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چکیده
در مطالعۀ «تمثیل» سههن رش ا لیههجو داد دلردف للر در رش ا «» تو» تمثیل نع یههبع لد»و
لسه هن لرینمهمبیلب » ت

ب رل لنل مجب »یاب » رسهو موهببی هاره د زنبانوشهباسهارن دلردب

در

رش ا «شههبای»و» یینی لی شههبا ی»و لسه هن ر م میمو در سههاماریفو ممافیب تمن لراههاب لنما
موهبی رچن در ز»اب ظاف موشههاد تبیا رماد ب یینیﮤ شههبای»و لسهه ب ر در رش ا «ام»مارو»
تمثیل ل»زلر قیرتمبیی لسهه هن هبمهههش لب لد»مامو م»نو » »مهههدارفای ت دی لد»مامو » لی
ممه می »دمهو »ن ام»ماب یاد ر د ام»مابفای رقیب لز ب »ی مودانبی .یهاتین در را تارن
تصها فمالر هاشهیی لری تا »ن همع تمثیل »ن مبایه معبای تج »نفای م تارو یانم فیأتو مجماس
»بدمهبیب لما ف تمثیل ممافیب م تارو رل »ن شهنل یایهو »ازرمانو موهبی .یژ فم حاضه »ا تنین »
چبین رش شو »ن همع مبارو ل»زلرفای ر اشبای»و رظ نۀ ام»ماب اله ئا ما »ن » رسو هاره د
ام»مهارو تمثیهلی دلزی یهههاتیهن در »ها ممیام «رهامه
ام»مهارو در لد لر رداههه»ین تصههها

مبهادد» در »یهاب یهههاتیهن موی دلزد .لز مبظ

تمثیهلفها مهافی»و »یبهاام»مهارو دلررهیب نعبو فا نه فها ممهافیب

لتجب حا دل فانو شههنل موای ری هن » می لز ام»مابفای رلنج ب د ر نا ح»و ام»مابفانو »ی ب
لز مییلب ام»مارو مجام شه مو لسه مو لسه ب لما در لد لر م»أی ت یهاتین هاشهییری »ا سهای شهنبو
ممافیب فان فا معارو ام»مابفای رقیب رل ر د هببی شبننفای تاز لی لز رمارنفا » سازری.
کلیدواژهها :تمثیل تحجیل ام»ماب اله ئا ما

 .1دلرم مای»ن ده» ی ز»اب لد»یاد تارسو دلرمشا م من رباربائو
تارن درنات ف  22می 1399

تارن یذن اف  23ی دلد 1400

ز»اب یاتین.

E-mail: Zeinab.akbari@atu.ac.ir

مقالۀ پژوهشی

→ »ا لسنن تصان موتالریی لنن م الن رل در تاررمای مججن ممافی رمانیی.

(مطالعۀ موردی :تمثیلپردازی مفهوم «طاعت و عبادت»)

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شمارة  ،212بهار 1400
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شمارة نخست

 .۱مقدمه

«تمثیل» رل لز سن مبظ لیجو موتالب » رسو ه دف للر در حازﮤ «مطالعاد » تو» تمثیل ل»زلری ز»ارو » لی
تصان سازیفای شام لرن نع شش د » تو محاا موشاد» .ا مطالعۀ ه»ا فای » تو رلء » ت رشارلب در
ً
»ا تمثیل درمونا»یب هن در فمۀ تعارنر تمثیل »یم» »ن دببۀ زنبانوشبای»و تدییجو ب تادن شی لس ب مث
زمدم ی در»ارۀ قیرد تمثیل در تصان ی دلزی معارو

داب»دمو »ن بفا مواانیف « لض

للع

لالمثا لس»حضار للعجماء للمثل للبظائ شأب لیس »الدمو تو ل» لز یبیاد للمعارو رتع لالس»ارمن للح ائق ح»و
ت نك للم»دیل تو یار للم»ح ق للم»افب تو مع ض للم»ی ن للغائب هأرن ممافی…» (للزمدم ی »وتاف . ۵۷۶
ی مج

تار هار» د تمثیل رل در ق ب ه م لربیا لنن مودلری هن تمثیل »ا قیرد تصان سازی ف لم ییالو مافام

رل رزد دمو چباب لقعی»و هن »ا چمب دنی موشاد زری قا»ل »ا ر موهبی .ل»نسباب ( 4۶۶ق ریز در تانی »ن هار » دب
تمثیل مواانیف « سبب حان فذل مع ما نناب تین من لالنجاز أب تمثیل للمعبو ناضحن ند دن للو للحس
للممافی فذ تائی لل»مثیل تو دمیع للعجام الب للمثا ال»ی من أب نناب أظی من للممثل تالغ ض »ان لد لنضاح
للمعبو »یارن» (یمادو 19۵2ف  . 2۷3لز رظ ل ریز تمثیل معبا رل لز حازۀ لفن »ن حازۀ حس ممافی مو رد
در تمام مجام هار درنات

معبو رل ساب موهبی .د دارو ریز »ا تأهیی » مبص محاری در تمثیل

نعبو «تصان ی دلزی» مالضع هار» د تمثیل رل د ماضع مودلریف »ازرمانو حاو «معبای »ینع» رامأراس دنش
»ازرمانو حاو مبالغن »یاب میزلب م یلر «معبای معما م»یل » .ی د مامل رل مادب قیرد » ت ِی تمثیل

در میاب یار ییا مودلریف للر «رسییب لز لم یاشیی ریاب [ممیام لر»زلمو] »ن لم ر شن شنار [ممیام میبو]ب
لرلئۀ معبا »ناارنلی حاو هن »امث موشاد درنات هببی لرس یمیمی »یم» ی »ا تصان یییل هبی تا لنبنن ب

رل »ن شنل لر»زلمو »یاب هبیبب چ لهن «ردا»ین دلرم رل ر ح ردا لز ر نق حالس ت نز فای ربیعو سپس لز
ر نق تأمل تمن ِ دقیق »ن دس مو رد» (للج دارو 1991ف  . 122ل در تبیین لنن معبا تمثیجو مو رد مواانیف
َ
َ
« رشا هن شام نا تی شام ی نع معبو رل »ی ب َمثل » لی تا لل ا هبی یس لز ب َمث ِل م »اط »یلب رل »یا رد حنب
هاو رل دلری هن چیزی لز یم ی د » لنم رماب دلد شاد سپس ی د » دلش»ن ام»ن شاد »بین رنن ام»ب فمین
لس ب ب رل بچبابهن یر ه د لم تماشا هن» (فماب .
در حازﮤ «مطالعاد شبای»و» تمثیل نع یینیﮤ شبای»و لس هن در ز»اب رماد مونا»ی .لا شبای

نات»ن

ییاریفای میهاب یینهی فها دهای دلدب بفها در نهع سای»ار مبظب لفبو »اشی تمثیل نع ل»زلر شبای»و لس ب
ً
نعبو »ن ما لنن لمناب رل مودفی هن ماضاع لر»زلمو نا للتا تاقی سای»ار رل » حاب ماضامو میبو سای»مبیت
حاوت در ر»یجن قا»لدرکت هبیب .یس فی تمثیلی دلزی لمناب تیب »ی» ممافیمو معین لس رنت ط لتز دب »ن
دببنفای » تو زنبانوشبای»و م»ن .ر نن د شبای»و رظام لدرلهو لرااب رل مب»بو » ت نبیفای لس»عاری مودلری
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لفبو دنش » (لینا
سازی نع قجم لفبو » حاب قجم
مطا»ق تع نر شبای»و لز لس»عار ب نعبو «ممیام ِ
ِ

