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نسبت زیباییشناسی و عقالنیت ارتباطی
منطق زیبایيضناسانه «عقالنیت ارتباطي» در اندیطه هابرماس و نسبت آن با «نقد قوه حكم»
کانت و «هنر مدرن» آدورنو
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اػتادیاس پظٍّـگاُ ٓلَم ٍ فشٌّگ اػالهی

چكیده
ایي ًَؿتاس دس پی تَهیح هثٌای صیثاییؿٌاختی ًگشؽ یَسگي ّاتشهاع تِ «ٓمالًیت استثاًی» اػت.
هٌاتك هذٓا تٔشیف اهااًوَ واًات دس هث اج ًماذ لاَُ زىان اص اهاش صیثااح ٍ تَهایح ٍی اص لوااٍ رٍلای ٍ
صیثاییؿٌاػاًِح تِ فْن اتٔاد طسفتش سٍیىشد ّاتشهاع تِ «ٓمالًیات استثااًی» ٍ همَلاِ واٌؾ استثااًی ٍ صتااًی
هیاًزاهذّ .ن چٌاى وِ تَرِ تِ پشػؾّای هٌشح دس هىتة اًتمادی فشاًىفَس ٍ دیذگاُّای تواَدٍس ددٍسًاَ دس
تَهیح رشیاى اص خَد تیگاًِ ؿذى اًؼاى هذسى ٍ رایگاُ ٌّش هذسى ًیض تِ فْن اًگیضُ اًتمادی ّاتشهاع اص هَلٔیت
ددهی دس رْاى اهشٍص ٍ دالیل تَرِ ٍی تِ ٓمالًیت استثاًی هذد هیسػاًذ .گام دیگش ًَؿتاس تَهیح تفااٍ ّاای
ّاتشهاع تا ددٍسًَح دس تَرِ اٍلی تِ ٓمالًیت استثاًی ٍ تَرِ دٍهی تِ «ٌّاش هاذسى» اػات .تَهای ی واِ تاِ
ؿٌاػایی هؤحشتش ػشؿت صتاًی سٍیىشد ّاتشهاع تِ زَصُ ٓوَهی هیاًزاهذ.

واشههای کلیدیّ :اتشهاعح واًتح ددٍسًَح ٓمالًیت استثاًیح صیثاییؿٌاػیح ٌّش هذسى.

 -1تاسیخ ٍكَ 92/10/3 :

تأییذ ًْایی93/3/13 :
- E_mail: mobaleghi@gmail. com
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مقدمه
ّذف ایي ًَؿتاس تشسػی ایي هَهْ هٔشفتی اػت وِ ؿٌاخت چٌذ ٍ چَى لواٍ رٍلی ٍ
صیثاییؿٌاػاًِ ٌّگام ؿٌاػایی اهش صیثاح دى گًَِ وِ اهاًَئل واًت دس «ًمذ لَُ زىن» تَهیح هیدّذح تِ
فْن تْتش ٍ طسفتش ً َُ سٍیىشد یَسگي ّاتشهاع تِ ٓمالًیت استثاًی هیاًزاهذ .ووا ایي وِ چٌیي
تَهی ی فاكلِی ٍی سا تا ًگاُ ددٍسًَ دس تأویذ تش ٌّش هؼتمل هذسىح تِهخاتِی ساّی تِ سّایی اص«اص
خَد تیگاًگی»(ً )Alienationاؿی اص ػشهایِداسیح ًـاى هیدّذ .رْت دفاّ اص ایي هَهْ ٍ هَلف
هٔشفتی هثازج ًَؿتاس پیؾ سٍی دس چٌذ تخؾ اسائِ گشدیذُ اػت:
اتتذاح اص تاب توْیذح همذهِای دس استثاى تا همَلِ صیثاییؿٌاػی دس ٓلش هذسى اسائِ گشدیذُ
اػت .ػپغ دس تخؾ تٔذیح ًخؼت تٔشیف واًت دس ًمذ لَُ زىن اص اهش صیثاح ٍ تَهیح ٍی اص
صیثایی ؿٌاػی ٍ لواٍ رٍلیح دهذُ اػت ٍ پغ اص دىح سٍیىشد اًتمادی هىتة فشاًىفَس تِ ٍهٔیت
ددهی دس ٓلش هٔاكش ٍ پیـٌْاد ددٍسًَ هثٌی تش تَرِ تِ ٌّش هؼتمل هذسىح تِ رای كٌٔت فشٌّگح
تشسػی گشدیذُ اػت .پغ اص دىح دس تخؾ تٔذیح اص یه ػَیح تِ تشسػی چٌذ ٍ چَى تَهیح سٍیىشد
ّاتشهاع تِ ٓمالًیت استثاًی تش اػاع ًِشیِ صیثاییؿٌاختی واًت پشداختِ ؿذُ اػت ٍح اص ػَی دیگشح
تِ تفاٍ ّای ّاتشهاع تا ددٍسًَ دس سٍیىشد تِ همَلِ صتاًی ٓمالًیت استثاًیح تِ رای صتاى غیشاستثاًی
ٌّش هذسىح تَرِ گشدیذُ اػتّ .نچٌیيح دس گاهی دیگش دس هؼیش ّذف ًَؿتاسح هٌٔای وٌؾ صتاًی
ّاتشهاع(ًگشؽ راهِٔ ؿٌاختی تفْوی ٍتش دس سٍیىشد تِ وٌؾ ٍ ًگشؽ سٍؽؿٌاختی ّشهٌَتیىی
دیلتای دس سٍیىشد تِ صتاى) ٍ ساتٌِ دى تا لَُ زىن واًت تشسػی گشدیذُ اػتًْ .ایتاًح دس تخؾ پایاًیح
ًتایذ هثازج هَسد ت ج دس ًَؿتاس روْتٌذی ٍ هشٍس گشدیذُ اػت.
جایگاه زیبایيضناسي در عصر مدرن
پشػاؾ اص هذسًیاتِح اكلایتشیي پشػـای اػت واِ تاالؽّای فلاؼفِ ٍ ؿاخاِّای
هتٔاذد دى سا تِ ػوات خَد راْت دادُ اػات .اص ًخاؼتیي تاسح پغ اص دى وِ ؿااس پیاش تاَدلش
()Charles Pierre Baudelaireح ًالذ ٌّشی هىتة ػوثَلیؼن ٍ صیثاییؿٌاع هٌشح فشاًؼَیح
دس  1985تشای ًخؼتیي تاس اكٌالح هذسًیتِ سا ٍهْ وشد ٍ تِ واس تشد ٍ تا ایي واسح اص هَلٔیتّای
تشدهذُ دس ؿشایي رذیذح ریل ٓاللِ اؽ تشای فْن اهىاى ؿآش تَدى دس راهِٔ دس زا تغییش ْٓذ خَیؾح
تِهخاتِی یه ول لاتل اًذیـیذى یاد وشد( )Wiggershaus, 1995: 209تا تِ اهشٍص ّیچ گاُ اص
رزاتیتّای رؼتزَگشی دس استثاى تا هٌٔای هذسًیتِ ٍ صًذگی هذسى واػتِ ًـذُ اػت 1.زتی هیتَاى
گفت اهشٍصُح تِ سغن تَافكّایی وِ تش ػش تشخی اص هفاّین هذسى ّن چَى هٌٔای زذاللی هذسًیتِح اص
هٌِش هذافٔاى دىح تِ هخاتِ «آالى اػتمال ددهی اص التذاسّای خاسری ٍ د تخَاّاًِ ٍ تشغیة ٍی تِ
تذتیش اهَس خَیؾ ت ت لَای ٓمالًی خَد»( )Gutting, 1999: 1اتفاق افتادُ اػتّ .وچٌاى «چاسچَب

هذسًیتِ ( )Framework of modernityپشػؾاًگیض اػت»( ٍ )Delanty, 2000: 113پشػؾ اص
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الضاها صًذگی هذسى ٍ پیاهذّای هذسًیتِ سؿذی تلآذی یافتِ اػت ٍ افكّای رذیذی سا دسًَسدیذُ
اػت .ؿایذ تیساِّ ًثاؿذ اگش اص دیالىتیه ػَا ها اص هٔاًی ٍ داللتّای هذسًیتِ ٍ ػؤا هذسًیتِ اص
هٔاًی ٍ پیاهذّای تَدى ها دس ایي ٓلش ٍ پشػؾ دى اص چٌذ ٍ چَى صًذگی اهشٍصیي خَد ػخي تگَیین.
گَیا ایي فمي ها ًیؼتین وِ هذسًیتِ سا هَسد پشػؾ لشاس هیدّین .تلىِ هذسًیتِ ًیض تِ ًَتِ خَدح دس
دٍسُّای هختلف خَیؾح پشػؾ یا پشػؾّایی رذیذ سا هماتل ها هیگزاسد.

