
 
 
 
 

 

 

 

 

يوشی هيرو فرانسيس فوکوياما فيلسوف  از سوی  9191تئوری پايان تاريخ در سال 

در  9111آمريکايی ومتخصص اقتصاد سياسی ورئيس گروه توسعه اقتصاد بين المللی دانشگاه جانز هاپيکينز مطرح شد ودر سال

 او تشريح شد. «پايان تاريخ وآخرين انسان» The End Of History and the Last man) ) کتاب

 . مولف "پايان تاريخ " در غياب مولف فوکوياما گفت و شنودی داريم با  شکافتن آن مساله،برای  !آيا واقعآ تاريخ پايان يافته است

 

 

ميالدی در هايدپارک در جوار شــيکاگو زاده شــده ام. پدرم،  ۲۵۹۷اکتبر  ۷۲است، در  هيرو فرانسيس فوكوياما يوشیاسم کامل من 

شناسی از دانشگاه شيکاگو داشت و  دکترای جامعهتبار بود که  (، نســل دوم آمريکايی ژاپنیYoshio Fukuyamaيوشــيو فوکوياما )

 Toshikoکـرد. مـادرم، تـوشــيکو کاواتـا فوکوياما ) ( خـدمت میCongregational churchعنوان کشيش کليسای پروتستان ) به

Kawata Fukuyama( کـه در شــهر کيـوتـو ،)Kyoto( ژاپـن متولد شــد، دختر شــيرو کاواتا )Shiro Kawata،)  بنيان گذار

( بود.  من )فوکوياما( Osaka City Universityدپارتمان )ديپارتمنت( اقتصاد دانشگاه کيوتو و نخستين رئيس دانشگاه شهر اوساکا )

ميالدی، همراه با خانواده، به ايالت شيکاگو کوچ کرده و در آنجا  ۲۵٦۲دوران کودکی خود را در شهر نيويورک گذراندم. در سال 

 مبرای مدت شش ماه به پاريس رفت متحصيالت دوره ليسانس خود را در ادبيات تطبيقی شروع کردستان را به پايان رساندم. دورۀ دبير

و در  مبه آمريکا بازگشت مای که داشت اما پس از تجربيات دلسردکننده مدرس بخوان« روالند بارتز»و « ژاک دريدا»تا در مکتب 

 Cornellمدرک ليسانس خود را در رشتۀ هنر از دانشگاه کرنل ) .مان ساموئل هانتينگتون بوددانشگاه هاروارد مدتی هم از شاگرد

University( به دست آورده و سپس در رشتۀ فلسفه سياسی ادامه تحصيل دادم و به درجۀ دکترا از دانشگاه هاروارد )Harvard 

Universityدر دانشگاه کرنل بود که ( نايل آمدم. در دورۀ دانشجوی ( به انجمن دانشجوی تلورايدTelluride Associationپيوست )م .

پس از  .البتهمی باشمالمللی دانشگاه جانز هاپکينز در شهر واشنگتن دی سی  در حال حاضر، استاد و رييس گروه توسعٔه اقتصادی بين

 م.به کار مشغول شدنيز« راند»دريافت درجه دکترا در موسسه آمريکايی مطالعه و توسعه 



 
 
 
 

 :یاما فوکو

خود عبارت البته از من نبود و مربوط به جی اف دبليو هگل يا بهتر بگويم کارل مارکس بود. هگل اولين تاريخدان  ،"پايان تاريخ" 

دريجی منطق انسانی می فيلسوف بود که تاريخ بشری را به عنوان فرآيندی تکاملی و منسجم می ديد. هگل اين تکامل را روشن شدن ت

دانست که نهايتاً منجر به تسری آزادی در جهان می شود. فرضيه مارکس بيشتر پايهء اقتصادی داشت، که تغيير ابزار توليد را در 

ذخيره کننده و به انواع کشاورز و صنعتی می ديد و بنابراين فرضيه پايان  -گذر تحول جوامع انسانی، از پيش انسان به شکارچی

 يخ تئوری مدرنيزاسيون بود که سئوال فرآيند مدرنيزاسيون نهايتاً به کجا ختم می شود را پيش کشيد.تار

 :یامافوکو

و پايان قرن بيستم باور  9989بسياری از روشنفکران پيشرو در فاصله انتشار مانيفيست کمونيستی مارکس و فردريش انگلس در  

اين مدعای  متصور است که به فرآيند تاريخی پايان داده و منجر به برقراری آرمانشهر کمونيستی می شود.داشتند که پايانی بر تاريخ 

به نظر نمی آمد که چنين  9191من نبود، متعلق به کارل مارکس بود. ديدگاه ساده ای که من با آن شروع کردم اين بود که بعد از 

آن پيش می رفت کمونيسم نبود، بلکه به سوی چيزی بود که مارکسيست ها به آن  خواهد شد. جايی که فرآيند تاريخی انسان به سوی

 دموکراسی بورژوايی می گفتند.

