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تاریخ
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چکیده

سینمای ماورا از اقسام فاخر هنر هفتم است که به منظور تجسم نمایشی پدیدههای
غیبی ،با رویکرد تربیتی در دهة هشتاد در تلویزیون ایران طلوع درخشدهای داشت.
متأسفانه این ژانر نوظهور و متعالی باا انتاادهاای غیرفنای و گااهی سارکوبررانه از
عرصة هنر تلویزیون خارج شد و اکنون در رکود به سر میبرد .این گونة فااخر باه
همان اندازه که اهمیت فرهنری و تربیتی دارد ،همواره دارای چالشهاای نظاری و
بیانی (فنی) خاصی بوده است .یکی از چالشهای این ژانر نوظهاور ،داشاتن نظاام
نشانهای ساختمند اسات .نشاانههای تصاویری ساریالهای مااورایی بایاد قادر
معناسازی بسیار قویای داشته باشند و انطباق معنایی با آموزههای اسالمی از نااا
اساسی در قدرتمندی آنها است .
تحای ا حاضاار در تحلیلاای نشانهشااناختی ،بازنمااایی «فرشااته» را در سااریال
«ملکو » بر اساس مطالعة تطبیای با مبانی اسالمی فرشتهشناسای بررسای میکناد.
این مااله ابتدا آموزههای فرشتهشناختی مورد نیاز را به عنوان مبنای نظری با تأکیاد
بر قرآن کریم و آرای مفسران شیعه از فرهنگ اسالمی جمعآوری کرده و سپس باا
روش تحلیل نشانهشناختی بر اساس دو الروی تحلیل رمزگان تلویزیونی اسالین و
تحلیل همزمانی (جانشینی :تاابلی) سوسور–اشتراوس دالهای معناسااز ساریال را
بررسی میکند.
*
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مهمترین دستاوردهای این تحای عبار اند از :ارائة مباانی نشاانهای تمثال فرشاته و
جهان غیبیِ این موجود ماورایی در سینما بار اسااس مباانی اساالمی فرشتهشاناختی؛ نااد
بازنمااایی فرشااته در دو حااوزه :یکاای رمزگااان تلویزیااونی (از نظاار چهرهپااردازی،
شخصیتپردازی ،عناصار بصاری صاحنه و )...و دیراری نااد نشانهشاناختی «جانشاینی:
تاابلشناسی» (تاابل هستی تجردی فرشته با ماده و نیز هدایت او با اضالل نفس و شایطان
و )....در سریال مذکور؛ حل تعارض تمثل زیبا و زشت فرشاته؛ و دفااع از انطبااق داشاتن
گریة فرشته به عنوان یک نماد پرمعنا و قوی در تولیدا رسانهای با موازین دینی.
واژگان کلیدی :فرشته ،سریال ملکو  ،تحلیل نشانهشناختی
مقدمه

آندره مالرو معتاد است قرن بیستویکم یا قرن معنویت خواهد بود یا وجود
نخواهد داشت (مهدویفر .)24 :1384 ،از طرف دیرر انتاال فرهنری یکی از
کارکردهای رسانهها است که عبار

اسات از آماوزش و تارویر فرهناگ و

عااید و ارزشها (نک :سورین و تانکاارد452 :1381 ،؛ معتمادناااد:1386 ،
 .)10رویکرد تجسمبخشی رسانهای به پدیدههای ماورایی که در دهة هشاتاد
در تلویزیون ایران رخ داد ،نویادبخش فصال ناوینی در ساینمای معناوی و
تربیتی و بخشی از ادای رسالت تلویزیون در انتاال غیب باه نسال ناو باود؛
سینمایی نو و استعالیی ،آن هم در فضایی که برخی متاون درسای رسامی و
آکادمیک ایران معاصار ،ژانرهاای نمایشای را منحصار در تاراژدی ،کمادی،
ملودرام و مضحکه میدانناد (تاامس 288 :1391 ،و  .)289اماا متأسافانه در
سالهای اخیر به عللی از جمله ضعف محتاوایی و فنای تولیاد ساریالهاای
ماورایی ،ساخت این «گونه» سریالها متوقف شده است.
اکنون اگر کارکرد رسانههاا در فایلم و ساریال را بازنماایی واقعیات باه
وسیلة تکنولوژیهای مکانیکی و دیجیتاالی مانناد دورباین و فایلم و عکاس
بدانیم ،یکای از ساالایتی کاه در مواجهاه باا حضاور فرشاته در فایلمهاا و
سریالهای ماورایی به ذهن مخاطب و پاوهشرر رسانهها میرسد این اسات

که فرشتة این متنهای رسانهای تا چه اندازه با متون اسالمی که ماتن قواعاد
فرهنری اسالمی در حوزة فرشتهشناسی را دربر دارناد و نرارش واقعای باه
فرشته در آنها ارائه شده است ،انطبااق دارناد و تاا چاه انادازه دچاار ساو
بازنمایی یا کانمایی شدهاند؟
این تحای با هادف ارائاة الراویی ایادئال در تصاویرگری ساینمایی از
فرشته (به معنای داشتن بیشترین انطباق با مبانی قرآنی و روایی ،در حد توان
نویسنده) به مطالعة موردی فرشتة تمثلیافتاه در ساریال «ملکاو » پرداختاه
است.
«سریال ملکو » از برنامههای مناسبتی پخششده در ماه مبارک رمضاان
در دهة هشتاد و از آخرین حلاههای مجموعه سریالهاای مااورایی آن دهاه
تا کنون است .این سریال دربارة ارتبا روحی «حاج فتاح سلطانی» با جهاان
غیب و فرشتهای است که به منظور یاری او برایش ممثل شاده اسات .حااج
فتاح که تاجری پاکدست و باایمان است در واپسین روزهای عمار خاود باا
این فرشته ارتبا برقرار میکند .این فرشته همواره در طول فیلم حضور دارد
و به حاج فتاح گوشزد میکند که از کودکی با وی باوده و هماواره او را باه
نیکی دعو

کرده است و اکنون که حاج فتاح در پی یک تصادف در غروب

روزی از روزهای ماه مبارک رمضان به کُما رفتاه اسات و واپساین لحظاا
عمر خود را میگذراند ،برای یاری او تمثل یافتاه اسات تاا وی را از دیاون
مادی و معنوی که بر عهده دارد ،پاک کند .با عنایت الهی و راهنمایی فرشاته
و الهامها و تصرفا

او که به اذن الهی است ،این توفی حاصال مایشاود و

حاج فتاح از دیون خود ،خصوصاً بدهی مالی و عاطفی به شریفه ،همسر اوّل
خود خالص شده و به عنوان «نفس مطمئنه» به عالم ملکو

وارد میشود.

چارچوب نظری

چارچوب نظری این تحای  ،عبار

است از آموزههای فرهناگ اساالمی در

حوزة فرشتهشناسی با محوریت قرآن کریم .دلیال اساتفادة محاوری از قارآن
کریم این است کاه از طرفای نرااه هساتیشاناختی باه «فرشاته» از مباحا
کالمیای است که آموزهای دینای تنهاا در صاور

قطعیات صادور ،یعنای

فادان هرگونه اشکال در سند آنها میتوانند برای تفسیر این دست مسائل باه
کار گرفته شوند (نک :طباطبایی ،ج 211 :1417 ،9و  )212و از طارف دیرار
قرآن کریم دارای اتاان سندی است؛ زیرا هم قطعیالصدور است (حلی ،ج،1
332 :1425؛ قمی403 :1378 ،؛ مظفار ،ج )51 :2و هام های گوناه تحریفای
]زیاده ،نایصه یا تبدیل[ در آن راه نیافته است (طوسی ،ج.)3 :1407 ،1

این چارچوب را میتوان از نظريههاي معطوف به محتوا دانسات .مك
كوايل ،نظریهپرداز پیشکسو

و صاحبنام علوم ارتباطا

دربارة نظریاا

مرتبط با تحلیل محتوا میگوید :از آنجا که اهاداف گونااگونی بارای مطالعاة
محتوا متصور است ،به ناگزیر فرضیههای متناوعتر و متعاددتری نیاز درباارة
محتوا مطرح میشود .در نتیجه ممکن نیست که بتوان نظریة واحدی در باب
محتوای رسانه داشت (مککوایل 273 :1385 ،و  .)274همانطور که آساابرگر
بخش مفصلی از کتاب تحلیل رسانهها را باه تحلیال رساانههاا باا ساه رویکارد
بررسی محتوایی رسانههاا یعنای مارکسیساتی ،روانشاناختی و جامعاهشاناختی
اختصاص میدهاد (آساابرگر  161 :1387و  ،)162برخای پاوهشارران حاوزة
علوم ارتباطا

در کشور ما نیز بر همین اساس معتادند باا توجاه باه حاوزه یاا

موضوعی که در محتوا ارائه شده است ،میتوان از این نظریه استفاده کارد .یعنای
میتوان مفاهیم ،ویاگیها و شاخصها را از نظریاههای هماان حاوزه اساتخراج
کرد( .محمدیمهر 77 :1387 ،تا )79
این چارچوب به شرح زیر تدوین شده است:
 .1هستیشناسی فرشته در فرهنگ اسالمی از منظر شخصی
فرشتران موجوداتی غیرمادی هستند که خدای متعال آنان را برای افاضة

