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چکیده

یکـی از شـیوه های آمـوزش مقاله نویسـی، تجزیـه و تحلیـل مقـاالت شـاخص جهانـی اسـت.  ترجمـه، 
تلخیص و  آنالیز  یکی از  تأثیرگذارترین و در عین حال سـوءتفاهم برانگیزترین مقاله های سیاسـی _ 
گرفته اسـت. نویسـنده با بررسـی  مقاله »پایان تاریخ« اثر فرانسـیس فوکویاما _ در این جهت صورت 
مقالـه از زوایـای »درون منطقـی« و »برون منطقـی«، و اسـتتناج »تـز«، »مفروضه هـا«، »شـواهد مؤیـد تز« 
که  چگونه این مقاله، سـه معیار مهم مقاله خوب پژوهشـی   و »اسـتدالل های نظری« نشـان   می دهد 
یعنـی  »اصالـت و نـوآوری، اثرگـذاری و سـودمندی« را  بـه شـیو ه  ای ایده آل داراسـت. نویسـنده تالش 
کـه بـا تلفیـق ایـن تجربـه، بـا تجربـه ای دیگـر  )ترجمـه و آنالیـز مقالـه  شـاخص »مدرنیتـه؛  کـرده اسـت 
کنـد.  پـروژه ناتمـام« اثـر  یورگـن هابرمـاس(، معیارهایـی مشـترک بـرای نـگارش مقـاالت علمـی ارائـه 
نکتـه مهـم دیگـر، بهره گیـری هوشـمندانه هـر دو مقالـه از رشـته های مختلـف علـوم انسـانی )از جملـه 

فلسـفه، اقتصـاد، هنـر  و جامعه شناسـی( و نـگاه میان رشـته ای بـه موضـوع مورد بررسـی اسـت. 
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مقدمه 

کـه مکـرر از سـوی دانشـجویان  کالس روش تحقیـق در دوره دکتـری و فوق لیسـانس پرسـش مهمـی  در 
می تـوان  آیـا    دارد.  ویژگـی ای  چـه  جهانـی  و  خـوب  پژوهشـی  مقالـه  کـه  اسـت  ایـن  می شـود  طـرح   
نمونه هایـی را در  حـوزه سیاسـت و روابـط بین الملـل بـه صـورت عملـی نشـان داد و مهم تـر از ایـن آیـا   
گرفت. پرسـش هایی از  می تـوان از ایـن مقاله هـا درس هایـی بـرای انجام پژوهش هـای جدی و اثرگذار 
ک  کـه بـا بررسـی و تجزیه و تحلیـل چند مقاله مهـم جهانی، مال ایـن دسـت، نگارنـده را بـر آن داشـت 
کیفـی بـرای نـگارش مقاله هـای پژوهشـی تأثیرگـذار اسـتخراج و در اختیـار دانشـجویان  و معیارهایـی 
و پژوهش گـران قـرار دهـد. بدین منظـور دو مقالـه بسـیار  تأثیرگـذاری جهانـی از دو طیـف متضـاد )از 

طیـف چـپ؛ »مدرنیتـه پـروژه ناتمـام« و از طیـف راسـت؛ »پایـان تاریـخ«( انتخـاب شـد.
کاربسـت رشـته های مختلـف در تحلیـل خـود   ایـن دو مقالـه فـارغ از  محتـوای علمـی، بـه لحـاظ 
که  کـه می دانیـم متعلـق بـه مکتـب فرانکفورت اسـت  نیـز  دارای اهمیـت هسـتند. هابرمـاس همان طـور 
سـردمداران آن )هورکهایمـر، ادورنـو و مارکـوزه( از بنیانگـذاران روش میان رشـته ای در تحلیل فاشیسـم و 
کامـی انقالب هـای اجتماعـی و تحلیـل  نظـام سـرمایه داری هسـتند و بـه همیـن نحـو  هابرماس چنان  نا
که از هنـر  )به ویژه  کـه خواهیـم دیـد بـرای فهـم مدرنیتـه و توانمنـدی آن، بـرای تـداوم نه تنها از فلسـفه، 
بودلـر(، از جامعه شناسـی )به ویـژه وبـر( و تحلیل هـای اقتصـادی و اجتماعـی مارکس اسـتفاده می کند. 
کـه چـرا منتقـدان ایـن نکتـه  از سـوی دیگـر نقـد فوکویامـا از منتقـدان تـز مقالـه پایـان تاریـخ ایـن اسـت 
کـه بحـث او از یـک نقطـه عزیمـت فلسـفی شـروع شـده )یعنـی ایـده پایـان تاریـخ هگل  را درنیافته انـد 
کـوژو(  و بعـد بـا تفسـیر  و شـواهد اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی همـراه  بـر اسـاس تفسـیر مارکسیسـتی 
شـده اسـت. از ایـن رو،  بـه لحـاظ روش، هـر دو ایـن مقاله هـا  معیارهایـی میان رشـته ای  را بـه شـیوه ای 
کـرده اسـت: یعنـی  کـه یکـی از پژوهشـگران آن هـا را معرفـی  کار بسـته اند بـه همـان شـیوه ای  مطلـوب 
گذر  هـم مرزهـای دانـش در آن هـا بـا یکدیگـر هم پوشـانی دارنـد، هـم مـدام از یک رشـته به رشـته دیگر 
ک. نبـوی،  گرفتـه اسـت )ر.  کار بـا پشـتوانه و مبانـی نظـری خاصـی انجـام  کرده انـد و هـم اینکـه ایـن 

.)57 :1395
 البتـه پیـش از اینکـه بـه بررسـی ایـن مقـاالت بپردازیـم مطالـب بسـیاری دربـارهݘ ایـن دو مقالـه بـه 
کمـک دو ترجمه  زبـان فارسـی خوانـده بودیـم امـا خوانـدن مسـتقیم آن دو  )مقالـه آلمانـی هابرماس به 
کـه  کـه  بـه نظـر می رسـد  کـرد.  نخسـتین شـوک آن بـود  انگلیسـی( شـوک عظیمـی بـه نگارنـده وارد 
که مفسـر و منتقد این دو مقاله هسـتند، اساسـًا یا مقاله ها را  کادمیسـین های  ما  بسـیاری از محققان و آ
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بر مبنای ...

نخوانده انـد1 )بـه خصـوص در زمینـه مقالـه پایـان تاریـخ( یـا آنچه در ظاهـر خوانده اند، ترجمه فارسـی 
کـه ترجمـه ای در برخـی مـوارد غیردقیـق یـا نادرسـت و در برخـی مـوارد نامفهـوم اسـت )بـه  مقالـه بـوده 

ویـژه مقالـه »مدرنیتـه؛ پـروژه ناتمـام«( و از ایـن رو دچـار سـردرگمی شـده اند.
کمتـر، رخ داده  کـه چنیـن اتفاقـی در عرصـه جهانـی هـم، البتـه به میـزان  شـگفتی دیگـر ایـن اسـت 
اسـت؛ در آنجـا هـم برخـی از پژوهش گـران در فهـم ایـن مقـاالت مشـکالت جـدی داشـته اند یـا آنکه بر 

کرده اند. اسـاس نظـام فکـری و اندیشـه خـود، آن هـا را تفسـیر )یـا بـه تعبیـری تفسـیر بـه رأی( 
شـگفتی دیگر سـکوت محافل دانشـگاهی ما درباره این تفسـیرها، انتقادات و اظهار نظرهاسـت. 
گاهی همین  که متأسـفانه به خاطـر تولید اندک داده های علمـی،  شـاید مهم تریـن دلیـل آن ایـن اسـت 

کاسـتی، بـاز هم غنمیتی به حسـاب می آیند. کم و  تفسـیرها و اظهارنظرهـا، بـا همـه 
مقاله نخسـت با نام »مدرنیته؛ پروژه ناتمام«، مقاله ای اسـت دشـوار. این دشـواری از یک سـو به 
خاطر زبان موجز آلمانی هابرماس و از سـوی دیگر به واسـطه درون مایه ها ی فلسـفی و جامعه شـناختی 
کـه بـدون شـناخت پس زمینه هـای فلسـفی و جامعه شـناختی آن، درک شـان ممکـن نیسـت.  آن اسـت 
کـه خـود مترجـم برجسـته ای  کـه ایـن مقالـه، نـه تنهـا مترجـم فارسـی ایـن اثـر  شـاید بدین خاطـر اسـت 
کـرده  گذرانـده، دچـار مشـکل و سـوءتعبیر  اسـت و در عیـن حـال تـز دکتـری خـود را در مـورد هابرمـاس 

گرفته اسـت. بلکـه ایـن سـوءتفاهم های دامـن بسـیاری اندیشـمندان نظیـر »فرانسـوا لیوتار2« 
1981؛  (حبیـب3،  انگلیسـی  خـوب  برگـردان  دو  از  اسـتفاده  بـا  نخسـت  مقالـه  تحلیـل  و  تجزیـه 
کـر4، 1966( و بهره گیـری از  متـن آلمانـی مقالـه )هابرمـاس5، 1980( بـه هنـگام ضـرورت به ویـژه بـرای  وا
فهـم جمـالت نامفهـوم انجـام شـد. ایـن مقالـه در مجلـه ای دانشـگاهی و فلسـفی )حکمـت و فلسـفه، 

1393: 40-55( بـه چـاپ رسـید و خوشـبختانه بازخورد هـای خوبـی بـه دنبـال داشـت.
مـا چکیـده ایـن تجربـه آموزشـی6 را بـا درس هـای برگرفته از مقالـه »پایان تاریخ« فرانسـیس فوکویاما 

که بعدها منتشر شد. کتاب او  1. در این جا منظور ما مقاله فوکویاماست نه 
که بعدها در  از مقاله هابرماس،  لیوتار  کتاب خود با عنوان هابرماس: نقد در حوزه عمومی می نویسد: نقد  رابرت هوالب در   .2
کتاب وضعیت مدرن او چاپ شد، دچار سوءتفاهمات جدی است. به زعم هوالب، این سوءتفاهم های مکرر!  ضمیمه انگلیسی 

»نتیجه َسرَسری خوانی و بی میلی او به درک دیدگاه ]دقیق[ هابرماس است« )به نقل از: حکمت و فلسفه، 1393، 55(.
3. Ben Habib
4. Walker
5. Habermas

گرامی به منظور استفاده بهتر از این تجربه، مقاله نگارنده  درباره مدرنیته پروژه ناتمام اثر یورگن  که خوانندگان  6.  شایسته است 
کنید به: همان( هابرماس  را مطالعه فرمایند. )رجوع 
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تلفیـق، الزم   ایـن  ارائـه  از   پیـش  امـا  بیابیـم.  نـگارش علمـی  بـرای  معیارهایـی  تـا  آمیخته  ایـم  هـم  در 
کنیـم. گذشـته مقالـه  اخیـر را نیـز ترجمـه، تلخیـص، تجزیـه و تحلیـل  کـه بـه شـیوه  می دانیـم 

که به فارسی در باره مقاله »پایان تاریخ«  کسانی  کرده هیچ کدام از  که نگارنده بررسی  تا آنجائی 
و نقـد آن مطلبـی نوشـته اند، آن را  نخوانده انـد. البتـه ایـن شـگفتی مختـص برخـی از  پژوهشـگران  
ایـن  بی توجهـی شـده اند. چنان کـه   گاهـی دچـار  نیـز  کشـورهای دیگـر   نیسـت. محققـان  مـا  کشـور 
کاش اغلـب منتقـدان دسـت کم  کـه  ای  کـرده اسـت  فوکویامـا، در پاسـخ بـه منتقـدان مقالـه اش، آرزو 
ایـن 16 صفحـه مقالـه ]در اصـل 15 صفحـه1[ را دقیـق خوانـده بودنـد تـا آن قـدر  دچـار  سـوءتفاهم 

