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  دهكيچ
همـواره  خ،یبـه تبـع جامعـه و تـار زیـن نماگرانیاو داشـته اسـت. سـ یدر زندگ یانسان نقش مهم شیدایپ يداتاز اب نید

و پـردازش  يسـازژهو سو یو صـوت يبصـر يهـاکیو اسـتفاده از تکن تیـاند و بـا روارا به همراه داشته ینید يهانگاه
 نیـبـه د یتـوجهاند. ورود بشر به دوره مـدرن و کمبوده ثرمخاطب مؤ يمدارنیخود، بر سبک د ازیمورد ن يهاتیشخص

بـدون خـدا و  تِیـهمـراه شـود. معنو ياریبسـ یو گمراهـ فیـدرن بـا تحردر دوره پسام نیباعث شد بازگشت بشر به د
 ایـ. کاباال شودیم غیو تبل ییبازنما نمایکه توسط س هاستفیتحر نیا نیتراز مهم لیاص تیمعنو يجادو به جا ینیگزیجا

ورد توجه قـرار م یینمایدر مجامع س ریاخ يهااست که در سال لیاص ریغ يهاتیمعنو نیاز ا یکی يهودیهمان تصوف 
 ینموده اسـت بـا بررسـ یسع ن،یعصر نو تیمعنو يدیکل يهااز مؤلفه یکیعنوان کاباال به یمقاله با تلق نیگرفته است. ا

  .دینما یها را بررستوسط رسانه ،یستیکابال میالقاء نامحسوس مفاه يهاروش ،»نینا« شنیمیان يمورد

  .ییشرگرا ،يزیگرعتیشر ،یآخرالزمان ينمایس ،ییجادوگرا ،»نینا« شنیمیان لیکاباال، قباله، تحل :هاواژهدیکل
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 هقدمم

رنگ باختـه بـود، بـار  ياندهیطور فزاه از آغاز قرن هفدهم بهکالملل نیاست بین در سید یاسیت سیاهم
 ده اسـتیبـه دوران اوج خـود رسـ ی،شـدن ارتباطـاتینـد جهـانیبه مدد فرا ،ستمیگر در اواخر قرن بید

گران یبـاز یفراملـ يهاهک، رشـد شـبیشـدن ارتباطـاتی، جهاننسیهر ی). به تعب390 ، ص1381نس، ی(ه
 یاز عناصـر معرفتـ یکـی» ین جهـانین نـویـد). «50 ، ص1387(افـروغ،  رده اسـتکل یرا تسه یمذهب
بـا  و تـهی، در چارچوب مدرنطرحن یقصد دارند در ا يدارهیه سردمداران نظام سرماکاست  يسازیجهان

 برابـر، در یشـناختو جامعه یشـناختروان یسـتیویتیو مطالعـات پوز یسم تبتـیسم و بودیابالکت یمحور
ر یتخـد يبـرا يالهیسـازند و آن را بـه وسـ یرا از درون تهـ ینیستند و عرفان دیاسالم با ییگراعتیشر

  ).1390، یی(ابرقو نندکل یو استعمار تبد یجوامع انسان
) و لذا پژوهش 1386کوشد جاي دین را بگیرد (گیویان، ست و میرسانه در دنیاي جدید رقیب دین ا

ها، دانسته یـا ندانسـته، حـاوي اي را پدید آورده است. فیلمدر سینما از دیدگاه دینی، اجماع نظر گسترده
مثابه نوعی مذهب در فرهنگ بینی باشند که بهکنندة شکلی از جهانتوانند عرضهاند و میمذهبی نمادگرایی

اسـت. فـیلم بـا خلـق  کند. هر فیلم، بازتاب فرهنگ رایجی است که آن را پـرورده و تولیـد کـرده عمل
شوند، از این فرهنگ اي آیینی تقویت میشیوه شده و به هایی که گرامی داشتهها و ارزشها، نشانهاسطوره
یژه هالیوود، در گسترش وهاي غرب به). فعالیت راهبردي و تاکتیکی رسانه1378کند (کیدن، می حمایت

اند: بندي و تحلیـل شـدههـا تقسـیمادبیات معنویت عصر نوین و دین نوین جهانی در چند دسته از فیلم
ویژه بودیسـم تبتـی، گرا بـههاي شـرقهاي آخرالزمانی، فیلمهاي کابالیستی و جادویی و شرگرا، فیلمفیلم
هاي مروج سبک و شیوة غربی. شاید و سرانجام فیلم گرا و اساطیري و تاریخی و حماسی،هاي باستانفیلم

هاي صهیونیسم نیز نزدیک است نـام ترین ستون دین نوین جهانی که به اندیشهمنزلۀ مهمبتوان از کاباال به
). کاباال یا قباال، نامی است براي مکتب صوفیگري مذهبی در یهودیـت کـه حکمـت 1390برد (ابرقویی، 
المقـدس) اسـت. ایـن یز نامیده شده و آغاز آن در دورة دوم بیت همیقـداش (بیتاالسرار نمستور یا علم

تصوف، یک روش متافیزیکی یا رازوَرزانه است و مدعی است که فرد برگزیده از طریـق آن، خداونـد و 
بـرد و سـبب درك معنـاي ژرف و شناسد. این روش، او را از حد متعارف دانش، باالتر میکاینات را می

مورخ یهودي، مصر باستان را خاستگاه فیبر اولیوت ). 527، ص 1377گردد (گلسرخی، نش میطرح آفری
هاي کاباال، سنتی است که بعضی رهبران یهودي در مصـر باسـتان آن را داند. به عقیدة وي ریشهکاباال می

ی از ). بـراي مثـال، برخـ23، ص 1385آموختند و نسل به نسل به صورت شفاهی منتقل کردند (یحیی، 
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اسـرائیل نفـوذ، و محققان تاریخ ادیان معتقدند که طبقۀ الویان در اصـل مصـري بودنـد کـه در میـان بنی
هاي کاهنی (الویان) را ایجاد کردند. در ادامه خاندان الوي، طریقت رازآمیز تصوف یهودي به نـام خاندان

  ).476- 475، ص 1377کاباال را ایجاد کرد (شهبازي، 
لـذا مخاطـب  سـتند؛شه مخاطب خود هیدر اند ینیل دیم اصین بردن مفاهیصدد از باباال، درکمبلغان 

له یوسـنیجادوسـت و بـد یـۀه بـر پاکـبل ،عتیشـر خوانند که نه بر پایـۀنویتی فرامیمعرا به سمت شبه
ردن چنـگ انسـان از کـشـانند و بـا جـدا کم خـود بیانسان را به سمت مفـاه يروح خداگرا کوشندمی

خـود  يو معنـو يجهل و جادو و خرافه، به استثمار مـاد يهایکید، او را در عمق تاریوحت يالوثقاعروة
ج جـادو یابـاال و تـروک یر خود، بر مبانیاخ يهالمیغرب در ف یکاستراتژ ينمایل، سین دالیدرآورند. به ا

تـوان یهـا ملمین نمونـه فیـاست. از ا یی تأکید جدي داشتهخداگرا ساختنمرنگ کآن  یو خرافه و در پ
 افسـانۀ«، »داوینچـی رمـز«، »ییایـموم«، »شـاگرد جـادوگر«، »یدرخـت زنـدگ«، »یکدرویاسپا ۀتابچک«به 
  رد.کاشاره » پاتر يهر«بزرگ  طرحو » نیمرل

داري غـرب، اقـداماتی ترین بازیگران نبرد سـایبرنتیک نظـام سـرمایهمنزلۀ یکی از شاخصهالیوود به
اموش ساختن فطرت بشري انجام داده، و الزم است با شناخت این گسترده براي نابودي تفکر دینی و خ

بیانـات رهبـر حکـیم در » (قلۀ سینماي دنیاسـت«دستگاه توانمند هنري که به فرمودة مقام معظم رهبري، 
هاي شاخص چه بیشتر در تحلیل خروجی)، هر90/ 7/ 26ه، ن کرمانشادیدار با نخبگان و برگزیدگان استا
ویژه اي جامعه کوشش شود. بنابراین رصد سینماي استراتژیک غرب، بـهآن و باال بردن سطح سواد رسانه

  اش و پیگیري آثار تولیدي برجستۀ آن، بر جامعۀ تحقیقاتی ما الزم است.ـ یهوديدر بعد کابالیستی
اسـت از  یالمعـارفرةیدان آنهـا یتـرمهم ازجملـهاند. انجام داده هاییپژوهشاباال ک بارةرشمندان دیاند

تـاب، کن یـ. در جلـد پـنجم اسـمیونیت و صهیـهودیهود، ی المعارفرةیدابه نام  يریعبدالوهاب المس
ات انـیجرح داده شده است. یتب، توضکن میز ادوار تطور ایآن و ن ۀبرجست يهاتیاباال، شخصکم یمفاه

تـاب کن تصـوف اسـت. یـفهـم ا يبـرا یز مـتن متقنـیـن گرشـوم شـولماثر  ،يهودیبزرگ در عرفان 
تاب بـا نگـاه کن یسنده در ایاباالست. نوکدر فهم  يگری، متن مهم دییحیهارون اثر  یجهان يفراماسونر

ار یبسـ يارهـاک ،»نمایاباال در سک« بارةپردازد. درین تصوف میا یاسیو س یپنهان يهاان جنبهیبه ب يانتقاد
ن در غـرب و شـرق یمتأثر از د ينمایس ینید يهامؤلفه یبررستاب ک ازجمله ؛انجام شده است یمک

و در  یاسـالم يهـاز پژوهشکـه محصـول مرکتاب کن ی. در ایان شرقیو اد یان غربیدر دو بخش اد
چنـد  اشـاره بـهبـا اباال داده شده و سپس ک ازجملهاتب کان و میاد دربارة یحاتیدست چاپ است، توض
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 شـماره کـاسـت. ازآنجا شـده نما پرداختـهیاتـب در سـکن میـا ییبازنما یدر هر مورد به چگونگ ،لمیف
لم نپرداختـه و بـه دنبـال یفـ یـک ةو گسـترد یعمقـ یسـندگان بـه بررسـیمنتخب باالست، نو يهالمیف

  اند.مورد اشاره بوده يهالمیموضوع در ف یشناسانیجر
وضـوح جـادو را دید کابالیستی هالیوود است که بهاز آثار ج یکیا، یکامر 2009محصول » نینا«لم یف

ن نوشـتار، یـداند. در ایم یامکست و ناکش یۀرا ما عتیند و در مقابل، شرکیم ینجات بشر معرف سیلۀو
در آن نهفتـه  يدئولوژیـا يارسـازکنما، با هدف آشیس یستیابالکن آثار یاز بارزتر یکی منزلۀبه» نینا«لم یف

ر یه بـا سـکـ ییهالفهؤن مقاله به مید؛ اما در انوجود دار بسیاري یاباال، عناصر معرفتکشود. در یم یبررس
ه کـن اسـت یـن پـژوهش ایـدر ا یاصل پرسشن یبنابرا .د، پرداخته شده استنلم مطابقت داریف یداستان

