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چده
   ،در ا ه ا    ر  ارزش ز    د. ا و ر

 از روش یان در ز  و    و آن ا  ائ ل و

 هن و ور  ق را داآن   را در  ا ر  .ان  ِندر ا

  د و دا  آن ه از   و وی   و  ص

 . ود ا آن دا  ح ل   و  ا  ه  اا  

ر  ان ح در  ارزش ز  رو  ا. ازا یاآزاد  یز

اه   تتتتت  تت هدر و ق   تت آن را ا داتتب ا

  ام  ،تت تته اتت  ،ح تت یاو  یا اتتد یدآور

«تتای تت و ذا ل »   ، ز ئتتا   و

دن  تته از آن  ود م داتت ص  آن ان دِ  یو

.  ا د

ی کلدیواژه
.ل اذ ، ای ، ، رزش زا،  آن
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ئ نب

 و  از روش یا  ز

ن در ا   آن ا ، 

  هن ور ا  در  ائ ل و

 ا  در .ا ا   

، ه   روددر  ی

  ،رنا ز و   ی 

 یاآزاد  از آ .ا  رو د  

   آن «ای رو  «یا ا

 »   ز  «ً روش

   د وی   و  آن از

،د د    رآ  و  در

   ه .

ه ا     ،و  در 

ض  وی  آن  ص 

    در  در عن و ون، از

  از ��د    ،  و و ی      

 آن  د   او   ه و

  ،  «یا  

و ذا ل ».د ح

ی «و ق  ح  ا

درد « ل او ذ  ا

  ذ ی :ا

یدر آن  ود اد  ،  اآ-1

 ان د ،  را در

 دران اا دن د از

 ؟ د داو

2- ض درش ام ق از

ایدر رااند؟ دها

3- دریادا از ان

و ،ّآریا

د؟ ارائ 

 پ

 ر      در 

 رها آ   ه ا ما راد:

  (13881387و و  در )

 دً  ط ر در  در

 یازاد ،وانر و از

ظ در رواا دا آن ن و

ا .ع ا( در1385)یا  د 

 ریآ در 

 را ا ،ر از یروا

 از  آن ل و دا  

 ا از و ی  و

ا آ.

ر (1382 در )  د

ائدی و دا آن  از ده

  اا  ازآ :ا

ائی آن دا از ، خ .

  ا  در و ،آنی

 ،آن یزائی ن

 آن ازدازد ا و ، و

ر را دا و درا 

ر ی فاوزها آ  ان

 م ائی ً ،ح ا ن

و دارد.

( 1387 در ) دو  د از

 در  س یاره واژهی ا

 رهال اعا  رها  وی
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 زه دری  ، : از 

اد ، لا، روا  ن ول ،یی 

 را در رر  آند و  س 

.  ارز

 (1390ردر )ۀ ده و 

 رح در از از ،ده ا  را

 :1-نب ا  در  در ا2-

 عن وا دن آن در و  ندر ز

 آنب3- عن وانآن و ا در

 آن در ا آنب4-نا عو

  آن و  ندر زا��ح د  از

 : د  ع آن درن و وز

آن و ، آهص ی و

. دا رد و و روا

آن از در ی( از روش1388راد )

 :1-روشیاا(

 ورن )روش -2(ب ی روش

 یروش-3(ب و روش زن

نو د( م و روش )روش ر

،ندارد   ده از

  آن زا ،اداردهی

نۀد ب ا آن زا م

وا  آناداده راه را ی  ازا

 ز ورا در ور  رأ ی

ازدا.

ئ   ددر ا   

 و  ن و اارآذو ،ا  ا ن د

ی  از  ّ  ّوا  و 

ی ا   و دار ّ  

 و ی ،    ه را 

 در .ده اد یا (1388 ) 

، درر آن را ذ  و

یاده از از آن، ل

 را در آن .

 ا    ا    ا  ق

وم یه در اا ز   ، ل در

 ر آن را  و  ،  ق  در

   وهی   ح « نا 

 » و« ا »    ی 

 (  س از ون )  و

رآ  ا ب ا  د  

     ر  ن در

د. در دا   ق و در 

  دآن، در زا ی ی 

در ز ط آو ا   آن و در  ،ندآن 

یا  ده ودر ز    آن

.