دارااب مع» یری «رظام ممیامو ر زم لی هن ما در

1383ف  . 19۷تمثیل ت نبیی لس»عاری لس  .لینا

چارچا ب فب تن موهبیب فب ممل مافی»و لس»عاری دلرد» (لینا
للشای شبای»و ب لس

هن لس»عار رنتبیا نع رلنن

ممیامسازی ( Conceptualizationللزلمو لس

زنب

دارااب 1980ف  . 3ت ض لیجو

لد»و ریا

»جنن داد ب » لی ت نبی

لرااب »ی ب همعا ت»ن لز لس»عار »ایاری لز ممافیب رل

»ندرس»و رموتالری درک هبی» .ن فمین سبب لز بفا »ا مبالب «لس»عارﮤ ممیامو» ناد موشاد« .لس»عارﮤ ممیامو
رشاش»و نعسانن ( Unidirectional Mappingلس هن مح»الی ممیامو ( Conceptual Materialرل
لز نع حاز »ن رام حازﮤ مبیأ (» Source Domainن حازﮤ دنش »ن رام حازﮤ م صی ( Target Domainمب» ل
موهبی» (دلرایجی سانی»ا 2014ف  . 14مارک ت ر ( 19۵4معباشباس شبای»و در ه»ا ذهن ادبی (199۶
»ا تحجیل تمثیل »نمبالب نع شیا »یاب لد»و »ا ر نن د شبای»و »ن لنن ر»یجن مورسی هن تمثیل رن نع شنل لد»و »جنن
هاره د ر زم ﮤ لفن لراارو لس هن لز ت لتنبو مبای دلس»ارو ساد تن لریذن م »اط »ن تج »یاد »یرمبی میبو
» دلس»ابفای لر»زلمو در ت نبی لرینمییب لنجاد موشاد .لنن ت نبی فماب ت نبی «رشاش » در رظ نۀ لس»عارﮤ ممیامو
لس (ت ر 199۶ف . 12
درحالوهن رظ نۀ لس»عارﮤ ممیامو می دامعو لز چشارشو تمای لس»عار فا لز ر نق لت لد لرلئن موهبی تأثی
لد»مامو لنیئالاژی ت فبگ تارن رل هن تبیین قارعهببی لی » لی دلیل لر»دا لس»عار فای یاص در »ات فای
ِ
ام»مارو یاص ت لفب موهبی لز رظ د ر دلش»ن لس  .تمای لس»عار فا لتجب را اافارن لس ننو لز دالنل لقبامو
»ادب لس»عار را اافو لرااب لز چشارشو تأثی رمال یاس فای مارمو »ن ز»اب لس (چارت نس » -جع 2004ف
 . 243معباشباسو شبای»و ننو لز ل»عاد لس»عار رل هن تاسط تحجیلا لب ام»ماب شنار شی نعبو لقباع لس»یال
رل یبیاب موسازدب درحالوهن لزدمجن دالنل لقبا یاتین »ن تمثیل هاره د لس»یاللو لقبامو ب لس  .لز لنن مبظ
تمثیل رن نع یبع »یارو »جنن رامو لس»یال

حج »ن شمار مو نی هن قیرد زنادی در تأثی اذلری » مدارب

لقباع ل دلرد .ساز هار لقبامو تمثیل » یاس»ن لز سن نژاو لس ف للر هجی یذن ی هن فم ل »ا دنش مبای م»ن
»ن لراجام لث مولرجامیب

مما»نسازی هن رو ب یارد تمثیل »ا تن معبو لز ییم لرینمیی شی م انان

موشادب ر د النشو معبانو هن » یانۀ ب معبانو تی لز معبای ظاف ی لل ا موشاد (شامیاب سار ه نو 1392ف
ً
 43-44ب در حازﮤ «مطالعاد ام»مارو» تمثیل ی تا لرعناس رماد ت نبیفای شبای»و ریا  .ت ضیۀ لیجو لنن
ر نن د ب لس

هن در » رسو تمثیل »نمثا»ن نع ت نبی لس»عاری رنتبیا »ن مالمل شبای»و »جنن »ن مالمل

هار» دشبای»و ( Pragmaticریز »انی تادن دلش (فمابف  . 9هاره د لد»مامو دامعنشبای»و تمثیلفا لز ر نق
ر نن دفای شبای»و قا»ل تبیین ریا»بی .ق»و ام»مابفا ممارهاب تعامل »ین لنماب رل ر لحو موهببی تمثیلفا
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شمارة نخست

»نمثا»ن مبای هجییی ام»ماب »ا ق لردلدب رمارنفای ز»ارو در نع رل»طۀ یاص »ا رمارنفای دنش معبانو رل لنجاد
معبافای »ال ا لی رل ر د موهببی .ممصل»بیی رمارنفا در ف تمثیل »ن ام»ماب نا ام»مابفانو م»نو لس هن بفا رل
»ازتالیی موهبی »ا »ازتع نر » یو لز ل»عاد نع ام»ماب ب رل »ن چالم موهمی نا در یید تغیی ب » مو نی .تمثیل
لقعی

لز مبظ تحجیل ام»ماب در سای

تیب ب لث اذلر لس ب درحالوهن ر نن د ام»مارو »ن چ لنو چشارشو

هار» د نع تمثیل در نع »ات ت فبشو-لد»مامو تادن یایو دلردب ف د ر نن د «» تو» «شبای»و» لز رل»طۀ
د سانۀ ام»ماب تمثیل تاتللری (فالان 2003ف  . 33ام»مابفا » لی هاب قیرد مم می

حمظ ب

»نمبظار هب» لفن مدارباب لز رلفنارفای زنادی »ی مودانبی هن ننو لز مؤث ت نن بفا لس»ماد تمثیل لس  .لز
مبظ هار» دشباسو در لر»دا لس»عار فا د دس»ن م حظاد تأثی اذلر لس ب م حظاد «شبای»و مارمو»
«هار» دشباسو» «ز»ارو» در قالب «مبا»ع ت دی» م حظاد «لنیئالاژننو» «ت فبشو» «تارندو» در قالب
مبا»ع «لد»مامو» » لر»دا لس»عار در ام»ماب تأثی دلرری .لزلننر لا »دالفیب » لساس میلو هن لس»عار یژ فاب
» لی ر م لس»عار در ام»ماب ر لحو ه د لری ت نبی لر»دا تمثیل در ف ام»ماب رل رماب دفیب »ن میلو دس یییل
موهبیب هن در زن »ازسازی شی لس (چارت نس– »جع 2004ف  248ف
شنل 1فت نبی لر»دا تمثیل در ام»ماب
«آبشخورهای فردی تمثیل»
زبانی

کاربردشناختی

اقناع

تاریخ

شناختی و عاطفی

انتخاب «تمثیل» در گفتمان

فرهنگ

ایدئولوژی

«آبشخورهای اجتماعی تمثیل»

در ف رظام تن ی مجمامنلی لز تمثیلفا داد دلرری .لنن مجمامن زمارو هن در ییم نع ام»ماب ق لر
موای ری »ا ت نبم می تاز لی لز لقعی موتالربی »ن شا شای مغزفا »پ دلزری ییامیفای یط راهو دلش»ن
»اشبی (ااتجو 200۷ف  . 401لا »دالفیب هاره دفای تمثیل در ف ام»ماب رل لز مبظ ت لر مفای ز»ارو فجییی
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» شم نب موتالریب »ن سن هاره د لیجو لشار هبیبف للر هاره د لرینمشاروف شامل تبیین می سازی ممیامسازی
د »ار لس»یال لز ر ی قیاس هاره د لنیئالاژنعب
یمیمی

هاره د »یبات دیف شامل »یاب مالرر لت لق لنجاد

»ازیب ر هاره د م»بوف شامل سای م»بو سای لر مو » دا»نسازی دلس»اباانو (ااتجو

19۷۷ف . 149
 .۲بیان مسأله

ف نع لز ممافیب مج د لر»زلمو م تارو چاب «رام » «م لقب » «تاهل» … هن یاتین تمثیل رل ل»زلری مباسب
» لی تبیین بفا نات»بی »ن تعبی سای»ارا لناب رمارنلی در ز»اب م تارو لس هن معبای یاد رل رن لز رل»طن »ا لقعی هن
لز ر ل»ط در رو ماداد در شبنۀ رمارنفا موای ری .در سب سای»ارا لنو ساساری لنن رمارنفا رل»طۀ ثا»»و »ا ننینش
دلرریب درحالوهن هاراب تادن سای»ارا لنو » سای»ار «»بیادنن» «ثا» » لس

لنن لم لنن لمناب رل هن »»الریب

درهو لز تغیی دلش»ن »اشیب لز ما موای دب در یااسای»ارا لنو سای»ارفا »ن یینی لی تغیی یذن »ی موشاری معبای
رمارنفا در رل»طن »ا سان رمارنفا تغیی موهبی (فارلبی 1388ف  . 190تادن ی