نمی شـدند2 )فوکویامـا، 1989، 8(.
کـه فوکویامـا از آن سـخن می گویـد بـا آنکـه سـاده   می نمایـد امـا  کـه آنچـه  دلیـل اصلـی ایـن اسـت 
فهـم آن مسـتلزم باریک اندیشـی ویـژه ای اسـت. زیـرا او بـه زمینه هـای فلسـفی بحـث پایان تاریخ اشـاره 
گـر با بنیادهای هگلی آن آشـنا نباشـد، دچار سـوءتفاهم های جدی خواهد شـد.  کـه خواننـده ا می کنـد 
 متأسفانه این مقاله هیچ گاه به فارسی ترجمه نشد و  اغلب قریب به اتفاق  تفسیرها و انتقادهای 
کتـاب اوسـت )ر.ک غنی نـژاد، 1371:  گرفتـه اسـت معطـوف بـه  کـه در فارسـی در ایـن بـاره صـورت 
آریایی نیـا،  1379:  ؛ همایـون مصبـاح، 1383:  117-132؛  28-22؛ جهانگـرد، 1374:  66 -69 
کتـاب فوکویامـا بـا عنـوان »پایـان تاریـخ و انسـان واپسـین« بعـد از قریـب بـه 25 سـال از   )208-1890
گردید )فوکویاما، 1393(. پیش از این  چاپ مقاله اصلی، در سـال 1393 به فارسـی ترجمه و منتشـر 
کـه در مجلـه سیاسـت خارجـی منتشـر   کتـاب فـوق بـود  تنهـا منبـع فارسـی،  ترجمـه مقدمـه فوکویامـا بـر 

شـده بـود )فوکویامـا، 1372: 367-384(.
آن »شتاب زده نویسـی«  تبـع  بـه  و  »َسرَسـری خوانی«  نیـز دچـار خطـای شـناختی  مـا  اینکـه  بـرای 
که نکته مهمی از مقاله  کالسـیک را )با توجه بر این مسـئله  نشـویم، نخسـت خالصه ای از  این مقاله 
کرد تا با  گفتـه نماَنـد( بـرای آشـنائی خواننـدگان فارسـی زبـان ترجمه می کنیم. سـپس تالش خواهیـم  نا

1. مقاله   چاپ شده در مجله نشنال اینترست )The National Interest( ص ص 3-18.
که آن را  کسانی  کلدول در فاینشنال تایمز در باره مقاله »پایان تاریخ« نوشته است: »هرگز مقاله ای تا این حد توسط  2. کریستوفر 
کنیم اما این نکته را باید ذکر  نخوانده اند، تحریف نشده است« )کلدول، 2011(. ما در اینجا قصد نداریم مقاله فوکویاما را نقد 
انتقاد دامن خود فوکویاما را هم می گیرد زیرا ایشان ادعاها را به کوژو منتسب می کند، بدون آنکه منابع آن ها را ذکر  که این  کنیم 
کتاب »پیش درآمدی به خوانش هگل«  که با استناد به  نماید. )به جز یک مورد حاشیه ای در پانوشت؛ در ذیل رفرنس شماره 12، 
کرده است(. البته او در  کوژو درباره فرجام تاریِخ دولت همگون جهانی در ژاپن ذکر  و در قالب نقلی غیرمستقیم در دو سطر، نظر 
 Introduction to( »کوژو به انگلیسی با نام »پیش درآمدی بر خوانِش هگل که دست نوشته های سخنرانی  پانوشت مقاله آورده است 

the Reading of Hegel( در دسترس خوانندگان انگلیسی زبان قرار دارد.
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کـه از هـر دو مقالـه بـرای نگارش مقالـه برگرفتیم، دسـت مایه ای عینی  تلفیـق نـکات مهـم و درس هایـی 
کنیم. بـرای نـگارش مقالـه پژوهشـی پیـدا 

کـه در زمانـه او رخ داده اسـت؛  فوکویامـا در ایـن مقالـه، نخسـت از رخدادهایـی صحبـت می کنـد 
از جملـه فروپاشـی شـوروی و پایـان جنـگ سـرد و نیـز جهانـی شـدن ارزش هـای لیبرالیسـتی غـرب در 
کـه می خواهد  گرفتـه تـا رانگـون1 و تهـران. امـا همـه این رویدادهـا در مقابل تزی  گ  همـه جهـان، از پـرا

گـراف چهـارم مقالـه آمـده اسـت:  کمتـری دارد. تـز  او در پارا کنـد، اهمیـت  مطـرح 
گـذر از دوره ویـژه  ای از تاریـِخ پـس از جنـگ  شـاید آنچـه شـاهد آن هسـتیم صرفـًا پایـان تاریـخ یـا 
نیسـت بلکـه پایـان تاریـخ هـم هسـت؛ یعنـی نقطـه پایـان تکامـل ایدئولوژیکی بشـر و جهان گسـتر شـدن 
کـه حـوادث  دموکراسـی لیبـرال غربـی چونـان شـکل نهایـی حکومـت بشـر. ایـن بدیـن معنـا نیسـت 
کـه صفحـات تلخیـص سـالیانه بخـش روابـط بین الملـل مجلـه »فاریـن افـرز« را  چندانـی وجـود نـدارد 
گاهـی رخ داده اسـت و در حوزه  کنـد زیـرا پیـروزی لیبرالیسـم در وهلـه نخسـت در حـوزه ایده هـا یا آ پـر 
کامل محقق نشـده اسـت. اما دالیل قـوی برای این بـاور وجود  عالـم مـادی هنـوز ایـن پیـروزی بـه طـور 
کار،  کـم خواهـد شـد. بـرای فهـم چگونگـی این  کـه آن ایـده ال در دراز مـدت بـر جهـان مـادی حا دارد 

کنیم. نخسـت بایـد بـه برخـی مسـائل تئوریـک در بـاب تغییـر تاریخـی توجـه 
که به زعم هگل پیشـرفت  کید بر نگاه تاریخی گری هگل بر اندیشـه معاصر می گوید  فوکویاما با تأ
گاهـی ابتدائـی تـا بـه بلـوغ آن در زمـان معاصـر بـوده اسـت و البتـه  گـذار او از یـک سـری آ بشـر ناشـی از 
گاهـی متناظـر  با اشـکال انضمامی سـازمان اجتماعـی نظیر جوامع قبیلـه ای، برده داری،  ایـن مراحـل آ

تئوکراتیـک و در فرجـام دموکراتیـک برابری خواهانه بوده اسـت. 
بـر اسـاس نظـر فوکویامـا، انسـاِن هگلـی، برآمـده از شـرائط انضمامـی، تاریخـی و اجتماعی خویش 
کـه وجهـی پیشـینی بـرای آدمـی  اسـت و ایـن وجـه تمایـز او بـا نظریه پـردازان حقـوق طبیعـی اسـت 
کـه به زبـان علوم اجتماعی و مدرن سـخن می گوید. قائل انـد و از ایـن رو، هـگل اولیـن فیلسـوفی اسـت 

اوج )خـود( می رسـد؛  بـه  یـک لحظـه مطلـق  »تاریـخ در  کـه  بـود  نظـر  ایـن  بـر  او هـگل  زعـم  بـه 
کـه در آن شـکل عقالنـی و نهایـی جامعـه و دولـت پیـروز می شـوند«. او می گویـد متأسـفانه  لحظـه ای 
مـا همیشـه از منظـر مارکـس، هـگل را دیده ایـم و از ایـن رو دچـار اعوجاجـات فـراوان شـده ایم امـا در 
که هگل را از این برداشـت های مارکسیسـتی نجات دهد2. مرجع  کرد  کوژو، تالش  فرانسـه الکسـاندر 

Rangoon  .1 اسم پیشین یانگون Yangon بزرگترین شهر میانمار )برمه سابق(.
کوژو اتفاقًا مارکسیست  که به باور بسیاری از متفکرین )از جمله متفکر ایرانی جواد طباطبائی(  2. البته این نکته شایان ذکر است 
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که می گفت  کتـاب پدیدارشناسـی روح/جـان بـود. او توجـه خاصی به این سـخن هگل داشـت  کـوژو 
تاریـخ در سـال1806 بـه پایـان رسـیده اسـت زیـرا هگل پیـروزی ناپلئون بـر حکومت سـلطنتی پروس در 
که در  نبـرد ینـا، را پیـروزی ایده ال هـای انقـالب فرانسـه و جهانـی شـدن قریب الوقـوع دولتـی را  می دید 

کـردن اصـول آزادی و برابـری اسـت. حـال یکپارچـه 
کرده  کـوژو بـا قسـمت آخـر جملـه هـگل موافق بود زیرا به زعـم او نبرد ینا »پایان تاریخ« را مشـخص 
کـرده بود.  کـه پیش آهنِگ بشـریت1، اصـول انقالب فرانسـه را متحقق  بـود زیـرا ایـن جـا نقطـه ای بـود 
کارهـای قابل توجهـی بعد از 1806 انجام شـد؛ نظیر منسـوخ شـدن بردگـی و تجارت برده،  کـه  هـر چنـد 
کارگـران، زنـان، سـیاهان و سـایر اقلیت هـای نـژادی، امـا اصـول اساسـی دولـت  کمـک بـه  گسـترش 

کنـد. دموکراسـی لیبـرال نمی توانسـت ]از ایـن بیش تـر[ پیشـرفت 
اثـر جنـگ جهانـی، انقالب هـا و تحـوالت بعـدی، صرفـًا بسـط مکانی ایـن اصول بود. بدین سـان 
کـه نظامـی حقوقـی بنـا  کـه در پایـان تاریـخ ظاهـر می شـود، از یـک سـو لیبـرال اسـت چنـان  دولتـی 
کـه در آن حـق جهانـی آزادی بـه رسـمیت شـناخته می شـود و دموکراتیـک اسـت از این جهت  می نهـد 
کـه بـه زعـم کـوژو دولـت همگـون  کـه مبتنـی بـر رضایـت حکومـت شـوندگان اسـت. فوکویامـا می گویـد 
کـه بـه معنـای دقیـق  کشـورهای اروپائـی پـس از جنـگ تعیـن یافتـه اسـت؛ دولت هایـی  جهانـی در 

شـکننده، مرفـه، خودبسـند هسـتند و هـدف شـان ایجـاد مبـادالت تجـاری مشـترک اسـت.
به زعم کوژو، تاریخ بشـر سرشـار از تضاد و درگیری بوده اسـت: »جسـتجوی انسـاِن نخسـتین برای 
بازشناسـی دو سـویه، دیالکتیـک خدایـگان و بنـده، دگردیسـی و اسـتیال بـر طبیعـت، مبـارزه در جهـت 
بازشناسـی جهانـی حقـوق و تقسـیم بندی پرولتاریـا _ سـرمایه داری«؛ امـا در دولـت همگـون جهانـی، 
همـه تضادهـای اولیـه حـل می شـوند و تمـام نیازهـای بشـر ارضاء می شـود. بنابرایـن مبارزه یـا برخوردی 
بـر سـر موضوعـات »کالن« صـورت نمی گیـرد و بـه تبـع آن نیازی بـه ژنرال ها و دولت مردان نیسـت. آنچه 
کـه هـگل بـه دانـِش  کـوژو بـا ایـن بـاور  در وهلـه نخسـت بر جـای می مانـد، فعالیـت اقتصـادی اسـت. 

