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  چكيده

كه رودبه شمار ميي شش جلدي جلد چهارم از يك مجموعهعنوان به ، »ي تاريخمطالعه و دانش هرمنوتيك«
در سال به چاپ رسيد و 3نانتشارات دانشگاه پرينست در.م1996اين اثر در سال . تأليف شد 2توسط ويلهلم ديلتاي،

باشد كه ، مي1394چاپ دوم كتاب حاضر، مربوط به سال  .ترجمه نمود آن را ،بيديمنوچهر صانعي دره، 1391
، اول بخشدر . باشدمي فرعي فصل هشتو اصليبخش  دواين كتاب، مشتمل بر.نمود منتشرانتشارات ققنوس آن را 

در اين جستار انتقادي، .پرداخته شده است» تفسيرهاي تاريخ«و در بخش دوم، به »هرمنوتيك و تاريخ آندانش «به 
ي مربوط به آن، هاهاي چهاردگانه، به ارزيابيديگر شاخصمؤلفه در چارچوبعالوه بر نقد و بررسي كتاب 

پرداخته شده نيز،  محتواييمباحث  همچنينو  داريامانت نگارشي، موارد ويرايشي و ، صحافي،آراييصفحهنظير
  .و قوتي است كه در روند تحقيق، آشكار و احراز گرديدضعف برايند اين ارزيابي، اثبات نقاط .است

  .، شلوسرپروتستان اوليهشالير ماخر، رنسانس، تفسير، ، اريخت، هرمنوتيكدانش : گانكليدواژه

  

  

                                                            
 آزاد اسالمي واحد كرج پژوهشگر و استاديار مدعو دانشگاه - ١
 و مدرس مدعو دانشكده سما كرج )گرايش مترجمي(كارشناس ارشد زبان انگليسي  - ٢
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  مقدمه

توان در يك به طوري كه مي. بوده كه قدمتي طوالني در تاريخ بشر داردهاي مهم تفسيري هرمنوتيك از جمله دانش
به عنوان نخستين اثر مدون در دانش  4است،» تفسير«ارسطو را كه نام ديگر آن » باري ارميناس«نگاه اجمالي، كتاب 

ي ي يونانهرمنوتيك از ريشه« بر اين باور است كه پالمر ،به همين دليل.هرمنوتيك به شمار آورد
»hermeneutikos «ك.ر(» گرفته شده است:Palmer, توان در يونان باستان را مي 5بنابراين، آراء ارسطو).  ١٩٦٩

اگوستين در قرون  و  6سيسرون البته نبايد از نقش اساسي. لحاظ نموددانش هرموتيك ي اوليهبه عنوان خاستگاه 
اين كه اگوستينكردند؛ چناني مسيحي باز در هرمنوتيك اوليهاي را انداز تازه، چشمه آنانوسطي، غافل شد؛ چرا ك

اين در ).١٩٩٥ ,Augustine( 7»ستدانانداز قرائت براي يك مؤمن مسيحي ميبهترين چشم« را به عنوان دانش
جالب  8.دهد، نسبت مي)مخصوصاً فالسيوس(پروتستان اوليه  ي اين دانش را بهحالي است كه مؤلف كتاب، سابقه

رود؛ دانش هرمنوتيك به شمار مي سرشناس هايو از چهره مهم كه از نمايندگانديلتاي، با اين ويلهلمجاست كه اين
  9.شودمي ديدهبه ندرت در آثار وي، » هرمنوتيك«ي اما واژه

راني كه آراء آنان در شكلبنابر اذعان ديلتاي، مهمتوان از كساني مي گيري دانش هرمنوتيك سهيم است،ترين مفس
اُريگن، تيكونيوس، مالمنكتون، يونيليوس، فرانتس، سيمون، ولف، باومگارتن، فالسيوس، گالسيوس، «: همچون

» اراسموس، سوكينوس، گرِوينوس، كلريكوس، زملر، كپه، هاينه، كانت، هردر، فردريش شلگل، شيلر و ويكو
ي مساعي ناقدان متون ي اين دانش به صورت كنوني، نتيجهگيربا اين حال، شكل.، نام برد)10، ص1394ديلتاي، (

عملكرد اين شورا، . ، را تشكيل دادند»نقد تاريخي متون مقدس«است كه شورايي با عنوان  بوده م،.19مقدس در قرن 
  .فراهم ساخت ،دانش هرمنوتيك زمينه را براي پيدايشهمان چيزي است كه بعدها 

هاي مؤلفه در چارچوبآن، هاي كتاب و بخشموضوع ضمن نقد و بررسي  كوشد تانگارنده مي در اين جستار،
را آشكار  آني كاربرد هايجنبه قوت وضعف و نقاط اثر، جايگاه  گانه و ديگر موارد مربوط به نقد كتاب،هچهارد
  .نمايد

