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در بافت اجتماعی و « شمسه هشت»های معنایی نماد  واکاوی الیه
 فرهنگی ایران و نمود آن در گرافیک معاصر

2نیکفرزانهفرشید

 چكیده 
های ترین شاخهیکی از مهم ای طوالنی در مطالعات هنر دارد.بررسی هنر در بافت اجتماعیِ آن، پیشینه

شناختی به هنر و هنرمندان دارد، بر تحلیل هنر در متنِ زمینه پژوهشِ تاریخیِ هنر که رویکردی جامعه

ورزد و اروین پانوفسکی، که از سردمداران این رویکرد است، با تعریف آیکونولوژی، فرهنگی تأکید می

آن ارائه داد. در این شیوه، معنای هر عنصرِ بصری  روشی برای تحلیل هنرهای تجسمی در بستر اجتماعی

های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و غیره، در سه الیه یا سه سطح معنایی )شامل در رابطه مستقیم با ریشه

توصیف پیش آیکونوگرافی، تحلیل آیکونوگرافی و تفسیر آیکونولوژی( مورد خوانش قرارگرفته و از 

 رسد.تفسیر اثر میشرح به تحلیل و در نهایت، به 

شمسۀ»گرفته، نماد تحلیلی و با رویکرد آیکونولوژی انجام -در این مقاله که به روش توصیفی

هشت از جمله نمادهایی است ، در بستر اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. شمسۀ«هشت

ویژه در ت، اما پس از اسالم و بهکه از دوران باستان و پیش از اسالم در هنرهای ایرانی قابل مشاهده اس

است که قابل مقایسه با سایر شمسه دوران تشیع، استفاده از این نماد از گستردگی بیشتری برخوردارگشته

ویژه  اند. این فراوانی، در آثار هنریِ معاصر بهها نیست که در تاریخ هنر ایران مورد استفاده قرارگرفته

ن پژوهش، دالیلِ ماندگاری این نماد در بستر اجتماع در طول تاریخ تا گرافیک کامالً مشهود است. در ای

معناشناختیِ آن بررسی تطور  و دوران معاصر و گستردگی استفاده از آن در گرافیک معاصر در سیر تحول

 های معنایی شمسۀ هشت براساس روش آیکونولوژی اروین پانوفسکی مورد واکاوی قرارشده و الیه

 گرفته است.
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 مقدمه
« جامعه»و « هنر»ترین سطح آن به معنای بررسی روابط  شناختیِ هنر، در بنیادی مطالعۀ جامعه

کند که نهادها و روابط طور مشخص این پرسش را مطرح می شناسی هنر به است و جامعه

گذارند )انگلیس و توزیع و درک و دریافت آثار هنری تأثیر می اجتماعی چگونه بر تولید،

شناسی و تاریخ هنر )که قدمتش بیشتر از (. در حد فاصل دو رشته جامعه13: 3191هاگسون، 

شناسی توان آن را مقدمات جامعهقرار دارد که می« تاریخ فرهنگی هنر»شناسی هنر است(  جامعه

که بیشتر به کارکردهای اجتماعیِ هنر و هنرهای کاربردی ( 3131هنر نامگذاری کرد )هینیک، 

شناختی به هنر و های پژوهش تاریخی هنر که رویکردی جامعهترین شاخهتوجه داشتند. از مهم

ورزد  متن زمینه فرهنگی تأکید می هنرمندان دارد، ریشه در نظریه هگل داشته و بر تحلیل هنر در

 انِ نامدار این عرصه است. پرداز از نظریه 3و اروین پانوفسکی

و « آفرینش اثر هنری»و به تعبیر دیگر تحلیل روابط میان « جامعه»و « هنر»بررسی روابط 

شناختی هنر است. نخستین ترین سطوحِ جامعهساختارها و روابط اجتماعی، یکی از اصلی

اند. در این ا ربط دادهه های فرهنگی تولید آنزمینه، آثار هنری را عمدتاً به زمینه ها دراینتالش

بخش است و تمام اجزا و خاص خود یا یک اصل وحدت« سبک»تعریف، هر فرهنگی واجد 

عناصر آن فرهنگ، مثل باورهای مذهبی، عادات روزمره و هنر، هرقدر هم به ظاهر متفاوت 

رهنگ اساس، ف این کنند. برهای بنیادین همسانی تغذیه و پیروی میها و ایدهباشند، از نگرش

بخش آن، و هنرِ یک جامعه تا حد زیادی بیانگر آن روح جامعه یا جانِ حیات« روح»شبیه 

های جامعه است تا تجلی منظر، تولید هنری بیشتر بازتاب تعلقات و نگرش است. ازاین

های شخصیِ هنرمند. در حقیقت آنچه آفرینندگان آثار هنری، در مقام اشخاصی واقعی، گرایش

کنند بینش فردی نیست، بلکه ذهنیّت گروهی است و درست به ن منعکس میدر تولیداتشا

اند که فرهنگِ جامعه در زمانۀ خود را بازمیهایی جمعیدلیل آثار هنری در واقع ساخته همین  

ویژه  یک فرهنگ خاص، به« روح»نمایانند. هگل نیز به تحلیل این مسئله پرداخت که چگونه 

ترین ترین و جامعها، خود را به کامل ین و قابل تمجیدترین ارزشترهایش در باب نابایده

نمایاند. این تحلیلِ هگلی در قرن بیستم پیروان خاصی در  وجه، در آثار هنریِ آن جامعه، بازمی

های قرن بیستمی همچون اروین پانوفسکی از شناسی داشته است. برخی چهره ساحت جامعه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Erwin Panofsky  
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شناختی به هنر دارد ند که قرابت بسیاری با رویکرد جامعههواداران این نوع تاریخ هنر بود

(. یکی از بزرگترین دستاوردهای پانوفسکی، افتراق سه11-13: 3191)انگلیس و هاگسون، 

نگاری  گانه تحلیل در تفسیرِ تصاویر است: شمایلی )بعد اختصاصاً تجسمی(، شمایل

بینی تصویر(. این ی )مبانی جهانشناختاش( و شمایل)قراردادهای تصویری برای شناسایی

یک جامعه رابطه « های نمادینِ-صورت»دهد میان آثار هنری با سطح سومِ تحلیل، اجازه می

شناسی هنر ( و از اینجا ارتباط میان نظریه پانوفسکی و جامعه71: 3131برقرار کرد )هینیک، 

گردد. تفسیرِ تصویر در نظر یشناسانۀ آثار هنری فراهم مشود و امکان بررسی جامعهبرقرار می

پانوفسکی در پیوند با درک مفهوم نماد و نمادینه شدن تصاویر در بطنِ جامعه قابل فهم است. 

برای پانوفسکی از لحاظ نظری، صرفاً یافتن ارتباطات و معانی مهم نیست، بلکه کشف آن 

شود  ت ما ایجاد میگیری تصوراروند تاریخی اهمیت دارد که از طریق آن، امکانی برای شکل

پردازد، ریشه در (. مباحث پانوفسکی در آنجا که به تاریخ می17-71: 3191)مختاریان، 

های هگل در پیوند با گذشته پرداخت و بر آن نظریات هگل دارد. پانوفسکی به بررسی دیدگاه

: 3131اغی، بتواند شالوده و ساختار درونی تمام آثار هنری باشد )قرهها میبود که این نگرش

پردازد بلکه معانی نهفته در اثر را اساس آیکونولوژی به فرم یا سبک اثر هنری نمی (. براین111

کند و در ارتباط با مشخصات ملی، آیینی، فرهنگی و تاریخیِ یک جامعه کشف و تأویل می

( 33: 3917)پانوفسکی، « مربوط به مفهوم و محتوای اثر هنری است نه ظاهر و فرم و فرم آن»

( و به کشف 13: 3133گیرد )آدامز،  این روش در درجۀ نخست، معنای موضوع را در نظر می

پردازد و معنای هر عنصر بصری، در رابطۀ مستقیم معانی نمادین و تمثیلی دریک اثر هنری می

شود. خالصه آنکه آیکونولوژی های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ملی و غیره گرفته میبا ریشه

های مختلف در پیوند با تصاویر در اً به بررسی ساختار ثابت و مکرر نمادپردازیِ ایدهاساس

پردازد. این روش بایند، می های گوناگون بازنمود میگونه که در حوزهادوار مختلف، آن

کوشد روند تاریخیِ ایماژ و ایده را از اشکال نمادین آغازین نشان دهد و تکرار و تحول  می

ها  مند در فرهنگ نشان دهد. به نظر پانوفسکی برای فهم این نشانه ور مستند و نظامط به آن را 

بایستی دریابیم که چگونه و تحت چه شرایط تاریخی، تمایالت موجود در روح انسان از 

 (.17-71: 3191اند )مختاریان،  طریق موضوعات و تصورات به بیان درآمده
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های تأثیرگذار در سیر تاریخیِ نمادها که در ادوار الگوهای سرنمونی یا کهناز جمله صورت

ها و شمسهمختلف در هنر جوامع مختلف بروز و نمود یافته است، نمادهای آسمانی نظیر ستاره

ها هستند که در هنرهای تجسمی ایران نیز با استفاده از نقوشی نظیر دایره و شمسه )که از 

. در این پژوهش با رویکرد آیکونولوژی به های اصیل ایرانی است( نمایان شده استموتیف

در هنر « شمسۀ هشت»های معنایی و سیر تطور معناشناختی نماد ، الیه«اروین پانوفسکی»روش 

 ایران واکاوی شده است. 

