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 هشتادمشماره ، بیستمسال 

  9318 زمستان

 

پاسخبهآنیکارهاوراهیخدرتاریستیچیهاپرسش

 

 42/21/69 تاریخ تأیید:         42/7/69 تاریخ دریافت:        

 1 محمود مهمان نواز 

 2 یاهپورکشواد س

 3 پور ینعمت اهلل زک

یخ تا  یها پاوههش ازپاج پرساشا ا یکا یسای چیها پرسش

یسی ،چیه است.مفهومپرسشیخ ت  یداده ی هیسی کشفچیتب محو 

یک  ها ه اهگیرناد قارا مایسای کا د کجا  پرساشچ فرعیه پرسش

یاند نگد ایسی ش یمحو ه ینترد شم  مهمیسی چیه پ سخب پرسش

.جدهسییج زم

هبا اسایج داعاعا  ی ا اتح یخ با  ه تا  کوشاد مق ل ماینا

پاوههشها یی فیا مس ئلبپردازد.ینب ایاخ ن شدهب  ه کی بیگردآه 

 زب نیه چرخشیدمو خب یسی ،چیه ک د پ سخب پرسشدهجد نش نم

                                              

: یاساو  دانشاااه   یخگروه تاار  یعلم یئتو عضو ه یاراستاد ی،دوره اسالم یرانا یشگرا یخ،تار یدکتر. 1
(mahmoud.mehmannavaz@yahoo.com). 
: یاسااو دانشااااه  یخگااروه تااار یعلماا یئااتو عضااو ه یاراسااال ، اسااتاد یشگاارا یخ،تااار یدکتاار. 2
(ksiahpour@yahoo.com). 
: یاساو  دانشاااه   یخگروه تاار  یعلم یئتو عضو ه یاراستاد ی،دوره اسالم یرانا یشگرا یخ،تار یدکتر. 3
(nematzakipoor@yahoo.com.) 
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داناشیریب کا  گههاسیف دهازمج بعمعیبریرد اد نظربگ هتحوال مع ن

مهمد نظرداشی ب شد.ی  اب عجوانابزا ه یکهرمجوت

 

 یک.معنا، هرمنوت ی،چرخش زبان یستی،پرسش از چ :کلیدواژگان

مقدمه.1

 هایی مانند کی؟ کِی؟ کجا؟ چرر؟؟            پرسش باهنگام تحقیق و پژوهش  درمحقق تاریخ 

 آخرر مربرو     پرسش. ؟ز وظایف ؟و ؟ست آنهاگویی به  که پاسخ شود رو می چی؟ روبهو 

  نبایرد ؟ز چیسرتی  ، مرور  در هنگرام تحقیرق    .هرا  تراری ی ؟سرت    به چیستی رخد؟د

 ها  ؟صلی پژوهش حاضر ؟ین ؟ست که پرسش پرسشدر ؟ین ر؟ستا، . شودغافل وقایع 

 ترو؟  بره آنهرا    هایی هسرتند؟ و چگونره مری      چیستی در تاریخ، شامل چه نوع پرسش

 پاسخ د؟د؟

ها  چیستی با چیستی موضوعات، حو؟دث و متو  تاری ی سروکار د؟رنرد و در     پرسش

؟ما بر؟  مش ص ، پی آ  هستند که زو؟یا  پنها  متن و حو؟دث تاری ی ر؟ مش ص کنند

کررد،  تو؟  مش ص  می هایی ؟ستفاده نمود؟ چگونه   کار ز چه ر؟هباید ؟، نمود  زو؟یا  پنها 

 نویسنده مرتن تراری ی ر؟ فهمیرد؟ چگونره     عقیدهتو؟   می چه ؟تفاقی ؟فتاده ؟ست؟ چگونه

ترو؟  برا ودرود فاصرله      مری  چگونه، تش یص د؟د؟ و در نهایت دروغتو؟  حقیقت ر؟ ؟ز  می

  ها  متن ر؟ فهمید؟   ی و؟ژگا  و پیاممعان، زمانی میا  متن تاری ی با محقق تاریخ

باید  مور  در طول تحقیق .گنجند می ها  چیستی تاریخ   ها در قالب پرسش   ؟ین پرسش

و معتبر، توده به تغییر؟ت معانی و؟ژگا   ؟صلیگو  ؟ین مطالب باشد. ؟ستفاده ؟ز منابع  پاسخ

دهرت   1ها  صحیح پژوهش و ؟ستفاده ؟ز د؟نرش هرمنوتیر    در طول زما ، رعایت روش

                                              

 . تفسیر و تأویل متن.1
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هرا      گرویی بره پرسرش    در دهت پاسرخ هایی    کار ، ر؟هنویسنده عقیدهدرک معانی متو  و 

 چیستی هستند.

نرام   ای  سر فصل ب در خها  روش تحقیق در تاری   ها در کتاب   ؟ز پرسش گروه؟ین  به

ها  روش تحقیرق در تراریخ کره       کمتر پرد؟خته شده ؟ست. در کتاب، ها  چیستی   پرسش

 ؟مرر روش تحقیرق در   بره موضروع حاضرر در    متأسفانه محققا  ، مورد بررسی قر؟ر گرفتند

به صرورت پر؟کنرده و م تصرر بره آ        که  و یا آ  ندتاریخ و فلسفه تاریخ یا تودهی ند؟شت

 ند. بود پرد؟خته

ترر   ترر و سراده   مش ص هایی مکانی که موضوعو  ها  زمانی   شاید پرد؟ختن به پرسش

سرر؟غ  به کمتر حوزه، محققا  ؟ین ؟ست شده  سببها  چیستی هستند،    نسبت به پرسش

هرا  روش   ؟سرت و در کتراب  ها  چیستی بروند. ؟ین مسئله ترا حردود  مشرهود       پرسش

سره موضروع پیرد؟    باره ؟یرن  تو؟  صفحات زیاد  ر؟ در می تحقیق در تاریخ و فلسفه تاریخ

و  ننرد ها  چیستی کمترر نررر محققرا  ر؟ دلرب ک       ؟ین ؟مر سبب شده ؟ست پرسش .نمود

 ، بپرد؟زند. محققا  بیشتر به موضوعاتی که ؟شاره شد

ها  ؟ین تحقیق ؟ست. تحقیقی برا عنرو؟     حوردر حوزه حقیقت در تاریخ که یکی ؟ز م

( در مجله ب ار؟ به 1831نوشته ویلیام د؟نینگ تردمه عزت ؟هلل فوالدوند)   حقیقت در تاریخ   

به حقیقرت در تراریخ ؟ز دیردگاه نررر  و       که  چاپ رسیده ؟ست. ؟ین پژوهش، بیشتر ؟ز آ 

تاریخ در    چنین، زرین کوب در  هم    فلسفی بپرد؟زد به مصادیق آ  در تاریخ ؟روپا توده د؟رد.

