
 

 

 

 

 
 نمادهابيين پايداری توسعة روستايی به کمک ت

 ∗∗ر و زهرا نامجويان شيرازیمجتبی دهقانپو, ∗ولینصور شاهم

 
 چكيده

از اين . ها حائز اهميت استناپايداري محيط زيست موضوعي جهاني است که براي همْه ملت
يست محيطي و هاي زموفقيت در زمينة حفاظت از محيط زيست مستلزم دارا بودن آگاهي رو

-برقراري ارتباط با مردم است به نحوي که يادگيري و پذيرش حفظ محيط زيست به طور هم
ي هستند هايترين ابزار پايداري از جمله مهم)۱(هايبراي اين منظور، معرف. زمان انجام پذيرد

هاي بکنند تا دربارة آيندة محيط زيست خود به انتخاکه به افراد، نهادها و جوامع کمک مي
شوند بلکه ها به خودي خود پاسخ محسوب نمياين معرف. تري دست زنندمتفاوت و مناسب

توانند هادی ما به سوي در صورت ارائة اطالعات معتبر دربارة موضوعات ارزشمند زندگي مي
. شونددار تقسيم ميها به سه دستة متمايز، تطبيقي و جهتاين معرف. هاي بهتر باشندپاسخ
اين .  بيش از آنکه بر نمادهاي عددي متمرکز باشند؛ بر اقدام متمرکزند)۲(دارهاي جهتمعرف
هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي و باشند به دليل پويايي؛ تفاوتها که به صورت نماد ميمعرف

جغرافيايي را در نظر داشته و در اطالع رساني، آموزش و يادگيري دربارة پايداري محيط 
دار هاي جهتهدف اين مقاله آن است تا با تشريح معرف. سيار بااليي دارندزيست کارکرد ب

 .پايداري محيط زيست، کارکردهاي آنها را ترسيم کند

 .کشاورزی پايدار /توسعة پايدار /محيط زيست: هاکليد واژه

∗ ∗ ∗ 

                                                 
 دانشيار دانشکدة کشاورزی دانشگاه شيراز ∗
  کارشناسی ارشد ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه شيرازدانشجويان ∗∗
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 مقدمه

هم اکنون بيش از سه دهه از توجه جهاني به موضوع حفاظت محيط زيست و حدود 

هاي توسعه، قبل از آن، در تمامي پروژه. گذرددهه از مباحث توسعة پايدار ميدو 

 ميالدي ۱۹۷۰ولي در دهة . ديدگاه اقتصادي،ايجاد درآمد و بازده اقتصادي مّدنظر بود

نهايت به دليل  ريزان توسعه متوجه شدند که اين روند درگذاران و برنامهسياست

اجتماعي و کاهش منابع پايه موجب ضررهاي ايجاد نابرابري  تخريب محيط زيست،

هاي برگزاري کنفرانس از اين رو سازمان ملل متحد با. فراوان اقتصادي خواهد شد

 ۱۹۹۲(، کنفرانس زمين و توسعه ) استکهلم۱۹۷۲(جهاني مانند محيط زيست انساني 

توجه جهان را به موضوع حفاظت محيط )  ژوهانسبورگ۲۰۰۲(و توسعة پايدار ) ريو

 ).۱۳۸۴صالحي شانجاني، ( يست و توسعة پايدار معطوف نمودز

از نظرکميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، توسعة .اندتعاريف پايداري متنوع

حه قرار دادن توان لای است که نيازهاي نسل حاضر را بدون وجه المصا،توسعهپايدار

). ۱۳۸۱، )۳(رکاندياما(هاي آينده در پاسخگويي به نيازهاي خويش، تأمين کند نسل

 توسعة پايدار را مديريت و (FAO)همچنين، سازمان خواربار و کشاورزی جهاني 

داند به نگهداري منابع طبيعي و جهت بخشي به تحوالت فناوري و ساختار اداري مي

هاي آينده را طوري که تأمين مداوم نيازهاي بشري و رضايتمندي نسل حاضر و نسل

هاي کشاورزي، جنگلداري و شيالت با حفاظت وسعه در بخشاين نوع ت. تضمين کند

زمين، آب و ذخاير ژنتيکي گياهي و جانوري همراه است، تخريب محيط زيست را به 

کند، از نظر اقتصادي بالنده و پايدار و از نظر همراه ندارد، از فناوري مناسب استفاده مي

داند که اي مي پايدار را توسعهسازمان ملل متحد نيز توسعة. اجتماعي مورد قبول است

از نظر اقتصادي پويا و پربازده، از نظر محيط زيست غير مخرب، از نظر اجتماعي 

 ).۱۳۸۴صالحي شانجاني، (عادالنه و از نظر فناوري مطلوب و متناسب باشد

به طور کلي براي پايداري محيط زيست در کشاورزي سه موضوع اهميت زيادي 

دوم، افزايش قابليت دسترسي به . ي به ويژه در بين افراد کم درآمداول، درآمد کاف: دارد
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و سوم، حفاظت و بهبود )از طريق افزايش توليد و بهبود بازاريابي(غذا و مصرف آن

 ).۱۳۷۹کوچکي و همکاران، (منابع طبيعي 

 

 تعاريف كشاورزي پايدار

يدگاه كارشناسان پايداري مانند تمام اصطالحات فني، معاني كم و بيش متفاوتي از د

 براي کشاورزي  دقيق از آنيبنابراين، يافتن تعريف. هاي مختلف پيدا كرده است رشته

 به ، نظاميكشاورزي پايدارتوان گفت همچنين مي). ۱۳۷۶، )۴(روتان(  مشكل استنيز

مين نيازهاي أ به تضمن توجه است كه ي و داميهاي توليد گياه هم پيوسته از فعاليت

يجاد امكان بيشترين كاربرد ، ازيست و منابع طبيعيمحيط يفيت کبشر، غذا و پوشاك 

 طبيعي و كنترل زيستيهاي  به هم پيوستن مناسب چرخه، غير قابل تجديد شونده منابع

-رتقاي كيفيت زندگي كشاورزان و پرورشا ،آنها، پايدار كردن حيات اقتصادي مزرعه
 .(Townsend, 1998) ه باشدرا نيزمّدنظر داشتدهندگان و در نهايت، جامعه 

تا راهكار  شودکه باعث مي هاي متنوعي از كشاورزي پايدار وجود دارد برداشت

 ها و كشورها وجود نداشته باشد مشتركي براي رسيدن به پايداري بين دولت

 اما توافق .)Martinuzzi, 2003؛ ۱۳۷۶؛ رضايي مقدم، ۱۳۷۷و همکاران،  )۵(فرانسيس(

 ).۱۳۸۰، )۶(گليسمن(كه کشاورزي پايدار پاية زيست محيطي دارد عمومي بر اين است 

 نسبتًا ي پاسخ را كشاورزي پايدارنيز  (Chizari et al., 1998) چيذري و همكاران

 .دانند  زيست ميمحيطجديد به در هم پيچيدگي ارتباطات اقتصادي و

 

  ابعاد آنايدار و پکشاورزي

، )۷(هاي بوم شناسي کشاورزیامل جنبهبعضي از محققان، پايداري کشاورزي را ش

کوچکي و همکاران، (دانند اخالق، رشد پايدار و پايداري نهادها و جوامع روستايي مي

 ).Farshad & Zink, 1993؛ ۱۳۷۳؛ درويشي جزي، ۱۳۷۴
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سناياک معتقد است که براي سنجش ميزان پايداري، چهار گروه اصلي از متغيرهاي 

 .(Senayake, 1991)روند طي و عام به کار مياقتصادي، انرژي، زيست محي

درويشي جزي نيز به ابعاد اقتصادي و اجتماعي پايداري کشاورزی توجه کرده و 

تغذيه، خدمات اجتماعي، هايي نظير فقر، سوءها و شاخصآوري و تدوين دادهجمع

غذايي را وري، درآمد، توليد کشاورزي و مواد غذايي، خوداتکايي و امنيت اشتغال، بهره

هاي آثار اقتصادي و اجتماعي پايداري هم رفته شاخصبدين ترتيب، روي. داندالزم مي

هاي توسعة منابع انساني، اقتصاد پويا،  فقر و توان در چهار گروه کلِي شاخصرا مي

 ).۱۳۷۳درويشي جزي، (بندي نمودهاي امنيت غذايي و تغذيه طبقهبرابري و شاخص

، معيارهاي )۸(يابي پايداري محيط زيست به نقل از آلتيريرضايي مقدم براي ارز

متنوع بودن در زمان و فضا، پويايي مداوم، تشويق «: کندتشخيصي ديگري را پيشنهاد مي

به حفاظت از منابع طبيعي، خوداتکايي و متکي بودن به خود، توجيه بودن توليد از 

رضايي  (»گي و اجتماعيلحاظ اقتصادي، قابل پذيرش بودن فناوري از لحاظ فرهن

 ).۱۳۷۶مقدم، 

هاست، بلکه بايد آن را نوعي بينش اي از روشکشاورزي پايدار نه تنها مجموعه

هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي فلسفي قلمداد کرد که در آن جنبه