کرده بود. به عنوان نمونه، دایرهݑ المعارف اینترنتی فلسفه وابسته به دانشگاه تنسی مارتین  بود و از دریچه مارکسیسم، هگل را بررسی 
که کوژو از دو منظر به خوانش هگل پرداخته است یکی از منظر ماتریالیسم مارکسی و دیگری از  امریکا در معرفی او نوشته است 
گفتارهای خود، به شیوه مارکسیستی نگاه خود  کوژو هم در »جای جای« درس  دریچه هستی شناسانه هایدگر  )کوژو، 2011(. خود 
که نگاه هگل  کرده  کوژو صریحًا به این نکته اشاره  کوژو، 1980 :32(. در این جا  کرده است )برای نمونه بنگرید به  به هگل اشاره 

به دین را به بهره گیری از ترمینولوژی مارکسیستی توضیح داده است.
که روح جهان است . چنان که هگل پس از ورود ناپلئون  که نه تنها پیش آهنگ بشریت،  1. احتمااًل در اینجا منظور ناپلئون است 
که او امپراتور _ یعنی روح جهان _ را سوار بر اسب در شهر دیده  به شهر ینا در نامه ای به دوستش نیت هامر )Niethammer( نوشت 

است )پینکرد، 2000: 228(.
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کـه انجـام دهنـد و خـود او هـم  کار چندانـی ندارنـد  کـه فیلسـوفان  مطلـق دسـت یافتـه، معتقـد بـود 
کاری اداری مشـغول بـود. گذاشـت و تـا هنـگام مـرگ در سـال 1968 بـه  کنـار  فلسـفه را 

بایسـتی  کـرد  اعـالم  را  تاریـخ  پایـان  بی پـروا  کـوژو،  چطـور  اینکـه  فهـم  بـرای  می گویـد  فوکویامـا 
کـه تاریـخ را بـه پیـش می رانـد نخسـت در  کنیـم. بـه زعـم هـگل، تضادهـای  ایده الیسـم هـگل را درک 
گاهـی یعنـی در سـطح ایده هـا قـرار دارنـد. مـراد از ایدئولوژی در ایـن نظاِم معنائـی، نظریه های  حـوزه آ
کـه جامعـه متکـی بـر  سیاسـی روشـن یـا سـکوالر  نیسـت بلکـه دامنـه آن همـه چیزهایـی را در برمی گیـرد 

آن اسـت از جملـه دیـن، فرهنـگ و مجموعـه ارزش هـای اخالقـی. 
گاهـِی پیشـین دارد. ایـن  همـه رفتارهـای بشـر و بـه تبـع آن هـا تاریـخ بشـر، ریشـه در ایـن وضعیـِت آ
برآمـده  معمـواًل  دیـدگاه دولت مـردان  کـه  کینـز  می گفـت  مینـارد  کـه جـان  اسـت  ایـده شـبیه چیـزی 
بـه  گاهـی شـاید  آ ایـن  و مقاله نویسـان علمـی1 نسـل های پیـش اسـت.  اقتصاددانـان  از دیدگاه هـای 
قالـب  در  بلکـه  ندهـد  نشـان  را  ... خـود  و  آموزه هـای سیاسـی  قالـب  در  گاهانـه  آ و  روشـن  صـورت 
گاهـی  ارزش هـای دیگـر از جملـه دیـن در طـول یـک دوره طوالنـی بـروز دهـد امـا در هـر حـال ایـن آ
علـت اسـت نـه معلـول؛ بنابرایـن می توانـد بـه صـورت مسـتقل از جهـان مادی خود را بسـط دهـد و بعد 
خـود را در همیـن جهـان متجلـی نمایـد. از ایـن رو، الیـه زیریـن و واقعـی ایـن آشـفته بـازاِر رخدادهـای 

جـاری؛ چیـزی جـز تاریـخ ایدئولـوژی نیسـت.
کس تقـدم امور  کلـی ما ایده الیسـم در دسـتان متفکریـن بعـدی سرنوشـت خوبـی نداشـت. به طـور 
که به طور  گاهـی اعـم از هنر، فرهنگ و فلسـفه را روبنـا نامید  کـرد و حـوزه آ مـادی و ایـده ال را معکـوس 
کـس، تمایـل او بـه تبییـن  کامـل توسـط شـیوه مسـلط تولیـد تعییـن می شـوند . میـراث نامیمـون دیگـر ما

مـادی و فایده گرایانـه پدیده هـای سیاسـی و تاریخـی و بی توجهـی بـه قـدرت مسـتقل ایده هاسـت.
در ایـن میـان، نگـرش مادی گر  ایانـه چـپ و راسـت؛ مارکسیسـتی و ضـد مارکسیسـتی، مثـل هـم 
کثـر رسـاندن سـود  هسـتند زیـرا در هـر دو آن هـا ایدئولـوژی و فرهنـگ، تحت الشـعاع منطـق بـه حدا

می گیـرد. قـرار 
کتاب  اخالق پروتسـتانی  و  روح  فوکویاما در این جا برای تقویت اسـتدالل خود از مارکس، وبر  و 
که شـیوه  کـس وبـر برخـالف دیـدگاه مارکسیسـتی بـر ایـن باور اسـت  سـرمایه داری کمـک می گیـرد. زیـرا ما
که ریشـه در مذهب  مـادی تولیـد بـا آنکـه امـری بنیـادی به حسـاب می آید، اما خودش »روبنائی« اسـت 

و فرهنـگ دارد و اینکـه بـرای فهـم تعبیر هگلی  بایسـتی بـه عرصه صیرورت روح/جـان پرداخت. 

1. در اصل چیزنویسان و پاورقی نویسان.
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بـه نظـر فوکویامـا دیـدگاه ماتریالیسـتی بـا عنایـت بـه شـواهد تجربـی معاصـر، سـخت ضعیـف شـده 
کشـورهای شـرق  کـه موفقیت هـای خیره کننـده اقتصـاد  کتـب وال اسـتریت  اسـت. حتـی تحلیل گـران 
دور را ناشـی از انگیـزه مـادی و توجـه بـه بـازار آزاد می داننـد، از نکتـه ای ظریـف غافل انـد و آن ایـن 
که هر چند بازار آزاد و ثبات سیاسـی پیش شـرط رشـد اقتصادی سـرمایه دارانه اسـت اما میراث  اسـت 
کار، حفـظ خانـواده و... اهمیتـی همسـنگ در تحلیـل این رشـد دارند و  فرهنگـی خـاور دور ، اخـالق 

گاهـی توجهـی خاص داشـت. بنابرایـن بایسـتی بـه ایـن حـوزه آ
گاهـی و فرهنگ قرار  بـه نظـر فوکویامـا ناتوانـی در فهـم اینکـه ریشـه های رفتـار اقتصـادی در حوزه آ
که  کـه در آن پدیـده ای بـا علل مـادی توجیه می شـود؛ عللی  دارنـد، منجـر بـه اشـتباِه متعارفـی می شـود 

اساسـًا و طبعـًا در حـوزه ایده قـرار دارند.
 بـرای فهـم ایـن مطلـب، فوکویامـا مثالـی از اصالحـات چیـن و شـوروی ذکـر می کنـد. بـه نظـر او 
کشـور انجام شـد را همچـون پیروزی  که در این دو  کـه اصالحاتـی  اشـتباه تحلیل گـران غربـی آن اسـت 
کـه  کـه ایـن اصالحـات نشـانگر آن اسـت  حـوزه مـادی بـر حـوزه ایـده  تلقـی می کننـد بـه ایـن معنـی 
انگیزه هـای ایدئولوژیکـی نمی تواننـد جایگزیـن انگیزه هـای مـادی شـوند. بـه نظـر فوکویامـا این تحلیل 
کـه »تصمیـم  کـم بـود  گاهـی نخبـگان و رهبـران حا غلـط اسـت. بـه زعـم او آنچـه باعـث تغییـر شـد آ
کنند«.  کننـد و بر سـر شـیوه »کاتولیکی« فقر و امنیـت خطر  گرفتنـد حیـات پروتسـتانی ثـروت را انتخـاب 
ایـن تغییـر ناشـی از شـرائط اجتنـاب ناپذیـر مادی نبود، بلکـه نتیجه پیروزی یک ایده بـر دیگری بود.

گاهی، در  گاهی یا ایده هاسـت زیـرا آ کـوژو، فهـم فراینـد تاریخ مسـتلزم فهم توسـعه در حـوزه آ بـه زعـم 
گفتـه شـده تاریـخ در سـال  فرجـام، دنیـای مـادی را بـر ]اسـاس[ تصویـر خـودش بازسـازی می کنـد. اینکـه 
کـه تحـول ایدئـو لوژیکـی بشـر بـا ایده ال هـای انقالب هـای فرانسـه و  1806 تمـام شـده بدیـن معنـی اسـت 
امریـکا بـه فرجـام رسـیده اسـت هرچنـد رژیم هـای خـاص در عرصـه دنیـای انضمامـی ایـن ایده ال هـا را 
کرد. از این رو  کامل محقق نکرده اند اما واقعیت نظرِی آن ها مطلق است و  نمی توان آنان را بهتر  به طور 
گیر نشد زیرا توسعه ایدئولوژیک  گاهی نسل پس از جنگ در سراسر جهان فرا برای کوژو اهمیت ندارد آ

در واقـع پایان یافتـه و دولـت همگـون بـه تدریـج بـر سراسـری دنیای مادی مسـتولی خواهد شـد.
کـه نظـام فلسـفی هـگل را نظامـی درسـت و بی عیـب  کـه قصـدش ایـن نیسـت  فوکویامـا می گویـد 
کـه می گویـد اقتصـاد  کـه از دترمینیسـم ماتریالیسـتی  و نقـص بدانـد او می گویـد: »قصـدم ایـن اسـت 
کـه پیـش فـرض  کنـم زیـرا بـر ایـن بـاورم  لیبرالـی الجـرم سیاسـت لیبرالـی را به وجـود مـی آورد اجتنـاب 

کـه ایـن هـر دو را بـه وجـود مـی آورد« گاهـی اسـت  اقتصـاد و سیاسـت، حالـت پیشـینی و مسـتقل آ
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کـه آیـا مـا در دموکراسـی لیبـرال  فوکویامـا بـاز در میانـه مقالـه سـؤال خـود را مجـددًا تکـرار می کنـد 
کنونـی بـه پایـان تاریـخ رسـیده ایم. بـه عبـارت دیگـر آیـا »تضاد هـای عمـده ای« دیگـری در زندگـی بشـر 
کـه در متـن لیبرالیسـم مـدرن نتوانـد حـل و فصـل شـود و قابل حـل در سـاختار اقتصـادی  وجـود دارد 
گـر مـا فـرض ایده الیسـتی پایـان تاریـخ را بپذیریـم آن گاه  ا و سیاسـی بدیـل باشـد. فوکویامـا می گویـد 
کنیـم. لیبرالیسـم در قـرن بیسـتم  گاهـی جسـتجو  پاسـخ ایـن سـؤال را بایسـتی در حـوزه ایدئولـوژی و آ
کمونیسـم. گاهـی داشـته یکـی فاشیسـم و دیگـری  دو معـارض جـدی در حـوزه مـادی و ایدئولـوژی و آ
نگاه فاشیسـتی؛ ضعف سیاسـی، ماتریالیسـم، آنومی، و فقدان اجتماع غربی را تضادهای عمده  
جوامـع لیبـرال می دانسـت. بـر اسـاس ایـن نگـرش، این تضادهـا تنها می توانسـتند با شـکل گیری دولتی 
کـه عنـوان »خلـِق« نویـن را یـدک می کشـد، حـل و فصل شـوند. به زعـم فوکویاما جنگ  قـوی و ملی گـرا 
کـرد. شکسـت فاشیسـم  کـه ایدئولـوژی زنـده ای بـه حسـاب می آمـد، نابـود  جهانـی دوم فاشیسـم را 
صرفـًا در حـوزه مـادی نبـود بلکـه شکسـت یـک ایـده هـم بـه حسـاب می آمـد. آنچـه فاشیسـم را نابـود 
کـرد، تنفـر اخالقـی شـدید جهانـی نبـود )زیـرا بسـیاری از افـراد، ظاهـرًا بـه آینـده ایـن ایدئولـوژی بـاور 
کاخ  داشـتند و از آن طرفـداری می کردنـد( بلکـه بـه واسـطه عـدم موفقیـت ایـن ایـده بـود. تخریـب 
کـی و نگـرش خـود تخریبـی ایـن جنبش هـا و ملت گرائـی افراطـی،  کازا رایـش و بمبـاران هیروشـیما و نا

کـرد. گاهـی و نیـز در سـطح مـادی نابـود  ایـن ایدئولـوژی را در سـطح آ
کمونیسـم و مارکسیسـم اسـت. مارکـس بـا تکیـه بـر دیـدگاه هـگل  معارضـه جـدی دیگـر از طریـق 
کـه قابـل حـل  کار و سـرمایه وجـود دارد  کـه در نظـام لیبرالیسـتی تضـاد عمـده ای بیـن  بـر ایـن نظـر بـود 
نیسـت. بـه زعـم فوکویامـا ایـن مسـئله واقعیـت نـدارد چنان کـه در غـرب تضـاد تقریبـًا حل شـده اسـت. 
بی طبقـه  مفهـوم جامعـه  بـه  تقریبـًا  غربـی  لیبرالیسـتی  در جوامـع  مـا  کـه  کـوژو می گویـد  از  نقـل  بـه  او 
کـه در ایـاالت متحـده مثـاًل فقیـر و غنـی وجـود  مارکسیسـتی نزدیـک شـده ایم. ایـن بدیـن معنـا نیسـت 
کـه نابرابـری و  نـدارد و تضاد هـای طبقاتـی در سـال اخیـر رشـد نکـرده اسـت بلکـه بدیـن معنـی اسـت 
تبعیـض بـا عنایـت بـه ایـده برابری خواهانـه لیبرالیسـم و نگـرش توزیـع مجـدد منابـع و نهادینـه شـدن 
از  کـه  اسـت  پیشـا مدرن  تاریخـی  میـراث  از  ناشـی  اسـت  مانـده  آنچـه  اسـت.  کـم شـده  آن  قانونـی 
تجربـه قبلـی آمـده اسـت. مثـاًل  فقـر سـیاهان میـراث لیبرالیسـم نیسـت بلکـه ناشـی از »میـراث بردگـی و 