2

پشػؾ اص صیثایی ٍ تٔییي چٌذ ٍ چَى ؿٌاخت ٍ ً َُ ٓولىشد دى اص رولِ هْنتشیي ایي
پشػؾّا اػت .تشای تٔییي رایگاُایي هفَْم اتتذا تایذ تِ ؿیَُ هَارِْ اًذیـِ هذسى تا هفَْم صیثایی دس
د هٌالٔا ٓلَم اًؼاًی تپشداصین .تشای ؿٌاػایی ایي هَارِْ تایذ تِ دى دػتِ اص سٍیىشدّا تِ هذسًیتِ
تَرِ ًوایین وِ ساتٌِ «ازؼاع» ٍ «كَس خیا » اًؼاًی سا تا ٓلش رذیذ تِ پشػؾ هیوـٌذ.
«اػتتیه»( )Aestheticsیا«صیثاییؿٌاػی» اكٌالح ٓاهی اػت وِ تشای تَكیف چٌیي هَارِْ ٍ
ًگاّی تِ واس گشفتِ هی ؿَد.
رؼتزَی هفاّین هشتثي تا ًگشؽّای هٌَٔف تِ تشداؿتّای صیثاییؿٌاػاًِ ریل اكٌالح
ولی هذسًیتِ ها سا تا ادتیا ًؼثتاً فشتْی سٍتِسٍ هیوٌذ وِ دس تؼتش سؿتِّای هتفاٍ ٍ هتٌَّ ٓلَم
اًؼاًی ؿاخِ دٍاًذُ اػت .ایي هؼولِح تیؾ اص ّشچیضح ًـاىگش اّویت هفاّین صیثاییؿٌاػاًِ دس ٓلش
رذیذ اػت .تا ایي زا رذیتشیي ٍ هتوشوضتشیي زَصُ هٌالِٔ صیثاییؿٌاػی ٓشكِ «پظٍّؾّای
ٌّشی» اػتٓ .شكِای وِ دس استثاًی ًضدیه تا «فلؼفِ ٌّش» تِ ػش هیتشد .دگاّی اص ایي هؼولِح وِ
دس تٔمیة ًؼثت صیثایی ؿٌاػی ٍ هذسًیتِ تایذ تِ فلؼفِ ٌّش سٍی دٍسینح تِ خَدی خَد اًتِاس ها سا اص
هٌالِٔ صیثایی ؿٌاػاًِ هذسًیتِح فشاتش اص تَكیف تفٌٌی ػشًَؿت زؼی اًؼاى دس ٓلش رذیذح تا هثازج
تٌیادیي فلؼفِ پیًَذ هیصًذ .تا ایي زا ایي دگاّی ٌّگاهیح تِ كَس غافلگیشوٌٌذُایح هٌالِٔ صیثایی-
ؿٌاػاًِ هذسًیتِ سا دس هَلٔیتی خٌیش لشاس هیدّذ وِ پغ اص هٌالِٔ هثازج هٌشح دس ایي ٓشكِح تِ
هیضاى تٔییيوٌٌذگی دىّا دس ًمذ یا تَریِ خَد هذسًیتِ پی تثشینً .گاّی تِ ادتیا صیثاییؿٌاػاًِ ریل
هٌالٔا فلؼفِ ٌّش ًـاى هیدّذ وِ دػتون تخؾ هْوی اص ًِشیِپشداصاى ٓلش رذیذ(هَافك یا هٌتمذ
هذسًیتِ) ػٌگیٌی ازتزارا ٍ ٍصى اػتذال ّای خَد ساح لِ یا ٓلیِ هذسًیتِ ٍ دس پیًَذ یا ٍداّ تا دىح تش
دٍؽ ًگشؽ خاف صیثاییؿٌاػاًِ تِ ٓلش هذسى یا اًتِاس صیثایؿٌاػاًِ ٍیظُ خَیؾ اص دى ًْادُاًذ
(ً )Heller, 2011یف گؼتشدُای اص اًذیـوٌذاى ٓلش زاهش اص ػاختاسگشایاى اٍلیِ ّن چَى تاؿالس
وِ دس هخالفت تا اًذیـِّای دواستی فلؼفِ ٓلن تِ ًشح هٌٔایی تذیْ اص «ػَسئالیؼن» ٍ
«ػَساػیًَالیؼن» هیپشداصد(تـیشیِح  )132-131 :1378تا پؼاػاختاسگشایاى دِّّای پایاًی لشى تیؼتن
ّوچَى فَوَ وِ تِ ٌَٓاى یه ًوًَِ ت جّای ًماداًِی ٍی تا ًماؽ ػَسئالیؼت سًِ هگشیت
( )Magritteتؼیاس تَرِتشاًگیض ؿٌاختِ هیؿَد(س.ن :فَوَح  )1375یا صهیٌِگشایاى ّؼتیگشایی ّوچَى
گاداهش وِ «دسن تشاطیه» اًؼاى سا اص احش ٌّشی دس استثاى تا اًفتاح ّؼتی تش ٍی ل اٍ هیداسًذ(س.ن:
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فلل «صیثاییؿٌاػی ٍ گاداهش» دسپالوشح  ٍ )1377یا چپگشایاى هٌتمذ هذسًیتِای ّن چَى تشخی اص
پیشٍاى هىتة فشاًىفَس وِ اص فلؼفِ ٌّش ٍ دسن صیثاییؿٌاػاًِ اًؼاى تِهخاتِ فلؼفِ «سّاییتخؾ»
( )Emancipatoryیاد هیوٌٌذ(س.ن :هْشگاىح)119-57 :1382ح ّوِ ٍ ّوِ تِ ٌَٓاى هٌتمذاى هذسًیتِ
اص یه ػَی ٍ ًیف ٍػیْ ٓاللِهٌذاى تِ هذسًیؼن ٍ ًشفذاساى هٌالٔا هذسًیؼتی فلؼفِی ٌّش دس
گشایؾّای هتٌَّ دى اص ػَی دیگشح دسن صیثاییؿٌاػاًِ سا دس واًَى تَرِ خَد ًؼثت تِ هذسًیتِ لشاس
دادُاًذ .دس ٍالْ ایي هىاتة ٍ اًذیـوٌذاى پیشٍ دىّا وَؿیذُاًذ تا دس وٌاس دیگش تالؽّا دس ًمذ هذسًیتِح
ریل فْوی صیثای ؿٌاػاًِ ًیض ػشًَؿت هذسًیتِ سا تِ لواٍ ٍ تشسػی تگزاسًذ .تاهل دس ایي ٍهٔیت
ٌّگاهی اتٔادی رالةتش ٍ دس ٓیي زا ح تٔییيوٌٌذُتش هییاتذ وِ دسیاتین تا تاصگـت تِ تٌیاىّای
صیثاییؿٌاختی هذسًیؼن ًضد هؤلفاى دىح ًِیش واًتح ًیض هیتَاى تِ ًمذ ًِشیِّای هْن هٔاكش دػت صد.
ّوچٌاى وِ ریل اًتمادا صیثاییؿٌاختی تِ ٓول دهذُ اص هذسًیؼن ًیض هیتَاى تِ هٌالِٔ ًِشیِّای
هٔاكش پشداخت .اص رولِایي هَاسد هی تَاى تِ دؿىاس ؿذى تخـی اص هثٌای هٔشفتی ًِشیِ وٌؾ استثاًی
ّاتشهاع دس پی تَرِ تِ لواٍ صیثاییؿٌاػاًِ واًت ٍ تَهیح فاكلِ دى تا ٌّش اًتمادی ددٍسًَ اؿاسُ
ًوَد .اًزام هٌالِٔای اص ایي دػت اص ًِشیِ وٌؾ استثاًی ّاتشهاع ّذف ایي ًَؿتاس اػت.
ریل چٌیي ّذفی دس ایي ًَؿتاسح اتتذا تِ تَهیح گشایؾ صیثاییؿٌاػاًِ واًت ٍ خللتّای
دى هیپشداصینح ػپغ تشداؿت ددٍسًَ(تِ ٌَٓاى یىی اص اكلیتشیي ًوایٌذگاى ٌّش اًتمادی دس هىتة
فشاًىفَس ) سا اص صیثاییؿٌاػی هشٍس هیوٌینح ٍ دس ًْایتح دس پی تشػیوی وِ اص اًذیـِ صیثاییؿٌاػاًِ
واًت دس ًمذ لَُ زىنح اص یه ػَیح ٍ ًمذ ددٍسًَ تِ هَلٔیت اًؼاى ٍ تَرِ ٍی تِ همَلِی ٌّشح اص ػَی
دیگشح تِ دػت دادُاینح تِ رؼتزَی هٔیاسّایی هیپشداصین وِ ها سا دس ؿٌاػایی هثادی ًِشی ًگشؽ-
ّای ّاتشهاع دس ًشح وٌؾ استثاًی یاسی هیدٌّذ.
تالؽ تشای تَهیح هثٌای صیثاییؿٌاػاًِ توَسی وٌؾ استثاًی ّاتشهاعح تش اػاع ًِشیِی
واًت دس ًمذ لَُ زىن ٍ تَهی اتی وِ پغ اص دى دس استثاى تا تفاٍ ّای دى تا سٍیىشد صیثاییؿٌاختی
ددٍسًَ هیدیذح تٍِیظُ اص دى رْت اّویت داسد وِ اًزام چٌیي تشسػیّایی پیشاهَى ّاتشهاع چٌذاى
پشػاتمِ ًیؼت .ؿایذ اص رولِ ٓلتّا دى تاؿذ وِ ّاتشهاع خَد اص رولِ ًَیؼٌذگاًی اػت وِ ووتشح ریل
ت خی هفلل ٍ داهٌِداسح للن دس زَصُ صیثاییؿٌاػی چشخاًذُ اػت ٍ چٌذاى وِ دیگش پیشٍاى هىتة
فشاًىفَس ٓاللِ ًـاى دادُاًذح هىالوِ پشافتٍخیضی سا دس ایي استثاى تا هخاًثاى پشؿواس خَد دغاص
ًىشدُ اػت .تا ایي زا ح ٍ تِ سغن ایي دٍسیگضیٌیح ًگاّی هٔشفتؿٌاػاًِ ٍ ًاُش تِ هثادی ًِشی زاون
تش سٍایتّای ّاتشهاػی تِ «تایذ»ّای صًذگی رذیذ دس اًذیـِّای ٍی خللتی صیثاییؿٌاختی سا دس
دسٍى ًْفتِ داسًذ .خللتی وِح تِ ًِش هیسػذح دس پی پزیشؽ ازتزارا هٌشح دس «ًمذ لَُ زىن» واًت
ػپْش هٔشفتؿٌاختی هٌاػثی تشای تشدهذى دىّا فشاّن دهذُ اػت .ووا ایي وِ ػشؿت ایي تایذّا دس پی
تَهیح تفاٍ ّای دى تا سٍیىشدّای اًتمادی ددٍسًَ تِ صیثاییؿٌاػی هٔاكش هـخقتش هیگشدد.
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نظریه زیبایيضناسي کانت و نقد قوه حكم
همَلِی صیثاییؿٌاػی سا دس دحاس واًت اص دٍ ػَی هیتَاى پی گشفت .ایي ّش دٍ ٍرِ دس
اهتذاد یىذیگش ٍ دس هٌٔایی تىاهلی ًؼثت تِ ّوذیگش ُاّش هی ؿًَذ:یهتاس هیتَاى ٌٓف تَرِ تِ
زوَسهمَلِی صیثاییؿٌاػی دس تـىیل ولیت ًِام فىشی واًت ٍ هٌٌك هٔشفتؿٌاختی تشخاػتِ اص دى
ًوَدح ٍ تاسی دیگش هی تَاى تِ خَد همَلِ صیثاییؿٌاػی ٍ خللتّای «اهش صیثا» تشای ٍی پشداخت .تِ
دیگش ػخي دس هٌالِٔی صیثاییؿٌاػاًِ دحاس واًت ّن هزا دى سا داسین وِ صیثاییؿٌاػی ٍ ػْن دى سا
دس هٔشفتؿٌاػی ٍی رؼتزَ وٌین ٍ ّن هزا دى سا داسین وِح دس ػٌ ی دیگشح زَصُ هٌالِٔ صیثایی-
ؿٌاػاًِ سا ًِ تِ واسوشدّای فشاگیش دى دس هزوَِٓ اًذیـِ واًتی .تلىِ تِ خَد اهش صیثا ٍ خللتّای
ؿٌاختی زاون تش دى دس اًذیـِ ٍی هٌَٔف ٍ ه ذٍد ًوایینّ 3.وچٌاى وِ پیؾتش دهذح ّذف ًْایی
ًَؿتاس زاهشح ؿٌاػایی ٍ دفاّ اص خللت صیثایی ؿٌاختی واًتیِ اًذیـِّای ّاتشهاع اػتّ .ن اص ایي
سٍی دى چِ دس ایي ساُ تشای ها اّویت داسدح ًَّ دٍم هٌالِٔ صیثاییؿٌاػاًِ اًذیـِی ٍی(ٍیظگیّای اهش
صیثا ٍ خَد صیثایی ؿٌاػی ٍ ًِ رایگاُ دى دس هزوَِٓ ادتیا هٔشفتی واًت) اػت .تا ایي زا ح تِ ًِش
هیسػذح فاسٕ اص تَهیح ًَّ اٍ هٌالِٔ صیثاییؿٌاػی دس واًت هزالی تشای فْن هٌالِٔ ای اص ًَّ دٍم
تِ دػت ًخَاّذ دهذ .چشا وِح دس ًگشؽ واًتیح دى گًَِ وِ خَاّین گفت «لَُ زىن»ح وِ هٌثْ صیثایی-
ؿٌاػی ٍ فشرامؿٌاػی تِ زؼاب هیدیذح دس استثاى تا دٍ لَُ دیگش ٍ دس پیًَذ تا رایگاّی وِ دس ایي هیاًِ
هی یاتذ ًشح هی گشدد .تا تَرِ تِ همذهِای وِ دهذ دس اداهِ ایي ّش دٍ(رایگاُ صیثاییؿٌاػی دس اًذیـِ
واًت ٍ هٌٔای اهش صیثا) سا تِ كَس هختلش ٍ پیَػتِ تَهیح هیدّین:
واًت دس ًشح ػِ لَُی تشتشِ ًفغ اًؼاًیح ازؼاع(لَُ زىن)()Faculty of judgment
سا زلمِ ٍاػٌِ هیاى ادسان یه ٓیي(لَُ فاّوِ)( ٍ)Faculty of understandingهیل تِ دى(لَُ
هیل)()Faculty of desireهٔشفی هیوٌذٍ .ی هٔتمذ اػت« :ؿشى رٌّی ّوِ ازىام ّواى لَُ زىن
یا لَُ زاووِ» هیتاؿذ(واًتح  .)215 :1377ایي هؼولِ اص دىرا ًاؿی هیؿَد وِ تشای واًت
«غایتهٌذی ًثیٔت یه هفَْم خاف پیـیٌی اػت وِ هٌـا دى فمي دس لَُ فاّوِ تأهلی لشاس داسد»
(ّواى .)74 :دس ٍالْح هتافیضیه واًت تٌْا ٌّگاهی لادس تِ ؿٌاػایی «غایتهٌذی ًثیٔت تشای ؿٌاخت
ها» هیؿَد وِ«ًِن ًثیٔت سا هٌاتك تا لَاًیي خاف دىح تا ّوِ تٌَّ ٍ ًاّوگًَیاؽ»ح ٍُیفِ «لَُ
فاّوِ» اًؼاى هٔشفی هیوٌذ(ّواى .)85-72 :تا ایي زؼابح اًذیـِ واًتح فلؼفِ ًِشی(ٓمل ه ن) ٍ
فلؼفِ اخالق(ٓمل ٓولی) سا تِ یىذیگش پیًَذ هیصًذ .اّویت ایي ًگاُ واًتح تشای ًَؿتاس هاح دس خللت
صیثاییؿٌاختی ایي لَُ اػت« .لَُ زىن»ح تِ تاٍس واًتح هشتَى تِ ازؼاع دسد ٍ لز اػت ٍ ازىام
كادسُ اص دىح لضٍهاً ٍ زتواًح هٌَٔف تِ غایا ّؼتٌذ .اگش فشد دس ل اٍ ایي غایتهٌذیّاح دس استثاى تا
یه ٓیي هـخقح ّیچ غایت هٔیٌی سا دس ًِش ًگیشدح گضاسُّای كادسُ اص ٍی «ازىاهی صیثاییؿٌاػاًِ»
خَاٌّذ تَدّ .ویي آیاى اگش تا ًِش داؿت غایتی هٔیي تَػي اًؼاى ل اٍ گشدًذ ازىام كادسُ
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«غایتؿٌاختی» خَاٌّذ تَد(ّواى) .ایي گًَِ اػت وِ دس ًگاُ واًتح تَرِ اص احش تِ «رٌّیت احش ٌّشی»
هٌَٔف هی گشدد ٍ لواٍ صیثاییؿٌاػاًِ فاسٕ اص هٔشفت ٓملی ًشح هی گشدد ٍح تا ایي واسح ػَطُ دس
هتي تزشتِ صیثاییؿٌاختی لشاس هی گیشد .اص ػَی دیگشح واًت دس تَهیح هٌٔای لز صیثاییؿٌاختیح دى
سا اهشی هٔشفی هی وٌذ وِ ؿىلگیشیاؽ فاسٕ اص ّش گًَِ چـنداؿتی اتفاق هیافتذ .چشا وِح ّوچٌاى
وِ پیؾتش دهذح تذٍى دس ًِش گشفتي غایتی خاف تشای یه ؿی ؿىل هیگیشد.
ریل چٌیي دسوی اػت وِ واًت «داٍسی رٍلی» اص اهش صیثا سا تشخَسداس اص چْاس خللت صیشح وِ
تِ تشخی اص دىّا اؿاسُ ؿذح ؿٌاػایی هیًوایذ:
– 1زَ هَارِْ تا اهش صیثا تذٍى چـنداؿت اػت.
 – 2داٍسی رٍلی اص سٍی هٔشفت ٓملی ٍ ؿٌاخت ًیؼت.
 – 3اگشچِ زَ هَارِْ تا احش ٌّشی رٌّی اػت ٍلی دس هیاى ّوگاى ٍرَد داسد ٍ خللتی
ّوگاًی داسد.
 – 4زَ هَارِْ تا احش ٌّشی زاكل زىن تِ غایتهٌذی كَس یه ٓیي تذٍى دس ًِش گفتي
غایتی هٔیي تشای دى ایزاد هیؿَد(ّواى.)381-313 :

