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شناسیروش در جامعه 
:ضيـ تحلیل کالؾیک. 1•
گیطوس ي  ی فمقی قطاض می زض ایه ضيـ، اؾىاز ي مساضک مًضز مغالقٍ •

قًز ضياتظ تیه اؾىاز تا یکسیگط ي ضياتطظ تطیه اؾطىاز تطا      تالـ می
. فطفیات ط امًض زیگطی کٍ زض حاقیٍ قطاض زاضوس ط تثییه قًز
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شناسیروش در جامعه 
تحلیل کالؾیک یک ضيـ شَىی اؾت ي َمان عًض کٍ تقطسَا  ضيـ •

زض فلم انًل ذًاَیم زیس، ایه ضيـ تؿیاض قثیٍ ضيقی اؾت کٍ زض 
تطٍ َمطیه تُطت َماوىطس ذطًز      . اؾتؾُاضات فقُی ي انًلی زاضیطم 

یقىی زض ایه ضيـ تالـ . اؾتؾُاض، َم شَىی اؾت ي َم امطی فقلی
قًز محتًا ي فمق یک ؾىس قىاذتٍ قًز، ذًاٌ آن ؾطىس ضيایطت    می

کىیم ي ذًاٌ امط زیگطی؛  تاقس کٍ ما زض فقٍ ي انًل تٍ آن تمؿک می
تًاوس یک امط عثیقی تاقس کٍ اظ تُقس تامقٍ قىاذتی مًضز  ي حتی می

.گیطز تحج قطاض می
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شناسیروش در جامعه 
قًز اضتثاط تیه ایه ؾطىس ي ؾطایط اؾطىازی کطٍ      َمچىیه تالـ می •

يتًز زاضز تثییه گطزز ط قثیٍ آن کاضی کطٍ زض تمطـ تطیه ضيایطات      
زاضیم ط ي اضتثاط تیه ایه ؾىسَا ي امًض فطزی مقلطً  قطًز ط مطخال       

.فطو کىیس تا فتايایی کٍ يتًز زاضز، مقایؿٍ گطزز ط 
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شناسیروش در جامعه 
:ضيـ کمّی. 2•
ی شَىی ضيـ تحلیل کالؾیک ضا  َسف ایه ضيـ آن اؾت کٍ تىثٍ •

ٍ  . تقًیت ي آن ضا تٍ فیىی تثسیل ومایطس  ی ؾطاتککتیً ضا   یقىطی تىثط
َای شَىی یک وطًؿ   آتککتیً کىس؛ ظیطا تٍ وؾط ضيـ قىاؾان، ضيـ

. کاؾتی زاضوس
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شناسیروش در جامعه 

قطًوس ي   گط مطتثظ می َمیه کٍ ؾاتککتیًوس، َمیه کٍ تٍ شَه تحلیل•
. کىىطس، کاؾطتی آوُطا اؾطت     َمیه کٍ تٍ شَه آن فالم تؿتگی پیسا می

کىس ایه تقس شَىی ضا کٍ  َای کمّی زض فلً  اتتمافی تالـ می ضيـ
زض ضيـ تحلیل کالؾیک يتًز زاضز، تٍ یک تقس فیىی ي یطک امطط   

.فیىی تثسیل ومایس
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شناسیروش در جامعه 
: َای کمّی زي ضيـ مُم مغطح اؾت ضيـزض •
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شناسیروش در جامعه 
:ضيـ ظتان کمّی. 1•
َطا، ؾطثک    کىس ي تٍ تحلیل ياغٌ ایه ضيـ تیكتط ضيی الفاػ کاض می •

تطٍ  . ومایطس  تیان ي حتی تقساز کلماتی کٍ تٍ کاض ضفتٍ اؾت، تًتٍ مطی 
ای  عًض مخال فطو کىیس ؾیاؾتمساضی ؾطرىطاوی کططزٌ یطا وًیؿطىسٌ    

َایی ضا کٍ آن  گط ياغٌ زض ضيـ ظتان کمّی، تحلیل. کتاب وًقتٍ اؾت
ومایطس تطا زضیاتطس اظ طٍ      ؾرىطان یا وًیؿىسٌ تٍ کاض تطزٌ تطضؾی می

