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  چكيده
م، نقش، جايگاه و كاربرد نمادها در شناختي معنا، مفهواين مقاله با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي، در پي تحليل جامعه

اي از طوركلي، عرصــه. بهداردنبشر بدون نماد و نشانه، امكان تداوم اجتماعي زندگي است و بر اين باور است كه زندگي 
توان سراغ گرفت كه نمادين و رمزآلود نباشد؛ چرا كه انسان موجودي اجتماعي است و الزمة زيســت زندگي بشر را نمي

گيــري از نمادهــا اســت. و رابطه با همنوعان است كه به نوبه خــود، نيازمنــد بهره تعامل، تبادل فكر و انديشه،اجتماعي، 
باشد كه همچون فضاي پيرامون،زندگي بشر را كتابت، ايما، اشاره، رمز، نشانه، و نماد مي ابزارهاي اين تعامل، زبان، خط،
كه بدون فهم معناي اين نمادها، تعامل و برقراري ارتباط با دنياي پيرامــون  ايگونهبه ،رانداحاطه كرده و بر او سلطه مي

بخشي و بيانگر پايبندي و تعلق افراد يك پذير نخواهد بود. كاركرد نمادها در زندگي بشر، بيشتر مشاركتي، انسجامامكان
» معنا انيب«تگاه اجتماعي او، جامعه به يك ملت و فرهنگ خاص است. دو كاركرد مهم نمادها در عرصه معماري و زيس

فرهنــگ و تجلي حس تعلق و احساس وابستگي به در اين عرصه،  يا. هر نماد و نشانهباشديم »تيحس هو جاديا«و 
 تيرا تقو تياز معنا و هو يحس خاص شوند،يروزمره تكرار م يآنكه در زندگ ليها به دلنشانه نيخاص است. ا ياجامعه

  نند.كيم

  ، نماد و فرهنگ.ينماد، نشانه، رمز، كد، نمادگراي ها:كليدواژه
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  مقدمه

و  آنهاها، و قواعد حاكم بر انواع نشانه ياست كه به بررس يعلم ،يشناسنشانهطوركلي نماد و نشانه و به
 يادهيــ. نشــانه، پدكنــديگوناگون مطالعه مــ يانشانه يهاو نظام هادهيارتباط و معنا را در پد يچگونگ

نشــانه،  .كنــديو بر آن داللت مــ شوديم بيغا دهيپد كي نيباشد كه جانشيقابل مشاهده مملموس و 
شود. امــا  افتيك و دردر ،از حواس انسان يكي لهيوسداشته باشد تا به يمادعيني و نمود  ديضرورتاً با

 يمصــنوع ايــو  يعــيطب ،ياليــخ اي ،يواقع ،يذهن اي يماد توانديم ،كنديكه نشانه بر آن داللت م يزيچ
 ســازند،ينظام را مــ كيكه  ،آنها انيها و قواعد حاكم بر روابط منشانهنمادها و  از ياباشد. به مجموعه

و ارزش و معنــا  شــونديم فيها تعرنظام است كه نشانه نيدر چارچوب هم .شوديم اطالق »رمزگان«
 گريكــديها بــا نشــانه ،د در آنقواعــد و روابــط موجــو هينظام و بر پا ني. در چارچوب همكننديم دايپ

  .سازنديمتن را م اي اميپ كيو  شونديم بيترك
اصــوالً تصــور زنــدگي كــه اي گونهبه ،استها در زندگي اجتماعي بشر ابزار تعامل اجتماعي »نماد«

معنا اســت. گــويي گيرد، بيوسيله نمادها صورت ميهتعامل و روابط اجتماعي كه ببدون اجتماعي بشر 
تحــرك اســت كــه صــرفاً اي بيچنين انساني بسان مردهو غيرممكن  نماد،اقد نماد و زندگي بيانسان ف

بــا  هاانه است. نمادها و اســطورهمظهر، عالمت و نش يمعنا، در لغت به»نماد« داراي حيات نباتي است.
 انيبنمادين بان و رازناك را با ز قيعم واژگاني ژرف،و  نديگويمبا انسان سخن  لودزآمو ر دهيچيپ يزبان
، كنــدكمك ميبشر  شتريكه كشف آنها به شناخت بعاني عميق، م انيبر ب افزون بر اينكهكنند. نمادها يم

از  يها هســتند. در برخــها و حماسهقصه ،ياافسانه ،يرياساط يايدر دن وندهايتضادها و پ بيانگراغلب 
و ماه  ديخورش ،يو آسمان، باران و خشك نيزم ،يكيو تار يو شر، روشن ريها، تضاد و تقابل خورهطاس

 و... زاغ و بوم، مــار و پرنــده، قهرمــان و اژدهــا منان،يو اهر انيمانند جنگ خدا ن،ينماد ياو... به گونه
  .تا)مقفع، بير.ك: ابن( شوديم انينما

 مان گمندگي و زو خم ز چيدر پچنان پررنگ و برجسته است كه هرگز  ،در زندگي بشر نمادنقش 
بــه  جيتــدربــه ،با گذر زمانهر چند ممكن است شناسد. يهم نم تيوم، قمصرف ندارد خيتار .شودينم

 ميعظــ نهياز گنج يو بخش ابديراه انسان نمادپرداز و اسطوره انديش ناخودآگاه  كيو تار كيبار يژرفا
 كننــد.تباط برقــرار ميهمواره و در طول تاريخ، با ابزارهاي نمادين ارها شود. انسانوي  يروان يروهاين

 احاطه كرده است. - كه به شدت حيات ما بدان وابسته است –نمادها دنياي پيرامون ما را، همچون هوا 
درك و فهــم  يبــرا ،از مواقع ياريشده است كه در بس نيچنان با فرهنگ عامه عج خينماد در طول تار
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خــوب و مــاهر، حتمــاً بايــد يــك شــناس يــك قوم. ميآن ندار هايجز فهم نماد ياچاره ،گفرهن كي
ها و زواياي روشن و تاريك تاريخ و زندگي اجتمــاعي بشــر نمادشناس مجرب باشد. هر چه به گوشه

را نقش نمادهــا و  ،ميكنديابي با دقت ردر زندگي او را  ييو نمادگرا هامادبيشتر سرك بكشيم، و نقش ن
 ييو رمزگشا ينيه ضرورت درك و باز آفرب شتريب م،يكنرصد گوناگون  يهامردم در فرهنگ يدر زندگ

  ).23 ص، 1390 ونگ،ي( بريميم يكه در نمادها نهفته است، پ يميمفاه
و  هاتيشخصــ ع،يوقا ها،نيياز آ توانبه سادگي نميهرگز  ،يشناسنماد با اندك آشنايي با نمادها، و

خــرده هــاي گونــاگون و فرهنگاقوام و شعائر  ينييآ يهابر رفتارو  دركعبور  يخيتار اي يآداب باستان
هــاي فهــم رفتــار مردمــان فرهنگ را در ينــييآ واسطوره يا  ء،يش ده،يهر پد نينماد رياگر تفاس فت.گر

بسياري از رفتارهاي عــادي و يــا آنگاه  ،ميريدر نظر نگ ساختن روابط اجتماعي آنان گوناگون و معنادار
عبــث غايــت به  يهانييكودكانه و آ يابه افسانه ايشان، ياهاسطور يهاداستانآييني و نمادين آنان و يا 

هاي دور و در و نياكان مــا از گذشــتهما  يهستزندگي جمعي و بر  ياطرهي. نماد، چنان سشونديم ريتعب
هــم انســان  :گفــت تــوانيدارد كه مــها و جوامع، بدوي، ساده، مدرن و فرامدرن داشته و همة فرهنگ

هــا در از نماد يو جهــان وريمكه غوطه ميكنيم يزندگنه تنها  ،هاما در نمادهم  موجود نمادساز است و
بابند و آنهــا را معنــادار آگاهي ميها نماد بهكه  يانكس ما نقش آفرينند. يزندگمعنادار ساختن رفتار ما و 

ن موجــود حقيقتــاً انسان اي است.تر مثبت ينسبت به زندگدرك و فهمشان  شناسد،يبهتر مسازند و مي
توانــد خــود، ناشناخته امروز، با معنادار ساختن نمادها در زندگي و فهم عميق معاني نمــادين، بهتــر مي

  جامعه خويش، هستي و كائنات و دنياي پيرامون خود را بشناسد.
اي دارد؛ زيرا فرهنگ هر شناسي در مباحث فرهنگ هم جايگاه ويژهبحث نماد و نمادگرايي و نشانه

شود و بخش اعظم يك جامعه و رفتــار مردمــان آن متــأثر از معه، ركن ركين آن جامعه محسوب ميجا
اســت كــه توانســته افــراد و  يتنهــا عــامل »فرهنــگ«شناسان معتقدند كه فرهنگ هرجامعه است. جامعه