  :یامافوکو

البته، يک سوء تفاهم که من می خواهم از آن رفع ابهام کنم، مربوط به اين کج فهمی است که من استدالل ام برای يک نسخه صرفاً 

بود. خيلی ها پايان تاريخ را مقدمه ای بر امريکايی پايان تاريخ بود، که يک نويسنده آن را " پيروزمندی وطن پرستانه" نام گذارده 

هژمونی امريکايی بر مابقی دنيا نه فقط در گستره آمال و ارزش ها، بلکه در استفاده از قدرت نظامی برای نظم دهی به دنيا بر پايه 

 منافع امريکايی گرفته بودند.



 
 
 
 

و سرچشمه های انديشه برداشت او از پايان تاريخ،  وهکوهِ هيچ چيز نمی توانست از اين به حقيقت دورتر باشد. هر فردی آشنا با 

من نيز  کوه وهمتوجه می شد که اتحاديه اروپا، تجسمی بسيار کامل تراز اياالت متحده امروزين برای دنيايی واقعيست. همراه با 

ان تاريخ می آيد. رويای اروپايی استدالل کردم که پروژه ء اروپايی در حقيقت خانه ای بود ساخته شده برای آخرين انسانی که در پاي

اين بود که از حق حاکميت ملی، سياست قدرت، و انواع منازعاتی که نياز به قدرت  –که بهتر ازهمه در آلمان احساس می شود  –

را ستايش  نظامی را الزم می کند پا را فراتر بگذارند؛ در مقابل امريکايی ها، فهم نسبتاً سنتی تر از حق حاکميت دارند، ارتش شان

 می کنند، و رژه های وطن پرستانه چهارم جوالی شان را دوست دارند.

 :یامافوکو

البته در بسياری جهات در مورد اختالف ما در تفسير از دنيا اغراق شده است. برای مثال، من با اين نظراو که فرهنگ بعنوان يک  

ولی  جوامع انسانی باقی خواهند ماند و توسعه و سياست بدون توجه به ارزش های فرهنگی فهميده نمی شوند موافقم. مسئله کليدی در

يک مسئله بنيادی ما را از هم جدا می کند. آن اين سئوال است که آيا ارزش ها و بنيان هايی که در طول "عصر روشنگری غرب" 

ه که هگل و مارکس فکر می کردند( ، يا محدود به يک افق فرهنگی هستند ) که منطبق بر شکل گرفتند، بالقوه جهانی هستند ) آن گون

ديدگاه فالسفه متاخر همچون فردريش نيچه و مارتين هايدگر است(. هانتينگتون به وضوح باور دارد که آنها جهانی نيستند. او چنين 

ن آشنا هستيم محصوالت جنبی يک فرهنگ خاص مسيحی اروپای استدالل می کند که انواع نهاد های سياسی که ما در غرب با آنا

 غربی هستند و هرگز در خارج از مرز های آن فرهنگ ريشه نخواهد گرفت.

  

 

ِِ:یامافوکو

من فکر می کنم که چنين است و تصور می کنم که يک منطق کلی بر تحول تاريخی حاکم است که توضيح می دهد چرا بايد 

دموکراسی فزاينده در سراسر گيتی شکل بگيرد. اين منطق يک شکل خشک جبرگرايی تاريخی نيست، بلکه گروهی از نيروهايی 

هستند که تحول اجتماعی انسان را در مسيری که به ما می گويد بايد دموکراسی بيشتری در انتهای اين فرآيند تکاملی نسبت به  بنيادی

 شروع اش باشد، راهبری می کنند.



