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  مقدمه
ست؛ دید بر دی) تأکtelevision» (ونیزیتلو« ةدر واژ صاویدن ا شیدن ت صاویر. مخاطب  ستیفتۀ ت و  ر ا

است که عبارت  یانتقال فرهنگ ،هارسانه ياز کارکردها دیگر، ي). از سو44، ص 1391ن، یتماشا (اسل
ست از آموزش و سورین وارزشد و یعقا ترویج فرهنگ و ا نژاد، ؛ معتمد452 ص ،1381تانکارد،  ها (

 ياسانهر یبخشکرد تجسمی، رویشناخترسانه –یشناختافت مخاطبین رهیاساس ا ). بر10، ص 1386
شتاد ۀ که در ده ییماورا يهادهیدر پد صل نوینوان رخ داد، ریون ایزیدر تلوه س ینیدبخش ف  يمانیدر 
ران یاگاهی دانشو  یرسم یکه متون درس یی؛ آن هم در فضاینو و استعالی ینمایی؛ سبود یتیترب يمعنو

، ص 1391داند (تامس، ی، ملودرام و مضحکه مي، کمديرا منحصر در تراژد یشینما يمعاصر، ژانرها
 دیتول یفن و ییاز جمله ضــعف محتوا یر به عللیاخ يهامتأســفانه در ســال با این حال). 289–288
  .ها متوقف شدالیسر» گونه«ن ی، ساخت اییماورا يهاالیسر

ها و متون است. بر اساس ) از مفاهیم کلیدي در تحلیل همۀ رسانهrepresentation» (بازنمایی«
از امور واقعی و  شــود، بازنمایی اســت و بازنمایی، جداها دیده میاین مفهوم، آنچه در رســانه

اهیم ها و مفکارگیري نشانهتجربی اطراف ماست. بازنمایی عبارت است از: معناسازي از طریق به
). در 121، ص 2، ج 1392و استفاده از چیزي به جاي چیز دیگر با هدف انتقال معنا (محمدپور، 

صول فرهنگی بازنمایی صرفاً آیینۀ واقعیت این معنا از بازنمایی، مح سشده  ست بلکه در  اخت نی
ــج ویک و ادگار،  ــت (س ــهیم اس ــوي دیگر، در کنار 65، ص1387واقعیت نیز س قواعد ). از س
شی از ادراماتیک که همان قواعد چیره بر اجراي نمایش  دنسازقواعدي که نمایش را برمیند، بخ

ــاگر را براي فهم و» توان« و ــایی« تماش ــانه» رمزگش  ةقواعد ویژد، نانگیزمیهاي درون آن برنش
شاگران فرهنگ یا تمدن بازیگران و ستند اند تما که همان قواعد فرهنگی، رفتاري، ایدئولوژیک ه

ــلین،  ــانه .)86ص ، 1391(اس ــریال را بازنمایی واقعیت به اکنون اگر کارکرد رس ها در فیلم و س
ـــیلۀ فناوري ی با رویارویهاي مکانیکی و دیجیتالی مانند دوربین و فیلم و عکس بدانیم، در وس

شته ضور فر سریالاي که در فیلمح ضدقهرمان، یا ها و  سان (معموالً قهرمان یا  هاي ماورائی با ان
رسد. از جملۀ این ها میهایی به ذهن مخاطب و پژوهشگر رسانههر دو) در ارتباط است، پرسش

ــش ــان در این متنپرس ــته و انس ــت که ارتباط میان فرش ــانهها این اس در با متون اي چقهاي رس
اســالمی که نگرش واقعی به ارتباط فرشــته و انســان در آنها ارائه شــده اســت انطباق دارند و تا 

  اند؟چقدر دچار سوء بازنمایی یا کژنمایی شده
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: داســـتان ارتباط حاج فتاح و فرشـــته بر اســـاس قرارند پژوهش بدیناین هاي پرســـشبنابراین، 
سان ح ارتباط انیصح ییبازنماقدر با ن ساختار چیاست؟ ا يرچه ساختا يدارا ،تحلیل روایت يهاروش

  ؟تطابق دارد یبا فرشته در فرهنگ اسالم
ـــترك در روایترنگ ایدئال بههدف این پژوهش، ارائۀ یک پی هاي منزلۀ یک الگویی مش

سریال  ست.  شته در خط الهام و هدایت ا سان و فر سبتی از برنامه» ملکوت«ارتباط ان هاي منا
هاي هاي مجموعه ســریاله در ماه مبارك رمضــان در دهۀ هشــتاد، و واپســین حلقهشــدپخش

ـــریال دربارة ارتباط روحی  ـــتان این س ـــت. داس حاج فتاح «ماورایی در آن دهه و تاکنون اس
دست و با ایمان، در واپسین روزهاي عمر خود با جهان غیب و از جمله ، تاجري پاك»سلطانی
او برایش ممثل شــده اســت. این فرشــته در طول فیلم همواره اي اســت که براي یاري فرشــته

کند که از کودکی با حاج فتاح بوده و همواره او را به حضــور دارد و به حاج فتاح گوشــزد می
نیکی دعوت کرده است و اکنون که حاج فتاح در پی یک تصادف در غروب روزي از روزهاي 

سین لحظات ضان به اغما رفته و واپ گذراند، براي یاري او تمثل عمر خود را می ماه مبارك رم
مادي و معنوي تا وي را از دیون  ته  یت الهی و یاف نا با ع ند.  هده دارد، خالص ک که بر ع اي 

ز شود و حاج فتاح اها و تصرفات او به اذن الهی، این توفیق حاصل میراهنمایی فرشته و الهام
س نف«شود و با (همسر اول خود) خالص میبدهی مالی و عاطفی به شریفه  ویژهدیون خود، به

  .رودبه عالم ملکوت می» مطمئنه

  چارچوب نظري. ۲
ست از آموزه سالمی در حوزة فرشتهچارچوب نظري این تحقیق، عبارت ا سی، هاي فرهنگ ا شنا

گاه  ـــویی ن ـــت که از س ـــتفادة محوري از قرآن کریم این اس یل اس با محوریت قرآن کریم. دل
ـــتی ـــناختی به هس ـــتهف«ش ـــت که باید از آموزه، جزو مباحث کالمی»رش هاي دینی براي اي اس

ستفاده کرد، و این آموزه شان ا سیر شتن هر گونه تف صدور، یعنی ندا صورت قطعیت  ها تنها در 
سند، می شکال در  شند (طباطبائی، ا سیر با شتوانۀ تف ). از 212و  211، ص 9ق، ج 1417توانند پ

، 1ق، ج 1425الصدور است (حلی، ان سندي است؛ زیرا قطعیسوي دیگر، قرآن کریم داراي اتق
ـــان یا تبدیل در آن راه ) و هیچ51، ص 2تا، ج ؛ مظفر، بی332ص  گونه تحریفی به زیاده، نقص

  ).3، ص 1ق، ج 1407نیافته است (طوسی، 
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چارچوب را می به محتوااین  یات معطوف  یلمک. دانســــت توان از نظر یه کوا پرداز نظر
ـــاحبپیش ـــوت و ص باطات، دربارة نظریات مرتبط با تحلیل محتوا میکس د: گوینام علوم ارت

تر و آنجاکه اهداف گوناگونی براي مطالعۀ محتوا قابل تصــور اســت، به ناگزیر فرضــیات متنوعاز
شماري نیز دربارة محتوا مطرح می ست بتوان نظریهپر اب ر باي واحد دشود. در نتیجه ممکن نی

گونه که برخی پژوهشــگران همان ).274و  273، ص 1385کوایل، محتواي رســانه داشــت (مک
حوزة علوم ارتباطات نیز معتقدند: با توجه به حوزه یا موضـوعی که در محتوا ارائه شـده اســت، 

ستفاده کرد؛ یعنی مفاهیم ویژگیمی شاخصتوان از این نظریه ا  ها را از نظریات همان حوزهها و 
  ).79-77، ص 1387مهر، استخراج کرد (محمدي

  شرح تدوین شده است: دیناین چارچوب ب
نان اند که خداي سبحان آشناسی فرشته از دیدگاه کلی: فرشتگان موجوداتی غیرماديهستی

شف حقیقیت و الهام نیکی ضۀ خیر و علم و ک صدرالمتألهین، را براي افا ست ( ها خلق کرده ا
ق، ص 1417؛ ابوالشیخ، 109ق، ص 1413اند (مفید، از نور آفریده شده). آنان 157، ص 1363
ــند و به 100 ــته باش ــند و برخی تجرد برزخی داش ) و ممکن اســت برخی داراي تجرد تام باش

). آنان 294ب، ص 1388هاي مختلف به دیدگان مردم ظاهر شــوند (مصــباح، شــکل و قیافه
ــتگ ــتند و خواب و خس ق، 1414البالغه، ی و غفلت ندارند (نهجهمواره در بندگی خداوند هس

ــمار می)؛ مطیع خدا و مأموران الهی به41ص  ــتند، نآیند. ایش ــطح نیس ان همگی نیز در یک س
ـــباح، هاي واالتري دارند و کارهاي مختلفی نیز انجام میبلکه برخی رتبه ، ب1388دهند (مص

