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 چکیده 

شتنلتتی رر  بیستتا ا.ت و او     گرای نوروش امیلیو بتی هرمنوتیست  اتتلییلتی یینی  
از مخلیفل  هرمنوتیک فلستفی گلاامر ا.ت  ت ش  راب بل ااام  ااا  راب شت ترملتر  
و اصتتت ظ نۀرته فما متو اوظ نۀرته هرمنوتیجی دیتیی اراد  اهی    ار فما مراا  

؛ راب ر.تیی  ب  مراا مویفظ بلز.تلزی ر تی او  مویف  لرآمیتر بلشتیو او متتدی ا.ت  
هلی متنلاار متو     هلتش ا.ت و ب  اتو منۀورظ وی ب  اا  ازطرتق بلز.تلزی انیتهت  

شتتتنتلتتی او و شتتتراتو  هتلی روا  طور دنبت  انتی و هییو  تلررفتت  تو.تتتو مویف بت  
اییل تبتی  از  لن ظ ار  حل ظ وی ب  اش اهیی  زتلای اااب ا.تتت و بل اتو زتستتتتی 

هلی مفستر ار فرآتنی تفستیر  ای برای ههنی  .تلتتلرهلی ههوظ متتدی ب  ندش وتهب 
حل ظ وی  گرای نستبی بلشتی و ن  مقلقوارییو ا.ت و هییو نی  .تبش شتیب او یینی  

گراتی مخرب ار  نلر تود  ب  محورت  مویف ار تفسیرظ بل  برای دلوگیری از ههو 
هو  فیلویوژیظ  ی برای تفستیر ها هنیو بل بر شتیرا  اضت ی وضت  هملر رلنو  و ها 

شتنلتتی ممبتنی بر آرا  مل   وبر،ظ تفستیر بلزتویییی و  تفستیر تلرتخیظ تفستیر دلمت  
تفستیر هنالری ت ش  راب حیوا و غوور ندش ییرمخرب مفستر ار ر.تیی  ب  مراا  

ر.تی او بل روایی و اضت م م بور نتوانستت   نۀر می حل ظ ب  مویف را متیو  نیو بل اتو 
محور بلری بیلنی و ها ار فرآتنی تفستتتیرظ   اتو هلیش یلب   نی و ییً  ها مویف ب 

 لر  هلی مفستر اتت تلب بیهیو اتو مدلی  اتو هلیشظ راب ای برای ههنی  ندش وتهب 
  نیو   لرهلی او را بیل  می تتی برای فلدق آمی  بر آ  و ندیهلی وارا بر راب 

شتتنلتتیظ تفستتیر  گراتیظ تفستتیر دلمت  ظ ههو گراتی امیلیو بتیظ یینی    : ها دواژه ی کل 
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 بلزتوییییظ تفسیر هنالریظ فیلویوژیو 
 

 مقدمه .  1

هلی رر  بیستتا ترتو هرمنوتیست  اا  اتتلییلتی ا.ت     از پرآوازب امیلیو بتی تجی از حدوق 
هتلی او اررا.تتتتتلی   ت  ت ش دمت  اتو محور ا.تتت  و بت  گرا و مویف او یینیت    و 1ا.تتت  
شنلتتی  هلی روش پراازی ار .لح  روش فما مراا مویف ا.  ار هتل هرمنوتیس  نۀرت  
ینوا   هرمنوتیجی شتتت ترمتلتر مبت    هتلتی  ت  بت  نۀری اییتل مختلیفت  شتتتوا و بت  بنتیی می طبدت  

 شواو  شنلتتی توانیب می ظ هرمنوتیس  نوروش شنلتتی، اارا .ر.لسله هرمنوتیک روش 
توانتی  تودت  بت  نۀرتته هرمنوتیجی بتی ار فما متنتلی مورانۀر مویف از ابتتلا مختلفی می 

ایتییت   اوً  موراتودت   زترا  ررارگیراو  فما متو  اتنی ازدیلت  فدمتل و اصتتتوییو   منتیا  
گرا بواب  نوتیجیظ یینی  یحلظ هرم هو  اانش اصتو  فد     ب  هلی تفستیری ا.ت می ها اانش 

هل ارمدلم فماظ مراا دّیی مویف ا.تت ظ نیلزمنی  گرا نیستتتنی و تنمل متیلر مود  آ  و نستتبی 
طراحی نۀرته مبنلتی توا ار حوزب فما متو هستتتنی و نۀرته تفستتیری بتی ار اتو را.تتتل  

متنلی متو   توانیظ موراا.تتفلاب ررار گیرا و غلنیًل: هیه مفسترتو ازدیل  اصتوییو  ار فما می 
 لری نی  ار اتو ت تتوب  انبل  فما ررادو حلیی  و مدلمی  هستتتنی    نۀرته بتی راب اتنی ب  
هو  .توظ نۀرته فما متو تو.تو مفسترتو متو  اتنی ها    ازتک اهیو توضتی  اتو اراد  می 
صتور  مند  و ما ا مورابح  ررار نگرفت   هل و مفسترتو ا نو  ارتجلزی ا.ت  و ب  اصتویی 
تود  تواهی بواو  پ  هر ت شتتی    بتوانی ب  تندی  نۀرته م بور  یک  نی شتتلتل    ا.تت ظ 

توانی ار اتو را.تل  هلی توبی برتوراار ا.     می نۀرته بتی نی  ار اتو را.تل از بردستگی 
هلی روشتی    بتی ت ش  راب ا.ت ظ اترااا  نۀرتل  هرمنوتیست  وتهب اتو ا.تتفلاب شتواظ ب  
اتگرظ نۀرته بتی ت ش .تتتوی تری اراد  اهیو از   مرتف   راب و نۀرت   لمل ربل از توا را نی 

شتنل.تیظ شتراتو فما صتیور زمینه متو را تر.تیا  نی و اتو  راب بل تیستک ب  روایی دلمت  
توانتی مثغر بتلشتتتیو  نوآوری ار شتتتنتلتت  زمینته رواتتل  اهتل بیت مم، و آتتل  ررآ   رتا می 

   را  تفستتیر هنالری ار نۀرت  هرمنوتیجی تواظ ییً  ب      نۀرته بتی بل وارا مضتتلفًل اتو 
 ارتضلدل  تفسیری متو  مدیس نی  وارا شیب ا. و  

اتو  بتی ارییو  اتو حتل ظ  بتل ههو بتل  آ  ها  ت   هتتل  مختلف  و مجتلتتش  هو  گراتی 
هلی روشتی گراتی هرمنوتیست  گراتی او بل یینی  هرمنوتیک فلستفی مخلیف ا.ت ظ اّمل یینی  

هلتی نی  ااراو زترا  هنیو بل انیتهتینیا  اصتو  فد  ا.ت می تفلو   ترملتر و ها ازدیل  شت
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،و اییل اتو Bleicher, 1980: 29-30گراتی نستتبی ا.تت  و ن  مقلق م نتیاه مبلح  او یینی  
فرضتملی مفستر ار فرآتنی فما مراا مویف بیش از مدیاری  امر اتلی  ااا  .تلتتلرهل و پیش 

ب  آ  متتدینیو هییو امر .تبش شتیب    ار نۀرته اوظ فما مراا    محورا  ها ا.ت     مویف 
تر شتتوا و اتو مویف ب  صتتور   لمل رن نیهی و بلج  تنمل بتوانی ب  آ  ن اتک و ن اتک 

و بتی  گراتی ار نۀرته او ا.تت  حل ی از تک هلیش دیی ار تدلبل بیو یینی  گراتی و ههو 
هتل بتوانتی اتو بینی  نتی  ت  بت   یتک آ  یش بت  اتو هتلیش ت ش  راب همتلر رتلنو  پ بتل تودت   

هتلیش را متیترتت   نتیو ار بیو اتو همتلر رتلنو ظ او رتلنو  نتللر بت  مثیف و او رتلنو  نتللر بت   
محوری تلرج نهوا گراتی و مثیف مفسر ا.  و از اتو طرتق .تی  راب ها از اادرۀ یینی  

