀ  پور و تدريس جامعه امیرحسین آريان»(، 0۵۱۳پور، امیر ) حسن» ،

 .0، شمارۀ 0، سال نامکراناي

 شناسی مارکسیستی: تاريخ، طبقۀ اجتماعی و ديالکتیک پور و جامعه آريان(، 0۵۱۵پور، امیر ) حسن ،

 تهران: پرديس دانش.

 دسترس در  جا )قابل ، بیشناسی نوين و مسائل ايدئولوژيک انقالب جامعهتا(،  راستی، الف )بی

 کتابخانه تخصصی وزارت خارجه(.

 برگرفته از 0۵۱0آذر  2(، بازی با فلسفه، شوخی با تاريخ، سايت میدان، 0۵۱0ايرا )رفیعی، س ،

https://meidaan.com/archive/12655. 

 ( 0۵۵0ريتزر، جورج ،)ترجمۀ محسن ثالثی، چاپ اول، شناسی در دنیای معاصر های جامعه نظريه ،

 .نتشارات علمیتهران: ا

 ( 0۵2۳طبری، احسان ،)تهران: انتشارت فردوس.شناسی جامعه و جامعه ، 

 ( 0۵۱0طلوعی، وحید ،)«0، شمارۀ ۵1، سال نامکايران، «شناسی در ايران پیشاتاريخ جامعه. 

 ( 0۵۱۵کاظمی، عباس ،)تهران: مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از نردبان تا سايبان ،

 .م، تحقیقات و فناوریوزارت علو

 ( ،تکوين نظريۀ انتقادی در آکادمی ايران، گزارش پژوهشی منتشرنشده، 0011کاظمی، عباس ،)

 مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

 (، مکتب فرانکفورت: يک بررسی تاريخی، نشريۀ رشد آموزش علوم 0۵۵1پور، عبدالمحمد ) کاظمی

 .۱اجتماعی، شمارۀ 

 ترجمۀ اکبر معصوم بیگی، تهران: درآمدی تاريخی به نظريۀ اجتماعی(، 0۵8۵، الکس )کالینیکوس ،

 نشر آگاه.

 ( 0۵8۳کچويان، حسین و کريمی، جلیل ،)«نامۀ علوم ، «شناسی در ايران پوزيتیويسیم و جامعه

 .28-۳0: 28، شمارۀ اجتماعی

https://meidaan.com/archive/12655
https://meidaan.com/archive/12655
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 ( 0۵۵8کرايب، يان ،)ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نظريۀ اجتماعی مدرن، از پارسونز تا هابرماس ،

 .نشر آگه

 ( 0۵۵۵کوزر، لوئیس)ترجمۀ محسن ثالثی، تهران: شناسی ، زندگی و انديشۀ بزرگان جامعه ،

 .انتشارات علمی

 ( 0۵68گلدنر آلوين ،)ترجمۀ فريده ممتاز، تهران: انتشارات شرکت سهامی شناسی بحران جامعه ،

 انتشار.

 ( 0۵82گلچین، مسعود ،)«سال هشتم، کتاب ماه علوم اجتماعی، «االجتماع يا علم شناسی جامعه ،

 .008-022: 01شمارۀ 

 ( 0010مرادی، علیرضا ،)نشر اگر.  ، تهران:مارکسیسم و علوم اجتماعی در ايران 

 تهران: نشر خوارزمی.ترجمۀ حمید عنايت ،مارکوزه (،0۵۳2السدر ) اينتاير،مک ، 

 ( 0۵۳1مارکوزه، هربرت ،)ترجمۀ محسن مؤيدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.، ساحتیانسان تک 

 تهران: انتشارات بهمن برناشناس سرگذشت يک جامعه(، 0۵۱0زاده، عبدالعلی ) لهسايی ،. 

 ( 0۵22مهدوی، يحیی ،)تهران: نگیناالجتماع )مقدمات و اصول( شناسی يا علم جامعه ،. 

 ( 0۵80نوذری، حسینعلی ،)علوم  در نظريۀ انتقادی مکتب فرانکفورت: خاستگاه و اهمیت

 ، تهران: انتشارات آگاه.و انسانی اجتماعی

 ( 0۵80نوذری، حسینعلی ،)تهران: نشر چشمه.بازخوانی هابرماس ، 

 ( 0۵۳۱يزدی، مسعود ،)تهران: نشريۀ جدل.شناسی موزيک توده در ايران جامعه ، 

 ( 0۵8۳هورکهايمر، ماکس ،)«ويراستۀ پل شناسی انتقادیجامعه، در «ینظريۀ سنتی و نظريۀ انتقاد ،

 کانرتون، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر اختران.

 ( 0۵۵6هیوز، استیوارت،) اهلل فوالدوند، تهران: انتشارات طرح  ، ترجمۀ عزتهجرت انديشۀ اجتماعی

  نو.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

