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   smhashemim@yahoo.comمرکزي (نویسنده مسئول)   تهران

دکتراي تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي (مسئول  /ستار عودي

   sattar-oudi@yahoo.com مکاتبات)

  چکیده
تار يادهیچیپ ندیفرآ یط ه،یتعز نگ ا خیدر   ياز دل برگزار رانیو فره

 یدر تمام رانیآمده و ملت ا دی(ع) پدنیامام حســـ يمراســـم ســـوگوار

عاشورا است و  امیپ ریتحت تاث يخود به نحو یفرهنگ یاسیتحرکات س
. دیآیبه شمار م یاسالم رانیدر ا یبستر تحوالت انقالب نیتریعیطب نیا

س قیتحق نیدر ا سیخوانش  س امیو ق هیتعز یا آن  ری(ع) و تاثنیامام ح
 یقرار گرفته است. لذا سوال اصل یمورد بررس رانیا یبر انقالب اسالم

متاثر از  یوقوع انقالب اسالم« که:  گرددیم انیصورت ب نیمقاله بد نیا
شت کیکدام  سیس يهااز بردا شورا و آ يو معنو یا  يهانییواقعه عا

 اســـاس نیبرا» بوده اســـت. یخوان هیاز جمله تعز دادیرو نیمرتبط با ا
ض ضر بد هیفر ست که حادثه کربال باعث گرد نیپژوهش حا تا  دیقرار ا

 طیعاشورا با توجه به شرا امیآن ارسال اهداف ق امدیو پ يسنت عزادار
شته باشد  يهازمان و مکان در دوره مختلف با شدت و ضعف ادامه دا

ـــالم تاثر از آموزه زین رانیا یو انقالب اس به  ریفراگ يهام جان مه  و ه
 هیتعز رگذاریتاث يهاویژگینهضت عاشورا بوده است. مقاله حاضر به 

 رانیا یانقالب اســـالم يآن بر روند کارکرد راتیبر افکار مخاطب و تاث
  پرداخته است.

ــالمی  کلیدواژه: ــورا، انقالب اس ــی، واقعه عاش ــیاس تعزیه، خوانش س
  ایران.

  09/12/1397 تاریخ تأیید   19/09/1397تاریخ دریافت 
به راهنمایی آقاي دکتر  سیدمحمد هاشمی مطهر قايآبرگرفته از رساله دکتري  این مقاله
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  مقدمه

مســلماً از بزرگترین و مؤثرترین حوادث تاریخی صــدر اســالم واقعه عظیم عاشــورا و 

در تاریخ  باشد که اثرات بسزاییهجري می 61مصائب امام حسین(ع) و همراهانش در سال 

بشــریت برجاي گذاشــته اســت. برگزاري مراســم بزرگداشــت و عزاداري حماســه کربال از 

باشد که سفارشات متعددي از سوي پیامبر می» طف«موضوعات مهم و پیوسته بعد از حادثه 

اعظم(ص) و رهبران معصوم شیعی مبنی بر زنده نگاه داشتن یاد و خاطره امام سوم شیعیان و 

صادق(ع) فرمودند: یاران با وفاي ست. امام  سیده ا سلمانان و پیروان آن امام همام ر «  او بر م

سین علیههر نالیدن و گریه ست مگر ناله و گریه بر ح سالم.اي مکروه ا سی، » ال : 1362(مجل

313(.  

تداوم و  ـــم، چگونگی،  که نوع برگزاري مراس ته الزم اســــت  در این بین ذکر این نک

حســینی از جمله خصــایص شــاخص این مراســم مذهبی  فرد آیینخصــوصــیات منحصــر به

هایی که این مراسم ین زایشترمهمباشد که مانا بودن آن را تضمین نموده است. یکی از می

سازي شده جریان نینوا و عزاداري همراه خود داشته است اجراي آن به صورت نمایش شبیه

نمایشــی و بومی به نام تعزیه ســاخت و تکامل آن در روند زمان و پیدایش آن به شــکل هنر 

دار بوده است. تعزیه ایران نمایشی آیینی است که قالب و مضمون آن از سنن مذهبی ریشه

متاثر است. این نمایش، اگرچه در ظاهر اسالمی، اما قویاً ایرانی است که در اصل از میراث 

ــی و فرهنگی خود م ــیاس ــت. لخاص س ــهادت قهرمانان«هم اس ــلی تعزیه، ش ــته اص ه امام هس

  )7: 1389(چلکووسکی، ». حسین(ع)، پسر دخت محمد(ص)، پیامبر خداست

هاي هنري این قطعاً اقبال تعزیه در میان مردم و تداوم آن در طول تاریخ تنها بخاطر جنبه

سویی  آیین مذهبی نبوده است و تضمین بقا و تثبیت موقعیت و ارزشمند بودن آن سمت و 

اي هیچ نســخه تعزیه«ات مســلمانان دارد. کوتاه ســخن اینکه دیگر داشــته و ریشــه در اعتقاد

شد شیده با شورا و واقعه کربال) ننو صلی (عا شمه ا سرچ ست که به نحوي از  (کاظمی، ». نی

1386 :8 (  

مناسک سوگواري امام حسین(ع) و تعزیه عالوه بر ایجاد فضاي معنوي در روح و ذهن 

زندگی دینی و عدالت محور آنها تاکید مخاطبان خود، بر ارتقاي ســـطح اندیشـــه و اهداف 

نماید. داشته و همواره بر جریان ظلم ستیزي و آزادگی، پیروان خود را هدایت و راهبري می

امام خمینی در احیاي این اندیشــه، نقش موثري ایفا کرد. اصــوالً ایده انقالب که ایشــان در 

اشــورایی بود که بر اســاس جریان انقالب اســالمی مطرح کردند، خود برگرفته از اندیشــه ع
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آن، وضــعیت موجود غیرقابل اصــالح تلقی گشــته و تنها از طریق یک حرکت و دگرگونی 

در راســتاي رســیدن به اهداف پژوهش  توان این وضــعیت را دگرگون ســاخت.اســاســی می

تعزیه خوانی چه جایگاهی در وقوع انقالب « گردد که سوال اصلی بدین صورت عنوان می

و سپس شکل گیري نمادهاي هویتی آن در فرداي تشکیل جمهوري اسالمی  اسالمی ایران

  داشته است؟

ساس   ضیه تحقیق براین ا ست و همچنین بیان فر سی تحقیق نیز این ا سا صلی و ا فرض ا

است که: جریان سازي دائمی اهداف حماسه عاشورا باعث گردید تا انقالب اسالمی ایران 

جانبه نهضت حسینی، خصوصاً ظلم ستیزي آن قرار همه هاي فراگیر ونیز تحت تاثیر آموزه

گیرد و با شـــکل گیري جمهوري اســـالمی، به یکی از مناع مهم هویتی ان تبدیل گردد. در 

این پژوهش به تاثیرات مناســک مذهبی عزاداري به خصــوص تعزیه به افکار پیروان خود و 

 شـــکل گرفته پس از آن،همچنین روند کارکردي آن بر انقالب اســـالمی ایران و حکومت 

  پرداخته شده است.

