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  1397 بهار ،42شماره  ،دوازدهمسال 

  166 تا 147 صفحه

استفاده از نمادهاي معنابخش در جمهوري اسالمی ایران با 

  تأکید بر عاشوراو » گیرتز«رهیافت 
  barzegar.2010@yahoo.com عالمه طباطبائیدانشگاه  یاسیاستاد گروه علوم س / ابراهیم برزگر

ــی،  /هایینرضــا تیعل ــیاس ــجوي دکتراي علوم س ــیددانش ــیاس ــکده حقوق و علوم س ــگاهدان انش  عالمه ش

   a_tanhaee@yahoo.com .اطبائیطب

  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 هاا ـــوب  . آن جزئی از زبان و فرهنگ محس
ش ود ونشمی ست درونی و اعتقاداتنانه تنها ن انقالبی  لتم دهنده 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 در این میان، تأثیر نمادها و نشانه
دهنده به هاي شکلین الیهترین و تأثیرگذارترقیام 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  سالمی و نقش آنها در پی چگونگی تولید نمادها در جریان انقالب ا
با بهر ـــالمی ایران،  هداف انقالب و جمهوري اس ري از رهیـافـت گیها

  بررسی شده است.» گیرتز«تفسیري 

  .عاشورا، جمهوري اسالمی ایرانفرهنگ، نماد، معنا،  :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 آیینروش یکی از 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

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

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

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

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

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

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

چه چیزي گرفته در جریان انقالب اسالمی را بشناسیم و بدانیم 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

ــمه ــرچش ــتیابی و رخنه در فرهنگ، س 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 

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

  اند؟ گونه عمل کردهاز آن، در عرصه فرهنگی جمهوري اسالمی چ

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 پی تواند از جمله دالیلی با

  سازد.که ضرورت توجه به نمادها را عیان می

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

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

داد و در فرهنگ و به ویژه فرهنگ سیاسی اسالمی بود که خواست مردم انقالبی را نشان می
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  .کننددر 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 چند شناور، در حال  سیال،  بعدي 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 بهدهپدی

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

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

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 کردن نزدیک است. او با نظریهبازسازي تجربه زندگی

ـــتند و یا نظریهانعطاف هاي عام و رهنگ را از خالل ویژگیهایی که فناپذیر 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  یو اجزا و اضالع گوناگون زندگ ه افکندهیسا

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، نظامیافته و به عبارتی

جامعه اســت و  ياعضــا يهاکنش یحامل و حافظ معان یام فرهنگشــود. نظیان مین بینماد

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

شانه«کند که بیان می ضروتاً مفهومی ن ستفرهنگ به نظر من،  : 1389(فیروزي،  »شناختی ا

داند می نمادســـاز حیوان را انســـان گیرتز د،نامیمی 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

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

درون هر فرهنگ، صور گوناگون معرفت و  کنند.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» هار فرهنگیتفس«از کتاب  يدر فراز يو

ده معلق اســت. من فرهنگ را همان ید تنکه خو 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 اع یمعان يا مال، نمادها و 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 می گوید: مفهوم فرهنگ از آن به مثابه بنیان تحلیل فرهنگ اس

اي از تار و پودهاي وجودي است که در شبکهنظر من ذاتاً یک مفهوم معنایی است. انسان م

 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، کلمهطبق ت سک، رویدادها و مانند بیین تف صویرها، منا ها، ت

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

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

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

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

ــیر، فهمهاي درونعقالنیت ــت. پس هدف تفس ــت، فرهنگی 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 ندســـاز 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 قادر میکننده نگرشنمادهاي زبانی منعکس) 88: 1389 ـــازند تا رفتار ها هس س

   .)140: 1388(درسلر و ویلیس، ها منطبق کنیمخود را با افکار، اشیا و سایر انسان
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  وشر -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 یريگت 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، (شجاعیامدهاي بیرونی آن نیز غافل نبودپی

نابخش آن ي دینی و نقش معهاارزشجریان تفســیري به ســوي بررســی ماهیت باورها و 

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

کند و این معنا شـــامل معناي اخالقی، 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 پدیدهمیدر بر

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

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

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

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

گذارد در عالم سیاست و رفتار سیاسی بیابند. رویکرد تفسیري مبنا را بر آن می 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

ـــازمان ـــیرگرایان به مطالعه فرهنگ بعنوان مجموعه س یافته از هنجارها و بطور کلی تفس

ـــیوه خاص زندگی مردم پیوند میدهند. فرهو قواعد اهمیت می هاارزش خورد. نگ 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 ســـلیقهو هنجارها پیروي کتند. فرهنگ در شـــکل هاارزشکدام 

ـــیوه ـــحبـتنقش دارد. قواعـد فرهنگی، ش آموزاننــد. تـار را میکردن، تفکر و رفهــاي 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: 1391زند، 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

