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ي انتقادي از يونان هرمنوتيك، تبارشناسي و نظريهايفلسفه علوم اجتماعي و قاره«كتاب  يترجمهنقد

  1»باستان تا قرن بيست و يكم

  

  1يحيي صولتي

  2نجمه پورهنگ

  چكيده

، »از يونان باستان تا قرن بيست و يكم ي انتقادينظريهاي هرمنوتيك، تبارشناسي و علوم اجتماعي قاره يفلسفه«

، ترجمه 1387در سال هادي جليلي، آن را وگرديد تأليف. م 2006در سال 2ايون شرَتعنوان كتابي است كه توسط 

  .به چاپ رسيدينشر ن توسط، 1395در سال  باشد كهكتاب مي چاپ پنجم ي حاضر، مربوط بهترجمه. نمود

موضوعي به ، بخشدر هر  كه است فرعي فصل ويازده اصليسه بخش  اين كتاب، مشتمل براز جهت ساختاري،     

  .شده است خاص پرداخته

اشكاالت  و ايرادات محتوايياي از به همراه پارههاي كتاب، بين بخشهمپوشاني الزم  ، عدمعنوان كتابكلّي بودن 

با . ه استرود كه در روند تحليل و بررسي مورد اثبات قرار گرفت، از جمله نقاط ضعف كتاب به شمار مينگارشي

، ابتكاري بودن برخي از يموازين اخالقداري و ، داشتن منابع كافي، رعايت امانتآرايي مناسبصفحهاين حال، 

  .ه استرود كه در اين جستار مورد تحليل و ارزيابي واقع شدنقاط قوت كتاب به شمار مياز موضوعات، 

  .ي انتقادي، ايون شرَت، مكتب فرانكفورتهرمنوتيك، تبارشناسي، نظريهي علوم اجتماعي، فلسفه: گانكليدواژه

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



٢ 
 

  مقدمه

 - اي با سنّت تحليليِ انگليسي تقابل بين سنّت قاره به ي تاريخي موضوع،ورود به پيشينه با ي كتاب،نويسنده

هيدگر، نيچه، گادامر، فوكو، دريدا و  :ديدگاه كساني همچونبررسيبيشتر به و در اين زمينه، دپردازميامريكايي، 

قرون (روم انديشمندان و  باستان با اين حال، از نقش متفكران مهم يونان. آوردروي ميمكتب فرانكفورت اوليه 

 ،)در قرون وسطي(4سرون، و سي)در قرون باستان( 3از جمله آراء ارسطو بوده و از آراء انتقادي آنانن، غافل )وسطي

گرفته شده » hermeneutikos«ي يوناني هرمنوتيك از ريشه«اعتقاد كساني همچون پالمر،  به.نمايدمياستفاده نيز،

انداز قرائت براي بهترين چشم«عنوان  بههرمنوتيك را در قرون وسطي، اگوستين ).Palmer, 1969:ك.ر(» است

ي علوم اجتماعي خصلت متمايز و اومانيستي فلسفه«اين امر، ).Augustine, 1995( 5»ددانمييك مؤمن مسيحي

تبارشناسي، ارتباط بين علوم اجتماعي و در با اين حال، ).، ص پشت جلد1395شرَت، (» اي را نشان دهدقاره

تبارشناسي خود تاريخ است، تاريخي كه به «اعتقاد نيچه،  به كه؛ چناندگردآشكارتر مي از حيث تاريخي هرمنوتيك

 ،»انتقادي ينظريه«جاست كه سومين موضوع كتاب، يعني اين).Gess, 1999, p 17(» درستي نگاشته شده است

 6.رودبه شمار مي» ي انتقادينظريه«نيز، به عنوان يك » تبارشناسي«، بلكه »هرمنوتيك«گيرد؛ چراكه نه تنها شكل مي

به ظاهر مختلف را با همديگر و در ذيل يك  دقيقاً اين همان چيزي است كه انسجام و مشاركت اين سه موضوعِ

را از تحقيقات  اثر حاضركه  ي استخالقيت ناشي از، التفات به اين موضوعات مختلف.آورده استگرد  ،عنوان كلّي

  .گرداندمشابه به عمل آمده، متمايز مي

معرّفي اثر، نقد و تحليل خاستگاه اثر، نقد شكلي اثر، در چارچوبكتاب ضمن نقد و بررسي ، انتقاديجستار اين در 

  .گرددقوت كتاب، اثباتمي وضعفنقاط اثر، نقد محتوايي اثر، نقد و تحليل جايگاه 

  معرّفي كلّي اثر
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انتقادي از يونان باستان تا قرن بيست و ي هرمنوتيك، تبارشناسي و نظريهاي ي علوم اجتماعي قارهفلسفه«كتاب 

در سال و در سال تأليف گرديد. م 2006رود كه در سال به شمار مي7ترين آثارايون شرَتيكي از مهمعنوان به ، »يكم

  .نمودترجمه  اين اثر را ، هادي جليلي1387

همسو با اين  وي كه از جمله مقاالت. مترجم از پژوهشگران علوم اجتماعي بوده كه داراي مقاالت متعددي است    

مرگ طبقه و سرنوشت «، »مرجع براي دانشجويان سياست اجتماعي«: توان به مقاالتي همچونمي است، ترجمه

وبر و «، »شناسي ديني و تطبيقي در جامعهرويكردهاي نظر«، »تئوري و پيشرفت در علم اجتماعي«، »شناسيجامعه

  .اشاره نمود» تجربه ديني و ساختار اجتماعي واقعيت«و » تكامل تاريخ عقالنيت

 331در قالب فرمت رقعي و در تعداد  باشد كه نشر ني، آن را، مي1395، مربوط به سال كتاب حاضرچاپ پنجم 

  .به چاپ رسانيدصفحه، 

ي علوم اجتماعي فلسفه(علوم اجتماعي فلسفه، ي ي معاصر بوده كه در زمينهايون شرَت، از انديشمندان برجسته    

ي دانشگاه آكسفورد عضو هيئت علمي پژوهشي دپارتمان فلسفه«وي، . ، به پژوهش و مطالعه پرداخته است)ايقاره

شرَت، (» يس كرده و مؤلّف كتاب ديالكتيك مثبت آدورنو استهاي كمبريج، ادينبورو و ولز تدراو در دانشگاه. است

  ). ، ص پشت جلد  كتاب1395

ي علوم اجتماعي در به طور كامل به فلسفه«شود كه به عنوان اولين كتاب به زبان انگليسي محسوب مي اين اثر،

مؤلّف در نوشت اين كتاب،  هدف). ، ص پشت جلد كتاب1395شرَت، (» اي اختصاص داده شده استسنّت قاره

ي علوم اجتماعي است تا ضمن معرّفي اين سنّت، اي نسبت به فلسفهآشكار ساختن ماهيت انحصاري رويكرد قاره

به همين جهت اقبال نويسنده به . ، قرار دهد)ي تحليلييعني فلسفه(امريكايي  -آن را در تقابل با سنّت انگليسي

، بيانگر چنين تقابلي است؛ چرا »ي انتقادينظريه«و » تبارشناسي«، »هرمنوتيك«: موضوعات به ظاهر مختلفي همچون

