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 كتاب بررسي و نقد
  مدرن پست و مدرن فالسفة ازنظر تاريخ پايان

  *محمد اصغري

  چكيده
 و مـدرن  ةفالسـف  ازنظـر  تـاريخ  پايـان كوشـد بـا معرفـي كتـاب       اين مقاله مـي نگارندة 

 )endism( گرايـي   . بحث پايانكندنقد و بررسي  ، آن راعلي مرادخانينوشتة  ،مدرن پست
فوكويامـا در محافـل   ويـژه بـا كـار     به ،از مباحث جديدي است كه در اواخر قرن بيستم

تـوان گفـت كـه      و مياست مطرح شد. اما پايان تاريخ موضوع كتاب حاضر  ،دانشگاهي
ـ    هاي فيلسوفان مـدرن و پسـت    هاي چنين بحثي در نوشته  زمينه طـور صـريح و    همـدرن ب

پايـان  «عنـوان   بـا هـا را    كتاب خواسته است اين زمينـه  ةغيرصريح وجود دارد و نويسند
بررسـي انتقـادي    را . اين مقاله در دو بخش اين كتـاب  كنددر كتاب خود تشريح » تاريخ
تـوان گفـت كـه زبـان       و مـي است هاي محتواي كتاب  : بخش اول ناظر به كاستيكند  مي

هـا اشـاره    ليفي آن غلبه دارد كه در اين مقالـه بـه برخـي از آن   أاي كتاب بر زبان ت  ترجمه
اي از منابع پاياني كتاب اسـت كـه     ديگر، بخش زيادي از كتاب ترجمه عبارت بهشود.   مي

كند كه گـويي مطالـب     و چنين القا مي است ها ارجاع داده نشده غالباً در متن كتاب به آن
هاي صوري كتاب اسـت كـه در     . بخش دوم ناظر بر كاستياند شده از آن نويسنده ترجمه

روي جلــد، فهرســت مطالــب، ارجاعــات (مســتقيم و هــاي مربــوط بــه   كاســتيبــر آن 
هاي فارسي و التـين تأكيـد    معادلو هاي تايپي، نگارشي،   ها، غلط  نوشت  غيرمستقيم)، پي

  نهادهايي نيز ارائه شده است. و در برخي موارد پيش شده
  .فوكويا ،مدرن، هگل، كوژوه مدرن، پست ةپايان تاريخ، فلسفگرايي،  پايان :ها كليدواژه

  
                                                                                                 

  asghari2007@gmail.comدانشيار گروه فلسفه، دانشگاه تبريز،  *
 15/03/1396، تاريخ پذيرش: 18/01/1396تاريخ دريافت: 
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  مقدمه. 1
بحثي است كه ازمنظرهاي مختلفـي مثـل منظـر دينـي، علمـي،       )endismگرايي ( بحث پايان

جايگاه تاريخ در متافيزيك تا پـيش از هگـل    ،ترديد بي و سياسي مطرح شده است. ،فلسفي
جوهر  كه معنا نيا بهگاه چنين واال نبوده است. هگل تاريخ را وارد جوهر و جهان كرد؛  هيچ
). 49 :1393اي تاريخي است و تاريخ همانا تجلـي روح جهـان اسـت (اردبيلـي      پديده ذاتاً
امـا   ،شـود   پايان هنر نيـز در عصـر مـا پيوسـته مطـرح مـي       ةلئپايان تاريخ دركنار مس ةلئمس

علمي مرادخاني  ةنوشت مدرن مدرن و پست ةپايان تاريخ درنظر فالسفطوركه در كتاب  همان
پايـان  «عنـوان   بـا اي   علناً آن را در مقالـه  1989فوكوياما در اواخر ، فرانسيس است نيز آمده
بحـث پايـان    ة. از محاسن اين كتاب اين است كه ما در كشورمان پيشـين كردمنتشر  1»تاريخ

شـروعي بـراي    ةتوانـد نقطـ    اين كتاب مـي  ،رو اين قالب كتاب سراغ نداريم و از درتاريخ را 
ـ    ته هرچند گاهي برخي مقاالت و كتابپژوهش در اين حوزه تلقي شود، الب صـورت   ههـا ب

به موضوع پايان تـاريخ از نگـاه برخـي فيلسـوفان مـدرن مثـل هگـل يـا          ختهيگر و جسته
پايـان تـاريخ در    ةمند انديش بيان نظام اما 3.اند  در مجالت چاپ شده 2مدرن مثل دريدا  پست

محسـوب  قـوت   ةنقطـ يـك  عنوان نخستين پژوهش در نوع خـود در كشـور    اين كتاب به
 ،تـاريخ  ةمدرن و نيز فلسف ةتاريخ فلسف ةزمين درمحترم  ةچنين تخصص نويسند شود. هم  مي
تـوان    دهد كـه مـي    اين كتاب اين قوت قلب را مي ةبراي خوانند ،تاريخ هگل ةويژه فلسف به

متفكـران معاصـر    ةكه در انديشـ  دست آورد به هاي هگل  تصويري روشن و دقيق از ديدگاه
اي دارد. البتـه هگـل     مالحظه مثل فوكوياما تأثير قابل   مدرن ويژه فيلسوفان و متفكران پست هب