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

ور شـــده و آن را از نگاه امیک یا مورد 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

موجود در پدیده یا هر متن اجتماعی مورد مطالعه هاي 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

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

  )149: 1388معناست. (درسلر و ویلیس، 

با همکاري آلن گربران و گروهی دیگر از  یه در کتاب فرهنگ نمادها که  ـــوال 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  ،عالمت کند.نماد 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 انگاشتهپیش

ـــی،جامعه نظرنقطه از نمادها ـــناس ـــتند، عناییم 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

ـــا  تاریخی، ابعاد بیان خاص، جمع یک مظاهر ترجمان که برندمی کار به نمادهایی ختنس

  )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 هاشدان 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 راپ -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 میضــور و حیات اندیشــهح -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 کردهایشکار و نماد به مفصــّ

ـــمند ینترمهم مید، هربرت جورج  متقابل کنش بحث 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 دا شند (مق  )82: 1390پور، علی با

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

  .)371: 1388(درسلر و ویلیس، 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 يادهان ســــان، نمیم. 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

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

ـــتفاده می ـــلی، » معنا«توانند به شـــکل قراردادي تولید کنند بلکه مییکدیگر 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

کند. نامی که عام و کلی است، به محض قرار گرفتن بر روي یک شخص، تبدیل جدید 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 میرا منتقل میمعنا داده و این معنا  کنیم. کنیم. یعنی به و

  )43: 1391(پالمر، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هم بتوانند در آن شریک شود و آن را به دارایی مشترك تبدیل کنند.  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 

ـــادهبیرتباط نماد و معنا: ا -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. شودهده میدیگران هم قابل مشا براي

هاي بینیذهنی یکدیگر پیدا کنند و بتوانند یکدیگر را از جهان 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  یا تصـــاویرها بینیم، آنان جهانهاین م

ـــازي میمفهومی خود را به گونه ـــید و در  کننداي بازس که بتوان 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، (گلشودمومی تبدیل میی و عنخصوصی است به امر عینی یا بیناذه

اي براي احضار معانی به ذهن بهره 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  ،انعالئم روي دوش نظامی ؛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 ب ستگی ان شرف .کندیان میدلب چنان  ،نماد) 45، 1384الدین، (

از نماد آن اســتفاده کرد و روابط  ،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.

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

به حدي که گویا نماد، معنا و 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 گیانتقال ویژ ،کند. ش

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

ـــتند زیرا نشـــان از محبوب دارد ـــتنی هس  ایران،پرچم آمریکا در نظر مردم . دوســـت داش

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

  معنا ↔صورت یک رابطه دوسویه نشان داد:  نماد هتوان بارتباط 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

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

  .)131: 1393(پیروزمند، داندشود، میمی

ـــیا و ها در زندگی روزمره تولید معنا میما 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«ز این فرایند ا .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 ،د. این نظام ارزشییابنمند شده و ساختار مینظام ،ها و ادراکات ارزشیگزاره

ـــودایدئولوژي نامیده می ـــان به پدیده. نگاه ش ـــ ،هاي اطراف خودانس 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 ستثنی ن ،تک اجزاء خود ا ست. بدین از این امر م ی

ــان ها چه در قالب یک ملت باشــد یا امت یا ســازمان یا گروه، معنی 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 . هنگ را براي این نظام ارزشــی برگزینیمنام فر

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

  )1392. (فاضلی، پردازدرفتارهاي افراد می

ند و کعمل انسان ناشی از تصوراتی است که به طور نمادین وضعیت موجود را معنا می

تواند واقعیت را معرف 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 ه چیزي به ارث رسیده از گذشتگان هر جامعه است، نشانفرهنگ ک

فرضــها و نوع برداشــت از جهان کننده پیشکلیدي رفتاري و شــخصــیتی آن جامعه و تعیین

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

   .بینی کرداعی را درك و احیاناً پیشهاي اجتماعتقادات و چرایی کنش و واکنش

   :توان بدین صورت نشان دادارتباط درهم تنیده نماد، معنا و فرهنگ را می
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  ی ایراننقش نمادها در پیروزي انقالب اسالم -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 نمیاندکرده ـــود، بلکه جزئی از زبان و فرهنگ ، فقط یک امر 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.

  دم قرار گرفت؟ مر 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 عنوان مثال، استفاده از مقبرهبخشد. به

تان ـــ باس یتین تالشترمهم، یکی از ایران  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 ، انقالبی و مذهبیي هاچهره نمادهایی که

ـــتندمی ـــتوار ان بود.در جری ،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

ـــنفکران و روحانیان دقیقاًاعمال می ـــاه و روش ـــد. منازعۀ زبانی به وجود آمده میان ش از  ش

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

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

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

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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