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  یيعاشورا ینمادها یيبازنما يچگونگ

 مختارنامه الیدر سر
 

 )نویسنده مسئول( *برگان سنگ نیحس
 **دهالن یعادل صادق

 چکیده

و  ،یشاینما تیاقابلباا  یییاشورا یها نماد یمعان یپژوهش واکاو نیاهدف از  :هدف
 یهاا و راه ،یونیازیتلو یهاا الیسار و لمیف در یییاشورا ینمادها ییبازنما یچگونگ ترسیم
 .استها  آن ارتقاء

گیاری از روش تحلیال محتاوای کیفای و  بهارهپژوهش حاضر با  :پژوهش یشناسروش
 شناسی جان فیسک انجام شد. نشانهتکنیک 

  یونیزیتلو یهاالیسر و هالمیف در شدهاستفاده ینمادها هک دهد یم نشانها   یافته :ها افتهی
و  یبخشا قیتعم یدر راستاها  آن توان از  یم که هستندی قییم میمفاه یدارا یاشورا موضوع با

   استفاده کرد. یشینما یدر قالب قیدق یمعنا کی دیتول
 یادار یییاشاورا ینمادهاا کاه دهاد  یما نشاانحاضار  پاژوهش جینتاا: یر یرگ جهینت

باه  یشایهستند، اما سازندگان آثار نما یشیآثار نما استفاده در یبرا ییباال اریبس یها تیظرف
 اشاتباههاا  آن ییبازنماا درموارد  شتریدر ب و ندارند یکاف توجه هانماد نیا ییبازنما یچگونگ

                                                      
 .jnhossein@yahoo.com رانیقم، ا ما،یو رسانه، دانشگاه صداوس نیدانشکده د ارشد، یکارشناس* 

 .adelsadghi.qiu@gmail.com رانیو مذاهب، قم، ا انیدانشگاه اد ،ینیحکمت هنر د یدکتر **
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 ننادهیباه ب یییاشاورا یهاا نماد قالب در را یگرید میمفاه یگاه ییبازنما نحوه نیا .اند کرده
 منتقل کرده است.

 ییبازنما یاشورا، مختارنامه، ،یونیزیتلو الیسر نشانه، نماد، :ها دواژهیکل

 مقدمه

 یناصار و هنجار ارزش، خلق یپ در یهنر یمل با یمتعال یگاهیجا در تواند یرسانه م
 باا وموجب شاود  رافرهنگ  میو تحک یفیک تیتقو رییتغ وباشد جامعه در م لوب یفرهنگ
 را یمعاان جامعه افراد جیتدرد و بهنتحول فرهنگ شو ای رییمنجر به تغ م،یو مفاه یمعان ابداع

خاارج از چاارچوب  یو معاان میمفااه نیکنند. چنانچه ا ییمل مها  آن براساس و رندیپذ یم
 شود.  یجامعه منجر م یشکاف در نرام فرهنگ جادیفرهنگ و ارزش باشد به ا هشدمشخص

 و ینید یمبان یکه ردپا کند یاری یآثار نشیتواند رسانه را در آفر یم که ییهالفهؤاز م یکی
 یهاا اسات کاه داراها و نشانهنقش نماد ،در آن باشد یاسالم برگرفته از سنت   ی  فلسف و ییرفان

 یهمراه اسالم، ژهیوبه یشرق یها تمدن هنر و اتیهمواره در ادب رایز است، یفراوان اریارزش بس
 . است بوده فرهنگ ریناپذییبخش جدا ،نماد زبان   ی  و یرفان یکالم یها تجربهبا  یاسالم هنر  

خود  یرا ورا یامیدارد تا پ ییاست که توانا یانتزای میمفاه انیب یواس ه برا نیبهتر نماد  
خاا  را باه  یمعناا تاوان یما رمزهاا باردن کاربه با( 91:9919ی،النیگ ی. )موسواندیبنما

. هادف است متعهد هنرمند رسالت از امیپ انتقال و هارمزگشودن مخاطبان منتقل ساخت و 
اثار  ایامکان و  کی ویدکورات ای ینیو جنبه تزه ییبایا زتنهها و نمادها  از مجمویه ینیدهنرمند 

را باه  یمهام و جاد یمعناا و مفهاوم ن،یتازه و ییباایبر زیالوه دارد قصدبلکه  ستین یهنر
نقوش  ،ینیهحجم و شکل ایداد نوشته تز ،خاب رنگ خا انت رو ازاین ؛مخاطب منتقل سازد

 یو هر اثر هنار دارد نیو نماد کیسمبل ییاو معنا یو امثال آن برا یمعمار یها سازه یهندس
 و یناصار نیاسازاوار اسات کاه ا  ینید ینمادها درشناسانه او است. معرفت یها دهیا یتجل

 ناهیزم داد و در پاس صیتشخ یاسالم یها لفهمؤ با راها  آن تیسنخ و شناخت را ها هیما نقش
براسااس را  یناید میو مفااه یهنر اساالم یها هیمااز نقش یاری. بسکرد هیتعب یهنر داتیتول
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 و یشینما یهنرها در یریتصو یناصر گریها و د وگو گفت یفضاساز ها، نهیزم پس ونیدکوراس
 (.96 :9919 ی،النیگ ی)موسو دتوان القا کر  یم یا رسانه

 شهادت کربال،یاشورا،  مانند یمذهب میبا مفاه یمتعدد یونیزیتلو یها الیسر و ها لمیف
 نمادها نیا از یاریبس. شود یمبهره برده  یمختلف یها نماد ازها  آن در که شوند یم ساخته...  و

 در تأمال قابلاما نکته  شوند، یانتخاب م یونیزیتلو یها الیسر و لمیف مضمون و تم به باتوجه
ماورد  قیادق طاوربهها  آن یریکارگبهدر زمان  دیکه با استها  آن میو مفاه یمعان نمادها، نیا

 منتقال ننادهیب به را یمختلف میمفاه ناخواسته ایها خواسته  نماد نیا کهچرا رندیم العه قرار بگ
 به ینید میانتقال مفاه تیفیاز ک تنهانهدقت نشود، ها  آن از یریگ بهره هنگام در اگر که کنند یم
 شاکل مخاطاب ذهان در اشاتباه یاگوناهباه یناید میمفاه یبلکه گاه شود یم کاسته  نندهیب
 یهاا نمااد از تاوان یم چگونه که استپرسش  نیاپاس  به  درصدد حاضر پژوهش. ردیگ یم

