
 جامعه شناسی دوازدهم هفتمسواالت درس 

  

 

 سواالت درس 
 یچگونگ ی درباره یدیتول شرکت کی رانیمد یاحتمال یپاسخها-1

 .دیکن انیب را کارکنانشان به دستمزد پرداخت

- شایستگی که ای اندازه به کسی هر به باید کنند، می پیشنهاد برخی 

 .شود پرداخت دستمزد دارد،
- کار توانش ی اندازه به کس هر از باید کنند، می پیشنهاد دیگر برخی 

 .بدهیم دستمزد او به نیازش ی اندازه به اما بخواهیم
 به یکس هر به کنند، یم شنهادیپ یدیتول شرکت کی رانیمد یوقت-2

 چه اولاً.شود پرداخت دستمزد دیبا دارد، یستگیشا که یا اندازه

 نظر مد را ها تیاولو کدام اایثان کنند یم برجسته را ییها تفاوت نوع

 دارند؟

 را مهارت و انگیزه ذهنی، و جسمی توان مانند افراد تفاوتهای عده این اوالً
 می قرار اولویت در را بیشتر تولید برای افراد میان رقابت کنند، می برجسته
 . گروههای و افراد ثانیاًً دانند می ضروری » توانگر « دهند

 به کس هر از کنند، یم شنهادیپ یدیتول شرکت کی رانیمد یوقت-3

 دستمزد او به ازشین ی اندازه به اما میبخواه کار توانش ی ازهاند

 تیاولو کدام اایثان کنند یم برجسته را ییشباهتها نوع چه اولا . میبده

 دارند؟ نظر مد ها

 برجسته را بودن همکار و وطن هم همنوع، مانند افراد شباهتهای عده این اوالً
 دهند می قرار اولویت در راًو افراد ثانیاًً نمایند، می تأکید آن بر و کنند می
 . گروههای » توان کم «
 یا اندازه به دیبا یکس هر به معتقدند که یرانیمد یشنهادیپ راهکار-4

 کار متیق نییتع یبرا .شود پرداخت دستمزد دارد، یستگیشا که

 براساس را کاالها قیمت که همانطور بازار معتقدند گروه این ست؟یچ افراد
 همین بر نیز را افراد کارًقیمت تواند می کند، می تعیین تقاضا و عرضه قانون

 .نماید مشخص اساس

 

 

 توضیحات تکمیلی:

 قادی()انتفرانکفورتًمکتبًگیریشکلًچگونگیًبهًتاریخیًاهینگ

است.۳۲۹۱ًًگیریًنهادیًمکتبًفرانکفورتًدرًسالًهایًشکلاولینًجوانه

یافتنًبهًیکًمارکسیسمًخالصًایده،ًهاییًبرایًرهکسًویلًدرًخاللًبحثفلی

ًدانشگاهً ًکنار ًدر ًکه ًکرد، ًمطرح ًرا ًاجتماعی ًتحقیقات تأسیسًمؤسسه،

ًفرانکفورتًبهًوجودًآمد.

ًمارکسیستًشدًًکهًتاریخیًمکتبًاقتصاددانًیکًگرونبرگًکارلً– بعدًا

ًمؤسس ًرئیس ًنخستین ًو ًآکادمیک ًمارکسیست ًاستاد ًبود.اولین ًه

ًفردریکًهورکهایمر،ًماکسًمثلًجوانیًروشنفکرانًاولیهًاعضایًمیانًدرً–

۱۳ًًدههًدرًوًویتفوگلًکارلًوًسرجًریچاردًگراسمن،ًهنریًپوالک،

ًاوتوکریشهایمروً ًفرانتسًنیومان، ًاریکًفروم، ًمارکوزه، ًهربرت لئولوونتال،

ًشدند.تئودورًآدورنوًدیدهًمی

ًحزبًعضوًتنًچهارًحداقلًوًداشتندًودییهًمرفهًزمینهًافرادًاینًغالبً–

(ًکپوالًوًگراسمنًتیفوگل،ًوًشدًاعدامًژاپنًدرًکهًسرج)ًبودندًکمونیست

ًنیازًهبًپاسخگوییًمکتبًاینًپیدایشًاجتماعیًوًسیاسیًزمینه،ًترینمهم

ًانقالبًمًهایتئوریًمجددًارزیابی ًپیروزی ًجدید ًشرایط ًدر ارکسیستی

دموکراتیکًبهًانقالبلشویکیًروسیهً)امکانًتبدیلًسر بًیعًیکًانقالبًبورژوًا

ًانقالب ًشکست ًو ًسوسیالیستی( ًمرکزی ًاروپای ًوایمار»های ًازً« پس
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 توانش ی اندازه به کس هر از معتقدند که یرانیمد یشنهادیپ راهکار-5

 یبرا . میبده دستمزد او به ازشین ۀانداز به اما میبخواه کار

 ست؟یچ افراد کار متیق نییتع

 مشخص را افراد کار و کاالها واقعی ارزش تواند نمی بازار ، گروه این نظر از

 خانه آب ی لوله ترکیدگیًتعمیر برای شود ناچار فردی شاید مثال برای .کند
 ی آماده که کشی لوله تنها به گزافی مبلغ تابستانی، تعطیل روز یک در اش
 است؟ مقدار همین کش، لوله این کار واقعی ارزشًآیا اما بپردازد، است کار

 بارانی، روزهای و پرتردد ساعات در تاکسی های راننده برخی که رهمانطو

 این دلیل همین به .است قانونی نرخ از بیشتر که کنند می طلب را ایًکرایه

 اعتماد دولتًبه آنها .دانند می الزم بازار کنترل برای را دولت دخالت ، گروه

 .کند می عمل همه نفع به و همه از نمایندگی به دولت معتقدند و کنند می
 هستند؟ میتقس قابل دسته چند به جامعه کی افراد انیم یتفاوتها -6

 می را تفاوتها » اسمی تفاوت «، » طبیعی نابرابری « و » اجتماعی نابرابری «
 کرد. تقسیم نوع سه به توان
 .دیده حیتوض مثال ذکر با ست؟یچ یاسم یها تفاوت از منظور-7

 ، آنها اساس بر توان نمی که ، جامعه یک افراد میان تفاوتهای از دسته آن به

 افراد برخی مثال شوندًمی نامیده اسمی تفاوتهای .کرد بندی رتبه را افراد

 پوست رنگ نظر از گروه دو این .هستند پوست رنگین برخی و سفیدپوست

 جنسیت نظر از مرد و زن یا .ندارد برتری دیگریًبر کدام هیچ اما اند، متفاوت
 . ندارد برتری دیگری بر کدام هیچ اما اند متفاوت ریکدیگ با
 .دیده حیتوض مثال ذکر با ست؟یچ یا رتبه یها تفاوت از منظور-8

 آنها اساس بر توان می که ، جامعه یک افراد میان های تفاوت از دسته آن به

 برخی و کمتر ویژگیهاًاین از افراد برخی یعنی .کرد بندی رتبه را افراد ،

 که افرادی مثال برای شوند می نامیده ای رتبه تفاوتهای .وردارندبرخ بیشتر
 دارای که افرادی یا نابرابرند هم با هستند،ًمتفاوت هوشی ضریب و قد دارای
 . نابرابرند هم با هستند، متفاوت تحصیالت و ثروت

 .دیده حیتوض مثال ذکر با را جامعه کی افراد انیم یها ینابرابر انواع-9

 در افراد نابرابری مانند هستند یعیطب نابرابریها، برخی اند؛ دوگونه ،نابرابریها
 ثروت، و تحصیالتًدر نابرابری مانند نابرابریها برخی اما هوشی، ضریب و قد

 یا افراد تالش میزان مثال برای .شوند می ایجاد جامعه در یعنی ؛اند یاجتماع
 .میسازد نابرابر رتبه نظر از ار آنها اند، شده متولدًآن در که خانوادهای موقعیت

 .دیکن انیب یاجتماع ینابرابر به یشناخت جامعه یکردهایرو انواع-11

 لیبرالی رویکرد اول
 کمونیستی رویکرد دوم

نًبرایًهایًلنیبینیهایًقطعیًدرًآلمانًوًانگلیسً)پیشبینیًپیروزیپیش

ًهایًخواهر(ًبود.پیوستنًششًماهًجمهوری

ًیک۹۳ًًدهه،ًدرًمارکسیستیًنوینًموجًآغازً– ًاز ًآن ًمشخصه سوًًکه

ًفلسفیًوًهگلیًازًتئوریًمارکسیستیًدرًرابطهًباًجوامعً تفسیرهایًعمدتاً

داریًپیشرفتهًوًازًسویًدیگرًیکًدیدگاهًفزاینده،ًانتقادیًازًتحولًسرمایه

ًوًتوسعهًجامعهًدرًشورویًبود،ًعاملًمؤثرًدیگرًدرًپیدایشًاینًتفکرًبود.

ًاجتماعیًتحقیقاتًمؤسسهًحیاتًاولًدوره

انجامًتحقیقاتًمتنوعًوًغیرمتأثرًازًیکًًگیریًنهادیشکل مکتبًفرانکفورتً،

نظرًمنسجمًوًمدون،ًگرایشًتدریجیًاعضایًبرجستهًبهًسویًمارکسیسمً

غالبیتًگرایشً(۳۲۱۱ً-۳۲۹۳دورهًدومً)(۳۲۱۱ًتا۳۲۹۱ًًفلسفیًوًهگلیً)

فلسفیًضدًپوزیتویستیً)ریاستًهورکهایمرًوًپیوستنًمارکوزهًوًآدورنو(،ً

اًوًفاصلهًگرفتنًازًمفاهیمًکلیدیًمارکسیستیًدرًبرخوردًمهاجرتًبهًآمریک

ً ًدهه ًدر ًتجربی ًکارهای ًسوی ًگرایشًبه ًآمریکا، ًجامعه ًبه۰۳ًبا ًتوجه ،

ًویژگی ًاز ً)فروم(، ًاست.روانکاوی ًدوره ًاین ًهای

ًمی ًرا ًمکتب ًاین ًمهم ًبرشمرد:رویکردهای ًموارد ًاین ًدر ًتوان

ً ًتالش ًو ًامپرلیسم ًو ًپوزیتویسم ًاز ًانتقاد ًیکًالف: ًکردن ًفرموله برای

شناسیًنوًبرایًتئوریًاجتماعیًبهًگفتهًشناسیًجایگزینًوًروششناخت

باتامورًنهًتنهاًپایهًکارًبلکهًعمدهًموجودیتًمکتبًفرانکفورتًدرًسهًدههًازً

ًنقدًپوزیتویسمًاست:۳۲۹۲ًتا۳۲۱۱ًً

پوزیتویسمًیکًرهیافتًنارساًوًانحرافیًاستًکهًدرکًدرستیًازًزندگیً.۳ً

طبیعتیًبهًدستًنمیاجتماع انگاریًجامعهًمنجرًبهًنگاهیًتغییرناپذیرًدهدً.

ًشود.وًموجودًازًجامعهًمی

توجهًصرفًمکتبًاثباتیًبهًآنچهًهستًموجبًپذیرشًنظمًموجودًوًطردًً.۹

ًمی ًرادیکال ًنظریه ًمحافظههرگونه ًو ً)سکوت ًسیاسی(شود. ًکاری

راتیکًلطهًتکنوکگیریًفرمًجدیدیًازًسلطهًیعنیًسپوزیتویسمًباًشکل.۱ً

ًحمایت ًمرتبط، ًدلیلًعمیقاً ًبه ًحقیقت ًاستًدر ًآن ًایجادکننده ًو کننده

ًلذاًطبیعت ًطبیعتًدارد، ًمانند ًبه ًرا ًجامعه ًتسلطًبر ًقصد انگاریًجامعه

ًسلطه ًبرای ًعالیق ًرهاییابزارگراست، ًنه ًاست، ًفنی ًو ًتکنیکال ًبخشای

کهًًیًکنتًآنًاستگراییًشناخت(ًانتقادًهورکهایمرًبهًمکتبًاثبات)منفعت

ًواقعیتًبزرگ ًبخشیًاز ًصرفًا ًکه ًدستاوردهایًآنًرا ترًاینًمکتبًعلمًو

ًهایًپراکندهًوًغیرمتصلروًبایدًمعرفتنشانند،ًازًاینهستندًبهًجایًکلًمی

شودًبهًهمًعلمیًدرًچارچوبیًواحدًکهًازًتفکرًفلسفیًوًنهًعلمیًاخذًمی

ًپیوندًیابندًوًکلًمعناداریًراًتشکیلًدهند.

ً

هًوًب«ًتمایلًدرستًاجتماعی»یافتنًاینًچارچوبًکلیًدرًگروهًداشتنًیکً
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 اجتماعی عدالت رویکرد سوم
 توجه مورد موضوعات نیمهمتر از یکی ها ینابرابر انواع از دسته کدام-11

 عیاجتما نابرابری است؟ شناسان جامعه
 توجه مورد یعیطب یها ینابرابر و یاسم یها تفاوت یصورت چه در-12

 رد؟یگ یم قرار شناسان جامعه

 اجتماعی های نابرابری به که صورتی در طبیعی نابرابریهای و اسمی تفاوتهای
 . گیرند می قرار شناسان جامعه توجه مورد شوند، منجر

 در یزیچ چه به ،یاعاجتم یها ینابرابر ی مطالعه در شناسان جامعه-13

 دارند؟ توجه جوامع

 دارند توجه جوامع در اجتماعی قشربندی به
 یم ییزهایچ چه در را یاجتماع یها ینابرابر علت شناسان جامعه-14

 دانند؟

 یعنی اجتماعی مزایای که است این اجتماعی نابرابریهای علّت گویند می
 رو این از اند، شدهًزیعتو افراد میان نابرابر صورت بهًدانش و قدرت ،ثروت
 در افراد برخی و گیرند می قرار اجتماعی مراتب سلسله باالی در افراد برخی
 .آن پایین
 باره در )اول کردیرو(برالیل شناسان جامعه یها یژگیو و دگاههاید-15

 .دیکن انیب یاجتماع یها ینابرابر

 .ددار ضرورت جامعه بقای برای اجتماعی نابرابری که معتقدند)الف
  خیزد می بر طبیعی نابرابریهای یا تفاوتها از اجتماعی نابرابری آنان نظر از)ب

 از که معتقدند و هستند اجتماعی قشربندی طرفدار شناسان جامعه این)ج
 یعنی است نبوده قشربندیاجتماعی بدون ای جامعه هیچ حال، تا گذشته

 .است اشتهد وجود مکانها و زمانها همه در که است پدیدهای قشربندی
 نتیجه اجتماعی نابرابریهای معتقدند شناسان جامعه از دسته این که آنجا از)د

 .اند عادالنهًهستند،بنابراین طبیعی نابرابریهای یا تفاوتها ی
 یهاینابرابر قدندمعت )اول کردیرو(برالیل شناسان جامعه نکهیا-16

 عادلنه نیهستند،بنابرا یعیطب یهاینابرابر ای تفاوتها ی جهینت یاجتماع

 است؟ وارد یراداتیا چه .اند

 همیشه اجتماعی های نابرابری که گیرند می نادیده را واقعیت این آنها اوالًً

 افراد از برخی ای، جامعه هر در زیرا .نیستند طبیعی های نابرابری ی نتیجه
 نقطه یعنی شوند؛ می متولد پایین ی طبقه در دیگر برخی و باال ی طبقه در

 باال ی طبقه در که کودکانی مثال .نیست یکسان افراد، میان رقابت شروع ی
 از شوند، می متولد پایین ی طبقه در که کودکانی به نسبت شوند، می متولد

 یاجتماع یرابرناب کی یطیشرا نیچن در . برخوردارند بهتری آموزشی امکانات

 یعیطب ینابرابر ای تفاوت کی نه شود، یم یبعد یاجتماع یها ینابرابر ی مقدمه

ًبهًاینًترتیبًردً ازً«ًامرًواقع»عهدهًداشتنًعملًاجتماعیًخاصیًاست.