َای مًضز اؾتفازٌ زاضای  آیا ياغٌ. َایی تیكتط اؾتفازٌ کطزٌ اؾت ياغٌ
ؾره آضا  ي وط  َؿتىس یا لحىی تىس ي ذكطه زاضوطسن وًیؿطىسٌ یطا     

َایی تا لحه آضا  ي وط  تُطٌ تططزٌ ي تطٍ    ؾرىطان تٍ  ٍ میعان اظ ياغٌ
نَایی تا لحه تىس ي ذكه  ٍ میعان اظ ياغٌ
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شناسیروش در جامعه 
گط تقس اظ تطضؾی ایه ؾىس تٍ اضظیاتی ؾىسَای زیگط اظ َمطیه   تحلیل•

پطزاظز ي آوُا ضا َطم تطٍ َمطیه قطیًٌ مطًضز       ؾرىطان ي وًیؿىسٌ می
َطای   َا ضا کٍ زض تاب يیػگطی  ؾپؽ ایه تطضؾی. زَس تحلیل قطاض می

زَطس ي تطط اؾطاؼ     ظتاوی وًیؿىسٌ یا ؾرىطان اؾت، کىاض َم قطاض می
ایه وتیکٍ گیطی تٍ زلیل ایه کٍ مؿطتىس  . یاتس آوُا تٍ وتایکی زؾت می

تٍ یک ؾطی مغالقات فیىی ي ذاضتی اؾت، مكکلی ضا کٍ زض ضيـ 
.کىس تحلیل کالؾیک يتًز زاضز، تثطان می
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شناسیروش در جامعه 
: ضيـ تحلیل محتًا. 2•
ضيـ امطيظٌ اضافٍ تط فلً  اتتمافی زض تؿطیاضی اظ مغالقطات   ایه •

گیططز ي زض تحلیطل    حتی زض مثاحج حقًقی مًضز تًتطٍ قططاض مطی   
زض ایطه ضيـ َمطان   . َا ي قًاویه کطاضتطز زاضز  قطاضزازَا، کىًاوؿیًن

تطٍ َمطیه   . گًوٍ کٍ اظ اؾمف پیسا اؾت، تا محتًای تیان کاض زاضوطس 
ی ياحطس تلقطی    َایی کٍ متطازفىس تٍ مىعلٍ زلیل زض ایه ضيـ ياغگان

.قًوس می
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شناسیروش در جامعه 
گط زض ایه ضيـ اتتسا محتًا ي مفازی ضا کٍ زض یک ؾىس يتًز  تحلیل•

ومایس، یقىی مكرم  ی آن ضا تقییه می زاضز، قىاؾایی ي ؾپؽ مقًلٍ
ای مطتًط اؾت ي تطٍ انطغالح    کىس کٍ مفاز ایه ؾىس تٍ  ٍ مقًلٍ می

يی پطؽ اظ تطضؾطی ؾطىسَای زیگطط اظ     . ومایس آن ضا عثقٍ تىسی می
َمیه قرم یا مکمًفٍ اقرال ط آوکا کٍ یطک گططيٌ اتتمطافی     

گیطوس ط ي عثقٍ تىسی محتًا ي مفطاز ؾطرىان ي     مًضز مغالقٍ قطاض می
َا ي وقغٍ  یاتس کٍ تیاوگط زیسگاٌ ای زؾت می ضفتاضَای آوُا، تٍ فطضیٍ

.وؾطات آوُا اؾت
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شناسیروش در جامعه 
َطای   َطا، تحقیقطاتی اؾطت کطٍ ضيی زیطسگاٌ      ای اظ ایه تطضؾی ومًوٍ•

زض ایطه پططيغٌ کطٍ تطعي     . گیططز  مسیطیتی اما  ذمیىی نطًضت مطی  
َای فلمی َم َؿت ي ىس ؾال اؾت قطيؿ گطزیسٌ، کلمطات   پطيغٌ

َای ایكان تًزٌ ي  طٍ آوُطا کطٍ     حضطت اما  ط  ٍ آوُا کٍ زض کتاب 
اوس ط ي ضفتاضَای يی مًضز تطضؾطی    َا ایطاز کطزٌ ایكان زض ؾرىطاوی