کاه  ینحاوباهبهاره بارد  مختارنامه الیهمانند سر یونیزیتلو یهاالیو سر لمیدر ف یییاشورا
 د. شومنتقل  نندهیخود به ب یجابهو  یدرستبه ینید میمفاه

هاایی صاورت گرفتاه کاه در آن از مباحاث  در بررسی پیشینه پاژوهش اگرچاه پژوهش
های تلویزیاونی  مختلفی با نگاه چگونگی استفاده از نمادهای یاشاورایی در فایلم و ساریال

یلوم اجتمایی و ارتباطی  بر معنای نمادپردازی در ها مبتنی استفاده شده، اما رویکرد اغلب آن
 شود.  ها اشاره می است و معنای حکمی آن موردتوجه قرار نگرفته است که به بعضی از آن

در پژوهشی باا یناوان  (9919)رخ  محمدیاری، دوستی و شایسته زاده، حاج شعاع، آنی
نگااه  ها، آواها و نمادهای یاشاورایی از آهینبررسی به  «رانیحرم و صفر در فرهنگ مردم ام»

ای باه تاریخچاه  و توجه ویژه اند هدر جامعه اسالمی پرداختها  آن فرهنگی و اجتمایی و نمود
  اند. کرده نمادهاها و  این آهین

ابتادا  «رساانه و هنار اساالمی»خاود باا یناوان  پاژوهشدر  (9919) یالنیگ یموسو
در رسانه و هنر مورد ها  نآ ه و جایگاه و کارکردهایکرد خوبی معرفی به نمادها راا و ه مایه نقش

و نمادها در تعامل رسانه با هنار  ها مایه نقشبرد ارصورت کیفی ک    . در ادامه بهداد بررسی قرار
 .شود می نیز م العه اسالمي
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 (9981معمارزاده ) «یو تجسم یرفان در هنر اسالم ریصوت»در پژوهشی دیگر با ینوان 
باا  را هاا هنر گریشعر و د ،یسینو خوش ،یو نگارگر یآثار نقاش ،یخیتار هیدر ابن یهنر یرفان

 ه است.دادمورد بحث قرار  یهنر اسالم انیتجسم یرفان در م یهدف بررس
هاای تهااجم بررسای نمادهاا و نمود» نیز در پژوهش خاود باا یناوان (9988محبی )

از  مختلفی فاارق یبه بررسی نمادها «شبکه دوم سیماونوجوان  های کودک فرهنگی در برنامه
 ی یاشورایی نیز پرداخته است. نمادها

هاای  ررسی کارایی نماد، نشانه و تمثیل آیینب»نامه خود با ینوان  در پایان (9913) فالح
هاای  خاوبی باه بررسای کارکرد باه «یاشورایی در فیلمنامه با تاکیدبر مراسم یاشورایی الشتر

ها  کشمکش ،های فیلمنامه پیرنگ گونی همانند،یاشورایی در یناصر گوناهای  نمادها و تمثیل
 و داستان پرداخته است. 

کارگیری نمادهای دینای  شگردهای به»خود با ینوان   نامه نیز در پایان (9911) سیاوشی
ه دداماورد بررسای قارار  را ی هنر اساالمینمادهاویژه  هنری به یتمامی نمادها «در فیلمنامه

 وجه مشترک دارند. ها با نمادهای یاشورایی  آن که برخی از است
رغام  همسو با موضوع، به این نتیجه رسیدیم کاه یلایهای  م العه و بررسی پژوهش با
آثار نمایشای  در تولیدها  آن و نقش نمادهاها، بررسی این  ها و غنای یلمی این پژوهش تالش

یاازی بسا برای ارتقاء س ح کیفی این آثار ن فاخری مانند مختارنامه خالی از ل ف نبوده و چه
یناصر بصری  ها، در پیشین بررسی آنهای  البته تفاوت این پژوهش با پژوهش ضروری است.

 .است همانند فیلمنامه و ...هایی  و مفهومی است که خارج از بحث
 ایا و درسات یبارداربهاره ثیامختارناماه از ح الیسار یم العه مورد به پژوهش نیا 

 بحاث ابعااد تمامبه  دیبامهم  نیبه ا یابیدست یا. برپردازد یم یییاشورا ینمادها از نادرست
 یباردن باه معاان یپ ،یییاشورا یها نماد شناخت ها،نشانهشناخت و تفاوت نمادها و  مانند
ها  نماد نیا یتمام ایکه آ نرر نیااز  یییاشورا یها نماد  یمفهوم کیتفک ،یییاشورا یها نماد
 توجه شود.  ریخ ایرا دارند  یشینما تیظرف

 و لمیفا در یییاشاورا ینمادهاا ییبازنماا یچگاونگ یبررس پژوهش نیا یاصل هدف
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قابال  یییاشاورا یآن یبارتند از: شناخت نمادها یفری اهداف. است یونیزیتلو یها الیسر
 ،یاشورا یها نماد اراهه یارتقا یراهکارها یبررس ،یییاشورا ینمادها اراهه نحوه یبررس ،اراهه

 ینمادهاا کاارکردو  مختارناماه، یونیازیتلو الیسر در یییاشورا ینمادها اراهه نحوه یبررس
 .مختارنامه یونیزیتلو الیسر در یاشورا

 مفاهیم پژوهش

 الف: نشانه
 انیام کاه لیشاما -9: رندیگ یم یجا یمده طبقه سه در ها نشانه ،1رسیپ یآرابراساس  

 یکاس مانناد ؛اسات برقرار میمستق و یریتصو راب ه و یصور شباهت ینوی معنا و صورت
ا یاراب اهکاه  هیانما -1. کند یم ییراهنما شخص خود به را ما که شخص کی بایاث  ییل 

قسام هساتند؛ مانناد:  نیاز هما یعایطب یهاا نشاانه. شاود یم نررمد یمعنا ما به ییراهنما
ناوع قارارداد  نیادر ا نمااد -9. باشد تب از ینشان تواند یبرافروختن و سرخ شدن چهره که م

...  یوراننادگییراهنماا میایال: مانند شود؛ یدال و مدلول م انیراب ه و شناسه م دجایبایث ا
 .(3: 9981 ی،)صفو

  مختارنامه: ب
داوود  یبه کارگردان یمختار ثقف امیو ق یزندگ رامونیپ یونیزیمجمویه تلو کی مختارنامه

، که پاس از دازدپر یبه ابواسحاق م معروف یبه داستان مختار ثقف الیسر نیاست. ا یرباقریم
 .زدیخ یکربال برم یشهدا یخواه حادثه یاشورا به خون