  معرّفي كلّي اثر

رود كه ي شش جلدي به شمار مييك مجموعه ، به عنوان جلد چهارم از»ي تاريخدانش هرمنوتيك و مطالعه«كتاب
به چاپ رسيد و در  11انتشارات دانشگاه پرينستن در. م1996اين اثر در سال . تأليف شد 10توسط ويلهلم ديلتاي،

باشد كه ، مي1394چاپ دوم كتاب حاضر، مربوط به سال .بيدي،آن را ترجمه نمود، منوچهر صانعي دره1391سال 
هاي مختلفي به مترجم، در زمينه .رسانيدچاپ  صفحه، به 591در فرمت رقعي و در تعداد انتشارات ققنوس آن را 

ي هاي سرشناس در حوزهوي از چهره. باشد، مي)اعم از تأليف يا ترجمه(پژوهش پرداخته و داراي آثار متعددي 
  .فلسفه و استاد دانشگاه شهيد بهشتي است

  :صورت گرفته است ،ي اثر حاضر، از دو جهتمعرّف    
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  :معرّفي اثر از جهت صوري) الف

  :كه عبارتند ازساختار كتابحاضر، مشتمل بر دو بخش اصلي، و هشت فصل فرعي است 

 :دانش هرمنوتيك و تاريخ آن:بخش اول -
 دانش«(: هرمنوتيكي شالير ماخر نسبت به هرمنوتيك پروتستاني اوليهنظام  :فصل اول* 

ي هرمنوتيك مقايسه«و » هاي هرمنوتيك شالير ماخرريشه«، »هرمنوتيك پيش از شالير ماخر
  ).»هاي قبليشالير ماخر با نظام

هاي دانشجويان از درسگفتار يادداشت: ي فهم و دانش هرمنوتيكدرباره: فصل دوم* 
)1867 -1868.(  

  .برآمدن دانش هرمنوتيك: فصل سوم* 
  :اريختفسيرهاي ت: بخش دوم -

  .اثر باكل» تاريخ تمدن انگليس«ي ، درباره)1862(تاريخ و علم : فصل چهارم* 
  ).1862(ي ياكوب بوركهارت نوشته» فرهنگ رنسانس در ايتاليا«ي درباره:فصل پنجم* 
  ). 1862(ي تاريخ كلّي فردريش كريستف شلوسر و مسئله:فصل ششم* 
  ).1901(قرن هجدهم و جهان تاريخي :فصل هفتم* 
  ).1903(خاطراتي از مطالعات تاريخي در دانشگاه برلين  :فصل هشتم* 

و همچنين اشكاالت ويرايشي و نگارشي  اثر كيفيت صحافي مواردي همچون بهدر ذيل، بر اساس معرّفي صوري، 
  :پردازيمميكتاب 

 .صحافي كتاب مناسب بوده و قطع آن رقعي است -
ي كاغذي روي جلد اي كتاب در صفحهوصف، مشخّصات شناسنامهطرح جلد كتاب مناسب است؛ با اين  -

 .ي اصلي و ديگر صفحات فرق داردبا صفحه
 .مناسب است ،كتاب ي قلم به كار رفته درنوع و اندازه -
 .نگاري و چينش كلمات، استاندارد الزم رعايت شده استاز جهت حروف -
ي هر فصل را به صورت حروفي د، و شمارهي خالي فاصله باشقبل از شروع هر بخش، بايستي يك صفحه -

 .و بلد روي آن فصل بنويسد تا مخاطب بهتر متوجه آغاز هر فصل بشود
 .، نوشته شودبخش اي كوتاه در مورد آنتمهيد يا مقدمهبهتر است در شروع هر بخش،  -
، 433....... ،10،430، 9، 8، 7توان به صفحات كه ميپاراگراف رعايت نشده است؛ چنانتورفتگي ابتداي  -

 .اشاره نمود  571و  559، 552، 537، 533، ...........، 479، 445، 441، 438، 437، 434
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 391ي در صفحه» ارضا«ي و كلمه ، داراي غلط امالئي است)سطر چهاردهم( 39ي در صفحه» آرا«ي كلمه -
سطر ( 218ي در صفحه» لينگش«ي ، و كلمه)سطر دهم( 64ي در صفحه» غنوصيه«ي كلمه، )سطر دوم(

 .داراي غلط امالئي است، )هشتم از پايين
 .حشو است و بايد حذف شود» و«ي ، كلمه)سطر دوازدهم( 24ي در صفحه -
به .... اعداد و ويرگول، نقطه ويرگول، همزه، عالمت پرانتز، : در تمامي كتاب، مواردي ويرايشي، همچون -

 .درستي رعايت نشده است
 .فاصله استفاده شودنيم» ي«، بايد از حرف »ء«به جاي عالمت نگارشي همزه در اين كتاب،  -
 7ي در صفحه» موفقيت«ي واژه، )سطر دوم( 7ي در صفحه» حتي«: تشديد در كلماتي همچونعالمت  -

