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 1»هستي و نيستي«نقد كتاب   

  1يحيي صولتي

  چكيده

، 1394و در سال نگارش يافته . م 1943در سال 2ژان پل سارتر، عنوان كتابي است كه توسط »هستي و نيستي«

 دواين كتاب، مشتمل بر. استترجمه شده  صفحه، 856تعداد در و  وزيريفرمت  قطع، در مهستي بحرينيتوسط 

و اقسام آن و » هستي«ي مسئلهپيرامون (به موضوعي خاص ، بخشدر هر . باشدمي فرعيفصل  وده اصليبخش 

  .، پرداخته شده است)»نيستي«ي همچنين پيرامون مسئله

داري، كتاب، از معيارهاي الزم برخوردار است؛ با اين آرايي و از حيث موازين اخالقي و امانتاز جهت صفحه    

  .داشتن ارتباط منطقي بين مطالب با محتوا، كتاب داراي اشكاالت متعددي استرغم انسجام نسبي و عليحال، 

كتابو ابهامات موجود در آن از يك طرف، و مشكالت مربوط به برگردان كتاب و سليس مطالب فصل بودن م    

  .اشدمخاطب نتواند فهم دقيقي از كتاب داشته بسبب شده است تااز طرف ديگر، ، نبودن بسياري از عبارات

 توصيفي وجود و اقسام آن، توفيقي چنداني نداشته و همچنين تبيين دقيق مسئله درنويسنده  ،از جهت محتوايي    

اي از جهت نگارشي و ويرايشي نيز، كتاب داراي اشكاالت عديده. ارائه نداده است» نيستي«از مفهوم  دقيقي

جدول، نمودار، منابع پيشنهادي، تمهيد جزئي براي هر : مانندعدم استفاده از ابزارهاي علمي، عالوه بر اين، .است

بر دشوراي اين مسائلي ديگري است كه ... و  ي موضوعي و مؤلفان، نمايه، منابع پايانيي فصلفصل، خالصه

  .ارزيابي افزوده است

  .مندي، زمانپديدارشناسيوجود براي ديگري، هستي براي خود، ، سارتر، نيستي، هستي: گانكليد واژه

                                                            
 هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد آرج  - ١
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  پيشگفتار

ي و نويسندگان مشهور فرانسوي در اوخر قرن بيستم بوده كه داراي تفكري الحادي ژان پل سارتر از فالسفه

نخستين بار به اشاره و «گردد كه براي ي مشهور اگزيستانساليسم محسوب ميسارتر، به عنوان يكي از فالسفه.است

  ).10، ص 1353مردوك، (آشنا شد تشويق استادش گابريل مارسل بود كه با فلسفه 

هستي و «توان به كتاب كه از جمله مي 3ستاو ايدر بين عوام، به خاطر آثار نمايشنامهاين نويسندهي شهرت عمده

ترين و از پر فروشاين كتاب، جزء مشهورترين آثار سارتر  .به عنوان مشهورترين، كتاب وي اشاره نمود ،»نيستي

  .رودمي به شمارقرن بيستم  كتب

بندي نفسه تقسيمموجود را به لنفسه و في«وي در اين كتاب، . است» هستي و نيستي«اين كتاب، اصلي موضوع     

وجود براي «و » وجود براي خود«، همان »نفسهفي«و » هفسلن«منظور از  ).63تا، ص مظفري پور، بي(» كرده است

، ص 1384احمدي، (» شودنيست، بلكه در آينده حاضر مي براي خود بودن، به طور دائم حاضر«است كه » ديگري

  ).Macintire, 1964(» هاي انسان داردشود و اين بستگي به انتخابتر ميبا گذشت زمان كامل«يعني  ؛)189

. دارد خاصيتأكيد  مفهوماست كه سارتر بر روي اين  »آزادي«مفهوم مسائل مهم اين كتاب، پرداختن بهجمله از     

از نظر سارتر، انسان محكوم به آزادي است و آزادي او، هيچ  4.سازدي خود را ميبه زعم وي، انسان با آزادي، آينده

وجود داشتن اين آزادي با داند كه به همين جهت است كه وي، انسان را موجودي كامالً آزاد مي. قيد و شرطي ندارد

  ).Berry, 1986(» تواند از اين آزادي فرار كندجود، آزادي دارد و نمييعني انسان با پيدا كردن و«يكي است؛ او 

 پذيرش مسئوليت يعني خود، وجود كردن فرض مسلّم با همواره انساني وجود واقعيت«به اعتقاد سارتر،     

 را زوال راه اينكه يا جويد راه كمال سوي چگونه باشدوبه برگزيندكه تواندمي خود موجود اين ...است خودهمراه

  ).31، ص 1377سارتر، (» بپيمايد
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معرّفي اثر، نقد : هايي همچوندر چارچوبكتاب موضوع ضمن نقد و بررسي  كوشد تا، نگارنده مياين پژوهشدر 

اثر، به اثبات اين و تحليل خاستگاه اثر، علّت انتخاب اثر، نقد شكلي اثر، نقد محتوايي اثر، نقد و تحليل جايگاه 

به  »نيستي«و » هستي«پرداختن به مفاهيم ضعف، از جهت ها و نقاط رغم كاستيكه اين كتاب، علي فرضيه بپردازد

  .گرددميعنوان يكي از متون فرعي مفيد دانشگاهي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا لحاظ 

  معرّفي كلّي اثر

نگارش . م 1943در سال  رود كهبه شمار مي ژان پل سارترترين آثار ، به عنوان يكي از مهم»هستي و نيستي«كتاب 

  . صفحه، ترجمه شده است 856فرمت وزيري و در تعداد  قطع، توسط مهستي بحريني، در 1394يافته و در سال 

ه عنوان مؤثّرترين آثار و همچنين ب شناسي و پديدارشناسيي هستيترين كتب در زمينهيكي از مهمبه عنوان  اين اثر،

نه تنها در ميان فالسفه و پژوهشگران، بلكه در  آن كه تأثير رودبه شمار مي، )سنت اگزيستانسياليسم(اي فلسفي قاره

  .استبين عوام نيز، آشكار و برجسته 

به . بپردازد» آگاهي«كتاب، ضمن بررسي و تحليل اقسام وجود، درصدد است تا به پديدارشناسي مؤلّف، در اين 

ناپذير هستي آدمي امكانات وجودي و اجتنابترين از مهمشود كه آن را مواجه مي »آزادي«ي همين جهت با مقوله

توان به تأكيد خاص سارتر بر دانش پديدارشناسي و اهميت آن در اين كتاب واقف شد؛ از اين رهگذر، مي.داندمي

از اين جهت به تحليل مفهوم ي اگزيستانسياليستي، روش خود را پديدارشناختي دانسته و چراكه اكثر اكثر فالسفه

  .ازنددپر، مي)مخصوصاً وجود خاص انساني(وجود 

ي پيرامون مسئله(در هر بخش، به موضوعي خاص . باشداين كتاب، مشتمل بر دو بخش اصلي و ده فصل فرعي مي

جمالي، به به صورت ا جادر اين. ، پرداخته شده است)»نيستي«ي و اقسام آن و همچنين پيرامون مسئله» هستي«

  :پردازيمميهاي آن، فصل ها و هر يك ازبخش معرّفي اين

  ي نيستيمسئله: بخش نخست
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، »مفهوم ديالكتيكي نيستي«، »هانفي«، »پرسش«: در اين فصل، مباحثي همچون( منشاء نفي: فصل نخست •

 ).مورد بررسي قرار گرفته است» منشاء نيستي«و » مفهوم پديدارشناختي نيستي«

نيت، «و » رفتارهاي مبتني بر سؤنيت«، »سؤنيت و دروغ«: در اين فصل، مباحثي همچون(سؤنيت : فصل دوم •

  ).، مورد بررسي قرار گرفته است»سؤنيت

  خود –براي  - هستي: بخش دوم

، »حضور در خود«: در اين فصل، مباحثي همچون( خود -ي برايواسطهساختارهاي بي: فصل نخست •

خود و «و » خود و هستي امكانات -براي«، »خود و هستي ارزش -براي«، »خود -هستي براي بودگيِواقع«

 ).مورد بررسي قرار گرفته است» مدار هويت

-هستي«، »مندي زمانگانهپديدارشناسي ابعاد سه«: در اين فصل، مباحثي همچون(بندي زمان: فصل دوم •

 ).، مورد بررسي قرار گرفته است»تأمل: رواني زماننمدي اصلي و زمانمندي«و » منديشناسي زمان

 -خود و در -شناخت همچون نوعي رابطه ميان براي«: در اين فصل، مباحثي همچون(استعال : فصل سوم •

مورد بررسي » شناخت«، و »زمان جهان«، »كيفيت و كميت، امكان، ابزاربودگي«، »ي نفيتعين به مثابه«، »خود

  ).قرار گرفته است

  ديگري -براي: سومبخش 

هوسرل، «، »ي خودمداريمهلكه«، »مشكل«: در اين فصل، مباحثي همچون( وجود ديگري: فصل نخست •

 ).مورد بررسي قرار گرفته است» نگاه«و » هگل، هايدگر

، »بودگيواقع: خود -براي -ي هستيجسم به مثابه«: در اين فصل، مباحثي همچون(جسم : فصل دوم •

 ).، مورد بررسي قرار گرفته است»شناختي جسمسومين بعد هستي«و » ديگري -براي -جسم«
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عشق، : نخستين رويكرد به ديگري«: در اين فصل، مباحثي همچون(روابط عيني با ديگري : فصل سوم •

مورد » با و ما -هستي«و » اعتنايي، شهوت، كينه، ساديسمبي: دومين رويكرد به ديگري«، »زبان، مازوخيسم

  ).ر گرفته استبررسي قرا

  داشتن، كردن، بودن: بخش چهارم

، »نخستين شرط كنش آزادي است«: در اين فصل، مباحثي همچون( آزادي: بودن و كردن: فصل نخست •

 ).مورد بررسي قرار گرفته است» آزادي و مسئوليت«و » موقعيت: بودگيآزادي و واقع«

و » تملّك: كردن و داشتن«، »روانكاوي وجودي«: در اين فصل، مباحثي همچون(كردن و داشتن : فصل دوم •

  ).، مورد بررسي قرار گرفته است»ي هستيي آشكار كنندهكيفيت به مثابه«

  .گيري آمده استدر پايان، نتيجه    

  :نقد و تحليل خاستگاه اثر

هستي «موضوع آن . گيردمكتب اگزيستانسياليسم قرار ميدر ذيل  وبوده اي ي قارهفلسفه اين اثر، داراي خاستگاه    

پرداخته و ضمن آشكار ساختن ارتباط آن با مفهوم » هستي«است كه از اين رهگذر به تحليل اقسام » و نيستي

را .... و » زمانمندي« ،»آگاهي« ،»آزادي«، درصدد است تا مقوالت خاص اگزيستانسياليستي انسان را همچون »نيستي«

  .مورد تحليل و بررسي قرار دهد

  :پژوهشگر در انتخاب اثر دليل

ي تخصص و همچنين به حوزه، ايقارهي ي شخصي در باب فلسفهانتخاب اين اثر از سوي پژوهشگر، به عالقه    

  .گرددشناسي بر ميخود پيرامون معرفت
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اصلي پيشگفتار، بيان هدف : اند ازكه عبارت( ي جامعيت صوريگانههاي چهاردهنقد شكلي اثر از جهت مؤلفه

-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 مين، بدي)شناسيپيشنهاد پژوهش در هر  فصل، انواع نمايه، كتاب

، بايد گفت كه اين كتاب، داراي )ي جامعيت صوريهاي چهاردگانهو در ارتباط با مؤلفه(در نقد شكلي اثر     