طور ّلی نلاتیب بگیرا و ن  ار اامو طور اریق تر.یا  نی    ن  او را ب  و ها ندش مفسر را ب  
اهی    او نتوانستتت  از اتو هلیش  گراتی بیفتیو ویی برر.تتی اریق نۀرا  او نهتتل  می ههو 
محوری وفلاار بیلنیو روانیو مورا تأ یی او  توبی بیرو  بیلتی و ب  مستّلیل  پلراااتا مثیف ب  

ظ .تبش شتیب نۀرته تفستیری  شتنلتتی ار نۀرته او هلی دلمت  طور اتلی  ااا  تحلیل هییو 
توانی موراتود  اصتتوییو  و مفستترتو  وی از نجل  دلیش و اریدی برتوراار بلشتتی    می 

ا.ت می ررار گیراو اّمل بل اتو هی ظ ندیهلتی نی  از پلتگلب اصتو  فد  و مبلنی آ  ارت توب  
رای اتو هتل تواهیا پرااتت و ب هتلیش م بور بت  نۀرتته او وارا ا.تتت   ت  ار اتو مدتلیت  بت  آ  

اش ا.ت  و .ت   اشتلرا  او ب  او .توته منۀورظ ابتیا مبنلی متنلشتنلتتی او    پلت  نۀرت  
اهیا و .ت   روانیو  محوری و تود  ب  ههنی  و شتراتو مفستر را مورا تود  ررار می مثیف 

مویف  او برای حتل پتلرااو    و ههو مورا تودت   تبییو  راب و نمتلتتتًل  محوری  را  گراتی 
  نیاو  حل بیل  می از پلتگلب اصو  فد  را ب  اتو راب ندیهلی توا  
هلی بتی ب  زبل  اتتلییلتی ا. ظ     متو  اصلی  تلب اییل اتو تود  اتو ا. ظ ب  نجته رلبل 

هلی او ب  زبل  انگلیستی  ژوزف ب تچر بل مرادت  ب  آغلر او گ ارش مستتنی و  لملی از انیتهت  
منتهر  راب ا. و منب  اصلی اتو مدلی     Contemporary hermeneuticsتمی   راب و ار  تلب  

 ار مورا نۀرا  بتی اتو  تلب بواب ا. و  
 
 

 معناشناسی بتی   . 2
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متنتل ار ن ا بتی ملهیتی  لربرای اارا ب  اتو متنتل    متنتلی هر  لیت  و یبتلر  مو و  ب  نوم 
ارتبلط    و یبلرا  بی ای  لیل ی   لربرا مویف ا.ت و ایبت  اتو متنل بل متنلی اصتلی و موضتوم 

نیست  ویی میجو ا.ت  بل آ  فرق ااشتت  بلشتیو بتی برای تفلو  اتو او مدلمظ ب  تب  .تو.تور  
بیو ززبتل    ,Bleicherم   گتذارا تفتلو  می   ، speechم   و زگفتتلر   ، Languageم   و هومبویت  

منی بل غبلتی ا.ت     روانیو تلب توا را اارا و  ار نۀر او ززبل   مایویه نۀلم   ، 31 :1980
اّمل    ، Bleicher, 1980: 31م  هلی  لربرا  رلبل م حۀ  و  لربستت  ا.تت  مستتتدل از .تتبک 

 لرگیری زبل  زگفتلر   لربرا زبل  تو.تو تک  لربر ا.ت     ارنتیا ظ تلب  .تبک  لربر ار ب  
  و تلصتی از زبل  ا.ت     تو.تو .تبک  لربر متتیو شتیب ا.ت  ا.ت و یذا هر گفتلر تتی 

ای  لیل  ب  ملهی  زد دی از زبل  بوا   ی  متنلی اویی  و موضتتتوم   ، Bleicher, 1980: 31م 
گراا ویی متنتلی  تلربرای  ت  اتفتلرتًل مراا گوتنتیب نی  متاّلی ار هییو نوم متنتل هتل برمی آ  

ز اتو دم ظ بتی برای زگفتلر  تک نوم ا.تتد    اهیو ا ا.ت ظ ار ضتیوگ گفتلر گوتنیب رن می 
نستبی رلدل ا.ت     تود  ب  آ  تو.تو مفستر مارییو تود  ب  روانیو  لی زبل ، شترط  زم  

 فماگ مراا گوتنیب ا. و 
اهتیو ار نۀر او بنتیی اتگری نی  برای متنتلی متو ارادت  می بتی از منۀری اتگرظ تدستتتیا 

، و متنتلی  Meaning-in-itself or meaning-contentنفستتت  متو م متنتلی متو بت  متنتلی فی 
و  ، Bleicher, 1980: 37م   ، Meaning-activityم  تدستیا ا.ت  فمیییب شتیب تو.تو مفستر رلبل 

توییر نیستت  و هییو ت تتی تت  یلمل  نفستت ظ هیل  مراا مثیف ا.تت     رلبل متنلی فی 
نلی فمیییب شتیب شتوا متنلی متو .تیل  نبلشتیو اّمل مت بخش ب  متو ا.ت  و .تبش می تتیو 

زترا مفستر بل    ، Bleicher, 1980: 37م   نفست  ا.ت  شترط ر.تیی  ب  متنلی فی تو.تو مفسترظ پیش 
  نی توا را ب  متنلی مورا نۀر مثیف ن اتک  نیو  نی ت ش می فمیی    از متو پییا می 

 

 گانۀ تفسیر و ایدۀ راهبردی بتی در فهم مراد مؤلف . ابعاد سه 3

هل تود   بتیی ا.  و برای ر.یی  ب  نتیاه صحی ظ بلتی ب  هیه آ  بتی .  فرآتنی تفسیر ن ا  
، و ههنی  meaning-full formsهلی متنلاار م  راو اتو .  بتی یبلرتنی از: ههنی  مثیفظ اا  

 پراازتاو ااام ظ ب  توضی  هرتک می و ار ، Bleicher, 1980: 29م   مفسر 
 

 لف و ضرورت بازسازي قصد او  ؤ ذهنیت م   3-1
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اهنیب ب  متنلی متو ا.ت     ار فرآتنی تفستیر بلتی تی متتدی ا.ت ؛ ههنی  مثیفظ شتجل ب 
 هتتف شتتواو اتیۀ راهبرای نۀرته بتی برای فما اتو متنل زبلز.تتلزی ر تتی مثیف  ا.تت   

و از اتو حیت ظ فما ار ن ا بتی متلهیتی    Understanding as reconstruction of intention ،2م 
گیراو بتی متتدی  ، اارا    نستب  ب  ر تی مثیف انالم می reproductive لمً  زبلزتویییی  م 

اییل مهتتر  و بیو ا ههلنی بوا  امر وا.تو بیو مویف و مفسترظ تتنی زبل     هیل  ا.ت  ب  
، ار .تت  ضتتل  تفستتیری او.تت  و اارای  semantic intersubjectivityهلی متنلاار م اا  

طور  ، و هییو Bleicher, 1980: 33، ا.تت  م supra-individualمودواتتی     و فرافرای م 
،    تک ت تتل   Bleicher, 1980: 29اییل اشتترا  مفستر و مویف ار طبیت  انستلنی م ب  

، ا.ت ظ امجل  بلز.تلزی ر تی مثیف ار مفستر ودوا  transcendental characterا.تتت تی م 
نیلز اصتلی امجل  فما و فرآتنی تفستیر  ای پیش ااراو ار نۀر اوظ ودوا هنیو نملاهلی فرافرای 

 و  ، Bleicher, 1980: 33م   ا.  
بتی متتدی ا.تت  برای بلز.تتلزی ر تتی نوتستتنیب بلتی بریج  فرآتنی تلق و اتالا متو 

