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 چکیده
آ اب »و « هویا  »هاای اتمااا ی  ا از  و زاویاه    ( نشانه9191-9191شناس فرانسوی )یِر گیرو، زبانپی

هاای  هاا، گارو   هاا و مالا   هایی چون  ین، یونیفرم، نشانکاو  و مسئله هوی   ا    مقولهمی« معاشرت

هاایی  کنال و مسائله آ اب معاشارت  ا    مهلفاه    ها و غیر  تس  وتو میها و القاب، آ ایشنامشغلی، 

ناایل. او معمقل اس  که با مطالعه نشانهپژوهی و غیر  بر سی میهاچون لحن کالم، اطوا پژوهی، فاصله

افا . ا یااان و   هاا  سا  ی  توان باه  هیاافمی ف ا از تاااین انلیشاه    ها میها و   ک معانی نهفمه    آن

انال.  نویسنلگان با آگاهی از کا کر های این  ویکر   لای به انمقا  مقاصل ا بی خاویش هاتا  گااشامه   

های اتمااا ی،  با اسمفا   از نشانه الرَّتلُ الّذی آمَنَ(، ا یب مصری     مان 9111 -9119نجیب کیالنی )

باخماه  ا     اسامای تایاین    هویا   ز   وتقابل فرهنگ شرق و غرب و  وگانگی شخصی  افارا  غارب  

تحلیلای باه    -اس . پژوهش حاضر بر آن اس  تا به  وش توصیفیهوی  ناب اسالمی به تصویر کشیل  

یر گیرو بپار از .  شناسی اتماا ی پی    مان منبو  با توته به نشانه« هوی  اسالمی»های بر سی شناسه

های  ینی    اثار خاو   ا  . وی کوشایل  تاا باا      ای به ساز  هل که نویسنل  اهماام ویژ ها نشان مییافمه

ملا اناه، ا مقاا ات  ینای،    های اتماا ی اسالمی از قایل ا اا   ینی،  واطف  یان تارکن بر برخی نشانه

بر اخالق اسالمی و  منل، مناساات شغلی مامنیهای هوی بخش، القاب و نامهای هوی پوشیونیفرم و تَن

-ها  ا بازتاب  هل و باا برتسامه  های فرهنگی و اقمصا ی آنشرق و غرب و نین واقعی  غیر ، تااین بین

پیش    اذهان  از سازی آن  ا بیشهای شرقی، بسمرهای نها ینهسازی هوی  و فرهنگ اسالمی    سرزمین

 مخاطاان فراهم، و  وحیه پاسلا ی از فرهنگ  ینی  ا    تامعه تقوی  کنل.

، هویت  اسالمی.الرَّتُلُ الّذی آمَنَیر گیرو، نجیب کیالنی،  مان شناسی اتماا ی، پینشانه واژگانكلیدی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17/4/9411تا یخ پذیرش:  91/7/9111تا یخ   یاف : 

 sarajavadi73@yahoo.com؛  انش آموخمه کا شناسی ا شل زبان و ا بیات  ربی،  انشگا  گیالن 9

 omidjahanbakht@gmail.com ؛و ئبی،  انشگا  گیالن. نویسنل  مساسما یا  گرو  زبان و ا بیات  ر 1

 hadi.shabani@guilan.ac.ir؛ اسما یا  گرو  زبان و ا بیات  ربی،  انشگا  گیالن 1



 

 

 

 

 

 3011بهاروتابستان،اول،شماره31شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

812 

 . مقدمه1
-هایی چنلگانه بو   و فهم هر یک از آنها نیازمنال تممال    نشاانه   ممون معاصر ا بی،  ا ای الیه

. باه بیاان   اسا  ها  ا ماهرانه     اسمای مقصو  خویش به کا  گرفمه  هایی اس  که نویسنل ، آن

شو  تا ذهن انسان از گسمرۀ  ابطۀ  ل  و معلاولی باه هالا    ها موتب می  یگر توته به نشانه

تر شو ، خواننل  یک مامن   هنون شو  و منظو   ا   یابل. هرچه تارکن ذهن    این مجا  فنون

لذت بیشمری از آن اثر خواهل بر .

 ی اسا  کاه باه مطالعاۀ زنالگی      ااا شناسی اتمشناسی، نشانههای  لم نشانه یکی از شاخه

اتماا ی یک نوع مجاز تنء از کال   (. هر نشانه11: 9191پر از  )اسکولن، ها    تامعه می نشانه

اتماا ی    هر تامعه، بیانگر  وحیات و های توان گف  که نشانهها می اس .   با ۀ کا کر  آن

رهنگی    بافا  اتمااا ی هسامنل     هنلۀ شرایط اتماا ی، سیاسی و فحاالت آن تامعه و نشان

و « هاای هویا   نشاانه »و ناوع  هاای اتمااا ی  ا    یر گیارو، نشاانه  (. پی911: 9191)ایگلمون، 

(. هر ممن اتماا ی، حامل پیاام یاا   911 -997: 9191 انل )گیرو، می« های آ اب معاشرت نشانه»

– ا   ی باه مخاطاب انمقاا    ممننوسیله  وابط  اللمی و   و ها اس  که بهای از  منگانمجاو ه

انالازهای ماو  نظر اسامفا      شونل. شا ران و ا یاان از این قابلی  ا بیات برای ترسیم چشام  می

(، ا یب معاصر مصری از نویسنلگانی اسا  کاه    آثاا     9111 -9119انل. نجیب کیالنی، )کر  

هاایی اسا  کاه ضاان     از  ماان  نَالرَّتلُ الّذی آمَهای اتماا ی اهماام  ا  . ا بی خو  به نشانه

ای تاز  از هنجا ها،  قایل ترسیم تقابل فرهنگ شرق با غرب و  وگانگی شخصی  افرا ،   یچه

کوشال تاا باا اسامفا   از     گشایل و مای و آ اب و  سوم تامعه اسالمی  ا به  وی خواننلگان می

شنگری اذهان مر م از نفوذ های زنلگی اسالمی  ا نشان  هل و با  وهای اتماا ی، واقعی نشانه

 یگر سخن،  ویاا ویی فرهناگ غارب باا      و چیرگی فرهنگ غرب    تامعه تلوگیری کنل؛ به

هاای  ز گی برخی  ناصر موتب شل تاا نویسانل  بارای اصاالي آسایب     شرق و    پی آن غرب

بار   های اتماا ی     مان  وی آو   وفرهنگی و اتماا ی    توامع شرقی به اسمفا   از نشانه

 بخش بیشمرین تمکیل و تارکن  ا  اشمه باشل.های هوی  نوان یکی از مهلفه ین به

یر شناسی اتماا ی پیپژوهش حاضر بر آن اس  تا به  وش تحلیل محموا و با  ویکر  نشانه

نجیاب کیالنای بپار از  تاا      الرَّتلُ الّذی آمَنَگیرو به بر سی و بازناایی هوی  اسالمی     مان 

 های هوی   ینی، نشان  ا   شو  که:نگشایی از شگر های نویسنل  و تحلیل مهلفهضان  م
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 اس ؟ و  ناصر وابسمه به آن     مان کیالنی چگونه تالو  یافمه « هوی  اسالمی»های نشانه -

 های  ینی    اثر منبو  چیس ؟اهلاا نویسنل  از کا بس  شناسه -

 . پیشینۀ پژوهش2
انجام شل     منابع اطال اتی اینمرنمی مشخص شل که تاکنون پژوهشی با  هایبا توته به بر سی

انجاام   الرَّتال الّاذی آمَانَ       ماان  « هوی   ینی»شناسی اتماا ی و با محو ی   ویکر  نشانه

هاا  نحوی با موضوع بحث    ا تااط اس . از میاان آن  اس . لیکن آثا ی وتو   ا   که بهنشل  

 ذیل اشا   ناو : هایتوان به ناونهمی

گرفمه    منابع اطال اتی اینمرنمی مشخص گر یل کاه تااکنون   های صو تبا توته به بر سی

 الرَّتل الّذی آمَنَ    مان « هوی   ینی»شناسی اتماا ی و با محو ی  پژوهشی با  ویکر  نشانه

اس . از میاان   اس . لیکن آثا ی وتو   ا   که به نحوی با موضوع بحث    ا تااطانجام نشل 

 های ذیل اشا   کر :توان به ناونهها میآن

توساط  « های تال  آ  احال و یوسف ا  یسشناسی اتماا ی     اسماننقل نشانه»نامۀ . پایان9

( نوشمه شال  و نویسانل       9114اکاری ) انشگا  بین الاللی امام خاینی )  (، فیروز   لی

های تال  آ  احال و یوسف ا  یاس  تماا ی     اسمانها و مسائل اآن به بازتاب واقعی 

 اس .شناسی اتماا ی پر اخمهبا  ویکر  نشانه

، الرتل الذی آمنهای نجیب کیالنی با تکیه بر سه  مان بر سی تایگا  زن     مان»نامه  . پایان1

( به انجام 9111نیا ) انشگا  بیرتنل، به قلم مرضیه محقق« امراۀ  ال الامجلیو   ذ اء تاکرتا

-های آموزشی، اقمصا ی، اتماا ی بر سی شل   سیل  و    آن، تایگا  زن    تاامی  رصه

 اس .

