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چکیده
حاکمیت های توتالیتر دارای مشخصات خاص خود هستند که در حد امکان اين مشخصات را
اجتماعي و حاکمیت توتالیتر ميتواند در زمینۀ رشد علم اجتماعي راهگشا باشد .هدف اين
مطالعه مقايسۀ تطبیقي ـ تاريخي اين رابطه در برههای از حاکمیت توتالیتر در آلمان ،شوروی و
چین است .روش مطالعه مقايسۀ تطبیقي ـ تاريخي بوده و تجربیات گزارششده در سه مورد
آلمان نازی ،اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین موردمقايسۀ تاريخي قرار گرفتهاند.
گردآوری دادهها از منابع دستدوم صورت گرفته و تحلیلها به شیوة مقايسه ـ تاريخي ارائه
شدهاند .يافتههای تحقیق برخي شباهتها و تفاوتها را بین توتالیتاريسم نازيستي و کمونیستي
نشان داد .توتالیتاريسم نازيستي ذهنیت منفي نسبتبه علم اجتماعي داشته و از هرگونه
نهادسازی اجتناب کرده و با ايجاد انسداد در مقابل فعالیت دانشمندان زمینه را برای هجرت
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در عرصههای ديگر بهويژه علم و نظام دانشگاهي بازتولید ميکنند .مطالعۀ چالش بین علوم
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 .2دانشیار گروه جامعهشناسي نظری ـ فرهنگي ،پژوهشکدة مطالعات اجتماعي ،پژوهشگاه علوم انساني و
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انديشۀ اجتماعي فراهم کرده است ،درحاليکه توتالیتاريسم کمونیستي ذهنیت مثبت به علم
اجتماعي داشته و سعي کرده است با نهادسازی برای تولید علم اجتماعي همسو ،دانشمندان
اين حوزه را جذب کند .هردو شکل توتالیتاريسم در اوج استبداد خود طالب علم اجتماعي
وابسته به حاکمیت ،غیرانتقادی ،کميگرا ،کاربردی و مفید برای تداوم قدرت بودهاند.
ي جامعهشناسي ،توتالیتاريسم ،هجرت انديشۀ اجتماعي،
واژههای کلیدی :جامعهشناس ِ
شوروی ،چین ،آلمان نازی.

مقدمه
تحول اجتماعي مجموعه تغییراتي است که در زمان نسبتا طوالني (بیش از يک نسل) و
ابعاد عمیقتری رخ ميدهد (روشه ،1372 ،صص20 .ـ )26و تحول علم اجتماعي به
تحوالت علوم اجتماعي بنا به طبقهبندی بن ديويد ( )1972نظیر علوم ديگر از دو منظر
کنش متقابلي و نهادی صورت پذيرفته است که بنا به جهتگیری کنش متقابلي به
مناسبات دروني گروههای تحقیق و آثار آن بر تولید علمي ،شبکههای ارتباطي درون
علم ،ماهیت و ساختي شدن روابط دروني حوزههای خاص از علم توجه شده است.
درمقابل رويکرد نهادی به تأثیرات گستردة (عوامل) اجتماعي ،اقتصادی و مذهبي بر
سازمان علمي و بر تعريف نقش دانشمند در جامعه توجه داشته است (بلوم،1370 ،
صص .)64-63 .بخش مهمي از پژوهندگان علم با توجه به رخدادها و مصداقهای
تاريخي به رويکرد نهادی تمايل داشته و از اين چارچوب به تحلیل علم اجتماعي
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معني تغییرات طوالنيمدت و عمیق در علم مطالعۀ پديدههای اجتماعي است .تحلیل

پرداخته اند که در اين مطالعه نیز از اين چارچوب به تحلیل تحول علم اجتماعي
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حاکمیتهای توتالیتر پرداخته ميشود.
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يکي از عواملي که در جهتگیری نهادی ميتواند موردتوجه قرار گیرد و نقش
مهمي بهويژه در سدة بیستم در تحول علم اجتماعي به خود اختصاص داده نوع
حاکمیت بوده است .در اين زمینه نقش حاکمیتهای توتالیتر به داليل متعددی در قرن
بیستم برجستهتر است .برآمدن و رونق حاکمیت توتالیتر از نوع نژادپرستانه در آلمان
نازی و از نوع کمونیستي در شوروی و چین و بلوک شرق سابق ،از رويکرد
ترقيخواهانه نوعي پسرفت محسوب ميشود که آثار قابلتوجهي بر عرصۀ انديشه
ورزی ،روشنفکری و تولید علم بهجای گذاشت (.)Szollosi-Janze, 2001, pp. 6-9

مطالعات تحوالت علم ازيکسو و به قدرت رسیدن جريانهای توتالیتر
ازسوی ديگر ،مشوق عاليق مختلفي بوده است .عالقه به مطالعۀ چرخش ايدهها و
 ،)Krohn & Vidich, 1993هجرت انديشۀ اجتماعي (هیوز1378 ،؛ ،)Ben-David, 1972

رصد و تبیین تغییرات در جهتگیریهای معرفتشناختي و روششناختي و ترجیحات
رشتهای ( ،)Steinmetz, 2005; Lamont, 2009زمینههای ملي و سیاسي ( Wagner et
al., 1999; Barth et al., 2005; Schweber, 2006; Heilborn, 2008; Fourcade,
 ،)2009و نقش دورههای تاريخي ( Steinmetz, 2007; Calhoun & VanAntwerpen,
 )2007در اين زمینه قابلتوجه است (.)Steinmetz, 2010, p. 5

محققان مهاجر به مطالعات مرتبط با آلمان نازی ،فاشیسم و توتالیتاريسم کمکهای
قابلتوجهي کردهاند .آنان بهدلیل جامعهپذيری روشنفکرانهشان براساس گفتمانهای

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-09

روشنفکران ( ،)Heilbron et al., 2008مطالعه دربارة روشنفکران مهاجر ( ;Coser, 1984

علوم انساني اروپای مرکزی بهنحوی برای تأمل در باب اين نوع تجربیات آمادگي
داشتند ( .)Castellin & Rösch, 2021, p. 45در نقطۀ مقابل برآمدن نازيسم و فاشیسم
دموکراتیک باز جهت تمايز خود از جوامع توتالیتر دارای ديوارهای آهنین تأکید ميکرد
3
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در اروپا ،لیبرالیسم آمريکايي که بر تحمل تنوع بهعنوان ويژگي اصلي جوامع
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( )Ratner-Rosenhagen, 2019, p. 138مقصد مناسبي برای مهاجرت محققان مذکور و
تأمل در باب ريشههای توتالیتاريسم محسوب ميشد.
برخورد قهرآمیز حاکمان با جامعهشناسي را که بعضا به هجرت انديشۀ اجتماعي در
نمونههای متعدد منجر شده است هم ميتوان از منظر تغییرات و ضرورتهای مبدأ
مهاجرت و هم براساس تحوالت و ضرورتهای مقصد مطالعه کرد .يکي از جدیترين
نقدهايي که به مطالعاتي مانند مطالعات هیوز مطرح شده اين است که اين نوع
مهاجرتها از منظر مقصد موردتوجه قرار گرفته و اين محققان کمتر به اين سؤال
پرداختهاند که افرادی که در مبدأ ماندهاند با چه شرايطي دستوپنجه نرم کردهاند
(.)Sackmann, 2016

حاکمیتهای توتالیتر نازی در آلمان و کمونیستم در شوروی و چین از نظر شیوة
برخورد با علم اجتماعي (بهويژه جامعهشناسي) است تا ويژگيهای مشابه و متفاوت
اين نوع تجربیات بهدست آيد .بنابراين ،مطالعه ميخواهد بخشي از خأل مطالعاتي در
ي جامعهشناسي را پر کند و به اين سؤال پاسخ دهد که ظهور
زمینۀ مباحث جامعهشناس ِ
و بروز حاکمیت اقتدارگرا در آلمان ،شوروی و چین چه نقشي در تحوالت علم
اجتماعي (بهويژه جامعهشناسي) در اين جوامع داشته است؟
رویکردهای نظری
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هدف اين مطالعه توجه به رخدادهای مبدأ مهاجرتها و مقايسۀ تطبیقي

درمورد تحوالت علم اجتماعي ميتوان دو جهتگیری کلي را مدنظر قرار داد که بن
ديويد ( )1972اين دو جهتگیری را با عنوان کنش متقابلي و نهادی نامگذاری ميکند
برگزيند ( )Ben-David, 1972, p. 2لیکن ميتوان آن را در چارچوب روابط درون نظام
4
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که محقق بنا به مسئلهای که در حال تحقیق است ميتواند يکي از اين جهتگیریها را
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علمي و بینسیستمي مالحظه کرد .در مباحث زير بهشکل خالصه به بحثهای در
دسترس درمورد هرکدام از اين جهتگیریها اشاره ميکنیم.
رویکرد درون نظام علمی
بر مبنای اين رويکرد ارتباط متقابل بین محققان و گروههای تحقیقاتي در درون يک
حوزة علمي تعیینکنندة تحوالت علم است .اين ديدگاه بیشتر مبتني بر اهمیت اجتماع
علمي بوده و ايدة استقالل اجتماع علمي را در درون خود دارد .به نظر بن ديويد اهداف
و هنجارهای اجتماعات علمي توسط خود آنها تعريف شده است و اين اجتماعات
ميتوانند کنترل اجتماعي مؤثری را به همراه محدوديتهای رسمي حداقلي اعمال کنند
( .)Ben-David, 1972, p. 4در اين زمینه ميتوان به طیفي از مباحث از نقش مردان
مردان بزرگ يا اهمیت ايستادن بر شانۀ غولها ،1عدهای معتقدند جامعهشناسي در قالب
اجتماع جامعهشناختي که ستايشگر مردان بزرگ بوده توسعه يافته است ( Halsey, 2004

 .)in King, 2007, p. 501بنا به تحلیل هلسي اجتماع جامعهشناختي است که امکان
پرستش افراد مسلط را فراهم ميسازد .جالب اين است که برخالف رشتههای ديگر
مخصوصا علوم طبیعي که مورد مداقّۀ جامعهشناساني مانند برونو التور ،استیو ولگار،
بری بارنز و هری کالینز قرار گرفته جامعهشناسي خودش را از نگاه انتقادی مستثنا کرده
است ( .)King, 2007, p. 501همچنین در بررسي زمینۀ اجتماعي شکلگیری انديشۀ
جامعهشناسان بزرگي مانند وبلن و پارک ،نقش مخاطبان و ستايشگری آنان در
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بزرگ و اجتماع علمي گرفته تا ضرورتهای اجتماعي اشاره کرد .براساس ايدة نقش

شکلگیری يا تغییر اسلوب انديشهای بهچشم ميخورد .کوزر درمورد وبلن به اين نکته
نوشتههای وی گزندهتر و راديکالتر شدهاند (کوزر ،1372 ،صص403 .ـ .)404همچنین
5
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اشاره ميکند که با تغییر مخاطبان وبلن از افراد همپايۀ دانشگاهي به مريدان ستايشگر
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وی درمورد پارک نیز معتقد است با تغییر محیط فعالیتهای پارک از محیط
روزنامهنگاری به محیط دانشگاهي شاهد دو دورة متمايز از نوشتههای وی هستیم
(همان ،ص.)499 .
همچنین رويکرد جامعۀ دانش يا اجتماع علمي که مدعي نوعي استقالل علمي است
ميگويد علمي شدن الزاما کاری به دموکراسي ندارد .جامعهشناسيِ جامعۀ دانش
مدرنیزاسیون را صرفا بهشکل خنثي بهعنوان گسترش امکانهای فردی و اجتماعي برای
کنش بر مبنای دانش ميداند (.)Szollosi-Janze, 2001, p. 21

براساس رويکرد ضرورت اجتماعي ،علم اجتماعي حیاتي مستقل دارد ،لیکن زماني
مورداستقبال قرار ميگیرد که پاسخگوی نیازهای اجتماعي باشد .مثال مهمترين علت
جامعهشناختي با شرايط جامعه انگلیسي همنوايي بیشتری داشته است ،يا راتنر ـ
روزنهاگن ( )2019گسترش داروينیسم اجتماعي در جامعۀ اياالت متحده را توسط
سامنر و وبلن در اين راستا ارزيابي ميکند .به نظر وی گسترش اين مکتب بهدلیل
قدرت تبیین وضعیت زندگي واقعي نه آرماني جامعۀ آمريکايي آن روز ازيکطرف و
معرفي تغییر بهعنوان موتور اصلي دنیای طبیعي ازطرفديگر بوده است (Ratner-
.)Rosenhagen, 2019, pp. 84-85, 90

رویکرد بینسیستمی
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تمايل انگلیسيها به جامعهشناسي فردگرای اسپنسر بهسبب اين است که اين برداشت