  اهنیب ب  متو پراات  هلی شتتجل ییل  راظ بنلبراتو بلتی ب  بلز.تتلزی .تتلستتل  انیتهتت  
توانی ر تی هلی مثیف ار ارو  تواظ می .تلزی انیتهت  مفستر بل ارو    ، Bleicher, 1980: 33م 

اتو  لر نی  ازطرتق اتالا تتّینل  ههنی   ، Bleicher, 1980: 47م  او را ار توا بلز.تتلزی  نی 
اتگرظ مفسر  یبلر  انالم ا. و ب  هلی متنلاار هستتنی ار ارو  مفستر رلبل مثیف    هیل  اا  

هل ب  زمل  تواظ ار ارو  توا  یه آ  طرتق انتدل  و ترد نۀر مثیف را از هلی متنلاار مورا اا  
 و  ، Bleicher, 1980: 46م    نی بلز.لزی و ارونی می 

 

 هاي معنادار دال   3-2

 لر  هلتی هستتنی    تو.تو مثیف برای اشتلرب ب  متلنی مورانۀر او ب  هلی متنلاار نهتلن  اا  
 :Bleicher, 1980م   هل و ر تیهلی مثیف هستتنی هلظ پیلم هییو اییلظ تاّلی اتیب انی    ب  رفت  

هتلی متو هتلی متنتلاار  ت  هیتل   لیتل ظ اصتتتق حتل ظ یبتلرا  و دیلت  و بنتلبراتوظ اا  ،  47
 لر رفت  و ب  اتو طرتقظ  نلر ها ررار  بلشتنیظ تتّینل  ههو مثیف هستتنی    تو.تو او ب  می 

ا.تل.تًل   و بتی متتدی ا.ت  ، Bleicher, 1980: 29م  انی تل ب  مخلطشظ مقلیبی منتدل شتوا اااب شتیب 
و بلز.تلزی    ، Bleicher, 1980: 29م   هلی متنلاار متو ا.ت  هیف تفستیرظ فمییی  متنلی اا  

آتیو ایبت  اتو .تخوظ ب  اتو متنل نیست     ا.ت  می هل ب  ر تی مثیف نی  از تیر   بر اتو اا  
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تلبی ب   محورا ظ رلدل ب  ا.تت  محورو زترا او برت ف متو محور ا.تت  و ن  مثیف بتی متو 
هلی متنلاارظ هیل  متنلی للهری  لی مورانۀر مثیف ا.تتت و ایبتت  ار ن ا بتیظ متنلی اا  متنت

بستل بل لمور  هل مو و  ب  نوم  لربرا مثیف ا.ت     ه  هل نیست ظ بلج  متنلی آ  بیوی آ  
هل ار ن ا مثیف بلتی تتلمل  هل متفلو  بلشتتیو او متتدی ا.تت  برای فما متنلی آ  بیوی آ  

زتست  مثیف وارا شتی بل مثیف اتالا  را و از اتو طرتقظ ب  ارو  دمل  فجری .تلزنیب ای 
از اتو دم  او متتدی ا.تت  برای    ، Bleicher, 1980: 32م  و از اتو طرتق ب  مراا او ر.تتیی 

ار  مراا مثیف بلتی شتتخ تتی  او را فمییی و حتی اور و شتتراتو فرهنگی زنیگی او را 
او متتدی ا.تت     متنلی متوظ تنمل ازطرتق   از اتو دم ظ   ، Bleicher, 1980: 43م   شتتنلت  

اا   طور  ّلی و د دی ارو  زمینته لمور و اتاتلاش رتلبتل  هتلی متنتلاار آ  بت  دتلگتذاری 
 و ، Bleicher, 1980: 43م  تلبی ا.  ا.  
 

 ذهنیت مفسر   3-3

 :Bleicher, 1980م   شوا هلی یینی محسوس شروم می     فما از وارتی   ن ا بتی ارییو اتو 

لی تفستیرظ هیل  متو نوشتت  شتیب تو.تو مثیف بواب و هیف آ  نی  ر.تیی  ب   و و مبن ، 29
متنتلی مورانۀر او ا.تتت ظ ویی ههنیت  مفستتتر نی  ار اتو فرآتنتی اتتلیت  اارا و تتأدیر آ  را 

توا  ار اتو زمین  نلاتیب گرف و ار نۀر او مفستترظ تنمل تک گیرنیۀ منفتل نیستت  بلج  نیی 
پتلییرظ  م   ای ار فرآتنتی فما اارا ههنی او نی  ندش وتهب تاربته مفستتتر از دمتل  و هتلرهوب  

.توظ ن  وارتی   اهی ازتک روظ ار نۀر اوظ فمیی    ار فرآتنی تفستیر رن می ازاتو   ، 68:  1391
اتگرظ نی  ن   لمً  ههنی و .تلتته ههو مفستر ا.ت و بلج  حدیدتی  محض ا.ت  و از.توی 

و اییل اتو امر نی  مربوط ب  رابقه  ، Bleicher, 1980: 29 م   شتوا بینلبینی اارا و شتلمل هراو می 
زترا بتی  و ، Bleicher, 1980: 30م     فما و تتّینتل  وارتی ههو ا.تتت  اتتلیجتیجی بیو حدیدت

ا.تتت     ار فرآتنی فما شتتتیوۀ ااار  مفستتتر اتلی  مثغری ار متنلی  تب   لن  متتدی  ب  
هلی اارا ی متتیو و.تتیله اتو شتتیوب شتتوا ب  ه  تو.تتو فرا فما می فمیییب شتتیب اارا و آ  

هلی ههنی توتش    ربل از ا برا.تلس مدوی  هرا   هر فر   ، Bleicher , 1980: 27م   شتوا می 
 ,Bleicherم   فمیتی و گرت ی نی  از آ  نتیارا موادمت  بتل متو ار نمتلا او ررار ااراظ متو را می 

بت  تحلیتل تودت  بت  اتو نجتت ظ بت    ، 38 :1980 هتلی تتلب هیراب یتیم تودت  شتتت ترمتلتر 
تلرتخی صیور متوظ .بش   ار تحلیل شراتو زملنی و   تتتتون  صرفًل تلرتخی تتتتشنل.لن   دلمت  
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   اتیۀ اصتلی توا ار فمییی  متنلی متو را از شت ترملتر گرفت   شتیب ا.ت     بتی بل اتو 
تری ارت توب تفستیر  ا.ت ظ ویی ار مدلم اصت ظ نۀرته تفستیری او برآتی و نۀرته  لمل 

شتنلتتی  روا  هلی     ار نۀرته تفستیر متو شت ترملتر ب  دنب  نۀر بتی بل اتو ب   و 3متو بیل   نی 
توبی مفسر تود  شیب ا.  ویی می ا  اتلی  مفسر و دمل  پیرامو  او ار فرآتنی تفسیر ب  

تر.تیا نهتیب ا.ت  و هییو امر مودش ضترور  اییل  برتی اصت حل  ار آ  شتیب ا.ت و  
دم ظ او برت ف شت ترملتر    هرگ  رلدل ب  یینی  نستبی تفستیر نبواظ ب  صتراح   از اتو 

گراتی مقلق ار تفستتیرظ متنی نیارا و مل نملتتًل ب  تک یینی  نستتبی یینی    متتدی ا.تت     
طور    از ابتیا  دم ظ ار نۀر بتیظ متنلی مورا نۀر نوتستنیبظ هیل   نیاو از اتو ا.ت  پییا می 

اییل گونلگونی  شتوا ب  آ  ن اتک شتیظ زترا ب  تلبی نیست  و تنمل می شتجل گرفت ظ رلبل ا.ت  
توانی  لمل و نملتی بلشتتی ادتیلیی مفستترا ظ تفستتیر هرگ  نیی هلی فرای و  .تترگذشتت  

 و ، Bleicher, 1980: 38م 
دّی مخلیف  گراتی ازدیل  هرمنوتیک فلسفی ب  گرا نیس  و بل ههنی  ایبت  بتی هرگ  ههو 