ون چــ يرا بر هم چيده و بنــاي ياجتماع يها، خشتيمتعدد را گردهم آورده و به مانند مالط يهاگروه
و كــنش  ياند روابط گروهــجامعه تنها با تكيه بر فرهنگ توانسته يجامعه را صورت بخشد؛ زيرا اعضا

رو، قوام جامعه اينخويش را سامان دهند، به انسجام اجتماعي، يكپارچگي نائل آيند. از يمتقابل اجتماع
ي است؟ قوام و بنيان فرهنگ، اند. حال بايد ديد كه قوام و بنيان فرهنگ به چه چيزرا به فرهنگ دانسته

به مجموعه شيوه زندگي اعضاي يك جامعه معين، عادات و رسوم نيز فرهنگ به عناصر فرهنگي است. 
. به عبارت ديگر، )36، ص 1378گيدنز، ( شودكنند، اطالق ميآنها، همراه با كاالهاي مادي كه توليد مي
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يــك جامعــه » فرهنگ«ي در عرصه غيرمادي را افزاري جامعه و يا مجموعه دستاوردهاي بشروجوه نرم
فرهنــگ عبــارت اســت از «در معناي اصطالحي فرهنگ آمده اســت:  الروس المعارفةدائردر  گويند.

ان ديگــر، فرهنــگ بــه بيــشــود. بــه مجموعه اموري كه به تمدن خاص يك گروه اجتماعي مربوط مــي
خالق، قوانين، آداب و رسوم و هــر نــوع شود كه شامل معارف، اعتقادات، هنر، ااي اطالق ميمجموعه

رفيــع، ( »عنوان عضوي از جامعه آن را كســب كــرده اســتمقررات و عادات ديگري باشد كه انسان به
فرهنــگ «كنــد: گونــه تعريــف مــي، فرهنگ را اينفرهنگ ابتداييدر كتاب نيز  تايلر). 266، ص 1373

، صــنايع، فنــون، اخــالق، قــوانين، ســنن و اي است كه شامل معارف، معتقدات، هنرهامجموعه پيچيده
گيرد و عنوان عضو جامعه از جامعه خود فرا ميباالخره، تمام عادات و رفتار و ضوابطي است كه فرد به
، ص 1372ن، ئ؛ كــو1368االمينــي، روح ر.ك:( »ددر برابر آن جامعه، وظايف و تعهداتي را بر عهده دار

 ).19- 18، ص 1383، ليام؛ ستوده و ك72
شناسي، فرهنگ داراي عناصري است: هنجارها، عقايــد شناسي و فرهنگرو، در مطالعات مردمايناز

تكنولوژي ها و نمادها، آداب و رسوم و سنن، صنايع فرهنگي و هنرها، زبــان،ها، سمبلارزشو باورها، 
باشد، رد بحث ميشوند. آنچه در اينجا موترين عناصر فرهنگ يك جامعه محسوب ميو... از جمله مهم
 :هاي فرهنگي است. نماد، عبارت است ازنشانه، نمادهاعنوان عنصري از فرهنگ است. سمبل و نماد به

هــا، محصــول ســمبل دهد.مي ء، ژست، صدا، رنگ و يا طرحي كه چيزي غير خودش را نشانيك شي
. بنــابراين، فرهنــگ يــك )تــار.ك: صــدق، بي( هاي مردم دارنداند و ريشه در سنتهاي اجتماعيتوافق

هاي دور، سينه به سينه منتقل شده جامعه حاصل انديشه، دانش و تجربه پيشينيان آنهاست كه در گذشته
و به يادگار مانده است. با توجه به اينكه تكامل شخصيت و رشد و توسعه فرهنگي هر فــرد و جامعــه، 

اي شناخت و مطالعه احوال و روحيات مــردم ارتباط مستقيم با محيط فرهنگي پيرامون آن دارد، و نيز بر
يك كشور ابزاري سودمندتر از فرهنگ وجود ندارد؛ زيرا قوام يك جامعه به فرهنگ آن جامعه اســت و 

تــرين ابــزار باشد؛ همان عناصري كه مهمترين عناصر يك فرهنگ، زبان، سمبل، نماد و نشانه آن ميمهم
  شود.ارتباطي افراد يك جامعه محسوب مي

شــناختي نمادهــا و نقــش آن در زنــدگي بشــر ترتيب، اين پژوهش، به بررسي و تحليل جامعهدينب
هاي فرهنگــي، روحيــات و پردازد. براي آشنايي با يك جامعه، شناخت فرهنگ، روابط انساني، ريشهمي

هاي شــناخت جوامــع، شــناخت آداب، رسوم و سنن يك ملت ضروري است. از جمله مؤثرترين شيوه
هاي شــناخت شناسي، يكي از راهرو، نمادشناسي و نشانهاينها و مقايسه آنها با يكديگر است. ازفرهنگ
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باشد و نمادهــا ها، معاني نهفته در نمادها مشترك ميتشابهات فرهنگي است؛ زيرا در بسياري از فرهنگ
ن مقاله، با رويكــرد در هر جامعه و فرهنگي، نقطه اتصال ادب و زبان مكتوب و شفاهي آن جامعه است. اي

هاي گونــاگون ها در عرصــهشناختي نقــش و كــاركرد نمادهــا و نشــانهنظري و تحليلي، به بررسي جامعه
  پردازد.زندگي انسان از جمله روابط اجتماعي، شيوه و سبك زندگي، در معماري و شهرسازي و... مي

  شناسي بحثمفهوم

، 2 ، ج1385 پور،انيــآر( دال، نمودگار، نمون، رمز است نماد، نشانه، يمعنا)، در لغت بهSymbol( واژه
 ).202 ، ص1385راد، انيســنمح( روديكار مــآن به يبرا زيكد و سمبل ن ،ي) و در عرف علم2258 ص

بيش عيني است كه جايگزين چيز ديگر شــده و برمعنــايي داللــت دارد. كما چيز و عموماً شييء، »نماد«
ت كه انديشه و تصور يا حالتي عاطفي را به حكم تشابه يا هرگونه نسبت اي اس، نمايش يا تجلي»نماد«

مظهــر، عالمــت و  يمعنادر لغت به »نماد«كند. اي، چه روشن و بديهي و چه قراردادي، بيان ميو رابطه
اســت و نــه رابطــه  ينــيصورت و مفهــوم آن، نــه شــباهت ع انياست كه م يا، نشانه. نمادنشانه است

را  نينمــاد يها). نشــانههمــان(ي و خــود بــه خــود ينه ذاتــ ياست قرارداد يارابطه بلكه ،يجوارهم
 نامنــديز مــيــن يوضــع يهاو نشــانه يقرارداد يهاو نشانه يعيطب يهاو نشانه كيكونيرآيغ يهانشانه

  ).192 (همان، ص
ا يــ يينــامران موضــوع يــا بيها، نشانهگيري كاربه عبارت است از هنر) Symbolism( يياما نمادگرا

. براي نمونه، نمــاد در حســاب جبــر، حرفــي ا محسوسيش موضوع مشهود و يله نمايبه وس ،نامشهود
طور عيني، نمايشگر همه مقادير ممكن مقوله خاصي است. در اينجا تشــابه يــا است كه در يك جمله به

اي داده شــده، مقولــهتماثل كامالً�ً قراردادي است. از سوي ديگر، نماد و آنچه به صورت نمادين نمايش 
اند. اما در اكثر موارد ديگر، احساســات عــاطفي بــا نمــاد منحصراً عقالني و عاري از احساسات عاطفي

شود. در واقع، تشابه يا نســبتي شيء مالزمت دارند و آن احساسات، تحقيقاً معناي آن نماد محسوب مي
ته باشد. از قبيــل مشــابهت در شــكل، پيوندد، ممكن است انواع مختلفي داشكه چيزي را به نمادش مي

صورت، رنگ، صدا، تماس، قرب و مجاورت در مكان، زمان، همزمان و متفقاً به ذهــن و فكــر متبــادر 
  ).141، ص 1388، و منفردان نظرياني( شدن (رابطه قراردادي و تصنعي)، يا همانندي احساسات مقارن

عي معاني و پيوستگي تصــورات و تصــاوير ، يعني نمايش چيزي توسط نماد كه از تدا»نمادپردازي«
آيد. نمادپردازي، بازتابي ذهني است كه در عرصه حيات عقالني همــان ذهني و احساسات به دست مي
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، نمادپردازي نزد حيوانات ينقش بازتاب فيزيولوژيكي در پهنه حيات نباتي را دارد. عالوه بر عالم انسان
شوند، دريابد، و خود ره يا سخن انسان را، كه نماد محسوب ميتواند اشانيز وجود دارد؛ زيرا حيوان مي