4

خالكِی ایي چْاس اكل دى اػت وِ «صیثا» تشای واًت دى اػت وِ لزتی سّا اص تْشُ ٍ
ػَدح تیهفَْمح ٍ ّوگاًیح وِ چَى غایتی تیّذف تاؿذح تیآفشیٌذ(ازوذیح  .)80-93 :1375تِ ایي
تشتیةح ٌّگاهی وِ هیگَیین «ایي گل صیثا اػت» اص ازؼاع ؿخلی خَد ػخي گفتِاین ٍ زىوی
صیثاییؿٌاػاًِ كادس ًىشدُاین .چشا وِ زىن ها هـخلا تِ زغ ؿخلیهاى تاصهیگشدد .اها اگش تگَیین
«گل صیثا اػت»ح تشخالف تاس ًخؼت ایي تاس زىوی هـخلا صیثاییؿٌاػاًِ كادس وشدُ این وِح تش اػاع
دىح ًِتٌْا خَیـتي تلىِ دیگشاى سا ًیض دس دسیافت زَ هَارِْ تا دى تِ هاًٌذ خَیؾ ؿٌاػایی ًوَدُاین
(واًتح  .)85 :1377ایيح ّواى داٍسی رٍلی یا زىن صیثاییؿٌاػاًِ واًتی اػت وِ اص یه ػَیح «آتثاس
ّوگاًی لز » سا اػاع لشاس هی دّذ ٍ اص ػَی دیگشح دفاّ هٔمَ ٍ لاًًَی اص دى سا ًاهوىي هیؿواسد
(ّواى.)239-238 :
تزشتِ صیثاییؿٌاختی واًتیح تِ سغن دى وِ پیـاتزشتی اػتح تِ دى ً َی وِ سٍهاًتیؼیؼتّای
پاغ اص ٍی هٔاتماذ تاَدًاذح ػاَتاظوتایَ ًایاؼت ٍ دس هیااًاِ والػیاؼیؼتّاای پیاؾ اص ٍی
( ٍ )Pre-Kantian classicistsسٍهاًتیؼیؼتّای پغ اص ٍی()Post-Kantian romanticists
لشاس هیگیشد(ّ .) Karatani, 2005: 113ن اص ایي سٍیح ّن چٌاى وِ پیؾتش گفتِ ؿذح داٍسی
رٍلی اگشچِ غایتهٌذاًِ اػت ٍلی دس دى غایتی تشای «ٓیي» هَسد داٍسی لشاس گشفتِ ل اٍ ًویگشدد .تِ
ایي تشتیةح هَهَّ دفآی «هٔمَ » لشاس ًویگیشد .تِ صتاًی دیگش تشای واًت «صیثایی»ح ٍ لز
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()Enjoinmentح فشرام یا ّذفی دیگشی سا دستشًذاسد( .) Kant, 2008: 112هـخق اػت وِ
چٌیي ًگشؿی ًوی تَاًذ فاسٕ اص دس ًِش دٍسدى هٌٔایی ّوگاًی تشای لز ل اٍ گشدد .ایي ّوگاًی تَدى
سهایت یا زَ تشخاػتِ اص هَارِْ تا اهش صیثاح تِ خللت پیـا تزشتی تَدى دى تاصهیگشدد.
تأویذ تش ٍیظگی ّوگاًی تَدى لز ِ ًاؿی اص هَارِْ تا اهش صیثا دػتهایِ اكلی تَهیح ًؼثت
صیثاییؿٌاػی واًتی ٍ ًگشؽ ّاتشهاع دس ًَؿتاس پیؾ سٍی لشاس خَاّذ گشفتٓ .الٍُ تش ًگشؽّای
واًتی تِ اهش صیثاح ّاتشهاع هتأحش اص دسن ٍیظُ هىتة اًتمادی فشاًىفَس ًیض تَدُ اػت .دس اداهِ تِ
پشٍطُی صیثاییؿٌاختی هىتة فشاًىفَس ٍ هَلف هْن دى ددٍسًَح ٍ ػْن ّاتشهاع دس تاصگـت تِ هٌٔای
واًتی صیثاییؿٌاػی(دس پی ٓذم هَافمت تا ًگشؽ ددٍسًَ) هیپشداصین .دس ٍالْ ّذف اص پشداختي تِ هىتة
فشاًىفَس

تَهیح چٌذ ٍ چَى ٓثَس ّاتشهاع تِ اهش صیثا اص هٔثش ٍ دّلیض ایي هىتةح هوي ًشح

اًتمادّای رذی تِ تشخی اص هختلا دىح تِ ػوت واًت اػت.
زیبایيضناسي در مكتب فرانكفورت
ٌّگاهی وِ هاسوغح دس دحاس دػیةؿٌاػاًِ خَد اص ػشًَؿت ػشهایِداسیح اص هىاًیضمّای
دسٍىصا ٍ لٌٔی گؼتشؽ ػشهایِداسی ػخي گفت(ً .)Marx, 1970: 13-30گاُ ٍی ٓوذتاً هٌَٔف
تِ صیشتٌای التلادی ٍ تزلیا دى دس ًیف گؼتشدُای اص سٍتٌاّای ػیاػیح زمَلیح ارتوآی ٍ فشٌّگی
تَد(هْشگاىح  .)1382دس دى دٍساى ٌَّص ػشهایِداسی ًخؼتیي گامّای خَد سا تشهیداؿت ٍ دػتاًذاصی
دى تِ ٓشكِّای سٍتٌاییح چٌذاى چـنگیش ًثَدٍ .لی تا تخثیت ػشهایِداسیح ٍهٔیتّای سٍتٌایی ًیض دسام
دسام خللتی ػشهایِداساًِ تِ خَد گشفتٌذ ٍ دس خذهت سٍاتي تَلیذ ٍ هٌاػثا دى دسدهذًذ .دس ایي هیاىح
فشٌّگ ٍ ٌّش ح ػشًَؿتی رالة یافتً .گاُ اًتمادی فشاًىفَستیاى تِ ٌّش ٍ پیاهذّای دى دس ٓلش رذیذ ٍ
هٌاػثا

ػشهایِداساًِ زاون تش دى اص رولِ تأحیشگزاستشیي تالؽّایی تَد وِ دس هؼیش تَهیح ایي

هَلٔیت تشٍص ٍ َُْس یافت .ددٍسًَ تیؾ اص دیگش پیشٍاى هىتة فشاًىفَس وِ تِ ٌّش پشداختٌذ(ّوچَى
تٌیاهیي ٍ هاسوَصُ) ػٌگیٌی ازتزارا خَد سا دس ًمذ ػشهایِداسی هذسى تش دٍؽ ٌّش ًْاد .پشػؾ
هشوضی ٍی دس هٌالِٔ ٌّش چٌذ ٍ چَى وٌتش ددهی تَػي ػشهایِداسی ٍ ًمؾ ٌّش دس سّایی اص ایي
هَلٔیت تَد .اص ًگاُ ددٍسًَ دصادیح تِ ٌَٓاى پیؾفشم ٌّش ٍ تْاًِای تشای تزلیل ٌّش اص خَیؾح دس
زىن صیشوی خَد ٌّش تَد(ّواى.)95 :
ددٍسًَح پغ اص دىوِ دس رؼتزَی واسگضاسی خاسد اص«ػیؼتن» تشای تغییش ػیؼتن
ػشهایِداساًِ ًااهیذ ؿذح ّوت خَد سا كشف دى ػاخت وِ دس رؼتزَی هثٌایی تشای سخٌِ دس
ػاصٍواسّای تللةیافتِ ٍ ّشهًَیهؿذُ ػیؼتن ػشهایِداسیح ساّی تِ ػوت تغییشح یا دػت ونح تٔذیل
دى تیاتذٌّ .ش تَاًؼت تخـی اص فوای تٌفؼی الصم تشای ایي تالؽ پیگیشاًِ سا دس هؼیش یافتي فلؼفِای
اص رٌغ «سّایی» فشاّن دٍسد .دس ٍالْ ٍیح وِ ػْوی ػٌگیي دس تؼي ًگاُّای صیثاییؿٌاختی اًتمادی
ٓلش هذسى داسدح وَؿیذ اص هٌِش ٌّش(وِ دى سا «خَد تٔییيوٌٌذُ»( )Self-determiningهیداًؼت)
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هٌالِٔ ػشًَؿت صیثاییؿٌاختی ٓلش هذسى سا دس هؼیش ؿٌاػایی سّایی ٍ دصادی لشاس دّذ .تشای ددسًٍَ
ٌّش هؼتمل(ًِ )Autonomous artتٌْا دس ساػتای هذسًیضاػیَى فشاگیش ٍ ّوِگیش دٍساى ٍی لشاس
ًویگشفت .تلىِ دس ایفای ًمـی تغ رذیتش ٍ هْنتشح دس ًمذ هذسًیتِ ًشح هیگشدیذ .ددٍسًَ تش دى تَد
وِ ٌّش هؼتمل هذسىح اص ػشػختتشیي هٌتمذاى هذسًتیِ اػت(ازوذیح  .)218 :1375ایي ٌّشح دس ادتیا
ددٍسًَ دس هماتل «كٌٔت فشٌّگ»( )Cultural industryهٌشح هیؿَدٌّ .ش هذسى تا دًزا دس ًگاُ ددٍسًَ

اّویت هییاتذ وِ اص دى تِهخاتِی «دًتیتض ارتوآی راهِٔ»( )The social antithesis of societyیاد
هیوٌذ( .)Adorno, 2004: 9دس ٍالْ كٌٔت فشٌّگ دس زوایت اص هذسًیؼنح ٍ تِ هخاتِ ٓاهل رزب
ٍ یىؼاىػاصی دس راهِٔ(ٌّ ٍ )Ward, 2005: 110ش هؼتمل هذسى دس هماتل هذسًیؼن ٍ چًَاى
ًگاّی اًتمادی هٌشح هیؿَد ٍ «ساتٌِای هخالف تا راهِٔ»()Oppositional relation to society
تشلشاس هیوٌذ( .)O'Connor, 2012: 179تشای ٍی «تیاًگشی» ٌّش هذسىح وِ پیىشُ تواددهیض ٍ
تٌالندفشیي هذسى سا تِ ػخشُ هیگیشدح اكلیتشیي رلَُ ًمذ هذسًیؼن ػشهایِداساًِ دٍساى رذیذ اػت.
ٍیح هاًٌذ دیگش ًشفذاساى ً لِی فشاًىفَستی هاسوؼیؼنح تِ ًفْ تشداؿتی ّگلیتشح اص تشداؿت تللثی
صیشتٌا-سٍتٌاگشایاًِی هاسوغ ٓذٍ هیوٌذ ٍ هیوَؿذ تا فشاتش اص ًگشؿی دتشهیٌیؼتی تِ تأحیشا صیشتٌا
تش سٍتٌاح تاسیخ سا دس استثاى تا واسگضاساًی فْن وٌذ وِ دس دٍسُّای هختلف تاسیخی ٓول هیوٌٌذ.
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تِ ایي تشتیة ٍی تِ ًمذ ػَتظوتیَیؼن ٓلش رذیذ هیپشداصد .ایي ًمذ دس اًذیـِی ٌّشی
ددٍسًَ تِهخاتِی ؿٌاػِی اكلی ًگشؽ ٍی دس تاب ٌّش ٓول هیوٌذ .تِ تاٍس ددٍسًَ ٌّگاهی دس ٍهٔیت
ؿیگـتی اًؼاى رذیذح وِ زاكل الیٌاػیَى تشخاػتِ اص ػَتظوتیَیؼن ٓلش هذسى اػتح سخٌِ هیافتذ
وِ پای «ٌّش هذسى» تِ هیاى هیدیذٌّ .ش هذسًی وِ دس هماتل كٌٔت فشٌّگح تِ هخاتِ تخـی اص هىاًیضم
الیٌاػیَى دس دسٍى هذسًیتِ ٓول هیوٌذً .گاُ ددٍسًَ تِ ٌّش هذسى ٍ رذیذح ًگاُ تِ ٓشكِای اػت وِ
توادّای زل ًاؿذًی ػَطُ ؿیگـتِ ٍ خَد اتظُوٌٌذُ ٓلش هذسى سا تشهال هیػاصد .تِ ٌَٓاى هخا ح
ٌّگاهی وِ ٍی اص اوؼپشػیًَیؼنح تِ هخاتِ یه هىتة ٌّشی هذسىح زوایت هیوٌذح دسٍالْح اص
«تیاًگشی دلْشُی صًذگی دس راهِٔ هذسى» دفاّ هیًوایذ(تِ ًمل اص ددٍسًَ :ازوذیح .)220 :1375
زاكل دى وِ ددٍسًَ ٌّش سا دى ٓشكِای هییاتذ وِ دس دى اًؼاى تَاًؼتِ اػت خاسد اص
توایال رْتیافتِ ػشهایِداسی ٍ هـخلاً دس رایی تیشٍى اص ٓالیك تَدُای اص ووٌذ یىشًگػاصاًِ
ػشهایِ تگشیضد ٍ تا تي ػپشدى تِ سٍیِای خالف ٓاد ح وِ خللت اكلی ٌّش دٍاًگاسد هذسى اػتح تِ
دػاًی ػش تؼلین دس هماتل «ایذئَلَطی» تِ صیش ًیاٍسد .اص ایي سٍی ددٍسًَ دس صیثاییؿٌاػی هذسىح وِ دس
ًگاُ ٍی دس هماتل ایذئَلَطی هذسى كفدسایی هیوٌذ ٍ تِ هلاف تا دى هیپشداصدح گَّشی سا هییاتذ وِ
ًِ دس اهتذاد تلىِ دس تماتل تا هٌٔای والػیه صیثاییؿٌاػی لشاس هیگیشد ٍ ٓوالً اص َُْسا فشٍهایِ ٌّش
تَدُای ٍ پؼت وٌاسُ هیگضیذ .ددٍسًَح تا كشازت ّشچِ توامح ًگاُ خَیؾ تِ ٌّش هشدهی یا تَدُای سا
ایيگًَِ تلَیش هیوٌذ:
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كٌٔت فشٌّگی واسوشد رّي هخاًة سا