 کند. به موضوع حقیقت در تاریخ ؟شاره می   تر؟زو

هایچیستیپرسش.2

چیسرتی حیرات،    ، ماننرد ها  چیستی زیراد     با پرسش خود ؟نسا  همو؟ره در طول حیات

رو  روبره خرود   ها و مودود؟ت ؟طرر؟   چیستی دنیا  مودود، چیستی رفتار و حرکات ؟نسا 

ها برسد و به    ممکن ؟ست به پاسخ تعد؟د  ؟ز ؟ین پرسش خود ؟نسا  در طول زندگی.  ؟ست

 ها در طرول حیرات   ها  ؟ین پرسش ها بر؟  یافتن دو؟ب نرسد. ؟نسا  پاسخ تعد؟د  ؟ز آنها
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بیشتر بستگی به نروع و شریوه تر ش     و میز؟  موفقیت آنها؟ند  ودو پرد؟خته به دست خود

 آنها د؟شته ؟ست. 

هرا      با پرسش خویش ها  در طول فعالیت مورخا  به عنو؟  ب شی ؟ز دامعه بشر 

تحلیرل،   و ثبرت رویرد؟دها نیسرت    فقر  کار مور  ، رو هستند. در و؟قع چیستی زیاد  روبه

. تاریخ ر؟ چیسرتا    ؟ست کشف علل، چیستی، چگونگی و تعمیم نتایج آنها ؟ز وظایف مور 

زمرانی بره فهرم    بنرابر؟ین،   1.  ؟ز کلیدهایش در دسرت نیسرت  که بسیار   خو؟نند میبزرگی 

هایی که ؟فعال تاری ی ؟ش اص گذشته با           که پرسش دست یافتتو؟   می حو؟دث تاری ی

 آ  درگیر بودند، بازساز  شوند. 

 آنها 2.نه خلق آنها، د؟نند می گذشته رخد؟دها مورخا  رسالت خود ر؟ کشف حو؟دث و 

آیرا  ماننرد   هرایی  ، پرسرش در ؟ین ر؟ه که نمایند؟   ث باید ت ش گستردهبر؟  کشف حو؟د

ها  خود متوسل شوند؟ آیا با ؟ین  ها  گذشته به باور مورخا  باید در مورد چیستی روید؟د

 آید. می پیش    تصویر م دوشی ؟ز گذشته ترسیم ن و؟هند کرد؟، کار

 ؟نرد.  نشرده ا همه آنها شرناخته  ، ؟مندستههمه وقایع تاری ی قابل درک نرر ،  در بعد

گر که همرا    گردد، مسئله مشاهده میوقایع و ؟تفاقات پیچیده یا ش صی مطرح   که  همین

شود که بایرد   رو می ی روبههای پرسشمور  در طول تحقیق با  8  آید. می مور  ؟ست به میا 

ذهنری خرود و    هرا   پرسرش گرو    آنها ر؟ هد؟یت کند و پاسرخ ، ر؟ د؟شته باشد آ  تو؟نایی

 ها  ؟حتمالی خو؟ننده باشد.  پرسش

هرایی     خلق و ؟ر؟ئه تبیین، گردد می ؟عتبار مورخا  سبب؟ز عو؟ملی که  ، یکیدر حقیقت

هرا در   ؟یرن تبیرین   .روند می ی به شمارعلّ، ها برخی ؟ز ؟ین تبیین .علمی و قانع کننده ؟ست

آگراهی مورخرا  ؟ز      . خ دهنرد ها  چر؟یی، چیستی و چگونگی پاس ت ش هستند به پرسش

                                              

 . 27ص تاریخ چیست، . کار،    1
 .279، ص روش شناسی و تاریخنگاریفلسفه تاریخ . نوذری،    2
 .77ص شیوه تاریخنگاری، . التون،    3
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بد؟نند آیرا علرل و شرر؟ی  ر؟ بره     که د کن می کم آنها  به در تاریخ علل و شر؟ی  چیستی

  1   ؟؟ند یا نه درستی شناسایی کرده

تررین   مهرم     2.نی به نام فهم تاری ی د؟رنرد یریشه در عنو؟  بنیاد، ها  چیستی   پرسش

در و؟قعیرت چره ؟تفراقی       شود، ؟ین ؟ست که  سؤ؟لی که به عنو؟  پرسش چیستی مطرح می

تررین   مهرم    سر  ؟بز؟ر ؟ست که  ؟فتاده ؟ست؟ دست یافتن به پاسخ ؟ین پرسش، نیازمند ی 

در    آنها، ؟ستفاده ؟ز منابع ؟صلی و معتبر و یافتن حقیقرت ؟سرت. پرژوهش حاضرر، پرسرش      

پذیرد  ها  چیستی می و؟قعیت چه ؟تفاقی ؟فتاده ؟ست؟ ر؟ به عنو؟  پرسش ؟صلی ؟ز پرسش

 .  کند ت ش می و بر؟  یافتن پاسخ آ 

هرا    و حقیقرت رخرد؟د      کننرد ماهیرت ؟صرلی    می ها  چیستی به مور  کم  پرسش

سه عنو؟  ، ها  چیستی   بر؟  آگاهی بیشتر در مورد پرسشتاری ی ر؟ کشف کند. در ؟د؟مه، 

هرا    و پرسرش  ل مرتن )هرمنوتیر (  علم تفسیر تأوی، در و؟قعیت چه ؟تفاقی ؟فتاده ؟ست؟   

؟  کره مرور  در هنگرام تحقیرق و      . سره مسرئله  نرد گرد بررسی می چیستی و معنا  متن

؟رتبا  ، ها  چیستی هر کد؟م با پرسش، رو خو؟هد شد و ؟ین سه مسئله پژوهش با آنها روبه

 .؟ز آنها ؟دتناب کند خود تو؟ند در تحقیق مستقیم و مستمر د؟رند و مور  نمی

درواقعیتچهاتفاقیافتادهاست؟.3

تررین پرسرش در    مهرم    .  رو ؟سرت  ؟ست که مور  در طول تحقیق با آ  روبره  ی؟ین پرسش

تررین   مهرم       ین پرسش ؟ست که مور  باید در پری پاسرخ آ  باشرد.    ، ؟ها  چیستی   پرسش

 8  ؟قی ؟فتاده ؟سرت در و؟قعیت چه ؟تفا   ؟ین ؟ست که ، که همه ما درباره گذشته د؟ریم یپرسش

                                              
 .426ص بنیادهای علم تاریخ، . مکاال،    1
 .27ص راهنمای نگارش در تاریخ دستنامه ی تحقیق برای دانشجویان، . نورائی، 2
 .24، ص همان. 3
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در     به سادگی نشا  دهد که آ  ؟ست، که کار مور  تأکید کرد (م1339)د.  1که ر؟نکه زمانی