های کوتا   لای اشارا   ویشایان و یوساف     شناسی اتماا ی  اسمانتطایق نشانه»نامه . پایان1

کاه توساط  لای کاا گر     « بیا  مان لحام    واز این والیا   های ا  یس با تکیه بر مجاو ه

( منمشر شل  و    آن به بر سی مفهوم ا زشی و ایالئولوفیکی ایان   9111شگا  بیرتنل، ) ان

 اس .شل  شناسی اتماا ی توتهآثا  و مقایسۀ آنها با یکلیگر از منظر نشانه

از فاائن  توقاع هاالانی    « اثار نجیاب کیالنای    الرتل الاذی آمَانَ  نقل و بر سی  اسمان ». مقالۀ 4

آن به نقل  مان پر اخمه شل  و مااحثی چون تعلیم باو هاای   ( که   9199)حکا  سینوی، 
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های سیاسای، فرهنگای و اتمااا ی غارب و     بخشی به قشر توان، تقابلاصیل  ینی، آگاهی

هاای نجیاب   بر سی و تحلیل شخصی  زن     مان». مقالۀ 1اس .تهان اسالم بر سی شل 

نوشامۀ  (« الرَّتل الّاذی آمَانَ  حانۀ و های الطریق الطویل، قاتل کیالنی )مطالعه مو  ی:  مان

-( کاه    آن باه شخصای    9111 نت مال ابراهیای و فهیاه یگانه )زن    فرهنگ و هنار،  

 اس .شل های اتماا ی، تا یخی و اسالمی نگریسمهمایه پر ازی زن به ترتیب   ون

هاای  یاه بار سااز    کنفانی باا تک  القایص الاسروقشناسی اتماا ی  اسمان کوتا  نشانه». مقاله 6

( کاه  9116ونال و ساایه صاولمی )زباان و ا بیاات  ربای،       از تو ج زینای « گفماانی هلیلی

-نویسنلگان    آن به چگونگی بازتاب واقعی     حوزۀ انلیشگانی و نحوۀ تعامل شخصی 

 انل.فر ی و شیوۀ انسجام    سطح ممنی پر اخمهها    حوزۀ میان

از « نان زیر تیغ  ا ش     مان الکافر  بر پایه نظریاه ا یکساون  واکاوی بحران هوی  ز». مقاله 7

( کااه 9111شناساای هناار و ا بیااات، زهاارا ماااهوزی،  سااو  بااالوی و ناصاار زا ع )تامعااه

ز      زیار باا    نویسنلگان با هلا آشنایی خواننلگان ایرانی با وضعی  زنان  راقی بحران

بر اساس نظریه ا یکسون پر اخماه   الکافر  های بحران هوی      مانظلم  ا شیان به مهلفه

 انل.و پیاملهای ناشی از این شرایط  ا بر سی کر  

اثار  « هوی  فرهنگی و اتماا ی    بین توانان شهر شیراز با توتاه باه  امال  ساانه    ». مقاله 9

( که نویسنلگان    9197محال ضا توا ی یگانه و تلیل  نینی )تحقیقات فرهنگی ایران، 

نامه، احماا  بحران هوی  و نین مینان احسااس  مفا   از  وش میلانی و ابنا  پرسشآن با اس

انال. باا ایان بیاان گرچاه      تعلق توانان شهر شیراز به هوی  فرهنگی و اتماا ی  ا کاویال  

و نین هویت  صو ت گرفماه   الرَّتلُ الّذی آمَنَشناسی اتماا ی،  مان تحقیقاتی پیرامون نشانه

   اثار ماو   نظار    « هویا   ینای  »طو  ممارکن باه باازناو    ون پژوهشی بهاس ؛ لیکن تاکن

یر گیرو که نااظر باه   شناسی اتماا ی پیکوشل تا    پرتو نشانهنپر اخمه و تسما  حاضر می

ها و شواهلی از آن اقلام ناایل.اس ، به تحلیل ناونه« آ اب معاشرت»و « هوی » و مقولۀ 

ذی آمَنَ. خالصۀ رمان الرَّجلُ ال2-1ّ

، نوازنل  مسیحی ایمالیایی که به  ین اساالم  «ا یان»این  اسمان،  وای  زنلگی مر ی اس  به نام 

 هل؛ ولای صاوفیا باه    اس . ا یان     ُم به  خمری به نام صوفیا پیشنها  از واج میمشرا شل  
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و    آنجاا باا   کنال  کنل. سپس ا یان به  بای سافر مای   ای تاسخرآمین پیشنها  وی  ا    میگونه

 هل؛ امتا شاس مسلاان شو  و به او پیشنها  از واج میآشنا می« شاس»ای مسلاان به نام  قاصه

ای  ا تانااه هاای هااه   هل. زین پس، ا یان تالششرط از واج خو  قرا  میشلن ا یان  ا پیش

تاا ی کار   و باه     کنل و    نهای ، لفظ شها تین  ا بر زبانبرای آشنایی با  ین اسالم آغاز می

گنینل. خار مسلاان شلن  االاهلل، شااس  ا   گرو  و نام  الاهلل  ا برای خو  برمی ین اسالم می

کنل؛ امتا این با   الاهلل اسا  کاه وی  ا باه سااب اساالم      خرسنل و    از واج با وی مصام می

ساز، پیشۀ نوازنلگی پذیر  و    این گذا ِ تحو و اثمی و  لم پایانلی به اصو   لای اسالم نای

شو  و به پیشنها  شیخ مساجل محلاه باا  خماری      ا نین  ها کر   و به پیشۀ  اننلگی مشغو  می

 کنل.سو ی األصل به نام میسون از واج می

 یر گیروشناسی اجتماعی پی . نشانه3
ترین مفهوم متعایری مطالعۀ معنا     ا ای و بههای نشانه، مطالعۀ  ام نظام«شناسینشانه»اصطالي 

شناسی اتماا ی مطالعۀ اتماااع  اس ؛ لذا نشانه« فرهنگ»بو ن آن، معا   وافۀ اس  و اتماا ی

سویه با زبان  ا  ؛ فرهنگ اتماا ی، زبان یا فرهنگ هاچون نظامی از معانی اس  که پیونلی  و

تامعاه    تها     هاا و نظاام ایالئولوفیکی   کنل و زبان با و و  به گسمرۀ نظام نشانه ا تولیل می

شناسی منحصر باه  منابع نشانه(.19: 1119نهل )أحال، بازتولیل فرهنگ و نظام اتماا ی قلم می

 هیم یا چینهایی کاه خلاق   شو . تقریااً تاامی کا هایی که انجام میگفما ، نوشما  یا تصویر نای

، امکاان خلاق معناهاای     و، اساسااً های ممفاوتی صو ت پذیر  و از اینتوانل به شیو کنیم میمی

 (.11: 9111آو   )لیوون، فرهنگی و اتماا ی ممفاوتی  ا برای ما فراهم می

یر گیرو فرانسوی اس  که    کمااب خاو  باا  ناوان     شناسان، پیترین نشانهیکی از برتسمه

ۀ های اتماا ی  ا مقولا پر از  و یکی از انواع نشانههای اتماا ی می به بحث نشانه شناسینشانه

هسامی، وتاو ،   »از نظار لغاوی باه معناای      9(. کلاه هوی 997: 9191 انل )گیرو، می« هوی »

(.    1119: 4، 9199اسا  )معاین،   « شاو  ماهی ، سرش  و آنچه موتب شناسایی شخص می

اصطالي،  اا ت اس  از مجاو ه خصوصیات و مشخصات فر ی و اتمااا ی و احساساات و   

هاا  ا از طریاق تواناایی کانش ممقابال باا خاو  و یاافمن          فر  آنها که  های مربوط به آنانلیشه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 identity 
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 هل )توا ی یگاناه،  ا ائه می« من کیسمم»آو   و    پاسخ به سها   س  می  تصو اتی از خو  به

پایلا  با « من -هوی »شناخمی، نکمۀ اساسی هوی  آن اس  که (.    خوانش تامعه997: 9197

انساان  ا ای آن  سامه از   « مان  -هویا  »    ونال کساب   گیار .  پذیری شکل می فرآینل تامعه

(. هویا   91: 9194شو  که برای کنش مسمقل    تامعه ضرو ی اس  )شفرز، هایی میمها ت

بنلی     و سطح قابل بر سی اس : او  هوی  فر ی کاه باه سااب آن، شاخص        یک مقوله

وم هوی  تاعی که باه سااب آن   شو ؛  لحاظ تسای و  قلی از فر  یا افرا   یگر ممااین می به

هاای هویا ،   (. نشاانه 66: 9196شونل )حیااتی،  یک گرو ، قوم و ملمی از  یگران بازشناسی می

هاای   بنالی نظاام  هاا طاقاه  کننال. کاا  آن  تعلق فر  به یک گرو  اتماا ی یا اقمصا ی  ا بیان می

یار  گذا نل از نظر پای ش میها  ا به ناایاتماا ی    هر تامعه اس  و  وابط میان افرا  و گرو 

ها،  و: یونیفرم و لااس« هاتوتم»و « هاآ م»، « ین»ها به انواع مخملفی از قایل یک:  گیرو این نشانه