خیاار و علاام و کشااف حایایاات و الهااام نیکاایهااا خلاا کاارده اساات
(صدرالمتألهین .)157 :1363 ،آنان از نور آفریده شدهاند (مفیاد109 :1413 ،؛
ابوالشیخ )100 :1417 ،و ممکن است برخی از آنها تجرد تام داشته باشاند و
برخی دیرر تجرد برزخی داشته و به شکل و قیافههاای مختلاف باه دیادگان
مردم ظاهر شوند (مصباح .)294 :1388 ،آنان همواره در بندگی خداوناد هساتند
و خواب و خستری و غفلت ندارند (شریف الرضى )41 :1414 ،و مطیع خادا و
مأموران الهی محسوب میشوند .ایشان همری در یک سطح نیستند ،بلکه برخای
رتبههای وایتری دارند و افعال مختلفی نیز انجام میدهناد (مصاباح :1388 ،ص
.)204
از جمله رسالتهای برخی از فرشتران ،پیاده کردن امر تکوینی (قضای)
الهی در این عالم است :فَالْمُدَبِّرَا ِ أَمْرًا؛ قسم باه فرشاترانى کاه (باه فرماان
ح ) به تدبیر نظام خل مىکوشاند (نازعاا 5 :؛ شریفالرضاى41 :1414 ،؛
مصباح .)286 :1388 ،امداد مالمنین (انفال12 :؛ مصاباح )289 :1388 ،اسات.
بشار

دادن مالمنان نیز از کارهاای فرشاتران اسات (آل عماران 39 :و 42؛

مصباح .)288 :1388 ،تصارف در طبیعات و ایجااد حاوادای خااص در آن،
بدون وجود سبب طبیعی خااص ،از دیرار مأموریاتهاای فرشاتران اسات
(مصباح .)291 :1388 ،هماانطاور کاه قابر ارواح نیاز از مأموریاتهاای
فرشتران است :وَ الْمَلَئکَةُ بَاسِطُواْ أَیْدِیهِم؛ فرشتران (بارا قابر روح آنهاا)
دست (قهر و قدر ) برآورند (انعام .)93 :فرشاتران خادماان پیاامبر و ائماة
هاادی و شاایعیان واقعاای آنااان هسااتند (صاادوق ،ج )254 :1395 ،1و در
گرفتاریها با توسل به ائمة هدی فرشتران به یاری مالمنان آمده و شیاطین را
از آنان دور میکنند (بحرانی ،ج .)274 :1374 ،1
 .2هستیشناسی فرشته در فرهنگ اسالمی از منظر تقابلی
بدون تاابل ،معنایی وجود ندارد (آسابرگر  .)41 :1387هی تکنشاانهای

معنا ندارد جز در یک بافت کلی و با در نظر گرفتن تفاو ها و تمایزهای آن
با دیرر نشانهها (اسمیت163 :1387 ،؛ مهدیزاده .)103 :1392 ،به این معنی
که در یک نظام نشاانهشاناختی ،اجازای نظاام از راه تاابال باا هام تعریاف
میشوند .در این منظر ،اساساً ساختگرایان به تبعیات از یاکوبسان معتادناد
اساسیترین عملیا مغز آدم در تولید و درک معنا هماان تاابالهاا اسات و
معنی جز با تاابل درک نمیشود (آسابرگر  40 :1387و  .)41با این رهیافت،
تبیین نررش تاابلشناسانه از فرشته ،دستمایهای مهم در تحلیل نشانهشناختی
مد نظر خواهد بود.
فرشته از منظر فرهنگ اسالمی با شیطان و در مرحلة بعد با نفس اماره و
شیاطین انسی در تاابل است .آغازین تاابل فرشته که شخصیت او را از غیار
وی متمااایز کاارد ،همااان تااباال او بااا شاایطان در جاادا شاادن از صااف
يسَ أَبي َ أَن كَ ُكيونَ
«سجدهکنندگان» است :فَ َ
س َجدَ ْال َملَئ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أَجْ َمعُونَ ِ .إ اَّل ِإ ْب ِل َ
ايجدِكََ پس همة فرشتران سجده کردند ،مرر ابلیس که از همراهى باا
َم َع الس ِ
سجدهکنندگان امتناع ورزید (حجر 30 :و  .)31از مهمترین کنشهای فرشاته
در ارتبا با انسان ،الهام و هدایت است که در تاابل باا وسوساه و گمراهای
قرار دارد (مالصاالح مازنادرانی ،ج222 :1367 ،9؛ غزالای ،ج ،8بایتاا.)47 :
خطورا ذهنی و قلبی دعو کننده به نیکی ،الهام و دعاو کنناده باه بادی
وسوسه اسات (نراقای ،ج ،1بایتاا178 :؛ مالصاالح مازنادرانی ،ج:1367 ،9
 .)221پس ،سبب الهام ،فرشاته اسات و سابب وسوساه ،شایطان (مالصاالح
مازناادرانی ،ج 221 :1367 ،9؛ صاادرالمتألهین .)152 :1363 ،ایاان معنااا در
روایت چنین بیان شده استَ :ما ِم ْ
َيان َىلَي إِهْ يدَا ُم َما َملَي
يَ ََ ْلي إ إِ اَّل َ لَيأُ أَُُن ِ
شي ْس َ
ش ْس َ
طان ُم ْفتَِ َمذَا كَأ ْ ُم ُرهُ َ َمذَا كَ ْز ُج ُرهُ ال ا
ُم ْر ِشد َ َىلَ ْاْل ُ ْخ َرى َ
طانُ كَيأ ْ ُم ُرهُ
اصي َ ْال َملَ ُ كَ ْز ُج ُرهُ َى ْن َها هرگاه انسان به گنااه میال کناد ،فرشاتهای
بِ ْال َمعَ ِ
همراه او است که او را نهی میکند و شیطانی نیاز باا اوسات کاه تارغیبش
میکند (کلینی ،ج .)267 :1407 ،2ایان فرشاته و شایطان از هنراام تولاد باا
انسان همراه هستند (مجلسی ،ج298 :1403 ،60؛ دارمای ،ج1798 :1412 ،3؛

ابن حنبل ،ج.)40 :1416 ،4
در فرهنگ اسالمی ،شیطان و هوای نفس به عناوان دشامن و در برخای
شي ْس َ
موارد به عنوان دشمنترین دشمنان انسان معرفی شادهانادِ :إ ان ال ا
طانَ لَكي ُم
َىدُ ؛ شیطان دشمن قطعی شما است (فاطر6 :؛ همچناین ناک :زخارف62 :؛
اعااراف171 :؛ یااس60 :؛ ورام ،ج59 :1410 ،1؛ اباان فهااد .)314 :1407 ،و
دعاها و روایا  ،انسان مبتال به تبعیت از نفس و شیطان را دردمند و مصیبت
زده معرفی کاردهاناد (طوسای ،ج589 :1411 ،2؛ ابان اشاع  ،بایتاا228 :؛
حرانی 159 :1404 ،و .)203
در برخی روایا  ،به جای فرشته ،تعبیر روح ایمانی انسان آماده اسات:
يان ََّل ْ َ ْف َع ْ
يا َ ََيا َه لَيأُ
ااك َم ِ
ِإ ان ِل ْلقَ ْل ِ أَُُنَس َِْ فَيََِِا مَي ام ْال َعدْيدُ ِبيذَ ْن إ ََيا َه لَيأُ ُا ُِ ْ ِ
ش ْس َ
ال ا
طانُ ا ْفعَا (کلینی ،ج .)267 :1407 ،2طب این روایت ،هرگاه انسان میال
به گناه کند ،روح ایمانی او ،نهیاش میکند و شیطان ترغیبش میکناد و اگار
مرتکب گناه شود ،روح ایمان از او جدا شده و اگر توبه کند ،بااز مایگاردد.
این دو روایت بر همراهی روح اییمان با فرشته دیلت دارند .یعنای شایطان
مفتن و فرشتة مرشد هر دو وجودی مثالی دارند کاه باا گاوش قلاب انساان
سخن میگویند (طباطبایی ،بیتا.)122 :
طب بررسی این قلم ،در قرآن کریم تنها یک نموناه از تاابال فرشاته باا
فرشته وجود دارد و آن هم تاابل قبر روح مالمنان همراه با ماده و بشاار
(نحل )32 :در ماابل قبر روح گناهکاران همراه با تندی و شاد (محماد:
27؛ انفال )50 :است که دو گونة ظهور فرشتران است.
با این مادمة کلی ،عناصر تاابلی با فرشته در جدول شمارة  1ارائه شاده
است.
ردیف

1
2

جدول شماره  .1عناصر متقابل با فرشته در فرهنگ اسالمی
ماابل
فرشته
⟷ گناهکار و متمرد در برابر امر خدا (حر)3 :
مطیع در برابر امر خدا (نحل)50 :
متواضع و خاضع در برابر خدا (نحل ⟷ :متکبر بر خدا (باره)34 :
)49