براساس رويکرد بین سیستمي آنچه مدنظر قرار ميگیرد بهجای کنشگران و دانشمندان،
محتوای معرفت علمي است .برخالف رويکرد کنش متقابلي که محتوا وفق سنت علمي
علمي به روی عوامل خارجي گشوده ميشود ( .)Ben-David, 1972, pp. 6-7عالوهبر
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تعريف مي شد در شرايط تغییرات انقالبي در علم محتوا به هم ميريزد و درِ اجتماع
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شرايط انقالبي مي توان اذعان کرد که در حالت معمول نیز نوعي هماهنگي بین نظام
علمي و ساير نظامها وجود دارد.
اگر به بخش مقدمه و تقدير و تشکر در پروژههای جامعهشناسي نگاه کنیم نام
نهادها و سازمانهای علمي يا صنعتي را بهعنوان حامیان پروژهها و مقاالت مشاهده
ميکنیم .آدولف رين ( )1933با طرح مفهوم دانشگاه سیاسي ،معتقد است که بر هر
محققي الزم است مجموعۀ نهايي ارزشهای مبتني بر دين ،نظام فلسفي يا سیاسي خود
را انتخاب کند .از ديدگاه وی اصل راهنمای زمانۀ مذکور سیاست است .بنابراين
دانشگاه سیاسي دانشگاه همراه با دولت است .چنین دانشگاهي نهتنها در خدمت تربیت
حرفهای مدنظر دولت است بلکه بردهوار خود را به خدمت اهداف دولت درآورده
دولت متعهد است .به نظر وی اين ايده که دانشگاه ميتواند جهانبیني خنثي داشته
باشد توهم عصر علمي بيطرفانه و لیبرال است .وی احساس ميکرد که در واقعیت
تاريخي دانشگاه علوم انساني جديد هیچگاه صرفا وقف خِرد نبوده ،بلکه ،عليرغم تمام
انکارهايش ،به زمینۀ ديني ،سیاسي و جامعهشناختي گره خورده است ( Szollosi-Janze,

 .)2001, pp. 48آرنت ( )1930نیز در يکي از مقاالت خود به نقد ايدة مانهايم در
ايدئولوژی و اتوپیا مي پردازد .وی در اين مقاله خودمختاری انديشه را انکار ميکند،
زيرا توجه سنتي فلسفه بر سؤاالت هستيشناختي که منبع استدالل مقولههای فلسفي
بودهاند کمتر روشنيبخش فهم زندگي فناپذير روزمره بودهاند (.)Baehr, 2002, p. 805
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است .نظام دانشگاهي ممکن است به شیوه انتقادی کار کند در عین اينکه در اساس به

ظاهرا برخي رشتهها نسبتبه سايرين درهمتنیدگي بیشتری با ساختار اجتماعي دارند.
علوم اجتماعي احتماال نسبتبه علوم طبیعي به ساختار معیني از جامعه وابستهتر است.

7

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.1.7

برای نمونه اگر بگويیم شیمي در پايان جمهوری وايمار به بنبست رسید حیرتانگیز
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است ،درحاليکه تعداد زيادی از بهترين شیمیدانها در آن دوره تبعید شدند و در
پیشرفت اين رشته مانع ايجاد شد ،ولي هیچکس اين بحث را طرح نکرد که شیمي به
بنبست رسیده است ( .)Sackmann, 2016, p. 159وابستگي علم به قدرت بهويژه با
رشد سرمايهداری گستردهتر و عمیقتر شده است .در تداوم کار برجسته ارنست مندل

2

( )1975دانشمندان اجتماعي ،سرمايهداری را به سه دوره تقسیم کردهاند :دورة بازار آزاد
که از انقالب صنعتي تا اوايل قرن نوزدهم را دربر ميگیرد؛ دورة سرمايهداری انحصاری
که از حدود دهۀ  1920آغاز شده و تا اوايل دهۀ  1970تداوم مييابد؛ و از دهۀ 1970
به بعد که دورة سرمايهداری چندملیتي است ( .)King, 2007, pp. 502-503هرکدام از
اين دورهها ميتواند مفاهیم اساسي جامعهشناسي و خود آن را تحتتأثیر قرار دهد.
میگوئل کابررا 3قابلتأمل است .بنا به ايدة کابررا ( )1399انکشاف مفهوم جامعۀ مستقل
از مفهوم فرد نبوده ،لیکن مشخصا بحران رژيمهای مختلف اقتصادی ـ اجتماعي
زمینهای برای بحران معرفتشناختي و درنهايت رسیدن به تعاريف متفاوتي از مفهوم
جامعه بوده است .آلن تورن )2007, p.184( 4نیز معتقد است مفهوم جامعه در
جامعهشناس ي شبیه طبیعت ،ماده يا زندگي با دقت تمام تعريف شده است .وی گسستي
را بین جامعۀ سنتي و مدرن ميبیند و معتقد است ظهور مفهوم جامعه حاصل مدرنیته
است.
هلسي توسعۀ جامعهشناسي بريتانیا را با رژيمهای اقتصادی ـ سیاسي قرن بیستم
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درمورد مفاهیم اساسي جامعهشناسي يا شايد اساسيترين مفهوم آن يعني جامعۀ کار

مرتبط ميسازد ( .)King, 2007, p.502وی پس از تقسیم اين قرن به چهار دورة
لیبرالیسم ( 1900تا  ،)1930فورديسم ( 1930تا  ،)1970فروپاشي فورديسم (دهۀ
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 )1970و نهايتا دورة پسافورديسم از دهۀ  1980تا پايان قرن ميگويد که در هر دورهای
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مسائل سیاسي و اجتماعي محوری که در پیشروی اعضای جامعۀ بريتانیا قرار داشته
چارچوب و مسیر تحقیقات جامعهشناختي را نیز تعیین کرده است .جامعهشناسان
عليرغم اينکه در چارچوب دانشگاهي کار ميکردهاند از نظر حرفهای و شخصي با
سازمانها و گروههای ديگر ارتباط داشته و نگرانيها و اولويتهای فرهنگهای
گستردهتر را منعکس کردهاند .جامعهشناسي بخشي از روح زمانه 5خود بوده است.
درنهايت هلسي نتیجه ميگیرد که هر دوره از قرن بیستم بهنوعي از جامعهشناسي که
شايستۀ خودش بوده رونق بخشیده است ( .)King, 2007, p. 503بنابراين ،فرض بر اين
است که جامعهشناسي نهتنها نسبتبه ساير علوم به ساختارهای اجتماعي وابستگي
بیشتری دارد ،بلکه رونق آن به ساختار اجتماعي مشخصي ،يعني دموکراسي ،وابسته
استیوارت هیوز بهشکل خالصه اين ايده را طرح ميکند که در اروپای دوران جنگ
جهاني اول انديشمندان ،شايد هم تا حدی تحت تأثیر احساسات میهنپرستي توده ،يا به
میهنپرستي روی آورده و يا حداقل سکوت پیشه کردهاند ،لیکن با ظهور انديشههای
نازيستي و فاشیستي مهاجرت نخبگان از اروپا و ورود آنان به اياالت متحده رخ داده که
زمینهساز شکلگیری مکاتب مختلفي در آمريکا بهويژه فرانکفورت بوده است (هیوز،
 .)1378وی مهاجرت روشنفکران ايتالیايي ،آلماني ،و اتريشي به انگلستان و اياالت متحده
را مهمترين رخداد فرهنگي ربع دوم قرن بیستم ميداند (.)Noether, 1975, p. 115
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است (.)Sackmann, 2016, p. 159

چارچوب نظری مطالعه؛ حاکمیت توتالیتر و جامعهشناسی
همانطور که بن ـ ديويد ( )1972ميگويد انتخاب هرکدام از جهتگیریهای استقالل
است .نگارندگان در اين مطالعه رويکرد نهادی يعني رويکرد وابستگي نهادی علم را
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علم يا نهادی در بین محققان قبلي تابعي از عوامل مختلف ،بهويژه مسئلۀ تحقیق بوده
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انتخاب کردهاند .برای وضوح بیشتر چارچوب مرجع مطالعه را با تأکید بر نقش
توتالیتاريسم در تحول علم اجتماعي تشريح ميکنیم.
ارتباط بین جامعهشناسي و توتالیتاريانیسم بحثبرانگیز بوده و دو ديدگاه در اين
زمینه مطرح شده است .برخي نويسندگان معتقدند جامعهشناسي نقطۀ مقابل ديکتاتوری
نبوده است .تحرک فردی دانشمندان علوم انساني و علوم طبیعي ازيکطرف و ارتباط
نزديک آنها با شکلگیری و اجرای سیاستهای ناسیونال سوسیالیست ازطرفديگر،
تأمل در باب ساختار جامعه را بهنحوی برانگیخت که سیاست و دانش در ارتباط متقابل
قرار گرفتند و بهوضوح به يکديگر نیاز داشتند ،يکديگر را تثبیت کردند و مشروعیت
بخشیدند ( .)Szollosi-Janze, 2001, p. 17جامعهشناساني مانند سمبارت و میخلز
تحقیقات اجتماعي استقبال کردهاند ( .)Sackmann, 2016بهسادگي ميتوان گفت
جامعهشناسي رسمي توتالیتر ،بهعنوان بخشي از ايدئولوژی آن ،با وفاداری کامل به
ارباب خود خدمت کرده است ( .)Rapaport, 2001, p. 50حتي مارکسیستهای
تبعید شده از آلمان ،ماکس هورکهايمر و تئودور آدرنو برای فهم ريشههای مدرنیته به
ديالکتیک روشنگری ( )1944توجه کردند .آنها ميگويند که فالسفۀ روشنگری ،با
اشتیاقشان به عقالنیت ابزاری ــ و نگرششان در اين مورد که چیزی فراتر از فهم
انساني وجود ندارد ــ و تمايل به سلطه ،زيربنای «دنیای مديريتشده» نازيسم را فراهم
ساختند .آنها بيپرده ميگويند« :روشنگری توتالیتر است» ( Ratner-Rosenhagen,
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طرفداران فعال ايدئولوژی توتالیتر بوده و اغلب حاکمیتهای توتالیتر از دانش فني

 .)2019, p. 140ديالکتیک روشنگری که به يکي از منابع تحلیل نقادانۀ مدرنیته تبديل
شده است  ،تمايزی بین آلمان نازی ،اتحاد جماهیر شوروی استالیني و اياالت متحدة
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معاصر نميبیند (.)Wagner, 2014, p. 136
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در نقطۀ مقابل نويسندگان ديگری شکوفايي جامعهشناسي را نیازمند شکل خاصي از
جامعه ميدانند که با گشودگي و تساهل مشخص ميشود ،جامعهای که فضای مفیدی
برای تأمل نظری ،تحقیق تجربي و کاربست عملي در اختیار جامعهشناس قرار ميدهد.
ازاينجهت نوعي قرابت ساختاری بین جامعهشناسي و دموکراسي وجود دارد
( .)Sackmann, 2016, p. 158از اين ديدگاه ارتباط بین توتالیتاريسم و علم بهشکل اعم
و علم جامعهشناسي به شکل اخص را ميتوان در قالب علم خوب و علم بد مدنظر
حاکمان توتالیتر دانست که اين طبقهبندی با شکل مدنظر دانشمندان تفاوت دارد.
سیاسي شدن علم که در داخل اجتماع علمي بهسبب ايدئولوژیزدگي و نقض بيطرفي
ارزشي مذموم تلقي ميشود ،از ديدگاه حاکم توتالیتر امری طبیعي و موردانتظار است.
ادعای دانش ناب ،نجیب 6و حقیقي که به تحقیق با روششناسي صحیحش ارزش اخالقي
 .)1980, 1994; Szöllösi-Janze, 2001, p. 6گره خوردن علم اجتماعي به ساختار
اجتماعي باعث شده ظهور دولت توتالیتر زمینۀ بحران جامعهشناسي متعارف و شکلگیری
جامعهشناسي مطلوب اقتدارگرايان باشد ( .)Sckmann, 2016نگارندگان اين رويکرد را
مرجع نظری خود ميدانند و معتقدند قدرت گرفتن توتالیتاريسم زمینهای برای حمله به
اجتماع علمي بيدفاع ،بزرگان علم و دستکاری ضرورت اجتماعي علم در آلمان نازی،
شوروی و چین کمونیست بوده است .پیامد اين حمله مداخلۀ دستگاه توتالیتر در علم و
اجتماع علمي بوده و آنان مشخصات مطلوب خود را به اين حوزه تحمیل کردهاند .اين
تحمیلگری برای علم اجتماعي هم پیامد کوتاهمدت و هم پیامدهای بعدی داشته است.
بنابراين فرضیۀ کلي تحقیق به اين شکل است که نظام حاکمیتي توتالیتر (در آلمان
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نسبت ميدهد ،از ارزشهای علمي در مقابل سیاست و ايدئولوژی دفاع ميکند ( Mehrtens