با فريادها يا كردارهاي گوناگون، احساسات مختلفش را به صورت رمــزي بيــان دارد. انديشــه، كــه بــا 
شود كــه يابد، از طريق نمادهايي متفاوت به ديگري منتقل مي، رمزي و نمادين تحقق مييتصاوير خيال

بازي در حركات و اشارات و آوايي در زبان، نقوش نمادين در كتابت، نمادهاي اللعبارتند از: نمادهاي 
ها و مذاهب. اينها همــه وجــوه نمــادين بيــان هســتند. در همــين زمينــه، نيز عالمات و اساطير و خرافه

، آن خچــهيو تار يها و رمزها، ارتباطات انســاننشانهاستاد دانشگاه بوستون در كتاب  سيدنپروفسور 
  :سدينويها ماره تفاوت انواع نشانهدرب

 ميــ. عالســتندين گونــهنيكــه نمادهــا ايحــال. دركننــديانسان درك م يخوببه زين واناتيرا ح ميعال
هســتند.  يكمتر تيواقع يو حاو ترعيوس يمعنا ندهينما ها،كه نماديحالدارند. در يانحصار يعملكرد
قابل دركنــد،  باًيتقر حياند و بدون توضكنندهمتقاعد جه،ينت مانند اصل خود هستند و در يريتصو يهانشانه
آمــوزش  قيــو غالبــاً از طر كننــديمــ دايمفهوم پ ياجتماع يقراردادها قيكه نمادها منحصراً از طريحالدر

  ).195- 194 ص ،1385راد، انيمحسند (ها هستناز نشانه تردهيچيآموخته شوند. نمادها پ ديبا ميمستق
، رسيچارلز ساندرز پتوسط  بارنياول ينشانه و به تبع آن انواع نشانه از جمله نماد، برااما اصطالح 

و  هيــ، نماليرا به سه دسته معــروف شــما» هانشانه« ،رسيپمطرح شد.  ييكايآمر ستيپراگمات لسوفيف
  ).137 ص ،1381 ،آلستون( كرده است ميتقس نماد

رمز اصوالً با احوال و عــوالم و تجــارب و «باشد. مي» زمجا«و » رمز«از ديگر مفاهيم مرتبط با نماد، 
 »فــراد نيســتاهاي واقعي، مادي، معمولي و مشــترك ميــان كند كه از نوع تجربهيقي ارتباط پيدا مياحق

). اما مجاز در حوزه بالغــت، بيشــتر بــا تجــارب طبيعــي و 112- 108ص ، 13ق، ج 1417طباطبائي، (
ادن بيانات دت عادي مرتبط است. بنابراين، يكي شمردن يا هم ارز قرارمفاهيم و مضامين زميني و ادراكا

  مجازي و زبان رمزي امري ناصواب خواهد بود. اينها تقريباً دو مقوله متفاوت هستند.
است. كد عبارت است از: هــر » نشانه«و » كد«شناسي، از ديگر مفاهيم مرتبط با نمادگرايي در جامعه

دار باشــند. اي ساخته شوند كه براي برخي از افراد به اصــطالح معنــيد به شيوهگروه از نمادها كه بتوانن
  گويد:مي سوسور

شدند: يكي عاليمي كه در آنها نشانه با معنــي ربــط از قديم ميان دو دسته از عاليم تفكيك قايل مي
اي بــين ه رابطــهگفتند و قصدشان آن دسته از عاليمي بود كــ) ميeikon( دارد كه به يوناني آن را ايكون
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هــاي ها، ماكتماكت ها،ها، مدلشكل و معني آن وجود داشت. تصوير و عكس اشيا و اشخاص، نقشه
اي بــيش رابطــهوهستند؛ زيرا در تمامي اينها كــم) iconic( هاي ايكونيكساختماني، و... همه جزو نشانه

قي بين عالمت و مقصــود تشــابه ميان دو عامل تصوير و اصل مقصود وجود دارد. ولي در عاليم موسي
هاي موسيقي، اينها همــه عاليــم قــراردادي (نمادها)يــا غيرايكونيــك وجود ندارد. خط، عاليم الفبا، نت

تــدريج تغييــر حالــت دهنــد و از حالــت ايكونيــك بــه حالــت ها ممكن است بههستند. عاليم و نشانه
م كه ابتدا بر پايه شباهت عالمت با معني آن غيرآيكونيك يا قراردادي تبديل شوند. مثل، الفباي مصر قدي

  ).190، ص 1384راد، محسنيان( تدريج تبديل به نماد يعني نشانه قرارداري شدتنظيم شده بود، ولي به
)، را در قلمــرو Metaphor & Metonymy( هيچون استعاره و كناهم يشناسان، فنون بالغنشانه شتريب
 ،يشناســاصــطالح، در حــوزه فلســفه زبــان، زبان نيا ).58 ، ص1387 ،يسجود( داننديم يشناسنشانه
جهان باستان  يشناختنشانه اتيدر ادب شهيو اصل آن ر شوديكار برده مبه اتيو هنر و ادب يشناسارتباط
اند و نمادها از اركان برداشته خود در اتياز رمزها (نمادها) را در ادب يغن يذشتگان همواره منابعگدارد. 
  ).355 ، ص1385 ،ياتيرحيپ( زبان اسطوره، نماد است بلكهكهن است،  رياساط

، از ديگر واژگان مرتبط با نمــادگرايي اســت. نمــاد و رمــز بــا معنــاي »استعاري«و » مجازي«معناي 
معني مجازي، يعني معنايي غير از معناي ظاهري ، از اين نظر كه به»رمز«و  »نماد«مجازي متفاوت است. 

استعاره نزديك است و چون عالوه بر معناي مجازي، اراده معناي واقعي هم در آن امكان اشاره دارد، به 
اي وجــود ن قرينه صارفهآت و چون در سدارد، به كنايه شبيه است. با اين وجود، نماد از هر دو متمايز ا
ســتعاره و هاي خاص رهنمون شــود، از اندارد تا خواننده را به مفهومي روشن، معين و محدود به زمينه

  ).5، ص 1389 رضايي اصفهاني،( تر استتر و پيچيدهكنايه مبهم

  قلمرو كاربرد نمادها

هاي زندگي بشر كاربرد دارد و منحصر نمادها و رمزها اختصاص به واژگان ندارند، بلكه در همه عرصه
وات نزديــك و ها، بســيار بــه اصــها هستند. رنگبه كلمات و واژگان نيستند. از جمله اين قلمرو، رنگ

گونه، رنگ قرمز براي حيوان و انسان تر است. بدينشان آسانهمانندند، اما تحليل معناي رمزي و كنايي
شود. بعكس، رنگ آبي پيش از هر اوليه، فقط با خون و كشتار و تهاجم، يعني صفت نرينگي تداعي مي

است و بهجت و فرحناكي و رنــگ  آورد، نشانه صلحچيز، كه آسمان صاف و هواي آفتابي را به ياد مي
كــه  بندنــدزيرا بر گيسوان دختران جوان نوار آبي رنــگ ميگناهي، و عالمت زنانه متضاد با قرمزي؛ بي
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كند، و در قرارند آرام ميرنگ مخصوص باكره مقدس در آيين كاتوليكي است. نور آبي كساني را كه بي
ست. رنگ سبز نيز براي ما رنگ گياهان و نشانه باروري اينجا نيز رمزپردازي، مبتني بر واقعيت عميقي ا
بخش و رمز فهــم و تابان و روشني شود. رنگ زرد، نورو رنگ آب است كه با تصور زايش متداعي مي

هوشمندي است. زنگ سياه ظلمات و مرگ است، البته براي كساني كه در مرگ به ديده نيستي يا ورطه 
  ).36- 13 ص ،1374ستاري، ( نگرندنابودي مي

خــانواده  - در توتميســم، گروهــي انســانيشود. تر مياما رمزپردازي در توتم و توتميسم اختصاصي
گردند. اگر توتم برگزيده تمساح ذات مي با رمزي، مثالً جانوري كمابيش يگانه و هم - كالن، ملت، قوم
است و آنان خود پيش از آنكه  حلول كردهشان، در آن جانورپندارند كه روح نياكان مردهاست، افراد مي

اند. در اين نكته، مفهومي از روح جمعي كه با رمز توتمي كمــابيش به نوع بشر تعلق يابند، تمساح بوده
ذات شده، نهفته است. اين اعتقاد يكي از خصايص اصلي نظام مذهبي اوليه است. با پيشرفت يكي و هم
رسد پندارد، بلكه به اين باور مياحب هويت واحد ميكامل خود را با توتم، ص كمتر به طور تمدن، بشر