ً«ًمعرفت»وًتالشًبرایًترکیبً«ًارزش» ًمبانیًدیدگاهً«ًهدف»و یکیًاز

ًانتقادیًاست.

بینیًیًخوشدرًحقیقتًآیینًاثباتیًاگوستًکنتًکهًازًنظرًتاریخیًدرًفضا

هایًانقالبًصنعتیًوًاعتمادًبهًعقلًآدمیًبهًوجودًآمدًبرایًناشیًازًپیروزی

ًمثابهًقدرتً ًبه ًصنعتًبهًمنزلهًقدرتً«ًروحانی»انسانًطرحًکلیًعلم و

وًدرًپایانًفرآیندًضروریًپیشرفتًسوسیوکراسیًیاًحکومتً«ًغیرروحانی»

ًنظرًکنتًتحعلمًوًفالسفهًاثبات ًاز ًطراحیًکرد. ًرا ًجامعهًگرا ولًذهنًو

ًگذردًکهًاینمی«ًاثباتی»وً«ًمتافیزیک»،ً«ایافسانه»بشریًازًسهًمرحلهً

ًجایًجست ًبه ًاخیر ًدارد.ًمرحله ًکشفًقوانینًتوجه وجویًعللًغاییًبه

یًضدانقالبیًوًواکنش»آیینًاثباتًکنتًرًا«ًعقلًوًانقالب»مارکوزهًدرًکتابً

هًفلسفهًاثباتیًتمایلًداردًکشمارد.ًبهًنظرًاوًمی«ًگراییًنقادنسبتًبهًعقل

ًیکسانًبیانگاردًوًدرًمطالعهًاجتماعیًقوانینیً مطالعهًجامعهًوًطبیعتًرا

ًمشابهًباًقوانینًفیزیکیًبیابد

رًایًببهًنظرًمارکوزهًعلمیًکهًجویایًیافتنًقوانینًجامعهًباشدًمانعًعمده.

ًبرًاساسرًراهًعملًوًدگرگونیًاجتماعیًبهًوجودًمی سًآوردًدرًمقابلًاو

هایًکاذبًکهًموضوعًعلمًتئوریًاجتماعیًدیالکتیکیًخودًمیانًخواست

هایًراستینًکهًموضوعًشناختًعقالییًاستًبهًعنوانًاثباتیًاستًوًخواست

ًشود.سطحًموجودًاجتماعیًتمیزًقایلًمی۹ً

ً ًمارکوزه ًجمله ًاز ًفرانکفورت ًمکتب ًاصحاب ًاعتقاد ًدرً»به ًکه علمی

اًًمانعًعملًاجتماعیًبهًخصوصًعملًوجویًقوانینًاجتماعیًاستًقطعجست

ًاجتماعیًخواهدًشد. ًسیستم ًتغییر ًقبیلً« «ًنقشًاجتماعی»شواهدیًاز

ًبه ًفرمولهًکردنًقوانینًتناقضمارکسًکه هایًساختاریًوًرغمًتوصیفًو

ًنقشًاجتماعیًتخاصماتًاجتماعیًدرًجوامعًسرمایه داریًوًقبلًازًآنًبا

ًگراییًفرانکفورتخالفتًدیدًضدًعلمکارانهًهمراهًنبودهًوًنیزًعدمًممحافظه

ًمحافظه ًفزاینده ًورطه ًبه ًافتادن ًاست.از ًنظر ًاین ًنسبی ًنقض ًکاری

ازًدیدگاهًمکتبًفرانکفورتًابزارگراییًپوزیتویسمًمنجرًبهًاینًشدهًاستًکهً

انسانًبرایًتسلطًبرًطبیعتًوًاستفادهًازًعلمًوًتکنولوژیًاسیرًشرایطًنوً

طبقاتیًراًدرًسایهًتضادًانسانًوًطبیعتًًشودًوًجامعهًتکنوکراتیکًتضاد

ایًبهًوجودًآمدهًاستًکهًمحوًکند.ًانسانًتکًساحتیًمارکوزهًدرًجامعه

ترًشدهًترًوًپیچیدهمبارزهًبرایًبقاًوًاستثمارًانسانًوًطبیعتًبسیارًعلمی»

ً«است.

ًپایه ًابتدا ًکه ًنظر ًاین ًدر ًوبری ًجامعه»هایی ًشدن ًصنعتیعقالیی «ًهای

ریهًانجامد.ًبرًاساسًنظبهًتدریجًبهًنقدًعقالنیتًابزاریًاوًمیپیشرفتهًداردً

نخستًدکارتًوًکانتًعقلًتنهاًمعیارًوًمالکًسنجشًصحتًوًسقمًامورً

استً)قرنطینهًعقلی(ًپسًازًآنًعملًمبتنیًبرًهدفًوًاینکهًکدامًعملً
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 انسانها نقش اجتماعی، قشربندی دانستن طبیعی با قشربندی طرفداران اًیثان .
 آن در تغییر و گیرند می نادیده را آن یافتن ادامه و آمدن پدید در جوامع و
 قشربندی، کارکردهای بر تأکید با عالوه به . ددانن نمی پذیر امکان چندان را
 اجتماعی قشربندی طرفداران اینکه با ثالثاًً . کنند می تثبیت و تأیید را آن

 غفلت مهم ی نکته این از اما دانند می ضروری اجتماعی، زندگی در را رقابت

 .باشد یکسان رقابت شروع ی نقطه باید عادالنه رقابت در که کنند می
 کردیرو( یستیکمون شناسان جامعه کردیرو یها یژگیو و گاههادید -18

 .دیکن انیب یاجتماع یها ینابرابر باره در )دوم

 .هستند اجتماعی قشربندی مخالف اجتماعی اندیشمندان از دسته این(۳
 اجتماعی نابرابریهای که معتقدند رویکرد این در اجتماعی اندیشمندان(۹

 سلطه روابط ی نتیجهًبلکه نیست، طبیعی بریهاینابرا و ها تفاوت از ناشی

 .کرد مبارزه آن با باید و هاست انسان میان جویانه
 ثروت، برابر توزیع با که معتقدند و دانند می مهم را اقتصادی عدالت اینان(۱

 .شد خواهد برقرار عدالت
 روابط برقراری موجب خصوصی مالکیت معتقدند، رویکرد این اندیشمندان(۰
 برای بنابراین است، شدهًاجتماعی نابرابری نتیجه، در و افراد میان المانهظ

 برداشت، میان از را خصوصی مالکیت باید برابری ایجاد
 دیگر برود، بین از خصوصی مالکیت اگر کنند، می گمان قشربندی مخالفان(۹

 خواهند یکسان شرایطی همگانًترتیب بدین و داشت نخواهیم پایین ی طبقه

 .شتدا
 تغییر یا تداوم و آمده پدید انسانها توسط اجتماعی قشربندی آنان نظر از(۹

 .آنهاست دست به نیز آن
 از خواهان آنان که دهد می نشان قشربندی معایب بر آنان تأکید نهایتاًً(۱

 .هستند قشربندی برداشتن میان
 اعیاجتم نابرابری معتقدند، کمونیستی رویکرد اندیشمندان اینکه-19

 مالکیتًباید برابری ایجاد برای بنابراین است، خصوصی مالکیت ی نتیجه

 است؟ وارد ایراداتی چه برداشت میان از را خصوصی

 افراد میان رقابت ی انگیزه خصوصی، مالکیت حذف با که است این اول ایراد
 افراد بیشتر شایستگی و تالشًشود، می سبب امر این و رود می بین از جامعه
 رویکرد، این در که است این دوم ایراد . شود گرفته نادیده توانمند و کوشا
 از رقابت ی انگیزه اینکه دلیل به اما شود می یکسان رقابتها شروع ی نقطه
 . گردد می مسدود مادی پیشرفتًراه رود، می بین

 )اول رویکرد ( لیبرالی رویکرد معتقدند اجتماعی عدالت طرفداران چراً-21

 نیستند؟ عادلنه )دوم رویکرد ( کمونیستی رویکرد و

شودًکهًبرًپایهًآنًرسدً)عقالنیتًابزاری(ًوبرًمطرحًمیترًبهًهدفًمیزود

رانجامًگیردًاماًساریًبورکراتیکًبهًمثابهًقفسًآهنینًانسانًشکلًمینظامًاد

ًتفاهمی» ًعقالنی ًکنش ًیافتنً« ًوسعت ًو ًشدن ًتخصصی ًاز هابرماس

ًبهًتوانایی ًفرهنگیً)ریاضیاتًچندکاره ًنظامًجدیدًآموزشیًو ًدر هایًفرد

جایًمکانیکًتخصصی(ًبهًنقدًنظریاتًهگلیًوبریًدرًموتورًمحرکهًبودنً

ارزشًوًعقالنیتًمیًعقلًبهًعنوان د.ًپردازموتورًمحرکهًعبورًازًسنتًعاطفهً،

درًاینًنظرًعقالنیتًوضعًآیندهًاستًنهًگذشتهًوًکنشًعقالنیًتفاهمیً

ًبهًمنظورًنیلًبهًعملیًاستًکهًبدونًهیچ گونهًمحاسبهًاستراتژیکًصرفاً

ًشود.تفاهمًانجامًمی

ًآمریکاًبهًمهاجرتًفکریًتأثیراتًب:

ًاییًمکتبًفرانکفورتًبهًآمریکاًموجبًتغییرًعمدهمهاجرتًاجباریًاعضا

داریًدرًحیاتًفکریًآنانًشد.ًنقشًوًموقعیتًپرولتاریاًدرًجوامعًسرمایه

شدً)نظریهًاولیهًهورکهایرًوًآدورنوًدرًموردًترًمیکهًازًرسالتًتاریخیًدور

ردًاکونومیستیًنقشًکارگرانًآلمانیًدرًپیوستنًبهًحزبًسوسیالًناسیونالً

ًجوامعًسرمایههیتلری( ًضعیفًشدنًامکانًتحقیقًسوسیالیسمًدر ًداری،

ًلفظً ًاطالق ًاساساً ًو ًکلمبیا ًدانشگاه ًدر ًبدبینی ًبه ًلحن ًتغییر صنعتی،

مارکسیسمًبدونًپرولتاریاًیاًدانشًانقالبیًبدونًمحملًعینیًازًجملهًاینً

اینًتعلیقًوًسرگردانیًبهًسویًنوعیًگرایشًمذهبیًکهًامکانًآوردره هاًبودً.

درًخارجًازًاینًجهانًمیا دیدًکشانیدهًیجادًجامعهًمطلوبًوًعنصرًآرمانیًرًا

هورکهایمرًازً گویدًوًآدورنوًدرًسخنًمی«ًاشتیاقًبهًسویًیکًدیگری»شدً.

ینیًایًاندیشهًدایًبهًسویًتئولوژیًوًگونهواپسینًمرحلهًگسترشًاندیشه

خودًًانتقادیًپیوندیًمستقیمًمیانًتئولوژیًوًنظریه»گرایدًوًوًعرفانیًمی

ازًنوعیًاعتقادًکالسیکًبهًمذاهبًاستًبلکهًبهًگفتهً«ًیابد.می اینًالبتهًجدًا

تأکیدًهستیًیکًخدایًهمهًنیکًوًتواناًراًبایدًتبدیلًکردًبهً»هورکهایمرً

اشتیاقًبهًسویًهستیًیکًوجودًهمهًنیکًوًتواناًکهًدرًبندًآنًخواهدًبودً

تیًعدالبرایًهمیشهًیکًچنانًبیًدهدعدالتیًکهًدرًتاریخًرویًمیکهًآنًبی

ً«باقیًنخواهدًماند.