1.زخ

 رزش زا  وزها  افاز ا

   ر و در ا ای  

ی ی    ف ،  ار

و ل ائ  در    دارد.   ا

ا  هن ور  د و ا آن

ض ا ا رود و  فآن ی  ا

 ��  ا ع   و         ،  

 و   ز .آن ا

 ن  ارزش ز، 

دازان آ و ، ر  و 

 روس    ای   د را م

 «ز در»  ده ارائ در  ا 

  در  اد ها. د  اد خ ر
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 از  آن ا ن اد    

دز ل آ . در، اد  را 

 سار ف ا ه وه 

 «در ز».  اسن   ا

از  ار آن انا    ارزش ز

 ها راا ا دارد ا  یو  

 ها ل راارزش ز یا ،

 ی  .آ یدارد ر   در« 

دن  نا  و  »ان

  یو  نآ  و اد ،نا .

 یزه ا و   درد   ه ر زا

  د ن  ها  دارد  و

  آن را(685، ص1388 ،یا.)

ظ ی ان  در  دو  را

اا   ل و اا  در  د، 

 ه اا  ن وا  ل ً 

  و  ،  .ارد  در ا ده 

 یر اه ا و اح  یآزاد

ا ا   د  ،ل  در ب ا ه

 و  از  ل ک    از 

د ی در ا .ا ده آزاد ی  

 ا  ر و ر  ود ارد و

(1385 ،ی ،317-316.)

و برسبث.1-1

     از  ارزش ز 

 و در  ّا ، ارائضا ی 

در  د  انرا  یو ف  درو

 د:  

1 ��  ا ّع   و   . ، 

 و ز باآن ا

ارزش ز یدر  ّ ح

ددر ا ّ .ا ا ًو   ظ

ییوا ب اارن

 ًورد  ی .

2 . از وا،اًو آد

در زدا ذً. ازرک ز

  ا و   زّدر

باانز د ِ ِن 

-،1391 ،313دارد )ارط ز

312در .)اع ز دوو آهاز یا

ذ و و در ن آن وادآوی

و ذِدرهازا .آن ��زم ارو

ذ    و ان ی

دای از آنآ.

3.در ذااادا  ا

 ضارودی دا .ا

 ده»دری ن»

  ا ّ    اب ا ا

د ،ده ا  او آ  ود ب

 انور یا د و  

(.Gadamer, 2008, p122)د

   ض  ا ا ی 

 ن ح ا ددر ،     

ض  وی  آن صّ آن در:

1.ض اول ا س اا   

ّ  و و ر     

 ض (ش م ص )ا ن و 

  در آن   ب ا ان

و ع  و د در م ا ی ه دا
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 .ا یا     آن ااو   

     هو  رر 

 را در ن زف ا ،دارد ا 

را از  ای  د  د،  

    اف و اا را آن

ارد. 

 د او ود از  ی روازا

 ظا ر یودر ب اۀا  او  

 و افا    او   

  ان از آ  ،،  ط 

   آ(  یاز ا  یردار

ا زن ا و اظ  ، آن   و 

 درو  از   و ا زهآی  

  ،) رض  د اد و

 .د ا رورد ا  ا ر د

ا ا  ا   ا  دارده ای 

  ن داردا ، و  او در آن  یاز

 یا ا   ر رودب ز وا در دو 

ا    اراده  آن ب و  را 

 ،)ر.ک: زر اه ا از  اند

(.2 ،129-130، ج1414

2. سا ض  و  ّ دوم

��  ،  ّزن  ِ  و ن آن  دن  ا 

ا،  یواژن ود یا ًآن  دارا ادب ز

ز ا «ن  ء»   ا  

  ،ظا   ران  غو ا.

3.  وم ن د در   

 د  ازضی    

ی   گ .آن ا  ن  از دوا

 و  دند:

ان دارد      آ خ  ا در

،  آزاد  ی و   وارد ز هرا د

 ان ود داردب  ا  ا ا ا

   ون در را   

:  آن، ا  یو  یو

  ن و ،ک دن ، در ا 

ان ود دارد  ز و ّ و ل  ر ا

ز  ق و  را   در  و و 

د ا  را ای   در   .د

 دندن، روا  دنروا  

ئ  ا   ا  در را  ن د

ن و ص یا   و ّ   

،ا ر  لد    ا ن آزاد ا ز

ب  در ی   د اد و 

 از ن  یدر ان ائ ا .ا

ی  ب  در  دن 

  در  وه ن د ی  

 در  ل و   روا ا. از

ذا  روی  د در ه 

 ل در ارزش ز .د ا

   ضی ّ م و  ح 

 ،ان ا  ی ر  ح نا 

 «ارزش ز »  م و م  ر

د  آن  ا  ن در    

ا، ود ا  یف   د

 از ،دا      «ای 

 ص و و آن  د در  «یار

   ��د   د       او 

 دارد  لب    ا  از 

ّی  «ارزش ز »   