اين  نبودن شفاف بنابراينصورت روشن و مفصل بيان نكرده است و  تاريخ را به انيپابحث 
هاي زيـادي را دامـن    له جروبحثئاين مس ةموضوع و ابهام و دوپهلويي سخنان هگل دربار

 انسـان  نيآخر و خيتار انيپاله در كتاب ئكه اين مس جا آن از .)Perkins 1948: 173( زده است
 ،اي مهم را متذكر شد و آن اين است كه بايد نكته ،است خود گرفته فوكوياما طنين هگلي به

كنـد و    دانش مطلق طـرح مـي   ةزعم برخي متفكران، هگل پايان تاريخ را اجماالً در مرحل به
ولي فوكوياما پايان تاريخ را در بستر تاريخ عينـي   ،گيرد  خود مي شأن آنتولوژيكي به هنتيج در

  .)Dale 2014: 23(كند  مييا در سطح روح عيني ارزيابي 

را اجماالً  مدرن مدرن و پست ةپايان تاريخ ازنظر فالسفمختصري كتاب  ةبه مقدم باتوجه
 ،علي مرادخاني ةنوشت ،مدرن مدرن و پست ةپايان تاريخ ازنظر فالسف. كتاب يمكن  معرفي مي 

صـفحه   233در  1392انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي در سـال     را
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اسـت:   شـده تشـكيل  » دو بخش«و » درآمد«كلي اين كتاب از يك  طور هباست.  كردهمنتشر 
است. بخش » بخش نخست خاتمه«با قسمت  راه همبخش نخست داراي شش عنوان فرعي 

منـابع   ،و درپايان است» بخش دوم خاتمه«با قسمت  راه همدوم نيز شامل هفت عنوان فرعي 
جا نگاهي اجمالي بـه سـاختار كلـي ايـن      فارسي و التين و فهرست اعالم قرار دارد. در اين

  تواند تصويري كلي از محتواي كتاب ارائه دهد.  فهرست مي
كند و ضـمن    تاريخ سخن خود را آغاز مي ةبا مفهوم فلسف نويسنده ،»درآمد«در قسمت 

د كن ميهاي يوناني آن را برجسته   ريشه ،هاي مختلف  ) در زبانhistory» (تاريخ«تشريح واژة 
مدرن بوده و بحث پايان تاريخ نيز در محافـل   ةتاريخ حاصل دور ةدهد كه فلسف  و نشان مي

را  )endism» (گرايـي   پايـان «بحـث   اجمـاالً  10الـي   8 ةفلسفي مطرح شده است. از صـفح 
فرانسـيس فوكويامـا در    ازسوي 1990 ةكه بحث پايان تاريخ در ده و ايناست  دادهتوضيح 

مركزي بحث پايان را در  ةاو مطرح شد. اگر بخواهيم هست پايان تاريخ و آخرين انسانكتاب 
(با اشاره به دولت ليبرال دموكراسي غربـي  » پايان تاريخ« ةاين كتاب نشان دهيم، همان نظري

ديدگاه او را با  است عنوان آخرين دستاورد تاريخي) فوكوياماست كه نويسنده سعي كرده به
  .كندتشريح  ،كوژويهاي   هرچند ازطريق خوانش ،هاي هگل انديشه

مـدرن) در عنـوان فرعـي اول نويسـنده      ةدر بخش نخست (پايان تاريخ ازنظر فالسـف 
كنـد و معتقـد اسـت كـه هگـل مفهـوم        خاستگاه كانتي و هگلي پايان تاريخ را رديابي مي

منظـر كـار     اين از«و درواقع كند  ميكانتي دنبال  ةقالب ساختار فلسف دررا  )system» (نظام«
). سـپس در  17 :1392 مرادخـاني ( »هگل تكميل كاري است كه با كانت آغـاز شـده بـود   

بـا اسـتناد بـه آثـار     » هگلي از نظـام ـ  پايان تاريخ و تلقي كانتي«عنوان  باعنوان فرعي دوم 
كنـد و اتمـام و    برخي كانت و هگل تاريخ فلسفه و تاريخ جهان را با مفهوم عقل تبيين مي

). سپس در عنـوان فرعـي   30همان: ( دهد  اكمال تاريخ را به اكمال و اتمام عقل نسبت مي
در » روح«نقـش   ،به مبحث پيشين باتوجه ،»پايان تاريخ و تلقي هگل از عقل و روح« سوم
پايـان تـاريخ و نسـبت آن بـا علـم      « ،است. در عنوان فرعي چهارمارزيابي كرده   را تاريخ

، نسبت منطق و تـاريخ  است كه در داخل عنوان فرعي قبلي گنجانده شده ،»منطق در هگل
ويـژه   منطق هگل در مقام علم الهي و ظهور آن و به  و به كند ميهگل بررسي  ةرا در انديش

صـفحه)   34). عنوان فرعي پنجم، كه بـيش ( 41همان: ( كند  خدا در هيئت عيسي اشاره مي
خـوانش كـوژو از هگـل و     ،اسـت  گرفته از ساير عناوين فرعي اين كتاب موردبحث قرار