ًیوِخَدواس هیوٌٌذح دى رّي سا دس اختیاس خَد هیگیشًذ ٍ ٌٓلش سّاییتخؾ ٌّش
یٌٔی خیا پشداصی سا تِ ؿذ ه ذٍد هیًوایٌذ .تذیيػاىح هٌٔاّای هوٌی ه ذٍد
هیؿًَذ ٍ ّوِ چیض لاتلپیؾتیٌی هیگشدد .هخاًةح فمي هلشفوٌٌذُ فىش هی ؿَد
ٍ اهىاى تفىش هؼتمل سا اص وف هیدّذ ...تاصگی ٍ ّش چیض خالف ٓاد سد هیؿَدح ٍ
هخاًة دس ایي دًیای سامح دسامح یىٌَاخت ٍ ؿٌاختِؿذُح ازؼاع دساهؾ ٍ سازتی هیوٌذ
ٍ تِ دػاًی تؼلین ایذئَلَطی ػاصًذگاى احش هیؿَد»(تِ ًمل اص ددٍسًَّ :واى.)225 :
ددسًٍَح ریل اكٌالح كٌٔت فشٌّگ ًـاى هیدّذ وِ چگًَِ ٌّش تَدٍُاس اص هفاد وتاب «ًمذ
لَُ زىن» واًت ػش تاص صدُ اػت ٍ هٌٔای اهش صیثاییؿٌاختی ٍ صیثا دس ًگشؽ واًتی سا وِ تش اػاع
«غایت هٌذی تذٍى ّذف»(واًتح  )145 :1377هٌٔا هییافت ٍ تِ ایي تشتیة دى دػتِ اص ؿٌاختّای
اًؼاًی سا ًـاًِ هیسفت وِ ًَٓی هَارِْ خاللاًِ ٍ غیشلاتل تَهیح ٓمالًی سا ًـاى هیداد تِ
«تیّذفی توام غایتّا»(ازوذیح  )224 :1375تغییش دادُ اػت .دس ایي را اػت وِ فشٌّگ ؿىل
هیگیشد .تِ ایي تشتیةح ددٍسًَ ّن دى لذس وِ هذافْ ٌّش دٍاًگاسدی هذسى اػتح اص فشٌّگ تَدُای ٍ
كٌٔتی ؿذُ ّشاػااى ٍ گشیضاى اػت .تشای ٍی كٌٔت فشٌّاگ ّواى هاؿیي هخَفی اػت وِ تش
اػاع یىاشًگػاصی تَدٍُاس اًؼاىّا دس ساػتای اّذاف ػشهایِح خلالت «تیّاذفی توام غایا »
(واًتح  )85-71 :1377سا دس هٌاػثا تشدهذُ اص د فشٌّگ پَپَلیؼتی ٓلش هذسىح تِ هشزلِ تَلیذ اًثَُ
هیسػاًذ ٍ دس خثٌی فشیثٌذُ غایتهٌذی تیّذف ٍ سّیذُ اص ّشگًَِ ًفْ ٍ ػَد ؿخلی ٌّش واًتی سا
تِ ًفْ تَلیذ اًثَُ اًؼاىّایی تیدغذغِ ٍ دسام دس خذهت ػشهایِداسی هؼخ هیًوایذ .تیگواى دس ًگاُ
ددٍسًَ كٌٔت ٌّش دس رایی غیش اص افك فلؼفِ سّایی ًلَّ هیوٌذّ .وچٌاى وِ ٌّش دٍاًگاسد هذسى ًیض
تٌْا دس چـن اًذاص سّاییتخـی رای هییاتذ.
سدپای اًذیـِ ددٍسًَ ساح دىگًَِ وِ خَاّذ دهذح دس ّاتشهاع هیتَاى ػشإ گشفت .ووا ایي وِ
ٓثَس ٍی اص ایي ًگشؽ سا ًیض تِ ٍهَح هیتَاى ًـاى داد .دس ٍالْ ٓثَس ّاتشهاع اص ًگاُ ٌّشی ددٍسًَح
تِ یه هٌٔاح زاٍی تَهی ی اص ػشؿت هشارِٔ ّاتشهاع تِ صتاى ٍ زَصُ ٓوَهی رْت پیگیشی دصادی
اػتّ .ن اص ایي سٍی تَهیح سٍیىشد ٌّشی ددٍسًَ اص دى رْت تِ واس فْن تْتش سٍیىشد صیثاییؿٌاػاًِ
ّاتشهاع هیدیذ وِ چشخـی هْن سا دس ًگاُ ّاتشع(تِهخاتِی ٓوَی اص ایي هىتة وِ تا ًگشؽّای
ٌّشی دى هَافمت ًذاؿت) ًـاى هیدّذ .تِ صتاى دیگش ًمذ ددٍسًَ تِ كٌٔت فشٌّگ ٍ خللت تَدُای
دى تِ ّوشاُ ًؼثت ػٌزیای وِ ٍیویاى صیثاییؿٌاػی واًتی ٍ ٓالیك تَدٍُاس ٌّش كٌٔتی ؿذُ تِ دػت
هیدّذح ٌٓلش ت لیلی هٌاػثی سا تشای هشارِٔ تِ هثادی یا ًتایذ صیثاییؿٌاختی اًذیـِّای ّاتشهاع ٍ
هٌالِٔ ًؼثت دى تا فشاًىفَستیاىح اص یه ػَیح ٍ واًتح اص ػَی دیگشح پیؾ سٍی ها هیگزاسد.
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وَتاُ ػخي دى وِح دى چِ ددٍسًَ دس تاب كٌٔت فشٌّگ ٍ صیثاییؿٌاػی واًت هیگَیذح
ًمٌِ ٓضیوت هٌاػثی تشای هٌالِٔ پیاهذّای ًگشؽ ّاتشهاػی دس زَصُ صیثاییؿٌاػی اػت .چشا وِح تِ
ًَٓیح ددٍسًَ تش دى دػتِ اص گشایؾّا دس اًذیـِ هذسى ٍ خللت صیثاییؿٌاختی ٌّش دٍاًگاسد دػت
هیگزاسد وِ دس اًذیـِّای ّاتشهاع هثٌای ت لیل ًؼثت هیاى اًؼاى هذسى ٍ دًیای ػشهایِداساًِ
پیشاهَى ٍی لشاس هیگیشد .اص ایٌزا هیتَاى دسیافت وِ چشا تِ سغن دى وِ هفاّین صیثاییؿٌاػاًِ ززوی
گؼتشدُ ٍ فشتِ سا دس اًذیـِّای ّاتشهاع تِ خَد اختلاف ًذادُاًذٍ .لیح دىگًَِ وِ دس فشاص تٔذی ایي
ًَؿتاس تَهیح خَاّین دادح تخؾ هْوی اص ًِشیِّای اًتمادی ٍی هـخلاً اص هٌٌك صیثاییؿٌاختی
واًت اِؿشاب ؿذُاًذ ٍ هتأحش اص هثازج هٌشح دس «ًمذ لَُ زىن» ّؼتٌذ.
ردپای زیبایيضناسي کانتي در نگرش انتقادی هابرماس
ّنچٌاى وِ پیؾتش گفتِ ؿذح صیثاییؿٌاػی تشای واًت دٍ ٍیظگی اكلی داسد :غیشلاتل
تَهیح ٍ غیشلاتل دفاّ ٓمالًی تَدى .چٌیي دسوی سٍیىشد تِ صیثایی سا پیاهذی ّوگاًی هیتخـذ ٍ
ؿٌاػایی دى ساح ّشچٌذ تِ كَس فشدیح اها دس چاسچَب اهشی هـتشن هیاى ّوِ اًؼاىّاح لشاس هیدّذ.
ٓالٍُ تش ایيح تِ دى دػتِ اص ًمذّای ددٍسًَ تِ هذسًیؼن ًیض اؿاسُ وشدین وِ ؿىاف هیاى كٌٔت فشٌّگ
ٍ صیثایی ؿٌاػی واًتی سا تشرؼتِ هی ػاصًذ ٍ تَهیح دادین وِ ٍیح دس ًمذ هذسًیؼنِ ت مك یافتِ ٍ
ػشهایِداسی ه َسِ ٓاللِهٌذ تِ كٌٔت فشٌّگح تِ دفاّ اص «ٌّش هذسى» تش هیخیضد ٍ دى سا زایض
واسوشدّای صیثاییؿٌاػاًِ خافگشایاًِ ٍ هذپَپَلیؼتی هیؿٌاػٌذ .واسوشدّایی وِ تیاًگش ًَٓی
دٍاًگاسدیؼن اًتمادی دس ٌّش هذسى دس هلاف تا فلؼفِ ٍ صًذگی ایذئَلَطیه هذسى اػت .اوٌَى هی تَاًین
اص هزوَِٓی ایي توْیذا تشای تَهیح هثٌای صیثاییؿٌاختی ًِشیِ ٓمالًیت استثاًی ّاتشهاعح وِ
هٌاتك فشم ایي ًَؿتاس دس چاسچَب صیثایی ؿٌاػی واًت ٍ دس ًمذ تخـی اص تشداؿتّای ددٍسًَ دس ٓیي
تأحیش پزیشفتي اص تخـی دیگش ؿىل گشفتِ اػتح تپشداصین.
فاسٕ اص ل اٍ دٍ خللت اكلی صیثاییؿٌاػی واًت(ّوگاًی ٍ غیشلاتلاحثا ٓمالًی تَدى
ؿٌاػایی صیثایی) هزالی تشای ًشح «ٓمالًیت استثاًی» هَسد دسخَاػت ّاتشهاع دس ٓشكِ ٓوَهی
تالی ًویهاًذ .چِ دى وِ هَهَٓا هَسد ت ج ًی ٓمالًیت استثاًی تذٍى ًِشداؿت تِ هٌٌك لَُ
زىن واًت تِ هشزلِی الٌاّ ٍ پزیشؽ دػت ًوییاتٌذ ٍح دى گًَِ وِ دس ٓمالًیت استثاًی ًشح هیؿَدح
هَسد تَافك ٍالْ ًویؿًَذ .تِایي تشتیة دس چٌیي ؿشایٌی(ٓذم تَریِ هَهَٓا هٌشح ریل ٓمالًیت
استثاًی تش اػاع هٌٌك صیثاییؿٌاػاًِ هٌشح دس لَُ زىن) اكَالً اهىاًیت ؿىلگیشی چٌیي
ٓمالًیتی(ٓمالًیت استثاًی) فشاّن ًویگشدد.
تَهیح تیؾتش دى وِ «تاصػاصی خشد»( )Reconstruction of reasonهَسد تماهای
ّاتشهاع اص هٔثش گفتٍگَیی استثاًی دس فوای ٓوَهی()Public sphereح فاسٕ اص ًِش داؿت تِ
هثٌایی رْاى ؿوَ ٍ گیتیٍساًِ تشای دىح ًِ ؿىل هیگیشد ٍ ًِ زتی هٌٌمی ه لل تشای ًشح ؿذى
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هییاتذ .چِ دى وِ ػخي ساًذى اص ایي ٓمالًیت استثاًی تِ هٌٔای پزیشؽ غـاء هـتشوی دس هیاى ّوِی
اًؼاىّا اػت وِ چاسُای رض پزیشؽ دى ًذاسین( .)Thornhill, 2007: 323ایي ٓمالًیت ًویتَاًذ
هٔلك دس ؿشایٌی تواها ًاپیَػتِ ٍ ًاّنسیخت ٍ تیتٌیاى ٍ تیهثٌا تاؿذ .تلىِ تشٓىغح تا پزیشؽ دىح یه
اًؼاى فشهی هـتشنح دس پغ تٌَٓا زاون تش تِاّشا تیشًٍی اًؼاىّاح تایذ رؼتزَ گشدد تا ًِتٌْا
صادگاُ تلىِ لشاسگاُ ٓمالًیتی ؿَد وِ ّاتشهاع ها سا تِ دى اسراّ هیدّذ .دس ٍالْ ٓمالًیت استثاًی
ّاتشهاع تِكشازت دآیِای رْاى ؿوَ داسد .تا ایي زا ًىتِ دى را اػت وِ ٍی چٌیي اكَ
هـتشوی سا تِ ػَْلت دس دػتسع ٍ ؿٌاختپزیش هٔشفی ًویوٌذ .تلىِ ساُ دػتیاتی تِ دىّا سا هشارِٔ
تِ «وٌؾ ٍ ٓمالًیت استثاًی»هیداًذ(ٍایتح  .)65 :1389ایي تِ دى هٌٔا اػت وِ ایي اكَ دس ًگشؽ
ّاتشهاع ًِ تش اػاع هٔشفتی پیـیٌی .تلىِح دس سٍیىشدی پؼیٌی ٍ تشدهذُ اص وٌـی وِ هٌٌماً تایذ ًؼثت
تِ ایزاد دى الذام ًوایین 6تِ دػت هیدیذ.
الثتِ تایذ دلت داؿت وِ هٌٔای ایي ػخي دى ًیؼت وِ زاكل چٌیي وٌـیح ػاختي هثٌایی
هـتشوی خاسد اص هٌاػثا رْاىؿوَ زاون تش اًؼاى اػت .تلىِح ػخي دى اػت وِ ؿٌاخت اكَ
گیتیٍساًِ ٍ رْاىؿوَ ّاتشهاع ًِ ًتیزِ ؿٌاػایی اهىاًیتّای هٔشفتؿٌاختی ٓمل هزشد اًؼاى(ّن
چَى هثازج واًت دس ٓمل ه ن) تلىِ زاكل وٌـی اػت هـتشن .وٌـی وِ تي دادى تِ دىح ؿشى
ؿٌاػایی ٓمل گیتیٍساًِای هیؿَد وِ ّاتشهاع تِ «ؿٌاخت اكَ دى» اهیذ تؼتِ اػت.
تِایي تشتیة دسهییاتین وِ دس ٓمالًیت استثاًی(ّواى گًَِ وِ دس لَُ زىن ٌّگام ؿٌاػایی
اهش صیثا اتفاق هیافتذ) هشارِٔ تِ ًـاًِای پؼیٌی تشای پی تشدى تِ اهشی پیـیٌی تذٍى الاهِ ازتزارا
ٓملی(دٍ ٍیظگی صیثایی ؿٌاػی واًت) دس هیاى اػت .تِ صتاى دیگش ّوچٌاى وِ واًت دس هٌالِٔ
صیثاییؿٌاػاًِ خَد اص اهش ّوگاًیِ «غیشلاتل تَهیح ٓمالًی» دفاّ هیوشدح ایي را ًیضح دس ٓمالًیت
استثاًی ّاتشهاع تا ادٓایی سٍتِسٍ ّؼتین وِ تٌیاى هٔشفتی یىؼاًی سا پیؾ هیوـذ .چِ دى وِ
دػتیاتی تِ اكَ یًَیَسػا ّاتشهاعح ًِ تش اػاع هشارِٔای دس اًضٍا تِ ٓمل فشدی .تلىِ تش پایِ
7