 معرفي کشاورزي پايدار از. هاي فني نيستنهفته است و ابعاد فرهنگي آن کمتر از جنبه

براي «. هاي فرهنگي در جامعه نقش مؤثري در ارتباط با شناخت خواهد داشتديدگاه

 به عنوان فلسفة »اثر متقابل زيست محيطي«تعريف کشاورزي پايدار، توجه به دو اصل 

 »ند ازاهميت زيادی برخوردار»آثار متقابل کشاورزي با جامعه«کشاورزي جايگزين و 

 ).۱۳۷۵ي، ؛ شاه ول۱۳۷۴کوچکي و همکاران، (
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ها حائز اهميت  که براي تمامي ملتاي جهاني است هئلمحيط زيست مسناپايداري 
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 باره نيز در گرو در اينيتوفقم که محيط زيست نياز به حمايت جهاني دارد .است

 شتن دا،ها  اين موفقيتالزمة البته . توسط مردم استاحياي منابع آسيب ديده 

 محيط زيست است تا در فرآيند انتقال اطالعات زيست محيطي و ازه متخصصاني آگا

زمان برقراري ارتباط با مردم به نحوي عمل كنند كه امر پذيرش و يادگيري به طور هم

ترين ابزاري هاي پايداري ممكن است مهممعرف). ۱۳۷۸خواجوندي، (صورت پذيرد

 خود به ة آيندةكنند تا دربار ميباشند كه به افراد، نهادها، اجتماعات و جوامع كمك 

ها به خودي خود پاسخ محسوب  اين معرف. هاي متناوب و بهتري دست زنند انتخاب

 چيزهايي كه در زندگي ة اطالعات معتبر دربارةتوانند در صورت ارائ شوند؛ بلكه مي نمي

اي  مقالهدر  )۹(نسرال. هاي بهتر هدايت كنند براي آنها ارزش قائليم، ما را به سوي پاسخ

 به،»هاي پايداري  نقش معرف: اي كه خواهان آن هستيد دستيابي به آينده«تحت عنوان 

نكه به عقيدة وي براي آ .كند  مي آنها اشارهها و خصوصيات در مورد معرفي نكات

اي   چه آيندهشودثر باشند، الزم است كه ابتدا مشخص ؤها در ايجاد تغييرات م معرف

 فهميد تا ردآنچه را كه هست، با آنچه كه بايد باشد، مقايسه كبايد بتوان . مرجح است

هاي پايداري، پاسخ به  يا خير؟هدف معرفشود داشته ميكه آيا در مسير درست گام بر

توانيم به طور عيني بفهميم كه وضعيت در   چگونه مي:اين پرسش ضروري است كه

يا كيفي استفاده ي  فنون كّم براي پاسخ به اين پرسش، از؟حال بهبود است يا بدتر شدن

مان از جمله مسير و  هاي مرتبط با زندگي شود تا مبنايي براي درك وضعيت ويژگي مي

هاي پايداري،  هدف از معرف همچنين؛ ).۱۳۸۳، الرنس(ميزان تغييرات آن به دست آيد 

 وضعيت، مسير يا ميزان هاي و كيفي است كه بتوان بر اساس آنّمهاي ك  مقياسةارائ

چنانچه اين اطالعات به آساني در .  را استنتاج كرد ييرات فعلي خصوصيات زندگيتغ

 كاسته )۱۰( شميّسدسترس جوامع، اجتماعات يا افراد قرار گيرند، از ميزان اتكا به ح

توان  بنابراين، مي. گرددافزوده ميتر  اطالعات عينياتکای به شود و بر ميزان  مي

 ).۱۳۸۳الرنس، ( اذ كردتصميمات بهتر و پايدارتري اتخ
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 اي پايداريههاي معرف ويژگي

بايد  كشاورزي پايدار هايکنند که معرفاظهار مي) ۱۳۷۶( و همكاران )۱۱(ريجنتيس

 :هاي زير را در بر داشته باشندويژگي

كيفيت منابع طبيعي حفاظت شده و تمامي اينکه  يعني: شناختي هماهنگي بوم •

 محصوالت كشاورزي و جانوران تا موجودات  انسان،شاملاكوسيستم كشاورزي 

توان بيشترين اطمينان را داشت  هنگامي مي.  باشند خودخاك در روند تكامليةزند

 و انسان از  كه مديريت خاك به نحوي باشد كه سالمت محصوالت كشاورزي، دام

بر اين اساس، از منابع . هاي زيستي يا خودگردان حفظ شوند طريق كاربرد روش

شود كه كاهش مواد غذايي خاك، گياهي و جانوري و  ه نحوي استفاده ميمحلي ب

 بوده و از آلودگي به مفهوم كلي آن جلوگيري شود و بر کمترين حّدانرژي در 

 .شودتأکيد مي بهينه از منابع تجديد شونده ةاستفاد
ضمن داشتن توليد کافي بدين مفهوم است كه كشاورزان بتوانند:  اقتصاديةصرف •

 فايدة معتدلي برخوردار ـ هزينهرسيدن به خود کفايي يا درآمد، از نسبتبرای 

 ة مستقيم مزرعه؛ بلكه بر اساس درجة اقتصادي نه تنها از طريق بازدة صرف.باشند

 .شود منابع و به حداقل رسانيدن خسارات محيطي محاسبه مياز حفاظت 
 ة همة كه نيازهاي اوليباشد توان و منابع به نحويتوزيِع يعني اينكه : تطابق اجتماعي •

 كافي، ةبرداري اراضي، سرماي مين گردد و حقوق آنها از بهرهأاعضاي جامعه ت

 مردم فرصت ةمين و تضمين گردد و همأ بازاريابي، ت هاي فني، فرصت كمك

بايد توجه . داشته باشند  راها در سطح روستا و اجتماع گيري  در تصميممشارکت

ي اجتماعي كل نظام اجتماعي بخش كشاورزي را تحت گونه ناآرام داشت كه هر

 .ثير قرار خواهد دادأت
گياهان، جانوران و (موجودات زنده  ةبدين مفهوم است كه هم: )۱۲(يخالقتطابق ا •

ند و الزم است كه نظام انساني در ارتباط و هماهنگي با ساير اقابل توجه) انسان
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 حفاظت و ي سالمِع و اجتماشود تا فرهنگ شناخته اخالقي هاي اساسي  ارزش

 .پرورش يابد
معمول  با شرايط  قدرت تطبيقبدين معني است كه جوامع روستايي بايد: سازگاري •

. باشندرا داشته  ...)ها و نيازهاي بازار و از جمله رشد جمعيت، سياست( كشاورزي

 است و هم با  مرتبطهاي فني مناسب  صنايع و روشةاين موضوع هم با توسع

 .هاي فرهنگي و اجتماعي نوآوري

 

 هاي پايداري انواع معرف

ه  و چنانچه بخاصي هستند نقاط قوت دارایوجود دارند كه ي مختلفي ها عرفم

ها به سه دسته  معرف. كارگيري آنها آگاهانه باشد، ممكن است بسيار مفيد واقع شوند

 :شوند کلي تقسيم مي

 )۱۳(هاي متمايز معرف -

در يعني  . دارند)۱۴( هنجارية غيرسنجند و جنب  را ميها يك موضوع اين نوع معرف

؛ بلكه صرفًا به ذكر ارقام سنجيده شده کنند بد بودن ارقام اظهارنظر نميومورد خوب 

 بسياري از نهادهاي دولتي، اقتصاددانان و ةهاي متمايز، مورد عالق معرف. پردازندمي

در طول ها و نمودن در ساير مکانمقايسه براي هايي  مندند داده  است كه عالقهافرادی

اند که امکان درک هايي، دادهها  بهترين نوع دادههر چند.زمان در دست داشته باشند

هاي متمايز، امکان پيش بيني آينده آورند اما با کمک معرفشرايط آتي را فراهم مي

راي هاي متمايز آن است که بدون توجه به آنچه بلذا، محدوديت معرف .وجود ندارد

در . پردازندآيندة جامعه مورد نظر حائز اهميت است، به شمارش اين و آن مي

به هر حال . ها اغلب بيشتر از مقدار کاربرد آنهاستکشورهاي توسعه يافته ميزان داده

در اغلب کشورهاي در حال . آنچه مورد نياز است، داده نيست؛ بلکه راه حل است

هاي متمايز را به عنوان مبناي انجام تغييرات پديد فتوسعه، اين نياز وجود دارد که معر
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در مورد انجام کار دو " تصميم گيري"از امور و " آگاهي"آوريم، اما بايد گفت که 