بحـث  ت و نفـوذ خـوانش كـوژو در    است و به اهميرا ارزيابي و تحليل كرده بحث پايان 
كنـد.    ويژه درمورد نقش اين خوانش در تحليل فوكوياما از پايان تاريخ اشاره مـي  حاضر به
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منبـع اصـلي در مطالـب ايـن      ،)1969( درآمدي بر خوانش هگليعني  ،كتاب اصلي كوژو
فوكوياما: پايـان تـاريخ يـا    « ،شود. آخرين عنوان فرعي بخش نخست  قسمت محسوب مي

زعم فوكوياما ليبـرال   اين كتاب اختصاص يافته است. به ةواژ عنوان كليد به ،»يان ليبراليسمپا
پاياني است كه وي با استناد به خوانش كـوژو از هگـل    ةمتأخر نقط ةدموكراسي در سرماي

با مفاهيم هگلـي مثـل ميـل بـه بازشناسـي آن را      است درجهت تبيين پايان تاريخ كوشيده 
نيز نويسنده ضمن مـرور اجمـالي   » بخش نخست خاتمه«. در قسمت كندتوصيف و تبيين 

هاي هگل و فوكوياما درخصـوص مبـاحثي چـون دولـت معقـول،        مباحث گذشته ديدگاه
  .كند  مي را ارزيابي و تاريخ ،ليبرال دموكراسي

مدرن) خود شامل هفت عنوان فرعي با يك  پست ةبخش دوم (پايان تاريخ درنظر فالسف
 ،مـدرن)  است. در عنوان فرعي اول (دربـارة دورة مـدرن و نگـاه پسـت    » مبخش دو خاتمه«

كنـد   بيـان مـي  چه را در بخش نخست رشته بود در اين قسمت  تعبير خودش آن نويسنده به
تحليـل   شـود و درادامـه    ). اين قسمت با تحليل هابرماس از مدرنيته شروع مـي 117همان: (

دومـين   ؛شـود  مـي بررسـي  ن با محوريت تـاريخ  مدر ةدور ةها از انديش مدرن ليوتار و پست
زبان و تعويق معنا و نيـز تلقـي    ةمسئلبر ») پايان«عنوان فرعي (دريدا: تعويق تلقي مدرن از 

سومين عنـوان فرعـي    ؛شود  مدرنيستني دريدا متمركز مي  نگاه پست درشناختي از زبان   نشانه
(فوكو: پايان پيوستگي در تاريخ) نيز سعي دارد انتقاد فوكو از عليـت خطـي تـاريخي بـين     

) را در اين قسمت بيـان كنـد و ناپيوسـتگي در تـاريخ را بـر      148: همانحوادث و دوران (
هـاي مانسـلو و لمـون منـابع       د. كتـاب كناين متفكر برجسته  ةپيوستگي در تاريخ در انديش

در چهارمين عنوان فرعي (ليوتار: پايان فراورايت  ؛شوند  داستناد اين قسمت محسوب ميمور
هـا را در عصـر    هاي كالن مثل ماركسيسـم و هگليسـم و اعتبـار آن    در تاريخ) پايان روايت

د و معتقـد  كنـ  مـي ارزيـابي  را برد و از اين منظر نيز تاريخ جهاني  ميال ؤمدرن زير س پست
پنجمين عنوان فرعـي (بودريـار:    ؛)174همان: ( يان تاريخ را كنار نهاداست كه بايد بحث پا

پشت سرماست نه پيش رو) سعي دارد بحث پايان تاريخ را در فضـاي مجـازي يـا    » پايان«
چون ليوتار پايان  و معتقد است كه بودريار نيز هم كندفزون واقعيت موردنظر بودريار تحليل 

 درآمـده اسـت  » تصرف تصـوير  تاريخ به«ين باور است كه داند و بر ا  تاريخ را غيرممكن مي
ششمين عنوان فرعي بخش » تاريخ در بازگشت به فراروايت ةجيمسون: چار« ؛)181همان: (

نويسنده بر اين باور است كه جيمسـون سـعي دارد دريـافتي تـاريخي از وضـع       ؛دوم است
 ةهـاي دو متفكـر حـوز     ). هفتمين عنوان فرعي انديشه187همان: ( دست دهد مدرن به پست
است. البته اسم ايـن دو متفكـر در فهرسـت    كرده بررسي   را ،يعني مانسلو و جنكينز ،تاريخ
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مـدرن   فيلسـوفان پسـت   مطلب جداگانه آمده است. نويسنده در اين قسمت سعي دارد تأثير
 دو متفكر مذكور ارزيابي كند. منـابع مورداسـتناد در   ةتاريخ را در انديش ةمسئلدرخصوص 

جنكينـز و   بازانديشـي تـاريخ  هـاي ايـن دو متفكـر يعنـي       اين قسـمت نيـز عمـدتاً كتـاب    
با طرح » بخش دوم خاتمه«مانسلو هستند. درنهايت نويسنده در قسمت  ساختارزدايي تاريخ

مـدرن    بـه كانـت و نيچـه و فيلسـوفان پسـت      ،كند  ميدكارتي شروع  انديشم  مي من ةمسئل
مدرن با طرح پايان تاريخ  ةكند كه ديدگاه پايان تاريخ در دور  و درنهايت اعالم مي د،رس مي

پايـان   ال بـه ؤمدرن دچار چالش شده است. نويسنده كتاب را با طرح يك سـ  در عصر پست
هاسـت يـا نقـش رنگـين       تاريخ ةدور» راستي چنين است؟ اما بايد انديشيد كه آيا به«برد:   مي