ا.  و متتدی ا.     نۀرا  هلتیگر و گلاامر یلا هرمنوتیک را ار بلت ق نسبّی  فروبراب  
اهی ب  مفسرظ بل اتجل   دم ظ او ت ش  راب ارییو ندش از اتو   ، 57- 56  : 1391پلییرظ  م   ا.ت  

 ,Bleicherم   نفستتت  متو  ت  هیتل  مراا مویف ا.تتت  یینیت  متو را تتأمیو  نتی بت  متنتلی فی 

مثیف  لمً   و از اتو دم  او متتدی ا.ت     مفستر بلتی نستب  ب  ر تی و  لر  ، 33 :1980
گراتی ب  فرآتنی تفستتتیر  وروا نلمقلوب ههو  لتی از و ب   ، Bleicher, 1980: 46م   وفلاار بلشتتتی 
و بنتلبراتو تنش بیو یینیت  و ههنیت  ار ن ا او  تلمً   ، Bleicher, 1980: 39م   دلوگیری  نتی 

دیی ا.تت  و غیرۀ آ  نی  اتو ا.تت     ار ن ا او یینی  مقلق ودوا نیارا و تنمل یینی   
رلنو  او و هملرنوم تفستیری    بر  ،و هملر  Bleicher, 1980: 36ح تو  ا.ت  م نستبی رلبل 

 شیرا برای فلدق آمی  بر اتو مهجل و پلرااو   ا. و می 
 

 کننده چالش تعارض عینیت و ذهنیت . قوانین هرمنوتیکی رفع 4

تتنی تتت  نۀرته بتی هملر رلنو  هرمنوتیجی اارا    او رلنو  او  آ  مربوط ب  موضوم تفسیر 
وط ب  اتلی  ههنی  فلیل شنل.ل ا.     بل تود  ب   و او رلنو  اوم آ  مرب   تتتیلمل یینی  

هر هملر رلنو  م بور ت ش  راب بر مهتجل تدلبل یینی  و ههنی ظ تتنی هلیش متیلر بوا   
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.و و اتلی  نلگ تر ههنی  مفسر ار فما متنلی مورا نۀر مثیف  تک مثیف ار متنلی متو از 
 از.وی اتگرظ فلدق آتی: 

 

 موضوع تفسیر قوانین مربوط به    4-1

مربوط ب  موضتوم شتنل.تلتی تل هیل  متو نوشتت  شتیب تو.تو مثیف یبلرتنی    ، canonsم   روانیو 
 از: 

 ، The hermeneutical autonomy of the objectرلنو  او : ا.تد   هرمنوتیجی متو م 
هتلی متنتلاارظ تتل هیتل   لیتل  و دی   متو دتل ت  اا  گوتتی؛ از آ  ار اتو رتلنو  بتی می 

هلی مثیف هستنیظ بلتی برا.لس هیل  ههنی  مثیف  تاّلی انیته    تتینوا  موضوم تفسیر ب  تت
نۀر از مراا مثیف رلبلی  حیل  تفستیر شتونی و نبلتی هر متنلتی     لیل  و دی   صترف 

و بنلبراتو فما متو تلب  منقق  ، Bleicher, 1980: 58م  هل نستتب  اااب شتتوا هل را اارنی ب  آ  آ  
هلی هاتی متوظ ا.تت     اتو منقق برگرفت  از مد تتوا مثیفظ ضتترور   ارونی توا متو 

ا.تلس ی دق و  ارنتیا ظ متو بر   ، Bleicher, 1980: 58م   انستالم ارونی متو و نتلت  آ  ا.ت  
توا  ب  متو نستب  اااو بلج  هلی مفستر نبلتی تفستیر شتوا و هر متنلتی را نی  نیی توا.تت  

هلی توا متو ا.ت     اصتل و ا.تلس آ  مراا مویف و  م   ا.تنلا تک متنل ب  متو وتهگی 
 فروم آ  انسالم ارونی و ارتضلدل  زبلنی متو ا. و 
 ،  Totality and coherence of meaningرلنو  اوم: رلنو   لی  و انسالم متنلی متو م 

  ، Bleicher, 1980: 59ار اتو رلنو  رابقه بیو اد ا  و  لی  متو مورا تأ یی ررار گرفت  م 
شتتتوا  ت  متنتلی اد ا   تلمً  ار نستتتبت  بتل متنتلی  ّلی حتل ا بر تیتلم متو بواب و  بیتل  می و  

 :Bojan Spaić, 2013م   متنلی  ّلی حل ا بر متو نی  ار هیلهنگی بل متنلی اد ای متو ا.ت  

هلی هرمنوتیجی متأتر ب  رلنو  اهیی  تود  ب  زمین  و  لنتجستت   و اتو رلنو  ار نۀرت  ، 12
 ل توانیب  تتتهلی هرمنوتیجی ریتیی نی  اور هرمنوتیجی د   ار بیو نۀرت  متروف ا.  و  

بستتگی  ار اتو رلنو ظ بتی ب  انستالمظ روابو و ها   ، Bojan Spaić, 2013: 12م   شتیب ا.ت  می 
ای    بیو اد ا  مختلف متو ودوا اارا اشتتلرب  راب و از اتو حی ظ متو را تک  ل ارونی 

  ها مربوط ا.تت  و هی  بلتی بلها فمیییب شتتونی لتش ب  ه شتتیرا    هیه بخش واحی بر می 
و طبیتتًل  لی  حل ا بر متو و انستتتالم ارونی آ ظ برگرفت  از ههنی  ، Bleicher, 1980: 59م 

هنیو انستالمظ هیلهنگی و  مثیف و انستالم آ  ا.ت  و تاّلی اتو  لی  ار اد ا  متو و ها 
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نی تل ب  متنلی اصتلی مورا نۀر مثیف      ارتبلط  لمل اد ا  بل اتو  لی  ب  مفستر  یک می 
 هیل   لی  حل ا بر متو ا.  بر.یو  
گون      لی  و انستالم حل ا بر    هیل  تلبی و آ  اتو اتو رلنو  تو.تت  بیهتتری نی  می 

متوظ منبت  از  لی  و انستتالم حل ا بر ههو مثیف بواظ  لی  و انستتالم حل ا بر ههنی  
انستالم زنیگی مثیف و آ  نی  برآمیب از  لی  و انستالم نۀلم  مویف نی  برآمیب از  لی  و  

و اتو هیتل    ، Bleicher, 1980: 60م   زتستتتتت  فرهنگی و ادتیتلیی ا.تتت   ت  او ار آ  می 
 هل اشلرب ااش و  ای ا.     ش ترملتر نی  ب  آ  گلن  هلی .    ل ز 

  ؛ اتو رلنو   توا  گف  هل.ت ظ می بنیی هیه .تقوحی    اتو رلنو  نللر ب  آ  بل دی  
یحلظ نحوی و متنلشتنل.تی؛ تیلمی  زبلنی    گفت  تل نوشتت  مثیف ار آ  زبل  شتجل گرفت   ب  

شتتنلتتی مثیف را شتتنلتتی؛  لی  روا  یحلظ روا  ا.تت  را مورا تود  رراا اااب ا.تت ظ ب  
یحلظ تلرتخی؛ زمین  و بستتتر تلرتخیظ ادتیلیی و فرهنگی    یحلظ  راب ا.تت  و نملتتًل ب  

 و ، Bojan Spaić, 2013: 13م تو ب  آ  تتلق اارا را نی  ار  لنو  تود  توا ررار اااب ا.  م 
 

 قوانین مربوط به مفسر   4-2

ای ار تفستیر رلدل ا.ت ظ و نستبّی  ار  طور    بیل  شتیظ بتی برای مفسترظ ندش وتهب هیل  
و رتلنو  مما بت   تفستتتیر نی  از هییو منۀر ار نۀرتته او امجتل  وروا ااراو از اتو دمت ظ او ا 

