
 

 

  
 

گرا در ایران  بررسی نقش نمادها در تقویت و ماندگاری جریان اسالم
   شناختی دوره پهلوی؛ تحلیل جامعه

  *توحید راستین
  **نیا محبوبه پاک

  
  چكيده

ـ     يس−هاي اجتماعي جريان جملهگرا از جريان اسالم ن عنـوان جريـا   هاسـي دوره پهلـوي بـود كـه ب
منـدي از روشـنفكران و    مطرح شد. اين جريـان بـا بهـره   طلب  اپوزسيون در برابرجريان سلطنت
تكيه بر مفاهيم نمادين پرشمار منـدرج در بافـت فرهنگـي،     با رهبران نمادين منتسب به خود و

يفــاكرد. از منظــر اجتمــاعي و سياســي جامعــه، نقــش اساســي در فروپاشــي حكومــت پهلــوي ا 
ارتبـاطي، زبـاني و كتابـت بـه شـمار       تـرين ابـزار   شناختي؛ در متن اين جريان، نمادها مهم جامعه

طلب داشته است.  گران بر ضد جريان سلطنتاي در هدايت و تحريك كنش آيد كه نقش ويژه مي
مفاهيم نمادين منتسب به اين جريان نظير؛ شهادت، غيبت، انتظار، محرم، عاشورا و... همانند پلي 

د و در خالل اين فرايند، ضـمن  كر مي گرايان را تسهيل ارتباط عقيدتي و معنوي بين اسالمنمادين، 
، انسـجام و مانـدگاري   ايجاد انگيزش، همدلي و تحرك بين كنشگران اين جريان؛ باعث تقويـت 

  .شد گرا مي جريان اسالم
  .گرا، خصلت يا عادت واره، سرمايه نمادين نماد، جريان، جريان اسالم واژگان كليدي:
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  مقدمه
گذار رترین عناصر تأثی از مهم ها سیاسی و نماد−اجتماعیهای  جریانشناسان معتقدند  جامعه

ای کـه اگـر نمادهـا بـه  گونه آید، به ها به شمار می  کلی اعمال انسان طور هدر ادراک، رفتار و ب
ای را  شـود و بـه همـین منـوال هـیچ جامعـه آن مـی گزینکناری نهاده شود، نماد دیگر جـای

 یها سیاسی باشد. در ایران دوره پهلوی جریان−اجتماعیهای  توان یافت که فاقد جریان نمی
برخـی از پژوهشـگران نظیـر از سـوی  کـه با شرایط پیچیده و چند الیه فعـال بـود گوناگونی

 عبدالحسین خسروپناه، رسول جعفریان، آیت مظفری، علی دارابی و... شناسایی، بررسـی و
 یبند و دسـته یشناسـ یـپت یا نـهگو به هـا انیجر . در غالب ایـن تحقیقـات،اند تحقیق شده

نسبت به اندیشه اسـالمی، تعهـد بـه میـراث  ها ه بیشتر بر تعهد یا معارضت جریانک اند شده
گیـری  سیاسـی بـر شـکل−های اجتمـاعی شـکاف نی و ملی، مواجهه با مدرنیته و تأثیرباستا
ی جانبی ها نظر از جریان صرفپژوهشگران این حوزه مطالعاتی،  همه تمرکز دارند. ها جریان

گرا  ین آنهـا جریـان اسـالمتر ، که اصیلاند هکردهرا شناسایی  1ان کالنیو التقاطی، چهار جر
بسیاری از زوایـای  اند شناسی توانسته ه محققان با پژوهش در قالب جریانبا قبول اینکاست.

تـر و  ی عمیـقها اما جهت دستیابی به الیه ؛را روشن سازند گرا تاریک و مستور جریان اسالم
شناسـی،  رود آنها از حوزه تاریخ و اندیشگی محض به حوزه جامعـهاین جریان و و تر پیچیده

پـرداختیم. مـا  گرا مـی از متفاوت نیز به بررسی جریان اسالماند ضروری بود که از یک چشم
گیری، تقویت و تداوم این جریان دارای ابعاد سمبلیک نیز بوده است. البته  دیم که شکلمعتق

رضـا و محمد انور فیاضی و محمدزاده، مجید استوار  پژوهشگران نظیر احمد نقیب ازبرخی 
یعه در پیروزی انقـالب نقش نمادهای ش«از جمله؛ در آثار و مقاالت خود جباری به ترتیب 

» ورنمادهای اجتماعی شیعه در عصـر حضـ«و » ب اسالمی و نبرد نمادهاانقال«، »اسالمی
گیری انقـالب  ، در رابطه بـا نقـش نمادهـا در شـکلشناسی نخارج از حوزه مطالعاتی جریا

لیکن پژوهش حاضر به جهت اینکـه درصـدد بررسـی نقـش اند؛  فرسایی نموده اسالمی قلم
باشـد، بـدیع، نوآورانـه و حـائز  می ی دوره پهلویگرا نمادها در بقا و ماندگاری جریان اسالم

سیاسـی ایـران −اجتمـاعیتحوالت  ، که جریان همیشگیگرا جریان اسالمباشد.  می اهمیت
بوده است، به دلیل سبقه پرفروغ تاریخی و پتانسـیل عظـیم فرهنگـی و اجتمـاعی نمـادین و 

ی نمادساز در طـول تـاریخ تجلیـات گونـاگونی ها هیئتوجود رهبران کاریزماتیک در قالب 
ی عظیم ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتعماری نظیـر واقعـه تنبـاکو، انقـالب ها داشته و جنبش
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، انقالب اسالمی را سامان داده ١٣۴٢خرداد  ١۵مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، حوادث 
در نوع تعامالت جمعـی کنشـگران ایـن دوره، چنـان  گرا نقش نمادهای جریان اسالماست. 

بـه وابسـته  یست اجتماعی ایـن جریـانت ادعا کرد، الزمه زئتوان به جر می پررنگ است که
نمادهـای منتسـب بـه جریـان  حضور و تـأثیرحیات، زوال و تولد مجدد نمادها بوده است. 

و نقش آن در تحریک و تهییج کنشگران زمانی خود را بیش از پیش نمایان سـاخت  گرا اسالم
را کنار نهاده و » لیمتس«و » انفعال«، »آرامش«تفسیرهای مبتنی بر یان آرام آرام، اگر اسالم که

). طیـف ١٠٧، ص١٣٨٠پـور،  (لطیف آرایی کردند و پدیده استعمار صفدر مقابل سلطنت 
ی دوره پهلوی، اقـدامات نمـادین شـاه نظیـر اصـالحات ارضـی، انقـالب سـفید، گرا اسالم
بـرای نفـوذ فرهنـگ  ای سیس احزاب نمایشـی و... را مقدمـههای مختلف سلطنتی، تأ جشن

رو رهبران و روشنفکران این جریان  کردند. از این می تلقی  اسالم  انداختن  تیغرب و از رسم
تالش مندی از غنای تاریخی و فرهنگی جریان مذهبی،  های نمادساز، با بهره هیئتدر قالب 

و انطباق آن با مسائل روز و تفسیر نوین از آنها، به مقابله  ها تولید نماد کردند با خلق و باز می
ی هـا هیئتو اقـدامات نمـادین حکومـت پهلـوی بپردازنـد. ایـن  ها سازی برنامهاراعتب بیو 

از  گرا نمادســاز بــا مهــارت خاصــی، بــین مفــاهیم نمــادین منــدرج در مــتن جریــان اســالم
و بـدین ترتیـب  میکردند ی دور، با مسائل و موضوعات امروزی پلی نمادین برقرارها گذشته

شدند و هم اینکـه بـا تـراکم سـرمایه  می مخالفانهم باعث تهییج احساسات و همدلی بین 
از اقبال بیشـتری جهـت دوام و ها  ، این جریان نسبت به سایر جریانگرا نمادین جریان اسالم
   شد. می ماندگاری برخوردار

  
 شناسیمفهوم. ١
  سیاسی−های اجتماعی جریان. ١−١

گروهـی از بسیار وسیع است. در یـک جریـان » جریان«در علوم اجتماعی دایره معنایی یک 
آمـده و  ر، اندیشه و مرام معین با تعریـف هـدف مشـخص گـردکحول محور یک ف ها انسان

در قالـب ( آمیـز ه صـورت تحرکـات مسـالمتدر سطح جامعـه بـبرای ایجاد تغییر و تحول 
در قالـب شـورش، قیـام، انقـالب ( آمیز سالمتغیر میا  ی اجتماعی، تحزب و...)ها جنبش

شود که یک اندیشه، از ذهن و یـا  می بنابراین یک جریان زمانی ایجاد شوند. می حاضر و...)
آن را پذیرفته و مبنای اعمال خود قرار دهند و این  ها انسان ای از روی کاغذ خارج شده و عده

ت باورمند بـه ی. در این شرایط جمعیابد یمعمل جمعی آنها در عرصه اجتماع و جامعه نمود
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نی به حرکت یر و جهت معیدن به اهداف خاص در مسیآن ایده به صورت داوطلبانه برای رس
گیری، حرکـت و  برای شکل). ۶۵−۶۴ص ،١٣٩٢(خرمشاد و سرپرست سادات،  آیند میدر

الـف) وجـود از:  یی وجود دارد که عبارتنـدها شرط سیاسی پیش−های اجتماعی بقای جریان
ها، آزادی  یا مـذهبی کـه منـافع ملـی، حقـوق انسـان یک ایده فلسفی، سیاسی، اجتماعی و

ی ها ب) حضور تعدادی از انسان زعم کنشگران تأمین کند؛ بشریت، خواست الهی و... را به
ج) وجود نارضایتی عمیق از شرایط و وضع موجود  ؛باورمند به یک مرام یا ایدئولوژی خاص

د) حضـور یـک  ؛ساس ناامیدی و ترس از وقوع اتفاقات ناگوار در روزهای آتـیجامعه و اح
) حضـور پررنـگ هو  شـود می لیدر یا رهبرکاریزماتیک یا علمی که در نقش ایدئولوگ ظاهر

نمادها و نمادسازی توسط اعضای فرهیخته و رهبران در تمامی جریانـات کـه باعـث قلیـان 
  شود. می احساسات در میان مردم

  

  

  

  

  

  سیاسی−های اجتماعی گیری جریان : مدل مفهومی اصول اساسی شکل١نمودار 

  . نماد٢−١
جـواری ای است که میان صورت و مفهوم آن نه شباهت عینـی اسـت و نـه رابطـه هـم نشانه 1نماد،

کنـد و کیفیتـی  رو معنایی فراتر یا غیر از لفظ خود را القا می) از این٢٠٢، ص١٣٨۵راد، (محسنیان
 انگیـزد و انسـان را بـه). نماد اندیشه آدمی را برمـی۴٠، ص١٣۴۶کند (فوردهام،  می  روانی را بیان

کشاند و در واقع، کوشش بشر برای یافتن و تجسم مفاهیمی است که  فراخنای تفکر بدون گفتار می
                                                           
1 .symbol 

 عملی یا کاریزماتیک رهبری مرام و اندیشه ده،ای

 نمادسازی و نماد

 هایتشکل و هاگروه یا مردم توده
 سیاسی−اجتماعی

 هاگروه بین در مخالفت و نارضایتی
 هاتشکل و

 جریان
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ها از  ). انسـان۵٢، ص١٣٨٠اند (بهـزادی،  کرده ها او را احاطه ها و تخیالت و تاریکی از ورای ابهام
سـاطت و گویند؛ ایـن گفتگوهـا، بی راه نماد با هستی، طبیعت، نوع خود و خویشتن خود سخن می

ها را هـدایت  ). نمادهـا، رفتارهـا و هـدف۶۴، ص١٣٨١شـود (وزیرنیـا،  نماد، هرگـز مقـدور نمی
کنـد (بهمنـی و  های درونی خویش از نمادها استفاده می دادن خواسته  ها برای نشان کنند. انسان می