از چـه رمزگـان  یین بازنمـایـا يرده اسـت؟ بـراکـ ییابـاال را بازنمـاک، چگونه »نینا« یینمایشن سیمیان
شـن یمین انیـابـاال در اک ییبازنمـا يه بـراکـ یو فنـ یاجتماع يرده است؟ رمزهاکاستفاده  یکیدئولوژیا

  لم اشاره شده است؟ین فیسم در ایابالکاز  ییهستند؟ به چه نمادها ییاند، چه رمزهااستفاده شده

  (قباال) اباالك يهالفهؤم. ۱
  يجادومحور. ۱ـ۱

توجه به هشدارهاي تورات، ورات در فقرات مختلفی، سحر را ممنوع اعالم کرده بود، قباالییان بیبا آنکه ت
سه کتـاب در بـاب در اثر خود به نام  آگریپا. )349، ص 1392راد، (محسنیانمشتاقانه آن را فرا گرفتند 

جـام شـده اسـت، انگیزي که بـا مکتوبـات عبـري انتفصیل واژة کاباال، کارهاي شگفتبه فلسفۀ مکتوب
دهـد اند، همه را شـرح میهاي جادویی و نام فرشتگانی که از طریق محاسبه و استخراج کشف شدهمربع

دانـد کـه تـاکنون اعمال کابـاالیی را بخشـی از جـادوي طبیعـی می آگریپا). 480، ص 1377(گلسرخی، 
ار نفـس سـرکش ). در حقیقت صوفی یهودي در جهت مه524اش غفلت شده است (همان، ص درباره

کوشد تا از راه تأمل و معرفت اشراقی به ماهیـت دارد؛ بلکه میبرداري از خداوند گام برنمیخود و فرمان
اي امپریالیستی بیابد. در اینجاست که رابطۀ خداوند پی ببرد، تا بتواند در خدا تأثیر بگذارد و بر جهان سلطه

  ).175، ص 1383شود (المسیري، تصوف یهودي یا قباال با سحر و جادوگري مشخص می

  ييشرگرا. ۱ـ۲

ل کنادرسـت شـ ییهاشـهیطان و قـدرتش اندیشـ ةان، درباریهودیان یتاب خدا در مکف یزمان با تحرهم
نـد و الیاسـتقالل قا یان فرعـیخدا يبرا ياگونهونان و روم، بهیمصر،  یر باستانیاز اساط ياریگرفت. بس
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سـبحان  يهـا و صـفات خـداه از مظـاهر نامکـگر موجودات یا دی ژهیبه فرشتگان و دادن ن اصالتیهم
 ،ها بـر قبـاالشهین اندیا يرگذاریثأ). ت126 ، ص1388نژاد، (فرج شودیهستند، سبب محدود شدن خدا م

  رود.یشمار متب بهکن مید ایطان در عقایل قدرت گرفتن شر و شیاز دال یکی
 توضیح چنینشر در قباال،  يوجود ۀ، اعتقاد به جنبسمیونیت و صهیهودیهود و ی المعارفرةیدادر 

  شده است:داده 
(مظـاهري  شـودیشـروع م» ز شدنکجمع و متمر« ايصوم به معنمیبا ص یانیلور يافسانه خلقت در قباال

امـل بـه وجـود ک يخأل معنو یکشود تا ی. خداوند نهان در درون خود جمع م)137، ص 1388سیف، 
  ).75- 73 ، ص1388، یرمانک(آمد  دیپد یشر و زشت ،ینینشن عقبیآورد. از ا

خـدا در تـورات اسـت، در قبـاال  ۀه از صفات برجستکصفت خشم  .منشأ شرور است بارةمهم، در نکتۀ
 روتیجمـع آن سـفکـه را ی(سـفیی رایتا، سـفیکذات  یه در مراتب تجلکياگونهبه گذاشت؛ بسزا يریتأث

نلـز، یاسـت) (ه ییقبـاال ی را گوینـد کـه اسـاس اندیشـۀض الهیند فیفرا ۀگاناز مراحل ده یکهر است،
ات خداونـد اسـت و جبـروت نـام دارد، منشـأ شـرور شـناخته یـچپ تجل يه بازوک )385، ص 1386

نها در قلمرو انسـان، بلکـه تن طبق نظر قباال، شر نهی). بنابرا149- 147ص ،1388ف، یسيمظاهر( شودیم
ر و شـر، یـخ يروهـاین نیـا میان) و 161- 160 ، ص1385نترمن، (آ ز حاضر استین یامور اله در حوزة

 ،اندراها از خداونـد صـادر شـدهیگـر سـفیه هماننـد دکشر  يراهایدر حال وقوع است. سفی میدا ینزاع
 يراهای، در مقابـل سـفتیـلیلاش هکـو مل سمائل يروها به رهبرین نیشوند. ایخوانده م کیناپا يروهاین
فات زوهـر از شـر و یموجـود در توصـ يریاند. عنصر اسـاطدهیشکستند صف ه کیپا يروهایه نکگر ید

 گویـدمی هک یاسالم ۀبرخالف فلسف ،نیبنابرا(همان).  برخوردارند یخاص یاز برجستگ کینزاع شر با پا
سـم، یابالکست، در ین یندارد و بدون اذن خدا قادر به تصرف و انجام فعل يشر در جهان، استقالل وجود

ن مصـاف، هـر یاست و در ا یاله يروهایدر حال نزاع با ن پیوستهه ک آیدشمار میبهقدرتمند  ییرویشر ن
  ست.یوند ناو افعال شر، منوط به اذن خد ندژه برخورداریدو گروه از قدرت و

حضور و اهمیت قواي شر در منابع یهودي به حدي اسـت کـه وجهـۀ تاریـک جهـان و ارواح 
ند. براي مثال دربارة مشخصات ارواح شریره آمده است که از سـه اروشنی توصیف کردهناپاك را به

لحاظ، شبیه فرشتگان خدمتگزار و از سه لحاظ همانند موجودات انسانی هستند: همچون فرشتگانِ 
کنند و از آینده خبر دارند و ماننـد خدمتگزار داراي بال هستند؛ از این سرِ جهان به آن سر پرواز می

اند که آنها میرند. بعضی نیز گفتهکنند و میآشامند و تولیدمثل میورند و میخموجودات انسانی می
توانند دیگران را ببینند ولی خود نـامرئی هسـتند. یکـی از توانند شکل خود را تغییر دهند و میمی

۱۳۴     ،۱۳۹۳چهاوم، پاييز  شمارهپنجم،  سال  

یک از ما یک هـزار از آنهـا را در سـمت چـپ، و ده هـزار از آنـان را در دانشمندان گفته است هر
  ).276، ص 1382ت خود دارد (کهن، سمت راس

  يزيگرعتيشر. ۱ـ۳

 بـارةدر گرشـوم شـولم. سـعادت بشـر يخداونـد بـرا یو نـواه ، اوامـرنیقوانعبارت است از  عتیشر
  سد:ینویم ییاباالک يهاآموزه ۀلیعت به وسینابود شدن شر یچگونگ

تاب بـاهر که از مؤلفان کهن ک يهاهزد. تمام اسطوریآمیاسطوره م ياین قباال با دنترین نمادهاي آییبزرگ
ده یان بـه ارث رسـیـهودیبه  ین گنوسیه از آیکاست  یراثیم یمانده است، جملگ يل قباال بر جاکز یو ن

  ).83 ، ص1385(شولم،  اندعت و قانون شدهیشر ينها به سهولت باعث نابودیاست و ا
ن شـده یـیش تعیرهایدر تلمود و تفسـه کداند یم ياین سنتید یعنیعت یگرچه زوهر خود را مدافع شر

، خـود نـدبرتر )عتیشري (تلمود همگانی میاز تعال )اباالي (کرمز يهااست آموزه معتقده کازآنجا ،است
راها، یعـت سـفیطب ةم زوهر درباریقت تعالین در حقی). بنابرا1380دا، ی(وا ندکیرا باالتر از سنت قلمداد م

 موجـبهـود، یعت یآن در شر بسیار يهاتناسخ ارواح و بدعت هاي شیطانی، ساختار روح، نظریۀرتقد
بـر متـون  یه مبتنـک یت سنتیهودیاست و  یت الهام عرفانیبر حج یه مبتنک يت زوهریهودیان یتقابل م
  ).161 ، ص1385(آنترمن،  است، شده است )عتیشري (تلمود

تردیـد را  ین الهـیاز فرام ياریبس در عت،ین شریقوان نسبت به يبرتر ياباال با ادعاکن تصوف یبنابرا
عت اسـت. یت از شـریعدم تبع ی، در پنجام اعمال عبادي و ارتکاب نواهینظر از او با صرف داردمیروا

عت یح شـریه بر خـالف نـص صـرکاست  يموارد ازجمله ،اباال به جادوک ةگسترد يآوريمثال رو براي
  است. ین موسیدر د یحت

  گانهده يهاروتيقباال؛ سف ةشيخدا در اند
رات یثأبا مشخصـات و تـ پرشماران یه خداکست، بلیخدا ن یکاباال جهان تحت فرمان کتب کبراساس م
ل، ی(اسـرائ راننـدیالعلـل بـر آن فرمـان ماز علت يانـد، جـداسرچشمه گرفته یرگیت یکه از ک گوناگون

از  ياسلسـله قیـه خلقـت جهـان از طرکـل اسـت ی، قايت ظاهریهودی). قباال بر خالف 72 ، ص1387
 ةدهندرا نشـانیا ده سـفیـض یف ين ساختارهایسوف صورت گرفته است. انیا ایت یضانات مقام الوهیف

انسـان و  يبقـا تـاآورنـد یان را فـراهم مکن امیا یاله يرویالن نیس يه براکاند یمتوازن قاًیدق یهماهنگ
محاسبه است و تعـداد آن، ده عـدد  شمار و يرا به معنای). سف480ص ، 1386نلز، ی(هشود ن یمأعت تیطب

(گبـورا)،  روی(چسد)، ن نا)، رحمتی(بك ماه)، ادراک(شو ر)، خردیثک( ند از: تاجاراها عبارتین سفیاست. ا
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ه و ی(شـوال (مـالخوت) وتکـمل سرانجامزود) و ی( ربنای(هود)، ز وهک(نتزاه)، شي روزیفرث)، پی(تیی بایز
 ،ن خـدا بـر جهـانیچنـد ییشت چندگانـه از خـدا و فرمـانروان بردایا. )597، ص 3، ج 1288گربران، 

و از  یسـتگانه از ذات نیات خدا بیتجل یک ازهیچ، یدمحور اسالمیتوح ۀد است. در فلسفیمخالف توح
  شود.یوحدت خارج نم ةریدا

ز شـده کـت اسـت، متمریـواقع ةه شـالودکـخلقت،  یوتکزوهر در اصل بر ساختار مل یعرفان یۀنظر
 ۀواسـطا ت بـیـانـد و واقعردهکضان یه از خدا فک ییهاا قالبیگانه راهاى دهیثرت سفکر است. وحدت د