نازی ،شوروی و چین کمونیستي) باعث تحوالت خاصي در علم اجتماعي عصر خود
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شده است.
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روششناسی
روش مطالعه ،مقايسه ـ تاريخي رخدادهای موردمطالعه است که در بخش مرتبط با
يافته های مطالعه به روايتي از روند تحول علوم اجتماعي در دورة حاکمیت توتالیتر در
کشورهای موردنظر پرداختهايم و سپس در بخش مقايسه جدولي مبتني بر ويژگيهای
عمدة تحوالت تشکیل شده و موردها براساس روش توافق و اختالف میل موردمقايسه
قرار گرفته اند .هدف اصلي نگارندگان از نظر درون سیستمي ارائۀ فهم تاريخي مناسبي
از روند برخورد با علوم اجتماعي در نظامهای توتالیتر بوده و با ديد بینسیستمي
مقايسهای بین اين نظامها صورت گرفته است .گردآوری دادهها عمدتا از منابع
دستدوم صورت گرفته است ،زيرا استفاده از منابع دستاول دارای مشکالت عدم
دادهها و تسلط نگرش ايدئولوژيک بر بخشي از اطالعات موجود بوده است .مطالعه
کالن ـ مقیاس بوده ،اسناد و متون تاريخي بهعنوان واحد مشاهده (ساعي ،1386 ،ص.
 )136و کشور بهعنوان واحد تحلیل انتخاب شده است.
با توجه به اينکه مطالعه کیفي بوده مفاهیم تحول علم و توتالیتاريسم براساس
تعاريف عمومي در جامعهشناسي مدنظر بوده ،لیکن پس از مطالعۀ متون نگارندگان به
ابعاد مداخله در اجتماع و محتوای علمي دست يافتند که معرفهای اِعمال تبعیض و
تصفیۀ دانشمندان ،معیارهای متفاوت تبعیض ،برنامهريزی برای تربیت دانشمندان
همسو ،و نهادسازی برای مطالعات جايگزين مرتبط با مداخله در اجتماع علمي و
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انتشار دادههای صحیح (آرنت ،)1368 ،مشکل تفاوتهای زباني ،ازبین رفتن بخشي از

معرفهای کمي/کیفي گرايي ،کاربردی/بنیادی بودن ،و همسويي/استقالل ايدئولوژيک
محدودی صورت گرفت که نظام سیاسي قبل از توتالیتاريسم و جهتگیری ايدئولوژيک
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مرتبط با محتوای علمي تشخیص داده شدند .عالوهبراين به زمینهها و پیامدها هم توجه
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جنبش توتالیتر معرف زمینهها و اثر مشهود مهاجران در علم اجتماعي مقصد و تداوم
آثار دوره بر مبدأ بهعنوان معرف پیامدها درنظر گرفته شدند.
برای تأمین اعتبار يافتهها از منابع و متون متعددی که در دسترس نگارندگان بوده
استفاده شده ،همچنین چارچوب تئوريک مرجع بهشکل بسیار انعطافپذيری درنظر
گرفته شده است تا مانع سوگیری احتمالي انتخاب متون و اسناد از سوی نگارندگان
باشد.
با توجه به ضرورت مقايسۀ درونسیستمي و بینسیستمي ،بهشکل کلي به وضعیت
علم اجتماعي قبل از ظهور توتالیتر ،ظهور و سلطۀ حاکمیت توتالیتر و افول توتالیتر
پرداخته شده است که البته درمورد چین مرحلۀ آخر بیشتر مرتبط با چرخش
اين مقاله بر مرحلۀ ظهور و سلطۀ توتالیتر بوده است.
بازخوانی تجربیات دوران توتالیتاریانیسم در علم اجتماعی (جامعهشناسی)؛ آلمان،
روسیه و چین
آلمان در چنگ توتالیتاریانیسم؛ علم در خدمت نژادپرستی
سيام ژوئن  1933هیتلر به قدرت رسید و تصمیم بر اين شد که کساني که آريايي
نبودند (يهوديان) و کساني که افکاری مخالف حزب ناسیونال سوسیالیست حاکم
داشتند ،از ادارات دولتي کنار گذاشته شوند .بخش اعظم دانشگاهها و مؤسسات
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ايدئولوژيک و شرايط بعد انقالب فرهنگي بوده است .با توجه به هدف مطالعه تمرکز

پژوهشي در آلمان مجموعههای دولتي بودند؛ و استادان ،مربیان و پژوهشگران آنها
کارکنان دولت محسوب ميشدند که موضوع مصوبۀ تصفیه بودند .قانون «پاکسازی
کارکنان افتخاری 8نیز با ادارات قطع شود .افرادی که قبل از آگوست  1914استخدام
13
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خدمات مدني» 7سال  1933مکلف ميکرد کارکنان غیرآريايي اخراج شوند و ارتباط
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شده بودند ،يا کساني که در خط مقدم جنگ جهاني در جبهۀ آلمان يا متحدانش حضور
داشتند ،يا افرادی که پدر يا فرزند خود را در جنگ ازدست داده بودند در مرحلۀ اول از
قانون مذکور مستثنا شدند ،لیکن در قانونگذاریهای بعدی اين استثنائات نیز برداشته
شد .اجرای اين قانون در دو سال اول به اخراج  1200محقق و دانشمند از دانشگاهها
منجر شد ( .)Bentwich, 2012, p. 1از اين  1200نفر 412 ،نفر پزشکي 173 ،نفر علوم
اجتماعي 132 ،نفر حقوق 106 ،نفر فیزيک 95 ،نفر زبانشناسي 86 ،نفر شیمي ،و 85
نفر در حوزة فناوری بودند .البته اين تعداد جدا از افرادی بود که بهدلیل نداشتن
همکاری مؤثر با رژيم نازی تنزل مقام يافته و به دانشگاههای درجه پايین منتقل شده
بودند ( .)Bentwich, 2012, p. 4بنا به نوشتۀ کرون ( )2000قانون پاکسازی خدمات
نژادی نورنبرگ اين نسبت را به يکچهارم رساند ،در سال  1938اين نسبت به 38
درصد رسید ،و اقتصاددانها و دانشمندان علوم اجتماعي اين درصد را در حال حاضر
بهطور متوسط بیش از  47درصد برآورد ميکنند .انجمن کمک به محققان آلماني در
خارج از کشور تعداد نامنويسيشدة اين دسته از افراد را  1639نفر ذکر کرده است که
 392نفر از آنان در حوزة علوم اجتماعي و  40نفر از آنان جامعهشناس بودهاند
( .)Krohn, 2000, p. 12درصد قابلتوجهي از جامعهشناسان آلماني يهودی يا چپگرا
بودند ( .)Steinmetz, 2017, p. 479اين حرکت زمینۀ مهاجرت چهرههايي مانند آلبرت
اينشتین ،توماس مان ،برتولد برشت ،آرنولد شوئنبرگ ،کارن هورني ،والتر گروپیس،
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مدني حرفهای در آوريل  1933باعث اخراج  16درصد اعضای هیئت علمي شد ،قوانین

فرانز نئومن ،ارنست کاسیرر ،تئودور آدرنو ،هربرت مارکوزه ،اريک وگلین ،ويلهلم ريچ،
اريک اريکسون ،پائول تیلیچ ،و فريتز النگ را فراهم ساخت تا جايي که والتر کوک
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مدير مؤسسۀ هنرهای زيبای دانشگاه نیويورک ،هیلتر را بهترين دوست خود خواند و
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گفت که «وی (هیتلر) درخت سیب را تکان ميدهد و من سیبها را جمع ميکنم»
(.)Ratner-Rosenhagen, 2019, p. 130

بنا به ايدة ابل ( )1951اردوگاههای آلمان و سیاستهای محرک آن نه در فرهنگ
آلمان ريشه داشت و نه منش ملي يا شرايط خاص تاريخي ميتوانست آلمان را در
چنان موقعیتي قرار دهد ( .)Abel, 1951, p. 152همچنین ابل نشان ميدهد قربانیان
بهسبب عمل ضداجتماعيشان انتخاب نميشدند ،بلکه بهسبب تعلق به يک مقولۀ
اجتماعي يا عضويت در گروهي انتخاب ميشدند که توسط قدرت حاکمه بيارزش

9

تشخیص داده شدهاند ( .)Abel, 1951, p. 151بنا به عقیدة وی اتفاقات مربوط به
حاکمیت نازیها فقط از گروهي از حاکمان برميآيد که قدرت را غصب کرده باشند.
بههم بريزند و نظامي متناسب با امیال خود ايجاد کنند (.)Abel, 1951, pp. 151-152

سوسیالیستهای جديد که استخوانبندی اصلي طرفداران هیتلر را شکل ميدادند
مدعي رژيمي ترکیبي بین سرمايهداری و سوسیالیسم بودند ،و ناسیونالیست هم بودند
که انحرافي آشکار از دکترين سوسیالیسم محسوب ميشد .اين نوع سوسیالیسم که
توسط افرادی مانند بلوم موردنقد بود با عنوان ناسیونال سوسیالیسم اگر هم از آغاز
ضدسوسیالیستي نبود ميتوانست به يک جريان ضدسوسیالیستي تبديل شود ( Desan,

 .)2016, pp. 129-130افرادی مانند استرن هل

10

( )1986و سوسي

11

()1995

سوسیالیسم جديد آلمانيها را تداوم حرکتي ميدانند که نه درپي ائتالف طبقات در
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چنین گروهي تالش ميکنند نظام موجود را بهسبب عدم تطابق با شرايط وجودیشان

چارچوب ملي ،بلکه در راستای حرکت از دموکراسي بهسمت ديکتاتوری قابلتفسیر
است ( ،)Desan, 2016, p. 143حتي وبر ( )1962تفکر ناسیونال ـ سوسیالیستي
(.)Desan, 2016, p. 144
15
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فرانسوی را حاصل امتزاج نگرانيهای اجتماعي سوسیالیسم با مليگرايي ميداند
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بن ـ ديويد ( )1972ميگويد تفکر اجتماعي در آلمان نسبتبه بريتانیا يا فرانسه
ابعاد عملي کمتر ی به خود گرفته بود و متفکران اين حوزه بیشتر به مباحثي که دغدغۀ
دانشگاهي بود پرداخته بودند .مثال وبر در بخش مهمي از کارش به ريشههای
سرمايهداری در قرن هفدهم ميپردازد ،درحاليکه همتای فرانسوی وی دورکیم به
تقسیم کار يا خودکشي بهعنوان يک مسئلۀ روز توجه نشان ميدهد ( Ben-David,

 .)1972, pp. 127-128پرداختن صرف به دغدغههای دانشگاهي در کنار قدرت يافتن
جريان توتالیتر باعث شده بود ،در سال  1925کارل هاينريش بکر وزير فرهنگ پروس
ابراز کند دانشگاه آلماني در زمینۀ مالحظات مطلوب و تربیت حرفهای چیزی برای
گفتن ندارد .وی درپي اعادة دانشگاه علوم انساني جديد و يک رويکرد کلگرا

12

تفکر عقالني و عصر دانشهای طبیعي و تکنولوژی ريشه دارد که از دهۀ  1830به بعد
ايدئالیسم را از ريشه خشکانده است (.)Szollosi-Janze, 2001, p. 42

يکي از نمودهای دورة نازيسم تالش برای به خدمت گرفتن علوم برای اهداف
نژادپرستانه بوده است .هرمان لندبرگ ،پیشگام سوئدی طرفداری از اصالح نژادی،
دشمنان داخلي ـ اعضای پست جامعه ـ را بسیار خطرناک ميداند چون ممکن است
مايۀ تباهي يک نژاد شوند و از پزشکها و جامعهشناسان ميخواهد رهبری مبارزه با
اين گروه را بر عهده گیرند ( .)Szollosi-Janze, 2001, p. 198به نظر فون وايز

13

( )1950مطالعات جامعهشناسي نازيسم را «يک سِرّ مابعدالطبیعي ميدانست که نبايد به
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برميآيد .ب ه نظر وی مسائل تخصصي شدن ،خودمحوری و ماتريالیسم در پوزيتیويسم،

آن پرداخته ميشد» .عالوهبراين ،جامعهشناسي تاريخي تا زماني که در سطح آسماني ــ
مانند تاريخ جهاني اروپای فراير 14و قانون زمین کارل اشمیت 15ــ عمل نميکرد ،امکان
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فعالیت نداشت .اين دسته از مطالعات ،از گذشتۀ تاريخي نازی بحثي به عمل نیاوردهاند،

مطالعۀ تطبیقي تحوالت علم اجتماعي در عصر توتالیتاريسم ...ـــــــــــــــ حسین احمدی و همکار

مگر اينکه آن را بسیار خوشبینانه تحلیل کرده يا بهشکل غیرمستقیم به آن اشاره کرده
باشند ( .)Steinmetz, 2017, p. 489تالشهای جامعهشناسان دست راستي مانند فرير
و سمبارت