شـوند و  می  ی خـود خـارجهـا از شـکل انتزاعـ ). از طریق نمادهـا، ارزش١٨، ص١٣٨٩صفاران، 
های هویـت  توانند زمینه عنوان ابزارهای ارتباطی می آیند. نمادها بهصورت ملموس و عینی درمی به 

 کنند. ها فراهم ها و ملت ها، سازمان مشترک و یکپارچگی را در میان گروه
  
  . واکاوی نظری٢

ها و نمادهـا  از نقش و کاربرد نشانهشناسی پردازانی که در قالب نظریه نشانهاز جمله نخستین نظریه
برای نشانه، یک وجه مـادی و یـک وجـه  او بود. 1در جامعه سخن به میان آورد، فردینان دوسوسور

ای بود که از ترکیب  غیر مادی قائل بود و زبان نیز جنبه جوهری و فرم داشت. نشانه از نظر وی پدیده
). سوسور معتقد بـود هـیچ رابطـه ٢٢ص، ١٣٨٢(سجودی،  گرفت شکل می 3»مدلول«و  2»دال«

تواند هر صورتی را بپـذیرد. طبیعی و ذاتی میان دال و مدلول وجود ندارد. مدلول در پیوند با دال می
ها، امور قراردادی هستند که از طریق ارتباط با سایر اعضا و عناصر نظام زبانی معنای  بنابراین نشانه

در بـاب ماهیـت متغیـر و قـراردادی ). Saussure, 1966, p118(گیرنـد  متفاوت و متمـایزی می
یعنی نمادها،  4بر اهمیت ارتباطات نمادین،» کنش متقابل نمادین«پردازان ها و نمادها، نظریه نشانه
کید می ژست کردند. طرفداران این نظریه معتقدنـد  ها، زبان و تأثیر آن بر رشد فرد، گروه و جامعه تأ

ها، متضمن تبادل نمادهاست. از نظـر جـرج هربـرت  میان انسان های متقابل که درعمل همه کنش
نمادها قصد دارند چیزی را نشان دهند و یا معنا را از پیام دهنده به گیرنده منتقل کنند. در ایـن  5مید

ها یا معنی در ذات اشیا پنهان نیسـت، بلکـه دارای برچسـب انسـانی اسـت (ریتـرز،  فراگرد ارزش
دلخـواه و اختیـاری بـه حکـم تقلیـد یـا عـرف جامعـه،  ای گونه ). در واقع مردم به٢٨۴، ص١٣٨۶

). هربـرت ١٧٨، ص١٣٨٩پـی، نماینـد (اسـلم جـوادی و نیـک تفسیری خاص از نمادها ارائه می
گرایـی نمـادین در فرایند تعامـلپردازان کنش متقابل نمادین نیز معتقد است؛ از دیگر نظریه 6بلومر،
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گاهی و تفسیرگری دخالت کرده و با توجه بـه کـنش دیگـران و تفسـیر خویشـتن، کـنش هر  فرد با آ
گاهانه می سازد. پس در این دیدگاه معنا در واقع یک تولید اجتماعی است کـه سـاخته و  خویش را آ

ــه فعالیت ــا شــئ اســت (تنهــایی،  هــا و کنش پرداخت ــادار دیگــران در برخــورد ب ، ١٣٧٧هــای معن
به دلیل پاسخگو نبودن به چگونگی تثبیت معنا، فرایند ظریه کنش متقابل نمادین ). ن۴۵٢−۴۵١ص

پیـر «و  1»اومبرتـو اکـو«رو تفسیرگری و تعیین حـدود و ثغـور آن، فاقـد انسـجام الزم بـود. از ایـن
توانست داللـت را از  اکو طرحی فراهم نمود، که هم میتری را مطرح کردند. نظریه جامع 2»بوردیو

های ایستا برهاند و هم حدود و ثغور تأویل را به شکل علمـی و مسـتدل تبیـین نمایـد  کمند مدلول
کید بر اینکه معنا محدود به وجه ثابت و ایستای داللت نیست، بـه ٢١، ص١٣٨٧(اکو،  ). وی با تأ
ها پویـا و تفسـیر امـری  نشـانه 3»شناسی تفسیری نشانه« براساساشارهکرد. » تفسیری نشانه«وجه 
پایان میان یک تفسیر به تفسـیِر دیگـر اسـت و  پردازی حرکتی پویا و بی پایان است و فرایند نشانه بی

معنی نتیجه ایـن فراینـد اسـت؛ امـا ایـن بـدین معنـی نیسـت کـه هـر تفسـیری درسـت باشـد. او 
هایی را تجـویز  د، بـه گمـان او خـود مـتن محـدودیتگیـر هایی برای تفسیر در نظـر می محدودیت

ها جـدا و  گیرد. زمانی که نشـانه گوید اول اینکه: معنا درون متن و زمینه آن شکل می کند. او می می
دوم اینکـه: نسـبتی دیالکتیـک،  شـوند؛ گونه می رها از بافت متن باشند، تبدیل به قواعد مرده و شبح

کند و سـوم اینکـه:  وجود دارد که قلمرو تفسیرها را مشخص می »نیت خواننده«و » نیت متن«میان 
کنـد کـه بـر تفسـیرهای دیگـر  ای ایجـاد می تفسیرهای یک متن درون یک جمع، ارتبـاط بیناسـوژه

» نامهدانش«انجامد؛ اما  می» نامهدانش«به مفهوم جالبی با عنوان  4»جمع تفسیری«برتریدارد. این 
رنهایت باید یـک کهکشـان بسـازند. اگـر ایـن تفسـیرها بتواننـد بـا چیست؟ به گمان او، تفسیرها د

). ٣۶۵، ص١٣٨٢(احمدی،  نامه شکل خواهد گرفتیکدیگر یک کهکشان معنایی بسازند، دانش
رسد که گفتمان غالب بر متن موجب پدید آمدن نوعی انسجام در متن  او در نهایت به این نتیجه می

یـک نظریـه  5با طرح نظریـه پراتیـک، نیز» پیر بوردیو«). ۴۴، ص١٣٩۵شود (آلگونه جونقانی،  می
. بحـث )٢٨١، ص١٣٩١زاده و اسـتوار، های اجتماعی بنیان گذارد (نقیب عمومی در تحلیل پدیده

های بوردیـو اسـت کـه بـا در نظـر  نظری مربوط به نمادها به طور عمده مربوط به آن وجه از اندیشه
های اجتمـاعی و  گرفتن سود اقتصادی برای کاالهای غیراقتصادی و نقش سرمایه در تمامی فعالیت

او با ابداع مفـاهیمی از . )٢۶−٢۵، ص١٣٩١سیاسی، دیدگاه طبقاتی جدیدی عرضه کرد (استوار، 
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استراتژی نظـری خـود را تبیـین نمـود. بوردیـو  3قدرت نمادینو  2سرمایه نمادین 1واره،عادتقبیل 
سـازی پندارد، در عمل چیزی جز نتیجه درونـی عنوان انتخاب شخصی میمعتقد است آنچه فرد به

سازی قواعدی که گروه یا طبقه متعلق به آن به او تحمیل کرده است، نیست. وی این سازوکار درونی
تقـاد دارد افـراد، موقعیـت ). بوردیـو اع۴٠، ص١٣٨٢نامد (فاضلی،  می» وارهعادت«یا » منش«را 

ای دارنـد کـه مـنش مشـترکی ایجـاد  های مشابه و تکرارشونده ساختاری یا طبقاتی مشترک و تجربه
، ١٣٨۶بخشـد (سـیدمن،  های اجتماعی آنان سـاختار می کند و این منش به نوبه خود، به کنش می
بیـان  را آن کـه کسـانی و ایـن نمادهـا مشـروعیت بـه قدرت نمادین از بـاور وی نظر از ).١٩٧ص
بوردیو معتقد است؛ سرمایه  گیرد.می شکل اجتماعی ساختار با رابطه در و یابدمی تجلی کنند، می
تنها با منافع مادی سروکار دارد؛ بلکه با همان شدت به منافع نمادین، شناختی و اجتماعی مرتبط نه

آورد، که  به همین منظور از انواع گوناگون سرمایه سخن به میان می ).١٠۴، ص١٣٨۵است (فاین، 
نمـادین از قبیـل پرسـتیژ، حیثیـت، احتـرام و  از این میان سرمایه نمادین، به مجموعـه از ابزارهـای

سـرمایه  در اختیـار دارد. شود که فرد یـا گـروه های فردی در رفتارها (کالم و کالبد) گفته می قابلیت
دهد که وابستگی ایجاد کند. وابستگی به کسانی کـه سـرمایه  الی از تسلط میدان مینمادین به اشک

 ).١١٩، ص١٣٨۴اجازه تسلط به آنها داده است (جنکینز، 
  
  ها . تحلیلی بر چگونگی ایفای نقش و کارکرد نمادها درون جریان٣

یت بسـیار نمادها به دلیـل ماهیـت قـراردادی و ضـرورت ابعـاد تفسـیری شـمول در علوم اجتماعی
هـا،  تواند عنصری نمادین باشد، مانند عناصر طبیعی (سنگ ای دارند. در واقع هر چیزی می گسترده

ها (مراسم شادی و مراسم مذهبی)، اماکن و هرنوع  ها و...)، مراسم و آیین گیاهان، حیوانات، انسان
ر عنصـری در قالـب ها و...) و یا هـ ها، هیکل سازه ساخت بشر (مساجد، کلیساها، معابد، تندیس

یک لغت، واژه و مفهوم (آزادی، عـدالت، شـهادت و...). در حقیقـت در علـوم اجتمـاعی تمـامی 
بندی دقیق، جامع و کامـل از یک عنصر نمادین است و به همین دلیل ارائه یک تقسیم  جهان، بالقوه

اصلی و الینفک  عناصر نمادین در عین حال یکی از فاکتورهایانواع نمادها کاری غیرممکن است. 
شـود و بـه تعبیـر بوردیـویی، ایـن  سیاسی محسوب می−گیری، بقا و دوام جریانات اجتماعیشکل

های  سیاسی از خالل سرمایه−های اجتماعی باشند. جریان ها می های نمادین جریان مفاهیم سرمایه
دار کرده و آنها را به کـنش ها معنی نمادین وابسته به خود، جهان فرهنگ و سیاست را در ذهن انسان
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خیزنـد و  سیاسـی از مـتن جامعـه برمی−های اجتمـاعی دارند. از این منظر، جریان و واکنش وا می
ها و نمادها به بهتـرین وجـه درک و  عناصر اصلی متشکله آن در ارتباط متقابل با هم از خالل نشانه

های محتمـل  ای از اسـتنتاج نظام گسترده در فرایند تفسیرنماد، طبق تعبیر اکو، ما باشوند.  تفسیر می
پایان اسـت.  نمادها پویا و تفسیر امری بی رو از این ).bianchi, 2009, p19درباره معنا مواجهیم (

بـه » دانشنامه«از نظر اکو در صورتی که تفسیرهای متفاوت بتوانند با یکدیگر یک کهکشان بسازند، 
د؛ اما اگر هر عاملی تفسیر جدا و مستقلی از دیگران داشته باشد و به اصطالح یک وجود خواهد آم

). ایـن ٣۶۵، ص١٣٨٢(احمـدی،  کهکشان به وجود نیاید، به مرحله تثبیت تفسیر نخواهیم رسید
یعنی اینکه در علوم اجتماعی ممکن است همزمان به واسطه وجود تفاسیر مختلف از یک موضـوع 

به عبارت دیگر از آنجـایی کـه موازات آن چندین دانشنامه در متن ایجاد شود. چندین کهکشان و به 
ها درون یک متن مواجهیم، ممکـن اسـت تعـدادی از  ما با نظامی گشوده از تأویل و تفسیر از نشانه