، )سطر هشتم( 8ي در صفحه» محصالن«ي واژه، )سطر چهارم( 8ي در صفحه» ايام«ي واژه ،)سطر سوم(
، )سطر اول( 9ي در صفحه» مقدس«ي واژه ،)سطر يازدهم( 8ي در صفحه» مفسران«و » مجلد«هاي واژه
- واژه، )سطر شانزدهم( 11ي ر صفحهمشدد بوده د» مورخ«ي واژه، )سطر اول( 11ي در صفحه» اما«ي واژه

در » دقت«ي واژه، )سطر دوم( 12ي در صفحه »متأثر«ي ، واژه)سطر اول( 12ي در صفحه» گرايانهماده«ي 
- در صفحه» هامدت«ي واژه، )سطر چهارم( 21ي در صفحه» مفصل«ي واژه، )سطر چهاردهم( 15ي صفحه

سطر ( 26ي در صفحه» تشكل«ي واژه ،)سطر يازدهم( 25ي در صفحه» تحقق«ي واژه، )سطر ششم( 23ي 
 27ي در صفحه» اتصال«و » مجسم«، »خالقيت«واژگان ، )سطر پنجم( 27ي حهدر صف» مقرر«ي واژه ،)سوم

- در صفحه» فني«ي واژه ،)سطر ششم( 28ي در صفحه» مولد«ي واژه ،)، دوازدهم و پانزدهمدهم هايسطر(

در » توسل«و » مدعي«، »شدت«واژگان  ،)سطر نهم( 31ي در صفحه» مادي«ي واژه، )سطر هشتم( 30ي 
، )سطر سوم از پايين( 34ي در صفحه» جزئيت«ي واژه ،)، دوازدهم و هفدهمدهم هايسطر( 32ي صفحه
در » اتخاذ«ي واژه، )سطر آخر( 38ي در صفحه» نيت«ي واژه، )سطر نهم( 36ي در صفحه» تعلم«ي واژه

در » مشيت«ي واژه، )از پايينسطر پنجم ( 43ي در صفحه» متوسل«ي واژه، )سطر شانزدهم( 43ي صفحه
 45ي در صفحه» قوت«ي واژه، )سطر ششم( 45ي در صفحه» تنزل«ي واژه، )سطر هفتم( 44ي صفحه

سطر ( 46ي در صفحه» اتهام«ي واژه، )سطر هجدهم( 45ي در صفحه» مورخي«ي واژه، )سطر يازدهم(
، )سطر آخر( 47ي در صفحه» اهميت«ي واژه ،)سطر سوم( 47ي در صفحه» عليتي«ي واژه، )چهارم از پايين

سطر ( 56ي در صفحه» ايذره«ي واژه، )سطر يازدهم( 52ي در صفحه» شكاكيت«ي واژه
 364ي در صفحه» عقالنيت«ي واژه، )سطر اول( 356ي در صفحه» عينيت«ي ، واژه....................،)سوم

 .رعايت نشده است، )سطر نهم از پايين( 545ي در صفحه» توكل«ي واژهو  ،)سطر دوم(
 .، بين دو ويرگول آمده است، كه صحيح نيست»و«ي ، كلمه)پاورقي، سطر سوم از پايين( 69ي هدر صفح -
، استفاده )اسلش(عالمت مميز ، از »هاي سليمانغزل«و » غزل«، بين كلمات )سطر اول( 37ي در صفحه -

 .شود
كه چنان. بسياري از موارد، از دو فعل پشت سرهم استفاده شده است كه از جهت نگارشي صحيح نيست در -

» دهندبه دست مي«و » گيردشكل مي«، )سطر سوم( 28ي ، در صفحه»پردازدمؤثرند مي«توان به عبارات مي
 .، اشاره نمود)مسطر پانزده( 479ي در صفحه» گويدنوشته ميمي«، )سطر هفدهم( 57ي در صفحه
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-  آنچه«كلمات « م( 10در صفحاتل/ پاراگراف دوسطر نوزدهم( 11ي در صفحه» بخصوص«، )سطر او( ،
 40ي در صفحه» آنچه«، )سطر دوم( 21ي در صفحه» شگفتزده«، )سطر دهم( 18ي در صفحه» دستنوشته«
، )سطر دوم( 45ي صفحهدر » امكانپذير«، )سطر چهارم( 44ي در صفحه» بخصوص«، )سطر هشتم(
در » مشاركتشان«، )سطر پنجم( 47ي در صفحه» علتشان«، )سطر نوزدهم( 45ي در صفحه» تبليغاتشان«

در » مطالعاتش«، ...........................، )سطر چهارم( 57ي در صفحه» انداموار«، )سطر نوزدهم( 56ي صفحه
 418ي در صفحه» اقامتش«و  ،)سطر نهم از پايين( 470 يدر صفحه» آرمانش«، )سطر هفتم( 431ي صفحه