گيري هاي متمايز به مخاطب در تصميمبه عبارت ديگر، معرف.اندموضوع متفاوت

يزده نوروز، از منزل  درصد ايرانيان در س۸۰" گوييمبراي مثال وقتي مي. کنندکمک نمي

ايم که با ديگر شاخص متمايزي استفاده کرده"برندبيرون رفته و به دامن طبيعت پناه مي

 .نقاط دنيا قابل مقايسه نيست

 )۱۵(هاي تطبيقي معرف -

هاي مشابه در   آنها با معرفةهاي متمايز، مقايس يك روش براي معنابخشيدن به معرف

توان براي ايجاد  ت و يك محدوديت را ميكم دو مزي دست. هاست ساير مكان

يك مزيت آن است كه رهبران در هر گروه امكان تحقق . تطبيقي برشمردهاي  معرف

آگاهي از قابليت دستيابي به اهداف، . دهند  قرار ميتأييدپيشرفت را مورد بررسي و 

از شود كه ديگران بكوشند به همان اهداف و حتي بيش  موجب افزايش اين احتمال مي

مخاطرات  زندگي، كيفيتة سنجآخر بودن درمزيت ديگر آن است كه . آن دست يابند

بودن، » بدترين« ، براية منتخبيهيچ مقام يا رئيس ادار.  دربرداردنيز  را مهّميسياسي

اگر بتوان اثبات كرد كه اجتماع داراي . نداشته استآميزي  موقعيت شغلي موفقيت

  افراد جامعه، دستاورد آموزشي است، احتمال اينكهترين بدترين كيفيت هوا يا نازل

 از اين رو مديران سعي . بسيار زياد است  را مسئول اصالح اين وضعيت بدانند،مديران

 اغلب متوسط مقايسه آن است كه افراد عيب اما . ها نباشندكنند كه جزء بدترينمي

ترين  سياسي، مطمئنبه لحاظ . بودن امر مطلوبي است »متوسط«گيرند كه نتيجه مي

 .هاست در حقيقت تطبيق، عمِل کنار هم گذاردن معرف.حالت، متوسط بودن است

 كار به چيزي بيش از انجام ةكنند كارشان خوب است براي ادام اجتماعاتي كه گمان مي

 هکتار است که اين ۲/۰سهم سرانة هر ايراني از جنگل «در مثاِل . مقايسه نياز دارند

و ) قابل تطبيق(، جملة اول معرف قابل مقايسه »باشد هکتار مي۲/۱ميزان در جهان 

 .جملة دوم معيار يا معرف شاهد است
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 دار هاي جهت معرف -
.  متمركزنداقدامدار بيش از آنكه بر نمادهاي عددي متمركز شوند، بر  هاي جهت معرف

اي هاي ويژهمعيار استانداردها و، پيشرفتگيري براي اندازهها،   برخي از اين معرف

گيري پيشرفت، وضعيت فعلي را با وضعيت اوليه نيز براي اندازهبرخي از آنها . دارند

جهت يا مسير، بيش از ها براي اين معرف. کنندمقايسه مي)  هاقبل از ايجاد معرف(

 داستاندار: شوند دار، به دو دسته تقسيم مي هاي جهت  معرف. دارد مطلق اهميت ِممفاهي

استاندارد، از قبل مشخص دون دار ب هاي جهت معرفمبحث در .تانداردبدون اس و

. كنيم ميتعيين نزمان اتمام كار را نيز در نتيجه  به دنبال چه هستيم و کنيم که مين

دار بدون استاندارد معتقدند که بحث به منظور ايجاد هاي جهتطرفداران معرف

 از سوي ديگر، .شود نظر ميمورد استانداردها، مانع از ايجاد توافق بر سر مسير 

کنند که به کمک تعيين استانداردهاي هاي جهت دار استاندارد، بيان ميطرفداران معرف

 .)۱۳۸۳الرنس،(ايمتوان پيش بيني کرد که چقدر به اهداف دست يافتهالزم مي
 

 )۱۶(مطالعات توصيفي

 دار در کشاورزيهاي جهتنحوة اعمال معرف

ترينُ بعد کشاورزي پايدار ترين و مهماورزي پايدار عموميُبعد زيست محيطي کش
هاي خطرناک و اينُ بعد مبتني بر حفظ منابع طبيعي بوده و بر مصرف کمتر نهاده.است

هدف اين مقاله آن است تا با تشريح . کندمواد شيميايي آاليندة محيط زيست تأکيد مي
ها که به اين معرف.  ترسيم کندهاي پايداري محيط زيست ، کارکردهاي آنها رامعرف

هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي و جغرافيايي را در صورت نمادند به دليل پويايي؛ تفاوت
از اين رو . نظر داشته و در اطالع رساني، آموزش و يادگيري کارکرد بسيار بااليي دارند

شده و سپس در ادامة بحث، ابتدا به اهميت و کاربردهاي نماد در زندگي انسان اشاره 
هاي جهت دار به کار برده شده در پايان تصاويري که در هر يک از آنها نماد و معرف

 .شوداست، نشان داده مي
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  و اهميت آننماد

. اي را بر روي سنگ يا استخوان حكاكي كرد پنجاه هزار سال پيش، انسان عالئم ساده

شده يا با وقايع زمانه مرتبط اين عالئم حيواناتي بودند كه تا آن زمان مشاهده يا شكار 

 ۴۰۰۰ .هاي تصويري تبديل شدند  اين عالئم اوليه بعدها به نماد). تقويم اوليه(بودند 

 تصوير ۲۰۰۰هاي گلي از  ها براي نوشتن بر روي لوح سال قبل از ميالد، سومري

  عالمت اختراع كردند كه به جاي ترسيم۲۴ها  دو هزار سال بعد، مصري. استفاده كردند

تر براي بيان اجسام  كم نمادهاي كوچككم. كردند تصاوير از اين عالئم استفاده مي

 هر چيزي را براي نظامي ساده بعدها زباني به كار گرفته شد كه قادر بود با .ايجادشد

و اميال خويش به  رو بشر به منظور انتقال افكار از اين. برقراري ارتباط توصيف كند

 را از شها پرداخت و بدين وسيله كوشيد اميال و افكار هحك عالئم گرافيك بر صخر

 ). ۱۳۶۶، )۱۷(گر هوهنه(طريق تصوير بنماياند

شناخت هر . کندمطالعة نمادها، وجوه اشتراك و اختالف اقوام و ملل را مشخص مي

مذهب يا هر تمدن و فرهنگي منوط به شناخت نمادهاي آن مذهب، تمدن و فرهنگ 

 ).۱۳۷۳دادور، (است

 كارها ، از عالئمةبا استفادبايد فهميد چگونه  بتوان  آن است كه از ارائة نمادهاهدف

  .كنيمبا مخاطب خود ارتباط بهتري برقرار  از اين طريق تارا انجام داد 

هر يك از ما در طول روز چه آگاه . امروزه به نماد توجهي خاص مبذول شده است

 .كنيم ي خود از نمادها استفاده ميياهاؤو چه ناآگاه در گفتار، رفتار و ر

ها پنهان   اگر چه ممكن است تغيير ظاهر دهند يا به ظاهر از چشماويرمادها و تصن

ها را  نمادها خواسته). ۱۳۷۹، )۱۸(الياده(روند اه كامًال از بين نميگشوند، ولي هيچ

مان شكل كنند، به منش و رفتار مي  تهييج ما راکنند، در جريان يك ماجرا ملموس مي

شكل، ترتيب و تفسير نمادها . شوند ان ميمدهند و باالخره موجب موفقيت يا شكست مي

براي شناخت تاريخ تمدن و تاريخ اديان، در .  دارندمهمي نقش ر شناخت آنها نيزد
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. توان از نمادها بهره جست شناسي فرهنگي، نقد هنري و پزشكي مي ناسي، قومشروان

