
 

 
 
 
 

 معيارهائی برای نگارش علمی براساس 

 ی تأثيرگذار جهانی:  )فهم، ترجمه و آناليز( يک مقاله

 «نا تمامی  مدرنيته، پروژه»

 ی راده دهکردیحميدرضا رحمان

 :  چکيدهچکيده
 سه در جهاني تأثيرگذار بسيار های مقاله از يکي «ناتمام ی پروژه مدرنيته،»

 فکری مختلف های حوزه در فراواني مجادالت منشاء كه چنان بودهس گذشته ی دهه
كه  اين اما پرسش اساسي اين است كه چرا اين مقاله، تا اين حد  مهم است؟ و. است شده
 توان از آن آموخت؟ برای نگار  مقاالت علمي ميهايي  درس چه
 از برخي در آن، نثر ام ا است، بسياری ی  آموزنده و برانگيز تأمل نکات حاوی چه اگر مقاله
 فارسي برگردان كه است خاطر همين به شايد. است دشوار و تکلف پ ر موجز، ها قسمت
 آشکار با گرفته، انجام( اندک تعجيل و با دقت  به ظاهرا  و)پيش   ی دهه يك حدود كه آن

 بازنگری نيازمند هابرماس، فلسفي و شناختي جامعه های زمينه پس از بسياری شدن
 .است جدی

 انگليسي ی ترجمه دو از استفاده هدف نگارنده از ارائه اين مقاله، نخست آن است كه با
 توان، حد در و مفهوم ای خالصه مقاله، آلماني اصل به رجوع( ضروری مواقع در) و

 ،«ها ايده» ،«سؤاالت» انتزاع و تحليل و تجزيه با سپس و دهد امين از مقاله ارائه و دقيق
 و است مهم روشي لحاظ به مقاله، اين چرا كه دهد نشان «ها مفروضه» و «تزها»

 ما اختيار در فلسفي و علمي تأثيرگذار مقاالت نگار  هايي برای معيار تواند مي چگونه
 .دهد قرار

 ، هابرماس«مدرنيته، پروژه/طرح ناتمام»: نگار   علمي، اژگان کليدیو

                                                      
.   دانشگاه عالمه طباطبائياستاديار ،h.dehkordi@gmail.com 
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 مقدمه

ارشد و دكتری، در كنار سـؤاالت متعـارفي    های كارشناسي خصوص در دوره در درس رو  پژوهش، به
، پرسشي مهم و «هايي بايد داشته باشد شود و چه ويژگي ی پژوهشي چگونه نوشته مي مقاله»كه  نظير اين
كه چـرا درصـد انـدكي از مقـاالت پژوهشـي محققـان مـا،         اين»شود:  گيز ديگری هم مطرح ميبران تأمل
انسـاني معاصـر را    هـای علـوم   رغم افزايش كمي مجالت پژوهشـي، توانـايي تأثيرگـذاری بـر حـوزه      علي
« ؟المللي و جهاني مطرح شـوند  ی بين اند در عرصه چرا درصد خيلي ناچيزی از آنان توانسته»يا « اند داشته

تنهـا در سـطح جهـاني مطـرح      هايي نـه  به چه دليل مقاله»ی ديگر اين است كه  طرح اين سؤال از زوايه
ی  نظـران يـك حـوزه    ها محل رجـوع صـاحب   نوردند و سال مي  شوند، بلکه گاهي مرزهای زمان را در مي

 «. شوند؟ فکری مي
يـا  « راه سـلبي »افـت. نخسـت   هـا ي  توان پاسخي برای اين پرسـش  رسد كه از دو طريق مي نظر مي به
تحليل و بررسي اين مقاالت، به مشکالت،  و شناسانه استس بدين معنا كه با تجزيه ديگر راه  آسيب عبارت به

عنـوان مثـال    هـا را رفـع كـرد. بـه     ها پرداخت و بعد تال  كرد كـه آن  ها و نارسايي آن معضالت، كاستي
نويسـي و    گـران بـا اصـول تـز     درست و دقيق پـژوهش آشنايي  عدم»هايي روشي نظير  توان به كاستي مي

، «هـای  نظـری  مؤيـد    ی نادرست از شواهد تجربي يا اسـتدالل  استفاده يا استفاده عدم»، «نويسي پاراگراف
فهـم  »هـای مضـموني و محتـوايي نظيـر      و نيز كاسـتي « سازی نويسي و مستند التفات اندک به رفرنس»

هـا،   و... اشاره كـرد. طبعـا  سـنجه   « های كاذب ميان متغيرها يعنايت به همبستگ عدم»، «نادرست مطلب
هايي از اين دسـت   ها، كاستي توان با استناد به آن های متعدد داوری وجود دارد كه مي نامه معيارها و شيوه

 5را شناخت، اصالح يا رفع كرد.
ی  دهـيم كـه مقالـه   صورت عيني نشان  معنا كه به استس بدين« راه ايجاب»گرفتن  پيش طريق ديگر، در

ی مثالي از مقاالت پژوهشي وجود نـدارد  ها پژوهشي تأثيرگذار و مهم چگونه است. روشن است كه نمونه
ها نشان داد كه ايـن   تحليل آن و توان از ميان مقاالت تأثيرگذار معاصر تعدادی را انتخاب و با تجزيه ام ا مي

افزايشي/ افتراقي در علم دارند و تأثيرات شـگرفي   هايي دارندس چرا اين مقاالت، سهمي مقاالت چه ويژگي
ای بـرای   توانند نقيصـه  ها مي آن« فقدان»گذارند. مقاالتي وجود دارند كه  های مختلف فکری مي بر حوزه
« پژوهشـي »تر، مقاالتي با برچسب  باشد و از ديگر سو و در مقياس بسيار وسيع ی خاص علمي  يك حوزه

هـای   ، حـوزه «بـود و نبودشـان  »هـا،   نيـت نويسـندگان آن     بسيار و حسـن رغم تال وجود دارند كه علي
 دهد. تأثير قرار نمي تخصصي مربوطه را چندان تحت

تـرين   ماست كه يکي از مه ی مهم و تأثيرگذار جهاني، نگارنده به اين نتيجه رسيده با بررسي چند مقاله
ديگـر، در ايـن    عبـارت  ي اسـت. بـه  ی ارزشمند، نخست، طرح سؤالي مهم و اساسـ  های يك مقاله شاخ 

اسـتس    ترتيب، تز برآمده از آنان هم انقالبـي  همين دارند و به« راديکال»مقاالت سؤال يا سؤاالت وجهي 
اند  است، پديدآورده انقالبي بدين معنا كه يك نوع افتراق بين آنچه تاكنون بوده و آنچه در اين مقاله مطرح

 ترند. ها مهم شوند، از خود پاسخ االتي كه در اين مقاالت مطرح ميهمين جهت است كه گاهي سؤو باز به
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شوند، شايد به  منتشر مي علمي، در مجالت معتبر علمي  انبوه مقاالتي كه توسط محققان و اعضاء هيئت
گذار نيستند. هدف از نگـار  ايـن مقـاالت در     كه بايد و شايد تأثير خاطر همان ويژگي كه گفتيم، آنچنان

معنـای   اسـت. البتـه ايـن امـر بـه       8علمي ی ای، كسب  ترفيع و افزايش درجه   حرفه ز موارد، ارتقاءبسياری ا
اين آثار نيست، بلکه بسياری از اين مقاالت، حاوی تزهايي بـديع هسـتند امـا بـه قـول      « دانستن ارج كم»

 آيند. حساب نمي ی خود به در حوزه« ات فاقی»انساني  علمای علوم
ی معتبـر و معـروف    است. مـثال  مجلـه   دور نمانده از نگاه سردبيران مجالت معتبر علمي طبعا  اين نکته 

New Left Review  است: چنين آورده« راهنمای پذير  مقاله»در بخش 

هـايي كـه مسـائل     ها و بررسي كتـاب  از مقاالت و ديدگاه New Left Reviewمجله 
كند. نويسندگان بايد اين نکته را در  يدهند، استقبال م توجه قرار مي ی روز را مورد عمده

خاطر داشته باشند كه اين مجله، نشـر دانشـگاهي نيسـت )كـه مقـاالت دانشـگاهي را       
رو،  ايـن  پردازد از ها مي ای است كه به ايده معنای كالسيك آن منتشر كند( بلکه نشريه به

ديگـر   بيـان  ند. بـه برانگيز باش هايي ارزشمند هستند كه خالقانه، هوشمندانه و تأمل نوشته
ی متوسـطي كـه در همـايش     الگوهای آن، آثار بنيامين، بلوخ و ماركس هستند نه مقاله

 ((Submission Guidelines”, New Left Review“). 7شود ارائه مي

« ی ناتمـام  مدرنيتهس پروژه»ای برخورديم با نام  المللي به مقاله ی تأثيرگذار بين و ام ا، در جستجوی مقاله
ی مناسـبي   شده از استاد شهير يورگن هابرماس است. ما اين مقاله را مقالـه  ری بسيار مهم و شناختهكه اث

انداز  برای منظور فوق يافتيم. دليل انتخاب ما آن است كه اين اثر در مقابل گرايشات مسلط موجود، چشم
ايـن مقالـه، از جملـه     نويي مطرح كرده و از اين جهت دارای بار معنايي و نظری مهمي است. ديگر آنکه

اجتمـاعي بـه خـود اختصـاص      ی علوم ی اخير، بيشترين ارجاع را در حوزه هايي است كه در چند دهه مقاله
تواند تجارب ارزشمندیس در باب رو  و محتوا،  ی علمي مي ی نگار   مقاله اند. و سوم آنکه در زمينه داده

 در اختيار ما قرار دهد.
ی اين مقاله بسـيار مهـم    ارسي را جستجو كرديم تا ببينم چه مطالبي دربارهدر آغاز كار، نخست منابع ف

وجود دارد. اين بررسي به شد ت نگارنده را دچار نااميدی كرد. زيرا اغلب مطالبي كه در دسـترس نگارنـده   
« قابل فهـم »هايي به اصطالح  ها انتخاب گوشه بودند، درک دقيقي از محتوای اثر نداشتند. كار اغلب آن

. مالک نگار  اغلب قريب بـه اتفـاق ايـن مطالـب، برگـردان      0اساس آن مطالب بود از مقاله و نوشتن بر
بـود.   سال پـيش انجـام شـده    55ی ارجمند حسينعلي نوذری در  فارسي اين مقاله بود كه توسط فرهيخته

ی  بـاره  رچه در زمان خود كه مطالب كمکي موجـود نبـود و هنـوز مطلـب بنيـادين د      ی نوذری اگر ترجمه
شد ام ا شايد به خـاطر آشـنايي انـدک متـرجم بـا       ی خوبي محسوب مي هابرماس منتشر نشده بود، تجربه

را « ليوتـار »، «رابرت هـوالب »گير مقاله كه حتي به قول  های مطلب و نثر مغلق، موجز و نفس زمينه پس
صـورت   از مطالـب مقالـه بـه    كرده بود و نيز احتماال  تعجيل در ترجمـه، برخـي   6تفاهمات مکرر دچار سوء
 ای موارد نادرست ترجمه شده بود. اللفظي، نامفهوم و در پاره تحت
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طور دقيق چه گفتـه و بعـد    با اين تفاسير، ضروری بود كه نخست بنگريم كه هابرماس در اين مقاله به
بيـان كنـيم و   ( برای مخاطب دانشـگاهي بـازگويي و   0تر! آن را، در صورت امکان، با زباني ساده )نه ساده

هايي  است. و چه درس تحليل آن بپردازيم تا ببينم چرا اين مقاله، اثر شاخ  و مهمي  و نهايت به تجزيه در
 دهد. نويسي در اختيار ما قرار مي ی مقاله را در زمينه
ی  ی انگليسـي و مقابلـه    از متن مقاله )براساس يك ترجمه 3ای كنيم خالصه جا نخست سعي مي در اين
ارائه كنيم و سپس در ادامه ، به نکـات مهـم مقالـه و     2انگليسي ديگر و متن آلماني( ی  يك ترجمه آن با
  0های روشي و محتوايي آن بپردازيم درس

زعم هابرماس، ديـدگاه   شود. به معماری و نيز تبعات نظری آن آغاز مي             ی مسئله از نمايشگاه دو ساالنه
دادن  سياه جلوه»گيرد،  يشگاه، كه بعدها دامن نقاشان و فيلمسازان را هم ميكنندگان اين نما غالب شركت
ای كنش   گری و گونه كردن همه دستاوردهای مدرنيته در معبد نوعي تاريخي با مدرنيته و قرباني  و ضديت

 است.« مدرنيته  كارانه، با نام پست ارتجاعي و محافظه

 

زند به سه نگرشي كه در ميان محافل آكادميك امـروزی اقبـال    درآمد گريزی مي اين پيش هابرماس با
كارانه دارند  ها، ماهيتي محافظه گويد آن ها، پساساختارگرايان( و مي مدرنيست  اند )از جمله پست بسيار يافته

 اند. گرفته« ضديت با مدرنيته»و جملگي بخشي از معنای تئوريك خود را از 

 

 

 

 