راها یه بـراى سـفکـ ییاسـت. نمادهـا ین ساختار الهیمحورى ا ۀد، نقطشویرد و اداره میگیل مکآنان ش
ر آسـمان شـه دیه رکـهاى درختى اى پرقدرتى دارند: شاخهن اسطورهیمضام ،انداستفاده قرار گرفته مورد

ه کـه هستند یا انسان اولیها اعضاى بدن آدم قدمون ند. آن شاخهسازن متصل مىید و آسمان را به زمندار
، حـروف یالهـ يخـدا، اسـما يها، جامـهیوتکـپادشاه مل يهاافراد انسان است. آنها را چهره ینوع اصل

ن بـدن، خـود، روح یـند و ایها بدون خدامعنا آن یکاند. به ز دانستهینها نیها و مانند ااز زبان یکهر یاصل
سـر آدم قـدمون اسـت و  ي، تـاج رویین نمـادگرایـ). در ا160- 159 ، ص1385(آنترمن،  راهاستیسف
 يروزیـپ ؛شیدو بازودر رو یرحمت و ن قرار دارند و سرش يدو سو كخرد و ادرا ؛او ير پایز ،وتکمل

نهـم] مـرتبط بـا آلـت  ةریربنـا [سـفیز چنـینهم ش؛در ارتباط با قلب ییبایز ي اوست وپاها در تکو شو
  .)598(همان، ص  است یتناسل

  ييعددگرا. ۱ـ۴

آنـان  يح از اعـداد بـرایصـح ةرنـد، اسـتفادیگیبهره م ير حوادث از اورادییتغ يه جادوگران براکازآنجا
سـتفاده از رو انیشود و ازایده میاش دیهانکیدان عمل و ارتباطات یدر م يرا هر عددیدارد؛ ز مهم ینقش

ق در عمـل یـتوف يهـا بـرارهـا و چرخشی، تطهییرارهـا و اوراد جـادوکح تیعدد درست، تعـداد صـح
 يهـود در عرفـان عـددی ي). قبـاال23 ، ص1389، يمار(آنـه شوندیم یننده تلقکنییتع امالًک يجادوگر

ل کودشـان بـه شـه خکـشـود یم میگانـه تقسـروت دهیبه سـف یشه دارد. در قباال واحد ازلیر يادهیچیپ
ان یـم» ییهـاپل« ۀمنزلـحرف الفبـاي عبـري بـه 22نند و کیاند و با هم عمل موستهیبه هم پ يزیاسرارآم

روت و اشـتقاقات آنهـا یل سـفکروند، شیار مکز به ینشان دادن اعداد ن يبرا يند. چون حروف عبریآنها
ه کـ ییقباال یکهرمنوت ةگسترد رشتۀشوند. گوناگون جهان منتهی می يهابخش میان یبه ارتباطات جذاب

). 30- 29 ، صهمـان( اسـت يسرشار از عرفان عـدد ،ردهکف یبا مهارت تمام آن را توص گرشوم شولم

۱۳۶     ،۱۳۹۳چهاوم، پاييز  شمارهپنجم،  سال  

بـدون در  ،ج حاصـل از آنیب اعـداد و نتـاکیـتر يبرا يده و اعتقاد به ارزش وجودیچیپ یین عددگرایا
ه بـه کـ یانحرافـ شـود؛کابالیسم قلمـداد می انحرافات ازجملهج، ین نتایاراده خدا در حصول ا يرینظرگ

  انجامد.یجادوگر م يمحدود ساختن قدرت خدا و قدرت مخصوص برا

  قيروش تحق. ۲
ه تحلیـل کـتـوان گفـت یدارد، م درازاي هاي ارتبـاطی آنهـا پیشـینهها و شـیوهاگرچه توجـه بـه نشـانه

 ، ص1379(آسـابرگر،  شـودیآغاز م یرسچارلز ساندرز پو  سوسورفردینان دوار کشناختی نوین با نشانه
جـز  يزیـول به شناخت عناصر زبان است و زبـان هـم چکمعرفت، مو ۀلئه مسکشدند  ی). آنها مدع16

 متفـاوت بـود یشناسـنشانه نسـبت بـهرد آنهـا یکـن حال رویست. با ایها نسامانمند از نشانه يامنظومه
دانشی بود که بـه مطالعـۀ ) semiologyشناسی (نهنشا شناس،زبان سوسورِ ي). برا8 ص ،1382ران، ی(ضم

اي کـه فیلسوف، رشته مطالعاتی پیرسپرداخت. براي مثابه بخشی از زندگی اجتماعی میها بهنقش نشانه
داشت. آنهـا  یکنزد یبا منطق، ارتباط ها بود کهنامید، نظریۀ صوري نشانه) میsemioticsشناسی (او نشانه

  ).30 ، ص1386(چندلر،  ردندک يگذارهیرا پا شناسیهاصلی نشان يدو سنت نظر
ال، کن اشـیـن ایترد واضـحیارتبـاط دارد. شـا یید معنا و بازنمایال فراوان با تولکدر اَش یشناسنشانه

مطالعـه  يطـور منـزوها را بهنشانه ،شناسان معاصر). نشانه25- 24 ، صهمان( باشند» هارسانه«و » متون«
پردازنـد. یا ژانـر) میـرسانه  یک(مثل  »يانشانه يهانظام«از  یبخش منزلۀآنها به یررسه به بکنند؛ بلکینم

 ییت چطـور بازنمـایـشـوند و واقعیه معناهـا چگونـه سـاخته مکـاند ن پرسشیبه دنبال پاسخ به ا آنان
 یطیدر شـرا ی/متنیعامل زبان یکمطالعه  ي، به جایشناسگونه نشانهنیب در ایترتنیا(همان). به شودیم
  ).78 ، ص1389(ساسانی،  مییروهاربردمدار روبکا و یپو یطیستا، با چند عامل در شرایا

ـا اشـیا شناسی، نشانهدر نشانه ـات ی ـال و حرک ـاویر، اصـوات، اعم ها واحدهایی معنادارند که به شـکل تص
ـا  کنند. آنها فقطاند. این اشکال هیچ نوع معناي ذاتی یا طبیعی را حمل نمیدرآمده وقتـی تبـدیل بـه عالمـت ی

  ).27، ص 1387دهیم (نرسیسیانس، کنیم و یا به آنها معنا میشوند که ما آنها را منصوب به معنا مینشانه می

  كسيل رمزگان جان فيتحل .۳
ن روش یـشـود. ایاسـتفاده م کسیجان فل رمزگان یق از روش تحلین تحقیان شد، در ایه بک گونههمان

 يامـل بـراکجـامع و  یان روشکو تا حد ام ،نظرتحلیل متون ارتباطی مورد براي ی مناسبتحقیقی، روش
اسـتفاده  یو فنـ یه از رمزگـان اجتمـاعکـنیعـالوه بـر ا کسیفرا ی؛ زاستیفی کار پژوهشی ک کانجام ی
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 بـارةلم دریفـ يدیـلکپنهـان و  یشـف معـانک ين براید دارد و بنابراأکیت یکدئولوژیند، بر رمزگان اکیم
، معلـوم یشـناختل نشانهیـهـدف از تحل کـه اسـت معتقد کسیجان فد. کنان یشا کیمکتواند ی، ماباالک
 يهادر قسـمت یحتــ یونیزیتلو يهاه در ساختار برنامهکاست  ياشدهيرمزگذار یمعان يهاهیردن الک
، کسـیان فجطبق روش  یشناختل نشانهیتحل ي). برا1380، ک(فیس رندیگیقرار م ـاهن برنامهیا کوچک

  م. یها آشنا شولمیرمزگان موجود در ف مفهوم رمز و در ادامه با سه الیۀ با باید نخست
ي افته اسـت. قواعـدیها در آن سازمان ه نشانهکهستند  ییهارمزها نظام« سد:ینویتابش مکدر  کسیف

 یعنـین یـارنـد. اآن رمز بر سـرش توافـق د ةاربرندکبه ها حاکم است که همۀ اعضاي جامعۀبر این نظام
  ).97 ، ص1386، کسی(ف» ورزدید مأکیت یارتباط یمطالعه رمزها مدام بر بعد اجتماع

فرهنگ بـه قـوانین آن پایبندنـد.  کآحاد ی ۀه همکهاي قانونمند به اعتقاد او رمز نظامی است از نشانه
آن فرهنـگ اسـت.  ه موجب حفـظکدهد یآورد و اشاعه میاین نظام، مفاهیمی را در فرهنگ به وجود م

م عامل پیوند درونـی مـتن را دارد. از کپدیدآورنده، متن و مخاطب است، و نیز ح میانواسط  ۀرمز، حلق
وجودآورنده دنیاي فرهنگی مـا بـا به از معانیِ ياهکه متون مختلف، در شبکراه همین پیوند درونی است 

  ).1380، ک(فیس یابندیدیگر پیوند مکی
 ،واقعیـت، بازنمـایی، ایـدئولوژي. بـه عبـارت دیگـر اند:ها داراي سه سطحرمز ،کفیسدیدگاه  بنا بر
 اسـت؛ هـاي اجتمـاعی رمزگـذاري شـدهبا رمز قبالً ،ه قرار است به فیلم سینمایی تبدیل شودک رویدادي

ننــد و رمزگــان کیمــ يرا رمزگــذار یاجتمــاع يیعنــی ســطح واقعیــت. ســپس رمزهــاي فنــی، رمزهــا
 کفیسـ). همـان( دهـدیهاي انسجام و مقبولیت اجتماعی قرار مرا در مقوله مزبور ي، رمزهاکایدئولوژی

 پـذیر صـورت گرفتـه اسـتهایی دلبخـواه و انعطافبندي این رمزها براساس مقولهطبقه که است معتقد
  ان شده است:ی، بکسیجان فل، سطوح رمزگان یدر جدول ذ .(همان)

  کسیسطوح مختلف رمزگان جان ف: 1 جدول
  تیواقع 1سطح

 )ی(رمزگان اجتماع
 ه قرار است از تلویزیون پخش شود، پیشاپیش با رمزهاي اجتماعی رمزگذاري شدهک ياواقعه

 .صدا ط، رفتار، گفتار، حرکات سر و دست، وپردازي، محیمثل: ظاهر، لباس، چهره ؛است

  2سطح
 

  ییبازنما
 )ی(رمزگان فن

 نند. برخی ازکی رمزگذاري میکترونیکهاي الهدستگا کمکرمزهاي اجتماعی را رمزهاي فنی به 
ه رمزهاي ک: دوربین، نورپردازي، تدوین، موسیقی و صدابرداري اند ازرمزهاي فنی عبارت

 ؛دهندیل مکدهند و رمزهاي اخیر نیز بازنمایی عناصري دیگر را شیمتعارفِ بازنمایی را انتقال م
 آفرینان. انتخاب نقش و ان،کن و مگو، زماوش، شخصیت، گفتکشمکاز قبیل: روایت، 