، براي آغاز )تمهيد(ي كوتاه مقدمهي مترجم و همچنين مقدمهبا اين حال، كتاب، فاقد . باشدي كلّي مؤلّف ميمقدمه

  . هر فصل است

گرچه مؤلّف اهداف خود را در ضمن كتاب بيان نموده از جهت بيان هدف يا اهداف اصلي اثر، در اين كتاب،     

پرداخت است؛ اما بايستي در آغاز هر بخش، به ذكر اهداف كلّي درس مي كردهاست و به طور ضمني به آن اشاره 

  .است ل نقداين جهت قاباز كه 

  .باشدميمطالب از جهت فهرست مطالب، كتاب داراي فهرست     

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

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

از اين جهت، . يافتاختصاص مي كلّي درساي به بيان اهداف ، بايد صفحهبخشدر حالي است كه در آغاز هر 

  .كتاب داراي نقطه ضعف است

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

يافت؛ در حالي كه مؤلف چنين كاري انجام نداده است و از اين ي فصول اختصاص مياي جداگانه به خالصهصفحه

  .جهت، كتاب داراي نقطه ضعف است
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گيري است؛ اما كلّي و نتيجهبندي جمع داراي، بايدگفت كه اين كتاب، )ي كلي كتابخالصه(بندي از جهت جمع    

- كه نويسنده، در قسمت نتيجهاست  اشكال اول اين. گيري كتاب با دو اشكال عمده مواجه استا اين حال، نتيجهب

گيري نبايد از سرتيتر استفاده شود؛ چون در كه در نتيجهاست در حالياين از سرتيتر استفاده كرده است؛  ،گيري

ي مطالب مطرح شده در كتاب گيري به همهنتيجهاشكال دوم اين است كه . ي كل مطالب كتاب استبردارنده

  .نپرداخته است

از جهت پيشنهادات، كتاب فاقد پيشنهادات بوده كه از اين حيث، كتاب داراي نقطه ضعف است؛ چرا كه در هر 

  .، بايستي پيشنهاداتي هم ذكر شود)ي فصليعني در پايان فصل و بعد از خالصه(فصل 

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

را نسبت به مطالبي هايي هم پرداخته شود تا مخاطب ي فصل و پيشنهادات، به تمرين و پرسشيعني بعد از خالصه(

  . عف استبنابراين از اين جهت، كتاب داراي نقطه ض. )به كنكاش و وارسي وا داردكه خوانده است، 

، منابعي براي  بخشهر آغاز ، كتاب داراي نقطه ضعف است و بايستي در هر بخش از جهت معرّفي منابع براي    

  .ي بيشتر معرّفي نمايدمطالعه

، بلكه در پايان كتاب نيز، چنين كاري صورت نگرفته بخشهر آغاز از جهت پيشنهاد براي پژوهش، نه تنها در     

  .كتاب داراي نقطه ضعف است است كه از اين جهت،

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

عنوان نقطه ضعفي براي كتاب باشد تواند، بهمي جهت،اين از دارد؛ كه نوجود  ،)موضوعات مهم .  

  .روداست كه اين امر، به عنوان يك اشكال جدي به شمار مياني منبع پاي فاقد، كتاب )منابع(از جهت كتابنامه    

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

  ، )كتاب، اغالط چاپي
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وزيري قطع كتاب . از جهت كيفيت چاپ و صحافي نيز، كتاب مناسب است. طرح جلد كتاب مناسب است    

. گيرداسم مؤلف در باالي عنوان قيد شده است كه اين مسئله تا حدودي ظرافت طرح روي جلد را ناديده مي.است

تر از آن، اسم و فاميل مترجم ، اسم و فاميل مؤلف و در پايين)با رعايت فاصله( كتاب به هر حال، بايد بعد از عنوان

  .ذكر شود

  . رعايت شده است.... ي متن و آرايي، تناسب حاشيهاز جهت صفحه

  : نگاري حروف

و  نگاري و چينش كلمات، استاندارد الزم رعايت شده است؛ اما با اين حال، تا حدودي با فونتاز جهت حروف    
  .تر است، مناسب)B Lotus 14(فونت با پيشنهاد اين است كه . قلم ريز نوشته شده است

  :كنيمآرايي و صحافي اشاره مينگاري، صفحهاي از مشكالت كتاب پيرامون حروفبا اين حال، در ذيل، به پاره    

 .وداي كوتاه در مورد آن فصل آورده شدر آغاز هر فصل، بهتر است تمهيد يا مقدمه -

، 26توان به صفحات كه مي، تورفتگي ابتداي پاراگراف رعايت نشده است؛ چنان)تيتر(در آغاز هر مبحث  -
 . اشاره نمود 678و  569، 526، 485

  

  : اغالط چاپي

  : ها اشاره نمودتوان به برخي از آناغالط چاپي كتاب، محدود است؛ با اين حال، در ذيل مي    

» ماوراء«ي ، داراي غلط امالئي است؛ صحيح آن كلمه»ماورا«ي ، كلمه)دهمسطر دواز( 12ي در صفحه -
  .است

 .است» رود«ي ، داراي غلط امالئي است؛ صحيح آن، كلمه»طرود«ي ، كلمه)سطر يازدهم( 14ي در صفحه -
» ايشي«ي ، داراي غلط امالئي است؛ صحيح آن، كلمه»ئيشي«ي ، كلمه)سطر يازدهم( 16ي در صفحه -

 .است
» سوئيسي«ي ، داراي غلط امالئي است؛ صحيح آن، كلمه»سوييسي«ي ، كلمه)پاورقي( 22ي در صفحه -

 .است
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 .است» مبدأ«ي ، داراي غلط امالئي است؛ صحيح آن، كلمه»مبدء«ي ، كلمه)سطر نوزدهم( 59ي در صفحه -
» ستاري«ي آن، كلمه، داراي غلط امالئي است؛ صحيح »سيتاري«ي ، كلمه)سطر هفدهم( 72ي در صفحه -

 .است
» اُديپ«ي ، داراي غلط امالئي است؛ صحيح آن، كلمه»اوديپ«ي ، كلمه)سطر شانزدهم( 104ي در صفحه -

 .است
ي ، داراي غلط امالئي است؛ صحيح آن، كلمه»چهارچوب«ي ، كلمه)سطر آخر( 351ي در صفحه -

 .است» چارچوب«
» دگرگون«ي ، داراي غلط امالئي است؛ صحيح آن، كلمه»ديگرگون«ي ، كلمه)سطر دهم( 799ي در صفحه -

 .است

  :ي رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايشنقد و تحليل نحوه

، اين جهتتوان از از جهت نگارشي، در بسياري از موارد، فرمت نگارشي رعايت نشده است كه در مجموع مي
  .كتاب را نامطلوب و نيازمند بازبيني مجدد دانست

  :توان به عنوان نمونه، به موارد ذيل اشاره نموداز جمله موارد نگارشي و ويرايشي كه بايد رعايت شود، مي    

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

فاصله استفاده شود؛ در حالي كه در نيم» ي«، بايد از حرف »ء«به جاي عالمت نگارشي همزه در اين كتاب،  -
 .تمامي موارد، اين مسئله رعايت نشده است

ها، بايد يك كاراكتر فاصله رعايت شود؛ اين در حالي است كه عبارت از جهت چينش كلمات، بين آن -
، و )سطر هفتم( 451ي در صفحه» با اهميت«عبارت  ،)سطر دهم از پايين( 236ي در صفحه» جدا افتاده«

 . اين مسئله رعايت نشده است.... 

اي، به مواردي در موارد ذيل، صرفاً به صورت نمونه. ي نگارشي ديگر مربوط به رعايت تشديد استمسئله    
 :رعايت نشده استشود كه عالمت تشديد اشاره مي

  .نوشته شود» تجلّي«مشدد بوده و بايد به صورت » ليتج«ي ، واژه)سطر ششم( 12ي در صفحه -
 . نوشته شود» توهم«تشديد دارد و بايد به صورت » توهم«ي ، كلمه)سطر يازدهم( 12ي در صفحه -

 . نوشته شود» مبدل«تشديد دارد و بايد به صورت » مبدل«ي ، كلمه)سطر سيزدهم( 12ي در صفحه -
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 . نوشته شود» قوه«تشديد دارد و بايد به صورت » قوه«ي ، كلمه)سطر چهارم از پايين( 12ي در صفحه -

 . نوشته شود» تجليات«تشديد دارد و بايد به صورت » تجليات«ي ، كلمه)سطر سوم( 13ي در صفحه -

 . نوشته شود» ماهيت«تشديد دارد و بايد به صورت » ماهيت«ي ، كلمه)سطر چهارم( 13ي در صفحه -

 . نوشته شود» واقعيت«تشديد دارد و بايد به صورت » واقعيت«ي ، كلمه)فتمسطر ه( 13ي در صفحه -

 .نوشته شود» عينيت«تشديد دارد و بايد به صورت » عينيت«ي ، كلمه)سطر اول( 14ي در صفحه -
 .نوشته شود» توسل«تشديد دارد و بايد به صورت » توسل«ي ، كلمه)سطر دوم( 14ي در صفحه -
 .نوشته شود» حد«تشديد دارد و بايد به صورت » حد«ي ، كلمه)سطر پنجم( 18ي در صفحه -
 .نوشته شود» تحقّق«تشديد دارد و بايد به صورت » تحقق«ي ، كلمه)سطر هشتم( 18ي در صفحه -
 . نوشته شود» علّت«تشديد دارد و بايد به صورت » علت«ي ، كلمه)سطر يازدهم( 18ي در صفحه -

 .نوشته شود» ماهيت«تشديد دارد و بايد به صورت » ماهيت«ي ، كلمه)ازدهمسطر دو( 18ي در صفحه -
 .نوشته شود» مجدد«تشديد دارد و بايد به صورت » مجدد«ي ، كلمه)سطر پنجم( 20ي در صفحه -
 .نوشته شود» تأمل«تشديد دارد و بايد به صورت » تأمل«ي ، كلمه)سطر دهم( 22ي در صفحه -
 . نوشته شود» لذّت«تشديد دارد و بايد به صورت » لذت«ي ، كلمه)مسطر شش( 23ي در صفحه -

-  ه«تشديد دارد و بايد به صورت » بالقوه«ي ، كلمه)سطر ششم از پايين( 23در صفحاتنوشته شود» بالقو. 
 .نوشته شود» ذرات«تشديد دارد و بايد به صورت » ذرات«ي ، كلمه)سطر ششم( 24ي در صفحه -
 .نوشته شود» تعين«تشديد دارد و بايد به صورت » تعين«ي ، كلمه)طر چهارمس( 25ي در صفحه -
 . نوشته شود» دقّت«تشديد دارد و بايد به صورت » دقت«ي ، كلمه)سطر پانزدهم( 25ي در صفحه -

 . نوشته شود» هويت«تشديد دارد و بايد به صورت » هويت«ي ، كلمه)سطر پانزدهم( 26ي در صفحه -

 .نوشته شود» مقتضيات«، تشديد دارد و بايد به صورت »مقتضيات«ي ، كلمه)سطر هفدهم( 27ي در صفحه -
 .نوشته شود» مجرّد«، تشديد دارد و بايد به صورت »مجرد«ي ، كلمه)سطر بيستم(، 27ي در صفحه -
 .نوشته شود» نسبيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »نسبيت«ي ، كلمه)سطر پنجم(، 28ي در صفحه -
و » شقّ«ها، كلمات ، تشديد دارد؛ صحيح آن»تأثرات«و » شق«، كلمات )سطر هجدهم(، 28ي ر صفحهد -