17

16

در آلمان ،برای کسب حمايت ديکتاتوری نازی ناموفق بود ،زيرا

تشکیالت نازی جامعهشناسي را بهعنوان محصول جمهوری منفور وايمار قلمداد
ميکردند ( .)Stölting 1984, cited in Sackmann, 2016, p. 161نمونۀ آلمان معرفي
برای توسعۀ سیاسي اقتدارگرا و نهايتا توتالیتر از طريق بهکارگیری تبلیغات علمي
محسوب ميشود ( .)Szollosi-Janze, 2001, p. 21نوع جامعهشناسي مطلوب برای اين
فضا ،شیوة کاربردی ،18کمي ،معطوف به زمان حال 19و جامعهشناسي سبک آمريکايي
بود ( .)Steinmetz, 2010; Steinmetz, 2017, p. 488اين فضا نوعي بياعتمادی به
برای حل مسئلۀ مهاجرت دانشگاهیان گروه نجات 20شکل گرفت که پنج حرکت
قابلتوجه اين گروه جايابي بیش از صد دانشمند و محقق در دانشگاههای استانبول و
آنکارا؛ انتقال کتابخانه ،تجهیزات ،محققان و کارکنان فني واربورگ از هامبورگ به لندن؛
تأسیس «دانشگاه در تبعید» بهعنوان دپارتمان مدرسۀ جديد تحقیقات اجتماعي در
نیويورک؛ ايجاد مؤسسات مطالعات پیشرفته در پرينستون و دوبلین؛ و جايابي بیش از
صد محقق و مدرس در فلسطین ،در دانشگاه عبری ژورسالم ،مؤسسۀ تحقیقاتي دانیل
سیف در روبوث

21

و مؤسسۀ فني هرزيال در حیفا بود (.)Bentwich, 2012, p. 42

درمورد مهاجران حوزة علوم اجتماعي ،مدرسۀ جديد تحقیقات اجتماعي در نیويورک
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گذشتۀ فرهنگي کشور را نیز سبب شده بود (.)Halsey, 2004, p. 209

در سال  1934برای پاسخ به چالش آزادی آکادمیک در آلمان نازی شکل گرفت و
تالش کرد اعضای هیئت علمي موفق در حیات دانشگاهي آلمان را جذب کند
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( .)Bentwich, 2012, p. 48کرون و ويديچ ( )1993در ضمیمۀ کتاب خود اسامي تعداد
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قابلتوجهي از دانشمندان حمايتشده توسط مدرسۀ جديد تحقیقات اجتماعي را
برميشمارند که از جامعهشناسان ميتوان به ژرژ گورويچ (روسیه) ،اريک گات کايند
(آلمان) ،اريک فون هورن باستل (آلمان) ،کلود لوی اشتروس (فرانسه) ،کارل ماير
(آلمان) ،ژولیه ماير (آلمان) ،هنری رولین (بلژيک) ،آلبرت سالومون (آلمان) ،گاتفريد
سالومون (آلمان) ،آلفرد شوتز (اتريش) ،هانس اسپیر (آلمان) ،ارنست کارل وينتر
(اتريش) اشاره کرد .همچنین ميتوان ارنست کان (آلماني) ،ماکس نورنبرگ (آلماني)،
ارنست رينر (آلماني) ،سالمون شوارتز (روسي) ،و فريدا ووندرلیچ (آلماني) در حوزة
سیاست اجتماعي ،و پاول ووشر (سوئیسي) در حوزة تاريخ اجتماعي را به لیست فوق
اضافه کرد (.)Krohn & Vidich, 1993, pp. 205-210

بنديکس که برای گرفتن مدرک مهاجرت کردهاند ،قبل از دورة نازی در آلمان وجود
داشتهاند که بخش قابلتوجهي از آنها پس از  1933تبعید شدهاند ( Steinmetz, 2010,

 .)p. 3; Wittebur, 1991 and Kruse, 2001 cited in Steinmetz, 2010اغلب آنها از
آمريکا سر درآوردهاند ،بهجز نوربرت الیاس و کارل مانهايم که به انگلستان رفته و
زيگفريد لندشات به فلسطین ،و الکساندر رستو که به ترکیه رفتهاند ( .)ibidکساني که
مهاجرت کردهاند اغلب در پیدا کردن مخاطب ناموفق بودهاند عدهای رشتۀ خود را
تغییر داده و برخي نیز که در آلمان باقي مانده بودند و پس از تغییر رشته به اياالت
متحده هدايت شدند ( .)ibidعليرغم اينکه برخي گروههای آلماني توانسته بودند
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اشتاين متز ميگويد حداقل چهل جامعهشناس تاريخي ،بهجز افرادی مانند کوزر و

فرهنگ علمي کاملي را به اياالت متحده منتقل کنند ( )Krohn, 2000اين قاعده درمورد
جامعهشناسي آلمانيها صادق نبود و جامعهشناسي آمريکايي تا آغاز دهۀ  1970پذيرای
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گرايشهای جديد نبود ( .)ibidنگرش کمي سیستماتیک در جامعهشناسي آمريکا تا
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پذيرش مطالعات کیفي هانا آرنت در دهۀ  1960تداوم يافته بود ( Krohn, 2000, pp.

 .)xi-xiiافرادی مانند کارل مانهايم و امیل لدرر ،22آلفرد شوتز و هوسرل در مراحل اولیۀ
کارشان چندان مورد توجه نبودند ،لیکن پس از دهۀ  1960و مرگ شوتز نسل جديدتر
جامعهشناساني که به جامعهشناسي کارکردگرا بيعالقه شده بودند و تمايلي نیز به
ساختارهای ذهني مدنظر تحلیلهای نئو ـ مارکسیستي نداشتند به شوتز روی آوردند و
وی به راهنمای مطالعاتشان تبديل شد (.) Krohn, 2000, pp. 95-97

بهسبب نیازهای ضروری رژيم نازی در آلمان ،تحقیقات جامعهشناختي عمدتا به
وضعیت فعلي رژيم در آن دوره توجه داشت ( ،)Klingemann, 1996لیکن در بین
مهاجران مطالعه درمورد آلمان و ريشهيابي مسائل آن بهويژه ريشههای ناسیونال
اقتصادی نازيسم پرداخت ( Neumann, 1942, cited in Ranter-Rosenhagen, 2019,

 ،)p. 131; Fermi, 1968, p. 355فروم به ريشههای روانشناختي توتالیتاريسم توجه
کرد ،تیلیچ به ضعف بنیادهای ديني بهعنوان علت اضطراب منجر به هولوکاست توجه
کرد و آرنت به ريشههای سیاسي و مليگرايانه نازيسم پرداخت .همچنین توماس مان
رماننويس در چهار نمايشنامۀ يوسف و برادرانش تحتتأثیر سايۀ هیتلر بود (Ranter-

 Rosenhagen, 2019, p. 131؛ همچنین هیوز .)1378 ،گرچه بخشي از اين انديشمندان
قبل از مهاجرت نیز دارای سابقۀ علمي قابلتوجهي بودند ،لیکن مهاجرت تغییرات
زيادی در بین آنان بهوجود آورده بود .مثال نوشتههای آرنت بهسبب ورشکستگي
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سوسیالیسم موردتوجه واقع شده بود .در اين مورد نويمان ( )1942به انگیزههای

جمهوری وايمار ،تسلیم هايدگر در مقابل نازيسم ،وحشت ناشي از نسلکشي و تجربۀ
تبعیدش به فرانسه و آمريکا راديکالتر شده بود ( .)Baehr, 2002, p. 805روزنبرگ يکي
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از جامعهشناسان مهاجر به آمريکا بود که در کتاب خود با عنوان ديوانساالری،
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آريستوکراسي و خودکامگي ،تجربۀ پروس 1815-1660به نقد تجربۀ نجیبزادگان
آلماني با استفاده از ترکیب نوشتههای گوستاو اشمولر و اوتو هینتز با وبر پرداخت .اين
کتاب در اياالت متحده مورداستقبال واقع شد ،ولي در آلمان ــ بهدلیل عدم ترجمه و
شايد نقد بنیادی پروس قديم ــ با بيتوجهي همراه شد (.)Ritter, 2010, pp. 71-72

افزايش اقتدارگرايي زمینهای در فضای آلمان بود که هرگونه انديشه متفاوت را
مخصوصا با توجه به ريشههای نژادی يا ديني يا وجهه نظر سیاسي سرکوب ميکرد
( .)Castellin & Rösch, 2021, p. 45رشتههايي که اشتباها بهعنوان رشته مطلقا
ناسازگار با ناسیونال سوسیالیسم رتبهبندی شده بودند بهعنوان حوزههای بيفايده تلقي
شدند .تا دهۀ  1980تاريخچۀ رشتههايي مانند روانشناسي و جامعهشناسي موردتوجه
توسط رژيم اعطا ميشد .در اين سالها حرفهای شدن باعث بازگشت به رشتههای
مذکور شد .جامعهشناسي موقعیت خود را از طريق حرفهای شدن و تمايز در حوزههای
تجربي تثبیت کرد .جامعهشناسان مطالعاتشان را در زمینۀ «تحقیقات فضای اجتماعي»
( ،)Klingemann, 1996, cited in Szollosi-Janze, 2001مطالعات خارجي و مرزی،
کشاورزی و مهاجرت ،فضای اشتغال و گروههای حاشیهنشین ،که دانشي تخصصي و
کاربردی ،و از نظر سیاسي مفید محسوب ميشد ،شکل دادند ( Szollosi-Janze, 2001,
.)pp. 13-14; Steinmetz, 2017, p. 487

توتالیتاريسم آلماني نهتنها عامل مهمي در هجرت انديشه از آلمان به ساير کشورها
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قرار نگرفت و اين حوزهها فعالیت خود را صرفا معطوف به فرصتهايي ميکردند که

بود ،بلکه عاملي برای خروج از جامعهشناسي و ورود به جامعهشناسي نیز بوده است .از
نمونههای بارز ورود به علم اجتماعي مي توان به مايکل پوالني اشاره کرد .پوالني که
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کرسي شیمي ـ فیزيک در منچستر را داشت در  1948عهدهدار کرسي مطالعات
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اجتماعي شد ،زيرا وی فکر ميکرد جهان در دورة مذکور نیاز بیشتری به متفکران
اجتماعي نسبتبه شیمیدانها دارد ( .)Bentwich, 2012, p. 88دغدغۀ اصلي وی ،که
شاهد رونق فاشیسم آلمان و ايتالیا و سوسیالیسم شوروی بود ،پاسخ به اين سؤال بود
که چگونه خود ـ دفاعي جامعه 23ميتواند بدون بهمخاطره انداختن آزادی انسانها
پیگیری شود ( .)Wagner, 2014, p. 132نويمان نیز متفکر ديگری بود که در آلمان در
حوزة وکالت کارگران فعالیت ميکرد ،لیکن پس از خروج از آلمان به لندن رفت و
اقتصاد خواند و سپس به اياالت متحده مهاجرت کرد و وارد مؤسسۀ تحقیقات اجتماعي
نیويورک شد (.)Fermi, 1968, pp. 355-356

برخي مردم روسیه سفید که به ترور سرخ دامن زدند افکار ضديهودی داشتند و
افکارشان را قبل از انقالب روسیه در جاهايي مانند آلمان بروز داده بودند .ازجمله
چهرههای مشهور اين دسته افراد آلفرد روزنبرگ بود که در مسکو درس خوانده بود و
به رهبر فکری و نظريهپرداز نژادپرست ناسیونال سوسیالیسم تبديل شده بود ( Fermi,

 .)1968, p. 44از جنبۀ سیاسي نیز عدهای از نويسندگان ،نظام تکحزبي کمونیستي
شوروی را همتای سیاسي حزب فاشیست ايتالیا و حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان
ميدانند ( .)Timasheff, 1948, p. 397اصل فرهنگ مديريتشده يکي از مداخالت
اجتماعي رهبران کمونیسم روسي بود که بهوفور توسط ناسیونال سوسیالیستها و
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تجربۀ کمونیسم شوروی؛ جامعهشناسی علیه جامعهشناسی