ــالت204ص  ــاي) الهی در این عالم هاي برخی از آنان اجراي امر تکوینی ). از جمله رس (قض
). امداد مؤمنین 286ب، ص 1388؛ مصــباح، 41ق، ص 1414البالغه، ؛ نهج5اســت (نازعات: 

ــباح، 12(انفال:  ــارت دادن مؤمنان (آل289، ص ب1388؛ مص ــباح، 42و  39عمران: ) بش ؛ مص
)، تصــرف در طبیعت و روي دادن حوادثی ویژه در آن بدون وجود ســبب 288ب، ص 1388
باح،  طبیعی ـــ فال: 291ب، ص 1388خاص (مص عام: 50) و قبض ارواح (ان ) نیز از 93؛ ان

 .هاي فرشتگان استمأموریت
وجود ندارد  یی، بدون تقابل، معنایشــناختامعن یافتی: در رهیتقابل دیدگاهارتباط فرشــته با انســان از 

ها و ا در نظر گرفتن تفاوتکلی و ب یمعنا ندارد جز در بافت يانشانه). هیچ تک41، ص 1387 ،(آسابرگر
که در  ان معنیبه ا ؛)103، ص1392زاده، ي؛ مهد163، ص 1387ت، یها (اسمتمایزهاي آن با دیگر نشانه
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رایان به گ، ساختدیدگاهن یشوند. در ایف مینظام از راه تقابل با هم تعر ي، اجزایشناختیک نظام نشانه
 است و معنهاد و درك معنا همان تقابلیات مغز آدم در تولین عملیتریمعتقدند اساس اکوبسنیت از یتبع

رنگ داستان از تقابل یز پیت نی). در تحلیل روا41-40، ص 1387 ،شود (آسابرگریجز با تقابل درك نم
ــاً به کار بردن یآیها به وجود متیو کشــمکش شــخصــ ــاس  يها، خصــلت»ت مقابلیشــخصــ«د. اس

 ).71ب، ص1390، یادقرصیکند (میها را بهتر ظاهر متیشخص
سانه ازبا این رهیافت، تبیین نگرش تقابل شته و تقابل شنا ستمایاو،  يهاموجودیت فر مهم در  ياهد

مه به بررســـینمورد یتحلیل روای که  ویژه، يکردین تقابل با رویا يمحورها یاز خواهد بود. در ادا
  م پرداخت.یخواه ،استپژوهش ن یاز این همعطوف ب

شته از منظر سالم فر ش یفرهنگ ا شیبا  سیاطیطان و در مرحلۀ بعد با نفس اماره و  قابل در ت ین ان
ان در جدا طی، همان تقابل او با شساختز یمتما ير ویت او را از غین تقابل فرشته که شخصیاست. آغاز

 فرشته در ارتباط با انسان، يهان کنشیتر). از مهم31و  30است (حجر: » کنندگانسجده«شدن از صف 
سه و گمراهیالهام و هدا سو ست که در تقابل با و ؛ 222، ص9، ج ق1382، یقرار دارد (مازندران یت ا

 ،يکننده به بدالهام و دعوت ی،کیکننده به ندعوت یو قلب ی). خطورات ذهن47، ص 8تا، ج ی، بیغزال
م، فرشـته ). سـبب الها221، ص 9، ج ق1382، ی؛ مازندران178، ص1تا، ج ی، بیوسـوسـه اسـت (نراق

به  ؛)152، ص 1363؛ صدرالمتألهین، 221، ص 9، ج ق1382، یطان (مازندرانیاست و سبب وسوسه ش
سان م که هر ان معنیا شتهبیابل به گناه یگاه ان ست که نه ياد، فر شیاش میهمراه او نیز با  یطانیکند و 

طان از هنگام تولد با انسان ین فرشته و شی). ا267، ص 2ق، ج 1365، ینیکند (کلیبش میاوست که ترغ
ــاهمراه ج ، ق1416حنبل، ؛ ابن1798، ص 3ق، ج 1412، ی؛ دارم298، ص 60ق، ج 1403، یند (مجلس

 .)40ص ، 4
ترین دشــمن منزلۀموارد به یو در برخ ،دشــمن منزلۀنفس به يطان و هوای، شــیدر فرهنگ اســالم

؛ ورام، 60؛ یس: 84-82؛ ص: 171اف: ؛ اعر62؛ زخرف: 6اند (فاطر: شـــده یدشـــمنان انســـان معرف
). دعاها و روایات، انســـان مبتال به تبعیت از نفس و 314ق، ص 1407فهد، ؛ ابن59، ص 1، ج ق1410

شعث، ب؛ ابن589، ص 2ق، ج 1411، یاند (طوسکرده یزده معرفشیطان را دردمند و مصیبت تا، ص یا
  ).203و  159ق، ص 1404، یحرانشعبه ابن؛ 228

اه گ ن روایات، هریانســان وجود دارد. طبق ا »یروح ایمان«ر یفرشــته تعب يروایات، به جا یخدر بر
شود  کند و اگر مرتکب گناهیبش میطان ترغیکند و شیاش میاو نه یمانید، روح ایابل به گناه یانسان م
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). این دو 267، ص 2ق، ج 1365، ینیگردد (کلیمد و اگر توبه کند بازوشـــمیمان از او جدا یروح ا
 یثالم يطان مفتن و فرشتۀ مرشد هر دو وجودیمان با فرشته دارند. شیاالروح یروایت داللت بر همراه

 ).122تا، ص ی، بئیند (طباطبایگویدارند که با گوش قلب انسان سخن م
، ص 1ق، ج 1395آنان هستند (صدوق،  یو شیعیان واقع يو ائمۀ هد فرشتگان، خادمان پیامبر

ن دور ن را از آنایاطید و شینآمیمؤمنان  ياریفرشتگان به  ي،ها با توسل به ائمۀ هدي) و در گرفتار254
  ).274، ص 1، ج 1374، یکنند (بحرانیم

 یتگر با انسان در فرهنگ اسالمیهدا ۀارتباط فرشت یشناس. تقابل1 ةجدول شمار

  مقابل    نوع ارتباط فرشته و انسان  فیرد
، ص 2ق، ج 1365، ینیمؤمنان (کلد و مسدِّد یمو  

، ص 1، ج 1374، یگر آنان (بحرانیاری) و 267
آنان (آل عمران:  یمانیدشمنان ا ةکنند) و نابود274

125(  

⃡  

  )16روان خود (حشر: یبخش پکننده و خدالنرها

  ⃡  ) 5: ارئوف بر مومنان (شور  
، 1، ج 1374، ی) خصوصاً مؤمنان (بحران168دشمن انسان (بقره: 

  )274ص 
  )30شوند (فصلت: ین نازل میبر مؤمنان راست  

⃡  
  )221–220شوند (شعراء: یار آلوده نازل میبر گناهکاران بس

ک در قلب ین يبخش رفتارهاهدایتگر و الهام  
؛ 166، ص 1؛ ج 267، ص 2ق، ج 1365، ینی(کل

  )321، ص 1، ج 1380، یاشیع
⃡  

و گناه با وسوسه در قلب  يکننده به بدگمراه کننده و دعوت
؛ 125تا، ص ، بیئی؛ طباطبا155عمران: ؛ آل121؛ انعام: 21(نور: 

  )321 ، ص1،ج 1380، یاشی؛ ع166، ص 1ق، ج 1365، ینیکل
: مانشان (فصلتیا يا برایبشارت به مؤمنان در دن  

30(  ⃡  
ا (آل یجاد ترس از مؤمن شدن در دل دوستان خود در دنیا

  )175عمران: 
ق، ص 1413د، یرافت بر مؤمن هنگام مرگ (مف  

ر از قابض روح ین فرشتگان رئوف، غی) که ا346
  هستند.