 92يم و جديدقد

كنـد   های قديم و مدرن بيان نمايـد، سـعي مـي    كه برداشت/منظور خود را از واژه هابرماس پيش از اين
هـانس روبـرت   »   ی تکوين آنان بيندازد. او با تکيه بـر تحقيقـات   های تاريخي و نحوه نگاهي به ريشه نيم
شده و نخستين بار در اواخـر قـرن   گرفته  58ی التين مدرنوس ی مدرن از ريشه گويد كه واژه مي« 55ياس

ضديت با »معمول  ی شود كه موضع هابرماس مخالف رويه   مياز اين مقدمه مشخ
است. بنابراين اگر تزی مطرح شود كه اين نگر  فراگير و مسلط در « مدرنيته
چون قرار دهد، كار  نظری  بزرگي انجام  و نحو بنيادی، مورد چند اجتماعي را به علوم
 است. شده

ها، اساس كار خود را  آنکه اين ديدگاهی بسيار مهم در اينجا وجود داردس نخست  دو نکته
ی جالب  اند. نکته اند يعني هويت تئوريکي خود را از آن گرفته گذاشته« ضديت با مدرنيته»

دانند، در  مي« مترقي»و « پيشرو»های فکری كه خود را  و انقالبي ديگر اينکه اين نحله
گويد(  كه در ادامه مي نانرو )چ اين اند. از كارانه محافظه های ارتجاعي و بنياد، نگر 

 محافظه» و« كاران جوان محافظه»، «كاران محافظه نو»ی  ها را به سه دسته توان آن مي
 تقسيم كرد.« پير كاران 
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اسـت. بـه نظـر هابرمـاس      رفته كار به  ی كفرآلود رومي برای تمييز حال مسيحي با گذشته 57پنجم ميالدی
 های متفاوت، استفاده شد. مايه های مختلف و با درون بعدها از اين واژه در زمان
ی مـدرن را بـه دوران    فاده از واژهكند كه برخي نويسندگان تال  دارند آغـاز  اسـت   هابرماس اشاره مي

ميالدی و در زمان شارل كبير و بعدها در قـرن   58رنسانس محدود كنند ام ا واقعيت اين است كه از قرن 
ديگر، هر زمـان كـه    عبارت كردند. به هفدهم )مثال  در دوران روشنگری در فرانسه( از اين واژه استفاده مي

رسيدند كـه عصـر نـويني آغـاز      شد و آدميان به اين نتيجه مي زتعريف ميای نو با گونه ما با قديم به  روابط
 كردند. ی مدرن استفاده مي شده، از واژه

 

 

 

 

 

ی مدرن معنای ديگری پيدا كردس بدين معني كه نگاه از گذشـته برگرفتـه    واژه« دوران روشنگری»در 
دسـت،   ت اجتماعي و مفـاهيمي ازايـن  ی علم و باور به اصالحا كرانه شد و اين كلمه با مفهوم پيشرفت بي
سمت گذشته چرخاندند و البتـه   شان را به های رمانتيك نگاه مدرنيست پيوند خورد. در قرن نوزدهم البت ه باز

هـای ديگـری از قـرن نـوزدهم،      را احياء كنند. در دوره 50اين بار سعي كردند دوران طاليي قرون وسطي
ال به وضعيت مدرن پديد آمد كه اين آگاهي پيوند خود را بـا  نگر  ديگری مبتني بر نوعي آگاهي راديک

ی امـروزی آن را شـاهد    زعم هابرماس، مدرنيسم اخير، كه مـا شـاخه   همه مناسبات تاريخي قطع كرد. به
ی  كرد. بـه نظـر هابرمـاس ايـن شـيوه      هستيم، تضاد بين سنت و مدرن را در سطحي انتزاعي مطرح مي

 آغاز شد. « شارل بودلر»رن نوزدهم با نگر ، نخستين بار در اواسط ق

آيد. درست  آمد، مدرن به حساب مي از آن زمان به اين سو، هر چيز جديد كه بر چيزهای كهن فائق مي
با « امر مدرن»شود. به نظر هابرماس ارتباط  ، سبکي جديد جايگزين سبکي قديم مي«سبك و مد»شبيه 
گيرنـد بلکـه امـر     شان را از گذشته مـي  های مدرن، قدرت های كالسيك بدين معنا نيست كه پديده پديده

مدرن به اين اعتبار با عناصر كالسيك پيوند دارد كه اين عناصر در طول زمان پايـا هسـتند و قادرنـد بـا     
آيند. به نظر  ارتباط برقرار كنند و از اين زاويه است كه آن عناصر كالسيك، مدرن به حساب مي« اكنون»

بـه وجـود   « كالسيك بودن»از مدرنيته، قواعد ويژه و مخصوص به خود را در مورد هابرماس برداشت ما 
 توانيم سخن بگوييم. مي« ی كالسيك مدرنيته»اساس است كه ما امروزه از  اين . بر56آورد مي

( styleجا از مثال سبک ) هابرماس با ظرافت در اين

 ي کند تا نشان دهد که چگونه مدرنيته استفاده مي

ارتباط پيدا کند بدون « امر کالسيک»تواند با  زيباشناختي مي

 آنکه وجهي ارتجاعي به خود گيرد.
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 96«مدرنيته زيباشناختی»خصلت  نظری  

هـا،   فرهنگـي از بـودلر، دادئيسـت    ی مدرنيتـه  ی ا  در باره هابرماس در اين قسمت برای بيان ديدگاه
گيـرد. البتـه درک ايـن قسـمت بـرای       كمك مـي « والتر بنيامين»ها و باالخره  ها، آنارشيست رئاليست سور

بـه قـول    _خوانند، دشوار است. زيرا فهم اين مطالب نيازمنـد دقـت   كساني كه اين مقاله را به تعجيل مي
زمينه وجود دارد و مؤلف به ايجاز آن را بيان كـرده   ت. يعني آن چيزی كه در پسدر بين سطور اس _ادباء

 گي خواننده، از گفتن آن درگذشته است.  يا با فرض  خبره
 ی گويد نمود و سـير تکـوين مدرنيتـه    كند و مي در پاراگراف نخست هابرماس بحث را با بودلر آغاز مي

بــود( و  53هــای كافــه ولتــر هــا )كــه اوج آن در فعاليــت فرهنگــي را بايســتي در آثــار بــودلر، دادائيســت
گويد. حرف اساسي بودلر به  ی اينکه بودلر چرا مهم است سخني نمي باره ها ديد. هابرماس در رئاليست سور

 ی پوسـيده  از سـنت  كـه  ام ا واقعيت اين است كه بايد عناصری زبان ساده اين است كه بايد امروزی بود. 
را  هـای مـدرن شـده    پديـده رنـگ   ظريف چسبانده و هم نحو بهرا به دنيای مدرن  خود برخاسته و گذشته

رو از منظر حال بايـد بـه تـاريخ گذشـته نگـاه كـرد و از ايـن نـوع نگـاه،           اين . ازها جنگيد شناخت و با آن
 . 52نو فراهم آورد های ای برای ساختن پديده مايه دست
هـای كـه بـه     سـتي، سوراليسـتي و همـه جنـبش    هـای دادائي  زعم هابرماس ويژگي مشترک جنـبش  به
شـد و   معروف شدند، آگاهي به زمان بود. آگاهي با گذر زمان مـدام دگرگـون مـي   « های آوانگارد جنبش»

بردند و تعابيری امروزی  انساني هجوم مي ی های ناگشوده و قلمروهای ناشناخته ها به گستره نحو آن بدين
 دادند. های مختلف ارائه مي و مدرن از پديده
ای اسـت   زمينه ی نامتعين نيامده، متضمن نکته كليدی و پس  ها به چيزهای جديد و و آينده نگاه جنبش

های  تبع آن، ارز  است و به« اكنون»واقع نوعي ستايش از  ها در اين زمينه در و آن اين است كه كار آن
انـد، تجلـي خـود را در     يايي پديد آمـده گذر و نيز ستايش از پو اساس اين امور ناپايدار و زود جديدی كه بر
 .يابنديابند  ميميزمان حال 

بـا زبـاني نسـبتا  انتزاعـي     « گذشـته »ها به هنگـام صـحبت از    گويد كه مدرنيست اين نگر  به ما مي
گذارنـد و بـه    های خاص تاريخي وجوه متمايز خود را فرو مي اساس اين نگر ، دوره كنند. بر صحبت مي

تـرين نقـاط تـاريخ     ای با دورترين و نزديك نشيند كه پيوند قهرمانانه مي ، حالي«تاريخي ی حافظه»جای 

كند و  ای در اينجا وجود دارد كه هابرماس به آن اشاره مي زمينه ی بسيار ظريف و پس نکته
ی كهنگي  بهانه توان ميراا كالسيك را به ی مواجه با ميراا كالسيك است. آيا مي آن نحوه

ی  واسطه پذيرد زيرا اين ميراا به ر را عقل سليم نميدور انداخت و محکوم كرد؟ طبعا  اين كا
توان به آن ميراا  كاران پير مي اند. از سوی ديگر آيا مانند محافظه ارتباط با حال، امروزی

زعم هابرماس، پايايي اين ميراا به اعتبار حضور در  برگشت. باز هم پاسخ منفي است. زيرا به
 اند. مانده حال است نه به اعتبار اينکه از گذشته
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بالدرنگ خـود را وحشـي و   « يافته زوال»گيرد كه در آن  از زمان شکل مي است يعني مفهومي برقرار كرده
 50كند ابتدايي تلقي مي

توانيم اين  ا ميهستيم و م« ی تاريخ زنجيره»برای انفجار « قصدی آنارشيستي»از سوی ديگر ما شاهد 
مدرنيته عليه آن وجه .»84شناختي نوين توضيح دهيم قصد را با استناد به نيروی مخرب اين آگاهي زيبايي

كند. مدرنيته متکي بر  خواهد همه چيزها را طبيعي و نرمال گرداند، طغيان مي های سنت كه مي از كاركرد
آيد. ايـن شـور  راهـي اسـت      حساب مي آن چيزی است كه هنجارمند به ی شور ، عليه همه ی تجربه

كنـد. ايـن    خاصـيت   اثـر و بـي   آيد[ را بـي  برای اينکه معيارهای سودمندی و اخالقيات ]كه از سنت بر مي
آشکار است. ايـن آگـاهي   « رسوايي»و « پنهانکاری»آگاهي زيباشناختي مدام درگير بازی ديالکتيکي بين 

حـال، مـدام از    عـين  زدايي اسـت، و در  كه مالزم عمل تقدسآن هراسي است  ی آوری شيفته  نحو اعتياد به
 .85«گريزد زدايي مي نتايج مبتدل اين تقدس

تاريخي نيست. زيرا مسـير   از سوی ديگر آگاهي به زمان كه در هنر آوانگارد قرار دارد، صرفا  امری غير 
. روح آوانگارد در كـار  شود اين آگاهي بر ضد آن چيزی است كه هنجارمندی دروغين در تاريخ خوانده مي

هـای  عينـي     كند. اين روح و آگاهي آوانگارد از گذشـته  ای متفاوت استفاده مي شيوه امر مدرن از گذشته به
حـال بـه مخالفـت بـا تـاريخ       عين كند و در های تاريخي است، استفاده مي دسترس، كه حاصل پژوهش در
 است. بوس شدهگری مح تاريخي ی پردازد كه در كنج موزه خاصيتي مي بي

  «عناصـری از رم باسـتان  »آورد كـه چگونـه    مثـال مـي  به نظر هابرماس، بنيامين از انقـالب فرانسـه   
های گذشته با نگاه جديد امـروزی   های جديد لباس، از مد گونه كه مد را به درون انقالب خود آوردس همان

 بنيـامين اسـت. زمـان    88 لگويـد ايـن همـان برداشـت مفهـوم زمـان حـا        كنند. هابرماس مي استفاده مي
 بخـش مسـيحاو     كـه عناصـری از يـك حضـور نجـات      ، يعنـي زمـاني  «ی تجلـي  لحظه»مثابه  حال به

ای انباشته از تجليات لحظه]ی حـال[   اند. به اين معنا، برای روبسپير، روم قديم گذشته در آن به دام افتاده
 . 87بود

 هـای  جنبش سردمداری به زيباشناختي ی درنيتهم كه كند مي اشاره اختصار به قسمت اين در هابرماس
 .شـد  خود شکست فرجام در و خود تکرار به مجبور نهايت در و يابد ادامه نتوانست آوانگارد و رئاليستي سور
 هـا،  جنـبش  ايـن  شکسـت  آيـا  امـا ( پردازد مي شکست اين داليل به تفصيل، به بعد، صفحات در البته او)
 نـام  بـه  ديگـری  دنيـای  بـه  گـذر  معنای به اين آيا و است؟ آن با داعو و است مدرنيته شکست معنای به

 است؟ مدرنيته  پست
 دارنـد  سـعي  رندی، با و زيركانه ،«بل دانيل» نظير كاراني محافظه نو چگونه كه كند مي اشاره هابرماس