  (همان). پسر آسمان است، پسر اژدها و هيوالست كه از اخالف توتم است: پسر خورشيد است،
هــا و زبان هاي آسماني و خرافي،آيين شود، نمادها در همه اديان،گونه كه مشاهده ميبنابراين، همان

گر يك امر واقعي و يا پنداري و موهوم است. به هــر حــال، نمادهــا و ها وجود دارد و خود بيانفرهنگ
كنند و به نوعي اشاره به امر واقعي، موهــوم و يــا پنــداري ها، نقش كليدي در زندگي بشر ايفا مينشانه

دارد. فارغ از صحت و سقم معاني نمادها، هر يك از آنها در هر زبان و آييني اشاره بــه معنــاي خاصــي 
زبان و نمادهــا  الً ابزار مفاهمه هستند و ازآنجاكه تنها ابزار تبادل و تعامل در زندگي جمعي،دارد و اصو

  كنند.ها نقش كليدي در زندگي اجتماعي بشر ايفا مينمادها و نشانه هستند،

  انواع نمادها در زندگي بشر

انســاني ناخودآگــاه روح  يفــااز ژر يعي. نماد طبيو فرهنگ يعيطب :اندبندي دو گونهدر يك تقسيم ،نمادها
معــاني ايــن نقــوش را  و معــاني اســت. رياز تصــاو ياســتردهوسيع و گ فينگر طو بيا رديگيسرچشمه م

و  يآثار باســتانحك شده و به جا مانده از دورترين نقاط تاريخ در  ريواتصتوان در كشفيات تاحدودي مي
هــا و واقعيت انيب يهستند كه برانمادهايي  ي نيزفرهنگ يكرد. نمادها يابيرد و مشاهده ييجوامع ابتدا رد

در  ،نمادهــا نيشوند. اياز مذاهب به كار گرفته م ياريروند و همچنان در بسيكار م حقايق زندگي بشر به
 فراينــددر  يحتــ .انــدرا پشت ســر گذاشــته ياديز يهايدگرگونهاي گوناگون، جوامع مختلف و فرهنگ
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 ليتبــد يجمعــ يرهايبــه تصــو ،اهانه در آنها صورت گرفتــه و ســرانجامآگ شيكم و ب يتحوالت ،يطوالن
از  يابخــش عمــده ،يفرهنگــ ي، نمادهــاحــال نيــاند. بــا ااند و مورد قبول جوامع متمدن قرار گرفتهشده

بنابراين، در تحليل و شناخت وقايع و اند. را همچنان در خود حفظ كرده ييجادو اي يعيطبماوراء يروهاين
  ايم.در فهم واقعيات زندگي بشر به بيراهه رفته م،يريبگ دهيرا ناداين نمادها اگر جوامع بشري، رخدادهاي 

نمادها در طول تاريخ و در همه جوامع بشري ساري و جاري بوده است؛ چرا كه نماد ابزار تعامــل 
و، آن گرفت، و خودآگــاه ايدر ذهن انسان شكل م يزيغر ميدر دوران كهن، مفاهزندگي جمعي است. 

. اما انسانِ متمدن كردتفسير و معنا ميه، دادشكل  وسته،يهم پ به يروان يالگو كيرا به صورت  ميمفاه
چنان شلوغ است كه نه فرصت اساساً، دنياي پيرامون آن. ديآيبر نم يكار نياز عهده چن گريد ،يامروز

چــه درك  رايــن انســان صــنعت زده، هــ آيد. گوييتوجه به آنها را دارد و نه از عهده تفسير آنها بر مي
رو، ايــن انســان، خســته و تنهــا و در ايــند. ازريــگمــي يشتريفاصله ب تيانساناز  ،شود شتريباش يعلم

از  رايــز ؛است يتنها و منزو دنياي پرتالطم امروز در كنديم اسحسور است. افردگرايي خويش غوطه
بــه امــر،  نيــاز دست داده است. ا عتيود را با طبناآگاهانه خ يفاصله گرفته و احساس همانند عتيطب
 ،خداوند است و نه برق نينعره خشمگ ،نه رعد گريد ست؛داده ا ستخود را از د نيكاربرد نماد جيتدر
 يدرختــ چيه ؛ستيارواح ن ياأوم ،رودخانه گريدامروز . ييجومحسن انتقا يارضا ياست برا يالهيوس

 .ســتيبــزرگ ن وياقامتگاه د ي،غارهيچ  و ينشانه خردمند ي،ارمهيچ  ؛ستيانسان ن ينشانه اصل زندگ
رفتــه اســت.  نياز ب زين عتيطب نينماد يكاركردها طبع،قطع شده و به  عتيارتباطش با طبامروز انسان 
. بشر ديروز با طبيعت آشنا و مــأنوس نديگويو جانوران با انسان سخن نم انها، درختسنگ گريدامروز 

فهمد. بايــد اقــرار كــرد كــه كرد. اما بشر امروز دشمن طبيعت است و زبان او را نميبود، او را درك مي
را  عــتيزبــان طبآنــان  .باال بــود اريبس عتيدرك آنها از طبآاليشي بشر ديروزي، رغم سادگي و بيعلي

 ينمادهــا يريــگشــكلدو سويه، موجــب تعامل  ني. همديفهميزبان آنها را م زين عتيو طب دنديفهميم
آور در رغم پيشرفت حيرت، و عليبر خالف اجدادش ،انسان امروزاما  بود.را در فرهنگ عامه گ عتيطب

 يهــاكشــد. طوفــانيخشم خود را همواره بــه رخ او مــ زين عتيدارد و طب زيسر ست عتيبا طبزندگي، 
خشــم  يهانشانهآسا، از ليسبيني و غير قابل پيش يها، بارانگر و بنيان كنرانيو يهايسونام ن،يسهمگ

بــه نمــاد  ليتبــد يعــيطب يبايز ميمفاه گاهچيجدال ادامه داشته باشد، ه نيكه ا ياست و تا زمان عتيطب
سان، در جامعه متمدن امروزي ما شاهديم كه نقش نمادها در زندگي بشــر كــم رنــگ شد. بدينخواهدن

  ست.شده است و اين امر موجبات نابودي طبيعت و خود بشر را فراهم ساخته ا
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نقش نمادها هم در زندگي بشر ديروز و هم در زندگي بشر امروز بســيار برجســته بــوده و به هرحال، 
 مختلف از نمادها به عنــوان نشــان و ســمبلِ يمذهب يهاو فرقه انيهمواره اد ،كهن اريدوران بس ازهست. 
خــود  روانيــپ ر اجتمــاعيانســجام بيشــتو  يهمبســتگ يبرا يالهيننده خود، و وسكعاقنا يهادهيآرمان و ا
ي در اغلــب آثــار هنــر يمذهبتوان در آثار و نمادهاي ند. اين آثار نمادين را حتي امروز ميكردمياستفاده 
امروز، بــه  انساندور مشاهده كرد. اما  يهاگذشتهمانده از  ي) بر جايهاينقاش وها نوشتهواريها، دنهي(سفال

رد را نــدا يهنــر چــدهيپ يهــادهيــپد يابيــكــاوش و بازي و ريگسفانه فرصت فراأمت ،ينيماش يزندگ ليدل
  ).330، ص 1383(موريس، 

بلكــه نمــاد ممكــن اســت  ســت،يشــكل ن كيكااليي خاص و يا  بهحصر ننمادها در زندگي بشر م
امــروزه  شــعار باشــد. ايعدد، شعار، رمز، وِرد، پرچم و  ،يخيمفهوم، رنگ، مراسم، زمان مهم، مكان تار

و  ريتصــاو اديــكــاربرد زدليــل اســتعمال بــه  نيو ا شوديو اشكال معنادار نماد گفته م ريبه تصاو شتريب
آن در  ديــتول نــدايپارچــه اســت كــه فر يااگر چه تكه »هيچف«براي نمونه،  است. يها در نمادسازشكل

كــاربرد آن در دفــاع مقــدس، دليــل پارچه ندارد، اما به  نيهم گريد يهابا رنگ يتفاوت يصنعت نساج
اســت. رنــگ  يديــنمــاد تفكــر توح» اهللا اكبر«به نماد مبارزه، مقاومت و جهاد شده است. شعار  ليتبد

 گاهيتوجه به جانشانه  ،انيگرانطايش انيدر م يرنگ مشك .و عرفان است تينشان معنو ،در هند ينارنج
شــده  رفتــهيذپ يها و هنجارهاارزش انگريكشور و ب كي ياست. پرچم، نشان مل يدر عالم هست طانيش

 يهاو اوراد هم نماد مكاتب و نحله كاراذ است. يستياومان نشيب، نشانه پرآن مرز و بوم است. ستاره پنج
اســت. رود  عهيامامت در مكتــب شــ گاهينشان جادر اسالم شيعي،  ري. روز غدشونديمحسوب م ينيد