 ییبازنماج: 
و  یمعناا کاه آگااه نیاباه ا ،گذارند یم ریدرک یموم از جهان تأث وشناخت  برها  رسانه

 رایاکنناد؛ ز یما افتیها در دارد که از رسانه ییبه محتوا یمردم نسبت به جهان بستگ تیذهن
                                                      

1. Peirce 
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و ساازنده  یتر اجتمایگسترده یو ساختارها یفرد یها یآگاه نیب یجانیم و واس هها  رسانه
 معنا هستند.
معناا از  ییبارت به. است یگفتمان و یمفهوم یها چارچوب قیطر از معنا دیتول ییبازنما

 . شود یم دیتول زبان ژهیو بهها  نشانه قیطر
و  یخنث یا واس ها تنهاست و  یاجتمای یها هیو رو یماد یایاش یسازنده معنا برا زبان  

 قیاطر از معناا دیتول ندیفرآ. ستین جهان درباره معرفت و یمعان یبند صورت یبرا طرف یب
 نادیخاارج از فرآ شاود یما دهیانام تیاواقع آنچاه بنابراین. نامند یم داللت یها هیرو را زبان

 مهم بلکه. ندارد وجود یواقع یماد جهان چیه که ستین معنا بدان نیا البته. ستین ییبازنما
 . شود یم داده یماد جهان به که است ییمعنا

 اماا اسات، دهیاچیپ ،یاجتمای جهان در مردم تجربه و یزندگ با ییبازنما ارتباط اگرچه
 . است یواقع یامدهایپ یدارا ،یواقع مردم یبرا ها ییبازنما

جهاان  در دانش و معرفات عیو توز دیتول باز د،یتول نهاد نیمؤثرتر و نیرتریفراگ ها رسانه
 سپهر، کی در تیفعال معرفت، و دانش انواع انتشار چون ییهایژگیو داشتنهستند و با  دیجد
 طیمحا ثغاور و حادود خود، بهها  آن از یشتریب زمان اختصا  و افراد بر یشتریب یگذار اثر

 طیحاساازنده م دیاهاا را با رسانه بنابراین. کنند یم نییتع را میکن یم یکه در آن زندگ ینینماد
 . است اطراف یایدن از مخاطبان یذهن ریتصو یریگ شکلها  آن یمده ریدانست که تأث ینینماد

 و دهناد یم پرورش دارد، وجود فرهنگ در قبل از که راهایی  ارزش و ها نگرش ها رسانه
 یا رسانه یمحتوا ،ییبارتبه. کنند یم ریتکث و حفظ فرهنگ کی یایضا نیب در را ها ارزش نیا

 آن در کاه یاجتماای رواباط و هابافت حسببرداللت دارد که  ینررات   ها و نق ه فرض شیبه پ
 تیاو از قابل اناددهیاچیپ نینمااد یها دهیپد یارسانه یمحتو. است فهم قابل شود، یم دیتول

 برخوردارند.  معنا یسازمانده
بشر از  یاجتمای اتیح یرامونیپ یدادهایها و رو تینحوه اراهه واقع ای یارسانه ییبازنما

 باوده رانیدر جهان و ا ریاخهای  در سال یاریبس یارسانه، موضوع م العات رسانه کی هیزاو
و  تیاواقع انیا، سانجش شاکاف میام العاات رساانه فاهیتوان گفت که تنها وظ یاست. م
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 یهایبندصورت ها و هیهست که رو زینکته ن نیشناخت ا یبلکه تالش برا ست،ین ییبازنما
 ییبازنما قیاستوارت هال، ما جهان را از طر دگاهیکنند. از د یم دیرا تول یچگونه معان یانگفتم

 (.1111، 1ریدا به نقل از 16: 9911و هومن،  )راودراد میکن یم یو بازساز میساز یم

  نماد د:
 اسات، نشاانه خود از ریغ گرید ءیش مستقل وجود از یحاک که یانشانه)سمبل(  نماد

هساتند  ینیی ییهاجلوه ،یشناسجامعهنرر از ها نمادیالهم، کلمات و ایداد. مثل اشخا ، 
 ،)دهخادا گذارناد یما شینماا باهجامعاه را  افراد شتریب ایشده توسط همه   شناخته یکه معنا
9911 :911). 

. کناد یما اساتفاده نوشاتار ایا گفتار از خود، اتیذهن و دییقا افکار، انتقال یبرا انسان
کااربرد  لیاندارناد، اماا باه دل ییمعنا خودیخود بهاز نماد و نشانه هستند که  ها سرشار زبان
اسات.  دهیبخشا یمفهاومهاا  آن خود به ظن   بهانسان  نکهیا ایمعنا هستند و  یدارا رشانیفراگ

 ی،بهراما) هساتند اءیاشا نشاانة کننده یتدایبلکه فقط  ستند،ینماد ن نهایااز  کدام چیهدرواقع 
 ( 2ونگی از نقل به 13: 9983

 ایا ییماوم یهاا ( نماادالافوجاود دارد:  یاساس یبندمیتقس کی ییگرا نمادیلم  در
 بشار ناوع یبرا ها نماد نیا. شوند یم ظاهر ها دهیپد نهادکه در  هستند یینمادها نهایا: یعیطب

: یجزه ایخا   یها ( نمادب. ندیآ یم حساب به یفرهنگ ناقل مفهوم، نیا در و هستند یف ر
به ابزار  ،یوح قیرا از طرها  آن هستند که خداوند یتعقل ای و یحس صور رندهیدربرگ گروه، نیا

 یاست: تجل ریمفهوم ز رندهیدربرگ ها،نماد نیا ندیداده است. فرآ صیتخص یاله ییانتقال ف
 ای اا هساتند، نمادها کنندهآشکارکه  یرا در سنن یموم ینور خداوند بر انسان، که بعد برتر

 .(19: 9981 ،زاده)معمار کند یم
 كیا یدارا اشیظااهر ییباایز و مضامون باریالوه نقش و طرح هر یاسالم هنر در

                                                      
1. Richard Dyre 

2. Jung 



 

 

006 

گ
گون

چ
 ی

منا
باز

 یی
دها

منا
 ی

ورا
اش

ع
 یی

مه
رنا

خمتا
ال 

ری
ر س

د
 

 رماز آن افتنیا دنبال به بایز ظواهر پس از نندهیب وجوگر جست چشم که است یدرون یمعنا

 د.گردیم باز باطن یالم به که ییمعنا است، یدرون
 که زمان هر و دارند همراهبه شهیهم را خود هرمزوار نیا مقدس هنر ینمادها وها  شکل

