
 

ها ها از اولین مفاهیمی هستند که بشر به علل مذهبی، سیاسی و اجتماعی از آننمادها و نشانه

نوعی تداوم یافته و خود را در هنرها و در حیات بشر به رغم تحولاستفاده کرده است. این کاربرد به

ها دارای اهمیت خاصی صنایع مختلف منعکس ساخته است. در فرهنگ اسالمی نیز، نمادها و نشانه

 است یو حکمت اله یعرفان قیعم یاز معان یعیوس نهیگنج یهنر اسالماند. در انتقال مفاهیم بوده

 یدروازه ورود به معارف باطن ،یدارد. نقوش در آثار هنر اسالم یو اله یمعنو یهاانیدر بن شهیر که

 تی. اهمدکنیم تیاسالم تقو یعنوان رکن اصلبهرا  دیاست که نگرش توح نیراست یروح و هست

روح حاکم بر  انگریاست که ب یقینهفته و عم یدر معان یآثار اسالم یشناسییباینقوش در ز ربردکا

و تعمق در جنبه  یفلسف یکردهایدر بستر رو یهنر اسالم میعظ نهیاست. مطالعه گنج یآثار هنر

 تیاز اهم ،بوده یو عرفان یکیزیمتاف ییهاانیبن یهنر و زبان رمزگونه آن که حاو نیا یدرون

و  یفیتوص یکردیو رو یاکتابخانها استفاده از روش ب پژوهش نیدر ا برخوردار است. یرینکارناپذا

که  ییهنر پرداخته شود. از آنجا نیا یلیو لسان تمث نینماد یمعنا یشده به مطالعه و بررس یسع یلیتحل

طور اخص و به بهیعلوم غر داتیرو تولشیاست، در پژوهش پ عیوس اریآن بس داتیو تول یهنر اسالم ۀگستر

 ی. برااندشدههستند، مطالعه  یغن اریبس ییو  بُعد معنا یارزش بصر ثیکه از ح یاسالم -یرانیا یهاطلسم

 یپژوهش بر اساس تئور نیا م،یرو داشته باششیموضوع پ لیتحل یبرا یمشخص یآنکه چارچوب نظر

های یافته .است و بررسی شده لیتحل ،ییایتالیشناس سرشناس ااکو نشانه رتوامب یفرهنگ یشناسنشانه

های فرهنگی بر نظام معنایی و نمادین در ریشهشناسی امبرتو اکو درباره پژوهش حاکی از انطباق نشانه

 .استهای اسالمی طلسم
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 تجلی مفهوم رمز در هنر اسالمی براساس تئوری نشانه شناسی امبرتواکو

 دی، محمدرضا شریف زادهآزاده چاکری، ابوالفضل داودی رکن آبا

 مقدمه

 کلیۀ و عناصر ترکیب ها،شخصیت نورپردازی، رنگ، نقوش، فرم، که کنیممی مشاهده اسالمی هنر آثار باه مواجه در

 هنرمند بیانی زبان کهگویی؛ اندهشد خلق جهان هنر تاریخ هنری آثار دیگر از متفاوت ایگونهبه هنری اثر دیگر اجزای

 نوعی خود هنر که جایگاهی در .است گرفته بهره ایویژه رمزگان از هستی عالم از وی روایت کردن بازگو در مسلمان

 آن هایپدیده از مراتبی بروز و ظهور و کشف درصدد همواره دارد، هستی عالم به که نظری در هنرمند، است معرفت

 جلوه چشمگیرترین و آیدبرمی نامش از که است مفهومیۀ دهندنشان و دارد معنوی و یندی ماهیتی ،المیاس هنر .است

 جهانی و کلی حقیقتی تجلی ذاتا   زیبایی اسالم نگاه در است. کل و جزء در آن سازنده اجزای هماهنگی آن زیباشناسی

 مباحث این در آنچه  .شودمی حاصل شهود و توحید از که کندمی متجلی را الهی صفتی میزانی به ایپدیده هر و است

است؛  هداشت بصری بروز ایرانی و اسالمی هنر روح و موضوع با که است هنرهایی یکی از مفهوم رمز در د،شومی مطالعه

غریبه(. علوم خفیه )یا علوم  -2جلیه،  -1گذشته به دو دسته مجزا تقسیم شده بود: در ادوار  .یعنی تولیدات علوم غریبه

شدند. طور یکسان تدریس میه، طب و منطق، قاعده و قانون معینی داشتند و در همه نقاط بجلیه از قبیل هندسه

پایه علوم غریبه  کرد و اسرار در سینه دانشمندان آن مکتوم بود.ی تبعیت نمییا غریبه از چنین روشلیکن علوم خفیه 

برخی از دانشمندان به این علوم توجه خاصی داشته باشند. از همان  های علمی و ریاضی نیز موجب شدجاذبهبر 

شد. اشیاء اعتقادی نظیر ای از علوم نگریسته لوم غریبه و طلسمات نیز چون شاخهسحرگاه تاریخ در یونان باستان به ع

زبان این شاخه از هنرهای اسالمی؛  شوند.ت و تولیدات علوم غریبه محسوب میمحصوال ...وها رزها، تعاویذ، طلسمح

ش از هنر اسالمی یعنی طلسمات، زبانی نمادین و رمزگونه است و این رموز و نمادها حامل معنای درونی و ذاتی این بخ

گزیند و مفاهیم درونی خود را های دینی برمیمادین، زبانی است که هنر در تمدنگفت زبان نتوان واقع میدراست. 

هایش قادر به ان نیستند و زبان با همه محدودیتیعنی مفاهیمی که به زبان مستقیم قابل بیکند. ان میدر قالب آن بی

 ود را بیان کنند. گیرند تا بتوانند خیم نیست، قالبی نمادین به خود میانتقال این مفاه

 لذا در ؛تحریر درنیامده استرشتۀ دهد تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به بررسی پیشینه پژوهش حاضر نشان می

. یمکنمیبرای این هنر بررسی پیش رو، معنای نمادین و رمزگونه هنر اسالمی و چرایی وجود چنین لسانی را  پژوهش

و معنای نمادین برخی  کرداسالمی بررسی خواهیم  -های ایرانیرا در طلسم زبان رمزگون و نمادینسپس نمود این 

 .شودمیالعه های فرهنگی در این شاخه غنی از هنر اسالمی مطتأثیر عناصر طبیعت و ریشه نقوش، تصاویر و همچنین

در این شاهکار جوی ابعاد جدیدی وجستحاضر این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. هدف پژوهش 