  يدئولوژیا 3سطح
 )یکدئولوژی(رمزگان ا

دهند. یقرار م» مقبولیت اجتماعی«و » انسجام«هاي رمزهاي ایدئولوژي، عناصر فوق را در مقوله
اند از: فردگرایی، پدرساالري، نژاد، طبقه اجتماعی، برخی از رمزهاي اجتماعی عبارت
 ري. داسرمایه و گراییمادي
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 ییهـااسـتفاده شـده و چارچوب هـاي گونـاگونیپژوهشدر  کسـیجان فل رمزگان یاز روش تحل
شود، اسـتفاده یمشاهده م 2ه در جدولکه در این مقاله از عناصري ک گشته استلم ارائه یل فیجهت تحل

  .  ایمکرده
  )54 ، ص1390، یلی(اسماعک سیل رمزگان جان فیعناصر تحل: 2 جدول

  
  
  
  
  
  
  

  ن فیلمرمزگا
 

(تناسب بازیگران بر  رمزگان اجتماعی
 اساس فرهنگ واقعی آنان در جامعه)

 گفتار

  محیط

 لباس

  رمزگان فنی
  
  
  
  
 

 انکزمان و م

 وسایل صحنه

  بازیگران
 

 گرانیانتخاب باز

 گرانینام باز

 اجرا یا شیوه رفتار

 گووگفت صدا

 یقیموس

 یفهوم اصلم کرمزگان ایدئولوژی

 میمفاه يبنددسته

  كسياساس رمزگان جان فن بريشن نايميل انيتحل. ۴
  لميخالصه ف. ۴ـ۱

ها نیسـپارد. ماشـیم يشرفته، خود را بـه نـابودیپ يهانیو ساخت ماش ينولوژکآوردن به ت يبشر با رو
 ی مهیـبدهـد، جنگـیجـام من انیه ماشیه انسان علک یانقالب یو ط آورندبه سلطۀ خود درمیها را انسان

کـه مختـرع ماشـین » سـمنیتال«ا، یدن ينابود یانیپا يشود. در روزهایت نابود میرد و بشریگیصورت م
نتقـال روح لسوس، طلسـم ایپاراس يتاب جادوکق یو از طر شودمیمان یخود پش بزرگ است، از ساختۀ

گونـه نینـد و بدکیساز وارد مـدست کعروس 9ا، روح خود را در یانسان در دن سازد و براي بقايرا می
از خـواب  کن عروسـینهمـ سـرانجامگـذرد و یها مدهد. سالیات خود ادامه میو به ح شودمیثر کمت

دار یـرا ب آندهـد و ین بـزرگ قـرار میمخصـوص ماشـ ۀآگاهانـه، طلسـم را در محفظـزد. او نایخیبرم
را » سـمنیتال«ند تـا تمـام مغـز کخود حبس ها را درون کن بزرگ قصد دارد روح عروسیسازد. ماشیم

بـه  »نینـا«ت، یـاندازد اما در نهایرا به دام م کن عروسیشود و چندیموفق م يصاحب شود. او تا حد
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 »سـمنیتال«روح  يهاهکـ، تییجادوینـد و بـا مراسـمکین را نابود میمانده، ماشیباق يهاکعروس کمک
 يهاکفرسـتد و خـود و عروسـیآنهـا را بـه آسـمان مد و سـاز) را آزاد میرشـدهیتسخ يهاکعروس(

  مانند. ین میمانده در زمیباق
  يرمزگان اجتماع. ۴ـ۲

 را ر و شـریـخ يروهاین میانو جنگ  یپساآخرالزمان يتوانسته فضا یاجتماع ياربرد رمزهاکارگردان با ک
سـاخت انسـان،  ياهنیماشـ يهاشـد. خرابـهکر بیسم اسـت بـه تصـویابالک یاصل يهالفهؤاز م یکیه ک

 يهاانسکه در سـکـ یوتکار گرفته شـده، سـکبه  يهارنگ یرگیده، تیران، اجساد پوسیو يهاساختمان
 ؛اندار گرفتـه شـدهکـن به یسهمگ یجنگ يالقا يه براکهستند  ییرمزها یار رفته است، همگکبه  فراوان

ا آخرالزمـان فـرا یگو .نمانده است یها باقاز انسان ياثر ،آن یدارد و در پ شباهت ه به آرماگدونک یجنگ
 يهـا، هرچند هنگام ظهور، جنگیدگاه اسالمیمطابق با داست.  شدهز نابود یده و پس از آن همه چیرس

أَنَّ الْـأَرْضَ یَرِثُهـا عِبـادِيَ «ه کـت نـابود شـود، بلیه تمـام بشـرکست ین چنینوندد، یپیبه وقوع م یسخت
پـس از ظهـور تحـت  یآرمـان ۀرونـد و جامعـین میفر و ظلم از بکسران  ). تنها105: ءای(انب» الصَّالِحُونَ

مناسـب،  یاجتمـاع يلم با استفاده از رمزهاین فیرسد. بنابرایت می، به اوج رشد انسانیاله یمنج يرهبر
  رده است.ک ییرا بازنما یاذبکپساآخرالزمان 

  يرمزگان فن. ۴ـ۳
  زمان. 4ـ3ـ1

 یعنـی ،ر و شـریـخ يروهـاین میـانب آخرالزمـان یرالزمان؛ جنگ مهاست از پساآخ یتیشن، روایمین انیا
نداشـته اسـت.  ها دربـرانسـان يجهان و نـابود یرانیجز و ياجهیها صورت گرفته و نتنیها و ماشانسان

، خـدا یزمـانین بیـزمـان اسـت. در ایا بیو گو یخال یاول خود از زندگ يگر مانند روزهایجهان بار د
 یمتجلـ کست، ناچـار در نُـه عروسـیشف نکقابل  )ذات نهان خدا(سوف نین اقصد ظهور دارد و چو

ر یـخ يرویـبـه خـواب رفتـه و ن )مین عظـیماش(شر  يرویافته است. تنها نیان نیشود. هنوز جنگ پایم
ت جهـان یریدر مد را خدا فیلم با چنین نمایشی، ارادةاو در انتظارند.  ينابود يبرا )گانهنه يهاکعروس(

لم یرد. فـیگیدر نظر م يطور مساوشر به يرویر و نیخ يروین يها را براتیموقع همۀد و انگاریمده یناد
ن و یبازگردانـدن خـود بـه زمـ يخداست و خدا بـرا ةاز اراد ین خالیه زمکشد کیش میرا به نما یزمان

  شر در تالش است. يرویست نکش
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ابـاال از که در کـاست » نه«شن بر عدد یمیانن یا یز اصلکتوجه است. تمر درخورز یلم نیران فکزمان ا
اسـت و جهـان را از  یمنج ،»نه« این انیمیشن، ناین یا همان شمارة العاده برخوردار است. درفوق یتیاهم

 يگـرید دأکیـشـن، تیمین انیران اکا يبرا 9/9/2009خ ین انتخاب تاریدهد و بنابراین نجات میاطیشر ش
  است بر عدد نه.

  انکم. 4ـ3ـ2

ت یـپـس از جنـگ روا يهالم در خرابـهیداستان فـ .برده نشده استنام  ین خاصیاز سرزم این فیلمدر 
از هـم گسسـته و  چنان نید. زمنباش يشورکن و ین است متعلق به هر سرزمکها ممن خرابهیشود و ایم
: شـده اسـت دأکیـان تکـدو م ربـ ،انین میدهد. در اینم ادر آن معن ییایان جغرافکگر میه دکران شده یو
نـد. کیمـ یسـا را نفـیلکلم به ظرافت، یاباال. فکمنبع  مثابهبه » سمنیتال«عت؛ منزل یمنبع شر منزلۀسا بهیلک
ن یعوامـل ماشـپایـان ه در کـناامن اسـت  یانکاط از مبارزه با شر و میلم، نماد ترس، احتین فیسا در ایلک

 ایـنلم بـا یشـوند. فـیاز آن خـارج م ،نجـات جـان خـود يها براکد و عروسزننیآتش م آن را بزرگ
 كع هولنـاینجـات بشـر از وقـا يآن بـرا يارامـدکعت و اثبـات نایشـر ینفـ یدر پـ ،سایلکاز  ییبازنما

  آخرالزمان است.
طان در یشـ يها و رمز نابودپرسش ۀهم پاسخشود. یم یمعرف» منبع« منزلۀسمن بهیتال ۀدر مقابل، خان

سـمن را یوجـود تال يهاهکابد و تییطان را میش يراز نابود ،انکبه آن م پس از رفتن نیناآن خانه است. 
توانـد ینم یعت حتیگاه شریجا منزلۀسا بهیلکتوجه است.  درخوران کن دو میرد. تقابل ایگیاز او پس م

ه کـ ايگرانـهجادو يهاسمن و دسـتورالعملیتال ۀباشد، اما خان کزنده ماندن چند عروس يبرا یمحل امن
ت یـد و امننطان را نابود سازید شنتوانیلسوس آموخته است، میپاراس یعنیست معروف یابالکتاب کز او ا

ابـاال ک گريبـر جـادو ،عتیشـر ةلم با مخدوش ساختن چهرین فید. بنابرانتمام جهان فراهم آور يرا برا
  ند.کیم يتنها راه سعادت پافشار منزلۀبه

  یقیموس. 4ـ3ـ3

 یقیموسـ ین رازگـونگیآور. ارعب یز و گاهیانگرازوَرزانه، ابهام یقیموس یک ؛ستیلم، شاد نیف یقیموس
گـذارد. یم» سمنیتال« ۀقت پا به خانیشف حقک يبرا» نینا« کهویژه هنگامیبه ؛ابدییلم امتداد میف پایانتا 

هـا، در بسـیاري از صـحنه گرفتـه اسـت. کمـکابـاال ک فیلم از این موسیقی براي القاي مفاهیم رازگونـۀ
رات کن صداها بـهیشود. ایم یآهن و سوت باد مخف يدارد و در پشت صدا ند و آرامک یتمی، ریقیموس
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ان کـهـا، تحاصل از به هم خوردن آهـن یعیطب يلم با صداهایف یقیموس یید. گونشویده میلم شنیدر ف
 یرمزگـونگ ن صـداها، بـهین شـده و همـیهنه عجـکل یا جرق جرق وسایبا باد و  يل فلزیخوردن وسا

 پایـانه در کن است یتوجه ا درخور ۀتک. ناندفراوانی کرده کمک ،رعب و ابهام آن يلم و فضایف ییاباالک
ن بـزرگ نـابود گشـته، همچنـان یو ماشـ اندمرده باز پـس گرفتـه شـده يهاکه روح عروسکنیلم با ایف

 ،ن ابهـامیـادارد. یگـاه مـن یحزن خاص خود را داراست و مخاطب را در انتظـار و ابهـام بـاق ی،قیموس
از  سرشـارو  یآرمان ياپس از ظهور، جامعه ۀدر اسالم است. جامع یپساآخرالزمان ةمخالف وضوح چهر