مقدس در كاباالست  داعدا از 11. عدد هاستيو زدودن ناپاك يگنگ در نزد هندوها نشان طهارت روح
ايــن چنــين . (همان) است ياز مكاتب شرق يو بعض وگايدر  اتيح ينماد انرژ» چاكرا«و » ينيكندال«و 

مدرن و پســامدرن نقــش آفــرين بــوده اســت؛ جامعــه و  است كه وجود نمادها در همه جوامع، بدوي،
د ندارد. مردم معتقــد بــه آيــين گيرد، وجوزندگي جمعي بدون ارتباطات كه از طريق نمادها صورت مي

خاصي، كه داراي نمادهاي گوناگون ملي، ديني، فرهنگي و... است، بــا عمــل بــه آن آيــين و تعلــق بــه 
  گيرند.نمادهاي آن، هويت واحدي به خود مي

  تحليلي بر فلسفه نمادپردازي و كاركرد نمادها در زندگي

ها و عنصــر از: ادراك تشــابهات، نســبت شمول است و عبــارت اســترمزپردازي، فرايند كلي و جهان
كشد. معموالً اين تصورات بــا دهد و به تصوير ميمشترك و تداعي معناي رمز، با آنچه رمز نمايش مي
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حاالت عاطفي كه ممكن است از رمز به موضوع رمز يا بعكس انتقال يابند، همراهند. رمزپردازي، تحقق 
علت وجود بعضي مقتضيات ممكن نيســت. در نتيجــه،  مجازي آرزوهايي است كه برآورده شدنشان به

اي است براي فراگذشتن از تفتيش در راه خلــق آورد. نمادپردازي وسيلهنوعي رضايت خاطر فراهم مي
اند، دنيايي تخيلي كه آرزوهاي پس رانده در ناخودآگاهي را به ياري رمزهايي كه تعبير و تفســير نشــده

كنــد؛ چــرا كــه در نمادسازي، زبان نقش اساسي ايفا مي). 18- 13 ص ،1374ستاري، ( سازدبرآورده مي
هاي انتقال معني از طريق واژگان، كاربرد تنوع اسباب و راهباشد. بان ابزار مفاهمه و تبادل ارتباط ميز

نظــر بــه «افــزايش داده اســت. ميزان بسيار بااليي  هو كاركرد زبان را چند وجهي نموده، قابليت آن را ب
نتقــال معنــي نظيــر ارود، اسبابي بــراي كمــك بــه تصور ذهني به كار مي يك كلمه براي چنديناينكه 

 ).174 ص ،1348(اختيــار، » آهنگ يا هيئت، استعاره يا كنايه، تشبيه، مجاز و جز آن پديد آمده اســت
ي را در عين حال، اين حسن و كارايي باالي زبان، به عنوان ابزار ارتباط و تعامل اجتماعي، مشكالت

تكلم موجــب شــده اســت. وجــود كلمــات مــدر پوشيده ماندن معني و عدم تعيين مراد و مقصــود 
شود. پــس فلســفه اي، استعاري، مجازي و... موجب مبهم ماندن مقصود متكلم ميكنايهنمادين، 

اصلي پيدايش نماد در رابطه با صور خيال ايــن اســت كــه بــه يــك معنــاي مجــازي مشخصــي 
» شــكوفايي چنــدين معنــاي مجــازي را بــالقوه در خــود نهفتــه دارد كــانشود و اممحدود نمي
  ).324-320، ص 11؛ ج 112-108ص  ، 13ق، ج1417(طباطبائي، 

پــردازان كــنش متقابــل نمــادين در تحليلــي در باب نقش و كاربرد زبان و ارتباطات نمادين، نظريــه
 ن،يارتباطات نمــاد تياين نظريه بر اهم كنند.مطرح ميبسيار پررنگ را » نمادها«بحث از شناختي جامعه

معتقدند كه  هي. طرفداران اين نظركنديم ديها و زبان در رشد فرد، گروه و جامعه تأكنمادها، ژست يعني
كه ما در كنش متقابــل  يمتضمن تبادل نمادهاست. هنگام ،يافراد انسان انيمتقابل م يهاعمالً همه كنش

 يجووچهــره بــه چهــره، دائمــاً در جســت يهاتيوضــع ليــژه در تحلبه وي م،يريگيقرار م گرانيبا د
تا معناي نمادهاي ارسالي ديگران را درك، تعبيــر و تفســير كنــيم. ايــن نظريــه، بــر  ميهست »ييهاسرنخ«

كــه  كنــديمــ ديــو بيش از همه بر زبــان تأك ادهاو انواع اداها، اطوارها، نم نيارتباط متقابل نماد تياهم
  ).178، ص 1389 پي،جوادي و نيكاسلم ( د و جامعه تأثيرگذار استجملگي در رشد فر

نخستين متفكــري اســت كــه بــر اهميــت اجتمــاعي زبــان و ارتبــاط آن بــا  سوسورنظريه، اين  در
هاي اجتمــاعي آن، كند. كار وي در طــرح زبــان، آشــكار نمــودن ســويههاي اجتماعي تأكيد ميواقعيت
  :كننده آن در جامعه بود. از نظر وييفاي نقش تعيينتنيدگي و قدرت بازنمايي و ادرهم
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چيز، بررسي و شناخت ماهيت خود زبان به عنوان سوژه مــورد  شناسي پيش از هركار اساسي زبان
اي به غايت پيچيده و نامتجانس است كه حتي يك عمــل گفتــاري پديده مطالعه است؛ زيرا زبان انسان

در  يمزهــاي ســر بــه مُهــر را بــا خــود حمــل نمايــد. پرســش اساســها و رتواند دنيايي از رازساده مي
كند و چه قواعد و دســتورات نحــوي در كــاربرد اين نيست كه زبان چه مي سوسورشناسي از نظر زبان

بــه  سوسورپاسخ ». زبان چيست؟«شود، بلكه پرسش اساسي اين است كه روزمرة زبان به كار گرفته مي
  ).18 ص ،1379 كالر،( هاستامي از نشانهزبان نظ«اين پرسش، اين است كه 

گيرند كه براي بيان يا انتقال افكار آواها و ساير عناصر زباني، زماني ماهيت زباني به خود مي صداها،
ها باشــند؛ زيــرا نشــانه در به كار روند و اين امر ممكن نيست جز آنكه اين عناصر بخشي از نظام نشانه

اســت كــه در مقــام  شانهشود. نن است. زبان بدون نشانه محقق نميواقعيت مركزي زبا سوسورديدگاه 
كنــد. ميبيان نظامي پيچيده زباني را  ،تنيدگي آنهاميانجي دال با مدلول را درهم تنيده و از اتحاد و درهم

شناســي اســت و پــيش از آنكــه بــه اي از نشانهشناسي شــاخهمعتقد است كه زبان سوسور ترتيب،بدين
از آن » نشــانه«جوهر بنيادين امري را كه با عنوان  مكشناسي پرداخته شود، الزم است دستِمباحث زبان

  بررسي و شناسايي شود. شود،ياد مي
 ترين ويژگي نشانه آن است كه ماهيــت اختيــاري دارد. بــه عبــارت ديگــر،، مهمسوسورنظر  از

هيچ رابطة طبيعي و ذاتي ميان دال با خواه هستند و كلمات و واژگان در نشانه، امور قراردادي و دل
دال و  انمدلول وجود ندارد. اين ويژگي نشانه و به تبع آن امر زباني، نشانگر آن است كه رابطه ميــ

تواند هــر صــورتي بپــذيرد و هــيچ مدلول در پيوند با دال مي«مدلول رابطة اليزال و اليتغير نيست. 
 »ي بر حسب آن مــدلولْ مناســب آن دال تلقــي گــرددياديني براي معني وجود ندارد كه معننهستة ب
اجتمــاعي  اردادايي كه ناشي از قــرنشانه را به يك امر رابطه سوسورترتيب، ). بدين23 ص (همان،

ها امور قراردادي هستند و از ماهيــت اختيــاري برخوردارانــد. دهد. بنابراين، نشانهاست، ارجاع مي
ايي ايجــاب كنــد و ماهيــت رابطــهايي بــدل ميه يك امر رابطــهآن را ب اختياري بودن ماهيت نشانه،

زبــاني معنــاي متفــاوت و  ظــامكند كه هر نشانه، تنها از طريق ارتباط با ساير اعضــا و عناصــر نمي
اي اختياري بودن ماهيت نشانه به اين معنا است كــه رابطــه ،سوسورمتمايزي به خود بگيرد. از نظر 

شود، امري تغييرپذير و غيرذاتي است و بســته بــه دال و مدلول ايجاد مي ايي ميانكه در نظام نشانه
شــود يــا آنكــه معنــا و تغيير و دگرگــوني مي ارها دچاي آن نشانه با ساير نشانهنظام زباني و رابطه

