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 :شرح درس
 

، این درس در ته استگرفآموزشی فلسفه مورد توجه قرار  هایگروه، کمتر در فلسفه خواندو کلیت آن را متا ایرشتهآن را معرفتی بین  توانمیتئوری انتقادی یا مکتب فرانکفورت که از آنجا که 
 به مفهومی که این درس آن را –ه انتقادی ینظر مفهوم .، تحوالت آن را طی سه دوره یا سه نسل مورد بررسی قرار دهداین جریان فکری صدد است تا ضمن برجسته ساختن اهمیت فلسفی

فست مکتب یا مانیو  ۷۳۹۱فست یکه بعدها به مان «انتقادی ینظریهسنتی و  ینظریه» اششدهشناخته  و در مقاله 7391مر در سال یماکس هورکها توسط ن بارینخست - کندمیتعقیب 
کادمیک ی، به کار گرفته شد. این مقاله که به بررسی وضعفرانکفورت معروف شد ، نخست دکنمی، چند هدف ویژه را تعقیب پردازدیمخود  آلمان عصرت فلسفه و علوم اجتماعی در نظام آ

 –تی علوم طبیعی سیویتی، رسمی و سنتی متمایز سازد. دوم اینکه سلطه روش شناسی پوزسم ارتدکسیج و غالب مارکسیآن خود را از اشکال را وسیلهبهبی تئوریک فراهم آورد که چارچو اینکه
انی و ستی در علوم انسیویتیروش پوز کارگیریبه، ن قرار دهد. از نظر هورکهایمررا مورد نقدهای بنیادی –است  ، فلسفه و علوم اجتماعیکه از نظر هورکهایمر در حال سرایت به علوم انسانی

ویسم و یا همان پوزیتی –سوم اینکه چارچوبی فراهم آورد جهت تمایز بخشیدن به نظریه سنتی  .سازدمی، این علوم را به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به وضع موجود تبدیل اجتماعی
انتقادی  یریهنظو  شودمیو سرسپردن به وضع موجود  میتسل در نهایت اسی و اجتماعی ویس هایمسئولیت انفعال، سلب که سبب –حاکم بر علوم مدرن  هاینگرشکلی  ورطبهو  سمیامپریس

ب فرانکفورت، دارد. دومین ویژگی مکت قرار گرایانه بوده است یا علمیًا یا اثباته اساسانتقادی دقیقًا در مقابل مفهوم سنتِی نظریه ک ینظریهیا خصلت عمده دارد. اول اینکه  ویژگی چهار که خود
نکه این نظریه آنان را سوم ای ؛ واجتماعی مارکس تأثیر پذیرفته بود ینظریهاست، ویژگی یا خصلتی که از « لیبرال -بورژوا یجامعهتحلیل انتقادی سرمایه داری اخیر و »به تعبیر فرد دالمایر، 

کانت عمدتًا متوجه نقد عقل محض و اصواًل  هاینقادیکه  دهدمیکانت را مورد نقد قرار  ،مری، گو اینکه هورکهاساختمیانتقادی ایمانوئل کانت و سنت روشنگری مرتبط  یفلسفهبه 
 بحران -است و باید راهی برای برون رفت از این بحران بحران عصر جدید منشأ، ایمرعقل باوری از نظر هورکهچهارم اینکه  ؛ وه استدذهنی بوده است و به نقد اجتماع کم توجه بو هاینقادی

 پیدا کرد. –سلطه عقل ابزاری 
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درن بدون که اساسًا مفهوم عقل م بودو بر این باور  دانستمیبا مفهوم نقد  توأممفهوم عقل را از همان آغاز ظهور مدرنیته  ،جامعه شناسانه –فلسفی  یسنت مثابهبهانتقادی  ینظریه، در حقیقت
اکنون حفظ کرده را ت اشسلطهکه  ایفلسفهند که فلسفه انسان محور عصر روشنگری، بود این باور از نقادی ناممکن است. عالوه بر آن، متفکران مکتب فرانکفورت بر ایایدهدر دست داشتن 