  2.؟و موفقیت حیرت آور  یافت س ن؟ین ، و؟قعیت چه ؟تفاقی ؟فتاده ؟ست

باید برا   وسر؟غ حو؟دث برود  به نباید چشم و گوش بسته، مور  دهت فهم ؟ین پرسش

 هرا    کشرف حقیقرت رویرد؟د   بره  خ قیرت خرود   و ها  تراری ی     ؟ستفاده ؟ز شو؟هد و د؟ده

؟ند شناخته شوند و درا    در و؟قعیت بوده   گونه که  ها  تاریخ باید آ  روید؟د بپرد؟زد.گذشته 

  8بیابند.   خود ر؟

به   رسی ها  ت صصی تاری ی، دست هفت ویژگی هوش، معرفت عام تاری ی، مهارت

؟یرن   هسرتند.  منابع، ؟ختصاص میز؟  زیاد زما ، ؟نرژ  و پول بر؟  فهمید  و؟قعیت الزم

هرر کرد؟م ؟ز ؟یرن     4.د؟رد مری  و؟بسرته نگره  ، گوینرد  می عو؟مل بشر ر؟ به آنچه که مورخا 

 دا  بحث فر؟و؟نی د؟رند و به نوعی بر؟  ی  محقق الزم و ضرور  هستند.، ها   ویژگی

سرر  ؟ز مرو؟رد    در و؟قعیت چه ؟تفاقی ؟فتاده ؟ست؟ باید بره یر       بر؟  پاسخ به پرسش

تررین ؟یرن    مهرم    گویی به ؟ین پرسش بهره گرفت که  هایی دهت پاسخ   توده کرد و ؟ز ؟بز؟ر

  هستند. حقیقتوکشف  منابع معتبر؟بز؟رها، 

.منابعمعتبر3-1

چنین، دیگر  هم   و  در و؟قعیت چه ؟تفاقی ؟فتاده ؟ست؟    پرسشبه پاسخ   که  مور  بر؟  آ 

شرناخت     ؟سناد و مد؟رک معتبر ؟ستفاده نماید. ، باید ؟ز منابع، ددست یاب ها  چیستی پرسش

دربراره   باورهامنابع، ؟ط عات تاری ی ر؟ تغییر خو؟هد د؟د و ؟فز؟یش ؟ط عات ممکن ؟ست 

؟گر بدو  ؟ط ع و چشرم بسرته بره     5آیند. پدید نمی أل؛ زیر؟ وقایع در خ وقایع ر؟ تغییر دهد

                                              

1. Ranke  .  
 .21ص تاریخ چیست، . کار،    2
 . 26ص عروسک و کوتوله،  بنیامین،.    3
 .269ص درآمدی بر تاریخ پژوهی، . استنفورد، 4
 .79ص شیوه تاریخنگاری، . التون،    5
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تو؟  تحلیل و تفسیر  معتبر و قابرل ؟سرتناد ؟ز آ  ؟ر؟ئره نمرود. بره       سر؟غ و؟قعه رفت، نمی

باید  دست آورد  ؟عتماد خو؟ننده خود و بهها     مور  بر؟  ؟عتبار یافتن نوشته همین دهت

 ؟ستفاده نماید. یه؟ز منابع ؟ول

در و؟قعیرت ؟تفرا       ها  گذشته ر؟ به شکلی که  مور  بتو؟ند روید؟د  که  آ ، بر؟  در و؟قع

؟یرن مرو؟د و مصرالح ؟سرناد         ؟ست، بازساز  نماید به مو؟د و مصالح نیازمند ؟سرت.    ؟فتاده

هایی ؟ز گذشرته دسرت             ها و گوشه   تو؟  در زما  حال به ب ش هستند که ؟ز طریق آنها می

، گرفتار قصد نگارش متنی ر؟ د؟شته باشد، ر  بدو  آگاهی و ؟ستفاده ؟ز منابع؟گر مو 1  یافت.

معرفرت   2کره ؟سرتنفورد   چنرا   .به معرفت تاری ی دست یابد تو؟ند نمی و؟شتباه خو؟هد شد 

 کند.  تعریف می 8  ، در و؟قعیت ؟تفا  ؟فتاده ؟ست   آنچه     ر؟ تاری ی

به ؟ین نکته توده کند که ممکن ؟ست در  در زمینه منابع و مد؟رک مستند، محقق باید

رو شود که تا آ  زمرا  کشرف نشرده ؟سرت و محقرق       طول تحقیق با منبع و سند  روبه

دیگر  ؟ز آ  ؟ستفاده نکرده ؟ست و ؟و قصد د؟رد ؟ین سند ر؟ بر؟  ؟ولین بار آشکار سازد. در 

؟و آورده ؟سرت  ؟  حر  نزند کره مطلبری کره     ؟ین حالت، مور  باید دقت کند که به گونه

؛ زیر؟ ممکن ؟ست در آینده، سند دیگر  شناخته شود که آ  سند  ر؟ که  حکم قطعی د؟رد

 کرده ؟ست ؟ز ؟عتبار ساق  کند.  می تأکید ؟و بر رو  آ  

حقیقت.کشف3-2

در و؟قعیت چه ؟تفاقی     پرسشپاسخ به   یابی و دستها  چیستی    یکی ؟ز ؟هد؟  پرسش

ر؟ز و رمز پویایی علم تاریخ در تفاسیر متکثر و متنروع ؟ز  قیقت ؟ست. ؟فتاده ؟ست؟ کشف ح

؟مرر   ، محققرا  تراریخ در هرر عصرر       دایگراه  بعد، ؟ز ؟ین  .حقایق تاری ی هر عصر ؟ست

 و در دریا  تحقیق و؟قعیتی تعیین کننده ؟ست. ؟ست شناخته شده 

                                              

 . 224، ص 2، جروشهای پژوهش در تاریخ. ساماران،    1
2 .Stanford  .  

 .412،  412ص درآمدی بر تاریخ پژوهی، . استنفورد،    3
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ن مر؟حرل پرژوهش برر؟     تری مهم   ها  تاری ی و بررسی چیستی آنها یکی ؟ز    نقد د؟ده

و؟قعیات و ، کند می آید. روحیه نقاد؟نه ی  مور  به ؟و کم  می گر تاریخ به حساب پژوهش

حقایق ر؟ تش یص دهد. ؟ین رسالت تاریخ ؟ست؛ زیر؟ مطالعه تاریخ مساو  ؟ست با ت ش 

 ؟  درز قصره  ، حقیقت و ؟گر حقیقرت ر؟ ؟ز تراریخ بگیرنرد     ودو  دهت دستدر و کوشش 

 1  .ماندن و؟هد  باقی، ؟ز آ   فایده بی

هرا همرو؟ره    ؟نسا  2.حقیقت به کسی و؟بسته ؟ست که تو؟نایی ساخت ؟مر درست ر؟ د؟رد

کره   ودرود د؟رد  ر؟ه، مشرک تی ؟ما همیشه در ؟یرن  ، در پی یافتن حقیقت و و؟قعیت هستند

ک ت، در صورت عدم توده و حل ؟ین مشو د نشود حقایق کشف نشده باقی بمان می سبب

 به حقیقت ؟مر  دشو؟ر خو؟هد بود.   یابی دست

کنند. به همرین سربب ممکرن ؟سرت،      می خطاها همیشه در همسایگی حقیقت زندگی

حقیقت بایرد آر؟م قردم     ودو  در دست    محقق در ؟مر تحقیق فریب ب ورد و به خطا برود.