انداز فکری و شناختی متفاوت دست به انتخاب معنا و تفسیر مشـابه  ها همزمان در یک چشم عامل
های مختلف درون متن شوند. در اینجا  ها و دانشنامه گیری کهکشان و مسبب شکل و مشترکی بزنند

هایی که همیشـه در  عنوان الیه سیاسی به−های اجتماعی طور تلویحی ادعا کرد که جریان توان به می
کننـد.  کنند و از عناصر نمادین رمزگشایی می دهی تفسیر شرکت میمتن حضور دارند، در امر شکل

ای بسـتگی بـه  انداز فکری و عملی کنشـگران در مـتن هـر جامعـه ب زاویه دید و یا چشمبدین ترتی
شود که عاملیت  های مختلف باعث می سیاسی آن جامعه دارد. وجود جریان−های اجتماعی جریان

های فکـری و عملـی موجـود در جامعـه  انداز با یک رویکرد راهبردی و استراتژیک نسبت به چشـم
های تفسـیری  گیری کهکشان های مختلف یک متن سبب شکل د. تعدد جریاندست به انتخاب بزن
شود و از نظر ما آنچه که حدود وثغور، قلمرو و دامنه تفسـیر را  های مختلف می مختلف و دانشنامه

کند، وجـود  شمار جلوگیری می های افراطی و بی ها و تفسیر سازد و از تأویل محدود و مشخص می
هـا، یـک  شـناختی در حـوزه نماد تن است. با این توصیف از منظر جامعهجریانات مختلف درون م

در واقع جهت تبدیل شـدن تفاسـیر بـه گیرد.  تفسیر از دیالکتیک عاملیت، نشانه و جریان شکل می
زیرا پـیش از اینکـه  گیری یک دانشنامه تجمیع سه وجه ذیل الزامیست؛ کهکشان و به دنبال آن شکل

شوند رابطه اختیاری با همدیگر داشتند؛ امـا بعـد از اینکـه تجمیـع صـورت  آنها وارد فرایند تجمیع
  شود. پذیرفت، رابطه آنها با همدیگر الزامی می
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  : مدل مفهومی دیالکتیک عاملیت، نماد و جریان٢نمودار 

ای  های مشابه، مشترک و تکرارشونده تجربهگیری دانشنامه یک جریان، کنشگران  در فرایند شکل
شود. در واقع در  دهند که به واسطه آن منش یا خصلت مختص آن جریان ایجاد می از خود بروز می

هایی در دسـترس  ها شکل گرفته و به واسطه آن دسـتورالعمل ها منش ارتباط متقابل نمادها و جریان
دهنـد. در حـوزه  ا محدود و یا تحت کنتـرل قـرار میگیرد و بدین ترتیب اعمال آنه کنشگران قرار می

سیاسی غنـی برخـوردار باشـد، از −نمادها هر جریانی که از پتانسیل فرهنگی، تاریخی و اجتماعی
های نمادین بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. به تناسب این موضوع هر چقدر نمادهای یک  سرمایه

رو  تر و شناساتر خواهد بود. از این ریان محسوسهای یک ج ها و خصلت جریان بیشتر باشد، منش
گیری و نوع منش و خصلت  های نمادین هرجریانی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در شکل سرمایه

 شود. هر جریانی محسوب می
  

 گرای دوره پهلوی های نمادین جریان اسالم . سرمایه۴
منـابع مـادی و هـم غیرمـادی (منـافع منظور از سرمایه نمادین، چیزی اسـت کـه هـم بـا منـافع و 

عنوان  سیاسی، فرهنگی، نمادین) ارتباط دارد. برای یک جریان سرمایه نمادین زمـانی بـه−اجتماعی
بـرداری قـرار  شود که توسط بازیگران منتسب به هر جریان مورد بهره یک عامل بالفعل محسوب می

آورد که مبتنی بر اعتبار است و به  ود میگیرد. در این شرایط سرمایه نمادین نوعی باور جمعی به وج
کند و هـر چقـدر  همراه خود شکلی از قدرت را که توأم با احترام، اطاعت و پذیرش است ایجاد می

سیاسـی، −هـای مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی های نمادین یـک جریـان در حوزه انباشت سرمایه
یـان نیـز بیشـتر خواهـد بـود. در مـتن فرهنگی، مذهبی بیشتر باشد به همان میزان بقا و دوام آن جر

، البالغه نهجترین عناصر نمادین عبارت بود از؛ قرآن و  مهم گرای دوره پهلوی برخی از  جریان اسالم
مسجد، منبر، حکومت اسالمی، شهادت، انتظار، عاشوا، محـرم، گـل اللـه و... کـه در ذیـل ایـن 

 نماد جریان

 عاملیت

تفسیر
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نمادهـا  نیـواقع شده است. ا یمورد بررس انیجر نیا شبردیو پ تینقش آنها در تقو کیبه تفکمبحث 
 یدکتر عل ،ینیخم امما رینظ انیجر نیرهبران و روشنفکران منتسب به ا یکه به طور معمول از سو

 یـانجر یرفتـار یکردو رو ینظام فکراز  یو پاسدار تیحما یاحمد و... در راستاجالل آل ،یعتیشر
. دیـگرد یکنشگران م نیدر ب جانیو ه زشیانگ جادیباعث ا شد، یم ریبازتفس ایو  دیگرا خلق، تول اسالم

 دئولوگیـا کیـدر نقـش  یخیتار یها در بزنگاه یمذهب انیجر کیزماتیدر واقع نخبگان و رهبران کار
 ،ینمادها هـم باعـث انسـجام فکـر نیخاص از ا ریو ارائه تفس کیاستراتژ کردیرو کیظاهر شده و با 

نمادها و انباشـت نمادهـا  ریو بازتفس دیو هم با تول شدند یگرا م اسالم فیکنشگران ط یو رفتار یعمل
 . شدند یم یدوره پهلو یگرا اسالم انیو قوام جر تیگرا باعث تقو اسالم انیدرون جر

  
  البالغه . قرآن و نهج١−۴
 گیری و تدوام باشد. این دو کتاب در روند شکل کتب مقدس دین اسالم می» البالغه نهج«و » قرآن«

گرای دوره پهلوی تأثیر بسزایی داشت. مسلمانان معتقدند که انس با این کتب مقـدس  جریان اسالم
ها مسـتحکم کـرده و آنهـا را از  های ایمان، غیرت، مردانگی، جـوانمردی را در وجـود انسـان ریشه

دگی ترین تجلی و تحقـق تـأثیر قـرآن، زنـ مهم گمان  نماید. بی عادات و رفتارهای ناپسند مصون می
با تمسک به قـرآن در راسـتای  هایی که پیامبر اکرم باشد. از جمله آموزه می پربار پیامبر اکرم

خواهی و تشکیل حکومت اسـالمی ستیزی، عدالترسالت اصالحی خود به آن دست یازید؛ ظلم
وزخ اند متمایل مشوید که آتـش د و به کسانی که ستم کرده« فرماید: بود. خداوند در قرآن کریم می

وَ ال رسد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهیـد شـد؛  به شما می
ونَ  ُ نْرصَ مَّ ال تُ لِياءَ ثُ نْ أَوْ ونِ اهللاِ مِ نْ دُ مْ مِ مُ النّارُ وَ ما لَكُ كُ سَّ تَمَ وا فَ لَمُ نُوا إِىلَ الَّذينَ ظَ كَ این  ).١١٣(هود، » تَرْ

تنها خود نباید اهل ظلم و ستم باشد؛ بلکه در شرایطی که به ایشان ستم  بدان معناست که شخص نه
زنهـار زنهـار از پیـروی و «فرماینـد:  نیـز می شود، بایـد بـه مقابلـه برخیـزد. امـام علـی روا می

نازنـد، و خـود را بـاالتر از آنچـه  فرمانبرداری سران و بزرگانتان؛ آنان که به اصل و حسب خـود می
، خطبـه البالغـه نهج» (های فتنـه هسـتند د ... آنان شالوده تعصب جاهلی و ستونپندارن هستند می

در دوره پهلوی دو عنصر نمادین مقدس و تأثیرگـذار بـود کـه از  البالغه نهجقرآن و  .)٢٨۴، ص١٧
جریان مذهبی جهت بیداری، ارشاد و هدایت افکار » نقشه راه«عنوان  طریق رسانه منبر و مسجد به
پذیری و ضرورت تشکیل حکومت اسالمی در مقابل دستگاه سلطنت عمومی بر مبنای عدم تسلیم

شد. نوع مبارزه با ظلم وسـتم و  گرا مورد استفاده واقع می اسالماز سوی روشنفکران و رهبران جریان 
جمعیـت «و » دینی جمعیت مبارزه با بی«گرای دوره پهلوی دوم ابتدا با  خواهی جریان اسالم عدالت
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اللـه کاشـانی رقـم خـورد. نـواب  هـای سیاسـی آیت به رهبری نواب صفوی و فعالیت» فدائیان اسالم
رسیدن بـه حاکمیـت «کرد و خط کلی جنبش فدائیان اسالم را  معرفی میصفوی خود را سرباز اسالم 

الله کاشـانی  نمود. آیت معرفی می» شهادت، انتقام و قصاص«و هدف اصلی جنبش را » اسالم و قرآن
، مبارزه با استعمار انگلـیس، »جدایی دین از سیاست«و رد اندیشه » قوانین الهی«نیز بر لزوم تصویب 
گرا  سیاسـی جریـان اسـالم−کرد. بیرق مبارزات اجتماعی استبداد داخلی تأکید می قراردادهای نفت و

ساز را کتب انسان البالغه نهجسپرده شد. او قرآن و  الله خمینی الله کاشانی به دست آیت بعد از آیت
 رژیم مانع از این بود که احکام اسـالم تحقـق پیـدا کنـد و بـه قـرآن عمـل«کرد. از نظر او:  معرفی می

ما نهضت برای آن کردیم که اسـالم و «فرمود:  ). او می٢۵٩−٢۵٧، ص۶، ج١٣٧٨(خمینی، » بشود
قوانین اسالم و قرآن و قوانین قرآن در کشور ما حکومت کند و هیچ قـانونی در مقابـل قـانون اسـالم و 

 ).  ١٧١، ص٨، ج١٣٧٨(خمینی، » قرآن عرض وجود نکند
  
  . مسجد٢−۴

عنوان  اکنون کارکردهای مختلفی در جامعه مسلمانان داشته است و بهمساجد از زمان صدر اسالم ت
ساز جامعه اسالمی، همواره مهد عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنـان ترین عامل تمدن اصلی

سـنگر نمـادین «عنوان  تـرین نقـش را بـه مهم بوده است. در دوره پهلوی مسـاجد افـزون بـر اینکـه 
کردند، کارکردهای مختلفی داشـتند کـه از جملـه آن؛  م شاهی ایفا میدر برابر ظلم و ست» مقاومت

خوانی و برگزاری مجالس ختم و سوگواری،  محل برگزاری نماز جماعت و نماز جمعه، محل روضه
سیاسـی و محـل بسـیج −رسانی اجتماعیمرکز حفظ و انتقال معارف اسالمی، مرکز ارشاد و اطالع

اللـه  ، رفتار و مـنش آیت۴٠استبداد بود. البته قبل از دهه  ر ضدامکانات و تهییج نیروهای مردمی ب
عملی سیاسی بود. روحانیت نیـز بـه  گر سکوت و بیای بود که نزد بسیاری تداعی گونه بروجردی به

کردند  تبعیت از وی از قانون اساسی مشروطه و نظام سلطنتی در برابر هجوم حزب توده حمایت می
). در واقـع ایشـان شـاه را یـک مـانع اساسـی در برابـر کمونیسـم ۴١٧صتـا،  (منظور االجداد، بی

روی دانستند و به جای دخالت در امور مملکت بیشتر در امـور شـرعی متمرکـز بودنـد. از ایـن می
، بیشـتر مکـانی بـرای انتقـال معـارف اسـالمی، برگـزاری نمـاز جماعـت، ۴٠مساجد قبل از دهه 