نۀرته تفستیری توا اضتلف   راب ا.ت  تل بتوانی ارییو اتلی  ااا  ههنی  مفستر ار فرآتنی  
 تفسیرظ دلوی وروا نلار.  آ  را ها بگیراو 

 ، The actuality of understandingرلنو  او  مرلنو  .وم نۀرت ،: رلنو  وارتی  فما م 
ار فرآتنی فما نلگ تر ا.ت ظ ویی ولیفه    گوتی؛ هرهنی ههنی  مفستر ار اتو رلنو  بتی می 

یبلر    را  و بلزپییوا  هیل  فرآتنیی ا.ت     طی آ ظ اغر اتالا شتیب ا.ت و ب  مفسترظ طی 
دل.تت     اتو بلز.تتلزی  اتگرظ مفستتر بلتی اغر مثیف را مایاًا بلز.تتلزی  نی اّمل نجت  اتو 

و  ، Bleicher, 1980: 62 م  اش تواهی بوا  درم ار ارو  زنیگی تواش و بلشتتتراتو  نونی 
زتستت ظ بواب ا.ت   ای    مربوط ب  فرای    ار گذشتت  می اتگرظ مفستر بلتی انیتهت  یبلر  ب  
اش  مایاًا ار ارو  ههو توا ویی بل شراتو  نونی   تتتتتنی انیتهه مربوط ب  مثیف را تتترا 

توانی  تردی  و بلز.تلزی  نیو متنلی اتو .تخو اتو ا.ت     مفستر ار فرآتنی تفستیر نیی 
هتلی ههو توا را  نتلر گتذارا و پتل   نتیظ بلجت  هر ارتتلفتی و ار ی ار  فرض طور ّلی پیش بت  
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 ,Bleicherم  وا او ودوا ااشتت  ا.ت  هلتی ا.ت     ربً  ارو  ت اوظ تلب  مفلهیا و بلزنیلتی 

طرتق .تتلزوار.تتلزیظ د دی از دمل  ههنی بیتو ترتیشظ هر تاربه دیتیی از   ، 62 :1980
هلی توا ا.  ب   مفستر ییً  ار اتو  لر تو.تو ااشتت    ، Bleicher, 1980: 62م   شتوا مفستر می 
حرف اتو نیست    ایبت  متنلی اتو   ، Bojan Spaić, 2013: 14م   زنی .تلزی و بلزنیلتی می مفموم 

تلبی ب  متنلی مد توا مثیف    ار  لیل  مورا ا.تتفلاب او متاّلی     ولیفه مفستر ا.ت  
بلشتیو بلج  مد توا اتو ا.ت     فرآتنی فما متنلی مورانۀر مثیف تو.تو تک انیظ نیی شتیب 

مفسترظ تک  لر مجلنیجی نیست     مفستر ار آ   لمً  منفت ن  ییل  نیظ بلج  مفستر برای  
هل و   لرگیری ریر  آگلهی ب  اتو مد توا بلتی بل  یک شتموا و حیس اریق و بل ب    ر.تیی  
اشظ انتیتهتتته  هتلی توا و بتل  یتک مدو   فجری نمفتت  ار اانش ت ق و  تلربرای بینش 

و ار  ، Bleicher, 1980: 62-63م   مویف را ار توا بلز.تلزی  نی و ب  متنلی مد توا او بر.تی 
 :Bleicher, 1980م  توا را نبلتی بر متنلی متو تحییل  نی   هلی ااوری اتو مستیرظ مفستر پیش 

هتلی پیهتتتینی اوظ ار حتیس متنتلی مثیف  حتل ظ مدو   فجری و انتیوتتت  هر ویی بت    ، 63
موغرنیو اتو تلدیظ ارهرحل ظ مفستر را از تک حلی  منفتل صترف تلرج  راب و ب  او ندهتی 

بوا  مفستتر ار بلز.تتلزی متنلی  اهیو تود  ب  اتو نجت ظ ضتتروری ا.تت     فتل   فتل  می 
.تتو و ضتترور  ر.تتیی  ب  متنلی  مورانۀر مثیف و بلز.تتلزی آ  ارو  دمل  توا ازتک 

اتگرظ تنمل ار تک صتور  رلبل دی  ا.ت  و آ  نی  یبلر  از اتو .توی مورانۀر مثیف از 
و اتو نجت    ، Bleicher, 1980: 84م   شتأ  هستتنی ا.ت     ههو مفستر و مثیف متالن  و ها 

 شواو للهر متنلفر می .و شی  اتو او مقلشگ ب     .بش ها ا.   

 theرلنو  اوم مرلنو  هملرم نۀرت ،: رلنو  تقلبق هرمنوتیجی متنل مبیو مفسر و مثیف، م 

hermeneutical correspondence of meaning ، 
گوتی    مفستر ار فراتنی فما بلتی ت ش  نی    وارتی  تواش را بتی ار اتو رلنو  می 

ر.تتتی بت  طور  تلمتل هیتلهنتگ .تتتلزا و توا را ار فرآتنتی  نتیاتی  ت  از متو بت  گوش می  بتل 
و تتنی برا.تتلس اتو رلنو ظ  ، Bojan Spaić, 2013: 14م   بلز.تتلزی  لمً  متتلق ب  متو بیانی 

 لمل بل موضتتوم تفستتیر    هیل    ، congenialityم   مفستتر بلتی تک نوم هیلهنگی و تنل.تتش 
متنلی اتگر اتو رلنو  اتو ا.       ، Bojan Spaić, 2013: 15م    لیل  مثیف ا. ظ پییا  نی 

هلتش را شتفلف و روشتو  ااوری هل و پیش مفستر بلتی ار فرآتنی تفستیرظ اادیًل ی تقظ توا.ت  
اتگرظ مفستر بلتی ت ش یبلر  .تلزا تل تحییل نلصتوابی بر فما متنلی مثیف نیاشتت  بلشتیو ب  

 نتی  گیرا و فرآتنتیی  ت  ار فما طی می  تلر می تو بت  هتلی تفستتتیری  ت  ار فما م  نتی تتل روتت  
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 Bojanم   هلی تلب متو مورا تفستتیر بلشتتی طور  لمل منل.تتش بل مهتتخ تتل  و وتهگی ب  

Spaić, 2013: 15 ،  شتواو  طور تلب ار تفل.تیر تلرتخی نیلتل  می و اتو دنب  از تقلبق متنل ب
 :Bleicher, 1980م   مفستر ا.ت  متنلی انتجلس اتگری تتنی مثیف ار ارو   زترا اتو  لر ب  

و اتو رلنو  اشتلرب ب  اتو نجت  ا.ت     فرات  مثیف    ار شتخ تی  تلرتخی مثیف  ، 85
 نیلتلنیب شتیب ا.ت ظ بلتی بل شتخ تی  مثیف تتلمل  نی تل مفستر بتوانی آ  را بلزشتنل.تی  نی 

لزی  تر شتتوا بلز.تتتر و  لمل و هرهدیر اتو توافق و هیلهنگی دیی ، Bleicher, 1980: 85م 
 تر تواهی بواو  تر و اریق متنلی مورانۀر مثیف ار ن ا مفسر فراها 

 

 . اضالع و مراحل تفسیری 5

بتی بتی از بیل  روانیو هرمنوتیجی نۀرته هرمنوتیجی توا ب  تبییو اضتت م تفستتیری نۀرت   
 theoretical moments' within the processم  پراازا    ار فرآتنی تفستیر بلتی طی شتونی می 

of interpretation ،    توبی پیتلاب شتتتونتیو مرحلت  او ظ مرحلته فیلویوژتجی  تتل روانیو م بور بت
 نی تل انستالم منقدی و ا.تتور زبلنی متو را مبتنی بر ا.تتور ا.ت     ار آ  مفستر ت ش می 

  و از اتو طرتق متنلی   ، Bleicher, 1980: 85م  هل روانهنلتتی مثیف بلز.لزی  نی زبل  و دنب  
و مرحله اوم تفستیر تلرتخی  ، Bleicher, 1980: 41م  وارتی و مورانۀر مثیف را بلز.تلزی  نی 