  فرهنـگ  و مدرنيسـم  گـردن  بـه  را جامعـه  در موجـود  هـا  كژانديشـي  و هـا  ناهنجـاری  و مشـکالت  همه
 مدرنيتـه  كه بر اين نظر است سو در اين زمينه جالب استس او از يك« بل»ی  سفسطه. بيندازند نيستيمدر
 حـال  در هنـوز  مدرنيتـه  كه گويد مي ديگر سوی از ام ا پنداشت مرده را آن بايد و ندارد خود از تواني ديگر
 و كـار  اخالقيات و شغلي نضباطا ويژه به هنجارها، بردن سؤال زير و «زيست جهان  كردن آلوده» و تازی يکه
 با تنها است آورده بوجود مدرنيته كه شرايطي ،«بل» زعم به. است عقالني و هدفمند زندگي ی شيوه اصوال 
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 اعـاده  نـو  از كـار،  و زنـدگي  صـحيح  ی شيوه هنجارهای تا است پذير اصالح مذهبي اعتقاد و ايمان احياء
 .شوند
كه  است اين «بل دانيل» ازجمله و كاران محافظه نو لي هابرماس بهكه گفتيم، انتقاد اص حال، چنان هر در

 او. است كاذب همبستگي نوعي اند، كرده برقرار فرهنگي و مدرنيته ها معلول اين بين ها كه آن همبستگي
 سـعي  كـاران  محافظه نو چرا و چيست ها ناهنجاری اين واقعي علت كه دهد مي توضيح تفصيل به ادامه در
 .بيانگارند ناديده را ها واقعيت آن كنند مي

 ی فرهنگی و مدرنيزاسيون اجتماعی مدرنيته

 د عامل اصـلي قصد دار كاری نومحافظه  خواهد نشان دهد كه چگونه نگر  در اين بخش هابرماس مي
 ی نوسـازی اجتمـاعي و سـيطره    فراينـد »برآمـده از   كـه موجود در جامعـه را  های  يينارسا ها و ناهنجاری
 ربط دهد.فرهنگي ی  مدرنيته است، با زيركي خاص به« زاریعقالنيت اب

موجـود دارای اقتـدار را    یها ايده عقايد وكه  كند اين نکته اشاره مي بههابرماس  در پاراگراف نخست، 
او بلکه اين عقايد را بايستي در بستر نوسازی و عقالنيت اقتصـادی ديـد.    80شعبده احضار كرد باتوان  نمي

 5034ی  كاری در دهـه  محافظه دهد كه چگونه نو نشان مي« 86پيتر استينفلز»به مطلبي از  سپس با استناد
ی فکـری آن زمـان تحميـل كنـد و چگونـه در جسـتجوی يـافتن         تال  كرد نگر  جديدی را بر حوزه

گری برآمدس از جمله ايجاد پيوند بـين   برای برقراری پيوند بين مدرنيته و اشکال مختلف افراطي« منطقي»
مدرنيسم و نيهيليسم،... بين قوانين حکومتي و توتاليتاريانيسم، بين نقد  هزينه های تسـليحاتي و تبعيـت   »

كلـي   طور از كمونيسم، بين رهايي زنان و حقوق دگرباشان و تخريب ]نهاد[ خانواده... بين ]نگر [ چپ به
 «ستيزی و فاشيسم. و تروريسم، يهود

  ی انسـان  پايـه  بـر  استدالل[ معروف  ی مغلطه]های خود از  ر تحليلكاران د محافظه به نظر هابرماس نو
( (ad hominem80 ی فرهنگي و روشنفکران، عامل  كنند كه براساس آن، نمايندگان مدرنيته استفاده مي

های اجتمـاعي و مسـائل از ايـن     گيری هويت جويي، فقدان شکل های موجود از جمله لذت بس اری از كژی
 ی كـاران تنهـا ايـن نيسـت كـه مسـائل را از زاويـه        محافظه زعم او مشکل اصلي نو ه بهدست هستند. البت 
مسـائل و   ی آن، همـه  ی هاست كه بـر پايـه   بينند، مسئله اصلي ضعف تحليلي دكترين آن روانشناسي مي

يعنـي در   _داری  های سياسي و اجتماعي و فرهنگي را به جای آنکه به نوسازی اقتصادی سـرمايه  آسيب
دهند. طبعا  اين سخن بدين معنـي نيسـت    ربط دهند، به مدرنيته فرهنگي نسبت مي _گاه درست خودجاي

ها هـيچ نقشـي نداشـته ولـي اثـر آن، بسـيار        فرهنگي در پيدايش اين ناهنجاری ی كه فرهنگ و مدرنيته
 است. مستقيم بوده رنگ و غير كم
و بـروز اخـتالل   « نظام»زيست از دستورات  ان تبعيت جه»واقع به تعبير هابرماس اتفاق افتاده  آنچه در 

پوپوليستي در مورد تخريب   كاران به اعتراضاتي نئو محافظه است. به باور او، نگاه  نو« در عقالنيت ارتباطي
ايـن مشـکالت بـدين خـاطر اسـت كـه        ی است. زيرا ريشـه « 83گويي وارونه»و غيره نوعي  زيست محيط

 ی كنـد، بـه داخـل حـوزه     عقالنيت اداری و اقتصادی تبعيت مي رهایشکلي از مدرنيزاسيون كه از معيا»
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سان، معيارهای  و بدين« ها و هنجارست، رسوخ يافته ،كه تمركز  بر بازتوليد و انتقال ارز  ارتباطي كنش
اسـت. در   های مختلف بـوده  ها و ناهنجاری زيست حاكم كرده كه پيامد آن بروز آسيب ديگری را بر جهان 

كاران آن است كـه نگـاه  مـا را از ايـن فراينـدهای واقعـي منحـرف سـازند و          محافظه ترفند نواين ميان، 
 فرهنگي را مقصر اصلي اين مسائل جلوه دهند. ی مدرنيته

 ی روشنگری  پروژه

ي دارد كـه بايـد آن را   يحال هابرماس بايستي به اين سؤال پاسخ دهد كـه مگـر مدرنيتـه چـه چيزهـا     
متفکـرين روشـنگری نظيـر     كـه  ایای  پـروژه پـروژه هابرماس بحـث را از روشـنگری و   اين قسمت  داشت. در نگه

 كند. شروع مي ،نظر داشتند كندرسه در جهت پيشرفت و تعالي فرد مد
بـه  مدرنيته  ی فاقي در حوزهكردند و چه ات  ری چه هدفي را دنبال ميگبرای تببين اينکه متفکرين روشن

گيـرد تـا    تأمل است هابرماس از ماكس وبر كمك مي ه قابلفرهنگي در اين زمان افتاد ك ی مدرنيتهويژه 
های به ميراا رسيده از روشنگری فراهم نمايد. نگاه هابرماس از اين  چارچوبي نظری برای دفاع از ارز 

 بسيار ظريف و هوشمندانه است. ،ی روشنگری  وبر و پروژه ويه به ماكساز
تا قبل از روشنگری در متافيزيك و دين متجلي شده دی كه ر )به تعبير هابرماس( خ  به نظر ماكس وبر

فرهنگـي   ی مدرنيتـه  اين سه حـوزه كـه حامـل     .ی مستقل را تشکيل داد در قرن هيجدهم سه حوزه ،بود
اعتبار خاص خود و منطق خاص  ،هر كدام از اين سه حوزه هنرو  اخالقيات، علم :عبارت بودند از ،بودند

و در  هنجـار ، در اخالقيات اعتبار برآمده از واقعيتاعتبار علم مبتني بر  ،زعم ماكس وبر خود را دارند. به
 ،«ابـزاری  -شـناختي  »ی  اسـت. منطـق سـه گانـه     زيبـائی و  اصالتقلمرو زيباشناسي اعتبار ناشـي از  

 هاست. اين حوزهاز  يك ترتيب مربوط به هر به« بياني -ختيزيباشنا»و  «عملي -اخالقي »
د از ر ی خ    فيلسوفان اواخر قرن هيجدهم روشنگری با تمييز اين سه حـوزه كه  حالي به نظر هابرماس در

شـدن هـر    در قرن بيستم با تخصصي ،كردند سازی زندگي استفاده مي بخشي و غني ها برای مشروعيت آن
ي مدرنيته از بين رفت يكارا ی بيني در باره خو  ،دست متخصصان آنان به افتادن كدام از اين سه حوزه و

زعـم هابرمـاس ايـن انتظـار را      تعامل روزمره جدا شدند. متفکرين روشنگری به ها از ارتباط و ين حوزهو ا
بلکه  ،مختلف مادی و افزايش نظارت بر نيروهای طبيعي یها هنر نه تنها باعث پيشرفت و داشتند كه علوم

ها در قـرن   دن حوزهش باعث گستر  اخالقيات و عدالت و انسانيت شود ام ا تفکيك اين حوزه و تخصصي
 ی عرصـه  ،به بيان هابرمـاس در فرجام  و «زيست جهان» ی حوزه ها با بيستم باعث قطع ارتباط اين حوزه

 .مفاهمه و ترابط روزمره گرديد
كنـيم منويـات و    سـعي  ايـم: آيـا بايـد    اكنون در اين وضعيت دشوار، ما بر سر يك دوراهي قرار گرفته

ای بـرای گسسـت  بـين     رغم نقاط ضـعف آن، نگـه داريـم و چـاره     عليی نظری روشنگری را،   مايه درون
بـه   پاسخ هابرماسرفته تلقي كنيم؟  را امری از دست« مدرنيته ی كل پروژه»های آن بيابيم يا آنکه  حوزه

و معکـوس  « ارتبـاطي عقالنيـت  »اصالح مدرنيته و به فرجام رساندن آن بـا گسـتر     اين پرسش البت ه
 است. «يستز جهان»»  سازی ساختن روند مستعمره
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 های نادرست نفی فرهنگ برنامه

نويسي اين  وجه ايجاز و مغلق هر چند كند. ي اشاره مييبسيار جالب و نو ی هابرماس به نکته جا، در اين
گويـد كـه سـعي     خود هابرماس در آغاز بحث مي 82است كه فهم آن قدری دشوار باشد قسمت باعث شده

كالم هابرماس در اين قسـمت آن اسـت    ی مايه جان. مسئله را ساده بيان كند دارد تا آنجا كه امکان دارد
ی شناخت و اخـالق، و نيـز    ی هنر از حوزه كه به تدريج از زمان روشنگری به اين طرف با استقالل حوزه

جـدا شـد.    «زيسـت  جهـان »» ی مـردم و از حـوزه   ی عامه ی زندگي روزمره از هنر ،شدن آن حوزه گرا نخبه
ي بشر خود از دنيای اجتماعي منفـك  ي، به جای رهاآمد حساب مي ی اميدی به نقطهفرهنگي كه مدرنيسم 

 «در خـود  »را  «غايـت خـود   »پديـد آمـد كـه در آن هنـر      «هنر برای هنر»گرديد و مقوالتي نظير 
 كرد. جستجو مي

نــر و نهــاد مســتقر هو حملــه بـه   بـا نفــي  سوررئاليســمدر ايـن ميــان هنرمنــدان آوانگـارد و جنــبش   
كـردن آن و آشـتي    گير شدن هنر و مردمـي  آن، بر همه ختيشنا ييي از اشکال مختلف زيبايزدا وعيترمش

ي برای بيان تجربيات ذهني تأكيد كردند. به نظـر هابرمـاس ايـن    يها فرصت ايجاددادن زندگي با هنر با 
به كـل سـاختار هنـر و     اكه م  هنگامي نخست آنکه .نجاميداي نييحمله به دو دليل شکست خورد و به رها

 ی ي بشر و وعدهيماند كه بتوان از آن برای رها ديگر محتوای باقي نمي م،كني اشکال آن حمله مي ی همه
ی فرهنـگ( را   توان يك حوزه )حوزه و دوم نمي ای ساخت مايه كرد دست ميسعادتي كه روشنگری مطرح 

توجه قرار داد. تعامل ارتباطي اين سه حـوزه   حده مورد های شناخت و اخالقي به صورت علي از ساير حوزه
غلبـه   «گي روزمره شده شي»توان بر  ي گردد و با پرداختن به يك حوزه نمييتواند موجد رها با يکديگر مي

 كرد.
های شناختي و اخالقي  شود در حوزه البت ه به نظر هابرماس نفي نادرست فرهنگ به همين جا ختم نمي

 .اسـت  هـا چنـدان جـدی نبـوده     گرفته كه البت ه ايـن مخالفـت   ن دست صورتهم انکارهای نادرستي از اي
هـا بـا وجـود تعامـل      كه در زمان هگليان جوان برخي به نفي فلسفه باور داشتند ام ا اين بحث طوری همان

محلـي از اعـراب    ،لوحانـه هنـر   مانند همين نفي سـاده  ،پراكسيس و نظر در ميان روشنفکران ماركسيست
 است. نداشته

 توان با توجه به يـك حـوزه، بـه فکـر رهـايي       كه نميگويد  كه گفتيم هابرماس مي در بخش اول چنان
 تـوان بـا ايجـاد  تعامـل       روزمـره را تنهـا مـي    ی گشـته  پراكسيس شـئي »گي پرداخت.  شده و مقابله با شي

 تــوان  بيــاني درمــان كــرد. نمــي -شــناختي يبــاييعملــي و ز-نامحــدود ميــان عناصــر  ادراكــي، اخالقــي
گشتگي غلبـه   های فرهنگي باب روز، بر شئ و قابل دسترسي ساختن  تنها يکي از حوزه« گشودن»تنها با 
 «80كرد