الله بروجردی فرصت برای اقلیت نـوگرا  خوانی و برگزاری مراسم ختم بود؛ اما با رحلت آیت روضه 
لـوی الله خمینی] فراهم گردید که مردم را به مبارزه مسـتقیم بـا رژیـم په [به رهبری و مرجعیت آیت

). از این پس نقش مسجد، دیگر نـه گوشـه عزلـت از جامعـه ٣٠۴، ص١٣٧١ کرد (الگار، دعوت می
). در ۶۵، ص١٣۶٩بود، بلکه برعکس، مسجد به نماد مبارزه و مرکز فرماندهی بـدل گردیـد (الگـار، 
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های  های کـارگری، سـازمان ادیـههای آزاد، احزاب سیاسی، اتح این دوره با ممانعت از فعالیت روزنامه
، ١٣٨۴دانشــجویی از ســوی رژیــم، مســجد بــه تنهــا مرکــز فعالیــت آزاد تبــدیل شــده بــود (موالنــا، 

ــن دوران می٧٠−٧٢ص ــجد در ای ــت مس ــاره اهمی ــتمپل، درب ــان اس ــد:  ). ج ــریع«نویس ترین و  س
مسـجد انجـام  ترین راه برای رساندن پیام از شـهری بـه رهبـران شـهر دیگـر، از طریـق شـبکه مطمئن

 ).٧٠، ص١٣٧٧(استمپل، » یافت گرفت که توسط روحانیون رده باال، سازمان می می
  
  . منبر٣−۴
به معنای محل بلند و مرتفعی است که خطیب یا واعظ بر باالی آن رفته و با مـردم صـحبت » منبر«

ایشان تاکنون بوده افزایی از زمان نماید. منبر یادگار رسول خدا و عنصر نمادین روشنگری و بصیرت
بـا مخاطبـان و   است. منبر به دلیل شرایط خطیب یا واعظ به واسطه ارتباط رودر رو و چهره به چهره

توانسـت تـأثیر عمیقـی بـر اذهـان عمـومی  به دلیل وجهه کاریزماتیک و سـبقه فعالیـت واعـظ می
زش مسـائل دینـی، رسـانی، آمـو مخاطبان بگذارد. وعاظ دوره پهلوی از منبرهـا در راسـتای اطالع

اخالقی و تربیتی، نقـد و افشـاگری و ایجـاد اتحـاد و تهیـیج احساسـات مـردم جهـت شـرکت در 
گری و تریبون پیـروان  رو منبرها ابزار نمادین انقالبی بردند. از این ها و تظاهرات را بهره می راهپیمایی

ارتباط جمعی غالبًا باعث ایجـاد عنوان یک رسانه  آمد. در واقع منبر، به گرا به شمار می جریان اسالم
نشسـتند از  شد. افرادی که پـای منبـر می های مشابهی در میان مخاطبان می ها و خصلت وارهعادت

شدند. منبرهـا؛ بـاالخص از  بینی اسالمی هدایت میطرف وعاظ یا خطبا به سمت نگرش و جهان
بر ضد حاکمیت قلمـداد  ن یک رسانهعنوا گو؛ بلکه بهعنوان یک تریبون مدیحه به بعد، نه به ۴٠دهه 
گیـری از  نشستند ضمن دریافت احکام دینـی و بهره شدند. مردمی که پای منابر علمای دینی می می

کردند. روحانیون از طریق منابر،  با آخرین اخبار روز آشنایی پیدا می دستورات اخالقی ائمه دین
گاه می اوضاع خفقانداشتند و مردم را از  پرده از جنایات رژیم شاه برمی کردند و ضـمن  بار جامعه آ

 کردند. مبارزه و تظاهرات بر ضد رژیم دعوت می  به چالش کشیدن مشروعیت نظام، آنها را به
  
  . حسینیه (ارشاد) ۴−۴

و شـهدای  حسینیه، از اماکن مذهبی شیعیان است که بیشتر در آن، مراسم سوگواری امام حسین
ها با مساجد در این است که هیچ قید شرعی بر ایـن  ترین تفاوت حسینیه مهم شود،  کربال برگزار می

گـردد.  فضا حاکم نیست، لذا قیود حاکم بر مسجد، مانند داشتن غسـل واجـب بـر آن جـاری نمی
امـا  بودند؛ ها هرچند در آغاز برای برگزاری مجالس عزاداری و یادآوری عاشورا شکل گرفته حسینیه
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 یاو منحصر نمانـدن بـه محـدوده یاجتماع یطبا شرا یریپذ انطباق یو توان آن برا یعیش  زنده  اندیشه
و  یفرهنگـ ی،آموزشـ هـای یتفعال یبـرا ییها و مکان یابد یشافزا ها ینیهخاص، باعث شد نقش حس

بـزرگ  هینیحسـنجـان، اعظـم ز ینیهبـه حسـ تـوان یم یرانا های ینیهحس ینترباشند. از معروف یاسیس
دوم (اواخـر دهـه  یارشاد اشاره کرد. در دوره پهلـو ینهو حس ینقزودر  ها ینیام هینیحس زد،یفهادان در 

 یفـاا یدوره پهلـو یمـذهب یـانجر یـتنقـش را در تقو یشـترینبعد از مساجد ب ها ینیه) حس۵٠و  ۴٠
 ینامام حسـ یدانمکان و مر ینا ینکه ب شد یباعث م یرانجامعه ا ینمودند. چراکه اعتقادات مذهب

انقـالب  یـروزیدر آسـتانه پ ینکـه نقـش نمـاد یاینیهحسـ ینتر مهم شود.  یجادا یناگسستن یها علقه
 محسـوب ایـران روشنفکری جامعه »یاسالم یداریب«نماد  ینیهحس ینبود. ا» ارشاد ینیهحس«داشت، 

 تمسـک بـر آنها تأکید و حسینیه این در مطهری شهید و شریعتی دکتر نظیر سخنرانانی حضور. شد می
بازگردانـدن نسـل جـوان و بخـش، در هویـت و آفرین تحول بخش، آگاهی عامل یک عنوان به اسالم بر

، ١٣٧٧ ،یعتی(شر شد یم واقع مؤثر اریبس یمذهب یها به اسالم و نجات توده یزدگروشنفکر از غرب
معـارض بـا سـلطنت  یها بخش گروه الهام یعتی،شر یانقالب یرهایارشاد، تفس ینیهدر حس .)١٢۶ص

 یاسـیامر باعث شد که همزمان با اوج گرفتن مبـارزات س ین). و هم۴٩٠، ص١٣٨٣ یان،بود (آبراهام
سلطنت ادامه کـار  یتیدر جذب جوانان مخالفان حکومت، دستگاه امن ینیهدر جامعه و نقش فعال حس

 ).٢٣، ص١٣٨١ ی،محدود سازد (جعفر یارشاد را در قالب جلسات سخنران ینیهحس
  
  . مراسم مذهبی (محرم)۴−۵
های مربوط به آن، در تاریخ تشیع از اهمیت خاصی برخوردار است. ایـن مـاه،  و عزاداری» محرم«

شـود. عـزاداری  محسوب میبرای شیعیان جهان » گریه و اشک«و » سوگواری«، »عزا و ماتم«نماد 
شـک نخسـتین  و یـارانش از همـان روز عاشـورا شـروع شـد. بی در ایام محرم برای امام حسین
هاشـم بودنـد (محرمـی،  بیت ایشان و قوم بنی اشک ریختند اهل کسانی که بر سوگ امام حسین

). در دوره پهلوی جریان مذهبی، از ظرفیـت و پتانسـیل ایـن مـاه هـم بـه لحـاظ ٢٩۴، ص١٣٨٢
هـای مردمـی و  هـا و جنبش سیاسی و هم به لحاظ نمادین، برای عمق بخشیدن به حرکت−فرهنگی

و روشنفکران این جریان با تکریم فرهنـگ شـهادت و برد. رهبران  ضد استبدادی بیشترین بهره را می
» محرم و صـفر«که در یک وجه آن »مثلث نمادین«در قالب یک  اشاره به مظلومیت امام حسین

کردنـد ایـن  است، تـالش می» اربعین و سالگرد«و وجه بعدی آن » کربال و عاشورا«وجه دیگر آن 
اسطه غلبه جنبـه شـوری و عـاطفی آن، در تحریـک و به و واقعه تراژدیک را زنده نگه دارند. این ایام

ها  از سیاستجریان مذهبی، در خالل برگزاری مراسم سوگواری تهییج مردم بسیار تأثیرگذار است. 
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عنوان مثال؛ وقتی  . بهدکر آن انتقاد میزده و عملکرد دستگاه پهلوی به سبب روحیه استبدادی و غرب
های مربوط به کاپیتوالسیون و اصالحات  شد با اجرای طرح، مصمم ۴٠رژیم پهلوی از ابتدای دهه 

اللـه خمینـی  ارضی، تغییرات گسترده فرهنگی، اجتماعی و... را در سطح جامعه ایجاد نمایـد، آیت
های ضد اسـالمی شـاه و همدسـتی آن را بـا  ، از وعاظ خواست، سیاست۴٢در آستانه محرم سال 

گرا  ). مسیر تحرکات اعتراضی جریان اسالم٢۶٣، ص١٣٧٨اسرائیل مورد انتقاد قرار دهند (رجبی، 
که به مراتب شدیدتر از  −عاشورا−شد، بعد از ده روز به وجه دیگر آن  که از اول ماه محرم شروع می

امیـه شد. در روز عاشورا، در یک مضمون نمادین ضمن اینکه پهلوی با بنی وجه قبلی بود منتقل می
، ١٣۶١شد (روحانی،  رژیم به معترضان به واقعه کربال تشبیه می شد، حمله عباس مقایسه می و بنی
). از سوی دیگر سرکوب معترضان روز عاشورا منجر به کشته و مجروح شـدن تعـدادی از ۴۵٧ص

اربعین و −انجامید که همین عامل کافی بود که جریان اعتراضات مردمی به وجه سوم خود  مردم می
عنوان نماد ایام عزاداری شیعیان ایران، توسـط  ماه محرم و صفر بهروی  منتقل گردد. از این −سالگرد

سـتیزی، مایـه تفکـرات ظلـمگرفت و با درون طور کلی جنبه سیاسی به خود می گرا به جریان اسالم
داد. در واقع جریـان  خواهی و استکبارستیزی بر ضد دستگاه سلطنت پهلوی خود را نشان میآزادی
اربعـین و «، »کـربال و عاشـورا«، »محـرم و صـفر«از سه وجه مثلث نمادین مندی گرا با بهره اسالم
عنوان یک رویکرد استراتژیک جهـت حفـظ و زنـده نگـه داشـتن داغ  توانست از آن به می» سالگرد

  شهدا و عزاداری استفاده نموده و به موازات آن سبب تداوم و ماندگاری جریان گردد.
     