  ای  ح ِنرا دارد و ا 
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«ای  و ذا ل » دو

 در ادا . دا   ئو ا

صِ زِ  آن د در ر   

ر و  ح و ،ق . ا

مجد در آن زبی .ف2

از ��  آن ای  و     ی  

ی ز دن ادارا  ا و، 

ن در  یز را ای اده از روش

 ا آ  .زدد،  ی

  را  یو راه زه ی ای

  ارائ ی ا اروی وان ا

 ار ) ( د  در ادا .یاد 

:داره   از ا

2-1.سضچنزب

    ا  نز  در  

  نز  اریا،  و نز   و

ا یی  آنن .   از

 ا اار دا ن  ، آزن

  راان   د را  و  اره 

ردار      ا از ا

  .  ید یرد ین دارا

ر  آن  از ا ظ داراو یی 

   با ارهر ییا  آن 

 دو ،دن  وا ا 

 و، ناره ئ یا  آن در 

آ روا،  وا ی  از وا

  ،ن آن در  یا و ر  و ا

آد  و  عا  را  رود (ی 

 ،23، ص1389رو .) راۀدر

« ُِ: از آآن،  ذ و

 ُّّاُُْْرذِِِْْنُْ» دها  ر

د :ی  اول از«ّا  » دوم از یو

«ذر  ��ا  » یو م از« �  ا�

 ذر  » یو رم از« ُِ

 ُّّاُُْْرذِِِْْنُْ» وانا 

  آ  را ار  د

(،،260، ص1ج .)

 و ان م )ع(  ا در روا

اره ه ا » .آن وه»آن   یر

 )ص(« : ُّ ً ُّنُ ا ��ا 

،  »(،1996ی ُِآن و ًُۀ

اده وه از رواای(. از ا39ص

ن در ض    وه د

 ً  ا روا   و 

، 1389رو، یآن ا( ندار ه

(.299ص

 ای  ر آ  

 د ازو در روا ،آن ا دن  هآ

 :ا« ِأ  هِ ،هلٌ ذو وآن ذُا

(، آن رام و 40، ص1، ج، 1372)« وهِ

ا ، آن و افویدارا

  را  ودر روا .دی 

 ازا ،ه اع( آ(نرارج، ۀدر  ّ

 س ا « : ِّن ِْآنُِْ ُُِْْ 

(  آن 77 ) ا ،« اُْْآنّ ٌل ذُو وُُهٍ

ب ز  آن ا  آن

اوایرا دارد و دارا هو ،د( ا

(.165، ص1388



37آن زح ِان

کاز ش.ان و وع ربد ظ در ب2-2

 از ا   ن در  ّ 

  از  ا  رد  را در   ا

 اا  .  ا     را 

  در ض  یرد در   در 

، د. دو ر  ض د  ّص ر

��  و     نز  ّ ِ  و  ن دن  

  ،د ا آنی  در  در از  

واژن  یا ًآن  دارا ا اار اب ز

 «ء  ن «ا ا ، ز یود

  ا    ،ظا   ران 

. غو ا

ّ ی  ا د   وف �� د

  د ،  ،  رها ا ل 

اظ و    ، دنک  و 

ن* ��  «ل در آ یا   ٍ  ّ ت  ّ  ا

( ا79/78 )وا، « اّون

ده نرا  ، آن دد«ّ»در

 د  اانون ر اب 

( زد،،را، 510، ص9ج 1366ب ،

ا ّت«ّدر109 .)، ص10ج

،آن ا( یم ا،  «اّون

،درا137، ص19ج .)،ر ی

 وا زم��   ّ اآ(،14041، ج ،

آن را   ا(ب ز58ص

 ا ا .  در«ّت» « ٍ

 ٍ» ،ن»ی اددب « ن

  ا  س از  و اب

ک از درک آن، یا  ا اد ا

   ک ازاوا( زم ا��،

(.339، ص1390

 در آ «  نّ ئ ا�� و ن  إ

ا »اا( :56 )«ن »   در آ

 او ۀ  :ا ر ر   دو  و ا

ا   ى  و ر ا و دى 

  ا ئ ۀ   ر وى ا 

ا(ی،،216، ص1ج.)