/  هاییرابتکاری از فرهنگ عامه، تأثیر تکنولوژی بر جامعه، ماهیت ستمدیدگی و ماهیت متناقض و دوگانه مدرنیته یعنی  هاییتحلیلاست، عمیقًا دچار بحران است. این متفکران از طریق 
 گذارانبنیاناز  ، یکیماکس هورکهایمر خرد کتاب خسوفدر  ویژهبهدرخشان گسترش دادند. این نوع نگرش انتقادی به مدرنیته  یاجتماعی آن را به نحو –سلطه، نقد عقل مدرن و تبعات سیاسی 

تابی که در آن رسالت . کشودمیمنجر  آدورنو، نوشته مشترک هورکهایمر و روشنگری دیالکتیکاثر مکتب فرانکفورت قابل پی گیری است. این موضع رادیکال علیه فرد باوری مدرن سرانجام به 
 نمایندگانکار سایر  رودر دست، به روشی متفاوت ،پی گیری آن رسالتی که .شودمیمعرفی « رایط امکان اندیشیدنش»عنی یفلسفهاصلی تئوری انتقادی پرداختن به نکته اصلی و فراموش شده 

 نیز قرار داشته است. هربرت مارکوزه ، یعنی کسانی چوننسل اولبرجسته 
 
 یهاورشش»او را آموزگار  توانیمکه  یلسوفی، ففته به نحو حیرت آوری در باره هربرت مارکوزهن گید. ایا با امی شودیما با خشم شروع ی، شودینمفلسفه با عقل آغاز  ،گویدمیل دلوز یژ

ه معاصر سهم مارکوزه، در فلسف ، مصداق دارد.نامید هگل باألخص یسم آلمانیآلدهیشارح پرنفوذ ا و یا حتی چپ نو ، یا پدرسمیمعماران پر امید نئومارکس یا از ،شورشی لسوفییا ف« یمنطق
سایر  تر ازمهم ،سهمش در فلسفه د هنوز نقش وی، شاو این در حالی است که به تعبیر داگالس کلنر کافی مورد بررسی قرار نگرفته است اندازهبهفلسفه اما هنوز  یاقاره سنتگاهش در یو جا

ل به دفاع از وضع تبدی عمالً جستجوی حقیقت  -یا ایده آلیسم هگلی -یآلمان یفلسفه او درست مشهور است. از نظر یلسوِف مارکسییک ف عنوانبهشتر ی، بباشد. مارکوزه اششهیاند یهابخش
 ،قیقت استح یجستجو فلسفهوظیفه  زهاز نظر مارکو از آنجا که .از سوی دیگر است وضع موجود ابعادو نقد همه از یک سو ، نقد فلسفه فلسفه از نظر مارکوزه اصلی یفهیوظ. شودمیموجود 

 ت نواخته شود و آن را تا حد حقیقت ارتقاء دهد.یواقع بر پیکر یاانهیتازد خود را تا سطح واقعیت کاهش دهد. فلسفه باید چون توانینم
 

 ، هنگامی که از مکتب فرانکفورت و تئوری انتقادیهابرماس خود ان نسل اول دارد.با متفکر ییهاتفاوتو این بدان معنا است که او  انددانستههابرماس را از متفکران نسل دوم فرانکفورت 
 ۷۳۹1 یهاالس: نظریه انتقادی فقط تا گویدمی شیهایداور. در یکی از گویدمیسخن  «نظریه انتقادی اصطالحبه»و  «مکتب فرانکفورت اصطالحبه»با اصطالحاتی نظیر  گویدمیسخن 

تالشی برای پاسخ به نقد بنیادی عقل، نقدی که توسط اولین  عنوانبه یتا حد تواندیمانتقادی هابرماس  ینظریه گرچه پس از آن خصلت ترقی خواهی خود را از دست داد. ، ولیمترقی بود
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انتقادی  یظریهنهمچنان در سنت  توانمیاو را  یپروژهکل  شکیباما در کتاب دیالکتیک روشنگری هورکهایمر و آدورنو ارائه شده است، در نظر گرفته شود؛  ویژهبهنسل مکتب فرانکفورت و 
 مکتب فرانکفورت جای داد.