»ن «شیب»فا ماناد اذلردب

یاد «ز»اب» مبج »ن شنلای ی لنن »ا ر شی هن فیچ لرتباط
«یاس»شا » لس»عاری دلرا»ن ممافیب ز»اب ریز ِ
ما» یمو میاب ممافیب ز»ارو «ح ی » قا»ل ّ
تصار ریا  .ریچن ریز مع» ی »اد «ح ی » سپا م»ح هو لز
لس»عار فا مجازفای م سل لرالع لقاام قیاس »ن رمس در نع ه م مجمامنلی لز ر ل»ط »م ی لس هن »ن
رحای شام لرن سدبارلرن تمینی دا ااب رلنم شی لس (ریچن 1383ف  . 12۶فمۀ ر نن دفای تحجیل ام»ماب
»ن لنن ییمت ض یااسای»ارا لناب للماب دلرری هن «ز»اب »ازتا»و لز لقعی لز ییم ماداد ریا » در قالب للشافا
ً
رچن سای»ارا لناب »یلب قائل »ادری ی تا
نا ام»مابفا سای»ار یییل ه د لس (اله ئا ما 2001ف  » . 33ی
نع سیا»ب مام معبانو داد ریلرد »جنن مجمامنلی لز سیا»بفا نا ام»مابفا داد دلرری هن » لساس بفا معبافا
لز نع ام»ماب »ن ام»ماب دنش تغیی موهبی .لز لنن مبظ »انی مجمامۀ تمثیلفای م تارو رل هن » لی تبیین نع ممیام
م تارو سای»ن ی دلی»ن شی لری مجمامنلی لز شبننفای رمارنلی نا ام»ماب دلرا هن » لساس ب معبای ممافیب
م تارو لز نع ام»ماب »ن ام»ماب دنش تغیی موهبی .ف تمثیل موتالری شبنۀ رمارنفای ممیام م صی رل سای»اری تاز
»بدمی یذن ت»ن نع شبنۀ یاص لز رمارنفا رایاد اا موتالری »ن یذن ت»ن نع ام»ماب مبج ا دد .مجمامۀ ر ل»طو
رل هن ف تمثیل »ین رمارنفای ااراااب » ق لر موهبی «ممصل»بیی» مواانبی (فمابف  . ۷۵یاتین در را تارن
فمالر در یو سای»ن ممصل»بییفای دینی نا تغیی ر ز میه دب ممصل»بییفای قبجو »ادری .لز فمین ر در ثار
لنماب در »ا ف نع لز ممافیب م تارو تمثیلفای اارااارو دنی موشاد هن ف هیلم ممصل»بیی یایو لرلئن ه د
لس  .رظ نۀ ام»ماب لز ما مویالفی » ظ تی فای تمثیل »نمبزلن ممصل»بیی م»م هز شانبف ف تمثیل »ا ق لردلدب
مبای در نع رل»طۀ یاص »ا مبای دنش چن معبانو رل لنجاد چن معبافای »ال ا لی رل ر د موهبی؟ ممصل»بیی
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ف تمثیل »ن چن ام»ماب نا ام»مابفانو م»نو لس

شمارة نخست

چن ام»ماب نا ام»مابفانو رل »ازتالیی موهبی؟ نا ف تمثیل »ا

ام»ماب ماداد ب رل »ن چالم موهمی نا تغیی مودفی نا یی ؟ »ا » رسو ر ننفای
»ازتع نر » یو لز ل»عاد نع
ِ
رقیب راب دلدب مح»ال »ن دل فای سیا موتالریب رت»ن رت»ن رزلعفای ماداد » س معبا رل »مباسیب.
ِ
 .۳پیشینۀ پژوهش

» لساس م النفای م تبط »ا یژ فم حاض یژ فمفای ییمین د دس»نلریف ردا یژ فمفانو هن »ن ماضاع
ً
مارد» رسو ما نعبو تمثیل هاره د ب در م»اب موی دلزد .مث ت»احو ( 1384در یژ فمو »ا مبالب «تمثیل (مافی
لقاام هاره د » موهاشی »ا » رسو ییمیبن تمثیل در لد»یاد دنبو لسطار فا تعارنر » تیاب قینب دینی رل »نا د
»ن »یاب تما دفای تمثیل »ا سان یار » تو مما»ن »پ دلزد لما »ن قیرد » تو تمثیل مج تادیاد ااراااب
لی»

رلء در »ا ب لشار لی رموهبیب د دنش ثار م تبط »ا هار»ا رظ نن ر ا تحجیل ام»ماب در تحجیل »یاب

ز»اب یاتین .لتجب یژ فمفای م تبط فبشام تمحص در ثار م تارو تمثیل رل تبیا نع شش د » تو نات»نلری
فبشام تحجیل ریز در یارد سای»ار تمثیلفا م»اقر شی لریب لز فمین ر ف هجا یژ فمو »ا هجیی لژﮤ تمثیل م تاب
مونا»یب »ا ننو لز رظ ناد ر لن شباسارن سای»ارا لنارن مالدن موشانب .در میاب یژ فمفای تارسو تبیا د م الن
»ن تمثیل لز مبظ تحجیل ام»ماب ی دلی»نلری .ردا م النلی »ا مبالب «تحجیل سای»اری ام»مارو تمثیل در
م یادللعباد» هن لمظ ( 139۷در ب »ا تحجیل د ُ»عی سای»اری ام»مارو تمثیلفای مرصادالعباد رجبللینن رلزی
موهاشی رماب دفی هن هاره د سای»ار تمثیل در مرصادالعباد م»ما د لز هاره د ب در دنش م»اب م تارو لس ب
نعبو لز سطح نع شش د فب ی ی

ت ل رت»ن لس

»ن شش دی سبنو در »یاب ماز فای مع ت»و تبینل شی لس ب

باارن هن موتالب لز ب در همر ام»ماب یبیاب م»ن ساد دا  .یژ فما تمثیلفا رل لز سن مبظ سای»اری
شبای»و ام»مارو » رسو موهبی .لا چن لمظ » لی » رسو تمثیلفای م یادللعباد لز » یو ل»زلرفای تحجیل ام»ماب
ساد دا»ن »اد لما »نرار ممدص »ن فیچ رظ نۀ ام»مارو یایو تنین رن د لس  .در م الۀ دنش ممییی
ه مو ( 1394رماب مودفبی هن مالای در تمثیل «»ن شنار رت»ن شی ا گ ر »ا » »ا هار»ا لرالع شش دفای
»یارو ر لنو سعو ه د لس درس»و لم»بار ماضع لنیئالاژنع یاد رل مببو » ض رد تاجیب در » ل» یی لرااب
هامل در قالب لس»عار ممیامو «سجطب » حاز رشاش فای م»باظ »ا ب لل ا هبی .شش دفانو لز قبیل ازنبم
لغاد تعا»ی یاص (رامدفو مثب رمانو مبمورمانو هار» د یماد مبای شید»دم لد تعامل … در
ییم ه بام»ماب تاجیب در » ل» قیرد تالب ق لر ا ت»نلری.
یژ فم ییمر سعو ه د لس »ا رش شو یااسای»ارا لنارن »ن تمثیل »ا لر»دا «رظ نۀ ام»ماب» اله ئا
ما »نمبالب ل»زلر ر اشبای»و تمثیلی دلزیفای یاتین یی لماب ممیام «رام

مبادد» رل لز ق ب سام تا فم»ب

سال پنجاه و چهارم
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» رسو هبی تا رماب دفی هن »یاب تمثیجو یاتین در ی دلزا لنن ممیام م تارو چشارن هاره د ام»مارو نات»ن چن
تحاالتو رل لز س اذرلری لس .
 .4تمثیلپردازی مفهوم «طاعت و عبادت» از منظر تحلیل گفتمان

ننو لز دل فای لیجو در ف ام»ماب دنبو «مبادد لرام » لس ب لما تبیین چیا»و مافی «مبادد» رحاﮤ
» سای فان «مباددهببی » «معباد» در ف ام»ماب م»ما د لس  .لا رام

مبادد رل نع هبم ام»مارو

»یلریب حق »بی هبمش لب لیجو ب محاا موشاری ما »نمبالب تحجیلا ام»ماب »انی در یو ب »اشیب تا »بیبیب
رانابیااب تصا در را تارن