 ,Bleicherم  ا.ت     نللر ب  شتنلت  اورب و شتراتو فرهنگی زمل  زتست  مثیف ا.ت  

بخهتتیو زترا زمینه  اتو اتیگلب ا.تت     رلنو   لی  و انستتالم متو را تحدق می   ، 43 :1980
تیتلمیت  و انستتتاتلم متنتلتی متیتلیت  تتلم و تیتلمی ااراو از اتو   ، تتلرتخی ار اتو Contextم 

  دم ظ تفستیر تلرتخی ارمدلم شتنلت  زمین  و شتراتو فرهنگی و تلرتخی زمل  مثیف ا.ت  
تل بتوانی ب  فما مراا او از اتو متو  یک بیهتتری نیلتیو مرحله .توم   ، Bleicher, 1980: 43م 

بر مقلیتل  تلرتخی برای شنلت   ار آ  ی وب     .    ا   4شنلتتی مربوط ب  تفسیر فّنی دلمت  
شتواو زترا تفستیر  شتنلتتی نی  اریام می هلی دلمت  زمین  و زملنه صتیور متوظ ازطرتق روش 

هلتی ا.ت     یبلر  بوانی از  ل متنلتی حل ا بر متوظ شتخ تی  مثیف  مو و  ب  فما  ل 
دلمته آ  زمل ظ صتترفًل بل  و شتتراتو دلمته زمل  زتستت  مثیفو از اتو دم ظ  لک حل ا بر  

شتنل.تلن  نی  ا.ت و او  آتی بلج  نیلزمنی مقلیتل  تجییلی دلمت  ا.ت  نیی مقلیتل  تلرتخی ب  
 نی و مبتنی بر نۀرتل  او روش شتتنلت   ار اتو مستتیر از نۀرتل  مل   وبر ا.تتتفلاب می 

ظ تفستتتیر  و مرحله هملرم ، Bleicher, 1980: 45م    نی دلمته زمل گ زتستتت گ مثیف را متیو می 
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دلی مثیف تو.تتو مفستتر ا.تت     بلزتویییی ا.تت     مربوط ب  ییل دلگذاری توا ب  
 :Bleicher, 1980م نملتتًل هیل  بلزتوییی فرات  مثیف و ارنتیا  متو تو.تو مفستر رن اهیو 

و مرحله پناا نی  مربوط ب  تفستتتیر هنالری ا.تتت     بومی  را  نۀرته بتی ار متو  ، 40
 مدیس ا. و 

 

 و بررسی   نقد   . 6

شتواظ زترا  نۀرته هرمنوتیجی امیلیو بتی ار را.تتلی نۀرته هرمنوتیجی شت ترملتر تترتف می 
  شتتنلتتی ییومی تفستتیر بوا هو  شتت ترملتر طراحی نۀرته روش ایییه اصتتلی او نی  ها 

اانستت  و ار نۀرته توا ارپی رف  توبی می او نۀرته شتت ترملتر را ب    ، 65:  1391پلییرظ  م 
بواو ی وب بر اتوظ او ار شتتتراتقی نۀرتته توا را مقرظ  را  ت  هتلن  گ ور   اترااا  آ  

گلاامر نی  نۀرته هرمنوتیجی توا مو.توم ب  هرمنوتیک فلستفی را اراد  اااب و از اتو طرتقظ  
هل گهتتتواب بواو موادمه بتی بل نۀرته گلاامر  لمً   فضتتتلی دیتیی ارمدلبل هرمنوتیستتت  

دش مبلحثلتی بیو آ  او شتتی    نملتتًل ب  وفلری نی  منار نهتتی؛  انتدلای بوا و اتو ندیهل مو 
بل  ، 69:  1391پلییرظ  م   هل  لمً  متفلو  بوا و یرضتهتل  هیا اشترا ی بلها نیاش  زترا راب آ  

هلی اریدی را مورا تود  ررار اااب ا.ت  ویی اهلر    .توت  ییو اتو حل ظ نۀرتل  او ار اتو 
 شواو هل اشلرب می   آ  ندیهلتی نی  ا.     ار زتر ب 

 

 تعارض مبناي معرفت شناختی بتی با مبناي معناشناختی او   6-1

ای اارا و برای دلگذاری اریق بتی ار نۀرته توا ب  ندش مفستتر ار فرآتنی فما تود  وتهب 
اتو ین تر ار فرآتنی تفستیرظ روانینی نی  ار نۀرته هرمنوتیجی توا وضت   راب و حتی اضت م 
دیتیی ب  نۀرته هرمنوتیجی برای تحدق اتو منۀور اف واب ا.ت و اتو تود  نلشتی از زتر ی  

ه  مما ا.ت  اتو ا.ت     ندش مفستر نبلتی طوری  اش ا.ت ظ امل آ  تفستیری بتی ار نۀرته  
تتییو شتوا    مبنلی متنلشتنلتتی اتو نۀرت  را مخیوش  نیو زترا بتی ار بخش متنلشتنل.تیظ  
متنتلی متو را هیتل  مراا دتیی مثیف تترتف  را و هیته ت ش توا ار اتو نۀرتت  را 

 ظ هر موضتتی    ر.تیی  ب  اتو متنل را اهلر متقوف ب  شتنلت  اتو متنل  راظ از اتو دم 
مهجل  نیظ بل هیف تتییو شیب منلفل  ااراو اتو نجته لرتفظ هیل  هی ی ا.     هرهنی  

شتنلتتی  موراتود  بتی نی  بواب ظ ویی ارییل ریلت  نهتیب ا.ت و زترا او ار مبلنی مترف  
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اییل اتو امر اتو ا.ت     فرضتی را اتخله  راب    بل اتو مد توا ار تنلرض ا.ت و توا پیش 
و از اتو دم ظ متتدی    5شتتتنلتتی متأغر از  لن  ا.تتت   ندل ب تچرظ وی ار مبلنی مترف  ب  

طور  اهی ییو تلردی و موضتوم یینی تفستیر هیل  ا.ت     مدو   ههو مفستر ادلزب نیی 
  ،و زترا برا.تتلس نۀرته Bleicher, 1980: 28   بواب ا.تت  مورا اارا  مفستتر ررار گیرا م 

شتنلتتی  لن ظ ییو تلردی تتنی نوموظ ودوا تلردی اارا ویی برای فلیل شتنل.تلظ  مترف  
رلبل اارا  نیست  اریوضظ هی ی    فلیل شتنل.تل بل آ  .ترو لر اارا فنومو تل هیل  نیوا 
نومو ا.ت و ار اتو نیوا نی  و.تلط  مدو   و .تلتتلرهلی فجری فلیل شتنل.تلظ وا.تق   

 ّلی انجتلر  ی فنومو هستتتتنتیو ار اتو تلدیظ هرهنتی وار  بت  اهنتیب بت  هگونگ بواب و شتتتجتل 
شتتوا و اتو د  ب  اتو نجت     شتتوا ویی ار هرحل ظ رابقه آ  بل فلیل شتتنل.تتل رق  می نیی 

نۀر  شتتواو از اتو دم ظ ب  تلبی ب  مراا مثیف ا.تتل.تتًل ودوا نیاراظ منار نیی امجل  ا.تت  
طور تدرتر  تک ور ظ مستت ل  را اتو   ر.تتی بتی اهلر مولیقه لرتفی شتتیب ا.تت ظ هرا   می 
ودوا ااراظ ویی ار    - تل هیل  نومو ار نۀرته  لن    -  نیا    امجل  شتتنلت  مراا مثیف می 

طور    بواب  شتتوتا و مراا مثیف موار   یل هو هو، را هیل  ر.تتیی  ب  آ  گلهی موفق می 
صتور ظ اتراای   شتوتاو ار اتو  نیا و گلهی ها تقل  راب و ب  اتو ار  نلدل نیی ار  می 

ب  نۀرت  نیست  و حتی مورا تأتیی اصتوییو  نی  ا.ت ظ هرا  ظ ا.تل.تًل بح  از حای  و آغلر  
:  1422؛ مریهتی نافیظ  514٫7:  1417متذرت  ا.ت  مصتیرظ  آ     یبلر  از منا ت  تل  

 لرگیری فرآتنیهلی فما متنلظ ریا ب  ، نللر ب  هییو مقلش ا.تت و زترا مفستترظ یلی 282٫2
گوتیا    ا.ل.ًل امجل  شنلت   اّمل تک ور  می  تقل  نی و ب  متنلی متو نر.یو  میجو ا.  