⃡  
ق، ج 1413گمراه کردن مؤمن هنگام مرگ (صدوق،  يتالش برا

  )225، ص 2، ج 1380، یاشی؛ ع134، ص 1

ــان را  ــته: قرآن کریم، عوامل گمراهی انس ــان با فرش ــر تقابلی در ارتباط انس ، »نیاد«تحلیل عناص
صباح، » شیطان«و » هواي نفس« ست (م سته ا ). در برخی روایات، 175، ص 1الف، ج 1388دان

هواي نفس در مقابل هواي خدا (تعبیر از روایت اســـت) که همان میل و اراده الهی اســـت قرار 
)؛ اما باید توجه کرد که هواي 387، ص 1380؛ حرعاملی، 204، ص 1ق، ج 1412ی، دارد (دیلم

ست از  ست که عبارت ا ستند، بلکه دنیا موضوع هواي نفس ا ستقل از هم نی نفس و دنیا دو امر م
). شیطان نیز 204، ص 1الف، ج 1388هاي ناشایسته و مانع آخرت؛ نه جدا از آن (مصباح، تعلق

ستقل ا ستقل از هواي نفس نمیگرچه عاملی م ست، م تواند کاري کند، بلکه همان ز هواي نفس ا
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). بنابراین تقابل فرشـــته با شـــیطان که طبق 209، ص 1کند (همان، ج هواهاي نفس را تأیید می
آید؛ شــمار میهاي ارتباط فرشــته و انســان بود، تقابل با نفس او نیز بهمحور همۀ تقابل 1جدول 

ـــویل«ریم، گمراهی واحدي را که همان گونه که قرآن کهمان (آرایش باطل در لباس حق) » تس
ــف:  ــیطان (یوس ــبت داده و هم به ش ــد هم به نفس نس ). در فرهنگ 25؛ محمد: 100و  18باش

سالمی (قرآن، ادعیه و روایات)، نفس همتا و هم ست (نهجا شده ا شیطان معرفی  شین  البالغه، ن
شته 201، ص 1ق، ج 1412؛ دیلمی، 41ق، ص 1414 ساحت با فر سه  ). بنابراین نفس اماره در 

اند از: همراهی با انسان از هنگام که عبارت 1در جدول  10و  8، 5در تقابل است؛ یعنی مقوالت 
ضب تولد؛ به این معنا که گرایش شهوت و غ ضاي  سان به مقت ست در وجود مادي ان هاي نادر

ق، 1410)، دشمنی با انسان (ورام، 116ص  ،1ق، ج 1417؛ طباطبائی، 30تعبیه شده است (بقره: 
ق، 1412؛ دیلمی، 53) و دعوت به گناه و بدي (یوسف: 314ق، ص 1407فهد، ؛ ابن59، ص 1ج 
گونه که شیاطین انسی هم در وسوسه ). همان143، ص 91ق، ج 1403؛ مجلسی، 201، ص 1ج 

) داراي وجود 450ص ، 2ق، ج 1404؛ قمی، 6و دعوت به بدي و گمراه ســاختن انســان (ناس: 
  نمایش داده شده است. 1ها در نمودار این تقابل اند.تقابلی با فرشته

  اسالمی دیدگاهانسان از  -جهان ارتباطی فرشته شناسی : تقابل1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

هواي خدا (اراده و خواست الهی 
در رفتار انسان که همان اعمال 

 .صالح و منطبق با شرع است

هواي نفس (اراده و خواست نفس 
در رفتار انسان که همان گناهان 
 .منطبق با شهوت و غضب است

 از جمله اسباب و مسببات هدایت و امداد غیبی خداي سبحان از طرق
 فرشتگان

دعوت ابلیس به تباهی و گناه از طریق شیاطین شاغواي ابلیس (اضالل و 
 جنی و انسی و وساوس)

۱۰۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  تحقيق  شناسيروش. ۳
ست که  یتحلیل -یاز نوع توصیف پژوهشاین  صویر آنچه هست، به دالیل چگونه بودن و «ا عالوه بر ت
ــئله و ابعاد آن می یچرای ــعیت مس ــئلوض  يظرکه در مباحث ن یتحقیق را با کلیات ۀپردازد. جزئیات مس

نیا، ظ(حاف» کندمی يگیردهد و نتیجهکند، ربط میتحقیق به عنوان چارچوب اســـتدالل خود تدوین می
ضر با روش تحلیل روایت (مطالعۀ درزمانهمچنین این پژوهش ). 61–60و  59، ص 1386 ) انجام یحا

  خواهد گرفت.
شته یفی) در تعرNarationت (یروا ست از: نقل ر  یلایا خی یخیا تاری یاز حوادث واقع ياعبارت ا

و  يازهیوند انگیان آنها پیهم باشــند و در م ان آنها وجود داشــته باشــد و بازتابِیم یکه ارتباطياگونهبه
ست از تغی، رواگرماسو  پراپاز نظر ). 126الف، ص 1390، یرصادقیباشد (م یزمان ر از ییت عبارت ا
ـــاس رواینام» رخداد«ر را یین تغیا پراپگر. ید ةبه پار ايپاره ـــت و ید. از نظر او رخداد، اس ت اس

 .)1390، ید (عباسابیرخدادها را بکوشید وي منظور نیبد
ها تیل روایه و تحلیباب شده است، به تجز 1969که از سال  (بوطیقاي ساختارگرا) یشناستیروا
، ص 1390پردازد (مکاریک، یرنگ، شخصیت داستان و ژانر میت و ساختار پیحاکم بر روا يهاو نظام

سم149 سل پ292، ص 1387ت، ی؛ ا سل ستا به ت سیم تیروا يشامدهای). در این را  یپردازد و بر برر
ارد د دیز روابط آنها با کل، تأکیســازد و نیت خاص از قصــه را میروا یان عناصــر متن که نوعیروابط م

از حاضــر پژوهش مهم وجود دارد که در  يت دو الگویدر تحلیل روا ).31-30، ص 1387 ،(آســابرگر
  :شودمیهر دو استفاده 

سی، در ریخت سم رو سی پروپ: فرمالی شد و در شنا سیه زاده  خالل جنگ جهانی اول در رو
شــکفت. این نام را مخالفان این مکتب براي تحقیر بر آن نهادند (شــمیســا،  1920هاي خالل ســال

از میان رفت (همان، ص  1930ها در ســال ). این مکتب با ســرکوب اســتالینیســت147، ص 1383
عاالن این جریان را می والدیمیر پراپ،). 149 یل تیکی از ف ـــتین در تحل گان راس ـــاهن وان از پیش

  یانههاي عامشناسی قصهریختشناختی خود با عنوان شمار آورد. او در اثر روایتساختاري فرهنگ به
)The Morphology of the Folktale(  برساخته مدعی بود که روایت نوشته شده است، 1920که در دهۀ ،

نامید. این کارکردها عناصــر ها) میکاري= خویش Function( »کارکردها«از چیزي اســت که او آن را 
ستان یا نمایش گی کننداند از عمل یک شخصیت از دیدگاه داللتهند و عبارتداي را تشکیل مینامهدا

کارکرد وجود ندارد » ســی و یک«کرد که در یک قصــه هرگز بیش از ادعا می پراپآن بر جریان عمل. 
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سمیت، 133و  53، ص 1392(پروپ،  سابرگر، 293، ص 1387؛ ا ، پراپ). از دید 33–32، ص1387؛ آ
  ).1391ترین واحد روایی است (عباسی، کارکرد، کوچک

سین  ییل رواینۀ تحلیاو در زم سندگانی همچون بر آثار پ اثر  ارتبو  تودورف، برمون، ماسیگرنوی
، گذردیم پروپ). اگرچه حدود هشتاد سال از نگارش کتاب 194، ص 1390قاطع گذاشت (مکاریک، 

 ).1389، ياین اثر هنوز کارآمد است (ذوالفقار
صسوي از  شخ صر ماورا پروپ يموجود در الگو يهاتیدیگر،  شتمل بودن بر عنا  یی،به جهت م

  ارتباط انسان و فرشته دارند.ک یر ژرف ساختار دراماتیدر تفس یقدرت نسبتاً خوب
مان ه پروپآن که از نظر  ين واحد ساختاریترد قصه را به کوچکیبا نخست، يل ساختاریدر تحل

ان ی) و سپس روابط متقابل م8و  7، ص 1392، ياد (بدرهکرم یهاست تقستیا کارکرد شخصیعملکرد 
 ).1387ان، یو ناظم ینیرا کشف کرد (پرو یساختمان يآنها و الگوها

سل يالگو سلن: یا ساختار کل نیا ست  ست از: نمایپ یمعتقد ا ساختار درام عبارت ا ش یرنگ در 
سیفزا یدگیچیداد، پین رویادین، ارائۀ هدف بنیت آغازیموقع شت ینده تا ر ر ییا تغیدن درام به اوج، بازگ
ــا يریگجهی، نتیناگهان ــترداد. در یرو ییو بازگش ــ یونیزیتلو يهادرام بیش کرد ین رویز همین یینمایو س

  ).68، ص 1391ن، یوجود دارد (اسل
، با قرار دادن رخدادها در الري وايو  گرماس، پروپالري واي: در ادامۀ کارهاي  –الگوي گرماس
صري کوچک ساختار (عنا ) روایت ارائه کردند که داري super - structiurتر، الگویی از روایت به نام ابر

ــامان ــکننده یا تخریبی و اخاللگر، پارة میانی، پارة س ــت: پارة ثابت اولیه، پارة ش دهنده، پارة پنج پاره اس
). فهم این الگو آســان اســت: در پارة اول همه چیز در حال تعادل اســت، 1385ثابت انتهایی (عباســی، 

و تحول وجود خواهد داشــت که این تغییر حتماً در ارتباط کم یک تغییر که در پارة دوم دســتحالیدر
). براي شـکل گرفتن داسـتان، الزم اسـت پارة اولیه که 1391مسـتقیم با پارة نخسـتین اسـت (عباسـی، 

ستان هرگز روي نخواهد داد. براي می صورت دا شکند؛ در غیر این  شد ب شته با تواند جاودانه امتداد دا
شکند یا تخریب  ضعیت آغازین، اینکه پاره ب ستن و شک شوند. با  صحنه  شی وارد  شود باید، افعال کن