فاشیستها نیز مورد استفاده قرار گرفته بود (.)Timasheff, 1948, p. 398

طي تجربۀ کمونیستي ،حاکمیت از تحقیقات علوم فني و علومي مانند رياضیات،
دسته تحقیقات عمدتا توسط افرادی انجام ميشدند که درمورد حاکمیت حرفي
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فیزيک و شیمي که بنیانهای بالواسطه اين علوم را شکل ميدادند حمايت ميکرد .اين
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نميزدند .شواهد نشان ميدهد از نظر کمونیستهای حاکم حقیقت سرخ( 24حقیقت
کمونیستي) صرفا در گفتههای مارکس ،انگلس ،لنین و استالین بود و به ساير انديشهها
فرصت بروز داده نميشد .درنتیجه تجربۀ کمونیسم در فلسفه ،حقوق ،جامعهشناسي،
اقتصاد و تاريخ ــ بهسبب عدم وجود فضای چالشبرانگیز ــ عقیم بوده است
( .)Timasheff, 1948, pp. 245-246; Sokolov, 2009در مدارس شوروی ،برخالف
ساير درسها که دانشآموزان همچنان بايد در مدرسه ياد ميگرفتند احساس نیازی به
يادگیری جامعهشناسي نبود ( )Timasheff, 1948, p. 352چون يادگیری ايدههای
رهبران سیاسي کافي بود.
بخش ديگری از مطالعات نیز ارتباط گسستناپذير زمینههای سیاسي ،فرهنگي و
قرن نوزدهم پیشزمینههای شکلگیری جامعهشناسي روسي شکل گرفته که مهمترين
آنها تخاصم بین نهادهای کهن و نهادهای مترقي فرهنگي موجود در جامعۀ روسیه
بوده است ( .)Sorokin, 2015, p. 342ارتباط بین جامعهشناسي و شوروی کمونیستي
نیز حکايت خاص خود را دارد که محققان متعددی (مانند فیشر ،گلوکنر ،هولندر،
پارسونز ،سیمیرنکو و  )...تالش کردهاند به مسائل تاريخي توسعۀ جامعهشناسي روسي،
منظر ايدئولوژيک آن ،سازمان تحقیقات جامعهشناختي ،و روابط حساس بین
جزمانديشي مارکسیست ـ لنینیستي و ايدئولوژی حزبي ازيکسو و علم نوظهور
ازطرفديگر بپردازند (.)Beliaev & Butorin, 1982, p. 419
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اجتماعي روسیه با رشد جامعهشناسي روسي را نشان ميدهند .مخصوصا در نیمۀ اول

مطالعات نشان دادهاند جامعهشناسي شوروی گرچه از برخي روشهای
جامعهشناختي غربي استفاده کرده است ،لیکن فعالیتي با ماهیت متفاوت محسوب
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ميشد .جامعهشناسي شوروی بهعنوان شاخهای از تکنولوژی اجتماعي ،علمي مديريتي

مطالعۀ تطبیقي تحوالت علم اجتماعي در عصر توتالیتاريسم ...ـــــــــــــــ حسین احمدی و همکار

با هدف ترويج اهداف و افزايش کارآيي ايدئولوژيک و اجرايي دولت شوروی بود.
درعینحال ساير حوزههای علم اجتماعي در شوروی بهويژه قومنگاری ،تحت شرايط
کنترل ايدئولوژيک بهعنوان علمي مبهم که توجهي به عملکرد مسئوالن نداشته و خود
را از نقد آن بينیاز ميديد توسعه يافته بود ( Simirenko, 1967, p. 60; Greenfeld,
.)1988, p. 99; Radaev, 2014, p. 426; Ramanayake, 1988, p. 7

باوجوداين ،عدهای معتقدند نقش جامعهشناسي روسي کمتر موردتوجه قرار گرفته
است ( .)Ramanayake, 1988; Sorokin, 2015ازيکجهت تمايلي وجود دارد که
جامعهشناسي روسیه را پديدهای کمسابقه و بدوی تصور ميکند که به مباحث کنوني
کمکي نميکند .در اين برداشت از جامعهشناسي روسیه به سنتهای ماقبل شوروی و
جامعه شناسي را در تاريخ روسیه در قرن نوزدهم و بیستم نشان ميدهد که پیتريم
سوروکین و اسالف وی (مانند الوروف و میخايلوفسکي) در اين برداشت موردتوجه
قرار ميگیرند ( .)Sorokin, 2015, p. 342به نظر راماناياک ( )1988تاريخ جامعهشناسي
روسي به قرن هجدهم برميگردد ،لیکن اينگونه فعالیتها نه تحت عنوان
جامعهشناسي ،بلکه ذيل فلسفۀ تاريخ ،بنیاد اجتماعي اقتصاد ،مقدمۀ نظريۀ عمومي
حقوق ،روانشناسي اجتماعي و غیره آمده است (.)Ramanayake, 1988, p. 1

جامعه شناسي روسي به معنای آکادمیک آن در اواخر قرن نوزدهم متولد شد .اولین
طرفداران آن (نیکوالی میخايلوفسکي ،25پتر الوروف ،26ماکسیم کوالوفسکي
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دورة شوروی توجه چنداني نميشود .ازطرفديگر ادبیات موجود رشد توجه به

نیکوالی کاريف )28مباحث زيادی را از پوزيتیويسم کنت برگرفتند .اين جامعهشناسان
اولیه مانند پوزيتیويستهای فرانسوی بهدنبال قوانین جهاني ترقي اجتماعي بودند.
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نهادينه شدن جامعهشناسي کمي بعد در اوايل قرن بیستم آغاز شد ( Radaev, 2014, p.
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 .)426به اين جامعهشناسان ميتوان دی روبرتي ،توگان -بارانوسکي ،لنین ،لیلین فلد و
پترازفسکي را نیز اضافه کرد که بهجز لنین بقیۀ آنها استاد دانشگاه و دارای عاليق
اجتماعي و سیاسي لیبرال بودند ،ولي لنین يک حامي باهوش نظريۀ سازمان و يک
انقالبي بود ( .)Ramanayake, 1988, p. 3در کنار جامعهشناسي لیبرال ،شکلهای ديگر
رويکرد جامعهشناسانه نیز در روسیه وجود داشتند که جامعهشناسي مارکسي نیز يکي از
آنها بود که در روسیه اثر قابلتوجهي از خود بهجا گذاشته بود .اين نوع جامعهشناسي
که از اواخر قرن  19آغاز شده بود خود را در کارهای اولیۀ پلخانف ،29لنین ،توگان-
بارانوسکي ،استراو

30

و سولنتزو

31

نشان داد ( .)Ramanayake, 1988, p. 5ظهور

جامعهشناسي علمي با تأس یس دپارتمان علوم اجتماعي در مسکو که دارای کرسي
قرن بیستم در روسیه وجود داشت در سال  1924سرکوب شد ( Simirenko, 1967, p.

 .)60; Ramanayake, 1988, p. 7البته گفتني است که مقامات شوروی بالفاصله پس از
انقالب نگرش مطلوبي را از خود نسبتبه جامعهشناسي موجود نشان دادند .بهنحویکه
آکادمي کمونیست که برای تربیت انقالبیون حرفهای ،تحصیلکرده ،فداکار و منظم
تأس یس شده بود ،برای تبديل شدن به مرکز اصلي مطالعات و تحقیقات مارکسیستي ،در
درجۀ اول به علوم اجتماعي توجه کرد .ولي در طول دهۀ  1920بود که علوم اجتماعي
بازتعريف شد و براساس نظر بوخارين بهدلیل يکسان بودن جامعهشناسي مارکسیستي با
ماتريالیسم تاريخي نیازی به جامعهشناسي بهعنوان رشتهای مستقل نبود ( Aronova,
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جامعهشناسي بود رقم خورد .اين دپارتمان در  1924بسته شد و رشتهای که در اوايل

 .)2011, p. 180; Aronova, 2012, p. 248البته به نظر سوروکین ( )1967دلیل اين
تغییر اين بود که حاکمیت شوروی به اين نتیجه رسید که يکسان انگاشتن جامعهشناسي
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و سوسیالیسم مارکسي اشتباه بوده است ( .)Ramanayake, 1988, p. 7اين دوره مرحلۀ

مطالعۀ تطبیقي تحوالت علم اجتماعي در عصر توتالیتاريسم ...ـــــــــــــــ حسین احمدی و همکار
آغازين سانسور ايدئولوژيک علوم اجتماعي در شوروی بود ()Abramov, 2015, p. 83
و فعالیت جامعهشناختي به کنشي انقالبي تبديل شد (.)Sorokin, 2015, p. 347

گسست توسعۀ جامعهشناسي بهعنوان رشتهای جوان با سرعت اتفاق افتاد .در 1922
رژيم سیاسي بلشويک رهبران جامعهشناسي شامل پیتريم سوروکین ،پتر استراو و سمن
فرانک را دستگیر و تبعید کردند و سايرين نیز «فالسفۀ بورژوا» قلمداد شدند .سرنوشت
غمانگیزتری در انتظار افراد باقیمانده در وطن بود .بهعنوان نمونه الکساندر چايانوف که
چهرهای پیشرو در مطالعات دهقاني بود و نیکوالی کندارتیو که بهدلیل نظريه
چرخههای اقتصادی (امواج کندراتیو) شهرت جهاني يافت ازجمله افرادی بودند که در
 1937بهعنوان «دشمنان طبقۀ کارگر» متهم شدند ( Radaev, 2014, p. 427; Sorokin,

فقدان آزادی فکری بودند .به نظر اوسیپوف 32و يوچوک« 33کیش شخصیتي جوزف
استالین سرعت ترقي تحقیقات عیني اجتماعي را در حد قابلتوجهي کاهش داد»
( .)Ramanayake, 1988, p. 8محققان زيادی به کشورهای غربي مهاجرت کردند و
پیتريم سوروکین که از جملۀ آنان بود دپارتمان جامعهشناسي دانشگاه هاروارد را
تأسیس کرد و سرپرستي آن را برعهده گرفت (.)Ramanayake, 1988, p. 7

توسعۀ جامعهشناسي در اتحاد جماهیر شوروی را بايد حاصل فعلوانفعال بین
نهادهای مختلف حزبي و دولتي مانند کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ،آکادمي علوم،
انجمن جامعهشناسي شوروی ،وزارت آموزش و دانشگاههای اصلي اين کشور دانست
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 .)2015, p. 347پس از  1920نزديک به سه دهه ،مطالعات دانشگاهي شوروی دچار

( .)Beliaev & Butorin, 1982, p. 418; Sokolov, 2014در اين کشور ،تا میانۀ دهۀ
 1950هیچ رشته يا فعالیتي حاوی نام جامعهشناسي نبود (،)Greenfeld, 1988, p. 100
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حتي اصطالح جامعهشناسي ــ که بهشدت با علم اجتماعي بورژوايي مرتبط بود ــ
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موقوف شده بود و با عنوان علم اجتماعي متخاصم 34داغ خورده بود ( ;Novikov, 1982

 .)Shalin, 1978, Radaev, 2014, p. 426; Abramov, 2015, p. 83در دورة زماني دهۀ
 1950تا  1980جامعه شناسي در اتحاد جماهیر شوروی با کنترل ايدئولوژيک شديد
همراه شده بود ( .)Abramov, 2015; Ramanayake, 1988; Sorokin, 2015عليرغم
برخي فعالیتهای جامعهشناسان جوان روسي در اين دوره ،فعالیت جامعهشناختي اکثرا
مبنای فلسفي و تاريخي يافته و به جامعهشناسي مارکسیستي تبديل شده بود
( .)Simirenko, 1967, p. 60فعالیتهای جامعهشناختي مطلوب براساس برنامهها و
جهتگیریهای حاکمیت شوروی تحت عنوان «جامعهشناسيگرايي مبتذل»

35

رواج

يافته بود و جامعهشناسان برای متقاعد ساختن حاکمان درمورد مفید بودن جامعهشناسي
اين مسائل بپردازند .آنان برای رسیدن به اين هدف به روشها و تکنیکهای تحقیق
جامعهشناسي غربي و کاربرد روشهای رياضي ،آماری و سیبرنتیک توجه نشان داده
بودند (.)Ramanayake, 1988, pp. 8-9; Beliaev & Butorin, 1982; Sokolov, 2014

بخش قابلتوجهي از جامعهشناسان صادقانه برای ايجاد تغییرات مثبت در زندگي مردم
به حزب کمونیست کمک کرده بودند ( .)Sorokin, 2015, p. 348لیکن بنا به نظر
عدهای ،جامعهشناسي شوروی برای کمک به مردم يا اقتصاد طراحي نشده بود .هدف از
طراحي آن برای تأمین منافع کنشگران اصلي معدودی در صحنۀ سیاسي ،اجتماعي و
ايدئولوژيک اين کشور بود ( .)Beliaev & Butorin, 1982, p. 419تا  1966اغلب
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تالش کرده بودند به مطالعۀ مسائل اجتماعي و ارائۀ راهکارهای عملي و کاربردی برای

جامعهشناسان در اتحاد جماهیر شوروی در دانشکدههای فلسفه تدريس و تحقیق کرده
بودند ( .)Fischer, 1966, p. 127وضعیت جامعهشناسي و ساير علوم اجتماعي عمال
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پس از مرگ استالین تغییر يافت و با احساس نیازی که برای بحث در باب روبنا به
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شکل عیني مطرح شده بود جامعهشناسي مجددا رونق يافت ( ;Greenfeld, 1988: 100

 .)Beliaev & Butorin, 1982, p. 421تمايزی بین جامعهشناسي بورژوايي و
جامعهشناسي مارکسیست ـ لنینیست يا جامعهشناسي شوروی وجود داشت.
جامعهشناسي شوروی زماني بهوجود آمده بود که در سال  1956اتحاد جماهیر شوروی
برای اولین بار نمايندهای را به کنگرة جهاني جامعهشناسي فرستاده بود ( Greenfeld,

 .)1988, p. 100در سال  1958حکم هیئترئیسۀ آکادمي علوم اتحاد جماهیر شوروی
مبني بر تشکیل انجمن جامعهشناختي شوروی صادر شد که بهدنبال آن اعضا و
شاخههای مختلف رشته شکل گرفتند ( .)Hegelson, 1983; Momdjan, 1983اولین
مراکز جامعهشناسي شوروی فورا پس از تشکیل انجمن شکل گرفتهاند که مهمترين
تحقیقات اجتماعي عیني و سرانجام درنهايت در اوايل دهۀ  1970مؤسسۀ تحقیقات
جامعهشناختي نامیده شده است ( Greenfeld, 1988, p. 100-101; Radaev, 2014, p.

