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تصویر و متن
گذشــته های بســیار دور، نشــانگر رابطــه عمیــق آنهــا بــا طبیعــت اســت. قدیمی تریــن نشــانه های  یســته مردمــان فــات ایــران از  تجربــه ز
ــوان  ــر می ت ــافات اخی کتش ــا ا ــت. ب ــتان اس ــت لرس کوهدش ــه  ــی منطق ــنگی و در نزدیک ــه دوره نوس ــوط ب ــران، مرب ــده در ای ــری باقی مان تصوی
کــرد. دیوارنگاره هــا  کثــر نقــاط فــات ایــران مشــاهده  کوهــی، ســگ، و انســان شــکارچی را از دوره هــای مختلــف در ا گــوزن، بــز  نقاشــی های 
کن فــات را بــا طبیعــت نشــان می دهنــد. در واقــع بخشــی از روایت هــای زندگــی از  و نقاشــی های صخــره ای بخشــی از رابطــه مردمــان ســا

ــرای مــا بازگــو می شــود.  طریــق ایــن نقاشــی ها ب

کــه اغلــب  مفرغ هــای لرســتان در هــزاره اول پیــش از میــاد هــم از ایــن دســت اشــیای دست ســاخته اند و چنانچــه بــه اشــکال آنهــا 
کــه آنهــا نیــز بــا خــود روایت هایــی از آرزوهــا و اندیشــه های جوامــع خــود را دارنــد.  کنیــم، درمی یابیــم  بازنمایــی صــورت حیوانات انــد توجــه 
هیــچ شــیئی بــدون صــورت روایــی ســاخته نمی شــد و صورت هــای روایــی مســتقیمًا از زندگــی مردمــان بــه شــکل های طبیعت گرایانــه 
کار نبــود، ولــی قصه گویــی شــفاهی و قصه گویــی تصویــری بســیار  و یــا خاصه شــده در اشــکال تجریــدی ســاخته می شــد. نوشــتنی در 
کامــًا درک  ــردی،  کارب ی وســایل  ــا نقاشی شــده رو ــوان از طریــق اشــکال ساخته شــده و ی ــوده اســت. ایــن موضــوع را به راحتــی می ت ــج ب رای
کاشــان، تپه حصــار دامغــان، تپه زاغــه در قزویــن، و بســیاری دیگــر، مؤیــد  کــرد. ســفال های یافت شــده در تپه هــای باســتانی نظیــر ســیلک 

یســتی آن دوره اســت.  روایت هــا و قصه تجربه هــای ز

کشــاورزی اند. بزکوهــی بــا شــاخ های بــزرگ منحنــی نشــانه  نقــوش مــواج، رودهــا را توصیــف می کننــد. خطــوط متقاطــع نشــانه زمین هــای 
یــخ فــات نشــان می دهنــد.  ــر ســفالینه های پیــش از تار کوه هــا را ب ــه دار،  ی ــه مــاه و آب اســت. خطــوط شکســته و زاو ــوط ب قدرت هــای مرب
کتابــی تصویــری بــرای نوشــتن قصه هــای مربــوط بــه رابطــه انســان بــا طبیعــت و قدرت هــای ناشــناخته و ماورایــی بــوده اســت. تمامــی اینهــا 

قبــل از پیدایــی خــط، روایت هــای شــفاهی از طریــق حافظــه و زبــان در کنــار تصاویــر، از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال می یافــت. بــه دوره های 
کــه می رســیم روایــت و قصه گویــی در بین النهریــن و فــات ایــران همچنــان ادامــه داشــته،  یخــی و پیدایــی خــط )متــن نوشــتاری(  تار
ــه  ــت، بلک ــی و طبیع ــای زمین ــا دنی ــانه گویی ب ــی و افس ــن قصه گوی ــا ای ــت. نه تنه ــوده اس ــاده ب ــری جاافت ــه ام ک ــش  گیلگم ــای  ــر قصه ه نظی
بــا نظام هــای اعتقــادی، در قالــب دولت شــهرها و امپراتوری هــا نیــز همــراه بــود. روایت هــا و نوشــتار به منزلــه شــرح نظام هــای حکومتــی 
ــود.  کمــک آمــده ب ــه  ــرای حکمرانــی، و البتــه شــرح پیروزی هــا و شکســت ها ب و بیانیه هــای اعتقــادی، اظهــار مالکیــت، اظهــار اصالــت ب
کافــی نبــود و نوشــته و متــن از ایــن بــه بعــد حکــم ســند را داشــت. به همــراه آوردن اســامی ایــزدان و  وجــود تصویــر بــرای جاودانگــی و اثبــات 

کــرد.  اشــخاص و مکان هــا، امــکان جدیــدی فراهــم 

کوچــک و بــزرگ و محلــی و  کــه از تعــداد فــراوان خاطــرات و داســتان های جوامــع  فرهنــگ و البتــه ادبیــات شــاخصی دارد؛ بــه ایــن صــورت 
گاهــی زمــان و مــکان و حتــی اســامی آنهــا را  گاهــی آنهــا را در هــم می آمیــزد و  منطقــه ای، بهتریــن را بــرای نمایندگــی خــود انتخــاب می کنــد. 
گویــای تمــدن خــود اســت. بدین جهــت بدیهــی اســت  کــه همانــا جاودانگــی تجربیــات و زبــان  جابه جــا می کنــد تــا بــه مطلــوب خــود برســد 

کــه بــرای شــناخت ارزش هــا و فرهنگ هــای هــر تمدنــی توجــه مــا بــه ســوی ادبیــات و فرهنــگ آن تمــدن جلــب می شــود.

رابطــه متــن بــا تصویــر و توجــه بــه متــن )روایــت و قصــه( در هنرهــای ایرانــی، همیشــه بــه بازآفرینــی و به روزســازی هنرهــای تصویــری ایرانیــان 
منجــر شــده اســت. ایــن رابطــه از دوران صفــوی بــه ایــن ســو دچــار تحــول شــد و تحــت تأثیــر زمانــه، رفته رفتــه هنرهــای تصویــری راه اســتقال 
کــه امــروزه و از ابتــدای قــرن حاضــر، در میــان فرهنــگ هنرهــای تجســمی ایرانــی دچــار تغییــر  از متــن را پیمودنــد. بــه نظــر می رســد آن چیــزی 
اساســی شــده، قطــع ارتبــاط ایــن هنرهــا بــا متــن به منزلــه روایــت بــوده اســت. حــال و دوبــاره نقــاش بــدون روایــت یــا قصــه، اقــدام بــه نقاشــی 
ی، خــود هنرمنــد  کــه ایــن بــار بــر اســاس تجربیــات شــخصی خــود عمــل می کنــد و راو و یــا تولیــد هنرهــای تصویــری می کنــد؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــه بــا فناوری هــای جدیــد اشــباع شــده، نقــل مــکان  گروهــی هنرمنــدان هــم از جهــان منطقــه ای خــود بــه جهانــی بزرگ تــر  اســت. تجربیــات 
کــه در تصویــر، روایــت و قصــه میان ُبــری اســت بــرای ارتبــاط فــرم و محتــوا بــا  کــرده اســت؛ دنیایــی شــلوغ و پرســروصدا. بــه نظــر می آیــد 

مخاطــب خــود.
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