. دهند  خيال را نشان ميةشوند، كاربرد نمادين قو  بيشتر ميآثار جديد كه روز به روز

علوم بشري، همة .  را ناديده انگاشتمؤثرتوان واقعيتي اين چنين  امروزه ديگر نمي

 همراهد، همگي در مسير خود با نمادها نگير  ميأهنرها و تمام فنوني كه از هنرها منش

نمادها با . كنند كه نمادها مطرح مي اندييها معمادرصدد گشودنعلوم مختلف . شوند مي

ما در . شوند تا نيروي متراكمي را كه در اختيار دارند، به حركت درآورند هم مرتبط مي

امروزه، بيش . كنند كنيم و جهاني از نمادها در ما زندگي مي جهاني از نمادها زندگي مي

لفبايي استفاده زيني و پرمحتوا كردن حروف محدود اـاز هر زماني از عالئم در جايگ

هاي راه آهن، ها يا عالئم تصويري موجود در ايستگاهاين عالئم نظير نشانه. كنيممي

هاي عمومي ممكن است بر مبناي سنتي نوشتاري ها و ساير مكانها، خيابانفرودگاه

نماد . ولي نماد بسي بيش از يك عالمت ساده است). ۱۳۶۶هوهنه گر، ( باشند يا نباشند

عنا جاي داشته و تفسيري مختص به خود دارد كه الزمة اين تفسير دارا بودن در وراي م

توان گفت كه قدمت نماد به با اين توصيف مي). ۱۳۷۰احمدي، (نوعي قريحه است 

لذا مطالعة آنها ما را از تحوالت . قدمت انسان است و منشأ نماد هم، ذاِت انسان است

فايدة ديگرنمادها آن است . سازدن مطلع ميفكر بشر در ادوار مختلف و جوامع گوناگو

يابيم منبع و مأخذ نمادها و افكار امروزي چه بوده و تا چه حد نمادها در كه درمي

از اين رو به ). ۱۳۷۹ و شمس، ۱۳۷۳دادور، (اندجوامع مختلف بر يكديگر تأثير گذاشته

 .ختتوان به تفسير روابط بين نمادها پردا مي)۱۹(کمک دانش نمادشناسي
 
 شناسي نمادصطالحا

براي توضيح دقيق . کند مفاهيم مختلفي را به ذهن متبادر مي)۲۰(استفاده از واژة نماد
شناسي نماد، الزم است تصوير نمادين را از ديگر تصاويری که اغلب با آن اصطالح

) ۱۳۷۸ ()۲۱(از اين رو، در زير به نقل از شواليه و گربران. اختالط يافته تفکيک کرد
 :شودتفاوت نماد با سايرتصاويرشرح داده مي



 فصلنامة روستا و توسعه ۵۸
 

 تصويري ملموس و مرئي است كه به طور قراردادي براي نمود يك :)۲۲(نهنشا •
يک پرچم، نشان . شود انديشه، يا موجوديتي مادي يا اخالقي در نظر گرفته مي

 .استآن كشور است، نشان افتخار، جالل و بزرگي 
ي دادن عالمتي مشخص از يك شخصيت،  واقعيت يا تصويري است برا:)۲۳(هخاص •

.  نيروي هوايي استةبال خاص, براي مثال. از يك كليت يا از يك وجود ذهني
بدين .  عدالت استةترازو خاص. هاي حمل و نقل است  سازمانةچرخ، خاص

 . كاربرد آن باشدةشود تا كامًال نشان دهند اي خاص انتخاب مي ترتيب، وسيله
به قالب بشري و گاه حيواني يا نباتي از يك كاربرد، از تصويري است  :)۲۴(تمثيل •

مثًال زن بالدار تمثيل پيروزي . يك وضعيت، از يك فضيلت يا يك موجود مجرد
 .   شاخ، تمثيل فراواني و سعادت واست

 در براي مثال.  بين دو موجود يا دو وضعيتاي استمقايسه :)۲۵(استعاره •
 .، استعاره به كار رفته است"ت در كالمفصاحت اين خطيب، طوفان نوح اس"جملة

 يجهواي است ميان موجودات و مفاهيمي اساسًا مغاير كه تحت   رابطه:)۲۶(قياس •
شوند، در تمام  به عبارت ديگر، دو موجودي كه با هم مقايسه مي.اند  مشابه،مشخص

خصوصيات با هم تفاوت داشته و از يك سنخ نيز نيستند، ولي در يك وجه 
اين نوع .  مثًال خشم خداوند فقط ارتباطي قياسي با خشم بشري دارد.اندمشترك

 . بسياري از خطاهاستةاستدالل سرچشم
تغييري است در ظاهر يا در كاربرد عادي كه ممكن است نوعي  : )۲۷(عالمت •

مجموعه عالئمي هستند كه از درد، مثًال عوارض . اغتشاش يا درگيري را آشكار كند
. كند نماد اساسًا با عالمت فرق مي . گرددمشخص ميفاوت طريق آنها وضعيتي مت

نسبت به هم ) عين و ذهن( و مدلول اّل اختياري است كه دیقرارداد،عالمت
 وجود دارد و بر اين اساس از و مدلول ّلني داو نماد همگ دردر حالي كه، اند بيگانه

 .مند استبهره ایپويايي سازمان دهنده
اش،   ظاهريمعنایآن، جدا از  و هدف ه مفهومي داردحكايتي است ك : )۲۸(مثل •

 .افتد  مانند بذر خوب روي زمين خوب مي.درسي اخالقي است
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اخالقي كه از خالل داستاني تخيلي، تعليم  و اي است آموزنده  افسانه :)۲۹(حكايت •

 .دهد مي

از آنجا که نماد بيش از همه ممکن است با نشانه مترادف شناخته شود، لذا به 

 .شوداوت آنها پرداخته ميتف

 
 تفاوت نماد با نشانه

ها را با مفاهيم ضمني يا تلويحي   اين نشانه»نماد«. نشانه داراي كيفيتي حقيقي است
توان گفت كه مفهوم نماد، فراتر از آن چيزي است كه  به بيان ديگر، مي. آميزد درهم مي
ها و  که تفاوت بين نشانهشودهايي پرداخته مي در اين قسمت به مثال.كند بيان مي

 .دهدنمادها را نشان مي
شد كه در آن فلز را از غير فلز و   در قرون وسطي به ظرفي گفته مي» آزمايشةبوت«

 آزمايش در اين مفهوم، نوعي نشانه است، اما وقتي ةبوت. كردند ارزش جدا ميزوايد بي
 شده بر افرادي كه با وهم و  فشارهاي اجتماعي واردةاي دربار  نمايشنامه)۳۰(آرتورميلر

گذارد،   آزمايش مية و نام اين نمايشنامه را بوتنويسد مياند جنون به چالش برخاسته
 .)۱۳۷۹ ،)۳۱(ديودلي( يابد  مي»نمادين«اين نام به يقين معنايي 

صدف داراي شكل و انحنايي زيبا و به لحاظ رياضي، متقارن است و همواره 
 معمار دانماركي، چند )۳۲(اوتزون  اشته است، اما وقتي يوسرنبينندگان را به تحسين واد

 را يياي كوچك بر سطح آب، سالن اپرا گيرد تا در جزيره فرم صدفي شكل را به كار مي
 است كه به بادبان يا مرغان دريايي شبيه است و از اين شکليطراحي كند، ماحصل كار 

 هاي دريايي باشد وراي صدفها و احساسات در   انديشه محرکتواند بابت كه مي
 ).۱۳۷۹الياده، ( آيد  به حساب مي»نمادين«

 گيرند كه چيزي فراتر از مدلول  نمادين به خود ميةها زماني جنب نشانه يا گروه نشانه
دو معناي حقيقي و مجازي، يا يکي از اي متضمن  هر نشانه.  خود را بيان كند)ظاهر(

 . )۱۳۷۹الياده، (شودمعنا ديده ميولي در نماد هر دو . صريح و ضمني است
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 هاي نمادويژگي