سرَٓی ّوگاًی تِ هٌاػثاتی كَس هیگیشد وِ دس د خَد فشكت ؿٌاخت اكَ ٓام سا فشاّن هیدٍسًذ.

وَتاُ ػخي دى وِح ٓمالًیت استثاًی ّاتشهاعح اگش تِ دًثا تمشیشی هٔشفت ؿٌاختی اص دى
دس اًذیـِ واًت تاؿینح هثٌایی صیثاییؿٌاختی داسد .هثٌایی وِ تِ ّاتشهاع ووه هیوٌذ تا ایي ایذُ
دسخـاى خَد سا اص یه ػَیح اهشی ّوگاًی وِ ساُ دػت یاصیذى تِ اكَ ٓام سا فشاّن هیدٍسد تذاًذح ٍ
اص ػَی دیگشح ایي اكَ ساح تش اػاع گشایـی پؼیٌی فشاچٌگ دٍسد .الثتِ ایي سرَّ تِ اهش پؼیٌی خَد
داللتی تِ اهش پیـیٌی غیشلاتل دفاّ ٓمالًی داسد .اص ایي الیِی هـتشن هیتَاى تا ًام اًؼاًی حاتت دس
ًْاد ّوِ اًؼاىّا یاد وشد وِ تِ ّش سٍی ٍ دس ّش زا الیٌاػیَى ؿاهل زا دى ًویؿَد ٍ فشكت
دػتیاتی ٍ ازیای دى ّویـِ دس هماتل ها ٍرَد داسد .تأییذ زىن صیثاییؿٌاختی دس واًت ًیض تا سرَّ تِ
چیضی غیش اص ٓمالًیتح ٍ پؼیٌی ًؼثت تِ اهش اٍلی ٓملیح تِ دػت هیدیذ.
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تفاوت و ضباهت آدورنو و هابرماس
پیؾ اص ایيح اص اهىاى تَهیح اًذیـِ ّاتشهاع دس استثاى تا ًمذّای ددٍسًَ تِ «كٌٔت
فشٌّگ» ٍ خللت پَپَلیؼتی دىح ػخي تِ هیاى دهذ .اوٌَىح ٍ تا تَرِ تِ تَهی ی وِ اص ًؼثت هیاى
اًذیـِ هٌَٔف تِ ٓمالًیت استثاًی ّاتشهاع ٍ ػپْش هٔشفتی صیثاییؿٌاختی واًت دى اسایِ گشدیذح
هیتَاًین تِ همایؼِ اًذیـِ صیثاییؿٌاػی خافگشا ٍ دٍاًگاسدی ددٍسًَ ٍ تض ٓمالًیت استثاىگشا ٍ راهِٔ
خَاُ ّاتشهاع ّوت گواسین.
ّاتشهاعح تشخالف ددٍسًَح اص لذم صدى دس زَصُّای خلَكی(ّن چَى ًگشؽّای دٍاًگاسدی
تِ ٌّش) دٍسی هی رَیذ .تشای اٍػیؼتن تا دى را ًااهیذ وٌٌذُ ًیؼت وِ تا ٍداّ گفتي زَصُ ّای ٓوَهی
تِ ٓشكِّای خلَكی پٌاُ تثشین .تلىِح تشٓىغح اگش ساّی تشای اكالح ػیؼتن تاؿذح اص د هٌاػثا
هٌٔا تخؾ ٓوَهی هیگزسدّ .اتشهاع هیًَیؼذ:

هٌَِس اص زَصُ ٓوَهی لثل اص ّشچیض ٓشكِ یا للوشٍیی اص زیا ارتوآی ها
اػت وِ دس دى تتَاى چیضی سا دس تشخَسد تا افىاس ٓوَهی ؿىل داد(تِ ًمل اص
ّاتشهاعًَ :رسیح .)466 :1381
تِایي تشتیة اگش ددٍسًَ دس رؼتزَی فلؼفِ سّاییح دخشیي اهیذّای خَد سا تِ زَصُ
خلَكیگشایاًِ دٍاًگاسدیؼن ٌّشی وِ خللتی ٓاد ػتیضاًِح خاللاًِح ٍ تذٓتگشیضاًِ داسد ًمل هىاى
هیدّذ ٍ ٓشكِ ٌّش هذسى ساح تشخالف كٌٔت فشٌّگ هؼخ ؿذُ ػشهایِداسیح تِهخاتِی ػاصًذُی
ًابتشیي رلَُّای تِ وٌتش دسًیاهذُ صًذگی(دس لالة تزاسب خَدػاختِ ٍ تذیْ ؿخلی وِ ٌَّص اص
سٍزیا ًاب اًؼاًی الیٌِ ًـذُ) هیؿٌاػذح ّاتشهاعح ّشچٌذ تا ّذفی ًؼثتاً ؿثیِ تِ ددٍسًَ هثٌی تش
رؼتزَی فلؼفِی سّاییح سٍؿی واهالً هتفاٍ

سا تَكیِ هیوٌذٍ .ی اص ها هیخَاّذ وِ تِ رای

خضیذى دس اًذسٍى ٍ هتوشوض ػاختي ًیشٍّای هثاسصُ دس خَیـتي تش ًَٓی هخالفت وٌاسُگیشاًِ وِ تش
اػاع اكالت دادى تِ سٍؽّای ٌّشی هتفاٍ تا ٓادا روْ ػاهاى هییاتذح تا كشازتی ّشچِ تیـتشح ٍ
زتی فضایٌذُتشح تِ ٓشكِ ٓوَهی دسدیین ٍ دس سًٍذی هـاسوترَیاًِح تا دػتاى خَدح ایي ٓشكِ سا خاسد
اص دػتاًذاصی ػیؼتن تٌا وٌین .اٍ خافگشایی ساح هیشاث ًاهیوَى سٍؿٌگشی هیداًذ ٍ تشدى اػت تا
تزشتِ ػشهایِداساًِ ًَٓی خافگشایی اػت وِ تِ زَصُ ٓوَهی وـیذُ اػت ٍ تِ اختال دس صتاى ٍ
ؿیَُ صًذگی اًؼاى هٌزش ؿذُ اػت .اص ایي سٍیح اًؼاى ایي دٍسُح دس وـاوؾ ت شاىّایی وِ اص یه
زَصُ تِ زَصُ دیگش ػشایت هیوٌٌذح گشفتاس دهذُ اػت(ّواى .)555 :ساُ گشیض تشای ّاتشهاعح تشخالف
ددٍسًَ ٍ یَسوْایوشح ًِ دس رؼتزَی دى پؼتَّای ؿخلی وِ اص دخالت ػیؼتن هلَى هاًذُاًذ تلىِ
ؿىؼتي خللت خلَكیگشایاًِ ٍ ًفْرَیاًِ هٌاػثا زاون تش صتاىح راهِٔح تَلیذ ٍ زىَهت ٓلش تفَق
ػشهایِ اػت .اگش ددٍسًَ ًابتشیي صٍایای زوَس «اًؼاى»ِ خاسد اص دػتاًذاصی ػشهایِداسی رذیذ ساح
ؿخلیتشیي ٓشكِّای ؿٌاختی ػشُ ٍ سّا هیؿواسد وِ اص دى تا ًام ٌّش دٍاًگاسدی ٍ ٓاد گشیض یاد
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هیؿَدح تشای ّاتشهاعح وِ ًگاّی ّشهًَتیىی تِ اًؼاى داسدح اكَالًح داهٌِ دػتاًذاصی ػیؼتن تش رٌّیت
ددهیح زتی فشاتش اص ٓشكِّای سٍتٌایی ٍ صیشتٌاییح دس ٓویكتشیي ازؼاػا ٍی هتزلی ؿذُ اػت.

رویكرد جامعهضناختي به کنص و رویكرد روشضناختي به هرمنوتیك بهمثابهی محمل
تولد عقالنیت ارتباطي
ّاتشهاعح دس ًگاُ ّشهًَتیىی خَدح اختال دس صتاى سا تـخیق هیدّذ .ایي اختال اًؼاى
هخذٍؿی سا تشای ایي دخشیي هذافْ پشٍطُ هذسًیتِ( )Cooke, 1997: xتلَیش هیوٌذ وِ ًِتٌْا دس
ساتٌِ خَد تا ػیؼتنح تِهخاتِی هذافْ هٌافْ خلَكی وِ خللتی ٓوَهی یافتِ اػتح تلىِ دس ؿخلیتشیي

صٍایای رّيح ٌّش ٍ راى خَیؾح ًگاّی تِ ؿذ رْتگیشاًِ ٍ خادهاًِ تِ ػیؼتن داسدٍ .یح دس ایذُای
تاسیخػاصح ولیذ تشٍىسفت اص ایي ػیؼتن هتللة ٍ فشاگیش ساح تشخالف ددٍسًَح دس دػتاى ّیچ وغ ًوی-
تیٌذ .تلىِ دى سا هاًٌذ تىِّایی اص ّن گؼیختِ هییاتذ وِ دس ریة ّوِ ها تخـی اص دى ٍرَد داسد .ایي
ولیذح تشای اٍ اص رٌغ صتاى اػتّ .اتشهاع دس صتاىح تشخالف ًِشیِپشداصاى ًااهیذ اص دػتیاتی تِ اكَلی
ٓمالًی ّنچَى دسیذاح خللتی هـخلاً هذافْ اهش ٓوَهی ٍ واسوشدّایی هاًٌذ «ٓول گفتاسی ّش سٍصُ
تشدهذُ اص اّذاف استثاًی» )Communicative aims of everyday speech actسا تـخیق
هیدّذ(ٓ .)d'Entrèves and Benhabib, 1997: 225وَهیتی وِ اص تالؽ ٍی تشای دػت-
یاتی تِ اكَ ِ گیتیٍساًِ ٓمالًیت خثش هیدّذ .ایي ٓوَهیتگشاییح پایِ دس گیتیگشایی پؼیٌی ٍیظُای
داسد وِح اص هٌِشی هٔشفتؿٌاػاًِح لواٍ رٍلی(یا صیثاییؿٌاػاًِ)ح دىگًَِ واًت دس وتاب ًمذ لَُی
زىن خَد تَهیح دادُ اػتح هَلٔیت دى سا تَهیح هیدّذ .تیگواىح سٍیىشد ایي گًَِای ّاتشهاع تِ
صتاى اػت وِ اهىاى تٔمیة اكَ ٓمالًیتی هَسد تَلْ ٍ اًتِاس سا تِ اًذیـِ ٍی هیتخـذ .دس ًگاُ
ّاتشهاع دس فشإ ؿىلگیشی وٌؾ استثاًیح «وٌؾ اػتشاتظیه» وِ اص هٌِش ٍی گَیٌذُ سا دس هَلٔیت
تٔمیة دى چیضی لشاس هیدّذ وِ اص لثل همشس ؿذُ اػتح زَصُ ٓوَهی سا دچاس اختال هیوٌذ
(ً .)Guilherme, 2002: 73-75ىتِ دىرا اػت وِ صتاى هَسد اػتفادُ دس ػیؼتن(تِ هخاتِ فوای
تٌفؼی دى) ت ت تأحیش زوَس ًفْرَیاًِ ػیؼتن دچاس ٍهٔیت اختال دهیضی ؿذُ اػت .دس ٍالْح اص دًزا
وِ صتاى اهشی رؤی اػتح تشای سّایی اص لیذ ٍ تٌذّای هٌافْ خلَكیِ ؿىلدٌّذُ ػیؼتن تایذ تِ
تشهین دى دس سٍیىشدی رؤی(ٍ ًِ ّوچَى ددٍسًَ اص سّگزس تَلیذ صتاى فشدی ٍ ٌّشی هؼتمل) سٍی دٍسین.