ردیف

3
4

5

6

7

8
9

10

11
12

جدول شماره  .1عناصر متقابل با فرشته در فرهنگ اسالمی
ماابل
فرشته
ساجد بر آدم ]طاعت خاص[ (حجر ⟷ :عاصی از سجده بر آدم ]گناه خاص[ (حجر:
)31
)30
⟷ راندهشده از درگاه خدا (حجر)34 :
بندگان گرامی نزد خدا (انبیا )26 :
همراهی فرشتهای از طرف خدا با هر ⟷ همراهی شیطانی از طرف ابلیس با هر انسان به
هنرام تولد او و نشستن بر گوش چپ قلبش
انسان به هنرام تولد او و نشستن بر
برای وسوسة وی (مجلسی ،ج298 :1403 ،60؛
گوش راست قلبش برای کمک به وی
دارمی ،ج)1798 :1412 ،3
(مجلسی ،ج141 :1403 ،60؛ ابن
حنبل ،ج)40 :1416 ،4
فرارکننده از خانهای که در آن قرآن بخوانند
حاضر در خانهای که در آن قرآن
(کلینی ،ج)499 :1407 ،2
بخوانند (کلینی ،ج)499 :1407 ،2
مویِّد و مسدِّد مالمنان (کلینی ،ج ⟷ ،2رهاکننده و خذینبخش پیروان خود (حشر:
)16
 )267 :1407و یاریگر آنان (بحرانی،
ج )274 :1374 ،1و نابودکنندة دشمنان
ایمانی آنان (آل عمران)125 :
⟷ دشمن انسان (باره )168 :خصوصاً مالمنان
رئوف بر مالمنان (شوری)5 :
(بحرانی ،ج )274 :1374 ،1
بر مالمنان راستین نازل میشوند (فصلت ⟷ :بر گناهکاران بسیار آلوده نازل میشوند
(شعرا  220 :و )221
)30
هدایتگر و الهامبخش رفتارهای نیک ⟷ گمراهکننده و دعو کننده به بدی و گناه با
وسوسه در قلب (نور21 :؛ انعام121 :؛ آل
در قلب (کلینی ،ج267 :1407 ،2؛
عمران155 :؛ طباطبایی ،الرسائل التوحیدیه،
کلینی ،ج166 :1407 ،1؛ عیاشی ،ج،1
125 :1427؛ کلینی ،ج166 :1407 ،1؛
)321 :1380
عیاشی ،ج)321 :1380 ،1
رأفت بر مالمن هنرام مرگ (مفید ⟷ ،تالش برای گمراه کردن مالمن به هنرام مرگ
(صدوق ،ج134 :1413 ،1؛ عیاشی ،ج،2
 )346 :1413که این فرشتران رئوف،
)225 :1380
غیر از قابر روح هستند.
مادهدهنده به مالمن پس از مرگ (انبیا  ⟷ :بیزاریجوینده از پیروان در آخر (ابراهیم:
22؛ کلینی ،ج)390 :1407 ،2
)131

روششناسي تحقیق

این تحای از نوع توصیفیتحلیلی است که عالوه بر تصویر آنچه هست ،باه
دییل چرونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن میپاردازد .جزئیاا
مسئلة تحای را با کلیاتی که در مباح

نظری تحای باه عناوان چاارچوب

استدیل خود تدوین میکند ،ربط میدهد و نتیجهگیری میکناد (حااف نیاا،

 59 :1386تا  .)61روش این تحای  ،تحلیال نشانهشناسای اسات کاه در دو
الرو انجام خواهد گرفت:
الگوی اوّل :تحلیل رمزگان تلویزیوني اسلین

نشانه امری است مرکب از یک دالّ مانند صاو لفا

) (signifierو یاک مادلول

) (signifiedکه عبار است از مفهومی که دال بر آن دیلات ) (significationمیکناد
(آسابرگر 17 :1387 ،و  .)18این دالهاا در هار نظاام نشاانهای بایاد بار اسااس
رمزگان ( )codesخاص آن نظام رمزگشاایی شاوند (آساابرگر .)48 :1387 ،زیارا
همة رسانهها تابع رمزهای معیّنی هستند که نظام رمزگانی آنها را تشکیل میدهاد
(آسابرگر  .)20 :1387اسلین الرویی را در تحلیل نشانهشناختی که ناظر بار طارح
تادوژ کوزان با تکمیل نواقص آن است ،ارائاه کارده اسات (اسالین.)29 :1391 ،
طرح وی الرویی پنرضلعی شامل «بازیرر»« ،عناصر دیداری و طراحای صاحنه»،
«واژگان»« ،موسیای و صدا»« ،صحنه و پرده» است (اسلین 31 :1391 ،تا .)59
الگوی دوم :تحلیل همزماني (جانشیني :تقابلي) سوسور-اشتراوس

مطالعة همزمانی یک متن بر نحوة تکامل روایت تأکید دارد و به دنبال الروی
تاابلهای نهفته در متن است (آسابرگر  .)31 :1387سوسور به عناوان مبتکار
این نررش معتاد بود هی تکواژهای معنا ندارد جز در یک بافت کلای و باا
در نظر گرفتن تفاو ها و تمایزهاای آن باا دیرار واژههاا (اسامیت:1387 ،
163؛ مهدیزاده .)103 :1392 ،به این معنی که در یک نظاام نشاانهشاناختی،
اجزای نظام از راه تاابال باا هام تعریاف مایشاوند .در ایان منظار ،اساسااً
ساختگرایان به تبعیت از یاکوبسن معتادند اساسیترین عملیا

مغز آدم در

تولید و درک معنا همان تاابلهای دوتایی است و معنی جاز باا تاابال درک
نماایشااود (آسااابرگر 40 :1387 ،و  .)41نشااانهشااناس ،تااباالهااای مااتن را
استخراج مایکناد (آساابرگر )41 :1387 ،کاه البتاه هماواره آشاکار نیساتند

(آسابرگر ) 40 :1387 ،اما وجود دارند .زیرا بدون تاابل ،معنایی وجود نادارد
(آسابرگر :1387 ،ص  .)41دقی ترین مشخصه در نظام تاابلی ،چیازی اسات
که در دیرری وجود ندارد (آسابرگر .)21 :1387 ،این ایاده ناه تنهاا درباارة
زبان صدق میکند ،بلکه میتوان آن را باه هار ناوع نظاام قاراردادی دیلات
تسری داد و به عنوان منبعی مهم بارای مطالعاا

فرهنرای در نظار گرفات

(اسمیت .)163 :1387 ،پس هر واژه یا اصاطالح در اینجاا ارزش خاود را از
تاابلش با آنچه بر آن مادم یا مالخر است ،به دست میآورد (اسمیت:1387 ،
 .)177از کلود لوی اشتراوس میتوان به عناوان پیشاتاز ایان روش ناام بارد
(آسابرگر.)31 :1387 ،
یافتههای تحقیق

یافتههای تحای حاضر بر مبناای الراوی روششاناختی تادوینشاده در دو
حوزه ارائه خواهد شد :تحلیل همزمانی ،تحلیل رمزگان خاص تلویزیون.
تحلیل نشانهشناختي رمزگان تلویزیوني فرشته در سریال ملکوت

غرض از این تحلیل نه بیان پیرنگ بنیادی داستان و تالیل «تمثل فرشاته» باه
این مرتبه ،بلکه تبیین کردن سطح آشکار معنا با تحلیال زباان پیاام در بساتر
رازگشایی از رمزگان آن است تا سطوح معنایی دیرر از پیاامهاای معناوی و
اخالقی و کالمی و فلسفی بر پایة این نشانهها آشکار شوند.
این تحلیل بر اساس الروی اسلین کاه در مباانی روششاناختی توضایح
داده شد ،باید در پنر محور سامان یابد ،اما به علت محادودیت ماالاه و نیاز
اندک بودن دالهای معناساز در دو بخش آخر ،تنهاا باه ساه بخاش اوّل کاه
بیشترین دیلت در آنها در این سریال وجود دارد ،پرداخته میشود:

الف  -نظام نشانهشناختي بازیگر

نظامهای نشانهای بازیرر در دو دستة کلی خالصه میشوند:

 نشانههای ناشی از فنون بیانی مبتنی بر کاربرد بادن باازیرر کاه
خود بر چهار نوع است :کاربرد صاداها بارای دگرگاونی لحان
متن ،حالت بیانی چهره ،اداها و اشارهها ،نظاام فاصالهای (گارد
آمدن یا پراکندن در مکان).