 .است» تأثّرات«
نوشته » شفافيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »شفافيت«ي ، كلمه)سطر بيست و دوم(، 29ي در صفحه -

 .شود
و » تأثّر«يد دارد و بايد به صورت ، تشد»ذهنيت«و » تأثر«ي ، كلمه)سطر دوازدهم(، 31ي در صفحه -

 .نوشته شود» ذهنيت«
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 .نوشته شود» تحرّك«، تشديد دارد و بايد به صورت »تحرك«ي ، كلمه)سطر هجدهم(، 31ي در صفحه -
 .نوشته شود» كليت«، تشديد دارد و بايد به صورت »كليت«ي ، كلمه)سطر بيست و يك(، 31ي در صفحه -
 .نوشته شود» حد«، تشديد دارد و بايد به صورت »حد«ي ، كلمه)از پايينسطر دوم (، 35ي در صفحه -
 .نوشته شود» تماميت«، تشديد دارد و بايد به صورت »تماميت«ي ، كلمه)سطر اول(، 36ي در صفحه -
» گراييخالقيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »گراييخالقيت«ي ، كلمه)سطر پنجم(، 36ي در صفحه -

 .دنوشته شو
نوشته » فاعليت«، تشديد دارد و بايد به صورت »فاعليت«ي ، كلمه)سطر پنجم از پايين(، 36ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» ترقوي«تشديد دارد و بايد به صورت » ترقوي«ي ، كلمه)سطر سوم(، 37ي در صفحه -
 .نوشته شود» التّصاق«ورت ، تشديد دارد و بايد به ص»التصاق«ي ، كلمه)سطر هفتم(، 37ي در صفحه -
 .نوشته شود» تحقّق«، تشديد دارد و بايد به صورت »تحقق«ي ، كلمه)سطر سيزدهم(، 37ي در صفحه -
» مقتضيات«، تشديد دارد و بايد به صورت »مقتضيات«ي ، كلمه)سطر سوم از پايين(، 37ي در صفحه -

 .نوشته شود
 .نوشته شود» شفّاف«، تشديد دارد و بايد به صورت »شفاف«ي ، كلمه)سطر دوم از پايين(، 37ي در صفحه -
 .نوشته شود» تحول«، تشديد دارد و بايد به صورت »تحول«ي ، كلمه)سطر پنجم از پايين(، 38ي در صفحه -
-  م از پايين(، 38در صفحاتت«، تشديد دارد و بايد به صورت »اثباتيت«ي ، كلمه)سطر سونوشته » اثباتي

 .شود
 .نوشته شود» نامعين«، تشديد دارد و بايد به صورت »نامعين«ي ، كلمه)سطر آخر(، 38ي در صفحه -
و » ّحلراه«تشديد دارند و بايد به صورت » اتحاد«و » حلراه«، كلمات )سطر پنجم(، 43ي در صفحه -

 .نوشته شوند» اتّحاد«
 .نوشته شود» تخيل«رت ، تشديد دارد و بايد به صو»تخيل«ي ، كلمه)سطر ششم(، 43ي در صفحه -
 .نوشته شود» مجزّا«، تشديد دارد و بايد به صورت »مجزا«ي ، كلمه)سطر يازدهم(، 43ي در صفحه -
 .نوشته شود» مقدم«، تشديد دارد و بايد به صورت »مقدم«ي ، كلمه)سطر شانزدهم(، 45ي در صفحه -
 .نوشته شود» ذهنيتم«يد به صورت ، تشديد دارد و با»ذهنيتم«ي ، كلمه)سطر آخر(، 45ي در صفحه -
 .نوشته شود» فعاليتي«، تشديد دارد و بايد به صورت »فعاليتي«ي ، كلمه)سطر شانزدهم(، 49ي در صفحه -
تشديد دارند و بايد به صورت » بخشيفرديت«و » محدوديت«، كلمات )سطر اول(، 50ي در صفحه -

 .نوشته شوند» بخشيفرديت«و » محدويت«
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 .نوشته شود» قابليت«، تشديد دارد و بايد به صورت »قابليت«ي ، كلمه)سطر چهاردهم(، 50ي هدر صفح -
 .نوشته شود» اتّخاذ«، تشديد دارد و بايد به صورت »اتخاذ«ي ، كلمه)سطر هفدهم(، 50ي در صفحه -
 .نوشته شود» شم«، تشديد دارد و بايد به صورت »شم«ي ، كلمه)سطر پنجم(، 52ي در صفحه -
 .نوشته شود» توقّف«، تشديد دارد و بايد به صورت »توقف«ي ، كلمه)سطر ششم(، 52ي در صفحه -
 .نوشته شود» تردد«، تشديد دارد و بايد به صورت »تردد«ي ، كلمه)سطر دوم از پايين(، 52ي در صفحه -
 .نوشته شود» ادعا«صورت  تشديد دارد و بايد به» ادعا«ي ، كلمه)پاراگراف دوم سطر اول(، 54ي در صفحه -
 .نوشته شود» ضد«، تشديد دارد و بايد به صورت »ضد«ي ، كلمه)سطر ششم(، 56ي در صفحه -
 .نوشته شود» حد«، تشديد دارد و بايد به صورت »حد«ي ، كلمه)سطر هجدهم(، 56ي در صفحه -
 .نوشته شود» مجزّا« ، تشديد دارد و بايد به صورت»مجزا«ي ، كلمه)سطر چهارم(، 57ي در صفحه -
 .نوشته شود» تعينات«، تشديد دارد و بايد به صورت »تعينات«ي ، كلمه)سطر دوازدهم(، 57ي در صفحه -
 .نوشته شود» حقانيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »حقانيت«ي ، كلمه)سطر بيستم(، 57ي در صفحه -
 .نوشته شود» كيفيت«و بايد به صورت ، تشديد دارد »كيفيت«، عبارت )سطر اول(، 59ي در صفحه -
 .نوشته شود» » مجرّدند«تشديد دارد و بايد به صورت » مجردند«ي ، كلمه)سطر چهارم(، 61ي در صفحه -
 .نوشته شود» معلّق«، تشديد دارد و بايد به صورت »معلق«ي ، كلمه)سطر چهارم(، 62ي در صفحه -
 .نوشته شود» تعدد«شديد دارد و بايد به صورت ، ت»تعدد«ي ، كلمه)سطر هفتم(، 64ي در صفحه -
 .نوشته شود» مكمل«، تشديد دارد و بايد به صورت »مكمل«ي ، كلمه)سطر هفتم(، 67ي در صفحه -
 .نوشته شود» فوريتي«، تشديد دارد و بايد به صورت »فوريتي«ي ، كلمه)سطر چهاردهم(، 67ي در صفحه -
 .نوشته شود» متجلّي«، تشديد دارد و بايد به صورت »متجلي«ي ، كلمه)همسطر هفده(، 69ي در صفحه -
 .نوشته شود» شكّاكان«، تشديد دارد و بايد به صورت »شكاكان«ي ، كلمه)سطر شانزدهم(، 71ي در صفحه -
 .نوشته شود» تورق«، تشديد دارد و بايد به صورت »تورق«ي ، كلمه)سطر دوازدهم(، 72ي در صفحه -
 .نوشته شود» مجلّدي«، تشديد دارد و بايد به صورت »مجلدي«ي ، كلمه)طر سيزدهمس(، 72ي در صفحه -
نوشته » مجسم«، تشديد دارد و بايد به صورت »مجسم«ي ، كلمه)سطر بيست و دوم(، 72ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» تضمن«، تشديد دارد و بايد به صورت »تضمن«ي ، كلمه)سطر نهم(، 74ي در صفحه -
 .نوشته شود» جبريت«، تشديد دارد و بايد به صورت »جبريت«ي ، كلمه)سطر يازدهم(، 74ي فحهدر ص -
 .نوشته شود» محول«، تشديد دارد و بايد به صورت »محول«ي ، كلمه)سطر نهم(، 77ي در صفحه -
 .شودنوشته » تحولّات«تشديد دارد و بايد به صورت » تحوالت«ي ، كلمه)سطر ششم(، 79ي در صفحه -
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 .نوشته شود» جاده«، تشديد دارد و بايد به صورت »جاده«ي ، كلمه)سطر شانزدهم(، 79ي در صفحه -
 .نوشته شود» جبريت«، تشديد دارد و بايد به صورت »جبريت«ي ، كلمه)سطر نهم( 81ي در صفحه -
 .نوشته شود» سدي«، تشديد دارد و بايد به صورت »سدي«ي ، كلمه)سطر دوازدهم(، 81ي در صفحه -
نوشته » ذهنيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »ذهنيت«ي ، كلمه)سطر بيست و سوم(، 82ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» مبدل«، تشديد دارد و بايد به صورت »مبدل«ي ، كلمه)سطر دوم از پايين(، 83ي در صفحه -
 .نوشته شود» متأثّر«و بايد به صورت  ، تشديد دارد»متأثر«ي ، كلمه)سطر دوازدهم(، 84ي در صفحه -
» هايموقعيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »هايموقعيت«ي ، كلمه)سطر چهاردهم(، 84ي در صفحه -

 .نوشته شود
و » تحقّق«تشديد دارند و بايد به صورت » فعاالنه«و » تحقق«، كلمات )سطر پانزدهم(، 84ي در صفحه -

 .نوشته شوند» فعاالنه«
 .نوشته شود» تنزّل«، تشديد دارد و بايد به صورت »تنزل«ي ، كلمه)سطر ششم از پايين(، 84ي حهدر صف -
 .نوشته شود» تبلور«، تشديد دارد و بايد به صورت »تبلور«ي ، كلمه)سطر هشتم(، 85ي در صفحه -
نوشته » ريتفو«، تشديد دارد و بايد به صورت »فوريت«ي ، كلمه)سطر ششم از پايين(، 85ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» مقتضيات«، تشديد دارد و بايد به صورت »مقتضيات«ي ، كلمه)سطر نهم(، 86ي در صفحه -
 .نوشته شود» ماهيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »ماهيت«ي ، كلمه)سطر يازدهم(، 86ي در صفحه -
نوشته » اخالقيات«و بايد به صورت ، تشديد دارد »اخالقيات«ي ، كلمه)سطر سيزدهم(، 87ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» اوليه«، تشديد دارد و بايد به صورت »اوليه«ي ، كلمه)سطر چهاردهم(، 87ي در صفحه -
 .نوشته شود» مكمل«، تشديد دارد و بايد به صورت »مكمل«ي ، كلمه)سطر دوم(، 88ي در صفحه -
 .نوشته شود» مجرّد«، تشديد دارد و بايد به صورت »مجرد« ي، كلمه)سطر دوم از پايين(، 88ي در صفحه -
 .نوشته شود» تأملّي«، تشديد دارد و بايد به صورت »تأملي«ي ، كلمه)سطر چهاردهم(، 89ي در صفحه -
» حس دروني«، تشديد دارد و بايد به صورت »حس دروني«ي ، كلمه)سطر دوم از پايين(، 90ي در صفحه -

 .نوشته شود
 .نوشته شود» متولّد«، تشديد دارد و بايد به صورت »متولد«ي ، كلمه)سطر هفتم(، 91ي در صفحه -
 .نوشته شود» موفّق«، تشديد دارد و بايد به صورت »موفق«ي ، كلمه)سطر چهارم(، 92ي در صفحه -