 کناد رها را یظاهر یبایز یهاصورت خود حواس کنار از گذشتن و گذاشتن کنار با نندهیب

 نقاوش یظاهر اشکال یماورا و یدرون یامر ییبایز کهچرا برد یم نقوش یذات ییبایز به یپ
 . (936)همان:  است

ن هنار یا یو ذات یدرون یز و نمادها حامل معنان رمویزبان هنر، زبان رمزگونه است و ا
ها اسات.  ن نمادها و سمبلیا یآن بررس یهنر اسالم و آثار هنر یمعنا یبوده و تنها راه بررس

ناد و یگز یبرم یناید یها اسات کاه هنار در تمادن ین، زبانیتوان گفت زبان نماد یم درواقع
 یمیمفااه هااتاوان گفات نماد یم یرکلطوبه کند. یان میخود را در قالب آن ب یم درونیمفاه

ن یاش قادر باه انتقاال ایها تیو زبان با همه محدود شوند یان نمیم بیهستند که به زبان مستق
ان کنند. استفاده از سمبل یرند تا بتوانند خود را بیگ ین به خود مینماد یقالب اماست، یم نیمفاه

 یمیو مفااه یاره معاانشاود چاون هماو یبشار محساوب م یات زنادگیضارور ءو نماد جز
 یا مفهومیان تصور یب یاست برا یا نماد ابزاریبشر وجود داشته و دارد. رمز  یبرا یکیزیرفیغ

م یمعماول از تارس و باطور  باهشود. یرفا  یمحسوب م یبیب بوده و غیحواس ما غا یکه برا
له در ئن مسیکه اکردند  می انیرمزگونه ب یخود را در قالب ییرفان یها از تجربه یاریجانشان بس

 یز زباانیان ن بن حالجید اگر حسیقابل مشاهده است و شا یخوب ما به یسراسر اشعار یرفان
  شد. ید، سر بر دار نمیگز یرمزگونه برم

 یالها أییها منش ن است که سمبلیرامون نمادها در هنر اسالم اینکته مهم در بحث پ
ها قاهال باه  دگاهیان دیااز ا یکایدارد سم وجود یدگاه در باب سمبلیدو د یطورکلدارند. به

ک باودن آن یبار الها یگاریها اسات و د بودن نمادها و سمبل یقرارداد کناد.  ید میاهاا تأ
ماا و  یکه یرفاا یی. ازآنجارسد نرر می بهرش یما، قول دوم، قابل پذ یبه سنت یرفان باتوجه

 یآبشاخور غنا نیان هنار از ایاواقع سرچشامه هنار اساالم اسات و اآنان که به یها آموزه
 نوشد.  یجوشد و م یم
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نمااد هماان  ،اساالم وجاود دارد یاز آثار هنار یارینقش شمسه که در بس المث ینوان به
 یدر معماار« یبودگ یته» ینصر، ا مثال دیگریکثرت در وحدت و وحدت در کثرت است. 

قت یها حقینوان تنواحد به یو تصور مسلمانان از خدا یکیزیمتاف یها انیشه در بنیمساجد ر
 در شهیر کهمحراب، و مانند آن  گنبد، ،1د )مرغ آفتاب(ینقش طاووس و خورش ای و م لق دارد

نهفته  یم حکمیو مفاه ین و معانید ،توان گفت در هنر اسالم یم یطورکل. بهدارد باستان رانیا
زبان  ل بهیتبد جانیز در ایشود و هنر ن ین هنر محسوب میا یریگدر شکل ییامل اصل ،در آن

 بشر شده است.  یها ق حکمتییم

که  هستند ییناصر ازجمله« درخت»و « رنگ»، ینصر ییناصر مختلف معنو انیم در
 یفراسو یگر یالم تیروا ،یگردر نگار و نددار ین و رمزینماد یها معنا از تمدن یاریدر بس

 یحت یو اسالم یرانید. در یرفان انکن ین را با خود حمل مینماد ییمعنا و هستند دارییالم پد
مراحال سالوک یاارف و حااالت یارفاناه او هار کادام رناگ مخاتص باه خاود را دارنااد و 

 یو آسامان ینایزم ،ینیرزمیز یایدن نیاز راب ه ب ن،ینماداست  یینصر درخت گرید ییازسو
 .هستند ترایم ثیتثل یایگو که گانه سه سرودارد؛ مانند درختان  یقدس یحالت که

دارند  شهیمردم ر ینیو ایتقادات د یباطن یها در باور رانیدر ا یمذهب نینماد یها نشانه
از اسالم  شیپ نهیرید یها داشتو باور یاسالم یها به فرهنگ و هنر دیباها  آن شناخت یو برا

 یمعناا کیا دنیاد یبارا یشاروی ،یظاهر یها ییبایجدا از ز یمذهب یها نماد نرر داشت.
رمازهاا،  یپاردازنقاشخود را در پس  یقیحق ی( و معنا1: 9981 ،یهستند )خزاه یدنیناد

 . کنند یم القا مخاطب به ها یسازهیشبو  ها یپرداز
گااهرا کاه در ذهان و  یتصاورات ها،یپردازنمادو  ها یسازهیشب ها،یپردازنقش  ناخودآ

 و خااموش یانیب با را آنان یدرون اتیمنو از یشینما و کنند یم نهینهاد اند،دوانده شهیانسان ر
  (.61: 9981 ی،)بهزاد کشند یم رخ به یانتزای

 انیها ب ها و نشانه مردم در قالب نماد یدرون اتیها و منو ماه محرم، باور یها سوگواره در
 و هاا ییازادار نیایآ در کاه هستند ییهانماد ازآن دسته  یییاشورا یها نماد از مراد شود؛ یم

                                                      
1. Maya 
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 یادیاز ییباار معناا یداراهاا  آن و هر کدام از شوند یم دهبر کاربه یاشورا با مرتبط مراسمات
 هستند. 
 کرد:  میتقس لیذ یها دسته به را یییاشورا ینمادها توان یم یطورکلبه
  (چهارچوبُکتل، طبق،  ،اصغر یقاسم، گهواره یل حجله نخل،) ها وارهتابوت .0
 (گوشهشش دونه،یش) ها وارهحیضر .5
ه، ده،یاجر تاوغ، یلام،شاامل:  وارهلمی یها نماد انواع) ها وارهیلم .3  یالمات، شاد 

 ( نیتبرز
 ن،یالعاباد نیاحضارت ز یبااس، حضارت ن،یحسا امام) نینماد یها تیشخص .4

 چااووش، اساد، یبنا فهیطا شاطر، شام، یاسرا، یفاطمه صغر اکبر، ییل حضرت
 (ساربان د،یزی