 
بر  توانیم، پاسخ متفاوت آنان به این پرسش است که آیا سازدمینماینده نسل دوم این مکتب متمایز  نیتربرجسته( را از مارکوزه -آدورنو –اما متفکران نسل اول این مکتب )هورکهایمر  آنچه 

مرگ »و از تعبیر میشل فوکباید به  کلیبهوجود دارد، در درون فلسفه روشنگری فائق آمد یا  (نظیر انسان محوری و حقیقت جهان شمول ییهادهیا) یروشنگرعصر  یهادهیاتناقضاتی که در 
، متفکر نسل دوم این مکتب، یعنی یورگن هابرماس ترینمهماما ؛ مذکور منفی است سؤالو عصر جدیدی در فلسفه خبر داد؟ پاسخ متفکران نسل اول مکتب فرانکفورت به  «انسان آرزوها

اشاره  مک کارتیکه  گونههماناز جهان شمولی مدرنیته غربی سخن گفت.  توانمید دارد و هم در درون فلسفه عصر روشنگری وجو مدرنیت تهمعتقد است که هم امکان حل تناقضات 
معطوف به خوِد علم و تکنولوژی نیست، بلکه معطوف به نقد »، برخالف نسل اول ناقدین عقالنیت ابزاری به نمایندگی کسانی مانند هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه، تالش هابرماس کندمی

نیت هستند. او یکی دانستن مبالغه آمیز عقال نخستینانتقادی  ینظریهمهم مخالفت هابرماس با طرح  هاینشانهاولین  هااین «با تمام عقالنیت است. هاآنو یکی دانستن  هاآنکلیت بخشی 
 .دهدمیرا مورد تردید قرار  عا را که علم و عقالنیت ذاتًا سرکوب گر هستندو این اد کندمیآورانه )مارکوزه( را با عقل به نحو کلی رد ابزاری )هورکهایمر و آدورنو( و عقالنیت فن

 
 ، به سه مرحله فکری او مورد اشاره قرار خواهد گرفت:که به هابرماس اختصاص خواهد یافت ایجلسهدر طی سه 

ات مفهوم مارکسی نقد و کلیبه، علیرغم نقد به نسل اول فرانکفورت . در این دوره هابرماس7369تا دانش و عالئق انسانی  –بازگشت به کانت  – هافرانکفورتینقد نسل اول ، اول مرحله .7
 .ماندمینظریه انتقادی مکتب فرانکفورت وفادار 

 
: که در آن کنش ارتباطی یتئور :شودمیدوره تقسیم  ، خود به دودوره نیا .وسط نظریه پراگماتیسم جهان شمول( و ت7397)تئوری کنش ارتباطی  –اهمیت یافتن چرخش زبانی ، مرحله دوم .2

 .شودمیپرداخته  نو محافظه کاران به نقد که به نقد فوکو و دریدا و به تعبیر هابرماس گفتار فلسفی مدرنیتهنقد عمدتًا متوجه هورکهایمر و آدورنو است و 
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 از: اندعبارت. آثار اصلی این دوره . بازگشت دوباره به کانت برای توسعه تئوری عدالت جهانی و اهمیت یافتن لیبرالیسم سیاسی9
Moral Consciousness and Communicative Action 1990 

Justification and Application 1993 
 

 مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.نیز به مدرنیته  هاآن، عناصر اصلی نقد درونی اول و دوم مکتب فرانکفورت هاینسلدر جلسات کالس ضمن ارجاع به متونی از متفکران 
 

 یول ،نیستشاگرد هابرماس  هونتهر چند . است هونتاکسل و او  گی کنددیت آن نماینتئوری انتقادی را در کل توانسته است در نسل سوم مکتب فرانکفورت تنها یک شخصیت است که
نظریه جدید او از تاریخ و منازعات  از: اندعبارت، کندمیآن از نسل دوم متمایز  تبعبه. ولی آنچه او را از هابرماس و با وی کار کرده است و تسلط کاملی بر افکار هابرماس دارد هاسال

گفتگوهای ُالیویه  با ارجاع به –هونت در بازنگری تئوری انتقادی نخستین  ینظریهسه  طی درس گفتارها در .و توجه بیشتر او به دیگری ، نظریه پردازی متفاوت او از سوبژکتیویتهاجتماعی
ادی نخستین قنقدی بر تئوری انت -کندمیسیاسی ایجاد  یفلسفهسیر و تحولی است که هابرماس در  یادامهدر تأیید و در  حقیقتکه در  - اول ینظریه » .شودمیبرجسته  -ُوارول با هونت