شناسی فرهنگی اکو، نشانهنظریۀ گیری از بهرهیان با هنر اسالمی با تکیه بر تجلی رمزپردازی در این آثار است که در پا

 ای قرار خواهد گرفت.رمزگان مورد تحلیل و واکاوی ریشهخاستگاه اعتقادی و فرهنگی این 
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   1400ماه آذر، 43شمارۀ ، 18دورۀ 
141 - 154  

 

 یو رمزپرداز یاسالم هنر باب در انیگراسنت دگاهید .1

 را خود وظیفۀ ترینمهم و شد ظاهر بیستم قرن در که هستند گرایشی طرفداران خالده حکمت اصحاب یا گرایانسنت

 گنون، رنه داند.می هاتمدن این منطوی« سنت»مفهوم  تبیین و شرح طریق از سنتی هایتمدن و سنت از دفاع و احیاء

 مارتین و نصر سیدحسین بورکهارت، تیتوسشوند. یم تلقی گرایش این مؤسسان از شوان فریتیوف و کوماراسوامی آناندا

 دیدگاه توضیح برایاند. آورده پدید اسالمی هنر باب در آثار ارزشمندی که هستند گرایانیسنت ترینمهم جملهاز لینگز

 دیدگاه از که کرد بررسی سپس داد، توضیح سنت مفهوم ازرا  ایشان تلقی باید ابتدا اسالمی هنر باب در گرایانسنت

 در موجود اسالمی هنر، گراسنت منظر از؟ چیست سنتی هنر واقعدر. دارد سنت با نسبتی چه و چیست هنر ایشان

 اطالق قابل نیز اسالمی هنر بر سنتی، هنرهای بر حاکم اصول و قواعد و است سنتی هنرهای انواع از یکی اسالمی تمدن

 .است

 گذشته در آنچه معنای به سنت اینان نزد .است سنت مفهوم از ایشان خاص تلقی گرایانسنت هایآموزه در اساسی امر

 هایشخصیت طریق از که الوهی اءمنش دارای است اصولی یا حقایق بلکه ؛نیست مرسوم و معهود هایشیوه یا بوده

 کامل بخش یك واقعدر و بشر ابناء برای انتقال عواملِ دیگر یا لوگوس ها،اوتاره رسوالن، پیامبران، به معروف مختلفی

 هایحوزه در اصول این کارگیریبه و اطالق و پیامد با این .است شده برگرفته هاآن چهرۀ از نقاب و شده آشکار کیهان

 اءمنش دارای ( سنت135:1380)نصر، است  همراه علوم و رمزگرایی هنر، حقوقی، و اجتماعی ساختار از مختلف اعم

 بشری محض تالش و دانش فرآورده سنت پس، ؛نیست زمینی و بشری صرفا  امور سنخ و از است آسمانی و الوهی

 اما جهت با مفهوم دین و وحی قرابت دارد. دارد، این از سنت  .دارد خاصی ناقالن یا حامالن دلیل همین به و نیست

دین  که است ترعام مفهومی سنتاما  ؛گیرندمی کانون سنت قرار در آسمانی وحی و دین چند هر که داشت توجه باید

که تنها یا تعقل  متافیزیکی حقایقی است؛ ابدی و ازلی واحد، ( سنت حاوی حقایقی136شود )همان: را هم شامل می

 قوانین، اخالق، سیاست، که شودمی باعث سنت ماهیت فراگیر .(1993:384)شوآن، آیند به فهم درمی 4()شهود عقلی

 دیگر، عبارت. بهبگیرند جامعه آن در متحقق سنت از را خویش خاص تعینات سنتی جامعۀ هر در... و اجتماعیات علم،

 سنت مدار بر انسجامی دارای سنتی تمدن روایناز ؛است سنت که اندواحدی باطن مظاهر سنتی، تمدن وجوه همۀ

این  که کرد فراموش است. )نباید سنت از برآمده سنتی جامعۀ در زندگی وجوه از یکی مثابهبه نیز هنر بنابراین، ؛است

 در واقع،درشد.(  ذکر سنت برای که است هاییویژگی همه دارای روایناز؛ است یافتهتحقق سنت از جزئی خود هنر

   اند.جامعه آن خاص متافیزیکی سنت حقایق صوری تجلی یا بیان که است موجود سنتی هنر سنتی جوامع همۀ

 هنر در که میان صُوَری سنتی عالم (. در1993شوآن،  ؛1376)بورکهارت،  است صورت اساسا  هنر گرایان،سنت نظر از

 همتای محسوسات، در مرتبۀ کیفیتش جوهر لحاظ به صورت .است برقرار متافیزیکی تناظر حقایق و شوندمی آشکار



 14

4 
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 آزاده چاکری، ابوالفضل داودی رکن آبادی، محمدرضا شریف زاده

 

 دهد. همۀمی شکل را هنر رمزی نمادین و زبان تناظر این .(64:1376)بورکهارت، مرتبۀ معقوالت است  در حقیقت

 مراتب در متافیزیکی موجودات شأن از برآمده بلکه نیست، قرارداد یا توافق بر که مبتنی رمزی رمز است؛ ،سنتی هنر

 از باالتر حقایق تجلی یا دهندهانعکاس ذاتا   فروتر مرتبۀ در واقع که موجودات حقیقت این از برآمده و آنهاست مختلف

 در هاآفرینش صورت سنت، متعالی حقایق و هنری آثار صُوَر میان دقیق تناظر و تناسب این وجود دلیل اند. بهخویش

 مختلف، مراتب ولو در هنر و تأویل آسمانی، هایکتاب». است وحیانی کامال   بلکه؛ نیست بشری صرفا  امری سنتی هنر

 سنت مادی پوستۀ یا نهایت هنر و الهامی تأویل تفسیر آسمانی، کالم مستقیم بیان آسمانی کتب اند.وحی از مأخوذ

 از که دارد بیان را خود خاص ایصوره خود، معنـوی اندازچشـم با متناسب سنت،هر  .(389:1993)شـوآن، « است

 یابد.استمرار می جامعه در متحقق سنت مجاری از و گیردمی شکل هنرمند جان در الهام و وحی طریق

 اسالم وحیانی سنت صوری بیان اسالمی شود. هنرمی روشن گراسنت منظر از هم اسالمی هنر معنای ترتیب،بدین 

 است. آمده فرود مستعد هنرمندان جان بر باال عالم از و است وحیانی مقدس کتاب مانند صوری بیان این است.