توانسـته  یبه خـوب» نینا«شن یمین انی. بنابرات استیبشر يبرا یاله ياهیه عطکاست  یل انسانینشاط اص
ش یترهـا و نمـاکاراکاحساسـات  يالقـا يبرا یملکم خود درآورد و آن را میرا در خدمت مفاه یقیموس
  .  کند یستیابالک یپساآخرالزمان يفضا

  ل صحنهیوسا. 4ـ3ـ4

زانسن قـرار دارنـد و یه در مک یلیهم وسا ؛دندر انتقال مفهوم به مخاطب دار یاساس یل صحنه نقشیوسا
تر کاراکـهـر  بـارةدر ند. در بخش نمادهـاکیاستفاده م هاتش از آنیتر بنا به شخصکاراکه هر ک یلیهم وسا

ارافتـاده، کاز يهانی، ماشـیآهنـ يهااز زبالـه سرشـارهـا، شتر صحنهیب .ح داده خواهد شدیجداگانه توض
ا یـد از دنیـلم قصد دارد بگویجنگ بزرگ است. ف يهایرانیمربوط به و يهامخروبه و بازمانده يهاخانه

سـالم، دگاه ایـد بنـا بـره ک حالی استدر  این است. ن رفتهیت از بیمانده و انسانی و زباله باق یتنها خراب
آخرالزمـان،  يهـاجنگ ۀجـین نتید. همچنـبـوو نخواهد  نیست یخال یاله گاه از وجود خلیفۀزمین هیچ

ه کـ ايیرونـد و مـردم بـا رشـد عقلـین میه سران ظلم از بـکست، بلیت نیبشر يجهان و نابود یرانیو
حاصـل  یعلمـ ۀتوسـع ؛آورنـدیمـان میبه آن ا ند و بیشترشانیابدست میقت یبه حق ،شودیبشان مینص

 ییهـادر جنگ یبه آن اندازه نبوده است. حت ياچ دورهیه در هکرسد یم يشود و رونق جهان به حدیم
 رود.ینم میانامل از کت به صورت یبشر ،دندهیه در آخرالزمان رخ مک

  نمادها. 4ـ3ـ5

گران در قالـب یشـود، بخـش بـازیاستفاده م یارتونک يترهاکاراکز گر ایباز يشن به جایمیه در انکازآنجا
 ايیسـتیابالک ياز چـه نمادهـا ،نیشن نـایمیه انکشود یان مین بخش بیشود. در ایح داده مینمادها توض

  رده است.کم منحرف خود استفاده یمفاه يالقا يبرا
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  سمنیتال. 4ـ3ـ5ـ1
م یمفـاه بخـش در مطلـبن یـشـود. ایم یرا متجلیه سفه در نُکسمن نماد خداست یشن تالیمین انیدر ا

ه کـاسـت  کینیتوجه در ع درخور ۀتکح داده خواهد شد. نیتوض يخداانگارعنوان انسان یک، بادئولوژیا
معـروف  يهـودی کنـیه بـه عکـنـد کیاستفاده م یلکشرهیدا کیمش کنیسمن بر چشم دارد. او از عیتال

 ۀشود. نمونـیده مید يپاتر، بر چشمان هر يهر يهودی یینمایس يهاه در چندگانهک کینیاست. همان ع
ه در جنـگ کـاسـت  یآلمـان ي، صنعتگرندلریشاست.  لبرگیون اسپیاست، اثر ندلریشلم فهرست یگر، فید

او  يهـودیار یدهد. دسـتیها نجات میاز دست آلمان هولوکاستان یرا در جر يهودیدوم، صدها  یجهان
 ين بـرایسمن همچنـیتالکند، چنین عینکی بر چشم دارد. یم ندلریشبه  بسیاري يهاکمکن راه یه در اک

و  يارهیـدا امالًکه کگذارد یار مک یز چشمانین )ه واجد روح خداوند هستندک(خود  ۀگاننه يهاکعروس
 کنـیعي (هـودینماد  این استفاده ازد. ننکیم یرا تداع ویژه کنیو همان ع دارند کیمش یقاب و اندبزرگ

ه از کـهـود یق خـدا و قـوم یـونـد وثیاست بـر پ يدأکیه نماد خداست، تکسمن یتوسط تال کی)گرد مش
 را آنهـا ةدیـان، عقیـهودی یطلبيبرتره خداوند با نقد کیصورترود؛ دریشمار مسم بهیابالک يدیلکم یمفاه
پس چرا خدا شـما را بـه گناهتـان «د: یفرمایند و مکیرد م )18 :(مائده »نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ«بر  یمبن

 .»استده یه او آفرک یسانک ازجملهد یهست يه شما هم بشرکند؟ بلکیعذاب م

  يك ةشمار. ۴ـ۳ـ۵ـ۲

ون یـتـر علکیابـاال کرا در یسف نخستیناباالست. کرا در یسف نخستینشن نماد یمین انیدر ا» یک«ت یشخص
را بـا  ین تجلـیـان اییـقباال یسوف است. برخـنیا ین تجلیه نخستکخداوند است  يتاج بلند باال یعنی

 نـدک كتوانـد آن را دریر نمگمتحـد اسـت و پرستشـ امالًکـرا بـا عـدم، یز ؛دانندیم یکیخداوند نهان 
 ۀخانـ( سـایلکعت اسـت. او ینمـاد شـر» یـک«شن یمین انی). در ا188- 187 ، ص5 ، ج1383، يری(المس

هگزاگـرام اسـت و  ةل سـتارکه به شک یو با تاج و شنل و سنگ ،دهیمن خود برگزأم منزلۀرا به )عتیشر
 عتیر شـریشعا همۀندن از کت با دل یاما در نها ؛شده است ییراهب بازنما یک همانند اش،ویژه يعصا

 ةویبلنـدتر دارد و در شـ يها قـدکگر عروسی. او نسبت به دابدیینجات م )سا، لباس، سنگ و عصایلک(
ها را عروسـکدانـد و یند، خود را رهبر گـروه مکیآنها برخورد م نسبت بهن یینگاه باال به پا باز یرفتار ن

هنه بـودن کاش نشان از دهکیور و چریپ ةچهرن است. یبند قوانیدارد و سخت پایمبه اطاعت از خویش وا
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نـد و کی، خود را فـدا مـ»نینا«نجات جان  يو برا بردمی یعت دارد. او در آخر به اشتباهات خود پیشر
    شود.یم ینجات انسان قربان يعت، براین، شریچننیشود و ایر مین تسخیروحش توسط ماش

  دو ةشمار. ۴ـ۳ـ۵ـ۳

از خلقـت وجـود  پـیشه کـاسـت  یالهـ يوجود ۀشیندمت اکمت است. حکاباال، حکرا در ین سفیدوم
 رده اسـتکـهمـه عـوالم وضـع  يه خداونـد بـراکـاسـت  ییالگوها ةل دربردارندین دلیداشته و به هم

از آنهـا » دو«ه کـ یلیداناسـت. وسـا يرمـردیشـن پیمین انیدر ا» دو). «188 ، ص5 ، ج1383، يری(المس
بسـازد و لـذا  یسر خود جاشـمع ي. او توانسته بر روارندد او ينشان از دقت و فهم باال ،ندکیاستفاده م

ها گـر زبالـهیرده و از دکـه یـته یکاز جنس پالست یصورتش محافظ يبرا .است ییروشنا يشه دارایهم
ه توسـط کـل اسـت یـن دلیقت است و به همـیو فهم حق ییشه به دنبال داناینه دارد. او همیبه اياستفاده

خـروج انسـان از  ةننـدکیسـا تـداعیلکاز » دو«شته شود. اخـراج کشود تا یسا رانده میلکرون یبه ب» یک«
دن بـه یرسـ يداسـتان آدم بـرا ةننـدکیتداع ؛تیهودیدر  ییعت و دانایبهشت توسط خداست (تقابل شر

  عت).یو عقاب او توسط شارع شر ییدانا
 ییان است. بازنمـایهودیه الک همانند قاًیه بر سر دارد و دقکاست  ايویژهاله ک» دو« بارةگر درید نکتۀ

رده اسـت: در کـ کمـکن شـماره یـشـتر ایهر چه ب یطلبو حق یینمااست به مظلومکگاز هولو يهااتاق
ه کـشـود یش داده مینمـا يااست، صـحنه» نینا« يبرا یف جنگ جهانیدر حال تعر» یک«ه ک یانسکس

ادر کـ داخله بر سر دارد ک اييهودیاله کبا » دو«ن هنگام یدر ا .پژمرندیها مد و گلنشویگازها منتشر م
» نینـا«به » یک«ند. سپس کیها اقدام مکاز عروس یکینجات جان  يپر از گاز، برا ییشود و در فضایم
ر یـبه و به تعبیه با علوم غرکداناست  يهودی یکن او نماد یبنابرا ».ردکو نابود یاون گاز همه چ«د: یگویم
 ی)بهشـت عـدن الهـیی از همین علوم است کـه از کلیسـا (سبب دانا آشناست و به یک، علوم تار»یک«

ش داده ینمـا» دو«و » یـک«ابـاال را در تقابـل کعت و یان شـریـارگردان تقابـل مک درواقعشود. یاخراج م
    عتمدار.یشر يهودیاست نه  يهودیست یابالکحق با  ،شنیمین انیاست. در ا

  سه و چهار هايشماره. ۴ـ۳ـ۵ـ۴

فهـم و  یعنـینـا یراسـت. بین سفیـسـه، نمـاد ا ةشـمار که عروسکنا نام دارد یاباال، بکدر را ین سفیسوم
ن یشود و به همـیگر گفته میدیکها از دهیا و آفریاش ةزدهندیمت به عقل تمکه بر خالف حک يهوشمند

 ةشـمار ک). عروسـ188 ، صهمـان( ابـدییت مـینینهان، ع ۀه در آن الگو و نمونکاست  يال مرحلهیدل

۱۴۴     ،۱۳۹۳چهاوم، پاييز  شمارهپنجم،  سال  

بـه آن  یه گـاهکـعظمـت اسـت  ايگادوالست. گادوال به معن یعنیاباال کرا در ین سفیهار، نماد چهارمچ
  (همان). و رحمت است یمحبت سرشار اله درواقعشود و ید گفته میحس

ه مـدام در حـال کـنـد االمکیبـ ییهاکو رحمت، عروس ییدانا هاينماد ،»چهار«و » سه« هايشماره
» یـک«رامـون خـود هسـتند. آنهـا از دسـت یط پیاطالعـات از محـ يآورجمع ع ویاز وقا يبردارسکع

ــ ــه و در مگریخت ــت گزید یانک ــر اقام ــهدهیگ ــد و مجموع ــتردهان ــان اي گس ــات و نش  يهااز اطالع
 ،مانـهیاند و دلسـوزانه و رحردهکها را جمع لمیها و فتابکها، مختلف، روزنامه يهامدال ازجمله یمیقد

 يتـاب جـادوکرسـانند. یم کمـکننـد کیه درخواسـت مـکـ یهم گذشـته و مطـالبها در فکبه عروس
د أکیـت ،»یـک«ن دو شـماره از دسـت یـنشان دادند. فـرار ا» نینا«ها به کن عروسیز ایلسوس را نیپاراس