  چارچوب نظري: نظریه گفتمان الکالئو و موفه-1

ناتوانی پوزیتویســم و رویکرد رفتارگرایی در علوم انســانی و همچنین چرخش زبانی در 

ــمت نظریه گفتمان براي تحلیل پدیده 1970دهه  ــد گرایش به س ــی و هاي باعث رش ــیاس س

ــند : می و یول در تعریف گفتمان جامعه شــناختی شــده اســت. براون تحلیل گفتمان، «نویس

ــیف  ــر به توص ــورت نمی تواند منحص ــت. در این ص تجزیه و تحلیل زبان در کاربرد آن اس

زبانی مستقل از اهداف و کارکردهایی باشد که این صورت ها، براي پرداختن هاي صورت

  ).Brown & Yule, 1983: 18»(به آنها در امور انسانی به وجود آمده اند

د. براین کنمی این نظریه بر نقش زبان در بازنمایی و همچنین واقعیت اجتماعی تاکید 

اســاس از دید نظریه گفتمان، بازنمایی واقعیت صــرفا بازتاب واقعیت از پیش موجود نیســت 

ـــرفا محدود به  بلکه ایفاي نقش در خلق واقعیت نیز هســـت. در حقیقت دامنه گفتمان ص

ست شی نی صی را ایجابها بلکه هر یک از این دریافت معنابخ سله اعمال خا ند و کنمی سل

پیامدهاي خاص اجتماعی در پی دارند. در گفتمان، زبان، با گذر از نقش انتقال اطالعات و 

ـــی به آن عمل ـــیله ســـاخت اجتماعی و معنابخش ـــرفا واقعیت، به عنوان وس  بازنمایی ص

ول زبان و گفتمان هســـتند و تغییر در گفتمان و روابط اجتماعی نیز محصـــها د.هویتکنمی

ماعی هان اجت به تغییر در ج یت می منجر  ید واقع بازتول به تغییر و  مانی  باشــــد و نزاع گفت

. نظریه الکالئو و موفه، ریشــه رد دو ســنت نظري ســاختارگرا یعنی شــودمی اجتماعی منجر
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سوري(نظریه معنای سو سی  شنا شه اجتماعی) و زبان  سم (اندی سی ی) دارد. قابلیت تبیین مارک

ســیاســی توســط نظریه این دو اندیشــمند به واســطه کاربســت مفاهیمی همچون هاي پدیده

اســـت که به معناي ایجاد رابطه میان عناصـــر مختلف مانند مفاهیم، نمادها، » مفصـــل بندي«

به گونه تاره و ... ها دگرگون شــــده و صــــاحب هویتی جدیداي رف  اســــت که هویت آن

منسجم اي ). به عبارت دیگر، گفتمان ها، مفصل بندي مجموعه46: 1383،شوند(تاجیکمی

ـــتند که حول محور یک  قرار گرفته و به زندگی » دال برتر«از افراد، مفاهیم و واژگان هس

  ).54: 1386بخشند(خلجی،می انسان معنا

اجتماعی از جهات مختلفی براي نظریه گفتمان حائز هاي ایجاد غیریت و فرض ضــدیت

. عالوه بر آن شـــودمی منجر» دیگري«یا » غیر«اهمیت اســـت. نخســـت اینکه به تولید یک 

ــورتبنديت ــی از هویت ص ــط این مولفه هاي ثبیت بخش گفتمانی و کارگزاران اجتماعی توس

 گیرد. ســـوم اینکه تجربه ضـــدیت، حدوثی بودن هویت را نشـــانمی صـــورت» ضـــدیت«

  ).62 : 1389در داودي، 161: 1378دهد(هوارت،می

 پیوند» اسـتیال«الکالئو و موفه با اسـتفاده از انعطاف پذیري رابطه دال و مدلول، آن را به 

زنند. بدین ترتیب که اگر اجماعی میان افکار عمومی بر ســـر یک مفهوم به وجود بیاید، می

. شــودمی منجر به اســتیالي کل آن گفتمان» دال«. هژمونی یک شــودمی آن دال هژمونیک

 به کمک تثبیت معنا ممکن شــودمی به هژمونی که هدف نهایی گفتمان محســوبدســتیابی 

ـــودمی یک ش ـــورتبندي هژمون . غایت اعمال هژمونیک ایجاد یا تثبیت نظام معنایی یا ص

ــت( ــر مهم نظریه الکالئو و موفه  ).laclau , mouffe:1985:44اس قدرت نیز از جمله عناص

شمند به معناي  ست. از نظر این دو ادی درت تعریف کردن و تحمیل این تعریف در برابر ق«ا

  ).102: 1392در هنري و آزرمی، 49: 1385کیت نش،»(نمایدمی هر آنچه آن را نفی

یت  ند طرد و تثب مان، فرای جام» قدرت«را از طریق » خود«یک گفت هد. تالش می ان د

ـــود و چون پیروزي هاي گفتمان بر این اســــاس اســــت که بر گفتمان هیچ دیگر پیروز ش

بیش از پیش ها گفتمانی از پیش مشخص نیست نقش اساسی قدرت در بقا یا نابودي گفتمان

»  قدرت پشــت گفتمان«مشــخص اســت. نورمن فرکالف براي توضــیح این مطلب از مفهوم 

  ).Fairclough,2001:53د(کنمی استفاده

  پیشینه پیدایش عزاداري ایام محرم و تعزیه-2

سناد تاریخی زمان شهادت  به اذعان ا صله بعد از  شیعیان بالفا سوم  شروع عزاداري امام 

آن حضرت توسط اصحاب بزرگوار امام شروع گشته و این عمل تا به امروز ادامه دارد. در 
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اند. اما خود رهبران معصـــوم بوده زمان اهل بیت(ع) اولین عامالن به ســـفارش امام شـــهید،

شکار عزاداري سنیان بهصورت آ گردد آغاز حکومت دیلمیان باز می ها با وجود حکومت 

 352دهم محرم این ســال(«هاي رســمی دولتی آغاز گشــت: و دراین دوره بود که عزاداري

کان تا مردم د له فرمان داد  لدو ند و خرید و فروش را ق) معزا مای یل ن بازارها را تعط ها و 

  )197 :8ق، ج1290اثیر، (ابن» متوقف کنند و به نوحه و عزاداري ائمه بپردازند.

شیعیان به برگزاري عزاداري  353د که در دهم محرم گویمیکثیر در کتاب خود ابن ق 

پرداختند و این باعث گردید که جنگی میان سنیان و شیعیان درگیرد و در پی آن اموال آنها 

  )253، 6ق، ج1358کثیر، به غارت رفت.(ابن

با پشتیبانی دولت و حمایت این گفته مبین این موضوع است که عزاداري عمومی گرچه 

سختی شته ها و مخالفتآنها همراه بوده اما  سنیان دا سوي مخالفان و هم  هاي خود را هم از 

اما  اســـت. مشـــکالت عدیده این گونه اعمال بیشـــتر بر روي دوش عامه مردم بوده اســـت.

شته ستثنی نبواند که آلحاکمان براي اعمال خود اهدافی را دا ست. این بویه از این امر م ده ا

شان بدین گونه بیان کرده سوي ای شورا در «اند: اهداف را از  سوگواري عا سم  ق/ ه 352مرا

جمعی نیز م که به فرمان سلطان معزالدوله معمول شد و نخستین مراسم سوگواري دسته963

ــیابی به حســاب می آید. با هدفی دوگانه برپاشــد و مفاهیم بســیار داشــت. این مراســم ارزش

تاریخی اتازه به هاســــالانگیز کربال بود که در م واقعه حزن 680ه/  61ي از وقایع  عد  ي ب

هاي به راه انداختن دســـته خوانی، زدن بر ســـر و صـــورت،صـــورت یادکردي توأم با مرثیه

ها و گریســـتن در مجالس ســـوگواري برافراشـــتن خیمه ها و بازارها،ســـوگواري در خیابان

ی و هم بیرونی داشتند و این اهداف بیرونی بر اصول مشخصی درآمد. آنها هم اهداف درون

  )129و 130: 1389(بکتاش، » متکی بودند.