 موضوع صرف که شده تکرار بارها و بارها هاآن آثار در و ]اندفرمالیست[ اندصورت اصالت به معتقد نوعیبه گرایانسنت

 نحوی به هنر آن هایی کهموضوع نه»دهد: نمی سنتی و قدسی شأن هنر صوری بهغیر عوامل دیگر یا سنتی یا دینی

 مزبور هنر عنداالقتضا که ترسانهخدا و پارسایانه عواطف و احساسات نه کند،می اقتباس مذهب از ادبی و ظاهری کامال 

 تنها دهیم؛ مقدس خصیصۀ بدان که نیست کافی، نمایدمی رخ آن در گاه که طبیعی نجابت حتی نه و ساخته بارور را

« است صفتی چنین شایستۀ ،سازد منعکس را مذهب مشخصی خاص روحانی بینش نیز صورتش و قالب که هنری

 .(99:1376)بورکهارت، 

 و اسالمی هنر خاص صوری زبان و صُوَر اندکرده سعی، اندکرده تألیف اسالمی هنر باب در که آثاری در گرایانسنت

 میان تناظر نسبت بلکه ؛فقهی نسبت نه است تفسیری نسبت نه نسبت این دهند. نشان اسالمی وحی با را آن نسبت

 اسالمی هنر باب در خود مهم کتاب سرآغاز در بورکهارت است. اسالمی عالم در صوری حقایق و مفهومی حقایق

اسالمی،  هنر شاهکارهای از به یکی گوید، پاسخ چیست اسالم اینکه پرسش به شده ناگزیر که کسی گرا»: نویسدمی

 پاسخش کند اشاره تاج محل حتی یا سمرقند هایمدرسه از یکی یا قاهره در طولون ابن مسجد یا قرطبه مسجد مانند

 بنماید انگیزشگفت نباید مطلب این آید.برمی نامش از که است مفهومی آن نمودار خود اسالمی هنر زیرااست،  معتبر

)بورکهارت، « باشد تمدن درونی آن جهان نمودار باید اسالم مانند تمدن یا دین یك مظهر ترینبیرونی که عجیب نه و

16:1365) 

 یاسالم هنر نینماد زبان .2

شود. میرمز یا نماد ابزاری است برای بیان تصور یا مفهومی که برای حواس ما غایب بوده و ناشناختنی و غیبی محسوب 

 .(89:1387)ستاری، جایگزین چیزی مخفی و مکتوم شود طور کلی، رمز یا نماد بیان ادراکی و مشهود است که بایدبه
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نصَرَ ینصُرُ و ضَرََب  رود. این کلمه در اصل مصدر مجرد از بابکار می ست عربی که در زبان فارسی نیز بهای ارمز، کلمه

)پورنامداریان، دست یا به زبان اشارت کردن است  یضرُبُ و معنی آن به لب یا به چشم یا به ابرو یا به دهان یا به

َل رَبِِّ اجْعَلْ لِی آیَۀ  قَالَ آیَُتَك قَا»کار برده شده است.  رمز بهواژۀ عمران سوره آل 41. در قرآن تنها در آیه (57:1386

جمله: ازاین کلمه در زبان فارسی، دارای معانی گوناگون است،  .(41)آل عمران،  «...ز امأَلَِّا تُکَِلِّمَ النَِّاسَ ثََلاثَۀَ أَیَِّاٍم إِلَِّا رَ

مخصوصی که از آن مطلبی درک شود، اشاره، راز، سِر، دقیقه، نکته، معما، نشانه، عالمت، اشارت کردن، پنهان، نشانه 

 ا و عالئم قراردادی معهودهگاه نباشد و بیان مقصود با نشانهچیز نهفته میان دو یا چند کس که دیگری بر آن آ

 .(1383:240)یونگ،  مبهم، ناشناخته یا پنهان از ماست)رمز( در التین معرف چیز  3( سمبول1386:58، پورنامداریان)

رخی مفاهیم به این سبب است که زبان انسان صورتی تحلیلی، استداللی و عقالنی دارد و منطبق با عجز زبان از بیان ب

عقلی و شهودی فراعقلی و غیرواقع زبان ابزاری است در خدمت عقل بشری که گاه از بیان مفاهیمی در .عقل بشر است

کند. از نظر او نکته اول تز در باب نماد و سمبول بیان می شش ینید زبان فلسفهشود. دن استیور در کتاب میعاجز 

 اما کنندمی اشاره خودشان ورای به دو هر» نماد و نشانه  این است که ما باید قائل به تمایز میان نشانه و نماد باشیم.

معنایی  ،او برای نماد .(36:1393، استیور) «کنندمی اشاره آن به ،دارند آنچه با عرفی یا قراردادی ایرابطه بیشتر نمادها

ای استعالیی و جنبهکنند مینمادها به ورای خودشان اشاره  که گویدمید و در این جمله شوتر از نشانه قائل میگسترده

اسالم نیز نمادها به ورای خود توانیم قائل به این مسئله باشیم که در هنر میبخشد. با توجه به این مطلب به نمادها می

رکهارت نیز به این مطلب اشاره مادی و زمینی دارند. تیتوس بو ۀگسترواقعیتی فراتر از  پردازند و سعی در اشاره بهمی

پس « لسان روح است. نماد امری مبهم و گنگ یا حاصل یك گرایش احساسی نیست بلکه نماد، زبان و»کند که می

بیان  شود که امکاناتمی ازی و رمزپردازی جایی آغازشود و نمادپردلی یا واسطه امری معنوی محسوب مینماد تج

  شود.محدود بوده و زبان عاجز می

ت که از طریق دارای مفهومی ویژه اس ،شودکار گرفته می کل، فرم و نقشی که در این هنر بهدر هنر اسالمی، هر ش

های رفته در تمامی شاخهکاربههای ترین فرم، اشکال هندسی که از اصلیطور مثالبهشود. شمای رمزی متجلی می

، دارای معنایی فراتر از شکل بصریِ خود هستند. در این نوع هنر تعریف مربع، دایره، مرکز روندبه شمار میهنر اسالمی 

 . (133:138ها )ارجمندی، وار و مادی آنی درونی آنهاست و نه معنای ریاضیو غیره در جهت آشکار شدن معنا

های نشانهکند که است و روشن میحکمت هنر اسالمی های محوری در فهم یکی از پرسش اسالمیبیان رمزی در هنر 

گرایان با تعریف خاص خود از سنت و نسبتی که بین سنت و هنر قدسی سنت د.نبر چه داللت دار هنراین در  رمزی