ر ی « »در آ « : ّنأو

 ِْا  ِِّأ ِّا  اُْ ا » ،(18 دو  )

 :ا یواوآا   ا

را ( از آن ا ، در د )ده

از ام اد ا در روابداا یا

ه  ا ه )ع(  در آ

یا و  اس آن   د دزد در اا

 ر ا   .ه ا

ا  اول آیاس،ا

  ا ه از آن ا د: و آن 

 از آنِ دزد  ( د ا  در 

یاام ه و  د(، ااو از 

اول یا  در ر یدا دآ

و دده ار  ، دو د آ

،ا( آد�� ۀدن

(.148، ص1388

 «�� »در  «ّر �� ّ رو��  و » 

در آن از دیا(282 )ه، 

اآدر ا«ّر»ا  ،رع 

ی» رِر»از  م یاهر ادم

در ا . ، ر و  ر از

ا ای  ی ر 

آا  ونا .«ر»ا ر

ید، » رر «ل هادم
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 د و در ا ر زده   ام از ر

 و  ا ِ دب ا ا ی

   دب ا    .

ّ ئ  ا  ام از دو  ن

ا  مء ا و از آ (  

، 1388241، ص.)

وارد ه ا  روا )ع(  ن ا  در

 2ا ، آآن را     ده  آ

 او آدر ا«. ّ  وا :«ره

  )ص(     ل : را 

 ز ان و  . ْ د

 «وا »ر یان  ی ا  دارد

 آن ران ده :ا«وا » دن  ،

)ز( و   ا   د  ا ن آ

 د   را ز م دا.

ا  ا  )ع( ی ای  ن 

)ع(، ام  )ع(  اا ً ، اده

 )دق )ع مو ا  :«وا »  

 ام��ا ، د ۀ ز   در     « ْ» ،

 آورده ��  ) د(دن  در   .  «  وا »  

 ی دن   و  د ی د 

ا( آوردن ا ��  دن   را، ، 2ج ،

(.220ص

و برسبث.2-2-1

وارد ا      اره

ر ح و را آ  :

2-2-1-1 د  . غو ب حف ب

آن

 از دی  ن   آن آن

  ا   ط و  و  ف

ر ، م،  یا( ا  ل

 او ا��ز(. از 74، ص1390

    ا   

، ازم و لد ،دا ا

اید  نز  آن

،  1390ز  ول ده ( م، 

(.80ص

  ر     ق  

�� یدارا ا م ا  اول آ  : ا د  ی  رف ژ

 رگ  و ا رگ و ا 

ز ، یا یی  ا  م درا 

آب ا  میا   از  

 ی ق و دار را ،اد ه

 و ا و ا ای اد  ارزش و 

  ر آ  ذوق ا . را  ی

 مدر ا ، در رو  حو وب زا 

 در و  ��  ا          

ا .   لا  انداو  د

 ح را از ازی و او او می 

ب 1 ،150-155، ج1406ا( ر، دا یو

، 1، ج،1373ب 39ص،،ا  ز

(.172، ص1، ج1378ب ، 169ص

 ح  ا آ در م   دوم

  ا ا ، ف،   یو ر 

 در ً�� ا ا و         و  

��اد ار    ی د  ل ع و ،   ن  

 و   آ     
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 اف در  ن   و  یم و

، ا  درک  ا آن را ا

  اده  یو  ر ،  از ا

 ن ادر اا   و  ،د

  . طرا از آن ائ خا  ا  

ح  در زن آن و  یدن زن ر ح

 ،ن عی  آن را  

دار ای و ی ن ده ا 

 ا (، 1908  ،124-125 .)

ا و  یدارا م ا آ  م

در    و ا یاا  یاز  

درک ا و  اب و  ول درک

ن  ی   زن ا ِح د

ی   ا .د   دی 

 یاه ارائ داد    ا از  و رئ

د  در ا  د  هو درک ده

  و      اا ب ز

  و ،ا ونروزا ��  و  م  

   ا ی اا  ان

آ.

