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مقدمه

نظریه انتقادی، جنبش��ی فکری-فلس��فی اس��ت ک��ه در س��ال 1930 در آلمان ارائه ش��د وبه 
نقد جامعه و فرهنگ در سرتاس��ر علوم اجتماعی و انس��انی می پردازد. چنان که هورکهایمر در برابر 

نظریه روش شناسِی دکارت این  نظریه)انتقادی( را مطرح نمود.

 درگر موضوع مورد بحث، مکتب تفکیک اس��ت و آن مکتبی در علوم مذهبی ش��یعی اس��ت که 
پیروانش بر تفکیک آموزه های فلس��فی از روش های دین شناس��ی تأکید دارند. این تفّکر فلس��فی با 
کوشش��های»یعقوب بن اسحاق کندی«که بعد از فراگیری و هضم آن به شرح و تدرس آن اشتغال 
ورزید، منتش��ر ش��د.با ظهور فارابی و ابن سینا تفّکر فلس��فی وارد مرحله جدیدی شد؛چرا که این دو 
متفک��ر، بعد از نقد و پژوهش فلس��فه، به تح��ول آفرینی در آن و تعمیق مب��ادی و اصول آن اقدام 
کردند.این چنین بود که این تفّکر با تکیه به مقوالت عقلی اش راه خود را باز کرد؛تفّکری که خود را 

ضرورتی عقلی و غیرقابل نقد می دانست.

بر اساس موضوع ایمان و اخالق سکوالر، این بحث قابل طرح است که؛ در اخالق سکوالر، وحی، 
الهام و هدایت های متافیزیکی -که منبع اخالق دینی اس��ت- ارزشی ندارد. به بیان دیگر در اخالق 
س��کوالر مرجعیت و وثاقت هیچ منبعی جز خود انس��ان پذیرفته نیست، و عقل خودبنیاد بشر مرجع 
نهایی ارزش گذاری اخالقی است. ولی در اخالق دینی، ایمان حقیقی به مبدأ و معاد، التزام عملی به 
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احکام دینی، ارزش های اخالقی را تضمین و ش��کوفا می کند و منش��أ ضعف های اخالقی موجود در 
جوامع دینی به ویژه جوامع مس��لمان، بی توجهی به مبانی و عدم التزام عملی به تعالیم اصیل دین 

اسالم است.

با توجه به آنچه گفته ش��د، در ادامه مباحث این نوش��تار، سه موضوع اساسی زیر طرح و بررسی 
می شود و این نوشتار، بحث وبررسی سه موضوع زیر را دنبال می کند؛

1- رویکرد فرانکفورتی ها به مدرنیست )نظریه انتقادی(

2- بررسی رویکرد جریان اخباری گری و نواخباریگری )مکتب تفکیک( در خصوص حکومت دینی

3- ایمان و چالش های عصر جدید با نگاهی به »ایمان و اخالق سکوالر«

بر اس��اس این رویکرد اس��ت که مکتب فرانکفورت با نام مؤسس��ة تحقیقات اجتماعی در آلمان 
در س��ال 1923پایه گذاری ش��د. این مکتب که توس��ط ماکس هورکهایمر در دانش��گاه فرانکفورت 
بنیان گذاری شد، باعث مطرح شدن چهره های برجسته ای هم چون تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه 
و والتر بنیامین و ... در جهان گردیده اس��ت. گرایش کلی طرف داران این مکتب، مارکسیس��م بود. 
مکتب انتقادی در برگیرنده انتقاد از جامعه و نیز نظام های گوناگون معرفتی است و هدف نهایی آن 
افشای دقیق تر ماهیت جامعه است. انتقادهای عمده آن عبارتنداز: الف( انتقاد به نظریه مارکسیستی 

ب( انتقادهایی به اثبات گرایی ج( انتقادهایی از جامعه شناسی د( انتقاد از جامعه نوین.

به طور کلی، این رویکرد از نظریات کارل مارکس1 الهام گرفته اس��ت و نخس��تین بار با تحلیل 
انتقادی افکار فلسفی و در مرحلة بعد با انتقاد از ماهیت نظام سرمایه داری شکل گرفت، با این حال 

هدف غایی این مکتب آشکار ساختن دقیق تر ماهیت جامعه است.