«صتاى ایذُد » دس اًذیـِ ّاتشهاع رایی دس «رْاى صیؼت»ح خاسد اص دػتاًذاصیّای
ػیؼتن ٍ اختال صتاًی ًاؿی اص الیٌاػیَى گؼتشدُ تشخاػتِ اص تؼلي ػشهایِداسیح ؿىل هیگیشد .ددهی
دس چٌیي هَلٔیتی خَاّذ تَاًؼت تاح تا هذدگیشی اص فلل هـتشن اًؼاًی خَد تا دیگشاىح استثاًی دسػت
ٍ تش اػاع هٌافْ روْ سا تشلشاس ًوایذ ٍ تِ ایي تشتیةح تِ اكَ ٓام صًذگی دػت یاصدّ .ن اص ایي سٍیح
تشای ّاتشهاعح گیتیٍساًِ تَدى رّي اًؼاى ٍ صیؼت صتاًی ٍیح ّن دػتهایِ ٍی دس گفتگَ ٍ ّن خَد
زاكل گفتگَیی اػت وِ دس رایی تیشٍى اص دػتاًذاصیّای ػیؼتن تش اػاع وٌؾ تفاّوی ٍ ٓمالًیت
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استثاًی ؿىل هیگیشد .دس ٍالْ صتاى ًَٓی وٌؾ سا ػثة هیؿَد وِ سدپای تأحیش پشاّویت دى تِ سٍاتي
ارتوآی وـیذُ هی ؿَد.
تشای فْن هٌٔای وٌؾ صتاًی الصم اػت تا تِ ادتیا هاوغ ٍتش دس استثاى تا همَلِ وٌؾ
اؿاسُای تٌواینّ .اتشهاعح دس سٍیىشد تِ وٌؾ استثاًیح دس دسن ٍ تَهیح سفتاس اًؼاًی تِهخاتِی وٌـی
8

دلیك ٍ هَؿىافاًِ ًشح ًوَد.

هٌٔاداس دس افمی لشاس هیگیشد وِ ًخؼتیي تاس ٍتش دى سا تِ كَس

ّشهٌَتیهگشایاى دس رؼتزَیگشی تشای یافتي هٌٔا دس هتي تا یىذیگش ّنداػتاى ّؼتٌذ .چِ دى وِ
تالؽ تشای یافتي هٌٔا ًوی تَاًذ خاسد اص ػپْش دسوی تفْویح وِ ٍتش دس تَهیح هٌٔای وٌؾ تِ دى تَرِ
ًوَدُ تَدح ًلَّ ًوایذ 9.دس ٍالْ پشػؾ اص هٌٔاداسی هٌاػثا زاون تش یه ٓولح ّوچٌاى وِ دس ًشح
هفَْم وٌؾ دس ٍتش تِ چـن هیدیذح تا خللت استثاًی ٍ تیياالرّاًی صًذگی اًؼاى ٍ تفْنگشی ٍی
پیًَذ خَسدُ اػت .دس ّشهٌَتیهح ػخي ًِ اص سفتاسّایی یهدػت وِ اص وٌؾّایی هٌٔاداس تِ هیاى
هیدیذ .وٌؾح دس اًذیـِ ٍتشح تش اػاع ل اٍ غیشی هٌٔا هییاتذ وِ ّشهٌَتیه ًیض تا تي دادى تِ
رؼتزَگشی تشای هٌٔا دس ه ذٍدیتّای افك دى غیشهٌٔا هییاتذٓ 10.مالًیت استثاًی ّاتشهاع ایي
تخؾ اص الضاها اًذیـِّای ّشهٌَتیىی ساح وِ سیـِ دس تفْنگشایی ٍتش داسدح تشرؼتِ هیػاصد .تشای
ّاتشهاعح هٔاًی اكیل ٍ غیشالیٌِح دس افمی استثاًیح ٍ ًِ تِ ٌَٓاى هخا دس هٌاػثا یه ػَیِ ٌّشی دى
گًَِ وِ ددٍسًَ ًلة هیوٌذح ػش تشهیدٍسدّ .اتشهاع اكالتهٌذی هٌٔا سا دس استثاى تا اكَ ٓام صیؼتي
تَهیح هیدّذ .ایي هٌٔاهٌذی سفتاس اًؼاى دس ًؼثتی وِ تا اكَ ٓام صًذگی تشلشاس هی وٌذ ػٌزؾپزیش
هیگشددٌّ .گاهی وِ اًؼاى خاسد اص ایي اكَ ٓاهل ٓول ًوایذح وٌؾّای ٍی خلتلی خَدتیگاًِ
ػاصًذُ ٍ الیٌِ وٌٌذُ هی یاتٌذ ٍح تشٓىغح ٌّگاهی وِ ٍی دس چاسچَب ٓمالًیت استثاًی تش الضاها ایي
اكَ ٓام دػت هییاتذح هٌٔایی اكیل خَاٌّذ یافت .تِ ایي تشتیةح تایذ گفت وِح الضاها وٌؾگشایی
ٍتش هثٌی تش رؼتزَی هٌٔا دس استثاًا تیياالرّاًی ٍ تخلف اص تشداؿت خَدپؼٌذاًِ ٍ یه ػَیِ اص سفتاس
اًؼاًیح دس زذ آالی ولوِح دس افك ٓمالًیت استثاًی ّاتشهاع تِ ػٌ ی اص كشازت هیسػذ وِ زیا
اكیل اًؼاى سا دس پیًَذی وِ تا دیگشاى تشلشاس هیوٌذ تٔشیف هیًوایذً .شح هفَْم «وٌؾ
استثاًی»( )Communicative actionدس اًذیـِ ّاتشهاع دس چاسچَب ایي تشداؿت كَس هیگیشد.
ٍی صتاى ساح دىگاُ وِ دس ٓشكِ ٓوَهی تِ واس هیسٍدح اتضاسی تشای خشٍد اص اختال هییاتذ.
صتاى تشای ٍی دس ٓشكِ ٓوَهی هیل تِ دى داسد وِ تا گزس اص اختال تشخاػتِ اص ػیؼتن ساّی تِ ػوت
هٌافْ ٓوَهی اًؼاى تیاتذ(ًَرسیح  .)357 :1381ایي ًگاُ تِ صتاىح وِ ّاتشهاع ػَیِای تأٍیلی تشای دى
دس ًِش هیگیشد تا ًگشؽّای ّشهٌَتیىی سٍؽؿٌاختی دلتای ًیض تیگاًِ ًیؼت .دس ٍالْ سٍیىشد
ّاتشهاع تِ وٌؾ استثاًی یاددٍس دى دػتِ اص «َُْسا زؼی» اػت وِ دیلتای دىّا سا تأٍیلوٌٌذُای
11