 
 
 
  

  

  : مدل مفهومی وجوه سه وجهی روند تظاهرات۴نمودار 

  . عاشورا ۴−۶
باشد، که منشأ بسیاری از  ترین عنصر نمادین جریان مذهبی در طول تاریخ تشیع می مهم » عاشورا«

های واالیی  آرمانهای شیعیان را  های اعتراضی و انقالبی بوده است. در کل دینامیسم حرکت حرکت
و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر،  های فراموش شـده نبـوی نظیر مقابله با ظلم، احیای سنت

عزاداری

 عاشورا و کربال صفر و محرم

 سالگرد و اربعین
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هـا  داد که منتج از واقعه عاشورا بـود. ایـن آرمان طلبی و امثال اینها تشکیل می خواهی و عدالت حق
هایی کـه در  و در برابر ناراستی داشت تا با انحرافات اجتماعی به مبارزه برخیزند افراد را به قیام وامی

یاد و خـاطره واقعـه  ).١۴٧، ص١٣٩٠کرد، مقابله کنند (انورفیاضی،  جامعه اسالمی رواج پیدا می
زنی و زنجیرزنی و امثال اینها هـر خوانی، سینه های نمادین نظیر تعزیه عاشورا در قالب مراسم و آیین

ویاران  های وارده بر امام حسین کنندگان با ذکر مصیبتمیشود. در این مراسم شرکتساله برگزار 
کنند. تا پیش از آغاز سـطلنت  تجدید پیمان می ها و اهداف مقدس سیدالشهدا باوفایش با آرمان

تـا،  بخـش داشـت (قـادری، بیهای نمادین صـرفًا صـورتی تسـلی محمدرضا شاه، عاشورا از جنبه
ها متوجه موجودات موهـومی ماننـد روزگـار، چـرخ  ها و عتاب دوره همه خطاب ). در این٢١٣ص

اللــه العظمــی  ). امــا پــس از ارتحــال آیت١٠۵−٩٩، ص١٣٨٠پــور، شــد (لطیــف ســفله و... می
های مذهبی جامعه با اجرای پروژه مدرنیزاسیون از  رنگ هنجارها و ارزشبروجردی و همزمان با کم

عاشورا از حالت احساسی و عاطفی خارج و جنبه حماسی آن غلبه  سوی حکومت، قرائت از واقعه
ای که عاشورا به نمادی از قیام برضد رژیم حاکم تبدیل شد و جنبه سیاسی بیشتری  گونه پیدا کرد، به

الله خمینی و بسیاری از روشـنفکران مـذهبی بـا بازتولیـد نمـادین  به خود گرفت. در این دوره آیت
انگیـز مـردم در مبـارزه بـا یزیـدیان حـاکم را برجسـته کردنـد. ک و حـزنعاشورا، حضور دراماتیـ

کردنـد و  امیه و شاه را با یزید مقایسه می های مذهبی بدون مالحظه، رژیم را با حکومت بنی تریبون
مردم نیز با این وقایع تاریخی احساس این همانی نموده و خود را بـرای فـداکاری و شـهادت آمـاده 

). در واقع واقعه عاشورا نمایشـگر تصـویر نمـادین از حماسـه٢٢٩، ص١٣٩٢، کردند (استوار می
در میدان کربال بود. در ایـن نگـاه، شـرایط امـام  ناپذیری امام حسین آفرینی، شجاعت و سازش

مـورد سـنجش و  اللـه خمینـی عنوان رهبر و حاکم جامعه اسـالمی بـا شـرایط آیت به حسین
گرا در شـعارهای منتسـب بـه آن نظیـر  شد. این طرز تلقی از سوی جریـان اسـالم ارزیابی واقع می

قابـل » نهضـت مـا حسـینیه، رهبـر مـا خمینیـه«و » خمینی، خمینی تو وارث حسـینی«شعارهای 
هلـوی مشاهده است. از نظر آنها اگر یزید بن معاویه تجاهر به فسق و فجور داشت، اینک خاندان پ

برای اینکه زیر بار والیتعهدی یزید نرود، قیـام فرمـود و  کند. امام حسین  گونه عمل مینیز همان
   ).٩١، ص١٣٧۵، قیام عاشورا در کالم و پیام امام» (همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد

  
  . شهادت٧−۴

شـود کـه بـاالترین درجـه ایثـار و  نامیـده می» شـهادت«در دین اسالم کشته شدن در راه خداونـد 
؛ »اشرف الموت قتل الشـهاده«فرماید:  می فداکاری بوده و دارای ثوابی بزرگ است. پیغمبر اکرم
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را » شـهادت«). اما آنچه کـه عنصـر ٨، ص٧، ج١٣۶٣ها است) (مجلسی،  (شهادت برترین مرگ
سیاسـی −عث تحوالت عمده اجتماعیعنوان یک عامل نمادین در مذهب تشیع ماندگار کرد و با به

گیری، بقـا و تـداوم باشد. با نگاه گذرا به فرایند شکل می های بعدی نمود، امام حسین برای نسل
عنوان یـک عنصـر  طلبی به توان دریافت که اگر شهادت گرا در کشورمان به سهولت می جریان اسالم

احتمال این  شد، به بازتولید و تبلیغ نمینمادین در جریان مذهبی کشور توسط رهبران و روشنفکران، 
الله خمینی، بـا بازتولیـد  اما آیتجریان یا به حالت خفته درآمده بود یا اینکه در مسیر متفاوتی بود؛ 

شـناختی روان−طلبی در سطح جامعه و با ترسـیم محـیط ادراکـی نمادین مفهوم شهادت و شهادت
ن عنصـر نمـادین شـهادت در جریـان اعتراضـات کربال در محیط عینی، و انطباق و عملیاتی کـرد
ستیز جریان مذهبی کشـور و در نهایـت سـرنگونی مردمی، باعث ترغیب و پویایی حرکت طاغوت

تر از خـون سیدالشـهداء اسـت؟ چـرا  مگر خون ما رنگین«فرمود:  ایشان می رژیم شاهنشاهی شد.
بـرای » شـهادت«عنصـر نمـادین ) لـذا ۶٧، ص١٣٧١(مطهری، ...» بترسیم از اینکه خون بدهیم 

طـرف  عنوان یک عنصر خنثـی و بی توان به کننده این موضوع بود که دیگر نمیجریان مذهبی تداعی
گر استبداد و سلطه پهلوی باقی ماند؛ بلکه باید در مقابل سرکوب و سلطه حکومت قیام کـرد. نظاره

و یارانش، پلـی نمـادین  م حسینطلبی اما خواهی با مقایسه نمادین شهادت پیروان جریان اسالم
و  کننده ادامه راهی بود کـه در آن امـام حسـینزدند که تداعی امیه می میان سلطنت پهلوی و بنی

 اصحابش به شهادت رسیده بودند.
  
  . کفن (کفن پوشیدن)٨−۴
» شیپو کفن«نهند.  پیچند و او را با آن در گور می است از پوششی که به دور مرده می عبارت » کفن«
سیاسی و فرهنگی، صرفًا در راه دفاع از اسالم و بـه پیـروی از −عنوان یک عنصر نمادین اجتماعی به

گیرد و اشاره مستقیم به دو موضوع اساسی دارد. الف) قیام توابین حادثه کربال؛  امام عصر انجام می
به کـربال از او حمایـت نکردنـد؛ امـا پـس از  توابین کسانی بودند که پس از دعوت امام حسین

پوش شده و توبه نمودند. آنها معتقد بودند که خیـانتی کـه واقعه کربال، احساس ندامت کرده، کفن
قیـام کـرده و تقریبـًا  شود مگر با شهادت. از اینرو وجه پاک نمیاند به هیچ در حق سیدالشهدا داشته

پوشی یک نوع اعتراض نمادین اسـت کـه فـرد کفن طلبی؛ همگی به شهادت رسیدند؛ ب) شهادت
کفـن«و » کفـن«پوش درصدد ایمای استقبال جانانـه از شـهادت اسـت. در دوره پهلـوی دوم کفن
شد که به جهت نمایش خشم  گرا محسوب می یکی از عناصر نمادین مختص جریان اسالم» پوشی

ارویی با دولت و دستگاه سلطنت مورد و عصبانیت، انتقاد و نارضایتی از وضع موجود، مقابله و روی
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شد. در این دوره معترضان با پوشیدن کفن و حضـور در محافـل عمـومی درصـدد  استفاده واقع می
نمایش میزان انزجار خود از یک موضوع عمدتًا سیاسی بودند که به صالح اسـالم، ملـت و کشـور 

اند و باید نهاد مسئول در  خط رسیدهنبود. کفن پوشیدن، نشانگر این مسئله بود که معترضان به آخر 
تصمیمات خود تجدید نظر نماید. در تاریخ این دوره موارد بسیاری در خصوص کفـن پوشـیدن یـا 

عنوان مثال؛ هنگامی که شاه پس از استعفای مصدق، قـوام  پوشی ثبت شده است. بههشدار به کفن
شانی از مردم خواست تـا بـرای مقابلـه بـا الله کا السلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد. در پی آن آیت

کنم و خودم کفن  به خدای الیزال، اگر قوام نرود، اعالم جهاد می«قوام به میدان بیایند و هشدار داد: 
). در مثالی دیگر، هنگامی ٢٣۴، ص١٣٧٨(کاتوزیان، » کنمپوشیده، با ملت، در پیکار شرکت می

ای ضمن حرام دانسـتن تقیـه، شـاه یضیه، طی بیانیهدر واکنش به فجایع مدرسه ف که امام خمینی
 ١۵دوستی را مترادف با غارتگری معرفی کردند. اهالی منطقه پیشوا، جوادآباد، ورامین و قرچـک در 

پوشان یک قیام تاریخی را رقم زدند که از نظر برخـی ایـن قیـام طلیعـه پیـروزی کفن ١٣۴٢خرداد 
 انقالب اسالمی ایران بود.

  
  ه. گل الل٩−۴
نظیـر و  عشق بی«های مختلف نمادی از یک  ، گلی زیبا، لطیف و دلنواز است که در فرهنگ»الله«

شـود. در اسـاطیر آمـده کـه  ای در راه عشق به وطـن شـمرده می و نمادی از کشته پاکباخته» سوزان
های خـونینش  قدر گریه کرد که از اشکبه زمین آن هبوطپس از اخراج از بهشت و  حضرت آدم

مظهر شهید و کشـته راه دوسـت ). این گل در ادبیات فارسی ٣٧۴، ص١٣۶٩الله رویید (یاحقی، 
بـوده اسـت، تـا آنجـا کـه ایرانی از الله، مظهری از رنج و گداز  برداشت شاعرانطور کلی  است. به
کردنـد. در  زار تشـبیه مـی، به دشـت اللـه یـا اللـهشد پوشیده می ها های جنگ را که از کشته میدان

دارد که در راه آرمـان دینـی یـا  روایات شیعه الله سمبل شهادت است و داللت بر شخص ایثارگری
است. این داللت اشاره مستقیم به واقعه دشت کربال دارد که از خـون شـهدا  ملی به شهادت رسیده

و  ۴٠). گل الله در ایران دوره پهلوی باألخص دهـه ٣٧۴، ص١٣۶٩است (یاحقی،   گون شده الله
ارکسیست در یـک تشـبیه و تفسـیر گرا و م های اسالم عنوان یک عنصر نمادین از سوی جریان به ۵٠

شد. گل الله در هـر دو جریـان، رنـگ و  برداری واقع می تقریبًا مشابه جهت تهییج پیروان مورد بهره
ها در اعتراضات و تظاهرات علیه رژیم  ها و اعدامی بوی مبارزه داشت. با توجه به افزایش آمار کشته
سیاسی کشور باألخص −ر میان جریانات اجتماعیپهلوی در این دو دهه، استفاده از نماد گل الله د

پیمانان یا وابستگان، شاهد به خاک ها وقتی دوستان، هم جریان مذهبی فراگیر شد. در روند درگیری
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دار شدند، طبیعی بود که احساسات آنها بـه شـدت جریجـه و خون افتادن دوست هم مرام خود می
کـارگیری الله خمینی و شریعتی بـا بـه دیگر، آیت گیریشان به اوج برسد. از سویشده و حس انتقام

های ظـالم و  عنوان یک عنصر نمادین مبارزه و مقاومت در برابر حکومت مفاهیم کربال و شهادت به
با شهدای کربال ایجاد نمودنـد. آنهـا روایتـی  ۵٠و  ۴٠جائر، یک ارتباط معنوی میان شهدای دهه 

هـای ریختـه شـده، شـهادت و فـداکاری  دی از خوننمـا» گل الله«جدیدی خلق کردند که در آن 
 شد. مبارزان علیه سلطنت پهلوی محسوب می

  
  . غیبت (انتظار)١٠−۴
در معنی لغوی آن به معنای ناپدید شدن و دور از چشم بودن است و در اصطالح عبـارت » غیبت«