همچنین اندیش��ه ش��یعه امامّیه به دو مکتب اصولی و اخباری تقسیم می شود، اگرچه اخباریون 
به دو دس��ته حدیث گرای متّقدم و اخبار محور محض تقس��یم می شوند اخباری گری به عنوان یک 
جریان درون ش��یعی از زمان محّمد امین اس��ترآبادی با تألیف کتاب فوایدالمدینه ،در سرزمین وحی 
دوره صفوّیه ش��روع می ش��ود، آنها به بهانه حفظ اس��الم واقعی و وحیانی ابواب اجتهاد و مرجعّیت و 
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تقلی��د را ح��رام اعالم کردن��د. و به دلیل خطا پذیری عقل ظن و اس��تدالل و رجوع به عقل و علوم 
عقالنی و فلس��فی و علم رجال و کالم و رجوع به قرآن و تفس��یر و تأویل قرآن توسط غیر معصوم 
را حرام اعالم کردند، و فقط حدیث ائمه معصوم و مرجعّیت و حکومت ائمه را مناط دانس��ته و حتی 
حکوم��ت را خ��اص آن ها و حکومت غیر معصوم در دوره غیبت را غصب دانس��ته اند. تا آنجایی که 
نق��ل حدیث از پیامبر)ص( را فقط و فقط از مجرای نقِل ائمه معصوم قبول داش��ته و رجوع به علوم 
بش��ری از فلس��فه تا عرفان وعلوم دقیقه را حرام اعالم نمودند و دسته بندی احادیث معصوم توسط 
فقه��ای اجتهادی امامّیه را قائل نیس��تند. آنها ُکتب اربعه حدیثی ش��یعه را مالک می دانند و در این 
راه تاح��ّدی پیش رفتند که بعضی از الیه های آنها افراط کردند و ُعلمای اجتهادی را تکفیر کردند و 
این رویکردها به طور دقیق تر مشترک اخباریون و تفکیکیون)اخباریگری جدید( بوده خصوصا” این 
روش  از مش��ترکات مبانی فکری بنیانگذار مکتب تفکیک با اخباریون بوده اس��ت. گرچه در اخالف 
بانی مکتب تفکیک در خصوص رجوع به قرآن، توسط غیرمعصوم ، اجتهاد و مرجعّیت و تقلید و بعضًا 
علوم عقالنی وعرفانی و بش��ری حرام اعالم نش��ده است و دافعه نسبت به علوم عقالنی عرفانی در 
نگاه تفکیکیون، خاصه کسانیکه مبدع دسته بندی وعامل اعالم  مواضع مکتب تفکیک اند بصورت 
ُپر رنگ وجّدی وجود دارد. در خصوص حکومت از اش��تراکات مبانی اخباری گری و مکتب تفکیک 
مبنی برآن است اختصاص حکومت به معصوم است و حکومت غیر معصوم راغصب میدانند. هرچند 
الیحه  هایی از مجموع دو جریان به حکومت غیر فقیه جامع الشرایط در زمان غیر معصوم با این دلیل 
که تقلیل دهنده غصب میباش��د، تحت عنوان حکومت جائرمؤمن که فقیه جامع الش��رایط می تواند 
تمام اختیاریابخش��ی ازاختیارات حکومتی مأذون عام ازمعصوم رابه او تفویض کند مش��روع میدانند، 
و اخباریون بعد از برکناری و انزوای اصولیون وجداکردن آنها ازپیکره حکومت ، بنا به دالیل تقّیه و 
کارگش��ایی کاِر مردم و یا واگذاری اختیارات َمس��َنِد حکومت توسط فقیه مأذون به حاکم جائر مؤمن 
و به منظور حفظ یکپارچگی حکومت ش��یعی و تأثیرگذاری بر حکومت وقت برای کاهش مشکالت 
مردم در مناصب مذهبی وحکومتی از اداره موقوفات تا شیخ االسالمی و امامت جمعه تا اداره اموال 
بی صاحب و وصّیت و ازدواج و غیره راعهده دار بودند)بعضًا مداحنه های س��نگین به پادشاه در دوره 
صفوّیه داش��تند( در نهایت باید اذعان داش��ت خیلی از اخالف بعدی بنیانگذار مکتب تفکیک هم در 
مبارزات دوران انقالب با امام رهبرفقید انقالب اسالمی درمبارزه با رژیم پادشاهی، همکاری داشتند. 
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وبعد از پیروزی انقالب اس��المی نیز با حکومت جمهوری اسالمی همکاری همراهانه داشتند. )البته 
زاویه و نگرش مقابله ی بعضی از سران تفکیک با حکومت هم در پژوهش حاضر مورد توجه جّدی 
ق��رار گرفته اس��ت(بنیان گذار مکتب تفکیک وبعضی از خصیصین اودرقالب ش��اگرد خاص با ایجاد 
تش��کیالت انجمن حّجتیه نه تنها درمبارزات مردم فداکار ایران درمبارزه بارژیم ستمشاهی همکاری 
نکردند، بلکه بعد ازپیروزی انقالب اسالمی هم هیچگونه همکاری درسختی های انقالب نداشتند. و 
درکنار جریانهای لیبرال مثل بنی صدرمتهم به همکاری بودند وبه طور صریح وآشکار مورد سرزنش 

وشماتت بنیان گذار جمهوری اسالمی قرار گرفتند. 

آخرین نکته قابل بحث در این نوش��تار حول محور اخالق دینی و سکوالریس��م است. بر اساس 
باور حاکم بر این نوشتار باید گفت؛ ارزش حقیقی و کمال نهائی انسان بر اساس اخالق دینی در قرب 
الهی و تش��به به خداوند باید جستجو کرد که در سایه ی تجربه ی زندگی معنوی و سبک برخاسته 
از احکام الهی و رفتارهای اخالق دینی ش��کل می گیرد.این رویکرد به معنای حذف رفاه و آس��ایش 
دنیوی انس��ان و عدم برخورداری و بهره مندی از نعمت های دنیوی نیس��ت که بخواهد دنیا را از یاد 
ببرد واز آن تعریف ناشایس��ت و توصیف زشتی داشته باشد. تنها این باور اعتبار دارد که وابستگی به 
عیز دین و دنیازدگی و غفلت از آخرت و س��احت معنایی و حقیقی انس��ان بر اساس معنویات مذموم 
شمرده شده است. در این باور دنیا وسیله قرب و راهی به سوی رشد اخالقی و معنوی است. از نگاه 
دین شناسان  و دین باوران اخالق دینی یا دینی بودن اخالق و رفتار مبتنی بر اخالق و ارزش های 
دینی، ناظر به امر الهی است  که در آن یعنی در حوزه ی دین، نظام اخالقی بر اساس حسن و قبح 

ذاتی و عقلی تفسیر شده است.