١۴ 
 

 .دنوشته شو» سوءنيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »سوءنيت«ي ، كلمه)سطر سيزدهم(، 95ي در صفحه -
 .نوشته شود» حلّ«، تشديد دارد و بايد به صورت »حل«ي ، كلمه)سطر هفتم از پايين(، 96ي در صفحه -
 .نوشته شود» اتّخاذ«، تشديد دارد و بايد به صورت »اتخاذ«ي ، كلمه)سطر نهم(، 100ي در صفحه -
 .نوشته شود» لمتوس«، تشديد دارد و بايد به صورت »متوسل«ي ، كلمه)سطر ششم(، 101ي در صفحه -
 .نوشته شود» دقّتي«، تشديد دارد و بايد به صورت »دقتي«ي ، كلمه)سطر نهم از پايين(، 102ي در صفحه -
نوشته » موجوديت«، تشديد دارد و بايد به صورت »موجوديت«ي ، كلمه)سطر چهارم(، 103ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» تحول«و بايد به صورت ، تشديد دارد »تحول«ي ، كلمه)سطر هفتم(، 103ي در صفحه -
» حتّي«و » شدت«تشديد دارند و بايد به صورت » حتي«و » شدت«، كلمات )سطر آخر(، 106ي در صفحه -

 .نوشته شوند
 .نوشته شود» مسرّت«، تشديد دارد و بايد به صورت »مسرت«ي ، كلمه)سطر يازدهم(، 108ي در صفحه -
نوشته » شطّ آتش«، تشديد دارد و بايد به صورت »شط آتش«ي مه، كل)سطر چهاردهم(، 112ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» مشوش«، تشديد دارد و بايد به صورت »مشوش«ي ، كلمه)سطر دوم(، 113ي در صفحه -
و » تعلّق«تشديد دارند و بايد به صورت » هويت«و » تعلق«، كلمات )سطر ششم(، 115ي در صفحه -

 .نوشته شوند» هويت«
نوشته » مقرّرات«، تشديد دارد و بايد به صورت »مقررات«ي ، كلمه)سطر بيست ويكم(، 116ي صفحه در -

 .شود
» دقّت«و » معلّم«تشديد دارند و بايد به صورت » دقت«و » معلم«، كلمات )سطر آخر(، 117ي در صفحه -

 .نوشته شوند
» خصوصيت«دارد و بايد به صورت ، تشديد »خصوصيت«ي ، كلمه)سطر سوم از پايين(، 118ي در صفحه -

 .نوشته شود
» تأملّات«، تشديد دارد و بايد به صورت »تأمالت«ي ، كلمه)سطر سوم/ پاراگراف دوم(، 127ي در صفحه -

 .نوشته شود
 .نوشته شود» قطعيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »قطعيت«ي ، كلمه)سطر هفتم(، 128ي در صفحه -
نوشته » مصمم«، تشديد دارد و بايد به صورت »مصمم«ي ، كلمه)سوم از پايينسطر (، 128ي در صفحه -

 .شود
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 .نوشته شود» مزورانه«، تشديد دارد و بايد به صورت »مزورانه«ي ، كلمه)سطر آخر(، 122ي در صفحه -
 .نوشته شود» تعين«، تشديد دارد و بايد به صورت »تعين«ي ، كلمه)سطر سيزدهم(، 129ي در صفحه -
 .نوشته شود» قاطعيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »قاطعيت«ي ، كلمه)سطر پانزدهم(، 129ي در صفحه -
 .نوشته شود» لذّات«، تشديد دارد و بايد به صورت »لذات«ي ، كلمه)سطر اول(، 130ي در صفحه -
 .نوشته شود» ايذره«، تشديد دارد و بايد به صورت »ايذره«ي ، كلمه)سطر هفدهم(، 136ي در صفحه -
 .نوشته شود» حد«، تشديد دارد و بايد به صورت »حد«ي ، كلمه)سطر سوم از پايين(، 136ي در صفحه -
» هايخاصيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »هايخاصيت«ي ، كلمه)سطر هفدهم(، 139ي در صفحه -

 .نوشته شود
 .نوشته شود» متصور«تشديد دارد و بايد به صورت ، »متصور«ي ، كلمه)سطر هشتم(، 145ي در صفحه -
نوشته » متعين«، تشديد دارد و بايد به صورت »متعين«ي ، كلمه)سطر سوم از پايين(، 151ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» كليت«، تشديد دارد و بايد به صورت »كليت«ي ، كلمه)سطر هجدهم(، 135ي در صفحه -
 .نوشته شود» موفقيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »موفقيت«ي ، كلمه)سطر سوم(، 157ي در صفحه -
 .نوشته شود» تحقّق«، تشديد دارد و بايد به صورت »تحقق«ي ، كلمه)سطر اول(، 158ي در صفحه -
نوشته » علّت«، تشديد دارد و بايد به صورت »علت«ي ، كلمه)سطر يازدهم از پايين(، 160ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» بالقوه«، تشديد دارد و بايد به صورت »بالقوه«ي ، كلمه)سطر اول(، 168ي هدر صفح -
نوشته » مالكيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »مالكيت«ي ، كلمه)سطر هفتم از پايين(، 169ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» شفّيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »تشفي«ي ، كلمه)سطر چهارم(، 172ي در صفحه -
 .نوشته شود» هويت«، تشديد دارد و بايد به صورت »هويت«ي ، كلمه)سطر نهم(، 173ي در صفحه -
نوشته » كليتي«، تشديد دارد و بايد به صورت »كليتي«ي ، كلمه)سطر ششم از پايين(، 177ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» مخرّب«بايد به صورت ، تشديد دارد و »مخرب«ي ، كلمه)سطر چهارم(، 210ي در صفحه -
تشديد دارند و بايد به صورت » كميت«و » كيفيت«، كلمات )پاراگراف دوم، تيتر(، 282ي در صفحه -

 .نوشته شوند» كميت«و » كيفيت«
 .نوشته شود» متعين«، تشديد دارد و بايد به صورت »متعين«ي ، كلمه)سطر دوازدهم(، 417ي در صفحه -
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 .نوشته شود» حساس«، تشديد دارد و بايد به صورت »حساس«ي ، كلمه)سطر هفدهم(، 417ي در صفحه -
» تعقّل«، تشديد دارد و بايد به صورت »تعقل«ي ، كلمه)پاورقي، سطر دوم از پايين(، 432ي در صفحه -

 .نوشته شود
 .ته شودنوش» مقرّ«، تشديد دارد و بايد به صورت »مقر«ي ، كلمه)سطر پنجم(، 457ي در صفحه -
 .نوشته شود» نيتي«، تشديد دارد و بايد به صورت »نيتي«ي ، كلمه)سطر هجدهم(، 470ي در صفحه -
 .نوشته شود» اتّخاذ«، تشديد دارد و بايد به صورت »اتخاذ«ي ، كلمه)سطر هفتم از پايين(، 418ي در صفحه -
نوشته » تملّك«و بايد به صورت ، تشديد دارد »تملك«ي ، كلمه)سطر هشتم از پايين(، 534ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» متصور«، تشديد دارد و بايد به صورت »متصور«ي ، كلمه)سطر يازدهم(، 541ي در صفحه -
 .نوشته شود» تشفّي«، تشديد دارد و بايد به صورت »تشفي«ي ، كلمه)سطر سيزدهم(، 541ي در صفحه -
نوشته » مندينيت«، تشديد دارد و بايد به صورت »ديمننيت«ي ، كلمه)سطر چهارم(، 542ي در صفحه -

 .شود
 .نوشته شود» تنزّل«، تشديد دارد و بايد به صورت »تنزل«ي ، كلمه)سطر دوم از پايين(، 547ي در صفحه -
نوشته » تجسدي«، تشديد دارد و بايد به صورت »تجسدي«ي ، كلمه)سطر سيزدهم(، 549ي در صفحه -

 .شود
نوشته » تملّك«، تشديد دارد و بايد به صورت »تملك«ي ، كلمه)سطر هفتم از پايين(، 799ي در صفحه -

 .شود

  :ويرايشيمشكالت 

  : از جمله اين مشكالت، عبارتند از

، فاقد اعراب است و مشخص نيست كه »مدرك«ي ، كلمه)پاراگراف دوم، سطر سوم( 26ي در صفحه -
 . است» مدرك«است يا » مدرِك«

استفاده » واو«ي پايان جمله بوده و بعد از آن، از حرف عطف شود، به منزلهنقطه گذاشته مي هر جايي كه -
 150، )سطر شانزدهم( 114، )سطر سوم از پايين( 87شود؛ اين در حالي است كه در صفحات نمي

اين  ،)سطر دهم( 557، )سطر شانزدهم( 556، )سطر سوم از پايين( 551، )پاراگراف دوم، سطر چهارم(
 .مسئله رعايت نشده است
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، پشت سر هم آمده است كه از جهت »چهآن«و » كهاين«ي ربطي ، دو كلمه)سطر دهم(، 38ي در صفحه -
 .نگارشي، صحيح نيست

سطر ( 31كه در صفحات كاربرد دو اسم اشاره كه پشت سرهم نوشته شده باشند، صحيح نيست؛ چنان -
، كاربرد پشت سر هم دو اسم )سطر هفتم( 215، و )يازدهمسطر ( 149، )سطر پانزدهم( 91، و )پنجم
، كاربرد )پاورقي، سطر آخر( 577ي ، به صورت پشت سر هم، و همچنين در صفحه»آن«و » اين«ي اشاره

 .از جهت نگارشي، صحيح نيست» اينجا«و » آن«ي دو اسم اشاره
، )سطر هفتم( 33كه در صفحات چناناند، صحيح نيست؛ كاربرد برخي از افعال كه پشت سرهم نوشته شده -

، )سطر دوازدهم از پايين( 86ي ، در صفحه»نيست«و » هست«، كاربرد دو فعل )سطر پنجم از پايين( 39و 
، در »توانم بخواهممي«، كاربرد دو فعل )سطر سيزدهم( 94ي ، در صفحه»نويسم بفهمممي«كاربرد دو فعل 

سطر ( 114ي ، در صفحه»خواهم ببينم آگاه باشمنمي«د سه فعل ، كاربر)سطر دوم از پايين( 94ي صفحه
، كاربرد )سطر چهارم از پايين( 114ي ، در صفحه»هستم«و » امبوده«، كاربرد دو فعل )هجدهم و نوزدهم

و » هستيم نبودن«، كاربرد افعال )سطر هفدهم( 120ي ، در صفحه»نيست هست و آنچه هست نيست«افعال 
سطر (، 135ي ، در صفحه»نيستم باشم«، كاربرد افعال )سطر دوازدهم(، 126ي ر صفحه، د»هستيم بودن«

بوده «، كاربرد افعال )سطر ششم از پايين(، 141ي ، در صفحه»دهدخواهند نميمي«، كاربرد افعال )چهارم
پاراگراف ( ،143ي ، در صفحه»بوده بوده باشد«، كاربرد افعال )سطر هفدهم(، 142ي ، در صفحه»بوده است

، )سطر دوم از پايين(، 151ي ، در صفحه»نيست باشد«و » هست باشد«، كاربرد افعال )دوم، سطر دوم
، در »كوشيدم ندارد«، كاربرد افعال )سطر دوم از پايين(، 351ي ، در صفحه»نيست نيست«كاربرد افعال 

صورت پشت سر هم، از جهت ، به »بشناسد احساس كند«، كاربرد افعال )سطر آخر(، 433ي صفحه
 .نگارشي، صحيح نيست

 12ي ، در صفحه»آنچه«كه كلمات اند، صحيح نيست؛ چنانكاربرد برخي از كلمات كه سرهم نوشته شده -
سطر ( 13ي در صفحه» اينجا«ي ، كلمه)سطر دوازدهم( 12ي در صفحه» چنانچه«ي ، كلمه)سطر هشتم(

