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  دهیچک
ـــتفاده از کلمات و  ،فرهنگ ـــاس تبادل معانی و مفاهیمی که با اس براس

را شــکل  شــود و زندگی اجتماعیگذرد، خلق میقراردادها بین مردم می
ـــده در جامعه از طریق معناهاي خلق مبادله ،در واقع فرهنگ دهد.می ش

شانه شمایل،ن شعارها، الگوها،  و  هاي رفتاريعالمت ها،مثل ها (نمادها، 
هایی که در جریان مبارزات نمادها و نشـــانه بســـیاري ازاســـت.  )غیره

در جمهوري اســـالمی نیز نقش و  ،خلق شـــدانقالب اســـالمی  درمردم 
ندمعناي خود را حفظ کرده ها. ا ـــوب  آن جزئی از زبان و فرهنگ محس

ش ود ونشمی ست درونی و اعتقادات نانه تنها ن انقالبی  لتمدهنده خوا
آنها مردم با یکدیگر در حال تبادل ارتباطی  وســیله بهایران اســت، بلکه 

ست.  شده ا ستگی اجتماعی نیز  ضمناً باعث تفاهم معنایی و همب بوده و 
ها و نظام معناشناختی الهام گرفته از انهدر این میان، تأثیر نمادها و نش

دهنده به هاي شکلترین و تأثیرگذارترین الیهقیام عاشورا، یکی از عمیق
در هاي هویت فرهنگی ین ساحتترمهمانقالب اسالمی ایران است که در 

ــته ــی داش ــالمی ایران، معنابخش ــت. جمهوري اس ــتار،  اس در این نوش
شبرد  چگونگی تولید نمادها در جریان سالمی و نقش آنها در پی انقالب ا

با بهر ـــالمی ایران،  هداف انقالب و جمهوري اس گیري از رهیـافـت ها
  بررسی شده است.» گیرتز«تفسیري 

  نماد، معنا، فرهنگ، عاشورا، جمهوري اسالمی ایران. :دواژهیکل

  11/03/1397 تأیید خیتار                                           26/12/1396 افتیدر خیتار

  باشد.می تنهاییي آقاي دکتر رسالهاین مقاله برگرفته از 
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 مقدمه 

سالمی ایران، الیه آیینیکی از روش شانههاي تحلیل انقالب ا ي هانظامها و ها، نمادها، ن

شکل ست. این الیه، ناخودآگاه به  سلطی که به وجود گیري جهانمعنایی ا بینی و گفتمان م

ست، کمک میآورنده علت سئله عینی ا سینیهاي اجتماعی و م ). 182: 1389مقدم، کند(ح

با وقوع انقالب اســالمی، برخی مفاهیم پرمعنا و غنی (به ویژه اســالمی)، که در طول زمان و 

سب حکومت غرب سطه عملکرد نامنا شده و میزده پهلوي، کمبه وا رفت که به بوته رنگ 

شود و یا معانی ارز سپرده  شی  ست داده بود، دوباره جایگاه خود را فرامو شی خود را از د

ـــائل اجتماعی و  ـــبت به مس ـــد که دیدگاه و واکنش مردم نس بازیافتند. این مفاهیم باعث ش

سی، که در فرهنگ عمومی جامعه تجلی می شود. برخی سیا سی  سا یابد، دچار دگرگونی ا

  د دور ریخته شد. شایسته توجه قرار گرفت و به عکس، برخی موار هاارزشمسائل و 

گرفته در جریان انقالب اسالمی را بشناسیم و بدانیم چه چیزي براي اینکه فرهنگ شکل

ــت در درون این فرهنگ، با اهمیت و با ارزش تلقی می ــود و اعتبار خود را چگونه به دس ش

ـــالح قرار می هاارزشآورد و  می بدیل و اص نه در معرض تغییر و ت یچگو با ند،  به  دگیر

ــ ــرچش ــتیابی و رخنه در فرهنگ، مهس ها  و منابع فرهنگ مراجعه کرد و بهترین راه براي دس

سی شانه توجه و برر ستهاي موجود ن شانها هایی که در اثر تکرار و توجه در طول زمان، . ن

ـــوند که دنیایی از معنا را با خود حمل میتبدیل به نمادهایی می به طور مثال، تأثیر  کنند.ش

ـــورا، یکی از عمیقنمادها و نشـــانه ـــناختی الهام گرفته از قیام عاش ترین و ها و نظام معناش

  .)183: 1389مقدم، (حسینینده به انقالب اسالمی ایران استدههاي شکلتأثیرگذارترین الیه

پرسش اصلی این نوشتار آن است که در جریان انقالب اسالمی، چه نمادهایی و چگونه 

عانی بودند، چگونه به پیروزي انقالب کمک کردند و پس خلق شد، این نمادها حامل چه م

  اند؟ از آن، در عرصه فرهنگی جمهوري اسالمی چگونه عمل کرده

هاي فرهنگی، مبارزه با افکار و عقاید التقاطی، تحکیم ثبات و همدلی، تقویت ریشـــه

سلی و توجه دائمی به اهداف انقالب، می شکاف ن شگیري از  شد تواند از جمله پی دالیلی با

  سازد.که ضرورت توجه به نمادها را عیان می

سان«براي نیل به این مقصود، از  سیري گیرتزروش ان ضیه این » شناسی تف بهره بردیم. فر

اســـت که نمادهاي خلق شـــده در جریان انقالب اســـالمی، عمدتاً برگرفته از فرهنگ غنی 

و در فرهنگ و به ویژه فرهنگ سیاسی داد اسالمی بود که خواست مردم انقالبی را نشان می
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  کنند.در جمهوري اسالمی ایران نیز نقشی مؤثر و معنابخش ایفا می

  چارچوب مفهومی  -1

ــاز، باز اندیش و  ــان موجودي خالق، معناس ــت که انس ــیري بر این باور اس پارادایم تفس

شدن، چندگانه و شناور، در حال  سیال،  بعدي چند خودتأمل بوده و واقعیت نیز موجودیتی 

ـــناخت  ـــیر و تبیین را براي ش اســـت. کلیفورد گیرتز، با الهام از وبر تالش کرد تفهم، تفس

رو نســـخه پیشـــنهادي وي آن بود که علوم اجتماعی کار گیرد. از اینهاي فرهنگی بهپدیده

ــناخته و با قرار ــتر فرهنگی جامعه و نمادهاي موجود آن را به خوبی ش ها دادن کنش باید بس

  )131: 1392نظام نمادین، به معناي حاکم بر آنها واقف شود. (محمدپور،  در آن

هاي ضمنی کنشگران اجتماعی در پی آن است که دانش» گیرتز«شناسی تفسیري انسان

شناسی به شان درك کند. این انسانهاي عملیرا براي تولید و مشروعیت بخشیدن به فعالیت

هاي صوري که مدعی وجود قوانین . او با نظریهکردن نزدیک استبازسازي تجربه زندگی

ـــتند و یا نظریهانعطاف هاي عام و هایی که فرهنگ را از خالل ویژگیناپذیر در فرهنگ هس

، فرهنگ را باید محصولی ويدهند، مخالف است. به باور شمول در انسان توضیح میجهان

  .)48، 1392(دورتیه، ی و درجوامع مختلف، متغیر دانستجمعی، تاریخ

ـــت که بر ابعاد مختلف و جنبه يری، کل فراگيفرهنگ از نظر و متفاوت جامعه  ياهاس

انسان را متأثر ساخته است. فرهنگ مجموعه  یه افکنده و اجزا و اضالع گوناگون زندگیسا

است که در قالب نمادها تجسم  ياشده يخ و نهادیافته در گذر تاریانتقال  ییمعنا يالگوها

 يهارســد و به صــورتیها به ارث مم اســت که به انســانیاز مفاه ی، نظامیبه عبارتافته و ی

جامعه اســت و  ياعضــا يهاکنش یحامل و حافظ معان یشــود. نظام فرهنگیان مین بینماد

گیرتز با صــراحت ل آمد. یها ناکنش یتوان به فهم معانین نظام اســت که میتنها به کمک ا

شانهفرهنگ به «کند که بیان می ضروتاً مفهومی ن ستنظر من،  : 1389(فیروزي،  »شناختی ا

داند می نمادســـاز حیوان را انســـان گیرتز نامید،می ناطق حیوان را انســـان ارســـطو اگر )97

   .)90:  1389(فیروزي، 

ـــت که در قالب نمادها تجلی یافتهفرهنگ از دید وي الگوي معانی و ایده اند و هایی اس