شــوند. در اینجا باید این رویدادها در جایی جمع شــوند. رویدادها یکی پس از دیگري وارد صــحنه می
دهنده همان مرحله و زمانی اســت که رویدادها جمع شــوند. درســت پس از پایان کنش نیروي ســامان
سامان عیت تواند بالقوه وضشوند. این پارة انتهایی میها به وضعیت پایانی داخل میدهنده، کنشنیروي 

). مبناي این الگو این اســت که معنا همواره در تمایز 1392ابتدایی براي داســتان دیگر باشــد (عباســی، 

۱۰۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ساسی که همان آغاز و میانه و انتهاست، شرطآشکار می  شود. بنابراین تمایز در پیرنگ و ایجاد واحد ا
سی،  ست (عبا شدن این نظام، یعنی حرکت از 1391تولید معنا از قوانین » بعد«به » پیش«). با مخدوش 

 .)1389رو خواهد شد (عباسی، رنگ، فرایند معناسازي با مشکل روبهناپذیر پیجدایی
شیک گرماس شش يد الگوو شگران  س يرا برا ییتاکن شگر، فرد ینحو روا یبرر ا یت ارائه کند. کن

از  یا بخشــیتواند همه یت میرد. روایگیبر او انجام م یا عملیدهد یرا انجام م یســت که عملا يزیچ
 کنشگران را داشته باشد:

  ؛رستدفیت میکه فاعل کنشگر را به مأمور یا مسبب: کسیکننده کیا تحریکنشگر فرستنده 
 ؛بردیکه از فاعل کنشگر سود م یا سودبرنده: کسیرنده یکنشگر گ
 ؛رودیخود م یء ارزشیکند و به طرف شیکه عمل م یفاعل: کسکنشگر 

 ؛: او هدف کنشگر فاعل استیء ارزشیکنشگر ش
 ؛شودیم یء ارزشیدن کنشگر به شیکه مانع رس يکنشگر بازدارنده: فرد

  ).1391، یبرسد (عباس یء ارزشیکند کنشگر فاعل به شیکه کمک م یدهنده: کسياریکنشگر 
  نمایش داده شده است. 2دار گرماس در نمو يگوال

  . الگوي کنشگران2نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

که را » رفاعل کنشگ«، »فرستنده«شود: ین شکل قرائت میهاست به اکه قانون ثابت همۀ داستانالگو این 
ود برد. از آن س» رندهیگ«فرستد تا یم یء ارزشیشانند م» خاص یهدف«به دنبال  ،است یت اصلیشخص

 کنشگر فاعل

 شیء ارزشی

کنشگر فرستنده یا  کنشگر گیرنده یا سود برنده
 کنندهتحریک

 دهندهکنشگران یاري کنشگران بازدارنده
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اما  ؛نندرسامی ياری یء ارزشیدن به شیرس يفاعل را برا» دهندهياریکنشگران «ت، ین مأموریدر انجام ا
  ).1391، ی؛ عباس152، ص 1390کنند (مکاریک، یجاد مانع میدر برابر او ا» کنشگران بازدارنده«

 پروپ يتحليل روايت بر اساس الگو يهايافته. ۴

لف مخت يبا شگردهاسپس کنند و یمتعارف است که داستان را از وسط آغاز م يانه، شگردیشروع از م
ستان داده ممیانۀ از  یاطالعات ستان یدادهاي وراز  ی). برخ107الف، ص 1390،یصادقریشود (میدا دا

ش سیر نمای سریال در  شکل فالش یاین  شده گذشته) ارائ يهاگشت دوربین به صحنهبک (بازآن به  ه 
 يبنداست. بر همین اساس، پیشامدها در جدول زیر بر منطق سیر داستان منطبق است نه لزوماً بر قسمت

  ها وپروپ به دنبال درك فرمول يتحلیل روایت بر اساس الگو«که اساساً گونه سریال. همان یریاضیات
ست شامدها ست و یمنطق يدارا یمتن روایزیرا هر  ؛ترتیب وقوع پی شدیداً بر  ا ستان  صر دا آرایش عنا

  ).39، ص 1387(آسابرگر، » درك ما از معنا اثر دارد
  »ال ملکوتیسر«در  ینینشت: ساختار همیل روای. تحل2جدول 

  کیکرد دارماتیا روی» ملکوت« يپیشامدها  پروپ يکارکردها   ردیف
0 Α قهرمان ا یخانواده  ياعضا ن یت آغازیموقع

  .شوندیم یمعرف
  شود. یم یحاج فتاح در کنار خانواده معرف

1 β خانواده، خانه  ياز اعضا یکی ترك
  کند.یرا ترك م

  رود.یپدر حاج فتاح از دنیا م

2 γ محروم  يزیقهرمان از چ تیمحروم
  .شنهاد)یا پیشود (امر یم

اش باشد و حاج کند خانۀ او به نام شریفه دخترخواندهیپدر حاج فتاح وصیت م
  خود با او ازدواج کند. یل باطنیرغم میفتاح هم عل

3  δ ت را نقض یقهرمان محروم نقض
  .کندیم

 يندترفبا م دارد یاما او تصم ،ازدواج حاج فتاح با شریفه در ظاهر طبق شرع است
کارخانه ن او به دختر صاحب یظاهر مشروع، مال شریفه را از او دریغ کند. همچنبه

  کند.یدن به کارخانه با او ازدواج میرس يمند شده و براهعالق
4  ξ خود  یکوشد قربانیشرور م رنگین

  .بدیرا بفر
د فه هم در آن است بفروشیکه سهم شر را کند که خانه و باغیفه القا میفتاح به شر

  فه بخرد.یشر يبهتر برا ياخانه ،و با داشتن کارخانه در چند سال بعد
5 θ خورد ویگول م یقربان شرکت در جرم 

ارانه به دشمن خود یناهش
  .کندیکمک م

  کند.یباغ موافقت مبارة با درخواست فتاح در یل قلبیرغم میفه علیشر

6 A ياز اعضا یکیفرد شرور به   شرارت 
  .رساندیب میخانواده آس

د وشمیشود. او از حاج فتاح ناراحت یازدواج دوم او مطلع م، ترفند فتاحاز فه یشر
  رد.یگیطالق م یو از حاج ددهمیو خانه را هم از دست 

A خانواده فاقد  ياز اعضا یکی فقدان؛ نیاز
 يزیا چیاست  يزیچ

  خواهد.یم

یا کند و گویبیند که او را نگران میم یحاج فتاح در شب قبل از تصادف، رؤیای
  هستند. یناراض يوالدین او از و

۱۰۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

7 B شود و یفاجعه آشکار م اعزام
  کنندیقهرمان را اعزام م

پس اعزام  . »وجوگرجست«است و هم » یقربان«قهرمان داستان ملکوت، هم از نوع 
رود و روح او که یکند و به کما میاو در اینجا این است که حاج فتاح تصادف م

شود و به یاست وارد م يکه همان انقطاع از جهان ماد یبیغ یمان است به عالمیباا
 ينجا همان امکان از دست رفتن توان او برایرسد. فاجعه در ایم يادار فرشتهید

  او. ینه مرگ جسمان ،هاستیجبران بده
داند تصادف کرده ید و هنوز نمیآیرفتن به کما، به  منزل م یروح حاج فتاح در پ  کندیقهرمان خانه را ترك م حرکت 8

  برد.یاو را از خانه مدارد است و فرشته به سراغ او آمده و 
9 D د ن کارکرنخستی

 بخشنده
شود تا یش میقهرمان آزما

بتواند در آینده، کمک 
  افت کندیرا در یماورائ

راننده و  یمثال یدر بدن یرد. حاجیمیاش در دم مرود و رانندهیبه کما م یحاج
اش که تصادف شود که بدن او و رانندهین ممثل میچن يو يبراند. یبیخود را م

  گر هستند نه خود آنان.یاند، افراد دکرده

10 E قهرمان نسبت به اعمال  واکنش قهرمان
ا واکنش (مثبت ی یبخشندة آت

  دهدی) نشان میمنف

اش که اصرار دارد از صحنه بگریزد بحث حاجی در بدنی مثالی با راننده
فردي را که بر اثر تصادف بیهوش شده به بیمارستان برسانند؛ اما او کند که می

  کند.این کار را نمی
11 F افت عامل یدر

 يفراماد

استفاده از  ییقهرمان توانا
را به  يعامل قدرتمند فراماد

  آوردیدست م

دار یماند و به دیدر کما م ،شامل حال او شده یت الهیرد و عنایمینم یحاج
  کند.یا خبردار میدر دن يرسد که او را از سه بدهکاریم يافرشته

12 G که در  يزیقهرمان به محل چ یانتقال مکان
آن است،  يجووجست

  شودیت میهدا

 هستند. یند که از او ناراضیبین خود را میرود و حشمت و والدیبه برزخ م یحاج
آواره شده است. او ند که چطور یبیفه را میکند و شریر میاو در روزگار گدشته س