علمـای ، باشد. بعد از درگذشت آخرین سفیر امام زمان می از پنهانی زیستن حضرت مهدی
شیعه از همان زمان تا به امروز درصدد ایجاد شرایطی بودند تا ضمن پاسخ بـه سـؤاالت و شـبهات 
مطروحه در این زمینه، شرایط معرفت و اطاعت امام را احـراز کننـد. مسـاعی علمـا در ایـن رابطـه 

اقـع گرای شـیعی گردیـد. در و گیری یک سلسله از مفاهیم نمادین در متن جریان اسالم باعث شکل
، »والیت فقیه«، »غصب«، »تقیه«، »انتظار«مسئله غیبت آفریننده مسائل و مباحث نمادین از قبیل 

سـاز  و... بود، که باعث استغنای فرهنگ سیاسی تشیع گردید. ایـن بـاور زمینه» حکومت اسالمی«
تغییــر نگــرش و رفتارهــای مــردم ایــران، تــالش و کوشــش بــرای تغییــر و تحــول، عــدم پــذیرش 

ها  عدالتی های سیاسی، داشتن امید و آرزو برای پیروزی و در نهایت قیام و انقالب علیه بی تحاکمی
گیـری  تـا پـیش از اوجسازی برای انقالب جهانی مهدی موعود بود. مسئله غیبـت و انتظـار و زمینه

و بیشـتر حـول تحمـل درد و رنـج و نـابرابری ، الله خمینی گرا به رهبری آیت تحرکات جریان اسالم
ترین مفهوم  مهم » تقیه«در این دوره  ها از این شرایط متمرکز بود. ظهور منجی موعود و نجات انسان

های علمـا و مـردم، بـه خصـوص بعـد از وقـایع  نمادین جریان مذهبی بـود. امـا باورهـا و دیـدگاه
نشینی نسبت به مسـائل سیاسـی و مشروطیت به تدریج به این سمت پیش رفت که سکوت و گوشه

باشد. این روند در دوره دوم پهلـوی  جتماعی، امری نادرست و با فلسفه اصلی غیبت، ناسازگار میا
زعـم پیـروان جریـان مـذهبی، رژیـم خود را بیش از پیش نمایان ساخت. بـه ۴٠باألخص در دهه 

سـتیزی، تـرویج مفاسـد، ارزشگرایانه به سرعت به سمت دینهای غرب پهلوی با اجرای سیاست
از » غیبـت و انتظـار«رو در ایـن دوره مفهـوم نمـادین  رفت. از این فقان، استبداد پیش میزدایی، خ
هـای ظـالم و غاصـب  علیـه دولت» قیام و انقـالب«خود خارج، و به نمادی از » انفعالی«رویکرد 

نشـده اسـت   یـا منقطـع  متوقـف  امـام  گرایان ایـن دوره ایـن بـود کـه والیـت نظر اسالمتبدیل شد. 
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دار )، بلکه به فقهای اعلم منتقل شده است و فقها به نیابت از امام زمان عهده۴۶، ص١٣٧٠ ،(سینا
اللـه خمینـی در ایـن  آیت حکومت خواهند بود تا اسباب و شـرایط حاکمیـت وی را فـراهم کننـد.

در تشـکیل حکومـت و  و امامـان همین والیتی که برای رسول اکـرم«فرمایند:  خصوص می
). طبـق ایـن رویکـرد نظـری ۵٧، ص١٣۵٧خمینـی، ت، برای فقیه هم هست (اجرا و تصدی هس

بـه همـین دلیـل  شـوند، تمامی حکمرانان کنونی دنیا، غاصب، نامشروع و غیرقانونی محسـوب می
گرفـت  برد، نه آرام می طور مداوم، در یک جریان انقالبی مستمر به سر میشیعه دوره پهلوی دوم، به

 ). ٣٧۶، ص١٣٨٣ور سید آقایی، کرد (پ و نه آن را رها می
  
 . حکومت اسالمی١١−۴
شکلی از حکومت دینی است که در آن همه امور سیاسی، اجتماعی، قضایی، » حکومت اسالمی«

اقتصادی منشأ الهی دارد و تعیین و تکلیف در این امور به دین واگذار شده است. این نوع حکومت 
بـرای جهانیـان  کشـف االسـراردر کتاب  ١٣٢۴الله خمینی در سال  آیت برای نخستین بار از سوی
بـه مجتهـدان واگـذار  الله خمینی، مسئولیت حفظ امت را امام دوازدهم معرفی شد. از نظر آیت

کرده است؛ اما مجتهدان از روی تقیه مجبور شدند خود را از دولت دور نگه دارند و آن را یک شرط 
گرا در خصوص سلطنت مشـروطه معتقـد بـود کـه  نمایند. جریان اسالم الزم قلمداد کرده و تحمل

است؛ اما از آنجایی کـه در عصـر غیبـت  حکومت سلطنتی، حکومتی غصبی در غیاب معصوم
و عدم امکان » دفع افسد به فاسد«با توسل به قاعده  ها از دامان معصوم کوتاه است، از این رو دست

در کومت سلطان از طریق مجلس شورای ملی برآمدنـد. قطع ید غاصب، درصدد محدود کردن ح
، مردم و مجلـس آشـکارا شـاهد یـک حکومـت ١٣٣٢تا سال  ١٣٢٠دوره محمدرضاشاه، از سال 

، شـاه فعالیـت تمـامی ۵٧تـا سـال  ١٣٣٢مـرداد  ٢٨سلطنتی مشروطه بودند؛ اما بعد از کودتـای 
ر ملوکانه تبدیل نمود. شاه در این دوره احزاب را تعطیل نمود و مجلس را به محفلی برای اجرای اوام

های اصالحی برداشت که منجر به افزایش قـدرت دربـار و  های بلندی در راستای اجرای برنامه گام
  هـای انجمن  الیحـه  آن، تصـویب  عملـی  اقـدام  ترینمهمتضعیف نهاد مذهب و روحانیت شد که 

  هـای ارزش  بـه  تهـاجمی  های آغاز برنامـه  الیحه نقطهگرایان، این  بود. از نظر اسالم  و والیتی  ایالتی
الله خمینـی در اولـین قـدم فتـوای حرمـت تقیـه را  بود. به همین دلیل آیت  شرعی  و قوانین  اسالمی

صادر کردند. ایشان همچنین حکومت سلطنتی را طاغوت و همکاری با آن را انکر منکرات نامیدند 
حکومـت «، اندیشـه  ۵٧تا سـال ۴٠ترتیب از آغاز دهه ) و بدین ۴٨٢−۴٧٢، ص١٣٨۴(خمینی، 
گرایان، دیگر  عنوان آلترناتیو نمادین حکومت شاهنشاهی مطرح شد. در این دوره اسالم به» اسالمی
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کردند، از دیـدگاه آنهـا دولـت  مسئله غصبی بودن حکومت و تحمل آن از سوی مردم را مطرح نمی
کـرد. آنهـا  و نه مطابق با موازین حکومت اسالمی رفتار میپهلوی نه از پایگاه مردمی برخوردار بود 

ترین رده مـدیریتی و ریاسـتی آن،  خواستند که همه ارکان آن از شخص حاکم تا پـایین حکومتی می
داشـته باشـند. از  و امـام علـی رفتار، زندگی و عملکردی شبیه به نظام حکومتی پیامبر اکرم

تئوریک یک جامعه آرمانی و جدیـد مطـرح شـد (خمینـی،  عنوان نماد رو، حکومت اسالمی به این
 ).١٩، ص١٣۵٧

  
  علی شریعتی .١٢−۴

بازگشـت بـه «گرا بود. وی با ارائه تـز  ساز جریان اسالم دکتر علی شریعتی از بارزترین متفکران نماد
های غربی بـود. او در  ها و خواست درصدد اشاعه یک اسالم مبارز بر ضد غرب و ارزش» خویشتن

یـک دسـتگاه فکـری   یک ایدئولوژی بود و حاصل کارش ارائـه  مثابهجستجوی بازگشت به اسالم به
بینی توحیدی  رود. در این دستگاه فکری، جهان است که سیمای نوینی از مکتب اسالم به شمار می
کید بر جهان بینـی توحیـدی در رابطـه بـا اصـل دیالکتیـک در زیربنای مکتب اوست. شریعتی با تأ

ها از دو طبقه نمادین هابیلیان و قابیلیان سـخن گفـت. او  فه تاریخ و تضاد بین دو گروه از انسانفلس
در یک اقدام کامًال نمادین هابیلیـان را نمـاد طبقـه تحـت سـلطه و قابیلیـان را نمـاد طبقـه ظـالم و 

یمی کرد بـا بازتولیـد نمـادین مفـاه ). او تالش می۶٨، ص١٣٧۵استعمارگرمعرفی کرد (شریعتی، 
چون والیت، وصایت، امامت، زهد، تقوا، تقلید و تقیه و امثال آن تفکر شیعی را پاالیش، بازسـازی 

گرا ارائه دهد. شریعتی در  و بازخوانی نموده و خوانش جدید، پویا و منظمی از فرهنگ جریان اسالم
، ی، حضرت علـهای تاریخ اسالم نظیر پیامبر اکرم کوشید شخصیت های خود می سخنرانی

عنوان الگوی نمادین از قهرمانان صدر اسالم بـه جامعـه  را به و امام حسین حضرت فاطمه
تقسـیم » تشـیع صـفوی«و » تشـیع علـوی«معرفی نماید. وی جریان تشیع در کشور را به دو قسـم 

نماید که  کند. او تشیع صفوی را نماد تسلیم، اطاعت کورکورانه، خرافات و نژادپرستی معرفی می می
، ١٣٧۶دهـد (مسـعود،  یم اصـیل شـیعی را وارونـه جلـوه میهمچون جریان انحرافی تمـام مفـاه

سـاز  توانـد زمینه کنـد کـه می معرفی می» نماد اسالم راستین«). و در مقابل، تشیع علوی را ٢٣ص
پرچم قیـام  پویایی و تحرک، پیشرفت و اصالح، انقالب و آزادی باشد. او معتقد بود امام حسین

حاکمـان وقـت، خلفـای فاسـد و سـران دربـاری از اهـداف و مبارزه را به این علت برافراشـت کـه 
). شریعتی در سـخنرانی معـروف خـود در ۵۵−٢٧، ص١٣۵۵توحیدی دور شده بودند (شریعتی، 

ها را در همه ابعاد گوناگون انسانی رهبری نمـوده  کند که انسان ، امام را کسی معرفی می١٣۴٨سال 
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شریعتی با خلق مفاهیم و تفاسـیر نـوین در  .)١١٠، ص١٣۵٧رساند (شریعتی،  و به رشد و نمو می
گرای دوره پهلوی خلق نمود، که در متن آن مبـارزه  واژه نمادینی در جریان اسالمفرهنگ تشیع، گنج

ی المال، رهبری به امامت، زندگی بـورژوایمسلحانه به جهاد، خلق به ناس، مالکیت جمعی به بیت
گرا  واژه جریان اسالمبه دنیادوستی، حکومت مردم به اجماع و... تعبیر شده بود و به واسطه این گنج

های فکری و عملی فروپاشی و  در شکل جدید آن بازتفسیر شد و با ارائه تفسیر نوین از اسالم زمینه
 ).٣٢−٣١، ص١٣٨٢زوال پهلوی فراهم شد (امیر احمدی و پروین، 

  
 خمینی الله آیت .١٣−۴

گرای دوره پهلوی بود که در  جریان اسالم» شخصیت نمادین«ترین  مهم الله خمینی  بدون شک آیت
  اللـه سیدابوالقاسـم آیتو سپس  )(مرجعیت تقلید الله بروجردی آیت، بعد از رحلت ۴٠اوایل دهه 
کشور مطرح شد. گرای  عنوان رهبر اصلی جریان اسالم )، بهجو مبارزه (مجتهد و سیاستمدار کاشانی
خـأل بزرگـی ایجـاد کشور،   مذهبی− سیاسی  در فضایالله بروجردی  آیت  درگذشتپس از در واقع 

بیامیزنـد   هـم  بـهرا   و فقاهـت  را بشکنند و فقـه  مهر خاموشی  تا ایشانشد و همین عامل سبب شد 
هـای  ون انجمنالله خمینی در اولین اقدام ضمن مخالفـت بـا قـان آیت). ٢٠٨، ص١٣٧٣(ستوده، 

واسـطه از  امان با رژیم پهلوی آغاز کرد و با حمله مستقیم و انتقـاد بی ای بی ایالتی و والیتی، مبارزه
رژیم شاه سنت تقیه را شکسته و فتوای تاریخی خـود در رابطـه بـا حـرام بـودن تقیـه صـادر کردنـد 

ها و  علمیـه، حسـینیه هـای ). با این فتوا، کـانون مبـارزات، بـه حوزه۴٠، ص١، ج١٣٧٨(خمینی، 
مساجد کشیده شد و روحانیون و وعاظ ترغیب شدند که بدون اکراه اقدام به افشاگری فساد دستگاه 

از نظـر پیغمبـر اسـالم کلمـه ملـک الملـوک نفـرت«فرمـود:  الله خمینی می سلطنت نمایند. آیت
. سلطنت یکـی انگیزترین کلمات در نزد خداوند است. اصول اسالمی با سلطنت مخالف است ..