بگرذرد و آ  ر؟   پرد؟ز  و تندرو  سبب خو؟هد شد کره دوینرده ؟ز کنرار حقیقرت     زد. خیال

  8.  نشناسد

؟سرت کره در و؟قرع،     4  محردودیت عقلری ؟نسرا       گاه، خطا در کشف حقیقت بره دلیرل   

خطا در  . ؟ین نوع خطاها، عمد  نیستند. گاهی ؟ست محدودیت قوه تجزیه و تحلیل مسائل

درا و یرا    تو؟ند به دلیل تعصب بری  می کشف حقیقت به دالیل غیرعمد  ؟ست که ؟ین ؟مر

ورز  یا غرور همر؟ه باشد، حتی  . ؟ین عجله در حکم، وقتی با غرض   قضاوت عجوالنه باشد

 5کشاند. می کند به خطا می مورخی ر؟ که با بهترین مد؟رک و ؟سناد کار

                                              

 .226، ص تاریخ در ترازو. زرین کوب،    1
 .92، ص بازاندیشی تاریخ. جنکینز،    2
 .222، ص تاریخ در ترازو. زرین کوب،    3
 .221، ص همان.    4
 .222، ص همان. 5
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گرفتار شد  در ظاهر قضایا و به حقیقت،   یابی یکی دیگر ؟ز مشک ت مور  بر؟  دست

. مور  ممکن ؟ست به ظاهر روید؟دها و  ؟ست نویسندهرخد؟دها و عدم آگاهی ؟ز قصد ؟صلی 

برد؟شرتی    ها  تاری ی ؟کتفا کند و ؟ین ؟مر ممکن ؟سرت تصرویر  م ردوش و یرا        نوشته

بیشتر مورخرا             به عنو؟  نمونه،           بگیرد. ناصحیح ؟یجاد کند و مور  بیشتر ؟ز حقیقت فاصله 

پادشراها  ممکرن ؟سرت حقیقرت مرادر؟ ر؟ در پوشرش       به دلیل محافره کار  و ترس ؟ز 

 ظاهر  بیا  کنند.

 ( در   ه.959-919) ه. ( درباره فتوحرات مغروال   931)د.  که دوینیبر؟  مثال، زمانی

ها    رحمانه آنا  ر؟ با و؟ژه ها  بی نویسد، بر؟  خوشایند حاکما  مغول، کشتارشر  ؟یر؟  می

کند، ؟ما ؟و به نوعی قصرد   وال  ؟ست، توصیف میو دم تی که نشانه قدرت و عرمت مغ

 1بیا  نماید. پوششرحمی، شقاوت و میز؟  فجایعی ر؟ که مغوال  آفریدند در  د؟رد بی

هرایی ؟سرت کره       ؟شتباه گرفتن و در هم آمی تن حقیقت و و؟قعیت، یکی دیگر ؟ز خطرا 

مور  باید تفاوت میا   رو هستند. درو؟قع، به حقیقت با آ  روبه  یابی مورخا  در مسیر دست

 حقیقت و و؟قعیت ر؟ درک کند تا در مسیر کشف حقیقت، گرفتار خطا نشود.

عدم شناخت منابع ؟صلی، ند؟شتن آگاهی کافی ؟ز شر؟ی  سیاسی، ؟دتماعی و ؟قتصاد  

به منابع ؟صلی به دالیل م تلف، گرفتار شد  مرور     رسی دوره مورد پژوهش، عدم دست

 طوره سراز ، کوچر  کررد  مسرائل مهرم و شرو؟هد نرامعتبر ؟ز        در د؟م حب و بغض، ؟س

تو؟نند مور  ر؟ گرفتار ؟شرتباه و  هستند که می دیگر مشک ت و مو؟نع در ر؟ه کشف حقیقت

 خطا نمایند. 

باید توده کرد که ؟شتباهات مور  در ؟بتد؟ ممکن ؟ست کوچ  و ناچیز باشند ؟ما تکر؟ر 

برر؟  مرور  تبردیل شروند. در نهایرت، همرا         شود به مهمانی همیشگی آنها مودب می

                                              

؛ بررای االر ب بیررتر، 227، 222، 79، ص 2، جتااریخ ههانگشاای هاوینی. برای نمونه ر.ک: جوینی،    1
 .74- 77ص تاریخ ههانگشای هوینی، بررسی و تحلیل تشبیهات و استعاراتر.ک: الهماسبی و ت وی، 
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گراه ؟سرت کره ؟نحر؟فرات      شروند و آ  ؟شتباهات کوچ  و ناچیز به صاحب خانه تبدیل می

آیند. ی  حادثه مهم تاری ی ممکن ؟ست بر ؟ثر ؟شتباهات مکرر مور   می تاری ی به ودود

 د.؟ز سو  ؟و به طور کامل رد گردد و مور  منکر ودود آ  رخد؟د حقیقی شو

ترو؟    مری  بلکره تنهرا   رسید.حقیقت تمامی تو؟  به  به طور کامل نمیدیگر،  ؟ز طرفی

؛ زیر؟ تاریخ، علمی تجربی، عینری و قابرل مشراهده    دست آورده هایی ؟ز حقیقت ر؟ ب   ب ش

بره حقیقرت ر؟     رسری  نیست. ؟ستنفورد در ؟ین زمینه، نگاهی بدبینانره د؟رد و ؟مکرا  دسرت   

ت ش کند عین حقیقت ر؟ بیرا     که  مور  خوب بیشتر ؟ز آ ؟ز دیدگاه ؟و،    د؟ند. ناممکن می

 1  .دنگیر می پرد؟زد که حقیقت ر؟ در بر می کند به ؟ثبات حدود 

 .در ؟ختیار د؟رد  منابع محدود، یابی به حقیقت کمتر محققی به ؟ند؟زه مور  بر؟  دست

طرح کنرد کره    تو؟ند به عنو؟  حقیقت در تاریخ ؟ ، تنها مو؟رد  ر؟ می مور  متعهد و حرفه

شو؟هد و دالیل معتبر  بر؟  درست د؟نستن آنها ودود د؟شته باشد. ؟لبته، ؟ین مستند؟ت و 

 ها  خود ر؟ تا حد ؟مکا    هر مور  فعال باید د؟ده   باید بر عقل و منطق ؟ستو؟ر باشند.  شو؟هد