  ).212همان: ( ديگري از تاريخ مسلط؟
  

  هاي محتوايي  كاستي .2
قالـب چنـد بنـد     به ساختار كتاب (از درآمد تا آخر) در هاي محتوايي كتاب را باتوجه  كاستي

  كنيم:  صورت شماره) بيان مي ه(ب
اجمـال   عنـوان موضـوع اصـلي بـه     به )endism( گرايي  بحث پايان» درآمد«در قسمت  .1

گرايـي را در    توان پايـان   كه مي آن درحد يك پاراگراف) حال 8 ةمطرح شده است (در صفح
كه خـود هگـل از پايـان هنـر     (هاي مختلف مثل دين (مثالً در دين مسيحيت)، هنر   ساحت

عنـاوين پايـان   با فلسفه و ماركس و انگلس)، علم،  آرايو در سياست ( )،بحث كرده است
دربارة ن كتاب را در اي برده اومانيسم نسبتاً مبسوط بيان كرد و موضع هركدام از فيلسوفان نام

  ؛كردها بيان   گرايي در اين ساحت  پايان
چهار فيلسوف دربـاب پايـان    آرايمدرن)  ةدر بخش اول (پايان تاريخ درنظر فالسف .2

و فوكوياما را گنجانده و  ،تاريخ مطرح شده است. نويسنده در بخش اول كانت، هگل، كوژو
اسـت، ولـي   كـرده  بررسـي و ارزيـابي   مبحث تاريخ و پايان تاريخ را نـزد ايـن فيلسـوفان    

هرچند از  4و نيچه را درباب تاريخ و پايان تاريخ نياورده است؛ ،هاي ماركس، انگلس  ديدگاه
به انگلس و نيچه درحد دو  16 ةدر صفح مثالًكند.   الي مباحث ياد مي  اين فيلسوفان در البه

پايان آن نزد متفكران مدرن و است. اهميت ديدگاه ماركس درباب تاريخ و  دهكرسطر اشاره 
عنـوان مفسـر هگـل در     كه فوكوياما هرچند از كوژو به انكار نيست، درحالي مدرن قابل پست

بـار از مـاركس و ماركسيسـم     23 ولي خـود فوكويامـا حـدود    ،است قرن بيستم بهره برده
 ؛برده است  نام
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تر  ي خود فيلسوفان كمها  از نوشتهدر اين كتاب اين است كه نويسنده ديگر مهم  ةنكت. 3
 146تا  139در صفحات  ها نكرده است. مثالً از آن اي و گاه هيچ استفادهاست استفاده كرده 

در دريـدا اسـتناد كنـد. يـا     » پايان انسـان «يا  حواشي فلسفهجا داشت كه نويسنده به كتاب 
يـز بـه   انتظار خواننده اين است به آثـار فوكـو اسـتناد شـود. گـاهي ن      161 تا 147صفحات 

بـه   151 فحة. مثالً در صشود نميولي ارجاع داده  ،شود  هاي برخي فيلسوفان اشاره مي  كتاب
كـه ديـدگاه    ،187تـا   183در صـفحات  فوكـو ارجـاع داده نشـده اسـت.      نظم اشياءكتاب 

مدرنيسـم، منطـق فرهنگـي     كتاب پسـت ، به است شدهبررسي  جيمسون درباب پايان تاريخ 
 ؛داده نشده استهيچ ارجاعي ) است (البته ترجمه هم شده داري متأخر  سرمايه

فيلسـوفان   ءجـز تأمل است اين است كه فوكوياما  ديگري كه براي خواننده قابل ةنكت .4
و دربـين   اسـت  منتشر شـده  1990 ةكه كتاب فوكويا در ده درحالي ؛مدرن تلقي شده است

 1960 ةمـاني بـه بعـد از دهـ    لحـاظ ز  مدرن به  پست ةمحافل فكري و دانشگاهي عموماً دور
مدرن بيان نشـده   ةعنوان فالسفبا شدن فوكوياما در بخش اول   دليل گنجانده .شود  اطالق مي

مدرن مثل هگل  يكند كه او فيلسوف  خواننده با ديدن اسم فوكوياما تصور ميدرنتيجه  ،است
  ؛كه چنين نيست درحالي ،است و كانت

مدرن بررسـي و ارزيـابي    مدرن و پست ةرا در بستر دور پايان تاريخجاكه كتاب  ازآن. 5
مدرنيته در بخش درآمد اشاره نكـرده اسـت و    مباني مدرنيته و پست  ، نويسنده بهكرده است

توانـد تفـاوت دو ديـدگاه موجـود در ايـن كتـاب را         رسد كه بيان اين مبـاني مـي    نظر مي به
 ؛روشني براي خواننده نشان دهد به

گيري نهايي است. نويسنده در پايان هر دو بخش قسمتي را   قد يك نتيجهاين كتاب فا. 6
قالـب   درولي دركل نياز است كه اين دو خاتمه را نيـز   ،است آورده» بخش خاتمه«عنوان  با

نـام   ديگر، كتاب فاقد بخشي به عبارت  گيري كند. به  بندي و ارزيابي و نتيجه  جمع» نتيجه«يك 
هـا برسـد و    هـا و مطالـب آن   بندي نهايي بخش جمع نويسنده در آن به كهگيري است  نتيجه