است؛ » فهم تاريخي«، توجه به )ايي قارهفلسفه(اي ي علوم اجتماعي قارهكه ويژگي بارز و اختصاصي فلسفه

اين كتاب، با پرداختن به اين ين جهت در مبه ه .اي ندارد، با آن ميانه)ي تحليليفلسفه(اي كه سنّت تحليلي ويژگي
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طو، ارس: شناسان و انديشمندان مهمي همچونبه نقد و بررسي آثار فالسفه، جامعهتا موضوعات، سعي دارد 

مخصوصاً (هيدگر، نيچه، گادامر، فوكو، دريدا، مكتب فرانكفورت اگوستين، مونتني، كانت، هگل، هوسرل، 

  .دبپرداز... ابرماس و ماركوزه، هوركهايمر، ه ،)فرانكفورت اوليه

كند؛ سپس ي اين موضوعات در يونان باستان رجوع ميهاي اوليهو تحليل تاريخي، به ريشه ، در بررسيمؤلّف    

چه در اين آن. پردازدمعاصر ميدوران روشنگري و  عصرها دربا پيگري آن در قرون وسطي، به نقد تاريخي آن

ترتيب،  تا بدين بوده، )در قالب يك كتاب( »تاريخي اين موضوعاتفهم «واكاوي براي نويسنده اهميت دارد، 

  .نشان دهدبه وضوحاي راي علوم اجتماعي قارهويژگي متمايز و اومانيستيِ فلسفه

به صورت اجمالي، به معرّفي  جاكه در اين فرعي است فصل ، و يازدهسه بخش اصليمشتمل بر كتاب حاضر،     

  :پردازيمميهاي آن، فصل ها و هر يك ازبخش اين

 :سنّت هرمنوتيك:بخش اول -

  ).رومو  يونان(: هرمنوتيك باستان:فصل اول* 

  : هرمنوتيك كتاب مقدس:فصل دوم* 

و رمانتيسيم، تأثير  روشنگري(:روشنگري و رمانتيسم: هرمنوتيك فلسفي آلمان: فصل سوم* 

روشنگري، كريستين وولف، كالدينيوس، رمانتيسيم، شالير ماخر، ويلهلم ون هومبولت، يوهان 

  ).نگوستاو درويز

و  پديدارشناسي(:پديدارشناسي و اگزيستانسياليسم: هرمنوتيك فلسفي آلمان: فصل چهارم* 

  ).اگزيستانسياليسم، هوسرل، هايدگر، بولتمان

گر، گئورگ گادامر، متن، تأويل هانس(:اي پس از جنگهرمنوتيك فلسفي قاره: فصل پنجم* 

  ).زفرايند فهم، هابرماس، هرمنوتيك معاصر، ريكور، دريدا، گرت

  :سنّت تبارشناسي: بخش دوم -
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نيچه، دوران اول فكري نيچه، تبارشناسي اخالق، (:نيچه: تاريخ تبارشناسي: فصل ششم* 

  ).قدرت، پيشامد و تصادفتبارشناسي، طبيعت تاريخ، 

، قدرت و حقيقت، رژيم علوم انساني، رژيم قدرت(:فوكو: ي تبارشناسينظريه:فصل هفتم* 

  ).انضباط ،انضباطي علوم انساني

كيفري، تعذيب، تنبيه، انضباط، تاريخ  نهادهاي(:كاربردهاي تبارشناسي:فصل هشتم* 

  .)گيريجنسيت، نتيجه

  :ي انتقاديبخش سوم نظريه -

كانت، هگل، مسيحيت، جدايي، آشتي، تاريخ، كارل (:ي انتقاديي نظريهتاريخچه:فصل نهم* 

  ).ماركس، ماترياليسم، تاريخ، ماركسيسم متأخّر، لوكاچ، مكتب فرانكفئرت اوليه، هوركهايمر

ديالكتيك روشنگري، روشنگري، (: ي انتقادي مكتب فرانكفورت اوليهنظريه :فصل دهم* 

  .)شكست روشنگري اسطوره،

ديالكتيك منفي، ( :آدورنو و هابرماس: ي انتقادينوآوري در نظريه :فصل يازدهم* 

  ).هابرماس

  

  :گاه اثرتنقد و تحليل خاس

به تحليل و بررسي  ،ايي علوم اجتماعي قارهاجتماعي بوده كه در ذيل فلسفه -فلسفيداراي خاستگاهي اين اثر،     

  .پردازدمي» ي انتقادينظريه«و » تبارشناسي«، »هرمنوتيك«: موضوعات مختلفي همچون

دقيقاً در . است» فهم تاريخي«ي تأكيد آن بر مسئلهكند، چه جايگاه و خاستگاه حياتي اين اثر را مشخص ميآن    

ي و از طرف ديگر، نقطه سازدرا فراهم ميفوق بين موضوعات مختلف  صالي اتّجاست كه از يك طرف، نقطهاين
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تمايلي به تحليل مفهومي و «ي تحليلي، ؛ چرا كه فلسفهزندرقم مي ،را از پيشي تحليلي افتراق و تقابل آن با فلسفه

  .كندي معناداري تكيه مي،بلكه صرفاً به مسئله)38، ص 1377پايا، (» فهم تاريخي ندارد

پيشگفتار، بيان هدف اصلي : اند ازكه عبارت( ي جامعيت صوريگانههاي چهاردهشكلي اثر از جهت مؤلفه نقد

-خالصه(بندي ي فصول، جمعاثر، مقدمه، فهرست مطالب، جدول و تصوير و نمودار و نقشه، اهداف درس، خالصه

معرفي منابع براي مطالعه در هر فصل، ، )هاپرسش(ها گيري و پيشنهادها، تمرين و آزمون، نتيجه)ي كلي كتاب

  :گيردترتيب مورد نقد و بررسي قرار مي، بدين)شناسيپيشنهاد پژوهش در هر  فصل، انواع نمايه، كتاب

ي مقدمه فاقدبا اين حال، . باشدي كلّي مؤلّف ميو مقدمهمترجم ي كتاب، داراي مقدمهاين ،شكلي اثر نقد از جهت

  . ، براي آغاز هر فصل است)تمهيد(كوتاه 

مؤلّف اهداف خود را در ضمن كتاب بيان نموده است و به طور ضمني به آن اشاره  گرچه،فبيان هداز جهت     

  .است اين جهت قابل نقداز پرداخت كه است؛ اما بايستي در آغاز هر بخش، به ذكر اهداف كلّي درس مي كرده

بندي، اشكاالت فهرست گونهاينا با اين حال، در ام ؛استمطالب ب، كتاب داراي فهرست از جهت فهرست مطال    

د در باي، فصلي هر شماره شده است؛ همچنيناستفاده  عدد، از حروفبه جاي  كهچنان؛ داردو خالءهايي وجود 

بخش ي كه در ادامهايني فصل هم، از يك شروع شود، نه با شروع بخش بعدي، شماره ، يعنيبيايدخود، بخشذيل 

  .نوشته شود قبلي

  .استتصوير، نمودار، جدول و نقشه فاقد كتاب حاضر، و نقشه، بايد گفت كه  ، جدولاز جهت تصوير، نمودار    