2-2-1-2.��د      بادبی و

یصر

 ن و  ی ه 

ا او ا  ای    را  ،در

  اما  را  ،د درآورد 

ا  اا ی  . در ع ا 

ً و   دا ه،د از  ن ا

ا ًدن ب وا  ض از آن ًی 

اد ازا .ده ارو  دو ر یی، 

م ا ل    و  از اوج

،د وه ا ی  م در  و

ا دارد م  ا و م  یارن

 ،دیاز. از  دو یف و ر

 ر  ندر زاد  ار د و

 ا  دم ف ندر ز   از آن

 ،د   از  اد  و ا

ه ب ازاه رو  ا    و

 ( ر از ، 1388  ،79-

78 :از  ،1407166، ص1، ج.)

 ب آن  آ در   هد ا

 او��ً:  از ی ا م    و  دن  

 در د�� م آ     دری  ّ  ن آ

 ،ا  ارً : و   ن

 ن   ن   ادود

 و م ا ،ن ارد ن :ً ار 

ار و   ن    اره در 

 ن را  ف یاا  

 ر از ی  ارو اردار ی 

د.

2-2-2  . ازآتف

  آ و  آ در   ا

 «اة ۀ»   دار ا. در ذ یر

 ُنُِ»از آن ح ه  ید را  در آ

ۀا» (ه: 3) ،«ِأاُۀا»(ه:43) ،« ُُْْ

 ِۀِإا»(هئ:6) ،«ۀا ُُْأ»(هئ:12) ،

«ۀا اُأ»(ه:227) ز در و  و... و

 ،ازن د و 

 اناز ایادو واژه،

  ) ( و و درۀ

.د طرا ا ،
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 ��زم ا ذ د   از    ۀ 

   آن، د در :ا ر ر   1 )

( )را، ،ز )ه3 )( دب 2زب 

د از از (. ان 490 ، ص1412

 ر«ِأاُۀا » رها:

1 تدن :ز« : ُمم اأ» ،

 زار را ان را ط رو ا د

( م دادا در،1372121، ص1، ج  )

 ز را ان ا ط را و آ

درم دا، را ،ر ا د

.

2-.  ر  او ،د  او

3- ز راام زد و ا ار در آن 

دد(ا،1365را 175، ص1، ج د ،)

ام ز، را ام زار د.

4- ز را ادا ،« موأ ِ م

ِ ِ  ء إذا ،ا »(،13676، ج ،

ا  ق آن را ز ا(.  ا143ص

ا ��زم دا ا  ، آور  ،ن    

 را ادا د، را ادا  .

5 ت« : و إذا أ ِ م»

ر  و (،  ز را 69، ص1ج،ی)ورد

لام دا، را د و  ر

.ام دال 

6-«ز( ُِ زالهُ: أرْأد مأ1414،ی ،

و   .)اره 593، ص17ج

 ف د را ز، و

ید ف د را، و 

 ف را.

7-« : إذا وأ ، ق إذاا أ

(،  141، ص6، ج،1367)  »ة

 ز رایاازد  ب دا

 ازدار یاز، ،د  آن 

 را دیاازد  و  دا

 آن  ا را  ،دیاز

زد . دا

8 ت« :  إذا :ِ م هِو ،و

 و »(،1367141، ص6، ج  ،)

 ز در دا،ّ یدر د،در

  را دا(یآ،

1394 ،492-490.)

و برسبث.2-2-2-1

ا ر د    د اد و 

 ازن    ان ررا  را

د:

و قاسده از س.2-2-2-1-1

  ر  دری  قق  و 

ا    را در    اد و

ۀ در آن  ه، واژ نر  . ن ا

  درق  وی   ا ر ر 

   از: از آن ر «ِأاُ ۀا »

(،43ه ،)«ِِّّا  نُُّ ُِئو ّا ّإِن »

 ،ا(، 56)ا«   إِن ِْْ ْوٌُ »

 ،(103 ،)« ًءُ ِّإ ِْْا ِْ ُُْ ن و

(. 35)ال، « وِْةً

 از ۀ    ر  ،ر آ در ا

 ا  ا   یرا    در

،  ز آ   ق زدر آ . 
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 اول واژه اا  ،ۀ ی  

  ۀ از  ذ  ز رادر آآورد . 