ن چیزي است که مردم به کمک آن معرفت خود را زندگی منتقل در حقیقت، فرهنگ هما

کنند. درون هر فرهنگ، صور گوناگون معرفت و کرده و نگرش خود را درباره آن بیان می

ظام ـــی و غیره وجود دارد. هان یاس ـــ یدئولوژي س ند هنر، عرف، ا مان عددي  ي فرهنگی مت
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  )212: 1394نبوي، (اخوان

ام که انسان دهیعقبا ماکس وبر هم«: سدینویم» هافرهنگر یتفس«از کتاب  يدر فراز يو

ده معلق اســت. من فرهنگ را همان یکه خود تن يایمعان يان تارهایاســت که در م یوانیح

ـــناخت آن نمیتحل يدانم که برایتارها م ن آن یبه قوان یک دانش تجربیتوان با یل و ش

ـــیبرد، اما میپ ـــتجویر و تأویتوان با تفس گر ید يو در جا» آن پرداخت يمعنا يل به جس

سله، »فرهنگ«سـد: ینویم ساختارها یمراتبسل ست از  شامل اعمال، نمادها و  یمعان يا که 

  )103: 1386(فکوهی، » .شودیاز حرکات م یناش يهاعالمت

هاي اجتماعی و تعیین هدف رویکرد تفســـیري گیرتز، لحاظ کردن مجدد معنا در کنش

ـــت. وي در تعریف فرهنگ میآن به مثابه بنیان  گوید: مفهوم فرهنگ از تحلیل فرهنگ اس

اي از تار و پودهاي نظر من ذاتاً یک مفهوم معنایی است. انسان موجودي است که در شبکه

 از يو ریتفســ به زین نید (Geertz, 1973). معنایی، که خود آنها را بافته اســت، معلق اســت

 جنبه دو يدارا یفرهنگ نظام ،یتلقّ نیا طبق بر. شودیم محسوب یفرهنگ نظام عناصر جمله

  .)Geertz, 1983: 89(است  »یمعان« و »نمادها« مهم

سیري گیرتز، معناي نمادها، کلمه سک، رویدادها و مانند طبق تبیین تف صویرها، منا ها، ت

سانی است که آنها را می سته به معناي ک گیرتز، از نظر  (Geertz, 1983: 22). سازندآن واب

ـــیه اســـت. زیرا  واکاوي منظم معانی ویژه در هر فرهنگ براي محقق اجتماعی، یک فرض

معانی مشترك و جهان شمول فرهنگی، اعم از فردي و اجتماعی اگر هم وجود داشته باشد، 

ند. از ویژگی ـــت نادر هس یار  ـــ پذیرش تکثرگرایی فرهنگی و بس ـــیري،  هاي مهم تبیین تفس

ــیر، فهمفرهنگی هاي درونعقالنیت ــت. پس هدف تفس ــت، اس ــاختن عمل و معنا اس پذیرس

ـــن ملیعنی روش ناي ع هاي  ،کردن مع ـــویر ها و تص هاد ظامی از ن نادار فرهنگیدر ن  مع

  .)132: 1392(محمدپور، 

ست هاییداده مجموعه نه فرهنگ گیرتز، نظر از سانها که ا شته می ذهن در ان  و کنندانبا

 نظام نمادین از عبارتســـت فرهنگ. اســـت حاکم هابرذهن که ســـاختاري از عبارتســـت نه

ـــمبولیک(  عمدتاً در و ســـازند باور نمادها، آن با ارتباط در که هاییداده و جامعه هر) س

ــک ــت. (فیروزي،  زبان جامعه هر نمادین نظام ینترمهم. کنندمی تجلی دینی مناس گفتگوس

ـــتند و ما را کننده نگرشنمادهاي زبانی منعکس) 88: 1389 ـــازند تا رفتار قادر میها هس س

   .)140: 1388(درسلر و ویلیس، ها منطبق کنیمخود را با افکار، اشیا و سایر انسان
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  روش -2

 پیدا مهمی جایگاه هایشانگیزه و فرد ،اســـت وبر ســـنت از متاثر که تفســـیري روش در

ـــان وبر. کنندمی ـــتلزم اجتماعی علم که داد نش ـــت معنادار اجتماعی کنش مطالعه مس  و اس

سات گیريشکل موجب که را ییهاانگیزه یا دالیل باید شناسجامعه سا  و شده بیرونی اح

صمیم در افراد راهنماي ست، متفاوت شرایط در کنش براي گیريت سد ا شنا (سـیدامامی، ب

سیر و معنی رفتار نزد کنش .)51: 1387 شت، از تبیین آثار و وبر با این که به تف گر اهتمام دا

  .)54: 1391زند، (شجاعینی آن نیز غافل نبودامدهاي بیروپی

ي دینی و نقش معنابخش آن هاارزشجریان تفســیري به ســوي بررســی ماهیت باورها و 

مهم  هاي) از ویژگی55: 1391زند، در زندگی فردي و اجتماعی جلب شده است. (شجاعی

معناي اخالقی، کند و این معنا شـــامل این روش این اســـت که انســـان، جهان را معنادار می

شود. عالوه بر این، معنا، غالباً مفاهیم ارزش و هدف را شناختی و حتی معنوي نیز میزیبایی

اي معنادار نیست، بلکه معناي آن محصول گیرد. بر این اساس، جامعه، صرفاً پدیدهدر برمی

  )54: 1394نبوي، هاي بشري است. (اخوانخالقیت نسل

یز مدعی فهم است، فهمی که از راه همدلی با موضوع یا پژوهشگر تفسیري قبل از هرچ

سی شد. این مفهوم در تقابل با تبیین تجریدي اثبات ،افراد مورد برر ست آمده با گرایان به د

قاعده  گیرد که سعی دارند علل بروز واقعه یا رفتاري را توضیح دهند و نوعی نظم وقرار می

گذارد بیابند. رویکرد تفسیري مبنا را بر آن میدر عالم سیاست و رفتار سیاسی  شمولجهان

سان ضوعاتها را باید به گونهکه رفتار ان سایر مو درك کرد زیرا آنها از هر  ،اي متفاوت از 

ـــد و نیتی را دنبال می ـــیري که از هنجارها و عمل، قص ي جامعه هاارزشکنند و بر پایه تفس

  .)43: 1387(سیدامامی، کننددارند عمل می

ـــازمانبطور ک ـــیرگرایان به مطالعه فرهنگ بعنوان مجموعه س یافته از هنجارها و لی تفس

ـــیوه خاص زندگی مردم پیوند میو قواعد اهمیت می هاارزش خورد. دهند. فرهنگ به ش

شند یا از افراد در چارچوب فرهنگ، می شتته با آموزند که چگونه رفتار، آداب و عاداتی دا

هاي ما ها و داوريدادن به ســـلیقهکتند. فرهنگ در شـــکل و هنجارها پیروي هاارزشکدام 

ـــیوه ـــحبـتنقش دارد. قواعـد فرهنگی، ش آموزاننــد. کردن، تفکر و رفتـار را میهــاي ص

سته می ،افراد )156: 1385علمداري، (معینی صاحب رأي و نماداندیش دان شوند و فاعالنی 

نه فرهنگی و روانی این اعمال را روشن کند. بعبارت یتفسیر به آن سوي گرایش دارد که زم
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  )155 :1385علمداري، پذیرکردن رفتارهاي آدمی است. (معینیدیگر، هدف تفسیر، فهم

ـــناخت کامل پدیده ـــت علوم تبیینی، از ش ـــرند درحالیکه الیاده معتقد اس هاي دینی قاص

این روش، از ) 59: 1391 زند،هاي تفسیري در این کار توفیق بیشتري دارند. (شجاعیروش

هاي متعدد و ابعاد چندگانه یک متن، پدیده، رویداد یا واقعیت را به خواهد الیهمحقق می

دقت، ظرافت و حوصله شرح دهد. براي نیل به این هدف، محقق باید ابتدا موضوع فرهنگی 

میک یا ور شـــده و آن را از نگاه امورد عالقه خود را انتخاب کند. در موضـــوع خود غوطه

ـــانه ـــالها، پیوندتجربه نزدیک واکاوي کند. بر معانی، نمادها، نش ـــترهاي ها و اتص ها در بس

هاي موجود در پدیده یا هر متن اجتماعی مورد مطالعه خاص خودشــان تمرکز کند. واقعیت

  )134: 1392را تورق کند تا به هسته حقیقی آن دست یابد. (محمدپور، 

  تعریف مفاهیم -3

ـــتار) یا غیرکالمی (ژســـت یا نماد:  -3-1 نماد، هرگونه عبارت کالمی (گفتار یا نوش