  2.  به صورت عق نی بررسی کند

؟نرد و برا    بنابر؟ین شو؟هد، مستند؟ت و مد؟رکی که بر ؟ساس عقل و منطق سنجیده شده

هستند. زریرن کروب،    گر مور  در کشف حقیقت ؟مور عقلی در تضاد نیستند، ؟ز مو؟رد یار 

و؟قعیرات  د؟نرد.   می به حقیقت  یابی ر؟ ر؟ه دست 8  و سعی در بررسی دقیق آنها   تکیه بر ؟سناد 

برد  می آ  ر؟ به خانه، ؟  هستند که مور  ها مانند ماهی   کتیبه و تاری ی به صورت مد؟رک

 4.دنمای می سر سفره حاضر، دوست د؟شته باشد گونهکند و هر  می ب و؟هد طبخ گونهو هر 

                                              
 .419ص درآمدی بر تاریخ پژوهی، . استنفورد،    1
 .29ص بنیادهای علم تاریخ. مکاال، 2
 .247، ص تاریخ در ترازو. زرین کوب،    3
 .22ص تاریخ چیست، . اکار،    4
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 ابعهرایی ؟ز گذشرته ر؟ برا ؟سرتفاده ؟ز منر        ؟ما قسمت، به حقایق س ت ؟ست  یابی دست

حتری در  ، مور  باید حاضر باشد کره در صرورت لرزوم   ، تو؟  بازساز  نمود. در ؟ین ر؟ه می

؟  ؟ز  شوند که پاره می وسوسه، ؟وقات رخی ؟زعقیده خود ش  کند. مورخا  ب ترین  مطمئن

زحمرت  ، ب و؟نند که گرویی درسرت هسرتند و بره خرود      به صورتیها  گذشته ر؟  گز؟رش  

؟یرن   .سرت ؟ ساخته دست ؟نسرانها ، د، ؟ما باید توده د؟شت که هر متنییابی ر؟ ندهن حقیقت

 . باشدر؟ه یافته  به ؟ین متو  تو؟ند میدلیلی بر آ  ؟ست که خطا ، خود

بر؟   .ها  تاری ی هستند که مورخا  نباید در مورد آنها ؟شتباه کنند   سر  حقیقت ی 

نره  ه ؟سرت،    بود  1185  (،   1181  )د. محمود ؟فغا به وسیلهسال سقو  ؟صفها  مثال، 

وظیفه مور  ؟سرت  ، که مور  نباید در ؟ین ؟مر بدیهی ؟شتباه کند ؟ین .   1181یا و     1184

 نه فضیلت بر؟  ؟و. 

مورخرانی ماننرد دروینی،     .؟نرد  ؟ز روید؟دها به مو؟ز؟ت وقروع حرو؟دث ثبرت شرده     رخیب

کسرانی هسرتند    ه. (1448)د.   ؟سکندر بی  ترکما ه.  ( و111)د. رشید؟لدین فضل ؟هلل

 ها  ؟یرن ؟شر اص ر؟     نوشته   ؟ند.  که وقایع ر؟ به مو؟ز؟ت وقوع و شاید کمی بعدتر ثبت کرده

، آ  پیر؟مرو  که تراریخ نروید در   پذیرفت تو؟  به عنو؟  حقایق س ت غیرقابل ؟نکار  می

 .سازد می بقیه شروح و تفصیل خود ر؟

مر؟دع ؟ولیه یا حد؟قل ؟ز ؟   که ما پاره ؟ین  ی به ؟ین ترتیب بستگی د؟رد بهو؟قعیت تاری

برا ؟یرن    1  .قبول د؟شته باشیم، دنشو می شناختهموثق  مطالبشا ؟  ؟ز ؟ین مر؟دع ر؟ که  پاره

، دالیرل م تلرف   . برر ؟سراس  حقیقت نیسرت  ها  آنها همه   نوشته، باید توده د؟شتحال، 

حقرایق ر؟  ، مور  باید برا کنکراش فرر؟و؟    و ند هست  دور ؟ز حقیقتب شی ؟ز آ  مطالب به 

تو؟   مور  ر؟ بدو  کشف حقایق نمی، . در و؟قعکند و سرَه ر؟ ؟ز ناسرَه تش یص دهدکشف 

 معنا هستند. بی، ؟گر مور  به سمت آنها نرود حقایق تاری ی، ؟لبتهید. محقق و مور  نام

                                              

 .64ص مقدمه ای بر فلسفه تاریخ، . والش،    1
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نقص ؟ط عات بره سربب   آ ،  ناقص ؟ست دلیل گذشته آگاهی ؟ز حقیقتِ، ؟گر ؟مروزه 

به همه منابع و مد؟رک الزم و رعایت نکرد  دقیق روش پژوهش تاری ی   رسی عدم دست

 وقتری ، نه آ  که ؟مکا  چنین شناختی ودرود نرد؟رد. حقیقرت و خطرا برر؟  مرور       ، ؟ست

، درار   کم  ؟سناد و مد؟رک برا آ  قسرمت ؟ز و؟قعیرت   ه تو؟ند ؟ز هم دد؟ شود که ؟و ب می

 1  آگاهانه یافته باشد.خودپیوند ، مستمر و ؟نقطاع ناپذیر که گذشته نام د؟رد

مور  حتی ؟گر د؟ر؟  معلومات زیاد  باشد، بر؟  یافتن چیستی وقایع، نیازمند آ  ؟ست 

ها رفت و آمد نماید، بلکه باید در سرطح ؟دتمراع در میرا  مرردم        خانه کتاب  که نه تنها در 

آمد د؟شته باشد تا بتو؟ند ؟حساسات مردم ر؟ در شر؟ی  متفاوت تش یص دهد.  رفت و عاد 

هرا  زنردگی و؟قعری بره      هرا و رویرد؟د     در و؟قع، هر تار  ؟ز ودود ؟و که در تماس با تجربه

؟رتعاش در آمده ؟ست، قادر خو؟هد بود بار دیگر در هنگام مطالعه گذشته، ضمن تمراس برا   

 2  م مشابه به تپش درآید.ها  همانند یا دست ک   تجربه

ها  گذشته باید بره دنبرال    مور  بر؟  یافتن پاسخ چیستی وقایع و رخد؟د، به هر حال

دست  ها  چیستی ر؟ به   پاسخ پرسش، تو؟     حقیقت در تاریخ باشد. بدو  کشف حقیقت نمی

 و؟هد بازگوکند. با ؟ستفاده ؟ز آنچه که ش می آورد. حقیقت ؟ست در تاریخ که حدود ر؟ تعیین

نره تمرام   ، ؟لبته رسید.تو؟  به حقیقت در تاریخ  می ؟رتبا  ؟ین شو؟هد با یکدیگر   کنند و  می