 ؛كندارزيابي نهايي خود را بيان 

 ةدو متفكر حـوز  آراي ،206صفحة  تا 189 ةدر اواخر كتاب از صفح ،در بخش دوم. 7
مـدرن دربـاب زبـان و نقـش آن در       فيلسوفان پست آرايو  ،يعني مانسلو و جنكينز ،تاريخ

اسـت. نويسـنده در بخـش     كـرده تبع آن بحث پايان تاريخ) را بيـان   (و به مطالعات تاريخي
بخش از اين هرچند رسد كه   نظر مي و به است آوردن اين بخش را بيان نكرده  دليل» درآمد«

 ةحـوز  متفكران كار رد زبان درباب مدرنپست فيلسوفان آراي تأثير دربارةتاحدودي كتاب 
 ؛قسمت مسكوت مانده است يندر ا يختار يانبحث پا ي، ولاست يختار
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. بـراي  است  شده در پايان كتاب اي از منابع فهرست  درصد كتاب ترجمه هفتادتقريباً . 8
اثر  Deconstructing historyاي از كتاب   (مربوط به فوكو) ترجمه 161تا  147 فحةمثال از ص

همين امر درمورد بخـش  يك از آثار فوكو ارجاع داده نشده است.  هيچ مانسلو است و به
  هگل اشاره تاريخ در عقلبه كتاب  ،39 فحةنيز صادق است. يا در ص» دريدا«قبلي يعني 

ترجمـة  عينـاً   12 ةتمامي مطالب تا شمار 11 ةكه بعد از ارجاع شمار درحالي ،است شده
نويسنده موارد ارجاع داده نشده است. در بسياري از به آن كه است  Rosenهمان كتاب 

و خواننده با ديدن عالمت  است گذاشته«:» عالمت» گويد  مي«يا » نويسد  مي«از واژة  بعد
منبع خـاص آن مطلـب را   نشاني (ها)  پاراگرافقول مستقيم انتظار دارد كه در پايان  نقل

 ،اسـت  از كـوژو نقـل شـده    12در سطر  72 فحةدر ص ،مثالً ؛ولي چنين نيست ،قيد كند
نيـز   11بعد در سطر  ةدر صفح ،چنين داده نشده است. هم ولي در آخر پاراگراف ارجاع

نظـر   بـه  ،شـود. بنـابراين    همين امر صادق است. متأسفانه اين امر در كل كتاب ديده مـي 
(ارجـاع   APA ةنشدن ارجـاع مسـتقيم و غيرمسـتقيم منـابع بـه شـيو       روشن رسد كه  مي

جـز در   ،است. نويسـنده اي كتاب   متني) در اين كتاب علت اصلي اين زبان ترجمه درون
نكرده اسـت  مشخص «» قول مستقيم را با عالمت  در هيج جاي ديگري نقل ،20 ةصفح

بنـابراين،   .شـود   به كجا ختم ميو شده از كجا شروع  غالباً معلوم نيست كه مطلب نقلو 
ظاهر غيرمستقيم (ولي درواقـع   هاي به  قول الي اين نقل  حضور قلم خود نويسنده در البه

كنـد كـه تقريبـاً بسـياري از مطالـب       خواننده چنين القا مـي به و  است شده  مستقيم) گم
كـه نـه در   اسـت  هاي خود نويسنده است. گاهي نيز مطالبي نقل شـده    سخنان و تحليل

و نـه مشخصـات آن در منـابع    اسـت  هاي آخر هر قسـمت ارجـاع داده شـده      نوشت  پي
 .شده در پايان كتاب آمده است فهرست

ولي در منـابع پايـان    ،است ها آمده  نوشت  صورت ناقص در پي هي نيز برخي منابع بگاه
 كنيم:  مورد اشاره مي پنججا به  كتاب وجود ندارند. در اين

بـه كتـاب    ،43فحة يا در صـ  16فحة شده از ايروينگ كريستول در ص در مطلب نقل. 1
هـا و    نوشـت   ولي مشخصات اين منبع در پـي  ،است هايدگر ارجاع داده شده هستي و زمان

 125 ةصـفح  6 ةارجـاع شـمار   ةصـفح  ،151 فحةدر ص؛ منابع پاياني كتاب ذكر نشده است
يكـي   2006و هم  1997صحيح است و اين صفحه هم در چاپ  134 فحةبلكه ص ،نيست
 ةنه صفح ،است 125 ةصفح 7 ةارجاع شمار ةنيز صفح 152 فحةدر ص)؛ 134همان: است (

صـحيح   ةصفح بلكه صحيح نيست، xiيعني  16ارجاع  ةصفح ةشمار 206 فحةدر ص ؛139
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كه هيچ ارجاعي ندارد و چنـين  است  شده جدولي ترسيم 196 فحةدر ص؛ است xiiiارجاع 
كتـاب مانسـلو    154 ةكه اين جدول از صفح آن حال ،كه از آن نويسنده است شود مي تصور

Deconstructing History ؛استخراج شده است 

هـاي ايـن    نوشـت  در پـي  )Maurer(اثـر   24ارجاع  ةمشخصات شمار ،46 فحةدر ص. 2
  ؛و در فهرست منابع پاياني كتاب نيز موجود نيستاست نشده   طور كامل بيان هبخش ب