  ).118، ص 1966(سوسور،  گيردمدلول متفاوت به خود مي
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هاي غيرزباني نيــز داراي انــواعي نمادها و نشانه ر،افزون بر زبان و ابعاد متنوع نمادين آن در زندگي بش
است: طبيعي، قراردادي، وضعي و يا تصويري. هر يك از اين نمادهــا داراي نقــش و كــاركرد خاصــي در 

  گردد:هاي زير، نقش و كاركرد نمادها در زندگي بشر روشن ميزندگي است. با توجه به به مثال
قي نشسته باشيد، ورود فردي با چتر خيس براي شما نشانه ـ اگر در يك مجتمع مسكوني، داخل اتا

  بارد.آن است كه بيرون باران مي
كنند، شنيدن صداي مرغابي دريايي را نشانه طوفاني ـ آنهايي كه در مناطق ساحلي كشور زندگي مي

  دانند.شدن دريا مي
حتمــال وقــوع يــك حادثــه اي از اآن را نشانهشنويد،ـ وقتي صداي ترمز محكم يك ا تومبيل را مي

 دانيد.رانندگي مي
  دار نشانه جوش آمدن سماور است.ـ صداي قل قل سماور، براي يك زن خانه

هاي شبنم مانند نشسته باشــد، خريد، اگر روي شيشه آن قطرهاي ميـ در تابستان گرم، وقتي نوشابه
خيزد، نشــانه فنجان چاي شما برميفهميد كه نوشابه كامالً سرد است. به همين ترتيب، بخاري كه از مي

  آن است كه چاي داغ است.
هاي آب روي اسفالت كه يخ زده آييد، وجود ماندهـ وقتي صبح زمستان از آپارتمان خود بيرون مي

  اي است كه هوا آن روز سردتر از ديروز است.است، براي شما نشانه
كنند، هنوز ي و در دل طبيعت زندگي ميـ امروزه بسياري از افرادي كه در روستا و مناطق كوهستان

كنند، جهت خود بيني ميدارند. وضع هوا را پيشهاي بسياري دريافت ميهاي طبيعي پياماز همين نشانه
  ).196ص  ،1384راد، محسنيان( هاي ديگركنند و بسياري پياميابند، شكار را تعقيب ميرا مي

ي نمادها است كه نشانه بيماري و يا سالمتي فرد است. برخي از اين نمادهاي غيرزباني، وجود برخ
هايي از اشكاالت در سيستم جسمي يا عصــبي بيمــار عاليم بيماري نشانه« نويسد:در اين باره مي دنيس

جوي كليدهاي ديگري هستند... پزشك با واست. يك سردرد، گلودرد، و... هر كدام كليدي براي جست
ربط يازد. در واقع، او از يك دسته عاليــم بــيتشخيص بيماري دست ميمرتبط كردن عاليم بيماري به 

  (همان). »شودظاهري، به تشخيص علمي نزديك مي
است كه داراي كاركرد بسياري در زندگي بشر است. ما » نشانه تصويري«از ديگر نمادهاي غيرزباني 

پوسترها و تابلوهــاي  ي تلويزيوني،هاهاي تصويري در برنامهدر زندگي روزمره خود، با انبوهي از نشانه
هاي تصويري ديگــر هاي تمبر و بسياري از نشانهنقشه ها،هاي مجالت و روزنامهمسير عبورمان، عكس
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هاي تصــويري كنيم. نشــانهمواجه هستيم كه رفتار، حركات و سكنات خود را بر اساس آنان تنظيم مــي
دهد. برخي از آنها دقيقاً يك نشانه امروز را تشكيل مي المللي نيز بخشي از كدهاي ارتباطات انسانيبين

 المللي. برخي نيز همان نشانه تصويري را دارنــد،قراردادي يا يك نماد هستند. مثل آرم صليب سرخ بين
هــاي جهــاني ها در بازيشوند. از ايــن نشــانهتر درك مياما با اين تفاوت كه بسيار ساده شده، و سريع

شود و از آنها براي راهنمايي افــراد المللي استفاده ميهاي بينها و همايشنمايشگاه ها،المپيك، فرودگاه
  ).200 ص (همان، شودهاي بليط، پست و غيره استفاده ميجهت دستيابي به رستوران، اورژانس، باجه

بــوده » كــد«گوينــد و متــرادف مي» نماد«، كه در زبان فارسي به آن »وضعي«يا » قراردادي«اما نشانه 
اي اســت. گســتره و تنــوع رود، از ديگر نمادهاي غالباً غيرزباني و نشانهنيز براي آن به كار مي» سمبل«و

كاربرد اين نمادها در ارتباطات انساني امروز، بسيار بيشــتر از كلمــات و واژگــان اســت و كاركردهــاي 
واعــد و مقرراتــي كــه بــراي تســهيل كند. اساساً زندگي اجتماعي مــا و قفراواني در زندگي بشر ايفا مي

هاي قراردادي است كه طيف وسيعي از رمزهاي مصرفي شوند، نشانهزندگي اجتماعي وضع و اجرا مي
  ).203(همان، ص  دهدجوامع ابتدايي و مدرن را تشكيل مي

انه سه گ يهارنگ، مردم ندمبوهاي گوناگون نيز نمادها جايگاه وااليي دارند. براي نمونه، در فرهنگ
بــه حســاب  ،برخوردارنــدو انســجام بخــش  يشــگيهم يهاكه از قدرت ييها، را به عنوان رنگياصل
باشــند. بــراي خاصــي مي يمعان داراي نماد و ،ين سه رنگ اصليك از ايهر«در اين فرهنگ، آورند. يم

اســت.  يگــراقتدار و جلوه ،ي، خوشبختي، زندگيسالمت يبه معنا يديمتعدد، سف يان معانياز منمونه، 
كــس رنــگ ه عبــ ،اهيشوند. رنگ سيد محسوب ميرنگ سف ياصل ينمادها ،ودايد و درخت ميگل سف

، ي، افسون، جادوگريماريبت، بيمص ،، شريرود و با بديبه كار م يدرمان يهاتيژه در فعاليبه و د،يسف
كا، يه از درخت مانايس يهاوهياست، در ارتباط است. زغال و م» يپنهان«و آنچه  يكيتار ،يشهوت جنس

، قتل يبه قاعدگ طرو، خون مربويدو پهلو دارد و با قدرت، ن يك معناي ياه هستند. قرمزيس ذاتاً يمواد
 يو هم بــد يخوبسمبل و نماد رنگ قرمز هم به عنوان در واقع، از نظر اين مردم،  و شكار ارتباط دارد.

  .)331، ص 1383موريس، ( »كنديعمل م
معتقــد اســت  ترنراي دارد. ها در فرهنگ مردم هند نيز جايگاه ويژهو سمبلهمچنين نمادگرايي 

 از يك هر و باشند،مي) سياه و سفيد، قرمز، زرد( اصلي رنگ چهار داراي كه هم، هند جامعه كه در
 بنديتقســيم بــا ودا ريــگ در ،)اســت رنــگ معنــاي بــه كه اصطالحي(چهارگانه  هايوارناس اين

 منطبــق دارنــد، ارتبــاط بــدن اعضــاي از عضوي با و هايك از رنگكه هر  ،دهن جامعه چهاربخشي



  ١٤٧  شناختيتحليلي جامعه نقش نماد و نمادگرايي در زندگي بشر؛

 رنــگ كشــاتراها داننــد.مي مــرتبط سر با را سفيد رنگ هابرهمن هند، چهاربخشي در جامعه. است
 شــكم همچــون بــدن اعضــاي از عضــوي با را زرد رنگ وايزيا گيرند.مي نظر در بازو نماد را قرمز

نمــودار  وبنــدي، اين تقسيم، ترنراز نظر  .دانندمي پا نماد را سياه رنگ يزسودراها ن دانند.مي منطبق
 يعنــي انســان بــدن توليــدي مواد همچون -هاي رواني زيستيگونه كه بر تجربهها، آنگانه رنگسه

است كه » بندي آغازين از واقعيتنوعي طبقه« رنمايانگ و است مبتني -بدني فضوالت و شير خون،
تنهــا از طريــق انتزاعــات پيــاپي از «نويسد: سازد. وي ميها را فراهم ميبنديطبقه خود اصول ساير

» بندي اجتماعي مورد استفاده، توسط انســان پديــد آمدنــدهاي طبقهها بود كه ساير مدلاين تركيب
ها عجين شده اســت ). در واقع، نمادها با زندگي مردم بسياري از فرهنگ91-90 ص ،1967ترنر، (