 هـا   هايي مبتني بر ارعاب، با بسـط بـيش از حـد يکـي از حـوزه      به جای آن ما شاهد ارتباط بين فعاليت
 گيـری اخالقـي،    گيـرد يـا سـخت    شناختي به خود مي سياست وجهي زيبا های ديگر هستيم. مثال  در حوزه

 هـا نبايسـت    هـا و پـا از گلـيم خـود دراز كـردن آن      گيرد. اين تـداخل حـوزه   ی سياسي را مي جای عرصه
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« انگيـز  خـردی رعـب  »هايي كه ريشـه در   مثابه انگيزه های سنت روشنگری را به باعث شود كه ما انگيزه
هايي كه هـر طـرح مدرنيتـه را حـاوی      فکری آن به نظر هابرماس كوته 74تقبيح كنيم. دارند تلقي كرده و

های مـدرن   تر از كساني نيست كه صرفا  به خاطر اينکه در بوركراسي دانند كم عنصر سركوب و ارعاب مي
هـا مـدرن بـه حسـاب      ها را علت وجـودی دولـت   شود، اين شيوه از ابزار سركوب و ارعاب هم استفاده مي

 آورند. مي

 39رو های پيش گزينه

پرسـد كـه بـا ايـن تفاصـيل بايسـتي        گردد و مي هابرماس به سؤال نخست خود بر مي ،در اين قسمت
، راهـي بـرای   آنكه با درس گـرفتن از اشـتباهات نافيـان     نفي كرد يا آن را مدرنيته را كنار گذاشت و آن

كـردن راه دوم و   پاسـخ هابرمـاس پيـدا   طبعـا   است يافت.  بستي كه مدرنيته دچار آن شده رفت از بن برون
بـديلي   ی  كند در اين قسمت نسخه منظور هابرماس سعي مي همين مدرنيته است. به ی تحقق كامل پروژه

های اساسي مدرنيته است.  يکي از حوزه ،كه گفتيم چنان ،كه گيرد از هنر كمك مي جا ايندر او  ارائه دهد.
كـه افـرادی را آمـوز      نخست آن :كند زمان دنبال مي و كارويژه را همگويد هنر بوروژازی د هابرماس مي

 عمـومي  ی دهد تا به صورت افراد متخص  از هنر استفاده كند و از سـوی ديگـر هنـر را بـه عرصـه      مي
شناختي خود را با زندگي روزمـره   ييآيد كه آدميان تجربيات زيبا كشاند كه در آن اين امکان فراهم مي مي 

است زيرا دارای توانمندی راديکـال بـرای تغييـر      وجه مهمي ،به نظر هابرماس اين وجه دوم پيوند دهند.
 «هنجـاری  ی حـوزه »و  «شناختي ی حوزه»شود كه از  چنان تخصصي نمي توليد هنر آن سان، بديناست. 
 فاصله بگيرد. است،   آدمي «زيست جهان» كه جزء

زعـم   بـه  .كنـد  مهم اشاره مـي  ی ديگر به همين نکتههم به زباني  «78البرشت ولمر»به نظر هابرماس 
كند چراكه اين  زيستي ما را مشخ  مي -وضعيت تاريخي  ،های زيباشناختي از اين دست تجربه «ولمر»

بلکه دنيـای شـناختي و هنجـاری مـا را هـم       دهند، تغيير ميتنها نگاه ما به زندگي روزمره را  ها نه تجربه
 د.نساز دگرگون و به هم مرتبط مي

پيتـر  »كـه   كنـد  اشـاره مـي   ای صحنهبه  ،نظر  را روشن كند مدی  هابرماس برای اينکه با مثال نکته

است. وايس در  آورده 31زيباشناسی پايداریدر كتاب خود با نام  آلماني،-ی سوئدی ، نويسنده77«وايس

شي از وقت خود را در آلمان توصيف كرده كه ضمن كار كردن، بخ 5073كارگراني را در سال  ،اين كتاب
هـا   آن «زيست جهان » ی سان هنر وارد عرصه و بديننموده صرف هنر و درک عميق زندگي روزمره خود 

 است. شده
دهد كه امکان تعامل بين هنر و زندگي روزمـره وجـود دارد و    ي از اين دست نشان مييبنابراين الگوها

د و كساني كه وجهي از مدرنيسم فرهنگي را بـه  ان اليستي كه ساختار هنر را هدف گرفتهئررهای سو ناطغي
از مدرنيته ندارند. در اين ميان، ي و جامع اند، ديد درست صورت انتزاعي گرفته و آن را از محتوا خالي كرده

مختلف هنـر و   های بتواند نهادهای خود را تکامل ببخشد و حوزه «زيست جهان »» كار آن است كه ی چاره
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تا بتوانند در برابر هجوم نوسـازی اقتصـادی و تسـلط نظـام بـر       مرتبط شوند به يکديگر هنجارشناخت و 
دارانـه و گسـتر  جريانـات     به رشد نوسازی سـرمايه  البت ه با وجود روند رو. مقاومت كنند «زيست جهان »
اين امر چنـدان سـاده نيسـت و ايـن      ،پردازند مدرنيسم فرهنگي و كساني كه به نفي هنر و فلسفه مي ضد

 .است كارانه پديد آورده رصتي برای پيدايش مواضع محافظهروند ف

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كـه طرفـدار    ،كـاران جـوان   كنـد: محافظـه   كاران را به سه دسته تقسيم مي محافظه ادامهدر  هابرماس
ها برای مقابله  اين .پردازند مدرنيستي مي واقع به توجيه نگرشي ضد در ،اند مدرنيسم فرهنگي و زيباشناختي

كـاران پيـر كـه سـرخورده از      محافظه. شوند ... متوسل مي و عقالني عقل ابزاری به مسائل عاطفي، غير با
كـاران كـه بـه پيشـرفت      محافظـه  نـو  .انـد  مـدرن  خواستار بازگشت بـه دنيـای پيشـا    ،های مدرنيته آسيب
ي بايـد بـه   يلوت و تنهاد كه در خندان ای خيالي مي زيباشناختي را تجربه ی فناوری باور دارند و تجربه و علم

ای سـترون بـدل    و آن را بـه پديـده  مدرنيسم فرهنگي را از محتوای خود خالي  ها اساسا  اين .آن پرداخت
ای غيرمنطقـي و   بـه شـيوه   كـه  . يـا آن اند اند يا به تعبير هابرماس وجه انفجاری آن را از كار انداخته كرده

پايـه كـه گـويي آن، منشـاء      موجه و بي اين دليل غير اند به پرداخته« نفي فرهنگ مدرنيستي»نادرست به 
 های فرهنگي جامعه است ها و نابساماني ناهنجاری

ی  ی مدرنيتـه  مايـه  ی درون دربـاره « سه ادعا»يا « سه تز»كلي  طور به نظر هابرماس در اين اردوگاه به
 مربـوط   «زيسـت  جهـان »»گيـری   فرهنگي وجود دارد. تز نخست آن است كه تـا آنجـايي كـه بـه جهـت     

است. تز دوم آن است كه سياست تا آنجايي كـه ممکـن اسـت،     بدل شده« معنايي بي»است، علم به امر 
 و توجيهـاتي از ايـن دسـت بـرای خـود      « عملـي  _مشـروعيت اخالقـي   »دنبـال كسـب    بايست بـه  نمي

وجه مشترک اين سه نگرش، ضديت با مدرنيته است هر 

هاي گوناگون براي آن انتخاب کنند. در اين ميان  چند نام

کاران جوان وضعيت متعارض و جالبي  وضعيت محافظه

سو از يک وجه مدرنيته )مدرنيته  است. زيرا از يک

! را زيباشناختي( بسيار متأثرند و از سوي ديگر کليت مدرنيته

برند و طرفه آنکه براي غلبه بر برخي از آسيب  زير سؤال مي

هاي مدرنيته از جمله عقل ابزاري، متوسل به برخي روش 

 شوند.  هاي غير منطقي و احساسي مي
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ی  مايـه  درون ، و معارضـه بـا  76«بـودگي هنـر   درون»باشد و باالخره در تز سوم با تأكيد بر ماهيت كـامال   
ی خصوصـي   شناختي هنر را به حـوزه  زيبائي ی خواهد تجربه آرماني آن و دادن خصلتي وهمي به آن، مي

 .70محدود كند
هـای مسـتقل  جـدا از     ترتيب، به نظر هابرماس با محدود كردن علـم و اخـالق و هنـر بـه حـوزه      بدين

ی   ی فرهنگـي، كـه كـل پـروژه     رنيتهی متخصصان، تو گويي كه نه فقط مد و تحت اداره «زيست جهان »
نشـينند كـه از ]تيـ  [     هايي مي سنت»ی فرهنگي،  سان، به جای مدرنيته ايم. بدين مدرنيته را زمين گذاشته

 73«مانند اند، مصون مي ورزی / استدالل آوری دليل  دنبال مطالباتي كه به ی  همه
مـدرن،   مدرنيته همراه با عناصـری از پيشـا   دض های هابرماس در پايان از اينکه در خالء موجود، ديدگاه

 كنـد. بـه نظـر هابرمـاس      يابند كه فرهنگي بديل ايجاد كنند، سخت ابراز نگراني مـي « اقبال  عام»چنان 
 بينــيم كــه در آنجــا اتحــادی  مــا آثــار ايــن تغييــر ايــدئولوژيکي را در درون احــزاب سياســي آلمــان مــي

 كـاری   محافظـه  نـو  ی اينـك، شـايبه    البتـه  است و ن شکل گرفتهمدر  ها و طرفداران پيشا مدرنيست  از پست
 اسـت.  استفاده از روشنفکران، مخصوص حزبي خاص نيست بلکـه بـه نگرشـي فراگيـر بـدل شـده       و سوء

 ی ناتمام  ی مدرنيته، پروژه تحليل مقاله و تجزيه. 9

ـ    به يك معنا يك كارگاه آموزشي ب« ی ناتمام  مدرنيته، پروژه»ی  مقاله  ه رای نگـار  مقالـه اسـت. البت
 فـرد آن، كـاری سـهل و ممتنـع      بـه  هـای منحصـر   ای با ويژگـي  بايد توجه داشت كه نگار  چنين مقاله

 ، مقايسـه  72ی لوكـا  «وارگـي و آگـاهي پرولتاريـا    شي»ی  است و در اين زمينه شايد بتوان آن را با مقاله
 كرد.

ما در اينجا بررسي صوری مقاله و توجـه بـه آيـين    گونه كه در مقدمه اشاره كرديم ، هدف اصلي  همان
كننـد(   های متعارف در اين باب )كه معموال  اصول ثابتي را برای نگـار  تجـويز مـي    نامه نگار  و شيوه

نيست بلکه هدف بررسي روشي، ساختاری و محتوايي اين مقالـه اسـت تـا ببينـيم در آن قالـب متصـلب       
ی دانش بگذارد كه ات فاقي مهم، بـه لحـاظ    ای پا به عرصه مقالهنگار ، چگونه روح دانش دميده شده تا 

ی درهم  واسطه جا، به آيد. در اين حساب مي های مختلف، به گسست از دانش موجود و تأثيرگذاری بر حوزه
 كنيم: تنيدگي ساختار و محتوای مقاله، هر دو را با هم بررسي مي

 های بين سطور و مضمر مؤلف: مشغولی دل. 3

مشغولي مؤلف )هر چه بوده(، اهميت چنداني ندارد، آنچه مهم است دستاورد  بر اين باورند كه دلبرخي 
جا مقاله( است. به نظر نگارنده به اين مسئله بايد به صورت نسبي نگـاه كـرد. زيـرا     عيني او )مثال  در اين

  ؤلف و نيز برداشـت گاهي فهم يك سؤال و پاسخ مهم، مستلزم شناخت بسترهايي فکری، اجتماعي و... م
هـم تأمـل كنـد تـا شـناختي      « در بين سـطور »ی مقاله بايد  رو، خواننده اين زمينه هاست. از او از اين پس

رسـد   ها كـه بـه نظـر مـي     مشغولي تر از موضوع بدست آورد. ما در ذيل به برخي از اين مسائل و دل دقيق
 كنيم: ه ميی مقاله را به خود مشغول داشته، اشار ها ذهن نويسنده مدت
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ها، سـركوب و   ها بسياری در زمانه وجود داردس نظير تعبي  و سركوب )اقليت ها و ناهنجاری . كژیالف

كشي، نابرابری اقتصـادی و فرهنگـي،    تبعي  جنسي و اقتدارگرايي، توتاليتاريانيسم و.....(، استثمار و بهره
 زيست و مسائلي از اين دست تخريب محيط

 ا موجود چيست؟ه ی ناهنجاری . ريشهب

هـای   مايـه   نام، مدرنيتـه و مدرنيسـم )و درون   . پاسخ قريب به ات فاق متفکرين و انديشمندان صاحبج

 ست.ا ها اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي آن( عامل اصلي يا يکي از عوامل اصلي اين ناهنجاری

 دارد؟ اگر اين ايده نادرست است، چه داليل و استدالالتي برای نادرستي آن وجود د.