طور هاتی و ربل از وار  تل هیل  مراا مثیف ار تفستتیر متو ودوا نیاراظ زترا ههو مفستتر ب  
گری  راب و ار  هتل وا.تتتقت  موادمت  بتل متو و وارتیت ظ .تتتلتتتلرهتلتی اارا  ت  ار هیته اارا  

توا   نیلتیو ار اتو صتور ظ اتگر نیی  نی و توییراتی را اییل  می ی نیلتش وار ظ ت ترفلتی م 
محور توانیو زترا متنلی اتو .تخوظ ییم امجل  شتنلت  مراا مثیف از ا.تلس  توا را مثیف 

طور هاتیظ اارای  نۀر از ورلت  تلردی و ب  و پلت  ا.تت  هرا   اگر ب ذترتا    ههوظ صتترف 
اارا  وار ظ هیوارب رنگ اتو .لتتلرهل را بر وار   .لتتلرهلی تلصی ا.  و ارمدلم فما و  

توانیا  فمییظ پ  اتگر نیی زنی و ا.تل.تًل وار  را ازطرتق هییو .تلتتلرهل و مدو   می می 
  ت  ت  ار مورا متنتلی متوظ هیتل  متنتلی مورانۀر مثیف ا.تتت  تتتتتتاایتل  نیا بت  هیتل  وار   

 نی    وار   توا  لن  نی  بیل  می طور    اتاو هیل  ا.تتتر.تتی پییا  راب و آ  را فما  راب 
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گیرا بلج  پیتیار آ  برای فلیل شتنل.تل ا.ت     مورا اارا   نفست  مورا شتنلت  ررار نیی فی 
 شواو وار  می 

 

 عدم ابتناء بر نظريه جامعه شناسی صحیح   2- 6

بتی ار اضت م تفستیری توا ت ش  راب هیه اضت م تفستیری نۀرته شت ترملتر را پوشتش  
شتنلتتی را نی  ب  آ  اضتلف   راب و گفت  ا.ت  برای ار  دلمت  تتتتی تفستیر فنی اهیظ ویی بت 

 تلرگیری نۀرتتل    لیت  دمتل  و شتتتراتو فرهنگی و ادتیتلیی حتل ا بر مثیف نیتلز بت  بت  
شتنل.تی ودوا اارا و ار اتو را.تتل بستیلر از مل   وبر متأغر ا.ت و اصتل تود  ب   دلمت  

و تود  ب  رراتو حلیی  و مدلیی  ن ا اصتوییو  نی  از شتراتو فرهنگی و ادتیلیی صتیور نّ   
دلتگلب ممیی برتوراار ا.ت ظ هرا   مراا دّیی مثیف ار بستیلری از موارا مبتنی بر رراتو  

هل ار فما مراا دّیی مویف ندش  بیرو  از   م شتتجل گرفت  ا.تت  و ارنتیا ظ اانستتتو آ  
شتتنلتتی نی  ار  لی  تواظ  ل  دلمت   ننیو تحلیل اتو رراتو برا.تتلس نۀرت مثغری اتفل می 

ای    ودوا اارا اتو ا.ت     اتو تحلیل برا.تلس  ربو  ا.ت  اّمل نجت  امری پستنیتیب و رلبل 
نۀرظ اهلر اترااا   شتتتنلتتی مورا تواهی انالم شتتتواو زترا اگر نۀرته دلمت   یام نۀرت  می 

ز اتو نۀرت  نی  نلار.تت   شتتیب ا وو بلشتتی رلییتًل ترودی تحلیل اراد  و مبنلتیظ .تتلتتلری تل 
ارت    تواهتی بواو نتیات  نی  اتو تواهتی شتتتی  ت  نمتلتتتًل رراتو بیرونی اا  بر مراا مثیف بتل 

ا.تتلسظ اگر بتی بر  ار  فمیییب نهتتیب ا.تت و بر اتو انتخلب نهتتیب و ارنتیا  مراا او نی  ب  
تل  متتبر  یف بلتی برا.تتلس نۀر ث اصتتل اتو مقلش تأ یی  نی و بگوتی    برای فما مراا م 

اریق و ار.تتی    ه شتنلتتی ب  تحلیل شتراتو فرهنگی و ادتیلیی متو پراات ظ ب  نجت دلمت  
نۀرت  تلصتتی را نی    ظ ل اگر برای اتو منۀور اشتتلرب  راب و ندیی نی  ب  آ  وارا نیستت ظ اّم

شتیب بلتی مورا تحلیل و برر.تی ررار گیرا تل غلب  شتوا ار تحلیل  مترفی   ه مترفی نیلتیظ نۀرت 
 یی بر  لی  ا.تتتتفلاب از نۀرتل   أ رواو بتی ب  صتتترف ت ب  تقل نیی  ظ اتو فرامتنی متو شتتتر 
  ه تفستتتیری توا از نۀرتت  ه شتتتنتلتتی ا تفتل نجراب و ت ش  راب ار اتو بخش از نۀرتتدتلمتت  
،و اتو ارحلیی ا.تت     Bleicher, 1980: 38, 45شتتنلتتی مل   وبر ا.تتتفلاب  نی م دلمت  
شتنل.تل  مستلیل  مورا ندیهلتی ررار گرفت   وتهب دلمت  شتنل.تل ظ ب  م بور از.توی دلمت    ه نۀرت 

شتواو ازدیل  اشتجل تی  هرمنوتیجی امیلیو بتی ها می   ه هل متود  نۀرت آ    ه ا.ت      درم هی 
هلی تاربی نلر ظ ییم مقلیت  اریق و  اصتلی وبر شتیب ا.ت ظ ا.تتفلاب از اااب   ه    ب  نۀرت 
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هلی پروتستتتل  ااشتت   هلتی    از آموزب ت تتوب ا.تت م ماو بل اااب ااتل  ب    ه دلنب  هی هی  
هلی .توبه تیو  بر ید نی  اب اریظ تیر   بر تحلیل   حّی یی بیش از أ .ترا  ااتل  اتگر آمی،ظ ت 

 و ، 105- 102  : 1389ممرادت  شوا ب  ت اانیظ      وووو ا. 
 

 ی طورکّلمراد او به نويسنده نسبت به فهم   ة عدم شرطیت بازآفرينی انديش   6-3

یف ا. ظ مهروط ب   ث تب  ش ترملتر گف     فما متنلی متو    هیل  مراا دیی م   بتی ب  
مهتروط    هر فمیی از متنلی متو را نوتستنیب ا.ت و نجت  اتنال.ت    ؛ اتو   ه بلزتوییی انیتهت

ارصتور        تحدق اتو امر ن  اتو تتتتمفستر بیانیاظ  ار ن ا هلی نوتستنیب  انیتهت  بلزآفرتنی    ب  
توانی مورا ربو  بلشیو زترا اوً : نیی  تتتلدی  نیا ینوا  تک امتیلز ب ر  برای فما ب  امجل  را 

هتلی مثیف ودوا نتیاراو زترا ار تیلی مواراظ  ار هیته مواراظ امجتل  بتلزآفرتنی هیته انتیتهتتت  
ار    مثل ؛   ینوا  امجلنل  متنی و زبلنی زتلای ار ا.  نیس     وافی ب  اتو مد وا بلشیو ب  