اين . طوري كه در ذيل قسمت هدف اصلي گفته شد، كتاب فاقد اهداف درس استاز جهت اهداف درس، همان    

  .يافتمياختصاص  كلّي درساي به بيان اهداف ، بايد صفحهبخشدر حالي است كه در آغاز هر 

يعني در آخر هر فصل، ضرورت داشت كه . باشدي فصل ميي فصول، كتاب فاقد خالصهاز جهت، خالصه    

  .تيافي فصول اختصاص ميبه خالصه اي جداگانهصفحه
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  .گيري استكلّي و نتيجهبندي جمع داراي، بايدگفت كه در اين كتاب، )ي كلي كتابخالصه(بندي از جهت جمع    

  .استپايان فصل از جهت پيشنهادات، كتاب فاقد پيشنهادات در 

در حالي كه ضرورت دارد كه پايان هر فصل ، كتاب فاقد اين موارد است؛ )هايا پرسش(از جهت تمرين و آزمون     

  .هايي هم پرداخته شود، به تمرين و پرسش)ي فصل و پيشنهاداتيعني بعد از خالصه(

  .است فاقد منابع پيشنهادي، كتاب داراي هر بخش از جهت معرّفي منابع براي    

  .نشده است گونه پيشنهادي در اين زمينه مطرحنيز، هيچ از جهت پيشنهاد براي پژوهش    

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

وجود دارد،)موضوعات مهم.  

  .باشدمنبع پاياني مي داريكتاب ، )منابع(كتابنامه از جهت    

آرايي، كيفيت چاپ، صحافي، قطع صفحهطرح جلد، حروف نگاري، : ، مانندنقد و تحليل كيفيت چاپي و فني اثر

  ، )كتاب، اغالط چاپي

قطع كتاب . اب مناسب استنيز، كتآرايي از جهت كيفيت چاپ و صحافي و صفحه .مناسب استطرح جلد كتاب 

بايد در ذيل  اين شيوه استاندارد نبوده، بلكه كهاسم مؤلف در باالي عنوان قيد شده است  ،با اين حال.رقعي است

  . نوشته شودعنوان 

  : نگاري حروف

  .رعايت شده استنگاري و چينش كلمات، استاندارد الزم از جهت حروف    

ي خالي قبل از شروع هر بخش، بايستي يك صفحه اين است كهبايد مطرح شود، آرايي پيرامون صفحهاي كه نكته
بنويسد تا مخاطب بهتر متوجه آغاز هر ي هر فصل را به صورت حروفي و بلد روي آن فصل فاصله باشد، و شماره

  .فصل بشود و از لحاظ ظرافت و استاندارد الزم هم، اين مسئله رعايت گردد
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اي از از يك فاصله وجود داشته باشد؛ اين در حالي است كه در پاره از جهت چينش كلمات، نبايد بيش    
در  همچنين ؛دارددو كلمه فاصله وجود  ،»متون مقدس«و » اين«، بين كلمات 67ي صفحه صفحات، از جمله

 .، با فاصله نوشته شده است»بنابراين«ي ، كلمه)سطر ششم(، 134ي صفحه

  

  : اغالط چاپي

در » قائل«ي كلمه، 56، 49و  28در صفحات  »جزيي«ي كلمهاغالط چاپي كتاب، محدود است؛ با اين حال،     
ي كلمه، )سطر دوم از آخر(، 159ي در صفحه»نهام«ي واژه، 92ي در صفحه» چنانجه«ي كلمه، 70ي صفحه

» هيجدهمي«ي كلمه، )سطر اول(، 214ي در صفحه» پجزيي«ي كلمه ،)سطر دهم(، 176ي در صفحه» ديونوسوس«
ي در صفحه» حتا«ي كلمه، )سطر سوم(، 234ي در صفحه »تغذيب«ي كلمه ،)سطر سوم از آخر(، 217ي در صفحه

  .د، غلط امالئي دار)سطر هجدهم(، 256ي در صفحه» اكتفاء«ي كلمه، )طر يازدهمس(، 240

  :ها صحيح به كار نرفته استيا تلفظ آن مواردي كه ترجمه

 .تغيير يابد» ايوان«به » ايون«نام مؤلف، بايد از  -
 .»رساله«است نه » تراكتاتوس«، عنوان كتاب ويتگنشتاين، 21ي در صفحه -
ي نوشته شده است كه اين گونه تلفظ، مرتبط با لهجه» اريژن«، به صورت »Origen«اسم ، 69ي در صفحه -

ها نيز، به صورت است كه در بعضي از ترجمه» اريجِن«فرانسوي است؛ در حالي كه تلفظ صحيح آن 
 . آمده است» اريگن«

در حالي كه  ، ترجمه شده است؛»خوس«، به صورت »Gess «ي ، كلمه)سطر هفتم(، 190ي در صفحه -
 .است» جِس«تلفظ صحيح آن، 

ترجمه شده است؛ » تصادف«، به صورت »contigency «ي ، كلمه)سطر ششم از آخر(، 196ي در صفحه -
 .است» امكان خاص«جا، به معناي ي صحيح آن، در ايندر حالي كه ترجمه

  

  :موارد حشو و زايد

دو بار نوشته شده است؛ بنابراين، عبارت دوم » مپديدارشناسي و اگزيستانسيالس«، عبارت 110ي در صفحه -
 .زايد و بايد حذف شود
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 .، حشو است و بايد حذف گردد»شامل«ي ، كلمه)سطر پنجم(، 115ي در صفحه -
 .، حشو است و بايد حذف گردد»همان چيزي«، عبارت )سطر پانزدهم(، 117ي در صفحه -
  .و بايد حذف شود، حشو است »حك«ي ، كلمه)سطر دوم(، 133ي در صفحه -

  :ي رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايشنقد و تحليل نحوه

به درستي رعايت نشده ........ ويرگول، نقطه ويرگول، اعداد و : كتاب، مواردي ويرايشي، همچون در تمامي -
 .است و از اين جهت، اين اشكال بسيار چشمگير و آشكار است

، به »ء«از عالمت نگارشي همزه ............ و  114، 92، 56صفحات در تمامي صفحات اين كتاب، از جمله  -
 . فاصله استفاده شودنيم» ي«كرّات استفاده شده است؛ اين در حالي است كه بايستي به جاي آن، از حرف 

توان به عنوان نمونه مي. در اين كتاب، اسامي كتب بايد داخل گيومه و به صورت بلد و ايتاليك آورده شود -
 .، و ديگر صفحات اشاره نمود كه از اين شيوه استفاده نشده است301، 300، 293، 57، 33ه صفحات ب

ها بايد در داخل گيومه ذكر برخي از اسامي يا اصطالحات خاص، جهت تأكيد و برجسته نمودن اهميت آن -
اين در حالي است . مودها را بايد به صورت بلد و برجسته، پر رنگ ناي از موارد آنشود و حتّي در پاره

 .اين مسئله رعايت نشده است.... ، و 301، 292، 48 كه در صفحات
 .مسئله اصالً رعايت نشده است اين كه شودحتماً بايد از ويرگول استفاده .... بعد از پرانتز، اعداد، و  -
يا به صورت ي شخص، بايستي در داخل پرانتز توصيف مقام يا شغل و يا هر گونه توصيف ديگري درباره -