درحالی که آموزه های اخالقی دین ش��امل همه روابط چهارگان��ه آدمی یعنی رابطه با خدا، خود، 
همنوعان و دیگر جهانیان می ش��ود، عمده ترین هدف اخالق س��کوالر ب��ازداری از ظلم و تعدی به 

حقوق دیگران است. 
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بخش اول

رویکرد فرانکفورتی ها به مدرنیست 

)نظریه انتقادی(

در زمانی که در س��ال 1923 جورج لوکاچ کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی را منتش��ر کرد در آلمان 
جمهوری وایمار موسسه پژوهشهای اجتماعی وابسته به دانشگاه فرانکفورت به  فلیکس ویل فرزند 
بازرگان ثروتمندی بود که در تابستان 1923 نخستین محفل هفتگی مارکیستی را تشکیل داده بود. 
لوکاچ و کارل کرش،پوالک،ویتفوگل در زمره ش��رکت کنندگان آن بودند و بخش بزرگی از بحث ها 

مطرح شده در کتاب مارکسیم و فلسفه اثر کارل کرش)2(محصول این دوره بود.

شارحان اصلی ونقد مدرن را باید در مکتب فرانکفورت جستجو کرد. که با بهره گیری از زحمات 
مارکس علیه از خودبیگانگی و تهاجمات ماکس و برعلیه خرد ابزاری و به س��نجش و نقد پرداختند 
اندیش��مندان این مکتب شکس��ت جنبش کارگری و پیروزی فاش��یم در اروپا را نش��انه ای از زوال 
مارکس��یم ونیاز به بازسازی آن را از راه بازگشت به فلس��فه هگل می دانستند مارکسیم فرانکفورتی 
بازخوانی و یک باز تعریفی از اندیشه های مارکس بود در واقع آنها نظریات مارکس را اصالح کردند.

مارکس اذعان می کرد که کارگر وقتی به آگاهی طبقاتی برس��د انقالب می ش��ود در صورتی که 
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این ها اوال یعنی فرانکفورتی ها اذعان می کردند که کارگر فعلی با آنچه مارکس می گفته تفاوت دارد 
ودر واقع آنها بیش��تر بعد روبنا توجه داش��تند واز تک بعدی بودن نظریاتی که مارکس داده بود انتقاد 

کردند. که در ادامه به آن باز می گردیم.

فرانکفورتی ه��ا به تقلی��د از پدر معنوی خود یعن��ی لوکاچ به نقد فرهنگ ونق��د جامعه توده وار 
مبادرت ورزیدند،آنان به بحران تمدن اندیشیدند واین چنین تاریخ پیش از پس مدرنیسم شروع شد. 
اندیش��مندان این مکتب در حوزه های مختلف دانش فلسفی – اجتماعی وارد شدند.نقد پوزیتیویسم 
به عنوان نظریه ش��ناخت وفلسفه علم،نقد تکنولوژی،آگاهی تکنولوژی توجه به حوزه فرهنگ،بویژه 
موسیقی،تاکید بر نیروی بالقوۀ ویرانگر معطوف به آزادی، استفاده از روانکاری و نظریه زیبایی شناسی 
به کارگیری روش دیاکتیکی،تاکید بر نقد ایدئولوژی به عنوان عامل مهم در فرایند رهایی،بررس��ی 
ریش��ه های توتالیناریسم،ظهور شخصیت اقتدار طلب تبار شناس��ی خرد،تاکید بر خود ویرانگر بودند 
روش��نفکری ،توجه به فرد به عنوان کانون اندیشه عمل تاثیر بر رهایی،نفی هرگونه برداشت از علم 
جامع��ه، و عل��م تاریخ، تالش برای تدوین معرفت شناس��ی و روش شناس��ی جایگزین برای نظریه 
اجتماعی،نقد جریان علم زده ش��دن بن بس��ت ورویکرد مبتنی بر مهندس��ی اجتماعی،کشف ارتباط 
میان س��رکوب و مضاعف جنس��ی واثار نس��ل اول مکتب فرانکفورت اس��ت اما مسائلی چون فاعل 
انقالبی،عمل سیاسی،بین کسانی چون آدرنو،هورکهالمر،مارکوزه و التر بنیامین اختالف بوجود آورد.

متفک��ران برجس��ته این مکت��ب عبارتن��د از ماک��س هورکهایمر،آدرنو،هربرت مارک��وزه البرت 
ولمر،والتربنیامین،فرید ریش پولوک،وهابرماس که از رهبران برجسته نسل دوم فرانکفورتی هاست.

اعضای موسس��ه ب��ه رهبری ماکس هورکهایمر ب��ه منظور آن که توان فکری بیش��تری برای 
اس��تداللهای نیرومندتر به مقابله با معضالت ناشی از ظهور شرایط سیاسی اجتماعی جدید بر خیزند 

عمده تالش خود را معطوف به دو نکته اساسی کردند.

1. تجدیدنظر در مفهوم نقد مارکسسی از نظام سرمایه داری

2. بازنگری در نظریه انقالب مارکس
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فصل اول

نظریه انتقادی

مفهوم نظریه انتقادی در سال 1937 باب شد. نظریه انتقادی در برخورد با مسائل جوامع معاصر 
نوعی رویکرد چند رش��ته ای ارائه می کند،که آینده ای از چشم اندازهای مختلف در حوزه های تاریخ 
واقتصاد سیاسی جامعه شناسی،نظریه فرهنگی ،علوم سیاسی ،انسان شناسی،در واقع پادزهری است 
در براب��ر رویکردهای غیر انتقادی در علوم اجتماع��ی معاصر جایگزین و مفید به لحاظ نارکارآمد تر 

ومناسب و بجای رویکردهای مدروز.

رویکردهای نظیر اگزنسیالیس��م،پدیدار شناسی،پاساختارگرایی،پس��ت مدرنیسم و نیز روایت های 
مختلف از ایده آلیسم اومانیستی که به صورت مرتب به خورد خالیق داده می شود.