 ماه،یخ ت،تشا ،ییماار تنور،مانند:  یییاشورا نینماد اءیاش انواع) نینماد یایاش .2
 (یفرنگ رید به،یکت نه،یآ

 کبوتر(  ر،ی: ذوالجناح، شیاشورا در نینماد واناتیح از یبرخ) نینماد جانواران .6
 رناگ، خااک، آتاش، آب،: یاشاورا در نینمااد میمفااه از یبرخ) نینماد میمفاه .0

 ( یقیموس

 ییعاشورا ینمادها جدول

 هاآن انواع نمادها فیرد

 چهارچوبُکتل، طبق،  ،اصغریقاسم، گهواره یل حجله نخل، ها وارهتابوت 1
 گوشهشش دونه،یش ها وارهحیضر 2
ه، ده،یجر توغ، یلم، ها وارهیلم 3  نیتبرز یالمت، شد 
 کربال  یدر صحرا ارانشانیو  اطهار اهمه نینماد یها تیشخص 4
 یفرنگ رید به،یکت نه،یآ مه،یخ تشت، ،ییمار تنور، نینماد یایاش 5
 رناگ، خااک، آتش، آب،: یاشورا در نینماد میمفاه از یبرخ نینماد میمفاه 6
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 یقیموس
 خروس، شتر، طاووس  ،کبوتر ر،ی، شاسب نینماد جانوران 9

  ییعاشورا ینمادهااز  یبرخ یمعناشناس جدول

 جانوران واره تابوت یقیموس ها واره علم ها رنگ فیرد

1 
)نماد  سبز

تفکر و 
 تعقل(

 نماد) یالمت
 و یرچگکپای

 (وحدت

 طبل
 آغاز نماد)

 (نبرد

از  ی)نماد نخل
 امام تیشخص
 و نیحس

 (مقاومت

 شتر
)نماد 

 و یستادگیا
 در یداریپا

 (یسخت

2 
)نماد  دیسف
 بودن ییار
 (یدیپل از

 نیتبرز
 ینابود نماد)

 (یویدن یها بت

 بوق
 خاتمه)نماد 

 (جنگ

 گهواره
)نماد 

 (تیمرلوم

 ریش
)نماد 

 شجایت(

3 
 قرمز

 کاروی)پ
 (شهادت

) یلم
 و نمادمقاومت

 (یداریپا

 پوریش
 (یروزیپ)نماد 

 کتل
از  ی)نماد

 وحدت (

 کبوتر
 ( یآزاد)نماد 

4 
 اهیس

 و یستین)
 (اندوه و غم

   
)نماد  طاووس

 و بتیه
 (شجایت

 ش پژوهشرو

آن از  یانیا، و در بخاش پایاکتابخاناه یاز روش اساناد پژوهش نیا ییبخش ابتدا در
 جاان استفاده شاده اسات. فیسک جان یشناسنشانه یا استفاده از الگوب یشناسروش نشانه

 لمیرمزگان موجود در ف صیرا تشاخ یشناختنشانه لیتحل بخش نیترالگو مهم نیدر ا فیسک
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 جان یشناسنشانه یپردازد. الگو یمها  آن لیو تحل ییشناسا هنحو یبه معرف و، کند یمقلمداد 
 یاجتماای یشود قباًل با رمزها لیتبد یینمایس لمیاست به ف که قرار یاواقعه دیگو یم فیسک

از  ،قابال پخاش باشاد یلحا  فن  به نکهیا یو برا ت؛یس ح واقع یعنیشده است؛  یرمزگاذار
انساجام و  یهاا در مقوله کیدهولوژیرمزگان ا از استفاده باگذرد و  یم یفنا یرمزهاا یصااف
 در کاه دارد سا ح سه فیسک جان یشناسنشانه ی. الگواردیگ یم قارار یاجتماای اتیمقبول

مختارنامه اساتفاده  الیو سر یییاشورا یها لمیف ینمادها لیسه س ح در تحل نیا از پژوهش
 .است شده

 م العاه موردها را در هر س ح  ، و نمادیبررسمختارنامه را  الیسر ابتدا پژوهش حاضر
 ییمعنا یبه واکاو را باتوجه الیسر نیاشده از  راجاستخ یها نشانه و ها نماد سپس دهد، می قرار

 .کند می یبررس یبرداربهره یچگونگ ثیاز ح پژوهشصورت گرفته در 

 پژوهش یها افتهی

ایان کاه در  بردای شاده اسات ی گوناگون یاشورایی بهرهنمادهاسریال مختارنامه از  در
  .ردیگ یم ارمورد بحث قر ی و کارکرد آنفن رمزگانی، رمزگان اجتمایمیان، 

 تیواقع ای ی: رمزگان اجتماعالف
 در لباس ییعاشورا یها استفاده از نماد. 1

، مختارناماه الیشده در سر استفاده یها در لباس یییاشورا نینماد یها رنگ از استفاده
 ازجملاهو سبز  دیقرمز، سف یها هستند. رنگ الیسر نیشده در ا  یریکارگبه یها نماد ازجمله

 اند. کار برده شدهبه لمیف یها تیشخص یها هستند که در لباس ینیادنم یها رنگ
  الیسر نیا در. است یدیناام و اندوه غم، یمعنابه یییاشورا یها نماد انیم در اهیس رنگ

از افراد استفاده شده است که در غم شاهادت ابایبداللاه یگروه یبرا رنگ نیا از
یازادار  

استفاده ها  آن لباس یرنگ برا نیکه از ا یگری. گروه دباشند یم یهستند و مدام درحال یزادار
گاروه کاه هماواره از  نیاهمان جاماندگان واقعه یاشاورا هساتند. ا ای نیشده است، گروه تواب
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دارناد کاه  دیاناامشاکننده و  یا هیاروح کنناد، یم بخشش طلب شان غفلت خاطر بهخداوند 
 مفهوم استفاده شده است.  نیو انتقال ا انیب یبرا اهیاز رنگ س یخوب به

 حاضار ها جنگ در و اندگرفتهکه در جبهه باطل قرار  یافراد یموم مختارنامه الیسر در
 انیارناگ در م نیارنگ باه تان دارناد. ا نیبه ا لیمتما ایبه رنگ قرمز  ییهالباس شوند، یم

 . شود یم شناخته نواین دشت نیظالم نماد ینوانبه یییاشورا ینمادها
 باه ییهاالبااس دارند قرار حق جبهه در که یافراد باطل جبهه در حاضر افراد برخالف