 .د؟نستتو؟   می ب شی ؟ز آ  ر؟، بلکه .حقیقت

هایی که    در و؟قعیت چه ؟تفاقی ؟فتاده ؟ست؟ و پرسش   بنابر؟ین در مسیر پاسخ به پرسش 

ها  تاری ی هستند، ؟فزو  برر مرو؟رد  کره بیرا       رخد؟ددرباره ماهیت و چیستی حقیقی 

ها  تاری ی،  ؟د؟ند ؟ز: آگاهی ؟ز شر؟ی  و زمانه رخد ها  مور  عبارت ترین ؟بز؟ر مهم   گردید، 

منابع و نویسندگا  منابع، پیرو  کرد  ؟ز ؟صول صحیح روش تحقیق، پرهیز ؟ز تعصرب و  

                                              

 .247ص ، تاریخ در ترازو. زرین کوب،    1
 .222، ص 2، جروشهای پژوهش در تاریخ. ساماران،    2
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سرد نشد  ؟ز کشف دیر هنگام حقایق،  لد؟ور ، ؟ستمر؟ر و مد؟ومت در ؟مر پژوهش، دپیش

ها  ر؟یج متو  و  شو  و ؟شتیا  دهت کشف حقیقت، عدم گرفتار شد  مور  در خو؟نش

ی  نقل عمومی و ر؟یج، درباره رخد؟د    که  روید؟دها به ؟ین معنا که مور  نباید به دلیل آ 

 ودود د؟رد، آ  ر؟ بپذیرد.

1هایچیستیوهرمنوتیکپرسش.4

ر نویسنده ؟ز مطلبی که آورده ؟ست، چیست؟ آیا هر آنچه که ؟ز ظاهر مرتن ؟سرتنبا    منرو

هرا  چیسرتی    ها ؟ز پرسش شود، مر؟د و مقصود نهایی نویسنده بوده ؟ست؟ ؟ین پرسشمی

د؟نرش  تو؟نرد بره آنهرا پاسرخ دهرد.      هستند که مور  با ؟ستفاده ؟ز د؟نش هرمنوتیر  مری  

هرا      گویی به پرسش پاسخ بر؟ ؟ست که  هایی روشهرمنوتی  یا تفسیر و تأویل متن ؟ز 

 مددکار مورخا  ؟ست. ، چیستی

؟ین ؟ست کره  ، کند می که به ذهن خطور پرسشیدر هنگام خو؟ند  ی  متن تاری ی، 

 میرا  نویسرنده ر؟ ؟ز  عقیرده  باید سعی کررد  بنابر؟ین، منرور چیست؟    ؟ین دمله یعنی چه؟

شراید ؟ول بایرد برا معنرا     ، مور  نیازمند حقیقت ؟ست و برر؟  آ   2.  ها  متن پید؟ کرد   و؟ژه

برر؟  یرافتن حقیقرت و     و مرور   8حقیقت و معنا به ی  ؟ند؟زه ؟همیت د؟رنرد  د.رو شو روبه

 نیازمند د؟نش تأویل متن ؟ست.، دریافت معنا

                                              

1. Hermeneutics   
ای یونررانی برره م نررای هنررر تفسرریر یررا تفسرریر مررتن اسررت. ژوینررد، ریررره ایررن وا   برره  هرمنوتیررو وا  

(؛ 97، ص سااتتار و هرمنوتیاک(خدای باسرتانی یونانیران براز مری ژرردد )ا مردی، Hermesهرمس)
ای از دانش در قرون شانزدهم و هفدهم مری دی رواج یافرت. دانرری کره ابتردا  عنوان شاخههرمنوتیو به 

شد.دراوایلقرن وردهد مالری،دهر نالدو یر اه ردر بیرتر برای تفسیر متون دینی از آن استفاد  می
ن اوقداعدپسینیخارجگندیدوبهشکلی علمباقرداوی خراخخردیا را اهاهحکمتالجمدعه

ب،یشنر(7، ص گزیده هرمنوتیک معاصرگندید.) 
 .27ص راهنمای نگارش در تاریخ دستنامه ی تحقیق برای دانشجویان، . نورائی،    2
 .217، ص درآمدی بر فلسفه تاریخ. استنفورد،    3
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؟دبیات، دامعه شناسی  ، شاملها  علوم ؟نسانی   در حقیقت، نکته محور  در کلیه رشته

؟سرت کره ذهرن، زبرا  و دامعره ر؟ برا         معنا ؟مر و به ویژه تاریخ دریافت معنا ؟ست؛ زیر؟

در هنگام بررسی ی  منبع باید به  1.  دهد می و آنها ر؟ به هم پیوند سازد مییکدیگر مرتب  

و معنرایی یر    ها  درونری     د تا بتو؟  ؟ستداللکریر و تأویل متن دقت فسمعنا شناسی، ت

 متن تاری ی ر؟ شناخت و معنا نمود. 

شر؟ی  به ودود آمد  فهمیرد  و  ، فهمید ، هرمنوتی  د؟نش کشف حقیقت و و؟قعیت

شود کره برر؟     می هرمنوتی  د؟نشی کمکی بر؟  تاریخ محسوب . ؟ست متندرک کرد  

تفسیر متن سر و کار  همو؟ره با تأویل و ؟ین علمرود.  می به کار متن رفع ؟بهام و پیچیدگی

چرو  ماهیرت و   ی، پرسشبه گویی  در پی پاسخو  ؟هتمام خاصی د؟رد، لهئد؟رد و به ؟ین مس

 .  ؟ست چیستی ی  متن چیست؟

تر ش برر؟  سراختن     ها  پنهرا  مرتن و   تأویل به معنا  کوشش دهت کشف معنا

ها  زبرانی،     شف قاعدهبه معنا  ک تفسیرچنین،  ؟ست. همها  تازه بر؟  و؟ژگا  متن  معنا

اصله زمانی میا  ف 2.ها  متن ؟ست کشف رمز، دستور  و بیانی دم ت و به عبارت دیگر

؛ نیست مور  به مقصود متن تاری ی  یابی مکا  دست؟مانع ؟ز ، مور  با زما  متن تاری ی

که فهم متن ر؟ برا مشرکل    ند؟  نیست زیر؟ تغییر؟ت و تحوالت زبانی در گذر زما  به گونه

 رو کند.  روبه

که به دهت  ؟  ؟ز مورخا  به دلیل آ  درک پیام متن باشد. عده بر؟ ت ش مور  باید 

خویش پیام ، تو؟نستند و؟قعیات روزگار خود ر؟ به طور عینی بیا  نمایند    ترس ؟ز شاها  نمی

؟ست که با ؟ستفاده ؟ز د؟نش ؟ین وظیفه مور   .کردند می به خو؟نندگا  منتقل پوششر؟ در 

مرورخی  چنین،  هم   . خو؟نندگا  ؟مروز  منتقل کند بهپیام نویسنده ر؟ ، تأویل و تفسیر متن