نظریه انتقادی که ملهم از س��نت دیالکتیکی هگل و مارکس است.همواره در جریان بازنگری و 
افت وخیزقراردارد.مکتب فرانکفورت به تدوین وارائه بازنگری که خود را صرف مش��اهده و بررس��ی 
جهان در ش��کل تجربی آن محدود وقانع س��اخت بلکه به ش��یوه مارکس جوان و مارکس دس��ت 
نوشته های اولیه یا مارکس سرمایه،اقدام به ارزیابی عقالنیت نهاده های اجتماعی بر حسب برداشتی 

از نیازهای انسانی نمود.

با این حال فرانکفورتی ها نیز مانند مارکس مفهوم طبیعت یا سرشت انسانی را قبول نداشتند وآن 
را رد کردند با این حال در سنت مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی با پروژه فلسفی سروکار دارد که 
هدف آن نش��ان دادن این اس��ت که جامعه چیست،وضع مطلوب جامعه مهم است. آیا ما برای بهتر 
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اندیشیدن زندگی می کنیم یا برای بهتر زندگی کردن می اندیشیم آیا زندگی می کنیم برای آنکه بهتر 
فکر کنیم یا فکر می کنیم برای آن که بهتر زندگی کنیم.

یوس��ف اباذری در کتاب خرد جامعه شناس��ی معتقد است که نقطه آغاز فلسفه انتقادی این است 
که آخرین تحقیقات و کلیه نظریه های خاص]فلس��فه انتقادی،مارکس��یم[را ابطال کرده باشد باز هم 

نباید آن را ابطال کنیم.

یورگن پابرماس از رهبران اخیر مکتب فرانکفورت بود که نظریه انتقادی را ارائه کرد.

مکتب فرانکفورت بعد از وقایع دهه 60 و اوایل دهه 70 که همزمان با مرگ آدرنو و هورکهایمر 
بود از داخل دچار تغییر وپاردایم شد و نسل دوم فرانکفورتی  ها این مکتب را با فضاهای جدید آشنا 
کرد که ش��اخص ترین این رهبران هابرماس است که در ادامه به آن باز می گردیم. بازنشسته شدن 
او به س��ال 1994 نش��انه ای است بر پایة سلطه نسل س��وم فرانکفورتی ها به جهات دیگری هدایت 

می کند که شخصی است بنام اکسل هانت.

طرفداران نظریه انتقادی برآنند که مارکسیم را بر سوی ذهنی گرایی جهت دهند . آنها می گویند 
توجه صرف به مس��ائل زیربنایی و اقتصادی مارکیس��ت را دچار کج فهمی و بی توجهی به مس��ائل 

فرهنگی کرده است.

رویکرد فرانکفورتی  ها به مدرنیست

آدرنو وهورکهایمر در دیالکتیک روشنگری رویکردی جامعه شناختی به مدرنیست داشتند وریشه 
مدرنیس��ت را نه در انقالب کپرنیکی بلکه با اعتقاد به محوریت س��وژه بررس��ی کردند. این نظر در 
جریان رمانتیس��م دیرپای آلمان به ویژه وجه فلس��فی آن در ایدۀ پدیدار شناس��ی کانتی مطرح بود 
تجربه گرای��ی کانتی یک رویکرد معرفت شناس��انه داش��ت نه تجربه گرایی وجود شناس��انه مدرنیته 
مرحله ای از تاریخ اس��ت که در آن س��وژه آشکارا خود را به طور کامل ومستقل در برابر ابژه طبیعت 
تجربه می کند. مدرنیته مرحلة ظهور س��وژه مس��تقل وخودمحوری است که در سایة فعالیت مایشاء 
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دیالکتیک خویش ابژه را خلق می کند. مدرنیته س��وژۀ محور با تمایز 3 حوزۀ دانش زیبایی شناس��ی 
و اخالقیات بهره برداری از ابژۀ طبیعت در جهت رفع نیازهای بشری،تجس��م بخشیدن به طبیعت در 

هنر خالق انسانی برای رهایی انسان برای عناصر مدرنیسم است.

متغیرهای مفهومی

ول��ی قبل از این که به نظرات اصحاب فرانکفورت در ادامه بپردازیم باید به چند متغیر بپردازیم.
که خوب تا حدودی آشنا شویم.

سلطه گری:فرانکفورتی ها تعریف دقیق از مفهوم سلطه گری به دست نمی دهند. شاید آنها تعریف 
دقیق خود را معنای همان برداش��ت ش��عور متفاوت باشد. اگر کس��انی بر من سلطه داشته باشند به 
نوعی قادرند مرا به انجام دادن کاری وادار کنند که می خواهند اگر من بر همسرم سلطه داشته باشم 
او مطابق میل من رفتار خواهد کرد،ش��خصیت وعمل او تابع زندگی من خواهد ش��د. فرانکفورتی ها 
به بررس��ی ش��یوه های که نظام به اعمال و فشار دست قرار دادن ،فریب مردم،پرداخته تا باز تولید و 

استمرار خود راتضمین کنند.

خردابزاری

خردابزاری مضمونی اس��ت که در کتاب دیالکتیک روش��نگری اثر آدرنو و هورکهایمر وانس��ان 
تک س��اختی مارکوزه وجود دارد. خرد ابزاری نوعی منطق اندیشه وشیوۀ نگاه کردن به جهان است. 
اصطالح ابزاری دو بعد دارد: ش��یوه های برای دیدن جهان و ش��یوه ای برای نگاه کردن به معرفت 
نظ��ری. ابزاری دی��دن یعنی نگاه کردن به جهان همچون وس��ایل که با آنه��ا مقاصدمان را انجام 

می دهیم.

می توانیم به دانش نیز همچون ابزار و وسیله ای برای رسیدن به یک هدف نگاه کنیم.