 ایه، نه تنها به شيوانماد براي بيان معن. ثيرگذاري و پوياييأنماد سرشار است از ت) ۱

اي خاص حجاب را كنار  ؛ بلكه باز هم به شيوهشودحجاب ميباعث خاص 

زد، با پردا  نماد ميکاو يکوکندهنگامي كه ذهن به ). ۱۳۷۰احمدي، (زند مي

. عقالني آن قرار دارند-هاي منطقي  كه در ماوراء قابليتشودمواجه ميهايي  انديشه

درك كامل هيچ  رساند كه بشر قادر به دريافت و مل ما را به اين نتيجه ميأاندكي ت

هاي ديداري و  تواند ببيند، بشنود، لمس كند و بچشد، اما قابليتاو مي. چيز نيست

توانند براي او  هايي كه از طريق قواي المسه و چشايي مي شنيداري و تمام آگاهي

 ).۱۳۶۶گر،  هوهنه(حاصل شوند، وابسته به تعداد و كيفيت قواي احساسي اوست

نموداري  نماد به شکل ت كهساز اينجا. كند  ميچالشنماد با ساختارهاي ذهني ) ۲

 كليت ،نحوي تا نشان دهد كه به شودمي مقايسه  دهندهثر، كاربردي و حركتؤم

اصطالح توان توصيف اين خصوصيِت نماد، ميبراي . كند را تجهيز ميفرد روان 

 در ی نمودگرمثابهعبارت تصوير خيالي  به . را به كار برد )۳۳( تصوير خياليمحرک

  كاله يك كارگر راهة هنگامي كه چرخي بر لببراي مثال،. ودر سطح خيال به كار مي

  راهِردهد كه اين شخص كارگ مت است و نشان ميشود، فقط يك عال آهن حك مي 

گاه   آند،اما وقتي اين چرخ در ارتباط با خورشيد قرار گرفته باش. آهن است 

ست كه اينجا. كند نمايد و اين چرخ ارزش نماد را پيدا مي اي ديگر رخ مي مقوله

 و چرخ با بيرون راندن معاني قراردادي، راه را بر تفسيري ذهني خواهد گشود

نماد نشانة گذر به نظامي جديد با ابعادي . نشاني از زندگي پس از مرگ خواهد بود

در مثال فوق، نماِد چرخ در ارتباط با خورشيد، انسان را از دنياي مادي . كثير است

در همين ). ۱۳۷۸، شواليه و گربران( دهدفاني به دنياي جاويد پس از مرگ سوق مي

يدار از زندگي جاويد پس از مرگ در انسان ايجاد مثال، نماد خورشيد الگويي پا

توانند موجد هماهنگي فرد يا ناهماهنگي باالخره نمادها مي). ۱۳۷۳دادور، ( كندمي
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در تداعي زندگي جاويد پس از مرگ، فرد . کندوي باشند با آنچه نماد تداعي مي

زندگي جاويد آخرت تواند بين زندگي خود در اين دنيا با تواند دريابد كه آيا ميمي

 .تعادل ايجاد كند

هاي فوق كه دربارة نمادها گفته شده است، شواليه و گربران عالوه بر ويژگي 

 :شمارند؛ ماننداي را نيز براي نماد برميگانهكاربردهاي ُنه) ۱۳۷۸(
تصوير چرخ ممكن است مفهوم خورشيِد الهي را القا  مثًال.ها دارد داللت بر ناشناخته) ۱

شود، چرا كه انسان قادر نيست ، اما در اين مورد عقل الجرم ناتوان اعالم ميكند
 .وجود الهي را تبيين كند

براي نمونه در قصة كشتي نوح، حضرت براي . دهدنماد، كار جانشين را انجام مي) ۲
كبوتردر حالي که .  بار دوم به كبوتر مأموريت داد تا از وجود خشکي خبر آورد

تون به نشانة وجود خشكي به منقار گرفته بود، به كشتي اي از زيشاخه
شاخة زيتون بعدها نماد صلح و آرامش نيز شد زيرا با استقرار كشتي بر .بازگشت

 .خشكي، به سرنشينان آن آرامش دست داد
هاي گاه پرچم هر كشور، گرايش" مثال. نماد، نقش يك ميانجي را بر عهده دارد )۳

پرچم . كندهاي متوازن تبديل ميفرهنگ و رسوم، به گرايشمتضاد را در قالب زبان، 
" ايران"ترك و بلوچ را در گرايشي به نام , هاي مختلف عرب، عجمكشور ايران قوم

 .سازدمتوازن مي
رسِم نماِد تصويِر زن يا مرِد مسلماِن نشسته رو به . نماد، نيروي پيوند دهنده است) ۴

ها ،عالوه بر تعيين مكاِن اقامة نماز، تداعيگر قبله در اماكن عمومي نظير فرودگاه
 .شبكة عظيم ارتباطي است تاانسان خود را غريبه احساس نكند

وجود تصوير پرستار با انگشت نشانه بر . نمادها عملكرد تربيتي و مداوا كننده دارند) ۵
لبان غنچه شده، مراجعه كنندگان را به رعايت سكوت در اماكن بيمارستاني دعوت 

. آموزد كه در چنين مكاني چگونه با يكديگر صحبت كنندكند و به آنان ميمي
همچنين وجود عالمت ضربدر بر سيگار روشن، فرد را از يك عمل مضر آگاه و به 

 .كندترغيب مي) سيگار كشيدن(ترك آن 
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ها كنند و نقطه تالقي حساسيتاي عميق با محيط اجتماعي ايجاد مينمادها، رابطه) ۶

هاي المپيك هاي بازيحلقه. توانند به قلب فرد و اجتماع رسوخ كنندشند و ميبامي

هاي پنج گانه برای ايجاد همبستگي، جلب کنندة عالوه بر ايجاد انگيزه در مردم قاره

به اين همبستگي به منظور برقراري روابط ) ورزشكاران(عالقه و حساسيت افراد 

 .عميق انساني نيز است

دست دادن دو فرد، پژواكي . ه، عمل پژواك افكني را بر عهده دارديك نماد زند) ۷

وجود دوستي و محبت نشانة رشد . است از دوستي و محبت صاحبان آن دو دست

 .آيداجتماعي است كه از دو دست فشرده بر مي

 يانگ، تركيبي از دو -عالمت ين. كندنماد بين نيروهاي متخاصم ارتباط برقرار مي) ۸

های متحد المركز را سفيد و سياه است كه در هم تنيدگي اين دو، دايرهرنگ متضاد 

 .دهدتشكيل مي

-و باالخره، نماد در تكامل انسان نقش دارد و نه تنها باعث افزايش آگاهي وي مي) ۹
شود، بلكه بر درك زيبايي شناختي او نيز تأثير گذارده و در زندگي شخصي او 

ماد بانِک خون ضمن افزايش آگاهي افراد نسبت براي مثال ن. كاربرد خواهد داشت

به نقش اهدای حتي يك قطره خون درنجات يك انساِن نيازمند، تداعيگر احساس 

ی ترين درك زيبايي شناختي است که او را به اهدانوع دوستي در فرد به عنوان عالي

 .کندخون ترغيب مي

 

 بندي نمادها طبقه

   هر.صورت گرفته است های بررسي علميروشاس مند نمادها، بر اس بندي نظام طبقه

 چارچوب ، اما بايسته است تا از آنها كامًال راضي كننده نيستندچند هيچ يک

 .ه قرار گيردتوج مورد ــكند بندي نمادها را تسهيل مي طبقه ــشان كه  پيشنهادي

 :ندکبندي ميبه نقل از بقال اصغري، نمادها را به شرح زير طبقه) ۱۳۸۱(مشفق 
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ادهايي هستند كه از حروف يك كلمه يا من: نمادهاي نوشتاري يا خالصه شده •

 . استبه معناي جنگ War  و عالمت دالر$مثًال . شوند كلمات تشكيل مي
. كنند  تاريخي اشاره مييتينمادهايي هستند كه به افسانه يا واقع: اي نمادهاي اسطوره •

حضرت . كردند ان امواج حركت ميبراي مثال، حضرت نوح با تمام حيوانات در مي

موريت داد تا از خشكي خبر آورد، اما كالغ نتوانست خشكي را پيدا أنوح به كالغ م

در حالي كه كبوتر .  كبوتر گذاشته شدةيت بر عهدرموأ در نوبت دوم، اين م.كند

از آن به .  خشكي بر منقار گرفته بود، به كشتي بازگشتةاي زيتون به نشان شاخه

 . را نماد صلح و آرامش دانستندشاخة زيتونگان بعد، هم
ها ساخته شده يا   كاريكاتوريستةنمادهايي هستند كه به وسيل: نمادهاي قراردادي •