 دها ا و ن  د ّن  دوم ا

 ،ه ای  از ا  در ذ  واژه را

   آن ا  ر ادر

 م  از او . در آ  ین ا

  ۀ دادن د یی   

 ردردا ا ن ز ر  ا

 ددر آد ،  رم  ۀ دادن

 و  ن دو واژه ء» ذ » و«» 

د یا ی  را  ا  د  و

  و   اهزدن  ذ  ،

در.زد ( ، 1393111، ص.)

2-2-2-1-2.و رلس نواژگ

 واژه،  روش،   ر ا در

ر ر، ده ا  و ر   ،یآن 

 ز یو  آن د  در  و  

 یآن،  ر واژه در رد آ  را  ا یو

 از  دوش  را،  نرزد 

 در آی(. ا62، ص1393 ،ی)ز

«  ُُْْأ ّْ ًةِء آّا ِ ِْْ ّْلُِ ْ ْإِن

ِِ » ،اء(4 در ،)«قا »ان دو

ی«دن»ز آن یو«انو

ان»ر از  .داد ز  را در

و « « « اق»آواژه ر

«ُُ »}دن{ن و  لا  » ا

ا( ،رس1999184، ص2، ج« .)ا ر »

«د « اق»  ،رن م د دن

ا را(،1413591، صا .) رس :

اب د،   « » ا»

  در اد یا »

ا( ،رس1999184، ص2، ج.)

« اق»اد از : » » ف» ره

 ان و ،دمان ن و ن اآ  

ان ا ،}{رؤوس {ی  و }

{ور  }، در ا   

دم  ی آن را وه ا .ه « اق»

دا   ،ا  دم از« :  ء

- ،305 3، ج2008 ،ی)ز  » اس

واژه ادر ان .)ل  ا306

د:ددو  را در آ

اا ا :  نو  یااز آ نآ 

،    آن ا دم در دن هآ

ددر ا .  «قا »ی  .دارد

ا ا :  نو  یااز آ نآ 

،  ع آن ا م در نر هآ 

 ی« اق»  (   ر  د دم(، در ا

دارد. یز

زبنسخر س.2-2-2-1-3

 ی ا د  آن  ز

 زن آن ا. ا ها   از ر و

 در  ن  و  ۀدر، ن

 اسا .ا از  یاه زواره

ِ  آن  در  م ار دار .

 اون  رو ،  یا روازا

ه  آن و   واژه در  واژه را در

  ن و در  د یاز واژه یازه

 ر د و   آورد. در د  آن را

 ر آن د ز ر  ا

 ر ارائ   و  ع  در
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ر  و ،  م و ا   .

را ن داد   از  ان انروش  ا

  طار د   و ژر یرا رو 

 م ران زد.

ان  ی   از  یارا

 ر ا  .د اد آن نز 

، زه ن درز  نواژ ،  ی ی

 ا ن از    زه  نو واژ 

ا .ردار  ر از  ،سا

 دار  ان  ، آن  نواژ

 و ارط ن آ ، و  در ا ا ان

  و د  آ   .

 ر   ا  ه ازی  

 ار و   ی ارزش  ا از 

 در  و     در  یه

، (1916ر،  ددار  ، یز ا

(. 461ص

 در ی  اد زدواژه در  ی

ی     داده  در  

 یدل ِّ در  ی ا یاآن، اره

د واژ روا    و آ در. د 

  ده ازا   رواان اران واژه 

نز  یارا در  ،   .ر داد

د از زاو د   درک  ان ،ر

، دلی واژ دی    

 روا  دن اواژه .د ارائ ی 

 در ذ واژه  «م» ر را و  :

، ل ،د1و را در  ء و

 داد.

شبک عنی واژه م

:ه ا  ر ر   ا

  می ا   ا در آن  ای

 .را آ د ،

« ه»  ی روزی د  در رهدوم 

 ی روز  آه « » آه و م در ره

ی ا  در ره« م»ا .ی رم آن 
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 مو ا  ، ا ر ر  ،ن  (

355-354 .)