هاا و القااب، شاش:    های مو، پنج: ناام ها، مُل ها، آ ایشکوبیها، چها : خا ها و ملا سه: نشان

(. هوی   ینی 997: 9191شونل )گیرو، م میهای شغلی ، هف :  الئم تجا ی و غیر  تقسیگرو 

هایی هاچاون  توان    مهلفههای آن  ا میتالو  شایانی  ا    و شناسه الرّتلُ الّذی آمَنَ    مان 

منال، یاونیفرم و   ای هویتا  ها ملا اناه، ا ااا   ینای، القااب و ناام     ا مقا ات  ینی،  واطف  ین

 بر اخالق اسالمی بر سی کر . بخش، مناساات شغلی مامنیهای هویت  پوش تَن

  الرّجلُ الّذی آمَنَ. بازنمود ابعاد هویّت دین در رمان 3-1
-اس .    توامع ابملایی، قال از شکلهای تا یخی وتو   اشمهگرایش به پرسمش    هاۀ  و  

اس  تاا  ها انسان  ا ای گرایش فطری به خلا و پرسمش او بو   پذیری آنگیری نها ها و تحو 

 اش  تا موتو ی  ا وانل نیازهای   ونی خو   ا از این  ا  تممین کنل. این گرایش او  ا وا میبم

: 9176وکیلای،   اش شکل  هل و آن  ا اسمارا  باخشال )زنال  بپرسمل و    ا تااط با او به زنلگی

گاناۀ  شناسی نوین بر حساب ابعاا  ساه   گذا  تامعه، بنیانکُن (. فیلسوا فرانسوی، اگوس  11

(. 996: 9171قائل اسا  )آ ون،  « ا اا »و «  واطف»، « قایل»تو ی انسان برای  ین سه بعل و

 از این ابعا  و  ناصر وابسمه بلان قابل بر سی اس : الرّتلُ الّذی آمَنَ نصر  ین     مان 

 . اعتقادات دینی3-1-1

هاا   و  پیروان آن  ین، آن بُعل ا مقا ی  ین یا  قایل  ینی  اا ت اس  از باو هایی که انمظا  می

(. کیالنای    ایان  ماان، توتاه     11: 9199 ا شناخمه، بلان معمقل بو   و ایاان بیاو نل )طالاان، 
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کاه ا یاان از  لای،  اهنااای همال       نوان ناونه هنگامی  هل؛ بهمیخاصی به بعل ا مقا ی نشان 

  هل: پاسخ میشو ؟ به او چنین پرسل که آیا    اینجا کلیسایی هم یاف  می می

ومساتلُ ومعابلُ للسیخ وغیرهم. حریۀُ العاا ۀ مکفولۀٌ للجایع. وال إکرا َ فی اللین. هذ  »

 .(91: 1111)کیالنی، «  قیلتنا وسیاسمنا

ها و  یگران وتو   ا  . آزا ی    آ ی. کلیسا، مسجل و  اا تگا  برای سیک»ترتاه: 

 ین نیس . این ا مقا  ما و سیاس  حکوممی  اا ت برای هاه ضاان  شل  و هیچ اتاا ی    

 «ماس .

ها    کنا  مساتل    تامعۀ اسالمی نشانه با توته به گفمۀ فوق، وتو  معال برای سیک

هانیسمی مسلاانان با پیروان ا یان  یگر اس  و این هانیسمی و احمرام به ا یان،  یشه    

کنل که آزا ی زبان شخصی   اسمانش بیان میکه نویسنل  از  ا مقا ات  ینی مسلاانان  ا  ؛ چنان

منظو  تمکیل و تفهیم بهمر مقصو  از اس . نویسنل  به    اا ت از سوی اسالم ضاان  شل  

سان اصل آزا ی  گیر  و بلین( بهر  می111)بقر :  ﴾ال إکرا َ فی اللِّین﴿تناص  ینی و تضاین آیه 

وی   ینی آنان  ا برای مخاطب به ناایش    پذیرش  ین اسالم و ا مقا ات مسلاانان و ه

طو  موتن و کامل این نکمه  ا بازتاب شو  و بهمربوط می«  قیلۀ انسان»گذا  . این آیه به  می

ای زو  به کسی تحایل کر  و تالش    این زمینه، نمیجه هل که ناایل  قیل  انسان  ا به می

 لب باشل نه فقط زبان.ای برآمل  از ق نخواهل  اش  مگر آنکه چنین  قیل 

بو ن از واج مسلاان با غیر مسلاان اس  کاه   مسئله  یگر    زمینۀ ا مقا ات  ینی، حرام

 نوان ناوناه هنگاامی   کنل؛ بههای  مان به آن اشا   میوگوی میان شخصی  نویسنل     گف 

گونه مش اینپذیر  و    واکنش به   خواس هل، او نایکه ا یان به شاس پیشنها  از واج می

  هل: پاسخ می

ألنّ الاسلاۀ الیحلّ لها أنْ تمنوتج إال مُسْلااً/ وما معنی ذلاک؟/ أنا  مسایحیأ وأناا مسالاۀ      »

والنواج مسمحیل./ لااذا؟/ هکذا  قیلتنا، لکن الاسلم یاکن أنْ یمنوَّج الکمابیۀ./ ال أ یل أن أبحث 

م./ وما هاو اإلساالم یاا شااس؟/ ال أ ارا      األسااب اآلن لکن أخارینی ماذا أفعل؟/ تعمنق اإلسال

« الکثیر ولکن  لیک أْن تشهل أال إلاه إال اهلل وأّن محاالًا  ساو  اهلل وأشایاء أخاری غیار ذلاک       

 (.11: 1111)کیالنی، 
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چون زن مسلاان اتاز  نلا   با مر  غیر مسلاان از واج کنال./ ایان یعنای چاه؟/     »ترتاه:  

اانم و از واج ما با هم غیر ماکن اسا ./ چارا؟/ ایان    که تو مسیحی هسمی و من مسلیعنی این

خاواهم  توانل با زن اهلِ کماب از واج کنل./ حااال ناای  ا مقا  و  ین ماس ./ امتا مر  مسلاان می

وتو کنم/ پس به من بگو چه کا  بایال کانم؟/ بایال  یان اساالم  ا        لل این ا مقا ات  ا تس 

 انم./ بایل شها ت  هی که / من چین زیا ی نایبپذیری و مسلاان شوی./ اسالم چیس  شاس؟

 «که حضرت محال )ص(، فرسما ۀ اوس  و چینهای  یگر.خلایی تن اهلل وتو  نلا   و این

شاس    این  مان، شخصیمی اس  که به بسیا ی از قوانین اسالمی هاچون   ای  حجاب 

زن مسلاان حق نلا   باا مار    »ه خوا ی پایانل نیس ؛ امتا این ا مقا  اسالمی کو پرهین از شراب

تاوان  خواهال کاه مسالاان شاو . مای      ا به ا یان گوشن  کر   و از او مای « مسیحی از واج کنل

  یاف  که این   خواس  شاس، نشانه آن اس  که شاس  چا   وگانگی هوی  شل  و از این 

تامثیر فرهناگ   منظر، از یک سو به برخی از  قایل اسالمی پایانل اس  و از ساوی  یگار تحا     

شاو  کاه   تار مای  نهل. این سر  گای زمانی برتسامه  غرب، برخی از احکام اسالمی  ا زیر پا می

پرسل و او    پاساخ، اطال اات چنالانی بارای گفامن      ا یان    مو   ماهی  اسالم از شاس می

ماننال  سااز خاویش   زمانی که فر  یا تامعه از  ناصر هویت »توان اذ ان کر ، نلا  .    اینجا می

هاای   نوان شااخص  ین، فرهنگ و غیر  آگاهی نلاشمه باشل و  ناصر هویمی تایگا  خو   ا به

 (. 111: 9197)اکاری، « شو شناخ  یک تامعه از  س  بلهل، فر  با بحران هویمی مواته می

پر ازی، شاس  ا ناا ی از یک مسلاان نساماً ناآگا  به  ین خو  نویسنل  از طریق شخصی 

 ا   تا این پیام تلنگرآمین  ا به مخاطب القا کنل که غلاۀ فرهنگ غارب    تواماع اساالمی    قرا  

شان کااهش و    مقابال، بحاران و    های امروز به فراگیری مسائل  ینیبا ث شل  تا اشمیاق نسل

  وگانگی هوی  افنایش یابل.

باا     الهی اسا .    ایان  ناونۀ  یگر از تالو  هوی  اسالمی    این  مان، ا مقا  به پیاماران 

هاا  ا  سو   انعام، هاۀ انایاای بان ر  ا تمییال و آن    96تا  94شایان ذکر اس  که خلاونل از آیه 

هاای  اس . نویسنل  با تاسک به این مسئله و از زبان یکی از شخصای  صاحب شریع   انسمه 

 : کنل اسمان به نام شیخ  یل الیعقوبی    خطاب به ا یان، آن  ا مطري می

ولنْ یصحت إیاانُک إال إذا آمن َ بإبراهیم وموسی و یسی ومحاتال واألنایااء تایعااً والکماب     »

 (.11: 1111)کیالنی، « الاننلۀ الصحیحۀ المو اۀ واإلنجیل والقرآن
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که به ابراهیم، موسای،  یسای،   و هرگن ایاان تو   س  و کامل نخواهل بو  مگر آن»ترتاه: 

هایی که از سوی پرو  گا  ناز  شال ؛ ماننال تاو ات و انجیال و     بمحال و هاۀ پیاماران و کما

 «قرآن ایاان بیاو ی.