ً

تأثیرًدیگرًاعتقادًبهًفقدانًطبقهًانقالبیًموجبًتعدیلًتئوریًانتقادیًازً

بهًارزیابیًنقایصًجامعهًکنونیًشد.ًاینًگفتهًنهاییًآدورنوً«ًحلارائهًراه»

ً ًمی»است ًزندگی ًجهانی ًدر ًزمانیًما ًبرای ًدگرگونی ًبه ًامید ًکه کنیم

ًاست.یبینپیش ًافتاده ًتعویق ًبه ً«ناپذیر

ً
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 این چون نیست عادالنه اول رویکردً: معتقدند اجتماعی عدالت طرفداران
 متولد پایین اجتماعی ی طبقه در که افرادی که گیرد می نادیده را واقعیت

 ی طبقه در که افرادی با برابر تالش و شایستگی داشتنًبا حتی شوند می

 .ندارند را آنها با رقابت امکان سادگی به شوند، می متولد باال اجتماعی
 ی اندازه به کوشا، و توانمند افراد آن در زیرا نیست عادالنه نیز دوم رویکرد

 در بنابراین .شوندًنمی برخوردار اجتماعی مزایای از دارند، که استحقاقی

 .نیست عادالنه رقابت پایان ی نقطه دوم رویکرد در و رقابت آغاز ی نقطه اول، رویکرد

 .نیستند سازگار انسانی فطرت با بودن،ًناعادالنه دلیل به رویکرد دو هر

 کند؟ می بیان ها نابرابری رفع ی باره در عادلنه رویکرد های ویژگی-21

 دارد وظیفه جامعه اما شود نمی لغو خصوصی مالکیت عادالنه، رویکرد در(۳
 یکسان را رقابت شروعًی نقطه و کند فراهم همگان برای را رقابت امکان

 .نماید
 افراد ی همه ضروری نیازهای است، موظف جامعه از نمایندگی به دولت(۹

 کودکان ی همه ترتیبًبدین .کند تأمین را مسکن و پوشاک خوراک، مانند
 توانایی براساس توانند می و شوند می مند بهره پیشرفت، برای اولیه امکانات از

 .نمایند رقابت دیگرانًبا خود شایستگی و
 تدابیر اجتماعی های نابرابری کاهش برای کند می تالش نیز دولت (۱

 در فقر رفع برایًآن از و بگیرد مالیات ثروتمندان از مثال بیندیشد؛ بیشتری

 .کند استفاده جامعه

 اجرای نه .مطلق کنترل با نه و است موافق مطلق رهاسازی با نه ردرویک این(۰
 را دولت ی جانبه همه دخالتًنه و سپارد می بازار نامرئی دست به را عدالت

 .پذیرد می
 بهانه به اما هستند اجتماعی عدالت برقراری دنبال به رویکرد این طرفداران(۹
 نمی بین از را آنها میان قابترًامکان و افراد های آزادی اجتماعی، عدالت ی

 .برند
 فقر چالش ، متجدد جهان در ، نوزدهم قرن دوم نیمه در ای مسأله چه-22

 تبدیل متخاصمًگروه دو به را ثروتمندان و فقرا و و آورد وجود به را غنا و

 جهان در اجتماعی قشربندی ی مسأله نوزدهم، قرن دوم نیمه در کرد؟
 گروه دو به را ثروتمندان وًفقرا و آورد وجود به را غنا و فقر چالش متجدد،

 .کرد تبدیل متخاصم

 مخاطره به را جهان این و شد ظاهر متجدد جهان در که چالشی اولین-23

 .کنید بیان انداخت

اینًتئوریًیعنیًاینکهً»گویدًدربارهًاینًتئوریًمی۳۲۱۳ًهورکهایمرًدرًسالً

چشمًبپوشیمًازًاینکهًجامعهًدرستًیعنیًغیرمحضًراًازًلحاظًمحتوایًآنً

ً«تصویرًکنیمًبلکهًجامعهًکنونیًراًبهًانتقادًبکشیم.

ًروانکاویًبهًتوجهًج:

پیًبرخوردًنزدیکًباًجامعهًآمریکاًوًناامیدیًازًدر۰۳ًًو۱۳ًًهایًدرًدهه

طبقهًپرولتاریاًتوجهًبهًمناسباتًاقتصادیًجامعهًنیزًجایًخودًراًبهًمسائلً

روانیًوًفرهنگیًکهًعناصرًدرجهًدومًدرًفرهنگًمارکسیستیًبوده،ًدادند.ً

مکتبًفرانکفورتًانرژیًخودًراًرویًچیزیًمتمرکزً»بهًگفتهًمارتینًجیً

هایًسنتیًآنًراًبهًیکًموقعیتًثانویًتنزلًدادهًبودندًتکردًکهًمارکسیس

ًپیدایشً ًو ًفرد ًشخصیت ًرشد ًساختار ًبود، ًفرهنگیًجامعه ًروبنای ًآن و

ًچنینًتحلیلفرهنگًتوده ًبرایًاینکه ًاما ًمیای، ًبایستهایًکاملیًشوند

ًحلقهً ًپرًشود. ًروبنا ًو شکافًموجودًمیانًمدلًمارکسیستیًسنتیًزیربنا

صلیًبحثًا«ًشناختیًبودًوًنظریهًانتخابیًنظریهًفرویدحلقهًروان»گمشدهً

شناسیًچگونهًدرًرابطهًاینجاستًکهًدرًرویکردًمکتبًفرانکفورتًبهًروان

شناسانهًبهًجایًرفتارگراییًمیانًیکًتئوریًاجتماعیًوًیکًنگرشًروان

پائولوفیًکهًباًمارکسیسمًسازگاریًداشتًبهًسویًروانکاویًفرویدیًکهًباً

امیدهایًانقالبیًیکًمارکسیستًوًامکانتأکیدًبرًعام هایًلًجنسیتًعمالًًبًا

ًتغییرًاجتماعیًناسازگارًبود،ًکششیًبهًوجودًآمد.

ً

نخستینًبارًاریکًفرومًدرًپیًآشتیًمارکسًوًفرویدًبرآمدًوًنخستًدستً

هاًتأکیدهاییًدرًمارکسیسمًزد.ًاوًبرایًورودًبهًهاًوًحداقلًتغییربهًتعدیل

مارکسیسمًبهًغلطًمتهمًشدهً»ابتداًاظهارًداشتًکهًًشناسیًاجتماعیروان

ًیکًروان ًدارای ًاستکه ًاکتساب ًبر ًمبتنی ًشناسیًساده »ً ًبرایً»و بشر

هایًاصلیًمعینیً)گرسنگی،ًعشقًوًغیره(ًاستًکهًبهًمارکسًدارایًسائقه

ًیکًمحصولًشرایطًاجتماعیًخاصً ًاکتسابًصرفًا دنبالًرضایًآنهاست،

مارکوزهًنیزًپسًازًمح مًرشدًازًمارکسیساکماتًمسکوًوًنارضایتیًروبهاستً.

ًروان ًموانع ًبررسی ًمعنیبه ًاجتماعی ًتحول ًراه ًدر ًموجود دارًشناختی

ًپرداخت،ًهرًچندًهرگزًبهًبدبینیًسیاسیًهورکهایمرًوًآدورنوًگرفتارًنشد.

ًتجربیًکارهایًسویًبهًگرایشًد:

ود،ًمریکاًببیشترینًتمرکزًمؤسسهًبرًتحقیقاتًتجربیًدرًزمانًاقامتًدرًآ

شناسیًتجربیًآمریکاًبودًوًهمًبحرانًعالیًاینًامرًهمًمتأثرًازًسنتًجامعه

موردًروحیهًضدسامی تحقیقًدًر جامعهًآمریکاًمهاجرانًمقیمًآمریکاً، گریًدًر

هاًازًاینًجملهًبود.ًوًالگویًکمکًبهًقربانیانًیهودیًهیتلرًازًسویًآلمان

رًکارهایًجدیًنظریًبودندً)ردًاگرچهًکسانیًمثلًآدورنوًوًهورکهایمرًدرگی

ًسنجشًگرایش ًمورد ًدر ًسویًآدورنو ًبهًهمکاریًالزارسفلدًاز هایًمردم

هایتًهمًنانتخابات(ًمکتبًفرانکفورتًاینًنظرًراًبهًآلمانًنیزًبازگرداندًوًدرً
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 جهان این و شد ظاهر متجدد جهان در که بود چالشی اولین غنا و فقر چالش

 .انداخت مخاطره به را
 دفاع به ای شیوه چه اساس بر اجتماعی قشربندی مخالفان و طرفداران-24

 ؟ پرداختند می خود رویکرد از

 از دفاع به علمی دانش اساس بر اجتماعی قشربندی مخالفان و طرفداران
 می متهم بودن،ًغیرعلمی به را دیگری کدام، هر و پرداختند می خود رویکرد
 . کردند
 از استفاده امکان اجتماعی شربندیق مخالفان رویکرد در دلیل چه به -25

 نداشت؟ وجود اجتماعی قشربندی از انتقاد برای ظرفیتهایی

 قشربندی از انتقاد برای ظرفیتهایی اجتماعی، قشربندی مخالفان رویکرد در
 امکان پوزیتیویستی،ًرویکرد ۀغلب دلیل به ولی داشت وجود اجتماعی

 .نداشت وجود آن از استفاده
 بیستم، قرن دوم ی نیمه در شناسی جامعه رویکرد کدام افول با-26

 ؟ گرفت قرار توجه مورد اجتماعی قشربندی از انتقادی ظرفیت

 مورد انتقادی ظرفیت این بیستم، قرن دوم ی نیمه در پوزیتیویستی، رویکرد
 . انجامید انتقادیًشناسی جامعه گیری شکل به و گرفت قرار توجه

 .کنید بیان را انسان اجتماعی زندگی وجه دو-27

 و اجتماعی جهان یکدیگر، با خود گروهی زندگی در افراد سویی از(۳
 سازند می را آن ساختارهای

 انسانها زندگی که دارد پیامدهایی و الزامها اجتماعی جهان هر دیگر سوی از(۹
 . سازد می أثرمت را

 ماند؟ می باقی اجتماعی جهان یک پیامدهای زمانی چه تا-28

 پابرجاست، افراد اجتماعی مشارکت طریق از اجتماعی جهان یک که زمانی تا

 .است باقی نیز آن پیامدهای
ًشود؟ می دگرگون اجتماعی جهان یک پیامدهای صورتی چه در-29

 هایش، الزامًشدن برداشته آن، بالدن به و موجود اجتماعی جهان تغییر با
 می دنبال به دیگری پیامدهای و گیرد می شکل جدیدی اجتماعی جهان
 .آورد
 ساختارهای و اجتماعی نظام یعنی اجتماعی زندگی جهان وجه دو آیا-31

 گیرند؟ میًقرار توجه مورد یکسان صورت به اجتماعی های کنش و آن

 بیشتر اجتماعی زندگی وجه دو این از یکی که دارد وجود امکان این همواره

 مثال .شود گرفتهًنادیده آن دیگر وجه و گیرد قرار تأکید و توجه مورد
 قرار تأکید مورد بیشتر و شوند برجسته افراد برای اجتماعی جهان پیامدهای

 گرفته نادیده انسانهاست ی ساختهًاجتماعی جهان که وجه این ولی گیرند

توانًبهًوسیلهًتأییدًتجربی،ًاثباتًیاًردًکردًتئوریًراًنمی»معتقدًبودًکهً

ًاما» ًشوندًهایًتئوراندیشه« ًسؤاالتًتحقیقاتیًترجمه ًبه یکًهنگامیًکه

ًغنیًشوند.می ًتوانندًعمیقًا ًبرً« ًمقدم ًتئوریًرا طبیعیًاستًکهًمؤسسه

ًدانست.آوریًفاکتًوًپراکسیسًمیجمع

1971ًًتا1951ًًازًسومًمرحله

شودًوًواژهًمکتبًفرانکفورتًابتداًاینًمرحلهًباًبازگشتًبهًآلمانًآغازًمی

هاًبهًکارًرفت.ًدرًاینًمرحلهًبهًدلیلًالف(ًودًآنتوسطًمنتقدینًوًبعدًخ

قدرتً»شناسیًکهًآنًراًهاًازًجامعهخألًفکریًبعدًازًجنگ،ًب(ًهراسًنازی

ًمیپرده ًاجتماعی ًمسائل ًاز ًبسیاری ًاز ًضعفً«دانستندبرداری ًج( ،

شناسیًدرًحلقهًمراتبًاجتماعیًدرًآلمان؛ًاینًبازگشتًتأثیرًزیادیًجامعه

ضدیتًسنتیًمحافلًدانشگاهیًآلمانًراًبرًتفکرًاجتماعیً درًآلمانًگذاشتً.

ًتجربه ًدیدگاهبا ًبا ًتسلطًفکریًآدورنو ناسانهًشهایًزیباییگراییًکمًکرد،

البتهًدرًخارجًآلمانًمارکوزهًجایگزینًدیدگاه هایًتئولوژیکًهورکهایمرًشدً.

بهًعنوانًمعرفًمکتبًفرانکفورتًشناختهًشدهًبودًکهًدرًآمریکاًماندًوًباً

شهرتًوًمحبوبیتًفراوان۹۳ًًگیریًجنبشًدانشجوییًرادیکالًدرًدههًاوج

ًیافت.