ـــر آل ـــنت عزاداري دولتی به عص ـــروع و ابداع س گردد اما فاطمیان بویه برمیگرچه ش

سلطنت معزالدین شاعه دادند و طی  صر آن را ا سال همزمان در م سالروز قیام  360هللا در  ق 

خوانی و هاي عزا به نوحهکردند و ضمن برپایی آیینام غم و اندوه محسوب میحسینی را ای

پرداختند و این عمل در بزرگترین شـــهرهاي مصـــر هم رایج بود (بکتاش، ســـرایی میمرثیه

1389 :132.(  

ـــت که  هاي عمومی و ین و بزرگترین کانون عزاداريترمهمیادآوري این نکته مهم اس

هاي باشد. سوگواريم محرم مربوط به حکومت دیلمیان در ایران میدولتی قرن چهارم در ایا

پایان دوره آل با فراگیر و عمومی در این دوره تا  بویه با حمایت حکومت پابرجا بوده اما 
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رفتن آنها و روي کار آمدن دولت سلجوقیان سنت برگزاري سوگواري حسینی تقریباً رو به 

ـــعف می نض یا ـــ مان یورش وحش تا ز ما  فت ا پایی ر ـــکلی در بر به ایران تغییر ش ه مغوالن 

  هاي عمومی امام حسین(ع) گزارش نشده است.عزاداري

هاي مذهبی عاشورا به صورت عمومی و در دوره تیموریان هم وضعیت برگزاري سنت

  جمعی همانند قبل نبود و رضایت قلبی مردم را همراه نداشت.دسته

ـــتقرار در ایران، هم اینان« ـــتند به حرمت اعتقادات  گرچه بعد از اس کمر به خدمت بس

  )39: 1368(همایونی، » مردم، مساجد بزرگ بنیاد کردند.

هاي بویه همچنان وجود داشـــت اما بارقههاي خاموش و پنهان بعد از آلگرچه عزاداري

ـــکل  ـــفویه دوباره به ش ـــت و در دوره ص ـــفویه نمایان گش امید با روي کارآمدن دولت ص

ـــترده و ظاهر و فراگیر شــــد. در این دوره حکومت عالوه بر هاي ایام محرعزاداري م گس

فضایل خوانی «را به منظور کم رنگ کردن » مقتل خوانی«مذهبی -سیاسی  عزاداري، سنت

سه خلیفه بود رواج داد هاي و رشادتها که به نوعی ذکر کرامات و جنگ» و مناقب خوانی

  )56: 1368(همایونی، 

کارآمدن سلسله افشاریه مجدداً مراسم محرم رو به ضعف ولی با سقوط صفویه و روي 

نهاد اما دیري نپایید که با آمدن زندیان دوباره رونق مراسم آغاز و در دوره قاجار به وسعت 

شکل سید و  سوگواري را در این دوره میقابل ذکري ر سم  توان نام برد. هاي گوناگون مرا

ستر سله پهلوي از این گ سل ش جلوگیري به عمل آمد و دوباره رو به پس از روي کارآمدن 

ـــعف ـــعه آن به رفت ولی نمیمی ض ـــت که به کلی از بین رفت اما از توس توان اظهار داش

ـــهرهاي بزرگ جلوگیري به عمل آمد و عزاداري ـــوص در ش هاي عمومی رونق دوره خص

دوباره و تعزیه در دوره محمدرضــا پهلوي ها قاجار را از دســت داد. ولی برگزاري عزاداري

  آغاز گردید.

مام خمینی(ره)، مبنی بر اجراي  تاکیدهاي مکرر ا ـــالمی و بر اثر  با پیروزي انقالب اس

خوانی رواج رو به رشدي یافت. اما تعزیه برهمان روش قبل و عزاداري سنتی باشکوه، تعزیه

پاره ید و حتی  فت زاي خود برگزار گرد به انتشــــار متنروال آ هاي اي از مرکز فرهنگی 

یت از خدوش آن روي آوردهم ما هاي مردمی و ح ـــر میراث ملی و هنر نه نش ها به ب ند و  ا

  ).49و  48: 1382هاي سنتی و بومی در این راستا به تالش پرداختند (گلی زواره، سوگواري

ستفاده حکومتین نکته در بیان پیداش عزاداريترمهم ها در طول تاریخ براي تثبیت ها ا

ئمی با مخالفان خود بوده اســت که دیلمیان و صــفویه بیشـــترین وضــعیت خود و مبارزه دا
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ـــوگواري ـــتفاده را از کارکرد س ـــتهاس گر ظرفیت بالقوه اند و این بیانها در دوره خود داش

  باشد.هاي عاشورا میعزاداري

  قیام عاشورا، تعزیه و انقالب اسالمی -3

ه شــدت تحت تاثیر فرهنگ انقالب اســالمی در ایران در کنار ســایر عوامل تاثیرگذار، ب

سیاسی شیعه و به ویژه نهضت عظیم عاشورا قرار داشت. در واقع اگر از منظر نظریه گفتمان 

به این مسئله نگاه کنیم، گفتار انقالبی امام، دکتر شریعتی، شهید مطهري و دیگر انقالبیون به 

ر این قرائت انقالبی از هاي مذهبی ماهیت کامالً سیاسی و انقالبی بخشید. تأثیعاشورا و آئین

شورا به حدي بود که می سالمی به وقوع نمی عا صورت فقدان آن، انقالب ا توان گفت در 

سرعت به پیروزي نمی ست و یا حداقل با این  سید. عزاداريپیو صفر از ر هاي ایام محرم و 

ـــم تعزیه ـــتري کارا در ذهن مردم براي تحول معنوي و جمله مراس خوانی، باعث ایجاد بس

  گردید. سیاسی می

  نقش نمادها در پیروزي انقالب اسالمی ایران 1-3

تنها دریچه شــناخت انســان به ســوي جهان هســتند. هر ها از نظر الکالئو و موفه، گفتمان

به همه چیز در چارچوبی از نظام معانی، مفهومی خاص بخشــــد. مفهومی که می گفتمان 

  مختص همان نظام معنایی است.

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 ناندکرده ـــودمی، فقط یک امر خارجی و بیرونی تص ، بلکه جزئی از زبان و فرهنگ ش

سوب می سیله آنها مردم با یک شدند که بهمح دیگر در حال تبادل ارتباطی بودند و در این 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 میفضــــاي گفت با جمع برخی از مانی دوران پهلوي چنین بود  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 عنوان مثال، استفاده از مقبرهبخشد. به

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

  )384: 1386(صالحی، 
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ـــتیز و تقابل در اواخر دوران پهلوي،  با نمادهایی که رژیم پهلوي برســـاخته بود بین س

شــیعی فراروي جامعه  –جهان نمادین اســالمی از ، انقالبی و مذهبیهاي چهره نمادهایی که

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

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

ـــد. منازعاعمال می ـــنفکران و روحانیان دقیقاً هش ـــاه و روش از  زبانی به وجود آمده میان ش

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

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

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

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

اســاســاً در ضــدیت و تفاوت با یکدیگر ها ند گفتمانگویمی ه که الکالئو و موفهآنگون

ــکل ــرفاً در تعارض با گفتمانمی ش دیگر امکانپذیر هاي گیرند. هویت یابی یک گفتمان ص

  ).347: 1387است(کسرایی و شیرازي،

غیِر «توان گفت گفتمان انقالب اســـالمی براي کســـب هویت خود از می براین اســـاس

ـــتوار» ويپهل ـــتفاده کرد. آنگونه که اس ـــتان گرایی گویمی اس د در مقابل این گفتمان باس