مبانی سه مکتب؛ انتقادی، تفکیک و سکوالریسم 16

فرهنگ تک ساختی

هنگامی به تحلیل اجتماعی مس��تقیم تر می رس��یم. ان چشم انداز تاریخی که هم اکنون ترسیم 
کردم باعث می شوددر کنار نظریه پردازان فرانکفورت فضایی مشخصا نوستالژیک ایجاد شود.

غالبا آنها به گذشته طالیی می نگرند که دیگر وجود ندارد وهرگز نمی تواند وجود داشته باشد. این 
گذشته طالیی مقارن با اوایل دوران سرمایه داری است در مقابل نفی خرد در دنیای مدرن،دروانی که 

از خردگرایی واقعی به شمار می آورند.

بخ��ش اعظم کار فرانکفورتی ها حول محور فرهنگ اس��ت. با توجه ب��ه این که اعضای مکتب 
ب��ر این باور نیس��تند که جامع��ه بر اثر تناقص های اقتصادی وس��اختاری از هم گسس��ته ش��ود و 
یکپارچگی موفقیت آمیز افراد به مس��ئله عمده تبدیل ش��ده است روش عمده تحقق این یکپارچگی 
اس��ت روش��ن ترین بیان این مباحث را در کار مارکوزه در کتاب انسان تک ساحتی،کتاب دیالکتیک 
روشنگری اثر هورگهایمر وآدرنو که حاوی تحلیلی از صنعت فرهنگ و بخصوص آدرنو که در زمینه 
موس��یقی و فرهن��گ  عامه کارهای زیادی کرده اند. از فرهیختگان اف��راد عامی را در بر می گیرد و 
انسانها توانایی دارند که در جامعه مدرن از آنها گرفته شده است نظریه پردازان فرانکفورت تبینی از 

آثار هنری به دست می دهند که بنیان اقتصادی ندارند.

با توجه به مطالب فوق الذکر از مفاهیم مورد نظر فرانکفورتی که به تشریح آنها پرداخته شد در 
ادامه به نظرات اندیشمندان مکتب فرانکفورت پرداخته می شود.
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فصل دوم

مارکس هورکهایمر، ادرنو و 

مکتب فرانکفورت

مارکس هرکهایمر در س��ال 1895 در اش��توتگارت آلمان در یک خانواده ثروتمند یهودی به دنیا 
آمد او تنها پسر خانواده بود ودر دانشگاه فرانکفورت درس خواند وپایان نامة دکتری او در موضع نقد 

قوۀ حکم کانت به اتمام رساند در سال 1923 ریاست موسسه را بر عهده گرفت.

رویکرد انان در ارائه به کاربستن رشته های مختلف علوم اجتماعی در پروژۀ نظریه انتقادی طی 
دهه ه��ای 1920 تا 1930 ام مدون ش��د. اهداف این ابتکارات نظ��ری در مقاالت متعدد هورکهایمر 
اس��ت. از فلس��فه نو ایده آلیس��تی و تجربه گرایی معاصر را نقد کرد. هورکهایمر از اقتصاد و روان 
شناس��ی ونظریة فرهنگی در آثارش استفاده کرد، تا چشم اندازهای تاریخی از چگونگی سازماندهی 
عقالنی جامعه را تحلیل کند. اما بالفاصله پس از روی کار آمدن ناسیونال سوسیال آلمان تبعید شد. 
و بعد از بازگش��ت از تبعید همراه همکار خود آدنو در پی کش��ف ظهور فاشیس��م واستالینیسم بودند، 
دیالکتیک روش��نگری آنان ش��باهت زیادی به تفکر هایدگر داشت. در این کتاب با طرح این سوال 
که چرا توتالیتاریسم ظهور کرد چشم اندازهای شناختی وعملی از جهان به دست می دهد و به سبب 

تعلق به کنترل تکنیکی اشیاء و اشخاص فقط به عقالنیت ابزاری اجازه رشد می دهد.

پوزیتیویس��م از دیدگاه مکت��ب فرانکفورت پیش برنده عقالنیت اب��زاری بود که این موضوع به 
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شدت مورد انتقاد هورکهایمر و آدرنو و دیگر اعضاء قرار می گرفت.

هورکهایمر در 3 مورد اصلی به نقد پوزیتیویس��م جهان را تنها به عنوان نظریة شناخت یا فلسفه 
علم می پردازد بویژه در پیوند با علوم اجتماعی می پردازد.

این که پوزیتیویس��م با افرادفعال انسانی مانند امور واقع در چهارچوب یک طرح جبرگرایی . 1
مکانیکی برخورد می کند.

پوزیتیویسم جهانی را تنها به عنوان پدیدۀ مسلم وملموس در عرصة تجربه در نظر میگیرد.. 2

پوزیتیویسم بین امر واقع وارزش تمایز مطلق قائل است.. 3

هورکهایمر پوزیتیویس��م را درمقابل نظریه دیالکتیک قرار می دهد که در آن واقعیات منفرد . 4
همواره در پیوندی معین با هم ظاهر می ش��وند ودرصدد ارائه واقعیت درکلیت و تمامیت آن 

است.

مارک��س وانگلس نظریه خود را براس��اس وضعیت طبقه کارگر ک��ه ضرورتا برای رهایی مبارزه 
میکردند بنا نهاده بودند لیکن هورکهایمر این وضعیت طبقه کارگر را تضمین برای ش��ناخت صحیح 

به شمار نمی آوردند زیرا طبقه کارگر نیز در جهان فعلی با آنچه هست تفاوت دارد.