صــداي معناداري که انســان ایجاد نکرده باشــد) اســت که منظور از آن، نشــان دادن و انتقال 

  )149: 1388معناست. (درسلر و ویلیس، 

با همکاري آلن گربران و گروهی دیگر یه در کتاب فرهنگ نمادها که  ـــوال از  ژان ش

سیاري از نمادها پرداخته و در تعریف  شریح ب ضیح و ت شمندان به نگارش درآورد به تو اندی

سد:می نماد ساً با عالمت فرق می نوی سا ست که  ،کند. عالمتنماد ا یک قرارداد اختیاري ا

ـــبت به هم بیگانه همگونی دال و مدلول  ،ه نمادکاند. در حالیدال و مدلول (عین و ذهن) نس

  .)27، 1378(شوالیه، دانددهنده مییک پویایی سازماناي دارد و آن را مبناي تهانگاشپیش

ـــی،جامعه نظرنقطه از نمادها ـــناس ـــتند، معنایی کنندهبیان که روآن از ش  قبول مورد هس

ـــده شـــناخته رســـمیت به آن جانب از و اندجامعه ـــاب به ملموس مظاهري عنوان به ش  حس

ـــانی، هايارتباط جریان در نمادها آنکه براي واقع در. آیندمی  نظر از باید یابند، ارزش انس

 مشــخص براي باالخص را جمعی نمادهاي اصــطالح. باشــند همگان پذیرش مورد اجتماعی

ـــاختن  تاریخی، ابعاد بیان خاص، جمع یک مظاهر ترجمان که برندمی کار به نمادهایی س

  )503: 1380(بیرو،  .آیندمی حساب به گروه، یک باورهاي و هاارزش

 نیمع يهاوهیشــ به کردن رفتار جهت در هاانســان در یالتیتما يالقا قیطر از نمادها نیا

 نمادها نیا مثال، يبرا. دهندیم شکل یاجتماع جهان به آنها، در خاص يهاحالت بیترغ و
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 و یشـــادمان ،یســـرمســـت ای و ببخشـــند آن رینظا و متانت وقار، کنندگانعبادت به توانندیم

ـــوع، هر رو، نیا از) 267: 1390 لتون،یهم( .زندیبرانگ آنها در جانیه  ای دهیپد عمل، موض

 نماد کی واقع به کند،یم نقش يفایا ،یتلقّ کی اظهار جهت يابزار عنوان به که یارتباط

ـــت ـــده رفتهیپذ اجتماعاً و منظم ،ینیع انیب نمادها. اس  تجارب و آرزوها ها،دهیا د،یعقا ش

 یفرهنگ يهاهیرو و یمعان از ینظام صــورت به یطوالن نســبتاً ندیفرا کی در نمادها. هســتند

ستر مثابه به و افتهی یتجل سب يب سعه و تداوم انتقال، جهت منا شر تجارب و هادانش تو  يب

 فیتوص مشخصه پنج با را نینماد اشکال ) تامپسون49: 1384الدین، (شرف .کنندیم عمل

ست کرده . بودن دارنهیزم و بودن یارجاع بودن، يساختار بودن، يقرارداد بودن، يعمد: ا

ـــل( ـــتفاده از  )46 :1379 مى،یس یامی را پ -1 چه بخواهیم و چه نخواهیم» نماد«پس ما با اس

بــاطن خود را  -3. پــذیریمثري میا -2. کنیمدهیم و توجــه فراوانی جلــب میانتقــال می

. کنیماي را پاس داشــته، موجودیت آن را اعالم میاندیشــهضــور و حیات ح -4. نمایانیممی

  )80: 1382. (نوري، کنیمکري را ترویج و فرهنگی را تبلیغ میف -5

ل طور به ریتزر جرج  دیدگاههاي تشــریح با و دارد اشــاره کارکردهایش و نماد به مفصــّ

ـــمند ینترمهم مید، هربرت جورج  متقابل کنش ثبح به متقابل کنش نظریۀ بنیانگذار اندیش

ــاره نمادین ــت معتقد و کندمی اش  مگر کندنمی پیدا وجود گاههیچ اجتماعی زندگی که اس

شگران آنکه شترکی دارمعنی نمادهاي کن شته م صودي و علی دا شند (مق  )82: 1390پور، با

ـــتن بر هویت ـــلی نمادهاي مذهبی، تأکید گذاش و مفهوم نیروي مافوق طبیعی  کارکرد اص

  .)371: 1388ویلیس، (درسلر و است

 يتواند به جایاست که م يزیرتز است. نماد چیشه گیم مهم در اندیاز مفاه مفهوم نماد

ـــ يگریز دیچ بازنمود یبنش به عنوان نوعیا میان کند و یا بیند و آن را  ند  ا ینمودار  یتوا

را که در  یتیموقع ییمثال، چراغ راهنما يرد، عمل کند. براید انجام گیآنچه که با يراهنما

دهد و هم یت را به ما نشـــان میهم موقع یعنی ،ســـازدیما روشـــن م يم برایاآن قرار گرفته

ـــود که رفتار معیباعث م هم  ،یمذهب ين ســــان، نمادهایم. به همیده بروزاز خود  ینیش

الدین، (شـــرفبخشـــندیت شـــکل مین موقعیکنند و هم به ایان میت ما را در جهان بیموقع

1384 :49(.  

ترین موضوع در جهان انسانی است. چیزي که باعث تمایز نوع اساسی» معنا«معنا:  -3-2

انســـان از دیگر موجودات شـــده و انســـانها را قادر ســـاخته با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و 
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انســـانها نه تنها از موارد طبیعی براي فهم . جوامع انســـانی را بوجود آورده و تکامل بخشـــند

ـــتفاده  ـــلی، » معنا«توانند به شـــکل قراردادي تولید کنند بلکه میمییکدیگر اس کنند. (فاض

اولین کاربرد معنا، شــناســائی خود و جهان پیرامون ماســت. ما با اســامی، یکدیگر را  .)1390

شـــناســـیم. درحقیقت نامی که متعلق به ما نبوده، بر ما گذارده شـــده و تولید یک هویت می

ی است، به محض قرار گرفتن بر روي یک شخص، تبدیل کند. نامی که عام و کلجدید می

سامی، به دنیاي پیرامون خود شود که معنایی جدید تولید میبه عنوانی خاص می کند. ما با ا

سیله معنا، با یکدیگر ارتباط برقرار میمعنا داده و این معنا را منتقل می کنیم. کنیم. یعنی به و

  )43: 1391(پالمر، 

»  معنا«خت جهان پیرامون ما و انتقال این شناخت به دیگران، از طریق در حقیقت راه شنا

ـــورت می ـــی و مادي و چه ص ـــورت ش گیرد. در جهان پیرامون ما، هزاران چیز (چه به ص

غیرمادي از قبیل احســاســات و تفکر و غیره) وجود دارد که تنها راه صــحبت کردن درباره 

شناختن و شناساندن آنها، از طریق یک معناي آنها و سهیم شدن آن با دیگران یا به عبارتی 

مراتبی دارد که از مرحله نازل شناسائی پذیر است. معنا و معنابخشی، سلسلهمشترك، امکان

ــات،  ــاس ــروع و با برانگیختن احس ــیا و افراد پیرامون خود (از طریق نامگذاري) ش خود و اش

ــعور و اندیشــه، به مراحل باالتر می ــد. اما پس از شــناخش ت محیط مادي و پیرامون ما، رس

پذیر اســـت. اگر همان مفهوم انتقال ،پس معنا انســـانها قادرند معانی جدیدي خلق کنند.