ـــرین و پســـتاز شـــرم ـــر» هاســـت ترین ارتجاع آورت ـــه (بری در دوره  ).١٣، ص١٣۵٨، و بالنش
های رقیب این بـود کـه در بررسـی علـل بـروز مشـکالت  مشی رهبران جریانمحمدرضاشاه، خط

لبه تیـز  ساختند، از اینرو خارج میاقتصادی و ناهنجارهای اجتماعی و سیاسی شاه و دربار را از آن 
اللـه  شـد، امـا آیت انتقادات بیشتر متوجه نخست وزیران، هیئت دولت و سـایر عوامـل اجرایـی می
دانست. ایشان هـدف  خمینی عامل همه مشکالت اجتماعی و اقتصادی را شخص شاه و دربار می

ا و ادای تکلیف الهـی و شـرعی های خود و مردم بلکه در اجر خود را نه در پیروزی و تحقق خواسته
کنند چه زنده بمانند و چه کشته شوند،  داد و معتقد بود کسانی که به تکالیف اسالم عمل می قرار می

الله خمینی با تـرویج افکـار نمـادین عاشـورایی نظیـر مبـارزه بـا ظلـم و سـتم،  پیروز هستند. آیت
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زعـم بـه بعـد شـد. بـه ۴٠گرا از دهـه  مطلبی و... تبدیل به کتاب ناطق نمادین جریان اسال شهادت
الله خمینی منتج از اسـالم و قـرآن بـود، از ایـن رو بـه خـاطر  هوادارن جریان مذهبی، نظرات آیت

اصالت اندیشه و پیام، آن را پذیرفته و ارادت و تعهد خاصی به آن داشتند. از سوی دیگر نوع لبـاس، 
الله خمینی بـا زبـان بـدن جامعـه مـذهبی آن زمـان  نوع کالم، نوع رفتار و به عبارتی زبان بدن آیت

ای شهرسـتانی،  الله خمینی بیان شفاهی بـا لهجـه خوانی بسیاری داشت. در نزد آیت همسانی و هم
آورد کـه  کرد و این تصور را به وجـود مـی ها را بیشتر می شد که تفاوت آن با زبان تکنوکرات غنی می

باشـد (پیردیگـار و  شـعور عمـومی و عقـل ملـت می شـود بیـانگر کلماتی که از دهانش خارج می
الله خمینی، افزون بر اینکـه رهبـر یـک جریـان شـناخته  ). در ضمن آیت۴٧٠، ص١٣٧٧دیگران، 

الله خمینی این  عنوان مرجع تقلید شیعیان نیز مورد توجه عموم بودند. راز موفقیت آیت شدند، به می
که مردم بـا ایـن مبنـا و ایـن زبـان انـس دیرینـه −» نیزبان تکلیف دی«بود که زبان نمادین ایشان با 

 .)٢۵٣، ص١٣٧۴پیوند خورده بود. (جلیلی،  −داشتند
  
  . استاد شهید مرتضی مطهری١۴−۴

مرتضـی «گرایی دوره پهلـوی مرحـوم  های نمـادین جریـان اسـالم از دیگر روشنفکران و شخصیت
طور  هـای دقیـق علمـی و بـه تحلیل ایشان شیوه تفکر اسالمی ناب را با اطالعـات وبود. » مطهری

هایی که فشار رژیم  ریزی کردند. شهید مطهری در سالتطبیقی در ارتباط با فلسفه غرب و شرق پایه
ــین جریان ــوجهی در ب ــل ت ــوذ قاب ــاطی نف ــت التق ــپ و راس ــار چ ــود و افک ــده ب ــاد ش ــای  زی ه

عالیـت و مبـارزات زده مسـیر فهـای مسـلمان چـپ سیاسی جامعه پیدا کرده بود و گروه−اجتماعی
ها، انجمـن  های متعـدد در دانشـگاه نمـود، بـا سـخنرانی گرایی را به شدت تهدید می جریان اسالم

تعلـیم و اسالمی پزشکان، مساجد الجواد، جاوید و ارک، حسینیه ارشاد و با تألیفات مختلف نظیر 
ت متقابل اسالم و خدما، داستان راستان، جاذبه و دافعه علی، حماسه حسینی، تربیت در اسالم

). در ٨٧، ص١٣٧۶زاده خراسـانی، در ارائه ایدئولوژی اصیل اسالمی نمود (واعـظ و... سعی ایران
آن دوران با توجه به اینکه تعداد نویسندگان مذهبی به نسبت اندک بود و آنان نیز با بیـانی پیچیـده و 

نویسی شهید مطهـری در روان نویسی و نوشتند، سبک ساده دور از سلیقه و فهم مخاطبان جدید می
تـرین  یکـی از مطرحنویسـی، او را بـه هـای دینـی بـدون پیچیـده موضوعات مذهبی و تبیـین آموزه

ای که امـام راحـل فقـط دربـاره یـک نفـر  گونه نمود، بهتبدیل  های نمادین جریان مذهبی ایدئولوگ
های شـهید مطهـری  فعالیت را به کار برد و آن، شهید مطهری بود. آثار و» حاصل عمر من«عبارت 

های فکری، سیاسی آن دوران نظیر لیبرال دموکراسـی، سوسیالیسـم و  به طور معمول در مقابل جناح
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هایی مانند فرقان و سـازمان مجاهـدین خلـق  های انحرافی گروهک ناسیونالیسم و برخی از اندیشه
ای که داشتند، جهـت  ناسانهش (منافقین) به منصه ظهور رسید. ایشان با نگرش وسیع، عمیق و زمان

م؛ روسیه با عنـاوین مختلـف اومانیسـم،  ١٩١٧مقابله با پیامدهایی که از انقالب فرانسه و انقالب 
سکوالریسم، جدایی دین از اقتصاد، سیاست، فرهنـگ، حـذف دیـن و مالکیـت کـه در جامعـه آن 

های فکری و رفع  مساعدتنگری، شهید مطهری با ژرف دوران فراگیر شده بود، به مبارزه برخاستند.
گرایان به واسطه  گرایی تبدیل شده بود. اسالم سنگر و مأمن نمادین جریان اسالمابهامات مبارزان به 

توانسـتند از اعتقـادات  شـد، می اندیشه و آثار متعدد وی که متناسب با مقتضیات زمان نگاشـته می
روزهای اختناق اندیشـه اسـالمی و ایشان در ). ٢٠٢، ص١٣٧۶(محتشمی،  خود حفاظت نمایند

ترین نماینده اشاعه تفکرات کمونیستی توجه جوانان ایرانی  عنوان اصلی ای که حزب توده، به در دوره
را به خود جلب کرده بود، با تبیین نظام سیاسی، اجتمـاعی، فرهنگـی و قضـایی بـه معرفـی اسـالم 

ای روشنفکران و انقالبیـون معرفـی نمـود عنوان الگویی مناسب بر خالص و پاک پرداخت و آن را به
وی به ایجاد یک نهضت اسالمی معتقـد بـود و بـرای اسـالمی کـردن  )١١٠، ص١٣٧٨(نگارش، 

هایی کـه انقـالب را  ، گروه۵٠و  ۴٠های ایدئولوژیک بسیاری نمود. در دهه  محتوای نهضت تالش
گفت ما دنبال انقـالب  د. ایشان میدانستند، مورد انتقاد شهید مطهری بودن اصل و اسالم را ابزار می

کرد حرکتـی در مسـیر اسـالم اسـت، از آن  اسالمی هستیم، نه اسالم انقالبی و هر جا احساس می
های استاد مطهری، ایجاد مکاتب انحرافی التقاطی بود. ایشان  ترین نگرانی مهم کرد. از  حمایت می

هایی که صـریحًا  ن برای اسالم از مکتبهای التقاطی ضررشا این مکتب«فرمایند:  در این مورد می
) ایشان بارزترین ٣۴٩، ص١٣٧٧(سید ناصری، » ضد اسالم هستند، اگر بیشتر نباشد کمتر نیست

دیدند و  های فرقان و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) می ترین چهره التقاط را در آثار گروه و زشت
ناپذیری داشتند. استاد مطهری همواره بر این زشها، روحیه سا به همین دلیل در برخورد با این گروه

کید داشتند که:  از خارج از دنیای اسالم نباید ترسید، از داخل باید ترسید از نفـاق داخلـی «نکته تأ
زنند ... از اینهـا  ترسند و ماسک اسالم به چهره می ... از نیروهایی که از مواجهه علنی با دشمن می

شهید مطهری گروهک فرقان را نماد بارز یک جریان ضـد  ).٢۶ص، ١٣٨٠(مطهری، » باید ترسید
کرد. دال محـوری در گفتمـان ایشـان، ایـن بـود کـه اسـالم، دینـی الهـی و دارای  مذهب تلقی می

کنـد، کـامًال  پیراستگی خاصی است و از آنچه گروهک فرقـان بـه نـام دیـن بـه جوانـان عرضـه می
کـرد  معرفـی می» مسـخ تفسـیر«و » مسـخ قـرآن«راست. ایشان تعبیر و تفسیر فرقان از قـرآن را مب

استاد مطهری همزمان با مبارزه بر علیه مکاتب التقاطی، مبانی فلسفی  ).٣٢، ص١٣٧٢(مطهری، 
فکر ملیت و تهیـیج احساسـات «فرماید:  گرایی را زیر سؤال برد. در این زمینه استاد می جریان ملی
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ها به وجود آورد؛ ولی  ای از ملت ی احیانًا ممکن است آثار مثبت و مفیدی از لحاظ استقالل پارهمل
در کشورهای اسالمی بیش از آنکه آثار خوبی به بار آورد، سبب تفرقه و جـدایی شـده اسـت. ایـن 

هاست که وحدتی براساس فکر و عقیده و ایـدئولوژی بـه وجـود آورده  درحالی است که اسالم قرن
گرا در بـین  عنوان یـک مرزبـان هوشـیار اسـالم ). استاد مطهری به۶۶، ص١٣٧١(مطهری، » است

عنوان  گر شد. بسیاری از روشنفکران او را بهسیاسی دوره پهلوی جلوه−های اجتماعی تمامی جریان
شناختند. ایشان در نهایت  پرداز دینی و مصلح اجتماعی مییک عالم، فیلسوف، سیاستمدار، نظریه

 توسط گروه فرقان به شهادت رسیدند. ١٣۵٨ر سال د
  

 گیرینتیجه
ها و نهادهای مختلف اشغال  ها، تشکل ای هستند که ازسوی افراد، گروه یافتهها، نظام ساخت جریان
سازند و سـپس  شوند و اساسًا یک قرارداد جمعی بوده که کنشگران در ارتباط با یکدیگر آن را می می