اماام  باهداساتان  تیشخصا نسابترا به تن دارناد. هرچاه  آن کینزد ییهارنگو  سبز رنگ
 یها لباس لامث ینوان بهاست.  تر انینماجلوه رنگ سبز در لباس او  باشد، تر کینزد نیحس

 یهاا که در لباس یسبز و رنگ طور کامل به نیرادر امام حسب فهیابوحن و لییق ابن مسلم
 برده شده است سبز کامال روشن است.  کاربه خود ابایبدالله

 یهاا لبااس انیام دررناگ  نیاشده است و ا استفاده دیسفرنگ  از کمتر الیسر نیا در
 و یاحیار دیازی حارابن مثال ییهااتیشخص شود، یم افتی ندرتبهداستان  یها تیشخص
از رنگ ها  آن پوشش یدر طراح الیسر نیهستند که در ا ییهاتیشخص ازجمله یثقف مختار

 مهام ینمادهاا از کاه زین طاووس پر نماد در هارنگ نیااستفاده شده است. تناسببه د،یسف
 یمختلف یاست که معان یینمادها ازجملهطاووس  پر. کنند می دایپ نمود ، باشد می یییاشورا
 را دربردارد.  یفرمانده شجایت و ازجمله
 یمعنااباهنماد سرو است کاه  ،دارد یمفهوم یغنا که یییاشورا ینمادها از گرید یکی

در راه  انیااسات کاه تاا پا ییهااتیشخص ازجمله مختار همسر. است مقاومت و یستادگیا
یناصار  ازجملاه .کناد یو صابر ما یستادگیمختار ا یو همراه تیب مبارزه با دشمنان اهل

نمااد سارو  یطراح و نقوش آن سراسر در که است ییهالباسمعنا،  نیبه انتقال ا نندهککمک
 وجود دارد. 

اما  افت،یرا  یییاشورا یها نماد توان یم ندرتبهمختارنامه  الیسر یها یپردازصحنه در
 یاصاحنه جاادیا یکاارگردان بارا ،است یاشورا واقعه و کربال به مربوط که ییهاسکانسدر 
 یباه مقتضاا یییاشاورا یهاا نمااد از است، شده تیروا آن عیوقا و کربال از آنچه به کینزد
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 ریتصاو بهدشت کربال  یشهدا کریکه از پ یاصحنه لامث ینوان بهصحنه استفاده کرده است. 
 . داردو سپر را در خود  رقیهمچون، ب ییشده است، نمادها دهیکش

از  تاوان یم چهره پردازش در. است یازپردچهره یاز یناصر رمزگان اجتمای گرید یکی
 الیسار داساتان در تیشخصا نیتاریمنفا مثال یبرااستفاده کرد.  یییاشورا یرنگ ینمادها

. شامر اسات یرحمایباز شقاوت و  ینمادکه  یتی. شخصاست شمر تیشخص مختارنامه،
 نیدر چهره ا استفاده از رنگ قرمز باتوانسته است  کارگردان. داردقرمز رنگ  ییها شیو ر چهره

 .کند جادیا شمر تیشخص به نسبت خود نیمخاطب یبرا را انزجار تینها تیشخص

  در رفتار ییاعاشور یها استفاده از نماد. 2
 دهیاد یییاشاورا یازجملاه یازادار یماذهب یهاا نییآکه در مناسک و  ییهانماداز  یکی

است که  یمیو مفاه یقال معانانت یبرا یخوب یها تیظرف بهیکت نماد. است بهیکت نماد شود، یم
که مختار طلب  لمیف یها سکانس از یکی در. گنجندینم لمیف یها الو(ید و گووگفتدر قالب 

 ریشمشا یروصحنه  نیا در. آورد یم هراس به را دشمن و دهیکش را خود ریشمش کند، یمبارز م
 دارد.  عیو مذهب تش یتب مختار به اهل ژهیاز ارادت و تیوجود دارد که حکا یا بهیمختار، کت

 (یاجتماع رمزگان  فیسک شناسی جان براساس نشانه نمادها ییمعنا یواکاو جدول

 نماد فیرد
 استفاده تیظرف

 شده
 ییمعنا یواکاو

 لمییزاداران در ف یاز غم و اندوه برا ینماد لباس اهیس رنگ 1
 شقاوت دشمن نماد چهره-لباس قرمز رنگ 2
 اه حقسپ نماد لباس سبز رنگ 3
 حق سپاه یداریپا و یاستوار نماد لباس سرو 4

 رفتار بهیکت 5
خارج از  یمیجهت انتقال مفاه ینماد

 الو(ید
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  ییبازنما ای ی: رمزگان فنب
مختلاف  یهاا شانیلوک و هاا مکاندر  یییاشورا یها استفاده از نماد یها تیظرف از یکی

 تیاظرف تواناد یمرو  وجود دارد و ازاین یمتعدد اریبس یها شنیلوک مختارنامه الیاست. در سر
هاا کاه  از مکاان یباشد. در ادامه به تعداد یییاشورا یها نماد از یبرداربهره یبرا یمناسب اریبس

 یشاناساتفاده از اساب در لوک. میپارداز یاستفاده شده اسات ما یییاشورا یها ها از نماد در آن
مه وجود دارد که مارتبط باا برگشات اساب مختارنا سریالاز  یمربوط به واقعه کربال در سکانس

ابایبدالله
 صاحرایو غربات در  تنهااییگار روایاتاسات و درواقاع  هاا یماهباه سامت خ 

 کربالست.
گرفتناد و  یمختلف مورد استفاده قرار م یها هستند که در جنگ هاییها ازجمله نماد یلم

در  یمختلفا یهاا جناگ مختارناماه ساریالگذاشاتند. در  یم نمایش را به یاز استوار یمفهوم
وارد  کارگیریبه یثها از ح نماد ینبه ا یراداتیشوند، هرچند ا یم یدهها د ها یلم که در آن گیرد می

 از نماد یلم استفاده شده است.  یالسر یناما در ا (کنیم یاست )که در بخش بعد به آن اشاره م
طور  باهپنجه  نمادهستند.  تیشخص کیاز  یخود نماد ،یییاشورا یها نماد از یبعض
کاه از  یتیمختارنامه شخص الیاست. در سر حضرت یباس یاز یلمدار ینماد مشخص

تیاتقو درواقعشده است، نماد یلم را به دوش دارد که  دهیکش ریبه تصو حضرت یباس
 یسقاه ادآوریبوده و  شانیمختص به ا زییلم، نماد مشک ن بریالوهاست.  یباور یموم کننده