وگو با یکی از     اینجا نویسنل  از زبان یکی از مر م شرق و از پیروان  ین اسالم    گف 

های اتماا ی  پر از  و سعی    افشای نشانههای  ینی می مر م غرب به فراخوانی شخصی 

ای زیربنایی ممن  ا  . او از طریق این گفمگو، خواننل   ا به تحقیق و تفحص    ه اسالمی و الیه

های کنل تا با اثاات این مسمله که ایاان به تاام پیاماران الهی و کماب مو    ین اسالم   وت می

بو ن  ین اسالم  ا نسا  به ا یان  یگر شلن اس ، برتری و تامعشان الزمۀ مسلاانآساانی

-ها  ا   کنل که هاۀ پیاماران الهی و شرایع آن نوان  ینی معرفی میاز ؛ لذا اسالم  ا بهناایان س

بر  ا   و معمقل اس  هاۀ پیاماران از حقیقمی واحل سرچشاه گرفمه و برای هلفی واحل 

انل و    سخنان خو  مو   تمییل یکلیگر هسمنل.    حالی که ا یانی هاچون فرسما   شل 

به ناوت حضرت  یسی )ع( و پیاماران پیش از ایشان معمقلنل و ناوت حضرت مسیحی  تنها 

محال )ص(  ا باو  نلا نل؛ بنابراین چنین ا مقا ی، نشانۀ تامعی   ین اسالم و هااسمگی آن 

وگوی ا مقا ی از زبان شیخ  یل الیعقوبی،  با  یگر ا یان الهی اس . کیالنی با طري این گف 

ساز ؛ به بیان  یگر، او به واسطۀ این ه هوی   ینی خو   ا ناایان میتعلق یک مهمن مسلاان ب

 هل و  قیل  )= نشانه(، هوی   ینی و نین تعلق خو  به مقولۀ اتماا ی آیین اسالم  ا نشان می

مثابۀ  توان آیین اسالم  ا بهسازی آن اس .    اینجا میبا طري آن    تامعه،    صل  نها ینه

واسطۀ آن، شیخ یعقوبی انلیشۀ ا مقا ی خو   ا     تااطی  انس  که بهنو ی از کانا  ا 

توان گف  که کنل؛ هاچنین میای که با پیروان اسالم    تامعه  ا  ، معرفی میچا چوب  ابطه

  گذا  . یلگا  شیخ یعقوبی با نشان  ا ن و تایین اصو  اسالم    تامعه، آن  ا به ناایش می

 رانهمدا. عواطف دین3-1-2

اسا  )پراو فاو ت،   آمال  « تجربۀ  ینای »بُعل احساسی  ینلا ی    مطالعات  لای غالااً با تعایر 

 نوان گوهر  ین به زمان فیلسوا آلاانی شالیر مااخر  (. تا یخ معرفی تجربۀ  ینی به141: 9191

ی  ا از  انل و احوا   ینا گر  . او تجربۀ  ینی  ا ممعلق به حوزۀ  واطف و احساسات میباز می

شاا   و امو ی از قایل احساس وابسمگی یا اشمیاق به حقیق  غایی  ا نین تجربۀ مصا یق آن می

(. از  یلگا  ویلیام آلسمون، فیلسوا  ین، اصطالي تجربۀ  ینی 49: 9176نامل )پمرسون،  ینی می
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یاات  ینای خاو      و  که آ می    ا تااط با حکا  میای بهمعنای  قیق آن برای هرگونه تجربه به

 ا  ؛ از تاله احساس گنا  یا  هایی، وتل و سرو ، ترس، شوق، تانا، احساس اممناان و ماننال   

هاایی برتسامه از تجاا ب و    توان به ناونه(. با توته به این گنا   می69: 9191ها )آلسمون، این

و غیر      مان ها، احساس آ امش، افمخا ، هاللی ها،  اا تملا انه    قالب شوق واطف  ین

 هل؛ یکای از  های گوناگون  سماایۀ کا  قرا  میشکل ها  ا به کیالنی  س  یاف  که نویسنل  آن

شالن  خاطر مسالاان بینیم، بَنیمو به که    قسامی از  مان میاس ؛ چنان«   ا کر ن»این مصا یق 

حا ثاه، مسالاانان،   کنال. بعال از ایان      الاهلل با کینه و خشم به او حاله بر   و مجاروحش مای  

خواهال تاا بارای     کننل.    این هنگام شیخ  یل از مر م مای بیل نگ او  ا به بیاا سمان منمقل می

 سالممی  الاهلل   ا کننل:  

« أیها الناس! أ ْ ُوا ألخیکم  الاهلل کا لو بالنجاۀ وألحِّوا فی الل اء. أ  ُوا مِنْ أ اااق قلاوبکم  »

 (.999: 1111)کیالنی، 

شلن حا  برا  تان  الاهلل کا لو   ا کنیل و به اصرا  هم   اا  ی مر م! برای خوبا»ترتاه: 

 «کنیل. از صایم قلب   ا کنیل.

هاای تربیمای و اخالقای اساالم اسا .         گفمنی اس  که   ا برای  یگران، یکای از آماوز   

زو تار باه نمیجاه      و  و  ایی که بیشمر امیل اسمجاب  آن مای »فرمایل: با  ، امام باقر )ع( می این

بینایم کاه شایخ    (.    این  مان می117: 1، ج9161)کلینی، «  سل،   ا برای برا    ینی اس می

خواهل تا برای بهاو ی  الاهلل   ا کننل. وی،  الاهلل  ا بارا   مار م   طو  مکر  از مر م می  یل به

واساطۀ  گذا   که باه میناایش کنل و با این نوع خطاب، نو ی هااسمگی احساسی  ا بهتلقی می

های پیاپی او برای   ا، تایگا  و اهایا    ین اسالم    میان مسلاانان تریان یافمه و   خواس 

 ا برای معرفی هوی  اسالمی و «   ا» هل؛ لذا نویسنل ،  نصر آن  ا    تامعه اسالمی نشان می

ق مسالاانان نساا  باه    کشیلن احساساات  ایا  تصویرگنینل و با بههای آن برمیتلا ی فضیل 

کنل.    این بخش هاچناین  پیش آن    تامعه کاک می از یکلیگر    سایۀ  ین به بازناایی بیش

توان به تالو  یکی  یگر از  سمو ات اسالمی اشا   کر  که اهماام به امو  مسلاانان و کااک  می

-هنجا ها تقلس مای  ین به »به هانو ان اس  و تحقق این حکم با نظر به این کا کر   ین که 

 هل و نظم اتمااا ی  ا مشاروع   های فر ی قرا  میهای گروهی  ا بر فراز هلابخشل و هلا

-(    هاکا ی مسلاانان برای انمقا   الاهلل به بیاا سمان و پیشی119: 9114)هَایلمون، « کنلمی
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گیری تب شکلگرفمن از یکلیگر برای اهلای خون به وی به زیاایی ناو   ا   و اترای آن، مو

بین مسلاانان شل  اس  تا حلی  پذیری و حاای  اتماا یاحساس وحلت، هاللی، مسهولی 

  اننل: ها کاک به برا    ینی  ا افمخا ی برای خو  می که آن

أتی الشیخُ  یل الیعقوبی ومعه نخاۀ مِنْ تالمذته، لم یعلْ أحلأ من الحاضرین یفکِّر إال فی نقله »

سرع ما یاکن وفی  قائق معلو ۀ وَصَلَ إلی الاسمشفی  اشل فی الارِّ الثانی مِانْ  إلی الاسمشفی بم

ملینۀ  ُبی،  نلما طلاوا مَنْ یمارّع له باللَّم تسابق الحضو ُ وکل واحال یریال أنْ یحْظای بالشارا     

 (.991: 1111)کیالنی، « الکایر

ها به چیانی تان انمقاا      نشیخ  یل الیعقوبی به هارا  تعلا ی از شاگر انش آمل. آ»ترتاه: 

کر نل و چنل  قیقه بعال هام او  ا باه بیاا سامان  اشال         فو ی  الاهلل به بیاا سمان فکر نای

منطقه الار الثانی شهر  بی  سانلنل. هنگامی که   خواس  اهلای خون شل، هاگای بارای ایان    

 «منل شو .هر خواس  از این افمخا  بن ر بقلم شلنل و هر کلام از حاضران میکا  پیش

کنل تا این انلیشاه  نویسنل     گنا ۀ فوق،  وابط  ایق و صایاانۀ مسلاانان  ا بازناایی می

ای که تح  حاکای  اساالم شاکل گرفماه،    ساایۀ      ا به ذهن مخاطب القا کنل که نظیر تامعه

ی از بعال  اخو   و این ا تااط  ااطفی قاوی    میاان مسالاانان، ناایاه     نای چشما یان  یگر به

هوی   ینی اگر تقوی  شاو ،  »کنل. با  نای  به شواهل فوق،  اطفی هوی  اسالمی  ا هویلا می

شو ؛ چرا که اصالي  ابطۀ خو  باا خالا باه اصاالي     با ث پذیرش و مقاولی  اتماا ی فر  می

انجامال و خلاونال باذ  محاا  و انجاذاب وی  ا          ابطۀ فر  با  یگران از سوی خلاونل مای 

توان مصلاق آن  ا    محاوبی   ال (؛ امری که می911: 9179)حسنی، « پاشلب  یگران میقلو

 اهلل    میان مسلاانان شاهل بو .