  شود. یخبردار م ینین سه نفر به شکل عیخود به ا یاز بده
13 H قهرمان و شرور به جدال  مبارزه

  پردازندیرودررو م
حاج فتاح در نزد  یت مالیمکان سجاده را در وصکه  ،خود داماد ،با سرمست یحاج

  شود.یمر ی، درگر سجاده استیدرآوردن آن از ز صدددا کرده و دریل او پیوک
14 J اش از آن از خانواده یکه کس یو از داشتن زن دوم حاج بدایمیت را یسرمست وص  خوردیقهرمان انگ م انگ خوردن

 يز فشار آوردن بر برادر همسرش برایشود و آن را دستاویخبر ندارد مطلع م
  دهدیتصاحب کارخانه قرار م

15 I گذارد به هدف برسد.یکند و نمیجاد میبر سر راه سرمست ا یفرشته، موانع  خوردیشرور شکست م يروزیپ  
16 K  ا کمبود آغاز قصه ی یبداقبال  برطرف شدن

  شودیبرطرف م
ه ک سلسلی یو طشود میجبران  یت الهیا با عنایدست حاج فتاح از دن یکوتاه

 یکه حاج یمارستانیقلب در همان ب يماریفه در بستر بید، شرآییاسباب که فراهم م
ت یهم از وص یحاج ةاست. سامان نو یازمند قلب حاجیدا شده و نیاست پ يتربس

  شود.یاست مطلع م )سرمست(که در منزل پدرش  یحاج
17 RP سرمست که از پیدا شدن شریفه و پی بردن خانواده به وجود او و قالبی بودن وصیت   شودیب میقهرمان تعق بیتعق

  کوشد دستگاه را از بدن حاجی قطع کند.میشده توسط وي خبردار شده است، جعل
18 SR رسد.یحیلۀ سرمست به سرانجام نم  ب ینجات قهرمان از تعق نجات  
19 Q آماده شده است  يوند به ویپ يشناسد که قلب او برایشریفه حاج فتاح را م  شودیقهرمان شناخته م صیتشخ  
20 XE ا شرور رسوا ی یقهرمان قالب ییرسوا

  شودیم
 ،خودش ةخانواد یحت ،بر کذب او نزد همه یمبن ینیکشف عالئم یقسرمست با 

  شود.یرسوا م
21 T تازه به خود  يقهرمان، ظاهر  کمال

  ردیگیم
 کند و قلبش از بدنشیم یشود و از فرشته خداحافظینفس مطمئنه م يفتاح دارا

  وند بخورد.یشود تا به شریفه پیبیرون آورده م
22 U شیبد خوفر اعمال یشرور ک مجازات 

  ندیبیرا م
او  زشت يترسناك و با ظاهر يارد و فرشتهیمیکند و در دم میسرمست تصادف م

  کند.یرا قبض روح م
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  ن شرح است:یپروپ به ا يسه با الگویال در مقاینمودگار روایت این سر
  

  

  هفت شخصیت دراماتیک وجود دارد: پروپدر طرح 
ست شرور (با قهرمان میجوي چیزي یا در جدال وقهرمان (در ج ست)،  شرور ا جنگد)، با 

شنده (براي قهرمان عامل فرامادي تهیه می صی که همۀ فعالیتبخ شخ شاهدخت ( ها به کند)، 
دارنده (قهرمان را به مأموریت کند)، گسیلشود و وظایف دشوار را محول میخاطر او انجام می

دهد)، و قهرمان و غیره یاري می(قهرمان را در حل وظایف مشـــکل  دهندهفرســـتد)، یاريمی
). این 38، ص 1387شـــود) (آســـابرگر، کند که قهرمان اســـت، اما رســـوا میقالبی (ادعا می

 ها،دهند. این پارههاي کنش را تشــکیل میهایی هســتند که پارهویژهها داراي نقششــخصــیت
سازوکار حکایت به کار فراتر از افرادي که آنها را پیش می  آیند و تکرار روایاتمیبرند در در 

  ).146، ص 1388(احمدي،  سازندرا می
 ۀ پروپیال ملکوت بر اساس نظریک سریدرامات يهاتی. شخص3جدول 

  تینام شخص  تینوع شخص فیرد

  حاج فتاح قهرمان  1

  حاج فتاح جوان و دامادش سرمست ریشر 2

  فرشته بخشنده 3

  یترس از عذاب برزخ شاهدخت 4

  فرشته دارندهلیگس 5

  / فرشتهیت الهیعنا گریاری 6

  -  یقهرمان قالب 7

  اسلين يساختار يتحليل روايت بر اساس الگو يهايافته. ۵

ـــلین در » ملکوت«منطق و آرایش روایت  ـــته با حاج فتاح طبق الگوي اس در بخش ارتباط فرش
  نمایش داده شده است. 4جدول شمارة 

۱۱۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  ال ملکوتیرنگ در سری. ساختار پ4جدول 
  مار است آمدهیدار پدرش که بیکند. اکنون به دیاست و در تهران کار م یمذهب یجوان یحاج  نیت آغازیموقع

ت کرده است فتاح با او ازدواج کند و یپدرش) وص ةفه (دخترخواندیپدر فتاح در حال احتضار است و در مورد شر  دادین رویادیهدف بن ۀارائ
  فه باشد.یخانه هم به نام شر

  بندد.یگر دل مید يد و به دختروشمیسه فتاح وسو
  .دشونا میدنان با تلخی از هم جآو  دکنمی یفه کوتاهیفتاح در حق شر

درام  دنینده تا رسیفزا یدگیچیپ
  به اوج

  شه.یهم يفه برایفتاح از شر يخبریب
  .فتاح ۀخوب و مؤمنان یزندگ

  دوستش. يمحرمانه برا یتیفه در نگارش وصیشر هن خود بید يفتاح در اداتالش 
  تصادف فتاح و احتضار او و آشنایی با فرشتۀ داستان و خبر دادن فرشته از چند بدهی او از جمله به شریفه.

تر است و والدین فتاح را هم در برزخ از او هاي او جز بدهی شریفه که از همه نیز مهمحل شدن مشکل بدهی
  ناراضی کرده است.

  ن رفتن آن.یشرور (داماد فتاح) و از ب يردت او به دست فیافتادن وص
  شدن در بخش حاج فتاح. يوند قلب و بستریفه به پیاز شرین  یر ناگهانییا تغیبازگشت 

  از او به قلب.یهمسر اول او و نمنزلۀ فه به یفتاح به وجود شر ةبردن خانواد یپ
  فه.یت شریفه و جلب رضایبه شر یقلب حاج ياهدا

  .پاك شدن حاجی از هر گونه بدهی و وارد شدن به عالم ملکوت (از دنیا رفتن) به عنوان نفس مطمئنه  بازگشایی رویدادگیري و نتیجه

  يوا يالرـ  گرماس يتحقيق بر اساس الگو يهايافته. ۶

نمایش  3دهند، در نمودار رنگ سریال ملکوت نشان میساز که سیر روایت را در پیهاي معناپاره
  .اندشدهداده 

  . الگوي کنشگران در سریال3نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شیء ارزشی: نجات از عذاب 
 ناشی از بدهی به شریفه و ..

 کنشگر فاعل: فتاح

 کنشگران بازدارنده: سرمست
 

 کننده: ترس ازکنشگر تحریک
 عذاب

 دهنده: فرشتهکنشگر یاري
 

ه: برندکنشگر گیرنده یا سود
 فتاح
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  نمایش داده شده است. 4ال در نمودار یگانه در روایت این سرپنج يهاپاره يهمچنین الگو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رنگ داستان فرشته در ارتباط با حاج فتاح در سریال ملکوتسیر روایی پی. 4نمودار 

 يبحث و تحليل انتقاد. ۷

صل ازاین بخش از پژوهش، با رهدر  شۀ حا سریال ملکوت که در  تو سه وجهی روایت  تحلیل 
ها را با تهیاف ،انتقادي –گردیم و با رهیافتی تطبیقیمیها ارائه شـــد به چارچوب نظري بازیافته

تا نقاط همگرایی و واگرایی ســریال با مبانی نظري اســالمی  یمکنبررســی می ظرياصــول ن
  . مشخص شود

  بر چند محور است: ین بحث و بررسای
  فرشته ـارتباط انسان  ییدر داستان ماوراپایانی ن و یالف. ارتباط پارة آغاز

وسط قاري ت» یا ایتها النفس المطمئنه...«شود، آیۀ در پارة نهایی فیلم که حاج فتاح از فرشته جدا می
دل، بازگشــت به تعادلی در فضــاي اما این تعا ؛رســدشــود. داســتان در اینجا به تعادل میقرائت می

فردي که سریال در پارة آغازین و میانی روایت کرد. مقصود، فردي است نه ارتباط میانارتباط درون

دهنده: حاج فتاح در غروب نیروي سامان
کند و به روزي از ماه رمضان تصادف می

عمر او رو به پایان است و با  .رودکما می
سه بدهکاري خود که عمدتاً بدهی او به 

شود. فرشته او را رو میشریفه است روبه
 کند تا از این بدهی فارغ شود.کمک می

و مطیع والدین است.  : حاج فتاح جوانی مؤمنپارة آغازین
 اشکند اموالی به شریفه دخترخواندهپدرش وصیت می

 برسد و فتاح هم با او ازدواج کند.