عت ینمـاد شـر» یـک«ح داده شد، یه توضک گونههمانو رحمت.  ییعت با دانایاست بر تقابل شر يگرید
ن دو یـرد. فـرار اکسا اخراج یلکعلمش از  سببز بهیرا ن» دو«خو و مستبد است. او تند کیاست و عروس

ه مشـاهده کـ گونهاست. همان یعت با علم و مهربانیانگر ناسازگار بودن شرینما» یک«از دست  کعروس
 ید و راه سـعادت را در راهـورزید مـکیعت تأیشر يو ضررها يمدآارکرر بر ناکمطور بهلم یشود، فیم
  ند.کیدنبال م یاله یر از اوامر و نواهیغ

  پنج ةشمار. ۴ـ۳ـ۵ـ۵

، یم الهـکـح ۀقدرت و سلطه است. جبورا سرچشم ايه به معنکجبورا نام دارد  ،اباالکرا در ین سفیپنجم
 يو دارا» یـک« منقـادِ یتیشخصـ» پـنج«شـن یمین انیـ(همان). در ا است یژه نواهیوعت، اوامر و بهیشر
ت از او از یـو به تبع ،»یک«است تحت امر  کیاست. او عروس» یک«ن یبه قوانسبت نورانه کورک يبندیپا
ده یشـن» یک«ن و اوامر ید بر اطاعت از قوانأکین بار، تیاو چند يگوهاوسا خارج نشده است. در گفتیلک
ه ورانـکورکرش یعت با سلطه و پـذیشر ینینشانگر همیلم، نمایرا در فین دو سفیردن اکن ینشهمشود. یم

 از آنها تنهـا راه سـعادت انسـان اسـت. یید و رهانبشر ندار يبرا سوديه کاست  یامکو بدون تعقل اح
» نینـا«نـد و بـه کیسـا را رهـا مـیلک، »یـک« يمـدآارکنا ةو با مشاهد» نینا«ر یثأتحت ت» پنج« ،تینهادر
  وندد.یپیم

  شش ةشمار. ۴ـ۳ـ۵ـ۶

ز یـن يمهـرورز یبه معنـ» میرحام«ه به آن ک ییبایز یعنیت یریاباالست. تفئکرا در ین سفیت، ششمیریتفئ
گانـه واقـع شـده اسـت. ات دهیـاسـت و در وسـط تجل ینـوران ین تجلیترت مهمیریشود. تفئیگفته م
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نظـام قبـاال از  یز اصـلکـمر منزلـۀششـم به یدارد. تجلـ مهـم ینقشـ ییت در روند خلقت و رهایریتفئ
 ۀ(همـان). رابطـ فرسـتدیتر منییپـا يروهـایبـه ن ،ردهکـماهنگ رد و آنها را هیگیض میبرتر ف يروهاین
گونه اسـت و الهام يهایه او مدام در حال نقاشکشده است  ییل بازنماکن شیبرتر بد يروهایبا ن» شش«
بـه  ییپرداخـت. گـویال و نقـوش مکآن اشـ یسا، به مطالعه و بررسیلک بیروند به یاز تبع پیشز ین» دو«
طلسـم  یهـا، نقاشـین نقاشـیا ازجملهند. کیارائه م یود و او آنها را در قالب نقوششیم یالهامات» شش«

مبـدأ، «د: یـگویم» نینا«آورد و به یاغذ مک يده باشد، آن را رویه آن را دکنیانتقال روح است. او بدون ا
 ۀ درخـورتـکند. دهـ» نینـا«به  يشتریح بیه او توضکشود ین میمانع از ا» یک«اما  ؛»مبدأ، برگرد به مبدأ!

تحت اسـارت و » شش« یعنین پوشش یان را به تن دارد و ایاست. او لباس زندان» شش«توجه در لباس 
» شـش«دهـد، یمخالف است و اجازه نم ییعت است با رهایه نماد شرک» یک« ییاست. گو» یک«تسلط 

را انجـام دهـد.  ییرهـا يتر برانییپا يراهایبرتر و سف يراهایان سفیم يگرواسطه یعنیخود  ینقش اصل
 يعت بـرایشـر ،شـنیمین انیـعت در ذهن مخاطب. در ایب شریاست بر تخر يگرید دکیش، تأین نمایا

  .رانداز خود میند و افراد آگاه را کیم يریقت جلوگیمال شدن حق پابرجا ماندن خود، از بر
ن را بـه یدهـد و نـایرا انجـام مـ ییرها يخود برا يگرواسطه ،ن لحظاتیدر واپس» شش« سرانجام

بـه  .»ده. مبـدأ!!یبرگرد به اتاق اول. اون بهت نشـون مـ«د: یگویند و مکیت میسمن هدایتال ۀطرف خان
ن یـشـش هرچنـد در ا کرود. عروسیسمن میتال ۀخان هقت بیشف حقک ين برایه ناکب است ین ترتیا
  رود.یم شمارقت بهیشف حقک ين عامل برایترندارد، مهم یشن، نقش پررنگیمیان

  هفت ةشمار. ۴ـ۳ـ۵ـ۷

شـن یمین انیـ(همـان). در ا اسـت يروزیـبـودن و پ یتحمل، ازل يصح به معنایاباال نکرا در ین سفیهفتم
زنانـه در او  يهـابه دست؛ اما همچنـان ظرافت يازهیخود به سر دارد و نالهکجنگجوست،  ی، زن»هفت«
دارد.  ویـژه ییهاو در گوشـش گوشـواره اسـتتر روشـن ياجنس پوسـت او از پارچـه .شودیده مید
را او بـا یـز ؛دانـدینم» یـک«و خود را تحت امر  رودبیرون میسا یلکاز » چهار«و » سه«ز مانند ین» هفت«

، بـه صـورت تقابـل دو »یـک«بـا » هفـت«تقابـل به جنگ با دشمن اسـت.  معتقدو  ،شدن مخالف پنهان
سـت کش يا پنهـان شـدن و منتظـر مانـدن بـرایـدن بـا شـر و یـشـده اسـت: جنگ ییبازنما يدئولوژیا

شـر  يرویـمقابلـه بـا ن يعت بـرایشر يارکانگر ترس و محافظهیب ی،ن تقابلیش چنیشر. نما يخودبخود

۱۴۶     ،۱۳۹۳چهاوم، پاييز  شمارهپنجم،  سال  

 یینمـاد جـدا ،شـنیمین انیـدر ا» یـک«از » هفـت« ییاست و جـدا يروزیاباال نماد پکدر » هفت«است. 
  و سعادت است. يروزیعت از پیشر یشگیهم

  هشت ةمارش. ۴ـ۳ـ۵ـ۸

 ةشـن، شـماریمین انی(همان). در ا جالل خداوند است ايه به معنکاباال هود نام دارد کرا در ین سفیهشتم
شـده  ییب و قدرتمنـد بازنمـایـمه ياگونـهن بهیبنـابرا ؛هود اسـت یعنیهشتم  يرایاز سف يهشت نماد

ده شده اسـت. از نظـر یپوشمانند زرهی ش با چرمیهابزرگ به دست دارد و شانه يساتور» هشت« .است
اسـت و تـا » یـک«امل ک، تحت امر »هشت«ها دارد. کعروس دیگرتر از ار بزرگیبس يارهیکز پینی جسم
ها سـخت بـه کار داشـتن عروسـیـخود و در اخت یمرانکح يبرا» یک«ماند. یم یاد باقین انقیدر ا پایان

آسـیب ا بـه آنهـا یـند کد یها را تهدکستواند عرویه مکقدرت اوست  ۀلیوابسته است و به وس» هشت«
هشـت  کعت دارد، عروسـیشر یعنی» یک«به  کنفیتام و ال یه وابستگک کین تنها عروسیبنابرا. برساند

  ند.کیرا اطاعت م» یک«ر، اوامر کخشن است و بدون تف کیبت است. او عروسیجالل و ه یعنی

  نه ةشمار. ۴ـ۳ـ۵ـ۹

ۀ ه اصـل همـکان) نام دارد یسود عولم (بنینماد آن است، » نه« ةرت شمایه شخصکاباال کرا در ین سفینهم
 یعنـیسـود عـولم ی). 544- 543 ، ص1377، ی(گلسرخاند يجار چیزهایی است که بر موجودات سفال

ن یـ. گـاه از ااسـتن یان خداونـد و زمـیـو حلقه وصل م ی،فعال اله يروهاین ۀهم یۀه پاکاساس جهان 
اسـتوار  ین تجلـیـات گذشـته بـر ایـتجل همـۀشـود. یاد میـرد وارسته م یعنی ،»قیصد«عنوان  اب یتجل

برخـوردار  ياریت بسیاباال از اهمکدر تصوف  لذا این سفیرا .)188 ، ص5 ، ج1383، يری(المس دنشویم
و غلبـه بـر  شودمیشف کقت منیه حقکاوست  يداریاست و پس از ب یمنج» نه«شن، یمین انیاست. در ا

 ،بشـر یدر جـاودانگ يرا عدد ابد 9ها، رسند. فراماسونیها به وحدت مکعروس د ویابیم تحققن یماش
 یداننـد. برحسـب نمادشناسـیردنـد مکدا یـرام را پیـه جـس و مـزار حک ياستاد 9و آن را در ارتباط با 

 ؛اسـت يمـادرونـدي ن ین و بنـابراییجوانـه زدن از پـا ۀل ظـاهر خـود، نشـانکدر شـ 9، عـدد یماسون
 نـداچیمارپ یکن دو عدد آغاز یاست. ا يمعنو روندي نیجوانه زدن از باال و بنابرا ،شش ه عددکیدرحال
بـا الهـام از بـاال » شش«ز مشاهده شد، یلم نیه در فک گونههمان. )479، ص 5، ج 1288ه و گربران، ی(شوال
و تنهـا  یچ الهـامیون هبد» نه«ه کیحالدر ؛ردکت یسمن هدایتالۀ را به خان» نه«داد و یرا ارائه م ییهاطرح
  افت.ین غلبه یبرد و بر ماش یقت پی، به حق»شش«ت یا بر تالش و جسارت خود و البته با هداکبا ات
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. در )598، ص 3همـان، ج ( سود عولم) مرتبط با آلت تناسـل اسـتیان (ی، بنیستیابالک ییدر نمادگرا
 ین جهـت برخـیه بـدکـم دارد کر شـیا زگردن ت ياز رو یپ بزرگیز» نه« یعنیربنا یز، زیشن نیمین انیا

خاص یمراسـم یم او طـینیبیداسـتان مـ پایانو لذا نماد انسان است. در  ی،جنس ةزیاو نماد غر معتقدند
ه از کـ» چهار«و » سه« يو دوقلوها» هفت«فرستد. تنها او، یند و به آسمان مکیها را آزاد مکروح عروس