»نرار یاص در تمثیلفا لقعی لنن هبم فان هبمش لب ب چشارن

» سای»نلری .شنلای ی معارو مد»جر »ازرمانو م»ما د فان فا لز ر نق ییاری دلدب رمارنفای ااراااب »ا رمارۀ
مبادد یارد موای د .در تمثیلفای م تارو در »ا رام سن ام»ماب لیجو نات»بو لس ف
للر ام»ماب «رام یادلا»ف دل م هزی در لنن ام»ماب «مزد ساد» ییمت ض لساسو ب لرینمۀ «لس»ح اق
رام » لس ب ام»ماب «رام محب »ف درحالوهن در ام»ماب ت یو تبیا دببۀ لنجا»و رام «رتب
شاق »ن »یم » لس ب در سی تحا تمثیلفای م تارو تمثیلی دلزلب »ا ییاری دلدب رمارنفای «محب » «شاق»
«دنیلر» »ن ممصل»بیی دینی »ن سای شنبو لنن دل لیجو موی دلزریب ر ام»ماب «رام تاتیق»ف ییمت ض
لساسو در لنن ام»ماب » ی د ام»ماب ردا لرینمۀ «ت صی رام » لس ب لذل »ا رزدنع شیب مبای
» سازریﮤ تمثیلفا »ن مبای حید داد »یم» ِ تصان ی دلزیفا سعو در »یاب لنن مطجب دلرری هن رام مبادد
رن لز »بی هن لز یاد حق لس  » .لی رماب دلدب چشارشو ممصل»بیی رمارنفا در تمثیلفای ف ام»ماب ر ل»ط
»یباام»مارو تحجیلا لب ام»ماب لز رسب شنل »ی مو» ری .ف نع لز لدزلی لنن شنل چبارنن در دی »االی
تصان فب ممدص شی لس رمانارش ننو لز ممافیب رظ نۀ ام»ماب اله ئا ما لس (مارتی 201۶ف  300ف
دال مرکزی
مبای ام»مارو
زرجی ﮤ فب لرزی
فان ریادی/دمعو
ممصل»بیی ام»مارو
تمانز ام»مارو
ییاری ام»مارو
ممافیب رظ نن ام»ماب اله ئا ما
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شنل2ف ممصل»بیی ام»مارو تمثیلفای «رام

شمارة نخست

مبادد» ر ل»ط »یباام»مارو بفا

سال پنجاه و چهارم
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 .۱ -4گفتمان «طاعت و پاداش»

در ام»ماب ردا دل م هزی «مزد ساد» لس ب در فمۀ تمثیلفا لز ساد ثم ﮤ معامجنلی سدن »ن میاب مو نی هن
میاب »بی »نمبالب »ازرااب تاد حق »نمبالب ی نیلر مم» ی یارد ا ت»ن لس  .رنمنفای ق رو لنن ام»ماب رل
َ َّ
ْ َ ُّ ُ َ َ َ ُ ُ
موتالب در لنن نن دا دا ه د هن در ق ب ه نب می لس ف «نا أ َنیا لل ِذ َنن َم ُبال َفل أ ُدلن ْب مجو ِتج َارٍ ت ْب ِجین ْب ِم ْن
ََ َ
مذل ٍ أ ِل ٍیبف لی هاارو هن لنماب رد لنی نا شما رل » تجارتو رل رمانب هن شما رل لز مذل»و دردراک مورفاری؟»(یرف
 . 10-12در ر لناد ریز لمی مؤمباب مجو (ع »ا »یارو تمثیجو موت مانیف «إ َّب َق ْا ًما َم َب ُی ل َّللج َن َر ْت َبن َت» ْج َك م َب َاد ُّلل» َّجار َ
ِ ِ
ِ
َّ َ ْ ً َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َّ َ ُ ْ ً َ ْ َ ِ َ َ ْ َ
ْ
َ
ِإب قاما مبی ل للجن رفبن ت ِ»جك ِمباد للع ِب ِیی ِإب قاما مبی ل للجن شن ل ت ِ»جك ِمباد لْلح ِلرف ا فو ییل رل لز ر ی میل
رتب »ن »یم موی س»بی لنن مبادد ّتجار لس ا فو ییل رل لز ر ی ت س لز دیبب موی س»بی لنن مبادد
ا فو ییل رل » لی شن سپاس »ن دراافم موی س»بی هن لنن مبادد زلدااب لس » (ریجللب تن

» دااب لس

حنم  . 23۷لنن لرینمن هن رام رامو «تجارد ی ساد» نا «شغل ی در می» لس در مبظامۀ تن ی حارث
َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ
ار » »بی رل »ن مبزلۀ «تاد »ی
محاسبو قاد »ایار دلرد .ی در تمثیجو » می لز ام»ماب ق ِرو «فل أدلن ْب مجو ِتج ٍ
رماب مودفی هن ق»و »ن ساد تجارتم تن موهبی س ما ا ما یط دزدلب درریااب رل مویذن د رل سم در
ییم موای دف
لا رمس لز لدلی حقللجن یاددلری هبی سزد هن »بی یادلافای ت ل لب ییلی می »اب راز رعم
تز ب ی د یمبادی ییلی رلمم سانم ی د یانیلری دا دلرو رعم فای للیو رل
»ن ناد رمس رد تا شی نبو شاق ی د سد»وفای لدلی حق لرجام لدباد راماد رل »
رمس فمالر ساب هبی… فمچباب هن » لی رسییب »ن ساد س شار ررج شنبج سم » رمس فمالر
ساب موشاد… نا » لی درنات مزد س لس ر ز نا شب رل در س ما ا ما »ا فمن سد»وفا
دشالریفا هار موهبی… »ازرااراب لفل دریا ریز چبین »اریب راب »ن لمیی ساد ت ل لب لح»مالو
سد»وفای رل د ر درلز سم رل در س ما ا ما » یاد فمالر موسازری یط لد دارو مالو
رل مویذن ری تا »ن ساد لح»مالو » سبی (حارث محاسبو 1420ف . 120

رام لزدمجن مباحثو لس هن در تعالیب زلفیلرن »نمبالب لیجوت نن مببا در رل»طۀ میاب ییل لرااب شبای»ن
موشاد .در تمثیلفای لنن ام»ماب حق در زرجی فبلرزی «ی نیلر» «لر»ا یاحب س مانن» نا «د هابدلر» لس
در م ا»ل »بی «ت شبی » «»ازرااب» نا «مزد ر»ی لس هن در لزلی هاال نا هار مزد موای د .محاسبو در تمثیلفای
ت ل لرو »ا تأهیی » مبص «مزد» «ساد» ق لردلدب ب در ر طۀ ا اافو فان »بی رل »ن مبزلۀ «مزد ر»ی »ازرمانو
موهبی هن لا »یلری لر»ا تالرش لس

مزد یا»و »ن ی مودفی سبشیبو هار رل »ن داب موی د .للب»ن محاسبو

» لی تی ن سازی ام»ماب تجارد دریانو در تمثیل یانم موهاشی تمانز لنن تجارد رل در رظ لفل ش نع
دریا رماب دفیف

لفل
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شمارة نخست

«در میاب لفل دریا فیچ مزد ر نا تاد ی رل رمو»یبو هن سد»و ررج هار تجارد رل » یانم ساب
هبی مش »ن لمیی یادلا ب… یس مزد ر لا مزدا لریک لر»ا»م تالرش
» لنم دشالر موشادب دریارتوهن لا »یلری لر»ا تالرش لس

درس»نار رباشی هار

»ی ف از ظجب ردالفی ه د هار

» لنم ساب یالفی شی… لنن در حالو لس هن فیچ لر»ا»و تالرش ت لز حق مز دل فیچ مزدی
»یم» لز »یم

داد ریلرد .فمچبین »ازرااراب دریاف ب زماب هن »ن هاب سادفای ت ل لب لمیی دلرری

ا ما س ما »ارلب ت س دزدلب درریااب فب لنماب رل لز سم »ازرمودلردب لما مزد ر حق مز دل
»ازرااب ل شانا»ن ت لس هن هار رام » لنماب ساب »اشی ق»و ب مزد ر مزدی رل »ن ناد »یا رد
هن فیچاا تمام نا هب رموشاد فیچاا در ب »ی ظجب رموشاد »جنن در لزلی ممل لریک مزد
ت ل لب چبی » ل» درنات موهبی (فماب .