ازمند رجوع به آثار هنر هی، نیـوهای نمادین هنر الـئه الگاند. چگونگی بیان و ارااه خاص خود را بیان کردهـدیدگ ،است

با پی گرفتن  تاتا اصول و قواعد حاکم بر این هنرها کشف و درک گردد  مل و تفحص در این آثار استأسنتی و ت

 دست یافت. قدسیهای هنر بیانی اصیل برای تعالیم و انگارهمفاهیم ناشی از آن، به 
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این است که عرفا معموال  از ترس و بیم  ،شوداب استفاده از زبان رمزی مطرح میدر ب هایی کهیکی دیگر از نظریه

در سراسر اشعار عرفانی ما له ئمساین  .کردندخود را در قالبی رمزگونه بیان میهای عرفانی جانشان بسیاری از تجربه

 نمادین زبان. شدنمی دار بر سر گزید،برمی رمزگونه زبانی نیز  شاید اگر حسین بن حالج .خوبی قابل مشاهده استبه

 ۀفلسفر کتاب داستیور  ت.اس عرفانی مفاهیم و هاتجربه شناخت و فهم ،بیان در فکر عجز گویای و است عقل طور ورای

 در توجه جالب نکته. است پوشیده ما برایکند که ب واقعیتی را آشکار میکند که یك نماد، مراتاشاره می زبان دینی

 کهرا  ما خود ابعاد بلکه ؛کندمی آشکار را ما از بیرون واقعیت ابعاد تنهانه سمبول یا نماد» که است مطلب این او سخن

که طوریگونه قابل توجیه است که هماناین سخن او این (.2001)گنون، « کندآشکار می ،انددهمان ناپیدا همچنان

دمیدم، ما نیز دارای ابعادی پیچیده و واقعیاتی بسی معنوی و عمیق هستیم. فرماید از روح خودم در انسان خداوند می

خداوند اسماء اهلل را به انسان آموخت )و علِّم االدم اسماء کلها( پس ما با استفاده از نمادهای معنوی قادر به شناخت 

گوید: می عنوان کلمه و سمبول ابعادی ناپیدا از بخش الهی وجود انسان نیز هستیم. رنه گنون نیز در مقاله خود با

 گفت، بتوان اگر ها،سمبول با که هنگامی بنابراین حقایق متعالی که قابل انتقال و القا به هیچ طریق دیگری نیستند،»

او برای بیان ضرورت وجود نمادها از یکی از متون ودایی  .(2001)گنون،  «شوندپذیر میای انتقالآمیزند، تا اندازهدرمی

تر و با دشواری دهند تا سریعرد این امکان را میمانند اسبی هستند که به خ کند. از نظر او صور نمادینعرضه میمثالی 

 به ترسریع دسترسی برایظر جای اینکه با سختی و پای پیاده سفر کند. در واقع نمادها از این منکمتری سفر کند به

 این نیز اسالم هنری آثار در که همچنان. کنندمی بازی را کنندگیکمك وکننده نقش تسهیل معنوی و ازلی حقایق

واقع نماد یا رمز  در. کند برقرار ارتباط هاآن با ملموس طوربه تواندمی انسان و شده ارائه نمادین قالبی در مفاهیم

 که تمثیل برخالفست و حرکتی عمودی دارد، اولیاوسیله انتقال و ابزاری برای صعود ذهن از مرتبه سفلی به مرتبه 

 .است افقی حرکتی دارای

 یاسالم -یرانیالهی نمادها در هنر ا اءمنش .3

در این هنر این مطلب است که  اسالمی -ایرانیدر هنر های رمزی و نشانهنکته مهم دیگر در بحث پیرامون نمادها 

ها قائل به یکی از این دیدگاه، باب سمبولیسم وجود داردطور کلی دو دیدگاه در به یی الهی دارند.أها منشسمبول

، ما ایرانیانکند. با توجه به سنت عرفانی ها تأکید میهاست و دیگری بر الهی بودن آنقراردادی بودن نمادها و سمبول

 ،است اسالمی -ایرانی واقع سرچشمه هنردرهای آنان فای ما و آموزهنماید از آنجایی که عرقول دوم، قابل پذیرش می

 خود حتی و طبیعت سراسر که هستند قائل  ها به این مسئلهآن نوشد.جوشد و میاین هنر از این آبشخور غنی می

 ظهوری طبیعت سراسر و است کرده تجلی انسان و طبیعت در خداوند درواقع و است فراطبیعی حقیقتی سمبول انسان

واقع همان نظریه کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت است که ریشه در در این .است خداوند الهی صورت از

اگر بپذیریم که سمبولیسم ریشه در همان سرشت باشندگان و چیزها دارد که با قوانین »عرفان و فلسفه اسالمی دارد. 

سم خواست الهی هستند، حاکم بر این سرشت تطابق تام دارد و اگر به یاد بسپاریم که قوانین طبیعی اساسا نمود و تج
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 است، انسانیدر آن صورت مجاز نخواهیم بود بر این نکته تاکید ورزیم که سمبولیسم به گفته هندوها، دارای اصلی نه 

ایران پس سرمنشاء و خاستگاه هنر (. 52:1386)دهقان، « است بشریت از فراتر و ترپیش آن اصل دیگر، عبارت به یا

بینی که محور و اصل بنیادین آن جهانترین معنای این ژرفاسالم مرتبط با جهان بینی اسالم و وحی است و از 

وحدانیت است که موضوع کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را این گونه وسیع  .است« وحدانیت» ،شودمحسوب می

، همان دیدگاه تنزیهی است که بل قیاس نیستو هیچ چیز با او قا زند. اینکه خداوند یکی استدر هنر اسالم رقم می

چیز است و باقی همه همهاست که علت الوجودی واجبدیگر اینکه خداوند  .د دارددر اسالم نسبت به خداوند وجو

ای از خود اوست. ها جلوهدرواقع همه عالم و پدیده .ممکنات هستند و هیچ امری خارج از سیطره خداوند وجود ندارد

کننده وحدت اصل الهی، وابستگی ای خیرهرت است. این هنر به شیوههنر اسالمی نتیجه تجلی وحدت در ساحت کث

دهد، خلقتی که یا آفرینش را نشان می ان و کیفیات مثبت وجود عالم هستیچیز به خدای یگانه، فناناپذیری جههمه

این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریدیم. این هنر « ربنا ما خلقت هذا باطال»: فرمایددر قرآن درباره آن می وندخدا

بنابراین نردبانی  ؛کندواسطه قادر به درک آن نیست، آشکار میقالب نظام مادی که حواس انسان بیحقایق مثالی را در 

 ی نیزاسالم -ایرانیبنابراین هنر  .(14:1375)نصر،  به عالم غیباست برای سفر روح از عرصه جهان دیدنی و شنیدنی 

 در بسیاری از نمودهای خود بیانگر این اصل وحدانیت است.