 پر از : کیالنی    بخش  یگری از  مان به  شق  الاهلل نسا  به  ین اسالم می

قاائالً:  « میسون»وخَلَلَ إلی  احۀ حقیقیۀ لم یذقْ مثلها طو َ حیاته وذات مساء هاس لنوتمه »

 (.914: 1111)کیالنی، « لقل أحاا ُ اإلسالم حُاتاً مَلَکَ  لیَّ حیاتی

باو .   الاهلل کا لو به آ امشی  سیل که ماننل آن  ا    طو  زنلگی احساس نکار    »ترتاه: 

ام  ا ام که تاام زنالگی ها به هاسرش میسون گف : من چنان  لااخمۀ اسالم شل    یکی از شب

 «اس .رفمه فرا گ
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 الاهلل پس از گرویلن به اسالم    تاام مساائل زنالگی از تالاه انمخااب هاسار و شاغل       

آیل که    تاام  ار، کنل و    پی آن، آ امشی    وی پلیل میمطابق معیا های اسالمی  فما  می

اساالم   اس . نویسنل  با  سماوین قرا   ا ن  شق  ایق  الاهلل به  یان هامایش  ا تجربه نکر   

تار،     صل  اس  تا کا ایی و تمثیر مثا  آن  ا    کانون خانوا   ترسیم کنل و    مقیاسی وسیع

-هاای صاو ت  بُعل  اطفی  ین اسالم  ا    زنلگی اتماا ی به ناایش بگذا  . با توته به کنش

فار   ا    ین، نه فقط ا اا  بلکه  فما  و احساسات»توان اذ ان کر  که گرفمه    شواهل فوق می

مثاباۀ  اهنااایی    مسایر زنالگی     ( و    این  مان به497: 9111کنل )اسما ک، برایش تعیین می

 اس .ها  ال کر   شخصی 

 . اعمال دینی3-1-3

( و شااامل اخالقیااات 17: 9199ا اااا   یناای، تجلاای  قایاال و هویاا   یناای اساا  )طالاااان،  

امار باه معاروا و نهای از منکار،      »ات ، شر ی« اسمگویی، پرهین از   وغگویی، حرص و غیر »

باشل. کیالنی    این  مان می« نااز،  وز ، خاس و زکات»و  اا ات « پرهین از قاا بازی و غیر 

ناونه پیرامون نقش پر نگ مسجل     نوان ها از تاله نااز اهماام ویژ   ا  . به به بسیا ی از آن

 گویل: گونه میزنلگی مر م این

مفموحۀ للاسلاین فی کل یوم وفی کل وق  ولیس یوم األحل فقط وأنَّ أهمَّ  مساتلُ الصالۀ»

یومٍ  نلهم هو یوم الجاعۀ، حیث یحمشل الناس فی الاساتل الّمی تضیقُ بهم، فیفمرشاون األ    

فی الشوا ع أو الایلان القریب، کاا أنّ الناس یذهاون إلی الصالۀ فی الاساتل خاس مرّاتٍ فای  

 (.99: 1111 )کیالنی،« الیوم

مساتل هر  وز و    هر وق ، نه فقط  وز یکشناه، بارای خوانالن ناااز باه  وی     »ترتاه: 

ترین  وز نن  آنان  وز تاعه اس  که    ایان  وز مار م    مسااتل    مسلاانان باز اس  و مهم

هاای  هاا و میالان  شو  و مر م    خیاباان طو ی که مساتل پر از تاعی  می آینل، بهگر  هم می

باا  بارای    وز پنج خواننل. هاچنین مر م    هر شاانهنشیننل و نااز میطراا بر  وی زمین میا

 « ونل. اقامۀ نااز به مساتل می

پار از .  نویسنل     گفمۀ فوق به بیان قوانین مساتل و اشمیاق مسلاانان برای برپایی نااز می

یال کیالنای بار بااز باو ن هایشاگی        هنالۀ تمک نشان« فی کل وق »و « کل یوم»تعایرهایی نظیر 

، ذهن «نه فقط  وز یکشناه»مساتل به  وی مسلاانان ته  ا ای نااز اس . او با  اا ت کنایی 
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کنل که  ا ای محالو ی  زماانی بارای    مخاطب  ا به مقایسه میان کلیسای مسیحیان معطوا می

شاو  و مسااتل   مای   اا ت اس  و فقط     وزهای یکشناه برای انجام ا اا   ااا ی گشاو    

کنال   وی آنان باز اس . وی هاچنین به  وز تاعه اشا   مای مسلاانان که هر  وز و هایشه به 

ترین  وز برپایی نااز برای مسلاانان اس  و مینان اهایا  ایان  وز    نان  مسالاان و     که مهم

هاا و  خیاباان  تصویر کشیلن حضو  پراز حام ناازگنا ان    مسااتل کاه تاا   ها  ا با بهاشمیاق آن

با  نااز خوانلن مسالاانان      هل، هاچنین مسئله پنجیابل، نشان میهای اطراا امملا  میمیلان

ها با خلا و احساس آ اماش    هااۀ   کنل که نشان از ا تااط  ایق آن وز  ا مطري می یک شاانه

با این بیان کیالنی باا   شان  ا   و این  ویه    ا یان  یگر چنین کا بر ی نلا  .های زنلگیتناه

بازناایی بُعل  الی  ین اسالم    مقایسه با مسیحی ، فضیل  و برتاری ایان  یان  ا باه ذهان      

 ساز .خواننلگان اثرش مماا   می

کنل و با این اقلام بر اهای    ای  او هاچنین مسئله مانو ی  نوشیلن شراب  ا مطري می

 نوان ناونه هنگاامی  کنل. بهتری میمات تمکیل فنونفرایض  ینی     ین اسالم و پرهین از محرّ

 کنل: که شاس به  الاهلل شراب تعا ا می

«  لی العَشاء قال ْ له: أأصبُّ لک کمساً؟ قا   ونَ أنْ یرفع  ینیه إلیها: لم أ ُلْ أشارَب الخاار  »

 (.19: 1111)کیالنی، 

شاروب بریانم؟ ا یاان    یک لیاوان م  هنگام صرا شام شاس به ا یان گف : برای »ترتاه: 

 «نوشم.آن که سرش  ا بلنل کنل و به شاس نگا  کنل گف : من  یگر شراب نای بی

شو  و های قلای و آسیب به سیسمم  صای میتر یل نوشیلن شراب منجر به بروز بیاا یبی

گر   و اسااب  و ی انسان از خلاونال  ا فاراهم آو  . باا    از سوی  یگر موتب بطالن نااز می

خوا ی از ا اا   ینی فر  مسلاان اسا  و    آیاات الهای نیان ایان      وصف، پرهین از شراباین

. ا یان، طاق مطالعاتی که    این زمینه انجام  ا  ، با   ک این مسائل و 9اس مسئله تصریح شل  

کنل و هنگامی که شااس از او   منظو  پایانلی به این حکم شر ی از نوشیلن آن خو  ا ی میبه

  هال. بلنال  آنکه سرش  ا بلنل کنل، به او پاسخ منفی می سل که آیا برایش شراب برین ؟ بیپرمی

نکر ن به شاس، نو ی ا تااط غیرکالمی و بیانگر مخالف  و خشم ا یان نسا  نکر ن سر و نگا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﴾انِ فَاتمَنِاُو ُ لَعَلَّکُم تُفلِحُونَیَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّاَا الخَارُ والاَیسِرُ وَاألنصَابُ واألزلَامُ  ِتسأ مِن  َاَلِ الشَّیطَ﴿  9

 (. 11)مائل : 
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تمکیلی برای واکانش کالمای او  ا   و شالت     -به   خواس  شاس اس  و کا کر ی تکایلی

وگو، یکای از احکاام شار ی و    ساز ؛ بنابراین نویسنل  با طري این گف یلا مینفرت وی  ا هو

 کنل.مینان پایانلی یک مسلاان به آن  ا بازناایی می

 بخشهای هویّتپوش. یونیفرم و تن3-1-4

(. یک یونیفرم از یک سو،  اللمی صریح 19: 9191یونیفرم، اشا تی اس  به هوی  فر  )گیرو، 

ک شخص، و از سوی  یگر،  اللمی ضانی بر ا ماا  و اقملا ِ هارا  با آنها  ا   به   ته و کا  ی

 (. 47)هاان: 