ـــد، ، »مفهوم« ـــت که از حریم ذهنی بیرون  »معنا«مختص اذهان منفرد باش همان مفهومی اس

کنند. هم بتوانند در آن شریک شود و آن را به دارایی مشترك تبدیل  آمده است تا دیگران

پرداز هم قابل مشاهده و دسترس هاي شناختکه براي دیگر فاعل هر مفهوم یا نظام مفهومی

  )244: 1389محمدي، (گلشود. می نامیده »معنا«و اشتراك باشد 

ـــادهبیارتباط نماد و معنا:  -3-3 ترین راه تبدیل مفهوم و نظام مفهومی به معنا و گمان س

ــتی ،نظام معنایی ــت که هس ــتیاین اس  هاي عینی پیوند بزنیم. درهاي مفهومی ذهنی را با هس

هاي موجود در جهان، پرداز از هســـتیچارچوب این فرایند، تصـــاویر ذهنی فاعل شـــناخت

ها شود تا انسانمقتضیات زندگی اجتماعی باعث می. شوددیگران هم قابل مشاهده می براي

هاي بینید و بتوانند یکدیگر را از جهانذهنی یکدیگر پیدا کنن روشی براي راهیابی به دنیاي

مشترك فراهم شود. براي انجام  هاي نسبتاًبینییابی به جهانآگاه کنند تا امکان دست ،خود

ذهنی خود از جهان یا همان گنجینه مفاهیم و نظام  ها یا تصـــاویربینیم، آنان جهانهاین م

ـــازي میمفهومی خود را به گونه ـــید و در  که بتوان کننداي بازس آنها را از ذهن بیرون کش
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آید و آنچه ذهنی و صورت معنا درمی به ،معرض اذهان دیگر قرار داد. به این ترتیب مفهوم

  .)244: 1389محمدي، (گلشودی و عمومی تبدیل مینخصوصی است به امر عینی یا بیناذه

معانی به ذهن بهره اي براي احضار هاي سادهبا قراردادهاي خاص یا عام، از نشانه ،انسان

شانهگرفته است. تمام واژه ستند. پرچمها، ن شور و  ،هاي قراردادي معانی خود ه نماد یک ک

ست سه یا نهاد ،آرم .ملیت ا س شان یک مؤ ست ؛ن سینه د  ،القاب و عناوین ؛نماد احترام ،بر 

چفیه و  ؛نشان مسیحیت ،صلیب ؛پیام اسالم ،اذان ؛دهنده رتبه علمی و میزان تحصیالتنشان

نشــان  ،زنگ مدرســه ؛نشــانه مســجد ،گنبد و گلدســته ؛نماد جبهه و ایثار و فداکاري ،پالك

ساعت کالس سبز ؛شروع  شان ،چراغ  معرف  ،عالئم روي دوش نظامیان ؛دهنده حق عبورن

  رسانی. درجه و موقعیت آنها و هالل قرمز نماد امداد

: 1389شوند. (فیروزي،  ذخیره نمادها دل در توانندمی فقط معانی که است این مهم نکته

اي از نمادها، نمایانگر یک ایده و فرهنگ و اندیشـــه هســـتند و اســـتفاده از آنها دســـته )92

سان را به آن مکتب یا روش بیان می ستگی ان شرف .کنددلب چنان  ،نماد) 45، 1384الدین، (

اســتفاده کرد و روابط از نماد آن  ،توان به جاي احضــار معنیشــود که میدر معنی ذوب می

نماي معنا اســت. این ارتباط شــدید میان نماد و آینه تمام» نماد« اجتماعی را تســهیل بخشــید.

ز وضع نماد براي معنی آگاهی داشته ا -1شود که شخص، معنی هنگامی در ذهن ایجاد می

و معنا،  به حدي که گویا نماد، معنا، مکرر این پیوند را مشــاهده کرده باشــدبطور  -2. باشــد

صور کند  ست و اگر معنا را ت صور کند، معنا را دیده ا ست. آنگاه اگر آدمی نماد را ت نماد ا

ـــدیدآن را با نمادش درك می ـــاهد این ارتباط ش هاي معنی به نماد انتقال ویژگی ،کند. ش

زیبا و مقدس و ارزشــمند و  ،هاي ســخت قبرســتان بقیعاســت. خاك تیره کربال و ســنگ

ـــتنی ه ـــتند زیرا نشـــان از محبوب دارددوســـت داش  ایران،پرچم آمریکا در نظر مردم . س

  )46: 1384الدین، . (شرفکننده ظلم و نماد استکبار استتداعی

  معنا ↔صورت یک رابطه دوسویه نشان داد:  نماد توان بهارتباط نماد با معنا را می

ـــت. یکی از ارتباط معنا و فرهنگ:  -3-4 ـــده اس براي فرهنگ تعاریف زیادي ارائه ش

ـــیا، امور، رخدادها و چیزها.  عد معنایی اش تعریف تعاریف به طور ســـاده عبارتســـت از بُ

، فرهنگ را مبتنی بر معناهاي قراردادي که به عنصـــري مشـــترك در جامعه تبدیل »نمادین«

  .)131: 1393(پیروزمند، داندشود، میمی

ـــیا و دگی روزمره تولید معنا میها در زنما انســـان کنیم و رخدادهاي پیرامون خود و اش
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گوییم فرهنگ، مرادمان وقتی می. دهیمبخشیم و آنها را مورد تفسیر قرار میغیره را معنا می

ـــت ـــیري و معنایی چیزهاس ـــازي«و » معنا«از این فرایند  .همین جنبه تفس ـــت که » معناس اس

معنی چیزها، ذاتی چیزها نیست، بلکه ما خود این  .)1392شود. (فاضلی، ایجاد می» فرهنگ«

معانی تحت لواي یک ســلســله از این ایم و ممکن اســت تغییرش بدهیم. معنا را ایجاد کرده

بینی یا جهان ،یابند. این نظام ارزشیمند شده و ساختار مینظام ،ها و ادراکات ارزشیگزاره

ـــودایدئولوژي نامیده می ـــان به پ. نگاه ش ـــ ،هاي اطراف خوددیدهانس ت گرفته از نظام أنش

نیز که تشکیل دهنده کلی فراتر از تک  هاارزشی درونی شده براي اوست. اجتماعات انسان

ست ست و در پی هدفی خاص در تکاپو ست. بدین  ،تک اجزاء خود ا ستثنی نی از این امر م

ــان ا ســازمان یا گروه، ها چه در قالب یک ملت باشــد یا امت یمعنی که هر اجتماعی از انس

ـــا را با واقعیتیک خواه ناخواه بر پایه  ـــده که نحوه مواجهه اعض ـــی بنا ش هاي نظام ارزش

شخص کرده و رفتار آنها را جهت می سامح مید. دهپیرامونی آن اجتماع م توانیم با قدري ت

فرهنگ گوناگون ملل مختلف در ســرتاســر . نام فرهنگ را براي این نظام ارزشــی برگزینیم

ظامی از ج یانگر ن مه ب هت هاارزشهان، ه به ج به نوعی  عه  جام که در آن  ند  ـــت دهی هس

  )1392. (فاضلی، پردازدرفتارهاي افراد می

کند و عمل انسان ناشی از تصوراتی است که به طور نمادین وضعیت موجود را معنا می

واقعیت را  تواندمعرف آن است. به همین دلیل است که انسان موجودي است فرهنگی و می

اش توان گفت که انســـان بر اســـاس معناهاي تنظیم شـــدهبا توجه به معناها بیافریند. پس می

  ) 268: 1393شده. (پیروزمند، کند نه بر اساس معیارهاي طبیعی و از پیش تعیینرفتار می

دهنده خصوصیات فرهنگ که چیزي به ارث رسیده از گذشتگان هر جامعه است، نشان

فرضــها و نوع برداشــت از جهان کننده پیشرفتاري و شــخصــیتی آن جامعه و تعیینکلیدي 

ـــت، به نحوي که با مطالعه فرهنگ، تا حدود زیادي می ها، گیريبینی، جهتتوان جهاناس

   .بینی کردهاي اجتماعی را درك و احیاناً پیشاعتقادات و چرایی کنش و واکنش

  : توان بدین صورت نشان دادنگ را میارتباط درهم تنیده نماد، معنا و فره
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  نقش نمادها در پیروزي انقالب اسالمی ایران -4

شانه سالمی نمادها و ن شد هایی که در جریان مبارزات مردم براي پیروزي انقالب ا خلق 

ـــالمی نیز نقش و معناي خود را حفظ  ـــده و در جمهوري اس ـــیاري از آنها ماندگار ش و بس

ـــور نمی ، فقط یک امراندکرده ـــود، بلکه جزئی از زبان و فرهنگ خارجی و بیرونی تص ش

سوب می سیله آنها مردم با یکدیگر در حال تبادل ارتباطی بودند و در این  شدند که بهمح و

کردند تا ضمن خروج از فضاي گفتمانی پهلوي، یک فضاي گفتمانی جدید میان سعی می

هایی در این اســـت که چه نمادها و نشـــانه اما مســـئله )1393زاده، (موســـوي را خلق کنند.