درًاینًمرحلهًفاصلهًاصحابًفرانکفورتًازًدرکًمارکسیًبیشترًشدهًوًبهً

درکیًوبریًکهًمشخصاتًآنًدرًعقالنیتًتکنولوژیکًیاًعقالییًشدنًبهً

ًینیدهندهًجامعهًجدیدًدرًورایًانسانًنیزًبدبعنوانًنیرویًانتزاعیًشکل

رًشودًبهًتعبیریًاگرًبتوانًوبنسبتًبهًجامعهًصنعتیًجدیدًاستًنزدیکًمی

ًاند.هایًمأیوسراًیکًلیبرالًمأیوسًخواندًمتفکرینًفرانکفورتًنیزًرادیکال

بهًاینًتصورًرسیدًکه۹۳ًًهایًدانشجوییًدههًالبتهًمارکوزهًباًظهورًجنبش

ًاقلیت ًدانشجویان، ًشامل ًجدیدی ًانقالبی ًانیروهای ًوًهای ستعمارشده

همانًحالًخودًًهایًجهانًسومًدرًحالًپدیدارًشدنًهستندًاماًدردهقان

ًکرد.هاًخودداریًمیازًمشارکتًجدیًدرًآن

ًبعدًبه1971ًًازًچهارمًمرحله

حیاتًعلمیًاینًمکتبًروبه۳۲۱۱ًًوًهورکهایمرًدر۳۲۹۲ًًباًمرگًآدورنوًدرً

ًمطرحًشدند.ًهابرماسًازًبیشتر«ًتئوریًنوًانتقادی»افولًنهادًوًنسلًدومًباً

اینًجملهًاستًکهًبازسازیًتئوریًمارکسیستیًوًنهًجایگزینًکردنًآنًراً

Culture Industryًکند.ًویًتوجهًچندانیًبهًصنعتًفرهنگًمطرحًمی

حلیلًمندًبهًتکهًمشخصهًمکتبًفرانکفورتًاستًنداردًبلکهًبیشترًعالقه

اجتماعیًاستًوًتئوریًانتقادی بینًًساختارهایًاقتصادیً، «ًمفلسفهًوًعل»رًا

ًدهد.وًنهًدرًکنارًفلسفهًقرارًمی

ًنوًجامعهًنقدًاجتماعیًفلسفه

تردیدً مورًد متفکرانًمکتبًفرانکفورتًمفاهیمًمارکسیستیًرًا برخیًاًز آنکًه بًا

ًداده ًنقشًعمدهقرار ًاما ًغربیًاند ًتقویتًجنبشًفکریًمارکسیسم ایًدر
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 کنشهای گاهی و آن ساختارهای و اجتماعی نظام هیگا یعنی .بالعکس یا شود
 . گیرند می قرار توجه موردًاجتماعی

 و آثار تواند می اجتماعی زندگی وجوه به توجه صورتی چه در-31

 بیاورد؟ وجود به اجتماعی زندگی برای نامطلوبی پیامدهای

 جهو گرفتن نادیده و آن بر تأکید و اجتماعی زندگی وجه یک کردن برجسته
 وجود به اجتماعیًزندگی برای نامطلوبی پیامدهای و آثار تواند می دیگر،
 . بیاورد
 وجه دو یکسان اهمیت به شناسی جامعه در رویکردها از یک کدام-32

 هایًکنش و آن ساختارهای و اجتماعی نظام یعنی اجتماعی جهان

 انتقادی شناسی جامعه ؟دارد توجه اجتماعی

 در تفسیری – تفهمی و انتقادی شناسان جامعه افتراق و اشتراک وجه-33

 و آن ساختارهایًو اجتماعی نظام یعنی اجتماعی زندگی وجوه به توجه

 .کنید بیان اجتماعی های کنش

 و توانایی بر تفسیری  تفهمی شناسان جامعه همانند انتقادی شناسان جامعه
 توجهی کم اام کنندًمی تأکید اجتماعی جهان ساختن در افراد خالقیت
 افراد زندگی بر ساختارها این تأثیر و اجتماعی ساختارهای به تفهمی رویکرد

 .دانند نمی درست را
 ساختارهای و اجتماعی جهان باره در انتقادی شناسان جامعه دیدگاه-34

 .کنید بیان آن

 که آن ساختارهای و اجتماعی جهان گاهی معتقدند، انتقادی ناسانش جامعه

 .آورند درمی خود ی سلطهًزیر را انسانها اند، شده ایجاد انسانها خود دست به
 چشم معنای به آنها، گرفتن نادیده و اجتماعی ساختارهای به توجهی بی

 اجتماعی ساختارهای از انتقاد زیرا آنهاست؛ مخربًپیامدهای و آثار از پوشی

 . سازد می ناممکن را آنها مخرب آثار کنترل نتیجه در و
 ساختارهای از علمی انتقاد ضرورت بر انتقادی شناسان جامعه چرا-35

 کنند؟ می تأکید سرکوبگر،

 سرکوبگر، ساختارهای از علمی انتقاد ضرورت بر شناسان جامعه

 پیشگیری نهاانسا بر ساختارهایی چنین ی سلطه از تا کنند می تأکید

 انسانی اجتماعی ساختارهای گیری شکل ی زمینه همچنین و شود

 .آید فراهم تر اخالقی و تر
 آنها از انتقاد و ارزشها ی درباره داوری به را شناسی جامعه چیزی چه-36

 کشاند؟ می

 جامعه اجتماعی، جهان مطلوب وضعیت و موجود وضعیت میان ی فاصله
 . کشاندًمی آنها از انتقاد و ارزشها ی هدربار داوری به را شناسی

ًمهمداشته ًاند. ًعمده ًمتفکرین ًآثار ًهدف ًماکسًترین ًیعنی ًمکتب این

یورگنًهابرماسًعرضهًنظریه ًو هربرتًمارکوزًه ًو آدورنًو تئودوًر ایًهورکهایمرً،

انتقادیًوًنقدًفرهنگًوًشیوهًتفکرًبورژواییًبودهًاست.ًدرًاینًمسیر،ًاینً

ایًازًفرآیندًعقالنیتًجامعهًنوبهًسرعتًازًمتفکرینًبهًموجبًنقدًبدبینانه

دورًشدندًوًبهًنقدًفرهنگًوًایدئولوژیًًاندیشهًتاریخیًوًاجتماعیًمارکس

ًبهًعنوانًعاملیًمهمًدرًرهاییًازًسلطهًرویًآوردند.

ً

کند؛ًیراًنقدًم«ًعقلًابزارگرایانه»مکتبًفرانکفورتًنهًتنهاًنگرشًاثباتیًوً

ًمی ًفاصله ًهم ًهگلی ًو ًارتدوکس ًمارکسیسم ًاز ًگیرد.بلکه

دهدًکهًدرًآنًشناسیًتامیًراًتشکیلًمیفلسفهًاجتماعیًچارچوبًمعرفت

گیرد،ًمیانًشیوهًتفکرًوًوضعیتًکلًواقعیتًاجتماعیًموردًتوجهًقرارًمی

ًاساسًریشهًمکتبًاثباتًهایًاجتماعیًرابطهگروه ًدارد. ایًنزدیکًوجود

ًمتعلقًبهًجهانًدرًحالًگذارًلیبرالیسمًاست.

ً

ًدرونًالگویًافزارگونهًخودًدرًردیفًسایرًاشیاًقرارً مکتبًاثباتًانسانًرا

کند.ًدهدًوًتمایزًاساسیًمیانًعلومًاجتماعیًوًعلومًطبیعیًراًمحوًمیمی

آیدًوًنیازهایًواقعیًوًروزمرهًازًهمًجداًواسطهًدرًتجربهًمیتصویرًجهانًبی

ایًشود.ًآیینًاثباتًموجبًگردآوریًوًانباشتًحقایقًمنفردًوًپراکندهنمی

مًداشتنًازًدرونًدریایًحوادثًاست.ًحالًآنکهًفهمًدرستًجامعهًمستلز

ًاست.نظریه ًدرست ًاراده ًو ًخواست ًمستلزم ًهم ًآن ًو ًدرست ًای

ًازًعالیقًوًخواسته ًرا هایًانسانیًمکتبًاثباتیًعلمًوًشناختً)امرًواقع(

ًمقابلًآنًنگرشًدیالکتیکیًدرًپیًشناختًواقعیتًدرًتجزیهًمی ًدر کند.

ًکلیتًآنًاستًوًاجزایًپراکندهًتجربهًراًدرًدرونًساختًکلیًتجربهًانسان

دهد.ًوقتیًماًازًاینًزاویهًبهًعنوانًموجودیًفعالًوضعًنامطلوبًجایًمی

شویمًکهًبهًوسیلهًکنیمًبهًآرزویًتغییرًآنًرهنمونًمیجهانًراًتصورًمی

ًسازمان ًموجود ًحقایق ًمیآن ًشکل ًنظریه ًیک ًقالب ًدر ًو ًیابد.یافته

ًتمیزًقایلًاست.ًنگرش«ًنقادانه»وًنگرشً«ًسنتی»هورکهایمرًمیانًنگرشً

سنتیًنگرشًعلومًطبیعیًاستًکهًدرًفلسفهًوًعلومًاجتماعیًبهًشکلًآیینیً

زادًاثباتًتجلیًیافتهًاست.ًنگرشًنقادانهًتأکیدًداردًکهًحقایقًوًامورًبرون

ًمبادله ًاقتصاد ًپیچیده، ًروند ًتحلیل ًاز ًمفاهیم ًو ًونیستند ًایستا ًنه ًو ًای

استنتاجًمی نگرشًسنتیًفعالیتًاجتمغیرتضادآمیزً، مندانًراًاعیًدانششوندً.

ًفعالیت ًدیگر ًکنار ًدر ًاجتماعیًو ًتقسیمًکار ًدرونًنظام ًمیدر بیندًاماًها

تیًدکارکردًاجتماعیًفیلسوفًنقادًباًعالیقًطبقاتًسرکوبًشدهًجامعهًوح

ًمی ًیابد.پویا

آدورنوًنظرشًراًمعطوفًبهًنقدًآگاهیًطبقاتیًپورژواییًوًدرًعینًحالًعدمً

امکانًانتخابًنقطهًعزیمتًمطلقًوًغاییًبرایًتفکرًآدمیًساختهًبود.ًویً

هرمنوتیکًجامعهًکهًتاریخی،ًنقادانهًوًمتفاوتًباًوضعًموجودً«ًمفهوم»بهً
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 چه به موجود وضعیت از انتقاد و داوری برای انتقادی شناسان جامعه-38

 دارند؟ نیاز معیاری

 معیارهای به موجود وضعیت از انتقاد و داوری برای انتقادی شناسان جامعه
 کنند، ارزیابی را موجودًوضعیت معیارها، آن اساس بر تا دارند نیاز علمی

 به موجود وضعیت از عبور راه و نمایند ترسیم مطلوب وضعیت از تصویری
 . دهند پیشنهادًرا مطلوب وضعیت سوی
 ی ارائه از تفسیری  تفهمی و پوزیتیویستی شناسی جامعه چرا-38

 کنند،ناتوانًارزیابی را موجود وضعیت آنها، اساس بر بتوان که معیارهایی

 بودند؟

 به را علم اینکه دلیل به تفسیری  تفهمی و تیویستیپوزی شناسی جامعه
 ناتوان معیارهاییًچنین ی ارائه از کنند می محدود تجربی و حسی معنای

 .بودند
 ارزیابی برای را معیارهایی تواند می انتقادی شناسی جامعه چگونه-39

 کند؟ جو و جست موجود وضعیت

 داند نمی محدود آن تجربی و حسی معنای به را علم انتقادی، شناسی جامعه
 معیارهایی چنین بتواندًتا شود رها تجربی علم های محدودیت از دارد سعی و

 .کند وجو جست را
 

 

مًتوانًانقالبیًضعیفًآنًامیدبخشًرغاستًنظرًدارد.ًمفهومًپرولتاریاًنیزًبه

ًجامعهًموجودًبایدًمسئولًنقصانًخودًدرًبرابرًمفهومًاصلیًجامعهً است.

بهًاینًترتیبًدرًنگرشًنقادانهًمفهومًازًحدًواقعیتًضروریًوًوضعیتیً باشدً.

اندیشهًعدمًامکانًپیشنهادًجایگزینًبرایًوضعًترًمیایستاًوًمنجمدًفرا رودً.

جهانًبهًعنوانًمجموعهًموجودًکهًآنًهمًمستلزم نظریهًتصوًر ایًتجربیًبودً،

ًکرد.آدورنوراًازًمارکسیسمًدورًمی

ً

هایًبورژواییًوًاثباتًگراییًهاًوًارزشمکتبًفرانکفورتًدرًابتدًایدئولوژی

دانست.ًاماًبعدًبهًویژهًدرًانسانًبودًیکیًازًنیروهایًحافظًسلطهًموجودًمی

درًخودًعلمًوًتکنولوژیًوًعقالنیتًساحتیًمارکوزهًعاملًاصلیًسلطهًراًتک

ًاجتناب ًرشد ًکه ًهگلی ًارتدوکسًو ًمارکسیسم ًاز ًدانستًو ناپذیرًابزاری

ًموجبًتضادهایًسرمایه دانستًداریًوًمآالًرهاییًمینیروهایًتولیدیًرا

مکتبًفرانکفورتًپیشرفتًفزایندهًدرًسلطهًعقالنیًبرًطبیعتً فاصلهًگرفتً.

ًموجبً ًگونگیًانسانشیئی»را ًا« ًطبقاتیًو ًمبارزه ًمیانًرفتنًآگاهیًو ز

ًاینًوضعیتًنظامًسیاسیًازًطبقاتًمستقلًمیمی ًدر شودًوًجامعهًداند.

گیرد.ً)پیداًشدنًقفسًآهنینًوبرًتحتًسیطرهًنیروییًغیرطبقاتیًقرارًمی

است.ًًگونگیًفراگیرردًدترمنیسمًوًاکونونیسمًمارکسی(.ًاینًنیرویًشیئی

پذیربهًاینًترتیبًاوالًًمکتبًفران آنجًا تًا فتًکفورتًکلیتًمتافیزیکیًهگلیًرًا

«ًکلیت»گراییًدرًآنجاًایستادًکهًکهًبهًجامعهًاشارهًداردًوًدرًمقابلًاثبات

ًمی ًرد ًکند.را

عقالنیتًباًمفهومًازًدستًرفتنًمعناًوًآزادیًوبرًوًکاالییًشدنًمارکسً

ًاست. ًدرآمیخته

یًاستًکهًبهًازًهایًعصرًسلطهًعقالنیتًابزارازًویژگی«ًصنعتًفرهنگ»

درًعصرًسرمایهبینًرفتنًاستقاللًفردًمی ًداریًمتأخرًتلفیقًفرهنگانجامدً.

ًتوده ًفرهنگ ًسرگرمی، ًمیو ًهمراه ًبه ًمنحطی ًمصرفآی کنندگانًآورد.

شوندًوًمیزانًهایًآنًمیصنعتًفرهنگیًمجبورًبهًخریدًوًاستفادهًفرآورده

ًلفتًدرًجامعهًسنجید.توانًباًمیزانًوجودًمخاقوتًصنعتًفرهنگیًراًمی

داریًپیشرفتهًامکانًمخالفتًویژگیًصنعتًفرهنگیًآنًاستًکهًدرًسرمایه

ًنمی ًمسلطًرا ًو ًساختًمستقر ًهورکهایمرًحفظًوًاساسیًبا ًنظر ًبه دهد.