جايي كه به معرّفي كشيش يعني در آن(، 51ي صفحه دراين در حالي است كه شود؛ پاورقي آورده 
جايي كه به معرّفي يعني در آن(، 55ي ، يا در صفحه)فرانسوي و اومانيست انگليسي پرداخته است

 .استفاده نشده است ، از پاورقي)سيسرون و مونتني پرداخته است
شود، بيانگر تقابل دوتايي است كه دو طرف حرف استفاده مي» چه.... چه «ي روف اضافهزماني كه از ح -

چه گيرد؛ به همين جهت بايد اين حروف اضافه با هم بيايد؛ اما آناضافه به يك اندازه مورد خطاب قرار مي
در اين جا، . »اكيهتأويل چه در مكتب اسكندريه يا در انط«شود، مانند عبارت ، ديده مي70ي كه در صفحه
 .و اين مسئله استاندارد الزم را رعايت نكرده است» چه«است، نه » يا«ي دوم، حرف اضافه

 .ت، زياد استفاده شده اس»چهچنان«ي ، از كلمه93و  92در صفحات  -
 .شده استسرهم نوشته » همذات پنداري«، اصطالح 94ي در صفحه -
 .نوشته شود» پوستسرخ«، بهتر است به صورت »سرخپوست«ي ، كلمه)سطر آخر(، 112ي در صفحه -
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، افعالِ بيشتر عبارات و جمالت به صورت زمان ماضي آمده است؛ اين امر از بالغت و 146ي در صفحه -
 .كاهدشيوايي متن مي

صورت بعد از آن، ديگر نبايد از حرف گذارند كه در اينهر وقت جمله به پايان برسد، پايان آن نقطه مي -
، اين مسئله رعايت نشده )سطر اول(، 153ي استفاده نمود؛ اين در حالي است كه در صفحه» واو«طف ع

 .تاستفاده شده اس» واو«است و بعد از عالمت نقطه، از حرف عطف 
، خط فاصله بيايد و  »هرمنوتيك هايدگري گادامر«، بايستي بين عبارت )سطر چهارم(، 155ي در صفحه -

 .نوشته شود» گادامري -يك هايدگريهرمنوت«بدين صورت 
-، كلمه14ي در صفحه» سنت«ي ، كلمه12ي در صفحه» عده«ي در روي جلد عنوان، واژه» ايقاره«ي واژه -

ي كلمه ،49ي در صفحه» اهميت«ي ، كلمه49ي در صفحه» فن بيان«ي ، كلمه18ي در صفحه» معرف«ي 
ي ، كلمه90ي در صفحه» محقق«ي ، كلمه67ي حهدر صف» مقدس«ي ، كلمه64ي در صفحه» مدعي«
ي ، كلمه106ي در صفحه» كل«ي ، كلمه102ي در صفحه» شدت«ي ، كلمه100ي در صفحه» مورخ«
سطر (، 183ي در صفحه» تفوق«ي ، كلمه139ي در صفحه» مادي«ي ، كلمه109ي در صفحه» خالقيت«

، 218ي در صفحه» مولد«ي ، كلمه)سطر چهاردهم(، 190ي در صفحه» مورخان«ي كلمه ،)دهم از آخر
سطر (، 244ي در صفحه» دال«ي ، كلمه)سطر پنجم(، 238ي در صفحه» علت«ي ، كلمه)سطر چهارم(

 ،)سطر پنجم(، 259ي در صفحه» قلة«ي ، كلمه)سطر هشتم(، 257ي در صفحه» اما«ي ، كلمه)چهارم
 .ها رعايت نشده استدر اين كتاب، تشديد آن ؛ اين در حالي است كهتشديد دارند

 

  : نقد و تحليل ميزان روان و رسا بودن اثر

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

-، كلمه»تحقير«ي ، بعد از كلمه»گرددبه تحقير به فلسفه غير تحليلي اطالق مي« ، در عبارت11ي در صفحه -

 .، اضافه گردد»نسبت«ي 
 .، مبهم است»اي متفكران مرجع خودشانمكاتب قاره«، عبارت 14ي در صفحه -
 .مبهم است، »اي از فلسفة علوم اجتماعيارائة تفسيري بر اساس سنت قاره«، عبارت 14ي در صفحه -
 .، افزوده شود»تا«ي ، حرف اضافه»تالش داشت«، بعد از عبارت 18ي صفحهدر  -
 .، مبهم است»پاسخ به اين بحث در هر عصري پاسخ متفاوتي دريافت كرده است«، عبارت 28ي در صفحه -
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، استفاده »يارائه دهنده«، از عبارت )يعني در خط سوم از آخر(» مدارس«ي ، بعد از كلمه48ي در صفحه -
 .شود

 .، اضافه شود»مربوط به«، عبارت )يعني در خط آخر(» مسائل«ي ، بعد از كلمه49ي در صفحه -
 .، معادل فارسي آن، نوشته شود»راديكال«ي ، به جاي كلمه52ي در صفحه -
 .، استفاده شود»با وجود«، از اصطالح »به رغم«، بهتر است به جاي اصطالح 56ي در صفحه -
، »كساني كه«استفاده شده است؛ بهتر است به جاي آن، از عبارت » هايي كهآن«، از عبارت 56ي در صفحه -

 .استفاده شود
 .، مبهم است»نقل به مضمون جمالت خود نوعي تفسير بود«، عبارت 59ي در صفحه -
 .، عبارت آخر صفحه، مبهم است61ي در صفحه -
 .، استفاده شود»گرايانهآموزه«ي ه، بهتر است از واژ»دكترين پرستانه«ي ، به جاي واژه63ي در صفحه -
 .استمبهم ، »اند صحيح استهر يك مدعي«، عبارت 64ي در صفحه -
ة آراء و پركتيس تر و پيچيدگران ديني تنها بخشي از گسترة وسيعاصالح«، عبارت 66ي در صفحه -

 .استمبهم ، »هرمنوتيكي است
 .روان نيست، »محقّق كنند«، فعل 90ي در صفحه -

 .روان نيست ،»هرمنوتيكي حقيقتاً رمانتيك«، عبارت 100ي حهدر صف  -

 .، استفاده شود»علمي باشد«، بهتر است از عبارت »علم باشد«، به جاي عبارت 102ي در صفحه -
 .، استفاده شود»رمانتيك تأويلي«بهتر است از عبارت » رمانتيك تأويل«، به جاي عبارت 104ي در صفحه -
، بهتر است از »شناسي را رد كردنظر هگل مبني بر وجود وحدت غايت«بارت ، به جاي ع105ي در صفحه -

 .، استفاده شود»شناسي را رد كردي وحدت غايتديدگاه هگل درباره«عبارت 
ي آخر جمله در اما؛تر باشد، فاعل جمله، هميشه بايستي در ابتداي جمله بيايدكه عبارت روانبراي اين -

ژانر بايد متن را «صورت به  بايستيچنين نيست؛ ؛ »بايد ژانر متن را بشناسد«، عبارت 106ي صفحه
 .نوشته شود» بشناسد