او اهمیت زیادی رابرای روشنفکران قائل است در واقع نوعی رجعت به برداشت ماقبل مارکس از 
فرایند تحول اجتماعی قائل بود. همانطور که اشاره شد دیالکتیک روشنگری که یکی از درخشانترین 
آثار هورکهایمرو آدرنو اس��ت که در سال 1944 پایان یافت. در این کتاب سوال اصلی این است که 
چرا برخالف انتظارات روش��نگری بش��ر به جای ورود به وضعیت انس��انی در نوع جدید توحش قرار 
گرفت��ه این کت��اب متاثر از نقد عقالنیت ابزاری و به روایت هورکهایمر وآدرنو در این کتاب به وجوه 
بیانگری وپیش برنده افکار عمومی بوسیله زبان توجه کرده اند ویادآور می شوند که سلطة خردابزاری 
ک��ه همه چیز به س��طح کاال وارزش مبادله تن��زل می یابد. زمان امکان الزم برای کش��ف حقیقت 
نمی یابد. دیگر اثر مهم آدرنو و هورکهایمر به تعبیر استوارت هیوز کتاب شخصیت اقتدار طلب آخرین 
اثر عمده آنان به ش��مار می رود. این کتاب پس از انتش��ار دیالکتیک روشنگری آغاز ودر سال 1950 
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پایان یافت در مورد پیدایش جامعه توده  ای که عمال در آلمان با آن روبرو شده بود معتقد شد که در 
آمریکا وجهان غرب نوعی اس��تعداد فاشیس��می وجود دارد. استعداد فاشیسمی در گرو توده ای شدن 
جامعه ونفوذپذیری توده ها تحت ش��رایطی که همانند مباحثی است که در توتالتیاریسم بوجود آمده 
اما فقط به وجه خاص یعنی صنعت فرهنگ اشاره می شود. صنعت فرهنگ اشاره به فرهنگ توده ای 
مردم دارد که با اس��تفاده از فناوری و امکانات مدرنیس��م ساخته وعرضه می شود. صنعت فرهنگ به 
عنوان یکی از ویژگیهای عصر سلطة عقالنیت ابزاری است که در عصر سرمایه داری متاخر با تلفیق 
فرهنگ و سرگرمی و بازی فرهنگ توده ای منحنی بوجود آمده است. کارکرد اصلی صنعت فرهنگی 
در عصر س��رمایه داری پیش��رفته از میان برداش��تن هرگونه امکان مخالفتی اساسی با ساخت سلطه 

مستقر است. و جامعه ای که هرگونه نیروی رهایی بخش را از دست داده است.

ذکر این نکته الزامی اس��ت که دیالکتیک روش��نگری که همراه آدرن��و تالیف کرد درصدد ارائه 
تصمیم نظری و تاریخی در نقد روشنگری است که در پدیدار شناسی روح هگل موجود است ادعای 
اصلی آنها این است که اسطورۀ متکی از خرد روشنگری وابزاری بوده است تالش در جهت کنترل 
طبیعی سرکش ونقد روشنگری از اسطورۀ و پندارهای موهوم که خود صورت اسطوره گون هستند و 
منظور آدرنو و هورکهایمر از عبارت آخر جهان مدرن و سرخورده که تحت سیطرۀ افسون قرار دارند. 

که افراد را در درون سیستم تبدیل به آدمهای پوچ کرده است.

 عقالنیت ابزاری به عنوان عقالنیت اقتصادی س��رمایه داری از طریق صنعت فرهنگی مش��ابه 
درک پوزیتیوسیتی از علم در جهان سسیطره یافته اند. از آنجا که عقالنیت ابزاری جزئی از خرد است 

لیکن سعی دارد تمام خرد باشد.

هورکهایمر معتقد اس��ت که در طول تاریخ دین واس��طوره و فلسفه هر کدام تعابیر از خرد عینی 
ارائه داده اند که آنهم اخیرا توس��ط خرد ذهنی در محاق افتاده است. آنها معتقدند که عقالنی سازی 

عصر روشنگری به عقالنیت ابزاری محض و شکل جدیدی از اسطوره سازی تنزل یافته است.

در نوش��ته های آدرنو وهورکهایمر دو اصالح اساسی به چش��م می خورد و در مقابل هم هستند. 
عقل همیشه تحسین می شود وپوزیتیویسم تحقیر.
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ادرن��و و هورکهایمر عقل ابزاری که نتیجه دروان روش��نگری و انقالب صنعتی اس��ت را باعث 
تمامی مش��کالت انسانها می دانند آدرنو نقش آدرنو در تشکیل مکتب نظریه انتقادی تاریک ومبهم 

است.

فیلسوف موسیقی دان ونظریه پرداز اجتماعی معمار فلسفی تداوم فرانکفورتی هاست.رساله دکتری 
اوپیرامون پدیدار شناس��ی ادموند هومول اس��ت. او اندیش��ة تئوری تاریخ یا علم تاریخ را در اندیشه 

مارکس به شمار می رود را رد می کرد. مضمون های اصلی آن عالوه بر موارد فوق:

نقد اگزسیتالیس��م به عنوان خیانت به عینیت بواس��طه تغییر عناصر وجودی به مقوله های . 1
انتزاعی

قرائت جهان اجتماعی به عنوان امری ش��ی ء ش��ده یعنی جهان تو در آن نهادهای رس��می . 2
ذهنیت ناظر برافراد می گیرند.

تالش برای عینیت بخشی تاریخی و ماده گرایانه نگرشی های الهیات و دینی. 3

پروژه روشنگری در بردارنده فکر عقالنیت جهان شمول است

آدرنو اعتقاد دارد رهایی توام با خش��ونت نباید باشد. آدرنو نگرش فلسفی اولیه خود را با دیالکتیک 
منفی خواند که منظور آن نقد هرگونه دیدگاه فلسفی و نظریه اجتماعی به عنوان اساس تفکر آدمی بود.