 ها بر اساس آراء نشانه شناسی اکوفرهنگی نشانهمنشاء  .4

اند. ها به کار گرفته شدهآن بطها و روافرم یمعنا یجووجستو  یدر بررس یگوناگون یهانقد هنر، روش خیدر طول تار

واحد  یمعنا نیبه ا یابیرا دست لیرسالت نقد و تحل نیبنابرا ؛اندو واحد دانسته کهیمعنا را  نینظران اصاحب یبرخ

از  یکیدارند.  دیو بر نقش مخاطب تأک ستندیواحد ن ییقائل به وجود معنا گر،ید یکردهایرو یاند. اما برخکرده یتلق

 یو برا میکنیم یها زندگاز نشانه یما در جهان کندیم انیکه ب یکردیاست. رو یشناسنشانه کردیرو کردها،یرو نیا

 .داندیها را معتبر نمها و قواعد و اصول آنجز درک نشانه یآن، راه یهاجهان و هستنده نیدرک ا

 یساز و کارها قیفعاالنه از طر ،یبلکه هر کس ؛شودیما فرستاده نم یاست که معنا برا نیاصل بر ا دگاهید نیا در

موارد  ترشی. هر چند در بکندیمعنا را خلق م کند،یگوناگون برقرار م یهانظام یکه بر اساس قراردادها یادهیچیپ

ها و قراردادها، به صورت رمزگان نیبه ا افتنیباورند که دست  نیبر ا نشناساندارد. نشانه یقراردادها آگاه نینسبت به ا

 .سازدیگر را قدرتمند مخود انسان کاوشیخودبهکننده دارد و افسون یتیماه یذات

هایی نیز گاه با هم تقابلگهاند که ها و رویکردهای گوناگونی مطرح شدهشناسی دیدگاهنشانه ۀعرصاز آنجایی که در 

دارند، برای آنکه چارچوب نظری مشخصی برای تحلیل موضوع پیش رو داشته باشیم و به بیراهه نرویم، الزم است خط 

شناسی مطرح کرد که به طور خاص ای در نشانهشناس سرشناس ایتالیایی، نظریهسیر مشخص شود. امبرتو اکو نشانه

. او با متمرکز شدن کردهای بیانی آن را تفسیر مورد تحلیل و مطالعه قرار داد و قابلیت شناسی را در بستر فرهنگنشانه
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های فرهنگی یك جامعه و با شناسایی اجزا، ای در میان سایر جنبهعنوان یك نظام نشانهبههای تصویری نشانهبر 

بیان  خود «شناسینشانه»اکو در کتاب  شناسی فرهنگی خود را مطرح کرد.های آن، نظریه نشانهکارکردها و قابلیت

 پردازینشانه» ۀنظری او دلیل همین به. کرد بررسی شان فرهنگی -اجتماعی قلمرو از فارغ نباید را هانشانه که می کند

 و فرضیه کارگیریبه مستلزم فرهنگی اجتماعی قلمرو در وی نظر از هانشانه دریافت و فهم. دکر مطرح را 5«ناکرانمند

 در که را خاصی زبان باید مفسری هر. سنجدمی آزمایش بوته در را خود هایاستنباط همـــواره که است هاییروش

شناختی اثر به معیارهای زیبایی هاگونه زبانه فهم اینسای در و کند شناسایی و کشف ،رفته کار به هنری اثر یك

مدارانه روح تبدیل شود و به بهانه گرایش علمای خشك و بینباید به رشته شناسینشانه»دسترسی پیدا کند. از نظر اکو 

و به ابعاد و د شوشناسی باید به سپهر اندیشه یك اثر وارد های هنری و فرهنگی محروم گردد. نشانهساحت از ورود به

 (1385:222)ضیمران، «.بردبهای درونی اثر پی جنبه

 ۀمجموعبرسیم که به  اییهستند که به معن حائز اهمیتقدر یند تفسیر هستند، پس برای ما ا آنآآغاز فر ۀنقطها نشانه

هایی نشانه .پایان استکند که بیانجامد، یعنی نشانه تفسیری ایجاد میپایانی از پیامدهای تصاعدی )جلورونده( میبی

شناسی است که نشانه نوعیشناسی اکو بینیم نشانهمیرند؛ اینجاست که میکه از بافت خودشان خارج شدند دیگر می

پرداز فرهنگی دهد؛ به همین دلیل است که ما اکو را یك منتقد یا یك نظریهفرهنگ اهمیت می و  بافت متن ،به زمینه

 .کندمیمطالعه فرهنگ  شناسی را در بسترشناسیم چون نشانهمی

 بحثی باشد، شناسینشانه منظر از علوم غریبه تصاویر نقدراهگشای  پژوهشتواند در این ترین دیدگاه اکو که میمهم

نقد »کند. وی در ابتدای مقاله مطرح می بازشناسی کدهای و تصویری هاینشانه شمایلی منش درباره او که است

 در چه موریسو بعد و چه در آثار پیرس»گوید: های تصویری و زبانی میتمایز نشانهترین خصوص مهمدر« تصویر

 شیئی خواص از برخی که انددانسته اینشانه را تصویری نشانه همواره معاصر، شناسینشانه مختلف هایگیریموضع

که نقاشی که یك بررسی پدیدارشناسانه ساده هرگونه بازنمایی، اعم از آنداراست؛ حال آن ،ستا گر آنایاننم که را

آن است  ۀدهندنشانیك از خصوصیات شیئی را که دهد که تصویر، هیچ، نشان مییا هر نمود بصری دیگر عکس، باشد

رود و این تردید را باره از بین میی یكندارد و انگیختگی تردیدناپذیر نشانه تصویری برخالف اختیاری بودن نشانه زبان

)اکو،  «خواهانه، قراردادی و بدون انگیزه استدلیل و دلتصویری نیز کامال  بی ۀنشاندهد که به ذهن ما راه می

 .(148:1377میرعباسی،

ای صاویر، ما با مجموعهت در که است این ،گرفت توانمی شمایلی هاینشانه درباره اکو ای که از نظریاتترین نتیجهمهم