 .فاصله و جدا از هم نوشته شود، بايد با نيم)سطر اول(
در » مربوطند«: شكل رسمي فعل، اين است كه از شناسه جدا باشد؛ اين در حالي است كه افعالي همچون -

 437ي در صفحه» مديونيم«، )مسطر شش( 280ي در صفحه» منطبقند«، )سطر سوم از پايين( 278ي صفحه
 .، از شناسه جدا نيستند)سطر دوم( 356ي در صفحه» مقابلم«، و )سطر نهم(

داشته باشد؛ اين در حالي است كه  ها، نبايد بيش از يك كلمه فاصله وجوداز جهت چينش كلمات، بين آن -
سطر ( 35، )سطر نهم( 33، )سطر هجدهم( 27، )سطر دوم از پايين( 25،)سطر بيستم( 24: در صفحات

، )سطر چهارم از پايين( 225ي صفحه و در................... ،)سطر پانزدهم( 52، )سطر هجدهم( 43، )چهاردهم
 .بيش از يك كلمه فاصله دارد

به . تر بيايددر بسياري از صفحات كتاب، متن بالفاصله بعد از سرتيتر آمده است كه بايد يك سطر پايين -
، 137، 135، 133، 132، 130، 128، 126، 125، 124، 121، 119، 114توان به صفحات ميعنوان نمونه 

 .، اشاره نمود267 و.............. ، 217، 216، 215، 212، 211، 210، 209، 208، 207، 206، 142، 140
-  م از پايين( 128، )سطر چهارم( 127در صفحاتم( 162، )سطر سوم، سطر سوسطر ( 168، )پاراگراف دو

سطر ششم از ( 236، )سطر سوم از پايين( 210، )سطر چهاردهم( 201، )سطر دوم از پايين( 177، )نهم
سطر سوم و ( 383 يهحو در صف، )سطر اول( 257، )سطر دوازدهم( 254، )سطر چهارم( 248، )پايين
 .استفاده شده است كه صحيح نيست«‹ ›» ،  به جاي عالمت پرانتز، از عالمت )پنجم

شود؛ اين در حالي استفاده نمي» واو«بعد از آن، از حرف عطف  كه ي پايان جمله بودهبه منزلهعالمت نقطه،  -
 .نشده است، اين مسئله رعايت )سطر آخر( 194ي است كه به عنوان نمونه در صفحه

 .است استفاده شدهنقطه از عالمت ، )سطر پانزدهم( 332ي در صفحه» به هيچ وجه«بعد از عبارت  -
، 24، 21، 18، 17، 15، 8توان به صفحات اند؛ به عنوان نمونه مياسامي كُتُب در داخل گيومه نوشته نشده -

 .، اشاره نمود567 يو صفحه 50، 48، 46، 43، 39، 26

  :از جهت محتوايي معرّفي اثر) ب

بر اين اساس، بايد گفت . شوداثر در بين آثار مشابه اشاره اين و خاستگاه از جهت محتوايي، در ابتدا بايد به جايگاه
اين .قرار داشته و از جايگاه خاصي در دانش هرمنوتيك برخوردار است تفسيريمهم  آثار ذيلدر ، حاضر كه كتاب

قرار ،يمعاصر غربتحليلي و همچنين فلسفه يبوده كه در ذيل فلسفهتاريخي -شناسيداراي خاستگاه معرفتاثر، 
  .دارد
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البته . است» فهم تاريخي«ي تأكيد آن بر مسئلهكند، چه جايگاه و خاستگاه حياتي اين اثر را مشخص ميآن    
ي ؛ چرا كه فلسفهندارد چندانيارتباط ي تحليلي با فلسفهتاريخي بودن، گرچه با دانش هرمنوتيك، قرابت دارد؛ اما 

- ميي معناداري ،بلكه صرفاً به مسئله)38، ص 1377پايا، (» تمايلي به تحليل مفهومي و فهم تاريخي ندارد«تحليلي، 

گويد و قاطعانه، هرمنوتيك را با اين حال، ديلتاي در اين كتاب، از ارتباط بين هرمنوتيك و تاريخ سخن مي.پردازد
  .داندخي ميدر اساس خود، تاري

  :پردازيمساختاري مياينك به نقد  محتوايي اثر از جهت درون    

 .قرار دهدهمپوشاني تواند تمامي مطالب را مورد كه نميعنوان كتاب، گسترده بوده؛ به طوري -
ي هرمنوتيك را به دوران تاريخچه نظران مهم هرمنوتيكي نپرداخته، بلكهبه صاحب نه تنها،نويسنده،  -

، غافل شده )ارسطو(هاي اين دانش در دوران باستان رنسانس و بعد از آن، ارجاع داده است و از سرچشمه
  . است