 اشمن بلن گیری اتماا ات، نقش حفاظمی  اشمه و برای مصون نگهپوشاک    آغاز شکل

های اتماا ی و  ف ؛ امتا بعلها با گسمرش فعالی میکا  انسان    برابر  وامل طایعی به

ا مذهای    ذهنی  مر م، پوشاک و نوع  نگ، تنس، شکل و گیری  قایل  ینیکلفرهنگی و ش

(. کیالنی 97: 9191ها، نقش فرهنگی و ناا ین آن برتسمه شل )یا شاطر، پوشساک  وخ  تن

سازی و  ناایش فرهنگ اسالمی    ها  ا  منگانی برای برتسمهپوش   این  مان، یونیفرم و تَن

واسطۀ شخصی  ا یان به انواع  هل. او از  یل یک انسان غربی و بهتوامع شرقی قرا  می

پر از  که امروز     شرق شایع اس  و از این  هگذ  ماهی  سو اگرانۀ تالیغات هایی میپوشش

ز گی ا یان از وسیلۀ شگف کوشل تا مقصو  خو   ا از بهکشل و میغرب  ا به چالش و نقل می

 های  ُبی به خواننل  منمقل ناایل: های پوشش    خیابانگونه

والاذهِلُ أیضاً أنّ إ یان  أی کثیراً مِنَ النساء األتنایات حاسرات الرؤوس، ینطلقْنَ فی حریۀ »

وإنْ  أی بعضَ الاحجتاات والانقّاات، لقل کان یساع فی  وما ویقرأ أیضاً أنّ النساء فی مثل هذ  

 (.91: 1111)کیالنی، « تا الاال  الیغا  نَ الایوت والیخالطنَ الر

که اِ یان بسیا ی از زنان خا تی  ا  یل کاه باا سارهای برهناه و     آو  اینو شگف »ترتاه: 

 ا   ا هم مشااهل  کار .   وآمل بو نل، هرچنل که برخی زنان چا  ی و نقابآزا انه    حا   ف 

 ونال و باا   بیارون ناای       ُم، بسیا  شنیل  و خوانل  بو  که زنان    چنین کشو هایی از خاناه 

 «مر ان    تعامل نیسمنل.

کاه پیلاسا    نویسنل     این گفمه،  و نوع پوشش  ا    تامعۀ اسالمی ترسیم کر   و چنان

های پوشاک    این تامعه  واج  ا   و به تاع آن و بر خاالا تالیغاات و باو هاای    انواع ساک

هاایی از زناان بار اسااس     س ؛ لذا گارو  غرب، آزا ی انمخاب نین    نوع پوشش افرا  مشهو  ا
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 ا   ا برای مصارا  های پوشیل  و نقابها، لااسهای مذهای، از میان انواع ساک الیق و ا زش

کوشنل هوی  اسالمی خو   ا پاس بلا نل.    اینجا گفمنی اسا   گنیننل و از این طریق میبرمی

ها  ا به   ای  حجااب  ن حا  که آنسو ۀ احناب،     ی 11که کماب آساانی مسلاانان    آیه 

ای    کناا  زناان   سفا ش کر  ، برایشان حق آزا ی انمخاب نین قائل اس ؛ لذا    چنین تامعاه 

شونل که از هنجا های اسالمی  لو  کر   و تح  تامثیر  محجاه، گروهی  یگر از زنان  یل  می

- یان نسا  به پلیالۀ بای  کننل. شگفمی اتالیغات غرب از ساک پوشش توامع غربی پیروی می

حجااب  »حجابی    این تامعه،  الل  بر آن  ا   کاه نویسانل    صال  اسا  تاا بار انلیشاۀ        

فریااناۀ غارب      توامع اسالمی خط بطالن بکشل؛ امری که برآمال  از تالیغاات  اوام   « اتاا ی

ی کار    اس  و مسلاانان  ا نسا  به هجوم فرهنگ بیگانه که تا حلی    تامعه اسالمی پیشرو

 شان  ا به  فاع از هوی  اسالمی برانگینانل.آگا  ناایل و غیرت

کیالنی گا  تمکیل بر پایانلی به فرهناگ اساالمی  ا از طریاق تعصاب و اهمااام مسالاانان باه        

 وگوی  الاهلل با شاس شاهل بو :   توان    گف کنل و این مسئله  ا می  ای  حجاب برتسمه می

بهذ  الاالباس والنیناۀ الصاا خۀ./ لقال أتیا ُ مِانْ أتلاک یاا حایاای           ال یصحُّ أنْ تمتی هنا»

 (.97: 1111)کیالنی، « وألهنِّئک./ أن ِ لسْ ِ محجتاۀ

 الاهلل گف :   س  نیس  که با این لااس و ایان آ ایاش زننال  باه اینجاا بیاایی.       »ترتاه: 

.  االاهلل گفا : تاو    ام  نیانم گفمن به تاو آمال   خاطر تو و برای تاریکشاس گف : من فقط به

 «حجاب نلا ی.

-یکی از کا کر هاای اتمااا ی پوشاش، هویتا     »توان اذ ان کر  که با تممل    شاهل فوق می

)ناو ی،  « ها و باو های هر تامعه اسا  ها، ا زش هنلۀ سن بخشی آن اس  و نوع پوشش نشان

ویسنل  بر آن اس  تا حجااب  (. بر این مانا، ن911: 9111نقل از فرهنگی و باسمانی، ؛ به911: 9199

 نوان یکی از احکام وتوبی  ین اسالم برتسامه سااز  و اهایا  آن  ا از  یالگا  مسالاانان       ا به

حجابی شاس    آن محیط اسالمی حساسی  که  الاهلل نسا  به آ ایش تنل و بی نشان  هل. چنان

تاو  »و « ایش زننل  به اینجا بیایی  س  نیس  که با این لااس و آ » هل و با تعابیری نظیر نشان می

 هل. اهایا   کنل و بلان واکنش نشان میپی او  ا از این هنجا شکنی نهی می  پی« حجاب نلا ی

زن هار  »بسا    این انلیشه و ا مقا  تالاو   ا   کاه     ای  موازین پوشش اسالمی توسط زنان چه

 ا    معر  ناایش برای مار  نگاذا  ، بار    تر حرک  کنل و خو  تر، با وقا تر و  فیفانلاز  ممین
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-شو  که کیالنی با برتسامه (. با این بیان   یاف  می11: 9171)مطهری، « شو احمرامش افنو   می

پوشش اسالمی زنان بر لنوم حفاظ حجااب تمکیال  ا   و از ساوی      سازی تعصب مر ان نسا  به

 کنل.ننلگان القا می یگر پیام مقابله با فرهنگ غربن گی  ا    تامعه به خوا

 مندهای هویّت. القاب و نام3-1-5

(. نام 999: 9191نل )گیرو، اهای هوی ترین نشانهترین و  اومیها و القاب، سا  نام

ها به انلیشه و مضاون ف فا  های  وایی از ابنا های مهای اس  که نویسنل  به کاک آن شخصی 

ا     مان کیالنی، کا کر  مهای  ا نل و نویسنل ، ممناسب ه(. نام171: 1111بخشل ) الالخالق، می

های  ربی و ایمالیایی از قایل  الاهلل، ای از نامهای  اسمانی، مجاو هبا هوی  و نقش شخصی 

گیر .    این اثر،  الاهلل شخصی  محو ی  اسمان کا  میشاس، صوفیا،  لی، ا یان و غیر   ا به

 گنینل:  ا برای خو  برمی«  الاهلل»بو ؛ امتا پس از مسلاان شلن، نام « نا یا»اس  که    ابملا نامش 

 (.71: 1111)کیالنی، « وماذا اخمرتَ مِنَ األسااء/ سمله الشیخُ  یلأ، وقا  إ یان:/  الاهلل کا لو»

ای؟ ا یاان گفا :  االاهلل    شیخ  یل از ا یان پرسیل: چه اسای  ا برای خاو  برگنیال   »ترتاه: 

 «کا لو.

اس  و    تصوا باه مفهاوم   « بنلۀ خلا»معنای  اسالمی و به -های  ربیاز نام«  الاهلل»سم ا

( 761: 9111تهرانای،  ) ضاایی « اسا  کسی که خلا با اساایش بر او تجلّی کر  »؛ «انسان کامل»

العاا ۀ العاو یتۀ إظها  المذلّل و»اس . « العاا ۀ»و « العاو یۀ»برگرفمه از مصل  «  ال»باشل. واف  می

معنای اظهاا  خاکساا ی اسا  و    (؛  او ی  به491: 9تا، ) اغب، بی« أَبلغُ منْها ألنّها غایۀ المذلّل

معنای نهای  خاکسا ی اس .    فهاانلن این معنا  ساتر اس ، زیرا به«  او ی » اا ت از لفظ 

وتاوی   سا  کیالنی زمانی این اسم  ا برای شخصی  او   اسمانش مطري کر  که وی پس از ت

یابل و کلااه شاها تین  ا   فراوان پیرامون حقایق اسالم به ایاان قلای نسا  به این  ین  س  می

هاۀ وتو  و هسمی ایان  «  الاهلل»توان گف  که نام کنل. می   مقابل حاضران بر زبان تا ی می

« اسا  ناام، ناو ی نشاانۀ شناسااننل      »کنل و از آنجاا کاه   شخصی   ا برای خواننل  تلا ی می

 شناسانل.   اینجا هوی  اسالمی وی  ا به مخاطب می«  الاهلل»(، پس 19: 9119)سیایاک، 

گون و فریانل ،  ا ای موهای سیا  بلنال،  ای شرقی اس  با چهرۀ گنلمنین نام  قاصه« شاس»