 
 
 
 

  فوکویاما: 

ناپديد شدن بيش از يك تريليون دالر در بازار سهام در يك روز نشان از  و آمريكاگذاری های سرمايه  بانك درونی بزرگترينانفجار  

دهندگان تحميل شده است و ميزان شكست كه در  دالری كه بر دوش ماليات ميليارد 077هزينه  .داری آمريكا دارد سقوط سرمايه

حتی هنوز هم در عين حالی که آمريکائيها سوال می کنند که .تواند بسيار بزرگتر از آنچه هست باشد استريت به وقوع پيوسته می وال

د. تعدادی بر سر هزينه های نامحسوس تری که چرا بايد چنين مبالغ سرسام آوری را برای جلوگيری از فروپاشی اقتصاد بپردازن

 وارد ساخته است .« حيثيت آمريکا » آسيبی که اين نابسامانی مالی به ؛ بطور بالقوه ای پرهزينه تر هستند به بحث می پردازند

ميالدی يعنی  97هه ترين موارد صادراتی ما هستند و دو ايده اساسی آمريكايی بر تفكر جهانی از اوايل د يكی از مهم  «ها ايده»

  .هنگامی كه "رونالد ريگان" به عنوان رئيس جمهوری آمريكا انتخاب شد، تسلط دارد

های پايين، قوانين سبك، متوقف شدن حمايت دولت موتور رشد اقتصادی  داری است كه مدعی ماليات اولين ايده، نگاه خاص سرمايه

از يك قرن به سمت دولت بزرگتر در حال گسترش بود، متوقف كرد. كاهش خواهد بود. اين ايده دوران ريگان، روشی را كه بيش 

  .كنترل دولت نه تنها در آمريكا بلكه در سراسر جهان به برنامه روزانه تبديل شد

ايده بزرگ دوم همان موضوع آمريكا به عنوان ارتقا دهنده ليبرال دموكراسی در كل جهان بود كه به عنوان بهترين راه برای كسب 

ها و دالرهای ما مبتنی بلكه بر اين حقيقت تكيه دارد  المللی بود. قدرت و نفوذ آمريكا نه تنها بر تانك شكوفايی بيشتر و آغاز يك نظم بين

اين همان  .كه اكثر مردم شكل آمريكايی حكومت خودرای را جذاب يافته و خواستار بازسازی جوامع خود همراستا با اين مشی بودند

  ."جوزف نای" دانشمند سياسی آن را "قدرت نرم" نام داد چيزی است كه

در حالی كه جهان در  1770و  1771های آمريكايی تمام شده است. بين سال  فكر كردن به اين دشوار است كه اعتبار اين شخصيت

و آمريكای التين كه از مدل شناسان اروپايی  نظير رشد اقتصادی بود، ناديده گرفتن نظرات برخی جامعه حال لذت بردن از دوره بی

كردند، ساده بود. اما اكنون موتور آن رشد اقتصادی يعنی اقتصاد آمريكا  انتقاد می "داری گاوچرانی اقتصادی آمريكا به عنوان "سرمايه

اروپايی است:  بدتر از همه، مقصر خود مدل .كند از مسير خارج شده است و كشاندن مابقی جهان را به دنبال خود به قعر را تهديد می

بر اساس شعار كنترل كمتر دولت، واشنگتن بر تنظيم كافی بخش مالی شكست خورد و اجازه داد تا آسيب عظيمی را به بقيه جامعه 

 .خود بزند



 
 
 
 

ِِفوکو یاما:

سالح كشتار جمعی ندارد، دولت "جرج بوش" هنگامی كه ثابت شد صدام حسين  ه بود،از بين رفتها دموكراسی حتی پيش از اين 

 .رئيس جمهوری آمريكا به دنبال توجيه جنگ عراق بود

و بنابراين ناگهان به فكر ارتقای دموكراسی به عنوان  کندخواست تهاجم به عراق را با يك "دستور كار آزادی" وسيعتر مرتبط  وی می

، از نظر منبه عقيده ِ.سم رمزی برای مداخله نظامی و تغيير حكومت استدموكراسی ا يك سالح بزرگ در جنگ عليه تروريسم افتاد.

 .ای برای افزايش سلطه آمريكاست های آمريكا درباره دموكراسی بيشتر شبيه بهانه بسياری از مردم دنيا، لفاظی

  فوکو یاما:

 .دخواهيم کر بازنشست آينده را در  مبحثاين اگر موافق باشيد، 

             

 