با افزایش رویکرد به مذهب طی « توان شـــاهد افزایش نقش روحانیون همزمانمی پهلوي،

هاي مذهبی به همراه کاربســت نمادهاي شــیعی از ینیمراکز و آ«در این دوره  بود.» 50دهه 

سته یافتند.سوي روحانیان، ویژگی نماد شی برج سی مردم نق سیا سیج  »  ین پیدا کردند و در ب

  )204: 1392(استوار، 

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

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

خمینی خمینی تو وارث «مانند  .شدشعارهاي انقالب نیز مشاهده میاین وضعیت نمادین در 

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 اوج این نبرد نمادین بود که در قالب نبرد حق علیه باطل یا ترکیب هنقط 57
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گر شــد و پس از پیروزي انقالب نیز تداوم یافت. تجدد و باســتانی با نمادهاي مذهبی جلوه

  )1392(بارسقیان، 

منطق « د که از آن به عنوانکنمی ما را به مفهوم دیگري نیز رهنمون» تفاوت«و » غیریت«

فاوت ـــودمی نامبرده 1»ت عه اشــــاره دارد و بر ش جام به ویژگی متکثر بودن  فاوت  . منطق ت

د از کنمی د. منطق تفاوت تالشکنمی و تمایزهاي میان نیروهاي اجتماعی تاکیدها تفاوت

 2»زنجیره هم ارزي«راه تاکید بر تنوعات و به تبع آن اختالفات موجود در عرصـــه اجتماعی، 

ته ـــ یت برجس مت و غیر ـــو جا خص به هم بریزد. در این ـــودمی موجود را  ـــرایی و ش (کس

  ).348: 1387شیرازي،

ــاسبراین  ــتند با بهره توان گفتمی اس ــالمی، مردم توانس گیري از در جریان انقالب اس

شیعه، گفتمانی را خلق کنند که نه تنها به آنها براي مب سالم و  سی ا شنا ارزه هویت داد، نماد

هاي رقیب را هم به حاشــیه راند و باعث شــد تا بســترهاي روي کار آمدن نظام بلکه گفتمان

سالمی بعد از پهلوي  شود.ا ساس، برخی از  فراهم  که در جریان  ین نمادهاییترمهمبر این ا

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

  نماد شهادت امام حسین، 1-1-3

مفهوم  گیرد.می نظریه گفتمان قرار» هژمونی«در حقیقت این امر در چارچوب عنصـــر، 

ست که ضوع ا ستیال حول این مو سی بر هژمونی یا ا ست و اجتماع چه ک سیا ساحت  تر در 

ــکل ــی درباره ش ــیاس ــت. به عبارت دقیقتر، کدام نیروي س ــلط رفتاري در جاهاي اس معه مس

  ).209: 1378تصمیم خواهد گرفت(مارش و استوکر،

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 شکلن الیهو تأثیرگذارتری

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

صریح  ست که امام خمینی (ره) ت سالمی ایران، پرتوي «ند که کنمیمهم به حدي ا انقالب ا

) تأکید امام خمینی و پیروان 58: 1376(خمینی، » م الهی آن اســتاز عاشــورا و انقالب عظی

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

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

                                                      
1 -Logic of difference 

2 -Chain of equivalence 
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ست که در تحقق انقجلوه شورا ا ست. هاي تأثیر قیام عا شته ا سی دا سا شی ا سالمی نق الب ا

  )183: 1389مقدم، (حسینی

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

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

شهادتد. از نگاه وي این فداکاريکنمی سرانجام نیروهاي نظامی و ارتش را در طها و  لبی 

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

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

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

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

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

61.(  

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

ست. (عنایت، شیع ستقر، بر انگیخته ا سر فرود نیاوردن در برابر نظام م ) 100، 1362یان را به 

شه دارد.  سینی ری ضت ح سالمی در نه از همین رو برخی از تحلیلگران معتقدند که انقالب ا

ســازد که درك ماهیت واقعی انقالب اســالمی در گرو درك عمید زنجانی خاطرنشــان می

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

ـــله  ـــالدر فاص ها حال و نیز مجالس محرم، منبرها، وعظها و نوحه 1357تا  1342ي هاس

ــی به حادثه کربال و درس ــیاس ــت و نگرش س ــی و انقالبی داش ــیاس آموزي از قیام هواي س

سرلوحه شورا به  ضد عا سیج مردم بر  شورا به محور ب شده بود. عا اي براي انقالبیون تبدیل 

اي الهی و البته افتخارآمیز جنبه ،ده بود و به مبارزات مردم علیه شــاهشــاغوت تبدیل رژیم ط

ـــهداي کربال داد. خانوادهمی ـــور با ش ـــین زمان و محش ـــهیدان خود را به فرمان حس ها، ش

ین ترمهمهاي عزاداري امام حسین (ع) به عنوان ها و خیمههیدانستند. مساجد، تکایا، حسینمی

الیت نیروهاي انقالب و بیداري مردم از مفاسد حکومت پهلوي و سازماندهی اماکن، براي فع

گیري از این با بهره د.شــهاي انقالب محســوب میآنان براي راهپیمایی، تظاهرات و فعالیت

اندرکاران او هم مبدل به ســپاهیان شــام شــدند. شــاه تبدیل به یزید زمان شــد و دســت نماد،

ضات مردمی در  شکل گرفتبزرگترین اعترا سینی  شوراي ح سوعا و عا . طول انقالب در تا

ـــورا بود. در ســـال  15قیام  ـــادف با ایام عاش ، بیش از دو میلیون نفر در 1357خرداد نیز مص
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یر . (بريتهران در راهپیمایی این روز شرکت کردند که موجب شگفتی ناظران خارجی شد

  )41: 1358و بالنشر، 

  انقالب اسالمیامام خمینی، نماد امامت و  2-1-3

شانهترمهمیکی از  ،امامت سیین ن سوب شنا شیعه مح . در واقع از دیدگاه شودمیهاي 

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

د و تا زمانی که امامت در جامعه تجلی پیدا نکند، راه براي ارتقاي روحی و کنمیفراهم 

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

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 هم شاره کرده و معتقد ا سین ا شه در بی ،به امام علی و امام ح مهري ری

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

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

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

هاي مردم کوفه بعد از یاري نرســـاندن به امام حســـین گرفتار داشـــتند که به همان گرفتاري

ساس می جانبه، حمایت از ند که تنها راه براي اعتالي همهکردشوند. 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 بین امام خمینی و مردم، در تحقق این مســـئله 

ی که امام (ره)، بهترین ناخداي کشـــتی ) به راســـت1393زاده، (موســـوي امام حمایت کنند.