کان تـداوم داشـته اسـت. کمـا کـه از زمـان الغـای بردگـی بـه ایـن سـو،  نژادگرائـی« اسـت 
کنیـم، متوجـه می شـویم  کمونیسـم در اروپـا و سـایر جهـان نـگاه  گـر بـه احـزاب  بـه زعـم فوکویامـا ا
کرده انـد. چنان که ما شـاهد  کـه از جنـگ جهانـی اول بدیـن سـو، بارهـا در دیدگاه هایشـان تجدیدنظـر 
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کـه بایسـتی بـر جامعـه بـورژوازی غلبـه  گرایشـات ضـد دولت گرائـی هسـتیم. از سـوی دیگـر ایـن دیـدگاه 
که می گویند آینده از آن سوسیالیسـم اسـت در  کـرد و پیـروز شـد، چنـدان طرفـدار نـدارد و دیدگاه هایـی 

کهنـه و حاشـیه ای بـدل شـده اند. گفتمـان سیاسـی ایـن جوامـع بـه دیدگاه هـای 
در آسـیا لیبرالیسـم بعـد از جنـگ جهانـی ضعیـف بـود. معارضـه ای جـدی در آسـیا بـا لیبرالیسـم 
توسـط فاشیسـم ژاپـن بوجـود آمـد امـا بعـد از شکسـت ژاپـن بـه تدریـج لیبرالیسـم سیاسـی و اقتصـادی 
کردنـد. بدیـن  کشـور نشـاء شـد و آرام آرام ایـن عناصـر در فرهنـگ خـاص ژاپـن نفـوذ  غربـی در ایـن 
گسـترش  گسـترش لیبرالیسـم غربـی داشـت. بـه تدریـج لیبرالیسـم در آسـیا  ترتیـب ژاپـن نیـز سـهمی در 
که مطابق شـریعت اسـالمی اداره می شـود  گـزارش در ایـران بعد از انقالب هم  یافـت حتـی بنابـر  یـک 
کاالهایـی از شـرکت های سـونی،  )و خصلتـی ضـد غربـی دارد(، نشـانه های از وجـود و خریـد و فـروش 
کاالهـا می شـود. ایـن امـر نشـانگر رشـد  هیتاچـی و جـی وی سـی وجـود دارد و اسـتقبال زیـادی از ایـن 

کل منطقـه آسـیا اسـت. لیبرالیسـم در 
کشـورهای بسـیاری دنبالـه رو مـدل لیبرالیسـتی ژاپـن هسـتند و ایـن امـر در جهـت  از سـوی دیگـر 
کشـورهای سوسیالیسـتی سـابق نظیـر برمـه  گـردد. حتـی  تـز »دولـت همگـن جهانـی« می توانـد تلقـی 
کـه چنـد دهـه در انـزوی مـالل آوری قـرار داشـتند، امـروز تحـت فشـارهایی بـرای آزادی هـای سیاسـی و 

گرفته انـد. قـرار  اقتصـادی 
کـه در ظاهـر تهدیـدی علیـه لیبرالیسـم بـه حسـاب می آید امـا به زعم  کشـوری اسـت  چیـن در آسـیا 
گذشـته ما شـاهد روند بطئی رشـد لیبرالیسـم و بی اعتباری  که در 15 سـال  کشـوری اسـت  فوکویاما این 
کمیتـه مرکـزی دهـم چیـن، مـزارع 800 میلیون چینی  مارکسیسـم و لنینیسـم در آن هسـتیم. در پلنـوم سـوم 
کی خـارج شـد و نقـش دولـت بـه عنـوان مالیـات بگیـر تقلیـل یافـت و بـه  در روسـتاها از وضعیـت اشـترا
که چین وجهـی دموکراتیک  کـرد. ایـن بـه هیـچ وجـه بدین معنی نیسـت  جـای آن مصرف گرائـی رشـد 
اتفاقـًا  کـه  اسـت  بـازار  بـه  متکـی  اقتصـادش،  20 درصـد  کنـون  ا امـا  اسـت  کـرده  پیـدا  لیبرالیسـتی  و 
کمونیسـت نسـبت داده شـده اسـت. البتـه دنگ شـیائو پینـگ همانند  کاری بـه حـزب  انجـام چنیـن 
گذشـتگان خود نپرداخته اسـت و فضای باز سیاسـی و اقتصادی )گالسنوسـت  گورباچف به انتقاد از 
کشـور وجـود دارد. هم  گرایش لیبرالیسـتی در این  و پروسـترویکا( را ماننـد او پیگیـری نکـرده اسـت امـا 
کـه غالبـًا فرزنـدان نخبگان  کنـون  ]سـال 1989[ 200 هـزار دانشـجوی چینـی در غـرب و امریـکا هسـتند  ا

گسـترش رونـد لیبرالیسـتی مؤثر اسـت. کشـور، در  کـه بازگشت شـان بـه  کشـور هسـتند  آن 
کـه دولت حاضر چین به  البتـه بـه زعـم فوکویامـا آنچـه از نـگاه تاریخ جهان اهمیت دارد این نیسـت 
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کـه جمهوری خلـق چین دیگر  دنبـال اصالحـات و... اسـت بلکـه آنچـه مهـم اسـت این واقعیت اسـت 
که در جنگل های آسـیا می جنگند و چه دانشـجویان  کعبه آمال نیروهای غیر لیبرال )چه چریک هایی 
طبقه متوسـط پاریسـی( در جهان نیسـت، مائوئیسـم نه تنها الگوئی برای آینده آسیا نیست بلکه در واقع 

چیـن تحـت تأثیـر  آبادانـی  و  پویایـی هم تبارهایی فرامرزی خود _ تایـوان_ قرار دارد. 
در شـوروی هـم در دوره گورباچـف به خصـوص 4 سـال پایانـی تغییـرات زیادی در حوزه سیاسـت 
و اقتصـاد بـه سـمت لیبرالیسـم و آزادسـازی انجـام شـده اسـت. امـا دل مشـغولی فوکویامـا فراتـر از ایـن 
کوتـاه مـدت یـا پیش بینی هایـی در زمینـه  تحـوالت اسـت: »هـدف مـن تجزیـه و تحلیـل حـوادث در 
اهداف خط مشـی شـوروی نیسـت بلکه هدفم نگریسـتن به روندهایی اساسـی در حوزه ایدئولوژی و 

کـه در ایـن زمینـه تحـوالت حیرت انگیـزی رخ داده اسـت«. گاهـی اسـت و روشـن اسـت  آ
که میزان تعهد به اصول مارکسیسم  گزارش مهاجران شوروی بر می آید  از قرائن به خصوص از طریق 
لنینیسـم پیش از این ها وجود نداشـت چنان که ما انعطاف هایی را در حوزه سیاسـت خارجی و دفاعی 
کـه هـر چنـد پـوچ و بی معنـا بـود امـا تنهـا  می دیدیـم: »مارکسیسـم لنینیسـم شـبیه طلسـمی جادوئـی بـود 

کـه نخبـگان بـرای حکومت بر جامعه شـوروی آن را قبول داشـتند«. مبنـاِی مشـترکی بـود 
گرفـت.  کمتـری بـه سـوی لیبرالیسـم صـورت  در حـوزه سیاسـت البتـه بـه زعـم فوکویامـا اصالحـات 
کـردن حـوزه داخلـی حـزب سـخن می گفـت و حفـظ  گورباچـف در وهلـه نخسـت دربـاره دموکراتیـزه 
حـق افـراد، حکومـت قانـون و پاسـخگو بـودن رده هـای بـاالی حزبـی در مقابـل رده هـای پائین تـر از 
کـه اسـتالین آن هـا  خـود. گورباچـف البتـه همـه اینهـا را برآمـده از سـنت لنیـن و میـراث او می دانسـت 
کـه مـا لیبرالـی می نامیـم نظیـر مناظـره آزاد، انتخابـات بـا رأی  کـرده بـود و همـه فعالیت هایـی  را نابـود 
مخفـی و حکومـت قانـون بـه بـاور او در اسـاس از اصـول لنینیسـم هسـتند. فوکویامـا ایـن اسـتدالل را رد 
می کنـد و می گویـد سانترالیسـم لنینیسـتی در اسـاس مبتنـی بـر دیکتاتـوری و انحصارگرائـی بود و اسـاس 
مخالفـت لنیـن بـا مخالفـان خـود از جملـه کائوتسـکی، روزا لوگزامبـورگ، سوسـیال دموکرات هـا و... 
کـه اساسـًا رویـه دموکراتیزاسـیون سـازمانی، نمی توانـد انقالبـی را بـه فرجـام برسـاند. بـه خاطـر ایـن بـود 

بـرای مشـروعیت  کـه نقطـه ای  بـه واسـطه آن اسـت  لنیـن  بـه  اتـکاء گورباچـف  بـه نظـر فوکویامـا 
کتیکـی اسـت. ایـن امـر نبایـد چشـم ما  کمونیسـت وجـود داشـته باشـد. ایـن امـری تا بخشـی بـه حـزب 
کـردن و تمرکـز زدائـی از حـوزه اقتصاد  کـه او در حقیقـت بـه دنبـال دموکراتیـزه  را بـر ایـن واقعیـت ببنـدد 
گفتیـم حکومـت شـوروی بـه زعـم فوکویامـا در آن زمـان را نمی تـوان لیبـرال  و سیاسـت اسـت. چنان کـه 
کنـار بگذارند نشـان دهنده پیروزی  کـه آن ها ایدئولـوژی خود را  و دموکـرات نامیـد امـا بـه نظـر او همیـن 
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گـر بپذیریـم ایدئولـوژی  کـه فرجـام تاریـخ بـا آن تعریـف می شـود. ا گاهـی اسـت  حـوزه ای دیگـر از آ
کشـیده اند؛  کمونیسـتی و فاشیسـتی عمـاًل  از بیـن رفتـه دو دیـدگاه دیگـر هنـوز در برابـر لیبرالیسـم صـف 
بنیادگرائـی دینـی و ناسیونالیسـم.  بـه نظـر فوکویاما یکی از نقاط ضعف ایدئولوژی لیبرالیسـم آن اسـت 
کنیـم می بینیـم به واسـطه ضعف  گـر دقـت  کسـی نیـازی نمی بینـد دیـن را بـه رسـمیت بشناسـد امـا ا کـه 
کـه پیـش شـرط  کننـد  جوامـع دین مـدار، آن هـا قـادر نیسـتند بـر سـر ماهیـت یـک زندگـی خـوب توافـق 
کار اسـت. از سـوی دیگـر در دنیـای معاصـر  حداقـل صلـح و امنیـت اسـت امـا لیبرالیسـم قـادر بـه ایـن 
کمونیسـم را دارد اما همین نظریه  که داعیهݘ نظامی جایگزین برای لیبرالیسـم و  تنها دین اسـالم اسـت 

کـرد. هـم نظریـه جهانـی نیسـت، زیـرا غیـر مسـلمانان از آن اسـتقبال چندانـی نخواهنـد 
که مثل ناسـیونال سوسیالیسـم جهانی شـود. ناسیونالیسـم امروزه  ناسیونالیسـم هم دیگر بعید اسـت 
کثریت  گروه های مذهبی، قومی و نژادی از یک دولت بدل شـده اسـت. »ا به مسـئله ای برای اسـتقالل 
وسـیعی از جنبش هـای ناسیونالیسـتی جهـان برنامـه ای سیاسـی فراتـر از یـک میـل سـلبی یعنـی اسـتقالل 
گیـر بـرای سـازمان اجتماعـی و اقتصـادی  گروه هـا یـا مـردم را ندارنـد« و بالطبـع برنامـه ای فرا از برخـی 
جامعـه ندارنـد. در جوامـع لیبرالـی هـم برخـورد قومـی و... ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد امـا وجـود 
کـه لیبرالیسـم  ایـن درگیری هـا فـی نفسـه بـه لیبرالیسـم مربـوط نیسـت بلکـه ناشـی »از ایـن واقعیـت اسـت 
مـورد نظـر، لیبرالیسـم ناقصـی اسـت«. مطمئنـًا قسـمت اعظـم تنش هـای قومـی و ناسیوالیسـتی جهـان در 
که نماینده واقعی مردم نیسـتند و مردم در آن ها حق انتخاب ندارند. نظام های سیاسـی اتفاق می افتد 
کـه مدعـی بودنـد  از سـال 1806 بسـیاری از جنگ هـا و انقالب هـای ناسیونالیسـتی وجـود داشـتند 
کـه از لیبرالیسـم مترقی تـر و پیشـرفته تر هسـتند امـا تاریـخ از ایـن ادعـا پـرده برداشـت و در عیـن حـال 
کنـون ما شـاهد تأثیر همه  که ا کـرد  کمک  گسـترش دولـت همگـن جهانـی تـا آن جـا  اقدامـات آن هـا بـه 