  مردم قرار گرفت؟  انقالب اسالمی مورد استفاده بحبوحه

که رژیم تالش می مانی دوران پهلوي چنین بود  با جمع برخی از فضــــاي گفت تا  کرد 

ـــروعیت خود را تحکیم نمادهاي مختلف، براي خود هویت یگانه اي کســـب کرده و مش

هاي شیر و خورشید و در مجموع نشانه کوروش، نشانه فاده از مقبرهعنوان مثال، استبخشد. به

تان، یکی از  ـــ باس یتین تالشترمهمایران  ـــروع به خود بود. هاي رژیم براي مش ـــی  بخش

  )384: 1386(صالحی، 

ـــتیز و تقابل در اواخر دوران پهلوي،  ـــاخته بود بین س با نمادهایی که رژیم پهلوي برس

شــیعی فراروي جامعه  –جهان نمادین اســالمی از ، قالبی و مذهبیاني هاچهره نمادهایی که

ـــتندمی ـــتوار در جریان بود. ،گذاش یاد » منازعۀ نمادین«از آن با تعبیر  ،آنچه که مجید اس

ـــوي نماد«کند: می ـــکل میقدرت مخالفان رژیم پهلوي از س گرفت و از طریق زبان ها ش

ـــد. منازعۀ زبانی به وجود آمده میااعمال می ـــنفکران و روحانیان دقیقاًش ـــاه و روش از  ن ش

سی  سیا شگران میدان  ست. ترتیب کن سی در جریان بوده ا سیا ضعی زبانی، درون میدان  مو

دهد که زبان، شــخصــیت و نوع رفتار مخالفان رژیم پهلوي در ایران نشــان می 50و  40دهۀ 

ران باستان و غرب اتکا در مقایسه با شاه و ساختارهاي حاکم متفاوت بود. شاه به نمادهاي ای

  )198: 1392(استوار،  »شیعی. -کرد و مخالفان به نمادهاي اسالمیمی

ـــتوار ـــنفکرانی چون  ،اس ـــادمان، بومی«گرچه به نقش روش ، »گراي ایرانیفخرالدین ش

داریوش «، »ســـتیزصـــمد بهرنگی، ادیب غرب«، »ســـتیزگراي غرباحمد، ســـنتآلجالل«

علی شــریعتی، «و » گراشــناس هویتاحســان نراقی، جامعه« ،»گراي ایرانیشــایگان، اشــراق

ارد، اما نقش شــیعی اشــاره د –گیري جهان نمادین اســالمی در شــکل» روشــنفکر نمادســاز

قدرت آنها » 50با افزایش رویکرد به مذهب طی دهه «ن قائل است که اپررنگی براي روحانی
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بی به همراه کاربست نمادهاي شیعی هاي مذهینیمراکز و آ«ی یافت و در این دوره نیز فزون

»  از سوي روحانیان، ویژگی نمادین پیدا کردند و در بسیج سیاسی مردم نقشی برجسته یافتند.

  )204: 1392(استوار، 

سینأبا ت امام خمینی شورا و امام ح سیاسـی مردم  کید بر مفاهیمی چون عا سیج  (ع) به ب

یان جهت مبارزه با رژیم پهلوي بهره برد. اقدام کرد و از آن براي آماده ســـاختن ذهن ایران

خمینی خمینی تو وارث «مانند  .شداین وضعیت نمادین در شعارهاي انقالب نیز مشاهده می

ــینی/ پهلوي پهلوي تو وارث یزیدي ــلمان«، »حس ــورا به پا کن ،براي حفظ قرآن، مس ، »عاش

رسد ندا، پاینده باشد می ،هااز خون کشته ،ایران کربال«، »اگر یار حسینی، بپیوند به خمینی«

  )224: 1392(استوار، ». موال خمینی

ـــاس نظریه بوردیو، قدرت نمادین امام خمینی چنان بود که هیچگونه چون و چرا    بر اس

گفت از نگاه پیروانش سخنی پیامبرانه بود. انقالب در آن جایی نداشت و هر آنچه که او می

بندي نمادهاي نقطۀ اوج این نبرد نمادین بود که در قالب نبرد حق علیه باطل یا ترکیب 57

گر شــد و پس از پیروزي انقالب نیز تداوم یافت. با نمادهاي مذهبی جلوهتجدد و باســتانی 

  )1392(بارسقیان، 

ستند با بهرهبه گیري از نمادشناسی اسالم طور کلی در جریان انقالب اسالمی، مردم توان

ـــیعه، گفتمانی را خلق کنند که نه تنها به آنها براي مبارزه هویت داد، بلکه گفتمان هاي و ش

ــترهاي روي کار آمدن نظام اســالمی بعد از  رقیب را ــد تا بس هم به حاشــیه راند و باعث ش

ین نمادهایی که در جریان انقالب اسالمی ترمهمبر این اساس، برخی از  پهلوي فراهم شود.

  خلق و به کار گرفته شد، به قرار زیر است:

  امام زمان، مظهر و نماد عدالت-1-4

سالمی بهرهیکی از نمادهاي مبارزاتی جریان  شانها سی امام زمان و ظهور جویی از ن شنا

شانه سی، مفهوم عدالت فقط به حوزهبحث غیبت کبري بود. در این ن صادي و توزیع  شنا اقت

سانیت زمین و نوسازي شهري فروکاسته نمی شود. بلکه در این معنا از عدالت، فرهنگ و ان

  )1393زاده، (موسوي هم وجود دارد.

شته می در واقع در این سی از عدالت، با ظهور امام زمان، موانع عدالت بردا شنا شود معنا

نه براي اعتالي فرد در عرصــــه ـــی فراهم می و زمی ـــخص ـــکالت و زندگی ش گردد و مش
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ترتیب بســـترهاي رشـــد اجتماع شـــود و بدینفردي رفع می هاي روحی در حوزهآالیندگی

شــکند و انســانی را ر جامعه مرزها را میگردد. در این گفتمان، عدالت با تجلی دفراهم می

ـــت، می ـــده اس ـــري رهاند و به او هویت جدید میکه درگیر تکرار ش دهد و او را به عنص

شــاید همین معنا بود که باعث شــد تا مردم  )118 :1387زاده، رفیع(کند. ارزشــمند مبدل می

  د.جاي جذب در نمادشناسی پهلوي، جذب نماد عدالت از منظر شیعی شونبه

  ، نماد شهادتامام حسین -2-4

شانه شورا، یکی از عمیقتأثیر نمادها و ن شناختی الهام گرفته از قیام عا   ترینها و نظام معنا

هاي دهنده به انقالب اسالمی ایران است. بسیاري از استعارههاي شکلو تأثیرگذارترین الیه

شانهتعین شه در ن سالمی ایران ری شورا دارد. اهمیت این ها و بخش انقالب ا نمادهاي قیام عا

صریح می ست که امام خمینی (ره) ت سالمی ایران، پرتوي «کنند که مهم به حدي ا انقالب ا

) تأکید امام خمینی و پیروان 58: 1376(خمینی، » از عاشــورا و انقالب عظیم الهی آن اســت

ـــان بر این مهم که:  ـــتیم و حق بر باطل پیروز می«ایش ـــود.ما حق هس پیروزي خون بر «، »ش

شیر ست«، »شم ست«، »شهادت رمز پیروزي ا سیاه ا سرخ بهتر از زندگی  ، از دیگر »مرگ 

ست. جلوه شته ا سی دا سا شی ا سالمی نق ست که در تحقق انقالب ا شورا ا هاي تأثیر قیام عا

  )183: 1389مقدم، (حسینی

ایران، به نقش گرفته در انقالب هاي صـــورتبا اشـــاره به نمادســـازي ،تدا اســـکاچپول  

(ع) در شـکسـت شـاه به عنوان اهریمن زمانه اذعان  هاي مذهبی و اسـطوره امام حسـینینیآ

شهادتکند. از نگاه وي این فداکاريمی سرانجام نیروهاي نظامی و ارتش را در ها و  طلبی 

  )131: 1382(اسکاچپول، استفاده از نیروي نظامی دچار تردید و ناکارآمدي ساخت. 

شل « شاهدات خود از واقعیت» فوکومی سالمی ایران، طی م هاي شکل دهنده به انقالب ا

رســد که در ایران همواره ســخن از امام حســین (ع) اســت. امام حســین (ع) به این نتیجه می

تر از زندگی یک شاهد (شهید) است که با رنج خود علیه بدي ظهور کرد و مرگش باشکوه

، 1379(فوکو، کردند نیز شـــاهد بودندتظاهرات می فاتحش بود. مردمی که با دســـت خالی

61(.  