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

 نماد هویت امت اسالم ،مسجد 3-1-3

شــده اســت. نهضــت 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 اولیهل در کارکرد دین و ایفاي همان نقشتحوّ

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

شــده اســت و از مســجد قواي اســالمی براي اســت. از مســجد تبلیغات اســالمی شــروع می

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

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

276(  
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ـــنگرند، محلی براي انقالب فردي ـــاجد به منزله س یعنی تهذیب  ،از دیدگاه رهبري، مس

وحدت و همدلی  مرکز تجمعی براي نمازهاي جماعت، که نمایشی از ،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 می 1357مردم. ا ندگان در در پ که گوی ند  کن

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

  .را آگاه کنند برسانند و آنها

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

دهنده ماهیت انقالب و به عبارت دیگر، نقش اســـالم در تکوین و به عهده داشـــتند، نشـــان

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

ـــخنر ـــهرت ویژهاز س ـــور انقالبیان در آنها، از ش اي برخوردار بودند. در انان انقالبی و حض

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

معرف دوام و معنابخشی خود را حفظ کرده و  شده در جریان انقالب اسالمی،نمادهاي خلق

سالمی ا ستند.هویت جمهوري ا به عنوان مثالی گویا و مؤثرترین نماد، چه در جریان  یران ه

هاي مختلف جمهوري اسالمی، نماد عاشورا را بخشی در ساحتانقالب اسالمی و چه الهام

  یم:کنمیبررسی 

  نمادهاي عاشورایی پس از پیروزي انقالب اسالمی  -4

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

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، فرهنگی، معنابخش، راهبر و جهت دهنده رفتارهاي جمعی مردم بوده اس

د، بلکه همچون عالمتی اســت که به کنمیعاشــورا فقط به یک موضــوع تاریخی اشــاره ن

ــان میکنمیفراخور موقعیت، معنایی را القا  ــب را نش دهند. به د و مردم متقابالً واکنش مناس

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

   اي در جمهوري اسالمی هستند.یادآور واقعه

شهادت شد، از مؤلفه دفاع مقدسبارز 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 ـــتفاده از  حماس ـــورایی بود. بنابراین در دفاع مقدس با اس نگرش عاش
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ضت ا شورایی نه سینمام سرمایه عا رویش  ی(ع) و فداکاري فرزندان و یاران او، فرهنگ ح

  ظهور و بروز یافت. گفتمانی انقالب اسالمی هاي تمامی عناصر و مولفهپیدا کرد که در 

معنابخشــی نمادهاي عاشــورایی  ،نگیهاي هویت فرهین 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 ، نشــان از درهممحلی

شکل شان  سنن گوناگون عزاداري، خود سازيامروزه  اي مختلف هکننده حوزهدهنده و باز

   ).1394(کاهیراده، اندایرانی شده هویتی جامعه

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

ــده و هویت آفرینی که دارد، بهو بُعد لذت ین تأثیر ترمهمد. کنمیســازي راحتی پذیرفته ش

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

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

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

ــالم دادن بر اباعبداهللا بعد از ن ــینی، س ــت حس ــیدن آب کربال، راس ــرب المثلوش هایی و ض

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

   )1389محمدزاده، ت. (اسه عبارت

  کارکرد مناسک در جمهوري اسالمی ایران 1-4

ایران را نیز  فرهنگ جامعه که پدید آورد، انقالب اسالمی با تحوالت بسیار و ساختاري 

ي برجاي هاارزشي جدیدي جایگزین هاارزشانقالب  از پس. قرار داد تأثیرخود تحت

سالمی تقویت گردیدند.  شدند و هنجارهاي انقالبی و ا شته ابداع  سی گذ سیا مانده از نظام 

ـــکها و آیین ـــالدر طول این  مناس ـــکل به طرق مختلف ، هاس به انقالب یاري دادند تا ش

  . اوم یابد، تثبیت شود و تدگرفته

  مشروعیت بخشی 1-1-4

 یاسیس تی) حاکمیبر قدرت نرم (فرهنگ یبود که متک یانقالب نینخست یانقالب اسالم 

سخت را به ز یمتک ش ریبه قدرت   – کیزیکروفیم«فوکو از درون  ریکه به تعب ی. انقالبدیک

سیس ياخرد و ذره يهاها (ارادهاراده »کیپلت کرومی« و »قدرت سطوح خرد و ) و از یا

قدرت ســخت مســتقر در رأس هرم و ســاختار  يگرفت و به ســو دنیجامعه جوشــ نیپائ

بر  طرهیو گفتمان آن با ســـ یانقالب اســـالم. کرد ریقدرت حرکت کرد و آن را تســـخ

سم سیس یقدرت ر شتن قدرت گفتمان اریدر اخت زیو ن یا صر بفرد و کنار زدن  یدا منح
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ست، توانست  یگفتمان يرقبا  یی) و نظام معنایی(نظام دانا ستمهیو اپ» معرفت«چپ و را

ـــه نما دیمطلوب خود را پد ـــتمهی. اپدیآورده و عرض  دیتول نیکه در ع ییمعنا امو نظ س

ـــا ـــب خود، جهت ده يهاتوأمان معنا دیو تول تیرض ـــگذار یمتناس و  يو نظام ارزش

ـــالم ـــگذار یجهت ده همان .دینما میو تنظ هیرا ته یو انقالب یاس مندرج در  يو ارزش

  امام (ره). ینظم گفتار و کنش کالم

 شــتریبافزوده و  ینیو نقش مناسـک د گاهیجا بر رانیدر ا یانقالب اسـالم يروزیبا پ

 یاســیابعاد ســ يای. البته احافتی یاســیســ نظام تیبه مشــروع نســبت یتیحما يکارکرد

سک مذهب یبرخ ض یمنا داشـت  زین یمانند حج و نماز جمعه و توجه به آنها وجه اعترا

ــوآن به زیت اما لبه ــتکبار جهان يس ــده بود. آیین  یاس ــانه گرفته ش ــرق و غرب نش در ش

هاي مختلف آن بعد از انقالب اسالمی بخصوص بزرگداشت محرم و عاشورا و مراسم

شه مورد توجه قرار گرفت و به دلیل  شتر از همی ستردههاویژگیبی شت از ي گ اي که دا

به حکومت بعد از انقالب بعد از انقالب همواره تقویت شــــد و بهره هاي فراوانی هم 

ساند. صه ر سد و در عر شد تا انقالب به پیروزي بر شهادت موجب  هاي ویژگی ایثار و 

ویژگی آزادمردي و آزادگی  مختلف پس از آن نیز همواره موجب حفظ انقالب شــد.

ــلت پهلو انی و روحیه مردمی بودن را تقویت کرده و از این طریق نیز به کمک هم خص

ویژگی ایستادگی در برابر ظلم هم همواره مردم را به صحنه آورده و در  حکومت آمد.

. هاي بزرگی را رقم زده استي رهبران انقالب و نظام حرکتهاسیاستجهت اهداف 

عزاداري و گریه بر مصائب قیام هاي مختلف ویژگی عزاداري این آیین بزرگ و مراسم

تر و موجب وحدت بیشــتر مردم با هم و با هاي مردم رئوفگردد تا دلمی کربال ســبب

رهبران انقالب شــود و همین ویژگی و چندین ویژگی دیگر ســبب تقویت این اتحاد و 

ـــالمی شــــد ظام جمهوري اس ـــروعیت پذیري ن ـــودي و علی وحدت و نیز مش ( مقص

  .)75-95: 1390پور،

  معنا سازي  2-1-4

، این اســت که شــودمیو همبســتگی در جامعه نظم موجود  دیتولباعث بازکه آنچه 

 تیو مشــروعکرده  دیجامعه تول یجمع خردرا در  میمجموعه مفاهنظام ســیاســی بتواند 

شد سالمی در ایران . گفتمان انقالبببخ ص يو نظم گفتار یمانگفت یتیحامل هو ا  یخا

ـــناور را به  يهادال یتیهو نیمتناســـب با چن يها»معنا«و  ها»امیپ«بود که در قالب  ش

 …چون شهادت، جهاد، استکبار، منافق و ییهادال. زدیم وندیخاص خود پ يهامدلول
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خلق  نیمجاهد کا،یصــدر اســالم، آمر نی(ع)، مجاهد نیچون امام حســ هاییمدلول که