 نشانههای روی بدن بازیرر که دو ناوع هساتند :چهارهآرایای و
لباس (اسلین.)33 :1391 ،
بنابراین ،نظام نشانهشناختی بازیرری شش بخش دارد .این بخشهاا بار
اساس کاراکتر فرشته در سریال ملکو

به این شرح تبیین میشوند:

 .1کاربرد صداها برای دگرگونی لحن متن :در قسمت  29سریال،
فرشته با الاای آیة عفو iبر آفاق به زبان فارسی ساعی دارد باا
همان آیه از شریفه حاللیت بریرد که موف مایشاود .فرشاته
روبهروی آفاق ایستاده اسات و در حاالی کاه چشام خاود را
بسته ،در حالت خبردار ،سرش را اندکی به بای متمایال کارده
است و با صدای نسبتاً بلناد و مالکاد کاه نشاان ااربخشای آن
است ،این آیه را تالو

میکند .آفاق هم متوقف میشود و به

فکر فرو می رود و گوش میسپارد.
 .2حالت بیانی چهره :فرشته با چشمان بسته iiو در حالت ایستاده
(خبردار) آیة مذکور را بر آفاق الاا میکند که نشان تمرکز او در
دریافت عنایت الهی از غیب و انزال معانی بر مالمنان است .ایان
امر ،از کارکردهای فرشته است که در چارچوب نظاری معرفای
شد.
 .3اداها و اشارهها :تمرکز و چشمبستن فرشته و لحن محکام و باا

طمأنینة او ،نماد بسیار زیبایی از الااای معاانی غیبیاه باه انساان
است .همانطور که سر بلند کردن فرشته هم حااکی از دریافات
معانی غیبی و انتاال آن است.
 .4نظام فاصلهای و گرد هم آمدن :برخی نظامهای فاصلهای در این
سریال بسیار هوشندانه است؛ مانناد ایساتادن فرشاته روباهروی
آفاق به هنرام الاای آیة عفو که در بند قبل به آن پرداختاه شاد.
ایستادن با فاصلة بسیار اندک ،حاکی از تارب قلبای فرشاته باه
آفاق ،نزول معنا بر قلب او و تلای معانی الهامبخش غیبی است؛
زیرا در معارف الهی ،دریافت الهام و معنای غیبای از فرشاتران،
همان اتصال با فرشاته اسات (سابزواری .)740 :1360 ،از نظار
ارتبا شناسی نیز فاصلة پانزده تا پنجااه ساانتیمتاری فاصالهای
صمیمی و بسیار مناسب بارای الااای معاانی غیرکالمای اسات
(محسنیان راد .)276 :1385 ،اما کنار هم ایستادن فرشته و حااج
فتاح ،معناادار نیسات؛ زیارا در الروهاای رایار نظاام رمزگاان
سینمایی ،کسی که احترام بیشتری دارد بایاد بار سامت راسات
صااحنه بایسااتد (اساالین .)35 :1391 ،در روایااا

اسااالمی نیااز

سمت راست ،ارزش معنوی خاصی دارد (طبرسى.)23 :1412 ،
 .5چهرهآرایی :ریش سفید نشانة شمایلی ساالخوردگی اسات ،اماا
دیلت نمادین فرزانری نیاز از آن باه دسات مایآیاد (اسالین،
 .)34 :1391در درام شرقی ،رمزگان دقیای وجود دارد که معانی
دالهای نمادین چهرهآرایای و ماوآرایی را باه دقات مشاخص
میکنند (اسلین .)35 :1391 ،درام ماورایی و اسالمی فرشته نیاز
رمزگان خاص خود را در زمینة آرایش ماو و صاور

دارد کاه

طب آن الرو ،چهارهپاردازی فرشاته در ایان ساریال ناامطلوب

است؛ زیرا موی سر فرشته در این سریال ،سفید است که دیلت
نمایهای بر پیری او دارد .بهتر است در تجسم فرشته با اساتفاده
از صنعت تضاد که زیبایی هم میآفریند ،از ریاش جوگنادمی و
موی سر سیاه استفاده شود که هم جوانی را ارائه میکناد و هام
پختری را .همچنین ریش تراشیدهشدة این فرشته های وجهای
ندارد.
 .6لباس :لباس سهم فراوانی در پی ریختن حالات و جلاوهای دارد
که آن شخص تخیلی بر میانریزد .آن هام باا اساتفاده از تاوان
نمادینی که در طرح کلای رناگ چهاره و لبااس و رناگ ماو و
ترکیااب آنهااا وجااود دارد .بااه اضااافه اینکااه کاااربرد لباااس و
چهرهآراییِ پرجلوه یا متضاد میتواند دیلت نمایهای داشته باشد
و مخاطب را متوجه آن شخص کند .برش لباس نیز بر افازایش
یااا کاااهش شخصاایت بااازیرر اااار دارد (اساالین.)39 :1391 ،
همچنین در درام شرقی ،رمزگان دقیای وجاود دارد کاه معاانی
لباس و چهره و ناابها را به دقت مشخص مایکنناد (اسالین،
 .)35 :1391این دقت در نظام رمزگان لباس در فرهنگ اسالمی
نیز به شکل خاص خود وجود دارد و بر اساس این نظام ،لباس
فرشته در این سریال از نظر رناگ مطلاوب اسات؛ زیارا سافید
است و پیامبر اکرم صلی اهلل علیاه و آلاه باه مسالمانان دساتور
دادند رنگ سفید را به عنوان لباس خاود برگزینیاد کاه بهتارین
رنگ لباس است (نوری ،ج223 :1406 ،2؛ نساائی ،ج:1406 ،8
 .)205اما برش لبااس او اشاکال دارد؛ زیارا پیاراهن فرشاته از
آستین کت بیرون آمده و آستین کت کوتاه است که خود ناوعی
نامتوازن بودن را نشان میدهد .یاة کت او نیز متعارف نیسات و

طول کت هم به شکل نامتعارفی بلند است .بلندی کت در حاد
پالتو نیست و تنها در حد یک کت بدقواره است .یاة پیاراهن او
آخوندی (دیپلما ) است و تا دکمة آخر بسته شده است ،اما از
گردن گشاد است و این گشاادگی یااه ،آن را آویازان و زشات
کرده است .در روایا اسالمی دستور داده شاده اسات کاه لبااس
زیبا بپوشید؛ زیرا خادا زیباایی را دوسات دارد (حار عااملی ،ج،5
 :1409ص  .)6همانطور که گفته خواهد شاد ،فرشاته بسایار زیباا
است و تمثل آن نیز باید زیبا باشد.
ب– عناصر بصری صحنه

طراح صحنه با گزینش مکاانهاای واقعای خاارجی یاا داخلای ،آنهاا را باه
عناصری معنارساز بدل میکناد (اسالین .)42 :1391 ،وساایل صاحنه مانناد
مبلمان و وسایل و ابزارهای جابهجاا شادنی کاه در مکاان دراماتیاک یافات
میشود و شخصیتها آنها را به کار میبرند ،بخشی از طراحی کلای صاحنه
است (اسلین .)43 :1391 ،این اشیا و اااا

و ابزارهاا ممکان اسات معناای

شمایلی و نمونة جهان واقعی باشند یا معنای نمادین داشته باشند مانناد تااج
که نماد پادشاهی است (اسلین.)43 :1391 ،
کاربرد نور در بین نظاامهاای بصاری دیلات ناشای فزایناده دارد .کاارکرد
شمایلی نور (معلوم کردن روز و شب و پرنور و کام ناور باودن مکاان را معایّن
مایکنااد) آشااکار اسات (اساالین .)22 :1391 ،ولاای مهامتاارین کاااربرد نااور در
نمایشهای دراماتیک ،کاربرد نمایهای است .با ناور مایتاوان توجاه تماشااگر را
مانند انرشتی شاخص که جهت را نشان میدهد باه ناطاههاای مرکازی رویاداد
رهنمون شد یا توجه او را به شخصیت محوری صحنه و حرکا او جلاب کارد
یا شی مهمتری را برجسته کرد .از طری ناورپردازی مایتاوان «بافات» فراگیار
نمایش را تعیین کرد و همة رویاداد را باه حالات ساایهروشان نراه داشات یاا

همچون سبک برشت حتی شب را نیاز از روشانی خیارهکنناده آکناده سااخت
(اسلین.)44 :1391 ،
حضور فرشته و روح حاج فتاح (که در عالم مثالی است) در ارتباا باا
جهان مادی به گونهای که هم حضور باشد و هم جدایی عالم ،تنها از طریا
نورپردازی و طراحی صحنة مناسب امکاانپاذیر اسات .برخای از الروهاای
بهکاررفته در این سریال ،بسایار ساتودنی و ارزشامند اسات ،مانناد نشساتن
فرشته و فتاح در گوشهای از هال منزل حاج فتاح کاه باه شاکل «ال» اسات.
اهل خانه در قسمت دیرر این هال هستند .فضای فرشاته و فتااح روشانتار
است و فضای اهل خانه کنتراست بیشتری دارد .این موضوع در کنار فضاای
«ال» هال ،هم جدایی عالم آناان را نشاان میدهاد و هام حضاور و اشاراف
موجودا

مجرد بر عالم ماده را و هم رازآلود بودن جهان آنان را .اماا ساایر

حضورهای فرشته در خانه و خیابان و ...بدون نورپردازی خاصی است که از
این جهت نارسا است و جهان فرامکانی آنان را متجسم نمیکند .یایناً اگار از
تکنیکهای حرکت و نور و صدا برای تجسم معاانی غیبای حیاا

مااورایی

انسان بیشتر استفاده میشد ،عالوه بر ساحت غیبی آناان و اشاراف آناان بار
جهان ماده ،میتوانستند شادی و شعف ،اندوه و اسف ،حسر
و الم و خالصه هرگونه رماز و راز حیاا

و لهف ،لذ

انساان در عاالم مااورا را بهتار و

حایایتر به تصویر بکشند.
پ – واژگان

واژگان در متن روایت دارای معانی بنیادی قاموسی و معانی نحوی و معاانی
ارجاعی به موارد جهان واقعی هستند (اسلین.)44 :1391 ،
استفاده از واژهها در متن دراماتیک باید در حد لزوم و ضارور

باشاد.