قلیل ، اما چون همواره تحت تأثیر تدهدمیکه انجام  هاییگسستبر این نظر است که این تئوری، با وجود . هونت پردازدمیبه طرح آن  است که هورکهایمر، در تئوری سنتی و تئوری انتقادی،
از تولید  «کارکردی»مستقیم و  یهایریرپذیتأثاش نسبت به در ابعاد خودمختارانه« امر اجتماعی» هایویژگیو تبیین  تشخیصخود است، هیچ گاه قادر به  یزمانهگرایی اکونومیستی مسلِط 

 (گفتگوهای ُالیویه ُوارول با هونتبه نقل از مترجم فارسی ) «.گرددینمو مناسبات تولیدی، 
 

مکان هابرماس، ا ینظریه. در بردمیرنج  سختیبهاجتماعی بر مبنای تعارض  اینظریهاین پارادایم از کمبود هونت،  یدهیعقدوم، نقد پارادایم )مدل( ارتباطی هابرماس است. به  ینظریه
نزد هونت که معتقد  اما ؛نه تنها وجود دارد بلکه در فرایند متحقق شدن است رسیدن به ادغام )انتگراسیون( طبقاتی و نظامی مبتنی بر تفاهم در سرمایه داری پیشرفته از طریق کنش ارتباطی...

 (گفتگوهای ُالیویه ُوارول با هونتبه نقل از مترجم فارسی ) «.بیش نیست« توهمی»سرمایه داری،  هایجامعهاست، چنین تصوری از تفاهم در « تفاهم در تعارض»به واقعیت 
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نم، پارادایم تفاهم ارتباطی درک ک ینمونهپیشین کنم و یا آن را چون تعمیق  جانشین پارادایم خواستممیبدین ترتیب، پارادایمی که من  » :کندمیبیان  نحوسوم را خود هونت بدین  ینظریه
هنجارین چون عشق و  یحوزهتحقق بخشیدن به خود چون فردیتی خودمختار منوط به بازشناسی متقابل افراد جامعه در سه  .بود Reorganizationمبارزه برای به رسمیت شناخته شدن 

 (گفتگوهای ُالیویه ُوارول با هونتبه نقل از مترجم فارسی ) «و اشتغال( است. اجتماعی، کار یحوزهدر ) یهمبستگ(، حقوق )برابری حقوقی( و ...در روابط دوستی و خانوادگیعالقه )
 مسائلی که طی جلسات کالس به آن پرداخته خواهد شد.
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 اهداف درس:

 
و منابع اصلی  متون مندضابطهفلسفه خود سخن بگویند. قرائت  از ،واسطهبیتا خود،  که امکانی برای فیلسوفان هر سنت فلسفی فراهم آورد هدف درس این است ترینمهمنخستین و  -7

 سفی قرائت چندین باره متن، یادداشتفهم درست مطالب فل هایروشهدف درس است. یکی از بهترین  ترینیاصل فراهم آمده است، مستقل ایجزوهدر  هاآناز  ایگزیدهکه  رواینفلسفی از 
قرائتی از متن، یعنی خواندن چندباره آن، خواندن جزء در پرتو کل و بازگشت به جزء پس از خواندن کل  نیچن برداری از لحظات کلیدی آن و پی گیری نکته اصلی آن در سرتاسر متن است.

 ، آشنا ساختن دانشجویان با چنین قرائتی از متون است.رواین. یکی از اهداف این درس از نامندمی« دور هرمنوتیکی»را 

 
 دهدیمتمام عیار و نیرومند ضروری است. تجربه تدریس اساتید معتبر دنیا نشان  هاییبحث: در فهم مطالب درسی مشابه این درس، درگیر شدن در بحث در داخل و خارج از کالس -2

ر مباحث کالس مشارکت جدی داشته باشند. الزمه مشارکت در مباحث داخل کالس و ادامه آن در خارج از وقت کالس دو چیز است: که دانشجویان د دهدمیکه یادگیری واقعی زمانی رخ 
د مشارکت در بحث . از آنجا که سیاست این درس در مورنخست وجود حس تعلق دانشجو به کالس، هم کالسی و آموزگار و دوم عدم واهمه از احتمال بروز واکنش منفی در پی اظهار نظر