 .است نواین حضرت در دشت

 ( یفن رمزگان  فیسک شناسی جان براساس نشانه نمادها ییمعنا یواکاو جدول

 ییمعنا یواکاو شده استفاده تیظرف نماد فیرد

 و غم ییتنها نماد (پردازی صحنه) مکان اسب 1
 یاستوار نماد پردازی( )صحنهمکان یلم 2
 یباس حضرت تیشخص از ینماد تیشخص پنجه 3
 یباس حضرت تیشخص از ینماد تیشخص مشک 4
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 کیدهولوژیاا رمزگاان انیام در یییاشاورا ینمادهاااز  کی چیه است یادآوری به الزم
 .ندارند قرار فیسک شناسی جان نشانه

  مختارنامه الیدر سر ییعاشورا یها کارکرد نمادج: 
 یییاشاورا ینمادها از یبرداربهره یبرا یخوب اریبس یها تیظرف گذشت، طورکههمان

در  تواناد یما هاا نمااد نیاا از اساتفاده. دارد وجاود مختلاف جهات از مختارنامه الیسر در
 از یبرخا یبررسا باریاالوهاداماه  در. اما ردیصورت پذ یو سمع یمختلف بصر یها قالب
 باه ،(هااآن ینادرسات ایا یدرسات) مختارناماه الیشاده در سار  اساتفاده یییاشاورا یها نماد
 پرداخت. میخواه الیسر نیدر ا یییاشورا یها نماد از نشدهاستفاده یها تیظرف

است که بار  رخ مرغمختارنامه، نقش  الیشده در سر  نادرست استفاده یاز نمادها یکی
نماد، و  نیاز ا شده اراهه یمعنا بهباتوجهقرار دارد.  انیریجنگ با زب هنگامبهلباس مختار  یرو

به. دهد ینادرست از شخص مختار را اراهه م یتینماد روا نیکه مختار دارد، ا یجنگ تیموقع
 ت،یشخصا باا یقرابتا چیاست که ها یمفهوم گرتیروانماد  نیگفت ا توان یم ترقیدق طور
اساتفاده  یینمادهاا از معماول طاوربهرزم  یها لباس درمختارنامه ندارد.  الیسر در تیموقع

 .باشد یاستوار و یآورجنگشجایت،  گرتیرواکه  شود یم
است.  طاووس پرنماد مختارنامه،  الیدر سر شدهاستفادهنادرست  ینمادها از گرید یکی

نفارات مهام  افاراد شااخص و یبرا لمیدر ف یطورکل است که به یینماد پر طاووس از نمادها
و  آوررزمافاراد  ینماد برا نیاستفاده ا تیکل درحال نبرد و جنگ استفاده شده است. و داستان
 یهاا یبنادرناگ یطاووس دارا یها پر میکرد انیب که طورهمان اما ،است حیصح جوجنگ
اساتفاده  خاا  تیشخصا کیا یکه دارناد بارا یبا توجه به رنگ کیهستند که هر  یخاص

ر ،امبریپ  آل یسبز برا یرها. مثال پ  شوند یم افراد حاضار  یر قرمز براو پ   جوانان، یبرا یآب پ 
 یمعن کی گرانینما کیهر  تیشخص تناسببهها  از رنگ . استفادهدارد کاربرددر جبهه باطل 

. اسات نشاده داده تیااهم یکاف اندازهبهپرها   رنگ به الیسر نیاهستند. در  ها تیدر شخص
 مصاعب یبرا ،یخاکستر به لیمتما دیسف رنگ از لییق ابن مسلم خودکاله یبرا المث ینوان به
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 استفاده شده است.  یاز رنگ آب خوردهسال دافرا یبرا و سبز رنگ از است باطل جبهه در که
. شوند یم میتقس ها یجم و ایراب دسته دو به ها نبرد در حاضر افراد مختارنامه الیسر در

 نیا یبرا یمن ق لیدل که کنند یم استفاده ساده و ییابتدا اریبس یهالباسها از  نبرد درها  یجم
 یرزم یها لباس یطراح در که است نیا مهم اریبس نکته اما. نشد افتی لباس یطراح از نوع

 هاا یجام به شتریب ها نماد نیا ،ها بودن آن نینماد ثیاستفاده شده است که از ح ییاز نمادها
به افراد حاضر در  یفاخر رزم یها لباس ییمومطور  به الیسر نیا در. کنند یم دایپ اختصا 

 ینادرسات میمفااه القااء یبارا یانهیزم تواند یجبهه باطل اختصا  داده شده که متأسفانه م
 .باشد

در  یییاشاورا یهاا اساتفاده از نمااد یبااال بارا اریبسا یهاا تیاظرف وجود به توجه با
 اساتفاده نحواحسنبه تیظرف نیکه از ا رود یمختارنامه، انترار م الیمختلف سر یها صحنه

هاا در  نمااد نیااز ا تنهااهنکه  دیرس جهینت نیا به توان یم الیسر نیا یبررس با اما .باشد شده
 باه یکمکا چیاستفاده شده که ها زین ینامفهوم ینشده، بلکه از نمادها یصحنه استفاده کاف

صحنه  کهاشاره کرد  یاصحنهبه  توان یم نمونه یبراکنند.  ینم ییدرست یاشورا میانتقال مفاه
چیهامشاهده کرد که  انتو یم را ییهایلمنما  نیاست. در ا دهیکش ریتصوبهنبرد در کربال را 

 رناد،یگ یما قارار عیتش مذهب در زین یمقدس میمفاه مقابل در یگاه و ندارند یمفهوم گونه
ر هشت نماد مانند جبهه باطل وجود دارد. با اشاره  انیاستفاده شده در م یها یلم انیم در که پ 

 برخوردار است. یاز تقدس خاص عیتش انیم لب که یدد هشت در م نیبه ا

 نیتبارزدارد، نماد  ییباال اریبس یغنا ،یمفهوم ثیکه از ح یییاشورا ینمادها لهازجم
 خادمت در تواناد یما یخوببهبرنده ظلم و کفر است که  نیاز ب یمعنابه نیتبرز نماد. است
 ساتهیم الاب شا نیبه ا حاضر در جبهه حق باشد. باتوجه یها تیشخص در یمعن نیا انتقال

 هساتند حاق جبهاه سران از که انیک ای مختار، همچون ییهاتیشخصنماد در  نیاست که ا
 .است گرفته قرار الیسر یمنف تیشخص و باطل جبهه خدمت در نماد نیا اما شود، استفاده