قطاض گطفتٍ تا مغالثی کٍ زض ذهًل زاوف مسیطیت اؾت ي تیطاوگط  
َای مسیطیتی حضطت اما  اؾطت، اظ عطیطق تحلیطل محتطًا،      زیسگاٌ

.اؾترطاد گطزز
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شناسیروش در جامعه 
عًض مخال فطو کىیطس زض تحطج وؾطاضت کىتططل کطٍ یطک تحطج        تٍ •

گیطز ي تقطس تطٍ    مسیطیتی اؾت، کل کلمات اما  مًضز مغالقٍ قطاض می
ٍ . قًز لحاػ محتًا عثقٍ تىسی می َطای حانطل اظ ایطه     ؾپؽ مقًلط

ایطه فطضطیات زض   . آیطس  محتًا زض قالة یک ؾطی فطضطیات زضمطی  
ی تقس تا ؾایط کلمات اما  یا تا ؾایط ضفتاضَای امطا  ؾطىکیسٌ    مطحلٍ

َطای حضططت امطا  زض ذهطًل      قًز تا وقغٍ وؾطات ي زیطسگاٌ  می
.وؾاضت کىتطل تٍ زؾت آیس
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شناسیروش در جامعه 
کتاب فلیؿیه قالٍ زض مًضز متسلًغی تامقٍ قىاؾطی تقطیثطا  َطی     . •

مغلثی وساضز؛ ظیطا آن ظمان فلم تامقٍ قىاؾی تؿطیاض تسیطس تطًزٌ    
اظ ایطه ضي، مطا متطسلًغی ایطه فلطم ضا اظ تطای زیگطط وقطل         . اؾت
. وماییم می
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شناسیروش در جامعه 
مقهًز اظ شَىی َمان ؾاتککتیً اؾت کطٍ زض مقاتطل آتککتیطً تطٍ     . •

. مقىای فیىی قطاض زاضز ي ما آن ضا زض ضيان قىاؾی ویع مغطح کطزیم
.َای متطازف، الفاؽی مرتلف زاضوس تا مقىایی یکؿان ياغٌ. •
حانل ایه پطيغٌ  ُاضزٌ کتاب اؾت کٍ تا کىًن زٌ تای آوُا آمازٌ . •

. قسٌ اؾت
الثتٍ زض ترف ضفتاضَا تٍ لحاػ کمثًز اؾىاز ي مكکل تطًزن تمطـ   . •

. تط تًزٌ اؾت آيضی اؾىاز مًتًز، کاض مكکل
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تاریخروش در علم 
تاریخروش در علم •
مًضز فلً  تاضیری تایس تٍ مغلة مُمی کٍ يیػگی آوُا ویع َؿت، زض •

تًتٍ ومًز ي آن ایه کٍ فلً  تاضیری مطتًط تٍ گصقتٍ ي مطتًط تطٍ  
. امًضی َؿتىس کٍ َم اکىًن زض زؾتطؼ ما ویؿت
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تاریخروش در علم 
ضیاضیات . گًیىس کٍ زض زؾتطؼ اؾت فلً  اظ امًضی ؾره میؾایط •

کىطس کطٍ اگط طٍ ایطه مفطاَیم       زض مًضز مفاَیم ضیاضطی تحطج مطی   
اوس يلی زض زؾتطؼ َؿتىس، فلً  عثیقی اظ عثیقت ي تُطاوی   اوتعافی

گًیس کٍ زض اعطاف ما اؾت، ضيان قىاؾی تٍ قىاؾایی ضيان  ؾره می
ی ظوسگی ما قططاض زاضوطس، تامقطٍ     پطزاظز کٍ زض حیغٍ َایی می اوؿان

اما تاضید ي فلً  تطاضیری زض مطًضز گصقطتٍ ي زض مطًضز     .... قىاؾی
.کىس امًض غیط قاتل زؾتطؼ نحثت می
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تاریخروش در علم 
انتقاد تاریخی ضيز،  َایی کٍ زض فلً  تاضیری تٍ کاض می اظ ضيـیکی •