اساس��ی ترین مفهوم اندیش��ه آدرنو مفهوم همدیگر شدن فرایند شی گونگی است که از هرگونه 
جنبش و اندیشه رهایی در جامعه سرمایه داری جلوگیری می کند.

آدرنو و هورکهایمر و مارکوزه از عقالنی ش��دن س��خن می گویند پدیده های مانند سلطة سیاسی 
واداری از طریق تکنیکهای سازمانی کارآمدتر نظیر نهادهایی مانند کارخانه،ارتش،بوروکراسی،مدرس

ه،فرهنگ سازی توضیح می دهند.

آدرنو وهورکهایمر در دیالکتیک روش��نگری برآنند که دو عنصر سازندۀ عقل گرایی فرهنگی وبر 
یعنی ارزش خود این بینش طبیعت و فرهنگ مانند الجمع اند.
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فصل سوم

هربرت مارکوزه و مکتب فرانکفورت آلمانی

هربرت مارکوزه = مفس��ر مارکیس��ت همگی اندیش��مند دهه 70-60 او شاگرد هایدگر است در 
برلن متولد شد و در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد در سال 1919 از سال 1923 همزمان با روی 
کارآمدن نازی ها در آلمان با درجه دکتری در رش��ته فلس��فه به پایان رساند به فلسفه یونانیان بویژه 

ارسطو ارج می نهاد. فلسفه دکارت را مهم می شمرد.

آثار او از جمله خرد وانقالب و مارکسیم در شوروی ،انسان تک ساحتی،گفتاری درباره رهایی بعد 
زیبایی شناسی،عشق و تمدن می توان نام برد.

دو نظری��ات مارکس را بازس��ازی ک��رد مارکوزه از نویس��ندگان و پرنفوذتری��ن اعضای مکتب 
فرانکفورت اس��ت که بعضی مارکس��یت ها آثار او را کمکی به توس��عه ی خود مارکسیم داشتند. آثار 
مکت��ب که ش��دیدا از هگل تاثیر پذیرفته ب��ود در چهارچوب بعضی مفاهیم ادامه ی س��نت مارکس 
محسوب می شد. و به نظر او سوسیالیسم در واقع نظریه ای درباره خواسته های راستین است وظیفه 

کارگر و حزب کمونیست در این میان تنها ابزارهایی هستند و از خود اصالتی ندارند.

به نظر مارکوزه به طور کلی فلس��فه ایده آلیس��تی و بعد انقالبی و جوهره اندیش��ه هگل نادیده 
گرفته است وانقالب راستین انقالبی است که خواسته های راستین آدمی تحقق بیابد. چنین تحولی 
تنها از راه انقالب است ویکی از ویژگیهای اندیشه مارکوزه بهره گیری از روانکاوی فروید به منظرو 
تکمیل و رفع نارسایی مارکسیم است او در کتاب عشق وتمدن آشکار می کند نارسایی مارکسیم به 



مبانی سه مکتب؛ انتقادی، تفکیک و سکوالریسم 22

نظ��ر مارکوزه بویژه مربوط به ناتوانی های طبقه کارگر صنعتی از حیث کس��ب آگاهی انقالبی الزم 
برای گذار به سوسیالیسم است.

از نظر مارکوزه ش��کل آگاهی کارگران لزوما با تغییرات مادی همراه نیست مثال در بحران غرب 
س��ال 1929 همه ش��رایط عینی الزم برای گذار از س��رمایه داری به سوسیالیستی پیدا شده بود ولی 

کارگر امادگی ذهنی الزم برای تحول را نداشت نوع آگاهی خود مانع تحول بود.

مارکوزه عموما با کتاب انسان تک ساحتی معروف است که به نقد جامعه معاصر آمریکا می پردازد. 
انس��ان تک ساحتی را انسان تنیده شده در نظام تکنولوژی و سرمایه داری می داند که این انسان در 
نظام مصرفی است واز طرفی در یک نظام تونالیتر برای او بوجود آمده که هرگونه انتقاد از او سلب 
ش��ده اس��ت. در این کتاب تحول ودگرگونی در جامعه را در گروه کارگران وکشاورزان نمی بیند. زیرا 
آنها در نظام تکنولوژی مستهلک شده  اند و به خاطر افزایش دستمز راضی هستند در چنین شرایطی 
رس��الت تغییر ودگرگونی در جامعه را متوجه طبقه متوس��ط ،روشنفکران،دانش��جویان می داند. نفوذ 

مارکوزه بویژه در جنبش های دانشجوئی مه 1968 به خوبی آشکار است.

مارکوزه در این اندیش��ه ب��ود که تناقض میان زندگی واقع��ی و زندگی های که ثروت موجود را 
امکان پذیر کرده است می تواند کانونی برای نارضایتی باشد.

ب��ه ط��ور مثال برای دولت های غربی امکان این بود که به ش��هروندان خود خدمات بهداش��تی 
مجانی بدهند ولی آنها این ثروت را در راه گس��ترش تس��لیحات یا تولید 23 نوع مارک مختلف پودر 
لباسش��وئی صرف می کردند. خدمات بهداش��تی وجود نداش��ت و یا با محدودیت های مواجه بود و 
جرقه الزم برای بیدار ش��دن انس��ان در نظام تکنولوژیک را از سوی روشنفکران و گروههای اقلیت 
می دانس��ت ونفوذ او در دهه 60 مهم بود. جنگ ویتنام و جنبش حقوق مدنی و طغیان دانش��جویان 

در تایید این نظر بود.