اگر کنش سادهای برای عرضة رویدادی کافی باشد دیرار هار کالمای حشاو
است .این اصل کاه هماان صارفهجاویی در کااربرد واژههاسات را «قاعادة

امساک» مینامند .در عوض باید از عناصر بصاری کاه هماان شااخصهاای
غیرکالمی است ،استفاده کرد .این ،یکی از بنیادیترین تمایزا

ماتن ادبای و

متن دارماتیک است .مثالً در نمایشنامة «خانة عروسک ایبسن» دربان ،درخت
کریسمس را به طباه بای میبرد و تنها پنجاه «اُر» درخواسات مایکناد ،ولای
نورا هلمر یک کرون به او میدهد و میگوید بایهاش مال خود  .این جمله
از طرفی به تماشاگران میفهماند نورا دست و دل باز است و از طرف دیرر،
اموری چون نیاز او به اابا

جایرااهش و ماواردی از ایان دسات را نشاان

میدهد که در صحنههای بعد با کنشهای او آشکار میشود .این سخن ناورا
در نمایش یزم نیست و او میتواند معنا را به حرکتی اندک ،مانند پاس دادن
ماندة پول به دربان و تنها با یک لبخند نشان دهد (اسالین 47 :1391 ،و .)48
در این سریال نیز گفتوگوهای حاج فتاح و فرشته بسیار زیاد است .تنها در
دو زمینه از اصل امساک بهرهبرداری خوبی شده است :مورد اوّل وقتی اسات
که حشمت قرار است از حااجی کماک بریارد ،سارام سرمسات میآیاد و
سرمست او را به شد

توبیخ و بیرون میکند .حاجی ناراحت میشود و باه

فرشته میگوید «کاری بکن که دست خالی نرود ،گرچه برای این من سودی
ندارد ».فرشته لبخند میزناد و از رحمات او متاأار میشاود و جلاوی درب
آسانسوری که خسرو ،پسر حاجی داخل آن است ،میایستد و تمرکز میکند.
بالفاصله آسانسور گیر میکند و حشمت جلاو آسانساور باه خسارو کماک
میکند و همین مسئله باع

آشنایی او با خسرو میشود و خسارو کاار او را

درست میکند .همچنین در قسمت ششم که نرگس در راه رفتن به کارخاناه
است تا حاجی را ببیند ،فرشته در او تصارف کارده و او را وادار باه عطساه
میکند .این عطسه سبب مایشاود کاه او متوجاه بیارون رفاتن سرمسات از
کارخانه نشود و این مسائل ،مسیر او را برای رسیدن به حاش هموار میکند.
سوم ،تصرف فرشته در مهتاب است .در آنجا نیز فرشاته کیاف مهتااب را از

دوش او در بیمارستان میاندازد و این افتادن کیف باع

دیادار او و نارگس

میشود.
برخی از اشتباها

محتوایی نیز در ارتبا کالمای فرشاته و حااج فتااح

وجود دارد که به این شرح است:
 .1در قسمت دوم ،فرشته که برای اولین بار ،جلاو درب منازل باه
دیدار حاج فتاح میرود تا او را ببرد ،به او سالم نمیکند ،حاال
آنکه فرشتران در تمثّل خود حتماً از این ادب اسالمی که آغااز
هر ارتبا است ،استفاده میکنند ،خصوصاً اگار یاک طارف آن
ارتبااا فرشااته باشااد و طاارف دیراار آن روح فااردی مااالمن.
فرشتران وارد بار حضار

اباراهیم و فرشاتران قاابر ارواح

مالمنین و استابالکنندگان از مالمنان در بهشت همری باا ساالم
آغاز میکنند (رعد 23 :و 24؛ زمر73 :؛ ذاریا .)25 :
 .2در قسمت ششم ،فرشته به حاجی میگویاد خداوناد بابات ااواب
خدمت تو به فالن مددجو تادیر کرده است که فالن کمک باه تاو
صور گیرد .در حالی که باید میگفت رحمت الهی شامل حالات
شده است که این تادیر برایت رقم بخورد .زیرا هی کاس جاز باا

رحمت الهی نجا نمییابد؛ همانطور که قرآن فرماوده اساتَ « :
ض ُا ا
اَّللِ َىلَ ْس ُك ْم َ َاهْ َمتُأُ ميا ََ كي ِمي ْن ُك ْم ِم ْيَ أ َ َهي إد أ َ َبيدا» اگار
لَ ْو َّل فَ ْ
فضل و رحمت خداوند بار شاما نباود ،های کاس از شاما تزکیاه
نمیشد( .نور )21 :و روایت است که «های کاس باا عمال خاود
نجا نمییابد ،بلکه باید فضل و رحمت الهی به او اماداد رسااند»
(بخاری ،ج98 :1422 ،8؛ ابن حنبل ،ج.)31 :1421 ،13
 .3بذلهگویی و طنزپردازی حاج فتاح باا کروبیاان عاالم ملکاو ،
یکی دیرر از اشتباها

محتوایی این سریال است .حاج فتاح در

لحظا

آستانة مرگ و هول عظیم طلوع عوالم غیبی بار شاتاب

نفس ،باز هم از خوشمزگی و شوخی دست برنمیدارد ،آن هم
با فرشتة الهی .در حالی که صحنههای جدّی زندگی چون مرگ
و عبور همیشری از دنیا به سوی منزلراه ابادی ،جاوین طناز و
سرگرمیهایی از این دست را برنمیتابد.
 .4دیالوگهای تند ،غیرخاضعانه و بلکه آمرانة حاجی باا فرشاته و
بلکه با خدای متعال ،بخش دیرری از اشتباها

محتوایی است.

خضوع و التماس و تضرّع خصوصاً برای فردی چون حاج فتاح
که در حساسترین لحظا

زندگی خود گرفتار سرنوشت ابدی

است ،در ایشان دیده نمیشود و با خداوند با لحنی تند و آمرانه
و احیاناً طنزگونه صحبت میکند .حال آنکه خداوند دربارة ایان
ي َّل
حای انسان در آخر میفرمایاد« :كَ ْو َمئِي إذ كَتادِعُيونَ اليداا ِى َ
مَ فَي َْسْي َم ُع إَِّلا م َْمسيا» در
ِى َو َج لَأُ َ َخ َ
شعَ ِ
ت ْاْل َ ْ
صواتُ ِل ا
لرهْ ِ
آن روز خالی  ،همه از پی کسی که آنهاا را باه راه مساتایم باه
عرصة قیامت دعو

کند (یعنی اسرافیل) ناچار خواهناد رفات،

و صداها پیش خدای رحمان خاشع و خاموش گاردد ،کاه جاز
زیر لب و آهسته صدایی نخواهی شنید (طه.)108 :
 .5تلف های نادرست فرشته در برخی آیا

و روایا  ،یک اشاتباه

بزرگ است که این موارد باا اساتناد باه مناابع آنهاا در جادول
شمارة  5مشخص شدهاند.
جدول شماره  .5تلفظهاي نادرست آيات و روايات توسط فرشته

ردیف

شمارة
قسمت

1

هفتم

2

هشتم

متن عربی
إِ ان ا
اَّللَ َّل كُضس ُع أَجْ َر ْال ُمحْ سِنسََ
(ْوبأ)120:
ا
َ ْال َع َم ُا
الط ِس
ص َعدُ ْال َك ِل ُم
ِإلَ ْس ِأ َك ْ
صا ِل ُح كَرْ فَعُأُ (فاطر)10 :
ال ا

وضعیت تلف

کد تلف

فرشته آیه را درست میخواند

درست

فرشته « ْال َع َم ُا» را به اشتباه نصب

اشتباه

جدول شماره  .5تلفظهاي نادرست آيات و روايات توسط فرشته

ردیف

شمارة

وضعیت تلف

متن عربی

کد تلف

قسمت
میدهد

3

هشتم

4

هشتم

5

چهاردهم

6

دهم

7

دوازدهم

8

دوازدهم

9

پانزدهم

10

هفدهم

11

بیست و یکم

12

بیست و یکم

13

بیست و سوم

14

بیست و سوم

ََّل َى َم َا إِ اَّل بِالنِساة( .کلینی ،ج:1407 ،8

فرشته «بِالنِساة» در روایت را «بنیته»

)234

میخواند.