 هــا نيسـت پـس چــه عامـل يـا عــواملي در ايـن كــار       . اگرجريـان مدرنيتـه، موجــد ايـن ناهنجـاری    ه

 اند؟ دخيل

تـوانيم بـر لـه ايـن راه       رفت از بحران وجود داردس چه استدالالتي مـي  . چه راهکار ديگری برای برونو

 گزين مطرح كنيم؟ جای
توانـد يـك ات فـاق نظـری در      سؤاالت اخير ميكننده و مستدل به هر يك از  روشن است كه پاسخ قانع

 اجتماعي تلقي گردد. ی علوم عرصه

 ی مسئله و ادبيات موجود: بررسی پيشينه. 3

گرفته  كار بسيار مهم هابرس در اينجا اين است كه نشان دهد ادبياتي كه در بررسي اين موضوع شکل
تارگرايان چقدر قابل انتقاد و به لحاظ مدرنيسم و ساخ اقبالس نظير پست های جديد خو  خصوص ديدگاه به

ی خـويش   گری بتواند تنها همـين يـك كـار را در مقالـه     اند. روشن است كه اگر پژوهش استدالل سست
های پرقدرت علمـي، دارای   است. زيرا گسست از اين نحله نحو صحيح انجام دهد، كاری كارستان كرده به

، «اصـالت و نـوآوری  »ی پژوهشي يعنـي   رزيابي مقالهكم سه معيار ا كه دست اهمي ت نظری است. چنان
 را داراست.« سودمندی»و « اثرگذاری»

 كند: راديکال شروع مي یی جا با چند ايده هابرماس بحث را در اين
ای كـه دارنـد،    خواهانـه  های مترقـي  اند، جدا از داعيه الف. اغلب متفکريني كه عليه مدرنيته سخن گفته

 اند. رخي تلويحا ( ارتجاعيو )ب 70كار اساسا  محافظه
 04است گرفته« ضديت با مدرنيته»های خود را از  مدرنيسم بخشي از هويت انديشه ب. پست

 ها: . تعريف واژه1

تر از سؤاالت و تزهای خود دفاع كند. نخست به تعريـف   هابرماس برای اينکه از اين ايده خود و سپس
كـار   ها هر كدام به چـه معنـايي در طـول تـاريخ بـه      واژهپردازد. تا نشان دهد اين  مي« مدرن»و « قديم»

است. نگاه  ]ديالتيکي بـين[ كالسـيك و مـدرن، بـا      ها شده اند و در اين ميان چه سوءتعبيرهايي از آن رفته
 در اين زمينه بسيار نوآورانه و بديع است.« ياس»گيری از ديدگاه  بهره
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 تعريف موقعيت:. 1

هـای سوررئاليسـتي،    ی زيباشناختي و نيز فرجام جنـبش  وين مدرنيتهتوصيف هابرماس از پيدايش و تک
دادائيستي و ...، منسجم، مستدل و هماهنگ با ساختار و تز مقاله است. اسـتنباط او از نـوع نگـاه، تمايـل     

هـای گذشـته    مايـه  حال استفاده از دسـت  و مبارزه با گذشته و درعين« های تاريخ گسستن  رشته»ها به   آن
هـای   گيری از هنر بـرای گسـتر  امکـان    حال بهره عين تن حال، حمله بر نهاد  مستقر هنر و دربرای ساخ

هايي ظريف به بحـث   های شگفت خ ر د روشنگری، همه و همه با رشته رو و باالخره پتانسيل نامتعين پيش
 ای كه مي خواهد از طرح اين مطالب بگيرد، پيوند دارند. مدرنيته و نتيجه

 سی مقاله:سؤاالت اسا. 6

ی اخير طي كرده  . مدرنيته و مدرنيسم به معنای جديد چه استلزام اتي دارد، چه فرايندی در دو سدهالف

 است؟ و باالخره دچار چه اعوجاجاتي شده

هـايي را  هـايي را    ؟ يا آگاهانه چه مغلطه؟ يا آگاهانه چه مغلطهاند تفاهماتي شده مدرنيته دچار چه سوء های ضد ترين ديدگاه شاخ  ب.

 گيرند؟گيرند؟  كار ميكار مي  بهبه

 هـا وجـود   هـا وجـود     اند؟ آيا امکـان اصـالح ايـن ناهنجـاری    اند؟ آيا امکـان اصـالح ايـن ناهنجـاری      های مدرنيته از چه ناشي شدههای مدرنيته از چه ناشي شده  ی و ناهنجاریی و ناهنجاریكژكژ  ج.ج.

 دارد؟دارد؟

 هايي برای تداوم و زيست انساني دارد؟هايي برای تداوم و زيست انساني دارد؟  مدرنيته چه پتانسيلمدرنيته چه پتانسيل  د.د.

ای ناتمام تصور كرد كه بايد آن را اصـالح و تکميـل   ای ناتمام تصور كرد كه بايد آن را اصـالح و تکميـل     مثابه پروژهمثابه پروژه  كه بايد مدرنيته را بهكه بايد مدرنيته را به  . و در فرجام آن. و در فرجام آنهه

ی ناتمـام  ی ناتمـام      آن را رها كرد و طريقي ديگر در پيش گرفت؟ چه راهکارهايي برای تکميـل پـروژه  آن را رها كرد و طريقي ديگر در پيش گرفت؟ چه راهکارهايي برای تکميـل پـروژه    كرد يا بايدكرد يا بايد
 تواند ارائه كرد؟تواند ارائه كرد؟  مدرنيته ميمدرنيته مي

نظر داشته و كوشش كـرده كـه   نظر داشته و كوشش كـرده كـه     ها را مدها را مد  ی آنی آن  اند امّا هابرماس همهاند امّا هابرماس همه  ی سؤاالت البتّه در متن نيامدهی سؤاالت البتّه در متن نيامده  همههمه
 ها بدهد.ها بدهد.  هايي دقيق و مستدلي به آنهايي دقيق و مستدلي به آن  پاسخپاسخ

 ت:اهميت سؤاال. 3

تـر از پاسـخ اسـت كـه     تـر از پاسـخ اسـت كـه      خصوص در بسياری از موارد طرح سؤال مهمخصوص در بسياری از موارد طرح سؤال مهم  انساني بهانساني به  كه گفتيم، در علومكه گفتيم، در علوم  چنانچنان
ی طرح سؤال درست، فهم و شناخت صحيح مسئله و معضل يا موضوع است. با ايـن همـه، طـرح    ی طرح سؤال درست، فهم و شناخت صحيح مسئله و معضل يا موضوع است. با ايـن همـه، طـرح      الزمهالزمه
ايـن  ايـن    طـر  طـر  ی تأثيرگذار جهاني كافي نيست بلکه افزون بر ايـن،  ی تأثيرگذار جهاني كافي نيست بلکه افزون بر ايـن،    برای يك مقالهبرای يك مقاله  دقيقدقيق  وودرست درست سؤال سؤال 

های فکری مربوطه های فکری مربوطه   بر حوزهبر حوزه  تأثيرات راديکالیتأثيرات راديکالیها بايد ها بايد   به آنبه آن  گويیگويی  پاسخپاسخی بعد ی بعد   و نيز در مرحلهو نيز در مرحله  سؤاالتسؤاالت
 بگذارند بگذارند 
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 ها تز. 3

 ::تز اصلیتز اصلی

ای است ناتمام که بايستی آن را تکميل و در برخی وجوه اصال  کرد. مدرنيته  مدرنيته پروژه

 بخش است. و دارای عناصر رهايی« زيست جهان »کننده  ی آرمانی آن، پيشرو، تقويت در نمونه

 ::هاها  مفروضهمفروضه

  سـازی سيسـتم و نظـام     هـايي بـرای رهـايي آدمـي از فراينـد مسـتعمره       مدرنيته حاوی پتانسـيل
 داری است. سرمايه
 و گستر  آن باشد.« زيست جهان »تواند در خدمت  مدرنيته مي 
 توان اصالح  ها را مي ت و همه آنها منتسب به مدرنيته، ذاتي اين فرايند نيس ها و ناهنجاری كژی

 و برطرف كرد.
 دفاعي است و بايد آن را نگـه   ی روشنگری كه از اجزای الينفك مدرنيته است، پروژه قابل پروژه

 داشت.
 باشد.قراول رهايي تواند پيش عنوان يکي از وجوه مدرنيته مي ی فرهنگي و زيباشناختي، به مدرنيته 

 ::تز دومتز دوم

کارانه دارند کارانه دارند   رغم ظاهر فريبنده و مترقی، ماهيتی محافظهرغم ظاهر فريبنده و مترقی، ماهيتی محافظه  نيته، علینيته، علیهای ضد مدرهای ضد مدر  تمامی نگرشتمامی نگرش

هـا را بـه سـه دسـته     هـا را بـه سـه دسـته       آنآن    شـان، شـان،   نظـران نظـران   ها و ماهيـت نظـری صـاحب   ها و ماهيـت نظـری صـاحب     توان بسته به داعيهتوان بسته به داعيه  و میو می

 تقسيم کرد.تقسيم کرد.« « کاران کاران   نو محافظهنو محافظه» » و و « « کاران پيرکاران پير  محافظهمحافظه»»، ، ««کاران جوانکاران جوان  محافظهمحافظه»»

 ::هاها  مفروضهمفروضه

 های مختلف از فرايند مدرنيته.های مختلف از فرايند مدرنيته.  بخواهانه نگر بخواهانه نگر   فهم نيم بند يا دلفهم نيم بند يا دل 
 های فرهنگي مدرنيته نفي نادرست برنامه. 
 داری و مدرنيزاسيون پوشي از واقعيت مربوط به فرايند سرمايه نيت يا چشم سوء. 
 شناختي و هنجاری های توجه به كليت مدرنيته و تعامل آن با حوزه عدم. 
 زيست جهان »روزمره و ی مدرنيته فرهنگي و جدا شدن از زندگي  شدن حوزه تخصصي». 
 توجهي به عقالنيت تفاهمي بي. 

 ::تز سومتز سوم

« « زيستزيست  جهانْجهانْ»»ها، رهايی ها، رهايی   ی خرد و ابزار آنی خرد و ابزار آن  ی روشنگری، تعامل سه حوزهی روشنگری، تعامل سه حوزه  گيری از پروژهگيری از پروژه  بهرهبهره

های سيستم، راهکار و بديل مناسبی برای تکميل و اصـال  پـروژه مدرنيتـه    های سيستم، راهکار و بديل مناسبی برای تکميل و اصـال  پـروژه مدرنيتـه      سازیسازی  از مستعمرهاز مستعمره

 است.است.

 ::هاها  مفروضهمفروضه
 های آن.های آن.  های عصر روشنگری و تحقق آرمانهای عصر روشنگری و تحقق آرمان  از ايدهاز ايدهگيری گيری   امکان بهرهامکان بهره 
  زيباشناختي ی احياء و بازنگری در مدرنيتهامکان. 
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  هستي اجتماعي خ ر د و های كليدی تعامل بين حوزهامکان. 
 و معکوس كردن اين فرايند(« زيست جهان»سيستم بر  ی جلوگيری از سلطه(. 
  ستزي جهان »ی  تحقق عقالنيت تفاهمي در حوزهامکان». 