كه پرداخته است، بدون اينابياتي  به ذكر، )پايين صفحه( 7ي در صفحهي خود بر اين كتابدر مقدمهمترجم،  -
 .آن نامي ببردشاعر از 

 .نوشته شده است كه اين شيوه صحيح نيست و ضرورتي هم ندارددر ابتداي اين كتاب، چندين مقدمه  -
كه در است، بدون ايننام برده » انطاكيه«و » اسكندريه«، از مكاتب )سطر دهم( 9ي در صفحه نويسنده -

  .پاورقي به توضيح اين مكاتب بپردازد
كه در پاورقي به توضيح نام برده است، بدون اين» علوم روحاني«، از )سطر نهم( 14ي در صفحهنويسنده -

  .بپردازد علوماين 
كه در پاورقي به توضيح اين نام برده است، بدون اين» عصر خرد«، از )سطر دهم( 54ي در صفحهنويسنده، -

  .بپردازد عصر
كه در پاورقي به توضيح نام برده است، بدون اين» ي غنوصيهفرقه«، از )سطر دهم( 64ي در صفحهنويسنده،  -

  .دازداين فرقه بپر
كه در نام برده است، بدون اين» نهضت اصالح ديني«، از )سطر دوم از پايين( 64ي در صفحهنويسنده، -

  .بپردازد نضهتپاورقي به توضيح اين 
كه در پاورقي به نام برده است، بدون اين» سنت خاخامي« ، از)سطر دوازدهم( 96ي نويسنده، در صفحه -

 .توضيح اين سنت بپردازد

  

پيشگفتار، بيان هدف : اند ازكه عبارت( ي جامعيت صوريگانههاي چهاردهاثر از جهت مؤلفه نقد شكلي
ي فصول، اصلي اثر، مقدمه، فهرست مطالب، جدول و تصوير و نمودار و نقشه، اهداف درس، خالصه

، معرفي منابع )هاپرسش(ها گيري و پيشنهادها، تمرين و آزمون، نتيجه)ي كلي كتابخالصه(بندي جمع
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ترتيب مورد نقد و ، بدين)شناسيبراي مطالعه در هر فصل، پيشنهاد پژوهش در هر  فصل، انواع نمايه، كتاب
  :گيردبررسي قرار مي

 .باشدمي نويسندهي و مقدمهي مترجم كتاب، داراي مقدمه -
گرچه مؤلّف اهداف خود را در ضمن كتاب بيان نموده و به طور از جهت بيان هدف يا اهداف اصلي اثر، -

 .است نپرداختهاست؛ اما در آغاز هر بخش، به ذكر اهداف كلّي درس  كردهضمني به آن اشاره 
بندي، باشد؛ اما با اين حال، در اين گونه فهرستميمطالب از جهت فهرست مطالب، كتاب داراي فهرست  -

بندي منظم در اين كتاب اشاره نمود كه در توان به عدم فصلبه عنوان نمونه، مي .وجود داردي نيز،اشكاالت
 .هر فصل، بايد تابع بخش مرجع خود باشدگذاري شماره ؛ همچنين،استآمده ي اعداد قالب شماره

تصوير، نمودار، جدول و نقشه و نقشه، بايد گفت كه كتاب حاضر، فاقد  ، جدولاز جهت تصوير، نمودار -
 .وجود اين ابزارهاي علمي هم براي كتاب حاضر، ضرورتي ندارد و است

 .باشدي فصل ميكتاب فاقد خالصه -
كه  نداردگيري كلّي و نتيجهبندي ، بايدگفت كه اين كتاب، جمع)ي كلي كتابخالصه(بندي از جهت جمع -

 .شوداين مسئله، به عنوان يك نقطه ضعف جدي محسوب مي
 .، كتاب فاقد اين موارد است)هاپرسش يا(از جهت تمرين و آزمون  -
نين كاري صورت ، بلكه در پايان كتاب نيز، چبخشهر آغاز از جهت پيشنهاد براي پژوهش، نه تنها در  -

 .نگرفته است
مسائل و (و موضوعي  ،)يعني اسامي اعالم(ي مؤلفان از جهت نمايه، بايد گفت كه در اين كتاب، نمايه -

وجود دارد ،)موضوعات مهم. 
است كه اين امر، براي يك كتاب پذيرفتني نيست و به منبع پاياني  فاقد، كتاب )منابع(از جهت كتابنامه  -

  .رودعنوان يك نقطه ضعف جدي به شمار مي

  

  

  

  : نقد و تحليل ميزان روان و رسا بودن اثر

ايرادات متعددي هم در كتاب حاضر، در مجموع، از جهت روان و رسا بودن متن، مناسب است؛ اما با اين وصف، 
  :كنيماين زمينه وجود دارد كه در ذيل، صرفاً به برخي از اين ايرادات اشاره مي