استفاده » دوباره زنده كرد«بايد از عبارت » دوباره زيست«، به جاي عبارت )سطر پنجم(، 107ي در صفحه -
 .نمود

 .، ابهام دارد و سليس نيست»انتيكهرمنوتيك مابعد رم«، عبارت )سطر نوزدهم(، 109ي در صفحه -
 .، استفاده شود»پژوهش«ي ، بهتر است از واژه»پروژه«ي ، به جاي واژه)سطر نهم(، 114ي در صفحه -
 .، استفاده شود»كامالً«ي ، بهتر است از كلمه»مشخصاً«ي ، به جاي كلمه)سطر يازدهم(، 115ي در صفحه -
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 .، ابهام دارد و روان نيست»شناختيبل هستيما ق«، اصطالح )سطر سوم(، 117ي در صفحه -
، اضافه »ويژگي اساسي«، عبارت »فهم موجودات«، بعد از عبارت )سطر بيست و يكم(، 117يدر صفحه -

 .گردد
ترين افراد و مكاتب به ريكور و توان از جملة شاخصمي«، عبارت )سطر سيزدهم(، 124ي در صفحه -

- از برجسته«، ابهام دارد؛ به جاي آن بهتر است از عبارت »ياد كرددريدا از مكاتب ساختارگرا و واسازي 

توان از مكتب ترين مكاتب نيز، ميتوان به ريكور و دريدا اشاره نمود و از جمله شاخصترين افراد مي
 .، استفاده شود»ساختارگرايي و مكتب واسازي نام برد

 .، استفاده شود»پرسش خود«ز عبارت ، ا»پرسشش«، به جاي عبارت )سطر سيزدهم(، 125ي در صفحه -
، »مصاديق فيزيكي«، بهتر است از عبارت »هاي فيزيكيابژه«، به جاي عبارت )سطر اول(، 129ي در صفحه -

 .استفاده گردد
 .، استفاده گردد»تركيب«ي ، بهتر است از واژه»آميزش«ي ، به جاي واژه)سطر هفتم(، 132ي در صفحه -
نظران اولية هرمنوتيك تأويل نه تكرار برخالف صاحب«، عبارت )بيست و يكمسطر (، 134ي در صفحه -

 .ابهام دارد، »قرائت تابع اصول ديني
هرمنوتيك گادامر با مطالعة علوم انساني بر اساس رويكردهاي «، عبارت )سطر چهارم(، 136ي در صفحه -

 .ابهام دارد، »دارد اساسيتجربي تفاوتي ) علمي(
 .، اضافه گردد»به معناي«ي ، واژه»تأويل را«، بعد از عبارت )سطر ششم(، 139ي در صفحه -
 .، اضافه گردد»به معناي«ي ، واژه»فهم را«، بعد از عبارت )سطر هفتم(، 139ي در صفحه -
كاربردهاي «، بهتر است از عبارت »هاي ماديپركتيس«، به جاي عبارت )سطر آخر(، 139ي در صفحه -

 .، استفاده گردد»مادي
 .، افزوده گردد»با«ي ، حرف اضافه»ارزهم«ي ، بعد از كلمه)سطر شانزدهم(، 141ي در صفحه -
خودشناسي يا درك اين فرد از خود را «، عبارت )سطر آخر و يك سطر قبل از آخر(، 141ي در صفحه -

 .»كندميفرايند تأويلش تحريف 
 .، استفاده گردد»گرامتن«ي هتر است از واژه، ب»گرانص«ي ، به جاي واژه)دو سطر آخر(، 142ي در صفحه -
آورد چون ما تأويل ديگر غلبه بر تفكيك تمثيلي را الزم نمي«، عبارت )سطر هشتم(، 143ي در صفحه -

 .، مبهم است»درون معنا هستيم
در كه؛ چنانايراد دارد ،و از حيث دستوري نيز اي از جمالت، ساختاربندي جمله روان نيستدر پاره -

-رغم انتقاداتي كه به آن نسبت ميهرمنوتيك گادامر علي«، عبارت )يك سطر ما قبل آخر(، 144ي صفحه
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، »رغم انتقاداتي كه بر هرمنوتيك گادامر وارد استعلي«از عبارت  بهتر است ،است به جاي آن آمده، »دهند
 .استفاده گردد

 .، افزوده گردد»به عنوان«ي ، واژه»هرمنوتيك«ي ، بعد از كلمه)سطر آخر(، 152ي در صفحه -
جا ، مبهم است و مشخّص نيست كه در اين»بستر متون«، عبارت )سطر پنجم از آخر(، 152ي در صفحه -

 ؟!»باطن متن«است يا » ظاهر متن«منظور مؤلف از اين عبارت، 
 .د، استفاده گرد»كار«ي ، بهتر است از واژه»پايان«ي ، بعد از واژه)سطر هشتم(، 155ي در صفحه -
 .، استفاده گردد»در«ي ، بهتر است از واژه»ميان«ي ، به جاي واژه)سطر اول(، 166ي در صفحه -
، بهتر است از عبارت »ي غربيفرهنگ به ميراث رسيده«، به جاي عبارت )سطر دوم(، 166ي در صفحه -

 .، استفاده گردد»فرهنگ موروثي غرب«
، »پيوستگي سبكي و همچنين محتوايي بارزي«مبهم  ، به جاي عبارت)سطر شانزدهم(، 172ي در صفحه -

 .، استفاده گردد»انسجام سبك و صراحت محتوا«بهتر است از عبارت 
، بهتر است »ترين آثاراحتماالً از جملة بسياري از آثار مهم«، به جاي عبارت )سطر اول(، 173ي در صفحه -

 .، استفاده گردد»ّترين آثاراز جمله مهم«از عبارت 
هاي يك ميراث كهن غربي را به محك ها و ظرافتپيچيدگي«، عبارت )سطر سيزدهم(، 174ي فحهدر ص -

 .، ابهام دارد»هاي مدرن زدو دغدغه دلمشغولي
 .، مبهم است»رودبه محاق مي«، عبارت )سطر اول(، 176ي در صفحه -
، استفاده »دهدارائه نمي«فعل ، از »كندارائه نمي«، بهتر است به جاي فعل )سطر دهم(، 179ي در صفحه -

 .شود
 .، استفاده شود»به«ي ، بهتر است از كلمه»براي«ي ، به جاي كلمه)سطر هفتم(، 180ي در صفحه -
 .، استفاده شود»بلكه«ي ، بهتر است از كلمه»كه«ي ، به جاي كلمه)سطر ششم از آخر(، 180ي در صفحه -
 .، ابهام دارد»همتاييست به همان بيچيزي بر ر«، عبارت )سطر نهم(، 193ي در صفحه -
 .، اضافه شود»به عنوان«، عبارت »جزئي«ي ، قبل از كلمه)سطر اول(، 215ي در صفحه -
مرگ «، مبهم است؛ بهتر است به جاي آن، از عبارت »مرگ كشدار«، عبارت )سطر دوم(، 235ي در صفحه -