ای در این هنر نمادهای آسمانی همچون خورشید و ستارگان، همواره از جایگاه ویژه

از جمله نمادهایی است که از دیرباز « شمسه»نگ ایرانی، رو در فرهاند. از همینبرخوردار بوده

 (. 3است )تصویردر هنرهای مختلف مورد استفاده قرارگرفته

ای یا خورشید مانند است، در هنرهای تزیینی مختلف شمسه که نوعی طرح ستاره

: 3111ها مورد استفاده قرار گرفته )ریاضی،  نظیرکاشیکاری، گچبری، نجاری، کتابت و امثال آن

ها، شمسۀ پنج، هشت، ده، دوازده و ... و های گوناگون بر اساس تعداد واگیره( و در شکل313

 شود.پر و ... نامیده میپر، هشتیا ستارۀ پنج
 

    
هاییازشمسهپنج،شش،دهودوازدهدرهنرهایمختلف:نمونه2تصویر

 

نیز از دوران کهن در هنرهای مختلف ایرانی و اسالمی « پر هشتستاره »یا « شمسه هشت»

 بروز و ظهور داشته است. 

  
:نمادشمسههشتدرهنرهایمختلفایران1تصویر
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ها همچون که به مرور زمان برخی از شمسه در میان انواع مختلف شمسۀ ایرانی، درحالی

اسالمی خارج شدند،  -تدریج از دایرۀ واژگانِ هنر ایرانی به« شمسه شش»ویا « شمسه پنج»

به توالی و تداوم تاریخی خود ادامه داده و تا عصر حاضر ادامه یافته و « شمسه هشت»

ویژه گرافیک،  همچنان از حضوری پررنگ برخوردار است. این مهم در هنر معاصر ایرانی و به

اصلی این پژوهش این است که دالیلِ تداوم  طور مشهودی قابل مالحظه است. در پرسشبه

تاریخیِ آن و علل حضور گستردۀ این شمسه و دالیلِ ماندگاری این نماد در بستر اجتماع در 

ویژه نمود بارز آن در طراحی گرافیک معاصر ایران چیست و  طول تاریخ تا دوران معاصر و به

ی این نماد و سیر تحول و تطور تالش شده تا پاسخ این پرسش از طریق بررسی سطوح معنای

های معنایی شمسۀ هشت براساس روش آیکونولوژی اروین معناشناختیِ آن و شناسایی الیه

 پانوفسکی ارائه شود.

 پیشینه تحقیق

های های مرتبط اشاره نمود. نخست، پژوهشدر پیشینه این تحقیق، باید به دو دسته از پژوهش

تجلی »توان به مقاله زمینه می رضا)ع( بر هنر ایرانی که دراینصورت گرفته در زمینه تأثیر امام 

( و 3191، نوشته سمیه رمضان ماهی )«اسالمی -برکات وجود امام رضا)ع( در هنر ایرانی

نوشته حسن بلخاری « معماری حرم امام رضا)ع( الگوی هنر ایرانی اسالمی»مقاالتی همچون 

، به تأثیرات زندگی و حضور امام رضا)ع( بر آثار ها( اشاره نمود. این دسته از پژوهش3191)

اند اما تأثیرات نمادینِ حضور و معماری و هنری )شامل نقاشی، تعزیه و موسیقی( اشاره داشته

ها مغفول جایگاه امام رضا )ع( در سیر نشانه معناشناختیِ هنر ایرانی، در این طیف از پژوهش

هشت و دالیل گستردگی آن در هنر گرافیک  خصوص جایگاه ویژۀ نماد شمسهمانده، و به

 معاصر در ارتباط معناشناختی با جایگاه امام رضا)ع( تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است.

هایی هستند که در زمینۀ مفاهیم عرفانی و نمادینِ شمسۀ هشت دسته دوم، مقاالت و پژوهش

دربارۀ مفاهیم نمادین شمسۀ هشت  های متعددینامهانجام شده است. تاکنون مقاالت و پایان

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:جمله می انجام گرفته است که ازآن

نوشتۀ الله « های اسالمی و قبل از اسالمپر در دورهبررسی نماد ستاره هشت»در مقاله  

پر و مفهوم آن در  نقش شمسه هشت»ای تحت عنوان  نامه سیدحسنی و افشین پارام و در پایان
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نوشتۀ فهمیه قربانی، به مطالعه مفاهیم نمادین شمسه هشت در هنر « هنر ایران دوران اسالمی

بررسی مفهومی نقش »زاده در مقالۀ اند. همچنین مریم قرباندوران پیش و پس از اسالم پرداخته

، کاربرد نماد «پر در معماری سنتی ایرانی و کاربرد آن در معماری معاصرهندسی شمسه هشت

بخشی به طراحی سردر ورودی دانشگاه منظور هویت ۀ هشت را در معماری امروز ایران بهشمس

صورت و سیرت عدد هشت »پناه نیز در مقاله بجنورد مورد مطالعه قرارداده است. محبوبه حسنی

مفاهیم هندسی و عرفانی عدد هشت را برشمرده است. « در معماری دوران اسالمی ایران

پر و  ویژگی نمادین ستاره هشت»دهکردی نیز، در چندین مقاله از جمله  همچنین ناهید جعفری

ای دیگر )به همراه خشایار و مقاله« ارتباط آن با امام رضا )ع( به استناد علم اعداد )حروف ابجد(

ای  ضلعی آئینه های هشت بررسی موردی ستاره»هایی از نور و فرّ  سالح»زاده( تحت عنوان قاضی

پر در  کاررفته در نقش هندسی ستاره هشت به رموز به« شاهنامه صفوی والترزهای  در نگاره

 هندسه اسالمی پرداخته است.

شود تحقیقات دستۀ دوم نیز صرفاً به بررسی شمسه هشت در قالب چنانکه مشاهده می

 و یا ارتباط میان هندسه و هندسه و تناسبات هندسی و مفاهیم عرفانی و نمادین آن اشاره داشته

 اند. معنا در شمسه هشت را بیان کرده

در حالی که هدف پژوهش حاضر، بررسی سیر تطور تاریخی و تغییرات معنایی شمسۀ 

هشت پس از اسالم، متأثر از جایگاه امام هشتم)ع( و پیوند خوردن این مفهوم با نماد شمسه 

مختلف رشته  هایهشت است که موجب فراوانی و گستردگی استفاده از این نماد در شاخه

 گرافیک شده است.

 جنبه نوآوری 
چنانکه ذکر شد تحقیقات پیشین صرفاً به بررسی شمسه هشت در قالب هندسه و تناسبات 

و یا ارتباط  هندسی و مفاهیم نمادین آن که برگرفته از دوران پیش از اسالم است اشاره داشته

میان سیر معناشناختیِ این نماد در  ایناند و درمیان هندسه و معنا در شمسه هشت را بیان کرده

های تاریخی مختلف هنر ایران و متأثر از روح زمانه، مغفول مانده و تأثیرات نمادینِ حضور دوره

خصوص در هنر و جایگاه امام هشتم شیعیان را که در ناخودآگاه هنرمند ایرانی، نهادینه شده و به

 مطالعه قرار نگرفته است. گرافیک معاصر ایران متجلی شده، تاکنون مورد
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 روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس روش کیفی و استدالل منطقی استوار است. پژوهش 

ها وجود دارد و از  گردد که دانش اندکی درباره آندار می کیفی، هدایت برای اکتشافاتی را عهده

ع از پژوهش به تفسیر شرایط میاین منظر، برای توسعۀ بدنۀ دانش بسیار ارزشمند است. این نو

منزلۀ عنصری حیاتی در نتیجۀ حاصل از تحقیق، تأکید خاص دارد  پردازد و بر نقش محقق به

دهد که با موضوع تعامل داشته (. این نوع از پژوهش، به پژوهشگر امکان می33: 3139)گروت، 

کرده و پدیدهیری استفادهپذهای انعطافها از روشباشد، برای گردآوری، تحلیل و تفسیر داده

(. گردآوری 1: 3191های مورد مطالعه را از دیدگاهی جامع مورد مالحظه قراردهد )حریری، 

ای است و در انتخاب نمونۀ اطالعات در این مقاله نیز بر اساس مطالعۀ اِسنادی و کتابخانه

تر در راستای آماری، با توجه به موضوع پژوهش و در جهت فراهم آمدن امکان بررسی دقیق

های مختلف و و به این منظور تالش شده تا نمونه ها، از نمونۀ موردی استفاده شدهاثبات فرضیه