شـود. در ین بـه آنهـا واگـذار میماننـد و زمـین میزمـ يند، بر روبود رهایی یافتهعت یاد شریابتدا از انق
فهـم و  ،ن انسانیبنابرا». مشید بسازیا االن مال ماست. باین دنیا«د: یگویم »هفت«به » نه«، یانیالوگ پاید

ماننـد و ین میزمـ يبـر رو يروزیو پ ،رحمت)، گریدیکها از دهیا و آفریاش ةزدهندیعقل تمي (هوشمند
لم اسـت. ین فـیم بر اکحا یستیانگر روح اومانی، نمایمنج منزلۀنه به ةانتخاب شمارشوند. یمصاحب آن 

را  )هفـت( یالهـ يروزیو پ )چهار(، رحمت )سه( یین نماد انسان است، دانایه نماد تناسل و بنابراک» نه«
ان یـط مو رابـ )هشـت(، جـالل و سـلطه )پـنج(ام ک، اح(یک) گیرد و با فرستادن شریعتخدمت میبه 

لم بـا یرد. فـیـگیا را در دسـت میـومت دنک، به آسمان، خود ح)شش(تر نییپا يروهایبرتر و ن يروهاین
 يهاو بر اصـالت انسـان و خواسـت انگاردمیده یا را نادی، حضور خدا در دنايیستیابالک یین بازنمایچن

  ند.کید مکیاو تأ

  نايروت دهم: شخيسف. ۴ـ۳ـ۵ـ۱۰

لم همـان ین فیدهم در ا ةریسف معتقدند یشود. برخیده نمینا دیشخ یعنیدهم  ةریسفاز  يلم اثرین فیدر ا
(ذات  ابـاال ان سـوفک یرا در مبانیز رسد؛نمی به نظر صحیح ن گفتهیاما ا ؛سمن استیخدا و درواقع تال

 یحیسازد. خـوب اسـت توضـیم یره متجلیخود را در ده سف ،سمن استیتال ،شنیمین انیه در اکخدا) 
  روت آخر ارائه شود.یسف بارةدر

ت و معبـد قـوم یـنا، ماترونیه همان شخکتاج گوهرنشان  یعنیوت کوت است. ملکرا، ملیسف واپسین
)؛ رابطی کـه همـۀ چیزهـاي علـوي را بـه سـفال منتقـل 188 ، ص5 ، ج1383، يری(المس ل استیسرائی

). 544- 543 ، ص1377، یرخ(گلسـ همگـون سـازد يدهد تا خود را با علـویم ياری کند و به سفالمی
ان خـدا و خلـق یـسـوف، رابـط مان ۀگانـاز انـوار ده یتجل واپسین منزلۀنا بهیشخ ،قباال یدر متون عرفان

. او از )1389، یو بخشـعل يقنبـر( ان انسان و خداسـتیع و واسط میرا شفین سفیف شده است. ایتوص
 (همـان، ص شـودیم يششم بر او جـار يرایه از سفکند کیرا حاصل م يزیچ تنهاندارد و  يزیخود چ

ان سـوف در عـالم  یانگر تجلـیـر خداوند در جهان است و نمایت حضور فراگینا دال بر واقعی). شخ16

۱۴۸     ،۱۳۹۳چهاوم، پاييز  شمارهپنجم،  سال  

بـه او  يمـاد ةومت بر حـوزکخاص است و سلطنت و ح يهاانکا جوامع در میات افراد یو در ح يماد
  ).1389ان، یواگذار شده است (شاهنگ

» نینـا«ز یـن گـروه نیـماندنـد و رهبـر ا یباق کن چهار عروسیزم يشد، بر رو ه اشارهکگونه همان
بـر سـلطنت خـدا  ینا و بـه عبـارتیشخ يبرا ییلم جایوالر فکس یرسد مبانینماد انسان. به نظر م ؛است

و  ،نیم زمـکره، انسـان را وارث و سـپس حـاین سفیاز ا پوشیچشمن با یست و بنابرایل نروي زمین قای
، شـش )یو نـواه پنج (اوامر ،مت)کدو (ح ،عت)ی(شر یک هايرهیسف کهچنان ؛ندکیم یمعرفآبادگر آن 

دن یز در راه رسـیـن) و هشت (جالل و قدرت خدا) نییپا يراهایبرتر و سف يروهاین میانض یف (واسطۀ
ا یـنا و یشـن، شـخیمین انیـن در اینند. بنـابراکیو به آسمان عروج م شوندمی ین هدف بزرگ قربانیبه ا

  ن حذف شده است.یاو بر زم يومت مادکر خداوند در جهان و حیهمان حضور فراگ

  َپر)پنج ةپانتاگرام (ستار. ۴ـ۳ـ۵ـ۱۱

 ةپـر اسـت. سـتارپنج ةا همـان سـتاریـ، پانتـاگرام کار گرفته شدهشن به یمین انیه در اک یینمادها ازجمله
 رودیار مـکـار بـه یبسـ ،ریاز عالم صـغ ينماد زلۀمنژه بهیوبه یی،و جادو ییقباال يپر در اعمال امروزپنج

از  يپر را نمـادپنج ةگفته است جادوگران، ستار لسوسیپاراسه ک گونه). همان129 ، ص1389، ماريآنه(
ده اسـت. کـرژه یـو يدأکیپر تپنج ةشن بر قدرت ستاریمین انی). ا128 (همان، ص دانستندیر میعالم صغ

و آن را  بـر عهـده گرفتـهن یزم يپَر بر روپنج ةستار یک همانند ینقش» نیان«م ینیبیم یانیانس پاکدر س
ز جهـان کـز عرفـان و مرکـ، مریانون نـور الهـکـنماد ظهـور  ،پرمشتعل پنج ةور ساخته است. ستارشعله

 یمراسـم یطـ ،ن سـتارهیـبا استفاده از نقـاط ا» نینا« ).537، ص 1288ه و گربران، یشوال( گسترده است
وجـود خـدا  يهاهکـت درواقـعه ک را هاکعروس ةرشدیطلسم انتقال روح، ارواح تسخ وسیلۀ به ییجادو

ابـاال و کپـر پنج ةاز سـتار یین نمـادگرایـلم با ایفرستد. فیآسمان م يبه سوآنها را ند و کیهستند آزاد م
  د.نکیم یشر معرف يرویر از اسارت نیخ يروهاینجات خدا و ن ۀلی، جادو را وسییاعمال جادو

  سلسويپاراس. ۴ـ۳ـ۵ـ۱۲

ه کـ یتابکاو در  ییاباالکـ ییجادو يهانوشتهشن حضور ندارد، اما دستیمیدر ان پاراسیلسوست یشخص
وجـود  يهاهک(ت هاکعروس يشر و بقا يرویشده است، سبب نجات جهان از ن کآن ح ينامش بر رو

 چنیناو  بارةدر يخ جادوگریتارب تاکاز جادوگران مطرح جهان است. در  لسوسیپاراس شود.یخدا) م
  آمده است:
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ننـد، ک کحـ يفلـز کوچکصفحه  یک يرا رو یخاص ةاریه اگر عالمت سکن است ید او ایعقا ازجمله
ه ستارگان آنهـا کهستند ی مها عالیکه این نشانگر آنیمند خواهد شد. داره بهرهیآن س يروین طلسم از نیا

  ).492 ، ص1377، ی(گلسرخ اندردهکنقش  کیرا همچون مهر خود بر اجساد خا
ر یـثکها تکتواند طلسم انتقال روح را بسازد و خود را در عروسیاو م يهانوشتهاساس دستبر سمنیتال
ن بـزرگ نجـات یوجود خدا را از اسـارت ماشـ يهاهکن طلسم، تیبا استفاده از هم» نینا«ن یند. همچنک
د بـر کیـلم و تأیدر فـ لسـوسیپاراست یه سـاختن شخصـد. برجسـتکنکمیل میدهد و پازل خدا را تیم

ه کـاسـت  يدکیطان، تأیباالتر، نجات خدا از اسارت ش ینجات بشر و حت يتاب او براک ییم جادویمفاه
  .داردقدرتمند  ییروین منزلۀلم بر جادو بهیف

  يكدئولوژيرمزگان ا. ۴ـ۴
  يمفهوم اصل. ۴ـ۴ـ۱

شـده اسـت.  يرمزگـذار گوناگون ییهاه در قالبکاست  )اباال(کهود یشن، تصوف یمین انیا يزکدال مر
بـه خـدمت گرفتـه  يزکن دال مریهرچه بهتر ا يالقا يبرا یخوبرا به یو فن یاجتماع يارگردان، رمزهاک

  . کنیمیاشاره م ندسته اباالک یم اصلیمفاه ةه دربردارندکلم یف یکدئولوژیا ياست. در ادامه به رمزها

  ييجادوگرا. ۴ـ۴ـ۲

 يتـاب جـادوکسـمن بـا اسـتفاده از یشـود. تالیم یلم، جادو عامل نجات و غلبه بر شر معرفـین فیدر ا
ن، یزمـ ةرکـدر  یافتن روح انسانینجات بشر و ادامه  يسازد و برای، طلسم انتقال روح را ملسوسیپاراس

 آفریـده جـادو ۀلین، بـه وسـینـا یعنی ،لمیف یبخشد. منجیساز خود مدست کجان خود را به نه عروس
بـا انجـام اعمـال  همچنـینسـازد و ین بـزرگ را نـابود میز با استفاده از طلسم جادو، ماشـیشود و نیم

طان را بازسـتاند و بـه آسـمان یتوسـط شـ یروح الهـ هاي تسخیرشـدةکـهتوانـد تیه مکاست  ییجادو
ان یـاد ییم ضـدجادوگرایمفـاه تنها راه سعادت، به مقابله بـا منزلۀجادو به يلم با القاین فی. بنابرابرگرداند

ز یـهـود نیعت یدر شـر یمطرح شد، جادو حتـ ییه در بخش جادوگراک گونهل برخاسته است. همانیاص
سـت. یل نیـجـادو بـدون اذن خـدا قا يبـرا ینأدانـد و شـیز جادو را حرام میح شده است. اسالم نیتقب

د کیـان زن و شـوهر، تأیـخـتالف انـداختن مل از جـادو در ایاسرائیبن يناروا ةخداوند با اشاره به استفاد
منحـرف و  یفعلـ منزلۀ). جادو به102جز به اذن خدا را نداشتند (بقره:  رساندن ه آنها توان ضررکند کیم

  شده است. ییبازنما يرستگار يبرا یان، به صورت عاملیاد همۀدر  کنندهگمراه

۱۵۰     ،۱۳۹۳چهاوم، پاييز  شمارهپنجم،  سال  

  شرگرايي. ۴ـ۴ـ۳

شـر و اسـتقالل  يرویـن فـراواناعتقـاد بـه قـدرت  ايمعنـ بـه ییشرگرا ،ح داده شدیه توضک گونههمان
شـود. یده میـلم دین فـیـوضـوح در اه بهک يالفهؤسم است؛ میابالک یاصل يهالفهؤاز م یکیاو،  يوجود