جوان بر خالف وصیت در حق شریفه (دخترخواندة پدرش) : حاج فتاح کنندهنیروي تخریب
 .کندظلم می

یابد نمی پارة میانی: حاج فتاح از رفتارش در حق شریفه پشیمان است. اما او را
... روزگاري را با تمکن مالی و عبادت و اطاعت خدا و خدمت به خلق سپري 

وصیتی هم نوشته است که حق مالی و عاطفی شریفه در آن درج شده  .کندمی
 است. او اکنون حدود شصت سال سن دارد ...

پارة پایانی: حاج فتاح از گناهان (بدهی خود به شریفه 
شود و از ي نفس مطمئنه میو دیگران) پاك، و دارا

 شود.رود و وارد برزخ میدنیا می

۱۱۲     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

صه ، هر قپروپاین اشکالِ سطحی نیست که چرا این قصه به ازدواج ختم نشده است؛ زیرا از نظر 
ـــت با پاکاري ازدواج پایان نمیبا خویش کلی طور) یا منفعت یا برد و بهFداش (یابد و ممکن اس

)؛ بلکه مقصــود 183، ص 1392) و ... ختم شــود (پروپ، SR) و نجات از تعقیب (Kالتیام مافات (
ست که می صیتدانیم پیاین ا شخ شمکش  ستان از تقابل و ک ساًها به وجود میرنگ دا سا  به آید. ا

صیت مقابل«کار بردن  صلت»شخ صیت، خ شخ صادقی، ظاهر می ها را بهترهاي  ب، 1390کند (میر
صیت71ص  شخ صیت یا  شخ شمکش کند یا با خود، و یا ).  ست با دیگري ک صلی ممکن ا هاي ا

گونه که کشمکش ممکن ). همان73ممکن است ترکیبی از چند کشمکش در کار باشد (همان، ص 
مهم این  ). بنابراین، پرســش74–73اســت ذهنی، یا جســمی، عاطفی یا اخالقی باشــد (همان، ص 

ست که  شی و با » چه«ا شمک سی«ک ست؟ در تبیین دیگر، » چه ک سانده ا فتاح را به نفس مطمئنه ر
ست. حرکت از این پاره به پارة بعد به » پارة بعد«و یک » پارة پیش«رنگ از یک پی شده ا شکیل  ت

ن نین ایدهد. همچشــود. این نیرو، پویایی ســاختار روایتی را تشــکیل میآغاز می» نیرو«کمک یک 
شدن این نظام، فرایند ، از قوانین جدایی»پس«به » پیش«حرکت از  ست. با مخدوش  ناپذیر پیرنگ ا

). وقتی وضـعیت آغازین را با وضـعیت 1389رو خواهد شـد (عباسـی، معناسـازي با مشـکل روبه
سه می ستپایانی مقای شاهد د سی، کنیم، باید  شیم (عبا ما در )؛ ا1380کم یک تغییر میان آن دو با

داســتان ملکوت، تحول از کجا آغاز شــده که به نفس مطمئنه رســیده اســت؟ از ظلم حاج فتاح به 
شریفه بدون ارائۀ حضور شیطان و جهان تقابلی وسوسۀ شیطان و الهام فرشته که کشمکش و تغییر 

  بر دارد؛ این است اشکال اساسی.را در
ه و شــیاطین جنی و انســی اســت. در مبانی نظري روشــن شــد که این کشــمکش، با نفس امار

بنابراین آغاز کردن روایت از ظلم به شـریفه، درسـت نیسـت؛ بلکه پیش از ظلم به شـریفه، ظلم به 
گونه بدي بر اســاس فرمان گیرد. صــدور هرصــورت می» خود«اســاس فرمان اســت که بر » خود«
گیرد. ته صـورت میتوجهی به هشـدار و نهی فرشـاماره) و با وسـوسـۀ شـیطان و بی(نفس» خود«

ـــت هر گونه بدي به  ـــت (یونس: نیز از آموزه» خود«همچنین بازگش ؛ 1؛ طالق: 23هاي قرآنی اس
شــخصــیت » شــدن«یا » تحول«). از ســوي دیگر، اگر هدف ما نشــان دادن 9؛ بقره: 69عمران: آل

س صیف و دا ست، تو شده ا صیت او آغاز  شخ ست و اگر پارة آغازین با حالت ثابت  ستانی ا ان تدا
او نیز حتماً باید با تغیر در شــخصــیت او و شــکســته شــدن ادامه یابد و از حاالت متغیر »ِ شــدن«

 ).1392شخصیت او عبور کند و به حالت ثابت برسد (عباسی، 
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ساس ره سریال با، مذکورافت یبر ا ن به جهان وسوسه و الهام که تقابل یپارة آغازد در یروایت این 
محور  ،یین ارتباط ماوراین در ایپرداخت. همچنیدر قلب انسان است م یو انس ین جنیاطیفرشته و ش

ن ر و قهرمایخانواده و شر ياز اعضا یکیخانواده و ترك  يارتباط انسان با خود است. لذا اعضای، اصل
صورت يفراماد يرویو ن سان» خود«که گونه افت. همانیخاص خود را خواهند  يهاو...   یز گاهین یان

ن کشاکش قرار دارد تا پاك یدر ا هموارهمؤمن است و  یکه همان نفس اماره است و گاهشرارت دارد 
  شود و به نفس مطمئنه برسد.

هاي ماورایی اي که در داســـتانخانه شـــود؛ اماهمچنین در الگوي پراپ، حرکت از خانه آغاز می
ست که خانۀ نفس، مرکز » خانۀ قلب«و » خانۀ نفس«محوریت دارد، همان  شرارت و خانۀ قلب، محل ا

ست (ر. ك: موسوي خمینی،  ؛ 481، ص 1363؛ صدرالمتألهین، 76و  72، ص 1370طهارت و بندگی ا
ــر نیز370، ص 1360همو،  ــان و قواي خیر و ش ــورت  ) و درگیري و مجاهدة میان انس در قلب او ص

راه مستقیم به سوي ). از سوي دیگر، در حرکت نفس از 232، ص 1، ج 1383گیرد (صدرالمتألهین، می
شت تایبانه، به خانۀ قلب در میانحراف، از خانۀ قلب به خانۀ نفس وارد می : آید (ر. كشود و در بازگ

در صـــحنۀ آغازین، همان خانۀ قلب حاج فتاح (که » خانه«). بنابراین در این داســـتان، 2الگوي نمودار 
 د.آید و داستان باید بر این مبدأ تاکید کنر میشماعنوان جوانی با ایمان در خانۀ قلب مستقر است) بهبه

 انسان ـفرشته  ییگر در داستان ماورایاریر و یب. شر

امداد و «گفته در بند الف، باید چارچوب پیرنگ در این داســتان بر محور اصــلی با توجه به مطالب پیش
 هاي قهرمان و شریر وشها و واکناستوار باشد و کنش» هدایت فرشته / خذالن و اضالل نفس و شیطان

نده نی ها گیرندبر حول این دو محور شـــکل بز یاریگر و بخشـــ کارکرد . از نکات درخور توجه در 
ان و قهرم» شرور«ها) این است که حاج فتاح در داستان به شکل مکرر میان دو شخصیت کاري(خویش

شی هم شرور دو حوزة کن سان قهرمان و  ست و به این  ستدر تردد ا شان ه شگفتیپو هاي ند. این از 
  .خوبی ترسیم شده استاست که در سریال به» داستان پریان«و تفاوت آن با » داستان ماورا«

صیت شخ سته در نگاه کلی، جنس  سه د شر، بر  سریال، در دو محور کلی خیر و  ستان در این  هاي دا
ت ماد انسان؛ دوم، شخصیمنزلۀ ناست: اول، شخصیت خیر با محوریت فرشته و روح ایمانی حاج فتاح به

ست. حاج فتاح هم در  سرم سی به نام  شیطانی ان سوم،  شیطان و هواي نفس حاج فتاح؛  شر با محوریت 
تردد جذب به این دو محور است. بر اساس مبانی نظري، این محورها ناقص هستند و شریر و یاریگر در 

  :لگوي تقابلی زیر باشندارتباط انسان و فرشته داراي عناصر دیگر هم هست که باید طبق ا

۱۱۴     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  و شرارت در داستان ملکوت ياری ي. عناصر الزم در محورها5جدول 

  ریشر  اریگری
  منان، فرشتگانؤخدا، اولیا، م

  ت ائمه، الهام فرشته ی، والیت الهیعنا
  )ینیف دیعمل به خواست خدا (وظا

   ین انسیاطیطان، شیش
   یو انس ین جنیاطیوسوسه ش

  طانیش ۀنفس و وسوس) يعمل به خواست (هوا

نسی و تا شیطان ادر مرتبۀ بعد، در این سریال، تنها فرشته پررنگ است و ز عناصر تقابلی یادشده ا
همۀ محورهاي مزبور درســـتی منطق داســـتان، باید ؛ اما براي ز حضـــور دارندحدي هواي نفس نی