. وا  زاضز
ی تاضیری ضا مًضز اضظیاتی  ایه ضيـ مًضخ اتتسا اؾىاز یک ياققٍزض •

زَس تا مقلً  گطزز آیا اظ حیج ؾىس، مقتثط َؿتىس یطا ذیططن    قطاض می
ومایس تا کىاض َم قطاض زازن ایطه اؾطىاز تطٍ تاظؾطاظی      ؾپؽ ؾقی می

.گصقتٍ ي وتیکٍ گیطی وؿثت تٍ آن تپطزاظز
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تاریخروش در علم 
تًاوطس یطک    گیططز مطی   کٍ افتثاضقان مًضز مغالقٍ قططاض مطی  اؾىازی •

قطاضزاز، یک یاززاقت یا یک گعاضـ تاقس کٍ زض گصقتٍ وًقتٍ قسٌ 
. تًاوس یک ؾاذتمان تاقس کٍ زض گصقتٍ ؾاذتٍ قسٌ اؾت ي می

مطًضخ تطا   . تًاوىطس یطک ؾطىس محؿطًب قطًوس      کسا  اظ ایىُا میَط •
ی افتثاض آوُا ي کىاض َم قطاض زازن آوُا تطٍ تاظؾطاظی گصقطتٍ     مغالقٍ

.گیطز پطزاظز ي وتایکی می می
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تاریخروش در علم 
. َا اظ تملٍ مًاضز تٍ کاضگیطی ایه ضيـ اؾطت  ضيیعیًویؿتتىثف •

ایه گطيٌ کٍ فالمان فلم تاضیرىس، تٍ تاظوگطی ي تکسیس وؾطط يقطایـ   
. تاضیری افتقاز زاضوس
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تاریخروش در علم 
ای اظ کاض ایه تىثف کٍ تٍ ذهًل  ىس ؾال اذیط تطٍ کططات    ومًوٍ•

َای ایطان َم مغطح قس، تحخی اؾت کٍ َمیه تکسیس وؾطط   زض ضؾاوٍ
. َا زض تاب حًازث تىگ تُاوی زي  زاضوس علة

پایطان یافطت؛    1945ای اؾت کطٍ زض ؾطال    تُاوی زي  حازحٍتىگ •
. ای َم ویؿت یقىی حسيز قهت ؾال پیف کٍ ذیلی ظمان گصقتٍ

فیه حال تىثف مقتقس اؾت تؿیاضی اظ يقایـ مغططح زض تىطگ   زض •
آیس، انال  ياققیطت   تُاوی زي  کٍ تعي مؿلمات تىگ تٍ حؿاب می

.وساضز
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تاریخروش در علم 
ی ایه يقایـ کٍ تٍ نًضت ذال تىکال ظیازی تطپطا کططز،    تملٍاظ •

تحج یًُزی کكی ي مثاضظٌ . کكتٍ قسن یًُزیان تٍ زؾت َیتلط اؾت
َای یًُزیان زض تىگ تُطاوی   تا یًُز ي آماضَای زازٌ قسٌ اظ کكتٍ

َایی کطٍ ایطه اتفطار زض آوُطا ضخ      زي  تًؾظ اضتف واظی ي اضزيگاٌ
َطا تططای    ضيیعیًویؿطت . زازٌ، َمٍ ي َمٍ تعي مؿلمات تىگ اؾت

احثات نحت ایه اذثاض تط آن قسوس کٍ اؾىاز مًتًز زض مطًضز ایطه   
.آماض ي اضقا  ضا تاظوگطی کىىس



23

تاریخروش در علم 
تیه اؾىاز، مطساضکی يتطًز زاقطت زال تطط ایطه کطٍ زض یکطی اظ        زض •

َای تقییه قسٌ تطای یًُزیان، اتطار گطاظی تطًز کطٍ تقطساز       اضزيگاٌ
.اوس ی گاظ کكتٍ قسٌ ظیازی اظ یًُزیان زض َمان اتار تٍ ياؾغٍ

َا ضفتىس ي اظ ایه اتار ي ؾاذتاض  َا یا تکسیس وؾط علة ضيیعیًویؿت •
آن زیسن کطزوس ي پؽ اظ تطضؾی ازفا ومًزوطس کطٍ انطال  ایطه اتطار      