در نتـرل او کگـر از ی، دشده آفریدهاست و با هدف خدمت به صلح  سمنیتالشر هرچند مخلوق  يروین
ها را به قتـل رسـاند، انسان همۀند و کرا نابود  یه توانسته جهانکاست  برخوردار ییرویو از چنان ن آمده

  است.  یشر از ذات اله يروین يقدرت و استقالل وجود به اشاره یبه نوع این هک
لم مشـاهده یان شده است، در فیر و شر بیخ يروهاین نی میامکه در قالب نزاع دای ییاباالک ییشرگرا

» یـک«، یانسـکدهد: در سیخبر م )ر و شریخ( هانیها و ماشانسان میان گسترده یلم از جنگیشود. فیم
م بـود؛ انسـان و کحـای نظمـیم، بیدار شـدیـا بین دنیه ما در اک یزمان«دهد: یح میتوض چنینن ینا يبرا

نـار کن در یه ماشـیانقالب انسان عل يش پوسترهایلم با نمایف». ردندکن با آتش و آهن به هم حمله یماش
شـر را  يرویـر از نیـخ يرویـسـت نکشـهر، ش يوارهـایها بر دنیها و نقش بستن آرم ماشنسانجسد ا
  رده است. ک ییبازنما

و غلبه بـر  يروزیر و شر، پیخ میانه در نزاع کايگونهبه ،لمیشر در ف يبه قوا یدنین قدرت بخشیچن
از خـدا بـه  نـامی(هرچند ف قدرت خداوند است یتضع سوییر است، از یپذانکهر دو ام ي، برايگرید
ز یـن نیـلم پـا را از ایاباالست. فکاز انحرافات  یکیه کانجامد یم یتیبه ثنو سوییو از  ،امده است)یان نیم

 اييروزیـپ کـرده اسـت؛ یم معرفـیعظ يهان نزاعیروز ایان شد، شر را پیه بک گونهفراتر گذاشته و همان
 یطان، نـوعیشـ چنین با نمایش قدرت ویژةست و اینده ایشکبه طول » نه«دار شدن ین سال تا بیه چندک
    زند.یاو در ذهن مخاطب رقم م يمنه برایه

  يزيگرعتيشر. ۴ـ۴ـ۴

ت از اشـرار و ینجات بشر ۀلیه جادو وسکند کین القا میاست و چن یعت تهیو شر یت الهیلم از معنویف
سـعادت بشـر  ۀلین وسـیـد ی،الهـ يهاعتیشـر بنا بر همۀه کیدرصورت ؛عامل سعادت است یبه عبارت
فانـه جـادو را یلم، ظریت بشر فرسـتاده اسـت. فـیهدا ي، برایق وحیاز طر خداوند آن را هک ینیاست؛ د

 يجادوگر بـه جـا قرار دادنن یامبران. این پیگزيصفت را جایکسازد و جادوگران نین مین دیگزيجا
ن یـدر ا درواقـعسمن، یده شده است. تالیشکر یفانه به تصویلم، ظریف يهاانسکاز س یکیدر  یاله یمنج

 يبقـا يبـرا گانه منتقـل شـده اسـت. اونه يهاکالبد عروسکه در کقرار دارد  يگاه خداوندیلم در جایف
جعبه را بـاز  درِ» نه«هر وقت  کهايگونهجاي داده است؛ به يارده و آن را درون جعبهکه یتهی لمیخود، ف
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د، یـآیم سـمنیتال ۀقت به خانیافتن به حقیدست  يبرا ی)منج(ن ینا ی. وقتلم ظاهر شودیر فیند، تصاوک
نـد، نـور کیجعبـه را بـاز مـ درِ یشـده اسـت. وقتـ یختهبر آن آونامش ه کافتد یم ياچشمش به جعبه

اي باال به پـایین بـه از زاویه سمنیتالد. گردیان آن ظاهر میدر م سمنیتال ةشود و چهریساطع م نورافکن
ه اسـتفاده از کـشـر را  يرویسازد و راه غلبه بر نیشوف مکم» نینا« يقت را برایند و حقکیسالم من ینا

ان آن ظـاهر شـده اسـت، یـه از مکـ ي، نـورسمنیتالگرم  يآموزد. صدایاست، به او م ییجادو یطلسم
 يااسـت بـر ينمـاد ییداسـت و گـویدرون آن آسـمان پ ه ازکـ يدارطـاق ةن، پنجـرییه باال بـه پـایزاو

گونـه یوح یسـخنان او را بـه القائـات ی، همگ»سمنیتال«وت، در پشت سر کو مل کان ملیم يگرواسطه
  ند.کیم یاو وح بهافته و راه سعادت را یامبر خود ظهور یخالق بر پ ییگو ؛سازندیه میشب

  شود:میگریزي در این انیمیشن در قالب چند مؤلفه به نمایش کشیده عالوه بر آنچه گفته شد، شریعت

  عتيشر و ييان دانايتقابل م. ۴ـ۴ـ۵

ه کـ یزمـان ازجملـه کشیده شـده اسـت؛ر یبه تصو ییعت و دانایان شریتقابل م یمختلف يهاانسکدر س
نـد. در کین انتقال را مشـاهده مـیابد و نقش طلسم انتقال روح و نحوه اییرا م لسوسیپاراستاب ک، »نه«
خـوره؟ یمصرف به چه درد ما مین آشغال بی! ایکعلوم تار«د: یگویرسد و میاز راه م» یک«ن هنگام یا

ه از راه کـرا  یقتـیخواهـد آنـان حقینم ،هاکگـر عروسـینترل هرچه بهتـر دک ياو برا». دینکفراموشش 
 یعت مانع آگـاهیشر ،لمین فین در اینند. بنابراک كشود، دریشف مکبر آنها من» یستیابالکتاب کجادو و «

ن یـشته شود، بـه اکتا  راندبیرون میسا یلکرا از » دو«، »یک«ه کل است ین دلیاست. به هم و ابزار اسارت
ان را به تـن یلباس زندان» شش«ه کل است ین دلیو به هم ؛قت بودیدانست و دنبال حقیاد میه او زکجرم 

از دسـت  ي)دفهم و هوشمن( »سه«ه کل است ین دلیز به همیشود و نیم ینه» نه«دارد و از آگاه ساختن 
  است. گریختهسا یلک بیرونبه » یک«

  عتيت شريعدم حج. ۴ـ۴ـ۶

علـت اطاعـت از  ة پنجست. شمارین مصونعت، از اشتباه و خطا ی، شریو به عبارت» یک«شن یمین انیدر ا
امـا اگـه « د:یـگوین میو سپس نا» ه رهبر داشته باشهید یبا یهر گروه«ند: کیان مین بیرا چن ة یکشمار

 »یـک«ه کـآنجاد. ازکنانکار میرا  يامبریو پ یت وحیفانه حجیظر وشنودگفتن یا. »؟ینه چکباه اون اشت
لم یه بارهـا در فـکـچنان ؛ن است دچار خطا شـودکست و ممین معصوم نیعت است، از نظر ناینماد شر
، »یـک« زیـن سـرانجامد شده است. ییتأ» یک«ن به ینا ياعتمادبیده شده و یشکر یبه تصو» یک« يخطاها

  افتد.یراه م ناینزنده ماندن به دنبال  يو برا کندمیعت را رها یشر
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  ييعددگرا. ۴ـ۴ـ۷

ه اعـداد، کـياگونهمنحصر به فرد آن اسـت؛ بـه ییلم، عددگرایف یستیابالک يهالفهؤن میترحیاز صر یکی
در قسـمت نمادهـا ه گونـه کـشدت عددگراسـت و همانلم، بهین فیند. ااشنیمین انیا یاصل يترهاکاراک

ر یآنها تفسـ ۀ میانخدا را در قالب اعداد و رابط ی، حتیح داده شد، تمام هستیاز اعداد توض یکهر بارةدر
بـدون در نظـر گـرفتن  ،ب آنهـاکیـتوجه از تر درخورج یگونه بها دادن به اعداد و حصول نتانی. اندکیم

  ش داده شده است.یلم نمایه در فکاباالست کگر انحرافات یاز د ،خدا ةاراد

  يريگجهينت
ن و یـت، دیـش بـه معنویگر گرایبشر، بار د یوالر از زندگکت سیبا ورود به دوران پسامدرن و افول ذهن

ط، ین شـرایـافت. در ایت یماده اهم يل گرفت و مسائل مربوط به ماوراکان مردم شیدر م ینید يباورها
 يگـرین از راه دیمردم را از دست دادند و بنابرا ییگرانیمقابله با د ییتوانا ي،دارهیسردمداران نظام سرما

 ياشـدهفیتحر يهـاتین معنویاز همـ یکیاباال کت. یف معنویآوردند: تحر يبشر رو یبه استثمار ذهن
بـر سـحر و جادوسـت و لـذا در  یتب، مبتنـکن میمصر باستان دارد. ا ۀانکد مشریشه در عقایه رکاست 

ل یـژه قایـو یشـر، قـدرت يروهایطان و نیش يه براکشرگراست  یتبکاباال مکعت قرار دارد. یتقابل با شر
تنیـده بـا مباحـث مربـوط بـه رهمد داًیابـاال شـدکوجود خدا دارد.  دربارةفرد منحصربه يدیاست و عقا

  ات خدا برخوردار است. یتجل دربارة يادهیچیپ ییاالعداد و اسرارالحروف است و از نمادگراعلم
در ایـن  را یمهمـ تب، وارد عمل شـده و آثـارکن میغ ایتبل ينما برایرگذار سیثأت ۀاست رسان يچند

 يهالفـهؤه مکـاباالسـت ک دربـارة یینماین آثـار سـیترحیاز صـر یکـی» نینـا«رده اسـت. کد یتول زمینه
و  کنـدمی ییرا بازنمـا ییو عـددگرا يخداانگار، انسانيزیگرعتی، شریی، شرگراییجادوگرا یستیاباالک

 يهاروتیخـدا در سـف یشن، با اشاره بـه تجلـیمین انیاست. ا یستیابالک يها و نمادهاار از اسطورهسرش
ن ارواح یـا يریگشر و سـپس بـازپس يروهایوجود خدا به دست ن يهاهکت یر شدن برخیگانه، تسخنه

لم بـا ینـد. فـک ییابـاال را بازنمـاکم یتوانسـته مفـاه یخـوبق جادو و برگرداندن آنها به آسمان، بـهیاز طر
ش ینـد و بـا نمـاکیمـ گزین آنجـاي و نجـات بشـر یتعـال يعت، جادو را برایمد جلوه دادن شرآارکنا
 يژه بـرایشر، قدرت و يرویوجود خدا به دست ن يهاهکم جنگ آخرالزمان و اسارت تیعظ يهایرانیو

یک، دئولوژیـو ا ی، فنـیاجتمـاع يرمزهـا يریارگکـبـا بـه »نینـا«شن یمین انیل شده است. بنابرایآن قا
    به مخاطب برآمده است. یستیابالکم یمفاه يالقا ةاز عهد یخوببه
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