 چند شكل ساده فراتر رفته و ّداين نمادها از ح. انديافته آنها گسترش ةالاقل به وسيل

ياتي همچون هاي ح  آزادي، ايفل، پيزا يا شخصيتةهايي چون مجسم حتي مجسمه

 .شوند يت مرگ، فرشته، شيطان، آدم آهني و آدم مريخي را نيز شامل ميفرع
هايي هستند كه مردم تقريبًا با آنها  هرها و عالمتُم همان که: عالئم شناخته شده •

هاي  گروه و احزاب و پرچمعالمت  سازمان ملل متحد، عالمتمانند . ي دارنديآشنا

 . دولتي

نمادهاي نمادها را به دو دسته  »سفر پيدايش اساطير« تاب كدر )۳۴(الكساندركراپ

ها،  ها، آب آتشفشان(و نمادهاي زميني ) ...ستارگان و  آسمان، خورشيد، ماه، (ملكوتي  

 به هنگام »رساله در تاريخ اديان« در كتاب )۱۳۷۹ (الياده. كند تقسيم مي)...غارها و 
هاي خورشيدي، كيش  اي طوفان، آئينموجودات آسماني، خد( نمادهاي اهورايي تحليل

 از ...) ، خاك، زن، باروري و  سنگ(اهريمني  و نمادهاي) ...وقمري، ايزدان دريايي 

 كه پويايي بازگشت ابدي را در خود نهفته کندبحث مينمادهاي  فضا و زمان نيز 

كند  يم مينمادها را به چهار عنصر سنتي خاك، آتش، آب و باد تقس نيز )۳۵(باشالر . دارند

 )۳۶(يونگ.)۱۳۷۸شواليه و گربران،  (خواند هاي خيال مي و اين چهار عنصر را هورمون

به عقيدة وي، نمادهاي . كندنمادها را به دو دسته طبيعي و فرهنگي تقسيم مي) ۱۳۸۳(
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توان گيرند و در بسياري از موارد ميطبيعي از محتويات ناخودآگاه روان سرچشمه مي

ترين شواهد تاريخي هايي كه در قديم)تصوير(ها و نمايهدر شمای انگارهاين نمادها را 

براي مثال، آتش نماد روشنايي، گرما و . و جوامع بدوي وجود دارند، پيدا نمود

ه ـي به كار گرفتـي براي توضيح حقايق جاودانگـنمادهاي فرهنگ. ي استـسوزندگ

رآيند تحوالتشان كم و بيش خودآگاه اند و فاين نمادها تحوالت زيادي كرده. شوندمي

هاي جمعي مورد پذيرش جوامع متمدن قرار شده است و بدين سان به صورت نمايه

هاي عاطفي بسيار توانند موجب بروز واكنشاين نمادهاي فرهنگي مي. اندگرفته

توان نمادهاي ارتباطي که همچنين به اين دو دسته مي. شديدي در بعضي از افراد گردند

اند را نيز اضافه نمود؛ مانند روشن کردن شمع در هنگام از  طول تاريخ شکل گرفتهدر

 . گناهدست دادن عزيزان بي

 نمادهاي كيهاني، ماوراءالطبيعه، اخالقي،  ازبندي نمادها محققان ديگر، در طبقه

شناختي هر    در نمادهاي روان.کنند نيز بحث ميشناختي مذهبي، پهلواني، فني و روان

ـ  لويةبه عقيد. اش، مرتبط با يك نوع از افراد بشر است ماد با دو سر مثبت و منفين

زمان در اغلب نمادها به دليل ساختار  ، وجوه مختلف نمادها به طور هم )۳۷(وساترشا

های  وجود دارد، زيرا يكي از كاربردهاي نماد، پيوند دادن زمينهشانايچند زمينه

بندي  توان در اصول طبقه  همين دليل، وجوه نامبرده را نميبه .  به يكديگر استمختلف

 .دهند هاي مختلفي را در تفسير نشان مي نمادها به كار برد، زيرا آنها فقط رويه

 

 دار و نمادها هاي جهتتدابير موجود براي درك معرف

از ها يكي  شناسان، موفقيت در برقراري ارتباط با انسان جامعهشناسان و روانبه نظر 
 كه از ندتر معروف است كساني موفق. عوامل رشد و پيشرفت در زندگي و كار است

حال با توجه به اينكه ). ۱۳۸۱مشفق، (دار باشند برخوریتر روابط عمومي قوي
هاي ترويجي بايد تضمين كند كه نظام   ترويج است و طراحي برنامهِب قل،ارتباطات

 ي و انتقال اطالعات مناسب به مخاطبانده  كافي جهت شكل  سازوکارهایرساني اطالع
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 پس بايستي اطالعات مورد ،)۱۳۷۹ كشاورزي جهاني،  وسازمان خواربار (داراست را
 بهينه از منابع موجود در اختيار ةاندركاران بخش كشاورزي به منظور استفاد نياز دست

ر به تحكيم اين  از تمام تدبيرهايي كه منجبايدآنان قرار گيرد و براي نيل به اين اهداف،
 : از جملة اين تدابير پاسخ به اين دو سؤال است.دکرشود، استفاده  نظام ارتباطي مي

 د؟نشو چرا درك پيامدها موجب تغيير رفتار نمي) الف
 ها براي مردم قابل درك و فهم باشند؟ چه بايد كرد تا معرف) ب

هايي كه آنها را  اده دةها تنها به انداز ، بايد گفت كه معرفسؤال اولدر پاسخ به 
هاي مبتني بر علوم ناب نيز داراي  ترين معرف حتي عيني. كنند، مفيدند پشتيباني مي
گيري  تصميمات مربوط به تشخيص آنچه بايد اندازه. هاي ذهني هستند برخي جنبه
 توصيف نتايج همگي داراي ةگيري آن، مكان انجام اين كار و نحو  اندازهةشود، نحو

گردند، حتي ها مي هايي كه مبناي ايجاد معرف انتخاب نوع داده. ي هستندهاي ذهن لفهؤم
گيري در   تصميمبرایآوري گرديد،  ها جمع پس از آنكه داده. تر است از اين هم ذهني
كنند كه چه  آنها تعيين مي. ها به نهادها و كارشناسانمان متكي هستيم مورد معناي داده

ها و تبديل آنها به اطالعات   سازماندهي دادهةحوآوري شوند، ن هايي بايد جمع داده
ها براي ما چه معنايي دارند و در پاسخ به آنها چطور بايد  چگونه است، اين داده
تنها مشكل اين روش آن است كه ظاهرًا موجب تغيير چنداني . رفتارمان را تغيير دهيم

 ). ۱۳۸۳نس، رال(شود در رفتار مردم نمي
 ةها ضرورتًا اجتماع مورد نظر را در تعيين نحو  معرفة ارائةاي موفق در زمينهطرح

اي كه اين اطالعات براي كساني كه  به گونه. دهند ها به اطالعات دخالت مي تبديل داده
ها به اطالعاتي تبديل  اغلب مواقع، داده. بايد رفتارشان را تغيير دهند، قابل فهم باشند

آوري   نخست جمعةها را در وهل  كه دادهاندفهمشوند كه تنها براي كساني قابل   مي
شود كه براي برقراري ارتباط با افراد  اين امر، به اطالعاتي منتهي مي. اند كرده

 .غيرمشخص چندان مناسب نيست
ها به شكلي تهيه گرديد كه  پس از آنكه دادهتوان گفت؛ در جواب سؤال دوم نيز مي

كند كه   مذكور از آن اجتماع دعوت مياي موفقهطرحاجتماع بتواند آن را بفهمد، 
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د اطالعات مورد نظر براي آنها چه معنايي دارند و آنها چه واكنشي نسبت به آن ينبگو
چنانچه مردم احساس كنند كه مشكل، مشكل خودشان است، به خوبي . دهندنشان مي

عات را براي اگر اين فرصت به آنها داده شود كه اطال. هايي را پيدا كنند حل توانند راه مي
. كنند  ميمسئوليتزندگي متعلق به خودشان به معنا تبديل كنند، نسبت به آن احساس 

، احتمال آنكه دست به كار مسئوليت احساس کندآن مشكل در مقابل وقتي اجتماع 
 شخص ةشود، بسيار بيشتر از هنگامي است كه معتقد باشند حل اين مشكل به عهد