تًاوؿتٍ اتار گاظ تاقس ي ایه مکان يتًز وساقتٍ کٍ یک فطسٌ ضا   ومی
.تا گاظ زض آن اتار تکكىس
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تاریخروش در علم 
َمچىیه تط فطو تحقق  ىیه قتل فامی، آماض کكتٍ قسگان زض آوُا •

زلیطل آوُطا وتطایکی تطًز کطٍ اظ      . آن اتار ضا مغاتق تا ياقـ وساوؿتىس
آوُا محاؾثٍ کطزوس کٍ . تطضؾی فضا ي گىکایف اتار تٍ زؾت آيضزوس

ایه اتار  قطسض گىکطایف زاضزن ي زض َطط وًتطت  ىطس وفطط آز  ضا       
َا زض تما  عطًل تىطگ َطم     تًان تا گاظ کكتن ي اگط ایه وًتت می

ضؾیسن پطؽ اظ زقطت زض ایطه     قس، وُایتا  تٍ  ٍ تقسازی می تکطاض می
مًاضز وتیکٍ گطفتىس کٍ اضقا  ي افساز تٍ زؾت آمسٌ تا آوچٍ زض تىگ 
افال  قسٌ تًز، قاتل مقایؿٍ ویؿت ي اضقا  افال  قسٌ تؿطیاض تؿطیاض   

.زَس تیكتط اظ آن  یعی اؾت کٍ زض ياقـ وكان می
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تاریخروش در علم 
• . Revisionist

الثتٍ  ىس وفط مًضذی کٍ ایه تحج ضا مغطح کطزوس، تٍ قست مًضز فكاض . •
ايلیه وفط آوُا یک . ياقـ قسوس ي ایه زض ؾغح تُان ذیلی ؾط ي نسا کطز

َطای ؾطال اؾطت مىطعيی قطسٌ ي اظ کطل        زاوكمىس فطاوؿًی تًز کٍ ؾال
ای اظ ایه مًضذان َم  فسٌ. مكاغل فلمی ي اتتمافی محطي  گكتٍ اؾت

تًان اظ یک فطز اؾطتطالیایی وطا     زض میان ایه ظوساویان می. تٍ ظوسان ضفتىس
ی آلمان َم وثًز؛ اما زض فیه حال يقتی تٍ آلمان ؾفط کطز، تٍ  تطز کٍ تثقٍ

يی مکثًض قس تركی اظ آن مست ضا زض ظوطسان  . مستی ظوسان محکً  قس
واگفتٍ وماوس تقسازی اظ ایه افططاز  . تحمل کىس ي ترف زیگطی ضا َم ترطز

پؽ اظ آظازی ؾفطَایی تٍ ایطان ي کكًضَایی کٍ اظ آوُا اؾتقثال کطزوطس،  
. اوس زاقتٍ
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و روشهرمنوتیک 
روشو َطمىًتیک •
ما قثال  زض زفتطط قكطم اظ ایطه ؾلؿطلٍ، مثاحطج ظیطازی زض مطًضز        •

زض آوکا تیكتط وگاٌ ما تٍ َطمىًتیک زض مًضز . َطمىًتیک تیان کطزیم
لفؼ تًز کٍ آیا لفؼ زاضای مقىای ياحسی اؾطتن آیطا ذطًز گًیىطسٌ     
مقىایی ضا اضازٌ کطزٌن آیا لفؼ یک مقىای وُایی زاضزن َسف اظ تفؿیط 

ذطًاَیم تطؾطیمن امطا آیطا       یؿتن ي ما زض فُم مطته تطٍ ککطا مطی    
نَای َطمىًتیکی فقظ زض ایه حًظٌ اؾت تحج
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و روشهرمنوتیک 
َطمىًتیک زض ایه کٍ ياققا  َطمىًتیک  یؿتن تا اذتالف زاوكمىسان •

. ي مكکل مًاتٍ َؿتىس
آیس ي کتطاب    گطا تٍ حؿاب می کٍ تىیان گصاض َطمىًتیک وؿثیگازامط •