ئ َما ن ََوى( .مفید:1413 ،
ِل ُك ِا ا ْم ِر إ

فرشته «امْرِئٍ» در روایت را «امر»

)191

میخواند.

فَ َم َْ َك ْع َماْ مِ ثْقا َه ََ ااةإ َخسْرا َك َرهُ (زلزال:

)7
أُجس ُ دَى َْوةَ الدااعِ إَِا دَىان( .باره:
)186
ْ
َ
ا
سنَ إة فمِ ََ اَّللِ َ ما
ما أَصابَ َ مِ َ َه َ
س ِسئَ إة فَمِ َْ نَ ْف ِس ( .نسا :
أَصا َب َ مِ َْ َ
)79
َ
َ
َ
اس َجمسعا.
َم َْ أهْ ساما فَكَأناما أهْ سَا النا َ
(مائده)32 :
ف نُصْلس ِأ نااا( .نساء)30 :
فَ َ
س ْو َ
أُجس ُ دَى َْوةَ الدااعِ إَِا دَىان( .بقره:
)186
فسها كُ ْف َرقُ كُ ُّا أ َ ْم إر َهكسم (دخان)4 :
ِي َهتا َم ْ
طلَ ِع ْالفَجْ ِر (َدا)5 :
َ
س مم َ
ْ
ا
َ
سلنا إِلَسْها ُا َهنا فَتَ َمث َا لَها بَشَرا
فَأاْ َ
س ِوكًّا (مركم)17 :
َ
َّل كَ ْسدِقُونَأُ بِ ْالقَ ْو ِه َ ُم ْم بِأ َ ْم ِر ِه كَ ْع َملُون.
(اندسا)27 :

فرشته آیه را درست میخواند

اشتباه
اشتباه
درست

فرشته آیه را درست میخواند

درست

فرشته آیه را درست میخواند

درست

فرشته آیه را درست میخواند

درست

فرشته «نُصْلیهِ» در روایت را با فتح

اشتباه

«یا » میخواند.
فرشته آیه را درست میخواند

درست

فرشته آیه را درست میخواند

درست

فرشته آیه را درست میخواند

درست

فرشته آیه را درست میخواند

درست

فرشته «یَعْمَلُون» در آیه را «یعلمون»

اشتباه

میخواند.

درصد صحت تلف در کل سریال

% 64/3

درصد نادرستی تلف در کل سریال

% 35/7

تحلیل نشانهشناختي همزماني (جانشیني :تقابلشناسي)

عناصر تاابلی در این سریال در انطباق با الروهای تاابلی موجودیات فرشاته

در مبانی اسالمی به شرح زیر است:
تمثل فرشته در تقابل با وجود مادی

فرشته از منظر قرآن کریم ،قابلیت دارد برای مالمناان وارساته ،تمثال انساانی
(در قالب انسان) پیدا کند (مریم .)17 :به این معنا که فرشته در حواس بینایی
انسانی که او را میبیند به این صور

محسوس شود ،وگرنه فرشته در واقاع

باز همان روح است نه بشر (طباطبایی 14 :1417 ،و  .)35آنها در واقع و متن
امر نمیتوانند به صور و اشکال مختلف درآیند و به ماهیتهاای مختلاف از
انسان و حیوان موجود شوند .این فرضایه (قابلیات تبادیل باه ماهیاتهاای
مختلف) خالف براهین فلسفه و آیا

و روایا

است (طهرانای 1 :1423 ،و

 .)242بنابراین فرشتران به لباس خاکی درنمیآیند و تنها باا ناوعی مکاشافة
باطنی ادراک میشوند و مکاشفهای که در فیلم به تصویر کشیده شده اسات،
از نوع مکاشفا

قلبی است که پس از قطع یا تالیل تعلااا

ماادی از عاالم

طبیعت و ارتبا با عالم مثال میتوان تجسم بعضی از معانی را دید (طهرانی،
 .)169 :1418در این سریال نیز این تاابل بهخوبی مراعا

شده اسات؛ زیارا

فرشته برای روح حاجی که در عالم کما اسات ،تمثال یافتاه اسات و بارای
دیرران قابل مشاهده نیست.
جهان غیرمادی فرشته در تقابل با ...

جهان فرشته و حاج فتاح که مجارد از مااده و دارای وجاه تمثّلای در ادراک
بشری است در برابر جهان دیرر اعضای خانوادة حاج فتاح که در عالم مااده
هستند ،قرار دارد .صحنة هال که به شکل «ال» اسات نیاز نشااندهندة ادراک
نداشتن اهل جهان ماده از عالم فرشته و تا حدی تمثل خاوبی از ایان تاابال
است که در بح

«عناصر بصری صحنه» بیان شد .البته جز این نمونة مثبات،

رهیافت تکنیکی این سریال در جهان غیرمادی فرشته ،اشکایتی دارد کاه در

همان بح

گفته شد.

زیبایي فرشته و ظاهر مؤمنانه در تقابل با زشتي و ظاهر فاسقانة شیطان و نفس اماره

از نظر قرآن و حدی  ،تمثل فرشتران باید در زیباترین «کالباد» و «رفتاار» و
«گفتار» باشد؛ زیرا قرآن کریم فرشتران را ماربان الهی معرفی میفرمایاد کاه
«نزد» خدا هستند (انبیا  19 :و ( )20طباطباایی ،ج266 :1417 ،14؛ طبرسای،
ج67 :1372 ،7؛ فخر رازی ،ج .)125 :1420 ،22از طرف دیرر «عند اهلل» کاه
همان بارگاه الهی است ،منبع هر نوع کمال و فیر است کاه تنهاا بخشای از
آن به جهان ماده سرازیر شاده اسات (حجار( )21 :طباطباایی ،ج:1417 ،12
 .)144او همة نامهای زیبا را دارد (حشر )24 :بلکه به تعبیر دعا ،زیبایی ،تنها
از آن اوست (کفعمای247 :1405 ،؛ مجلسای ،ج .)384 :1404 ،91بناابراین،
بهرة فرشتران به تناسب و ظرفیت ماام قرب خود از آن کمای  ،از جمله از
زیبایی بسیار زیاد است .از طرف دیرر در آیا
که مهمان حضر

مربو به جریان فرشاترانی

لو علیه السالم بودند و نابهکاران قوم او قصد تجاوز باه

آنان را داشتند ،از آیا

قرآنی چنین اساتفاده مایشاود کاه آن فرشاتران در

ظاهری بسیار زیبا تمثل یافتهاناد (هاود 77 :و ( )78طباطباایی 10 :1417 ،و
 .) 54و بایخره اینکه روایت ناظر به تمثل جبرئیل در صور

جاوانی بسایار

زیبا در عصر رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله باه ناام دحیاه کلبای (اباونعیم
اصفهانی ،ج46 :1409 ،2؛ طبرانی ،بیتا12 :؛ مجلسی ،ج )94 :1404 ،43نیاز
به نوعی از لزوم زیبایی در تمثل فرشتران خبر میدهد.
بنابراین تمثل فرشته باید در کمال حسن باشد ،چه حسن ظاهری و چاه
حسن در حرکا

و چه در سخن گفاتن و ارتباا برقارار کاردن .از طارف

دیرر ،از ماللفههای اصلی و بلکه جانمایاة حسان و زیباایی ،اعتادال اسات
(اباانسااینا278 :1371 ،؛ افلااوطین .)86 :1997 ،پااس یزم اساات کااه فرشااتة
تمثل یافته در قامت و اندام و جوانی و پیری و ...همرای برافروختاه و دارای

کمال باشد که هم نماد جذابیت و جوانی و طراو

بوده و هم نور و وقاار و

عال و خرد بر رخسار آنان هویدا باشد.
بر اساس مبانی مذکور ،چهرهپردازی «فرشاته» در ساریال ملکاو

یاک

ناطة مثبت دارد که به این شرح است :تمثل فرشته در قالب انسانی باا شاانة
افتاده و سربهزیر در این سریال ،تصویری بسیار زیبا از حالت بُهم و خضاوع
فرشتران است که در منابع دینی به آن توجه شده است (طوسای 2 :1411 ،و
 .)804بُهم جمع أبهَم است یعنی ساکت و بدون سخن و خموش و بیزباان؛
چون حُمر و صُفر و سُود که جمع أحمَر و أصفَر و أسوَد است .و چون عالم
بای که عالم ملکو

است ،عالم آرامش و سکون و سکو

است ،به خاالف

عالم طبع کاه عاالم حرکات و گفتاار و غوغاا و دغدغاه اسات .بناابراین از
مأموران صفکشیده برای انجام مأموریتهای خداوند به بُهم کاه دیلات بار
سکو

و آرامش آنها دارد ،تعبیر فرموده اسات (طهرانای ،ج.)313 :1423 ،2

بر این اساس ،گرچه فرشته در طول فیلم همواره اضطرابی در چهره داشت و
دائماً در فکر نجا