 – یاســیســ يکردارها یگفتمان تیهو نینســبت در چهارچوب هم نیو به هم افتییم

ـــخنگو یگفتمان نمود،یم میو تنظ فیرا در جامعه تعر یانقالب اجتماعی  يکه نماد و س

مام (ره) بود مام بر او  آن ا قل ا ـــالم يروزیبا پ. مردم متمرکز بود دهیث ی، انقالب اس

ــالم ــبه  یگفتمان انقالب اس ــلط س ــیعنوان گفتمان مس ــه فرهنگی – یاس  يهادر عرص

ـــ ـــیس ـــی – یاجتماع يو کردارها افتی تیحاکم یو اجتماع ،یفرهنگ ،یاس ـــس  و یاس

 يگفتمانها گریگفتمان مسلط، همچون د نی. ادیمتناسب با خود را سامان بخش یفرهنگ

ـــلط،  مانی خود دالمس مان تیرا در عرصــــه هوهاي گفت ماع یگفت و  یو کردار اجت

ـــالم يجمهوردلیل،  نیبه هم. جامعه رقم زد یفرهنگ ـــت یاس  يهادال در صـــدد اس

به هایی و آیین مناسکانجام و اعمال  قیاجتماع از طر تیگفتمان مسلط خود را در ذهن

. دعوت گســـترده از مردم در گردهمایی و تجمع مردم کند تیتثب یفرهنگ يعنوان امر

ــتیزي که از  22در ســالروز  بهمن و روز قدس و شــعارهایی در نفی اســتکبار و ظلم س

ب اســـالمی اســـت موجب یاد آوري آن در ذهنیت افراد هاي اصـــلی گفتمان انقالدال

سانه ضر و باز یادآوري آن از طریق تکرار مداوم در ر هاي جمعی موجب تثبیت این حا

ـــور دائم مردم گونه مفاهیم در ذهنیت جامعه می ـــک موجب حض ـــد. آیین و مناس باش

ــبت ــده و با انواع مناس ــحنه ش ــودمیها ســعی درص یا نیروهاي غیر خودي را حذف  ش

  . )85-105: 1377تضعیف کنند و باعث استحکام و پیش برد انقالب گردند(تاجیک،

  کنترل اجتماعی غیر رسمی 3-1-4

را بسـازند و افراد را نسـبت به  یاجتماع تیتا واقع ندکنمیعمل  يانهمناسـک به گو

جامعه را شــکل داده و  ياعضــا تیکه واقع یمتقاعد کنند، و قواعد و تجارب تیآن واقع

شند،یتداوم م سک، خبر نیاز ا یکنند. برخ جادیا بخ ستند،  ای ينوع منا اطالع دهنده ه

 ینها متکه آکه جامعه ب »یاتیو خلق هازشیانگ«دارند تا  لیتما گرید یبرخ کهیدر حال

   .bell,2009: 185-170) ( کنندبه افراد القاء جیاست را به تدر

هاي عوامل در برساختن واقعیتترین یکی از اساسی» منسکی مناسک و رفتارهاي« 

بازتولید باورها  در است و نقش مهمیاجتماعی جامعه و شکل دهی به مفاهیم در جامعه 

قادات دینی جوامع که در دارد و اعت به تبع تحوالتی  ـــالمی ایران،  . پس از انقالب اس

ـــک و آییني جامعه به وجود آمد نقش هاارزش اجتماعی و چه در  چه در بعدها مناس

منجر به احیاي دوباره دین و  که پیدا کرد. انقالب اســـالمی اســـاســـی تحول بُعد فردي
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ــه ــد باعث گردید که باورهاي ورود آن به تمام عرص ــهروندان ایرانی ش هاي زندگی ش

شکل سالمی و همچنین طرز نگاه به نوع دینداري،  سک  هاي دینی،ورزيا از طریق منا

ــترش یافته و رفتارهاي برآمده از آن را در جامعه نهادینه آیین و ــطح جامعه گس ها در س

   .)32 :1381(آزاد ارمکی و غیاثوند،کند 

نمادهاي اسالمی و انقالبی که بعد از انقالب اسالمی احیاء یا ابداع شدند عبارتند از 

شـمشـمیر) نماد  بعنوان نماد شـهادت و شـهادت طلبی، سـالح (تفنگ یا» خون«و » الله«

شهادت  مبارزه جویی و جهاد در راه خدا سالروزهاي  شورا و اربعین و  سم عا که در مرا

شده و ذهنیت و در نهایت رفتار مخاطب را  سترش  امامان و ائمه در جامعه بازتولید و گ

بدیهی است که چنین رویکردي به مرگ و شهادت، دشمن را  دهد.تحت تاثیر قرار می

شد(مرشدي و موجب گسترش و تقویت روحیه انقالبی در مردم می کردخلع سالح می

  . )88 :1387زاده، 

  همبستگی و نظم دهی 4-1-4

ن اي آدهمایی دورهرگ اللت از خعیابی نمادین یک جماحدتوم دورکی راز نظ

وهی از رگ انجامدر این میان مناســـک، با . یکی از ابعاد یکپارچگی در جامعه اســـت

شها در  ی یکپارچه کننده عپیوند اجتمادهند، شکل مینظمی که ب چارچوضوابط و نق

  . bell,2009: 170-175)(د کنمیقویت ترا 

سجام اجتماعی و بازتولید نظم اجتماعی و سک موجب ترویج ان  طراوت جمعی منا

 يدنباله روو حمیل د که موجب تملی هستنعوامل سیاسی هر دو عمناسک و شوند. می

ند، میمومی م عاز نظ ـــو ـــش ندگی و ه رط هرکه خود ش نه ز یت  رگو نه موجود گو

  ). Wulf, C,2011:3-1ی است(عاجتما

سک عموم ب،یترت نیبد سالم يهاسالدر طول  یمنا  گاهیجا زین یپس از انقالب ا

ــتهخود را به ــاز اجتماععنوان عامل همبس  22در  ی. حتدیم بخشــوحفظ کرده و تدا یس

به  يشاد يهاکه مردم در سراسر کشور کارناوال یو در حال رانیا یروز مل یعنیبهمن 

اقدام  نیاز ا یمذهب یتلق اندازند،یبه راه م هاابانیدر خ یانقالب اسالم يروزیمناسبت پ

 نیترمهم دیو شــا-مهم  زهیانگ کیواقع  . درشــودمی دهیگران دشــکن انیآشــکارا در م

سط خود آنها اظهار  نیا -زهیانگ شگران که تو س ،شودمیکن سیعمل   کیعنوان به یا

هاي مذهبی شــیعی حضــور آیین. اســت ینید یو در چهارچوب مناســک یواجب شــرع

سبب می صحنه را  سبتدائم مردم در  (همچون ها شوند و به دنبال آن از طریق انواع منا



 153                                  97 زمستان /45سال دوازدهم/شماره                  

سایر نیروهاي نماز جمعه و نوروز)  شد تا  ضعیف کنند » غیر خودي«سعی  را حذف یا ت

  .)92-80: 1390(مقصودي و علی پور،استحکام و پیشبرد انقالب گردندو باعث 

  هویت سازي 5-1-4

دو کارکرد دارد؛ یکی تمایز شـیعه از غیر شـیعه اسـت و  در ایران مناسـک عزاداري

به هیأت یک محله می رویم، در واقع دیگري ایجاد نوعی تمایز داخلی اســــت. وقتی 

خلی هستیم. هر کس به یک هیأت خاصی تعلق درحال ایجاد تمایزي هویتی و تعلقی دا

دهد و عاشورا موج عظیمی از مهاجرت در تمام ایران رخ میو دارد. معموال در تاسوعا 

ـــفر خود بازمی گردند تا نشـــان دهند که به کجا تعلق دارند. بنابراین، افراد به نقطه ص