 .استفاده شود» و« ياضافه، از حرف»دانش هرمنوتيك«در روي جلد كتاب، بعد از عبارت  -
  .ي است، عاميانه)سطر سوم( 7ي در صفحه» نكند كه نشود... و «عبارت  -
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 .استفاده شود» به«ي ، از حرف اضافه»ورود«ي ، بعد از كلمه)ر يازدهمسط( 7ي در صفحه -
 .، مبهم است)سطر دوازدهم( 8ي در صفحه» ايجاز مخل«عبارت  -
، استفاده »تفاوت گذاشتن«، بايد از عبارت »تفاوت نهادن«، به جاي عبارت )سطر هفدهم( 8ي در صفحه -

 .شود
 .، مبهم است)سطر هشتم( 10ي در صفحه» و سوم اول كتاب«عبارت  -
 .، مبهم است»ديلتاي را پذيرا شده«، عبارت )پاراگراف دوم، سطر دوم( 13ي در صفحه -
 .، مبهم و نامتداول است)سطر سوم از پايين( 15ي در صفحه» تعقيد«ي واژه -
 .استفاده شود» را«ي ، از حرف اضافه»دريافت«، قبل از فعل )سطر شانزدهم( 24ي در صفحه -
فردانيت پديدارها را بر اساس مفاهيم ايدئاليستي از خالقيت «، عبارت )سطر نوزدهم( 24ي صفحهدر  -

 .، مبهم است»شناسايي كند
مفهوم همدلي متضمن خود از دست دادني است كه فهم را فاقد «، عبارت )سطر نوزدهم( 25ي در صفحه -

 .، مبهم است»كندي انتقادي ميجنبه
 .افزوده شود» مطلب«ي ، كلمه»به اين«، بعد از عبارت )هفتمسطر ( 28ي در صفحه -
 .، مبهم است)سطر هشتم( 28ي در صفحه» طرزي بجا«عبارت  -
 .، مبهم است»ي اصل واقعيتباسازي فهم سازنده«، عبارت )سطر ششم( 31ي در صفحه -
 .، مبهم و نامتداول است)سطر يازدهم( 36ي در صفحه» منحول«ي واژه -
 .، عاميانه است)سطر نهم( 36ي در صفحه» تعليم و تعلم شد مخزن«عبارت  -
اين تفسيرها به اين سو گرايش دارد كه به لحاظ عقايد و آرا «، عبارت )سطر چهاردهم( 39ي در صفحه -

 .، مبهم است»انعطاف ناپذير شوند
دارد و طلب باز مي، عبارت بسيار طوالني بوده و خواننده را از فهم م)سطر پنجم از پايين( 39ي در صفحه -

 .از جهت قواعد نگارشي هم، كاربرد جمالت طوالني صحيح نيست
اي محو كردن يا رها كردن خويش ديلتاي در آرمان رانكه«، عبارت )سطر سوم از پايين( 40ي در صفحه -

 .، مبهم است»هنگام فهميدن ديگران، شريك نيست
 .، مبهم و نامتداول است)پايينسطر هفتم از ( 40ي در صفحه» عويصات«ي واژه -
 .، مبهم و نامتداول است)سطر پنجم از پايين( 42ي در صفحه» موجز«ي واژه -
، استفاده »مؤثر واقع شود«، از عبارت »مؤثر افتاد«، به جاي عبارت )سطر دوم از پايين(، 66ي در صفحه -

 .گردد
 .ست، نامتداول ا)سطر دوم( 68ي در صفحه» يخامدستانه«اصطالح  -
 .است ، عاميانه)سطر ششم( 81ي در صفحه» هايبازيمالنقطي«عبارت  -
 .است ، عاميانه)سطر چهارم از پايين( 93ي در صفحه» در و پيكربي«عبارت  -
 .، مبهم و نامتداول است)سطر پنجم( 97ي ، در صفحه»استغراق«ي واژه -
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ي هرمنوتيك، يعني مفهوم زمان را تعريف ايهاين اثر از پيش خود پ«، عبارت )سطر پنجم(، 104ي در صفحه -
 .، مبهم است»كندمي

 .، مبهم و نامتداول است)سطر اول( 124ي در صفحه» مصروع«ي واژه -
 .، مبهم و نامتداول است)سطر پانزدهم( 169ي در صفحه» مماثلت«ي واژه -
 .، نامتداول است)سطر دوازدهم( 196ي ، در صفحه»رشتن«فعل نامتداول  -
 .، نامتداول است)سطر دوم از پايين( 214ي ، در صفحه»تيقن«ي واژه -
 .، نامتداول است)سطر دهم( 219ي در صفحه» پرطمطراق«اصطالح  -
 .، مبهم و نامتداول است)سطر دوازدهم( 270ي در صفحه» شناسيسنخ«اصطالح  -
 .مبهم و نامتداول است، )سطر اول( 348ي در صفحه» تغزلي«ي واژه -
 .است، عاميانه)سطر هفتم( 356ي در صفحه» تته پته«عبارت  -
 .مبهم و نامتداول است، )سطر دوازدهم( 378ي در صفحه» عويصه«ي واژه -
-تجربه«، مبهم است؛ به جاي آن، از عبارت »عينيت يافتگي«، عبارت )سطر دوم از پايين(، 378ي در صفحه -