دفاع  ی توان گفت كه انديشه ی مقاله مي«تزها»و « سؤاالت»، «ها مفروضه»، «ها انگاره بن»با انتزاع  
كه معطوف « ترسيم وضع موجود»است: نخست  زمان دنبال كرده از مدرنيته هابرماس چهار كارويژه را هم

مامي، وضـعيت و فراينـد   عيني او بـه مفـاهيم انضـ    ی است. در عرصه ی عيني و نظری بوده به دو عرصه
پـردازد.   هـای مسـلط ضـد  مدرنيتـه مـي      نظر، به بررسـي ديـدگاه   ی ی آن و در حوزه مايه مدرنيته و درون

هـای   و شناخت ناهنجـاری هـا ع ر ضـي مدرنيتـه و نيـز نقـد ديـدگاه       « شناسي آسيب»ی دوم آن،  كارويژه
هـايي   بـا ارائـه ايـده    «داز متصور مطلوبان ترسيم چشم»ها است. كارويژه سوم،  مدرنيته و مغالطات آن ضد

چهـارم   ی برای تحقق خ ر د روشنگری و نيز به فرجام رساندن فرايند مدرنيتـه اسـت. و بـاالخره كـارويژه    
ی دوم و باالخره  ی سوم، تز دوم به كارويژه برای تحقق اين امر است. تز اصلي به كارويژه« ارائه راهکار»

 ه دارد.چهارم اشاری  تز سوم به كارويژه

 گيری: نتيجه

 هـا،   المثـل معمـاری( آن اسـت كـه اسـتاد و دانشـجو از رو        هـا )فـي   ی جالب در برخي از رشته نکته
ی خـود،   های( بزرگان آن رشته، بـدون فروگذاشـتن موضـع/ نگـاه خالقانـه      ها و )در اين مثال سازه طرح

گرايانـه   افتد. معموال  نگاه سـنجش  تر مي انساني اين اتفاق كم آموزند. متأسفانه در علوم تجارب بسياری مي
، كـه هـر دو، پشـت و روی    «بيني خود بزرگ«/»بيني خود كهتر»گران ما به تدريج در دام  ی پژوهش اوليه

گری، در معبد انفعـال /تعصـب قربـاني     آموزی/سنجش ترتيب فرصت تجربه افتند و بدين اند، مي يك سکه
 شود. مي

  ی ار  اين مقاله آن بود كه دانشجويان، پژوهشـگران  نوخاسـته و همـه   ی نگارنده از نگ ی اوليه انگيزه
هـای فلسـفه و علـوم     در حـوزه »  های پژوهشي سياه مشق»كردن مراحل مختلف  كساني كه در حال طي

گذار جهاني به لحاظ روشي آشنا شـوند   های برتر و اثر ی عيني از مقاله  كم با يك نمونه اند، دست اجتماعي
حد و معيار پـژوهش خـويش را    _مايگي با پرهيز از ميان _های جدی  گير پژوهشي مسير نفستا در آغاز 

 طرح و پاسخ به سؤاالت اساسي و مهم قرار دهند.
 «ناتمـام   ی پـروژه  مدرنيتـه، »ی  مقالـه  از بهتـر  دركـي  كـه  بود نگارنده آن با آن انگيزه، هدف نخست

 فارسـي،  زبـان  در مقالـه  اين به بسيار ارجاع رغم علي ه،مندان افسوس. دهد ارائه فارسي زبان در هابرماس
 دقيـق،  فهـم  صـرف  اول ی وهلـه  در نگارنـده  تـال   رو، اين از ندارد وجود از آن اتکايي قابل و منق ح متن

 ی واسـطه  بـه  طبعـا   و گرديـد  اصلي متن و انگليسي ی ترجمه دو از استفاده با مقاله اين تلخي  و ترجمه
 .شد بيشتر مقاله خالصه يك متعارف حجم از تلخي  اين حجم ده،ش طرح های ايده كثرا

 تـا  پرداخت... و ها مفروضه تزها، سؤاالت، انتزاع و مقاله تحليل و تجزيه نگارنده به مقاله در قسمت دوم
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 تـرين  مهم و نخستين اساس آن آناليز، بر .شود مي ناشي كجا از مقاله اين اهميت و تأثير داليل دهد نشان
 البتـه طـرح  . اسـت  راديکال اين، بر افزون و اساسي اصيل، پرسشي طرح خوب، پژوهشي مقاله يك معيار

 یهـا  حـوزه  در افتراقـي / افزايشـي  توجـه  قابـل  سهم است قرار كه)دست  اين از ممتنعي و سهل سؤاالت
 هـايي  ديـدگاه  نيـز  و ها ناهنجاری معضالت، ،ها مسئله فهم و شناخت نيازمند ،(باشند داشته مختلف نظری
 اند. آمده وجود به ها آن به پاسخ در كه است مسلط
  اهميـت  رغـم  علـي  طبعـا   و بـوده  سـوبژكتيو  بحثـي  شـود  مي فراهم شناخت اين ی زمينه چگونه اينکه

  هـای  پرسـش  كـه  اسـت  ايـن  شـده،  حاصـل  مقالـه  بررسـي  بـا  آنچـه . نيست ما اصلي بحث موضوع آن،
 بـه  پاسـخ  در راست سر تنها نه كرده، مطرح كه تزهايي آن تبع به و. اند بوده اساسي یها پرسش هابرماس،

 معاصر متفکران و نظران صاحب بر را نويي و متفاوت اندازهای چشم اين، بر افزون بلکه بوده ها پرسش آن
 است. گشوده
 وضـع  ترسـيم » نخسـت : اسـت  داده انجـام  اساسـي  كـار  چهـار  مقاله اين در كه ديديم، هابرماس چنان
 یهـا  ديـدگاه  مـرور  نيز و ها آن ی پيشينه بررسي و مدرن و مربوط به قديم یها بحث ا طرحاو ب س«موجود
 دوم هابرماس، كار .است كرده ارائه برانگيزی تأمل و نو های ايده مدرنيته، فرايند بحث در تأثيرگذار و متنفد
ها مدرنيته  هنجاریو نا ها آسيب اصلي علل توصيف او در اين زمينه با. است «موجود وضع شناسي آسيب»

مدرنيته ) و به  ضد نظران صاحب یها ديدگاهها  مغالطه از ساختن بسياری به صورتي خيلي موجز و با برمال
سـوم   است. كار سازی اين مباحث داشته كار( سهم نظری مهمي در غني های مختلف محافظه قول او نحله

 كـار  بالخـره  مدرنيتـه و  فراينـد  تکميـل  و نجات اصالح، برای «مطلوب وضعيت از اندازی چشم» او ارائه
 تکميل خود قول به و مدرنيته اعوجاجات از رهايي برای «مشخ  های گزينه و راهکار» ارائه چهارم وی

 است. انديشي خاص خود بوده مدرنيته با تأمل و باريك ناتمام پژوژه
موضــع ســازی  اميــد اســت كــه دانشجويان/پژوهشــگران/ صــاحب نظــران مــا، ضــمن حفــظ/ غنــي 

ها، معيارها و نوع  نگاه  علمي )بعضا  نانوشـته و   گرايانه خويش در برابر آثاری از اين دست، از رو  سنجش
ی راه برگيرنـد و آثـاری     هايي تخصصي خويش توشه ناگفته(ی آنان، برای انجام كارهای بنيادی در حوزه

 بيافرينند.« تأثيرگذار»و «مانا »

 ها: نوشت پی

 نامه موجود در اين زمينه است، نگاه كنيد به: يکاگو يکي از معتبرترين شيوهی ش نامه شيوه. . 55
The Chicago Manual of Style,( 2010) Edited by University of Chicago Press 

Staff, 16th Edition, Chicago: University Of Chicago Press. 

 Publish or Perish)« نابود شو»يا « كن منتشر»گويد يا  ی دانشگاهي كه مي انديشانه . اصل ساده8

Maxim) است در اين راستا وضع شده. 
3. “Submission Guidelines”, New Left Review, quoted in: 



 1111. . .ی تأثيرگذار جهانی: معيارهائی برای نگارش علمی براساس )فهم، ترجمه و آناليز( يک مقاله
(Some Criteria for scientific writing according to. . . ) 

 

، «نويسـي در علـوم انسـاني    سازی رفـرنس  ی ضرورت يکسان درباره»زاده دهکردی،  رضا رحماني حميد
 504(، 5720، سال اول، )زمستان ی علوم سياسی پژوهشنامه

است. او اگر چه دو صفحه بيشتر بـه ايـن   است. او اگر چه دو صفحه بيشتر بـه ايـن   « « بابك احمدیبابك احمدی»»ی ارجمند ی ارجمند   استثناء در اين زمينه فرهيختهاستثناء در اين زمينه فرهيخته. 0
است اما شرح او در اين زمينه، بسيار دقيـق اسـت. نگـاه كنيـد بـه: احمـدی، بابـك        است اما شرح او در اين زمينه، بسيار دقيـق اسـت. نگـاه كنيـد بـه: احمـدی، بابـك          مقاله اختصاص ندادهمقاله اختصاص نداده

     848848-845845، تهران: نشر مركز، ، تهران: نشر مركز، مدرنيته و انديشه انتقادی(، (، 57375737))
كه نقد ليوتار از ايـن  نويسد  مي هابرماس: نقد در حوزه عمومیت هوالب در كتاب خود با نام رابر. 6
او چاپ شد، دچار سوءتفاهمات  وضعيت مدرنی انگليسي كتاب  ها در ضميمه ی هابرماس، كه بعد مقاله

رک ميلـي او بـه د   خـواني و بـي   ی سرسـری  نتيجه»های مکرر!  زعم هوالب اين سوءتفاهم جدی است. به
 «:]دقيق[ ديدگاه هابرماس است

" ...the consequence of sloppy reading and an unwillingness to understand 
Habermas’s point" in: Robert C. Holub, Jurgen Habermas: Critic in the 
Public Sphere, (London: Routledge, 1991, p 97 

سـه دليـل بـرای     اهنمايی بـرای ]مخاطبـان[ سـرگردان   هابرماس: رتامسن در كتاب خود با نام 
عنوان يك فيلسوف در بهترين عنوان يك فيلسوف در بهترين   كه هابرماس بهكه هابرماس به  دليل نخست آندليل نخست آنشمرد:  مي دشواری  خواندن  آثار هابرماس بر

و با سنت فلسفي آلماني آشناست و انتظار  اين است كه خوانندگان نيز ايـن  و با سنت فلسفي آلماني آشناست و انتظار  اين است كه خوانندگان نيز ايـن    سنت آلماني آموز  ديدهسنت آلماني آموز  ديده
ی سياسـي بـا   ی سياسـي بـا     شناسي، روانشناسي، نظريـه شناسي، روانشناسي، نظريـه   های ديگر نظير جامعهِهای ديگر نظير جامعهِ  از رشتهاز رشتهسنت را بشناسد و از سوی ديگر سنت را بشناسد و از سوی ديگر 

ای ای   كه او به شيوهكه او به شيوه  كند. دليل دوم آنكند. دليل دوم آن  ديدگاه خود استفاده ميديدگاه خود استفاده مي  در جهت ارائهدر جهت ارائه  های خاص آنهای خاص آن  واژگان و مفروضهواژگان و مفروضه
  ررافزايـد و د افزايـد و د   كند و اين نيز به دشواری كار ميكند و اين نيز به دشواری كار مي  پردازی ميپردازی مي  ی مفاهيم كالن، نظريهی مفاهيم كالن، نظريه  انتزاعي و مفهومي دربارهانتزاعي و مفهومي درباره

همـراه بـا مفـاهيم نظـری     همـراه بـا مفـاهيم نظـری      كنـدس او از جمـالت طـوالني   كنـدس او از جمـالت طـوالني     نويسد، كار را دشوارتر مينويسد، كار را دشوارتر مي  زباني كه او ميزباني كه او مي  نهايتنهايت
 نگاه كنيد به: .كندكند  استفاده مياستفاده مي

 Lasse, Thomassen. HABERMAS: A GUIDE FOR THE PERPLEXED, 
London: Continuum nternational Publishing Group,2010, p 1 

توان ساده كرد امـا   مطالب پيچيده را مي»گويد:  مشهور منتسب به انيشتن كه ميای به سخن  اشاره. 0
 «تر!تر!  سادهسادهنه 
ای فشرده از نکـات اساسـي و اصـلي،     عبارت است از چکيده (précis)در معنای آكادميك، خالصه . 3

با سبك گيرد و بايستي نويسنده خالصه را به قلم و  كه معموال  به لحاظ حجمي يك سوم متن را دربرمي
و شيوه خود بنويسد و شايسته نيست از عبارات و جمالت متن اصلي استفاده شود مگـر بـه هنگـام نقـل     

كنـد كـه تلخـي  مقالـه را بسـيار       مستقيم. ام ا هابرماس در اين مقاله به ايجاز به نکاتي مهمي اشاره مي
سـان،   همـين  ايـم و بـه   ي نکردهنويس ی مرسوم خالصه بند شيوه رو ما خودمان را پای اين كند. از مشکل مي

 است.  حجم تلخي  هم بسيار بيشتر از حد متعارف گرديده
است. البت ه هـر جـا كـه    « سيال بن حبيب»ی انگليسي  مالک ما در بازگويي سخن هابرماس ترجمه. 2

 ی انگليسي ديگری از اين اثـر و نيـز اصـل    كه در متن اشاره كرديم، به ترجمه وجود داشت، چنان ابهامي 
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ای جهـات   ی ارجمنـد حسـينعلي نـوذری در پـاره      ی فارسـي فرهيختـه   ايم. ترجمه آلماني آن مراجعه كرده
 است. منابع به ترتيبي كه ذكر كرديم از اين قرارند: رسان نگارنده بوده ياری

Habermas, J. (1981), “Modernity versus Postmodernity” translated by: Seyla 
Ben-Habib. New German Critique, No. 22, Special Issue on Modernism, 3-18 

Habermas, J. (1996), "Modernity: An Unfinished Project" Translated by 
Nicholas Walker, in: D'Entrèves, Maurizio Passerin and Seyla Benhabib, eds, 
Habermas and The Unfinished Project of Modernity, Cambridge: Polity 
Press,  

Habermas, J.(1980) “Die Moderne – ein unvollendetes Projekt”, Die Zeit, Nr 
39, (September, 1980) in: Zeit Online, 19 Sep 1980, <http: // www. zeit. de/ 
1980/ 39/ die- moderne- ein- unvollendetes- projekt>, (13 jan 2013) 

فرهنـگ و  فرهنـگ و    ياسـت، ياسـت، سس: مدرنيته و مدرنيسممدرنيته و مدرنيسم: : دردر  ،،««ای ناتمـام ای ناتمـام   مدرنيته پروژهمدرنيته پروژه»» ..( ( 57245724ی )ی ) برماس،برماس،هاها