نشانه و های مختلف هنر گرافیک از جمله طراحی پوستر، طراحیدر شاخه« هشت شمسه  »متنوع 

صل دوسال های مورد استفاده در این مقاله حاآوری نمونه جلد گردآوری شود. جمعطراحی

منظور شناسایی و گردآوری نقوش مختلف لوگو، پوستر و  به جستجو در منابع تصویریِ مختلف

منظور یافتن  ها و منابع اینترنتی )بهطراحی جلد کتاب بوده است که از طریق مراجعه به کتابخانه

های اطالعاتِ شرکتها و مؤسسات )جهت گردآوری  هایی با طرح جلد مرتبط(، بانککتاب

ها و رویدادهای مختلف )در راستای شناسایی لوگوهایی با نقش شمسه هشت( و رصدِ همایش

ای قابل گردآوری مجموعه  پر( بوده که نهایتاً بهطراحی پوسترهای مرتبط با نماد ستاره هشت

از تصاویرِ مرتبط منتهی شده است. پس از آن، با اتکا به این فراوانی، دالیل گستردگیِ  مالحظه

گیری از رویکرد های معنایی این نماد و از طریق بهرهتفاده از شمسه هشت با واکاوی الیهاس

 آیکونولوژیِ اروین پانوفسکی، مورد توصیف، تحلیل و تفسیر قرارگرفته است.

معماری گوتیک و تفکر »، در اثر خود تحت عنوان 3913اروین پانوفسکی در سال 

های معماری و سازمان ساختاری میان صورت ، با آشکار ساختن شباهت«اسکوالستیکی

شناسی هنر پیوست، اما یکی از بزرگترین های میانی با قدرت به جمع جامعهگفتارهای ادبی سده

گانۀ تحلیل در های سهتر اشاره شد ارائه الیه شناسی هنر، چنانکه پیشدستاوردهای او در جامعه

شناختی است که این سطح سومِ تحلیل شمایلنگاری و تفسیرِ تصویرها شامل شمایلی، شمایل



 

 

 

 

 

 2911بهاروتابستان،اول،شماره21شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

11 

یک جامعه رابطه برقرار کرد. دامنۀ آثار « های نمادینِصورت»دهد میان آثار هنر با اجازه می

شناختی است، بینشی که تنها در اثبات فراوان پانوفسکی فراتر از یک بینش اختصاصاً جامعه

و سطح جزیی یک اثر هنری ظاهر « گفرهن»وجود روابط وابستگی متقابل میان سطح کلی یک 

شناسی هنر، با جذابیتی اعمال شده که تلفیقی از پوشیِ آثار پانوفسکی با جامعهگردد و هممی

بدیل است و شناسی و هم در تاریخ هنر بیدقت عالمانه و افق دید باالست؛ که هم در جامعه

شناسی را عبورناپذیر اریخ هنر و جامعهآمیزی مرز میان تطور مبالغه به توان دهد که نمینشان می

آمدن امکان خوانش معانی شمسه  منظور فراهم (. در ادامه این مقاله به76-73: 3131کرد )هینیک، 

ویژه گرافیک معاصر، ابتدا توضیح متد پانوفسکی در تعریف سطوح  هشت در هنر ایران و به

 معنایی اثر هنری ضروری است: 

 7ژیو آیكونولو 3آیكونوگرافی

در زبان فارسی، شمایل، تمثال، نماد و مظهر ترجمه شده اما معانی گوناگونی برای آن  1آیکون

ای است که به موضوعی که  (. به بیانی دیگر، آیکون، نشانه37: 3139تعریف شده است )پاکباز، 

ن (. ای173: 3991دهد )سِبِک،  های خودِ موضوع ارجاع می وسیله شکل دهد، به آن را نشان می

های تصویری اعم از پیکرنما و انتزاعی را شامل شود،  انتهایی از نشانه بی  تواند گستره ارجاع می

های تصویری، قابل خوانشِ روایی باشند و  رود که نشانه می کار اما اصطالح آیکون تنها در آنجا به

: 3191،ها باشد )حسامی و احمدی همچنان معنی و مفهومی خارج از حوزۀ تصویر، دغدغۀ آن

شود که  آیکونوگرافی و آیکونولوژی از جمله رویکردهای مطالعات تصویر محسوب می(. 31

هایی که  آیند. شمارِ پژوهش میشمار  عنوان یک گرایشِ مدوّن مطالعاتی در زمینه تصویر به به

اند از این طریق به تحلیل و تفسیر تصاویر هنری بپردازند، گویای آن است که این  کوشیده

عنوان  توان به ای جهانی برای پژوهش هنر شده است و آیکونولوژی را می ، تبدیل به شیوهروش

توان یکی از   های پانوفسکی را می  برد. دیدگاه کار روشی علمی برای تحلیل و تفسیر اثر هنری به

مند و منسجمی دانست که در مطالعات نظری هنر در زمینۀ تفسیر و تجزیه و   رویکردهای نظام

شناسانۀ  لیل آثار هنری مطرح هستند. مطالعات تاریخ هنرِ معاصر، تاحدزیادی به نگاه روشتح

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Iconography 
2 Iconology 
3 Icon 
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(. او با تعریف آیکونولوژی و آیکونوگرافی، روشی 3196پانوفسکی وابسته است )پانوفسکی، 

 برای تحلیل آثار تجسمی ارائه نمود.

ی از سطح به عمق داشت. معنای چندگانه اثر هنری باید حرکت  در این روش، برای رسیدن به

مند ساختن توصیف و تفسیر معنا و محتوای آثار هنری در روش  منظور نظام پانوفسکی به

 و درواقع در کند الیۀ مختلف بررسی می  های نمادینِ تصاویر را در سه آیکونولوژی، سازه

درنهایت  ل وسه سطح معنایی، که از شرح به تحلی گانه را قائل بود: سه مراتبی تصاویر، خوانش

 از:  عبارتند و رسند به تفسیر اثر می

3آیکونوگرافی پیش توصیف -3
  

7آیکونوگرافی تحلیل -7
 

1تفسیر آیکونولوژی  -1
 

 «پیش آیکونوگرافی» توصیفِ به مرحلۀ اول در پانوفسکی، ایمرحله سه الگویدرواقع 

پانوفسکی آن  که شودمی شامل را «آیکونولوژی»و  «آیکونوگرافی»دو مرحله  آن از پس و پرداخته

 اند:( این سه الیه در ادامه معرفی شده19: 3911نامید )پانوفسکی، « پژوهش عملیات»را 

 )مضمون طبیعی یا اولیه( آیكونوگرافی پیش توصیف

آید.  می  دست  این مرحله شامل معنای طبیعی یا اولیه است که با نگریستن به تصویر به

کنیم مثل خط، رنگ، سطح،  آثار هنری توجه میهای محسوس  مرحله، به صورت دراین

بندی و غیره. به عبارتی، در اینجا با امور محسوس سروکار داریم. توصیف پیش  ترکیب

یافتن به معنا یا  شود، چرا که دست آیکونوگرافی مربوط به ساختار و نقوش حاضر در اثر می

شود، از اهم اهداف این مرحله  ل میموضوع اولیه یا طبیعی که خود، معانی واقعی و بیانی را شام

های ناب که معنای اولیه یا معنای طبیعی را شامل  ( جهان فرم791: 3913مولر،  است )حسن

ها در اولین مرحلۀ  بررسی آن و  شوند و مطالعه  های هنری شناخته می مایه عنوان نقش گردند، به می

(. 1: 3917رفت )پانوفسکی، آیکونوگرافی صورت خواهد گآیکونولوژی یعنی توصیف پیش

شود  هایی درون مخاطب می سپس معنای حاصل شده در این سطح، منجر به برانگیختن واکنش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Pre-description iconographical 

2 Iconographical analysis 

3 Iconographical interpretation 
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کند که به آن معنای بیانی یا فرانمودی گفته  که در ضمن آن، جنبۀ دیگری از معنا نمود پیدا می

 (.13: 3193شود )عبدی،  می

 ویه(آیكونوگرافی )مضمون قراردادی یا ثان تحلیل

با توجه به اینکه غالباً در آثار تصویری، اشکال، با قراردادهای مفهومی مرتبط هستند و ترکیب

های هنری از طریق این سازوکار با مفاهیم و مضامین ارتباط میمایه های نقوش و نقشبندی

های اثر تعریف خواهد شد. یابند، سطح دوم معنایی، بر مبنای واردشدن به جهان رمزگان

اساس، معنای قراردادی یا ثانویه، مضمون یا مفاهیم مستتری است که در مقابل فرم مطرح  راینب

(. از این منظر مرتبۀ دوم معنا، مستلزم مساهمت 61-13: 3193شود )اخوانی و محمودی،  می

مرتبه به نحو  بیشتر فرد در فرایند حصول معناست. پانوفسکی بر آن است که هنرمند دراین

کند. در این مرحله، معنای تصویر، صورتی آگاهانه استفاده می ها بهها و تمثیلاز سمبولعامدانه 