 .استفاده شود» ي عيني
 .، مبهم و نامتداول است)مسطر دو( 447ي صفحهدر » تنجيزي«ي واژه -
 

  

  : نقد منابع اثر

  . رغم ارجاع درون متني و استفاده از منابع كارآمد و معتبر، فاقد منبع پاياني استعلياين كتاب 

  

  :نقد و تحليل ميزان نوآوري و روزآمدي اثر
در انطباق بين هرمنوتيك با تاريخ است كه در در اين كتاب، خالقيت و نوآوري آن صرفاً مربوط به تالش نويسنده 

 .داند، به اين مسئله پرداخته است و اساساً هرمنونيك را مربوط تاريخ مي)24ي به عنوان نمونه در صفحه(بخش اول 
  

ها از جهت روان و رسا بودن سازينقد و تحليل ميزان دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل
  :نزد مخاطبان تخصصي

 :كنيمها اشاره مياي از آنكه در ذيل، به پاره استاز اين جهت، كتاب داراي خالءهايي 

در » شلوسر«توان به ر پاورقي نوشته نشده است؛ به عنوان نمونه ميدكتاب،معادل التين، بسياري از اسامي  -
و » گيبون«، »يومه«، )سطر هشتم از پايين( 48ي در صفحه» بوكهارت«و » باكل«، )سطر سوم( 48ي صفحه
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و » لسينگ« ،)سطر دهم( 51ي در صفحه» فردريك كبير«و » ولتر«، )سطر نهم( 51ي در صفحه» رابرتسون«
يوهان « ،)سطر سيزدهم( 53ي در صفحه» نيچه«و » شوپنهاور«، )سطر سوم( 53ي در صفحه» كانت«

سطر ( 55ي در صفحه» هگل«، )سطر نهم( 55ي در صفحه» كنت«، )سطر اول( 54ي در صفحه» وينكلمان
 ،)سطر چهاردهم( 56ي در صفحه» موزر«، )سطر ششم( 56ي در صفحه» ويلهلم فون هومبولت«، )دهم

ياكوب « ،)سطر آخر( 57ي در صفحه» شالير ماخر«، )سطر نوزدهم( 56ي در صفحه» گوته«و » هردر «
 66ي در صفحه» ماتياس فالسيوس ايليريكوس«، )سطر چهاردهم( 58ي در صفحه» رانكه«و » ريتر«، »گريم

ريشار «، )سطر ششم( 71ي در صفحه» اريگن«، )سطر چهارم( 70ي در صفحه» ارسطو«، )سطر آخر(
- در صفحه» گالسيوس«، )سطر يازدهم( 71ي در صفحه» يونيليوس«، )سطر هفتم( 71ي در صفحه» سميون

 88ي در صفحه» گروتيوس« ،)سطر چهارم( 88ي حهدر صف» سوسينوسيان«، )سطر دوم از پايين( 79ي 
 ،)سطر هفتم( 95ي در صفحه» پولس«، )سطر دوم از پايين( 89ي در صفحه» هوگوكروتيوس«، )سطر پنجم(
اگوست هرمان « ،)سطر سيزدهم( 96ي در صفحه» يوسفوس« ،)سطر دوازدهم( 96ي در صفحه» فيلون«

ي در صفحه» كريستف ماينرز«، )سطر سوم( 102ي در صفحه» وِهگار«، )سطر نهم( 97ي در صفحه» رانكه
 107ي در صفحه» زملر«و » ميشائليس« ،)سطر هشتم( 102ي در صفحه» كارل موريتس«، )سطر ششم( 102

ي در صفحه» كلريكوس«، )پاراگراف دوم، سطر پنجم( 109ي در صفحه» بل«و » وتشتاين«، )سطر دوم(
در » يوشر«، )پاراگراف دوم، سطر هشتم( 112ي در صفحه» الوت«، )سطر ششمپاراگراف دوم، ( 109

سطر ( 130ي در صفحه» گسنر«، )سطر نهم( 116ي ر صفحهد» آلتدورف«، )سطر يازدهم( 115ي صفحه
، )سطر سوم( 156ي در صفحه» شلگل« ،)سطر پنجم( 150ي در صفحه» هاينه«و » آيشهورن«، )ششم