ت توصتی نی  ار زمینه  رتا و اط م ب  اا ار اتتیلر  تک متو از تک نوتستنیب  تیلی موارا تنمل  
اتگری نی  ار تلر   ه ررتنتبستتتتر فرهنگی و ادتیتلیی حیتل  او ودوا نتیارا و از اتو دمت ظ  

نیست و ار اتو موراظ برا.تلس مبنلی بتی بلتی بگوتیا متنلی متو رلبل فما نیست  زترا امجل   
حلیی ا.ت     اگر متو فلتری از نوتستنیب  هلی او ودوا نیاراو اتو ار شتنل.تی انیتهت  بلز 

توانلتی نوشتت  شتیب بلشتی    ار بیل  مراااتش اتجلدی بر ررادو بیرو  از متو نیاشتت  بلشتیظ بل  
   ملنتی برای فما مورا نۀر نوتستتنیۀ آ   فرض نبلتی رلبل فما بلشتتی ارصتتورتی اتو پیش 

دم  شتراتو تلب نوتستنیب تل مثیفظ امجل      ار برتی موارا ب  فل اتو ودوا نیاراو مضتل 
هل تیاونی متتل   هلی مویف ودوا نیاراو مثً  ار متونی    مثیف اصلی آ  بلزآفرتنی انیته  

هلی او را ار توا  طور  لمل هیه انیتهتت  شتتوا ب  بل تک ودوا  تتنلهی ا.تت  هقور می 
هلی تیای متتل  مبل فرض ار.تتی هنیو اط ری ب   تهت  بلز.تلزی  راو ا.تل.تًل بلز.تلزی انی 

تیای .تبحل ، ازطرتق هییو متونی ا.ت     از.توی او برای مل آمیب و منب  اتگری ودوا  
نیاراو ار اتو صتتور ظ بلتی بگوتیا مل متود  منۀور تیای تتلیی و حتی مت تتومیو یلیما  

ایۀا ایمی بواب و محلط مل.تتوا    هل نی  ب  ا.تتتنلا مبلنی   می شتتیتی تاّلی ایستت م م   آ  
توا  ب  آ  ملت م     نیی شتوتا ارصتورتی انی نیی شتونی، از متونی    برای مل بلری گذاشتت  نیی 
 شیو 
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شوا و متنلی  بنیی می شنلتتی طبد  نۀرته هرمنوتیجی امیلیو بتی    ار هتل هرمنوتیک روش 
ۀ راهبرای بلز.تتلزی ر تتی مویف از طرتق بلز.تتلزی  اتی اانیظ  متو را هیل  مراا مویف می 

 نیو  گیری می هلی او را پی .لزی انیته  هلی مویف ار ارو  مفسر و از طرتق ارونی انیته  
فراتنی تفستتیر ار ن ا او اارای .تت  ر و ر تتی مویفظ ههنی  مفستتر و اایملی متنلاار متو 

فما مراا مویف اتلی  اارا و هییو ا.ت و او ب  تب   لن  متتدی ا.ت     ههنی  مفستر ار  
شتتوا    مراا مویف ب  طور  لمل هیا ور  فما نهتتوا ویی ار ییو حل  ت ش .تتبش می 

شتواو نۀرت  او  گراظ هرهنی     لم  ار اتو یرصت  موفق نیی گرا بلشتی و ن  ههو  نی یینی می 
گراتی  بیو یینی  اارای هملر رلنو  و پن  ضتل  ا.ت  تل بل  یک آنمل بتوانی هلیش ارگرفت   

اهی دتیی بت  مفستتتر را دی   نتیو او رتلنو  آ   محوری و ندش گراتی تتل بیو مویف و ههو 
مربوط ب  موضتوم تفستیر و او رلنو  مربوط ب  ندش مفستر ا.ت و او رلنو  او  ا.تتد    
هرمنوتیجی متو و  لی  و انستالم متنلی متو و او رلنو  اوم یبلرتنی از: رلنو  وارتی  فما 

نو  تقلبق هرمنوتیجی متنل بیو مفستتر و مویف ا.تت و اضتت م تفستتیری نۀرت  او نی  و رل 
شتنلتتیظ تفستیر بلزتویییی و تفستیر هنالری  فیلویوژیظ تفستیر تلرتخیظ تفستیر فنی دلمت  

ای راری و بیو  اتراا  ا.ت و امل نجت  اتنال.ت     ت شتملی او نتوانستت  نۀرت  او را ب  نۀرت  
بت     هتلی بستتتیتلر توبی برتوراار ا.تتت و نۀرتت  او ییً از نوآوری   مبتی  گراانتیظ هرهنتی 

اتنج      نیو ت توصتًلشتوا و اایلی مویف محوری را مخیوش می  نلرنملا  مویف منار می 
شتتنلتتی ب  اییل ابتنل  بر نۀرا  مل   وبر و  رت ی منل.تتش ار تفستتیر فنی دلمت  ییم پلت  

فما مراا او ار مورا هر متو و هر مثیفی  ییم  لی  شترط بوا  بلز.تلزی انیتهت  مویف ار  
 توا ا تل اتگری بر نل لرآمیی نۀرا  او. و 

 

 نوشت ی پ 
 

 و می ای  1968می ای و متوفلی    1890متویی و  1
شت ترملتر برای بلز.تلزی ر تی مثیفظ بلز.تلزی فرات  او را ازطرتق شتموا فرات  او انبل    و 2

 پراازاو   را ویی بتی از اتو طرتق ب  بلز.لزی ر ی مثیف نیی می 
هل و  هو  شتت ترملتر متتدی ا.تت      برای فمییی  متنلی مورانۀر مثیف بلتی انیتهتت  بتی ها و  3

لزآفرتنی  را و اتو راهبرا اصتتتلی فمییتی  متنتلی مورانۀر ههنیت  او را ار توا بتلز.تتتلزی و بت 
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 مثیف ا. و 
 تلر رفتت  یبتلرتستتت  از: یبتلرتی  ت  بت  زبتل  انگلیستتتی از.تتتوی بلیچر برای اتو نوم تفستتتیر بت  و  4

  و اگر برا.تتتلس متنتلی یووی و برگراا  هتلی رات  Technical-morphological interpretationز 
شتنلتتی و  تو یبلر  را تردی   نیا بلتی بگوتیا زتفستیر فّنی رتخ  یووتو  فلرس زبل  بخواهیا ا 

شنل.ی تل صرف تردی  شیب ا. و اّمل مراا بتی از اتو یبلر ظ تفسیر ب  رتخ    morphologyزترا 
شتتنلتتی زملنه مثیف ا.تت و تتنی تود  تلم اتو تفستتیر ب  تحلیل هلی دلمت  متقوف ب  .تتوت  

ل مثیف و متو ا.تتت و از اتو دمت ظ نتلم زتفستتتیر فّنی  .تتتلتتتلرهتلی ادتیتلیی و ارتبتلطش بت 
گذاری بل متنلی ه ر شتتتیب ار  شتتتنلتتی  برای اتو اصتتتق ظ انتخلب شتتتیو ایبت  اتو نلم دلمت  

ینوا  مثل ظ تجی از متلنی هل ااراو ب  .وتی توبی بل آ  هلی مرد  ار تنلفی نیس  و ها اتجهنری 
 a particularجهتنری آ ستفورا ه ر شتیبظ یبلر  از ز ار ات   morphologyای    برای  لیه  گلن  .ت  

form,shape, or structure دل تحلیل .تتلتتلرهلی تلب ادتیلیی    ا.تت ظ    مراا بتی نی  ار اتو
 ا. و  

 نی و اند ب  وپرنیجی او را ]ار گوتی: زبتی ب   لن  برگهتت  می و ب تچر ار اتو ت تتوب می 5
پذتراو مترف  آتنه منفتل و ییرفتل  وارتی  نیست  بیتو متنل می فلستف   بی هیا ریی و شترطی 

 ،و Bleicher, 1980: 28شونی  م  نیا متتیو می طرتدی    مل ار هل  می    موضویل  وارتی  ب  
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