به اعتقاد حمید عنایت، مذهب شـــیعه با الهام از قیام امام حســـین (ع) علیه یزید، همواره 

ست. (عنایت،  ستقر، بر انگیخته ا سر فرود نیاوردن در برابر نظام م ) 100، 1352شیعیان را به 

شه دارد. از همین رو برخی از تحلیلگران معتقدند که  سینی ری ضت ح سالمی در نه انقالب ا
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ســازد که درك ماهیت واقعی انقالب اســالمی در گرو درك عمید زنجانی خاطرنشــان می

  ) 79، 1384نهضت حسینی است. (عمید زنجانی، 

ـــله  ـــالدر فاص ها حال و ز مجالس محرم، منبرها، وعظها و نوحهین 1357تا  1342 يهاس

ــ يهوا ــیس ــت و یو انقالب یاس ــ داش ــینگرش س ام یاز ق يآموزبه حادثه کربال و درس یاس

سرلوحه شورا به  سیون تبدیانقالب يبرا ياعا شورا به محور ب شده بود. عا ضد یل  ج مردم بر 

ز یو البته افتخارآم یاله ياجنبه ،ه شــاهیده بود و به مبارزات مردم علشــل یم طاغوت تبدیرژ

ـــهداد. خانوادهیم ـــدان خود را به فرمان یها، ش ـــهدایحس ـــور با ش کربال  ين زمان و محش

ن یترمهمن (ع) به عنوان یامام حس يعزادار يهامهیها و خهینیا، حسیدانستند. مساجد، تکایم

 یو سازمانده يمردم از مفاسد حکومت پهلو يداریانقالب و ب يروهایت نیفعال ياماکن، برا

  د. شیانقالب محسوب م يتهای، تظاهرات و فعالییمایراهپ يآنان برا

ست گیري از این نماد،با بهره شد و د اندرکاران او هم مبدل به شاه تبدیل به یزید زمان 

بزرگترین اعتراضـات مردمی در طول انقالب در تاسـوعا و عاشــوراي  سـپاهیان شـام شـدند.

، بیش از 1357خرداد نیز مصادف با ایام عاشورا بود. در سال  15قیام . حسینی شکل گرفت

ـــگفتی ناظران  ـــرکت کردند که موجب ش دو میلیون نفر در تهران در راهپیمایی این روز ش

  )41: 1358یر و بالنشر، . (بريشدخارجی 

  ینی، نماد امامت و انقالب اسالمیامام خم -3-4

شانهترمهمیکی از  ،امامت سیین ن سوب میشنا شیعه مح شود. در واقع از دیدگاه هاي 

شـیعه، این امامت اسـت که با تجلی خود راه را براي ظهور تمامی ابعاد معنوي و دنیوي دین 

یدا نکند، راه براي ارتقاي روحی و فراهم می کند و تا زمانی که امامت در جامعه تجلی پ

امامت را راهکاري براي مصون  فکري و حتی دنیوي مردم بسته است. شیعه همواره توسل به

ــایب روزگار میانحراف و ماندن از  ــت هرگاه مردممص امام زمان خود را  ،داند و معتقد اس

مهري اهل کوفه نسبت باره، شیعه به بیاند. در اینتنها گذاشتند، به محنت و بال گرفتار شده

ست که غیبت کبري ه شاره کرده و معتقد ا سین ا شه در بی ،مبه امام علی و امام ح مهري ری

  )436 :1387(یاري،  توجهی مردم به امامت دارد.و بی

به معنی    مام و رهبر،  یاري نکردن ا بارزات،  یان م ید چنین مفهومی در جر بازتول با 

کردند، انتظار شـــد. به عبارتی اگر مردم امام را یاري نمیگرفتاري به بالهاي آینده تلقی می

اي مردم کوفه بعد از یاري نرســـاندن به امام حســـین گرفتار هداشـــتند که به همان گرفتاري
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ساس می جانبه، حمایت از کردند که تنها راه براي اعتالي همهشوند. عالوه بر این، مردم اح

شد تا تمامی تالش ساس، این نماد باعث  ست. بر این ا صله انداختن امام ا هاي رژیم براي فا

و مردم تا آخرین لحظه انقالب، از عقیم بماند ئله بین امام خمینی و مردم، در تحقق این مســـ

) به راســـتی که امام (ره)، بهترین ناخداي کشـــتی 1393زاده، (موســـوي امام حمایت کنند.

  )185و  154: 1395انقالب بود. (عبداله، 

 نماد هویت امت اسالم ،مسجد-4-4

اســت. نهضــت شــده مســجد در چند قرن اخیر، صــرفاً کانونی در جهت عبادت تلقی می

ـــالمی بود، موجب احیاگري امام خمینی که موجب احیاي مفاهیم، نمادها و تحلیل هاي اس

اي گردید که مسجد داشت. امام راحل هاي اولیهتحوّل در کارکرد دین و ایفاي همان نقش

هاي اسالمی بوده مسجد در صدر اسالم همیشه مرکز جنبش حرکت«در این زمینه فرمودند: 

شــده اســت و از مســجد قواي اســالمی براي د تبلیغات اســالمی شــروع میاســت. از مســج

کرده اســت و همیشــه در ســرکوبی کفار و وارد کردن آنها در زیر بیرق اســالم حرکت می

: 18، ج 1361(خمینی،  »بوده اســت. هاجنبشصــدر اســالم، مســجد مرکز حرکات و مرکز 

276(  

ـــنگرنداز دیدگ ـــاجد به منزله س یعنی تهذیب  ،ی براي انقالب فردي، محلاه رهبري، مس

مرکز تجمعی براي نمازهاي جماعت، که نمایشی از وحدت و همدلی  ،اخالق و خودسازي

ـــت ـــی فرهنگی و مذهبی  مؤمنان اس ـــیاس و محلی براي تبادل اخبار جامعه و تعمیق بینش س

نه در ســــال  مت در این زمی مام ا یامی اعالم 1357مردم. ا گان دمی در پ ند ند که گوی ر کن

ــلطنت پهلوي به اطالع مردم  ــال س ــایب رژیم را در طول پنجاه س ــاجد وظیفه دارند مص مس

  .برسانند و آنها را آگاه کنند

شعله ،نتیجه در ساجد در  شی که م ساختن و گرم نگهنق شتن انقور  الب تا پیروزي آن دا

ین و دهنده ماهیت انقالب و به عبارت دیگر، نقش اســـالم در تکو، نشـــانبه عهده داشـــتند

ي پیش از انقالب، برخی از مساجد به دلیل برخورداري هاسالدر ت. گیري انقالب اسشکل

ـــهرت ویژه ـــور انقالبیان در آنها، از ش ـــخنرانان انقالبی و حض اي برخوردار بودند. در از س

  .اصلی و مرکز تجمع انقالبیان بود کانون ،ها مساجد خاصیشهرها و مراکز استان

  نمادهاي ملی -5-4

ــنت ــور و مردم نمادهایی که در فرهنگ و س ــانگر کش ــه دارد و نش هاي کهن مردم ریش

ضوعی خاص » ایران« ست. طبیعی است نمادهایی که قبل از  ویا مو مورد توجه مردم ایران ا
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انقالب اســالمی وجود داشــت، اصــالح و بازســازي شــود و عالوه بر آن نمادهایی خاص با 

ـــود. برخی از هاي پتوجه به اعتقادات و اندیشـــه ـــالمی، خلق و ایجاد ش س از انقالب اس

سالمی ایرانترمهم سمی جمهوري ا شان ر  ناموارهدر واقع یک ( ین این نمادها عبارتند از: ن

ست و طراحی آن به گونه ال اله اال اهللاز عبارت عربی  صورت کلمه ا ست تا ب دیده  اهللاي ا

شابه  شد.  گل اللهشده و همچنین م سرخ ضمن آنکه گلبا در نظر  شهادتنمادي از  ،الله 

بوده که روي هم رفته به پنج جزء  شمشیرو یک  هاللشود. اجزاء این نشان چهار گرفته می

صول پنج شیعا شاره می گانه مذهب ت شهادت)، برخی نمادهاي بدنی گل الله )، کند.ا (نماد 

)، پهلويو زبانی از قبیل مشـــت (هنگام تکبیرگویی)، یزید (صـــدام)، طاغوت (محمدرضـــا 

  و ... فرعون زمان (حسنی مبارك)شیطان بزرگ (آمریکا)، 

ـــالم يروزیپس از پ   مه يو برگزار یانقالب اس ـــه هداف، یترمهماز  یکی، یپرس ن ا

مادهایبرچ مادهایگزیجا و يم پهلویرژ يدن ن با ن ت یبود که هو يدیجد ين کردن آن 

نماد مهم را  دور ییتغ ،انقالب يشوراد. ان نشان دهیران را به جهانید ایدو انقالب ج یاسالم