 .، استفاده شود»تدريجي
 .، مبهم است»اين او بوده«، عبارت )آخرسطر نهم از (، 259ي در صفحه -
 .، مبهم است»از درآمدن از نابالغي به تقصير خويشتن«، عبارت )سطر دوم از آخر(، 284ي در صفحه -
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استفاده شده است كه اين جور ادبيات نوشتاري براي » ايمآن«ي ، از فعل عاميانه37و  36 در صفحات -
 .، استفاده شود»آن هستيم«نابراين به جاي آن، بايد از فعل نيست؛ ب محافل علمي و دانشگاهي زيبنده

تقسيم كامالً «عاميانه است؛ به جاي آن، از عبارت » تقسيم كامالً سردستي«، عبارت 39ي در صفحه -
 .، استفاده شود»سطحي

 .، استفاده شود»تسامح«عاميانه است؛ به جاي آن، از عبارت » گشاده دستي«، اصطالح 39ي در صفحه -
 .، صحيح نيست»كلنجار«ي ي عاميانهي از كلمه، استفاده56ي صفحه در -
 .، استفاده شود»براي آنان«عاميانه است و به جاي آن، از عبارت » شانبراي«، كلمات 57ي در صفحه -
 .، استفاده شود»آن چيزي است«ي عاميانه است و به جاي آن، از كلمه» آني است«ي ، كلمه63ي در صفحه -
 .، استفاده شود)ع(كند از عالمت اختصاري ، ادب ديني اقتضاء مي»مسيح«، بعد از اسم 63ي در صفحه -
مدعي «، عاميانه است؛ به جاي آن، شكل كامل فعل، يعني عبارت »اندمدعي«، عبارت 64ي در صفحه -

 .، نوشته شود»هستند
 .، استفاده شود»كساني كه« ، عاميانه است؛ به جاي آن، از عبارت»هايي كهآن«، عبارت 90ي در صفحه -
 .، عاميانه است»دورادور«، اصطالح 90ي در صفحه -
 .، استفاده شود»متوجه شدن«، عاميانه بوده و به جاي آن، از مصدر »سر درآوردن«، مصدر 101ي در صفحه -
، استفاده »دسترس خويش«، عاميانه بوده و به جاي آن، از عبارت »دسترسش«، عبارت 102ي در صفحه -

 .دشو
، استفاده »سراسر«، عاميانه بوده و به جاي آن، از اصطالح »سرتاسر«، اصطالح 106و  105ي در صفحه -

 .شود
، عاميانه است؛ بهتر است به جاي آن، از اصطالح »هاهستي«، اصطالح )سطر پنجم(، 117ي در صفحه -

 .استفاده شود» موجودات«يا » هاهستنده«
را به وجود بشري، » ناظر«متافيزيك قصد ندارد نگاه انتزاعي يك «ت ، عبار)سطر هشتم(، 117ي در صفحه -

تواند به ، عاميانه است و در اين گونه موارد كه فاعل جمله، غير انسان است، نمي»دازاين، داشته باشد
يعني (ي كار معرّفي شود؛ بنابراين، بهتر است فعل چنين جمالتي، به صورت مجهول صورت انجام دهنده

 .  بيايند ،)سمت سوم فعلقبه شكل 

، »اشيايي هستند«، عاميانه بوده و به جاي آن، از عبارت »چيزاند«، عبارت )سطر دوم(، 129ي در صفحه -
 .استفاده شود
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بنابراين، . استفاده شده است» چه«، از حرف قبل از عالمت سؤال، )پاراگراف آخر(، 133ي در صفحه -
 .نوشته شودصورت سؤال، همواره بايد به شكل رسمي 

يا » حداقّل«است؛ به جاي آن از اصطالح ه ، عاميان»دست آخر«، اصطالح )سطر نهم(، 145ي در صفحه -
 .، استفاده گردد»دست كم«

، عاميانه »اندآن«، كاربرد عبارت )سطر ششم از آخر(، 185ي ، و صفحه)سطر نوزدهم(، 155ي در صفحه -
 .فاده گردد، است»آن هستند«است؛ به جاي آن از عبارت 

اين . ، استفاده شده است»چند مرده حالج است«ي ، از اصطالح عاميانه)سطر چهارم(، 163ي در صفحه -
براي آن  رسميمعادل اصطالح، يك آيتم فرهنگي است كه بايد ضمن نوشتن معادل التين آن در پاورقي، 

 .ذكر شود
، استفاده شده است؛ در حالي كه بايد به جاي »بنشانيم«ي ، از عبارت عاميانه)سطر سوم(، 165ي در صفحه -

 .، استفاده گردد»مورد بررسي قرار دهيم«آن، از عبارت 
، بهتر است از عبارت »اييسيل آثار كليد«ي ، به جاي عبارت عاميانه)سطر پانزدهم(، 172ي در صفحه -

 .، استفاده گردد»ظهور آثار اساسي«
، بهتر است از عبارت »اهالي هرمنوتيك«ي ، به جاي عبارت عاميانه)سطر دوازدهم(، 174ي در صفحه -

 .، استفاده گردد»متفكران هرمنوتيكي«يا عبارت » مفسرين هرمنوتيكي«
، عاميانه و غير رسمي است؛ به جاي آن از اصطالح »بن هستي«، اصطالح )سطر نهم(، 177ي در صفحه -

 .گردد، استفاده »كُنه هستي«يا اصطالح » عمق هستي«
 .، عاميانه و غير رسمي است»پرستيژ«ي ، كلمه)سطر ششم از آخر(، 218ي در صفحه -
 .است زبان بيگانهاز  برداريگرته ،»هژموني«، اصطالح )ز آخرسطر نهم ا(، 220ي در صفحه -
، عاميانه و غير رسمي است؛ به جاي »رژيم علوم انساني«، عبارت )سطر چهارم از آخر(، 224ي در صفحه -

 .، استفاده شود»سيستم يا نظام علوم انساني«، بهتر است از عبارت آن
، عاميانه است؛ »رژيم انضباطي«، عبارت )سطر اول(، 238ي ، و صفحه)سطر دوازدهم(، 228ي در صفحه -

 . ، استفاده شود»ساختار يا سيستم انضباطي«به جاي آن، بهتر است از عبارت 

 .، عاميانه و غير رسمي است»ژست«ي ، كلمه)سطر سزدهم(، 230ي در صفحه -
، عاميانه و غير رسمي است؛ به جاي آن، بهتر است از »رژيم قدرت«، عبارت )سطر نهم(، 230ي در صفحه -

 .، استفاده شود»ساختار قدرت«عبارت 
 .، عاميانه و غير رسمي است»القلبرقيق«، عبارت )سطر پنجم(، 234ي در صفحه -
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 .است برداري از زبان بيگانهگرته، »كارناوال«ي كلمه، )سطر ششم(، 235ي در صفحه -
، عاميانه و غير رسمي است؛ به جاي آن، بهتر است از »سراسربين«، اصطالح )سطر نهم(، 236ي در صفحه -

 .، استفاده شود»فراگير«اصطالح 
بهتر است به ، عاميانه و غير رسمي است؛ »هاي علوم انسانيفلسفه«، عبارت )سطر سوم(، 251ي در صفحه -