 .)427; Beliaev & Butorin, 1982, p. 425; Aronova, 2012در اين دوره
جامعه شناسي توسط نهادهای شوروی و صاحبان قدرت تغذيه شده بود .اين حرکت
بیشتر شبیه يک بازی قدرت بود .عليرغم اينکه مقامات ماهیت و تبعات احتمالي
جامعهشناسي را بر موقعیت اجتماعي و سیاسي خود نميدانستند ،ولي ايدههايي درمورد
اينکه خواهان چه نوعي از جامعهشناسي برای جامعهشان هستند داشتند ( & Beliaev

 .)Butorin, 1982, p. 420جامعهشناسي شوروی عليرغم داشتن مبنای مارکسیست ـ
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آنها بخش مطالعۀ اشکال جديد کار و زندگي روزمره بوده که درنهايت بهنام مؤسسۀ

لنینیستي همچنان در مقابل مقامات و حزب آسیبپذير بوده و آنها برخي فعالیتها را
که انحراف از اهداف آن ميدانستند تحمل نميکردند .اولین تصفیه در اين نوع
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جامعهشناسي زماني صورت گرفت که در سال  1969يوريج لوادا 36يکي از اعضای
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مؤسسه در يک تدريس دو دورهای خود ظن و خشم مقامات را بهسبب تمايل آشکار به
«جامعهشناسي بورژوايي» برانگیخت و اجتماع جامعهشناختي 37موردمالمت عامه قرار
گرفت ( .)Greenfeld, 1988, p. 101درمورد اينگونه نقادیها که مخالفت با سیاست
رسمي تلقي ميشد محقق بايد نظر خود را تصحیح ميکرد .بحث مطرحشده به
حوزههای سیاسي و مديريتي کشیده ميشد و افراد به داشتن ديدگاه بورژوايي متهم
ميشدند ( .)Sorokin, 2015, p. 348; Beliaev & Butorin, 1982, p. 431در اوايل
دهۀ  1970مطالعهای در زمینۀ روندهای علمي و ايدئولوژيک صورت گرفت که از
تداوم انتشار يافتههای آن جلوگیری شد ،مطالعۀ برخي موضوعات متوقف شدند و
برخي مسئوالن مؤسسات جامعهشناسي تغییر يافتند .پس از تصفیۀ سال  1974دورة
رسمي قرار گرفت و رهبری حزب از نهادهای جامعهشناختي خواست خود را
ساماندهي کنند ( .)Chernenko, 1983از جامعهشناسي انتظار ميرفت به موضوعاتي
مانند مطالعۀ افکار عمومي بپردازد که در واژگان شوروی به معني مطالعۀ نگرش مردم
به جمعیت ،تبلیغات ،و نقد جامعهشناسي بورژوايي بود (.)Greenfeld, 1988, p. 101

همچنین در دورة جنگ سرد از جامعهشناسي بهعنوان يک ابزار برای مبارزة
ايدئولوژيک بهره گرفته شده بود .اعزام جامعه شناسان به کنفرانس انجمن بینالمللي
جامعهشناسي در  1956با اين منظور صورت گرفته بود ( ;Radaev, 2014, p. 427

 .)Beliaev & Butorin, 1982جامعهشناسان شوروی بهسبب فضای سیاسي موجود
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دهسالهای از آرامش برقرار بود که در سال  1983مجددا جامعهشناسي شوروی موردنقد

فرصتهای بسیار محدودی برای توسعۀ تحقیقات اجتماعي تجربي عیني پیشرو
داشتند ( .)Sorokin, 2015, p. 351چهرههای مشهور جامعه شناسي در اين دوره افرادی
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.1.7
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مانند استالین ،تروتسکي ،و بوخارين بودهاند ،که نوشتههای آنان از ديدگاه جامعهشناسي
مارکسیستي دارای اهمیت تئوريک بود (.)Ramanayake, 1988, p. 8

درعینحال جامعهشناسي مهاجر روسي نیز نتوانست به بخش مؤثری از جريان
بینالمللي جامعهشناسي تبديل شود که تالش کرده بود مطابق استانداردهای علوم
طبیعي حدود را کنار بگذارد و نوعي از جامعهشناسي را که مورد آرزوی محققان بود،
پديد آورد .مثال پیتريم سوروکین در میانۀ قرن بیستم به موضوع عشق ،رفتار جنسي و
روابط خانوادگي برگشته بود که در بین جامعهشناسان اياالت متحده در دورة جنگ جهاني
دوم موردتوجه بود .عالوهبراين جامعهشناسان روسي به تکنیکهای روششناختي
موردانتظار در جامعهشناسي متعارف تسلط و باور چنداني نداشتهاند که بهعنوان نمونه نقد
دهۀ  1950آمريکايي در اين زمینه قابلذکر است (.)Sorokin, 2015, p. 352

جامعهشناسان شوروی ترکیب خاصي داشتهاند ،از  231عضو انجمن جامعهشناسي
شوروی در آغاز دهۀ  39 ،1970درصد در تدريس دانشگاهي و بخشهای تحقیقاتي،
 17درصد در آزمايشگاههای شرکتهای صنعتي 16 ،درصد در مؤسسۀ آکادمي علوم
اتحاد جماهیر شوروی 13 ،درصد در مؤسسات وابسته به وزارتخانههای دولتي6 ،
درصد در مؤسسات وابسته به کمیتههای حزب کمونیست شوروی ،و  7درصد در ساير
سازمانها (رسانههای جمعي ،شرکتهای تجاری و غیره) مشغول به کار بودهاند
( .)Radaev, 2014, p. 428علي رغم رشد تعداد محققان در اين دوره ،عمدتا
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سوروکین به گرايشهای در حال رشد به کمينگری 38و عددگرايي 39در جامعهشناسي

فعالیتهای جامعهشناختي توسط افرادی که تحت قیمومیت سیاسي مسئوالن حزبي
بودهاند صورت گرفته است (.)Radaev, 2014, p. 428
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.1.7
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ورود جامعهشناسي جديد به دانشگاهها تحت برنامۀ پرسترويکای میخائیل
گورباچف صورت گرفته که در سال  1987مشروعیت حزبي آن مورد تأيید قرار گرفته
و طي دهۀ  1990بذرهای آن کاشته شد ( .)Radaev, 2014; Abramov, 2015لیکن
تبعات نظارتهای ايدئولوژيک بر رشد و نمو جامعهشناسي در اين کشور ادامه يافته و
عليرغم کاهش شکافهای نهادی ،دههها پس از پايان کمونیسم شوروی مبارزات
ايدئولوژيک در اين حوزه همچنان به چشم ميخورد .محرک اين مبارزات
جامعهشناسي میهندوستانۀ روسي و جامعهشناسي ارتدوکس روسي گروههای
محافظهکار است که جامعهشناسي متعارف را به «غربزده شدن» بیشتر متهم ميکنند.
اين گروهها تمايزگرايي بیشتر را ترويج ميکنند و خواهان اتکا بر جامعهشناسي
در خارج از جريان اصلي جامعهشناسي قرار ميگیرد ( ;Radaev, 2014, p. 437

 .)Sokolov, 2009همچنین اين جريانها به دو گروه «چکیست» 40و «اصالحطلب» نیز
تقسیم شدهاند .جهتگیری چکیستها همکاری با مقامات است و معتقدند نقش
عمومي جامعهشناسي تعیین عیارهای سیاستهای دولتي و برساخت ايدة ملي برای
بسیج کردن جامعه در راستای سیاستهای دولتي است .اصالحطلبان در مقابل ميگويند
آگاهي جامعهشناختي حرفهای 41ذاتا منتقد است و اين انتقاد بايد دموکراتیک باشد
( .)Sorokin, 2015, p. 350شايد يک دلیل ديگر نیز برای تداوم جهتگیری کلي
جامعهشناسي در روسیۀ پساشوروی حفظ جايگاه سلسلهمراتبي رهبران جامعهشناسي در
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کالسیک روسي و ناديده گرفتن اين نکته هستند که جامعهشناسي مذکور بهشکل عمده

اين کشور پس از فروپاشي رژيم باشد ( .)Sorokin, 2015, p. 348البته نکته قابلتوجه
اين است که دورة بازسازی کمونیستي جامعهشناسي در روسیه نهتنها دورة انزوای

30

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.1.7

روسیه از ساير کشورها محسوب ميشود ،بلکه عدهای اين دوره را دورة گسست از
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گذشتۀ تاريخي خود اين کشور نیز تلقي ميکنند ( ;Ramanayake, 1988, p. 8

 .)Sorokin, 2015, p. 342يکي از وجوه تمايز جامعهشناسي روسي وجود افرادی مانند
الوروف ،سوروکین ،لوادا و جامعهشناسان ديگری است که محرک تغییرات اجتماعي
راديکال از طريق مشارکت عملي در جنبشهای اجتماعي قدرتمندی بودهاند که با
رژيمهای اقتدارگرا مبارزه ميکردهاند و اين مشارکت برای خود آنان تبعات غمانگیزی
بهدنبال داشته است (.)Sorokin, 2015, p. 348

تجربۀ چین؛ مبارزۀ انقالبی با تجدیدنظرطلبی
تجربۀ حاکمیت توتالیتر در چین از بعضي جهات شبیه تجربۀ شوروی و از بعضي
مشترک هردو تجربه در مقابل غرب و بورژوازی ،آبشخور مارکسیستي هردو انقالب،
عدم گذار جامعه از مرحلۀ کشاورزی برخي مشخصات مشابه دو انقالب محسوب
ميشود .در نقطۀ مقابل تحلیل طبقاتي مائو (که مبلغ اتحاد کارگر و دهقان بود) ،زمینۀ
ديني چینيها ،تجربۀ قبلي حزب کمونیست چین در ادارة بخشي از جامعه قبل از
رسیدن به قدرت ،وارداتي بودن بخش مهمي از علم اجتماعي و باورهای شخصي مائو
(و انسانگرايي او) بخشي از تفاوتهايي بودند که زمینه را برای تجربهای متفاوت در
برخورد با علم اجتماعي در چین فراهم ساخته بودند (اسکاچپول و تريمبرگر1385 ،؛
سلدن1385 ،؛ احمدی و کسرايي.)1399 ،
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جهات متفاوت است که فرصت شرح آن در اين مقال وجود ندارد .موضعگیری

از نظر تاريخي علوم اجتماعي غربي بهشکل تعجببرانگیزی خیلي زود به چین
رسیدند .ترجمۀ کتب غربي در جامعهشناسي ،اقتصاد و علم سیاست در اوايل قرن
( .)Harding, 1980حتي قبل از جنگ جهاني اول هزاران دانشجوی چیني برای
31
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بیستم شروع شد و موج دوم آن در دهۀ  1920با ترجمۀ کتب مارکسیستي شکل گرفت
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يادگیری علوم اجتماعي بهسوی ژاپن ،اروپای غربي و اياالت متحده گسیل شدند
( .)Yahuda, 1987, p. xخصوصیات جامعهشناسي اروپامحور از زمان معرفي آن توسط
دانشگاهیان مسیونری در منطقۀ فرهنگي چین

42

بهشدت موردبحث قرار گرفتند

( .)Wong, 2013; Barbalet, 2013, pp. 426-428, 437قبل از سال  1949م حوزههای
اصلي علوم اجتماعي در چین؛ اقتصاد ،جامعهشناسي ،انسانشناسي و علم سیاست بودند
که بهسرعت رشد کردند .اين رشد در جامعهشناسي سريعتر بود ( Harding, 1980, pp.