                                              

 .67، ص فلسفه تاریخ روش شناسی و تاریخنگاری. نوذری،    1
 .99-97، ص ساتتار و هرمنوتیک. ا مدی،    2



 83   8931زمستان،هشتادم،شمارهبیستمسال             

بره معنرا     شیوهباید با ؟ستفاده ؟ز ؟ین ،    ر؟ د؟رد یتاری  کالبد شکافی متو  ؟صلیکه قصد 

 ها  ناآشکار متن تاری ی دست یابد.    مطالب تاری ی و پیام

تو؟نرد مرا ر؟ ؟ز    مری    هرمونتیر    د.نشرو  می دیده ، فر؟و؟ در متو  تاری ی پنها  معانی

؛ زیرر؟ ؟یرن    هایی ب شرد    مؤثر ؟ست ر   نرر؟نه که در قضاوت  ها  محدود و تنگ   د؟ور پیش

کند که هر ساختار نمادین متن، نهاد یا عمل ؟دتماعی یا ؟قتصاد  یا قضاوت ر؟ آشکار می

هرا  ممکرن    معنا  و؟حد  ند؟رد. بلکه در بر گیرنده نماد زیراد  ؟ز معنرا   رو؟یت تاری ی،

؟ست. به بیا  دیگر، هر ساختار  د؟ر؟  معنا  معین و قطعی نیسرت و ممکرن ؟سرت بره     

  1  تعد؟د مو؟رد درک و تفسیر، معنا د؟شته باشد.

برا   .نویسرنده و مرتن تراری ی ؟سرت     نیرت یافتن ، ها  چیستی   ؟ز ؟هد؟  پرسشیکی 

تو؟  به پاسخ ؟یرن دسرته ؟ز    می؟ست،  ستفاده ؟ز هرمنوتی  که د؟نش تفسیر و تأویل متن؟

ها  چیستی در پی کشف ؟یرن حقیقرت    در و؟قع، پرسش ها  چیستی دست یافت.   پرسش

هستند که در روید؟د تاری ی چه ؟تفاقی ؟فتاده ؟ست؟ ماهیت ؟صلی روید؟د چه چیز  ؟ست؟ 

 ره روید؟د مورد تحقیق چیست؟ مر؟د و؟قعی متو  تاری ی دربا

رسرا  محقرق باشرد ترا بتو؟نرد      یرار   ،تو؟نرد هرمونتی  به عنو؟  د؟نشی تفسیر  می

تفسیر  مطلوب ؟ز متن و تاری ی د؟شته باشد. به هر رو  در مبحث هرمونتی ، دو نکته 

؟صلی تو؟ند تفسیر درست و رأ   هرمونتی  به تنهایی نمی  که  الزم به توضیح ؟ست. ؟ول آ 

همه متو  تراری ی، نیازمنرد فهرم معنرا و       که  نویسنده متن ر؟ به مور  ؟ر؟ئه دهد. دوم آ 

تفسیر نیستند؛ زیر؟ برخی متو  ساده و قابل فهم هستند و بدو  پوشرش و کنایره نوشرته    

 ؟ند و ؟ین کار ر؟ بر؟  محقق تاریخ، آسا  نموده ؟ست. شده

                                              
 .226، ص درآمدی بر فلسفه تاریخ. استنفورد، 1
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هایچیستیومعنایمتنپرسش.5

ها  چیسرتی آ  ؟سرت کره معنرا  مرتن تراری ی          ها  مطرح در پرسش پرسشیکی ؟ز 

چیست؟ آیا هما  چیز  که نوشته شده ؟سرت و معنرا  ظراهر  کره مرتن د؟رد، معنرا        

مور  در هنگام مطالعه متو  تاری ی بایرد بره برخری    حقیقی و و؟قعی متن تاری ی ؟ست؟ 

  .نکات توده د؟شته باشد

  پی برد  به ؟صل و ماهیت چیستی یر  رویرد؟د   ها  چیستی بر؟ در مبحث پرسش

ممکن ؟ست به دلیل تغییر معانی و؟ژگا  در طول تاریخ، مور  گرفترار ؟شرتباه شرود و بره     

. ؟ین ؟مر یکی ؟ز ؟  ؟شتباه بگیرد نتیجه  که  چیستی و ماهیت رخد؟د تاری ی پی نبرد و یا آ 

 کند.  می خطر؟تی ؟ست که محقق تاریخ ر؟ تهدید

کند به همین  می متحول ؟ست که معانی و مفاهیم آ  با گذشت زما  تغییر ر ؟مزبا  

ها در طول زمرا  ممکرن ؟سرت معرانی متفراوتی         محقق هوشیار باید بد؟ند که و؟ژه، دهت

 دیرده  بارهرا و؟ژه ملی و ملیرو   ، تاری ی دوره مشروطیت ها  ب ابدهند. بر؟  نمونه در کت

بلکره در آ    .و؟  به معنا  ناسیونال و ناسیونالیست نیست؟ما ؟ین و؟ژه به هیچ عن، شود می

؟گر مور  به ؟یرن   1بود.معنا  حکومت مشروطه و طرفد؟ر؟  مشروطیت به ؟ین و؟ژه ، دوره

؟مر پی نبرده باشد و در پی یافتن چیستی و ماهیت ناسیونالیسرم در ؟یرر؟  باشرد، گرفترار     

 شود و نتیجه تحقیق نادرست خو؟هد بود. ؟شتباه می

د؟ر؟  تو؟ند برحسب منراطق دغر؟فیرایی حتری در یر  زمرا ،       می چنین، ی  و؟ژه هم   

در    میررز؟    کلمره   ه. (1185-641) . به عنو؟  نمونه، در دوره صفویا اشدمتفاوت بمعنا  

در شرر     کره   حرال آ   .تر ؟ز شاه بود مناطق غرب ؟یر؟  به معنا  شاهز؟ده و مقامی پایین

                                              
 .227، ص درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ . م ئی توانی،    1
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.شد می د؟د و بر؟  شاها  ؟ز و؟ژه میرز؟ ؟ستفاده می   شاه ر؟میرز؟ معنا، ؟یر؟ 
محقق تاریخ  1

 .کندها  تاری ی آگهی د؟شته باشد تا بتو؟ند تحقیقی مستند ؟ر؟ئه    باید ؟ز ؟ین ظر؟فت

ر؟ نشا   ؟دتماعی و فرهنگی آ  دوره، ؟وضاع سیاسی، چنین، زبا  و ؟دبیات هر دوره هم   

؟وضراع سیاسری   دلیرل  شاید ؟ین مسئله به ، ؟گر زبا  و ؟دبیات غنی باشد که چنا  دهد.  می