تططٍ تقططس مطتططـ َطمىًتیططک  1960اي اظ ؾططال « حقیقططت ي ضيـ»
گطا اؾت، زض ایه کٍ آیا َطمىًتیک فلؿفٍ اؾت یا مىغق، مىغق  وؿثی

.فلمی اؾت یا متسلًغی، تقاتیط مرتلفی زاضز
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و روشهرمنوتیک 
تحخی کٍ زض َطمىًتیک مغطح اؾت ایه اؾت کٍ آیا مته مقىای یک •

َطای ضيقطه قىاؾطاوٍ مغططح      تثـ ایه تحطج، تحطج  تٍ وُایی زاضزن 
. قًز می

َای َطمىًتیکی تٍ فىًان یک  عًض مخال ذًز َطمىًتیک ي ضيـتٍ •
َایی کطٍ   ضيـ زض فلً  اتتمافی مغطح اؾت ي اآلن تقضی اظ کتاب

قطًز، فقطظ تطط اؾطاؼ ضيـ      ی فلً  اتتمافی وًقتٍ می زض فلؿفٍ
.پطزاظز َطمىًتیکی تٍ تحج می
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و روشهرمنوتیک 
. َطای متفطايت   َای مرتلفی تًزوس تا تلقی َا افطاز ي گطيٌ َطمىًتیک•

َطای   َای کالؾیک یک گًوٍ تلقطی زاقطتىس، َطمىًتیطک    َطمىًتیک
گطا مخل گازامط  َای وؿثی فلؿفی مخل َایسگط یک گًوٍ ي َطمىًتیک

َا ي مغالقطات فلمطی تطرحیط     َا زض تحج ایه تلقی. ی زیگط یک گًوٍ
. گصاضز می
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و روشهرمنوتیک 

َطای َطمىطًتیکی    عًض مخال اگط کؿی مثىای زیلتای ضا زض تحطج تٍ •
َای تطاضیری تطط تاظؾطاظی فضطای      تپصیطز، تایس َماوىس اي زض تحج

.تاضیری گصقتٍ ترکیس زاقتٍ تاقس
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و روشهرمنوتیک 
ٍ تطای • ی  ضيقه قسن ایه مخال، اتاظٌ زَیس وگاَی اتمالی تٍ اوسیكط

: زیلتای تیىساظیم
ی فیلؿًفان َطمىًتیکی اؾت کطٍ آضای قطالیطماذط    زض ظمطٌزیلتای •

يی زض . ضا تطٍ غططب مقطفطی کططز    ( تىیان گصاض َطمىًتیک مقانطط )
قس ي فلطً  عثیقطی تىُطا     فضایی کٍ فلً  اوؿاوی تٍ قست تحقیط می

آمطس، ضيی فلطً  اوؿطاوی تؿطیاض ترکیطس       فلً  مقىازاض تٍ حؿاب می
يضظیس ي ؾقی کطز یک پایگاٌ فیىی تطای آن فلً  پیسا کىس ي تٍ آوُا 

تطاضید تططای زیلتطای زض آن ظمطان اظ اَمیطت      . مقىا ي افتثاض تركس
.ای تطذًضزاض تًز يیػٌ
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و روشهرمنوتیک 
َای تاضیری تؿیاض مُم اؾت، ایه  تملٍ مثاوی زیلتای کٍ زض تحجاظ •

يی مقتقطس  . َا تٍ مًققیت تاضیری آوُطا اؾطت   اؾت کٍ تفايت اوؿان
گطزز  اؾت تفايت یک قرم تا قرم زیگط نطفا  تٍ مًققیتی تطمی

اگط ایه مًققیت تطای قرم زیگط َم . کٍ زض تاضید پیسا کطزٌ اؾت
.قس فطاَم تًز، اي َم فیىا  َمان می
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و روشهرمنوتیک 
. پؽ تفايت َیتلط تا حافؼ تٍ مًققیت آوُا زض تطاضید اضتثطاط زاضز   •

قطس ي   گطفت، َیتلط مطی  اگط قرم حافؼ زض مًققیت َیتلط قطاض می
. قطًز  گطفت، حافؼ می اگط قرم َیتلط زض مًققیت حافؼ قطاض می