 .)475-476علوم اجتماعي در اوايل دهۀ  1950تحتالشعاع اصالحات برنامۀ درسي
قرار گرفتند و توسط حکومت جديد کمونیستي تخريب شدند .جامعهشناسي بهدلیل
ناکامياش در فهم بحران جامعۀ کهن ،و علم سیاست بهدلیل تالش برای ترويج نظريۀ
( ;Harding, 1980, p. 476 in Orleans, 1980; Sleeboom-Faulkner, 2006, p. 36

« .)Yahuda, 1987, p. xiمشکل روشنفکران» 43يکي از مهمترين مسائلي بوده است که
کمونیستهای چیني از زمان ورودشان به قدرت با آن مواجه شدند .اين مواجهه دو
جنبه را شامل ميشد :نیاز فوری به خدمات روشنفکران ازيکطرف و بياعتمادی به
وفاداری نهايي روشنفکران ازطرفديگر ( .)His-en Chen, 1959, p. 83بنابراين در
درجۀ اول رهبران چیني به اين نتیجه رسیدند که مشکل وفاداری را از طريق اصالح
فکری روشنفکران و پایبند کردن آنان به توده و حزب کمونیست حل کنند .عمیقترين
برنامههای اصالح فکری روشنفکران در دانشگاههای انقالبي رخ داد که مربوط به دورة
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سیاسي بورژوايي موردنقد قرار گرفتند .هر دو رشته در سال  1952منحل شدند

زماني  1948تا  1952بود که هستۀ محوری جنبش اصالح فکری برای کل جمعیت را
شکل داد (.)Lifton, 1956, p. 75
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.1.7
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به نظر هسي ان چن

44

( )1959کمونیستهای چیني در عین بياعتمادی به

روشنفکران ،بهعنوان محصوالت جامعۀ بورژوازی ،به خدمات آنان نیاز داشتند .از سال
 1949رژيم مقیاس های مختلفي را برای تبديل روشنفکران به افرادی مفید و قابلقبول
برای جامعۀ کمونیستي بهکار گرفت .در وهلۀ اول شیوههای ماليمتر تلقین فکری
مورداستفاده قرار گرفتند ،بعدا از روشنفکران خواسته شد در «جنبشهای انقالبي» و
«مبارزة طبقاتي» در شهر و روستا مشارکت جويند .در  ،1951فشار عمیقتر شد و
روشنفکران برای نقد و خود ـ انتقادی و اعتراف عمومي به اشتباهات گذشتهشان
تحتفشار قرار گرفتند .سپس کمونیستها برای مقابله با افکار انحرافي ناسازگار با
ايدئولوژی مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست کمپینهايي را در برابر بورژواها و ساير
در  1956شکل گرفت که میزاني آزادی به روشنفکران داده شد و زماني که آنها از
مزيت آزادی اعطا شده استفاده و نقدهای خود را به برنامه کمونیستي بیان کردند
برچسب «راستگرا» خوردند و موردحمله قرار گرفتند .از  1957تنگناهای بیشتری از
کنترلهای ايدئولوژيک در چین شکل گرفت (.)Hsi-En-Chen, 1959

در سال  1961مطالعهای آمريکايي درمورد علوم چیني صورت گرفته که محقق
تصمیم ميگیرد علوم اجتماعي اين کشور را بهدلیل عدم شايستگي دانشگاهي کنار
بگذارد .مطالعۀ مذکور اين علوم را چنین توصیف ميکند :تحقیقات علوم اجتماعي در
چین به معنای دانشگاهي آن فاقد اهمیت است و به حمايت از فعالیتهای تبلیغاتي
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افکار «غیر پرولتاريايي» شکل دادند .در ادامه روند جديدی از رفتار در برابر روشنفکری

رژيم ،يا کار در حوزههای کاربردی محدودی مانند توسعۀ روشهای آموزشي محدود
شده است .بهشکل واضحي انتظار نمي رود دانشمندان اجتماعي در چین کمک چنداني
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به نظريه و کاربرد آن در رشتۀ تخصصيشان داشته باشند (.)Gould, 1961
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اين روند تا سال  1957-1956موردنقد صدها نفر از طرفداران اين رشتهها قرار
گرفت .برخي جامعهشناسان مشهور چیني ازجمله في شیائوتونگ تالش کردند
جامعهشناسي را بهعنوان يک رشتۀ آکادمیک احیا کنند و پیشنهاد دادند آکادمي چیني
علوم کمیتهای را برای تحقیقات دربارة مسائل اجتماعي داخلي تأسیس کند ( Arkush,

 .)1981کیان دانشنگ ،عالم سیاسي مشهور چیني ،از ايجاد مؤسسهای حقوق به شیوة
مدرسۀ اقتصاد لندن برای تدريس علوم سیاسي ،جامعهشناسي ،اقتصاد ،و علوم قضايي
طرفداری کرد .ديگران نیز برای بازيابي علوم اجتماعي غربي و نقد تسلط نظريۀ
مارکسیستي بر علوم اجتماعي در چین تالش کردند .لیکن پس از  1957اين پیشنهادات
رد شد و طرفداران آنها بهعنوان «بورژواهای راستگرا» متهم شدند ( Freedman,

سوءظن قرار گرفتند که اين مظنون بودن تا بیست سال بعد (تا پايان انقالب فرهنگي) تداوم
يافت ( .)Harding, 1980ژو انالي در سال  ،1964تأسیس نهادهايي را پیش ميبرد که به
مطالعۀ روابط بینالملل بپردازند ،لیکن بهدلیل وقوع زودهنگام انقالب فرهنگي در اين حوزه
نیز فعالیت محدودی صورت گرفت (.)Halpern, 1988, pp. 217-218

در سال  1957روندی آغاز شد که طي آن نظريۀ علم اجتماعي بهطور عمده با
خطمشيهای سیاسي جايگزين شد که اين روند طي انقالب فرهنگي (1966ـ)1976
تشديد شد ( .)Sleeboom-Faulkner, 2006, p. 35انقالب فرهنگي چین تحقیق و
آموزش در حوزههای علم و مهندسي را ويران کرد ( .)Freeman, 2015, p. 155ازجمله

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-09

 .)1962, p. 172; Yahuda, 1987, p. xiiبرخي از آنها مانند في شیائوتونگ شديدا مورد

اينکه ،در سال  1967علم اجتماعي در چین هم در دانشگاهها و هم در مؤسسات
تحقیقاتي در سراشیبي سقوط قرار گرفت و بخشي از محققان برای بازآموزی 45به
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مدارس هفتم مي کارکنان 46فرستاده شدند؛ بخش ديگری توقیف يا محکوم شدند.
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ساختمانهای دانشگاهها عمال به پادگانهايي تبديل شده بودند که دانشگاهیان در آن
برخي وظايف عمومي را انجام ميدادند و تحت اصالحات ايدئولوژيک قرار داشتند.
مقاالت ارسالشده به فصلنامههای خارجي بازپس گرفته شدند .منابع تحقیقاتي ازبین
رفتند ،پراکنده شدند يا کنار گذاشته شدند ،و اندوختههای خصوصي محققان مصادره
شد (.)Harding, 1980, p. 477; Sleeboom-Faulkner, 2006, pp.38-39

هنگام بازگشايي دانشگاههای چیني در اوايل دهۀ  ،1970برخي تحقیقات علوم
اجتماعي بازيابي شدند .لیکن بخش گستردهای از اين تحقیقات توسط رهبران سیاسي
برای موفقیت مائو بهخدمت گرفته شدند ) .(Yahuda, 1987, p. xiiاقتصاد سیاسي
اثبات ميکرد سیاستهای مدنظر دنگ شیائوپنگ به طبقۀ بورژوازی جديدی تحت
تکنولوژی غربي اختصاص ميدادند و مبارزه بین «انقالبیون» و «تجديدنظرطلبها» را
آخرين مرحلۀ مبارزة  2000ساله بین تمايل «ترقيخواهانۀ» قانونگرايان و
«تحجرگرايانۀ» خط کنفوسیوسگرا ميدانستند ( .)Harding, 1980, p. 477گرچه در
سال  1973برخي محققان توسط جنبش انقالب فرهنگي از مدارس هفتم مي کارکنان
فراخوانده شدند ،لیکن فعالیت های تحقیقاتي تا مرگ ژو انالي و مائو در سال 1976
معلق ماندند (.)Sleeboom-Faulkner, 2006, p. 40

فضای محدودکنندة فعالیتهای علمي در حوزة علوم اجتماعي که با انقالب
فرهنگي شدت يافته بود تا شکست انقالب فرهنگي در سال  1976تداوم يافت .شکست
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سوسیالیسم منجر خواهد شد .تاريخدانان بحثشان را به نقد تمايل به شوروی و ورود

گروه چهار نفره 47در اکتبر  1976سرآغاز يک رنسانس در علوم اجتماعي چین بود
( .)Harding, 1980, p. 477; Yahuda, 1987گرچه در چین کمونیست جامعهشناسي
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بهعنوان يک رشتۀ علمي تا سال  1979از دانشگاهها حذف شده بود ( ;Gransow 1992
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 ،)Sackmann, 2016, pp. 161-162; Zhaofa, 1987, p. 153لیکن در اوايل دهۀ 1980
از شدت و حدت کمپین های مخالف روشنفکری کاسته شد و دنگ شیائوپنگ با اعالم
اينکه روشنفکران هم بخشي از طبقۀ کارگر هستند هرگونه داغ رسمي 48را از روی آنان
برداشت ( .)Sleeboom-Faulkner, 2006, p. 98; Yahuda, 1987, p. xiiتوسعۀ علوم
اجتماعي در چین بعد از انقالب فرهنگي از دو طريق پیگیری شد :آکادمي چیني علوم
اجتماعي )CASS( 49و وزارت آموزش ( .)Zhaofa, 1987در سال  1977دپارتمان فلسفه
و علوم اجتماعي از زير سیطرة آکادمي علوم خارج شد و عنوان آکادمي علوم اجتماعي
به خود گرفت .باوجوداين ،بخشي از مسائل باقي مانده بودند ،ازجمله اينکه کتابخانۀ
آکادمي منفک نشده بود ،منابع تحقیقاتي فراهم نبود ،فضای اداری کافي وجود نداشت و
بود که آکادمي چیني علوم اجتماعي برنامۀ بلندپروازانهای را جهت جذب هیئت علمي،
جذب دانشجوی دورة تحصیالت تکمیلي ،افزايش فضای ساختماني ،انتشارات و
توسعۀ کتابخانه طراحي کرد ( Harding, 1980, pp. 479-480; Sleeboom-Faulkner,

 .)2006, p. 35, 45برخي دانشگاههای کلیدی نیز تحت نظارت وزارت آموزش چین
بودند که درپي توسعۀ دورههای کارشناسي علوم اجتماعي برآمده بود ،لیکن اين
دانشگاهها استادان باکیفیت کم داشتند ( .)Zhaofa, 1987, p. 155در دورة زماني -1979
 1985بهبود علوم اجتماعي از آسیبهای دورة انقالب فرهنگي موردتوجه قرار گرفت
و برنامههای ملي برای بازسازی علم اجتماعي شکل گرفتند ( Sleeboom-Faulkner,
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تبادل علمي با محققان و دانشگاههای خارجي شکل نگرفته بودند .در او خر سال 1978

 .)2006, p. 45لیکن آثار دورة انقالب فرهنگي دهههای بعد نیز خود را نشان ميدهد و
نقصان نیروی انساني و منابع موضوعي ازجمله فضای اداری ناکافي ،فقر تجهیزات
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کتابخانهای ،ناتواني در استفاده از کامپیوتر برای تحلیل دادهها ،و فراتر از همه فقدان
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نسل جوانتری از محققان که در دورة زماني  1966تا  1977از تحصیل در اين حوزه
منع شده بودند عوامل غیرسیاسي محدوديت تحقیقات علوم اجتماعي در چین در
دهههای بعد بودند ( .)Harding, 1980, p. 488دانشگاهیان نسل قبل که بزرگسالي
خود را در دورة حاکمیت حزب خلق چین ميگذراندند و عمدتا دارای تحصیالت فني
بوده و به مدرنیزاسیون و بازنگری در مارکسیسم تمايل داشتند ،ظاهرا «نسل بدبین»ی
بودند که از پیامدهای کمونیسم و رفتار آن با روشنفکران ناراضي بودند .اين نسل با
«نسل سیاسي» رشديافته در دورة انقالب فرهنگي جايگزين شده بودند (Sleeboom-

 .)Faulkner, 2006, p. 78عالوهبراين ،مانع مهم ديگری که تداوم يافت نحوة ارتباط
بین رهبران سیاسي و روشنفکران بود .وابستگي علم اجتماعي به حاکمان ،زمینهای برای
افرادی که ديدگاههای مطلوب حزب کمونیست چین را نقد کردهاند مورد تعقیب قرار
گرفته و با افراد کمحاشیهتری جايگزين شدهاند (.)Sleeboom-Faulkner, 2006, p. 67
آکادمي علوم اجتماعي در دهۀ  1980بهشدت درپي يکپارچه کردن نظريۀ علم جديد با
مارکسیسم بود و جوامع سوسیالیستي را بر جوامع سرمايهداری ترجیح ميداد
(.)Sleeboom-Faulkner, 2006, p. 231

مقایسه
برای مقايسۀ سه مورد تحول موردمطالعه شباهتها و تفاوتهای آنها را در قالب
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دخالتهای متعدد تصمیم گیران سیاسي در آکادمي علوم اجتماعي چین بوده و بارها

جدول  1خالصه کردهايم.
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جدول  .1شباهتها و تفاوتهای بین موردها
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مورد