سطر سوم از ( 36ي در صفحه» فاعليتمان«ي ، كلمه)سطر هشتم( 15ي در صفحه» اينكه«ي ، كلمه)يازدهم
سطر دوم ( 44ي در صفحه» برايمان«ي ، كلمه)سطر اول( 43ي در صفحه» هايمانپژوهش«ي ، كلمه)پايين

سطر ( 49ي در صفحه» پيشداوري«ي ، كلمه)سطر نوزدهم( 45ي در صفحه» پايتختش«ي ، كلمه)از پايين
، )سطر اول( 54ي در صفحه» بيرونمان«ي ، كلمه»گرايشات«ي ، كلمه)سطر هفتم(، 51ي فحه، در ص)نهم
ي ، كلمه)سطر چهارم( 55ي در صفحه» ماهيتشان«ي ، كلمه)سطر چهارم( 54ي در صفحه» ئيشي«ي كلمه

ي لمه، ك)سطر سوم( 76ي در صفحه» گمراهمان«ي ، كلمه)سطر ششم( 64ي در صفحه» ميانجيگيري«
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ي ، كلمه)سطر آخر( 83ي در صفحه» پيشداوري«ي ، كلمه)سطر هجدهم( 76ي در صفحه» آتشبار«
ي ، كلمه)سطر هشتم از پايين( 94ي در صفحه» نگاهمان«ي ، كلمه)سطر يازدهم( 86ي در صفحه» يكسو«
» رفعش«ي ، كلمه)سطر نهم( 94ي در صفحه» ثبتشان«ي ، كلمه)سطر چهارم( 109ي در صفحه» تبيينش«

ي ، كلمه)سطر چهاردهم( 110ي در صفحه» تحسينتان«ي ، كلمه)سطر دوم از پايين( 109ي در صفحه
ي ، كلمه)سطر ششم از پايين(، 114ي ، در صفحه)سطر سوم از پايين( 110ي در صفحه» وحشتشان«
سطر (، 116ي ر صفحه، د»پيشخدمت«ي ، كلمه)سطر چهارم از پايين(، 115ي ، در صفحه»بسان«

، 117ي ، در صفحه»تحققش«ي ، كلمه)سطر چهاردهم(، 117ي ، در صفحه»حراجند«ي ، كلمه)شانزدهم
، در »سياستمدار«ي ، كلمه)سطر بيست و يكم(، 117ي ، در صفحه»فوريتشان«ي ، كلمه)سطر شانزدهم(

، در »اندوهگينيم«ي ، كلمه)ر هشتمسط(، 118ي ، در صفحه»غايبيم«ي ، كلمه)سطر اول(، 118ي صفحه
، در »ميانجيگري«ي ، كلمه)سطر سوم(، 130ي ، در صفحه»گرايشات«ي ، كلمه)سطر هفتم(، 51ي صفحه
، »چشمداشتم«ي ، كلمه)سطر هشتم(، 169ي ، در صفحه»هدايتگر«ي ، كلمه)سطر شانزدهم(، 151ي صفحه

ي ، كلمه)سطر يازدهم(، 260ي ، در صفحه»هبشخص«ي ، كلمه)سطر سيزدهم(، 252ي در صفحه
ي ، كلمه)سطر دوم(، 500ي ، در صفحه»دستخوش«ي ، كلمه)سطر اول(، 435ي ، در صفحه»موهومش«
ي ، كلمه)سطر پنجم(، 541ي ، در صفحه»جسممان«ي ، كلمه)سطر دوم(، 509ي ، در صفحه»كمرويي«
سطر پنجم از (، 593ي ، در صفحه»همدست«ي كلمه، )سطر چهارم(، 545ي ، در صفحه»همخوابگي«

در » بودنشان«، و يا فعل »كشفشان«ي ، كلمه)سطر آخر(، 760ي ، در صفحه»همخواني«ي ، كلمه)پايين
، فعل )پاراگراف دوم، سطر هفتم( 54ي در صفحه» همزمانند«، فعل )سطر بيستم( 29ي صفحه

، و در )سطر سوم(، 161ي در صفحه» توجهمان«فعل  ،)سطر سيزدهم( 109ي در صفحه» سردمزاجند«
 .فاصله بيايد،  بايد به صورت نيم»والدتم«، فعل )سطر ششم از پايين(، 678ي صفحه

، فعل )سطر پنجم(، 455ي ، در صفحه»اممن«، فعل )سطر يازدهم(، 147كاربرد فعل با شناسه در صفحات  -
، فعل )سطر شانزدهم(، 556ي ، در صفحه»ترنديكپارچه«، فعل )سطر سيزدهم(، 556ي ، در صفحه»آنم«
، )سطر پنجم از پايين(، 639ي ، در صفحه»شهوتند«، فعل )سطر هجدهم(، 566ي ، در صفحه»محضند«

 .، از لحاظ نگارشي صحيح نيست و فعل بايد به صورت جدا و كامل بيايد»شكستم«فعل 
 .، بيش از يك فاصله اضافه وجود دارد»راينبناب«ي ، قبل از كلمه)سطر نهم( 163ي در صفحه -
 .، فاصله وجود دارد»رفتار«و » اين«، بين كلمات )سطر دهم( 110ي در صفحه -
 .، عبارت بايد به سطر قبلي برگردد)سطر پنجم( 120ي در صفحه -
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» انغنايش«ي ، و كلمه)سطر هشتم( 242ي در صفحه» آموزدنمي«در بسياري از موارد، كلماتي مانند فعل  -
 .، به صورت ايتاليك نوشته شده است كه از لحاظ نگارشي صحيح نيست)سطر نهم( 268ي در صفحه

 .، عالمت ويرگول، اضافي است و بايد حذف شود)سطر دهم(، 24ي در صفحه -
 .، حذف شود»و«، عالمت )سطر نهم(، 33ي در صفحه -
 .حذف شود» با و«، عبارت )سطر سوم(، 119ي در صفحه -
 .، عالمت گيومه حذف شود)سطر يازدهم( 426ي ، و در صفحه)سطر پانزدهم(، 210 يدر صفحه -
 .حذف شود» در و«، عبارت )سطر سوم(، 434ي در صفحه -
 .حذف شود» ،.ك«، عبارت )سطر سوم( 387ي در صفحه -
 .، عبارت التين بايد داخل پرانتز بيايد)سطر هفتم از پايين(، 597ي در صفحه -
، اما با اين حال، به صورت بلد و در )اندگرچه به صورت ايتاليك نوشته شده(مي كتب در اين كتاب، اسا -

 .، اشاره نمود536و  187، 72توان به صفحات اند؛ به عنوان نمونه ميداخل گيومه نوشته نشده

  

  : نقد و تحليل ميزان روان و رسا بودن اثر

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

  :عبارات مبهم و غير سليس

 .، استفاده شود»است«، بايد از فعل »هايدوگانگي«ي ، بعد از كلمه)سطر دوم( 11ي در صفحه -
 .استفاده شود» نمودند«، از فعل »كردندمي«، به جاي فعل )مسطر سو( 11ي در صفحه -
افزوده شود و در همين سطر به جاي » همچنين«ي ، كلمه»و«، بعد از حرف )سطر سوم( 11ي در صفحه -

 .استفاده شود» باشدمي«از فعل » بود«فعل 
 .، استفاده شود»بينيروي عجي«، از عبارت »نيروي غريبي«، به جاي عبارت )سطر آخر( 12ي در صفحه -
 . افزوده شود» به طور«ي ، واژه»ماهيت را«، بعد از عبارت )سطر چهارم( 13ي در صفحه -

 .استفاده شود» ناشي از«، از عبارت »مفهوم كلي را«، بعد از عبارت )سطر نهم( 13ي در صفحه -
 .وداستفاده ش» ظهور«، از واژه »سايه«ي ، به جاي كلمه)سطر نوزدهم( 13ي در صفحه -
 .، مبهم است»بايد شدن به شمار آورد؟«، عبارت )سطر اول( 15ي در صفحه -
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 .استفاده شود» هر«ي ، از كلمه»هيچ«ي ، به جاي كلمه)پاراگراف دوم، سطر اول( 15ي در صفحه -
 .، به كار رفته است؛ در پاورقي توضيح داده شود»حضور«، مفهوم )سطر دوم( 18ي در صفحه -
 .استفاده شود» متعلّق ادراك«، از عبارت »ي انديشيدهابژه«، به جاي عبارت )سطر نهم( 18ي در صفحه -
وجود، آن «، از عبارت »يا وجود آن، ادراك استesse «، به جاي عبارت )سطر نهم(، 18ي در صفحه -

 .استفاده شود» شودچيزي است كه ادراك مي
 .مبهم است» بشناسد و هم خود را بشناسد تواند همآگاهي مي«، عبارت )سطر هفدهم(، 19ي در صفحه -
ي اي نيست كه ديدگاهي براي ابژهاين بدان معني است كه آگاهي«، عبارت )سطر بيستم(، 19ي در صفحه -

آگاهي به اين معنا نيست كه متعلّق يك امر متعالي نباشد «مبهم است و به جاي آن از عبارت » متعالي نباشد
 .، استفاده شود»كه فاقد محتوا باشدو يا اين

جدا «، ابهام دارد و به جاي آن از عبارت »دفع اشياء از آگاهي«، عبارت )سطر پنجم(، 20ي در صفحه -
 .استفاده شود» ساختن اشياء از آگاهي

، سخن به ميان آمده است؛ در پاورقي توضيح »قانون زوج شناسا«، از عبارت )سطر پنجم( 21ي در صفحه -
 .داده شود

 .افزوده شود» اين«ي ، كلمه»تأمل نيست«، قبل از فعل )سطر دهم( 22ي در صفحه -
 .استفاده شود» خودآگاهي«ي ، از واژه»آگاهي غير تأملّي«، به جاي عبارت )سطر يازدهم( 22ي در صفحه -
 .استفاده شود» حصولي«ي ، از واژه»وضعي«ي ، به جاي واژه)سطر چهارم از پايين( 22ي در صفحه -
، سخن به ميان آمده است؛ در پاورقي توضيح »اثر متعالي«، از عبارت )سطر هشتم از پايين( 24ي در صفحه -

 .داده شود
، استفاده »وجوب و امكان«، از عبارت »برهان ممكن و واجب«، به جاي عبارت )سطر اول( 26ي در صفحه -

 .عالوه بر اين، در پاورقي، اين برهان توضيح داده شود. شود
، استفاده »براساس«ي ، از واژه»به اساس«ي ، به جاي واژه)اگراف دوم، سطر چهارمپار( 26ي در صفحه -

 .شود
 .، استفاده شود»بريده شود«، از فعل »ببرد«، به جاي فعل )سطر يازدهم( 29ي در صفحه -
 .، مبهم است»خود ناقض خود است«، عبارت )سطر نهم( 31ي در صفحه -
 .، مبهم است»گيردوجودش در وجودش مورد بحث قرار مي«عبارت ، )سطر بيست و يكم( 33ي در صفحه -
، سخن به ميان آمده است؛ در پاورقي توضيح داده »گراييخالقيت«، از عبارت )سطر پنجم( 36ي در صفحه -

 . شود
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، سخن به ميان آمده است؛ در پاورقي »آفرينش مداوم«ي ، از نظريه)سطر چهاردهم( 36ي در صفحه -
 .دتوضيح داده شو