چبارنن مو»یبیب لا چن محاسبو تصان یاد رل لز ام»ماب تجارد دریانو » ازنی لو سعو ه د »ا لضاتن ه دب
قیی ی د در ت هیب «تجار لآلی » در » ل» «تجار للیریا» قیی «للجن» در ت هیب «مما للجن» در » ل» «مما للیریا»
ممصل»بیی تمثیل رل تغیی دفی» .ا لس»باد »ن لنن سدن تحجیلا لب ام»ماب هن «میابام»ماری فب رمارن فب ری ی
مح ک تغیی لد»مامو ت فبشو لس » (نارابان تیجیپس 1389ف  22۷موتالب درنات هن محاسبو قصی دلرد
»ا تجمیق مبای ی لز د ام»ماب لرد ه دب رمارنفای دینی »ن »ازتع نر ممیام رام »پ دلزدب لما »ن دلیل تجبۀ
یارد»بیی ام»ماب تجارد دریانو فباز ر»الرا»ن لس فژمارو مارد رظ یانم رل »نرار هامل » ق لر سازد.
ْ
َُ
َّ ْ
ت مذی ریز در تصان ی » می لز ام»ماب ق ِرو ِ«إ َّب للج َن لش َ» َ ی ِم َن لل ُم ْؤ ِم ِبی َن أ ْرم َا ُی ْب» (تا»نف  111رل»طنلی
«سادلا لرن» میاب لرااب ییل تع نر موهبی هن در ب ییل ی نیلر »بی ت شبی لی لس هن لرشیزﮤ ی لز معامجن
س»یب »یای معامجن هاب ساد لس  .مطا»ق لنن تمثیل مبادد در زرجی ﮤ فبلرزی فماب «»یع ش ی» لس هن
ُ َّ
َ
ام»ماب ق رو ریز در نۀ «ت ْاس َ» ْب ِم ُ ل ِ» َب ْی ِعن ُب لل ِذی َ» َان ْع ُ» ْب ِ» ِن» (فماب مؤنی ب لس ف
مثل ماقجو هن »ن لقع لس م رد مثل م دی لس هن یارنلی رل هن در ب سنبو دلرد موت شی.

چاب »ن ل اانبیف «یارنلی هن رل ت ی»ن لی تاجیب هن» فماب لحظن لز یارن »ی ب نی تمام لسبا
لثاثینلا رل فمابدا اذلرد »ن ی نیلر یارن »شانیف «فمۀ لنن لثاثین »ا لنن یارن »ی ب فیچ
معامجن لی لز ب تا[ .اذش»ن لز لنن] »یای یارن رل ریز »ن تا »دمییم» مثل رنن »ن لقع لس م ریا رد
مثل م دی لس هن یارنلی رل هن در ب سنبو دلرد موت شی .چاب »ن ل اانبیف «یارنلی هن رل
ت ی»نلی تاجیب هن» لز دانم » ییزد فمۀ لسبا

لثاثینلا رل در ااشنلی لز یارن دمع هبی

فمابدا »بمیبی .چاب د »ار »ن ل »شانبیف «یارنلی رل هن ت ی»نلی تاجیب هن» »ا لثاثینلا »ن
ااشۀ دنش ی لز یارن ر د مادد شیاﮤ ل در تاجیب مارد معامجن لنبچبین »اشیب نعبو لز دانو »ن
دای دنش ی ر د دانو رل یالو دای دنش ی رل لشغا هبی تا رنن »یای یارن رل هامل »شی د

بررسی کارکرد گفتمانی «تمثیل» در …
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یارن رل تاجیب ی نیلر هبی لز ب یارر شاد .الزمن مؤمن تاجیب ه دب رمس »ن ی رداار »نرار
هامل لس (ت مذی 19۷۷ف . 48

سمعارو لنل فماب تصان دلد س»ی یادلافای لی ی رعماد »یم»و رل هن ییل ری در لزلی رام
دلد »ن مبزلۀ «ساد راین» مع ت

می

محب حق رل هن در فمین دریا ریز در لزلی »بیاو لقعو رصیب مار موشاد

«ساد ر ی» »ازرمانو موهبیف

ّ
ّ
ّ
نیلارك مجو ّ
للجبة للك ّ
حق لرا لدلك مجو معبو لا م ض
لس»اد »ا مجو دقاق ام»وف للعجماء
ّ
هل ّلرة من ّلرلتیا ّ
شمة مجو ّ
مبن ّ
دبة مالیة .لنماب ام»نلریف قالب »ن
للاما لد لالرض لصارد
ّ
راین تن در دفی لما د دز »ن ر ی س»ی دلد رنبی» .اللحان ی قارو ام رحمن للجنف م دماب رل »ا

ننینش ی

لس ه ن تا ت دل ل رل »یببی نا رنب لما »اللحان س»ی دلد »ن ر ی موهبی .ایلنو هن راب

شبارشافو ریلرد دس»ار لز س ت ای د » من نزنی ریی محا »اد هن »ن راین »م شی (سمعارو
1384ف . 30۵

چبارنن دنینب سمعارو لا چن رمارنلی تاز لی »ن ام»ماب ییاری دلد سای»ار هجو تمثیل رل »ن ننبار دا ااب رن د
تبیا هاشیی »ا تغیی در ممصل»بیی معبای دینیی رل »ن ام»ماب »یمزلنیب لما میبیی در کشفاالسرار سعو موهبی
رام »ن لرشیزﮤ ف راع یادلشو رل ح»و »ی مبیی لز یادلافای لی ی رل رامو «داللو» «داللوا ی» »ازرمانو
هبی» .ینن ت تیب درنات یادلا لی ی هن تا ییم لز لنن در قطب مثب ام»ماب ق لر دلش »ن قطب مبمو ام»ماب
َّ
رلری رمارۀ » دا»ۀ «للجن »انع مؤمن مم» ی» رل »ن نع»ار ر د موهبی »ن حاشین مورلری .در فمین رلس»ا ل»جیس
رل «دال دریا» مورامی هن لز ب ساد دریانو چمب دلرری ییامب (ص رل در زرجی ﮤ فبلرزی «دال ی د» مورامی
هن »ن یادلا لی ی »مارد مودفیف

ّ
دریا م بو د م»اعلری »یانو دنیلر ر یی لس مطائو .دال دریا ل»جیس لس سجع  1یاد در »ازلر
َُ
َ
َّ
یذالب » من نزنی دلش»ن ب رل » یجق مو رلنی .ن ا للجن تبارك تعالو لیبارل مبنف ْل َز َنب َّن ل ُی ْب ِتو
َْ
ّ
ض» .انع ل»جیس مم» ی هات »یا ت ک دنن محض ش ک» .از مصطمو (ص دال »یم در
لْل ْر
ِ
َّ
َّ
»ازلر م بو » من نزنی مبان دلش»ن .للجن »انع مؤمن مم» ی »یا هجمن ال للن لال للجن .قا للببو (ص ف
َّ
«ثمن للجبة ال للن لال للجن» .یی ر ن ام ف قامو »یبب »انن دیاب لز ممغا قامو »ن ب دیاب لز
ممغا قامو لز ف د دیاب »ن ی ممغا (میبیی  13۷1ر2ف . 320 319

سای شنبو دل لیجو «»یع ش ی» م یمۀ یینی میب ام»ماب تاز لی لس هن سعو دلرد تصان دنش ی لز
رل»طن لرااب »ا ییل »ن فبشام لرام
 . 1سجع ف[ س ِ ع َ ] م»اع لسبا

مبادد ی »ن دس دفی.