ق ها طبو ترمیمها آفرین که همان تخریببخش و داســتانحضــور داشــته باشــند تا عناصــر حرکت
  شده در بند بعد هستند، نمود یابند.الگوي ارائه

شــرور در پی بر هم زدن آرامش خانوادة خوشــبخت، ایجاد  اند:در نقش و اهمیت شــرور گفته
یک مصیبت، خرابکاري و زیان و صدمه است. شریر قصه ممکن است اژدها، دیو، دزد، ساحره یا 

شد (پروپ، زن صه63، ص 1392بابا با شکارا دچار ). اگر ق شد، آ شته با شرارت را ندا سمت  اي ق
ست (همان، ص  صدمۀ خود ر77نقص ا شرور  صه (همان، ا وارد می). وقتی  کند، فاجعه یا گرة ق

شــود و عناصــر پیشــین، مقدمۀ این عنصــر هســتند و در اینجا تحرك قصــه آغاز ) آغاز می85ص 
، نهایت اوج داســتان به ســوي عناصــر ماورایی در این پروپ). در الگوي 69شــود (همان، ص می

شدن عاملی جا شرارت، ربوده  صادیق  ست که از م شکل ا صندوق جادو بخش به این  دویی چون 
و... توسط شرور است (همان)؛ اما طبق مبانی نظري این پژوهش، در داستان ارتباط ماورائی انسان 
و فرشته، این نقطه عبارت است از تبعیت انسان از نفس و شیطان. دعاها و روایات در این نقطه از 

ــان مورد تأکید قرار گرفته ــیر زندگی باطنی انس ــان مبتس ــیطاند و انس ان، ال به تبعیت از نفس و ش
ــیبت ــی، دردمند و مص ــت (طوس ــده اس ــعث، بی؛ ابن589، ص 2ق، ج 1411زده معرفی ش تا، اش

  ).203و  159ق، ص 1404؛ ابن شعبه حرانی، 228ص
صیت شخ ستان ماورا بدیناکنون که  صلی در دا ست که سان رقم میهاي ا شن ا خورد، رو

 )،J( انگ خوردن ،)a( فقدان)، ξ(نیرنگ )،γ(محرومیت)، (β ترك )،δ(نقض کارکردهایی چون 
سواییو  )SR) ،(XE( نجات)، RP( تعقیب )،I( پیروزي و » ارتباط با خویش«نیز معنایی در  )(U ر

صر  شت؛ همان »یاریگر«و  »شر«بر گِرد همین عنا شر خواهند دا صر خیر و  گونه که وجود عنا
صر در ایجاد جذابیت مبتنی بر  سی و یاریگران مؤمن نیز در کنار این عنا شیاطین ان بیرونی چون 

  .واقعیت در داستان نقش خواهند داشت
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 انسان ـفرشته  ییگرماس در داستان ماورا یء هدف و ارزشیشاهدخت پروپ و شج. 

سلین، وپ، همان گمشاهدخت در الگوي پر ست (ا ) که همه چیز به خاطر او 69، ص 1391شده ا
)؛ اما در داستان ارتباط ماورایی انسان با فرشته، همه چیز به 38، ص 1387شود (آسابرگر، انجام می

خاطر شاهدخت نیست، بلکه شاهدخت اصالً در آن حضور ندارد و همه چیز به خاطر حفظ ایمان 
ـــت رقم می و آخرت حاج فتاح که به خورد. وجدان ایمانی و به تعبیر روایات، همان آن معتقد اس

شود. این وجدان ایمانی به سه گونه بروز دارد: ها به خاطر او انجام میاالیمان است که فعالیتروح
؛ ابن 84، ص 2ق، ج 1365انگیزة حب خدا، انگیزة خوف از عذاب، انگیزة شوق به بهشت (کلینی، 

ست، در ). حاج فتاح به جهت ترس از عذاب245ق، ص 1404شعبه حرانی،  هایی که در انتظار او
شــود و مند میجویی و حل مشــکالت و درگیري با شــرور اســت و از قواي ماورایی بهرهپی چاره

یابد. این عنصــر کانونی یعنی ارتباط با خود، تمایز داســتان هم با حل این مشــکل اخروي پایان می
ستان با ست.  محوري این دا شده ا شته  صر ارتباط اجتماعی بنیان گذا ست که بر عن الگوي پروپ ا

صل در ارتباط با قرآن تأکید می سان همه چیز را براي حفظ ایمان خود انجام دهد و این ا کند که ان
ساس دین و دین ست (بقره: داري یا بیخود، ا شر: 130دینی از دیدگاه قرآن کریم ا ؛ مائده: 19؛ ح

ستان 6؛ تحریم: 108؛ یونس: 105 ست که آنچه در پایان دا شکالی که در اینجا وجود دارد این ا ). ا
سازگاري تحقق می ست و این با تأکید بر ترس او از عذاب  سیدن حاجی به نفس مطمئنه ا یابد، ر

ندارد؛ زیرا در فرهنگ اسالمی، عبادت از ترس عذاب، عبادت غالمان است که از ترس ارباب او را 
ند؛ اما عبادتی که به جهت محبت خدا باشــد، برترین عبادت و عبادت آزادگان اســت کناطاعت می

ـــعبه حرانی، ؛ ابن84، ص 2ق، ج 1365(کلینی،  ). نفوس مطمئنه از این گروه 245ق، ص 1404ش
ـــتند که فراتر ا ـــی، ترس از عذاب خدا او را عبادت می زهس ؛ 589، ص2ق، ج 1411کنند (طوس

  ).708ص ، 2ق، ج 1409طاووس، ابن

 انسان ـفرشته  یی. کنشگران در داستان ماوراد

شــده در بند الف و ب، الگوي کنشــگران نیز با توجه به مبانی نظري و نیز مطالب انتقادي ارائه
ــاده ــه نمیها بداناي که در یافتهتنها در عوامل س ــد خالص ــاره ش ــود؛ بلکه مجموعۀ ها اش ش

ستان از دیدگاه فرهنگ  شگران در این دا سترهکن سالمی داراي گ شکل ا ست که به  اي خاص ا
  .ارائه شده است 5یافته در نمودار ترمیم

۱۱۶     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

  شدة کنشگران. الگوي ترمیم5نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انسان ـفرشته  ییدر داستان ماورا يارشتهرنگ دوی. پ ه

ستر ست. وي می اي. ام. فور ستان و پیرنگ قایل ا سی میان دا سا ستاتفاوتی مهم و ا ن گوید: دا
شته ست از نقل ر شند؛ اما پیرنگ عبارت ا سب توالی زمان ترتیب یافته با اي از رویدادها که بر ح

 سلطان مرد و سپس ملکه«(طرح)، نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول. 
پیرنگ است (مکاریک، » سلطان مرد و سپس ملکه از فرط اندوه درگذشت«ما داستان است؛ ا» مرد

ــادقی، 150، ص 1390 ــریال ). با این رهیافت می66الف، ص 1390؛ میرص بینیم که در روایت س
ملکوت، موجبیت مزبور داراي اشکال است؛ زیرا در این سریال، وجه عنایت فرشته به حاج فتاح 

نه واضح. به عالوه رفتار هدایتگرانۀ فرشته هم معلول توبۀ صِرف به شکل مبهم ارائه شده است، 
هم از علل آن اسـت که در  گونه که در چارچوب نظري گفته شـد، والیت ائمهنیسـت و همان

  .شودپی توبه اضافه می
شد. این  این،بنابر شته با سریال باید داراي دو ر شته در این  سان و فر ستان ارتباط ان پیرنگ دا

  .ارائه شده است 6در نمودار دو پیرنگ 

شیء ارزشی: نجات از دوري از 
 خدا ناشی از بدهی به شریفه

 

 کنشگر فاعل: فتاح

کنشگران بازدارنده: نفس اماره و 
 شیاطین جنی و انسی 

 

انی نگرکننده: کنشگر تحریک
 از کوتاهی در بندگی

دهنده: توبه، عنایت الهی کنشگر یاري
 و شفاعت اولیا و کمک فرشته

ه: برندکنشگر گیرنده یا سود
 روح ایمانی فتاح
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  . پیرنگ الزم براي ترمیم داستان سریال6 نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انسان ـفرشته  ییرنگ در داستان ماورایپ يشنهادیپ يالگوو. 