بستگی به قراردادهای فرهنگی آن جامعه دارد. حال سؤال این است: ناظر اثر هنری چگونه می

های تواند متوجه شود که هنرمند از این امر عامدانه استفاده کرده است؟ این مسائل جزء تحلیل

ایم تا گفتههای پیشزمینهله آیکونوگرافی است. پس در آیکونوگرافی نیازمند شناخت پسمرح

هایی که میاندازه در پیدایی این آثار دخیل بوده است. یکی از راه دریابیم که نیّت مؤلف تاچه

 توان به نیّت مؤلف نزدیک شد، آشنایی با ادبیات موضوع یا جنبۀ روایی اثر است. در نتیجه، در

، استفاده از ادبیات و وابستگی به ادبیات آن موضوع یکی از مهم«تحلیل آیکونوگرافی»مرحله 

هاست. بنابراین، مرتبۀ دوم، دربردارندۀ رمزگشایی از تصاویر در چارچوب معنای ترین مالک

مرتبه بر خالف مرتبه قبلی نه با یک معنای محسوس بلکه با امری معقول،  هنرمندانه است. دراین

( و اگر فرد آگاهی الزم از ادبیات و 31-31: 3193یعنی محتوای ادبی، سروکار داریم )نصری، 

 تواند این معنا را از تصویر به دست آورد. تاریخ داشته باشد، می

 معنای ذاتی یا محتوا(تفسیر آیكونولوژی )

نای ذاتی یا شود معطوف به کشف معمرحله سوم که گاه تفسیر ذاتی یا محتوایی نیز خوانده می

عنوان اصلی فراگیر، دربردارنده دو مرحله پیشین یعنی توصیف و تحلیل  محتوایی است و به

ترین معنای یک اثر هنری است  کشف درونی آیکونوگرافیک نیز هست. این مرحله از تفسیر، درپی

پردازیم.  ز می(. در این مرتبه، با تحلیل صرف مواجه نیستیم، بلکه به تفسیر اثر نی67: 3193)عبدی، 
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که  دنبال اموری هستیم دنبال امور عامدانه موجود در اثر هنری )یا نیّت مؤلف( نیستیم، بلکه به اما به

های اصلی  ( و تنها وقتی سازه71-1: 3193به نحو ناخودآگاه و غیرعامدانه در اثر موجودند )نصری،

توان به آن دست یافت. به  میبنیادهای فکری، دینی، عقیدتی و فلسفی یک ملت شناسایی شود، 

ها را  ها، تمثیل ها و افسانه ها، تصویرها، داستان مایه های خالص، نقش عبارتی، هنگامی که ما فرم

های نمادین در می عنوان ارزش کنیم، همۀ این عناصر را به عنوان تجلی اصول اساسی درک می به

کونولوژی منوط به شناخت درست و دقیق یابیم. بنابراین درک درست تصاویر نمادین، یا تفسیر آی

(. کشف و تأویل این 17-71: 3191ها بر اساس تحلیل آیکونوگرافی است )مختاریان،  مایه نقش

خبر باشد، تأویلی است که ها بی های نمادین که ممکن است خود هنرمند نیز از آنارزش

دید، آیکونولوژی، نقش خودآگاه و ( از این 3: 3917برخواسته از سنتز است تا آنالیزی )پانوفسکی، 

دهد که از چگونی امور مهم زبانی و ناخودآگاه را در سطح تاریخ بشری مورد ارزیابی قرار می

های فرهنگی صورت ناخودآگاه نگرش ( که ممکن است به11: 3931گیرد )هالی، بصری نشأت می

آورد )آرگن، یادمی نگ را بهو معنوی را آشکار سازد که این مفهوم، نظریه ناخودآگاه جمعی یو

( پانوفسکی مرتبه سوم را در حکم باالترین مرتبه دانسته و پیش از آنکه برای این مرتبه 111: 3911

کرد. با یاد می« ترعنوان عمیق آیکونوگرافی به»نام آیکونولوژی را در نظر بگیرد، از آن با عنوان 

گیری توان چنین نتیجه دهد، می یکدیگر قرار می توجه به اینکه پانوفسکی این سه مرتبه را در طول

مراتبی میان این سه مرتبه از معنا برقرار است و هریک از این مراتبِ سهکرد که یک رابطۀ سلسله

ساز مرتبه بعدی است. برای مثال بدون حصول معنای مرتبه دوم، معنای مرتبه سوم  گانه، زمینه

آیکونوگرافی و تحلیل  لوژی، شاهد توصیف پیشحاصل نخواهد شد. پس در مطالعات آیکونو

 (.71-1: 3193آیکونوگرافی نیز هستیم )نصری، 

هایش دربارۀ هنر جامعه تحلیلی مورد نظر پانوفسکی آثار نقاشی بود؛ پانوفسکی در بررسی

زمان عنوان نشانه  (. هرچند در آن33: 3131شناسی روی آورد )احمدی، نقاشی به سوی نشانه

نزدیک آمدند )بریگستک،  هم نداشت، اما شیوۀ تحلیل در این دو روش بسیار به شناسی وجود

که برخی وی را درصدد تأسیس یک نظام نشانۀ منسجم درخصوص  ای گونه (. به111: 7113

( 739: 3913مولر،  نقل از حسن  تصویر دانسته و به او لقب سوسور تاریخ هنر را اعطا کردند )به

شناس صرف درخصوص مطالعۀ تصویر بدانیم. بب شود که او را یک نشانهاما این مسئله نباید س

توان در رویکرد پیرسی( را می -شناسی )سوسوری یکی از این موارد اختالف وی با نشانه
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ای تبارشناسیِ تصویر است پانوفسکی مالحظه کرد. آیکونولوژیِ مورد نظر وی، گونه« درزمانی»

پیرسی(  -شناسیِ )سوسوریکه نشانه توجه دارد. درصورتی« انیدرزم»های تاریخی و که به جنبه

توجه دارد و شاید بتوان ادعا کرد که دو مرتبۀ نخستِ آیکونولوژی، « همزمانی»کامالً به مطالعات 

: 3193شناسانه برخوردار باشند، اما مرتبه سوم چنین نیست )نصری، های تحلیلِ نشانهاز ویژگی

های معنایی خوانش تصویر در رویکرد آیکونولوژی نشان داده ، الیه3(. در نمودار شماره 1-71

 شده است:

 
 هایمعناییخوانشتصویردررویکردآیکونولوژی)مأخذ:نگارنده(الیه:2نمودار

های در شاخه« هشتشمسه »های مختلف و متنوع در بخش بعد، تالش شده تا ابتدا نمونه

جلد معرفی شود و سپس نشانه و طراحی هنر گرافیک از جمله طراحی پوستر، طراحی مختلف

گیری با رویکرد آیکونولوژی، مورد توصیف، تحلیل و تفسیر های معنایی این نماد با بهرهالیه

 قرارگرفته است:

 های موردی استفاده از شمسه هشت در گرافیکبررسی نمونه
منظور انتقال  در طراحی گرافیک نیز از جمله راهکارهایی است که بهها استفاده از نمادها و نشانه

گیرد. زبان بصری، پایۀ آفرینش در طراحی است و طراحِ می مؤثر پیام و تولید معنا صورت

های تخصصی مختلف طراحی گرافیک منظور دستیابی به اهداف فوق، در حیطه گرافیک، به

انه و ... ، باید جدا از جنبۀ کاربردی، عوامل مختلفی نظیرطراحی پوستر، طراحی جلد، طراحی نش

منظور ماندگاری اثر خود در نظر بگیرد. در این میان، استفاده  همچون هماهنگیِ فرهنگی را نیز به
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شود، به ایجاد ارتباطی ای که برای آن طراحی میدار در فرهنگِ جامعهاز عناصر بصریِ ریشه

 گردد. شیِ اثر، منجر میبخ مؤثر با مخاطب و همچنین هویت

در چند زمینه مجزایِ طراحی گرافیک ایرانی « هشتشمسه »بخش، حضور نماد  دراین

شکل جداگانه  شامل طراحی نشانه )لوگو(، طراحی پوستر، طراحی جلد و طراحی سایت به

بررسی شده تا گستردگیِ استفاده از این نماد در مقایسه با سایر نقوش هندسی ایرانی و 

 می آشکار گردد. اسال

 شمسه هشت در طراحی نشانه یا لوگونماد 

منظور معرفی یک موضوع )کاال، فعالیت و ...(  نشانه، لوگو یا آرم، عنصری بصری است که به

دیگر، نشانه، هویت بصری یک موضوع است. یک نشانه درواقع  عبارت شود. به طراحی و ارائه می

کنند رفتاری تأویلی را رد یا افرادی که آن را دریافت میباشد و در ذهن ف« هامبین ایده»باید 

(. در طراحی نشانه، استفاده از عناصر بصری مرتبط با موضوع و در 37: 3191برانگیزد )پهلوان، 