زض وگاٌ زیلتای ًَیت اوؿاوی، یطک ًَیطت مكطتطک اؾطت ي فقطظ      
کىىس، تافطج   َای تاضیری پیسا می َا زض مًققیت َایی کٍ اوؿان تفايت

.قًز آوُا تا َم اذتالف زاقتٍ تاقىس می
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و روشهرمنوتیک 
قًز کٍ يی زض تحلیل تاضید ي تحلیل  زیسگاٌ زیلتای مًتة میایه •

تىا تطط وؾطط يی اگطط مطا     . یک مته ویع وقغٍ وؾط ذانی زاقتٍ تاقس
قًاَس تاضیری ضا تمـ آيضی کىطیم ي تتطًاویم فضطایی ضا کطٍ یطک      

ظیؿططتٍ،  زض آن مطی ... وًیؿطىسٌ، یطک ؾیاؾطتمساض، یططک زاوكطمىس ي    
تًاویم َماوىس آن وًیؿىسٌ یا  تاظتًلیس ي تاظؾاظی وماییم، آن مًقـ می

ؾیاؾتمساض یا زاوكمىس تیىسیكیم ي َماوىطس اي تفُمطیم ي زض وتیکطٍ اظ    
.مىؾط اي تٍ فالم وگاٌ کىیم
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و روشهرمنوتیک 
فثاضت زیگط اگط کؿی ایطه مثىطای زیلتطای ضا تپطصیطز، تایطس زض      تٍ •

َای تاضیری تط تاظؾاظی فضای تاضیری گصقتٍ ترکیطس يضظز ي   تحج
تطای ایه کاض تایس اؾىاز ضا اضظیاتی کىس ي آوُا ضا کىاض یکطسیگط قططاض   

زض نًضت مًفقیت، فضایی ضا . زَس ي اضتثاط تیه آوُا ضا کكف ومایس
کىطس ي   کطزٌ، قىاؾایی می کٍ یک قرهیت تاضیری زض آن ظیؿت می

.َایی زاقتٍ اؾت تًاوس زض یاتس کٍ اي  ٍ ذهًنیات ي ذهلت می
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و روشهرمنوتیک 
ـ َای غیطتکطتی ي غیط پًظیتیًیؿتی زض َطمىًتیک امطيظٌ • ظمطٌ ضي

تكکیل « فُم»ي « اضتثاط»، «مقىا»قطاض زاضز کٍ تًَطٌ انلی آن  ضا 
ـ َطای تکطتطی ي پًظیتیًیؿطتی        می زَس ي حطال آوکطٍ تطًَطٌ ضي

.اؾت« تثییه»ي « مكاَسٌ»، «فلت»
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و روشهرمنوتیک 
اظ تملطٍ  « تثییه»ي « فُم»ي یا تمایع میان « فلت»ي « مقىا»تمایع میان  •

مثاحج تىیازیه فلؿفٍ فلم محؿًب می قًوس کٍ َط  ىس ؾط مىكطر آن ضا  
ي ( تا عطح مقًلٍ فهثیت ي فلطم اتتمطاؿ  )می تًان زض افکاض اته ذلسين 

تا تمایع میطان قطىاذت مقطًتت تطاضید ي فطَىطگ اظ یکؿطً ي       )يیکً 
تا عطح ضيـ تفُمی زض فلطً  اوؿطاوی ي   )ي يتط ( عثیقیات اظ ؾًی زیگط

تؿت يتً ومًز، يلی تهططیح  ( ضفته تٍ پؽ افمال ي کىف َای اتتمافی
تٍ ایه تمایع ي وُازیىٍ کطزن آن زض فطنٍ فلطم َطمىًتیطک ي قططاض زازن    
فلم َطمىًتیک تٍ فىًان مثىای فلً  اوؿاوی تیف اظ َمٍ مطَطًن افکطاض   

اؾت ي تٍ َمطیه ؾطثة اؾطت کطٍ اي ضا     ( 1833ط 1911)يیلُلم زیلتای 
. ذغاب کطزٌ اوس« پسض فلً  اوؿاوی تسیس»