کلـی روابـط بین الملـل هسـتیم. ایـن نگرش هـا، بـر ویژگـی 
حجـم  از  اسـت  روشـن  بـود؟  خواهـد  چـه  بین الملـل  روابـط  بـرای  تاریـخ  پایـان  پیامد هـای  امـا 
کشـورهای بزرگ تر  گرفتـار جنـگ و درگیـری خواهند بـود.  کشـورهای جهـان سـوم همچنـان  وسـیعی از 
کـرد امـا بـه بـاور  نظیـر چیـن و شـوروی الیه هـای ظاهـر ایدئولـوژی را در آینـده نزدیـک حفـظ خواهنـد 
کـرد. بـر  کشـورهای خـود را جسـتجو خواهنـد  بسـیاری از ناظـران در پـس ایـن ایدئولـوژی، منافـع ملـی 
کشـورها بر اسـاس اینکه سیسـتم دو قطبی یا چند قطبی  اسـاس نظریه سیسـتمی، در نظام بین المللی 
کم اسـت  باشـد، رفتارشـان تغییـر می کنـد و بـر اسـاس ایـن نظریـه بـر نظـام بین المللـی نگـرش هابزی حا
کـس بـه منافـع خـود می اندیشـد بنابرایـن به بـاور یکـی از نظریه پردازان ایـن نحله فکری،  کـه در آن هـر 
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بر مبنای ...

که در  کنونـی شـوروی بـا رفتارهـای دولـت روسـیه تزار قابل قیاس اسـت. فوکویاما می نویسـد  رفتارهـای 
کـه »بـه  کرده انـد  کشـورها، دکترین هایـی را بـرای برنامـه سیاسـت خارجـی شـان انتخـاب  قـرن حاضـر 

توسـعه طلبی آن هـا مشـروعیت ببخشـند نظیـر مارکسیسـم _ لنینیسـم یـا ناسـیونال سوسیالیسـم«.
کمتر بنیـادی ایدئولوژیک  گرایـش امپریالیسـتی دولت هـای لیبـرال در قـرن نوزدهـم  توسـعه طلبی و 
کردن امکان دسترسـی مردمـان دیگر به  کـردن دیگـران، فراهـم  داشـت آن هـا توجیهاتـی نظیـر مسـیحی 
کار می بردنـد. شـکل از ریخت  فرهنـگ رابلـه و مولیـر و ... را بـرای دخالت هـای امپریالیسـتی خـود بـه 
کـه در قـرن بیسـتم بـا ظهـور هیتلـر  افتـاده و رادیـکال امپریالیسـم قـرن نوزدهـم در فاشیسـم آلمانـی بـود 

لیسـم در فرانسـه بـود.
ُ

گ شـاهد آن بودیـم. ناسیونالیسـم دیگـر در اروپـا، ظهـور 
بیشـتر درگیـر حـوزه  تاریـخ رسـیده اند،  پایـان  بـه  کـه  کشـورهایی  بین المللـی،  زندگـی   در عرصـه 
اقتصـاد هسـتند تـا سیاسـت و اسـتراتژی. بـه زعـم فوکویامـا به رغـم رقابت هـای بیـن قدرت هـای بـزرگ 
در قرن بیسـتم، ما بیشـتر شـاهد »بازاری شـدن مشـترِک« جهان هسـتیم تا جدائی و درگیری. تجربه ما 
کنون مشـروعیت اسـتفاده  کشـورهای اروپائی ا در بحث تروریسـم و لیبی نشـان دهنده این نکته اسـت 

از زور حتـی در زمینـه دفـاع از خـود را قبـول ندارنـد1.
گاهـی دولت همگـن جهانی  کـه نخبـگان شـوروی تـا چـه حـد خـود را با آ مسـئله واقعـی آن اسـت 
کـه بـا روشـنفکران و نخبگان شـوروی دارد،  کننـد. فوکویامـا می گویـد: تماس هایـی  همسـاز و همشـکل 
کـه چنیـن رونـدی وجـود دارد. وی نقل قولـی از وزیر خارجه وقت شـوارد نادزه  مؤیـد ایـن نکتـه اسـت 
کـم رنـگ شـده اسـت.  کـه جـدال بیـن دو نظـام متخاصـم  کـه او می گویـد  در سـال 1988 را مـی آورد 
گسـترش تکنولـوژی و توزیـع عادالنـه آن و  »در عصـر جدیـد آنچـه اهمیـت دارد تولیـد ثـروت مـادی و 
کوشـش های مشـترک در زمینـه احیـاء و حمایـت از منابـع ضـروری بـرای بقـای بشـریت اسـت. در  نیـز 
گروه هـا بـه  گرایـش مجـدد در  هـر حـال موانعـی بـرای نظـام شـوروی وجـود دارد مثـاًل رشـد شوونیسـم و 

مارکسیسـم لنینیسـم؛ امـا مسـیر همچنـان به سـمت لیبرالیسـم اسـت«.
مارکسیسـم لنینیسـم در چیـن و شـوروی دیگـر یـک ایدئولـوژی زنـده نیسـت هر چند آثـاری از آن را 
کمبریج، ماساچوسـت و... می بینیم و مـرگ این ایدئولوژی به معنای  گـوا، پیونـگ یانـگ،  مـا در مانا

کاهـش منازعات بیـن دولت ها در مقیاس بزرگ اسـت.  بـازاری شـدن مشـترک روابـط بین الملـل و 
کـه  کـه هنـوز در تاریـخ هسـتند و آن هایـی  جهـان بـه دو قسـمت تقسـیم شـده اسـت؛ آن قسـمتی 
پایـان  فی نفسـه  بین الملـی  منازعـات  کـه  نیسـت  بدین معنـا  ایـن  رسـیده اند؛  پسـاتاریخ  مرحلـه  بـه 

کاماًل غلط از آب در آمده است. که این پیش بینی  1.   می بینیم 
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خشـونت های  هنـوز  اسـت.  ممکن الوقـوع  هنـوز  قسـمت  دو    ایـن  دولت هـای  بیـن  جـدال  یافته انـد. 
گرفته انـد وجـود دارد. درگیـری  کـه در پسـاتاریخ قـرار  قومـی و ناسیونالیسـتی حتـی در قسـمت هایی 
و  ایرلنـدی  کاتولیک هـای  آذری هـا،  و  ارمنی هـا  تامیل هـا،  و  سـیک ها  کردهـا،  و  فلسـطینی ها  بیـن 
والونزی  هـا1 و جنگ هـای آزادی بخـش ملـی و ]مبـارزه بـا[ تروریسـم وجـود دارد امـا جـدال در مقیـاس 

تاریـخ هسـتند، در حـال محـو شـدن اسـت. گرفتـار  کـه  بـزرگ بین دولت هایـی 
گـراف آخـر مقالـه فوکویامـا بـا این جمالت شـروع می شـود: »پایـان تاریخ دوران بسـیار غم انگیزی  پارا
خواهـد بـود. مبـارزه بـرای بازشناسـی، اشـتیاق بـرای بـه خطـر انداختـن جـان در راه هدفـی بـه تمامـی 
کـه منـادی جسـارت، شـجاعت، تخیل و ایده الیسـم اسـت،  انتزاعـی و مبـارزه ایدئولـوژِی جهان گسـتری 
جایگزیِن محاسـبه اقتصادی، حل بی پایان مشـکالت فنی، دل مشـغولی های زیسـت محیطی و ارضاء 
نیازهـای پیچیـده مصرفـی می شـود« و باالخـره در  سـطر آخـر می گویـد شـاید مـا در پایان تاریخ، نوسـتالژِی 
دوره هـای قبـل را داشـته باشـیم بـا توجـه بـه اینکـه رقابـت و تضـاد در دوران پسـا تاریـخ هـم وجـود دارد و 

کنیم2. کـه تاریـخ را از نـو آغـاز  بدیـن ترتیـب شـاید روزی دوبـاره تصمیـم بگیریـم 

تجزیه و تحلیل توصیفی

کـه متفکـری بـرای تبیین/توجیـه وضـع موجـود بـه مباحـث تئوریک فلسـفی  ایـن نخسـتین بـار نیسـت 
گذشـته یکـی از پـر اسـتفاده ترین ابـزار  متوسـل می شـود و در ایـن میـان، اندیشـه های هـگل در دو سـده 
بـرای ایـن مسـئله بـوده اسـت. مارکـس، لنیـن، نازیسـم، لـوکاچ و سـردمداران مکتـب فرانکفـورت و در 
گـون از مفاهیم هگلی برای تببین وضع موجود یا ترسـیم  گونا رأس آن هـا هربـرت مارکـوزه3 بـه شـیوه های 

کرده انـد. چشـم اندازهای آینـده اسـتفاده 

کـه ویژگی  هـای خـاص مذهبـی و قومـی دارنـد و اغلـب در منطقـه والونیـای  Wallons  .1 والونزی  هـا مردمـی فرانسـوی زبـان هسـتند 
Wallonia بلژیـک زندگـی   می کننـد.

گریبانگیـر بسـیاری از مقـاالت فارسـی هـم هسـت_ دخالـت احساسـات در  کـه متأسـفانه  2. یکـی از ایـرادات اساسـی ایـن مقالـه_ 
ایده هـا و اندیشه هاسـت. فوکویامـا در جـای جـای مقالـه از امیدهـا، آرزوهـا و مفاهیـم از ایـن دسـت سـخن می گویـد هـر چنـد ایـن 
احساسـات، مطابـق معمـول، متـن را دلچسـب می کنـد امـا چیـزی بـر قدرت و اسـتحکام اسـتدالل ها نمـی افزاید و حتـی می توان آنان 

کـرد. گاهـی حشـو قبیـح _ تلقـی  را بـرای ایـن یـک محقـق جـدی، نوعـی حشـو _ 
که باید  کارگـری فرانسـه، انگلسـتان و اینکـه چرا پرولتاریـا  3. لنیـن در سـپتامبر 1914 بـرای پاسـخ گوئی بـه علـل شکسـت انقالب هـای 
کتـاب  سـازنده انقـالب باشـد بـه محافظـه کاری روی آورده اسـت و در دامـان احـراب سوسـیال دموکـرات افتـاده اسـت بـه بازخوانـی 
کمونیسـتی مجارسـتان به بازخوانی فلسـفه هـگل پرداخت  منطـق هـگل پرداخـت. لـوکاچ در سـال 1920 در جریـان شکسـت انقالب 
گرامشـی در فوریه 1925 نیز به بازخوانی فلسـفه هگل دسـت  کنـد. آنتونیو  تـا دالیـل شکسـت ایـن جنبـش را از لحـاظ تئوریـک تبییـن 

گرفتار فاشیسـم شـده اسـت )مکینـس، 1972(.  زد تـا دریابـد چـرا ایتالیا 
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گزاره ها  کلی درسـت یا نادرسـت نیسـت بلکه درسـتی یا نادرسـتی   البته توسـل به فلسـفه به معنای 
که آن مفهوم خاص بتواند  از دو زاویه قابل بررسی است؛ نخست، از زاویه »درون منطقی« بدین معنا 
گیـرد و بتوانـد یـا خـود بـه صـورت یـک  در دسـتگاه سـامان منِد نظریـه، در یـک هارمونـی معقـول قـرار 
گزیوم هـای دیگر دسـتگاِه اسـتنتاجِی سـامان مند و نظـری قرار  گزیـوم1 مطـرح شـود یـا آنکـه در خدمـت ا ا
گیـرد تـا بتوانـد بـه تبییـن، توجیـه یـا پیـش بینـی پدیـده ای بپـردازد. دوم، از زاویـه »بـرون منطقـی« اسـت 
کـه از آن اسـتفاده می کنـد، ناظـر به واقعیـت بیرونی  کـه تـا چـه انـدازه آن مفهـوم فلسـفی بـه همـراه نظریـه 
اسـت.  پیـش از آن کـه بـه بررسـی نظریـه فوکویامـا بـه لحـاظ درون منطقی و بـرون منطقـی بپردازیم. بهتر 
کنـده، چـه  اسـت نخسـت بـه صـورت سـاده ببینیـم ایـن نظریـه، جـدا از آن همـه شـاخ و برگ هـای پرا
کـه جان مایـه  می گویـد. بـر اسـاس تفسـیر هـگل از انقـالب فرانسـه، آدمـی بـه ایده ال هایـی دسـت یافتـه 
آن هـا برابـری و آزادی و بـه تبـع آن مردم سـاالری اسـت. ایـن بـه معنـای پایـان تاریـخ اسـت )بـه عبـارت 
کامـل خـود را فعلیـت بخشـیده اسـت(. البتـه ایـن بـه معنـای پیـروزی آن  دیگـر روح مطلـق بـه صـورت 
کشـیده اسـت و در این میان،  ایده ال هـا در عالـم ایـده اسـت. تحقـق عینـی ایـن ایده هـا سـال های طول 