آلمان

روسیه

چین

نازی

وجه تشابه/تفاوت

شباهت
يا
تفاوت

50

زمینه

a

a
p

p

ايدئولوژی تحول راستگرا ()Ir

P

a

ساختار توتالیتر ()T

p

p

p

اعمال تبعیض و تصفیۀ دانشمندان

p

p

p

متغیر علي

نظام سیاسي سنتي ()P

A

مداخله

اجتماع

تبعیض براساس معیارهای قابل

مطلوب

دستکاری ()C

علمي

وجود برنامۀ مشخص برای تربیت

a

a

p

p

p

p

a

a

جامعهشناس متعهد به نظام ()E
نهادسازی برای مطالعات جايگزين

a

p

p

a

در علم

کميگرا ()Q

p

p

p

p

مطلوب

کاربردگرا ()A

p

p

p

p

همسو با ايدئولوژی توتالیتر ()It

p

p

p

p

p

a

a

a

اثر مشهود مهاجران بر علم اجتماعي مقصد

پیامد

(برونسیستمي) ()Ed
تداوم آثار دورة توتالیتاريسم بر علوم اجتماعي

p

p

p
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در

مخالف ()D

P

51

p

a

p

(درونسیستمي تاريخي) ()El

دانشمندان مخالف منجر شد ه ،علم اجتماعي موجود با نگرش منفي همراه بوده و علم
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مقايسۀ شباهتهای سه نظام نشان ميدهد ظهور ساختار توتالیتر به تبعیض و تصفیه
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کمي گرا ،کاربردگرا و همسو با ايدئولوژی توتالیتر برای تداوم قدرت موردحمايت واقع
شده ،و آثار مخرب حاکمیت توتالیتر پس از تغییر شکل حاکمیت نیز به داليلي باقي
مانده است.
مقايسۀ تفاوتها نشان ميدهد که نظامهای توتالیتر براساس نظامهای قبلي و
ايدئولوژی سیاسي مرجعشان ،معیار متفاوتي برای تبعیض ،برنامههای متفاوتي برای
تربیت نیروی انساني ،نهادسازی متفاوتي برای علم اجتماعي جايگزين و حجم متفاوتي
از مهاجرت به بیرون و اثرگذاری بر مقصد بهدنبال داشتهاند.
توتالیتاريسم آلماني در يک جامعۀ مدرن با ايدئولوژی راستگرا مبتني بر نابرابری
نژادی سر برآورد ،رويکرد حذف فیزيکي منتقدان را سرلوحۀ خود قرار داد ،برنامهای
نسبتبه علم اجتماعي و زمینهسازی هجرت انديشمندانش به تضعیف علم اجتماعي در
مبدأ و تقويت آن در مقصد مهاجرت منجر شد .توتالیتاريسم شوروی و چین در
جامعهای سنتي ،با ايدئولوژی چپگرا مبتني بر برابریخواهي شکل گرفتند ،در اوايل
کار تالش بر شمول حداکثری داشتند و جذب متفکران و تربیت متخصصان همفکر با
حاکمیت را درپیش گرفتند ،جريان قدرتمند مهاجرت انديشمندان را تجربه نکردهاند و
افراد مهاجر نیز در مقصد کمتر به نقد اين نوع حاکمیت توتالیتر همت گماشتهاند.
نتیجه
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برای ايجاد نهادهای جديد در مطالعات جامعهشناختي نداشت و با ذهنیت منفي

هدف مطالعه مقايسه ويژگي های علوم اجتماعي و تحوالت آن در حاکمیتهای توتالیتر
آلمان نازی ،شوروی و چین بود .نگارندگان مروری بر رويکردهای موجود داشته و
مطالعاتي ارائه گرديد .در نهايت با استفاده از روش توافق و اختالف میل به مقايسه
39
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ارتباط توتالیتاريسم و علوم اجتماعي را تشريح کردند .سپس روايتي از تجربه موردهای
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موردها پرداختیم که مقايسه مذکور عالوه بر تائید چارچوب نظری مرجع نشان ميدهد
سه تجربه موردمطالعه دارای شباهتها و تفاوتهايي با يکديگر هستند.
تفاوتهای مشاهدهشده عمال مبتني بر وضعیت کشورها و ايدئولوژی تغییر و
پیامدهای مرتبط با عوامل پیشیني است که به همراه خود برخي پیامدها را برای
وضعیت عیني علم اجتماعي بهدنبال دارد .همچنین بخشي از اين تفاوتها ميتواند
نظريۀ مرجع نگارندگان درمورد نقش نظامهای بسته و سنتي در باب استقبال يا عدم
استقبال از علم اجتماعي را تعیین کند که در روسیه و چین از نظر تاريخي شاهد نوعي
وابستگي بیشتر به حاکمیت در علم اجتماعي و عدم استقالل کافي علم اجتماعي يا
بهعبارت سادهتر سازگاری بیشتر آن با نظام توتالیتر هستیم که به همین دلیل شاهد
دموکراتیک در آلمان قبل از قدرت گرفتن نازیها ازيکطرف زمینه را برای رشد بیشتر
انديشۀ اجتماعي و تعدد دانشمندان صاحبنظر در اين دوره فراهم ساخته و
ازطرفديگر برخورد خشونتآمیز را از طرف حاکم توتالیتر بهسبب ناهمخواني و پايین
بودن امکان سازگاری اين حوزة علمي با انتظارات دولت توتالیتر بهدنبال آورده است که
نتیجۀ آن هجرت قابلتوجه انديشۀ اجتماعي به اياالت متحده و رونق بیشتر اين حوزه
در مقصد پس از به قدرت رسیدن نازیها در آلمان است.
شباهت عمدة مشاهدهشده ذهنیت منفي حاکمیت توتالیتر به علم اجتماعي موجود
است که حاکمیت را وادار ميکند به تغییر ماهیت علم اجتماعي در چارچوب انتظارات
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هجرت انديشۀ اجتماعي به خارج از اين کشور نیستیم .در نقطۀ مقابل نظام سیاسي

حاکمیت (علم اجتماعي کمي ،کاربردی ،و ايدئولوژيک) بپردازد و تحوالت بعدی آن را
عقیم سازد .اين يافتهها با يافتههای مطالعات موردی مانند گرين فلد ( ،)1988ابراموف

40

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.1.7

( ،)2016ساکمن ( ،)2016سوکولو ( )2014همچنین وونگ ( )2013مطابقت دارد.
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يافته های ما در تکمیل مباحث نظری مذکور نشان داد که اين اثرگذاری از طريق اعمال
تبعیض و تصفیۀ کارگزاران و کنشگران دانش جامعهشناسي اتفاق افتاده و حاکمان
توتالیتر تالش کردهاند ويژگيهای مطلوب خود از علم را بر اجتماع علمي تحمیل کنند.
در زمینۀ نظريۀ تنش بین جامعهشناسي و حاکمیتهای توتالیتر ،شواهد روشني مبني بر
اينکه جامعهشناسان حرفهای کار با رژيمهای توتالیتر را رد کرده باشند وجود ندارد.
باوجوداين ،هم درمورد حکومتهای فاشیستي ،هم درمورد حکومتهای کمونیستي،
سیاستهای سختگیرانهای را در مقابل جامعهشناسي شاهديم (.)Sackmann, 2016, p. 162

يافتههای اين مطالعه ازيکطرف تعهد جامعهشناسان برای برساخت جامعهای
دموکراتیکتر را يادآوری ميکند و ازطرفديگر شاخصي برای حاکمان در ارزيابي خود
به محققان بعدی پیشنهاد مي شود برای تکمیل اين مطالعه به نقش انواع ديگر
حاکمیتها ازجمله نظامهای خودکامه و جهانسومي به رشد و توسعۀ علم اجتماعي
بپردازند .همچنین ادبیات مناسبي در زمینۀ ساير کشورهای بلوک شرق وجود دارد که
بهشکل مستقل ميتواند موردمطالعه قرار گیرد و تنوع برخوردها در اين کشورها را
نشان دهد .مقايسۀ نظامهای جهان سوم و حاکمیتهای برآمده از جنبشهای بازگشت
به خويشتن و افکار مشابه آن در شوروی و چین نیز ميتواند موضوع جالبي برای
مطالعات بعدی باشد .تکمیل اين مباحث زمینهساز فهم بهتر چرايي و چگونگي
وضعیت علم اجتماعي در جوامع درحالتوسعه ميتواند باشد.
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پینوشتها

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-09

در زمینۀ میزان تحقق يک جامعۀ دموکراتیک محسوب ميشود.
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 عبارتي که از گذشتههای دور مورد استفاده قرار:Standing on the shoulders of giants .1
گرفته و مخصوصا در دنیای علم به نیوتون منسوب است که در نامهای گفته بود من دوردستها را
.ميبینم چون بر شانۀ غولها ايستادهام
2. Ernest Mandel
3. Cabrera, Miguel A.
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4. Touraine

5. Zeitgeist
6. decent
7. The law for the "Cleansing of the Civil Service”
8. honorary officials
9. expendable
10. Sternhell
11. Soucy
12. holistic
13. Von Wiese
14. Freyer’s European World History
15. Carl Schmitt’s Nomos of the Earth
16. Freyer
17. Sombart
18. applied
19. presentist
20. Rescue
21. Rehoboth
22. Emil Lederer
23. self-defence of society
24. Red Truth
25. Nikolay Mikhailovsky
26. Petr Lavrov
27. Maxim Kovalevsky
28. Nikolay Kareyev
29. G. V. Plekhanov
30. P. Struve
31. Solntzev
32. Osipov
33. Yovchuk
42
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34. hostile bourgeois science
35. Vulgar Sociologism
36. Iurij Levada
37. sociological community
38. quantophrenia
39. numerology
40. chekists
41. professional sociological consciousness
42. Chinese cultural region
43. problem of the intellectuals
44. His-en Chen
 :reeducation .45اصطالح بازآموزی برای فعالیتهايي درنظر گرفته شد که طي آن حزب کمونیست
چین در جريان انقالب فرهنگي تصمیم گرفت شعار خود مبني بر اينکه «دانشجويان و دانشگاهیان بايد از
دهقانان و کارگران بیاموزند» تحصیلکردگان دانشگاه را به کارخانهها و مزارع بفرستد.
بیگاری را با مطالعۀ نوشتههای مائو ،با هدف بازآموزی تفکر سوسیالیستي به کارکنان و روشنفکران ،ترکیب
ميکردند.
 :Gang of four .47اصطالحي است که درمورد رهبران اصلي انقالب فرهنگي چین بهکار گرفته ميشود .اين
گروه شامل جیانگ کینگ (همسر مائو) ،ژانگ چونکیائو ،يائو ونیوان و وانگ هونگون بود.
48. official stigma
49. Chinese Academy of Social Sceince
 .50عالمت غیاب
 .51عالمت حضور

منابع
احمدی ،ح ،.و کسرايي ،م.س .)1399( .نقش دين در انقالب فرهنگي (مطالعۀ تطبیقي جايگاه
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 :May 7th cadre schools .46شکلي از اردوگاه های کار اجباری که طي انقالب فرهنگي بنا نهاده شدند و

دين در انقالب فرهنگي ايران ،چین و روسیه از ديدگاه جامعهشناسي تاريخي).
جامعهشناسي تاريخي.58-37 ،)2(12 ،
ج .مطالعاتي نظری ،تطبیقي و تاريخي در باب انقالبها .ترجمۀ م.ت .دلفروز .تهران :کوير.
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،)1370( . م، در توکل. جامعهشناسي علوم و جامعهشناسيهای علم.)1370( . ا،بلوم
. نص: تهران،جامعهشناسي علم
. نشر ني: تهران. وثوقي. ترجمۀ م. تغییرات اجتماعي.)1372( . گ،روشه

 تطبیقي و، مطالعاتي نظری،. ج، در گلدستون، انقالب کمونیستي چین.)1385( . م،سلدن
. کوير: تهران، دلفروز.ت. ترجمۀ م،تاريخي در باب انقالبها
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Abstract
Totalitarian regimes have their own characteristics that reproduce
them as much as possible in other fields, especially science and
academia. Studying the challenge between the social sciences and
totalitarian rule can be instrumental in the development of social
science. The purpose of this study is to make a comparative-historical
comparison of this relationship at a time of totalitarian rule in
Germany, the Soviet Union and China. The study method is
comparative-historical and the reported experiences in three cases of
Nazi Germany, Soviet Union and Communist China have been
compared historically. Data were collected from second-hand sources
and analyzes were presented in a comparative-historical manner. The
findings show some similarities and differences between Nazi and
communist totalitarianism. Nazi totalitarianism had an a-priori
negative mentality towards social science and avoided any
institutionalization and by creating an obstruction against the activities
of scientists, provided the ground for the migration of social thought,
while communist totalitarianism had an a-priori positive mentality
towards social science and tried to institutionalize and attract scientists
in this field to produce favorable social science. Both forms of
totalitarianism, at the height of their tyranny, sought a governmentdependent, non-critical, quantitative, practical, and useful social
science to perpetuate power.
Keywords: Sociology of Sociology; Totalitarianism; Emigration of
Social Thought; Soviet Union; China; Nazi Germany.
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