گرفمنال، مجاذوب و   انلامی با یک و کشیل  که تاام کسانی که    میلان مغناطیسی او قارا  مای  

 شلنل: خمۀ او می لاا
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شاس... ذات تاا  مثیر وتخملف  نْ کثیر مِنَ النساء فی  وما، تالو أمام ناظریها وکمنها کنن »

 (.99: 1111)کیالنی، « للفمنۀ والسحر

شاس که از زیاایی چشاگیر برخو  ا  اس ، با بسایا ی از زناان  م تفااوت  ا  .    »ترتاه: 

 «ای از افسون و تا و اس .شو ، انگا  گنجینههنگامی که    مقابل تااشاگران ظاهر می

های قارآن اسا  و باا توتاه باه      معنای خو شیل و نام یکی از سو   ای  ربی بهشاس، واف 

مفاهیم ذاتی خو  با شخصی   اسمان تناسب بسیا ی  ا  . نویسنل ، زیاایی و تذابی  شاس  ا 

 سانل.    واقاع او  ا هاچاون    کنل که هیچ یک از زنان  م باه پاایش ناای   حلی توصیف می به

کنل. توصیف ظاهر شلن شاس    مقابل تااشااگران  هاما و  ا ای تذبه معرفی میخو شیل، بی

 انال کاه باه آن    سان ظهو  او  ا هاچون پلیلا  شلن خو شیل می نین   خو  توته اس ؛ بلین

بر تشایه  نیبخشل.  ابطۀ بین این شخصی  و اساش ماممحیط و حاضرانش شو  و صایای  می

هاا  های مشمرک با شخصیمش اس  و این مشخصاه اس .    حقیق  نام شاس، شامل مشخصه

به( آشکا تر اس  و این نکمه،   ک هویا  ایان شخصای  شارقیِ سرشاا  از         این نام )مشاه

 کنل.تر می طوف   ا برای خواننل  آسان

کنال و پیشانها    به او ابراز  القه می اس  که ا یان    ایمالیا« صوفیا»ها یکی  یگر از این نام

 و  و  کنل. پس از آن ماترا ا یان به  ُبای مای   هل؛ لیکن صوفیا   خواسمش  ا    میاز واج می

کر ن ا یان از گیر  که مسلاان شو .    این هنگام صوفیا برای منصرا طی تریاناتی تصایم می

 گر   تا نظر ا یان  ا  و  کنل:  میهای پلیلی مموسل شو  و به  وش تصایاش  اهی  بی می

صُوفیا فإنَّ  لیها أنْ تکظم غیظها وتحما . نعم تحْما  حمی تحقِّق أهلافها بمیت ثان، حمی ولو »

 (.77)هاان: « با  ْ نفسَها للشیطان

صوفیا بایل خشاش  ا فرو بخو   و نیرنگ به کا  بار . بله نیرنگ به کا  بار  تا باه  »ترتاه: 

 «شل  به هلفش برسل حمی اگر خو   ا به شیطان بفروشل. هر قیامی که

اس . صوفیا    این  مان از  یالگا  خاو ،   « خِرَ »معنای  ،  یشه یونانی  ا   و به«صوفیا»نام 

 انال و  های ا یان و هامایانش مای فر ی  وشنفکر اس  و افکا  و  قایل خو   ا برتر از انلیشه

بینل که بایال باا ترفنالهایی، ا یاان  ا پیارو فکار و       میحمّی    خو ش این هوش و ذکاوت  ا 

که پیلاس  پیونلی تنگاتنگ میان معنای نام این شخصای  غربای و   خواسمۀ خویش ساز . چنان

اش وتو   ا   و نویسنل ، نام این شخصی   ا ممناسب باا نقاش  وایای و    گرانههای حیلهکنش
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اسا  و نویسانل ، ناام ایان شخصای   ا      هوی  سکوال ی که برایش    نظر گرفماه، برگنیال    

 اس .ممناسب با نقش  وایی و هوی  سکوال ی که برایش    نظر گرفمه، برگنیل 

 . روابط و مناسبات شغلی مبتنی بر اخالق اسالمی3-1-6

شو ؛ لیکن از زاویۀ اتمااا ی  ها مربوط میگرچه مسئله اشمغا  به بعل اقمصا ی و معیشمی انسان

شغل و مناسااات  »شناسی اس . کیالنی    این  مان با اسمفا   از مهلفه بل نشانهو فرهنگی نین قا

 پر از :به تایین هویت  اسالمی    تامعه شرقی و مینان پایانلی افرا  به آن می« شغلی

والحظَ إ یانُ أنّهم لیسوا منقطعین للعاا ۀ فاعضهم أطاااء ومهنلساون ومل ساون والااعض     » 

« الفنِّیین بشمّی الحَِرا وبعال أنْ تنمهای الصاالۀ یااا  ون باالعو ۀ إلای أ ااالهم       اآلخر مِنَ العُاتا  

 (.11)هاان: 

کر ن و  ینالا ی  ا یان مشاهل  کر  که این طو  نیس  که آنان کا شان فقط  اا ت»ترتاه: 

باشانل و بعضای  یگار هام     هاا پنشاک و برخای مهنالس و معلّام مای      باشل؛ بلکه بعضی از آن

شو ، که ناازشان تاام میکا نل و هاینهای گوناگون مشغو  بهسمنل که    حرفههایی ه تکنسین

 «گر نل.به سر کا شان برمی

هاای     گفمۀ فوق، ا یان که شخصیمی غربی اس  با مشاهل  حضو  فعاا  افارا     حیطاه   

ب، های  ایج    غار شو ؛ زیرا بر اساس انلیشهز   میگوناگون شغلی    تامعه اسالمی شگف 

طو  افراطی به انجام ا اا   ینای پر اخماه و از اماو ی هاچاون     مر م    کشو های اسالمی به

انلوزی و اشمغا  غافلنل.    حقیق  نویسنل  از این طریق سعی  ا   تاا باو هاای غلاط        لم

 نیای غرب  ا به چالش بکشل.    حقیق  نویسنل  از این طریق سعی  ا   تا باو های غلاط     

بر این با ترسیم شاغلینی هاچون  کمر، مهنلس، معلم و  ی غرب  ا به چالش بکشل. او  الو  نیا

-، می«گر نلها فو اً پس از ا ای نااز به کا شان باز میآن»طو  طري این نکمه که کا گر و هاین

ه خواهل به مخاطب ناآگا  القا کنل که مقولۀ شغل    تامعه اسالمی اهای  بسنایی  ا   و مسائل 

« طلابُ الکسابِ فریضاۀٌ بعال فریضاۀٍ     »اشمغا  از  یلگا  مسلاانان به انلاز   اا ت مهام اسا .   

 (؛ پس از نااز واتب، کا  کر ن و کسب   آمل واتب اس .119: 9111)کاشفی، 

هاا و  ،  الکار  غربای  «شاغل »نویسنل     بخش  یگر از  مان با  سماوین قرا   ا ن  نصار  

  هل: سماایۀ نقل قرا  میها  ا    حیطۀ کا ی  شرقی
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أنَّ  وما غابۀ ونوا ی السیاسۀ والاو صات وأ وقۀ الفنّ وغیرها کلها تشکِّل أتاناء مِانْ هاذ     »

 (.7: 1111)کیالنی، « الغابۀ الکایرۀ الالیئۀ بالذئاب والثعالب والوحوش الضا یۀ

هاای  ، سالنهای سیاسی، بازا های بو سشهر  م، یک تنگل واقعی اس  و باشگا »ترتاه: 

هایی از این تنگل بن ر مالوت از گرر،  وبا  و حیوانات   نل   هنری و غیر ، هاه و هاه بخش

 « هنل. ا تشکیل می

کنال  مرج تشاایه مای  وبا توته به این گفمه، نویسنل  فضای کا ی غرب  ا به تنگلی پر از هرج

گوناه مااانی اخالقای باا اسامفا         و  از هرگار و   نال  باه   که کا کنان آن هاچون حیوانات حیله

انل. به بیاان  اسمفا   از قل ت و موقعی ، موتاات فسا   ا    محیط کا  فراهم کر  نا  س  یا سوء

ها از قایل ا تشاء، اخمالس، کالهار ا ی و غیر   ا قانونی غربی یگر، نویسنل  قصل  ا   ا اا  غیر

گران فعا     آن به تنگل و حیوانات، نشاان  نش   حیطه شغلی بازتاب  هل. تشایه محیط کا  و ک

  هل که  نصر شغل    گنا ۀ فوق،    ناایی از شرایط نابسامان تامعه غرب اس .می

ها وگوی ا یان و  لی با مقایسه و ترسیم فضای کا ی غربی کیالنی    بخش  یگری از گف 

   :  اها از فسا  و تاهکا ی حاکم بر تامعۀ غرب پر   برمیو شرقی

 نلنا فی إیطالیا مافیا ولصوص وقطّاع طرق./ ولااذا تنْشم العصابات هنا أصال؟ الناس کلهام  »

أیلی  املۀ، یکلحون وینالون أتو هم، هی تکفیهم وزیا ۀ، قل یفل إلینا بعض محمرفای السارقۀ   