توسعهًارزشًوًآزادیًمحدودًانسانًتنهاًازًطریقًاعاده،ًآرزوهایًمذهبیًاوً

ًبرابرًومی ًتسلیمًشدنًدر ًاز ًرا ًدارد.اقعیتًنامطلوبًبازمیسرًاستًکهًاو

رآیندًنتیجهًف«ًدیالکتیکًروشنگری»فاشیسمًازًنظرًآدورنوًوًهورکهایمرًدرً

پردازًافسانهًوًاندیشهًضدعقالنیًاست.ًآنًعقالنیتًاستًاگرچهًخودًزمینه

می فرآیندًعقالنیًسلطهًبرًطبیعتًآغاًز جهانًتجروشنگریًکهًبًا ربیًشودًدًر

تنهاًبهًتسخیرًطبیعتً هًبرًدارد،ًسلطکندًوًاسیرًنگاهًمیمعطوفًمیذهنًرًا

ارزشً»ًآیدًوطبیعتًبیرونیًبهًقیمتًانکارًطبیعتًدرونیًانسانًبهًدستًمی

بهًارزشًمبادلهًمی«ًاستفاده بهًعلتًسلطهًصنعتًفرهنگیًجایًخودًرًا دهدً.
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ًنمی ًفرآیندًذهنیت ًبنابراین ًنماید. ًتسخیر ًرا ًفنی ًترقی ًثمرات تواند

ًشیئی ًروابط ًآنگونگی ًشدن ًفراگیر ًپیشرفتًو ًحرکت ًهر ًنهایتاً ًکه ها

ًسرمایه ًمخل ًمیاجتماعی ًنابود ًرا ًداری ًمیکند، ًوجود ًآید.به

ًسرمایه ًجهان ًفعلی ًوضعیت ًدرونی ًبعد ًفرآیندًفاشیسم ًاوج ًو داری

ًاست.شیئی ًگونگی

شناسانهًدارد،ًبخشًکهًدرًنگاهًآدورنوًشکلیًهنریًوًزیباییآگاهیًرهایی

ایًآگاهیًدرًبرابرًاینًفرآیندًباشد.ًهنرمندًنظرًبهًآیندهًداردًوًتواندًمبنمی

ًاثبات ًعلم ًبرابر ًمیدر ًایستد.گرا

ًگیرًبهًدروناماًمسئلهًاصلیًاینًاستًکهًهنرًعمدتًاًدرًبرابرًاستبدادًهمه

ًمی ًگریزد.خود

وقتیًخواست معتقدًاستًتًا انگاشتهًشوندًزندگیًمارکوزًه هایًراستینًنادیدًه

هایًکاذبًوًروزمرهًراًدربرًیکًبعدیًخواهدًبودًوًتنهاًخواستاجتماعیً

۳۲۱۰ًبیند.ًدرًهاًنمیخواهدًگرفت.ًاوًعرصهًتاریخًراًخالیًازًاینًخواست

ًخواسته ًاین ًکارگزار ًرا ًمیکارگران ًها ًدر ًتمیز۳۲۱۱ًًداند ًامکان عدم

اراده۳۲۰۳ًًکندًوًدرًسالًهایًکاذبًوًواقعیًکارگرانًراًمطرحًمیخواست

عطوفًبهًعقلًهگلیًراًبهًعنوانًپتانسیلًگسترشًیابندهًوًخارجًازًزمانًم

دهیًاجتماعیًتحققًیابدًموردًتوجهًوًمکانًانسانیًکهًبایدًازًطریقًسازمان

ًمی ًدهد.قرار

شیوعًروانکاویً فقدانًجنبشًکارگریًًو بًا مهاجرتًبهًآمریکاً، پسًاًز مارکوزًه

ًبرًعشقًآزادوًاتوپیایً«ًانقالبًوًعشق»فرویدًازًمفهومً شدهًسخنًگفت.

هایًناخودآگاهًپرولتاریاًهستندًکهًهایًراستینًخواستاینًاساسًخواست

کند.ًاینًوضعًقدرتًعقالنیتًهاًجلوگیریًمیوضعًموجودًازًآگاهًشدنًآن

ابزاریًوًسلطهًعلمًوًتکنولوژیًبرًخودًانسانًاست.ًبهًاینًترتیبًجامعهًنوً

اقتصادیًتعیینًایًابزاریًاستًکهًماهیتًآنًجامعه بهًوسیلهًنظامًسیاسیًیًا

وًًکنندهًاستشود.ًسرنوشتًفردًدرًعصرًسلطهًعقالنیتًابزاریًنگراننمی

ًمقابله ًنیروی ًکردن ًدشوار.پیدا ًهم ًآن ًبا ًکننده

ً ًاساسی ًانتقادی»مختصات ًنظریه ًمی« ًبرشمرد:را ًچنین ًتوان

ًتیزابًکمونیسجنبشًانتقادیًباًمارکسیسمًقرابتًبسیاریًدارد،ًاماًازًاحً.۳

همانًاندازهًدورًاستًکهًازًاحزابًراست،ًازًصافیًفلسفهًاندکیًتغییرًشکلً

آنچهًبرایًهگلًبهًعنوانًیکًکلیتًاثباتیافتهًهگلیًمی قیقتًشدهًحگذردً.

ً ًاست.است، ًسازنده ًخصلت ًفاقد ًفرانکفورت ًمکتب ًدر

ًدرًنظرًهگلیًهرًمفهومیًدرًسیالیتًوجودشًدرًهرًلحظهًوًمرحلهًنفی

ًنفیًمیشودًوًبارًدیگرًاینًنفیمی ثباتًشدهًانفیگرددًوًاینًنفیشدگی،

وًًروداست،ًاماًبرایًآدورنوًوًاصحابًفرانکفورتًمرحلهًنفیًنفیًازًمیانًمی

ًمرحله ًپیوسته ًو ًمسلسل ًنفی ًبا ًاثباتی ًدانستهً»ای ًناحقیقی ًامری کل

امًکلیتًنظهدفًواپسینًچیزیًجزًانتقادًپیگیرًوًرسواکنندهًازً«ًشودمی

ًصرف ًما، ًدوران ًفرهنگی ًو ًسیاسی ًعنصرهایًاجتماعی، ًاینکه ًاز نظر

ًسرمایهتشکیل ًتولید ًنظام ًزاییده، ًآن ًتولیدًدهنده ًنحوه ًیا ًباشند داری
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ًنیست. ًسوسیالیستی

ًبهًکارًهایًواقعیًکهًدانشًدرًآنپیدایشًاجتماعیًمسائل،ًوضعیت.۹ً ها

شودًبیرونًازًمقولهًکارًبردهًمیهاًدانشًبهًهاییًکهًبرایًآنرود،ًهدفمی

ًمنفعتًپیوندیً ًمعرفتًو ًیا ًمیانًشناختًوًسود دانشًنبایدًفرضًشود.

یافتًمی طبیعتًپیوستگیًمیانًسرنوشتًاستواًر هدفًچیرگیًانسانًبًر شودً.

ًاست. ًبرده ًیاد ًاز ًرا ًفرهنگ ًو ًتمدن ًپیشرفت ًو ًانسان

۱ً ًاقتصادیًانسا. ًهستیًاجتماعیًو نًوًعقلًوًدرًشرایطًگسترشًنوین،

ًقرونًقبلًیافته ًمفهومًسنتیًآگاهیًشکلًدیگریًمتفاوتًبا ًعقلًبه اند.

ًعقلًمفهومًدانشًوً ًاجتماعیًحاکمًنیست، ًزندگیًفردیًو ًبر روشنگرانه

شًایًازًکنچیرگیًبرًطبیعتًراًدارد،ًاصلًمعنویًذهنیًنیست،ًبلکهًگونه

ًاینً ًطبیعتًاست. ًبرایًتسلطًتکنیکیًبر ًعملًویژه طًبرًلمنطقًتس»یا

آوردًکهًیکپارچهًدرًجریانًبهًوجودًمی«ًصنعتًفرهنگ»نوعیً«ًطبیعت

ًسرمایه ًتولید ًگسترش ًو ًمیپیدایش ًمستحیل ًبازار ًقانون ًو ًشود.داری

ایًاستًبرایًجاویدانًکردنًتسلطًچیرگیًروزافزونًبرًطبیعتًوسیله.۰ً

ًگسترشًآگاهیًآدمیان.ً ًسرکوبًکردنًآزادیًفردیًو ًانسانًو ًبر انسان

ًمنجرًبهًآزادیًهور ًکهًتوسعهًعقالنیتًرا ًنظرًمارکسًرا ًاینجا کهایمرًدر

ًمی ًمیواقعی ًنقد ًکند.بیند

هاییًمثلًجنگًآنًآید،ًاگرًپدیدهآنچهًدرًجوامعًنوینًصنعتیًپیشًمی.۹ً

ً ًنکند ًمتوقف ًشدگیاداره»را ًاست.« ًآزادی ًنه ًو ًیکپارچه

ً)پراکسیس(ًکهًدربرقراریًپیوندًمیانًنظریهًوًعملًیاًاندیشهًوًکنشً.۹ً

ًشبکه ًعالمًدر ًآثار ًعلمًو گیرندًراهًایًازًعملًاجتماعیًقرارًمیآنًعالم،

عالمًهستًبایدًآنًعوضً یعنیًاگرًاشکالیًدًر دگرگونیًوضعیتًموجودًاستً.

شودًنهًفکرًوًنظرًدرست،ًپسًنخستینًوسیلهًبرایًرسیدنًبهًاینًهدف،ً

ًبرایًانسان ًما ًمادیًدوران ًآنًشناختًشرایطًمعنویًو ًپسًاز هاستًو

ًامکان ًبرای ًسرنوشت.پژوهش ًکردن ًدگرگون ًبرای ًانسان ًهای

رویًًواپس»ازًنظرًآدورنوًدرًدیالکتیکًروشنگریً«ًناپذیرپیشرفتًتوقف»

ًاستتوقف ًناپذیر ًاندیشه« ًدر ًتنها ًآن ًانسانی ًمعنای ًبه ًرا ًایپیشرفت

وانًتادًمیوًبهًعنوانًیکًمقولهًتاریخیًوابستهًبهًجهانًناکجاآب«ًاوتوپی»

ًکرد.جست ًوجو

ًیکً ًدر ًنفیًمعین»آزادیًتنها ًشکلًادراک« ًهماهنگًبا شدنیًاستًکه

ًبرابرًآنًچیزیًاستًکهًبرًآنً ًاندیشهًمقاومتًدر مشخصًناآزادیًاست.

ًمی ًشود.تحمیل

ً«شناسیًوًتاًحدودًزیادیًفلسفهاقتصاد،ًسیاست،ًجامعه»هایًکنشًدانش

ایًتوانندًسودًیاًعالقهندهًشناختًمیکنکهًبهًجایًتکیهًبرًعالیقًرهبری

ًمیآزادی ًباشند ًداشته ًبخش ًچارچوب ًاز ًعقالنیً»توانند ًعمل ًیا کنش

ًمادیًدانش«ًهدفمندانه ًشرایطًمسلطًاقتصادیًو ًزاییده هایًطبیعیًکه

ً)هابرماس( ًشوند. ًخارج ًاست، ًکنونی

۱ً ًشیوهسرمایه. ًو ًمتأخر ًانحصارگری،ًداری ًدلیل ًبه ًآن ًتولید های
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ًافزایشًتولیدًوًکنترلًتضادهایًاجتماعیًوًکمًگریهمداخل هایًسیاسی،

ًآگاهیًکهًاستًشدهًموفقًمعنویًوًذهنیًپهنهًدرً…کردنًکارًانسانیًو

ًکراتیکتکنوًبینیجهانًوًایدئولوژیًایگونهًوًببردًمیانًازًراًهاانسانًانتقادی

ًرشدًایًوغبلًهرگونهًازًجلوگیریًجریانًاینًنهاییًنتیجه.ًبسازدًآنًجانشین

ً.استًواقعیًگریروشنًهرگونهًوًعقالنی

بهًگفتهًهابرماسًمحصولًخارجًشدنًتضادً«ًعامهًسلبًسیاستًشده.ً»۱

هاست.ًبهًاینًکنشیًوًتکنیکًوًعملًازًپهنهًآگاهیًانسانمیانًکارًوًهم

ترتیبًبرخالفًنظرًمارکس،ًبنیادًمادیًطبقاتًاجتماعیًوًخصلتًاجتماعیً

معتبرًباشدًوًآنچهًمربوطًبهًماتریالیسمًتاریخیًاستًًتواندتولیدًدیگرًنمی

درًشرایطًنوینًگسترشًزندگیًاجتماعیًوًفرهنگیًجوامعًپیشرفتهًصنعتیً

ازًهرگونهًامکانًآگاهیً«ًشدهجامعهًسلبًسیاست»فاقدًاعتبارًالزمًاست.ً

ًدلیلًگسترشً ًبه ًموجود ًوضع ًکردن ًدگرگون ًراه ًکوششًدر ًو سیاسی

داریًنوینًدانشًدهًاست.ًبهًعبارتًدیگرًسرمایهتکنیکًوًدانشًمحرومًکر

ًاست. ًکرده ًسیاسی ًخصلت ًدارای ًرا ًتکنیک ًو

۲ً ًبرً. ًمبتنی ًاجتماعی ًنظام ًبه ًرا ًخود ًجای ًنوزدهم ًسده لیبرالیسم

ًگروهآزادی ًو ًمحافل ًجوامعًگرایی ًمعنوی ًو ًمادی ًزندگی ًبر ًمسلط های

ًآزادی ًنه ًاینًصنعتیًو ًدر ًاست. ًحقیقیًداده ًغرایزًهایًواقعیًو جوامع

ًیعنیًآنانسان ًدرًگونهًغرایزًذاتیًکهًدرًمسیرًتمدنًسرکوبًشدهها اند،

ًبیشترًسرکوبًمی ًو ًدیگر ًبار ًامکانشرایطًنوینًاینًجوامع، ًهایشوندًو

ًآزادی ًو ًآزادی ًواقعی ًو ًمیعینی ًمیان ًاز ًانسان ً)مارکوزه(بخشی ًروند.