 .استفاده شود» پيوستگي«ي ، از واژه»التّصاق«ي ، به جاي واژه)سطر هفتم( 37ي در صفحه -
 .، مبهم است»پر از خويش«، عبارت )سطر دوم از پايين( 37ي در صفحه -
 .، سخن به ميان آمده است؛ در پاورقي توضيح داده شود»اصل همساني«، از )سطر اول( 38ي در صفحه -
 .، استفاده شود»كامل«ي از واژه» يكسر«ي ، به جاي واژه)ر اولسط( 40ي در صفحه -
 .استفاده شود» ايمپرداخته«از فعل » ايمدست برده«، به جاي عبارت )سطر آخر( 40ي در صفحه -
 .، استفاده شود»رهنمون ساختند«، از عبارت »رهنمون شدند«، به جاي عبارت )سطر اول( 43ي در صفحه -
 .استفاده شود» عدم«ي از واژه» ناهستي«، به جاي )پنجم سطر( 47ي در صفحه -
 .، مبهم است»تصميم هنوز من است«، عبارت )سطر پنجم( 81ي در صفحه -
 .استفاده شود» دليل«ي از واژه» برهان«ي ، به جاي واژه)سطر آخر( 81ي در صفحه -
 .مبهم است» بوده بودن است«، عبارت )سطر هفدهم( 82ي در صفحه -
، سخن به ميان آمده است؛ در پاورقي توضيح داده »ي دلهرهپديده«، از )سطر سيزدهم( 84ي در صفحه -

 .شود
 .، مبهم است»هنگامي كه خود را درك امكاني به شمار بياورم«، عبارت )سطر دوازدهم( 91ي در صفحه -
 .، مبهم است»پوشانمشرايط ذاتي امكانِ امكان من از خود مي«، عبارت )سطر يازدهم( 92ي در صفحه -
 .، مبهم است»رودفعالً از ماهيت دورتر مي«، عبارت )سطر هشتم( 93ي در صفحه -
، سخن به ميان آمده است؛ در پاورقي توضيح داده »سوءنيت«، از عبارت )سطر سيزدهم( 95ي در صفحه -

 .شود
پاورقي توضيح داده  ، سخن به ميان آمده است؛ در»تعالي«ي ، از واژه)سطر دوم از پايين( 95ي در صفحه -

 .شود
 .، مبهم است»اي است كه در هستي آن مسئله هستي آنهستي«، عبارت )سطر سوم( 99ي در صفحه -
-اش در هستياش از نيستي هستياي است كه آگاهيآگاهي، هستي«، عبارت )سطر ششم( 99ي در صفحه -

 .، مبهم است»اش است
، سخن به ميان آمده است؛ در پاورقي توضيح »ي امكانيسازنيست«، از عبارت )سطر نهم( 99ي در صفحه -

 .داده شود
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، سخن به ميان آمده است؛ در پاورقي توضيح داده »بودگيواقع«، از عبارت )سطر هفتم( 112ي در صفحه -
 .شود

» تندي واقع بودگي حاضر را به گرد آن ميي همهو پيرايه«، عبارت )سطر دوم از پايين( 113ي در صفحه -
 .است مبهم

 -ديگري به براي -ديگري و از براي -خود به براي -از براي«، عبارت )سطر يازدهم( 114ي در صفحه -
 .مبهم است» سازدخود را فراهم مي

، »بصيرت خواهد غلتيدگرا و بيخودي شيئيت -دوباره به درون در«، عبارت )سطر پنجم( 136ي در صفحه -
 .مبهم است

، »اش مورد سؤال استاي است كه هستيهستي آگاهي، هستي«، عبارت )سطر چهاردهم( 136ي در صفحه -
 .مبهم است

 .، مبهم است»بوده، بوده است«، عبارت )سطر ششم از پايين( 141ي در صفحه -
خود به طور عيني، نبود نوعي مطابقت عيني با خود  -هر براي«، عبارت )سطر هفتم( 171ي در صفحه -

 .، مبهم است»است
 .، مبهم است»تكثر نفوذ متقابل است«، عبارت )سطر هفدهم( 215ي در صفحه -
 .، مبهم است»يابدتداوم، تداوم مي) از(برنهادي  -نا«، عبارت )سطر اول( 235ي در صفحه -
 . ، مبهم است»بخشدي دروني ميان من و من تحقّق ميبه رابطه«، عبارت )سطر آخر( 321در صفحات  -

 .، استفاده شود»تالش«ي ، از واژه»تالشي«ي ، به جاي واژه)سطر سوم از پايين( 433ي در صفحه -
 .، مبهم است»كنممن جسم خود را زندگي مي«، عبارت )پاراگراف دوم، سطر اول( 497ي در صفحه -
 .استفاده شود» خودآزار«ي از واژه» آزارطلبي«ي ، به جاي واژه)سطر هفتم( 533ي در صفحه -
 .استفاده شود» ديگرآزاري«از اصطالح » ساديسم«جاي اصطالح  ، به)سطر اول( 560ي در صفحه -
 .، مبهم است»بوده، بودن است«، عبارت )سطر سوم( 678ي در صفحه -
 .، مبهم است»انتظار انتطارات انتظار باشم«، عبارت )سطر دوازدهم( 742ي در صفحه -
 .ست؛ در پاورقي توضيح داده شود، سخن به ميان آمده ا»ليبيدو«ي ، از واژه)سطر دوم( 786ي در صفحه -

اشكال نگارشي ديگر كتاب در خصوص روان بودن متن، مربوط به استفاده از عبارات عاميانه و غير علمي است كه 
  :ايمها اشاره نمودهاي از آندر ذيل، به پاره

  :كلمات، اصطالحات و عبارات عاميانه و غير علمي
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  .استفاده شده است» آنند«ي عاميانهي ، از واژه)سطر اول( 11در صفحات  -
 .استفاده شده است» بردريشه مي«ي ، از عبارت عاميانه)سطر دوم( 15ي در صفحه -
 .استفاده شده است» يكسر«ي ي عاميانه، از واژه)سطر دوم( 18ي در صفحه -
 .استفاده شده است» خواهمشمي«ي ، از فعل عاميانه)سطر هجدهم(، 21ي در صفحه -
 .استفاده شده است» سرتاته«ي ، از عبارت عاميانه)سطر دوم از پايين( 24ي فحهدر ص -
 .استفاده شده است» هااز دل آن«ي ، از عبارت عاميانه)سطر ششم( 27ي در صفحه -
 .استفاده شده است» مانخواسته«ي ، از فعل عاميانه)سطر دوازدهم( 27ي در صفحه -
 .استفاده شده است» ايهستي دورگه«ي عاميانه ، از عبارت)سطر ششم( 30ي در صفحه -
 .استفاده شده است» اين آن چيزي است«ي ، از عبارت عاميانه)سطر پنجم( 31ي در صفحه -
 .استفاده شده است» بدان«ي ي عاميانه، از واژه)سطر دوم از پايين( 36ي در صفحه -
 .استفاده شده است» منم«ي ي عاميانه، از واژه)سطر آخر( 44ي در صفحه -
 .استفاده شده است» گذاردوا مي«ي ، از فعل عاميانه)سطر دوم از پايينĤخر( 48ي در صفحه -
 .استفاده شده است» هاي ديگرآن«ي ، از عبارت عاميانه)سطر پنجم( 50ي در صفحه -
 .استفاده شده است» مايي«ي ي عاميانه، از واژه)سطر هفدهم( 59ي در صفحه -
 .استفاده شده است» منند«ي ي عاميانه، از واژه)سطر اول( 78 يدر صفحه -
 .استفاده شده است» پيشينم«ي ، از عبارت عاميانه)سطر چهارم از پايين( 78ي در صفحه -
 .استفاده شده است» آني هستم«ي ، از عبارت عاميانه)سطر بيست و دوم( 79ي در صفحه -
 .استفاده شده است» مني«ي يانه، از عبارت عام)سطر سوم( 80ي در صفحه -
 .استفاده شده است» منم«ي ، از عبارت عاميانه)سطر دوازدهم( 89ي در صفحه -
 .استفاده شده است» آنيم«ي ، از عبارت عاميانه)سطر نهم( 90ي در صفحه -
 .استفاده شده است» منند«ي ، از عبارت عاميانه)سطر يازدهم( 92ي در صفحه -
 .استفاده شده است» يمن«ي ، از عبارت عاميانه)نجمسطر پ( 94ي در صفحه -
 .استفاده شده است» ايسازينيست«ي ، از عبارت عاميانه)سطر پانزدهم( 96ي در صفحه -
 .استفاده شده است» متنوعند«ي ، از عبارت عاميانه)سطر دهم( 100ي در صفحه -
 .ده شده استاستفا» بدان«ي ي عاميانه، از واژه)سطر ششم( 101ي در صفحه -
 .استفاده شده است» السيدن«ي ، از عبارت عاميانه)سطر هشتم( 111ي در صفحه -
 .استفاده شده است» يك آن«ي ، از عبارت عاميانه)سطر نهم( 115ي در صفحه -



٢۴ 
 

 .استفاده شده است» رودبه در مي«ي ، از عبارت عاميانه)سطر چهارم( 119ي در صفحه -
 .استفاده شده است» آني«ي ي عاميانهز واژه، ا)سطر آخر( 130ي در صفحه -
 .استفاده شده است» يكراست«ي ، از عبارت عاميانه)سطر دوم از پايين( 135ي در صفحه -
 .استفاده شده است» سر برنكشد«ي ، از عبارت عاميانه)سطر پنجم( 136ي در صفحه -
 .استفاده شده است» بودچون آن نخواهم «ي ، از عبارت عاميانه)سطر پنجم( 148ي در صفحه -
 .استفاده شده است» آنم«ي ي عاميانه، از واژه)سطر دهم( 148ي در صفحه -
 .استفاده شده است» زودخشمم«ي ، از عبارت عاميانه)سطر آخر( 230ي در صفحه -
 .استفاده شده است» عاشقيم«ي ، از عبارت عاميانه)سطر هشتم از پايين( 252ي در صفحه -
 .استفاده شده است» تنها هيچي است«ي ، از عبارت عاميانه)سطر سوم از پايين( 321ي در صفحه -
 .استفاده شده است» فالن يا بهمان«ي ، از عبارت عاميانه)سطر دوم( 417ي در صفحه -
 .استفاده شده است» زياده ثابتم«و » زياده سفيدم«ي ، از عبارات عاميانه)سطر هجدهم( 505ي در صفحه -
 .استفاده شده است» دوستم ندارد«ي ، از عبارت عاميانه)سطر اول( 520ي در صفحه -
 .استفاده شده است» خواهد آن باشدمي«ي ، از عبارت عاميانه)سطر پنجم( 557ي در صفحه -
 .استفاده شده است» كنمكشفشان مي«ي ، از عبارت عاميانه)سطر آخر( 760ي در صفحه -
 .استفاده شده است» ايماندهته«ي ، از عبارت عاميانه)سطر سوم از پايين( 785ي در صفحه -
 .استفاده شده است» برايمان«ي ، از عبارت عاميانه)سطر چهاردهم( 810ي در صفحه -
 .استفاده شده است» خود منم«ي ، از عبارت عاميانه)سطر سوم( 830ي در صفحه -
  .استفاده شده است» هاي جهاني اينهمه«ي ، از عبارت عاميانه)سطر پنجم( 831ي در صفحه -

 

اي از كلمات، اصطالحات و عبارات نامتداول كتاب پيرامون روان بودن متن، جا به پارهعالوه بر اين، در اين    
 .اشاره شده است