م»اع تجارد
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 .۲ -4گفتمان «طاعت و محبت»

درحالوهن در ام»ماب ردا

رام »ولرشیز ساد یادلا »ومعباس

در تمثیلفای م تبط »ا لنن ام»ماب میلم
لرتبارو لس

» لنن رن»ن تأهیی موشاد هن »بیاو تو حی للتن لرزشمبی مبادد »بیاو لز ب دی هن راب
ً
میاب »بی ییل هاری در یار لرجام دلدب لس  .یس الزم ریا هن للزلما ف مبادتو »ن یار رمعو نا ت سو »اشی.
»ن»یابدنش شانا»شو یاد »بیاو نعبو ش لت حان للتو »بیاو میب لس  .ل»نسیبا در تبیین د راع رام
مبادد چبین مواانیف « للعبادة مبی تی للعار معامجة ّما هارن نعمل تو للیریا الد ة نأیذفا تو لآلی ة فو لالد
للثال …ب مبادد تی مار رامو معامجن لس

اانو در دریا مزد ری موهبی هن در ی د مزد یانم رل هن

فماب لد ثال فاس درنات هبی (ل»نسیبا  13۶2ر 9/3ف  . 3۶9ی در مارد مبادد مارتاب مواانیف
ً
«للعار ن نی للحق لال ال لموء تی النؤث شیئا مجو م تارن تع ّبی لن ت ط الرن ما»حق لجعبادة الریا رابة
ش نمة للین ال ل تبة ل رفبةب مار حق رل مویالفی رن » لی چیزی تی حق فیچچیزی رل » مع ت حق ت دیح
ّ
رمودفی مبادتم » لی لنن لس هن حق رل شانا»ۀ مبادد مودلری » لی لنبنن مبادد رل»طنلی تو حی للتن ش نر
لس

رن »ن یار میل رمع در چیزی نا ت س لز چیزی» (فماب  .در لنن تمثیلفا مزد یادلا ح»و اا مادب

زرداو رارلح»و »بی موشادب چ لهن »بی درنات ف راع یادلشو رل »ن مبزلۀ مارع نا دلتعنلی مودلری هن ل رل لز »بیاو
د ر موهبی .ت مذی » لی سای ممصل»بیی یاد لز رام

ل»»یل »ن حاشینرلرو دل فای لیجو ام»ماب مبادد

سادلا لرن نعبو «ت س رمع» موی دلزدف
مثل ت مارب دلری رمس در هارفای ریع مثل م دی لس هن در شبو سد س د تارنع »ن ی ام»ن
شاد هنف لنن »ار رل تا ت ب دا »ب  .یس لنن هار » ی »ایار ا لب نی لز یاد راتالرو سا»و رماب
دفی .سپس »ن ی ام»ن شادف لنن رل »ب فزلر درفب نا دنبار »شی …شادی لنن دنبارفا ی رل » » دب
»ار تالرمبی موسازدب یس لنن مثل »بی لی لس هن »ن لمیی یادلا مطا »ارمو» د لا »ن ل ام»ن
رماد هنف »ن تا دنبار مودفیبب »جنن »شانیف لنن »ار رل »ب ا رن تا رل »ا شممی یالفب زد یس ری نو
یییل یالفی ه د هن ب رل » د ا »ب د لز ف لس شممی ب رل ساب »مماردب یس لنن »بی لی لس
هن لز »یب تیینی مجازلد ممل موهبی لا رمع ت سو در هار رباشی »ی ام»ن شاد ب رل »ب
یس ی تعجل هبی لز ب هار س »از زری راتالرو لظیار هبی سپس »ی ام»ن شادف نا مودلرو لنن
»ار لز ب هیا » .شانیف رن .ام»ن شادف لنن »ار لز ت ب هس لس
یجق د س دلش»بوت نن لنماب رزد ی »اشی لز محب

رام م دی رل »ب ری هن ا لموت نن

ی در قجب م د داا ی شو » یا

موشاد هن »ن سبب ب دنبار شممی رل لز ناد مو» د »ار رل »ن یار ح م

ب م د » موای د…

ب رل »ا ری نو »یم لز د م تبۀ ییم شادی س ری هن اانو »اری » د ا ی ریا

حمل

موهبی .یس لنن »بی لی لس هن »ن یار محب حقتعالو ممل موهبی (ت مذی 19۷۷ف. 142

سال پنجاه و چهارم
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ت مذی لنن تصان رل لز فماب ام»ماب رام

ساد ا ت»ن لس ب لما دل فای دینیی فمچاب «محب »

«دلاازی» «د س»و» رل »یلب ییاری مودفی هن در ام»ماب »ازراارو »نرارهجو ر د شی »اد» .ا تغیی در ممصل»بیی
لضاتن شیب مبای دینی لریک لریک حازﮤ شبای»و تصان ریز تغیی موهبیب نعبو دنش یب ی لز تصان »ازلر
دلد س»ی ریا
»یلن

رانابیااب لز تصان فای دینیی » لی »ازرمانو هبمش لب »ی مو» ریف
را هن ریاد ی فمن مین ت ماب» دلری ا دد رن » مادد رن » رمع مثا» »جنن ما»غ ق
هببی لز سجطاب مار محماد هن در مججس لرس دز »ا لناز

در مین ممافید .چبارع حنان

ربما»و ریما یالص در دریرن میری سجطاب لز ب تی د »ا یب »اد ت ماد تا فمن رینماب
یالص رل در نع مججس حاض ه دری یس قیحو لز ناقاد س خ هن قیم

ب ی لر نع الن

محماد »اد »ا سبیلرو لز فن ییم محماد ردری زن رل »م ماد هن لنن قیح ناقاد » نن سبیلب
زب تا یار ا دد زن ام زنبیار لی سجطاب ف چبی هن ت ماب سجطاب »االت »اد لما زف ریلرم لنن
دلی ی ه دب فمچبین رینماب یایاب رل ت ماد فمن ه

لز س ت ریادری ل ز » ریاد لنماب

یینی می زف ریلش»بی هن ب رل »منببی یس »ن لناز لشارد ه د ام لی ت م لی قیح » نن سبیلب
زب تا یار ا دد لناز قیح » سبیلب زد تا رنز ام

یس محماد ام لز م»ا»ع ت ماب سجطاب تا

یجاد چیار فزلر مبزلا (میبیی  13۷1ر۵ف . 394 393

میبیی »ا ر د دل م هزی ام»ماب رام

یادلا نعبو «مثا» » دنش مبای ب نعبو «رمع» «ت س»

موهاشی ب ام»ماب رل »ن حاشین » لری »ا ییاری دلدب دل فای «لس»غ لق» «ممافید» «یجاد» «یحب » »ن
» دا»نسازی ام»ماب دینی »پ دلزد .میبیی «م»ا»ع ت ماب سجطاب» رل در زرجی ﮤ فبلرزی فماب لرام مزد ر لز
لر»ا »ن سبب ت س رمع »ازرمانو موهبی ب رل در زرجی ﮤ تما د ب رل در تدایب ت ا»ل »ا «یجاد یحب »
مواذلرد هن لز رظ ی راع » ت رام

ت مارب دلری لس  .لناز در لنن م تبن لس هن »ی ب ت س لز یمب ا ت»ن

یادشا »وفیچ دررشو ت ماب ی رل لد ل موهبی.
مینلل ضاد فمیلرو ریز »ا شنل دلدب »ن زرجی ۀ فبلرزی دینیی «ماش اب »یم » رل فماب «ماش اب راب
حجال» «مارچن یمۀ هبحایجن» »ازرمانو موهبی «ماش اب ییل» رل «ماش اب تمزۀ ناسمو» «»از ی حایجن»
مورامیف
دالرم دل ییلی تعالو ام ف «سارمال للو مغم ة من ر»نب دبة م ضیا للاما لد لْلرض»
رامعاب رجا هن ت ماد »اد د نیری لینن »ایاری ماش اب ام»بیف «هجا ر نب؟… »ار ییلنا رالباب
تا هجا »بیم قارع شاری؟…«إب أیحا للجبة للیام تو شغل تاهیاب» .نع ا چاب لز هبعاب
حجال »ن بعاب فب »اد چن در دریا یاردب در

»مص نی »طجب ناسر نیب لا رن راب ااش
ً
ی د فب یاردب حاشا ه … .مانیۀ ناسمو محنو »اد تا نع ا یبع»اب رل ظاف لهبی تا
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شمارة نخست

لیحا نع ا در میری » مانیۀ ناسمو مبادی هن ه دری هن «للص »

ماش اب راب حجال رجا رت»بی نع ا »ماری »ا دمام»و .ام»بیف «شمارل چن مو»اد هن ر ت»یی»؟
ام»بیف «مارل حالل رزق ل دراا تمزۀ ناسمو لس  .لا فزلر سا »ازی ا سبن »اد ف از حایجۀ
ل رل رز ی قاد مارچن یمن رباشی» (مین لل ضاد فمیلرو  13۷۷ر 1ف . ۷۶-۷۵

در م یۀ مبازماد ام»مارو د ممیام «» دا»نسازی» «»ن حاشینرلرو» »ن لشنا مد»جر ظاف موشاری
»ا ممیام تی ن لرتباط تبشاتبشو دلرری .اله

ما مع» یری هن نع ام»ماب در ت ا لس تا دل فای ماردرظ

یاد رل » دا»ن هبی رظام معارو دل فای ام»ماب رقیب رل »ن حاشین »نمی » .فمین لساس مین لل ضاد دل
م هزی ام»ماب ردا

نعبو یادلا رل «قاد مارچن یمن» قجمیلد موهبی هن فیچ «»از»ی »یلب رلضو رموشاد.