 .استفاده شود» مكاتب فلسفي مربوط به علوم انساني«جاي آن، از عبارت 
، عاميانه و غير رسمي است؛ بهتر است به جاي »مانجامعه«ي ، كلمه)سطر دهم از آخر(، 277ي در صفحه -

 .، استفاده شود»ي ماجامعه«آن، از عبارت 
 

يا » نهضت«ي ، متداول و رايج نيست؛ به جاي آن از واژه»پروژه«، استفاده از اصطالح 14 يدر صفحه -
 .استفاده شود» مكتب«اصطالح 

تقسيم كامالً «عاميانه است؛ به جاي آن، از عبارت » تقسيم كامالً سردستي«، عبارت 39ي در صفحه -
 .، استفاده شود»سطحي

 .است برداري از زبان بيگانهگرته ،»هاپركتيس«ي ، كلمه152و  49در صفحات  -
 .، نامفهوم است»منويات«و » بنديمفصل«، كلمات 50ي در صفحه -
از است؛ بهتر است به جاي آن،  برداري از زبان بيگانهگرته، »دكترين«ي ، به جاي كلمه64ي در صفحه -

 .، استفاده شود»آموزه«ي كلمه
 .است از زبان بيگانه برداريگرته، »نوستالوژي«يواژه، 89ي در صفحه -
 .استبرداري از زبان بيگانهگرته، »ايزوله«ي ، واژه93ي در صفحه -
 .است نامتداول، استفاده شده است كه اين واژه، »اعوجاج«ي ، از واژه)سطر سيزدهم(، 144ي در صفحه -
 .، نامتداول است»اورجي«ح صطال،ا)سطر يازدهم(، 176ي در صفحه -
 .استبرداري از زبان بيگانهگرته، »كالسيسم«، اصطالح )سطر پنجم از آخر(، 180ي در صفحه -
 است مبهم، »نشر مطولش«، عبارت )سطر پنجم از آخر(، 189ي در صفحه -

 .مبهم است ،»بررست«، عبارت )سطر اول(، 199ي در صفحه -
 .ستامتداوالن،)هشتم(در سطر »الصاق«و ، )سطر پنجم(در، »هايسائقه« كلمات، 209ي در صفحه -
 .است نامتداول، »فائقه«ي ، كلمه)سطر سوم از آخر(، 221ي در صفحه -
 .است مبهم، »هايينماييباژگونه«، عبارت )سطر دوازدهم(، 224ي در صفحه -
 .است مبهم، »قاپوق«ي ، كلمه)سطر دهم(، 234ي در صفحه -
 .استمبهم ، »زور و زير«، عبارت )سطر پنجم از آخر(، 237ي در صفحه -
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 .است نامتداول، »پزشكينه شدن«عبارت  ،)سطر هفتم از آخر(، 243ي فحهدر ص -
 .، استفاده شود»ارتباط مؤثّق«، از عبارت »ربط وثيق«عبارت به جاي، )سطر آخر(، 249ي در صفحه -

 

  :ساختارينقد محتوايي اثر از جهت نقد درون

تا حدودي مؤفّق  ،»ي انتقادينظريه«و » تبارشناسي«، »هرمنوتيك«: معرّفي موضوعات مختلفي همچون درلف مؤ
كه در ذيل به برخي از  ضعفي استداراي نقاط از جهت محتوايي كتاب حاضر، اما با اين حال است؛  عمل نموده

  : كنيمها اشاره ميآن

ي نظريه«و » تبارشناسي«، »هرمنوتيك«: همچون ايگستردهاثبات موضوعات در اين كتاب، مؤلّف مدعي  -
نيازمند تحقيق  ،ايگسترده موضوعات چنينبه پرداختن  .شده استحاضر از يونان باستان تا قرن ، »انتقادي

 .گنجدو بررسي بيشتري بوده و از حيث كمي نيز، غالباً در يك جلد كتاب نمي
سطر سوم از (، 150ي به عنوان مثال، در صفحه .كه به اثبات آن نپرداخته است بردنام ميمؤلف ازمسائلي  -

كند؛ اما معرّفي مي» پدر هرمنوتيك منفي«سخن گفته است و هيدگر را به عنوان » هرمنوتيك منفي«، از )آخر
 .دهدگونه توضيح و تبييني در اين زمينه ارائه نميهيچ

گفت و ي تحليلي، سخن مياي با فلسفهي قارهيست از تقابل بين فلسفهباي كلّي كتاب، مؤلّف ميدر مقدمه -
 .دادميدر اين زمينه، مطالبي را مورد نقد و بررسي قرار 

 .ي فصل استفصل و همچنين فاقد خالصه/ در ابتداي هر بخشاهداف بيان كتاب، فاقد  -

  

  : نقد منابع اثر

ستفاده اعي نموده تا از منابع دست اول س، نويسنده گرچه. پذيرش استاين كتاب از جهت داشتن منبع پاياني، قابل 
عالوه . نكرده استاستفاده ... منابعي همچون افالطون، ارسطو، توماس، اشالير ماخر و  از اما با اين حال،نمايد؛ 

  .ارجاع دهي برخوردار نيست الزم براي داردناي استبراين در اكثر صفحات كتاب، از شيوه

  

  :تحليل ميزان نوآوري و روزآمدي اثر نقد و
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به خوبي توانسته است تا خالقيت  نويسنده ،)»تبارشناسي«يعني در مبحث  ،مخصوصاً در بخش دوم(در اين كتاب، 
اي را به ي نيچه، در اين زمينه مطالب ارزندهترين نمايندهالزم را از خود نشان دهد و با معرّفي فوكو به عنوان مهم

، را در آثار نيچه مدرناز مدرنيته به دوران پست عالوه براين، تفاوت مراحل مختلف دوران گذار. دهدمخاطب ارائه 
  .داده استبه خوبي نشان 

  :نقد و تحليل ميزان انطباق و جامعيت اثر

ه عنوان نمونه، در بخش ب. محتواي اثر، با فهرست كامل مطالب و همچنين با هر يك از فصول كتاب، انطباق دارد
هاي تاريخي هرمنوتيك باستان، سخن به ميان آورده است و در اين زمينه، آن را به دوران باستان ارجاع اول، از ريشه

در ). 40، ص1395شرت، : ك. ر(داند دهد؛ اما با اين حال، سرآغاز نهضت ديني را سرآغاز تاريخ واقعي آن، ميمي
مند، عميق گويد كه در اين زمينه، فوكو به صورت نظاميق تبارشناسي فوكو و نيچه سخن ميبخش دوم، از ارتباط عم

  ).204، ص1395شرَت، : ك. ر(ي خود، تبارشناسي نيچه را فهميده است و متناسب با زمانه

ي مؤفق يك ي انتقادي بحث نموده است و مكتب فرانكفورت اوليه را به عنوان نمونهدر بخش سوم، از نظريه    
  ).283، ص1395شرَت، : ك. ر(ي انتقادي معرّفي نموده است نظريه

  

از ابزارهاي الزم علمي براي تفهيم موضوع و مسائل اثر از جهت نحوه و » گيريچگونگي بهره«نقد و تحليل 