کترابی  به عنو؟  نمونه، تو؟ند صاد  باشد.  میهم  و عکد ؟ین مطلب ؟ستخوب آ  دوره 

هایی ؟ست    که پر ؟ز و؟ژگا  عامیانه و پرده در  ؟ثر محمد هاشم آصف رستم ؟لتو؟ریخمانند 

؟وضاع نابساما  سیاسی ؟یرر؟  پرد ؟ز    به دلیلشاید  .شود می که کمتر در تو؟ریخ مشاهده

 . نوشته شده ؟ست ه. (1844-1214ا)سقو  صفویا  تا رو  کار آمد  قاداره

ترو؟  چیسرتی ؟وضراع     مری  ؟دبیات ی  دوره تو؟  گفت که به وسیله بر ؟ین ؟ساس می

، ژگررا و؟ بررارهسیاسرری و فرهنگرری آ  دوره ر؟ تشرر یص د؟د. نکترره دیگررر در، ؟دتمرراعی

؟  ؟ز موضوعات و  کاربرد صحیح آنها در پاره   ؟صط حات و ؟دبیات متو  تاری ی ؟ست که 

کره   بردین معنرا   2  .؟  ؟ز موضوعات یا وقایع گذشته ؟ست متضمن ؟رداع به پاره، وقایع حال

موضوعیت ند؟شته باشد و آ  کلمه ممکن ؟سرت در  ، ی  و؟ژه ممکن ؟ست در زما  کنونی

  خود ر؟ ؟ز دست د؟ده باشد و بر؟  درک آ  باید به وقایع و حو؟دث گذشته معنا، ؟ین زما 

گردد، نه به  می معنا  و؟قعی ی  ل و؟ژه در متن زمانی و مکانی خود آشکار    مر؟دعه نمود.

  8  صورت مجز؟ و منفرد.

محقق در هنگام تحقیق باید تا حرد ؟مکرا  ؟ز شرر؟ی  گفتمرانی زمرا  حرال و بسرتر        

 ؛که دو؟نب م تلف موضوع ر؟ در زما  تحقیرق  بکوشد؟  خود خارج شود و بیشتر  ؟ندیشه

چنا  مطالعه ، محقق باید در منابع، وقایع بسنجد و بشناسد. بر؟  ؟ین ؟مر رخد؟دیعنی زما  

                                              

 ، تاریخ تحوالت سیاسی، اهتمااعی، اتتااادی و فرهنگای ایاران در دوران صافویه . نوایی و غفاری فرد ،    1
 . 99ص 

 .277، ص یفلسفه تاریخ روش شناسی و تاریخنگار. نوذری،    2
 .29ص راهنمای نگارش در تاریخ دستنامه ی تحقیق برای دانشجویان، . نورائی،    3
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و شرر؟ی  تراری ی ر؟ برا کمر       کررده ؟سرت   دوره زندگیو کنکاش کند که گویی در آ  

 ها  حاصل ؟ز منابع تاری ی ؟حیا کند.    د؟ده

چنین، مور  بر؟  بررسی ی  و؟ژه باید تمام متن و حو؟شی آ  ر؟ مطالعه نمایرد ترا    هم   

هرا  زبرانی و تحروالت معرانی در طرول       بدو  ؟ط ع ؟ز چررخش  به ؟صل مادر؟ پی ببرد.

  ی، مور  قادر به تش یص چیستی حقیقی رخد؟دها ن و؟هد بود.ها  تاری  دوره

نتیجه.6

ها و زو؟یا  پنها  مطالرب ر؟ پیرد؟      ناگفته، ها  چیستی در پی آ  هستند که مور    پرسش

بر ؟ین باور باشد کره  پرد؟زد،  میموضوعی  بههنگامی که ، ی  مور  نیاز نیست؟لبته،  .کند

ها  آ  موضوع ر؟ پید؟ کند. حتی ؟گر چنین براور  هرم      فتهخو؟هد تمام حقایق و ناگ ؟و می

بر؟  نوشتن هسرتند کره ؟ز چشرم     مطالبی همیشه؟ین ؟مر میسر ن و؟هد بود. ، د؟شته باشد

  .ماندخو؟هند پنها  مور  

 ها  چیستی   باز کند. پرسش ندهیها  آ پژوهش خوب آ  ؟ست که ر؟ه ر؟ بر؟  پژوهش

ها  ناگفته و معانی ناآشکار    حقیقت، کنکاش و ت ش ادر پی ؟ین هد  هستند که مور  ب

تمرام حقرایق آشرکار    ، ممکن ؟سرت ، ر؟ بازگو نماید. در ؟ین ر؟ه رخد؟دهاو؟قعیت  در تاریخ و

تو؟نرد مفیرد باشرد؛ زیرر؟ کشرف       مری  هرم قسرمتی ؟ز حقرایق   مشر ص شرد    ؟ما ، نشوند

، کند و مانند مشعلی در تاریکی میر؟ بر؟  محققا  بعد  همو؟ر  ر؟ه، هایی ؟ز حقایق   قسمت

 نماید. میآنها ر؟ ر؟هنمایی 

گشا  یافتن حقیقت در تاریخ و پی برد   ر؟ه؟صلی، ؟ستفاده ؟ز منابع معتبر و چنین،  هم

ودرود د؟رد کره مرور  نبایرد آنهرا ر؟       هایی   ظر؟فت، . در ؟ین ر؟ه ؟ست تاری ی ها به رخد؟د

نبایرد  ، ی ؟ز و؟ژگا  در طول زمرا  رخمسئله زبا  و تغییر معانی بکه به  چنا ده بگیرد. نادی

؟ما به دلیل عدم آگراهی  ، مور  ؟ز ی  منبع معتبر ؟ستفاده نماید، . ممکن ؟ستتوده بود بی

 درسرت نباشرد.  ؟  در طول زما ، برد؟شت ؟و ؟ز متن تاری ی  ؟ز تغییر کاربرد و معنا  و؟ژه

 .تفسیر ؟شتباه ی  رخد؟د تاری ی شودسبب تو؟ند  می ؟ین مسئله
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نویسنده و درک  رأ پی برد  به ها  چیستی و  گویی به ب شی ؟ز پرسش پاسخبر؟  

  باید ؟ز د؟نش تفسیر و تأویل متن ؟سرتفاده نمایرد. میرا     رمعانی مبهم متو  تاری ی، مو

 ده ؟ز علرم هرمنوتیر   ؟مرا برا ؟سرتفا   ، محقق تاریخ و متن تاری ی فاصله زمانی ودود د؟رد

هرا  مودرود در مرتن       تو؟  به تفسیر و تأویل متو  تاری ی پرد؟خت و به معانی و پیام می

معرانی ناآشرکار و مربهم مترو      ، تو؟ند با ؟ستفاده ؟ز هرمنوتیر   می تاری ی پی برد. مور 

 تاری ی ر؟ به خو؟ننده منتقل نماید. 
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