مذهبی  یک امر  مذهبی، اباشــــدمیعزاداري خیلی فراتر از  یت  حث هو ماعی، ، ب جت

ــی  ــیاس ــکل میفرهنگی و هویت س ــم ش ــورا،  درگیرد. در این مراس ــک عاش واقع مناس

از  ياو به اجتماع را در بستر یافراد و رابطه فرد به گذشته و وابستگ نیا یوجدان اخالق

ـــک مانیا ـــوراتکنمی جادیا یمناس ـــورا در درون فرد  یکه درط ید. تص ـــک عاش مناس

 يرویبا جامعه، با ن وندشیاش و پهیروح تیقوا و تقو دی، او را با تجدشودمی ختهیبرانگ

ـــتریب که در  يپرافتخار يهاخاطره یواقع وقت گردانند. دریباز م یاجتماع اتیبه ح يش

ــان دوباره جانبرابر چشــمان ــته م رندیگیم ش به آنان  ابندییو افراد خود را با آن همبس

  ).225-250: 1392استوار، ( دهند. یاعتماد م و يرومندیاز ن یاحساس

اند. هاي مناسکی همیشه کارکردهایی بیش از کارکردهاي صرف مذهبی داشتهنظام

هاي مناســکی با جامعه، فرهنگ و ســیاســت و اقتصــاد ســبب شــده آنها پیوســتگی نظام

ي در حیات جامعه داشـــته باشـــند. بر این اســـاس هر جامعه و فرهنگی ترمهمهاي نقش

ـــم اي تأکید بر معانی مهم و ایجاد فرایندهایی براي تولید این معانی هایی را برمکانیس

سکید که میکنمیتعبیه  سکی، توان آنها را در ذیل مفهوم منا شدن مطرح کرد. امر من

عه اســــت، امري که حول آن مجموعه قادات نیز امر مهم براي جام باورها و اعت اي از 

  م اساطیري آن فرهنگ دانست.توان آنها را بخشی از نظاگیرند که میشکل می

سازي هاي انسانی براي تولید و برجستهین مکانیسمترمهمشدن یکی از  لذا مناسکی

به مخاطبان و  ها  عانی فرهنگی مهم و انتقال آن از همه ایجاد ایمانی درونی در  ترمهمم

سبب در همه ادیان و ست. به همین  شده ا سته  شت این معانی برج  مخاطبان براي باوردا

ــی محوري در حیات فرهنگی و ها، نظامفرهنگ ــی هســتند که نقش هاي مناســکی خاص

ها به عنوان لذا در جمهوري اســالمی ایران نیز مناســک و آیین .مذهبی آن جامعه دارند
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امري سیاسی تلقی شده که آن براي مشروعیت بخشی به قدرت خود از طریق ابزارهاي 

سازي معناي و مفاهیم از طریق مناسک در جامعه نرم فرهنگی بوده و با تولید و برجسته

به  قدرت خود  ید  باز تول بان نقش مهمی را در حفظ و  خاط یت م قال آن در ذهن و انت

  ها در نظر گرفته است.عنوان یکی از کارکردهاي پنهان مناسک و آیین

  گیريجمع بندي و نتیجه

ـــابقه نز ـــور ایران با س ـــال از مجموعه افتخارات فرهنگی و تمدنی کش دیک به هزار س

ست که نمیشبیه سادگی این میراث گرانبها را نادیده گرفت. در واقع ابعاد خوانی ا توان به 

ست هم داده ست به د شنی بیان کرد که تعزیه ایام عزاداري امام مختلفی د اند تا بتوان به رو

سف شتن فل شیعیان و زنده نگه دا ستقیمی بر روح و روان و عقاید  سین(ع) تاثیر م شورا ح ه عا

هاي مذهبی یکی از ابعاد مهم آن زنده و پایا نگه داشتن وقایع مذهبی دارد. در تمام عزاداري

باشد که در تعزیه نیز این موضوع صادق است. این آیین معنویت و بعد روحانی افراد را می

 آورد ود و جایگاهی براي آموزش اصول و مبانی دینی و اخالقی را فراهم میکنمیتقویت 

ــطه اینکه این آیین با تمام  ــی دارد داراي هاویژگیبه واس ي خود در بین مردم جایگاه خاص

ــخص در بین آنها می ــت که باعث تاثیرگذاري و کارکرد مش ــتی اس گردد و احترام و قداس

ـــت و به دلیل عظمت بیمردم آن را باور دارند. حادثه کربال رخدادي بی نظیر این نظیر اس

آثار و تبعات آن نیز عظیم بوده و پاســداري و بزرگداشــت  بودن آن، حادثه و منحصــر بفرد

واجب قطعی است. انگیزه قیام  هاي مقدس این فداکاري،آن، جهت احیاي اهداف و انگیزه

حسینی، جلوگیري از حدوث یک انحراف عظیم و بدعت جدید در عرصه سیاست اسالمی 

خوانی، گریســتن و گریاندن بر اســاس هبود. دوام عزاداري ســاالر شــهیدان، به صــورت مرثی

ـــریعت و برقراري پدر  مقاتل معتبر، ی حرکت دادن مردم در راه هدف اهل بیت و اقامه ش

عدل و احســـان در جامعه و به طور خالصـــه، امر به معروف و نهی از منکر اســـت. یکی از 

مام حســین(ع) از امتیازات انقالب اســالمی ایران رابطه مســتقیم آن با ماه محرم و عزاداري ا

با هاي عزاداري چه در شـــکل و چه در محتوا باید آغاز تاکنون بوده اســـت. بنابراین شـــیوه

ـــتا یکی از وظایف علماي ایده ـــالمی، هماهنگ گردد و در این راس هاي مقدس انقالب اس

  هاي دینی است. ها و انحرافات در کل زمینهاسالم جلوگیري از بدعت

ست که مدلهتعزیه از جمله عزاداري شته و در حرکت ایی ا شورا دا سیاري از عا هاي ب

گشت و رهبران انقالب خوانش سیاسی نهضت را برگرفته از انقالبی مردم به آنها استناد می

ســویی باعث مشــروعیت معنوي انقالب اســالمی اهداف حماســه عاشــورا دانســته و این هم
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سالمی،می شورا در تداوم انقالب ا شت. در بحث نقش عا صول به  گ شکیل حکومت و و ت

حاکمیت سیاسی را به عنوان هدفی مشترك در نهضت عاشورا و انقالب اسالمی برشمرده 

گونه امام خمینی را از نهضت عاشورا منشا قرار گرفتن نهضت در چنین سمت و و تفسیر این

ـــویی تلقی  ـــل د و جهتکنمیس ـــمت تغییر محتواي نظام، فراگیري اص گیري انقالب به س

پیشــگی، در انقالب اســالمی را برگرفته از نهضــت عاشــورا ویژگی عدالت دین اصــالح،بنیا

ـــه دانســـته و تکیه و دعوت امام به خودســـازي را از اهرم هاي درونی کنترل قدرت و عرض

سالمی برمیآرمان ست در انقالب ا سیا سازش هاي اخالقی در میدان  صل  شمارد. در انتها ا

سازش ناپذیري زاییده عاشورا دانسته و آن  از فرهنگناشی را  هاناپذیري در برابر ابرقدرت

نماید و را موجب دســـتیابی مردم به اســـتقالل و پیدایش نیروي ســـومی در جهان تحلیل می