 خوانده نشانه شمایلی ها را تشخیص داد. آنچهپذیر آنتوان عناصر تجزیهکار داریم که نمیسروماکروسکوپیك و متونی 

 نوعی کمدست بلکه ؛نیست ساده کلمه یك آن کالمی ارزهم که است آن نیز امر این دلیل .است متن یك شود،می

 تی یك گفتمان، یك کنش ارجاعی یا یك کنش لفظی است. ح گاه و گفتارپاره یا توصیف
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های نشانه» .کنندنتیجه به یك رمزگان تعلق پیدا نمیدرن و مقامی ندارند و أواحدهای شمایلی در خارج از بافت خود، ش

توان درک کرد؛ به دشواری می در خارج از بافت خود نشانه نیستند و چون شبیه به موضوع خود نیستند،« شمایلی

توان چنین تصور کرد که یك کنند. تنها میها به چیزی داللت میها داللت بر چیزی دارند، با این همه، آنکه آنچرا

 مقوله» اکو از نظر یند ایجاد رمزگان است.آمتن شمایلی بیش از آنکه به یك رمزگان بستگی داشته باشد، خود فر

فرد است و نه بهمنحصرای را مغشوش سازد، این مقوله نه پدیده افکار این اینکه جز ندارد، سودی هیچ گراییشمایل

یابیم که این تنها مفهوم نشانه شمایلی نیست که دچار میدرکند. با تعمق بیشتر شناختی را تعریف میهای نشانهپدیده

یکی از پیامدهای  گرایی صرفا است و بحران شمایلکاربردی شده غیربلکه خود مفهوم نشانه است که  ؛بحران شده است

 (62:1397)اکو،ایزدی، «تر آن استفروپاشی بنیادی

توان به اختیاری در برابر جمله میهایی مترادف وجود داشته است؛ از آنشناسی تقابلهای پیشین نشانهدر نظریه

پذیر هستند و ها نقضاشاره کرد. از نظر اکو این تقابلانگیخته، قراردادی در برابر طبیعی یا دیجیتال در برابر آنالوگ 

ها( ارائه کرده باره )با استناد به شمایلهای متعددی در اینثر باشند. او مثالؤها منند در تفسیر و ادراک نشانهتوانمی

کلمات که دال و  ۀگسترنیز )چون در جا نای .گرایی با شباهت و قیاس سروکار نداریماست. اکو معتقد است در شمایل

است. این رویکرد  «های فرهنگیرمزگذاری» شوند( سروکارمان بااساس قرارداد و پیوندهای فرهنگی تعریف میبرمدلول 

شناسی ونهـگشناسی فرهنگی خود ی از نظریه نشانهاکو از نظریات پیشین است. اکو در بخش ۀنظرییکی از وجوه ممیز 

 انه چهارـرآیند تولید نشـوی در ف ۀعقیدنه مطرح کرده است؛ به اـای تولید نشـهای از شیوهتازه

گیری نوع و رخداد )براساس نسبت آسان یا نسب دشوار(، شکل ۀرابطمتغیر نیاز است: کار فیزیکی الزم برای تولید بیان،  

یافتن ها در دستبنابراین اهمیت نشانه؛ «آغاز فرآیند تفسیر هستند. ها نقطهنشانه»: باور دارداکو  تجزیه. ۀشیوپیوستار و 

متن  شناسی اکو به زمینهنشانه«. انجامدهای تصاعدی و جلورونده میپایانی از پیامدبی به مجموعه»به تفسیر است که 

شناسی را شناسیم؛ چراکه او نشانهپرداز فرهنگی میروی اکو را یك منتقد یا نظریهدهد؛ از اینو بافت آن اهمیت می

 کند.ر بستر فرهنگ طرح مید

 شناسی امبرتواکوبراساس نشانه اسالمی -های ایرانیز در طلسمنمود رم .5

 کلی ماهیت در را اصول این دارند. را خود خاص مبانی و ساختار تصویری، هنرهای دیگر مانند اسالم در بصری هنرهای

 از هاییپیام دربردارندۀ نمادها و هافرم کرد. مشاهده رمزها معنوی وجود جوهرۀ در و یافت توانمی اسالمی هایآموزه

 توانمی دهد.می نیرو بدان و بخشدمی کمال آن ساختاری هایترکیب فرم و به های رمزگونهستند. نشانه دنیای ماوراء

 .نیستند وفادار برون عالم هایواقعیت به که است خیال عالم از انعکاسی رمز، اصلی جوهر گفت

. شوندمینحوی شایسته متجلی نماد و رمز در هنر اسالمی را به عنوان یکی از نمودهای بارز این امر، مفهومها بهطلسم

 ،کنندو به امری بیرون از خود اشاره میعامه، دارای عملکردی اجتماعی هستند  هنرعنوان یکی از تولیدات طلسمات به
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ها و سایر تولیدات علوم غریبه نظیر تعاویذ و حرزها و ... هنری طلسمتوان گفت اند، میدههمواره آثاری ابزاری قلمداد ش

ترین ذوق را نیز در جامعه پوشش . هنری که گرایش دارد، حتی پایینستهاانسانشده برای تعداد هرچه بیشتر تولید

ای که دنیای مردم سادهاند، زیرا از زندگی هپیرایهای هنری عوام همیشه ساده و بیهبنابراین این قبیل ساخت ؛دهد

ی صریحتا  در روشن ،تکلفی که حتی در سخن گفتنخیزد. مردم بیمیبردهند رار میعینی را معیار زیباشناسی خود ق

شمرند. از طراوت و زیبایی طبیعت تا میبرزیبا  ،ها هر چه سودمند استدارند. آنو کوتاهی مطلب خویش را بیان می

اعی ـهای اجتمدرباری در آن جای ندارد. اندیشه های هنرحیواناتشان و دیگر نماد و تمثیل شادابی و تندرستی انسان و

شود که ای کشف میاین عناصر دنیای نهفته کند. از ادراکله رمزها بروز پیدا میـجمازاقوام مختلف با عناصر متعددی 

ها و ست که ما را با بسیاری از اندیشهعنصری اغنایی غیر قابل تصور دارد و آکنده از تمثیالت بسیار است. طلسم 

 سازد.، آشنا میهای زیرین حیات آنان جاری و ساری استشده پیشینیان که در الیهکشفهای باور

ترین عناصر فرهنگی است که هنوز زوایای پنهان ترین و متنوعجمله غنیازها کاو باورهای عامیانه، طلسموکنددر 

جادو در قالب الفاظ و اعمال ها، عالئم، رمزها و زبان سحر و استعارهبسیاری دارد. باورهای عامیانه ما به یاری نمادها، 