تشای دػتیاتی تِ ٓالن ًفؼاًی ٍ َُْس اًؼاى دس «تاسیخ» هیداًؼت.
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نتیجهگیری
ّاتشهاع اص یهػَ تا ددٍسًَ دس رؼتزَی اًؼاى اكیل الیًٌِاؿذُ ّوذلی هیوٌذ ٍ اص ػَی
دیگش تا سخٌِ افىٌذى دس تٌیاى ًگشؽ صیثاییؿٌاػاًِ ٍیح تِ رای دٍاًگاسدیؼن ٌّشیح اًؼاى سا فشاتش اص
هَلٔیتّای اًضٍاگشایاًِ دس هیاًِ استثاًی هیرَیذ وِ تا دیگشاى تشلشاس هیوٌذ .ایي استثاىگشاییح دس را
خَدح دىگًَِ وِ دهذ تا دسن صیثاییؿٌاختی واًت ػاصگاسی داسد .صیشا اٍالً زاكل ؿٌاػایی پؼیٌی اهشی
پیـیٌی اػت ٍ حاًیاً دس ایي ؿٌاػایی ساّی تِ ػوت ازتزارا ٓمالًی ٍرَد ًذاسد ٍ تِ ًَٓیح دىگًَِ
وِ واًت دس ؿٌاػایی اهش صیثا هیگفتح تا ًِش تِ غایتهٌذی تذٍى ًِش داؿت تِ غایتی هـخق كَس
هیگیشد .تِایي تشتیة گفتگَی ّاتشهاػی هـخلاً ًفْ ؿخلی سا پیؾ ًویدٍسد ٍ تٌاتشایي غایتی
هـخق سا دس هماتل ًوی ًْذ .دس ٓیي زا ٍی اص ایي گفتگَ غایت هٌذی اًؼاى ساح دس هٌٔای ولی ولوِح
ًلة هیوٌذ.
دى اًگیضُ هـتشوی وِ ّاتشهاع ٍ ددٍسًَ ساح دس رؼتزَی اًؼاى اكیلح تِ ساُّایی تا ایي
اًذاصُ هتفاٍ تا یىذیگش ػَق هی دّذ اًتِاس هتفاٍتی اػت وِ ّش یه اص اًؼاى تِ دػت هیدٌّذ.
اًؼاى دس ًگاُ ددٍسًَ ػَیِای سٍاىؿٌاختی پیذا هیوٌذ .هَرَدی وِ دس دسٍى خَد اص اهىاًا وافی تشای
صًذگی اكیل تشخَسداس اػتٍ .لی ّاتشهاعح تشخالف ددٍسًَح ت ت تأحیش اًذیـِّای تفْوی ٍتش ٍ ًگشؽ
سٍؽؿٌاختی دیلتایح ًگاّی ّشهًَتیىی تِ اًؼاى سا تا هایِّای واًتی تشداؿت خَد اص صًذگی ایذُد
صتاًی تلفیك هیوٌذ ٍ(تا گشیض اص ػَیِّای سٍاىؿٌاختی ًؼثت تِ اًؼاى دس تشداؿتّای ًؼلّای پیؾ
اص خَد دس هىتة فشاًىفَس ) ددهی سا دس افك ٓمالًیتی تٔمیة هیوٌذ وِ دس چـن اًذاص استثاى تا دیگشاى
ػش تشهیدٍسد.
ًگاُ ّاتشهاع تِ اكَ ٓام صًذگی تٌْا دس چاسچَب تشداؿت صیثاییؿٌاػاًِ واًت لاتلتَهیح
اػت .ایي خَد ًـاى هیدّذ وِ چیٌؾ تخؾّایی اص ّش یه اص هىاتة پیؾ گفتِ(تٔمیة اًؼاى الیٌِ
ًـذُ دس هىتة فشاًىفَس ح سٍیىشد راهِٔ ؿٌاختی تِ وٌؾ ٍ ًگاُ سٍؽؿٌاختی ّشهٌَتیىی تِ صتاى) دس
ًِام اًذیـِ ای ّاتشهاعح پغ اص لشاس گشفتي دس افك واًتی ًگاُ ٍی تِ اكَ ٓام صًذگی اًؼاى خللتی
صیثاییؿٌاختی هییاتٌذ .ایي اًتما خَد اص اّویت ٍیظُای تشخَسداس اػت ٍ گزؿتِ اص تَهیح ػشؿت
اًذیـِ ّاتشهاعح دس افمی فشاتشح اهىاًیتی سا ًـاى هیدّذ وِ ًؼثیت ًْفتِ دس هثازخی ّوچَى
ّشهًَتیه ٍ تفْنگشایی تشای تثذیل دىّا تِ اتضاسّایی دس خذهت اًذیـِّای را گشا تِدػت هیدّذ.
وٌؾ استثاًی ٍ ػَیِی ّشهٌَتیىی ؿٌاخت اكَ ٓام تش اػاع ًگاّی فشرامؿٌاػاًِ ٍ
غایتؿٌاػاًِ هَسد دسخَاػت ّاتشهاع لشاس هیگیشًذٍ .لی ٍی تِ ّیچ سٍی تشای وٌؾ استثاًی هٌٔایی اص
پیؾ ًلة ؿذُ ل اٍ ًویداسد ٍ اص ایي فشایٌذ تالؿی تشای دػتیاتی تِ هفاّیوی هـخق سا پی ًویرَیذ.
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دس ٍالْ تِ ّواى هیضاى وِ اًزام گفتگَ تشای ٍی هشٍس داسد(ؿشى اٍ صیثاییؿٌاختی تَدى
هثٌی تش غایتهٌذی دس تَرِ تِ ؿی)ح افك پیؾ سٍی دى تاص ٍ ًتایذ دى وٌتش ًاؿذُ اػت(ؿشى دٍم
صیثاییؿٌاختی تَدى هثٌی تش ٓذم تٔییي غایت تشای ٓیي هـخق) .تِ ایي تشتیةح ایي دٍ تخؾح گفتگَ
ٍ تأٍیلح دس وٌاس یىذیگش تِ خللت صیثاییؿٌاختی ًگشؽ ٍی هیاًزاهٌذ .دس تَهیح ٍراّت گفتگَ ًیض
اٍ اص اكَ ٓاهی ػخي تِ هیاى هیدٍسد وِ گفتگَ ها سا تِ دىّا ًایل هیدٍسدٍ .یح تشای اهش رؤی
گفتگَ ٍ زوَس دس ٓشكِ ٓوَهیح رایگاّی هشوضی لایل هیؿَد .رایگاّی ایي چٌیٌی خللتی صتاًی
داسد .دس ٍالْح تشای ّاتشهاعح خَاػت اكیل اًؼاًی دس گیش ٍ داس گفتگَیی ُاّش هیگشدد وِ دس فوای
ٓوَهی تایذ اًتِاس دى سا وـیذ .ایي ٍٓذُ ّاتشهاع دس اهىاى دػتیاتی تِ اكَ ٓامح دس افك
صیثاییؿٌاختی واًت تَهیح هییاتذ ٍ تا تَرِ تِ هثازج ٍی دس ًمذ لَُ زىن هٌٔا هییاتذ.
پينوضتها
 .1اهشٍصُ اكلیتشیي رشیاى هٌالِٔ هذسًیتِ سا هیتَاى دس استثاى تا دى دػتِ اص تالؽّا دیذ وِ ریل
ٌَٓاى ٓوَهی «ٓلَم اًؼاًی» روْ دهذُ اػت .سیـِّای هتأخش ایي ًَّ ًگاُ سا تایذ دس هىتة فشٌّگی دلواى ٍ
تالؽ ّای اًذیـوٌذاًی ّوچَى دیلتای دیذ وِ تِ رؼتزَی سٍؽ ت میك یا هٌالِٔ تشای ایي گشٍُ اص داًؾّا
تِهخاتِی هَلٔیتی هزضا ٍ داسای َّیت ٍیظُ پشداختٌذ(طٍلیيح  .)79 :1372دس د ٓلَم اًؼاًیح وِ ّوچٌاى وِ دهذ
پیـٌْاد دى تاتٔی اص ؿىلگیشی رْاى هذسى اػتح ًگاُ تِ هذسًیتِ ٍ تاسیخ(تِ هخاتِ دى چِ گزؿتِ اػت ٍ هذسًیتِ
ًیؼت) اص افك ًثمِتٌذیّای هختلف ٍ هتٔذد سخ دادُ اػت .تٌَِٓاى ًوًَِ هوىي اػت دس ت لیل هَلٔیتی هذسى
ػازتّای هختلف دى سا دس ػٌَح ّؼتیؿٌاػیح اًؼاىؿٌاػیح راهِٔؿٌاػیح فشرامؿٌاػی ٍ هٔشفتؿٌاػی
تفىیه ًوایین ٍ اص چٌیي هٌِشی تِایي همَلِ تپشداصین .ووا ایي وِ هوىي اػت هَلٔیتّا سا ًِ تش اػاع
ٓمالًیتح وِ تِ هخاتِ هثٌای هذسًیؼن هٔشفت ؿذُ اػتح تلىِ تش اػاع دگاّیّای زاكل اص ًمذ هذسًیؼن هَسد
هثازخِ ٍ هٌالِٔ لشاس دّین .ریل چٌیي سٍیىشدی اػت وِ اص رولِ ًگاُّای هٌَٔف تِ تشداؿتّای ػاختاسگشایاًِ
ًِیش پشٍتلواتیه دلتَػشح پاسداین وَّيح ٍ گفتواى فَوَ ًشح ٍ تؼي هیگشدد.
 .2اًثَُ پشػؾّا ٍ پاػخّایی وِ دس استثاى تا هذسًیتِ ًشح ؿذُاًذح دس دٍسُ زاهشح ًَٓی دؿفتگی
هفَْهی سا ػثة ؿذُاًذ .تشخی اص هْنتشیي ًثمِتٌذیّای هفاّین دس ٓلَم اًؼاًی ًاُش تِ سفْ ایي هٔول ٍ دس
ساُ تفىیه زَصُّای هٔتثش ًمذ یا دفاّ اص هذسًیتِ ؿىل گشفتِاًذ.
 .3تیؾ ٍ پیؾ اص ّشوغح واًت چٌیي هٌالِٔای سا اًزام دادُ اػت .وتاب ًمذ لَُ زىن واًت ّن
هثازج واسوشدی صیثاییؿٌاػی سا پَؿؾ هیدّذ ٍ ّن هثازج ه تَایی دى سا .تمؼیوا هٌشح دس وتاب ٍ ًَّ
فلل تٌذیّای وتابح تٍِهَحح اص چٌیي تفىیىی خثش هیدّذ.
 .4ایي ازىام چْاسگاًِ دس فلَ هختلف وتاب ًمذ لَُ زىن واًت تِ تفلیل هَسد تشسػی لشاس گشفتِاًذح
اها تِ كَس هـخقتش فلل دٍم تِ هثازج هشتَى تِ غایت ؿٌاػی هیپشداصد ٍ دس ًْایت تاهل دستاسُ صیثایی ٍ
ًِن سا تا غایتؿٌاػی دس یه ول ٍازذ هَسد تشسػی لشاس هیدّذ.
 .5چاسلض تیلَسح وِ اص هْنتشیي فیلؼَفاى راهِٔگشا اػتح دس وتاب «ّگل» خَد ّؼتیؿٌاػی ّگلی سا
تشدهذُ اص صیثاییؿٌاػی واًت هٔشفی هیىٌذ(ازوذیح  .)85: 1375دس ایي ًگاُح اؿاسُ اكلی ٍی تِ فمذاى هثٌایی
ه لل ٍ غیشلاتلدفاّ پایاًی تَدى دس پغ ّؼتیؿٌاػی ّگل اػت .دس ٍالْح ّگلح دى گًَِ وِ تیلَس صهیٌِگشا
هیتیٌذح هذٓیاتی سا دس زَصُ ّؼتیؿٌاػی پیؾ هیوـذ وِ اگش هثٌایی تشای دى تتَاى دػت ٍ پا وشد ًِ اص رٌغ
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ٓمالًیت .تلىِ اص رٌغ الٌآی هیتاؿذ وِ سدپای دى سا تایذ دس پزیشؿی ػشإ گشفت وِ اسراّ تِ دىح تٌا تش فشمح
دس ته ته اًؼاىّا لاتلسدیاتی اػت .تِ دیگش ػخيح دى چِ ّگل هیگَیذح اگش لاتلدفاّ تاؿذح تِ ًاچاسح اص رٌغ
دفآی ٓمالًی ًیؼت .تلىِح هـخلاًح دس هشارِٔ اًؼاى تِ هٌٌمی دس هثازج ّگل هٌٔا هییاتذح وِ فاسٕ اص
تشّاى پزیشی ٓملیح ًَٓی ّوؼاصی ٍ ّواٌّگی سا تا ٍرِ ٍرذاًی ؿٌاخت دس اًؼاى اص خَد ًـاى هیدّذ .ایي ًمذ
راهِٔگشایاًِح تِ ّش سٍیح دس ادتیا ّگلیؼتی راهِٔگشایاًِای وِ دس پی ًگاُح ای تؼاح «غیشٓمالًی» اسراّ اخالق
تِ صهیٌِ اػتح واسدییّای خاف خَد سا داسد وِ ًثیٔتاً تِ هث ج ها هشتَى ًویؿَد .اهاح دى چِ اص ًگاُ تیلَس تِ
ّگل ٍ ًؼثت صیثاییؿٌاختیّ -ؼتیؿٌاػی خاكی وِ ٍی هیاى ّگل ٍ واًت تشلشاس هیوٌذح تِ واس ها هیدیذح
تَرِ تِ دى اػت وِ تیلَسح تْتش اص ّش فشد دیگشیح هیاى هثٌای صیثاییؿٌاختی واًت ٍ تٌیاى ّؼتیؿٌاختی ّگل
رؤیح تا ایي زذح ػاصٍاساًِ تشلشاس هیتیٌذ ٍ چِػاى ایي دٍ سا – ّؼتیؿٌاػی ّگل ٍ هٔشفتؿٌاػی واًت سا -
تِ سغن خاػتگاُ هتفاٍ ؿاى دس استثاى تا ّنح ٍ زتی فشاتشح تاحیشپزیشی یىی اص دیگشی تَهیح هی دّذ .اًگاس وِ
واًت دس دسافىٌذى ًشح صیثاییؿٌاختی خَد ٍ «زىن ساًذى تِ غایت یه ٓیيح تذٍى دى وِ ّیچ غایت هٔیٌی
تشای دى دس ًِش تگیشد»ح هیشاحی سا تشای ّگل فشاّن دٍسدُ اػتح وِ هثٌای ّؼتیؿٌاػی اٍ سا ؿىل هیدّذ.
ً .6فغ تيدادى تِ الذام تشای وٌؾ استثاًی ًـاًگش پؼیٌی تَدى دًاػت .زاكل چٌیي الذاهی – اگشچِ
دػتیاتی تِ اكَ ٓملی اػت – اهاح ًاگفتِ پیذا اػتح وِ خَد اهشی ٓمالًی ًیؼتٓ .مالًی ًثَدىح اص دى رْت
دس ایي ت ج اّویت داسد وِ ًـاًگش هَلٔیت پؼیٌی ؿٌاخت هیتاؿذٓ .لت ایي وِ ؿٌاخت ٓملی سا اهشی پیـیٌی
ٍ ؿٌاخت غیش ٓمالًی سا پؼیٌی هی داًین دى اػت وِ دس را ّش هَلٔیت ٓمالًی ؿٌاػایی ٓمالًی دى ل اٍ
گشدیذُ اػت .دس ٍالْ .ها تٌْا ٌّگاهی اكَ ٓمالًیشا – تِ كَستی پیـیٌی– هیفْوین وِ اص هؼیش ٓمل ٍاسد
ؿَینح دس غیش ایي كَس ح اهىاًاتی ّنػاص تا هَهَّ ؿٌاػی(اكَ ٓمالًی) دس سٍؽ هَارِْ ها تا ایي
اكَ (سٍؽ غیش ٓمالًی) دس دػت ًخَاّذ داؿت .اص ایي سٍی .تِ ه ن دى وِح اص سٍؿی غیش ٓمالًی هاًٌذ اسراّ
اهش صیثاییؿٌاػی تِ رٍق – هاًٌذ واًت  -تْشُ تش هیگیشین اص چاسچَب هٌٌك زاون تش ؿٌاػایی اهَس ٓملی تخلف
وشدُاین ٍ تا ٍاسًٍِػاصی هَلٔیتح سٍؽ سا تِ هَهَّ ؿٌاػی ت ویل وشدُاین ٍ خللت اتتذئاً ٍ تالزا پیـیٌی