خصــلت جهان شــمولی انقالب را برگرفته از ماهیت انقالب پیامبرانه حســین(ع) که گســتره 

 شمارد.ا مد نظر دارد، برمیجهانی و بیرون از مرزهاي جغرافیایی و تاریخی ر
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ستایران،  سیا صلنامه  شکده حقوق و 4شماره 42دوره ،ف ، مجله دان

 علوم سیاسی

)، دولت رانتیر و اسالم شیعی در انقالب ایران، 1382اسکاچپول، تدا ( - 

شماره فصلنامه مطالعات راهبرديترجمه محمدتقی دلفروز،   ،19 ،

  141 - 119صص 

ــر،  یر، کلربري -  خدا)، 1358پیر (و بالنشـ نام  به  ، ایران: انقالب 

  .سحاب :ترجمه قاسم صنعوي، تهران

ــرگه (- ــقیان، سـ ـــالمی و نبردنمادها؛ کورش )، انقالب 1392بارسـ اس

ید،  ــوده خواب ، 1392بهمن  16 (tarikhirani.ir)تاریخ ایرانیآسـ

  4013کد خبر: 

یل ( -  ما تاش،  یه: آیین و ) تع1389بک فه آن در تعز یه و فلســ ز

مایش در ایران  ــکی، ترجمه داوود حاتمی، تهران، ن پیتر چلکووسـ

 سمت

گیري گفتمان غیریت و هویت شـــکل). «1377(محمدرضـــا تاجیک، -

شنامه متین ،»انقالبی در ایران -106ص ، 1شــماره  ،زمســتان  ،پژوه

83.  

ــا ( -   ،ســیاســت و پادگفتمان گفتمان، )،1383تاجیک، محمدرض

 موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی. تهران،

سین مقدم، محمد ( -  سیاسی با کاربرد آینده«)، 1389ح پژوهی در علوم 

ــلنامه علمی پژوهشــی ، »تکیه بر روش تحلیل الیه الیه علتها فص

 23، دانشگاه شهید بهشتی، شماره رهیافتهاي سیاسی و بین المللی

  169ص 1389پاییز 

ــازه)، 1386خلجی، عباس(- ــی هاي ناس ــیاس نظري و ناکامی س

ســی )،پایان نامه دکتري علوم ســیا1376-84(گفتمان اصـالح طلبی

 دانشگاه تهران

له (- ــحیفه )،1361خمینی، روح ا  تهران: مرکز اول، چاپ نور، صـ

  .اسالمی انقالب فرهنگی مدارك

سه1376خمینی، روح اله (- س صار، تهران: مؤ شر  )، کلمات ق تنظیم و ن

  آثار امام خمینی.

ــکی، پیترجی ( -  تعزیه: آیین و نمایش در ایران، ) 1389چلکووسـ

 ترجمه داوود حاتمی، تهران، سمت ،تعزیه نمایش بومی پیشرو

 ، تهراناز مرثیه تا تعزیه) 1382(، غالمرضازواره، گلی  - 

،نشریه نظریه گفتمان و علوم سیاسی)، 1389داوودي،علی اصغر( - 

 .51-74،ص 8، شماره 2مطالعات سیاسی،دوره 

ی، مروري عاشوراي ایران هفتم تیر، )،1387فیعی، ضیاءالدین (ش - 

ــوراي چاپ چهارم، تهران:  تم تیر،نامه شــهداي هفبر زندگی شـ

  ، نشر هماهنگ.هماهنگی تبلیغات اسالمی

)، عاشورا و امام حسین 1395گیالن، سهراب (صالحی، پیمان و سهیلی - 

، فصلنامه آیت بوستان(ع) در اشعار شاعران فارسی و عربی معاصر، 

   1395سال اول، شماره دوم، تابستان 

شی در ، )1386(سهراب صالحی، - صر ایرانپژوه ، تحوالت معا

  .انتشارات دانشگاه امام حسین :تهران

انقالب اسـالمی ایران، رخدادها و )، 1395عبداله، عبدالمطلب ( - 

  ، تهران: رهیافت خط اول.هاتحلیل

صر) 1362عنایت، حمید ( -  سالم معا سی در ا سیا شه  ، ترجمه اندی

 بهاالدین خرمشاهی، تهران، نشر خوارزمی

ــعلی  -  باسـ جانی، ع ید زن یده انقالب اســالمی و )، 1384(عم گز

  ، تهران: طوبی.هاي آنریشه

، ترجمه نیکو روحایران: روح جهان بی)، 1379فوکو، میشــــل ( - 

 سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی

مجموعه مقاالتی ا، عاشــورا مناســک معن  )،1394، نســیم (دهاکاهیر - 

سک معنابخش به حیات ترمهمشناختی پیرامون جامعه ین منا

 قم: نشر خیمه.شیعیان، 

شانی در قلمرو تعزیه) 1386کاظمی، ســمانه ( -  ، تهران، میر عزا کا

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی

نظریه گفتمان ")،1387کســرایی، محمدســاالر، پوزش شــیرازي، علی( - 

ــیهاي الکالئو و موفه: ابزاري کارآمد در فهم و تبیین پدیده ــیاسـ ، "سـ

صلن ستف سیا سی، دوره امه  سیا شکده حقوق و علوم  ، 39، مجله دان

 .339-360، ص 3شماره 

ــتوکر( -  روش و نظریه در علوم )، 1378مارش، دیوید و جري اسـ

. ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران، پژوهشکده مطالعات سیاسی

 راهبردي

، تحقیق و تعلیق ســیدجواد بحاراالنوارق) 1362مجلســی، محمدباقر ( - 

 االسالمیه.، تهران، دارالکتاب45جلدعلوي، 

 انقالب شــناســینشــانه به )، نگاهی1393زاده، ســیدمحســن (موســوي-

تبیینی  –پایگاه تحلیلی برد؟،  جریانی چه را نمادها اســالمی، جنگ

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

نقالب و ها در ایران پس از اها و آئیننماد)، 1387زاد، علی، (مرشـدي - 

فصــلنامه علمی پژوهشــی مطالعات نقش آنها در همبســتگی ملی، 

 98 – 73، صص 36، شماره 1387، زمستان ملی

ــودي، مجتبی و علیپور، جعفر ( -  ها بررســی) 1390مقصـ ماد  و ن

ــروعیت هايآیین ــدا هايبرنامه در بخشمش  با ســیما و ص

سک بر تاکید صلنامه مطالعات روابط بینمذهبی منا الملل، دوره ، ف

  116 – 77صص  14شماره  4

ــی)،1385نش، کیت( -  ــیاس ــی س ــناس ، ترجمه محمدتقی جامعه ش

 دلفروز،تهران، نشر کویر

بررسی و تحلیل فرایند استقرار و ")، 1392هنري، یداهللا، آزرمی، علی( - 

ــاس نظریه گفتمان  ــالمی ایران براســ ــجام یابی گفتمان انقالب اسـ انسـ

ـــلنامه علمی "الکالئو و موفه ــی -فص پژوهشــنامه انقالب «پژوهشـ

 .95-118،، ص 8، سال دوم، شماره »اسالمی



 157                                  97 زمستان /45سال دوازدهم/شماره                  

 ، شیراز، انتشارات نویدتعزیه در ایران) 1389همایونی، صادق ( -

ــی)، نظریه گفتمان، 1377هوارت، دیوید( - ــیاس ــلنامه علوم س ، فص

 .2ترجمه سید علی اصغر، شماره 

مان انقالب اســالمی، )1387( محمدجوادیاري، - تهران: ، پرســ

  .انتشارات وثوق
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