 الیسار در. اسات جقهبتهنماد  شود، یم دهید ییزادار مناسک در که ییهانماداز  یکی
 مختلف استفاده شاده اسات کاه از دولباس در اشخا   یطراح ینماد برا نیمختارنامه از ا
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است  یینمادها ازجملهنماد  نیا یک،. ستین حیصح الیسر نینماد در ا نیاستفاده از ا ثیح
آماده اسات،  یاساالم یهاا نمااد انیابه م یرانیا لینقوش اص انیکه بعد از ورود اسالم از م

 که یحالدرمشاهده کرد،  یرانیلباس افراد ا یطراح در شتریب را نماد نیااستفاده از  دیبا نیبنابرا
از  دیبانماد،  نیبه مفهوم ا باتوجه دو،. شود یم دهید ایراب لباس در نماد نیا صحنه نیچند در

 ثیاح تا رد،بهره بُ  ،هستند یستادگیکه نماد مقاومت و ا یافراد شاخص یها نماد در لباس نیا
مود الیسر در نماد نیا یمفهوم  .باشد داشته یشتریب ن 

 فیسک شناسی جان نشانهبراساس یی عاشورا ینمادها تیاز ظرف یبردار  بهره ینادرست ای یدرست جدول

 ینادرست ای یدرست شده استفاده تیظرف نماد فیرد

 نماد( ییمعنا قرابت یدم) نادرست (یاجتمای)رمزگان  لباس رخ مرغ 1
 )یدم توجه به مفهوم نماد(نادرست (یاجتمای)رمزگان  لباس طاووس پر 2
 (نماد مفهوم به توجه یدم) نادرست (یاجتمای)رمزگان  لباس نیتبرز 3

 (یاجتمای)رمزگان  لباس جقه بته 4
نماد و   ی)یدم توجه به تارنادرست

 مفهوم آن(

  یریگ جهینت

 آن از بشار رباازیاسات کاه از د ییهااروش ازجملهنماد و نشانه  قیمفهوم از طر انتقال
 یکاربردهاا از همه ،ینید میمفاه انیب  تا ژهیو یها مکان و مروهاقل نییتع. استکرده  استفاده
 ینحاو هر به ها نماد از استفاده گفت، دیبا یخیتار شهیر نیا به باتوجه. است نماد از استفاده

 یتماام. نشاود اشاتباه و یساردرگم دچاار ننادهیب تاا باشادها  آن یمعان از فهم با و قیدق دیبا
و  یدرستبهها  نماد نیاصادق است. اگر  زین یییاشورا یها نماد ددرمور شده،انیب یها یژگیو

دچاار اشاتباه شاده،  نندهیب تنهانه رند،یمورد استفاده قرار بگها  آن بر معنا و مفهوم هیبا یدم تک
آمده در امان نخواهد  شیپ یها تفاهمسوءمانده و از  بهرهیب یییاشورا قییم نیبلکه از مضام

 . میکن یم انیب را پژوهش نیا در آمده دستبه جینتا مقدمه نیبود. با ا
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. 9کارد؛  میتقسا بخاش دو باه تاوان یرا ما ر ساریال مختارناماهد شادهانجاامبازنمایی 
  .دارهدف یها یی. بازنما1و  اثر، موضوع ای نامهلمیفبراساس صورت گرفته  یها ییبازنما

از  یاریکاه بسا دهاد یما نشاان اها یبررسموضوع اثر:  ای نامهلمیفبراساس  ییبازنما .9
هاا صاورت گرفتاه  نماد نیبا ا لمیبه ارتباط موضوع ف  باتوجه یییاشورا یها نماد یها ییبازنما

داستان از  تیروا یکه فضا اندشده ییجهت بازنما نیا از اتنه یییاشورا یها نماد یعنیاست. 
معناای  باه یییاشاورا میمفاه یینوع بازنما نییاشورا باشد. در ا عیبه وقا کینزد یبصر هجنب

 است. کارگردان موردتوجهبازتاب 
 دارند که معانی به باتوجه یییاشورا یها نماد ،ییبازنما نوع نیا در: دارهدف ییبازنما. 1
لبااس،  مانناد: صاحنه، ی. یناصارشاوند یما ییبازنماا یمختلفا یناصر در و شده انتخاب
لف و ؤد که مشسریال مختارنامه، مشخص  در م العه نمادین... .  و یپردازچهره ت،یشخص

هاا باه مخاطاب انتقاال داده اسات و بازنماایی  کارگردان معانی خا  خود را از طریاق واژه
 توجه سازندگان این سریال بوده است. مورددار و معنای نماد، کمتر  هدف

بهمادها ن نیا ،یییاشورا ینمادها ییبازنما یبرا این سریال تیباال و قابل  تیظرف وجودبا 
بسایار  الیسار نیا درطورمثال  به. اندشده واقع لم،ییوامل سازنده ف مورد غفلتناقص و با  طور
در  ایو  استفاده شده است، لمیف تراژیت یدر ابتدا ریشمش یصدا ازتنها  یییاشورا یقیاز موسکم 

 یدر یماماه فارداز رنگ سابز  .شده استبرده  بهرهدر غیرمعنای خود ها  نماداز  از موارد برخی
گفت  توان یم درمجموع. استمورد استفاده قرار گرفته  حق جبهه انیم یافکنتفرقهنماد  ینوان به

از  نبوده است و لمیسازندگان ف دغدغه موارد،ر بیشتدر قالب نماد در  یییاشورا میمفاه ییبازنما
همانناد تاوغ،  یزفلا یهاا نمااد ،یمینقوش اسال ،یییاشورا نینماد میمفاه مانند ییهاتیظرف
 .است نشده استفاده است، ادیز اریبس تعدادشان کهو ...  واناتیح یها نماد ده،یجر
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to explore the meanings of 

Ashura symbols with dramatic capability, and to map how ashura symbols are 

represented in movies and TV series, and ways to promote them. 

Methodology: This study was conducted using qualitative content 

analysis and Janfisk semiotics technique. 

Findings: The findings show that the symbols used in Ashura-themed 

movies and TV series have deep meanings that can be used in order to deepen 

and produce a precise meaning in a theatrical format. 

Conclusion: The results of the present study show that Ashura symbols 

have very high capacities to be used in dramatic works, but the creators of 

dramatic works do not pay enough attention to how to represent these symbols 

and in most cases they have made mistakes in their representation. This way 

of representation has sometimes conveyed other concepts to the viewer in the 

form of Ashura symbols. 

Keywords: symbol, sign, television series, Mukhtarnameh, Ashura, 

representation 
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