ــتان ســریال  ــته/ حاج فتاح، در صــورتی یک روایت اســت که اگر» ملکوت«داس  بر پایۀ ارتباط فرش
سه می ضعیت انتهایی مقای ضعیت ابتدایی را با و ستکنیم، و شیم کم یک تغییر بین آن دو بشاهد د ا

سی،  ضعیت آغازین (پارة آغازین) و پایانی (پارة پایانی)  .)1380(عبا سنجش میان و بنابراین پس از 
ست؛ حاج فتاح به نفباید دو تحول بر اثر این ارتباط پدید آید: حاج فتاح یک مؤمن امتحان س شده ا

  .نمایش داده شده است 7مطمئنه رسیده است. این تحول در نمودار 
  . مسیر کلی روایت ارتباط فرشته و حاج فتاح (تحوالت از وضعیت آغازین به وضعیت پایانی)7نمودار 

  
  
  

نیروي تخریبگر: گناه و 
 تبعیت از نفس اماره

دهنده: نیروي سامان
توبه و تبعیت از 

 نفس لوامه
پارة میانی: فریفتگی به رأي نفس و 

 شیطان در اقامت بر گناه

میانی: درگیري با آثار وضعی اعمال  ةپار
(بدهکاري مالی و عاطفی به شریفه) و 
تحریف وصیت توسط داماد حاجی 

 (سرمست)

پارة پایانی پیرنگ اول و آغاز پیرنگ دوم: 
آرامش وجدان در عین دغدغۀ اخروي و 
پیگیري یافتن شریفه به همراه نگارش 

 اي براي جبران حق اونامهوصیت

دهنده: کمک ساماننیروي 
فرشته در ناکامی سرمست 

و پیدا شدن شریفه و 
حاللیت گرفتن از او طبق 

 وصیت حاجی

من ؤآغازین: م ةپار
داراي استعداد خیر و 
 شر و در معرض امتحان

دهنده: کمک نیروي سامانپایانی:  ةپار
مست و پیدا شدن فرشته در ناکامی سر

شریفه و حاللیت گرفتن از او طبق 
 وصیت حاجی

  نشدهاما آزموده ،منؤحاج فتاح م
 نفس حاج فتاح اماره است

 

نیروي تخریبگر: تصادف حاج فتاح و رفتن به 
 وجوي شریفهکما موفق نشدن در جست

 شدهفتاح مؤمن، اما آزمودهحاج 
با هدایت فرشته به نفس مطمئنه حاج فتاح 

 رسدمی

 ضعیت پایانیو ینضعیت آغازو

 مسیر حرکت روایی

۱۱۸     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

ساس آموزه سیر بر ا ست؛ وگرنه م سالمی در الگوي مزبور، نمودگاري کلی ا هاي فرهنگ ا
ضعیت پایانی  ضعیت آغازین تا و شیطان و نفس خود، حرکت از و شته و  سان با فر ارتباط ان

 8م. این مسیر در نمودار نه یک مسیر سرراست و مستقیهمراه با کشمکش و تضاد فراوان است؛ 
  .ترسیم شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شیطان و  ستان زندگی معنوي، با نهی الهی از تبعیت  سان در دا در این الگو، نقطۀ آغاز حرکت ان
ها (که معصوم نیستند) این ) که توسط بسیاري از انسان62؛ زخرف: 6خورد (فاطر: نفس رقم می

هاي با تقابلخط ســیر داســتانی  ).60؛ یس: 84-82؛ ص: 171 گیرند (اعراف:نهی را نادیده می
شود و با امواج نفس (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) آغاز می» سویّه«که از نفس » متناوب«

ـــد، امتداد میاماره و لوامه ادامه می یابد. گرچه نباید ناگفته بماند که یابد تا به نفس مطمئنه برس
باالي نفس مطمئنه نخواهند رسید و این دوقطبی شدن سیر ایمانی (یا نفس  ها به مرتبۀهمۀ انسان

اماره یا مطمئنه) بر خالف مبانی اســالمی اســت؛ زیرا بر اســاس مبانی اســالمی، انســان در آغاز 
ست که با الهام از قرآن کریم (شمس:  شر ا ) آن را 8و  7خلقت خود داراي نفسی آگاه از خیر و 
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ویه« َ ـــ ـــباح، . این مرحله از گرایشنامیممی» نفس س )، 181، ص 1الف، ج 1388هاي نفس (مص
سیدن  صد او نیز ر شد و مایۀ تباهی را با هم دارد. مق سرمایۀ ر ست و  همان مرتبۀ فطرت الهی او

ـــت (فجر:  ). 286، ص 20ق، ج 1417؛ طباطبائی، 30-27به نفس مطمئنه یعنی عبودیت تامه اس
؛ 53دهنده به بدي و زشــتی اســت (یوســف: همان دســتورانســان در تجاذب میان نفس اماره که 

) و نفس لوامه که نفس انسان 143، ص 91ق، ج 1403؛ مجلسی، 201، ص 1ق، ج 1412دیلمی، 
ست و او را از گناه باز ) قرار دارد؛ 103، ص 20ق، ج 1417؛ طباطبائی، 2دارد (قیامت: میمؤمن ا

شده:  ؛ یعنی مؤمن داراي افت و خیزهایی »تَوَّاب ؤْمِنَ مُفَتَّنٌإِنَّ الْمُ«تا حدي که دربارة مؤمن گفته 
) و همواره در پذیرش وسوسۀ شیطان 424، ص 2ق، ج 1365بین طاعت و عصیان است (کلینی، 

شیاطین  شتگان در آید و یا از  سرانجام یا در زمرة فر ست تا اینکه  شتگان در حرکت ا یا الهام فر
صدرالمتألهین،  صریح 194، ص 1تا، ج نراقی، بی ؛152، ص 1363شود ( سوي دیگر، به ت ). از 

ـــتاري در میان این دو قرار دارد که  روایات، ایمان نیز درجاتی دارد حداقلی و حداکثري، و پیوس
). 269، ص 1، ج 1380؛ عیاشی، 45، ص 2ق، ج 1365ها را شامل است (کلینی، انبوهی از انسان

ـــان ـــند؛ بلکه ها همواره ادر تعبیر قرآنی نیز انس ـــتند که داراي نفوس مطمئنه باش ز مقربان نیس
  ).27اند (واقعه: الیمین نیز اهل سعادتاصحاب

  يگيرنتيجه. ۸
شته دهاي توصیفی و تحلیلبا توجه به یافته سان و فر صلی روایت ارتباط ان ر هاي انتقادي، پیرنگ ا

ستان  ست؛ زیرا پیرنگ دا سالمی منطبق نی ول گرچه در کلیت آن داراي تحسریال ملکوت با مبانی ا
ـــت و حاج فتاح تغییر می ـــت و نمیاس نفس «تواند تحول حاج فتاح تا کند، اما این تنها کافی نیس

  را که در سریال نشان داده شده است تبیین کند.» مطمئنه
ستان » معنا يتبیین هنر«جهت  شته«در دا سان با فر و  اد اوالً جهان نفس اماره و امدادهی، با»ارتباط ان

در  با الهام فرشته و امداد او ومتضاد ترسیم شود؛ ثانیاً حضور عناصر  یخوبفرشته به يهاانذارها و الهام
ــیطان و همچنین بهأر ــخص  یخوبس آنها ش ــاد  يها؛ ثالثاً تعارضگرددمش ــمکش و تض متعدد و کش

م شود ترسی ید دهد به خوبطان و نفس اماره را با همۀ افت و خیزها نمویکه واقعیت مبارزه با ش یفراوان
شته و الهام  یمو عالَ شان دهد و نیز جایگاه فر ضادها ن به نام نفس اماره نیز موقعیت خاص خود را در ت

  شود. آشکار يدر این درگیر یطانیش يهاطان و نفس و وسوسهیاو و در کنار آن موقعیت ش

۱۲۰     ،۱۳۹۳اول، زمستان  شمارهششم،  سال  

پیش رود که وجه عنایت فرشته اي عالوه بر الزامات حداقلی مذکور، باید جهان داستان به گونه
شود؛ به شخص و منطقی ارائه  شکل م سیدن او به مقام واالي نفس مطمئنه به حاج فتاح به  ویژه ر

شخص گردد تا امداد الهی در  ستا اوالً باید توبه کردن حاج فتاح در دنیا م شود و در این را توجیه 
سبت به وي بی سالمی تلقی لحظات مرگ ن شود؛ ثانمنطق و خالف مبانی ا الب عنایت الهی در ق یاًن

شته، عالوه بر توبه نیازمند والیت اول سریال مطلقاً  ي الهییارفتار هدایتگرانۀ فر ست که در این  ا
ــت، در الگوي  ــی که حاج فتاح به دنبال آن اس ــور ندارد؛ ثالثاً امر با ارزش  نفس –نفس اماره «حض

شد، بلکنمی» مطمئنه ساس عبادت آزادگان که محبت خدا و تواند فقط رهایی از عذاب با ه باید بر ا
  کشد متجلی شود.شوق بندگی در آن شعله می

ست پیرنگ منطق شت ی= انطباق با مبان یمنطق ي(مبنا یاین ا سان و فر ه) قرآن و حدیث در ارتباط ان
انیاً کند و ث يت را نگارگریروا ییباینشــان دهد و اوالً ز یخوبداســتان را به یتواند ســاختار رواییکه م

سازایفر ضور کامل اجزا يند معنا سالم یمنطق يرا که در گرو ح اط ارتب ةدربار یروایت طبق فرهنگ ا
  است را تضمین کند. ،انسان و فرشته از نوع ارتباط هدایتگرانه
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