، مناظر تردیدبیرا در دستور کار خود قرار دهند و ثانیًا نظر خود را بی کمترین پروایی اظهار دارند.  صدرسعه که اواًل احترام به دیگری و رودمیاست از تمامی دانشجویان انتظار  بلندپروازانه
 ه خواهد شد.که گشود فلسفی تنها از طریق مباحث سالم و در عین حال جدی است

 
 
ئت انتقادی آن ادر قرائت متون فلسفی، هدف کمتر بلندپروازانه ای را انتخاب کنند و به فهم متون قناعت ورزند. حقیقت اما این است که فهم متون بدون قر بایدکه  شودمینقد: گاه گفته  -9

ه نکاتی از طریق رسیدن ب هاآنیگری تعالی بخشیدن است و د هاآنحدود  و تحلیل، یکی سنجش گری کندمیکه این درس آن را پی گیری  گونهآن. هدف قرائت انتقادی متون، شودمیحاصل ن
بود شاید که هگل گوهر فلسفه را نقادی  همین رو. از بخشدمیرا ارتقاء  هاآنو هم  کندمیرا روشن  هاآن. تنها نقادی است که هم اندروشنهمواره مبهم و نیمه  هااندیشهتازه و نو آئین. 

 .دانستمی
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یابی  :روش ارز
 
 نمره 9 مباحث کالسمشارکت در  -7
 نمره 4 صفحه( درباره یکی از موضوعات درس ۷1یک مقاله )حداکثر  -2

 نمره 9 (یکی از مقاالت این جزوه ترجیحاً ) یکی از موضوعات درس کنفرانس درباره -9

 نمره 5 از منابع اصلی() ترممیانامتحان  -4

 نمره 5 از درس گفتارها() ترمپایانامتحان  -5

 
 

 :جلسات کالس
 

 جلسه اول: شرح درس )کلیات و مقدمات(
 (، مفاهیم کلیدیآثار ،یفکرر یس، زندگی)( 1973– 1895) مریهورکها –نسل اول: دومجلسه 

 (فلسفی هایافزوده -ی اساسیهااندیشه) مریهورکها –نسل اول: جلسه سوم
 ادامه - (فلسفی هایافزوده -ی اساسیهااندیشه) مریهورکها –نسل اول: چهارمجلسه 
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 (، مفاهیم کلیدیآثار ،یر فکریس، زندگی)( 1969– 1903آدورنو ) –نسل اول: پنجمجلسه 
 (فلسفی هایافزوده -ی اساسیهااندیشه)آدورنو  –: نسل اولششمجلسه 
 ادامه -(فلسفی هایافزوده -ی اساسیهااندیشه)آدورنو  –نسل اول: هفتم جلسه
 (، مفاهیم کلیدیآثار ،یر فکریس، زندگی)(1979– 1898مارکوزه ) –نسل اولهشتم:  جلسه

 (فلسفی هایافزوده -اساسی یهااندیشه)مارکوزه  –: نسل اولجلسه نهم
 ترممیانو امتحان  ادامه –(فلسفی هایافزوده -ی اساسیهااندیشه)مارکوزه  –نسل اول: جلسه دهم

 (، مفاهیم کلیدیآثار ،یر فکریس، زندگی)( – 1929هابرماس ) –دومنسل : جلسه یازدهم

 (فلسفی هایافزوده -ی اساسیهااندیشه)هابرماس  –نسل دوم: جلسه دوازدهم
 ادامه -(فلسفی هایافزوده -ی اساسیهااندیشه)هابرماس  –نسل دوم: جلسه سیزدهم

 (، مفاهیم کلیدیآثار ،یر فکریس، زندگی)(7343)هونت اکسل  –نسل سوم: جلسه چهاردهم
 (یفلسف هایافزوده -یاساس یهااندیشه)هونت اکسل  –نسل سوم: جلسه پانزدهم

 ، وجوه اشتراک و افتراق سه نسل، نتایجبندی جمع :جلسه شانزدهم
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