گسترشًبی انگیزًه کنونیًصنعتیًبًه جامعًه ندًر قدرتًًیروهایًتولیدیسابقًه ًو

تولیدکنندگیًسرکوبًبهًکمترینًحدًکاهشًیافتهًوًدرًعینًحالًبهًنحوً

ًسازمانً ًو ًخصلت ًتا ًاست ًیافته ًافزایش ًواقعی ًعینی ًسرکوب روشنی

داریًمتأخرًراًبهًنیروهایًتولیدیًببخشد.ًاینًدوًگرایشًبهًتشدیدًسرمایه

ًاضافی» ًسرکوب ًامکان« ًلحاظ ًآزادیاز ًانجامهای ًاست.بخشی ًیده

درًجامعهًکنونیًاختالفًمیانًفرهنگًوًتمدنًبهًمفهومًپهنهًکارکردً.۳۳ً

وظیفهًعقلًانتقادیًآنًاستًکهً میانًرفتهًاستً. طقًمن»اجتماعیًفرهنگًاًز

ردًوًکارب«ًکاتالیزورًشدنًفرهنگ»راًبرایً«ًاندیشیدنًمنفی»یاً«ًاعتراض

ًزًآنًمطرحًکند.ایًابخشیًوًتصورًتازهتکنیکًنوینًهمچونًبنیادًآزادی

ًرسانه ًدرباره ًجمعیمطالعات ًهای

نخستینًمطالعاتًوًتحقیقاتًانتقادیًدربارهًوسایلًارتباطًجمعیًراًآدورنوً

ًنوشتنًمقاله ًفرهنگ»وًنقشً«ًصنعتًفرهنگی»ایًدربارهًوًهورکهایمرًبا

هاًسامانًدادند.ًازًنظرًآن۳۲۰۳ًداریًبهًسالًهایًسرمایهدرًجامعه«ًتوده

ًفرهن ًصنعتًمؤسساتًاطالعصنایع ًبخشًجدیدیًاز ًعنوان رسانیًگیًبه

ًمی ًدربر ًرا ًسینما ًو ًمطبوعات( ًو ًرسانیدنً)رادیو ًثمر ًبرایًبه گرفتًکه

می کاًر اینًصنایعًفرهنگخواستًسودجویانهًصاحبانًصنایعًبًه نتیجًه یًافتادً.

ًبازارهایًوسیع ًایجاد ًمحصوالتًفرهنگی، ًتخدیرکننده، ًتجاریًوًتولید تر

ایًحاصلًفرهنگًمنفعلًوًسیاسیًبود.ًدرًحقیقتًفرهنگًتودهسازگاریً
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ًبود. ًاسیرکننده

گرانهًراًازًمقولهًارتباطاتًاگرچهًتحقیقاتیًروشن«ًصنایعًفرهنگی»نظریهً

کند؛ًاماًجوهرهًنظامًصنعتیًجدیدًراًموردًانتقادًنوینًوًفرهنگًارائهًنمی

عقالنیتًدرًجامعهًًدهد.ًآدورنوًوًهورکهایمرًمعتقدندًکهًباًتوسعهقرارًمی

.ًجهانًبیندکهًباًتسلطًمؤثرًبرًطبیعتًیکیًاست،ًآزادیًحقیقیًلطمهًمی

ًجهانً ًآینده ًاست»امروزینًو ًشده ًاداره ًشکلً«. ًدر ًچه جهانیًاستًکه

داریًوًچهًدرًشکلًسوسیالیستیًدرًبندًوًاسیرًمنطقًقهرًوًزورًوًسرمایه

ختیًفردًدرًآنًمحققًمنطقًتسلطًاست.ًازًاینًروًنهًتنهاًخرسندیًوًنیکب

اینًفروریزیً استً. زوالًفردیتًانسانًهمراًه بلکهًدرًروندیًتاریخیًبًا نیستً؛

ًمی ًظهور ًشکل ًسه ًدر ًکند.فردیت

ًپیوند ًشبکه ًوسیله ًبه ًانسان ًآگاهی ًشدن ًیکپارچه ًارتباطاتًالف: ًو ها

ًشدهرهبری

ًدگرگونی ًدر ًفرد ًکیفیت ًو ًخصلت ًشمردن ًناچیز ًتولیدب: ًاشکال ًهای

دگر گونیًدرًساختمانًروانیًانسانًدرًپیًاجتماعیًکردنًیکپارچهًانسانًجً:

ً ًپدیده ًمن»و ً«.ناتوانی

بهًنظرًآدورنوًگریزًتنهاًراهًانسانًآگاهًامروزًاست.ًازًنظرًآدورنوًچونًشیوهً

وضعًمطلوبًآیندهً نظراتیًدربارًه بًا واقعیتًاجتماعیًهمراًه هنرمندًبًا برخورًد

ایًاستًکهًبهًموجبًآنًنگرشًانتقادیًلهشناختیًوسیاست.ًلذاًنگرشًزیبا

ًبهًتواندًهمهمی گیرًشدنًعقالنیتًابزاریًمبتنیًبرًاصلًاقتصادًکاالییًرا

ًبکشد. ًتصویر

ترسیم هنرًموردًنظرًاستًخصلتًمنتقدانهًًو هاًبریکنندگیًنابراالبتهًآنچهًاًز

ًرنج ًاست.و ًآن ًتأییدکننده ًو ًکاالیی ًویژگی ًنه ًو ًبزرگ ًهای

نمونهًازًطبیعتًدوًنوعًموسیقیًشوئنبرگًوًاستراوینسکیًیادًآدورنوًبرایً

ًمتمرکز،ًًکندًکهًدرًموسیقیًشوئنبرگًازمی ًشرکتًفعاالنهًو همانًآغاز

ًتوجهًدقیقًبهً پرهیزًازًمنفعلًنشستنًخوانندهًوًمصرفًکردنًموسیقی،

ًوامی ًعمل ًبه ًتفکر ًبر ًعالوه ًرا ًشنونده ًاصوات، ًهمزمان ًدارد.چندگونگی

ًح ًموسیقیًاستراوینسکیًنمیاینًدر ًدرگیرًالیًاستًکه ًرا ًشنونده تواند

ًوًنفیًنیازهایًفردی«ًگراییًروانیواپس»لحظهًفعالًمنتقدانهًکند؟؟؟؟ًکهً

ًمی ًموجب ًشود.را

ًکارکردهایً ًارتباطاتًنوینًمتکیًبر ًدر ًنظریاتًآدورنو ًحقیقتًجوهر در

چهرهًیکًجامعهًرودًوًبرًپنهانًاستًکهًبرایًفریبًانسانًمدرنًبهًکارًمی

نقابًزیباییًمی طحیًگرًسافکندًوًبهًآسانیًتوسطًیکًمشاهدهاساساًًخرابً،

قابلًحصولًنیست.ًآدورنوًتأکیدًداردًکهًواقعیتًراًبایدًمشاهدهًوًمطالعهً

زدنًنقاب منتهیًبرایًکناًر کشفًفریبکرًد ًو واقعیتهًا زیرًا هایًهایًموجودً،

روشنًنمیتجربیً)مثلًچرخًوًدندهًماشین(ًروابطًا ند.ًکجتماعیًوًنامرئیًرًا

یمًکنیمًکهًمفاهماًدرًجهانیًازًفریب،ًتبلیغاتًوًاعالناتًتجارتیًزندگیًمی

ًمی ًتحمیل ًما ًبر ًجهان ًاز ًرا ًما ًکند.ذهنی

ًبهً اندیشیمًبهًجایًآنکهًیکًویولونیستًمی«ًمفسرانًبزرگًموسیقی»ما
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یًاصلیًوًعمدهًهاخوبًراًبتوانیمًبشناسیم،ًدرًیکًسمفونیًبزرگ،ًجزًتم

هاییًراًبهًکنیم.ًدرًواقعًدرًجریانًورودًبهًجهانًموسیقیًروشراًدرکًنمی

ًتقویتًمیکارًمی ًموسیقبریمًکهًاینًبیگانگیًوًشیئیًشدنًرا یًازًکند.

ًبرنامه ًفرهنگی(طریق ً)صنعت ًاست. ًشده ًتحمیل ًما ًبر ًرادیویی ًهای

امعًنولوژیکًفرهنگًجونظریاتًهورکهایمرًوًآدورنوًبیشترًناظرًبرًساختارًتک

ًسلطه ًنقش ًو ًاست.صنعتی ًعمومی ًافکار ًخلق ًدر ًآن ًگرایانه

رینًتاماًمتأخرینًمکتبًفرانکفورتًدرًعینًتوجهًبهًاینًجنبه،ًوجوهًروشن

ًمکانیزم ًاز ًباًرا هایًپیدایشًارتباطاتًجدیدًاجتماعیًوًچگونگیًبرخورد

ًمیآن ًترسیم ًکنند.ها

ًارت ًعمل ًتئوری ًتدوین ًبا ًهابرماس  The Theory of»باطی

communicative actionً»ًوًحوزهًعمومی«The Public Sphereً»

ًتازهقدم ًحوزههای ًشناخت ًدر ًبرداشت.ای ًارتباطی ًو ًفرهنگی ًهای

ًهایًاوًراترینًکتاببرًاساسًتئوریًعملًارتباطیًکهًمضمونًیکیًازًمهم

مًکلیًدهدً)بهًهمینًنام(ًعملًانسانً)کنشًاجتماعی(ًدوًقستشکیلًمی

ًارتباطی»استً ًیا ًعملًتفاهمی »ً ًافزارمند»و ًعمل ً«.عملًاستراتژیکًیا

ًفهمًازًطریقًدرکً عملًتفاهمیًعملیًاستًکهًبرًاساسًنوعیًتفاهمًو

هایًفرهنگً)رعایتًرسوم(ًیاًبحثًوًطرحًعقایدًوًمشترکًدرًنظامًسمبل

هایًفهمًبرًاساسًتفاهم«Understandingً»رسیدنًبهًنتایجًمشترکً

ًمیًدنیای ًشکل ًمشترک، ًگیرد.زیست

اساسًغیرتفاهمً بًر رًا مشترکًخوًد رفتاًر افراًد عملًاستراتژیکًعملیًاستًکًه

ًفهمًانجامًمی ًیکًشرکتًباًیا ًاقتصادیًبرایًهمکاریًدر ًمحاسبه دهند.

ًاست. ًجمله ًاین ًاز ًمخالف ًهدف

هایًبزرگًاقتصادیًهاستً)سازمانساحتًعملًاستراتژیکًحوزهًسیستم

ًسرمایهًهایمثلًشرکت ًبازار ًاقتصاد ًملیتی، ًبهًچند ًمجبور ًفرد داریًکه

فروشًنیرویًکارًخودًداردًدرًیکًبسترًناموافقًمثلًساختًابزارًنظامیً

سازمانمی ًفرهنگًحوزهًتفاهمیًعملًحوزهًاماً،(…هایًبزرگًاداریًوشودً،

ً)است ً(…وًآموزشًدستگاهًسنت،ًدین،ًهنر،.

ًکندمیًهضمًخودًدرًراًفرهنگًزهحوًسیستم،ًحوزه،ًجدیدًصنعتیًجوامعًدر

ًهچًهر(ً…برًمحاسباتًاستراتژیکً)پول،ًترسًوًمتکیًاعمالًاینکهًبرای

ًنندگیکمصرفًنقشًرواینًازًشود،میًتبدیلًفردًاعمالًاعظمًبخشًبهًبیشتر

ً.یابدمیًگسترشًهمًفرهنگًوًهنرًحوزهًدرًبلکهًاقتصادًحوزهًدرًتنهاًنه

ًوزنامهرًسینمایی،ًفیلمًدرًحتیًاستًپیامًکنندهمصرفًوًمنفعلًگیرندهًفرد

ًکامپیوتریًهمًبهًعنوانًویدًکتاب،ً،…و ئوًوًحتیًمبادالتًالکترونیکًو

ًنیستند. ًمستثنی ًقاعده ًاین ًاز ًفرهنگی ًصنایع

درًنظریهًحوزهًعمومیًکهًبهًتفصیلًدرًکتابًتحولًساختاریًحوزهًعمومیً

The Structural Transformation of the Public Sphereًًبه

ً ًروند۳۲۹۹ًًسال ًدر ًتاریخیًخاصی ًهابرماسًسیر ًشده، ًپرداخته ًآن به

درًتاریخًافکارًگیریًافکارًعمومیًبیانًمیشکل ویًدوًمرحلهًمتمایزًرًا کندً.
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ًمی ًمتذکر ًشود:عمومی

۳ً ًمیانً. بهًعنوانًحوزهًقدرتًوً«ًدولت»ازًقرنًهفدهمًمیالدیًدرًاروپا

یًبهًکلًامورًجامعهًمدنیًوًتنظیمًدارًرسیدگتمشیتًامورًعمومیًکهًعهده

قواعدًاجتماعیًاستًًوقرارداد ًو مدنی»هًا غیرسیاسیًمانندً«ًجامعهً، کهًحوزًه

ًحوزه»ًنامًبهًایپدیدهًشودمیًشاملًراً…روابطًاقتصادی،ًخانواده،ًهنرًو

ًهاکافهًمثلًجاهاییًدرًبورژواییًعمومیًحوزهًاینًآمد،ًوجودًبهً«عمومی

ًولتدًروابطًدربارهًکردهتحصیلًمعموالًًوًمنفردًافرادًآنجاًدرًکهًگرفتًشکل

ًحکومتًوسایلًمبتالًبهًعمومًًو ًعمومیًجامعه، ًاداره ًنحوه جامعهًمدنی،

ًاینًحوزهبحثًمی ًمشخصه ًبدونًکردند. ًآن ًدر ًکه ًبود ًآن هایًعمومی

آغازًًهاییوابستگیًبهًقشرًیاًطبقهًخاصیًبهًرویًهمهًبازًبود.ًدرًآنجاًبحث

د.ًشوگوًبهًافکارًعمومیًمبدلًمیدهًفردیًپسًازًبحثًوًگفتشدًوًعقیمی

ترًبحثًعمومیًبیرونًهاًبهًعنوانًمحملًگستردههاًروزنامهازًدلًاینًحوزه

ًآمد.

هایًاقتصادیًدارایًمنافعًانحصاریًباًپیداًشدنًتشکل۳۲ًازًاواخرًقرنً.۹ً

ًکارتل ًاتحادیهمثل ًسیاسی، ًاحزاب ًحها، ًکارگری ًو ًکارفرمایی وزه،ًهای

هایًفشارًبهًشکلًپروپاگانداًعمومیًتبدیلًبهًحوزه،ًاعمالًنظرًاینًگروه

ًپیدایشً ًبا ًجهانی، ًدوم ًجنگ ًاز ًپس ًویژه ًبه ًجنگ ًدو ًفاصله ًدر شد.