انسان شمار آورد و آن را با اجتماعی شدن  هتوان یکی از نخستین ظواهر فرهنگی بشر بشود. طلسم را میگر میجلوه

رود. اشیاء طلسم شمار میهها بترین سرزمین، ایران یکی از غنیبرابر دانست. در این زمینه و در رابطه با آثار طلسمی

شك ، گواه این ادعاست. اما بدون دست آمدهباستان و دوران اسالمی به، ایران شماری که از ایران پیش از تاریخیگونۀ ب

گیری های ایرانی بعد از اسالم است. )در ایران روزگار قاجار گرایش به تولید و بهرهدوران طالیی و درخشان آن طلسم

منظور خلق ، طلسمگر اثر خویش را به آیدطورکه از منطق امر بر میهمان.( رسدبه اوج خود می هااز طلسمات و تعویذ

خواهان خویش را از نیروها و یست تا آورد، بلکه هدف وی غالبا  به تصویر در آوردن نمادیك اثر هنری، پدید نمی

دستانه خام. نقوش حاصل با وجود سادگی و فرم دکنمند سازد و کسب درآمدی لطبیعه آن بهرهاهای مافوققدرت

آنچه بر اساس نیات مخاطب خویش ، اعداد و جداول و هر گر، آیات، عباراتهستند تا طلسمخویش گویا صرفا  بستری 

کند و حسی رمزگونه و بیننده ایجاد میدر آن قرار دهد و ترکیب نقش و حروف و اعداد ، جاذبه بصری در  ،خواهدمی

 پیچیده به همراه آورد. 

. شوندمیعداد نیز جزئی از تصویر محسوب این اشیاء خاص، مکتوب و شامل نوشته و تصویر هستند. عالئم نوشتاری و ا

روی مواد مختلفی  ی، بیشترین نقش را در اشیاء اعتقادی دارند. این عالئم و نقوشها و سایر عالئم تصویراعداد، نوشته

شوند. تاریخ ما که از از قبیل: فلزات، کاغذ، پوست، چوب، سنگ و ... با مواد و ابزار متفاوتی توسط ساحر ترسیم می

ها و طلسمعتقادی )حرزها، تعاویذ، دهد اشیاء امذهب و هنر قرار داشته، نشان می گذشته بسیار دور همواره تنگاتنگ

 اند.معنا بودهپرها برای نیاکان ما ن...( و تمامی نمادهای موجود در آ

 توان به چندین گروه تقسیم کرد:ها را میصری، نمادهای رمزی موجود در طلسماز حیث ب
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 دایره، مثلث، چهار ضلعی، هشت ضلعی و ...()نمادهای هندسی  -

 

-  

 

 

 

 

 (.28: 1387: طلسمی از کتاب کنزالحسین، )تناولی،2تصویر (.      36  :1387م)تناولی،19مرکز یك طلسم دیوار کوب اواخر قرن  : بخش1تصویر 

شود. نمادهایی که های دوره اسالمی هستند، کاربرد نمادهای هندسی مشاهده میدر دو تصویر باال که از طلسم

و خط  فیگور انسان در حاالت مختلف() مادهای انسانی ند.در هنرهای مختلف اسالمی نیز نمودی آشکار دار

نیز از دیگر نمادها هستند که در  ها و اعداد )حروف ابجد، حروف طلسمی )الیقرایی(، اعداد رمزی و ...(نوشته

 شود.مشاهده می 3تصویر

 

 

 

 

 

 (.65: 1387، طلسم دو زن ، برنج اوایل قرن بیستم م )تناولی :3تصویر
  پرنده، عقرب، ماهی، شیر، مار و ...() حیوانینمادهای 

 

 

 
 

 (88: 1387م )تناولی، 19طلسم ماهی، برنج اوایل قرن  :4تصویر
 

توان های اسالمی هستند که میهای رایج در طلسمنیز از دیگر طرح قفل، نعل، ستاره، خورشید و ...() اشیاءاشکال 

 ها را نوعی نماد فرهنگی دانست.آن

 .این نمادها و نقوش در طلسمات متأثر از تفکری است که جهان از اجزای بسیار ریزی تشکیل شده استتکرار شدن 

تواند به ن به سبب عدم رقابت با خداوند میبنابراین انسا ؛ندار هستند و از یکدیگر متمایز شدهاین واحدها و اجزا براب

 وین ئتزبنابراین علت اختیاری بودن  ؛بپردازد ،داندمیعت، به هر طریقی که خود مناسب ترکیب مجدد آن اجزای طبی
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هایی است که قدرت . رمزی بودن نقوش یکی از خاصیت(224:1379)گرابار،  ترکیبات عناصر و تجرید همین است

 شود.های هنری آن محسوب میها و جذابیتدهد که از توانایییتأویل اثر هنری را در هنر اسالمی افزایش م

 انگیزخیال تولیدات در اسالمی هنرمند که بدین گونه یابد؛می جهت باطن به سوی ظاهر از وجود سیر اسالمی تفکر در

 مفهوم مسلمان هنرمند تفکر، این ورای در .یابدمی روشن الهی جالل و جمال در را حسن کمال کثرت، عالم از خود

 و کندمی بازگو مثال عالم از را حقیقی جوهر .یابددرمی ظاهر حواس از به دور تصور عالم در را فضا و فرم رنگ، کیفی

 علت به بصری هنرهای در فضا کیفی مفهوم کند.می نمودار جسمانی و ظاهر عالم از دور به را اسالمی امر هنر همین

ها و نقش قالب در نمادها و هانشانه رمزها، اسالمی هنر در .است ظاهر عالم به توجه از بیش ملکوت عالم با آن پیوند

 در را مذهب و هنر های رابطۀزمینه ترینمهم از یکی» کلی طوربه هستند. پدیده هر ازلی جلوۀ بر گواه یك هر ها،رنگ

 را انسان کمال و رشد مناسب فضای و زمینه دین، مبانی بر تکیه با هنر کرد. وجوجست توانمی انسان سازیسمبول

 و اشیاء باطن به را انسان که شودمی فضایی ایجاد به قادر دین باطن و اصول از الهام با هنر واقع،در کند.می فراهم

 .(276:1387، زادهنقی)« سازدمی متوجه آن مفاهیم

تبلیغ و تبیین اعتقادات اساسی  رهگذر اجتماع از .فرهنگ آن جامعه است پذیری ازثیرأم با تأجامعه تو زیستن انسان در