مارکوزه اذعان می کند در شرایط تحول و گذر انتقال در مسیر تحوالت از اهمیت زیربنایی کاسته 
می شود و اهمیت روبنایی بیشتر می شود.
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ب��ه هر ح��ال مارکوزه در پردازش آموزه ه��ای مکتب فرانکفورت به گون��ه ای عصیانگرانه نقش 
بسزایی داشت و به تعبیر عنایت وی همزمان خشم مدافعان وضع موجود غرب را که او را پیامبر تازه 
نهضت چپ می دانس��تند برانگیخته و هم احزاب رسمی کمونیست با توجه به انتقادهای او از جامعه 

شوروی، او را طرفدار تجدیدنظر دانستند.
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فصل چهارم

هابرماس و مکتب فرانکفورت

یورگن هابرماس در تاریخ هجدهم ژوئن 1929 در شهر دو سلدرف »شمال رودخانه راین«بدنیا 
آمد. پدرش رئیس دفتر صنعت و تجارت شهر بود وروند تکوین شخصیت وی بیشتر در متن شرایط 
سیاس��ی اجتماعی جامعه آلمان قرار گرفت وهمانند سایر روشنفکران آلمانی ظهور و سقوط فاشیسم 
را تجرب��ه کرد. او تحصیالت خود را در گوتینگن ش��روع ک��رد ودر همان حال کتاب تاریخ و آگاهی 
طبقاتی لوکاچ را در س��ال 1954 رس��اله دکتری خود را تحت عنوان مطلق و تاریخ در بررسی تضاد 

بین مطلق و تاریخ در اندیشه شلینگ به پایان برد.

در خالل س��الهای 56-1959 دستیار آدرنو در موسسه تحقیقات اجتماعی شد و در همین رابطه 
اولین اثر عمده خود یعنی تحول ساختاری در حوزۀ عمومی را در سال 1962 تالیف نمود.

هابرم��اس بزرگترین نظریه پرداز اجتماعی معاصر اس��ت که بعد از آدرن��و و هورگهایمر رهبری 
هدایت مکتب فرانکفورت را برعهده دارد وبه عنوان فعالترین نمایند نس��ل دوم فرانکفورتی ها است 
یورگن هابرم��اس درب��اره گفتگوی نظریه انتقادی به س��مت هرمونیگ گادامر،نظریه سیس��تم ها و 
کارکردگرایی ساختاری علوم اجتماعی تجربی،فلسفة تحلیل زبانی،مفاهیم و عالیق بشری،قطب های 
اصلی تقابل،معرفت،عقالنیت وگفتمان،بحران مشروعیت،وضعیت کالمی آرمانی به بحث می پردازد. 
و نظریه های بدیهی را ارائه می دهد هابرماس مفاهیم و عالیق بش��ری را به 3 دس��ته عالیق فنی، 
عالی��ق عمل��ی، عالیق رهایی بخش یا معطوف ب��ه رهایی با ابزار س��ازماندهی اجتماعی به کار یا 
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کنش ابزاری، ارتباط زبانی و قدرت و مناس��بات مبتنی بر سلطه وانقیاد و شناخت را به ابزاری،عملی 
وانتقادی،اشکال خاص علوم سازمان یافته را به علوم تجربی- تحلیلی و علوم تاریخی- هرمونیتگی 
وقطب های اصلی تقابل را مبتنی بر روش شناسی علوم و عالیق فنی و هرمونتیک در روش شناسی 

علوم مبتنی بر عالیق عملی و در نهایت معرفت را به دو دسته تقسیم می کند.

طریق اول دخالت و درگیری و دسته دوم را به بازسازی و تامل.

او حاص��ل مطالعات خ��ود را در قالب نظریه کنش ارتباطی با عمل تفاهمی جمع بندی میکند که 
براساس سنت مارکس و بر نظریه انتقادی کالسیک استوار است.

نس��ل س��وم فرانکفورتی ها که شاگرد هابرماس اس��ت ومیراث دار نظریه نو انتقادی است کسی 
نیست جز اکسل هانث.

هابرماس در اساس مدرنیسم ، طرح ناتمام می دانست که الزم بود عقالنیت ارتباطی تقویت شود 
تا بتوان در مقابل جنبه منفی عقالنیت ابزاری ایس��تادگی کرد. او یکی از منتقدان پست مدرن است 

که در تقابل با فوکوولیوتار قرار می گیرد.

او دلیل بدبینی نس��ل اول فرانکف��ورت را در هم آمیختگی عقالنیت نظام با عقالنیت کنش��تی 
می داند. عقالنیت نظام همان عقالنیت ابزاری اس��ت که ب��ه نظر طرفداران مکتب فرانکفورت وجه 
بارز آن در فلس��فه یوزیتیویستی یا تحصلی است در حالی که عقالنیت کنشی اجازه می دهد انسانها 
همچون فاعالن آگاه با هم در تماس باش��ند و به کن��ش بپردازند هابرماس برخی از عناصر کلیدی 
مارک��س را مانند نظری��ه ارزش را به کنار می نهد. نظریه ارزش مارکس عمال به طرح تضاد طبقاتی 
منجر می ش��د از دیدگاه مارکسیم کالسیک جزء جدایی ناپذیر مارکسیم به شمار می رفت ومارکسیم 
هابرماس نوعی مارکس��یم انس��ان گرا بود. هابرماس مایل بود در بازس��ازی مارکسیم به جای توجه 
به نیروهای تولیدی و نس��بت آنان با مناس��بات تولیدی به آزادسازی عقل از چنگال اشکال باز تولید 
بپردازد. بنابراین هابرماس به جای نقد اقتصاد سیاسی به نقد عقل ابزاری پرداخت و حمالت خود را 
همانند اعضای دیگر فرانکفورت متوجه فلسفة پوزیتیویسم یا فلسفه تحصلی کرد. این نقادی ویژگی 

اصلی نوشته های هابرماس در دهه 60 است.