ام. منْ بال  أخری، لکننا نکشفهم  لی الفو . هنا أکثر منْ مائاۀ تنسایۀ یعیشاون فای انساجام تا      

 (.94)هاان: « یصعب أنْ یکون للیک مصل  للرزق وتسرِقُ

های مافیایی،  ز ان و  اهننان فراوانی وتو   ا نال./  لای:   ا یان:    ایمالیای ما، گرو »ترتاه: 

کشنل و کننل، زحا  میوتو  بیایل؟ هاۀ مر م کا  میهای مافیایی بهاما اینجا چرا اصال بایل گرو 

هایی که برای گذ ان زنلگیشان کافی اس  و گا  مازا  بار نیازشاان هام    رنل. مُن گی مُن  خو   ا می

کننل؛ امتا ماا فاو اً   ای از تاهای  یگر به کشو  ما نفوذ میهایی از  ز ان حرفههس ؛ الامه گا  گرو 

کنیم.    اینجا بیش از صل ملی  مخملف وتو   ا   کاه باا هاااهنگی کامال و          سمگیرشان می

 «وق   ز ی هم بکنل.کننل.  جیب اس  که آ م مناع   آملی  اشمه باشل، آنهم زنلگی میکنا  

 ا  . او ضاان  وتو  امنی     فضای کا ی    تامعۀ اسالمی، ا یاان  ا باه شاگفمی وامای    

های مافیایی،  ز ان و  اهننان    ایمالیا از  لی   با ۀ حضو  ایان  توضیح    مو   حضو  گرو 

کشنل و  سامان  خاو   ا   مر م شرق زحا  می» هل: پرسل و  لی پاسخ میبی میها     ُگرو 
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با توته به این گفمه، کا  کر ن مسلاانان و   یاف  مُن  به میانان تاالش و نفای    ...«. گیرنل و می

هاای  ینای  ا   و   پلیلۀ  ز ی    تامعۀ اسالمی، نشان از تعهل و پایانلی مسلاانان باه آماوز   

گیری محیط کا ی سالم و مطائن    ایان سارزمین بار تامثیر     ب مسلاانان و شکل الکر  مناس

هاای آن  کنل؛ فرهنگی که    غرب نشاانه های اسالمی    تامعه  الل  میمثا  فرهنگ و آموز 

شو .    گنا ۀ فوق،  سمگیری فو ی  ز ان که از کشو های  یگر به سرزمین اسالمی یاف  نای

هاا  ش مسلاانان برای تلاوم امنی  پایلا     تامعه اس . هاۀ این ناوناه کننل، نشانۀ تالنفوذ می

های شغلی    شرق به وتو  آو    بو نال،     ها    مو   موقعی های غلطی  ا که غربی یلگا 

-کنل و حمی امنی  و ا ماا ی که    چرخۀ کا ی شرق تریاان  ا    ا بار غارب برتار مای     می

نگاری  ساامان غارب  ا  ساماایۀ تلاخ    تامعۀ پرتنش و اوضاع نابه  یگر سخن، کیالنیشاا  . به

خویش قرا   ا   و برای القای این مقصو ، به موازنۀ آ اب و  سوم حااکم بار تامعاۀ غارب و     

تاوان اذ اان   پر از . با توته به شواهل میشرق از زاویۀ  یل یک شخصی  غربی یعنی ا یان می

صو ت آ اب و  ساوم و  مآب بهب که    سایۀ  موکراسیکر  که  قایل و  فما های نابهنجا  غر

گوناه فشاا  و   و  فما ی  ا    این تامعه مجاز شار   و    مقابل، هیچ  ا ت   آمل ، هر  قیل 

شو ،    نمیجه هوی  افرا  تامعه، معنای اصلی خاو   ا از  سا    ها ا اا  نایمانو یمی بر آن

 انل. برخو  ا ی از شخصیمی وا فمه و منفعل  اضی گشمه ا   و آنان ممناسب با چنین فضایی به 

زای اتمااا ی  بحران هوی  یکی از  وامال آسایب  »توان اذ ان کر : ای که   با ۀ آن میپلیل 

هاای تامعاۀ   (. کیالنی با ترسیم تامعۀ ممحال و مانظم شارق، ویژگای    141: 9111)بالوی، « اس 

گرایی غرب که قصل  ا    یان  ا  برای مقابله با  قلترتیب کنل و بلینناایی می اسالمی  ا حقیق 

الالل محو ناایل، آ اب و  سوم  یان اساالم  ا    مقابال آ اب و  ساوم نابهنجاا  و      از صحنۀ بین

 کشل تا برتری تامعۀ  ینی  ا بر تامعۀ سکوال  غرب نشان  هل.تصویر میفضای ملمهب غرب به

 گیری. نتیجه4

یر گیارو و باا محو یا  هویا      شناسی اتماا ی پیبر پایۀ نشانه آمَنَ الرَّتل الّذیبر سی  مان 

-بیانگر آن اس  که یکی از اممیازات و  وامل موفقی  این  مان، اهماام ویژۀ نویسنل  باه نشاانه  

های هوی   ینی اس . با اینکه این  اسمان، شري  للا گی  و توان  اشق اس ؛ لیکن    واقع 

های اتماا ی اساالمی  سازی نشانهی از طریق آن توانسمه با برتسمهبسمری اس  که نجیب کیالن

بخاش،  هاای هویا   پوشملا انه، ا مقا ات  ینی، یونیفرم و تَناز قایل ا اا   ینی،  واطف  ین
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منل، مناساات شغلی مامنی بر اخالق اسالمی و غیر  ، تااین باین شارق و   های هوی القاب و نام

ساازی ناا هاای   ها  ا بازتاب  هل و با برتسامه هنگی و اقمصا ی آنهای فرغرب و نین واقعی 

پایش      از ساازی آن  ا بایش  های شرقی، بسمرهای نها یناه هویت  و فرهنگ اسالمی    سرزمین

 اذهان مخاطاان فراهم کر   و  وحیه پاسلا ی از فرهنگ  ینی  ا    تامعه تقوی  کنل.

اتمااا ی شارق از    -ترین مسائل سیاسیشناخمی،  ال نویسنل     این  مان، با نگرشی تامعه

هاای  کنل و  یلگا بنل و با ی  ا بازآفرینی میتاله تهاتم فرهنگ غرب، بحران هوی  و  واج بی

کشل و ماانی اساالمی  میچالشنا  سمی  ا که امروز  پیرامون شرق و تامعۀ اسالمی  واج یافمه، به

شاا   و برای اثاات این ملت ا به تایاین کا کر هاا و   برتر می های غربی  هگشا و ا نسا  به آموز 

هاای  پار ازی و مقایساۀ ا زش  شاو  و از طریاق شخصای    تمثیر هوی   ینی    تامعه مموسل می

پایه    مو   ها و تالیغات بی ا   تا انلیشهاتماا ی     و سرزمین شرق و غرب، خواننل   ا وامی

 ای تاز  به هوی  حقیقی این تامعه اسالمی بنگر .شرق  ا کنا  ز   و از   یچه

ای که نویسنل  بر آن تمکیل  ا   و شخصی  اصلی  اسمان به نام    این  مان، مهامرین مهلفه

طاو   باشل. کیالنی با طري این مسئله، به و اس ،  نصر  ین میبها یان    سراسر  مان با آن  و

نگر ؛ از منظر  قایال اساالمی باه     ینی به آن می« ا اا » و«  واطف»، « قایل»ویژ  از سه زاویۀ 

بو ن از واج مسلاان با غیر مسلاان، ا مقا  به تاام پیاماران الهی، هانیسمی با پیروان ا یاان  حرام

کنل و از منظر  اطفی به اشمیاق افرا  نسا  به  ین اسالم، اهماام باه مسائله   اا     یگر اشا   می

وحیۀ تعاون و از منظر  الی به امر به معروا و نهی از منکر، اهماام به کر ن و برخو  ا ی از  

پر از . نویسنل  هاچنین به پلیلۀ پوشااک پر اخماه و   نااز، مانو ی  نوشیلن شراب و غیر  می

ای  ینی برای تلوگیری از ترویج فرهنگ غربی    تامعۀ اساالمی   نوان ناایهاین مشخصۀ  ا به

های  ربی و ایمالیایی از قایل  ال اهلل، شااس،  ای از نامها نین مجاو هنام کنل.    مو  مطري می

ها انمخاب کار    ها،  وحیات و نقش تقابلی آن شخصی صوفیا، ا یان و غیر   ا ممناسب با کنش

تر ساز . کیالنی    زمینۀ شغل هم به نو ی تا   ک هوی  اسالمی و غربی  ا برای خواننل  آسان

ز   تا تصویری واقعی از فضای کا ی شرق و غرب به تهان ا ائه کنل؛ چنانکه از مقایسه  س  

شناسای و   اشمه و از قنا   مر م شرق، وظیفههای مافیایی غرب پر   برفسا ، تاهکا ی و گرو 

شلن فرهناگ اساالمی   گویل و بلین وسیله    ته  نها ینهپایانلی آنها به قوانین کا  سخن می

 کوشل.پیش می از بیش   توامع شرقی 
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