  در دار روا  واژن ن

 آ «م » هواژه  ،د «را »

واژه   و در ا  « » ا  ار

 ا ا  ��    اول ی    د   و   

دارد و را  م  م    ا

در  آه ا ، دارد.  روا ذه 

را  ن ل را و   ء ی د

رو  ر (. ازا1390 ،20-18اد، )ان

 واژه در  ار  در  ،ای از روا

ظ   د  ،ز ، ددن ا

د  ، رو آ  ن وی از واژ ا

. ارائ

2-3 .��بک د  

 از     آن در  ی

   از آ .آن ا ��د     ،   ا

��د  یه   آن در  ی    و د�� ا

��د   ای     د ا  ا ارد   د    

آورد ای را در آن ا  روا ده

ئ( ،1393524، ص.)

��د   ای   ا ی  ر  ان  ی ا

 د�� آن م د  از ارط آن  ن   از

 ا دش ون از��و د   آن  ن  ی 

 ررا آ آ  ی از ا دو ا 

  روی  راادو ا    ی

   در آن رائ( ر ،139330، ص.)

 ا  م ن  ،ً ان

را  ی و در  آن دا   ای

ن اد ن  آن  در ای ره

��د    ای    . ا      ی  در     

ز ز ِ از  ،م ،

 ا ای آ ه و  د از ا ،

��د ئ(    ، 1393310، ص.)

ازا هرو ن  د اران ا  ی

و  ای  را و آ   آن ه

د دارد.  ا    ع  در  ودو

ا   ی    ه

�� ا ی ر    و   و آ   ی 

 ارائد (  ،1387ل 107، ص ای .)

در آ« ُْاِذ رّا ُِْ ُخْ ُّا ُْ ُةآو

 ِِْا ُِْ ِذ  ُِِّْ یِْ ّْاو نُُِْ

ِْا »(38/37 دو ) د زو ا

 ا  :در« ��م»دارد« »   ا

« »و واژه« ا« و   ی« «ی

 از    ا ا ن، ا زن و 

/ن(   .ر  )ار

دا سا از آ ی او  و  ق

ا   ق از ر ن ( 

ای (. ل   زه425، ص8، ج1372

 ،ر ای ،زه  د و در ا ر

 و    دور د ا د، 

  ،از آ  ا دا ای«در« ��م« » 

ا ن ب ا ی « »و« «ی 

  د: آ« دور ( د هار در ر

  )دش» ای ب د  در 

  د  ر«  ر

 در و ن راه ی ّ   و 

( 382، ص18، ج1369)رم ازی، « و«ره

   در ا .  در « ��م»در« »
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 رد  ا ن  د.« »و « ا «ی 

 ی آن ا ا : ر  ف 

  ه در   ای او در  ار

 و       .ا   آن

آ    آن    ی آ ،ه

ا د.

3 س نا .

     و در  دی ادرو

ی  و آن  و   ان

نا  ،و ز  ی ح ِ 

ق دا دب ا از آ  در ا و 

 ّ ی«و د ن و  »

   ور    ّر ،آ

 از زی آزاد ا و    

 ن  از ا ،ار ا ها   ای

ا و ا ئوج از ا ی  ن

   و    ،وا( آ

(. 49، ص1389

م از دو  از آ ر»دو « ا

« »  از  ا   ، ق

   ط ا از  ددر  

 ح   د رو آ ن » وادا

  »دا   دِ دردر ، ای از

« ان  »ارِ آن  .ر از 

  وه را در ا ان    

ّ   ِنا در ا ،ا  ی 

 ا  بدا  ای  د  ِدو

    ا « ی »  و

 د  «  » ، دا 

: ا ط آ

ا نز ر از )ا  ً��او  :   ،  و  

 ر ی زن   ب ً از زه

. ون نآن ز و ا  ل ِ

 ،  د   ا ا )

ر (  ا درو  د

 ،��138571، ص.)

 دارد و  « ان « رد 

 ال و ااز ا  و  ام رۀ ادر

 داوری ،ده ا ول ی و  

ی ��زم ای   ط را  ر  و

 روی در اد ّ ض در د   .

 «ان   « ر   ال 

     ًو   برزدن ر

  از  ا  رو و  

 ،ل   ار د و ا در ف 

 ��د       ب  ا  ّ  اد ء    ا  و

ی و ائ و ا ص د را دا  و 

 ی آن ن ود ر ازا   د 

 ا ل وم و ا ا   و در ا

ا ،دی ود   و  م ده

 ،وا(  ا1390185، ص .)