مبـارزه، نـه صرفـًا مبـارزه ای مـادی، بلکـه مهم تـر و اساسـی تر از آن، نبـرد در عرصـه ایده هـا بـوده اسـت.
که از دیربـاز معارضین جدی  جایـگاه تعیـن آن ایده ال هـا امـروزه در نظـام لیبرال دموکراسـی اسـت 
کمونیسـم( و دارد )ناسیونالیسـم و بنیادگرائـی دینـی(؛ امـا بـه تدریـج بـا تحقـق  داشـته ) نظیـر فاشیسـم و 
کامـل ایـن ایده هـا، از طریـق ایجـاد دولتـی جهانـی همگـون، مـا از تاریـخ برمی گذریـم و وارد  عملـی و 
پایـان  بـه  دولت هـا  بیـن  بـزرگ  و  جـدی  معارضه هـای  دوران  اینجـا  در  می شـویم.  پسـاتاریخ  دوران 

کـه درگیری هـا ناسیونالیسـتی ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـند.  می رسـد هـر چنـد 
که  این تز  شـگفت انگیزی اسـت.  کرد  چـه بـا ایـن دیـدگاه موافـق باشـیم چه مخالف. باید اذعان 
کـه بـه لحـاظ برون منطقـی و انطباق بـا واقعیت های تجربـی، قابل چند و چون اسـت  ایـن تـز هـر چنـد 
کـرد و تـز مارکـوزه  کتـاب چـه بایـد  کمتـر از تـز لنیـن در  امـا بـه لحـاظ روش و در مقـام مقایسـه، چیـزی 
که  کرد  کتـاب خـرد و انقـالب نـدارد.  چـه بـا ایـن دیـدگاه موافـق باشـیم چـه مخالـف. باید اذعـان  در 
کـه بـه لحـاظ بـرون منطقـی و انطبـاق بـا واقعیت های  ایـن تـز شـگفت انگیـزی اسـت. ایـن تـز هـر چنـد 
کمتـر از تـز لنیـن در  تجربـی، قابـل چنـد و چـون اسـت امـا بـه لحـاظ روش و در مقـام مقایسـه، چیـزی 

کتـاب خـرد و انقـالب2 ندارد. کـرد و تـز مارکـوزه در  کتـاب چـه بایـد 

1. Axiom
که فلسفه هگل را در راستای توجیه وضع  کتاب »خرد و انقالب: هگل و پیدایش نظریه اجتماعی« بر ضد نظریاتی  2. مارکوزه در 
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الف به لحاظ درون منطقی

کـه پایـان تاریـخ در سـطح ایـده بعـد از انقـالب  کالم فوکویامـا بـر می آیـد آن اسـت  آنچـه از فحـوای 
کـرده بـود امـا تحقـق عینـی و  فرانسـه و در زمـان هـگل تحقـق یافتـه بـود و هـگل آن را بدرسـتی تئوریـزه 

کامـل آن بعـد از فروپاشـی شـوروی و پیـروزی نهایـی لیبـرال دموکراسـی انجـام شـد.
در نمودار ذیل نحوه نگرش فوکویاما به پایان تاریخ را بر اساس مقاله او نشان داده ایم:

شكل 1. نگرش فوكویاما به پایان تاریخ و پیشینه نظری مورد توجه او

كوژو و فوكویاما. شكل2. تفسیر هگلی پایان تاریخ و شیوه بهره گیری از آن در دیدگاه 

انقالبی و ضد وضع موجود  آن،  ویژه منطق  به  اندیشه هگل  که  نشان ساخت  و خاطر  نمود  معنا می کردند، موضع گیری  موجود 
کتاب می نویسد: »در زمان ما با ظهور فاشیسم، فلسفه هگل تفسیر مجددی را می طلبید. امیدوارم  است. مارکوزه در پیش گفتار این 
که به نظریه و عمل فاشیستی منجر  تی است  که مفاهیم پایه ای هگل دشمن تمایال کتاب مطرح شده نشان دهد  که در این  تحلیلی 
کم به مجادله برخاسته اند. بدین  می شوند... معیارهای عقلی و انتقادی هگل به خصوص دیالکتیک وی با واقعیت اجتماعی حا

که مخالفین معاصر فلسفه وی را فلسفه منفی نامیده اند« )مارکوزه، 1972(. لحاظ است 

هگل )نگرش ایده آلیستی(
»پایان تاریخ« در سال 1806

تحقق روح در تاریخ؛ تعین اصول انقالب فرانسه 
)آزادی، برابری و حقوق نهایی زیست بشر(

مارکس )نگرش ماتریالیستی(
تحقق »پایان تاریخ« در آینده، نخست، پیروزی پرولتاریا 

و سپس جامعه  بی طبقه، تحقق آرمان های بشری 
)آزادی و برابری( در جامعه کمونیستی

کوژو )نگرش ایده الیستی(
پایان تاریخ پس از جنگ جهانی دوم

وجود ایده [ای برابری و آزادی و تحقق تدریجی آن و 
آغاز »پایان تاریخ«

فوکویاما )نگرش ایده الیستی(
تحقق عینی ایده ال های اولیه بشری در موکراسی لیبرال 

و »پایان تاریخ«

فوکویاما
تحقق ایده ال های 
هگلی در نظام های 
دموکراسی لیبرال، 

دولت همگون 
جهانی )ایاالت 
متحده آمریکا(

هگل
تحقق روح در 

تاریخ با پیروزی 
»ناپلئون بناپارت« 

در نبرد ینا

کوژو
ایده آل های بشر در 

حال تحقق تدریجی 
کشورهای  در 

اروپایی بعد از 
جنگ دوم جهانی
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شكل3. مواجه لیبرال دموكراسی با دو نظام منسوخ و دو پدیدهی نوظهور.

ب. به لحاظ برون منطقی

را بدیهـی دانسـته سـپس  کـرده و آن  از یـک فـرض فلسـفی شـروع  گفتیـم مقالـه، نخسـت  چنان کـه 
اسـت. کـرده  پیـدا  آن  بـرای  مؤیـد تجربـی  و شـواهد  نظـری  اسـتدالل های 

پرسش اصلی و مستتر

کـه  پایـان تاریـخ بـه معنـای تحقـق ایده آل هـای انسـانی  کـوژو  بپذیریـم  گـر بـر اسـاس تفسـیر هگلـی  ا
اسـت،  آیـا نظـام دموکراسـی لیبـرال غربـی بـا تحقـق ایـن ایده آل هـا، تاریخ را به فرجام رسـانده اسـت؟

تز اصلی

 »مـا به واسـطه تحقـق ایده ال هـای انسـان )از جملـه برابـری و آزادی( بـه پایـان تکامل ایدئولوژی بشـر و 
نیـز بـه واسـطه جهان گسـتر شـدن دموکراسـی لیبـرال غربـی چونان شـکل نهایی حکومت بشـر، بـه پایان 

تاریخ رسـیده ایم.«
مفروضه ها

کشف شده است؛ 1. ایده ال های عالی بشر به لحاظ نظری از زمان انقالب فرانسه 
کنونی  2.  تصوراتـی در بـاره تحقـق عملـی ایـن ایده ال هـا در طول تاریخ وجود داشـته اسـت اما تا زمان 

این امر محقق نشـده اسـت؛
کمونیسـتی، بـرای نخسـتین بـار و بـه طـور  3. بـا پیـروزی نظـام دموکراسـی لیبـرال و فروپاشـی نظام هـای 

گرفته انـد؛ کامـل، ایده آل هـای فـوق صـورت عملـی بـه خـود 
4. تجلی عینی این ایده ال های در نظام های دموکراسی لیبرال معاصر است؛

5. اختالفات و جنگ های بین المللی به واسطه تحقق این ایده ال ها به پایان رسیده اند؛
گام می نهیم؛ 6. با تحقق نهایی این ایده ال ها، تاریخ عماًل به پایان   می رسد و ما به مرحله پسا تاریخ 

تحقق کامل لیبرال دموکراسی
فروپاشی نازیسم و کمونیسم
تعارض نه چندان جدی با 
بنیادگرائی و ناسیونالیسم

حذف جدال های بزرگ 
بین قدرت های بزرگ

 )پایان تاریخ(

لیبرال دموکراسی
ابتدای قرن بیستم

کمونیسمنازیسم

بنیادگرایی دینیناسیونالیسم
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شواهد تجربی مؤید

دامنـه شـواهد فوکویامـا از تغییـر و تحـول بـه سـمت آرمان هـای هگلـی و بـه یـک معنـا ارزش هـای نظـام 
گ و مسـکو و پکـن و بوئینـس ایرس  لیبرالیسـتی در آن زمـان )1998( بسـیاری از شـهرهای جهـان از پـرا
که در  و رانگـون ]یانگـون[ و حتـی ایـران را در برمی گیـرد. به خصـوص تکیه او بیشـتر به تحوالتی اسـت 
اواخـر دهـه 1980 در چیـن و روسـیه می گـذرد. چنان کـه بـه نظـر او، آزادسـازی های اقتصـادی تدریجـی 
گـواه  کشـورها  ایـن  میـان نخبـگان  در  لیبرالیسـتی  پیدایـش دیدگاه هـا  و  از یک سـو  کشـورها  ایـن  در 
حرکـت بطئـی امـا مـدام آن هـا بـه سـوی ایده ال هـای نظام دموکراسـی لیبرال اسـت. نمودار ذیل شـمای 

کلـی از شـواهد تجربـی مؤیـد تـز او را نشـان می دهـد:

شكل4. شواهد تجربی مؤید تز »پایان تاریخ« فوكویاما

تهران

بوینس آیرس

رانگون )یانگون(

توکیو

پکن

مسکو

گالسنوست

پروسترویکا

تغییر دید نخبگان و 
اقتصاددانان شوروی

فروپاشی و پایان جنگ 
سرد

خارج شدن تدریجی زمین ها 
از حالت اشتراکی

تحصیل صدها هزار دانشجوی 
چینی در غرب

گرایش به کسب بازارهای 
جهانی مصرف گرایی

عبور از نگرش مانویستی و 
پرداختن به ایده های سنتی 

مؤید ارزش های لیبرال

اصالحات لیبرالیستی 
در چین

اصالحات لیبرالیستی در 
شوروی

جهانی شدن ارزش های 
لیبرالیستی

شواهد تجربی مؤید
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ل های نظری مؤید استدال

گروه هـا و نگرش هـا )اعـم از  چـپ و راسـت( بـا ایده آل هـای لیبرالیسـتی )کـه مهم تریـن  گـر  همـه  الـف. ا
کنند  کرامـت انسـان،  آزادی و برابـری اسـت( توافـق دارنـد، آن گاه بایسـتی به اینکه نکتـه اذعان  آن هـا 