  اينجا به نقش آنها در زندگي مردم هند و ندمبو اشاره شد.كه در 
اما نمادها در تعامالت و كنش اجتماعي روزمره مــردم، داراي دو كــاركرد اساســي اســت: كــاركرد 
ارتباط و كاركرد مشاركت. اين دو كاركرد مكمل يكديگرند. نمادگرايي ارتباطــات، مشــاركت را يــاري 

  نمايد.ل متفاوت ارتباطات را برقرار ميكند و نمادگرايي مشاركت، اشكامي
شود كاركرد ارتباطي نمادگرايي: نمادگرايي در انتقال پيام بين دو فرد يا چند فرد به كار گرفته مي .1

باشد. تمامي اشكال كنش متقابل و تاحدود زيــادي، كــنش اجتمــاعي مســتلزم و در واقع ابزار تعامل مي
اي با به گيرند: زبان محاورهي اين كار، از نمادهاي گوناگوني بهره ميباشد. برافرستادن و گرفتن پيام مي

گوينــد. زبــان يم» كلمات«كند كه به آن اي از اصوات، نمادهاي متنوعي را تركيب ميكارگيري مجموعه
شود و با اشكال ديگري مثــل عالمــات تلگــراف، و يــا عالمــات به صورت مكتوب چاپ و منتشر مي

ها در دريا، و يا به صورت حركات دست، صورت و اعضاي بــدن كشتي ت دادن بهراديويي براي عالم
رود. اينها جملگي اشكال متفاوت نمــادگرايي اســت و كــاركرد ارتبــاطي آن ايــن اســت كــه به كار مي

  سازد.رفتارهاي افراد را در جامعه و روابط اجتماعي آنان را معنادار مي
كنــد. گرايي به احساس تعلق به گروه يــا جماعــات كمــك ميكاركرد مشاركتي نماد گرايي: نماد .2

گذارنــد. نمادهــا در يــادآوري و نمادها عالوه بر ارتباط، به اشكال ديگر بر زنــدگي اجتمــاعي تــأثير مي
نگهداري احساس تعلق، القاء يا ايجاد مشاركت مناسب اعضا، برحسب موقعيــت و نقــش هــر يــك و 

  اند:كند. نمادهاي مشاركت بر چهار قسممي ايجاد نظم اجتماعي طبيعي كمك بسيار
الف. نمادهاي همبستگي: در مورد جماعات ملي يا قومي صادق است. مثل پرچم، عالئــم و 

  ها، سرود ملي، و...؛ نشان
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مسكن، نوع اتومبيل، نوع مدرسه، نــوع لبــاس محله، نوع: سازمان مبتني برسلسله مراتبنمادهاي .ب
  ؛قعيت اجتماعي افراد جامعه استو... اين متغير بيانگر مو

  ؛هاي پر خاطره، و...حوادث مهم تاريخي و يا مكان :نمادهاي مربوط به گذشته .ج
  ).190، ص 1384راد، محسنيان( نذر، مراسم مذهبي، مراسم ازدواج: . نمادهاي مذهبي و جادوييد
ي اســت. بــراي كالمي و گــاهي غيركالمــطوركلي، ابزار ارتباطــات در زنــدگي جمعــي، گــاهيبه

توان سه شاخه ارتباطات ماشيني (ماشين با ماشين)، حيواني (حيوان با حيوان) و انســاني ارتباطات، مي
را در نظر گرفت. ارتباطات انساني را به ارتباطات انسان با انسان، انسان با حيوان و انســان بــا ماشــين 

ارتباطات ميان فردي، ارتباطــات گروهــي و  كنند. ارتباطات انسان با انسان به ارتباط با خود،تقسيم مي
ارتباطات جمعي تقسيم شده است. هر يك از اين چهار نوع ارتباط، خود به دو نوع ارتباط كالمــي و 

وگوي دو نفر بــا يكــديگر، يــك ارتبــاط ميــان فــردي كالمــي اســت. شود. گفتغيركالمي تقسيم مي
فردي غيركالمي اســت. يــك جلســه، رتباط ميانطوركه نگاه خشمگينانه دو نفر به يكديگر، يك اهمان

يك ميزگرد و يا يك سمينار، كنفرانس و از اين قبيل، همگي ارتباطات گروهي هستند كه همزمــان بــا 
شــود. پخــش يــك فــيلم هاي غيركالمــي نيــز ردّ و بــدل ميشود، پيامآنكه به صورت كالمي اجرا مي

يــك يك فيلم صامت يا يــك برنامــه پــانتوميم،  سينمايي از تلويزيون يك ارتباط جمعي است. نمايش
  ).369ص ارتباط جمعي غيركالمي است (همان، 

هاي صــامت در فيلم چارلي چاپلينارتباط غيركالمي را در كتاب خود، با يادآوري حركات  شولمن
  نويسد:كند و ميبه ياد ماندني او آغاز مي

اشاگرانش، بدون كالم ارتبــاط برقــرار كنــد. هاي صامت، چارلي چاپلين توانست با تمدر دورة فيلم
كردنــد. مــا در هــاي او را منتقــل ميهايش همه پياماش، راه رفتن مضحكش و لباسهايش، چهرهدست

هايمان را آوريم، دســتزنيم، ادا در مــيفرستيم، چشمك ميهاي غيركالمي ميزندگي روزمره مرتباً پيام
  ).244 ص (همان، گيريمم و يا آهسته با پايمان ضرب ميكنيها اشاره ميدهيم، با دستحركت مي

كنيم. اگــر چــه برخــي از ما در ارتباطات روزمره خود از كدهاي غيركالمــي بســياري اســتفاده مــي
اند، ارتبــاط دانشمندان، آن دسته از حركات ما را كه براساس قوانين مربوط به قرارداد كدها شكل گرفته

 شود:اين نوع رفتارها در چند مثال زير روشن ميدانند. كاركرد غيركالمي نمي
كند. شود با دستش يك دايره فرضي را در هوا رسم ميـ فرد منتظر تاكسي، وقتي تاكسي نزديك مي

 اين به معناي آن است كه مقصد او، ميدان بعدي است.



  ١٤٩  شناختيتحليلي جامعه نقش نماد و نمادگرايي در زندگي بشر؛

چشم ـ اگر از شخصي درخواست كاري بكنيد، ممكن است دستش را به نشانه پذيرش كامل، روي 
 خود بگذارد.

ها با قراردادن كف دست بر سينه و پايين آوردن مختصر سر به ديگران اظهــار ارادت و ـ برخي آدم
 كنند.دوستي مي

 گيرند.حالت افسوس و پوزش به خود ميـ برخي از افراد با گاز گرفتن انگشت خود، 
بــا اســت مخاطــب شــما  ممكــن كنيد،هاي خود را تعريف ميـ وقتي براي كسي موضوع گرفتاري

 كشيدن نفس عميق، افسوس و تأسف خود را بيان كند.
 كننــدـ برخي افراد با زدن انگشت نشانه روي مــچ دســت چــپ، از ديگــري ســاعت را ســؤال مي

 ).209، ص 1370روشه،(
اي و زبــان بــدني هســتند و داراي كــد و يــا نشــانه هاي فوق، همگي زبان عاليم، زبان اشــارهمثال

اي و هــاي غيراشــارهباشند. اما حيطة زبانهستند كه هر يك داراي كاركرد و معناي خاص ميقراردادي 
  نويسد:در زمينه رمز مي ديويد برلوغيربدني، صرفاً در محدوده زبان بياني و نوشتني نيست. 

(اصــوات،  شــامل عناصــر هاي يك زبان كد هســتند وزبان يك كد است. حروف كد هستند. كلمه
). هر گاه پيــامي را 218ص همان، ( »يابنداي ساخت ميمات و غيره) كه با دستورهاي ويژهكل حروف،

ايم، بگيــريم. كنيم، بايد تصميم اصلي خود را در مورد نمادها و رمزهايي كه به كــار بــردهرمزگذاري مي
شــي را بــراي (رمز يا نماد)؛ ب. كدام يك از عناصر رمز؛ ج. چــه رو بايد تصميم بگيريم: الف. كدام كد
 ).220ص همان، ( ساخت عناصر رمزها انتخاب كنيم

اين سؤال مطرح است كه آيا مرز دقيقي بين ارتبــاط كالمــي و  اما در باب تفاوت ميان اين دو نماد،
ترين نمونه ارتباط كالمي، زبان نوشتاري و اگر هست اين مرز چيست؟... واقعي غيركالمي وجود دارد؟
اي و اشارات بدني است. ضمن اينكــه مثال هم براي ارتباط غيركالمي، بيان چهره گفتاري است. بهترين

هايي از ارتبــاط مربوط به هر دو است نيز نمونه اي كه عمالًهاي بين كلمات و يا تكيهتن صدا، سكوت
غيركالمي است... به علت تمثيلي بودن ارتباط غيركالمي، يــادگيري آن بــه آمــوزش كمتــري نيــاز دارد. 