َّ َّ َ ُ
َّ ُ
نن قالال َر ُّ» َبا للج ُن ث َّب ْلس َ» ُامال
یالدن ل»ا مبصار مات نیی اانی لنن ن هن ییلی تعالو ام ف ِإب لل ِذ
ًُُ ْ َ ُ
ار َر ِح ٍیب .ام ف ییلی تعالو »یم رل رز یالری .رز مطای مجناب رباد
للو قالنف رزال ِمن تم ٍ
لنن مجن اب » رل نبیااب رز لتشببی تا ماریاو »یمشببی لز ررج سم »یاسانبی تا »از »ا مجع دنیلر
ّ
ه ببی .لا لز »یم » ت رعم»و ربادی »یم رل رز ردالریی ییلی مز دل فمواانیف َ َس ُاف ْب
َ ً َ ً
َر ُّ» ُی ْب ش ل»ا ر ُیارل .ام ف ش ل یاد دفب »ن دس هس رم س»ب .لا ش ل »ن دس هاو ت س»ی
رل »یبو یاد دفب تا م ل »یبو (ما»مجو  13۶3ر1ف . 3۷9

میبت نن دل تاز لی هن در تمثیل ما»مجو »ن ممصل»بیی معبای رام ییاری مویارد دل «دنیلر» لس  .ل
«دنیلر مجع» رل در زرجی ۀ تما د م ا»ل «رز مجع» ق لر مودفی هن » لساس ب رز ربانی ماات رل لز دنیلر
یحب مجع »ازدلردب چبارنن لرینمۀ یادلا »یم»و ربانی سالع رل لز لرینمۀ رؤن

دنیلر حق تاتل هبی.

ناد هببیااب ییلی مز دل د قامبیف قامولری هن یالریب لنماب ییلی رل سبحارن تعالو فب چاب
یالریب ت زری مطمع لس هن مادر رل هن یالری لز »ی مصجح یانم مویالری قامولری هن
مادر رل هن یالربی لز »ی مادری یالربی هن »و مادر ت زری ریاسانی .رماب ت زریی هن مادر رل »ی
مصجح

رعمۀ یانم مویالری ب »اشی هنف چاب مادر ل رل یار نا میا نا چیزی هن مویالفی

»ی دفی ت زری »یلب چیز ممغا ا دد مادر رل یالریب مادر رل در »اقو هبی

ب ت زری هن مادر

رل د س دلرد لا مادر لز د اارن میا ییم ی ریی یالفی هن نع چمب زیب لز ییم ی ت لت
شاد ل دس »ا »ارگ ت ناد » رد »و مادر رلم رشی دب لا یی »ار مادر ل رل » زمین موزری
دما مو اانی ل دس لز دلمن مادر رفا رنبی تا رشن هن مادر ل رل » رشی د سیبن در دفاب ی
ربیی رلم رشی د (ژری ییل 138۷ف . 219 218
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 . ۳ -4گفتمان «طاعت و توفیق»

در لنن ام»ماب دل م هزی «تضل تاتیق» لس
دراا حق تعالو ح ی »ولرزا لس

یحب » س ب لس هن راماد »بی »ا ف لرشیز ری»و در

تضل رحم للیو لیل لس هن راماد ما رل در حاا مو رد .لنن

ام»ماب درس ر طۀ م ا»ل ام»ماب «رام

یادلا» لس  .در شرح تعرف » لی تبیین ممصل»بیی دینی ل»»یل »ن

»ازرمانو ام»ماب م»دایب ی دلی»ن شی تا »ا »ولم»باره دب »ن حاشینرلریب ب تضا » لی ر ح دل فای دینی اماد
شاد .لز لنن ر رانابی ل»»یل »ن ر د دل لیجو ب ام»ماب نعبو «ساد مزد» موی دلزد مواانی ف »ازراارو
تجارتو »ن س ماننلی ریاز دلرد یاحب س ماننلی »ا تص

در ما یانم »ن دربا ساد لس ب حا رنن لرااب

چاب ت مو لس هن س ماننلی لز ِب یانم ریلرد لا »ن یالس لر»ا

»ا س مانن ی تجارتو ریز »نبی ف

رچن حایل شاد »ی تعجق ریلرد .یس تاقع ساد یادلا در قبا راماد تاقعو را»نداس ب درحالوهن در ام»ماب

دنبو »بی یاحب س ماننلی لس هن »انی »ناشی تا »یم» نن ساد رل »ب د .در ام»ماب مع ت شبای»و »بی »نمثا»ن
ً
«ممجس» «ایل» نا «هادک »وچیز»ی »ازرمانو موشاد هن لساسا تجارد » لنم دن ر نو ریلرد .فمزماب »ا لنن
تی ن سازی شافی ییاری دل فای دینیی فا»یب هن رماب لز شنلای ی ام»ماب تاز دلرد .در ام»ماب تاز رام »ا
دل فای «تاتیق» «تأنیی» «تضل» «رظ » ییاری مویاردف

ْ َّ
« قا ف ردا ٌ ال ُت ْجییی ْب ت َ
جار ٌة َ ال َ» ٌیع َم ْن ِله ِ للج ِن» .ام م دلرولری هن لنماب رل ممغا رش دلری
ِ ِ ِ
ِ
»ازراارو رن ی نی ت ی لز ناد ییل…  .معبو لنن ب »اشی هن مام »ازرااربی…ییم رری هن

دلرری ثال دانبی هن ریلرری لنن لس»بیل

»ازراارو »اشی… یم مام لنن لس

»از یاص

رل لا یم لنن ا دد زناب ه بی .لنماب رل »ازراارو ممغا رنبی نعبو ییم لز »ی رمع ثال
رنببی

لن ن ناد ما لنماب رل چباب ممغا هبی هن [لز] ه د یاد یب ریلرری مناتا هو رمع

دلرری… یاد رل ممجس دلربی لز ممجس »ازراارو هو نی؟ ردا مانن »انی تا »ازراارو هببی ریز
معبو ب لس ه ن یادم »بی من س مانن تاتیق من »بی لی هن »ن مانن ییل ری تص
حایل ه بی ب ییل ری لس

هبی ف چن

فب لز ب ل »ا ل »ازراارو ه دب محا لس  .چاب ییل ری رل »ینن

یر ناد هببی فمن »ازرااروفا ت لمم هببی (ما»مجو  13۶3ر1ف . 1۵0 149

میبیی در تمثیجو مبادد رل »نمبزلۀ «دی» دلببی سجطاب» »ازرمانو موهبی هن حق »ن دس یاد ب رل »ن »بیۀ
ضعیر »وم یلرا هن چاب «دلماد ایل رادلری» لس

ت ینب موهبیب لما چاب دلماد رموتالری حق دی» رل چباب

زریاو ل رل ت لفب مو رد.
هن دریار شأب ل یارالدۀ سجطب»و لس »پ دلزد یاد شا »ن دس یانم لسبا لالزم
ِ
در لنن ام»ماب دلماد ایل فب دی» رل فب ها نن شافارن »ازل رل لز لطر »وحی ریان شا دلردف
یی ر ن

َّ
ّ
ام ف للجن تعالو رل دل د لن یزلرن »نار ریا

»ییچ چیز حاد ریا ف چن دلرد

» لی »بیااب دلرد ت دل یزلرن رحم »عاییاب دفی یزلرن تضل »یرماریااب دفی تا فب لز یزلرن
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ی حق ی »شزلرری هن »بیااب لز ب یاد »شزلردب حق ی ر سبی .سجطاب هن دی» »شیلنو دفی ایل
رل ها نن »ازلی دی» سجطاب رباد فب لز یزلرن یاد ها نن »شیل ت س»ی تا ها نن ه نمن یاد لز یزنبن
َّ
للجن تعالو موهبی »»أنیی ت ان ی ّ
حق
ی »یفی »بی هن رام ی موهبی »»اتیق مصم
ی موازلرد (میبیی  13۷1ر۶ف . 311 310