کمـال و بلـوغ خود رسـیده اند.  کـم در سـاحت نظـر، بـه  کـه ایـن ایده آل هـا دسـت 
نظیـر  رخدادهـای  و  هـگل  نظیـر  متفکرینـی  بوسـیله  لیبرالیسـتی  مشـخص  ایده آل هـای  گـر  ا ب. 
کـه نشـان   می دهـد   انقـالب فرانسـه در سـطح ایـده تثبیـت شـد  ه اند،  آن گاه شـواهدی در دسـت داریـم 
شـد  ه اند  متحقـق  کنونـی  لیبـرال  دموکراسـی  نظام هـای   در  یعنـی  عینـی  سـاحت  در  ایده هـا  ایـن 
بـه پایـان تاریـخ  کـردن ایـن طریـق هسـتند. از ایـن رو مـا عمـاًل  و نظام هـای دیگـر نیـز در حـال طـی 
کـه مشـاهده   می کنیـم تلفیـق  یعنـی تحقـق عینـی ایده آل هـای نهایـی بشـری نزدیـک شـده ایم1. چنـان 
شـواهد تجربـی و اسـتدالل های نظـری مؤیـد، تـزی قـوی، رادیـکال و مهمـی بـه وجـود آورده اسـت. در 
کـه چگونـه هـر دو مقالـه »پایـان تاریـخ« و »مدرنیتـه، پـروژه ناتمـام«، به رغـم  ادامـه نشـان خواهیـم داد 
کرده انـد. هر دو این  تفـاوت ماهوی شـان، از یـک الگـوی مشـترک بـرای نـگارش مقاله علمی اسـتفاده  
مقـاالت پرسـش های مهـم و اصیلـی را مطـرح  نموده انـد. هـر دو آن هـا دارای تـز / تزهـا فوق العـاده قـوی 
که  که سـهم افتراقی/ افزایشـی در حوزه نظری خود دارند.  منظور  از  تز  ادعائی مهمی اسـت  هسـتند 
پشـتوانه و اسـتدالل های نظـری قـوی و نیـز شـواهد مؤیـد تجربـی  دارد.  در ایـن مقـاالت، مقالـه مدرنیته 
کـدام از ایـن تزهـا، تأثیـرات  کـه اثبـات هـر  پـروژه ناتمـام هابرمـاس سـه تـز بسـیار مهـم و انقالبـی دارد 

فوق العـاده ای بـر حوزه هـای نظـری باقـی  می گـذارد:
تز اصلی2

کـرد. مدرنیتـه در  کـه بایسـتی آن را تکمیـل و در برخـی وجـوه اصـالح  مدرنیتـه طرحـی اسـت ناتمـام 
نمونـه آرمانـی آن، پیشـرو، تقویت کننـده »جهاْن زیسـت« و دارای عناصـر رهایـی بخـش اسـت.

تز دوم

و  دارنـد  ماهیتـی محافظه کارانـه  مترقـی،  و  فریبنـده  به رغـم ظاهـر  تمامـی نگرش هـای ضـد مدرنیتـه، 
می تـوان بسـته بـه داعیه هـا و ماهیـت نظـری صاحب نظران شـان،  آن هـا را به سـه دسـته »محافظـه کاران 

کـرد. جـوان«، »محافظـه کاران پیـر« و »نـو محافظـه کاران« تقسـیم 

گفتیم تـز  قوی، تزی  که  کـه چقـدر ایـن ادعـا رادیکال اسـت و چنانکه  1. صـرف نظـر از صحـت و سـقم ایـن ادعـا، مشـاهده   می کنیـم 
کـه ادعاهـای انقالبـی و اساسـِی نامتعـارف داشـته باشـد تا بتواند حـوزه  ای نظری را تحت تأثیـر قرار دهد. اسـت 

کـه دربـاره هابرمـاس در اینجـا آمـده اسـت برگرفتـه از مقالـه »معیارهایـی بـرای نـگارش علمـی براسـاس )فهـم، ترجمـه و  2.  همـه آنچـه 
آنالیـز( یـک مقالـه تأثیرگـذار جهانـی: مدرنیتـه، پـروژه ناتمـام« اسـت: )حکمـت و فلسـفه، پیشـگفت(.
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تز سوم

از  زیسـت«  »جهـاْن  رهایـی  آن هـا،  ابـزار  و  خـرد  حـوزه   سـه  تعامـل  روشـنگری،  طـرح  از   بهره گیـری 
مستعمره سـازی های سیسـتم، راهـکار و بدیـل مناسـبی بـرای تکمیـل و اصـالح طـرح مدرنیتـه اسـت. 
کـه دیدیـم، بسـیار مهـم و دارای وجـه افتراقـی و افزایشـی  تـز مقالـه پایـان تاریـخ فوکویامـا هـم، چنـان 

اسـت. فوق العـاده ای 
پشتوانه های تز

شواهد تجربی مؤید

کوتاه، از شواهد تجربی استفاده  که مقاله  هابرماس بیشتر  وجه فلسفی دارد، جز چند مورد  از آن جائی 
نشـده اسـت. تنهـا اشـاره هایی مختصـر  بـه اقدامـات و آثـار هنرمنـدان آوانـگارد مدرنیته نظیر  بودلر1 شـده  
کـه ضمـن نقـد مدرنیتـه  می خواسـتند سـامانی نـو در دل مدرنیتـه بیافریننـد. برعکـس، فوکویامـا بـه وفـور 
کـرده اسـت. اینکـه چگونـه نظام هـای مختلـف  از شـواهد تجربـی بـرای پشـتیبانی تـز خویـش اسـتفاده 
کـه در اوج تکامـل  بـا انجـام اصالحـات سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی و معیـار قـرار دادن نظام هایـی 

ایدئولوژیکـی بشـر هسـتند، بـه سـمت تحقـق عالـی خویـش و پایـان تاریـخ در حرکت اند.
ل های نظری مؤید استدال

هابرماس با  بهره گیری از چارچوب نظری وبر  و ضرورت تعامل سـه حوزه »علم، اخالقیات و هنر«، امکان 
تکمیـل پـروژه مدرنتیـه را مطـرح  می کنـد.  بـر اسـاس نظـر  وبـر  »اعتبـار علم مبتنی بـر  واقعیـت، در اخالقیات 
اعتبـار برآمـده از هنجـار و در قلمـرو زیباشناسـی اعتبـار ناشـی از اصالـت و زیبائـی اسـت. منطـق سـه گانه 
»شـناختی _  ابـزاری«، »اخالقـی _  عملـی« و »زیباشـناختی _  بیانـی« بـه ترتیـب مربـوط بـه هـر یـک از ایـن 
حوزه هاسـت« افـزون بـر ایـن، هابرمـاس از  تـز  »زمـان حـال2« بنیامیـن بـرای تبیین توانمندی مدرنیتـه در نقد 
کوژو  در  زمینه تحقق  گرفته اسـت. به همین سـان، فوکویاما از تفسـیر هگلی  کمک  نارسـایی های موجود 

ایده آل هـای انقـالب فرانسـه، هـم بـرای توجیـه تـز   و  نیـز  پیشـینه نظـری خود اسـتفاده  می کند. 
ساختار متن

پیشینه نظری

فوکویامـا بحـث خویـش را بـا دیدگاه هـای هـگل و مارکـس در بـاب پایـان تاریـخ آغاز  می کند و سـپس با 
کـوژو بحـث خویـش را به پیـش  می برد.  بهره گیـری از تفسـیر 

1. Charles Pierre Baudelaire
2. Jetztzeit
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هابرمـاس بـا بیـان تاریخچـه مفهـوم مـدرن در تاریـخ اروپـا و اشـاره بـه جنبش هـای مدرنیسـتی، از 
که به توانائی های مدرنیته و وجوه و عناصر آن پرداخته  اند. دیدگاه هایی برای تحلیل خود بهره  می گیرد 

گراف ها پارا

گراف ها نوعـی هارمونی  گراف هـای هـر دو متـن دارای انسـجام درونی انـد. افـزون بـر این، میـان پارا پارا
کـه همه بـه صورت هماهنـگ در خدمت تز/تزها هسـتند.  برقـرار اسـت چنـان 

روش

کـه نخسـت بـه شـیوه ای قیاسـی و بـا اسـتفاده از تفسـیر هگلـی  کار فوکویامـا بدین گونـه اسـت  روش 
شـیو ه  ای  بـه  می کنـد  تـالش   سـپس  و  می انـگارد  مفـروض   و  شـده  تعییـن  بشـری  ایده آل هـای  کـوژو، 
متفـاوت  اندکـی  زمینـه  ایـن  کار هابرمـاس در  بیابـد. روش  آن هـا  بـرای  اسـتقرایی شـواهدی تجربـی 
اسـت. وی نخسـت بـه تحلیـل فراینـد مدرنیتـه می پـردازد و تـالش  می کنـد عناصـر و  وجـوه مترقـی و 
کـه بـه  کـه نابهنجاری هـا و آسـیب های  کنـد  نیـز توانمندی هـای نهفتـه در آن را نشـان دهـد و روشـن 
در  اسـت.  نظـام سـرمایه داری  کـه خصوصیـت  ویژگـی مدرنیتـه،  نـه  نسـبت داده  می شـود،  مدرنیتـه 
کانـت بـه بخش هـای  ادامـه، هابرمـاس بـه شـیو ه  ای قیاسـی و بـا  بهره گیـری از چارچـوب نظـری وبـر و 
مهمـی از  پتانسـیل های مدرنیتـه و ضـرورت تعامـل و هماهنگـی حوزه هـای آن اشـاره  می کنـد و در  پایـان 

بـه شـیوه ای هنجـاری، راهکارهایـی را بـرای تکمیـل پـروژه مدرنیتـه ارائـه می دهـد.

پیامد و مشخصات مقاالت

گفتیـم، ایـن مقـاالت سـه معیـار اصلـی مقـاالت خـوب را دارا هسـتند یعنـی »اصالـت و  بـا توجـه بـه آنچـه 
نـوآوری«، »اثرگـذاری« و  »سـودمندی«. دو شـاخص مهـم اصالـت و نـوآوری، داشـتن »سـهم افزایشـی« و 
کـه البتـه ایـن دو شـاخص تـز هـم هسـت. زیـرا درون مایـه تـز، هـم ارائـه  »افتراقـی« در هـر حـوزه فکـری اسـت 
کـه مسـتظهر  بـه پشـتیبانی شـواهد و اسـتدالل های مؤیـد قـوی اسـت. منظـور از اثرگـذاری،  ادعایـی جدیـد 
که معمواًل با اسـتفاده از ضریب تأثیر1  آن را محاسـبه  یعنـی میـزان تأثیـر آن مقالـه در حـوزه نظـری ویژه خود، 
کاربسـت ایده هـا، تزهـا و... مقالـه و بهره گیـری از آن بـرای پیشـبرد  می کننـد. منظـور از سـودمندی یعنـی 
بحث های آن حوزه فکری. چنانکه دیدیم، وجه افتراقی و افزایشـی تزهای آن ها، نه تنها باعث دگرگونی 
در حوزه های نظری مختلف شـده بلکه به تبع آن، مناظره ها و بحث های جدی بسـیاری را  نیز  دامن زده 

اسـت. ارجـاع  بسـیار  زیـاد بـه ایـن  دو  مقالـه نشـان دهنـده  اهمیـت فوق العـاده  آن هاسـت.

1. Impact Factor
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یافته ها و نتایج

کـه بـه  کرده ایـم. یافتـه عبـارت اسـت از آنچـه   مـا مفاهیـم »یافتـه1« و »نتیجـه2« را از یکدیگـر تفکیـک 
شـیوه ای روشـمند بدسـت آمـده و در واقـع دسـتاورد مقالـه اسـت  امـا اینکـه ایـن »یافتـه« در بسـتر فکری 
و نظـری خویـش حـاوی چـه معنـا و اسـتلزامات نظـری اسـت و چـه نسـبتی  می توانـد بـا دیدگاه هـای 
که  دیگـران داشـته باشـد،  »نتیجـه« نـام دارد. مهم تریـن یافتـه فوکویامـا ایـن اسـت ایده آل های انسـانی 
در چارچـوب دیـدگاه هـگل تئوریـزه شـد ه  اند و غالبـًا برآمـده از انقـالب فرانسـه هسـتند، در نظام هـای 
دموکراسـی لیبـرال محقـق شـد ه  اند. ایـن یافتـه، دیدگاه هـای متفـاوت بسـیاری را بـه چالـش  می کشـد 
کـه نظـام دموکراسـی لیبـرال را نظامـی مبتنـی بـر سـرمایه و سرشـار از  از جملـه دیدگاه هـای مارکسیسـتی 
کـه ذکـر آن هـا از حوصلـه ایـن بحـث خـارج  ظلـم و سـتم  و نابرابـری می داننـد و دیدگاه هـای بسـیاری 
اسـت. طبعـًا ایـن یافتـه، حـاوی وجه افتراقی بسـیار مهمی اسـت. یافته های هابرمـاس در باب توانائی 
کامی ها خویش، ارتجاعی بودن دیدگاه ظاهرًا مترقی پسـت مدرنیسـت ها  مدرنیته به منظور غلبه بر  نا
و  پساسـاختارگراها و   باالخـره تکمیـل فراینـد مدرنیتـه، وجـه افتراقـی باالیـی بـا دیدگاه متعـارف در این 
حـوزه دارد و افـزون بـر ایـن، »سـهم افزایشـی« ایـن  مقالـه در حوزه هـای فکـری خـود انکارناپذیـر اسـت.