  :كارگيريكيفيت استفاده و نوع به 

ي كار كلّي است كه از اين حيث، مؤلّف به خوبي از عهدهگيري ي كلّي، و نتيجهدر اين كتاب، صرفاً داراي مقدمه

ها، منابع پيشنهادي براي هر ي فصلي جزئي براي هر فصل، خالصهبرآمده است؛ اما با اين حال، كتاب، فاقد مقدمه

  .نمودار و موارد پيشنهادي است ،نبخش، تمرين و آزمو

ها از جهت روان و رسا بودن نزد سازيمعادلنقد و تحليل ميزان دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي و 

  :مخاطبان تخصصي

  :شود كه عبارتند ازاشكاالتي در اين كتاب ديده ميسازي، در خصوص معادل
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 .نمايددر پاورقي ذكر راتمهماسامي خاص، اسم اشخاص و اصطالحامترجم بايد معادل التينِ كتب،  -
 .شده است؛ معادل التين آن، بايد در پاورقي ذكر شود، نام برده »مكتب اسكندريه«، از 69ي در صفحه -
 .در پاورقي نوشته شود» نوستالوژي«اصطالح، معادل التين 89ي در صفحه -
 .، در پاورقي ذكر شود»واسازي«، معادل التين )سطر چهاردهم(، 124ي در صفحه -
 .، نوشته شود»لوستالوژيك« اصطالح ، معادل التين)سطر چهارم(، 135ي در صفحه -
 در» كالسيسم«اصطالح معادل التين ، مترجم بايد ضمن نوشتن )سطر پنجم از آخر(، 180ي در صفحه -

 .ارائه دهداين اصطالح نيز،ي پاورقي، توضيحي درباره
در » سكسواليته«عادل التين ن نوشتن م، بهتر است كه مترجم ضم)سطر دهم از آخر(، 214ي در صفحه -

 .اصطالح ارائه نمايد ي اينتوضيحي هم درباره پاورقي،
در » آنيميسم«، مترجم بهتر است ضمن نوشتن معادل التين اصطالح )سطر دهم از آخر(، 288ي در صفحه -

 .پاورقي، توضيحي راجع به اين اصطالح نيز، ارائه نمايد
، »واقعگرايي جادويي«، مترجم بهتر است تا ضمن نوشتن معادل التين عبارت )سطر نهم(، 299ي در صفحه -

 .اين عبارت، ارائه دهد توضيحي پيرامونر پاورقي، د

  :نقد و تحليل رويكرد كلي

ي دوم مورد استفاده قرار گرفته و از اين جهت، مفيد اي درجهتواند به عنوان منبعكتاب حاضر، از جهت علمي مي

و فرهنگ اسالمي ندارد؛  هاهاي اسالمي، اين كتاب، منافات و تعارضي آشكار با ارزشي ارزشدر زمينه. واقع شود

-به هرحال، با رعايت بومي. ي تحليلي تأليف شده استچرا كه مباحث كتاب، صرفاً علمي بوده و به اقتضاء فلسفه

ي تاريخ علوم انساني و اجتماعي غربي نيز داشته سازي كتب علوم انساني، دانشجو ناگزير است مطالعاتي درباره

ي آثار غربي، قدرت پاسخگويي اسالمي پي ببرد و از اين حيث، با مطالعه -انسانيتا بهتر به غني بودن علوم باشد، 

  .به شبهات به عمل آمده در اين زمينه را داشته باشد

  )روش اثر: (و تحليل جايگاه اثر نقد

-ي غرب، قرار فلسفه علوم اجتماعي ومباحث مربوط به در ذيلتواند اين اثرمياز جهت جايگاه اثر، بايد گفت كه

  . گيرد
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  .تاريخياست -به كار رفته است، روش تحليلياين كتاب، روشي كه در     

  گيرينتيجه

در عين گستردگي  رود كهبه شمار ميايقاره يِعلوم اجتماع -فلسفيآثار مهم از  يكيبه عنوان  ،حاضر كتاب    

، »ي انتقادينظريه«و » تبارشناسي«، »هرمنوتيك«همچون موضوعات مختلفي انسجام الزم را در بين ، خودعنوان كلّي 

با اين حال، .نموده استتدا تا انتهاي كتاب ايجاد ، هماهنگي خاصي را از ابنيز و از حيث محتوايي ساختهبرقرار 

  .ي ويرايشي، نگارشي و محتوايي استكتاب داراي ايرادات متعددي در زمينه

سازد كه چگونه ممكن است موضوعات تلف، خواننده را با چالش مواجه ميطرح اين موضوعات مخدر نگاه اول، 

اما واقعيت  .تأليف شود، جلد در ذيل يك عنوان كلّي و در يكبه ظاهر مختلف و حتّي بدون ارتباط با هم، بتواند 

اين موضوعات به بين كه ارتباط و اشتراك  استي كالفي سر رشتهيبه منزله، »فهم تاريخي«ي مسئلهكه اين است 

  .دسازرا،فراهم مي اهر بيگانهظ

بررسي ) الف: است اساسيوي مهمدو مؤلفهبررسيكند، اثر را مشخص مي اين چه جايگاه و خاستگاهترتيب،آنبدين

  .در فرايند تاريخي اين اثر، بررسي) ب. ايي علوم اجتماعي قارهدر قالب فلسفه كتاب حاضر

، خاستگاه اين )امريكايي –سنّت انگليسي(ي تحليلي به دليل تقابل جدي با فلسفه گفت كهبايد ي اول،مؤلفهمورددر 

به ظاهر  سه موضوع، »فهم تاريخي«عنصر  به كمك بايد متذكّر شد كه ي دوم،مؤلفهبابدر وشوداثر آَشكار مي

- همپوشاني ميبا يكديگر » فهم تاريخي«در عنصر ، »ي انتقادينظريه«و » تبارشناسي«، »هرمنوتيك«: مختلف، يعني

  .يابند

  :نامهكتاب

  :فارسي

 .ي مفيد، شماره پانزدهمفصلنامه: ، تهران»ي تحليلي چيست؟فلسفه«ش، .ه 1377پايا، علي،  -
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ي انتقادي از هرمنوتيك، تبارشناسي و نشريه ايي علوم اجتماعي قارهفلسفه«ش، .ه 1395شرَت، ايون،  -

 .نشر ني: ي هادي خليلي، چاپ پنجم، تهران، ترجمه»يونان باستان تا قرن بيست و يكم
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، 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 - ٣
خود را به تأويل اختصاص » ارغنون«اي از كتاب ارسطو، تأويل را تا آن اندازه مهم دانست كه بخش عمده«بر اين اساس، بايد اذعان نمود كه . نمود
 ).Aristotl, 1853(» داد
ي آثارشان در اين منظر هاي كليدي كه مطالعهشخصيت«بر اين اساس، . نظر بوده استب هرمنوتيك صاحبسرون، از جمله كساني است كه در باسي‐٤

 ,Cicero, 1942. Montigne: ك. ر(» اي جاي دارند كه در يك طرف آن، سيسرون، و در سوي ديگر آن، موننتي قرار داردضروري است، در حوزه

1958, p 2004.(  
  ).Jeanrond, 1991, 23:(ك. ر - ٥
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7‐ Yvonne Sherratt 