ولـي   ،اسـت  ) ارجاع داده شـده Rosen 1996(روزن  به اثر 2 ةدر شمار 82 فحةدر ص. 3
  ؛و در منابع پاياني كتاب نيز وجود ندارد است نوشت نيامده مشخصات كامل اثر در پي

كه هرچند معـادل التـين    است نويسنده از اسامي و اصطالحاتي استفاده كرده گاه. 4
توضـيحاتي در   ةها به ارائ ولي درمورد برخي از آن ،است ها در داخل متن آورده شده آن

 104 فحةدر صـ  ،اسـت. بـراي مثـال    نياز نوشت همان فصل پانوشت همان صفحه يا پي
ولـي بهتـر بـود زيـر همـان       ،است از لمون) آورده نقل قولي (به نويسنده از ژاك بدن نقل
كـرد. يـا در بخـش دوم كتـاب اصـطالحات       اجمال معرفي مـي  صفحه اين شخص را به

 كه نيازمند توضيحات مختصراست ذكر شده » فوكو«ويژه در قسمت مربوط به  مختلفي به
 .هاست مورد آن در

  
  هاي صوري . كاستي3

  رح زير بيان كرد:ش    توان به  كاستي صوري و شكلي كتاب را مي
  

  عنوان كتاب 1.3
عنوان فارسي روي جلد با عنوان انگليسي پشت جلد خيلي سازگار نيست: عنـوان فارسـي   

 The End of Historyاست ولي عنوان التـين   مدرنپست و مدرن فالسفة درنظر تاريخ پايان

Modern and Postmodern Approach بايـد عنـوان    ،بند باشـيم  عنوان التين پاي  است. اگر به
عنـوان فارسـي آن    و اگر به مدرنپست و مدرن رويكرد: تاريخ پايان: فارسي آن چنين باشد

 Modern and Postmodern آن وقـت معـادل التـين آن چنـين خواهـد بـود:       ،بند باشيم پاي

Philosophers on the End of History اي فيلسـوفان    زمينـه  . اگر روي جلد كتاب تصوير پـس
توانسـت    شـد، مـي    روشن طراحـي مـي   ةبا تصويري از افق نيم راه همبرده در اين كتاب  نام

  كتاب باشد.بازتابي تصويري ولو مبهم از محتواي 
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 فهرست 2.3
 فحةدر ص» پايان تاريخ و نسبت آن با علم منطق در هگل«در فهرست مطالب در بخش اول 

همـين عنـوان آورده    بابعدي  ةو بهتر بود كه در صفح است صورت مجزا نيامده همتن ب 38
درصـورت اعمـال ايـن     (و شـد  مي امجزهاي اين بخش نيز  نوشت چنين بايد پي شد. هم مي

  صفحات كتاب تغيير خواهد كرد). تغيير
 

 اي عربيه   واژه 3.3
كار  وس بهنأاماستفاده شده و گاهي برخي اصطالحات ن بسياردر اين كتاب از كلمات عربي 

 بنابراينكند و   زياد از اين عبارات عربي گاهي خواندن مطالعه را كند مي ةاستفاد .رفته است
ها انتخاب كند. به چند مورد از  ي مناسبي براي آنهاي فارس  محترم معادل ةبهتر است نويسند

 :كنيم ها اشاره مي آن

 ؛و نيازمند معادل فارسي است استعربي » سلمنا«واژة  ،3سطر  ،9 فحةدر ص. 1

رسـد   نظـر مـي   به وكار رفته است  به» تعقيد«و » انغمار«عبارت عربي  ،130 فحةدر ص. 2
  ؛هاست نيازمند بيان معادل فارسي آن

رسـد    نظر مي به است وكار رفته  به »مقاييس« و »معايير«هاي  اصطالح ،132 فحةصدر . 3
  ؛ها باشند رساتر از آن» ها مقياس«و » معيارها«

  ؛بهتر است» باز«يا » گشوده«عبارت زيباي  ،»مفتح«جاي  به ،134 فحةدر ص. 4
معادل فارسي  رسد  نظر مي كه به است كار رفته به» ما نحن فيه«عبارت  ،16 فحةدر ص. 5

در  180 فحةدر صـ  و 174 فحةتـر از ايـن عبـارت عربـي اسـت. در صـ        آن شايسته
  ؛تغيير يابد» ها  معلول«به » معاليل«بهتر است  ،سطر دوم ،پاراگراف دوم

  ؛نيازمند معادل فارسي مناسب است »محادثه« 143 فحةدر سه سطر مانده به آخر در ص .6
فارسـي    بـه معـادل  » مسـاهمت «و » اتقان«دو واژة عربي  15در سطر  209 فحةدر ص .7

 د.ندار  نياز

 

 تايپيهاي  غلط 4.3
» اي  قرينـه «و معـادل   اسـت غلـط تـايپي    اًظـاهر » اي  قرنيه«واژة ، 6در سطر  112 فحةدر ص

صـحيح نيسـت،   » Bilduug«آلمـاني   ةواژ 164 فحةبه متن جمله مناسب است. در ص توجه با
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اسـم كتـاب جكينـز     ،در پاراگراف سـوم  203 فحةاست. در ص» Bildung«يح آن شكل صح
  ».بازانديشي«از قلم افتاده است يعني » ز«حرف كه » باانديشي«نادرست نوشته شده است: 