ها و پول شــامل ســکهو د یر و خورشــیبالفاصــله در دســتور کار قرار داد: پرچم و نشــان شــ

سکناس شیر و ا شان ها. پس از انقالب با حذف نماد  شید، ن سالمی » اهللا«خور به عنوان نماد ا

ـــالمیت بود. این  جاي آن را گرفت که بیش از آنکه داللت بر ایرانیت باشـــد مبتنی بر اس

   )96 :1387، زادها در قالب انتشار اسکناس و تمبر نیز تداوم یافت. (مرشدينمادسازي

معنابخشی خود را حفظ  دوام و شده در جریان انقالب اسالمی،نمادهاي خلقاز  ياریبس

به عنوان مثالی گویا و مؤثرترین نماد،  ران هستند.یا یاسالم يت جمهوریمعرف هوکرده و 

سالمی و چه الهام ساحتچه در جریان انقالب ا شی در  سالمی، بخ هاي مختلف جمهوري ا

  کنیم:نماد عاشورا را بررسی می

  در جمهوري اسالمی ایران نمادهاي عاشورایی -6

عاشورا همواره موضوعی ارزشی و قابل احترام براي مردم ایران بوده است، ولی اگرچه 

ـــالمی و به عنوان یک  ـــد. درحقیقت »نماد«پس از انقالب اس ، واجد معانی تازه و عمیق ش

هاي ین نماد در جمهوري اســـالمی ایران اســـت که در بســـیاري از ســـاحتترمهمعاشـــورا 

ــت. از این دیدگاه، دهنده فرهنگی، معنابخش، راهبر و جهت رفتارهاي جمعی مردم بوده اس

کند، بلکه همچون عالمتی اســت که به عاشــورا فقط به یک موضــوع تاریخی اشــاره نمی

ــان میفراخور موقعیت، معنایی را القا می ــب را نش دهند. به کند و مردم متقابالً واکنش مناس



 163                                   97بهار /42سال دوازدهم/شماره                

)، هر کدام 1387(شـــفیعی،  »عاشـــوراي ایرانی«و یا » هاکربالي جبهه«طور مثال اصـــطالح 

  اي در جمهوري اسالمی هستند.  یادآور واقعه

شهادت شد، از مؤلفه فاع مقدسدبارز آن در  طلبی، که نمونهفرهنگ  هایی اسـت دیده 

اي از که کامالً ریشه در عاشورا دارد. فرهنگ و ادبیاتی که در دفاع مقدس تولید شد، آمیزه

ـــه و عرفان و مبتنی بر نگرش ـــتفاده از  حماس ـــورایی بود. بنابراین در دفاع مقدس با اس عاش

ضت ا شورایی نه سینمام سرمایه عا رویش  ی(ع) و فداکاري فرزندان و یاران او، فرهنگ ح

ـــایا، بیانیهپیدا کرد که در همه گفتارها خطابه ـــتانها، وص ها، ها، رهنمودها، مکاتبات، داس

ستقبال و اعزام رزمندگان به سرودها، ا سفارشجبهه شعارها و  شهدا،  شییع  سم ت ها، ها، مرا

  ظهور و بروز یافت.  ... آداب و سلوك رزمندگان و آزادگان و

نمادهاي عاشــورایی معنابخشــی  ،هاي هویت فرهنگیین ســاحتترمهمعالوه بر این، در

هاي گوناگون عزا متناسب با مقتضیات آیینگرفتن شکلنمایان و قابل ذکر هستند از جمله 

تنیده شــدن موضــوع عزا با فرهنگ ایرانیان داشــته اســت. در حقیقت شــان از درهم، نمحلی

شکل شان  سنن گوناگون عزاداري، خود سازيامروزه  هاي مختلف کننده حوزهدهنده و باز

   .)1394(کاهیراده، اندایرانی شده هویتی جامعه

هنر، زیبایی  هاي تبلور عناصــر فرهنگی اســت که به دلیلین ظرفترمهمادبیات یکی از 

ــده و هویت آفرینی که دارد، بهو بُعد لذت ین تأثیر ترمهمکند. ســازي میراحتی پذیرفته ش

صالحی  ... عاشورا بر ادبیات و هنر، عبارت است از اشعار آیینی، ادبیات حماسی، تعزیه و )

ــهیلی ــیاري از گزاره )1395گیالن، و س ــتفاده در ادبیات عامه بس برخی و حتی هاي مورد اس

ستها المثلضرب شده ا ستخراج  شورا ا صحراي عبارت .از مفاهیم مرتبط با عا هایی مانند 

ــیدن آب  ــالم دادن بر اباعبداهللا بعد از نوش ــینی، س ــت حس ــرب المثلکربال، راس هایی و ض

از جمله این همچون ســـکینه گفتی و کردي کبابم، ما اهل کوفه نیســـتیم، آخرت یزید و ... 

هاي عاشورا در طول در حقیقت، یکایک شخصیت )1389محمدزاده، ت. (رك: عبارتهاس

اند که این امر تأثیرات عمیقی بر هویت اي و نمادین یافتهتاریخ براي ایرانیان جایگاه اسطوره

  )1392بافرانی، ت. (مالحسنی و عربو شخصیت ایرانیان داشته اس

  گیرينتیجه

ي فرهنگی در هر جامعه، هاارزشهاي شناسایی طبق رهیافت تفسیري گیرتز، یکی از راه

ــانه ــت. نتوجه به نمادها و نش ــبتاً ندیفرا کی در مادهاهاي معنایی اس ــورت به یطوالن نس  ص



  ....»رتزیگ« افتیبا استفاده از ره رانیا.ا.معنابخش در ج ينمادها  164

 تداوم انتقال، جهت مناسب يبستر مثابه به و افتهی یتجل یفرهنگ يهاهیرو و یمعان از ینظام

  .کنندیم عمل يبشر تجارب و هادانش توسعه و

ـــنت نمادها، ـــی هاي هر ملت را بازنمایی معانی نهفته در دل فرهنگ و س کرده و نقش

کنند. در حقیقت، نمادها تفسیرگر باورها، اعتقادات، هاي اجتماعی ایفا میاساسی در کنش

مایه فرهنگی یک ملت اســت. نمادها، خواســت قلبی و و در مجموع، روح و درون هاارزش

   دهند.اجتماع را نشان میدالیل نهفته در پس رفتارهاي یک 

شعارهاي مردم تجلی  شد که در  سالمی ایران، نمادهاي زیادي خلق  در جریان انقالب ا

ـــزایی در اتحاد و یکپارچگی مردم داشــــت، بلکه حاکی از  پیدا کرد و نه تنها نقش به س

ي جدید به جاي معانی هاارزشدگرگونی اساسی فرهنگ عمومی، از طریق تزریق معانی و 

شت  سابق سدا ست مردم براي پا شت و خوا سالمی دا بود. عمده این نمادها، رنگ و بوي ا

تأثیر و معنابخشی نمادها، پس از پیروزي انقالب داد. نشان می ي اسالمی راهاارزششعائر و 

سجامنیز در صحنه . در رأس همه آنها، نمادها بخش مردم بوده استهاي مختلف، راهبر و ان

هاي آن را به ویژه در دفاع مقدس، که جلوه کندعاشـــورا خودنمایی میو معانی برگرفته از 

   شاهد بودیم.
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  :مآخد و منابع
ــی دین، مبادي و جامعه)، 1394نبوي، قاســـم (اخوان - ــناس ش

  ، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.پیشینه

ستوار، مجید ( - ، تهران: انقالب اسالمی و نبرد نمادها)، 1392ا

  نگاه معاصر.