ه در ا ز ،ل  از  ح

ی رر اّ   اا   س از 

. آه از    ی  آز

ار   آن     آ

و ن انِ ودِ ی ّد و در  ل 

د داردب ازاو  از را  ّ رو 

 د ِ را رة ا وی ا  دازد

« »ا .  را ر ا در 

  ،ّس او    ا ر لد 



45آن زح ِان

   آن ا ر  در  ب  ا

ی د زد،  اده از ا و  ض

��ی  ل   ا از     د          ام  

  ردار.(Ricoeur, 1981, pp210-217)

    ا  خ در  ش ار

دا  ،د ا   ام ، ای از

دن » ،  ا «  ح 

 را ا  د    و آن را 

  ر دارای ّوی او .ی  دا

   ّو را    ا  بدا

 ،ی زر و ر     از ائ

ای  و   و از  آن ری 

 .د  ز ائ و  ،دوم  ز

رداری از  ا ، ا   آن  و 

   ایا  ائ    و 

 .  هد را  از   م ی

  ذا ِو ژا  پ   آن ا« از 

  » ،  از ا ً ، دا

 ،  یی ر  را  در 

 هد .ا  رم: ر  ّ

اب ا ائ م  د زری 

ائ  ی ریز  از  ا  ی

(  ردار Hirsch, 1976, pp 172-183, 

237-238 ش را  .) یط و ا   ان

  ّ«ی و ذ  ا

 دن  داد و  » ا ل

 ا  ا .  در  د   را

 د از ن د در  ض  دوم

    ،ا  رداری از

    و   با  

  یوا.

   ردر ی«  ا »

 ان «  نا » و را ا 

 و در ن دا از  و  ّد  آن از

. ظ رو آ ّ ،ّ

یگ

ارزش ق      در

ز  ای از روش  و 

    ،آن ا ن در و 

ض د. از ر آن س  ی آن در

 ،   ا  در  آ

 رودی در  رن   ه

 زی آزاد و    ا   ای

   ،ار   ح ا نر ا

 نا اردب ا دآن و  در  

 »  ا لا  و ذی»

 . ا ا ی ذ

ی   زن  درره-1

 ،آن ده از ون، از 

و وع رد  در  از    ان 

 د�� ، ذ  ل   از آن و و 

  ا ف ا ،  روا   را

 ا  را در  ائ ل ه ون ور

 )  و ( آن   ،دا

د. ازا  ا  در ررو    

 ده و ی ز ّ دارد و ر ��د

   ّ ز  از  .د
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 سا  در  در   ان

«لذ ا » .

2-و  در    ی ض

ی در ن س،  را و وم ی

  آن در   در   ا  

  و و  ،  

 م ع او ازه و ا م او   ی

ن و زا ، مد ا  دن

  ا  ،آورده ا ا را   ر

 و ار ی در  ًو ن د ان

 در  ،  ر  ای ری را

     ان  ا ا . اغ

 در . د  و در ًو ، ان

  «ی ا ».

3-  خ در   در ،رآ

 ل را ذ    و ّو دا

 و   ها  اره  ا 

 د و در آن  ، ی

 ا  ،ء  هح د  ، 

 ،را  ر درش و ر از« نا 

 » را   ا  ح و  

ا و   ی     ی

    دش ا ، را  ان

 ا  ن ا ددر  با ای د

  را در   ا ا  ا  

    بداذ ا ل ا

  ی  بدا ا ا

  ح و   ن

ود « ا لا  و ذی»

.دا ا

از ا ه  رو در اد ،ه ا 

ئا     د ارائ ّ  

ص  ن و، از   رود 

د  در رو و از  د   ده

 از آن دو  رن  ا. ا چ

    و  ر   ادب ز

   ل  در ،   نا

  ن د و و    و  

 د  درو   د و از آ

 ان در ن و ی و ی ذ

د ن هو    آ ی

  ّ     و  د و

 ود ن او  هد، از د

ق، د   رو از  . ازا اه

 فهآور  ظ را آ  و 

 و د ز ئا  را  ی 

  در  ا  ّ و  ،د

 ا.د دع

شتپ
1-ل»را »را   ا 

د: واژه   ان آن را یQ 

 م د، ا ا یQ ی در

P د دان، و(86ل واژه ای ) ی

 آ ر، رن،  و  زل واژه

(.17، ص1390اد،  )ان

بع
1. آن(1391 ،) رم ازی،

 :ان .ک ک
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زدب ،یز.23  ، (، 1393)یا

«و ا    ن واژ  آن آن در
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