شود از جمله عوامل تأثیرگذار ای که نشانه برای آن طراحی میدار در فرهنگِ جامعهحال ریشهعین

داشتن در باورهای  دلیل ریشه هشت، به(. نماد شمسۀ31-33: 3131گردد. )عابدی، محسوب می

ای که شاهد استفاده گسترده از این نماد در طراحی گونه اعتقادی ایرانیان ماندگار گشته است؛ به

، برخی از 1ها و نهادهای مختلف خصوصی و دولتی هستیم. در تصویر شماره های سازماننشانه

 ز نماد شمسه هشت طراحی شده معرفی شده است:هایی که با استفاده انشانه

 

     
انجمن امتداد بینش . 3

 رضوی
 مسجد جم کران. 7

و فرهنگسارمان. 1

 اسالمیارتباطات

مؤسسه تنظیم و . 1

 نشرآثارامام
 شبکه قرآن. 1

   
  

گاه فرهنگ و پژوهش. 6

 هنر اسالمی

-فرهنگپژوهشکده.1

 وهنر اسالمی

 یمعاونت پژوهش.3

 بنیاد شهید

استعدادهای ملیسازمان.9

 رخشاند
 سازمان ملی جوانان. 31
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شبکه جهانی جام . 33

 جم

عالی شورایدبیرخانه.37

 جوانان

انجمن ویراستاران .31

 ایران

همایش خانه های .31

 کارگری

دانشگاه علوم پزشکی .31

 کرمان

     

 دانشگاه بوعلی سینا.36
و سیستاندانشگاه.31

 بلوچستان
 دانشگاه کاشان.33

مرکز اطالعات و .39

 مدارک ایران
 مرکز پژوهشهای مجلس.71

     
های دفتر پژهش.73

 فرهنگی

مرکز تحقیقات .77

 مرمت آثار

انجمن ترویج زبان .71

 وادب فارسی

متخصصان جمنان.71

 روابط عمومی

های دبیرخانه فناوری.71

 نوین

     

 شبکه چهار سیما. 71 خانه کتاب. 76
شبکه استان . 73

 کرمانشاه
 شهرداری تهران. 11 موزه علوم و فنون. 79

     
 جهاد دریا. 11 هاسازمان سردخانه. 11 بانک مرکزی. 11 بانک انصار. 17 شهرداری مشهد. 13

  
 

 
 

مجوز تردد در . 16

 طرحمحدوده
 شرکت شهروند. 11

شرکت شارمان . 13

 طرح

انجمن سرامیک . 19

 ایران

سازمان بیمه خدمات . 11

 درمانی

:استفادهازنمادشمسههشتدرطراحینشانه)لوگو(9تصویر
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ها و نهادهایی متعدد در طراحی نشانه سازمان« هشت شمسه»شود، نقش که مشاهده میچنان

ها و تنها در مراکز مذهبی، بلکه در سازمان ار گرفته و نههای متنوع مورد استفاده قرو با کاربری

های پژوهشی، مراکز علمی و دانشگاهی، مراکز های خصوصی، سازماننهادهای دولتی، شرکت

 هنری و ...( نیز مکرراً استفاده شده است.

 نماد شمسۀ هشت در طراحی پوستر

ویژه در طراحی  خورد. بهمی چشم در طراحی پوسترهای متعددی نیز به« شمسه هشت»نقش 

خورد. چشم می کرات به پوسترهایی با موضوعات مذهبی و یا محوریت مسائل ملی، این نقش به

کننده بخشی از نقوشی که ریشه در اعتقادات و فرهنگ هر سرزمینی دارند، همواره تأمین»

متمادی  نیازهای تصویری هنرمندان آن جامعه هستند. این نقوش که در طی قرون و اعصار

های گوناگون از جایگاهی عمیق برخوردارند. از اند، در تفکرات و رؤیاهای فرهنگگرفته شکل

روند تا کار میهایی در طراحی پوستر بهرو در راستای تأثیرگذاری بر مخاطبان، چنین نقشاین

)رهبرنیا و .« دار و کهن با افراد، منجر به تأثیرگذاری بیشتر شونددلیل ارتباط فرهنگیِ ریشه به

دار در فرهنگ کهن ایرانی (. نماد شمسه هشت نیز ازجمله نمادهای ریشه96: 3131مهریزی، 

است و طراحان بسیاری، استفاده از این نقش را در انتقال مفاهیم مورد نظر خود مناسب دانسته

دلیل  است که بهاند. درواقع استفاده نمادگرایانه از این نقش، ازسوی طراح، راهبرد بسیار مؤثری 

شمار ، از میان بی1اشاره غیرمستقیم، از تأثیرگذاری باالیی برخورداراست. در تصویر شماره 

 پوسترهایی که با استفاده از این نقش طراحی شده، برخی از موارد معرفی شده است:
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 . پوستر دهه کرامت3
.جشنواره ملی سوغات 7

 رضوی
 .جشنواره کتابخوانی رضوی1 .جشنواره گرافیک رضوی1

 
 

 
 

 .همایش ملی مدیریت علوی1
.همایش ملی قرآن و 6

 عترت

.پوستر سال پیامبر 1
 اعظم)ص(

.همایش ملی حجاب و 3
 عفاف

 

 

 

 

 . همایش ملی جنگ نرم31 .مسابقه قرآنی المصطفی9
.سمینار آموزش زبان 33

 فارسی
 .همایش ملی گردشگری37

 

 

 

 

 اه صنایع دستی.نمایشگ31
المللی . جشنواره بین31

 فجر

. همایش مدیران امور 31
 عمومی

علمی  هایانجمن.جشنواره36
 دانشجویی

:استفادهازنمادشمسههشتدرطراحیپوستر4تصویر
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در طراحی پوستر رویدادهایی متنوع با « هشت شمسۀ»شود، نقش که مالحظه میچنان

تا  31( تا رویدادی ملی )تصاویر 9تا  3ای وسیع از موضوعات مذهبی گرفته )تصاویر  ترهگس

( و یا موضوعات متنوع دیگری با رویکرد ملی همچون صنایع دستی یا جشنواره فجر 37

 ( مورد استفاده قرار گرفته است.36و  31( و نهایتاً موضوعات علمی )تصاویر 31و  31)تصاویر 

 ر طرح جلدسۀ هشت دنماد شم
های فرهنگی( و مدت دلیل بستر کار )زمینههای گرافیک است که بهطراحی جلد، ازجمله گونه

های گرافیکی و توقع کشف و زمانِ درگیریِ باالی محصول با مخاطب، امکان بروز خالقیت

آورد. جلد، پوششی است که برای تبلیغ و ها از سوی مخاطب را فراهم میدریافت این خالقیت

تواند برای نشریه یا کتاب و شود و طرح جلد میتجاری تولید می -حافظت از محصول فرهنگیم

یا حتی بروشور و کاتالوگ طراحی شود. ولی در این بخش از بحث، منظور از طرح جلد، جلد 

طور مشخص، روی جلد است که در ترین بخش در طراحی جلد بهاست. مهم« نشریه»و « کتاب»

مفهومی آورده می -طور معمول تصویر تزیینیکتاب، نام نویسنده و مترجم و بهاین بخش، عنوان 

( در زمینۀ طراحی جلد نیز در گرافیک معاصر ایران، شاهد استفاده گسترده از 3139شود )نصیری، 

ها و نشریاتی متعدد با موضوعاتی متنوع از مذهبی تا در طرح جلد کتاب« شمسۀ هشت»نماد 

، برخی از کتب و نشریاتی نشان داده شده است که با 1یم. در تصویر شماره فرهنگی و ادبی هست

 اند: هشت در طرح جلدشان بهره گرفتهموضوعات متنوعِ مذهبی، ملی، فرهنگی و از نماد شمسۀ

 

 

 

 . نشریه هنر اسالمی1 . نشریه آیینه اندیشه7 . نشریه خردنامه صدرا3

 

 

 

 کریمقرآنومعارفعلوم. پژوهشنامه6 ریه مطالعات اسالمی. نش1 . نشریه آیینه میراث1
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 . مجله اخالق و تاریخ پزشکی9 .کتاب اندیشه اسالمی3 . نشریه بینات1

:استفادهازنمادشمسههشتدرطراحیجلد5تصویر

نشریاتی متعدد با  شود، از نماد شمسه هشت در طراحی جلد کتب وکه مشاهده میچنان

 1(، مذهبی )تصاویر 1و1تصاویر(، هنری و فرهنگی )7و3موضوعات متنوعِ فلسفی )تصویر 

 ( بهره گرفته شده است. 9(، علمی )تصویر 3تا

های مختلف این بخش بررسی شد، تنها بخشی از انبوهِ آثار هایی که در قسمتنمونه

دهندۀ ها نشاناند و همه اینطراحی شده« تشمسۀ هش»گیری از نماد گرافیکی است که با بهره

های مختلفِ هنر گرافیک در مقایسه با سایر نقوش گیری از این نماد در عرصهگستردگیِ بهره

 شمسه و یا سایر نمادهای سنتی همچون درخت، بته جقه و ... است.