در تمثیل دنش ی سمعارو مبادد رل «ق لضن»لی مودلری هن ر زی ییری »ن هادک یانم دلد زمارو هن
در نمو »ن ایلنو رزد ییر نی درحالوهن در ب فبشام یالو فم لفم ریا

لز ت زری یانم مویالفی فماب ق لضن

رل »ن ییرا ق ض دفیف

د س»و »ن رشاد دز لز یایااب د ب ّ
فم»اب در داد ریانی قامو رل د
َ ْ ً ُ ََ ً
ضاممة» .از قامولری ه ن ن اماب لجن ن عی ب لجن نحباب تو للجن
رل یبجا قامو رل أضعاتا م
قامو رل »یا

نبغضاب الدل للجن…م دی در یارن یانم هادهو دلرد ی د

قامو

ب هادک رل شنا»نلی دلد لس

»امیلد شبارشا ب در نمو »یانی حالو ب ییر چیزی در دس ریلرد هادک رل اانیف »یا د س ییر
ب شن ا»ن »ن ییر »ن ل لم د تا ییر ت دل د چبیلب »از دفی .د چبیلب چیا ؟ ت نب هادهاب .هادهو
ّ
رل ننو »ن د می هببی »از ماقل رل اانبیف هل ق ض د ّ مبمعة تیا ر»ال .لا درمو »ن ل لم دفو
درمو ّ
حبن »از لس»ارو ر»ای ی لس  .هادهاب رل ننو »ن د ر ل »اد ّلما »الغاب رل دز ننو »ن
ننو ر ل رباد (سمعارو 1384ف . ۶0۶

ً
رن»نلی هن در تمثیلفای لنن ام»ماب » ب تأهیی موشاد ب لس هن راماد مبادد ما لساسا لرزا لم»باری
» دراا حق ریلرد هن تاقع ساد یادلا ریز دلش»ن »اشیب .سمعارو در تمثیجو لز ممق رزی زش ر نو » زرو زنبار
سدن مواانی هن چاب »ن زب لظیار محب موهبی زب لز ی س»ارا مویالفی نبنلی ر » ی م د »شی د تا زش»و
یانم رل »بیبی لز لظیار ممق ش مشین شادف
ننو لس هن رام هبی ثال رمع دلرد

ّ
ننو لس هن معصی هبی یط مما » لاح د

ر م هبی» .از ننو لس هن لز ربگ داد یاد زف ریلرد هن س » رد .در »عضو حناناد لس
ّ
هن ب محب زد لی در رلفو مورت مدیر لی »س »ا دما ییمم می چممم » هما حان
ّ
ّ
ل لت»اد دلم ییی ب دما ام » یو ب مدیر مورت چاب ب مدیر »ن در س لی یاد
رسیی لل»ماتو ه د ب محب زد رل دنی » یو ی ام ف م صاد چیا ؟ ام ف سجطاب دما تا
» ریاد ضعیمب سجطب رلری لس در همبی قی یانم رد لس »ا تالم دمای مم بازی لس
ّ
لنن دمای رن مجازی لس  ...ام ف لنن مائجن ت ل ت دل دال دفب لنن لشنا تا حل هبب .ر ز
لقعن

دنش ب مم»حن مب»ظ رما»ن »اد دنی اماد تا دما » هما م صاد هو شنارل ا دد
ّ
ل چاب حل هبی؟ ب مدیر مو می لز یو ل ی س»اری نیبنلی در دس ام ف لی ی س»ار ب نیبن
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ت لر ی ل دلر تا »ن ب س

ر ی ل رل رسی هن »ا ما مم بازی هبی [ ] ّ
تمبای یا ماا

»اد (سمعارو 1384ف . 18 1۷
نتیجهگیری

در لد لر ردا»ین تصا ب نعبو ر زااری هن رظامفای مازشو ااراااب در دیاب لس م شنل ا ت»ن شاینفای
ااراااب معار دنبو چاب ه م ت ن تجامن »ا لریک تما تو در ت یم تأی مای تحا

تی نن رل موییمادری

ف نع لز د نابفای ت فبشو دیاب لس م موهاشییری ممصل»بیی یاد رل ممافیب لقعیاد ماداد در دیاب»یبو
لس مو لرلئن دفبی .در تمثیلفای م تارو لنن د ر فان فا ممافیب لتجب حا دل فانو شنل موای ری هن » می
لز ام»مابفای رلنج در ت فبگ لس مو نعبو «لی ق» «ه م» «ت ن» «تجامن» لس » .ن»یابدنش در لد لر
ردا»ین تصا شبنۀ رمارنلی ف ممیام م تارو »نتبع ف تمثیجو هن » لی تبیین ب ممیام سای»ن موشاد مافی»و
»یباام»مارو دلرد .لز فمین ر س هن » لی مثا »ایاری لز تمثیلفای م تارو لنن د رلب رل موتالب لز د لث م تارو
دیل ه د در میارۀ نع لث لی قو نا ح»و اا ه مو ت یو ابجاری .ف چبی یس لز رشی تی نن ماز فای رظ ی
ممجو م تارو »اط راش»ارفای تدصصو یاتین رانابیااب یاتین هاشییری در تمثیلفای یاد رمارنفای
ام»مارو رل »ناارنلی »ن ننینش ییاری دفبی فان فا رل »ن شنجو »ازرمانو هببی هن »»الربی میاب دیاب»یبو م تارو
سان ام»مابفای رلنج در دامعۀ لس مو م زفای ممدصو لنجاد لس»الر هبی.
در تمثیلفای یاتین هن »ن د رلب ردا»ین تصا تعجق دلرری «»یباام»ماری » »ن شیا میزلرو لس هن ح»و
مبای ی لز ام»مابفانو رل در » موای د هن در لد لر »عی در تدایب شنارل »ا ام»ماب تصا ق لرموای د یاتین
موهاشبی در ثار یاد لنن ام»مابفا رل »نمبالب «تی » «دنش ِی» م»دایب »ازرمانو هببی شنارل »ی ب لز «رظب

ام»مارو» تصا ق لر موای ری » .لی مثا ت هیب میاب ام»ماب «تصا » ام»ماب «تجارد »ازراارو» در
تمثیلی دلزیفای ممیام «رام » در د رلب تنانن حاهو لز محا هبررگ »ادب م زفای میاب لنن د رظب ام»مارو
تضای تبازع تدایب میاب ب د لس  .در لنن تمثیلفا «رام
موهببی نعبو «تجارد» فبلرز ق لر موای د .م
س مانن» نا «د هابدلر» لس

مبادد حق» »ا رچن »ازرااراب دریانو ییمن

» لنن حق در زرجی فبلرزی «ی نیلر» «لر»ا یاحب

در م ا»ل »بی «ت شبی » «»ازرااب» نا «مزد ر»ی لس هن در لزلی هار مزد موای د.

لما یاتین رت»ن رت»ن سعو موهببی ام»مابفانو رل هن »ی ب لز رظب ام»مارو تصا ق لر دلرری »نرارهجو ر د هببی
»ن حاشین » لربی » .لنن لساس رام »ن لرشیزۀ ف راع یادلشو رل ح»و »ی مبیی لز یادلافای لی ی در لزلی
رام »بیاو رامو «داللو» «داللوا ی» »ازرمانو موشاد» .ینن ت تیب درنات یادلا لی ی لز قطب مثب
َّ
ام»ماب »ن قطب مبمو ام»ماب رلری رمارۀ » دا»ۀ «للجن »انع مؤمن مم» ی» رل »ن نع»ار ر د موهبی »ن حاشین
مورلری .س لرجام ریز در نع چ یم ام»مارو لساسو »بی »نیارد «ممجس» «ایل» نا «هادک »وچیز»ی »ازرمانو
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ً
موشاد هن لساسا تجارد هاب ساد » لنم دیو ریلرد .فمزماب »ا لنن تی ن سازی دل فای دینیی چاب
«تاتیق» «تأنیی» «تضل» «رظ » »ن ممصل»بیی لنن ممیام ییاری مویارد هن مؤنی دیاب»یبو حید دادی در
ام»ماب م تارو لس

لنن ممیام رل لز مییلب ام»مابفای رقیب »نهجو یارر موهبی.
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