هايي  ويق كرد تا عواطفشان را در هنگام تعيين معناي دادهمردم را بايد تش. ديگري است
ها به ايجاد تغيير منتهي شوند، بايد جزء  براي آنكه معرف. براي خود دخيل سازند
مردم بايد عالوه بر عقل، در دل نيز نسبت به موضوع اشتياق . عاطفي نيز موجود باشد

ها را از نظر   كه معناي دادهها در جوامعي امكان ايجاد نماد براي معرف. نشان دهند
ها بايد به اين  به هنگام بررسي معرف.  استرپذي هاي اجتماعي نشان دهد، امكان ارزش
شود مردم در اجتماعات احساس غرور كنند و  ع انديشيد كه چه چيزي باعث ميوموض

گاه به  آن. دهد هاي منحصر به فردي بخشي از هويت آنها را تشكيل مي  چه ويژگي
كنند،  گذاري مي ها ارزش ها با تغييرات نامطلوب در آنچه كه داده ي ارتباط دادهچگونگ

. هايي را ايجاد كرد كه قلب و ذهن مردم را به هم مرتبط سازد بايد معرف. بايد انديشيد
الرنس،  (شوند ثرتري مبدل ميؤ بسيار میها به ابزارهادر آن صورت، احتماًال معرف

۱۳۸۳(. 
  تهيه شده )۳۸(هاي جهت دار، سه تصويرمادها در تهية معرفبراي به کارگيري ن

 :شونداست که به شرح زير ارائه مي
 ۱تصوير 
 سرشماري موضوعي اجتماعي، فني و اقتصادي:موضوع
 :نمادها

را رها کرده و به شهر مهاجرت ) روستاها(ها کاله روستايي که صاحبان آنها، کاله )۱
 .انديک طرف و نامنظم رها شدهها هر کدام به اند و کالهکرده

 .فرد روستايي که نماِد تنها فرد باقيمانده در روستاست )۲
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است و در دست کشاورز به عنوان وسيلة ابتدايي ) سنتي(بيل که نماِد کشاورزي  )۳

 .شودکشاورزي شناخته مي
 .کندستا مراجعه ميمأمور سرشماري که فردي است شهري و براي سرشماري به رو) ۴
 . خودرو لندرور که مأمور سرشماري را به روستا آورده است )۵
هاي هاي روستايي و بدون سبزه و فعاليتمحيط روستا که خالي از سکنه و خانه )۶

 .توليدي است

 
 هاي نمادها با ويژگي۱ تصويردارهاي جهتتطبيق معرف

هاي توليدي نظير آب و ساير اليتمحيط روستايي به دليل محروميت از ملزومات فع

 درصد از ۹۰به طوري که قريب . ها به مهاجرت روستاييان منجر گرديده استنهاده

در ) بيل( درصد باقيمانده با حداقل امکانات ۱۰. جمعيت آن از سکنه خالي شده است

 .اندروستا مانده
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رشماري،  سال يک بار در زمان س۱۰محيط روستايي به حال خود رها شده و هر 

روستا در اين مدت به فراموشي سپرده شده و مراجعه به روستا .شود ا مراجعه ميجبه آن

 .گيردست، انجام مي) ريزانبرنامه(ها با منظوري خاص که مورد نظر شهري

لباس، زبان و آداب و (هاي توليدي، اجتماعي محيط روستا به عنوان جايگاه فعاليت

باقي مانده است که ) لباس روستايي(آن فقط ظاهري و اقتصادي است که از ) رسوم

فاقد ملزومات زندگي است در حالي که بقاياي جامعة روستايي به کليتي همه جانبه 

 .مند است اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيازهايجنبهشامل 

براي اينکه محيط روستا تداوم يابد، بايد کاري کرد که روستاييان به اصالت 

بايد شرايطي فراهم آيد که . برگردند و با افتخار آن را بپذيرند) کاله(روستايي خود 

. سرشماري عمومي کشاورزي نباشدمراجعه به روستا فقط منحصر به اموري مانند

سرشماري عمومي کشاورزي مستلزم حضور فرد روستايي است و حضور وي نيز 

ومات فراهم نباشند، اگر اين ملز. منوط به وجود امکانات الزم براي کشاورزي است

بايد به دنبال يافتن علت مهاجرت کند؟ سرشماري ميمراجعه به آنها چه معنايي پيدا مي

 .روستاييان به شهرها باشد
 

 ۲تصوير 

 از بين رفتن جنگل، معضلي زيست محيطي:موضوع

 :نمادها

 .درختان قطع شده )۱

 .حيوانات سرگردان به دليل قطع درختان )۲

 . فقط شمال آن داراي ميزان محدودي جنگل استنقشة ايران که )۳

 .عقربه هاي ساعت که به زيان جنگل در حال حرکت هستند )۴

 .رنگ زرد که به مرور زمان سرسبزي را از کشور خواهد گرفت )۵

 ).ايرنگ قهوه(خاک حاصلخيز ) ۶
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 ۲تصوير  

 
 هاي نمادها با ويژگي۲تصوير دار هاي جهتتطبيق معرف

ع درختان در جنگل به حدي سريع است که در يک شبانه روز، هر ساعت يک قط

شوند، به حدی که هر شودو با گذشت زمان درختان  بيشتری قطع ميدرخت قطع مي

-اين وضعيت به سرگرداني حيواناتي منجر مي. ساعت در حال قطع و فروافتادن هستند
 . شود که تنها محل سکونت  و پناه آنها جنگل است

گيرند؛ به طوري که تنها اميد باقيمانده ، رحمانه قرار ميرختان مورد هجوم بيد

اگر اين کار ادامه يابد، کشور . وجود درختان سرسبز جنگلي در شمال کشور است

 .سرسبز ايران به سرزميني خزان زده تبديل خواهد شد
سبزي کشورحفظ ها در جريان است، تغيير داد تا سربايد شرايطي را که به زيان جنگل

شود و همچنين حيات وحش آن از اين وضع اسف بار نجات يابد براي اين کار بايد 
گيری از حاصلخيزي خاک به کاشت نهال پرداخت و از مانع قطع درختان شد و بابهره

 . اين خاک سرزميني سبز به وجود آورد
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 ۳تصوير 

 توسعة شهرنشيني و تخريب محيط زيست:موضوع

 :نمادها

 .های متعدد و گستردهرتمانآپا) ۱

 .هاي فسيليآلودگي هوا ناشي از سوخت )۲

دودهاي متمرکز در (گسترش شهرنشيني همراه باافزايش آلودگي تا سطح الية ازن ) ۳

 ).ارتفاع شهر

کن و ريشه) هاهاي خشم ساختماندندان(ها نسبت به طبيعت رحمي آپارتمانبي )۴

 .کردن درختان و لگد کردن آنها

 ).تيرگي و يکنواختي فضاي زيستي( محيط کدر و بي روح شهري )۵

 

 هاي نماد با ويژگي۳تصوير رداهاي جهتتطبيق معرف
هاي سر به فلک کشيده ، باعث تخريب توسعة شهري همراه با گسترش ساختمان

اين . شودمحيط زيست به ويژه پوشش جنگلي؛ آلودگي هوا و از بين بردن الية ازن مي

 هاي متعدد و متمرکز،کند و با ايجاد ساختمان شهري به طبيعت رحم نمينوع توسعة

به دليل . سازدروح را ايجاد کرده است که کسالت را بر محيط حاکم ميفضايي بي

مانند که براي منافع سودجويي ناشي از توسعة شهري، سازندگان آنها به اشخاصي مي

قدرتي که در مراکز شهري متمرکز  ده ازاستفا آنان با. کنندخود به هيچ چيز رحم نمي

براي حفظ محيط زيست بايد از آن نوع . است فقط به فکر قوي کردن خود هستند

از صاحبان قدرت در شهرها .زند، جلوگيري کرد توسعة شهري که ريشة طبيعت را مي

خلع يد نمود و با محدود کردن گسترش شهرها بايستي هر چه زودتر از آلودگي بيشتر 

 . ط زيست جلوگيري نمودمحي
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 جمع بندي