سیاسی که در متن یک −های مختلف اجتماعی ها و گروه پذیرند. افراد، تشکل میآن را در تمامیتش 
گیرد، چه از روی الزام و چه اختیار از نظر فکـری، عقیـدتی و رفتـاری مشـابه سـایر  جریان قرار می

ها، ملکـات و یـا کیفیـات  کند. در واقع هر جریانی خصـلت کنشگران درون همان جریان رفتار می
بخشد. یعنی آنچه به مرور زمان در  های مخصوص خود را به بازیگران می و انگارهرفتاری، کرداری 
شود، در قالب خلق و خوی کنشـگران یـک جریـان  سیاسی جمع می−های اجتماعی افراد یا تشکل

ها و مفـاهیم  نماید و به مرور زمان در نوع پوشش، شیوه سخن گفتن و استفاده مکرر از واژه بروز می
سیاسی و نوع مشـارکت −های بدنی، حضور در محافل اجتماعی وه مصرف، ژستخاص، نوع و شی

ها باعث ایجـاد مرزهـایی  وارهگذارد. تکرر این رفتارهای مشابه برآمده از عادت افراد و غیره تأثیر می
رو اعمـال  شود که ما بتوانیم کنشگران یـک جریـان را از سـایر جریانـات تمییـز نمـاییم. از ایـن می

هایی اسـت کـه جریانـات  ها و خلـق و خوهـا از یکسـو و فرصـت صل جمع خصلتکنشگران حا
گیری عـادت تـرین عـواملی کـه در شـکل مهم گذارد. یکی از  سیاسی در اختیار آنها می−اجتماعی

سیاسـی −های اجتمـاعی هر یک از جریان باشد. های یک جریان تأثیر مستقیم دارد، نمادها می واره
های مختلف اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مـذهب،  مندی از حوزهبا بهره جهت بقا، دوام و ماندگاری

نماینـد. ایـن  های نمـادین می عنوان سـرمایه هنر و... اقدام به تولید و انباشت نمادهای مختلـف بـه
شـود کـه  ها در شرایطی از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل می ها برای هر یک از جریان سرمایه

ساز (رهبران و روشنفکران هر جریان) مورد تأویل و تفسیر واقع شود. در ایـن  های نماد توسط هیئت
ها موجبات نوعی بـاور و اعتقـاد جمعـی و قلبـی در میـان پیـروان هـر یـک از  شرایط؛ این سرمایه
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یابـد و در نهایـت  نماید که به شکلی از احترام، اطاعت و فرمانبری نمـود مـی جریانات را فراهم می
گردد. پس از خروج رضاشـاه از کشـور و  ی برای دوام و بقای هر یک از جریانات میتبدیل به عامل

خأل قدرت و رهبری کاریزماتیک، همانند روزهای آغازین به قدرت رسیدن رضاخان، به سرعت در 
هـای آنهـا  گرا که زمنیه فعالیت گرا و اسالم های مارکسیست، ملی طلب، جریان کنار جریان سلطنت

این جریانـات متناسـب بـا فضـای سیاسـی کشـور مهیا شده بود، فعال گردیدند. در حکومت پدر 
بـر کننـد،  وخصلت ذاتی کنشگران که برای کسب ثروت، قدرت، شهرت و پرستیژ با هم رقابت می
گـاه بـر  مبنای ایجاب تضمین منافع خود به صورت مستقل، ترکیبی یا مکمل، خفته و زیرزمینـی و

کردند. در واقع زمـانی کـه قـدرت سیاسـی در اسـتفاده مشـترک  یت میمبنای رقابت و منازعه فعال
های مختلـف اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی، مـذهبی و غیـره دخـالتی  جریانات از نمادهای حوزه

کرد و به عبارت دیگر توزیع کاالهای نمادین توسط نظام سیاسی عادالنه بود، جریانات مستقل  نمی
کـه شـبه  ١٣٣٢تـا  ١٣٢٠ی اجتماعی سیاسی کشـور از سـال کردند (مانند فضا و ترکیبی عمل می

شد و با اسـتفاده از  دموکراسی حاکم بود). و زمانی که قدرت سیاسی سوار بر یک جریان خاص می
های ارتبـاط  های حقـوقی، دسـتگاه های آموزشـی، دسـتگاه دستگاه های ایدئولوژیک مانند دستگاه

ها با به  ها و زندان سرکوبگر نظیر، ارتش، پلیس و دادگاههای  جمعی نظیر رادیو و تلویزیون و دستگاه
فضا را برای فعالیت و مشارکت سایر جریانات محـدود یـا مسـدود » خشونت نمادین«اجرا گزاردن 

سیاسی کشور بـین −کرد، علنًا یا شاهد فعالیت زیرزمینی و مخفی بودیم (مانند فضای اجتماعی می
) درون ١٣۵٧تا  ۴٢های  های شدید (مانند سال یا شاهد منازعه و درگیری) و ١٣٣٢تا  ۴٢های  سال

افـزون بـر اینکـه در  شدیم. در واقع افرادی که منتسب به یک جریـان بودنـد، جریانات مختلف می
سیاسی مناسب با هم رقابت داشـتند، در −درون همان جریان جهت رسیدن به یک پایگاه اجتماعی

درصدد این بودند که، ضمن حفظ اتحاد و همبستگی درونی خود، بر جمعی طور دسته عین حال به
سایر جریانات رقیب (باألخص جریان مسلط) غلبه نمایند و آن جریان را به سمت فروپاشی و زوال 

منـدی از گرا با بهـره ها جریان اسالم سوق داده و یا اینکه در دورن خود مستحیل نمایند. در این سال
، روحانیـت، امامـت و رهبـری، البالغه نهجود در قالب خدامحوری، قرآن و های نمادین خ سرمایه

نشـینی، شـهادت، عاشـورا، کـربال، ها، حکومت اسالمی، غیبت و انتظار، بسـت مساجد وحسینیه
گرا  های جریان اسـالم های نمادین خصلت مایهو... بن ، ائمه اطهارعتبات عالیه، امام حسین

هـای نمادسـاز خـود  اللـه خمینـی و هیئت نمـادین و کاریزماتیـک آیترا تشکیل داده و بـا رهبـری 
طلب تبـدیل شـود.  مطهری و...) توانست به رقیب سرسخت جریان سـلطنت−احمدآل−(شریعتی
ها، ملکات، نگرش، نوع کـالم و گفتـار،  گرا به سرعت در خصلت های نمادین جریان اسالم سرمایه
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گذاشت، به نحوی که هر  شش پیروان این جریان تأثیر میهای بدنی و نوع پو رفتار و عملکرد، ژست
شناختی عملکرد مشـابه کنشـگران ایـن  شناختی و جامعهتوانست به سهولت از منظر روان فردی می

های این دوره را مشاهده نماید. محورهای اصلی  جریان و تفاوت آن نسبت به کنشگران سایر جریان
 ١٣۴٢تا  ١٣٢٠نهادهای منتسب به جریان مذهبی از سال  ها، احزاب و سایر تحرک و فعالیت گروه
ستیزانه، حذف عناصر ضد دین، مقابله با مارکسیسم و تهاجم فرهنگی، گرایش نوعی خصلت غرب
های معنوی بود. در ایـن دوره مبـارزه بـا افکـار احمـد کسـروی، جلـوگیری از  ذاتی به حفظ ارزش

ریانـات در جهـت ملـی شـدن صـنعت نفـت در حجابی، کمونیسم و بهائیت و ترغیب سـایر ج بی
ها و  اللـه بروجـردی و سـخنرانی های جریـان مـذهبی بـود؛ امـا پـس از فـوت آیت اولویت برنامـه

، در میـان  ۵٠و  ۴٠الله خمینی و دکتر شریعتی بر ضد دسـتگاه حـاکم در دهـه  های آیت افشاگری
وان ارائـه یـک برنامـه جـامع و کامـل گرا این اعتقاد به وجود آمد که اسـالم، تـ پیروان جریان اسالم

 ).١٩٩، ص١٣٩٢سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای حیات انسان در خود نهفته دارد (اسـتوار، 
عنوان یـک آلترنـاتیو نمـادین در مقابـل حکومـت  گرا به بدین ترتیب اسالم سیاسی در جریان اسالم

الله خمینی و علی شریعتی با خلق مفاهیم نمادین مانند؛  آیتپهلوی مطرح شد. در این برهه زمانی 
حکومت اسالمی (توحیدی) در برابر مفهوم نمادین حکومت سلطنتی، بـا تفاسـیر مختلـف سـعی 

دند اصالت، مشروعیت و تقدس حکومت سلطنتی را به چالش بکشند. بـدین ترتیـب حکومـت کر
عنوان آلترنـاتیو  گـرا بـهعنوان یک حکومت آرمانی در فضای فکری جریان اسـالم به پیامبر اکرم

ای از والیت مطلقـه  عنوان شعبه نمادین حکومت سلطنتی مطرح شد و تشکیل حکومت اسالمی به
ای که ایجاد آن مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نمـاز، روزه و حـج باشـد،  ونهگ به رسول اکرم

پرچم قیام و مبارزه را به این علت برافراشت که حاکمان  آنها معتقد بودند امام حسینمطرح شد. 
همزمـان بـا تئـوریزه وقت، خلفای فاسد و سران درباری از اهداف توحیدی دور شده بودنـد. آنهـا 

های ایـالتی  رات همه اقدامات اصالحی شاه از قبیل اصالحات ارضی، الیحه انجمنکردن این تفک
عنوان  های تمدن جدید و... را نیز به و والیتی، انقالب سفید، مدرنیزاسیون و حرکت به سمت دروازه

کردنـد و بـدین ترتیـب مـردم را ترغیـب بـه مقاومـت و  ای برای از بین بردن اسالم تفسیر می توطئه
سـاز خـود  های نماد گرا با استفاده از هیئت کردند. در واقع جریان اسالم ی در برابر رژیم میایستادگ

عنوان جریـانی کـه  توانست به سه هدف عمده دست یابـد. اول اینکـه، ایـن جریـان بـه همزمان می
رقیـب و  های قابلیت و پتانسیل بسیار باالیی در تولید، بازتولید و تفسیر نماد را دارد، در میان جریان

توانست ارضاکننده نیازهای مادی و معنـوی کنشـگران باشـد.  جریان مسلط مطرح شد. این امر می
عنوان مثال؛ انشعابات درونی جریان مارکسیست و گرایش آنهـا بـه سـمت اسـتفاده از نمادهـای  به
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هـای فـدایی خلـق خـود را  ، که در قالب سازمان مجاهدین خلق و چریک۴٠اسالمی بعد از دهه 
شان داد، نمونه بارز تغییر نگرش سازمانی، فکری و عملی جریان چپ آن دوران بود؛ دوم اینکه، با ن

تر و قابـل  هـای ایـن جریـان عیـان وارهگرا، عادت خلق و تولید هرچه بیشتر نمادها در جریان اسالم
هبران شد و بدین ترتیب کنشگران سایر جریانات جذب نوع نگرش، ملکات و رفتار ر تر می شناخت

شدند؛ سوم اینکه، با خلق هرچه بیشتر نمادهـا و تفاسـیر  گرا می و روشنفکران نمادین جریان اسالم
گرا، بقا و مانـدگاری  های نمادساز و جذب شدن کنشگران به جریان اسالم نوین از آنها توسط هیئت

گرا  شد جریان اسالم ترین عواملی که باعث مهم شد. در واقع یکی از  آن نیز به همان میزان بیشتر می
پس از فروپاشی حکومت محمدرضاشاه از عرصه و جایگـاه مقاومـت بـه عرصـه تسـلط راه یابـد، 

  وجود قدرتمند روشنفکران و رهبران نمادین و خلق و تفسیر نوین از نمادها بود.
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