هایًعمومیًکلنیزهًاسعتماریًشد.ًبهًاینًهایًجدیدًتبلیغاتیًحوزهتکنیک

ازًخاللًًگیریًآزادانهًافکارًعمومیهاًنهًمحلیًبرایًشکلترتیبًاینًحوزه

تحریفًوًجهتًدادنًآرایًبلکهًابزاریًبرایًاعمالًنظرات،ًدستکاری،ًبحث،ً

ًبود. ًعمومی

معتقدًاستًوًآنًراًعملیً«ًکنشًعقالنیًتفاهمی»ازًآنجاًکهًهابرماسًبهً

ولهًداند.ًلذاًبرًمقگونهًمحاسبهًاستراتژیکًمیبرایًنیلًبهًتفاهمًبدونًهیچ

ارد.ًتأکیدًد«ًوضعًآینده»افکارًعمومیًوًبرایًشکلًدادنًبهً«ًزبانًارتباطی»

گویدًازًهمینًروًمیاوًبرخالفًاسالفًخویشًبدبینًوًناامیدًنیست.ًازًاین

وگوًبایدًاستفادهًکردًعنصرًبازًبودنًحوزهًعمومیًجدیدًواصلًبحثًوًگفت

ینًراًساخت.ًبرًا«ًفرهنگًنقاد»وًباًنقدًسیستمًوًچگونگیًپاسخگوییًآنً

اندیشدًکهًهدفًواپسینًآنًکلیتیًانسانیًآرمانیًمیًایاساسًاوًبهًجامعه

ً ًپایه ًبر ًکه ًآزاد»است ًمباحثه ًگرفته« ًاند.شکل

ً ًنظریه ًدو ًبا ًیکسان»هربرتًمارکوزه ًصنعتیًتکًساحتیًو سازیًجوامع

ًپیشرفته »ً ًبسته»و ًشدهفرهنگ ًبندی ًموجودً« ًوضعیت ًاز ًانتقاد به

.ًمارکوزهًمعتقدًاستًپردازدبخشیًوًوسایلًارتباطًجمعیًجدیدًمیآگاهی

شودًوًازًآغازًکهًدرًشرایطًکنونیًآگاهیًبهًوسیلهًنظامًاجتماعیًجذبًمی

گیرد.ًبنابراینًآنچهًبهًمنصهًظهورًوًدرًهستهًبهًوسیلهًآنًشکلًوًرنگًمی

هماهنگمی انطباقًًو یکًنوعًیکیًشدنًرسدً، بلکهًتقلیدًاستً، سازیًنیستً؛

راهًباًجامعهًچونانًیکًکل.ًنتیجهًآنکهًواسطهًفردًباًجامعهًخودًوًازًاینًبی

هًگونهًکهاًدرًبرابرًشرایطًوًمناسباتًاجتماعیًآنهایًانساننظامًنیازمندی

ًتردستانهً ًنحوی ًبه ًبلکه ًنیست. ًنسبی ًاستقالل ًدارای ًبود ًآن ًاز پیش
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هاًنهًشکوفاییًکهًهدفًآن«ًکنندهنیازهایًسرکوب»کاریًشدهًاست.ًدست

ًت ًنگهداشتًو ًبل ًپشتیبانیًهستیًفرد ًاستًتقویتًو ًموجود ًنظام وسعه

هایًاندیشیدنًوًسخنًگفتنًبهًنحویًیکسانًدرًروًشیوهشوند.ًازًاینمی

ًسرکوب ًیکپارچگی ًمیاین ًهضم ًشوند.کننده

آگاهیًفردیًبلکهًتمامیًمیراث وًفرآوردهدرًاینًروندًنهًتنهًا ًهایًفرهنگیهًا

معنویًگذشتهًانسانًخصلتًیک یکپارچگیًو هنرًومیًگونگیًًو فلسفهًًیابندً.

کهًخصیصهًنفیًوضعًموجودًراًدارندًهرًیکًبهًشکلیًدرًاینًدستگاهًحلً

ًانگیزهمی ًازًچارچوبًجهانًکنونیًفراهایًنفیگردند. ًفلسفهًکه ترًکننده

شودًوًهنرًبهًارضایًنیازهاییًازًپیشًرودًوًخصلتًانتقادیًآنًحذفًمیمی

ًقانون ًتأثیر ًزیر ًدر ًتعیین ًبازار ًمیهای ًپردازند.شده

هاًوًآیدًکهًدرًآنًتالشساحتیًپدیدًمیبهًاینًترتیبًاندیشهًوًرفتارًتک

نندًیاًکهایًانسانیًکهًبنابرًمحتوایشانًشرایطًجهانًکنونیًراًنفیًمیهدف

ًمی ًدادهًسرکوب ًتنزل ًکنونی ًنظام ًبه ًمتعلق ًمفاهیم ًصورت ًبه ًیا شوند

آیدًنوعیًازًانسانًبهًوجودًمیشوند.ًدرًاینجامعهًبسته،ًکلیًوًیکپارچهًمی

ًنمی ًدیگر ًکه ًنه»تواند ًنمی« ًدیگر ًکم ًدست ًبگوید، ًنه»خواهد ً.بگوید«

ًسرمایه ًاز ًاعم ًپیشرفته ًصنعتی ًجوامع ًهمه ًمارکوزه ًاعتقاد ًوًبه داری

ًیکسان ًهستند. ًشدنًسوسیالیستیًدارایًهمینًخصیصه ًهمانند سازیًو

ًنشانًمی ًتنظیمًکردنًًدهند.خطوطًکلیًتمدنًصنعتیًاخیرًرا تمرکزًو

،ًیکًگرددشود،ًرقابتًسازمانًیافتهًعقالنیًمیجایگزینًاستقاللًفردیًمی

خلقً»آیدًوًگونهًتسلطًمشترکًاقتصادیًوًبوروکراسیًسیاسیًبهًوجودًمی

ذرانیًگکنندگیًوًوقتهایًارتباطًجمعیًوًصنعتًسرگرمبهًوسیلهًدستگاه

ازًمیانًرفتنًخالقیتًوً«ً»شوند.وًهمچنینًآموزشًوًپرورشًیکسانًمی

ًفردی ً«اندیشه

آنًرًا پیامدهایًمهمًاینًوضعًچیزیًاستًکهًمارکوزًه یًزدایسیاست»یکیًاًز

نامد،ًحذفًمسائلًسیاسیًوًاخالقیًازًزندگیًعمومیًدرًنتیجهًمی«ًشدن

دنبالًکردنًمصممانهًتولیدًبرایًسودًوسوسهًدایمیًفن،ًبهره وریًوًکارآییً.

قیدًوًشرطًدولتًازًاینًکًوًبزرگًوًحمایتًبیهایًکوچبهًوسیلهًبنگاه

ًبهًوجودًمی ًوضعیتیًرا ًآنًهدفًتحتًعنوانًرشدًاقتصادی، آوردًکهًدر

هدفًیعنیًتولیدًبیشترًازًقبلًتعیینًشدهًوًتوجهًصرفًبهًگسترشًمنطقً

هایًمعینًمطمعًنظرًابزاریًیعنیًگسترشًکارآییًابزارًمختلفًبرایًهدف

ًاست.

مارکوزهًبرًنقشًتشدیدکنندهً«ًهابندیًشدهًرسانهفرهنگًبسته»درًنظریهً

ًسنترسانه ًشدن ًغرق ًدر ًجمعی ًوًهای ًفرودست ًطبقات ًفرهنگی های

د.ًبرًکنتأکیدًمی«ًبندیًشدهفرهنگًبسته»ایًدرًهایًقومیًوًمنطقهاقلیت

پاسخًبهًمالحظاتًصنعتًتبلیغاتًپایهًاینًنظرًرسانه هایًنوینًجمعیًکهًدًر

کششًپایان بهًپرداختآنًبرایًافزایشًمصرفًشکلًگرفتهًناپذیرًو نوعیًًاندً،

یابند.ًدرًاینًوضعیتًمردمًمنافعًواقعیًخودًراًاختصاصًمی«ًشعورًکاذب»

ند.ًکنگرًوًناالیقیًخوًمیدرکًنکردهًوًبهًنظمًاجتماعیًیکپارچه،ًسرکوب
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ًمدل ًدر ًهلد ًدیوید ً)صفحه ۱۰۱ًهایًدموکراسی ًدنیایًتک( ساحتیًاین

ک بهًوجودًآمدهًاست،ً«ًهابندیًشدهًرسانهفرهنگًبسته»هًدرًپیًمارکوزهًرًا

ًمی ًترسیم ًکند:چنین

ًمصرف» ًو ًفراوانی ًسرمایهکیش ًجامعه ً)در ًجدید(ًگرایی ًصنعتی داری

کندًکهًدرًواقعًنوعیًانطباقًانفعالیًوًخاموشًهایًرفتاریًایجادًمیشیوه

نظامًتولیدیًکهًاست.ًمردمًحقًانتخابًیاًفرصتیًندارندًکهًدرًباره،ًنوعً

مایلندًدرًآنًکارًکنند،ًنوعًدموکراسیًکهًمایلندًدرًآنًمشارکتًنمایندًوً

نوعًزندگیًکهًمایلندًبرایًخودًسامانًدهندًبیندیشند.ًاگرًخواستارًراحتیً

ًنظامًسیاسیًخوًکنند.ً ًاستانداردهایًاقتصادیًو ًبایدًبا ًامنیتًهستند، و

هاییًکهًدرًاختیارًدارندًبهًنحوًتهاًبایدًکارًکنند،ًپیشًبروندًوًازًفرصآن

احسنًاستفادهًکنند؛ًزیراًدرًغیرًاینًصورتًخودًراًفقیرًوًدرًحاشیهًکلً

ً«نظامًخواهندًیافت.

ًمارکوزهًهربرتًدرباره

شناسیًاندیشهًوابستهًبهًمکتبًفرانکفورتًاستًوًدرًمارکوزهًازًنظرًسب

جریانًگسترشًًگنجد.ًاماًازًمرحلهًمعینیًدرچارچوبًنظریاتًانتقادیًمی

شود،ًاهمیتًمارکوزهًبیشترًازًفکریًکمًوًبیشًدارایًاندیشهًمستقلیًمی

ًوًجهتًشکلًدادنًبهًگرایش ًمیانًروشنفکرانًجوانًآمریکا ًدر هایًتازه

ًاست. ًغربی ًاروپای

ًهوسرلً ًادموند ًشاگردان ًاز ًو ًاست ًیهودی ًخاندانی ًبه ًمتعلق مارکوزه

ًروشًفنومنولوژیًبنیان ًگذاربنیانًهایدگرًمارتینًوً-یپدیدارشناس–گذار

ًبنیادیًشناسیهستی رایًاوًفلسفهًاستًدربارهًموضوعیًادبیًبهًنامًدکت.

شاعرانهًنیمهًفلسفیًپیوستهًدرًمراحلًروًخصلتًنیمهازًاین«ًرمانًهنری»

ًمی ًباقی ًاو ًفکری ًگسترش ًماند.مختلف

ًنخستینًاثرًفلسفی هًایکندًبرًپسعیًمی«ًشناسیًهگلهستی»اشًاوًدر

ًایدههستی ًهایدگر، ًبنیادی ًدیالکتیکیًشناسی ًروش ًبا ًرا ًهوسرل آلیسم

انقالبًچپًآلمانًدرً تجربهًسیاسیًاوًبًا آغاز۳۲۳۱ًًمارکسًوًهگلًدرآمیزدً.

فاصلهً،می دًر بنابراینًمرحلهًنخستینًتفکرًمارکوزًه زیرًنفوذ۳۲۹۱ًً-۱۹شودً.

ًهستی ًو ًدارد.هایدگر ًقرار ًاو ًبنیادی ًشناسی

ًپیروزیًهی ًبا ًحزبًناسیونالًسوسیالیسمًدر ًو ًدانشگاه۳۲۱۱ًًتلر ویًبه

سفهًایًازًفلراًبهًمنظورًتفسیرًتازه«ًخودًوًانقالب»کلمبیایًآمریکاًرفتًوً

برداریًفاشیسمًقرارًنگیرد،ًنوشت.ًویًدرًنقدًنوهگلیانًهگلًکهًموردًبهره

ًروشراست ًکه ًمنبعثًازًگرا ًرا ًعملیًناسیونالًسوسیالیسم هایًنظریًو

دانستند،ًکوشیدًتصویرًروشنگرانهًوًضدفاشیستیًازًهگلًیشهًهگلًمیاند

ًکند. ًعرضه

درًادارهًخدماتًاستراتژیکًوزارتًخارجه۳۲۹۳ًًتا۳۲۰۹ًًمارکوزهًازًسالً

هایًمنجرًبهًپیدایشًنازیسمًپرداختًوًبهًمدتًسهًآمریکاًبهًبررسیًگرایش

دًراًادامهًهمًبهًکمکًمؤسسهًراکفلرًمطالعاتًخو۳۲۹۹ًتا۳۲۹۹ًًسالًازً
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ً ۳۲۹۱ًحاصلًاینًمرحلهًکارًاستًکهًدرًسالً«ًمارکسیسمًشوروی»داد.

دهدًراًمسخًروحًمنتشرًشد.ًویًدرًاینًکتاب،ًآنچهًدرًشورویًرویًمی

ًایدئولوژیکًآزادی ًسرکوب ًو ًمارکسیسم ًمیانسانی ًفردی ًدرًهای ًو نامد

درًاینًکتابًمنعکسًمیحقیقتًبنیادهایًفکریًانسانًتک ًماید.نساحتیًرًا

ًنوشتهًکوچکیًبهًنامً ًبا ۳۲۹۹ًدرًسالً«ًکنندهبردباریًسرکوب»مارکوزه

راًدرًآمریکاً«ًدانشجویانًبرایًیکًجامعهًدموکراتیک»اساسًنظریًشورشً

کًشدهًیهایًستمدیدهًوًسرکوبمطرحًساخت.ًبرًپایهًاینًنظرًبرایًاقلیت

انونیًحقًطبیعیًبرایًعصیانًوجودًداردًکهًبهًمحضًناکارآمدیًوسایلًق

حقًدستًزدنًبهًوسایلًغیرقانونیًمیبهًآن برخوردًهًا دًر البتهًمارکوزًه دهدً.