در دو نمودار ذیل چکید ه این مطالب آمده است:

شكل6. مقایسه محتوائی و روشی دو مقاله تأثیرگذار جهانی »پایان تاریخ« و »مدرنیته، پروژه ناتمام«

1. Result
2. Conclusion
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شكل7.  مقایسه محتوائی و روشی دو مقاله تأثیرگذار جهانی »پایان تاریخ« و »مدرنیته، پروژه ناتمام«

نتیجه

شـیوه های  انسـانی،  علـوم  عرصـه  در  تأثیرگـذار  و  مهـم  بسـیار  مقالـه  دو  تحلیـل  و  تجزیـه  و  ترجمـه 
از  پیـش  کـه  اسـت  شایسـته  البتـه  داد.  قـرار  مـا  اختیـار  در  علمـی  مقالـه  نـگارش  بـرای  درس آمـوزی 
پرداختـن بـه نـکات فـوق، بـه وجـه نیاموختنـی نـگارش مقـاالت هـم توجـه داشـته باشـیم؛ جنبه هایـی 
کـردِن علم« یـا »نخبه سـتیزی« غالبًا در آموزش شـیوه های مقاله نویسـی  کـه بـه خاطـر »هیجـان همگانـی 
عامدانـه یـا سـهوًا مـورد غفلـت قـرار می گیـرد. بی تردیـد یـک عنصـر اساسـی نوشـتن »خالقیـت«، »تیـز 
کـه هابرمـاس بـه  بینـی« و سـایر  ویژگی هـای »یکتـای« مؤلـف هـم هسـت. شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت 
کیوتـو  بـه جوانـان توصیـه  هنـگام دریافـت جایـزه ای بـه خاطـر یـک عمـر فعالیـت علمـی از دانشـگاه 
کـه آثار یـک نابغه را  کنید  کـه »هیچـگاه خـود را بـا نابغـه ای مقایسـه نکنیـد امـا همیشـه تـالش  می کنـد 
کـه ایـن ویژگی های منحصـر بفرد  کنیـد« )هابرمـاس، 2004(. ممکـن اسـت ایـن سـؤال مطـرح شـود  نقـد 
کـه ایـن ویژگی هـای قابـل تقلیـد نیسـتند و  نمی تـوان از آن   کـرد وقتـی  را بـه چـه مناسـبت بایـد مطـرح 

کـرد. بن مایه هـا، اصولـی ثابـت بـرای نـگارش پیـدا 
کـه ایـن ویژگی هـای بـه پژوهش گـران جـوان یـاد  می دهـد  یـک پاسـخ   بـه ایـن پرسـش ایـن اسـت 
کتفـاء ننماینـد.  کننـد و صرفـًا بـه پرسـش ها و پاسـخ های دیگـران ا کـه بـه نیـرو و بینـش خـود اطمینـان 
کـه  کـرده اسـت  چنانکـه هابرمـاس در پاسـخی بـه یـک سـؤال مشـابه بـه یـک خبرنـگار ایرانـی توصیـه 

کنـد. کار خویـش بایـد بیـش از هـر چیـز بـه »نـگاه خویـش« تکیـه  بـرای موفقیـت در 
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در نـگارش مقـاالت پژوهشـی جهانـی، مهم تریـن نکتـه، طـرح سـؤاالت مهـم اسـت. در دو مقالـه 
کـه دو سـؤال اساسـی مهـم وجـود داشـته اسـت: 1. آیـا فراینـد مدرنیتـه را  می تـوان  مـورد بررسـی دیدیـم 
کرد؟ 2. آیا پیروزی نظام دموکراسـی لیبرال و فروپاشـی  تکمیـل و بـه آن بـه مثابـه پـروژه ای ناتمـام نـگاه 

کمونیسـتی بـه معنـای تحقـق عملـی ایده آل هـای نهایـی بشـر و پایـان تاریـخ اسـت؟ نظام هـای 
اهمیـت ایـن پرسـش ها هـم از   زاویـه تأثیر گـذاری جهانـی، هـم از جهـت تأثیـر بـر حـوزه تخصصـی و 
کسـی بتوانـد صرفـًا یـک پرسـش مهـم  گـر  هـم بـه لحـاظ اسـتدالل های نظـری خـاص، اهمیـت دارد. ا
کنـد، بـدون آنکـه حتـی بـه آن پاسـخی درخـور  پژوهشـی در عرصـه علـوم اجتماعـی و سیاسـی طـرح 
گـردد و از ایـن رو بـه قـول  دهـد، آن پرسـش می توانـد بن مایـه یـک مقالـه خیلـی خـوب پژوهشـی تلقـی 

گاردر« در بسـیاری از مواقـع حتـی طـرِح پرسـش از خـود پاسـخ ها مهم تـر اسـت. »یوسـتین 
کـه وجـه تألیفـی دارنـد و  کـه دیدیـم تزهـای انقالبی انـد. اساسـًا تزهایـی   تزهـای مقـاالت چنـان  
کم اهمیـت هسـتند، تأثیـر چندانـی بـر حوزه هـای مختلـف فکـری باقـی نمی گذارنـد مبتنـی بـر مسـائل 

تـز اصلـی فوکویامـا مبنـی بـر این که: عالی ترین ایده های بشـر )که اساسـی ترین آن هـا آزادی و برابری 
اسـت( بـا تحقـق آرمان هـای انقـالب فرانسـه بوجـود آمده انـد و آنچـه هـگل در زمـان خـود پایـان تاریـخ 
کـوژو  بعـد از جنـگ جهانـی دوم در حـال تحقـق تدریجـی بـود، در عصـر مـا بـا  می دانسـت و بـه زعـم 

پیـروزی قاطـع دموکراسـی لیبـرال محقـق شـده اسـت؛ تـزی شـگفت انگیز و نوآورانه اسـت.
کنـار  کـرد نـه آنکـه آن را  کـه: مدرنیتـه را بایـد تکمیـل و اصـالح  تـز اصلـی هابرمـاس مبنـی بـر ایـن  
گذاشـت نیـز  تـزی انقالبـی اسـت زیـرا در برابـر هجـوم بی حـد و حصـر اندیشـه هایی طـرح شـده اسـت 
گفته انـد طبعـًا در ایـن میـان، مقالـه هابرمـاس بسـیار قوی تـر از مقالـه  کـه دقیقـًا خـالف ایـن سـخن را 
کـدام از  کـه هـر  کـرده اسـت  فوکویاماسـت زیـرا او در ایـن مقالـه چندیـن ایـده جدیـد و رادیـکال مطـرح 

آن هـا بسـتر مناظره هـای بسـیاری شـده اند 
که »اصالت و نوآوری« است  که نخستین معیار داوری مقاالت پژوهشی  گفت   بنابراین می توان 
را ایـن دو بـه شـکلی تقریبـًا ایـده ال دارا هسـتند و از ایـن لحـاظ الگوهـای عینـی بـرای پژوهش گـران و 
محققـان مـا هسـتند. از طـرف دیگـر بـه واسـطه »اثرگـذاری« بـر بسـیاری از حوزه هـای علـوم انسـانی و 
گسـترده، دومیـن و سـومین معیـار داوری را بـه صـورت خیلـی عالی دارا هسـتند. چنان که  »سـودمندی« 
از  نامـی  و  باشـد  گفتـه  مدرنیتـه سـخن  دربـاره  کـه  گرفـت  سـراغ  می تـوان  امـروز  مقالـه ای  کمتـر  مثـاًل 
کـه بـه هنـگام بحـث پایان تاریـخ، به تز  کـرد  کمتـر مقالـه ای می تـوان پیـدا  هابرمـاس در آن نباشـد و نیـز 

فوکویامـا اشـاره نکند.
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گراف هـا بـا یکدیگـر از یک سـو و همه آن ها بـا تز / تزهای  انسـجام درونـی و ارتبـاط هماهنـگ پارا
مقالـه و نیـز ارائـه اسـتدالالت قـوی تجربـی و نظـری مؤیـد،  و نیـز، بهره گیـری هـر دو مقالـه از رشـته های 
میان رشـته ای  نـگاه  و  شناسـی(  جامعـه  و  هنـر  اقتصـاد،  فلسـفه،  جملـه  از   ( انسـانی  علـوم  مختلـف 
بـه موضـوع مـورد بررسـی از دیگـر ویژگی هـای درس آمـوز ایـن دو مقالـه بـه حسـاب می آینـد چنان کـه 
کـردن دوره هـای سیاه مشـق پژوهشـی از ایـن  بـرای طـی  دانشـجویان و محققـان مختلـف می تواننـد 

کننـد.  الگوهـا اسـتفاده 
کنیـم بایـد  گـر بخواهیـم بـه زبـان سـاده نتیجـه بحـث را بـا توجـه بـه مقـاالت مـورد بررسـی بیـان  ا
کـه می خواهـد مقالـه پژوهشـی تأثیرگـذاری بنویسـید، جـدا از مسـائل روشـی و نیـز  کـس  کـه هـر  بگوئیـم 
کاری اسـت، نخسـت بایسـت درک درسـت و روشـنی از مسـئله  کـه پیـش درآمـد هـر  توانمنـدی اولیـه 
کافـی مهـم باشـد و بـه تبـع آن، سـؤاالت بـه درسـتی مطـرح شـوند. تزهـا  داشـته باشـد، مسـئله بـه انـدازه 
که در  وجـه افتراقـی و افزایشـی پرقدرتـی داشـته باشـند و باالخـره همـه اسـتدالالل ها و شـواهد تجربـی، 
گراف هـا آمده انـد، بـه شـیوه ای هماهنـگ در خدمـت تز/تزهـای مقالـه باشـند. قالـب جمـالت و پارا

کنـد، ایـن  کـه در پایـان چـه بسـا ذهـن برخـی از دانشـجویان و صاحب نظـران را مشـغول  پرسشـی 
کـه آیـا بـا ایـن تفاسـیر، خـوِد ایـن مقاله شـاخص های اصلـی مقاله های پژوهشـی را دارد؟ شـکی  اسـت 
کـه در ایـن زمینـه داوری بـا دیگـران اسـت بـه ویـژه آنکـه بخشـی از ایـن داوری، مربـوط بـه  نیسـت 
که از طریق ضریب  تبعـات و پیامدهـای بعـد از چـاپ اسـت؛ از جمله »اثرگذاری« و نیز »سـودمندی« 
تأثیـر و نیـز میـزان دامـن زدن به مباحثات و دیدگاه ها مشـخص می شـود. آنچـه نگارنده به زعم خویش 
کـرده بـا ترجمـه این متـون و انتزاع این اصول و روش هـا از آن مقاالِت  کـه تـالش  انجـام داده، آن اسـت 
شـاخص، سـهمی _ هرچنـد ناچیـز_ در زمینـه مقاله نویسـی پژوهشـی داشـته باشـد. طبعـًا در مسـیر ایـن 

کنـکاش، نگارنـده نیـز درس هـای ارزشـمندی آموخته اسـت.  جسـتجو  و 
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Abstract
One way to learn how to write an academic article is by analyzing some good 
and effective articles and taking lessons from them. In this way, I have chosen 
two articles from two different political positions, i.e. “The End of History” 
by Francis Fukuyama from the Right and “Modernity, Unfinished/Incomplete 
Project” by Jürgen Habermas from the Left. The prime purpose of this paper 
is to provide a translation and summary of Fukuyama’s article and the second 
objective is to analyze the text for extracting some theses, assumptions, research 
questions , etc. and finally is to compare these lessons with those that I have 
learned from analyzing the Habermas’s article (that I have published in a 
philosophical academic journal “Hekmat Va Falsafeh”). The author shows how 
these experiences can provide some criteria for writing academic articles and 
evaluating them. As we see in this paper, identifying a radical thesis, supporting 
it with convincing evidence and reasons and making a contribution to the body 
of knowledge, is  the most characteristic feature of a good and academic article. 
Furthermore, we show that how two articles can be used as interdisciplinary 
methods for developing themes and ideas in a discourse.
Keywords:  academic writing, the end of history, modernity, incomplete project
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