حاجی بود ،وقاری ملکوتی که ناشی از توجه محار او

به خدای متعال بود ،در سایمای او ماوج مایزد کاه نماودی از حالات بُهام
فرشتران است.
در این تمثل ،اشکایتی نیز وجاود دارد کاه باا اصاول یادشاده ساازگار
نیست .زیرا فرشتة این سریال ،فردی است که زیبایی چندانی ندارد .به عالوه
اینکه «کت» او قدری بلند است و این موضوع در کاهش جذابیت ناش ،ااار
دارد .همچنین چهرة فرشته را سرد و غیرزنده نشان دادهاند ،حال آنکه فرشته
باید مظهر حیا

و زندگی باشد .در لحظا

قسمتهای اوّل در داخل مترو،

فرشته را با نورپردازی سرد و پریده نشان میدهند که بیشتر چهارهای دور از
رحمت و زندگی را متجسم میکند.
اِشکال دیرری که در زیبایی چهرهپردازی فرشته مطارح میشاود ،پیاری

چهرة اوست .طب منابع دینی مذکور ،فرشتران باید باا چهارة جواناانی زیباا
آشکار شوند .بنابراین ،ماوی سافید و چهارة تیاره و صاور

بیماو (ریاش

تراشیدهشده) هی یک نمیتواند تجسم فرشته باشد و دو مورد اخیر بیشتر باا
ظاهر فاساان سازگار است؛ زیرا قرآن کریم گناهکاران را در آخر

«روسیاه»

معرفی فرموده است (آل عماران .)106 :همچناین تراشایدن ریاش در شارع
حاارام اساات (امااام خمیناای ،ج1019 :1424 ،2؛ گلپایرااانی ،ج15 :1409 ،2؛
بهجاات ،ج151 :1428 ،3؛ خامنااهای ،ج )54 :1420 ،2و برخاای آن را محاال
اتفاق نظر فاهای شیعه میدانند (مجلسی ،ج.)102 :1414 ،2
در سکانس پایانی فایلم« ،سرمسات» دامااد خاائن و طماعکاار حااجی
تصادف میکند و ملک موکل او با ظاهر سیاه به سرام او میآید و روح او را
به سوی اعمالش میبرد .سیاهی لباس و اندام فرشاتة قاابرِ روح ایان فارد
نابهکار ،تمثل عمال اوسات؛ زیارا ترساناک باودن لحظاة قابر روح بارای
گناهکاران و ظهور فرشتران در آن لحظا

به شکلهایی ترسناک کاه مظهار

نامت و خشم الهی هستند ،یک اصل مسلم قرآنی اسات (سابا51 :؛ محماد:
27؛ انعام .)93 :دربارة تمثل سیاه فرشتة قبر روح نیز میتوان گفات مبناای
درستی دارد .زیرا از طرفی فرشتران بر حسب اعمال و صفا

بااطنی ماا در

مشاعر ما تمثل مییابند و قرآن کریم نیز گناهکااران را در آخار

«روسایاه»

معرفی فرموده است (آل عمران .)106 :از طرف دیرر قرآن فرموده است هار
جزایی که ببینید ،همان عمال شماسات (صاافا  .)39 :در روایاا
سیاهی صور

نیاز باه

فرشتة قبرکنندة روح فاساان تصریح شده اسات (شاعیری،

بیتا197 :؛ احسایی ،ج .)274 :1405 ،1بنابراین «سیاه دیدن» صور

فرشاته

هم عمل خود «سرمست» اسات؛ زیارا زشاتی تمثال فرشاته در قابر روح
نابهکاران از اموری است که در برخی روایا

تصریح شده اسات (شاعیری،

بیتا197 :؛ احسایی ،ج .)274 :1405 ،1پس ،این زشتی به عمل آنان مرباو

میشود که فرشته در آینة عملی ایشان متمثل میشود ،وگرنه ذا

فرشاته در

هر حال زیبا است (طهرانی ،ج.)241 :1427 ،1
پیروی فرشته از خواست خدا در تقابل با ...

در قسمت بیستوسوم ،وقتی حااج فتااح از فرشاته خارق عااد درخواسات
میکند ،پاسخ میگیرد که من اجازه ندارم و تنها با اذن و مشایت الهای مایتاوانم
کاری انجام دهم .این معنی از تعبد فرشتران در برابار مشایت خداوناد در قارآن
کریم تأیید شده است (انبیا .)27 :
در قسمت دهم ،حاج فتاح به فرشته متوسل میشود تاا او را از مشاکلی
که در آن گرفتار شده است ،نجا

دهد .اما فرشاته او را نکاوهش میکناد و

در جواب او میگوید« :تو هنوز خدا را نشناختهای چون به اسباب و وساایل
متوسل شدهای».
سرمست به عنوان نمادی از شیطان انسای در ایان ساریال مایتواناد در
ماابل این بُعد از شخصیت فرشته باشد ،همانطور که هوای نفس حااج فتااح
که در پارهای اوقا

او را به گمراهی وادار کرده است میتواند در برابر ایان

بُعد از شخصیت فرشته باشد.
ملك موکل در تقابل با ...

ملک موکل ،اصطالحی الهامگرفته از قرآن کریم و روایا
ملک المو

اسات .قارآن کاریم

را موکل بر قبر ارواح معرفی فرموده اسات (ساجده )11 :و دو

فرشتة حاف اعمال انسان نیز موکل بر او شمرده شدهاند (سایوطی ،ج:1404 ،6
103؛ طباطبایی ،ج347 :1417 ،18؛ طبرسی ،مجماع البیاان ،ج.)216 :1372 ،9
خداوند فرشتران بسیار بیرونازشمار آفریاده اسات کاه فرماانبران و مجریاان
اوامری هستند و هر بخش از آفرینش به گروه خاصی از فرشتران ارتباا دارد
که موکال آن بخاش هساتند (طباطباایی .)168 :1385 ،بناابراین ملاک موکال

اصطالحی عام برای همة فرشتران است .همانطور که تعبیر فرشاتة موکال در
دیرر روایا

دربارة موکل رحمت و موکل باران و موکل اوقاا

و ...باه کاار

رفته است (حلی 302 ،205 :1408 ،و  .)310بر این اساس باید گفت هر کاری
در عالم به فرشتهای داده شده است و آن فرشته را موکل باه آن کاار ماینامناد
(نراقی ،ج ،3بیتا.)264 :
فرشتة «ملکو » طب اظهارا
فتاح بوده و او را به خیرا

خود از دوران کاودکی هماواره باا حااج

امر میکرده و اکنون هم مأمور کمک باه حااجی

شده است .زیرا همانطور که گفته شد ،برای هر امری از اوامر الهی فرشتهای
مأمور شده است و فرشتران امدادرسان نیز همانطور که در چارچوب نظاری
(مبح

هستیشناسی فرشته در فرهنگ اسالمی از منظر شخصی) گفته شاد،

بخشی از این فرشتران هستند.
بنابراین ناش این فرشته که موکل بر هدایت و یااریرساان حااج فتااح
است ،در تاابل با هوای نفس حاج فتااح کاه او را باه فسااد امار و وسوساه
میکرده ،ترسیم شده است .اما در معارف اسالمی ،فرشته که الهامبخش است
در برابر شیطان که وسوسهگر است ،قرار دارد.
امداد غیبي فرشته در تقابل با ...

وقتی سرمست در تالش است که به گونههاای مختلاف در اجارای وصایت
حاجی اخالل ایجاد کند ،فرشته به شکلهای مختلف امدادهای غیبی الهای را
نصیب حاج فتاح میکند و از رسیدن سرمست به هدفش ممانعات مایورزد.
طب قرآن کریم ،این امداد ،شأن فرشتران الهی است (رک :چارچوب نظاری
تحای  ،مبح

هستیشناسی فرشته در فرهنگ اسالمی از منظر شخصی) کاه

در این سریال به خوبی ترسیم شده است.

هدایتگری فرشته در تقابل با ...

این ناش در تاابل با نفس اماره و شیطان است که در بح

ملک موکل بیاان

شد.
رأفت فرشته به مؤمن در تقابل با ...

فرشته برای بازپرداخت دیون حاج فتاح تالش میکند .همچناین در قسامت
نوزدهم حاج فتاح با تندی و به صور

مطالبهگرانه و بلکه بیادبانه با فرشته

حرف میزند ،اما فرشته هرگز آشفته نمیشود و از لطف و رحمت خود کام
نمی گذارد .این تحمل و مدارا و بلکه مهرورزی و شافات ،بازنماایی آماوزة
قرآنی استغفار آنان برای بندگان و سالم ایشان بر مالمنان است که آناان را از
ظلما

به سوی نور خارج کنند (احزاب43 :؛ غافر .)7 :همچنین در قسامت

سیام فرشته حااجی را در پاذیرش بیمارساتان رهاا میکناد و خاداحافظی
میکند .سپس به پشت دیواری میرود و گریه میکند کاه ایان گریاه ناوعی
نشانه iiiبرای رحمت فرشته و رأفت او در ح حاج فتاح است.
در تاابل با این رفتار فرشته ،داماد او یعنی سرمست برای اخفاای بادهی
او ناشه میریزد و از مرگ او شاد میشاود و حتای ساعی مایکناد دساتراه
تنفسی را زودتر از او جدا کند تا او بمیرد .بنابراین ،او از این جهت در تاابل
با شیطان انسی است .همانطور که هوای نفس حاج فتاح با او دشمنی کارده
و سعی در فریب او دارد و از این جهت در تاابل با نفس اماره است.
الهام فرشته در تقابل با ...