توانــد يــا من اينكه، چون صراحت ندارد، به طور بالقوه بسيار مبهم است. مثالً، آوردن يك هديــه ميض
عنوان محبت باشد يا يك رشوه محسوب شود ويا يك عمل متقابل به معناي جبران باشد. تمامي اينهــا 

  ).248همان، ص ( بستگي به درك دريافت كننده از دوستي يا هديه دهنده دارد
شود، سراسر زندگي بشر مشحون از نمادهاست. اين نمادها هم همانگونه كه مشاهده مي سان،بدين

گيري ارتباطات و روابــط اجتمــاعي در جوامع بدوي و هم در جوامع جديد كاربرد دارند. اصوالً، شكل
  در زندگي بشر، در گرو به كارگيري نمادهاست.
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نقــش نمادهــا و  مــاري اســت.هاي زنــدگي بشــر، زيســتگاه و نــوع معيكي ديگر از عرصه
شــناختي، نيز جالــب توجــه اســت. از منظــر جامعــه يدر عرصه شهرسازي و معمار يهانشانه

. هــر باشــنديمــ »تيــحس هو جاديا«و » معنا انيب«نمادها در اين عرصه، داراي دو كاركرد مهم 
اس وابســتگي و تجلي حس تعلق و احس پردازديفراتر از خود م ييمعنا انيبه ب يانماد و نشانه

حــس  شــوند،يروزمره تكرار مــ يآنكه در زندگ ليها به دلنشانه نيخاص است. ا يابه جامعه
ها در بناهــا و ). نقش نمادهــا و نشــانه1381 ،يني(مز كننديم تيرا تقو تياز معنا و هو يخاص
تــار گذاشــته، رف ريگوناگون بر ســاكنان تــأث يهاشهر آنچنان برجسته است كه از جنبه يفضاها

 گــاهيتجل يو شهرســاز يمعمــار ي). فضــاها163 ، ص1380 فر،ي(صابر دهديآنان را شكل م
 يشهر و نمادها يماي. سنديآيشمار مجامعه به كي يو فرهنگ يعلم شرفتيفرهنگ، تمدن و پ

رو، نيــا. ازباشــديمــنش، كــاركرد و فرهنــگ ســاكنان آن مــ ت،يموجود در آن نمــودار شخصــ
مــاوراء  يهاو مــرتبط بــا جنبــه ياعتقــاد يهاها و ســمبلنشانه ژهيبه و ،شهر يمعنو يهاجلوه
در بناهــا و  ياســالم يهابسيار زياد برخوردارند. اصوالً، فلسفه كاربرد نشــانه ياز اعتبار ،يماد

آنــان متجلــي اســت و  ينــيد يهــاملــت در ارزش كيــها، به اين دليل است كه روح معماري
 ،ي(فالملك اندبخش فرهنگ يك جامعه نيترفيو لط نينقدرتراگر ن،يترقيعم ينيد يهاارزش
 يســتيز يو فضاها ساتيآوردندگان بناها و تأس ديپد ان،يكه آدم). ازآنجايي153- 5 ، ص1374

تبلــور  ي. بــه عبــارت ديگــر، معمــارشــوديمحسوب م زين ياثر فرهنگ ،يهستند، هر اثر معمار
ملــت اســت و بــه كــارگيري  كيــ يو باورهــاهــا ارزش ينيع يانسان و تجل شهيفرهنگ و اند

شهرها شده، احســاس افراد در  يبصر تيهو تينمادهاي ملي و ديني در معماري، موجب تقو
  دهد.مي شيرا در شهروندان افزا يو مل يمذهب
ها و بر رفتار انسان، كــاربرد ســمبل يمعمار ناتيشكل و تزئ ميرمستقيو غ ميمستق ريبه تأث تيعنا با
آنهــا را  يكيزيو ابعــاد متــاف دهيبخشــ يمعنــو ياجلوه يشهر طيو مح يمعمار يه به فضاك ييهانشانه

معقــول و  يهــاييبــايز بيبا عنوان ترك توانيكه از آن م ،يفن يهادر كنار جنبه، سازد يافزون و متجل
 يالب اســالمي تأثيرگذار باشد. در همين زمينه، رهبر فرزانه انقابر هر بيننده توانديمحسوس نام برد، م

 يهــاهــا، بوســتانهــا، پــاركابــانيمختلف در خ ي... نمودها و نمادهايشهر اسالم كيدر «... فرمودند: 
را فــراهم  اتيــشــهروندان بــه معنو شيگــرا نــهيجاذبــه، زم جادياشهر، ضمن  گريد يو هر جا يشهر

  .)1375 وريديدار با مسؤالن شهرداري، شهر( »كنند...يم



  ١٥١  شناختيتحليلي جامعه نقش نماد و نمادگرايي در زندگي بشر؛

  گيرينتيجه

شناختي، به بررسي نقش، جايگاه و كاربرد رمزها و نمادهــا در زنــدگي با هدف تحليلي جامعه اين مقاله
هــا متنــوع ال بود كه آيا زندگي بشــر بــدون رمــز، نشــانه، ســمبل و زبانؤبشر و در پي پاسخ به اين س

شناختي در معهاي و... امكان تداوم دارد؟ اصوالً نقش نمادها از منظر جااي، نمادين، رمزي، كنايهاسطوره
زندگي بشر چيست؟ بر اساس آنچه گذشت، زيست اجتماعي، قوام حيات بشر است. زندگي جمعــي، 

ها و پــذير اســت. امــروزه و در عصــر ارتباطــات، نمادهــا، نشــانهتنها در پرتو تعامل و داد و ستد امكان
جتماعي بشر بدون نماد معنا اي كه زندگي اگونهها، سلطه بالمنازع بر زندگي جمعي بشر دارند. بهرسانه

در همه جوامع و در همه اعصار چنان برجســته اســت كــه هرگــز نمادهــا و  نمادو مفهوم ندارد. نقش 
ها امروزه فهم فرهنگ .شوديگم نم.. .، مكان، قوميت، نژاد، فرهنگ ومانندگي، زو خم ز چيدر پها نشانه

شــناس و يــك قوم هاي آن اســت.نشــانهدر گــرو داشــتن زبــان مشــترك، و معنادارســازي نمادهــا، و 
  شناس خوب، پيش از هر چيز، بايد يك نمادشناس مجرب باشد.فرهنگ

هــا، ها و رمزها منحصر به كلمات و واژگان نيستند، زبان رمزآلود و نمــادين گياهــان، رنگاما نشانه
ر زندگي بشر محصور ها دنمادرو، ايناند. ازاصوات در طول تاريخ و در جوامع بشري نقش آفرين بوده

رمــز، شــعار، عــدد،  ،، مكــانمانبلكه نماد ممكن است مفهوم، رنگ، مراسم، ز، ستيندر كااليي خاص 
هاي تصــويري و هاي طبيعــي؛ نشــانهها به سه دسته نشانهطوركلي، نشانههب شعار باشد. ايپرچم و  وِرد،
ي ما را همچون فضاي پيرامون احاطــه شوند و همه اين نمادها، كل زندگهاي قراردادي تقسيم مينشانه
اند. ازآنجاكه قوام هر جامعه به فرهنگ آن جامعه است و يكي از عناصــر كليــدي فرهنــگ، زبــان، كرده

هــا و اديــان آيين هــا،اي در فرهنگشناسي نقش برجستهگرايي و نشانهنمادنماد، نشانه و استعاره است، 
تر . فرهنگ، آيين، و مكتبي در جذب مخاطب موفــقگوناگون در جذب مخاطب و پيروان خويش دارد

  اي و رمزآلود بيشتر بهره برده باشد.است كه از زبان نمادين، اسطوره
بخشــي، تعيــين كاركرد نمادها در زندگي اجتماعي بشر، ابــزار تفــاهم، كــاركرد مشــاركتي، انســجام

اي خاص، يــادآور حــوادث و موقعيت و منزلت اجتماعي افراد در جامعه از حيث تعلق به قشر و طبقه
رخدادهاي گذشته تاريخي يك ملت، بيانگر پايبندي و دينداري افراد يك جامعه، نشانه تعلق خاطر يك 

  ملت و افراد جامعه به يك فرهنگ با پشتوانه تاريخي روشن است.
 هيت زبانيماداراي آواها و ساير عناصر زباني،  صداها،پردازان كنش متقابل نمادين، در تحليل نظريه

شناســي زبان. به عبارت ديگــر، براي بيان يا انتقال افكار به كار روند ،هابخشي از نظام نشانهبه عنوان  و
  كه داراي كاركرد بسيار گسترده در زندگي بشر است.شناسي است اي از نشانهشاخه
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