 -مهم فرهنگ ایرانی عناصر از .دهدبین مردم رواج می نمادهای فرهنگی خود را در ،شدهپذیرفتهرفتارهای  ها وزشار

های موزهآثیر أداده است و از این رهگذر تحت ت خدمت حقیقت قرار در هنرمند اسالمی هنرش را .اسالمی هنر است

 هنر ایرانتوان گفت می .گذاردثیر میأآن ت برپذیرد و ثیر میأآن ت سویه با فرهنگ ازدویك ارتباط  هنر در .اسالم است

و نمادهای اعتقادی،  هارایهکارگیری آ. هنرمند مسلمان با بهای الهوتی یافتجنبهدین  ثیرگرفتن ازأبا ت در عصر اسالمی

با  فرهنگیی هانماد پیوند میان و جهت بیان عقاید دینی و مذهبی خود قرار داده است ای دررا وسیله هااین آرایه

  د.دهها بازتاب میآنآثار  نوعی جاودانی اصالت و خلوص را در ،ایمان و عقاید مذهبی

 جا به بشر برای هنر عرصۀ در دینی فرهنگ گرانبهای میراث هاینمونه ترینعالی عنوان یکی ازبه های اسالمی،طلسم

 اسالمی عصر هنرمندان سلوک شیوۀ و اسالمی متعالی تفکر ماحصل که است اسالمی در هنر ایران اند. دورانمانده

 اند.بوده یگانه ذات آن متذکر خود هنر با همواره و شده حق لطف وجه مظهر حقیقت با نسبت در هنرمندانی که است،

 در هنرمند صفت از جلوه همان مبین که یافته صفاتی حال و مقام همین تابع نیز آنان سازدست هنری ابزار همچنین

 .است حق به قرب ساحت

 از ساخت است عبارت هنر»که:  کرد ارائه تفسیری چنین توانهنر می از مسلمان هنرمندان از برخی آرای به استناد با

 هنرمند و گیردمی نشأت خداوند از زیبایی زیرا ؛است بالقوه زیبایی حاوی خود که طبیعتشان وفق بر اشیا و پرداخت

 فقط ،هنر از اسالمی بینش ترینکلی وفق بر هنر سازد. عیان و اندازد آفتاب بر را زیبایی که کند بسنده باید بدین فقط

 همۀ جامعیتی بر تعریف این شاید اگرچه(. 134:1376، )بورکهارت« است ماده به دادن روحانی برای شرافت روشی
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 قابل اسالمی  -های ایرانییعنی طلسمبحث،  مورد وعـموض به اشاره در اما؛  باشد المی نداشتهـاس هنر کارکردهای

 است شده حاصل هنر غایت به تبع که دارند شرافتی در این هنر ها و نقوش رمزگوننمادها، سمبل زیرا است، استناد

 .کندمی یاری ماده قالب در روحانیت و معنویت بخشیتجلی در را آن و

 گیرینتیجه

 ،هنری حوزۀ این در است. آن بصری ارزش از بیشتر مراتب به اسالمی هنر در هانشانه محتوایی ارزش و سمبلیك جایگاه

 نظام همین و است رفته کاربه اثر سطح در تصویری عناصر آرایش جهت مدونی و ویژه شناسیزیبایی اصول اینکه با

 که رسدمی نظر به است، کرده جلب خود به را اسالمی هنر متخصصان و شناسانشرق حیرت که است مستحکم بصری

 اسالمی تفکر های رمزی درهمیت بیشتری برخوردار است. نشانهاز ا ترکیب اجزاء رمزگونۀ کاربرد و اعتقادی مبانی

 ذات بر گواه نشانه است. هر شده بیان هستی هایموضوع اثبات برای متعددی هاینشانه قرآن در دارند. خاصی جایگاه

 و حس دنیای به عرفان و معرفت جریان عامل و بستر و هستی ملکوت و معنا عالم ترجمۀ زبان هنر است. شهودی

 ،است آن درونی و نهان جوهر یا ماهیت همان که درونی واقعیت یك وسیلۀبه ظاهری شکل هر است. محسوس جهان

 فقطنه رنگ یا شیء هر شناخت برای دارند. اشیاء همۀ است که پذیرکمیت و ملموس شکل همان ظاهر شود.می تکمیل

 است. نهان آن در که کرد وجوجست را چیز هر ابدی زیبایی همان یا آن باطنی واقعیت باید بلکه ظاهری، واقعیت

های عبادی و د و تمام آیینشوفکر بشر در تمامی ادوار محسوب میرمزپردازی جزئی از ساختار فرهنگ، اندیشه و ت

شده است. حضور این عناصر بوده و به نحوی سمبولیك اجرا می رمزیهای انسان از ابتدا آمیخته با این نمادهای نیایش

زیرا آثار هنری تمدن اسالمی  ،سازدمت و معرفت رهنمون میهای غنی حکن در هنر اسالمی ما را به سرچشمهرمزگو

ای دوران هرمزی در طلسمهای نشانهسالمی نیست. زبان تمثیلی و چیزی جز بیان زیباشناسانه متون عرفانی و حکمت ا

ایی که این آثار از حیث معنتوان گفت هنرمندان مسلمان قرار گرفته و میدرخشان اسالمی نیز به زیبایی مورد استفاده 

عنوان اسالمی به -های ایرانیطلسم جای مانده از دوران اسالمی هستند.های ارزشمند بهو همچنین از بُعد بصری نمونه

اساس نظریات نمایند. برنحوی شایسته متجلی میبهالمی را مفهوم نماد و رمز در هنر اسیکی از نمودهای بارز این امر، 

های فرهنگی دارد که همواره ریشه در بنیان اسالمی -تبلور رمز در هنر ایرانیتوان نتیجه گرفت که شناسی اکو مینشانه

گاه هر چند خالقان این تصاویر هیچکند. رمزگذاری فرهنگی از آن یاد می تنگاتنگ مذهب بوده است که وی با عبارت

ها در نهایت سادگی و شود. آنهنر محسوب می هاهای آنپنداشتند و تصوری نداشتند که طرحخود را هنرمند نمی

کردند تا اثری به تصویر بکشند که پیرو تعالیم اسالمی اسرارآمیز، تمام تالش خود را می حال پیچیدگی با بیانیعیندر

 حال متناسب با نیات و حاالت مخاطب خویش باشد.عیندرو فرهنگ دینی زمانه خود بوده و 
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 تجلی مفهوم رمز در هنر اسالمی براساس تئوری نشانه شناسی امبرتواکو
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