ؿٌاخت سا تِ ػٌح هشارِٔای پؼیٌی تملیل دادُاین .تِ دیگش ػخي .تا ایي واسح «هشارِٔ» سا رایگضیي «ؿٌاخت»
ًوَدُاین.
 .7دس ٓیي زا ایي ّش دٍح دس توام اتٔاد تا یىذیگش هـاتِ ًیؼتٌذ .چِ دى وِ اگشچِ ػٌَح ؿٌاػایی اهش
ٓام دس صیثاییؿٌاػی واًت ٍ ٓمالًیت استثاًی ّاتشهاع هـاتِ اػت .اها ًَّ هشارِٔح دس ایي ّش دٍ یىؼاى ًیؼت.
واًت ّن چٌاىح دس ًْاى خاًِ رّي خَدح هشارِٔ تِ اهش صیثا سا هؼاٍق تا كذٍس زىن تِ صیثایی هیداًذ .ایي صیثاییح
ّشچٌذ دفآی یا تَهی ی ٓمالًی ًذاسد .اهاح تِ ّش زا ّوگاًی اػت .دس هماتلح ّاتشهاع ًِتٌْا اكَ ٓام ٍ
گیتی ٍساًِ سا «ّوگاًی» اسصیاتی هیوٌذ .تلىِ ًَّ دػتیاتی تِ ایي اكَ سا ًیض رایی خاسد اص پؼتَّای اًضٍای
رّي یا ازؼاع اًؼاىّا ٍ دس هٔشم ًگاُ ٍ هىالوِ روْح ٍ تا دخالت فٔاالًِ ٍ هـاسوترَیاًِ ّوگاىح دس
چاسچَب ٓمالًیت استثاًی هیؿٌاػذ.
ٍ .8تشح تیگواىح ػْوی هْن دس تٌیاد ًْادى اًذیـِّای رذیذ داسدً .گاُ تفْوی ٍی تِ آوا اًؼاًی ٍ
ؿٌاػایی سفتاسّای ٍی تِ هخاتِ «وٌؾ»ّایی هٌٔاداسح دى چٌاى تش هؼیشی وِ اًذیـِ پغ اص ٍی ًی ًوَد تاًحیش
گزاؿت وِح تی ّیچ اغشاقح اهشٍصُ هیتَاى اٍ سا یىی اص دتای اًذیـِّای رذیذ دس زَصُّای هتٔذدی ّن چَى
پؼت هذسًیؼنح راهِٔگشاییح ٍ تیؾ اص ّشرای دیگشح ّشهًَتیه یا داًؾ فْن ؿٌاػایی وشد .تفْن تشای ٍتش
«دسن هزوَِٓ یا هٌٔای هَسد ًِش تِ ٍػیلِ تفؼیش اػت»ّ .اتشهاعح تِهخاتِی دخشیي هذافْ هذسًیتِح ًیض دس ایي
هیاىح فاسٕ اص تاًحیشپزیشی اص ٍتش تالی ًواًذُ اػت(فشًٍذح .)110 :72
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 .9رؼتزَی هٔاًی اكیل سا هیتَاى دس ّوِ ّشهٌَتیهگشایاى سٍؽگشا ػشإ گشافت .اها تفاٍ هْوی
وِ دس ایي هیاى ٍرَد داسد دس تَهی ی اػت وِ ّاتشهاع ٍ ایي گشٍُ اص ًشفذاساى ّشهٌَتیه اص هٌٔای اكیل تِ
دػت هیدٌّذ .تشای دىّا هٔاًی اكیل دى هٔاًی ّؼتٌذ وِ هَلف دس پی تمشیش دىّا تَدُ اػت .دس ایي تشداؿتح
تِ ٍهَحح اكالت اهشی غیشگیتیٍساًِ دس فْن هٌٔای اكیل تِ چـن هی دیذ .صیشا تِسغن تاویذ تش تیي االرّاًی
تَدى ؿٌاخت –تِ هخاتِ اهشی ّشهٌَتیىی– اص هٌٔایی ػخي تِ هیاى هی دٍسد وِ هَسد للذ هؤلف اػتّ .اتشهاع
دسوی اص ایي دػت اص للذ هَلف سا دًثا ًویوٌذ .تشای ٍی صتاى ه ل تَلذ ٓمالًیت استثاًی اػت ٍ ٍرِ
ػَتظویتَ دىح تِ هخاتِ ًالل هٌٔاح هَسد تَرِ لشاس ًویگیشد.
 .10ایي وِح دس ًْایتح ًشفذاساى گشایؾّای هتفاٍ ّشهٌَتیه هتذٍلَطیهح ّش یهح هٌاػثاتی هتفاٍ
سا تشای ساُیاتی تِ هٔاًی هَرَد دس هتي ارتوآی تَكیِ هیوٌٌذح تفاٍتی دس اكل هؼولِ ایزاد ًویوٌذ .دس
ّشهٌَتیهح پشػؾ اكلی دس رایی هیاى ساتٌِهٌذیّای اًؼاى ٍ هتي ًلَّ هی ًوایذ ٍ ّویيح خَدح ًـاًگش
خللت غیش فشدی داًؾ ّشهٌَتیه هتذلَطیه اػتّ .شهٌَتیه ّؼتیاًگاساًِ ًیض تِ ّیچ سٍی دس گیش ٍ داس
خَدتؼٌذگی هٌٔا تشای فشد گشفتاس ًویدیذ ٍح تؼیاس تیـتش اص ّشهٌَتیه سٍؽگشایاًِ اًؼاى سا دس استثاًاتی وِ تا
رْاى پیشاهَى داسد فْن هیًوایذ.
 .11ایي هٌلة ًیاص تِ تَهی ی افضٍىتش داسد .تا تَرِ تِ لضٍم زفَ اًؼزام ًَؿتاس تَهیح سا دس پاٍسلی
ٓشهِ هی داسین :دیلتای هٔتمذ تَد وِ ٓلن هاتٔذالٌثیٔی پذیذُ تاسیخی ه ذٍدی اػت .اها دگاّی هاتٔذ الٌثیٔی
اًؼاى اهشی اتذی اػت(فشًٍذح  .)82-1372:80تِ ایي تشتیةح ٍی تشای ًخؼتیي تاس تش دى ؿذ تا هٔشفتؿٌاػی
هؼتملی سا دس ٓلَم اًؼاًی پیؾ وـذ وِ دس دى هیاى دگاّی اًؼاى تِ هخاتِ هَرَدی تاسیخی ٍ ٓلن هاتٔذالٌثیٔی
اٍ تِهخاتِی زاكل تالؽّای ٍی دس زَصُ هٌالٔا اًؼاًی تفىیه لایل ؿَد .ایي تفىیه لایل ؿذى هیاى ٓلن
هاتٔذالٌثیٔی اًؼاى ٍ هٔشفت ٍ دگاّی ٍی افمی سا پیؾ وـیذ وِ دس دى اًؼاى تِهخاتِی ػاصًذُ ٓلَم ارتوآی
هٌشح هی ؿذ .چشا وِ اًؼاى ؿٌاػٌذُ سا دس هَهٔی لشاس هی داد وِ تا سرَّ تِ «تاسیخ» ٓلَم سٍزی(;ٓلَم
اًؼاًی) سا ایزاد وٌذ .دس ٍالْح دیلتای هٌثٔی اتذی اص دگاّی سا پیؾ اص ٓلَم اًؼاًی فشم هیگیشد وِ تالؽّای
ها تشای ؿىل دا دى تِ ٓلَم اًؼاًیح تٌْاح اص دّلیض هٌالِٔ پی گیشاًِ دى هیؼش اػت .تِ ایي تشتیةح تشای دیلتای ٍ
دیگش پیشٍاى هىتة فشٌّگی دلواىح هَهَّ ٓلَم سٍزی ًثیٔتی حاتت ًیؼت .تلىِ هزوَِٓای اص احشّا ٍ پیواىّا
اػت وِ تَػي اًؼاى ػاختِ هیؿَد(ّواى كق .)75-73زاكل دى وِ ٓ :لَم سٍزی اكالت راتی داسًذ ٍ خَد
احشی اًؼاًی ٍ تِ تثْ دى تاسیخی ّؼتٌذ وِ ًوی تَاًٌذ تیشٍى اص اسادُ اًؼاى هَسد هٌالِٔ لشاس گیشًذ .دیلتایح تِ
ًَٓیح دس اداهِ پشٍطُ واًت لشاس هی گیشد .تا ایي تفاٍ وِ ٍیح تشخالف واًتح رؼتزَی هثٌای هـتشوی سا هی
دغاصد وِ تِ كَس ٍیظُ هٌاػة تشای ٓلَم سٍزی(یا اًؼاًی) اػت .تِ تٔثیشی ایي ٓلَم سٍزی تا هٌالِٔ تاسیخ ٍ
« تش اػاع دى زیا ًفؼاًی سا اص سٍی ٓالین ه ؼَػی وِ ُاّشوٌٌذُ دى اػت ؿٌاػایی» هیوٌٌذ(ّواىح ف
 .)76ایي ًگاُ دیلتای تیاىگش ًَٓی تالؽ تشای دخالت دادى هثٌای واًتی ؿٌاخت تِ زَصُ ٓلَم اًؼاًی اػت.
طٍلیي فشًٍذ دس وتاب ًِشیِّای هشتَى تِ ٓلَم اًؼاًی اص دیلتای تِ ٌَٓاى ًخؼتیي فشدی یاد هی وٌذ وِ
هٔشفتؿٌاػی هؼتملی سا تشای ٓلَم اًؼاًی ایزاد وشد .ػخي گفتي اص ایزاد یه هٔشفتؿٌاػی هؼمتل تشای ٓلَم
اًؼاًیح ًـاىگش دى اػت وِ دیلتای ساُ واًت سا دس ٓلَم اًؼاًی تذاٍم دادُ اػت( .تشای اًالٓا تیـتش س .ن:
فلل پٌزن اص وتاب فشًٍذ :فشًٍذح ٓ .)1372مالًیت استثاًیح دس اًذیـِ ّاتشهاعح ًیضح تِ ٍهَحح چٌیي هؼیشی سا
هیپیوایذ ٍ تاحیشپزیشی دى اص واًت اص هٔثش دیلتای ه مك هیؿَدّ .اتشهاعح اكَ ٓاهی سا دس ًِش هی دٍسد وِ
ساُ دػتیاتی تِ دى رایی خاسد اص هٌالٔا تزشتی اتفاق هیافتذ .تشای اٍ ًیضح دس ًگاّی وِ تِ اًؼاى ٍ اهىاًا دى
داسدح هٌثٔی اص اصلیتح ّنچَى دیلتایح ًشح هیگشدد وِ تایذ دس پی دى تِ گفتگَ تپشداصینٓ .الٍُ تش ایيح تاٍیلح دس
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اًذیـِ دیلتای ساّی سا هیپیوایذ وِ ّاتشهاع سا هیتَاى دس اهتذاد دى یافتّ .نچٌاى وِ دیلتای اص َُْسا زؼی
ٓالن ًفؼاًی اًؼاى یاد هیوٌذ ّاتشهاع ًیض اص َُْس ػٌح خاكی اص ٓمالًیت دس صتاى ٍ گفتگَ دفاّ هیوٌذ.
منابع
 ازوذیح تاته)1375(.ح زمیمت ٍ صیثایی .تْشاىً :ـشهشوض.
 تـیشیِح زؼیي)1378(.ح ًِشیِّای رذیذ دس ٓلَم ػیاػی .تْشاى :هَػؼِ ًـش ٓلَم ًَیي.
 طٍلیيح فشًٍذ)1372(.ح ًِشیِ ّای هشتَى تِ ٓلَم اًؼاًی .تشروِ :ه وذ ٓلی واسداى .تْشاى :هشوض ًـش
داًـگاّی.
 پالوشح سیچاسد)1377(.ح ّشهًَتیه .تشروِ :زٌایی واؿاًی .تْشاىّ :شهغ.
 واًتح اهاًَئل)1377(.ح ًمذ لَُ زىن .تشروِ :سؿیذیاى .تْشاىً :ـش ًی.
 فَوَح هیـل)1375(.ح ایي یه چپك ًیؼت .تشروِ :هاًی زمیمیح تْشاى :هشوض.
 هْشگاىح اهیذ(هتشرن))1382(.ح گضیذُ ًَؿتِّایی دس تاب صیثاییؿٌاػی اص ٍالتش تٌیاهیيح ّشتشهاسوَصُ ٍ توَدٍس ددٍسًَ .تْشاى :گام ًَ.
ًَ رسیح زؼیٌٔلی)1381(.ح ّاتشهاع .تْشاى :چـوِ.
ٍ ایتح اػتیَى)1380(.ح خشد ٓذالت ٍ ًَگشاییًَ :ؿتِّای اخیش یَسگي ّاتشهاع .تشروِ :ه وذ زشیشی
اوثشی ح تْشاى :لٌشُ.
 Adorno, Theodor.(2004), Aesthetic Theory. Ed and trans. Robert
Hullot-Kentor. London: Continuum.
 Cooke, Maeve.(1997), Language and Reason: A Study of
Habermas's Pragmatics. Cambridge, Mass, and London: MIT Press.
 Delanty, Gerard.(2000), Modernity and Postmodernity: Knowledge,
Power and the Self. London: SAGE Publications.
 D'Entrèves, Maurizio Passerin and Benhabib, Seyla(Eds).(1997),
Habermas and the Unfinished Project of Modernity: Critical Essays on The
Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge, Mass: MIT Press.
 Guilherme, Manuela.(2002), Critical Citizens for an Intercultural
World: Foreign Language Education as Cultural Politics. Clevedon:
Multilingual Matters.

51  ضماره مسلسل،31  پاییس و زمستان،8  سال،نطریة پژوهشهای فلسفی دانطگاه تبریس

110

 Gutting, Gary.(1999), Pragmatic Liberalism and the Critique of
Modernity. Cambridge: Cambridge University Press.
 Heller, Agnes.(2011) Aesthetics and Modernity: Essays. Lanham
MD: Lexington Books.
 Karatani, Kojin.(2005), Transcritique: On Kant and Marx.
Cambridge, MA: MIT Press.
 Kant, Immanuel.(2008), The Critique of Judgement. Radford, VA:
Wilder Publications.
 Marx, Karl.(1970), Critique of the Gotha Program(Marx/Engels
Selected Works, Volume Three. Moscow: : Progress Publishers.
 O'Connor, Brian.(2012), . Adorno New York: Routledge.
 Thornhill,

Chris.(2007),

German

Political

Philosophy:

The

Metaphysics of Law. Abingdon, Oxon: Routledge.
 Ward, Graham.(2005), Cultural Transformation and Religious
Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 Wiggershaus, Rolf.(1995), The Frankfurt School: Its History,
Theories, and Political Significance(Studies in contemporary German social
thought). Trans. Michael Robertson. Cambridge, Mass.: MIT Press.