نقد انقالب اســـالمی و «)، نشـــســـت علمی 1394اســـتوار، مجید ( -

ــردنـــمـــادهـــا ــوزه، »نــــب ــی ح ــــم ــزاري رس ــرگ ــب  خ

(hawzahnews.com)  ،1/11/1394 :369361، کد خبر  

)، دولت رانتیر و اســالم شــیعی در انقالب 1382کاچپول، تدا (اســ -

صلنامه مطالعات راهبرديایران، ترجمه محمدتقی دلفروز،  ، ف

  141 - 119، صص 19شماره 

)، انقالب اســالمی و نبردنمادها؛ کورش 1392بارســقیان، ســرگه ( -

ــوده خوابیــد،  بهمن  16 (tarikhirani.ir)تـاریخ ایرانیآسـ

  4013، کد خبر: 1392

درآمدى بر )، 1382فاضـــل (ز و حســـامى، یمحمدعزبختیاري،  -

مؤســســه آموزشــى و پژوهشــى  :، قمنیهاى اجتماعى دیهنظر

  .نى (ره)یامام خم

شر،  یر، کلربري - ، ایران: انقالب به نام خدا)، 1358پیر (و بالن

  .سحاب :ترجمه قاسم صنعوي، تهران

ماعی)، 1380بیرو، آلن ( - نگ علوم اجت ، ترجمــه بــاقر فره

  ، چاپ چهارم.انتشارات کیهانتهران: ساروخانی، 

، ترجمه شــناســینگاهی تازه به معنی)، 1391پالمر، فرانک ( -

  کورش صفوي، تهران: نشر مرکز، چاپ ششم.

سبات دین )، 1393پیروزمند، علیرضا ( - نظریه بنیادین در منا

  ، قم: دفتر نشر معارف.و فرهنگ

ــورایی، درنگی در حکمت 1392بینا، میثم (توکلی - ) نمادهاي عاش

سفه ایرانپیدایش و پویایی،  شی حکمت و فل سه پژوه س  مؤ

(irip.ir) ،11/9/92 :45569، کد خبر  

مد ( - قدم، مح ــین م نده«)، 1389حسـ پژوهی در علوم کاربرد آی

صلنامه علمی ، »ســیاســی با تکیه بر روش تحلیل الیه الیه علتها ف

شی رهیافت سی و بین المللیپژوه سیا شهید هاي  شگاه  ، دان

  169ص 1389پاییز  23بهشتی، شماره 

له ( - فه )،1361خمینی، روح ا تهران:  اول، چاپ ،نور صــحی

  .اسالمی انقالب فرهنگی مدارك مرکز

، تهران: مؤسسه تنظیم و کلمات قصار)، 1376خمینی، روح اله ( -

  نشر آثار امام خمینی.

شناسی، بررسی جامعه)، 1388م (درسلر، دیوید و ویلیس، ویلیا -

، ترجمه مهرداد هوشمند و غالمرضا رشیدي، تهران: تعامل انسانها

  انتشارات اطالعات.

، هاعلوم انسانی، گستره شناخت)، 1392فرانسوا (دورتیه، ژان -

ضی کتبی، جالل صر فکوهی، تهران، الدین رفیعترجمه: مرت فر و نا

  نشر نی، چاپ پنجم.

 :، تهرانهاي انقالب اســالمیریشــه)، 1387(عظیم زاده، رفیع -

  .انتشارات مرز فکر، چاپ اول

سويمعناکاو)، 1389ســاســان، فرهاد ( - شانه ي: به  سن  یشنا

  .چاپ اول، علم ، تهران: نشریاجتماع

ــل - ــین (مى، یسـ ــدن و ى، جهانىیگرافرهنگ)، 1379حسـ ش

  ن المللى، یاسى و بی، دفتر مطالعات سحقوق بشر

ــیدامامی، کاووس ( - ــی، )، 1387سـ ــیاس پژوهش در علوم س

، تهران: انتشارات گرا، تفسیري و انتقاديرویکردهاي اثبات

  دانشگاه امام صادق، چاپ دوم.

سین (نیالدشرف - سیدح ساز )،1384،  د ین از دید يکارکرد معنا

 53-45صص  99، شماره ماهنامه معرفت، رتزیگ

ی، عاشــوراي ایران هفتم تیر، )،1387فیعی، ضـــیاءالدین (شـــ -

مه شــهداي هفتم تیر،مروري بر زندگی چاپ چهارم،  نا

  ، نشر هماهنگ.شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمیتهران: 

ــوالیه، ژان، گربران،  - ، ترجمۀ فرهنگ نمادها )،1378(آلن شـ

  لی، جلد اول، تهران، انتشارات جیحون.ئسودابه فضا

اشـورا و امام )، ع1395گیالن، سـهراب (صـالحی، پیمان و سـهیلی -

صلنامه حســین (ع) در اشــعار شــاعران فارســی و عربی معاصــر،  ف

   1395، سال اول، شماره دوم، تابستان آیت بوستان

ــالحی،  - ــهراب ص پژوهشــی در تحوالت معاصــر ، )1386(س

  .انتشارات دانشگاه امام حسین :، تهرانایران

ــه، عبــدالمطلــب ( - ــدال انقالب اســـالمی ایران، )، 1395عب

  ، تهران: رهیافت خط اول.هاحلیلرخدادها و ت

ــالمی و )، 1384عمید زنجانی، عباســـعلی ( - گزیده انقالب اس

  ، تهران: طوبی.هاي آنریشه

، شــش گفتار درباره دین و جامعه)، 1352عنایت، حمید ( -

  تهران: موج.

صر، )1361(حمید عنایت،  - سالم معا سی در ا سیا شه  ، اندی

  .خوارزمی :تهران

ــلی، نعمت - ــهري 1392( الهفاض )، معنا و جایگاه آن در زندگی ش

ــا،  ــر: شــــنــاســــیوبــگــاه فــرهــنــگم ــب ــدخ  1009، ک

(farhangshenasi.ir) 

ــل ( - ، ترجمه روحایران: روح جهان بی)، 1379فوکو، میشــ

  نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی

ــان)، 1389فیروزي، جواد ( - ــی دین و نمادهاي انس ــناس ش

ــی ، نیمســالگیرتزقدســی در اندیشــه کلیفورد  نامه تخصــص

، 1389نامه ادیان، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان پژوهش

  104 – 83صص 

ــیم (دهاکاهیر - ــک معن  )،1394، نسـ ــورا مناســ مجموعه ا، عاشـ

عه جام قاالتی  ناختی پیرامون م ـــک ترمهمشــ ناس ین م

 قم: نشر خیمه.معنابخش به حیات شیعیان، 

، ترجمه هاي انقالب ایرانشـــهری )،1369(نیکی. ار. کدي،  -

  .قلم :عبدالرحیم گواهی، تهران

، ترجمه: فریبا غضنفري، زبان و فرهنگ)، 1390کرامش، کلر ( -

  بخش، تهران: امیرکبیرراحله قامسمی و پدرام لعل

بان)، 1389محمـدي، احمـد (گل - مه ، مفهوم، معنـا، ز نا فصــل

ست سیا شماره پژوهش  سال دوازدهم،  صص  1389، پاییز 29، 

236 - 252  

ــیه ( - عاشــورا در شــعر معاصــر و )، 1389محمدزاده، مرضـ

  ، تهران: مجتمع فرهنگی عاشورا.فرهنگ عامه
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ــدي -  ــ ماد)، 1387زاد، علی، (مرش ها در ایران پس از ها و آئینن

فصلنامه علمی پژوهشی انقالب و نقش آنها در همبستگی ملی، 

  98 - 73، صص 36، شماره 1387، زمستان مطالعات ملی

هاي شــناســی نظریهروش)، 1385علمدري، جهانگیر (معینی - 

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.جدید در سیاست

ــی) 1390مقصـــودي، مجتبی و علیپور، جعفر ( -   و نمادها بررس

شروعیت هايآیین  با سیما و صدا هايبرنامه در بخشم

الملل، ، فصــلنامه مطالعات روابط بینمذهبی مناسـک بر تاکید

  116 – 77صص  14شماره  4دوره 

ـــنی -  ــا بافرانی، عربو  ، نعیمهمالحس )، تاثیرات 1392(محمدرضــ

ــورا بر فرهنگ ایرانی،  . گاهنامه الکترونیکی برهانواقعه عاشـ

 (borhan.ir) 7921کد مطلب 

شانه به )، نگاهی1393زاده، سیدمحسن (موسوي -   انقالب شناسین

ــالمی، جنگ مادها اسـ  –پایگاه تحلیلی برد؟،  یجریان چه را ن

  8348، کد خبر: 21/11/1393،  (borhan.ir) تبیینی برهان

شودهسنت و افق)، 1395نراقی، آرش ( -  ، تهران: نشـر هاي گ

  نگاه معاصر.

مد ( -  نگ، 1382نوري، مح نه فره نا در آیی ماد و مع ته )، ن دوهف

  1382آبان  10، 107، شماره نامه پگاه حوزه

، ترجمه محســن نیشــناســى دجامعه)، 1390ملکم (لتون، یهم - 

  نشر ثالث، چاپ سوم.  :ثالثى، تهران

سالمی، )1387( محمدجوادیاري،  -  سمان انقالب ا تهران: ، پر
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