 

 نگارشي 5.3
لحـاظ   شـود، كتـاب حاضـر بـه     ها اشاره مـي  جز چند مورد ايراد كوچك نگارشي كه به آن

 قبول است: قابلنگارشي و رعايت عالئم سجاوندي 

 ؛استنياز به ويرگول » تاريخ« ةبعد از كلم 2در وسط سطر  87 فحةدر ص .1

» تيموس«واژة   نزديك به» در« ةحرف اضاف ،5سطر  ،در پاراگراف اول ،97 فحةدر ص. 2
  ؛استنياز جداسازي  ده و بهش    نوشته

اسـت  » يـك «نزديـك بـه حـرف    » از« ةف اضـاف حـر  3آخـر سـطر    140 فحةدر ص. 3
  ؛استنياز و به جداسازي ») ازيك«صورت   (به

  ؛استنياز به ويرگول » ها  خرابي«بعد از واژة  18در سطر  185 فحةدر ص. 4
ــ. 5 ــمار  48 فحةدر ص ــاع ش ــاع فار 3 ةارج ــاني  (ارج ــه مرادخ ــي ب ــدون 1384س ) ب

 است.  گذاري شماره

 

 ارجاعات 6.3
آوردن منابع در  ةهاي صوري كتاب مربوط به ارجاع و منابع و نحو  كاستيشايد بخش اعظم 

يقيناً بيان  ،خورد  چشم مي جاكه اين امر در كل كتاب به ها و منابع پاياني باشد. ازآن  نوشت پي
 كنيم:  ها اشاره مي به چند نمونه از آنفقط جا مقدور نيست و  ها در اين آن ةهم

انـد. اگـر     صورت ناقص آورده شـده  هتمامي منابع ارجاعي ب هاي كل كتاب  نوشت  پي در
نوشتي به منبعي ارجاع دهيم، الزم اسـت ابتـدا تمـامي مشخصـات منبـع را       بخواهيم در پي

» ?.ibid., p«يـا از  » ص؟ ،همـان « عبـارت م و سپس در ارجاع بعـدي از  يطور كامل بنويس هب
 پ،چـا سـال   ،سـپس ويرگـول   ويسـيم، بناسم نويسنده (نـام خـانوادگي) را    استفاده كنيم و

 .)Herodotus 1942: 3(مثالً  ؛كنيمصفحه را قيد  ةشمار ،ويرگول

اين معنـا    به ؛اند چنين در قسمت منابع مشخصات برخي منابع التين كامل ذكر نشده هم
و گـاهي   اسـت  افتـاده   ولي اسم ناشـر از قلـم   ،است كه غالباً محل انتشار كتاب نوشته شده

دو كتـاب   213 فحة، در صـ مثالً ؛صورت كامل ذكر نشده است هاسم كتاب ب و نيزعكس رب
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آمـده  كتاب الرنس كهون بدون ذكر محل انتشار  214 فحةيا در ص ندآرنت بدون ذكر ناشر
چون اين كتـاب عنـوان فرعـي     ؛ناقص است لمونمشخصات كتاب  215 فحة. در صاست
  رح زير است:ش    ثر بهو محل نشر آن نيز نيامده است. مشخصات كامل ا دارد

Lemon, M. C. (2007), Philosophy of History: a Guide for Students, Routledge: 

London. 
 ؛در بخش منابع عنوان كتاب روزن ناقص نوشـته شـده اسـت    216 فحةچنين در ص هم

  رح زير است:ش   عنوان كامل به
Rosen, Stanley (1974), GWF Hegel: Introduction to Science of Wisdom, St. 

Augustines Press; 1 edition. 

ولي  ،است شده  ارجاع داده Grierبه اثر (مقاله)  10 ةنوشت شمار  در پي 83 فحةيا در ص
و در قسمت منابع پاياني نيز وجود ندارد. مشخصـات   است مشخصات كامل آن ذكر نشده

  رح زير است:ش    كامل اثر به
Philip T. Grier “The End of History, and the Return of History”, at the Owl of 

Minerva, Volume 21, Issue 2, Spring 1990. 

ولي مشخصات كامـل   ،است استناد شده Reily ةمقال به )26 ة(شمار 83 فحةو نيز در ص
جاي اسم مقاله نام مجلـه قيـد شـده     نوشت ذكر نشده و در منابع پاياني نيز به اين اثر در پي

  رح زير است:ش   مقاله به عنواناست. 
Riley, Patrick (1981), “Introduction to the Reading of Alexandrekojève”, Political 

Theory, 9 (1): 5-48. 