در هنر گیری از نماد شمسۀ هشت شده تا پس از بررسی تاریخیِ بهره در این پژوهش تالش

ایرانی، علت استفاده گسترده از این نماد در دوران معاصر، با استفاده از تفسیرِ تاریخی و بر 

خورده و در ناخودآگاه اساس مفاهیمی که در سیر تاریخی با توجه به روح زمانه با این نماد گره

این نماد با  های معناییمؤلف نهفته است، مورد واکاوی قرارگیرد. در ادامه این مقاله، الیه

 رویکرد آیکونولوژی، مورد توصیف، تحلیل و تفسیر قرارگرفته است.

 های معنایی نماد شمسه هشت در هنر ایرانبررسی الیه

های مختلف تاریخِ هنر در دوره« شمسه هشت»در این بخش از مقاله، مضامین و معانی نماد 

 ررسی قرارگرفته است:ایران، در سه الیۀ معنایی به روش اروین پانوفسکی مورد ب

  آیکونوگرافی پیش توصیف الیه اول معنا:

مضمون طبیعی یا »تعبیری،  یا به« آیکونوگرافیتوصیف پیش»چنانکه پیشتر گفته شد، الیۀ اول به 

های محسوسی چون خط، سطح، پردازد که با نگریستن به تصویر و با توجه به صورتمی« اولیه
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می« شمسه هشت»مرحله از طریق نگریستن به فرم  آید. درایندست می بندی و غیره بهترکیب

شود، از  توان توصیفی اولیه از آن به دست داد. این نماد چنانکه در بررسی اولیه مشاهده می

شود و با تکرار یک واگیره در الگویی مدور شکل چرخش یک مربع حول مرکزش حاصل می

 (.6کند )تصویر جاد میگوشه یا زاویه را ای گیرد که نهایتاً هشتمی

   
پرحاصلازچرخشمربعحولمرکزش:شمسههشتیاستارههشت6تصویر

رو این تصویر، ترکیبی از الگوهای دایره و مربع را در خود نهان دارد و شکلی شبیه از این

معانی نمادینِ نهفته در آن که  کند. درنتیجه برای شناختستاره یا خورشید را به ذهن متبادر می

مربوط به سطح دوم معنایی )تحلیل آیکونوگرافی( است، الزم است که به مفاهیم نمادین عدد 

 هشت و همچنین نمادهای دایره و مربع و نیز معانی نهفته در نماد خورشید اشاره شود.

 آیکونوگرافی  تحلیلالیه دوم معنا: 

های اثر شود، با ورود به جهان رمزگانافی نیز نامیده میسطح دوم معنایی که تحلیل آیکونوگر

شود و به کشف معنای قراردادی یا ثانویه که همان مضمون یا مفاهیم مستتری است ممکن می

صورتی آگاهانه از نمادها استفاده  شود. هنرمند در این مرتبه، بهکه در شکل نهفته است، منجر می

یر، بستگی به قراردادهای فرهنگی آن جامعه دارد و برای کند. در این مرحله، معنای تصومی

شدن به نیّت مؤلف، آشنایی با ادبیات موضوع یا جنبۀ روایی اثر ضروری است و اگر فرد نزدیک

تواند این معنا را از تصویر به دست آورد؛ لذا  آگاهی الزم از ادبیات و تاریخ داشته باشد، می

منظور ورود به جهان رمزگان اثر و رمزگشایی از آن، نیازمند  مرحله از تحلیل تصویر، به دراین

طورکه در  در ادبیات و فرهنگ ایرانی هستیم. همان« شمسه هشت»شناخت مفاهیم نمادین 

بررسی سطح اول معنایی اشاره شد، این شمسه، ترکیبی از الگوهای دایره و مربع است و شکل 

رای شناخت معانی نمادینِ نهفته در آن که مربوط به کند. درنتیجه بخورشید را به ذهن متبادر می

نماد  -3سطح دوم معنایی )تحلیل آیکونوگرافی( است، الزم است که به مفاهیم نمادینی شامل: 
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مفاهیم نمادین عدد هشت، با توجه به فرهنگ و  -1نماد دایره و  -1نماد مربع  -7خورشید 

 ادبیات ایرانی شناسایی و تحلیل شود.

در مذاهب ابتدایی که انسان سعی دارد با استفاده از تجلیات بارز  مادینخورشید:مفاهیمن

طبیعی، حس پرستش و ستایش خود را پاسخ گوید، خورشید، بارزترین نمود خدایی سراسر نور 

و روشنایی است. در این مذاهب نسبت نور و خورشید ناگسستنی است )گرچه خورشید تنها 

)بلخاری، « ه ستارگان و ماه نیز هستند ولی خورشید جلوۀ نور است.نمود و نماد نور نیست بلک

ترین صفت حق )وجود او( در تمامی ادیان و عام« نور»توان گفت  جرأت میبه( »113: 3131

هاست. در باور ها و تمدنمذاهب، از مذاهب ابتدایی گرفته تا ادیان پیشرفته و حتی فرهنگ

ور است و تجسم نور در هنرهای سنتی ایران به صور مختلف از برترین مرتبه حقیقت ن»ایرانیان، 

(. پس از اسالم نیز اشتراک 1-1، 3131است )طهوری،  جمله به صورت نقشِ شمسه ظاهر شده

مفهوم نور در آیات قرآنی با بینش مزدایی و مانوی ایران باستان و اثبات آن توسط فالسفه 

ر پایدار عنصر نور در هنر و بینش ایران تداوم بزرگی چون سهروردی و دیگران، سبب شد حضو

 (.76-11: 3136کمالی، یابد )جالل

دایره: پر از چرخش دو مربع درهم پدید آمده  شکل ستاره هشت مفاهیمنمادینمربعو

کند. ای میان دایره و مربع برقرار می( و بنابراین رابطه31: 3111)ژیران، الکوئه و دالپورت، 

تر مفاهیم نهفته در آن نیازمند شناخت مفاهیم نمادین مربع و دایره اخت کاملدرنتیجه برای شن

خواهیم بود. مربع نمادی است از زمین در برابر دایره که نمادی است از آسمان و در سطحی 

شناسیِ (. درکیهان11: 3166گر،ناشده )هوهنه دیگر، نمادی است از جهان مخلوق در برابر خلق

متجسدترین « مربع»شناسی اسالمی دگارکیهان بوده و همچنین درجهاناسالمی، مربع، نمو

که دایره درحد آسمان و شد. درحالیصورت خلقت در زمین و نماینده کمیت محسوب می

( اگر مربع نماد زمین، ماده، تجسم و 79: 3119آمد )اردالن و بختیار، حساب مینماینده کیفیت به

کرانگی، کمال و تمامیت است. درنتیجه، شمسۀ هشت که حدود است، دایره نماد آسمان، بی

تواند نمادی از گذر از مراحل زمینی به عالم  نمایشگر چرخشی از مربع به سمت دایره است می

 (.113: 3131باال گردد )بلخاری، 
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 مفاهیم نمادین عدد هشت

روح را که یدست بلورین عالم غیرذها گویی نظام یکها و نقوش بافته از چندضلعیچندضلعی

ضلعی از مفاهیم بین هشت( و در این133: 3131آورد )بلخاری،  یاد میوار دارد، بهنظمی ریاضی

ای است. هشت از ای برخوردار است. رمز هشت، واجد معانی و مفاهیم باطنی ویژهگسترده

ان شده عنوان برترین مرحله در صور متفاوت بیرود که از دیرباز بهشمارمیاعداد مقدسی به

اقلیمی که فرشته »بهشت یا هشت مرتبۀ بهشت یا هشت در بهشت و اقلیم هشتم -است: هشت

(. در باورهای اسالمی، 11: 3133روند )طهوری، شمار میجمله بهاز آن« شودمارا بدان راهبر می

اند. هشت در سراسر جهان، عدد  هشت فرشته، عرش را که محاط برجهان است، نگه داشته

که به چهار جهت اصلی، اعداد  یهانی است. هشت عددِ جهات اصلی است، )درصورتیتعادل ک

جهات میانی نیز افزوده شده باشد(. درنتیجه هشت عددی است که به عرش و آسمان و فضا و 

تمامیت و کمال، نظم آسمانی، خلقت و آفرینش، واسط میان زمین و آسمان مرتبط  جهات، به

از دیرباز عدد هشت، عدد رمزی خورشید در سراسر اروپا، آسیا و »(. 3139شود )نورآقایی،  می

دلیل نیست که در نقوش ( و بی31: 3111و دالپورت، شده است )الکوئه آفریقا محسوب می

 (.11: 3133نامند )طهوری، پر را شمسه میاسالمی نیز ستاره هشت

ت، با شناخت ادبیات و در نتیجه در الیه دوم معنایی یا تحلیل آیکونوگرافیک شمسۀ هش

مؤلف را که اشاره به مفاهیم نمادین نور و خورشید، سیر از  توان نیّت قراردادهای جامعه می