. تواند نيازهاي جمعيت در حال افزايش را تغيير دهدپايداري، مفهومي پوياست و مي

پايداري شامل آثار متقابل و پيچيدة عوامل زيست محيطي، فيزيكي، اجتماعي و 

هاي موجود را بهبود ماقتصادي است و نياز به روشي جامع براي تحقيقات دارد تا نظا

كشاورزي پايدار بايد . هاي جديدي را توسعه دهد كه پايدارتر باشندبخشيده و نظام

شامل مديريت موفق منابع براي كشاورزي باشد تا بتواند نيازهاي متغير انساني را بر 

از طرف ديگر كشاورزي پايدار بايد بتواند خصوصيات كيفي محيط زيست . طرف كند

 . ه يا افزايش دهدرا حفظ كرد

هاي مهم حفظ محيط زيست و پايداري آن، مشاركت مردم در اين زمينه يكي از راه 

هاي مسؤالن از آنجايي كه بايد بتوان بين ديدگاه. هاي آنان استو افزايش سطح آگاهي
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تري برقرار كرد، و دست اندركاران حفاظت از محيط زيست و مردم ارتباط بهتر و قوي

عالئم و تصاويري استفاده نمود كه الگوهاي پايداري در ذهن افراد ايجاد بايستي از 

شوند به دليل كاربردهاي وسيعي نماد ناميده مي" اين عالئم و تصاوير كه اصطالحا. كنند

گردد كه در از اين رو توصيه مي. توانند بسيار مفيد و مثمر ثمر واقع شوندكه دارند مي

. استفاده گردد) نماد شناسي(ز نماد و علم مربوط به آن ترويجي ا-هاي آموزشيبرنامه

) باشنددار نيز ميكه نوعي معرف جهت( زيرا مطالعات، مبين کارکرد بسيار باالی نمادها

 .در يادگيري و ماندگاري موضوع مورد نظردر اذهان هستند

 

 يادداشت ها

1. indicators 

2. directional indicators 

3. Markandya 

4. Rotan 

5. Francis 

6. Glissman 

7. agroecology 

8. Altieri 

9. J.G.Lawrence 

آوريم كه  از عقايد را به وجود مي اي ، مجموعه)(intuitive sense شميّس مااز طريق ح-۱۰
يرند، هر از گ از آنجا كه اين عقايد از علم مطلق سرچشمه نمي. دنكن رفتارمان را هدايت مي
 آوريم كه با آنچه ممكن است در نهاد و جامعه عقايدي را پديد ميگاه به عنوان يك فرد، 

 ).۱۳۸۳الرنس، (باشدتر پديد آيد، ناسازگار  اطالعات كامل از اثر برخورداري
11. Rigentice 

 .است شده منظور اصلي منبع در انساني کلمة جاي به اخالقي کلمة -۱۲
13. differential indicators 

14. non-normative 

15. comparative  
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 انجام ايگردد که به صورت کتابخانهکلي مطالعات توصيفي به مطالعاتي اطالق مي طور به -۱۶
گيرد و نتايج جديد و ها صورت ميشوند و با بررسي منابع موجود، تحليلي بر ديدگاهمي

ه تحقيق در اين مقال. هاي پيشين استگردد که حاصل مجموع استنتاجبديلي استخراج مي
بدين مفهوم که در بدو امر، مطالعات انجام شده در مورد پايداری . از نوع توصيفي است

محيط زيست، ابعاد کشاورزي پايدار و نماد، جمع آوري شده و پس از آن بررسي و تحليل 
 .اندشده

17. Houei Neng 

18. Eliade 

19. semiotics 

20. symbol 

21. Chevalier and Gheerbrant 

22. embleme 

23. attribut 

24. allegorie 

25. metaphore 

26. analogie 

27. symptome 

28. parabole 

29. apalogue 

30. Arthur Miller 

31. Dudley 

32. J∅rn Utzon 
33. eidolon moteur 

34. Alexander Krappe 

35. Bachelard 
36. Jung 

37. Lévi-Strauss 
صلنامه به صورت رنگي امکان پذير نيست ، تصاوير نظر به اينکه در حال حاضر، چاپ ف -۳۸

 . اندسياه و سفيد چاپ شده
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 منابع

 .نشر مركز: تهران. تصاوير دنياي خيالي، )۱۳۷۰. (احمدي، ب
ش آذر و .ماهنامة كتاب ماه هنرابراهيميان، . ترجمة ح. »تصويرها و نمادها«، )۱۳۷۹. (الياده، م

 .۶۹-۷۱دي،صص
. فصلنامة محيط زيست. »هنر و محيط زيست از دريچة كاريكاتور«، )۱۳۷۸. (خواجوندي، م

 .۱۹-۲۱، صص ۷۲ش 
-فصلنامة .»سخني انسان با علم، قسمت دومترين همجوهري) رمز(سمبل «، )۱۳۷۳. ( دادور، ا

 .۴۶-۵۳ پياپي ، صص ۳، ش ۱جلد . جلوة هنر
يداري در مدل هاي اثرات اجتماعي و اقتصادي و پاشاخص«، )۱۳۷۳( .ع درويشي جزي،
، ۷س دوم، ش . فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه. »ريزي توسعة كشاورزيبرنامه
 .۱۶۰-۱۳۷صص

فصلنامة حميد رفيعي، . ع. ترجمة م. »درآمدي بر مفهوم نماد و نشانه«، )۱۳۷۹. (ديودلي، ل
 ..۸-۱۰، صص۴، ش ۱س .معماري و فرهنگ

.  كشاورزي پايدار در منطقة بهبهانترويج كشاورزي، فقر و، )۱۳۷۶. (رضايي مقدم، ك
بخش ترويج و  دانشگاه شيراز، دانشکدة کشاورزی، :نامة كارشناسي ارشد، شيرازپايان

 .آموزش كشاورزي
فصلنامة اقتصاد كشاورزي و  افراز،. ترجمة ع. »پايداري كافي نيست«، )۱۳۷۶. (روتان، و

 .۱۳۷ـ۱۴۲صص  ،۱۸، ش ۵، ستوسعه
كشاورزي براي آينده؛ روش كاربرد «، )۱۳۷۶. (و واترز باير، آ.  ب؛ هاوركورت،.ريجنتيس، ك

مجموعه مقاالت توسعة : در ترجمة حسيني عراقي،. »ها و كشاورزي پايداركم نهاده
انتشارات فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه، :  تهران،۴ش .پايدار كشاورزي

 .۱۱۳-۱۶۸صص
مشورت هاي جهاني در مورد ترويج ، )۱۳۷۹) (فائو(سازمان خواربار و كشاورزي جهاني 

 .انتشارات بنفشه: زماني پور، مشهد. ترجمة ا. كشاورزي
هاي فني و يا مذهب و فلسفه آيا کشاورزي پايدار ريشه در توصيه»، )۱۳۷۵. (شاه ولي، م
:  زاهدان.)جلد دوم( اولين کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران مجموعه مقاالت «دارد؟

 .۶۷۶-۶۹۲ بلوچستان، صصدانشگاه سيستان و
ش . ماهنامة هنرهاي تجسمي. »ها و نمادها در ايران باستاننگاهي به نشان«، )۱۳۷۹. (شمس، ا
 .۱۹۵-۲۰۹ ،صص ۸
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: فضائلي، تهران.  ترجمة س.فرهنگ نمادها ،جلد اول، )۱۳۷۸. (و گربران، آ. شواليه، ژ
 .انتشارات جيحون

. كشاورزي پايدار در مناطق معتدل، )۱۳۷۷(، . د.و كينگ، ل. ب. فلورا، ك ؛.ا.فرانسيس، ج
 .۴-۱۲انتشارات دانشگاه فردوسي، صص: كوچكي و خلقاني، مشهد. ترجمة ع

 .»های شمال کشوررويکرد حفاظتي به منابع ژنتيکي جنگل«، )۱۳۸۴. (صالحي شانجاني، م
  و۶۸ها، مراتع و آبخيزداري کشور، ش سازمان جنگل: تهران .فصلنامة جنگل و مرتع

 .۶۰-۶۷، صص ۶۹
: ، مشهد۱چ .كشاورزي پايدار، )۱۳۷۴. (و هاشمي دزفولي، ا. ؛ حسيني، م.كوچكي، ع

 . انتشارات جهاد دانشگاهي
: ،  مشهد۳چ .کشاورزي پايدار، ۱۳۷۹. (و هاشمي دزفولي، ا. ؛ حسيني، م.کوچکي، ع

 . انتشارات جهاد دانشگاهي
رضواني و . كوچكي؛ پ. نصيري محالتي؛ ع. جمة متر. اگرواكولوژي، )۱۳۸۰. (آر. گليسمن، ا
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