در قسمت بیستونهم ،فرشته با الاای آیهای به آفاق دربارة اهمیت عفاو ،بار
اساس قارآن کاریم او را باه حاللیات طلبیادن از شاریفه باه کماک آن آیاه
وامیدارد و موف میشوند حاللیت بریرند .تثبیت مالمنان به یاری فرشاتران
(انفال )12 :و فرود آمدن فرشتران بر مالمنان اابتقدم و تاویات آناان بارای

اینکه ماده یابند و نترسند (فصلت )30 :از آموزههای قرآنای اسات .بناابراین
قرآن این حایات را تأیید کارده اسات کاه مالئکاه معاانیای جهات تثبیات
مالمنان الاا میکنند ،و این موضوع با وسواس شیطان و نفس و شاک کاه در
مبانی نظری شرح شد در تاابل است.
جدول شماره  .5عناصر تقابلی در مقابل فرشتة «ملکوت»
فرشته
موجودیت
هستیشناختی
فرشته

ماابل
⟷

وجود مادی انسان

جهان غیرمادی

⟷

جهان مادی افراد صحنه

رحمت فرشته

⟷

دشمنی نفس و شیطان و شیاطین انسی

هدایتگری فرشته

⟷

گمراهکنندگی نفس و شیطان و شیاطین

امداد غیبی فرشته

⟷

الهامگری فرشته

⟷

وجود تمثلی فرشته
فرشته

انسی
شخصیتپردازی
فرشته

اخالل و کارشکنی نفس و شیطان و
شیاطین انسی
وسوسهانریزی نفس و شیطان و شیاطین
انسی

اطاعت و عبودیت

⟷

فرشته در برابر خدا

سرکشی و عصیان نفس و شیطان و شیاطین
انسی

⟷

تکبّر نفس و شیطان و شیاطین انسی

صداقت فرشته

⟷

دروم و ریاکاری نفس و شیطان و شیاطین

رفتار مالمنانة فرشته

⟷

رفتار گناهآلود شیطان انسی و نفس

⟷

خودخواهی نفس و شیطان و شیاطین انسی

خضوع فرشته در
برابر خدا

انسی
اخالص و
دگرخواهی فرشته
همراهی همیشری و
چهرهپردازی
فرشته

⟷

همزادی فرشته با

همراهی و همزادی نفس و شیطان و
شیاطین انسی

انسان
زیبایی فرشته

⟷

زشتی نفس و شیطان و شیاطین انسی

ظاهر (لباس و مو

⟷

ظاهر فاس نفس و شیطان و شیاطین انسی

و )...متای ،فرشته

نتیجهگیری

یافتههای این تحای  ،در دو بُعد یعنی ناد نشانهشناختی فرشتة تمثلیافتاه در
سریال ملکو

نشان داده است .در این سریال ،خضوع و خشوع فرشاته کاه

همان شخصیتپردازی فرشته است ،به زیبایی ترسیم شده اسات ،اماا تمثال
خوبی از پرداخت چهرة ظاهری که همان تمثل فرشته اسات ،انجاام نررفتاه
است .بازنمایی فرشته در این سریال با ریش تراشیدهشده و لبااس شالخته و
گاهی با تلف نادرست آیا
باشد .زیرا بر اساس آیا

و روایا
و روایا

نمایتواناد تمثال درساتی از فرشاته
فرشته بایاد در ظااهر لبااس و گفتاار و

کردار در نهایت زیبایی و اعتدال و دلپاذیری و نیاز دارای چهارهای مالمناناه
باشد .همچنین این سریال نتوانسته است تمایز هستیشناسانة جهان فرشته باا
جهان ماده را بهخوبی نشان دهد و تنها در یک نمونه ،یعنی در صحنة حضور
فرشته در کنار حاج فتاح در هال «ال»شکل ،این تمایز دلپذیر به خوبی نشاان
داده شده است .گریة فرشتران که در این سریال تجسم یافته اسات ،نماادی
خوب و مابول جهت تمثل وجهة رحمانی فرشتران است که روایاا

آن را

تأیید میکنند و اگر برخی آن را با آموزههای مسیحیت ماایسه کردهاناد و در
نتیجه آن را نادرست میدانند ،استنتاج نادرستی دارند .زیرا یک آموزة درست
را نمیتوان به جهت وجود آموزهای دیرر در دینی که دچار انحرافاا

شاده

است ،نادرست دانست ،بلکه باید نتیجه گرفت که آن دین در این زمینه دچار
انحراف نشده است.
همزادی و همراهی فرشته با انسان در تاابال باا نفاس امااره و شایطان؛
اخالص و دگرخواهی فرشاته در تاابال باا خودخاواهی نفاس و شایطان و
شیاطین انسی؛ هدایت و ارشاد او در تاابل با اضالل نفاس امااره و شایطان؛
تمثل شیاطین انسی دارای تاابل با فرشته در وجاود دامااد حااجی؛ و تاابال
امدادهای غیبی و الهی فرشته در تاابل با اخالل و کارشکنی نفاس و شایطان

و شیاطین انسی ،از ناا موف این سریال است که قارآن کاریم و روایاا ،
آنها را تأیید میکنند.
پیشنهاد تحای برای تمثل دادن به فرشته در تولیدهای آیناده ایان اسات
که عالوه بر استفاده از نکا

مثبت یادشده در این سریال ،موارد زیر نیز ماد

نظر قرار گیرند:
 .1تمثل دادن هنریرسانهای به جهاان غیاب کاه ظارف وجاودی
فرشتران است باید با اساتفاده از عناصار بصاری صاحنه و نیاز
نورپردازی و چهرهپردازی ویاه انجاام شاود تاا بتاوان جادایی
جهان غیاب از جهاان ماادی را در ماهیات و هویات ،در عاین
همراهی و احاطة جهان غیب بر عالم ماده ترسیم کرد.
 .2چهرة ظاهری فرشته باید در لباس و گفتاار و کاردار در نهایات
زیبایی و اعتدال و دلپذیری باشد .البته فرشتران در قابر روح
افراد ناصالح ،به اشکالی زشت متمثال میشاوند و در حایاات،
خود و ملکو

خود را در آیینة آن فرشته مشااهده مایکنناد و

این موضوع با زیبایی ذاتی فرشته منافاتی ندارد.
 .3ظاهر و گفتار و کردار فرشته باید طب ضاوابط شارعی باوده و
چهرهای مالمنانه داشته باشد.
 .4در میان شائونا

فرشاتران ،اماداد و هادایت الهای از مجارای

وجود آنان برجستری خاصی دارد .این عنصر کاه در تاابال باا
تصرفا

شیاطین انس و جن است ،از دستمایههای دراماتیاک

و انسانسازی اسات کاه میتواناد در آفرینشهاای داساتانی و
نمایشی کاربرد فراوان داشته باشد.
یادداشتها

 .iاگر در بارة خل به آشکار یا پنهان نیکی کنید یا از بدی دیرران برذرید که خدا
همیشه از بدیها درمیگذرد با آنکه در انتاام بدان توانا است (نسا .)149 :
« .iiزبان بدن» از حرکا

آشکار تا پرش پلک چشم در این مسیر از بنیادیتارین

رسانههای ارتبا است (اسلین.)37 :1391 ،
 .iiiاین گریه «نماد» رحمت و رأفت فرشتران درباره مالمنین است و همانطور کاه
اصل وجود سینمایی فرشته تجسم حایات معنایی اوست ،گریه هم میتواناد تجسام
رحمت او باشد .از طرف دیرر ،این گریه نمادین مورد تأیید منابع دینی است؛ زیارا در
زیار امام حسین علیه الساالم میخاوانیم :الساي َ ُم َىلَيي َم ْ
اء؛
يَ بَ َكتْيأُ َم َ ئِ َكةُالساي َم ِ
سالم بر کسی که فرشتران آسامان بار او گریساتند (ابان مشاهدی498 :1419 ،؛
مجلسی .)235 :1404 ،و امام صادق علیه السالم در روایتی به صاراحت از گریاة
فرشته بر هر مالمنی که غریبانه از دنیاا رود خبار داده اسات (برقای370 ،2 :76 ،؛
صدوق ،من ی یحضره الفایه .)299 ،2 :1413 ،و از پیامبراکرم صلی اهلل علیاه و آلاه
روایت است که :هر کس جنازهای را ببیند و بروید« :اهلل اکبار ،ایان اسات وعاده
خدا و پیامبرش که راست گفتند در وعدهشان؛ خدایا ایمان و تسلیم ماا را افازون
فرما؛سپاس خدایی را سزاست که با قدر خود عز نمایی میکناد و بنادگان را
با مرگ ،ماهور خود نموده است» ،هی فرشتهای در آسمان نمیماند ،مرار اینکاه
بر صدای این فرد ترحم کرده و گریه میکند (کلینی.)168 ،3 ،1407 ،