 .، نامتداول است»اثباتيت محض«، عبارت )سطر سيزدهم( 12ي در صفحه -
 .اول است، نامتد»شناساگر«، اصطالح )سطر دهم( 15ي در صفحه -
 .، نامتداول است»خوردبرمي«، عبارت )سطر يازدهم( 15ي در صفحه -
 .، نامتداول است»همبسته«، عبارت )سطر هشتم( 19ي در صفحه -
 .، نامتداول است»ماهوت«ي ، واژه)سطر هفدهم( 80ي در صفحه -
 .، نامتداول است»دارشماطه«، عبارت )سطر پنجم( 87ي در صفحه -
 .، نامتداول است»تفرقه حواس«، عبارت )هفدهمسطر ( 92ي در صفحه -
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 .، نامتداول است»بودي فراروندهدرون«، عبارت )سطر پنجم( 93ي در صفحه -
 .، نامتداول است»آن سوتر«، عبارت )سطر بيست و يكم( 116ي در صفحه -
 .، نامتداول است»تابانهجستجوي بي«، عبارت )سطر دوم( 122ي در صفحه -
 .، نامتداول است»تربيع«، اصطالح )دوازدهم سطر( 152ي در صفحه -
 .، نامتداول است»عزم آدم«، عبارت )سطر دوازدهم( 166ي در صفحه -
 .، نامتداول است»تشفي يافته«ي ، كلمه)سطر چهارم( 172ي در صفحه -
 .نامتداول است» پرهيب«، اصطالح )سطر دوازدهم( 376ي در صفحه -
 .، نامتداول است»طمطراق«، اصطالح )سطر دهم( 447ي در صفحه -
 .، نامتداول است»اينكهبي«ي ، واژه)سطر پنجم( 455ي در صفحه -
 .، نامتداول است»هودولوژي«ي ، كلمه)سطر شانزدهم( 462ي در صفحه -
 .، نامتداول است»استنشاق«ي ، واژه)سطر دوم( 489ي در صفحه -
 .ل است، نامتداو»لمبرها«ي ، كلمه)سطر پانزدهم( 556ي در صفحه -
 .، نامتداول است»محتوم«ي ، واژه)سطر پنجم از پايين( 556ي در صفحه -
 .، نامتداول است»التصاق«ي ، كلمه)سطر دوازدهم( 557ي در صفحه -

 .، نامتداول است»غور«ي ، واژه)سطر اول( 630ي در صفحه   -     
  .نامتداول است، »تضمنات«ي ، واژه)سطر نوزدهم( 640ي در صفحه   -     

 .، نامتداول است»مسلول«، عبارت )سطر چهارم( 668ي در صفحه -
 .، نامتداول است»دارانتيول«، اصطالح )سطر دهم از پايين( 721ي در صفحه -
 .، نامتداول است»دهش«، واژه )پاورقي( 815ي در صفحه -
 .، نامتداول است»قضيب«، عبارت )سطر هشتم( 840ي در صفحه -
 .، نامتداول است»مالس«، عبارت )سطر هفدهم( 841ي در صفحه -

 

  :برخي از خالءهاي موجود در متن

به عنوان خالءهاي موجود در متن  ...و ،»نيستي«و » هستي«كتاب، عدم تبيين صحيح از مقوالت مطالب مفصل بودن 
  .است و منبع پاياني ي مترجمفاقد مقدمهكتاب، شوند كه عالوه براين، محسوب مي
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  :ساختاريمحتوايي اثر از جهت نقد دروننقد 

  : كنيمها اشاره ميضعفي است كه در ذيل به برخي از آناين اثر داراي نقاط 

 .، است)كتابنامه(كتاب فاقد منابع پاياني  -

. گيري صحيح نيستگيري، از عبارت سرتيتر استفاده شده است كه اين مسئله در نتيجهدر قسمت نتيجه -
 .ي مطالب كتاب را مورد همپوشاني قرار دهدگيري كتاب، نتوانسته همهنتيجهعالوه بر اين، 

 .ترجمه در موارد متعددي، روان و سليس نيست -

 . ترجمه نشده است» esse est percipi«، عبارت )سطر هفتم( 18ي در صفحه -

استفاده » خودآگاهي«، از »آگاهي غير تأملي«، مترجم بهتر بود به جاي عبارت )سطر دهم( 22ي در صفحه -
 .كرد؛ زيرا خودآگاهي، منشأ علم حضوري و شرط هر گونه آگاهي استمي

استفاده شود؛ زيرا در » بدن«و » نفس«بايد از » جسم«و » روح«، به جاي )سطر چهارم( 43ي در صفحه -
 .كه كامالً مجرّد است» روح«تعامل دارد نه » بدن«با » نفس«حيات دنيوي، 

، از اصطالح خاص هيدگر »هستي واقعيت انساني«، بهتر است به جاي عبارت )ر دهمسط( 61ي در صفحه -
 .  ، استفاده نمود)»دازاين«يعني (

شود تا مخاطب را از در بسياري از موارد، مطالب كتاب، مفصل، مبهم و نامفهوم بوده و اين امر سبب مي -
، »اراده«و » جبر دروني«مود كه تعارض بين اشاره ن 80ي توان به صفحهكه ميفهم آن دور نمايد؛ چنان

ها، از نقاط اصلي ضعف كتاب حاضر به ها و دوگانگياين تعارض. همچنان شخص را درگير ساخته است
 .رودشمار مي

شناسي بيان نموده در اين كتاب، در بسياري از موارد، زبان نويسنده روان نيست و مطالب را در قالب روان -
 .ه رمان است تا يك اثر فلسفياست و سبك اثر، شبي

- دهد كه همان سوژه، از معنابخشي انسان به خود و جهان خبر مي249، و )سطر دوازدهم( 89در صفحات  -

عالوه براين، . باوري دكارتي دور نمايدكند خود را از سوژهباوري دكارتي است؛ با اين حال، وي سعي مي
، يا در )سخن به ميان آمده است» شودي خاص آن مياي كه نيستهستي«كه از عبارت ( 96ي در صفحه
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ترتيب، در بدين. ، تناقض دارد»آگاهي«و » دلهره«، عبارت سارتر درخصوص )سطر سوم( 99ي صفحه
 .شودكتاب حاضر، از اين تناقضات زياد ديده مي

 . حجم كتاب، بسيار زياد است و بسياري از مطالب كتاب، تكرار شده است  -

، سطر چهارم 141ي كه در صفحهچنان(را به درستي نفهميده است » نيستي«د كه سارتر، مفهوم آيبه نظر مي -
نيستي «، سطر هشتم، عبارت 142ي و يا در صفحه» براي خود، بايد نيستي خود باشد«از پايين، عبارت 

ر اصطالح د» نيستي«؛ بنابراين، بهتر است كه مفهوم )شود، ديده مي»هميشه به معناي جاي ديگر است
 .بدانيم» امر بالقوه«سارتر را، به معناي 

كنم، شك مي«، عبارت »كنم، پس هستمفكر مي«، به جاي عبارت )سطر پنجم از پايين( 243ي در صفحه -
 .كه اين عبارت از اگوستين استرا به دكارت نسبت داده است؛ در حالي» پس هستم

  

  : نقد منابع اثر

ي كه در خصوص نكته. روداي به شمار ميكه اين امر، به عنوان يك اشكال عمدهمنبع پاياني است اين كتاب فاقد 
ي دقيق و استاندارد ارجاع دهي است كه در ذيل، به ارجاعات بايد به آن اشاره كنيم، مربوط به عدم رعايت شيوه

  :كنيماي از اين اشكاالت اشاره ميپاره

مطلبي گفته شده است و نياز به اثبات دارد؛ اما براي اثبات آن، ارجاع مواردي در كتاب وجود دارد كه  -
سطر ( 90، )سطر چهارم( 63: توان به صفحاتصورت نگرفته و منبع ذكر نشده است؛ به عنوان نمونه، مي

، )سطر هفتم( 138، )سطر اول( 136، )سطر هفتم، دهم و يازدهم( 135، )سطر پنجم( 104، )ششم از پايين
سطر هفتم و ( 145، )سطر نهم( 144، )سطر هفدهم( 140، )سطر آخر( 138، )سطر دوم از پايين( 138
  .  ، اشاره نمود)سطر هفتم از پايين( 526، )سطر دوازدهم( 217، )سطر دوازدهم( 149، )هشتم

-نانقول موجود است؛ اما منبع وجود ندارد؛ چمواردي در كتاب وجود دارد كه ارجاع صورت گرفته و نقل -

 56، )سطر دوم، سوم و ششم( 55، )سطر هشتم از پايين( 34، )سطر نوزدهم( 19توان به صفحات كه مي
سطر بيست ( 83، )سطر چهاردهم( 59، )سطر دهم و سطر بيست و يكم( 58، )سطر چهارم و سطر هفتم(

سطر ( 118،  )ازدهمسطر ي( 113، )سطر اول( 109، )سطر ششم از پايين( 101، )سطر دوم( 100، )و يكم
سطر ( 184، )سطر هفتم( 137، )سطر هفدهم( 124، )سطر پنجم از آخر( 123، )سطر پانزدهم( 120، )دوم
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 357، )سطر نهم از پايين( 351، )سطر سيزدهم( 281، )سطر پنجم از پايين( 201، )سطر دوم( 195، )دهم
 396، )سطر چهارم از پايين( 386، )سطر چهاردهم( 367، )سطر ششم از پايين( 359، )سطر سيزدهم(
سطر ( 603، )سطر اول( 545، )سطر هفتم( 525، )سطر آخر( 451، )سطر سوم( 439، )سطر هفدهم(

 .اشاره نمود، )سطر سوم( 775، )سطر يازدهم( 736، )پنجم
 ، جمع شده و به صورت)M+Ctrlي با گرفتن دكمه(اگر نقل قول بيش از چهل كلمه باشد، نقل قول  -

اين در . ي فونت هم، يك شماره از متن، ريزتر خواهد بودآيد و عالوه بر آن، شمارهحالت تورفتگي درمي
قول بيش از يعني نقل (اين موارد رعايت نشده است؛  354و  259، 258، 55: حالي است كه در صفحات

  ).نيامده استچهل كلمه است؛ اما همچنان به صورت عادي ارجاع داده شده و به شكل تورفتگي 
 .قول، گيومه ندارد، انتهاي نقل)سطر سيزدهم( 56ي در صفحه -

  

  

  : نقد وضعيت تحليل و بررسي اثر

  .بپردازد تحليل مطالب كتابسعي نموده تا به نويسنده اين جهت، از 

  

  :نقد و تحليل ميزان نوآوري و روزآمدي اثر

  .نوآوري كتاب، مربوط به استفاده از روش پديدارشناسي است

  

  :هاي آنفرضهاي محتواي علمي و پژوهشي اثر با اصول، مباني و پيشنقد و تحليل ميزان هماهنگي

هاي پذيرفته شده در متن، از انطباق و سازگاري الزم برخوردار فرضجهت محتواي علمي و پژوهشي اثر با پيشاز 
  .است

  

  :نقد و تحليل ميزان انطباق و جامعيت اثر
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  . محتواي اثر، با فهرست كامل مطالب و همچنين با هر يك از فصول كتاب، انطباق دارد

  

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 گيري كلّي است كه از اين حيث، مؤلّف به خوبي از عهدهي كلّي، و نتيجهدر اين كتاب، صرفاً داراي مقدمه

ها، منابع ي فصلي جزئي براي هر فصل، خالصهمقدمهي مترجم، مقدمهبرآمده است؛ اما با اين حال، كتاب، فاقد 

  .است ، نمايه و منابع پايانيپيشنهادي براي هر بخش، تمرين و آزمون، جدول، نمودار و موارد پيشنهادي

  

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

  :مخاطبان تخصصي

به برخي از ذيل،  كتاب داراي اشكاالتي است كه درسازي و استفاده از اصطالحات تخصصي، در خصوص معادل
  :كنيممياشاره ها آن

  .نوشته شده است، معادل التين آن در پاورقي ذكر شود »نيچه«، اسم )سطر يازدهم( 12ي در صفحه -
نوشته شده » هايدگر«و » هوسرل«و اسامي » پديدار«و » نمود«، اصطالحات )سطر پانزدهم( 12ي در صفحه -