 .جهانجهان  نقشنقش  تهران:تهران:، ، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذریترجمه و تدوين حسينعلي نوذری  ،،نظريه اجتماعینظريه اجتماعی
  تـا تـا   بـود بـود   شـده شـده   ذكـر ذكـر   انگليسـي انگليسـي   زبـان زبـان   بـه بـه   هابرمـاس هابرمـاس   ازاز  هاييهايي  قولقول  نقلنقل  ی اين نوشته،ی اين نوشته،    اوليهاوليه  یی  نسخهنسخه  دردر. . 00

  وو  نظـر نظـر   بـه بـه   بنابنا  امااما  بسنجندبسنجند  هابرماسهابرماس  اصلياصلي  هایهای  ايدهايده  بابا  رارا  مقالهمقاله  دردر  شدهشده  مطرحمطرح  نکاتنکات  دان،دان،  زبانزبان  متخصصينمتخصصين
 گرديد.گرديد.  حذفحذف  هاها  قولقول  نقلنقل  ايناين  گراميگرامي  داورانداوران  ازاز  يکييکي  یی  توصيهتوصيه
 the»»یی  ، دو واژه، دو واژه((Die Alten und die Neuen))ی آلمانيی آلماني  در مقابل دو كلمهدر مقابل دو كلمه« « سيال بن حبيبسيال بن حبيب»». . 5544

ancients and the moderns»»  اللفظـي اسـت. ضـمن آنکـه        كه برگرداني تحتاست  را استفاده كرده
های دور اشاره دارد كه منظـور نظـر هابرمـاس نيسـت. متـرجم       هم صرفا  به گذشته ancientsی  كلمه

را مالک كار خود قرار داده به همـان ترتيـب از عبـارت    « « سيال بن حبيبسيال بن حبيب»»فارسي كه برگردان انگليسي، 
 the old and the  ( ی بـه جـای آن، دو واژه  « واكـر »اسـتفاده كـرده اسـت.    « هـا  ها و مدرن باستاني»

modern  ( تر است. كار برده كه به نظر ما صحيح را به 
11. Hans Robert Jauss 
12. Modernus 

 است. مترجم فارسي اين مقاله، به اشتباه در متن به جای قرن پنجم ، قرن پانزدهم ميالدی آورده. 57
ی  انديشـي و سـلطه   ی دوران قـرون وسـطي تاريـك    يك سويه مطلع هستند كه خوانندگان گرامي. 50

 ايم. استس در كنار آن ما تجليات بسيار عميقي از هنر و انديشه را نيز شاهد بوده كليسا بوده 
 است. جمله اين است: فارسي از قلم افتاده یی ی مهم، در ترجمه متأسفانه اين جمله. 56

Our sense of modernity creates its own self-enclosed canons of being 
classic. 

گونـه   است اين جملـه ايـن   تر اين مقاله كه توسط نيکوالس واكر از آلماني ترجمه شده در نسخه مفصل
 است: آمده

As Jauss has observed, it is modernity itself that creates is own classical 
status. 
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هـای فکـری    زمينه كنيم كه فهم اين مطالب تنها با شناخت پس در اينجا الزم است به اين نکته اشاره
دهد و در آن  در ديدگاه بنيامين ارجاع مي« زمان حال»جا كه او به مفهوم  هابرماس ممکن است. يعني آن

يابنـد و   طـرازی نـو مـي   « اكنـون »كند كه با توجه به زمان حال است كه عناصر از گذشـته در   اشاره مي
ی بحـث، بـه ايـن     آيند. هابرمـاس در ادامـه   مي های كالسيك در ی پديده ه و در زمرهترتيب پايا شد بدين

 كند. مطلب اشاره مي
 The Discipline of»»ی ماسـت در اينجـا از عبـارت    كه مرجع اصلي ترجمه« سيال بن حبيب». 50

Aesthetic Modernity»» استفاده كرده است. هابرماس در متن آلماني عبارت ««Die Gesinnung 

der ästhetischen Moderne»»      ــه واژه ــت ب ــا عناي ــت. ب ــرده اس ــار ب ــه ك ــاني،  را ب ی آلم
««Discipline»»بي معني و نادرست است. مترجم ديگر انگليسـي آنـرا    ایای  كلمهكلمه««the mentality of 

aesthetic modernity»»       ترجمه كرده ، كـه برگـردان درسـتي اسـت. كلمـه««Gesinnung»»  در
معنای نخست آن آگاهي، ضمير، شعور و ذهنيت است معاني بعدی آنس نگر ،  آلماني چندين معني دارد.

خصلت، ويژگي، احساسات و عقايد است. به نظر نگارنده، منظور هابرماس در اينجا بيان ذهنيت مدرنيتـه  
ايـم.   رو ما آن را خصلت نظری مدرنيته زيباشناختي ترجمه كـرده  اين های آن است. از زيباشناختي و ويژگي

را « زيباشـناختي زيباشـناختي انضباط مدرنيته »حبيب، در اينجا عبارت  ی انگليسي بن جم فارسي به تأسي از ترجمهمتر
 است. كار برده به

افتتـاح شـد و بتـدريج محـل تجمـع      « هوگو بال»در زوريخ توسط  5056كافه ولتر در فوريه سال . 53
خـواهي بـود بـا همراهـي      طرفداران جنبش دادائيست شد. هوگو بال كه خود هنرمندی شاخ  و تحـول 

ريچـارد  ريچـارد  »»و و « « مارسـل ژانکـو  مارسـل ژانکـو  »»، ، ««تريسـان تـزارا  تريسـان تـزارا  »»، ، ««هـانس آرپ هـانس آرپ »برخي ديگر از هنرمندان شاخ  نظير 
تنها فرهنگي و ادبـي بلکـه سياسـي    تنها فرهنگي و ادبـي بلکـه سياسـي      های نههای نه  جنبشي را به راه انداختند كه در بسياری از حوزهجنبشي را به راه انداختند كه در بسياری از حوزه« « هولزن بكهولزن بك

عليـه پـوچي و   عليـه پـوچي و     دين واكنشـي بـود   دين واكنشـي بـود   دادائيسم از سمتي، به شـکلي بنيـا  دادائيسم از سمتي، به شـکلي بنيـا  »»تأثيرات شگرفي بر جای گذاشت. تأثيرات شگرفي بر جای گذاشت. 
هـای  هـای    گرايانـه در برابـر فـرم   گرايانـه در برابـر فـرم     جهاني اول در اروپـا و از سـوی ديگـر پاسـخي بـود آشـوب      جهاني اول در اروپـا و از سـوی ديگـر پاسـخي بـود آشـوب        معنايي جنگمعنايي جنگ  بيبي

ولتر به منبع فارسي ذيل ولتر به منبع فارسي ذيل     . برای آشنايي بيشتر با فعاليت كافه. برای آشنايي بيشتر با فعاليت كافه«شده هنری ـ ادبي اروپا شده هنری ـ ادبي اروپا   كار و تثبيتكار و تثبيت  محافظهمحافظه
نوشتاری از هانس ريشتر، همراه نوشتاری از هانس ريشتر، همراه   ستبارشناسي هنر اجراييتبارشناسي هنر اجرايي: )نقل قول هم از همان منبع است( مراجعه كنيدمراجعه كنيد

 5726دی  57،سايت ايران تئاتر،  عليرضا اميرحاجبيعليرضا اميرحاجبي  ازازگزينش و برگردان گزينش و برگردان ، ، با متني از تريستان تزارابا متني از تريستان تزارا
<< http://theater.ir/fa/articles.php?id=8294>> 0  5705شهريور 
مدرن بودن »است:  چنين آورده ای مدرنيتهمعمآثار شارل بودلر دركتاب  به بابك احمدی با ارجاع. 52

اند كه بايد  ي از زندگي كهنه در زندگي نو باقي ماندهيبه گمان او )بودلر( يعني درک اين واقعيت كه چيزها
 0، معمای مدرنيته، تهران: نشر مركز،  (5733ب. ) ،احمدی نگاه كنيد به: «با آن ها بجنگيم

 حضور داشته باشد و استمرار يابد.« اكنون»است در  احتماال  بدين خاطر كه نتوانسته. 50
اسـت:   رو، جملـه نـامفهوم شـده    ايـن  انـد و از  مترجم فارسي ايـن جملـه را نادرسـت ترجمـه كـرده     . 84
توان مشاهده كـرد، و   باره زنجيره تداوم و استمرار تاريخ را به راحت ي مي در اغراقهای آنارشيستي  انگيزه»
)تأكيـد از  « وی ويرانگر و براندازنده اين آگاهي زيباشناختي جديد تبيـين نمـود.  حسب نير توان آن را بر مي
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خصـوص دانشـجويان    توانـد بـرای همـه، بـه     ی بسيار ظريفي در اين جمله وجود دارد و مي ماست(. نکته
ايـن   "blowing up"اسـت:   آموز باشد. مترجم محترم در بررسي جمله به اين واژه برخـورد كـرده   درس

هم به صورت اسم به معنای اغراق  """blow-upمعنای سرزنش است. كلمه ديگر  ورت اسم بهص كلمه به
وجـه    """blowing upهـا نيسـت بلکـه منظـور از      كدام ازايـن  و اگرانديسمان است ام ا منظور  متن، هيچ

 ندارد.« منفجر كردن»مصدری ]و فعلي[ آن است كه معنايي جزء 
های سنتي، دنبـال بـه    درنيته در مواجه با سنت، هنجارها و حريمتشبيه جالبي است از هابرماس. م. 85

دلهـره ناشـي از ايـن هنجارسـتيزی و      یی سـو شـيفته   است. زيرا از يـك « مو  و گربه بازی»قول عوام 
كه  """addictزعم هابرماس مبتذل اين عمل. واژه  مشغول عواقب به ديگر دل سوی زدايي است و از تقدس

معنای اخ  آن اسـت.   كردن متعارف نيست بلکه معنای اعتياد به معنای عادت ست بها كار رفته در اينجا به
كنـد از   ام ا سعي مي ردردب  ميميگي كار نخست لذت  سو از نشئه گويي كه مدرنيته همچون فردی معتاد، از يك

 پيامدهای بعد از استعمال، بگريزد.
اسـت كـه در    ي هـم از آدورنـو آورده  قـول  ی سخنراني همراه اين جمله، هابرماس نقل ی اوليه در نسخه

صورت تلويحي به ايـن دو وجـه مدرنيتـه     قول آدورنو به است. در آن نقل ی بعدی مقاله، حذف شده نسخه
گويد: كه حمله به سنت و چيزهای مستقر، ويژگي ثابت مدرنيتـه اسـت و ايـن عمـل      كند و مي اشاره مي

همراه دو جملـه پـيش از    قول به كند. نقل هم گرفتار ميحکم گردابي را دارد كه در نهايت خود  مدرنيته را 
 ی انگليسي از نيکوالس واكر( ترجمه (آن، اين است:

“narcotically fascinated by the fright produced by its acts of profanation and 
yet at the same time flees from the trivialization resulting from that very 
profanation. That is why for Adorno: the wounds inflicted by disruption 
represent the zeal of authenticity for modernity, the very thing through which 
modernity desperately negates the closed character of the eternally invariant; 
the act of explosion is itself one of the invariants of modernity. The zeal 
directed against the tradition becomes a devouring maelstrom. In this sense 
modernity is myth turned against itself; the timelessness of myth becomes the 
catastrophe of the moment which disrupts all temporal continuity”. 

88 .««Jetztzeit».».  ی  رسد كه بنيامين اين واژه را جعل كـرده تـا مضـموني متفـاوت از واژه     به نظر مي
 ی زمان حال ارائه دهد. شده شناخته
كليدی  ی خصوص با واژه از تاريخ و به« بنيامين»برای فهم اين قسمتس خواننده بايستي با برداشت 87
تاريخ ساختاری است كه جايگاهش نه زمان تهي و همگـون  »ر بنيامين نظ آشنا باشد. به  ««Jetztzeit»»او 

 nuncرسـد كـه ايـن مفهـوم را از مفهـوم مـذهبي       نظـر مـي   به« بل زماني است برآمده از حضور اكنون

stans"""  ای از  ای يـا پـاره   اكنـون نـه چـون لحظـه    »اشـاره دارد:  « حال پايا»برگرفته است كه به زمان 
هـای از گذشـته را    كنـد، و تأويـل   ه واقعيتي كه خـود را بـه گذشـته تحميـل مـي     كليت زمان، بل به مثاب

و نيز نگاه  565( ص 5735برگرفته از : بابك احمدی، مدرنيته و انديشه انتقادی )تهران: مركز، «. سازد مي
  :كنيد به
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Walter, Benjamin.. ”on the concept of history, Theses on the Philosophy of 

History, quoted in:< http: //www.sfu.ca/~andrewf/CONCEPT2.html> (14 
jan, 2013) 

زعـم بنيـامين قـرار     زمان اكنون به گذشته نگاه كند. به ی روست كه بينامين تال  دارد از زاويه اين از 
و و     بـرا  بنيـامين انگاشـت سـنت  از تـاريخ، سـاخته      بـرا  بنيـامين انگاشـت سـنت  از تـاريخ، سـاخته      »»  از زمان اكنون برآيد:« ناجي  مسيحاو »است كه 