ًشورش ًنتایج ًبا ًبرگردانید.عینی ًروی ًآنان ًاز ًدانشجویان ًهای

ًمی ًنیز ًمارکوزه ًشد:برای ًقایل ًفکری ًمرحله ًسه ًتوان

رویکردهایًهایدگریًبهًتفکرًماتریالیسمًتاریخی۳۲۹۱ًً-۳۲۱۱مرحلهًاولً

–کوشدًروشیًفنومنولوژیکًمًدیالکتیکًمارکسیًاست.ًویًمیوًماتریالیس

شناسانهًعملًتاریخیًارائهًهایًانسانازًجنبهً-نگردگونهًکهًهوسرلًمیبهًآن

یاًادراکًکاملًازًضرورتً«ًتاریخمندی»دهد.ًمقولهًاساسیًبرایًمارکوزهً

کنشًتاریخیًبرایًهرًفعالیتًانقالبیًاست.ًچراًکهًهستیًبنیادًساختمانًوً

گیرد.ًاینًتاریخمندیًنظرًبهًآیندهًداردًنهًتحرکًهرًرویدادیًراًدربرًمی

مارکوزهًدرًاینًمرحلهًمعتقدًاستًکهًامکانً صرفاًًرویکردیًدرًگذشتهًاستً.

تاریخیًعملًیاًفعالیتًرادیکالًحاصلًانسانیًاستًکهًبهًطورًآگاهانهًبایدً

ایًاستًکهًظهآزادًشود.ًوضعیتًانقالبیًکهًدرًتفکرًمارکسًعبارتًازًلح

یافتگیًآنًیعنیًشرایطًذهنیًهماهنگًگسترشًآگاهیًطبقاتیًوًسازمان

ًازًمی ًو ًاست ًفردی ًانسانی ًهستی ًخصلت ًدارای ًمارکوزه ًتفکر ًدر شود

می اجتماعیًجدًا اًوبنیادهایًعینیًًو نظًر اًز ریشه»شودً، رادیکالکرداًر ً«ایًیًا

عینیًًبرًشرایطًبهًجایًکنشًمارکسیستیًبایدًهستیًانسانیًراًحتیًمقدم

ًواقعیً ًبهًعنوانًسلطه ًمانندًهایدگر ًتاریخًرا ًمارکوزه ًالبته دگرگونًکند.

یًاندیشانهًهایدگرًعنصرشناسانهًوًدرونشماردًبلکهًبهًجایًنگاهًهستینمی

ًکند.درًنگاهًتاریخیًواردًمی«ًفنومنولوژیًدیالکتیکی»عینیًوًانقالبیًیاً

آلمانًوًاستالینیسمًدرًشورویًًظهورًفاشیسمًدر۳۲۱۱ً-۳۲۰۳مرحلهًدولمً

مارکوزهًراًنیزًمانندًروشنفکرانًچپًبهًدیدگاهًانتقادیًاجتماعیًکشانید.ًبرً

اساسًآنًگسترشًاقتصادی،ًاجتماعیًوًصنعتیًدرًاروپایًغربیًانسانًراًبهً

سویًبهیمیتًکشانیدهًاستًوًدرًنخستینًجامعهًسوسیالیستیًنیزًانسانً

داریًمتأخرًمارکسًگامًنهادهًاست.ًسرمایهدرًمسیریًمخالفًاهدافًانسانیً

ًکمکًسوسیالیسمًشورویًبهً ًبه ًناسیونالًسوسیالیسم ًپیروزیًبر پسًاز

دوبارهًزندهًکردنًامکاناتًتولیدیًخودًبهًجایًتجدیدًنظرًبنیادیًدرًشکلً

زندگیًاقتصادیًوًاجتماعیًدستًزدًوًازًورایًآنًطبقهًکارگرًبدونًخصلتً

ًشرایط ًتثبیت ًبرای ًبرآورد.ًانقالبی ًسر ًاجتماعی ًزندگی ًنوین

قدرتًاقتصادیًانحصاراتًبزرگًباًتولیدًموادًمصرفیًروزافزونًوضعًطبقاتً

ًمی ًباال ًرا ًبرد.اجتماعی
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ًبهًمحرومیتًانسان ًرا ًآزادیًخصلتًلیبرالیًقرنًنوزدهمًجایًخود ًاز ها

ًبه ًآزادیواقعی ًاز ًبرخورداری ًاست.رغم ًداده ًصورتی ًهای

ندًوًشوهاًبیشترًازًسیرًتمدنًتاریخیًسرکوبًمیانساندرًاینًجوامعًغرایزً

ًآزادیامکان ًواقعی ًمیهای ًمیان ًاز ًنیز ًرود.بخشی

ًاین ًاز ًاست. ًانسان ًفردی ًسرنوشت ًنگران ًمرحله ًاین ًدر روًمارکوزه

ًپدیدهپژوهش ًاز ًرا ًخود ًانتقادی ًازًهای ًعناصری ًبا ًنوین ًفرهنگی های

ًفردی، ًرفتار ًساختمان ًو ًفروید ًانسانًروانکاوی ًدرمیروانی ًآمیزد.ها

غرایزًفردًمی تمدنًبهًپیوندهایًمیانًجامعهًًو عشقًًو مارکوزهًویًدًر پردازدً.

اصلًواقعیتً بًا مرگًرًا غریزًه فرویدًیعنیًاصلًلذتًًو اساسیًاندیشًه مقولًه دًو

دهدًوًبهًمفهومًدرًجامعهًبهًعنوانًابزارًسرکوبًغرایزًدرًجامعهًپیوندًمی

ًعنو ًبه ًسرکوبًعینیًواقعیًسرکوبًاضافی ًمصرفیًدر انًحاصلًجوامع

ًرسد.می

ساحتی،ًاندیشهًبهًبعدًاسًتکهًویًباًطرحًانسانًتک۳۲۰۳ًمرحلهًسومًازً

تدوینً«ًامتناعًبزرگ» خرسندیًفردیًرًا آرامشًًو برایًرسیدنًبهًرستگاریً،

اساسًآنًمی بًر انتقادیًجامعهًهیچ»کندً. بتواندًنظریًه کًه مفهومیًندارًد گونًه

ًبهًهمًپیوندًدهد،ًدارایًهیچًنویدیًنیستًوًشکافً اکنونًوًآیندهًآنًرا

ًنمی ًنشان ًرا ًپیروزی ًمیهیچ ًباقی ًمنفی ًماند.دهد،

ًبیسانًمیبدین ًبماندًکه ًبهًکسانیًوفادار ًبهًخواهد ًرا ًزندگیًخود امید،

ًداده ًبزرگ ًمیامتناع ًو ًدهند.اند

تماعیًجهانًکنونیًوًبهًنظامًاج«ًنهًگفتنًمطلق»بنابراینًازًنظرًمارکوزهً

ًنیروهایًمسلطًبرًآنًتنهاًراهًنجاتًفردیًاست.

ًاساسیًنظرًچندًوًمارکوزه

ًفاجعهًانسانًمصرفانسانًتک ًناآرامیًاستًکهًپیوستهًدرًبعدی: ًو کننده

وًًگیردًتاًبهًخودایًآرامًنمیتالشًاستًتاًبیشترًکارًوًمصرفًکندًوًلحظه

قًگرًیکًانسانًمتفکرًنیستًوًعشمعنایًزندگیًوًتکاپویشًبیندیشد،ًاوًدی

درًوًآرامشًوًاحساسًهمبستگیًانسانیًازًزندگی اشًرحمتًبرجستهًاستً.

گنجایشًتولیدیًسترگشًضرورتًسرکوبیًغرایزً حالیًکهًجامعهًپیشرفتهًبًا

ًاینًزمانًالزمًبودًکهًانسانًکمترً ًتا ًزیرا ًازًمیانًبرداشتهًاست. انسانیًرا

ایًعلیهًفلسفهًمعاصرًاستًکهًنظرًادعانامهًعشقًورزدًوًبیشترًکارًکند.ًاین

ًمی ًعقلی ًنقد ًاز ًناتوان ًرا ًکند.فرد

هایًغریزیًوًاساسیًانسانًکهًازًساختمانًزیستیًاوًعشقًوًتمدن:ًانگیزه

گیرد.ًهمًبهًحکمًفراخودًیعنیًبهًپاسًمظاهرًاقتدارًپدرًوًمادریًریشهًمی

سًمصلحتًخودًیعنیًیابدًوًهمًبهًپادرًروانًوًوجدانًانسانًانعکاسًمی

شود.ًبرًایجادًتعادلًمیانًتوقعاتًمتعارضًقوایًغریزیًسرکوبًوًمهارًمی

ًاساسًهمینًجریانً ًبر ًهم ًانسان ًتمدن ًاین ًبر ًعالوه ًفروید اساسًنظر

هایًمنشانهًازًلذتپوشیًریاضتسرکوبیًامیالًغریزیًاستوارًاستًوًچشم

ًشود.ًبرًاینایًمییافتهغریزیًموجبًتجلیًنیرویًشهویًبهًصورتًتعالی
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لًمی»وً«ًآزادیًوًشادی»اساسًبینشًاجتماعیًبرًپایهًدوًتعارضًمیانً

ًتمدن ًو ًجنسی ًاست.« ًاستوار

ردًمی ولیًرابطهًمیانًمیلًمارکوزهًتعارضًمیانًمیلًجنسیًوًتمدنًرًا کندً؛

جنسیًوًشادیًازًیکًجهتًوًفرهنگًمطلوبًوًآزادیًبسیارًنزدیکًاست.ً

اجتماعیًاستًکهًدرًآنًروابطًانسانیًبهًطورًوسیعًمارکوزهًآرزومندًنظامً

ًخواهش ًارضای ًو ًرهایی ًبرکت ًبیابد.از ًتازه ًنظمی ًجنسی ًنهفته ًهای

خردًوًانقالب:ًاینًنظرًبرًآنًاستًکهًمنطقًهگلیًوًمضمونًتفکرًمارکسیً

نشانًدهدًکهًفاشیسمًوًاستالینیسمًمولودًطبیعیًهگلیسمًوًمارکسیسمً

ًنیستند.

هایًپرستیًمنجرًبهًقربانیًکردنًافکارًوًشادکامیجامعهًمارکسًازًهرگونه

فردیًبیزارًبود.ًهرًنظامیًکهًدرًبرابرًبرخورداری،ًاستقاللًوًآزادیًافرادش،ً

ًجزئیت ًاز ًکه ًآنانًدرخواستًکند ًاز ًدهدًو ًقرار هایًحکمیتیًانتزاعیًرا

معهًانظرًکنند،ًمشروعیتیًنداردًوًافرادًآنجفردیشانًدرًبرابرًاینًکلیتًصرف

ًدارندًکهًدرصددً ًبلکهًاینًحقًرا نهًتنهاًملزمًبهًفرمانبریًازًآنًنیستند؛

براندازیًانقالبیًآنًبرآیند.ًخشونتًدفاعًدرًبرابرًخشونتًجامعهًمجازًاست؛ً

ًالبتهًنهًخشونتًپرخاشگری.

ًمنابع

ًالدینًخراسانی،ًانتشاراتفلسفهًمعاصرًاروپایی،ًبوخنسکی،ًترجمهًشرف.۳ً

ًب ًشهید ًدانشگاه ًص ۹۲۹ًًهشتی، ۱۱۱ًتا

۹ً ًوهاریً. ًمارتینًجی ًشناختًمکتبًفرانکفورت، ًراه ًدر ًانتقادی فلسفه

ًنوید ًانتشارات ًپهلوان، ًچنگیز ًترجمه ًهوفناگلز،

۱ً ًگرایش. ًو ًجامعهپیشنهاد ًدر ًالزارسفلد،ًهایًعمده ًپیر ًمعاصر، شناسی

ً ًص ًامیرکبیر، ًانتشارات ًتوسلی، ًغالمعباس ًدکتر ۳۳۱ًًترجمه ۳۳۹ًتا

شناسی،ًدکترًحسینًادیبیًوًدکترًعبدالمعبودًانصاری،ًهایًجامعههنظری.۰ً

ً ًص ًجامعه، ۳۱۱ًًانتشارات ۳۰۱ًتا

۹ً ًکاو. ًپنداشتهکندًو ًو ًرفیعها ًدکترًفرامرز ًصًها، ًانتشار، ۹۲ًًپور، ۹۹ًتا

۹ً ًروشنفکران،ًصًمدل. ًترجمهًعباسًمخبر، ًدیویدًهلد، هایًدموکراسی،

۱۰۹ًً ۱۰۲ًتا

۱ً ًتام،. ًسفیرًمنتقدانًجامعه، ًنشر ًمحمدًجواهرکالم، ًترجمه ًباتامور، ًب،

انتشاراتًخوارزمیً.۱ حمیدًعنایتً، دکتًر ترجمًه مکًاینتایرً، آلسدرً، ًمارکوزهً،

۲ً ًتک. ًانتشاراتًانسان ًمؤیدی، ًمحسن ًترجمه ًمارکوزه، ًهربرت ساحتی،

ًامیرکبیر

۳۳ً ًجزایری. ًمحمود ًدکتر ًترجمه ًگفتار، ًپنج

۳۳ً ًثال. ًمحسن ًترجمه ًانقالب، ًو ًجاویدانخود ًانتشارات ًثی،

ًانقالبًیاًاصالح،ًوکارلًپوپر،ًترجمهًهوشنگًوزیری،ًانتشاراتًخوارزمیً.۳۹

۳۱ً ًجامعه. ًچاپخشفرهنگ ًانتشارات ًپویان، ًحسن ًدکتر ًشناسی،

۳۰ً ًصً. ًنشرًمرکز، ًتوکلی، ًترجمهًنیره ًجانتًوولف، تولیدًاجتماعیًهنر،
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۳۳۹ًً ۳۳۰ًتا

۳۹ً.The Frankfurt School. T. B. Batamoreً،Britainً،Ellis 

Horwood Limitedً

۳۹ً .ً ًشماره ًپژوهشکده، ۱ًنامه ًسال ،۹ً ًپاییز ،۹۱ً ًص ،۲۱ًً ۳۳۳ًتا

نگرش۹۱ً،ًاسفند۰ً،ًشماره۱ًسیاستًخارجی،ًسالًً.۳۱ ،ًمکتبًفرانکفورتً:

ًبشریه ًحسین ًنو، ًجامعه ًنقد ًو ًاثباتی ًآیین ًنقد ًانتقادی،

۱۳ً،ًبهار۲ًرسانه،ًشمارهً.۳۱ً

 

 