 . است، معادل التين آن در پاورقي ذكر شود

 .پاورقي ذكر شودنوشته شده است، معادل التين آن در » كانت«، اسم )سطر هجدهم( 12ي در صفحه -
 .نوشته شده است، معادل التين آن در پاورقي ذكر شود» كوگيتو«، اسم )سرتيتر( 18ي در صفحه -
 .نوشته شده است، معادل التين آن در پاورقي ذكر شود» آلن«، اسم )سطر چهارم از پايين( 20ي در صفحه -
 .ين آن در پاورقي ذكر شودنوشته شده است، معادل الت» پياژه«، اسم )سطر سوم( 22ي در صفحه -
نوشته شده است، معادل التين آن در پاورقي » شدن«، »تكوين«، اصطالحات )سطر اول( 25ي در صفحه -

 .ذكر شود
 .نوشته شده است، معادل التين آن در پاورقي ذكر شود» كنش«ي ، كلمه)سطر سوم( 25ي در صفحه -
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نوشته شده است، معادل التين آن در پاورقي ذكر » گراييخالقيت«، اصطالح )سطر پنجم( 36ي در صفحه -
 .شود

 .نوشته شده است، معادل التين آن در پاورقي ذكر شود» بوديدرون«، اصطالح )سطر دهم( 37ي در صفحه -
 .نوشته شده است، معادل التين آن در پاورقي ذكر شود» يرپي«، اسم )سطر هفتم( 51ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آنان در پاورقي » پل والدي«و » ولينگتون«امي ، اس)سطر اول( 53ي در صفحه -

 .نوشته شود
ذكر شده است، معادل التين آنان در پاورقي » اشپاير«و » تن«، اسم )سطر بيست و چهارم( 72ي در صفحه -

 .نوشته شود
 .ورقي نوشته شودذكر شده است، معادل التين آن در پا» يركگوركي«، اسم )سطر نهم( 76ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي » داستايفسكي«، اسم )سطر پنجم از پايين( 80ي در صفحه -

 .نوشته شود
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» كلود«، اسم )سطر ششم از پايين( 88ي در صفحه -
 .، معادل التين آن در پاورقي نوشته شودذكر شده است» شلر«، اسم )سطر دوم( 100ي در صفحه -
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» پيرس«، اسم )سطر پنجم( 105ي در صفحه -
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» آلن«، اسم )سطر ششم( 107ي در صفحه -
 .، معادل التين آن در پاورقي نوشته شودذكر شده است» اشتكل«، اسم )سطر آخر( 108ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » ژاك شاردون«، اسم )سطر يازدهم( 112ي در صفحه -

 .شود
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» پروست«، اسم )سطر سيزدهم( 112ي در صفحه -
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» دلرآ«، اسم )سطر چهاردهم( 112ي در صفحه -
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» مورياك«، اسم )سطر پانزدهم( 112ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آنان در » الورنس«و » اروس«، »شلر«، اسامي )سطر دوم( 100ي در صفحه -

 .پاورقي نوشته شود
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» سارمان«، اسم )سطر هجدهم( 112ي صفحهدر  -
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » سوزان به فيگارو«، اسم )سطر يازدهم( 113ي در صفحه -

 .شود
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ادل التين آنان در ذكر شده است، مع» ژوزف كسل«و » آندره ژيد«، اسامي )سطر دهم( 115ي در صفحه -
 .پاورقي نوشته شود

 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» والري«، اسم )سطر دوم( 118ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي » فيليپ«، اسم )پاراگراف دوم، سطر چهارم( 143ي در صفحه -

 .نوشته شود
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي » اشميت«، اسم )سطر هفتمپاراگراف دوم، ( 143ي در صفحه -

 .نوشته شود
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » كوتورال«، اسم )سطر پنجم از پايين( 166ي در صفحه -

 .شود
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» الپالس«، اسم )سطر پنجم( 200ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آن در » دون رودريگ«، اسم )پاراگراف دوم، سطر اول( 209ي در صفحه -

 .پاورقي نوشته شود
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » شبه كثرت«ي ، واژه)سطر هجدهم( 217ي در صفحه -

 .شود
 .ادل التين آن در پاورقي نوشته شودذكر شده است، مع» استعال«ي ، واژه)تيتر( 263ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي » من دوبيران«، اسم )سطر هشتم از پايين( 436ي در صفحه -

 .نوشته شود
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» لويي دوبروي«، اسم )سطر اول( 441ي در صفحه -
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» هايزنبرگ«م ، اس)سطر هفتم( 441ي در صفحه -
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» لوين«، اسم )سطر هشتم( 442ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » ليرس -مولر«، اسم )سطر هفدهم( 447ي در صفحه -

 .شود
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» اگوست كنت«، اسم )سطر آخر( 451ي در صفحه -
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» سوليه«، اسم )سطر ششم( 505ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آن در » الكلو«و » برودآلدو ورويل«، اسامي )سطر چهارم( 536ي در صفحه -

 .قي نوشته شودپاور
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» هرودوسشل«، اسم )سطر پنجم( 536ي در صفحه -



٣٢ 
 

 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» كريسمس«، اسم )سطر پانزدهم( 568ي در صفحه -
 .ين آن در پاورقي نوشته شودذكر شده است، معادل الت» ژان وال«، اسم )سطر آخر( 571ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » دني دو روژمون«، اسم )سطر سوم( 603ي در صفحه -

 .شود
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» كنستانتين«، اسم )سطر آخر( 605ي در صفحه -
 .ه است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شودذكر شد» كلوويس«، اسم )سطر آخر( 621ي در صفحه -
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» پنه لوپ«، اسم )سطر هفتم( 656ي در صفحه -
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» ژانه«، اسم )سطر هفتم( 661ي در صفحه -
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي » دنس اسكات«، اسم )سطر نهم از پايين( 719ي در صفحه -

 .نوشته شود
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » الفايت«، اسم )سطر هفتم از پايين( 747ي در صفحه -

 .شود
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » روبسپير«، اسم )سطر پنجم از پايين( 749ي در صفحه -

 .شود
ذكر شده است، معادل التين آنان در » پروست«و » استندال«، اسامي )سطر هشتم از پايين( 774ي در صفحه -

 .پاورقي نوشته شود
 .ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته شود» دون ژوان«، اسم )سطر دوم( 775ي در صفحه -
شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته ذكر » پرووانس«، اسم )سطر چهارم از پايين( 800ي در صفحه -

 .شود
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » پرودون«، اسم )سطر هفتم از پايين( 805ي در صفحه -

 .شود
ذكر شده است، معادل التين آن » فلوبر«و » بالزاك«، »ويكتور هوگو«، اسم )سطر چهارم( 807ي در صفحه -

 .در پاورقي نوشته شود
ذكر شده است، معادل التين آن در پاورقي نوشته » پارمنيدس«، اسم )سطر سوم از پايين( 839ي در صفحه -

 .شود
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  :نقد و تحليل رويكرد كلي

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

  . مفيد واقع شود

  

هاي هاي آموزشي از جهت پيشنهاد آن براي استفاده در مقاطع و رشتهنحوة كاربرد اثر در برنامهنقد و تحليل 

  :درسي

ارائه  ي ي تطبيقي غرب، فلسفه، فلسفهايي قارهفلسفهي تواند به عنوان دروس فرعي آموزشي در حيطهاين اثر، مي

  .كارشناسي ارشد و دكترا خواهد بود مقاطعي كه اين دروس، ممكن است در آن ارائه شود، مقطع.گردد

  )روش اثر: (نقد و تحليل جايگاه اثر

- ي غرب، قرار فلسفه و ايقارهيفلسفهتواند در ذيل مباحث مربوط به از جهت جايگاه اثر، بايد گفت كهاين اثر مي

  . گيرد

  .استپديدارشناسيروشي كه در اين كتاب، به كار رفته است، روش     

  گيرينتيجه

اي و به عنوان پروفروش ي قارهفلسفهي زمينهدر  آثارّترين مهمجمله مشهورترين و از ،»هستي و نيستي«كتاب     

محسوب نيز، ّترين اثر ژان پل سارتر عالوه بر اين، كتاب حاضر، به عنوان مهم. روددر قرن بيستم به شمار مي اثر

مكتب  بودن آن است كهدر ذيل ايقارهدليل اهميت اين كتاب در بين فالسفه و پژوهشگران فلسفي، به .گرددمي

-ي نمايشنامه؛ اين در حالي است كه جذابيت آن براي عوام، غالباً از جهت شيوهگرددبنديميتقسيمسياليسم ناگزيستا

نويسنده در اين كتاب، گرچه     . گرددنويسنده برمي خاص كتاب است كه اين مسئله به سبكبودن گونه اي و رمان
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پيرامون موضوع اصلي، به تحليل و بررسي پرداخته است؛ اما با غرق شدن در جزئيات، تا حدودي از هدف اصلي 

؛ سازدگويي، مخاطب را با خود همراه به همين جهت، بيشتر سعي نموده تا با اطناب و مفصل. است شدهدوركتاب 

شود تا مخاطب از فهم مطلب ي اصلي غافل مانده است كه تفصيل مطالب و ابهام در كالم سبب ميا از اين نكتهام

انسجام و ارتباط منطقي  رغماخالقي، و همچنين علي نداري و موازيرغم رعايت امانتاين كتاب، علي. ماندبجا 

اگر از اشكاالت نگارشي و ويراشي كتاب، . عف استبين عنوان و مطالب، در موارد متعددي داراي اشكال و نقطه ض

ي مترجم، نداشتن منابع پاياني، عدم همپوشاني و رعايت اصول استاندارد در عدم مقدمهاطناب مطالب، و تفصيل 

نويسنده، مؤفّق به تبيين كه  پوشي نموداشكالمحتوايي كتاب چشماين توان از عدول نمائيم، نمي... گيري و نتيجه

  .نشده است» نيستي«اقسام وجود و همچنين توصيف دقيق معناي صحيح 

، توانسته است به مقوالت جهتبا اين حال، توفيق كتاب حاضر در اعمال روش پديدارشناسي است كه از اين     

شي تواند به عنوان يك اثر كمك آموزمي حاضر با اين توصيف، كتاب. بپردازد.... و » منديزمان«، »آزادي«، »آگاهي«

  .واقع شود مؤثّردر مقاطع ارشد و دكتري 

  :نامهكتاب

  :فارسي

 .، تهران، نشر مركز»نوشتسارتر كه مي«ش، .ه 1384احمدي، بابك،  -

 .انتشاراتĤنزان:، تهران)جباري(آذرنگ  علي ،ترجمه»هيجان نظريه طرح«ش، .ه 1377سارتر، ژان پل،  -

 .تئاتر: ، تهران»ژان پل سارترسيري در زندگي و آثار «، تابي، همايون، آباديعلي -

 .انتشارات نقش جهان: اصغرحلبي،تهران علي ،ترجمه»معاصر فلسفه«ش، .ه1361كاپلستون،فردريك،  -

عباسپور تميجاني، . ح. ، ترجمه م»هاي ژان پل سارترنقد و بررسي رمان«ش، .ه 1353مردوك، آيريس،  -

 .انتشارات مرواريد: چاپ اول، تهران
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، تهران، ماهنامه علمي تخصصي اطالعات حكمت و »بيم و اميد سارتر«تا، اهللا، بيمظفري پور، روح -

 .11ي معرفت، شماره

  :انگليسي

‐ Macintire, Alasdair, 1964, “A Critical History of Western philosophy”, Mc 

millan press. 

‐ Berry, C, 1986,“Human Nature”, Hong Kong: Mc Millan. 
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