 ،)سطر سوم از پايين( 223ي در صفحه» آيششتت«، )سطر دهم( 184ي در صفحه »يوهانس بوكّاتچو«
، )سطر هشتم( 316ي در صفحه» ايسوكراتس«، )پاراگراف دوم، سطر پنجم( 274ي در صفحه» برنهاردي«
سطر ( 337ي در صفحه» ديسن« ،)پاراگراف دوم، سطر اول( 326ي در صفحه» پاولوس«و » اشتاودلين«

 ،)سطر اول( 349ي در صفحه» توكوديدس«، )سطر نهم( 346ي در صفحه» فالسيوس« ،)از پايينششم 
 .اشاره نمود، )سطر سوم( 474ي در صفحه» مومزن«، )سطر پنجم( 371ي در صفحه» بك«

  گيرينتيجه

و  را به مطالعهكه ديلتاي  ايانگيزه. است همدعي پردازش به هرمنوتيك شالير ماخر شد ،نويسندهكتابدر اين 
به زعم وي، دانش هرمنوتيك، اساساً تاريخي . ، قرائت آن از منظر تاريخي استداردوا مي دانش هرمنوتيك بررسي
  .پرداخت دانش مذكوربه بررسي  تواننمي ،در نظر گرفتن اين ويژگيبدون  كهاست 

از جمله . هاي جدي مواجه استكتاب با چالش ،.........و  ، محتوايياز اشكاالت متعدد نگارشي، ويرايشي نظرصرف
از ارتباط  ،؛ چرا كه نويسنده در عنوان كتابباشدميمطالب كتاب با  ،عدم همپوشاني عنوان مربوط بهها، اين چالش

 دتواننمي ايگسترده ضوعپرداختن به چنين موبنابراين،. آورده استبه ميان ي تاريخ سخن هرمنوتيك و مطالعهبين 
  .گردد خالصهمورد،  چنددر يك يا 
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هاي شاخص اين دانش غافل و از ديگر چهرهصرفاً به شالير ماخر پرداخته ، بخش اولعالوه براين، نويسنده در     
به . ارتباط چنداني با يكديگر ندارند كه ورزيده مبادرت،از تاريخ مختلفي است و در بخش دوم، به تفسيرهايشده 

شود و بيشتر شبيه به مقاالتي است كه نويسنده قصد دارد تا انسجام خاصي بين اين دو بخش ديده نميهمين دليل، 
  .گيري استكه كتاب، فاقد نتيجهتر اينجالب. گردآوري نمايديك كتاب  در قالب ها راآن

است كه  تاريخي هرمنوتيك در دوران باستانهاي ريشهپرداختن به از  نويسندهغفلت  حاضر، چالش ديگر كتاب    
هد و فالسيوس را به عنوان نخستين مورخ و باني به نهضت پروتستان اوليه ارجاع ميصرفاً هرمنوتيك را 

  .كندهرمنوتيكي معرّفي مي
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  نوشتپي

                                                            
١‐ “Hermeneutics and Study of History” 
٢‐ Dilthey, Wilhelm 

 .استشدهاين دانشگاه در شهر نيوجرسي امريكا واقع ٣
 .9، ص »ي تاريخدانش هرمنوتيك  مطالعه«ديلتاي، ويلهلم، «: ك.ر - ٤
، به نقش تأويل و تفسير در تفكر ارسطو اشاره »باري ارميناس«ي بخش توان با مشاهدهتفكر ارسطو جايگاه خاصي دارد؛ به طوري كه مي تأويل در - ٥

خود را به تأويل اختصاص » ارغنون«اي از كتاب مهم دانست كه بخش عمده ارسطو، تأويل را تا آن اندازه«بر اين اساس، بايد اذعان نمود كه . نمود
 ).١٨٥٣ ,Aristotl(» داد
ي آثارشان در اين منظر هاي كليدي كه مطالعهشخصيت«بر اين اساس، . نظر بوده استسرون، از جمله كساني است كه در باب هرمنوتيك صاحبسي‐٦

 ,Montigne .١٩٤٢ ,Cicero: ك. ر(» اي جاي دارند كه در يك طرف آن، سيسرون، و در سوي ديگر آن، موننتي قرار داردضروري است، در حوزه

١٩٥٨, p ٢٠٠٤.(  
  ).٢٣ ,١٩٩١ ,Jeanrond:(ك. ر - ٧
 .67و 27ص ، ص»ي تاريخدانش هرمنوتيك  مطالعه«ديلتاي، ويلهلم، «: ك.ر - ٨
 .21، ص »ي تاريخك  مطالعهدانش هرمنوتي«ديلتاي، ويلهلم، «: ك.ر- ٩

 .كنداشاره مي در دانش هرمنوتيك شالير ماخر به نقش مهم، كتابديلتاي در اين  ‐١٠
، 1860كتاب را به چاپ رسانيد؛ اين در حالي است كه ديلتاي در سال  1996، يعني در سال )1911-1833(ها بعد از ديلتاي اين انتشارات سال -١١

 .آماده چاپ ساخته بود ،نويسدست كتاب را به صورت