 سوی عالم باالست، شناسایی کرد. زمین )مربع( به آسمان )دایره( گذر از مراحل زمینی به

نیازمند شناخت مؤلف،  بر نیّت  اما در الیۀ سوم معنا که تفسیر آیکونولوژی است، عالوه 

ای که اثر در آن خلق شده نیز هستیم. این سطح، بیش ناخودآگاه جمعی و بنیادهای فکری جامعه

شناسی هنر و هدف اصلی آن یعنی شناخت اثر از دو سطح دیگر در ارتباطی تنگاتنگ با جامعه

 شده است. گیرد که در ادامه، بررسیهنری در بطن جامعه و ارتباط میان هنر و جامعه قرار می

  الیه سوم معنا: تفسیر آیكونولوژی
کشف معنای ذاتی یا محتوایی اثر و  شود، درپیمرحله سوم که تفسیر آیکونولوژی نیز نامیده می

ترین معنای تصویر است و دربردارندۀ دو مرحلۀ پیشین یعنی توصیف و تحلیل درونی

شود اما به تفسیر اثر نیز پرداخته میبر تحلیل،  آیکونوگرافیک نیز هست. در این مرتبه، عالوه
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نحو ناخودآگاه در اثر موجودند و با شناخت  دنبال اموری هستیم که به مؤلف، به جای نیّت  به

های نمادین، شود. کشف این ارزشبنیادهای فکری، دینی، عقیدتی و فلسفی یک ملت میسر می

های فرهنگی و اخودآگاه نگرشتأویلی است که همانند نظریه ناخودآگاه جمعی یونگ، نقش ن

مرحله از  دهد. لذا دراینمعنوی را در سطح تاریخ بشری و در اثر هنری مورد ارزیابی قرار می

، شناخت بنیادهای بنیادهای فکری و معنوی ایرانیان که در ناخودآگاه «شمسه هشت»تفسیر نماد 

تداوم تاریخی آن تا عصر  هنرمند موجود است و سبب بروز و ظهور این نماد در آثار هنری و

 حاضر شده است، ضروری است.

هنر ایران نیز چه پیش از اسالم و چه پس از آن مشحون از تأثیرات نمادهاست و نمادگرایی 

( و برخی نمادها 311: 3116هنر اسالمی متأثر از قرآن و متون عرفانی اسالم است )بورکهارت، 

اند. خود را در ایران طی کرده و باقی مانده براساس اصل نسبیت فرهنگی، سیر تحول تاریخی

البته در اوایل دوره اسالمی، استفاده از بسیاری از نمادهای ایرانِ قبل از اسالم ادامه یافت ولی 

این استفاده در اوایل، بیشتر نوعی تقلید صرف بدون درنظرگرفتن معانی نمادین نقوش بوده 

درنهایت نقوشی   تری زدند وبه گزینش آگاهانهتدریج هنرمندان مسلمان دست  است، اما به

ماندگار ماندند که حضورشان مخالفتی با اصول اعتقادات دینی نداشت. اولگ گرابار در توشیح 

های منطبق با گزینش اشکالِ گذشته توسط مسلمانان در قرون اولیه اسالمی، به خلق شکل

ها یا ترکیبی از شکلعصر آن شکل همهای بصریِ نیازهای جامعۀ جدید و گزینش در میان زبان

 (. 711: 3119است )گرابار، توانست به سودمندی خود ادامه دهد، اشاره کردهها که می

ها همچون مرورزمان برخی از شمسه که به در میان انواع مختلف شمسه ایرانی، درحالی

ی مفاهیم غیرشیعی، دلیل پیوندخوردن با برخ ، به«شمسۀ پنج»یا ستاره داود و یا « شمسه شش»

به توالی و تداوم « شمسه هشت»اسالمی خارج شدند،  -تدریج از دایرۀ واژگان هنر ایرانی به

تاریخی خود ادامه داده و تا عصر حاضر ادامه یافته و همچنان از حضوری پررنگ برخوردار 

ظه است. با طور مشهودی قابل مالحویژه گرافیک، به است. این مهم در هنر معاصر ایرانی و به

توان به تأثیر جایگاه امام هشتم)ع( در مطالعه و شناخت بنیادهای دینی و عقیدتی ایرانیان، می

های رواج تشیع در جامعۀ ایرانی پی برد. حضور ائمه در تمام ویژه در دوره باور ایرانیان و به

تأثیرات معنوی امام میان  بخش هنرمندان شیعه بوده است، اما درایندورانِ پس از اسالم، الهام

هشتم، در تمامی شئونات زندگی ایرانیان از جمله هنر، انکارناپذیر است و تحوالت عظیمی در 
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وجود آورد. از جمله دالیل مهم این جایگاه، باید به این نکته اشاره کرد  فرهنگ و هنر ایرانی به

ن قرار دارد و این نکته، تأثیر که از میان دوازده امام شیعیان، تنها بارگاه امام هشتم)ع( در ایرا

تبع آن، در آثار هنرمندان نیز  بسیار زیادی در روحیه و ناخودآگاه جمعی ایرانیان داشته که به

هویداست. تأثیرات معنوی حضور امام هشتم)ع( در ایران، در هنرهای مختلف ایرانی از جمله 

خوانی که بعد از امام یا شبیه (3191اش بارگاه رضوی است )بلخاری، معماری که بهترین نمونه

های تعزیه را به خود اختصاص داده است )خبرگزاری  حسین)ع(، امام رضا)ع( بیشترین داستان

های بسیاری از زندگی امام رضا)ع( توسط روشنی مشهود است. همچنین صحنه ( به3191میزان، 

برخی  گفته  به نقاشان و نگارگران ایرانی به تصویر کشیده شده است. در موسیقی نیز

توان از جمله تأثیرات امام کوبی را میخوانی و هنر نقاره خوانی، چاوشیآثار مناقب»پژوهشگران، 

ها قابل تأمل است و (، اما آنچه بیش از همه این3191ماهی، )رمضان« هشتم بر موسیقی برشمرد

های تصویری و تأثیراتِ این مانده، تأثیرات معنوی امام هشتم)ع( در نمادها و نشانه تاکنون مغفول

خصوص جایگاه حضورِ نمادین در سیر نشانه معناشناختیِ هنر ایرانی است که در این پژوهش به

 ویژۀ این نماد در هنر گرافیک معاصر مورد نظر قرارگرفت.

بر مفاهیمی که در بخش قبل و در الیه دوم معنایی بدان اشاره شد، پس از اسالم و  عالوه

، پیوندی تازه با مفاهیم شیعی برقرار کرد. بدین معنا که «عدد هشت»دوران تشیع، ویژه در  به

های هشت پر با جایگاه امام هشتم شیعیان پیوندی ای مثل عدد هشت و ستارهنمادهای ویژه

است پیوندی « الشموسشمس»صوری برقرارکرده و مفهوم شمسه هشت با لقب امام رضا)ع( که 

ای که این مفاهیم، آشکارا در تزئینات حرم رضوی از جمله در گونه مفهومی برقرار کرد. به

شود عنوان نمادی از امام هشتم دیده می ها و درهای چوبی حرم امام رضا)ع( بهکاشیکاری

 (1(. )تصویر 37، 3139)حسینی، 
 

 
)ع(:کاشیکاریحرممطهرامامرضا7تصویر
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که از پیش از اسالم در ایران به کرات و در هنرهای مختلف « هشت شمسه»درواقع نماد 

ویژه  شناسی و اساطیری بود، پس از اسالم و بهمورد استفاده بود و نمایانگر مفاهیمی کیهان

درپیوند با مفاهیم و باورهای شیعی و متأثر از جایگاه امام هشتم شیعیان)ع(، در باور ایرانیان 

ز میان امامان شیعی، تنها بارگاهی که در ایران وجود دارد متعلق به تقویت شده و ازآنجاکه ا

تنها به نمادی مذهبی، بلکه به نمادی ملی و ایرانی بدل گشت. در دوران  نه ایشان است این نماد،

ای برای پس از انقالب اسالمی نیز با اوج گرفتن مجدد مفاهیم و باورهای شیعی، فرصت دوباره

ویژه گرافیک فراهم آمد و مجموعه این  ماد در عرصه هنر معاصر ایران بهبروز و ظهور این ن

عوامل سبب گشت که شمسه هشت از جایگاهی ویژه در فرهنگ و هنر ایرانی برخوردارگشته و 

حضورش تا دنیای معاصر و در هنر گرافیک تداوم یابد و از تداومی تاریخی در مقایسه با سایر 

 ی و ایرانی در هنر معاصر ایرانی برخوردار باشد.ها و نقوش هندسی اسالمشمسه

 ها  تجزیه و تحلیل داده

های موردی و تجزیه و تحلیل آن در ارتباط با رویکرد آیکونولوژی با مطالعه و بررسی نمونه

مشاهده نمود. در  3توان در جدول شماره اروین پانوفسکی در این مقاله، نتایج این تحلیل را می