معنـا  تـاريخ   معنـا  تـاريخ     درپـ  نگريسـتن، بـه   درپـ  نگريسـتن، بـه       رويـدادها  پـ     رويـدادها  پـ     مثابـه مثابـه     حاكمه است. تاريخ را به  حاكمه است. تاريخ را به    طبقه  طبقه  رداختهرداختهپپ
است. از نظـر بنيـامين،   است. از نظـر بنيـامين،     ها بوده كه فرصت تحقق يافتهها بوده كه فرصت تحقق يافته  پيروزمندان را نگاشتن است، زيرا كه تنها كنش آنپيروزمندان را نگاشتن است، زيرا كه تنها كنش آن

اسـتس  اسـتس    ««ور كـردن ور كـردن   علهعلهها اخگر اميـد را شـ  ها اخگر اميـد را شـ    گذشتهگذشته»»و در و در   ««پيوستگ  تاريخ را شکافتنپيوستگ  تاريخ را شکافتن»»دان دان     تاريخ  تاريخ  وظيفهوظيفه
      نيافتهنيافته  دان بايد آرزوها  تحققدان بايد آرزوها  تحقق  ديده است. تاريخديده است. تاريخ    اجتماع  ستم  اجتماع  ستم  ها  طبقهها  طبقه  بخش تال بخش تال   اخگر  كه الهاماخگر  كه الهام
دهـد:  دهـد:    كند. در اين رابطه بنيامين نيروي  مسيحاي  و رستگارانه به عصر حاضر نسبت مـ  كند. در اين رابطه بنيامين نيروي  مسيحاي  و رستگارانه به عصر حاضر نسبت مـ      مردگان را زندهمردگان را زنده
  زندگيزندگي»»گرفته از : داود خدابخش، گرفته از : داود خدابخش،   بربر« « جات بخشدجات بخشدشان نشان ن  تواند بازندگان تاريخ را از شکستتواند بازندگان تاريخ را از شکست    عصر حاضر م عصر حاضر م 

 ،8440سپتامبر  82  وله فارسي،وله فارسي،  ، دويچه، دويچه««بنيامينبنيامين  والتروالتر  انديشهانديشه  وو
 >>http://w ww.dw.de //بنيامينبنيامين-والتروالتر-انديشهانديشه-وو-زندگيزندگي// a-2411978<< (53  5705دی)  

24.. Conjure up by magic 

25. Peter Steinfels 

صحيح التين آن، استدالل بر عليه انسان است( كه در فارسـي   ی انسان )برگردان استدالل بر پايه. 80
انـد، يکـي از    اسـاس حملـه شخصـي هـم ترجمـه كـرده       آن را استدالل با توسل به انسان يا استدالل بر

اساس اين مغالطه فرد به جای عنايت به مسئله يا حقيقتي كه وجود  های آشکار در مباحث است. بر مغالطه
بـاره شخصـيت، كـاركتر،     های ]غالبا [ منفي در حقيقت و يا ايده ، به ارائه ديدگاه دارد. در جهت تخطئه آن

اسـتدالل بـر   »پردازد اين اسـتدالل در حقيقـت در برابـر     های اجتماعي و سياسي و... گوينده مي موقعيت
راست به موضوع و يـا   اساس آن، فرد سر گيرد كه بر قرار مي ((argumentum ad rem))« ی موضوع پايه
 پردازد.  يده ميا

27. Irony 

ناتمـام   ی پـروژه »مـا در بحـث    گران بسياری از پژوهششايد همين دشواری است كه باعث شده . 82
 از اين قسمت ذكری به ميان نياورند.  «مدرنيته
ی ارجمند حسين بشيريه است )با اين تفاوت كـه بـه   ی ارجمند حسين بشيريه است )با اين تفاوت كـه بـه     ی اين نقل قول هابرماس از فرهيختهی اين نقل قول هابرماس از فرهيخته  ترجمهترجمه. . 8080

تر است.( بنگريد به: تر است.( بنگريد به:   ايم كه دقيقايم كه دقيق  بياني را گذاشتهبياني را گذاشته  -نمايشي، عبارت زيباشناختينمايشي، عبارت زيباشناختي  __شناختيشناختيجای عبارت زيباجای عبارت زيبا
 520520ی حسين بشيريه، تهران: ني، ی حسين بشيريه، تهران: ني،   ، ترجمه، ترجمهنقد در حوزه عمومینقد در حوزه عمومی( ( 57365736هوالب، ر. )هوالب، ر. )

ی  است. بـه نظـر او هـر حـوزه    « مايکل والزر»ی ديگر يادآور نگر   گستر  يك حوزه در حوزه. 74
ای ديگر موجـب   و خيرهای اجتماعي خاص خود را دارد. دخالت يك حوزه در حوزه های اجتماعي، مطلوب

شود. مثال  وقتي كسي با استفاده از پول و مبادالت بازرگاني كـه مربـوط بـه     سلطه و فساد حوزه ديگر مي
ی  ی اقتصاد است، رأی بخرد. يا مثال  وقتي كه كسي از قدرت سياسي يا زور كـه مربـوط بـه حـوزه     حوزه
است  ی سياست و اقتصاد را فاسد كرده ترتيب، حوزه است است، در جهت منافع اقتصادی استفاده كند بهسي
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دموکراسی ليبرال ، «مايکل والزر: تکثرگرايي، عدالت و دموكراسي( »5720ول.م ) ) نگاه كنيد به: كينگ

زاده دهکـردی،   انيرضـا رحمـ    ی حميـد  ی اپريل كارتر و جفری استوكس، ترجمه ، ويراستهو منتقدان آن
حال، ظاهرا  نگراني هابرماس اين است كـه مخـالفين،    (  درهر880تهران: انتشارات عالمه طباطبائي، ص

تقليل « ارعاب و سركوب»تبع  آن مدرنيته را، به يکي از عناصر نامطلوب دنيای مدرن مثال   روشنگری و به
 .ترتيب كل فرايند مدرنيته را تخطئه كنند دهند و بدين مي

31. Alternatives  
32. Albrecht Wellmer 
33. Peter Weiss 

 The»»كـه معـادل   « زيباشناسـي پايـداری  »مترجم محترم فارسي نـام ايـن كتـاب را بـه جـای      . 70

Aesthetics of Resistance»»     ،ترجمـه  ترجمـه  « « زيباشناسـي رنسـانس  زيباشناسـي رنسـانس  »»است، احتماالً به خاطر خطـای ديـد،   است، احتماالً به خاطر خطـای ديـد
 است.است.  كردهكرده

35. Immanence of art  
حضور شئي »معنای  در لغت به  "Immanence"توجه به هنر به اعتبار چيزی در درون خود . يعني 
 است. البت ه معاني ديگری نيز دارد از جمله حلول.« در خود
 اند:  مترجم محترم فارسي اين تز را به درستي ترجمه نکرده. 70

 اين است:« سيال بن حبيب»ی انگليسي  جمله
And a third thesis asserts the pure immanence of art, disputes that it has a 

utopian content, and points to its illusory character in order to limit the 
aesthetic experience to privacy  

 ی انگليسي واكر اين است: ترجمه
And a third claim affirms the total immanence of art, contests the idea 

of its utopian content, and appeals to its fictive character, precisely in order to 
confine aesthetic experience to the private sphere 

 ترجمه فارسي اين است:ترجمه فارسي اين است:
كـه هنـر دارای محتـوای    كـه هنـر دارای محتـوای      معتقد استمعتقد استمح  هنر تاكيد داشته و مح  هنر تاكيد داشته و « « درونبودگيدرونبودگي»»سوم نيز بر سوم نيز بر   یی  نظريهنظريه
منظور محدود ساختنِ تجربه زيباشناختي به خلوت و تنهايي، بـر ماهيـت   منظور محدود ساختنِ تجربه زيباشناختي به خلوت و تنهايي، بـر ماهيـت     پرورانه است، و بهپرورانه است، و به  خيالخيالآرماني و آرماني و 

 ورزد )تأكيد در جمالت فارسي و انگليسي از نگارنده است(ورزد )تأكيد در جمالت فارسي و انگليسي از نگارنده است(  واقعي آن ]هنر[ تاكيد ميواقعي آن ]هنر[ تاكيد مي  وهمي و غيروهمي و غير

ايگزين ايگزين جـ جـ   عنوانعنوان  ها نيز بهها نيز به  بعضيبعضي»»اللفظي و نامفهوم است: اللفظي و نامفهوم است:   برگردان مترجم فارسي اين قسمت تحتبرگردان مترجم فارسي اين قسمت تحت. . 7733
های توجيه و اعتباريابي )هنجـاری( مصـونيت   های توجيه و اعتباريابي )هنجـاری( مصـونيت     شود در برابر خواستهشود در برابر خواسته  كنند، كه گفته ميكنند، كه گفته مي  ها اشاره ميها اشاره مي  به سنتبه سنت
 «.«.دارنددارند

 ی آلماني اين است:ی آلماني اين است:  جملهجمله
Für den frei gewordenen Platz sind Traditionen vorgesehen, die nun von 

Begründungsforderungen verschont bleiben 

هـايي قـرار   هـايي قـرار     بـه جـای فضـای ايجـاد شـده، سـنت      بـه جـای فضـای ايجـاد شـده، سـنت      »»اللفظي آن به فارسي اين است: اللفظي آن به فارسي اين است:     تحتتحتی ی   كه ترجمهكه ترجمه
 « « مانندمانند  های توجيه مصون ميهای توجيه مصون مي  گيرند كه اينك از درخواستگيرند كه اينك از درخواست  ميمي



 6969. . .ی تأثيرگذار جهانی: معيارهائی برای نگارش علمی براساس )فهم، ترجمه و آناليز( يک مقاله
(Some Criteria for scientific writing according to. . . ) 

 

 , "normative"كـه كلمـات   كـه كلمـات     اسـت چنـان  اسـت چنـان    قـدری بـه ايـن جملـه افـزوده     قـدری بـه ايـن جملـه افـزوده     « « سـيال بـن حبيـب   سـيال بـن حبيـب   »»  ""

"validation" است: تر، اضافه كرده را، به منظور توضيح بيش 
As a replacement one points to traditions, which, however, are held to 

immune to demands of  (normative) justification and validation. 

 است: ی آلماني را عينا  ترجمه كرده ام ا واكر جمله
The resulting space is to be filled by traditions which are to be spared all 

demands for justification 

هـايي   ی فرهنگـي، سـنت   خصـوص مدرنيتـه   درهرحال منظور اين است كـه جـايگزين مدرنيتـه و بـه     
تـر   ی مفصـل  چون و حجت و دليل خواستن ديگران مصون هستند. در نسخه و نشينند كه در برابر چند مي

هـايي از ايـن دسـت،     م چطـور سـنت  است: البت ه بسيار سخت است كـه ببينـي   مقاله اين جمله اضافه شده
 «.های فرهنگ، در دنيای جديد باقي بمانند های دولتي وزراتخانه توانند بدون حمايت مي

38. See: Lukács. G. (1971) "Reification and the Class Consciousness of the 
Proletariat", History and Class Consciousness: Studies in Marxist 
Dialectics, translated By Rodney Livingstone, 83-223. 

حسـاب   كـاران بـه   كه انديشمندان پساساختارگرا و پسامدرن نظير فوكو و دريدا را جزء محافظـه  اين. 70
است. از ميان پژوهشگران ايراني بابك احمدی نيز بـا   آوريم باعث مناظرات بسياری در محافل علمي شده

گران اوست، امـا ايـن نقـد را     های هابرماس نوشته، از ستايش ی انديشه بارهآنکه به گواهي مطالبي كه در
اسـت،   كـار كـه هابرمـاس بـه پساسـاختارگرايان داده      عنوان محافظـه »داند:  چندان دقيق و منصفانه نمي

آفرين است. فيلسوفان پسامدرنيست، عقايد اجتماعي و سياسي راديکالي دارنـد، فوكـو عمـری بـا      شگفتي
گـرای افراطـي فعاليـت     است، ليوتار در دو دهـه در يـك حـزب چـپ     هر شکل ظهور  جنگيدهاقتدار در 

ی آزادی بيان، آزادی زنان، و... دارد. آنان بـا چيزهـايي    ای درباره های بسيار پيشرفته كرد، دريدا ديدگاه مي
كارانـه   محافظه ی آنان را توان بنياد انديشه اند كه هابرماس نيز ضد آن چيزهاست...پس چگونه مي مخالف
 840-847، ص ص پيشگفتنگاه كنيد به احمدی، « خواند؟.
است )كه برداشت افراطـي از   مدرنيسم با چالش با مدرنيته، خود را تعريف كرده به بيان ديگر، پست  ..0404

مدرن در اين مقوله، نگرشي منفعالنه و واكنشي است و به قول عوام،  اين جمله آن است كه نگر  پست
 علمي خود ندارد( یی نتهچيزی در چ

 منابعفهرست 

  .، تهران: نشر مركزهتمعمای مدرني (5733. )بابك ،احمدی
 ، تهران: نشر مركز.مدرنيته و انديشه انتقادی( 5737احمدی، بابك. )

 و گزينش (5726تزارا، ) تريستان از متني با همراه ريشتر، هانس از نوشتاری اجراييس هنر بارشناسي
 5705 شهريور تئاتر ايران سايت ، ضا اميرحاجبيعلير از برگردان

http://theater.ir/fa/articles.php?id=8294> 6 
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