 

 اصطالحات 7.3
رسد   نظر مي به بنابراينو است كار رفته  در اين كتاب اصطالحات انگليسي و التين زيادي به

  به آخر كتاب است.» شناسي اصطالح«افزودن  كه كامالً نيازمند
  
 گيري . نتيجه4

زعم  كه به ،هايي صوري صوري و محتوايي. كاستي :هايي دارد جهت كاستي اين كتاب از دو
از ايرادهـاي   ندا غالباً عبارت ،استشدن  برطرف هاي بعدي قابل اين سطور در چاپ ةنگارند

و نيز تنظـيم و افـزودن برخـي     يتايپي و عالئم سجاوند هاي غلطتايپي و نگارشي ازجمله 
است، منابعي كه در پايان آورده شده عكس ربو  است  منابعي كه در منابع پايان كتاب نيامده
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چنين تكميل مشخصات برخي آثار كـه در مـتن و قسـمت     شوند. هم در متن ديده نميولي 
هـا   برخي ايرادات صوري ديگر كه در متن اين مقاله دقيقاً بـه آن  منابع هنوز كامل نيستند. و

چربـد   اي بر لحن قلمي آن مي هلحاظ محتوايي نيز بايد گفت كه لحن ترجم به اند. اشاره شده
 ،موضوع پايان تاريخ ،هرحال كردن مطالب كم است. به و حضور نويسنده در سبك و سنگين

كـه ايـن روشـني     استنيازمند تشريح به زبان روشن  ،دهد كه محتواي كتاب را تشكيل مي
  كمي در متن ناديده گرفته شده است.

گرايي در ابعاد مختلف خود در عصر حاضر مطرح   بحث پايان ،چه گفته شد به آن باتوجه
فيلسوفان مدرن نيز جست. هگـل و   ةتوان در انديش  هاي آن را مي  هرچند ريشهاست، شده 
شـود و    منبـع الهـام تلقـي مـي     21و  20گرايي در قـرن    تاريخ هگل براي بحث پايان ةفلسف

هاي مختلـف    هاي مصداق  نمونهاز اين تفكر  شروعمحترم اين كتاب نيز با  ةنويسند بنابراين
ـ   ،طوركه ديديم د. همانكن را در عصر حاضر تحليل و ارزيابي مي  ةفرانسيس فوكويامـا نمون

تاحـدودي     اگرچه كتاب حاضر ،بنابراين عيني اين مصداق در اين كتاب انتخاب شده است.
دهد كـه بحـث     كمي باز كند و نشان  ه رامسئلاين » درآمد«حداقل در قسمت است توانسته 

بـوده  گـذار  اثرمـدرن نيـز    گرايي در ابعاد مختلفش چگونه نزد فيلسوفان مدرن و پست  پايان
روي خواننـده پابرجاسـت. تـالش     بـه چون پرسشـي گشـوده    كليت اين موضوع هم ،است

تـر   ولي پايان كتاب بيش ،ستودني است بيستمگرايي در اواخر قرن   نويسنده در ارزيابي پايان
منطقي توجه نويسنده  ةيكرد زباني استوار شده است. البته تاحدودي اين امر نتيجمحور رو بر

طوركه در اواخر كتاب  ديگر، همان عبارت مدرن است. به  هاي پست  به مبحث زبان در فلسفه
دو متفكـر   ةمدرن را بر انديش هاي زباني فيلسوفان پست  نقش ديدگاه است نويسنده كوشيده

توانست بررسي و ارزيابي   گرايي نيز مي  ن امر درمورد ابعاد مختلف پايانتاريخ بيان كند، همي
كـه   ،ها در نگارش يك كتاب معيار مقبولي باشـد  . اگر معيار منطقي در سنجش ديدگاهشود

گرايـي   متناظر اين بحث زباني را در ساحت پايـان  بايدنويسنده  ،درواقع امر نيز چنين است
كنـد   بر رويكرد زباني اين تصور را در ذهن خواننده ايجاد مـي  آورد. تأكيد زياد نويسنده مي
كار روند. البته نزد فيلسـوفان   بسته بهصورت هم توانند به معنا و حقيقت و پايان مي ةمسئلكه 

وقتـي دريـدا    ،مثالً ؛هاي زباني از حقيقت و نفي حقيقت امري رايج است مدرن تحليل پست
د براي من خواننده طبيعي خواهد بـود كـه وقتـي سـراغ     آور ميان مي از تعويق معنا سخن به

ديگرسخن، انكار معنا در دريدا ايـن   اين معنا ديگر وجود نخواهد داشت. به ،رود رورتي مي
پي دارد كه حقيقتي نيز وجود ندارد، چيـزي كـه    مدرن در متفكران پست ةنتيجه را در فلسف

  كند. مي  رورتي آن را مطرح
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دوم  ةمفسـران و محققـان رد   يتر بر آرا كتاب بيش ةنويسندكه ديگر اين است  ةنكت
گرايي در تاريخ تكيه دارد تا آثار خود فيلسوفان. شايد اين هـم   در استناد به مبحث پايان

يعنـي   ،بـرد   يكي از نواقصي باشد كه خواننده با خواندن اين كتاب بالفور به آن پـي مـي  
و اسـت  ر ايـن كتـاب بسـيار برجسـته     شـده د  هاي فيلسوفان مطرح بر كتاب نكردن تكيه

تواند با خواندن اين كتاب بحث پايـان تـاريخ را نـزد      اين انتظار كه خواننده مي بنابراين
ها برسد  فهم و دركي روش از آن و بهكند هاي آنان دنبال   تك اين فيلسوفان و نوشته تك

 جذابي پرداختهتوان گفت كه كتاب حاضر به مبحث   مي ،. درنهايتشدنخواهد برآورده 
اي دارد   محتوايي كه غالبـاً رنـگ و بـوي ترجمـه     ةانداز  عنوان جذاب كتاب بهاما  است،

  جذاب نيست.
  
  ها   نوشت  پي
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