 شمسه هشت در سه الیه معنایی مورد توصیف و تحلیل قرارگرفته است:این جدول، نماد 

هایمعناییهرسطح)الیه(درنمادشمسههشت:داللت2جدولشماره

ول
ها
الی

 
توصیف

آیکونوگرافیپیش
 معنایطبیعییااولیه

های  توصیف صورت
 محسوس

 

 یک مربع ساده -
 ارن و متوازندارای شکل متق -
قرارگرفته در یک کادر مربع و  -

 محاط در دایره
 

وم
هد

الی
 

آیکونوگرافی تحلیل
معنایقراردادییا

ثانویه
 

وارد شدن به جهان 
 های اثر و رمزگان

رمز گشایی تصویر در 
 ارتباط با متون

 تداعی بخش خورشید -
 یادآور هشت اقلیم -

تداعی بخش عروج از زمین  -
 مان )دایره()مربع( به آس

گیری آگاهانه توسط هنرمند  بهره -
  منظور تداعی مفاهیم فوق به

وم
س
الیه

 

تفسیرآیکونولوژی
 معنایذاتییامحتوا

ترین  کشف درونی -
 معنای تصویر

تفسیر امور ناخودآگاه  -
 موجود در اثر

دهنده ارتباط بنیادین  نشان
 میان هنر و جامعه

 پیوندخوردن با مفاهیم شیعی -
 تداعی جایگاه امام هشتم -
تثبیت در ناخودآگاه جمعی  -

 جامعه
بروزی غیرعامدانه در آثار  -

 هنرمندان
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 گیری نتیجه

های مختلف گرافیک، در شاخه« شمسه هشت»در این مقاله پس از بررسیِ فراوانیِ قابل مالحظۀ 

های ی شده و الیهوتطور معناشناختی بررس دالیل استفاده گسترده از این نماد در سیر تحول

معنایی این نماد بر اساس روش آیکونولوژی و در سه سطح معنایی به روش اروین پانوفسکی 

 مورد واکاوی قرارگرفت:
براساسروشآیکونولوژیهایمعناییشمسههشت:الیه1جدولشماره

الیه
ول

ا
 

آیکونوگرافیتوصیفپیش
یااولیه()معنایطبیعی

 های محسوس شامل:توصیف صورت
بندی و خط، رنگ، ساختار، ترکیب

 غیره
یافتن به معنای اولیه یا معنای  دست

 محسوس

شمسه »های صوری و بصریِ در این سطح معنایی، توجه به ویژگی
نشانگر آن است که این شمسه از چرخش یک مربع حول « هشت

ره در الگویی مدور شکل شود و با تکرار یک واگیمرکزش حاصل می
کند و روش رسم گیرد که نهایتاً هشت گوشه یا زاویه را ایجاد میمی

شود. از اینای است که درون کادر مربع و دایره محاط میگونه آن به
رو، ترکیبی از الگوهای دایره و مربع را در خود نهان دارد و شکلی 

 کند.شبیه ستاره یا خورشید را به ذهن متبادر می

الیه
وم
د

 

تحلیلآیکونوگرافی
)معنایقراردادییاثانویه(

 های اثرورود به جهان رمزگان
رمزگشایی تصویر با توجه به 
قراردادهای معنایی یک سنت و از 

مؤلف از  شدن به نیّت  طریق نزدیک
طریق آشنایی با ادبیات و ارجاعات 

متنی در بستر اجتماعی عصر  برون
 خویش

ه لحاظ سلسله مراتب در ادامه سطح اول قراردارد این سطح معنایی ب
منظور شناخت معنای قراردادیِ  های الیه اول، بهو با توجه به دریافت

در این الیۀ معنایی، شناخت مفاهیم نمادین « هشتشمسه »نماد 
خورشید، مربع، دایره و عدد هشت با ارجاع به متون و ادبیات، 

ر اجتماعی عصر خویش مؤلف در بست منظور شناخت نیّت  به
ضروری است. با شناخت ادبیات و قراردادهای جامعه و فرهنگ 

مؤلف را که اشاره به مفاهیم نمادین نور و  توان نیّت ایرانی می
خورشید، سیر از زمین )مربع( به آسمان )دایره( و گذر از مراحل 

سوی عالم باالست، در این سطح معنایی شناسایی کرد.  زمینی به
صورت آگاهانه از این مفاهیم در راستای خلق  در این سطح به هنرمند

 جوید.مفاهیم مورد نظرش بهره می

الیه
وم
س

 

یا ذاتی )معنای آیکونولوژی تفسیر
محتوا(

ترین معنای کشف درونی این الیه درپی
بر تحلیل به تفسیر اثر نیز  تصویر، عالوه

پردازد. در این الیه به جای نیّت می
ر ناخودآگاه در اثر بررسی میمؤلف، امو 

های شود و نقش ناخودآگاهِ نگرش
فرهنگی و معنوی، در سطح تاریخ بشری 

گیرد و در اثر هنری مورد ارزیابی قرارمی
مهم از طریق شناخت بنیادهای  و این

فکری، دینی، عقیدتی و فلسفی یک 
 شود.ملت میسر می

دینی و عقیدتی  در این سطح معنایی با مطالعه و شناخت بنیادهای
توان ارتباط میان هنر و جامعه را که در اینجا متأثر از جامعه ایران، می

جایگاه امام هشتم)ع( است مشاهده نمود. تأثیرات باورهای مذهبی و 
فرهنگیِ جامعه و روح جمعی حاکم بر هنر، در سیر نشانه معناشناختیِ 

واقع، در این هنر ایرانی، در نماد شمسه هشت نمود یافته است. در 
معنایی بدان  در الیه دوم کهبر مفاهیمی سطح شاهد هستیم که عالوه

، پیوندی تازه «عدد هشت»اشاره شد، پس از اسالم و در دوران تشیع، 
پر هشتهای ای مثل ستارهبا مفاهیم شیعی برقرار کرد و نمادهای ویژه

هشت در مسه صوری پیدا کرد و مفهوم ش هشتم پیوندیبا جایگاه امام
رضا)ع( پیوندی مفهومی ناخودآگاه جمعی جامعه و هنرمند، با لقب امام

برقرار کرد و در دوران معاصر نیز با اوج گرفتن مجدد باورهای شیعی، 
 به صورت ناخودآگاه در هنر معاصر بروز و ظهور یافت.
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شمسه هشت، گر آن است که در سطوح اول و دوم معنایی، نماد نتایج پژوهش حاضر نشان

با شکل هندسی ساده خود در گردش یک مربع به سمت دایره، تداعی بخش مفاهیم اساطیری 

کهن ایرانی ازجمله مرتبۀ نور در هستی و تقدس عدد هشت در پیوند با مفاهیمی همچون اقلیم 

هشتم و ... است و همچنین مفاهیم مقدس نمادهای مربع و دایره را در خود نهان داشته که در 

توان بروز این نماد در هنر ایران را به گیری آگاهانۀ هنرمند و بر اساس نیّت مؤلف، میرهبه

کرات مشاهده نمود، اما در سطح سوم معنایی، در روش آیکونولوژی که بیش از دو سطح دیگر 

شناسیِ هنر و هدف اصلی آن یعنی شناخت اثر هنری در بطن در ارتباطی تنگاتنگ با جامعه

گیرد، شاهد آن هستیم که بنیادهای دینی و عقیدتی تباط میان هنر و جامعه قرار میجامعه و ار

ای غیرعامدانه در هنر گونه جامعه ایرانی که در ناخودآگاه جمعیِ جامعه موجود است، به

دلیل پیوندخوردنِ عدد هشت با مفاهیم و  هنرمندان ایرانی بروز و ظهور یافته و پس از اسالم به

معناشناختیِ نوینی یافته که با های ضمنی و ی متأثر از جایگاه امام هشتم، داللتباورهای شیع

ای از این  شده و تفاسیر تازهای جانشینباورهای مذهبی جامعه ایران گره خورده و با مفاهیم تازه

نماد کهن را رقم زده که باعث تقویت جایگاه آن در جامعه ایرانی شده است. بدین معنا که 

پر با جایگاه امام هشتم شیعیان پیوندی  های هشتای مثل عدد هشت و ستارهی ویژهنمادها

است، « الشموسشمس»صوری برقرارکرده و مفهوم شمسه هشت با لقب امام رضا)ع( که 

پیوندی مفهومی برقرار کرد و از طریق ناخوآگاه هنرمند در هنر ایرانی بروز و ظهور یافته است. 

دلیل اوج یافتن مجددِ باورهای شیعی در نسل تازۀ هنرمندان، نماد  نیز بهپس از انقالب اسالمی 

شمسۀ هشت در مقایسه با سایر نمادها، گسترش قابل توجهی یافته و از آنجایی که این نماد هم 

قابل توجهی در هنر  ایرانی و باستانی و هم اسالمی است، به نمادی ملی تبدیل شده که جایگاه

 رافیک معاصر یافته است.ویژه در عرصه گبه
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