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تقديم به
پدر عزيزم

كه شوق ديدن و كشيدنم از اوست.

سخنآغازین

طرح هـا و نقش مايه هـای سـنتی پاية شـناخت فرهنگ بصری در گسـترۀ هنرهای تجسـمی اسـت. 
به كارگيری گستردۀ اين نقش مايه ها بر زمينة اشياء كاربردی و نفايس آثار ملی و قومی و سروكار 
پيوسـته با آن ها، نياز ما به شـناخت اين نقش مايه ها را افزون می كند. وانگهی، جسـت وجو در اين 
نقش مايه هـا، همـواره دريچه ای به روی شـناخت فرهنگ بصری می گشـايد. از اين  رو، كندوكاو 
دربارۀ نقش مايه ها، خاستگاه و سير دگرگونی آن ها بخشی از تالش عمومی برای شناخت فرهنگ 

بصری در معنای ويژه و فرهنگ در معنای بنيادی آن است. 
بخـش عمـده ای از فرهنـگ بصـری را نقش مايه هـای گياهـی تشـكيل می دهـد. از نـگاه 
تاريخی، آشـنايی انسـان ها با اين نقش مايه ها به روزگاران بسيار دور، فراتر از روزگاران تاريخی، 
بـل بـه سـرآغاز تمدن بشـری يعنـی گرايش انسـان ها بـه يک جانشـينی و روی آوردن بـه زندگی 
كشاورزی باز می گردد. نقش ها به ويژه نقش مايه های جانوری و گياهی را می توان نخستين صور 
بازمانده از آگاهی انسـانی دانسـت. انسـان ها از ديرباز بدان گرايش داشـتند كه تجربه های روزانة 
زندگـی جمعـی را در قالـب صور و نشـانه های بصـری به ياد سـپارند. می توان گفت اين نشـانه ها 
نخسـتين بازنمود صور مفهومی در قالب ديداری اسـت. چنان كه در جسـت  وجوی سـرآغازهای 

صور ابتدايی زيبا شناختی نيز به همين نشانه ها باز خواهيم رسيد.
هـر چنـد نقش مايه هـای گياهی در مجموعة طرح ها و نقوش سـنتی هنـر ايرانی، به ويژه در 
سـنجش بـا هنـر واقع گرای غربـی، به سـان نقش مايه هايی برآمـده از خيال هنرمنـدان فهم گرديده 
اسـت و بـر آن، نقش مايه هـای تجريـدی نام نهاده اند؛ ايـن نكته نبايد ما را از توجـه به اين واقعيت 
دور گردانـد كـه همانند عناصر بصری در فرهنگ های ديگر ملـل، نقش مايه های گياهی، بازتاب 



2گلاناری)شاهعباسی(

آشـكار پوشـش گياهـی اسـت و از ويژگی هـای اقليمی اين سـرزمين سرچشـمه گرفته اسـت. هر 
يـک از ايـن نقش مايه هـا و آرايه هـا برای نگاه آشـنا با كهن زيسـت بوم ايران زمين، يـادآور گونة 
خاصـی از گياهـان پـرآب و رنگ سـرزمين مادری اسـت؛ چنان كه می تـوان از روی ويژگی های 
زيست شـناختی، جايـگاه هر يک از اين گياهان را در سلسـله مراتب رده بنـدی گياهان بومی ايران 
بـاز شـناخت. همچنان كـه نمی توان هر گيـاه را به دلخواه در زنجيرۀ تكاملی و خويشـاوندی جای 
داد، آرايه هـای برآمـده از آن هـا نيـز، بـا همـة ساده سـازی ها در روند تجريـد و انتـزاع، در نگاه به 
ويژگی های تبارشناختی دسته بندی می شود. بدين سان، شناخت هر آراية گياهی در طراحی سنتی 
ايرانی، نيازمند شناختی چنداليه است و آشنايی با سطوح و اليه های گوناگون، سوية شناختی ما 

را از نقش مايه های سنتی گسترش می دهد. 
اليه هـای شـناختِی طرح هـا و نقش مايه هـای سـنتی عبارت اسـت از: 1( زمينـة تاريخی كه 
دربردارندۀ تبارشـناختی، گسترۀ سرزمينی و سـير دگرگونی نقش مايه هاست؛ 2( الية زيباشناختی 
كه بر نسـبت های هندسـی، تقارن و شـيوۀ كاربردی آن داللت می كند. در هنرهای سـنتی، سـوية 
زيباشـناختی همواره در خدمت روان سـازی وجه كاربردی اشـياء و دست سـاخته ها بوده اسـت؛ 
3( اليـة نماديـن و معناشـناختی كه درون ماية ادراكی و آگاهی تلخيص شـده، گـرِد آن نقش مايه 
 را در خاطـرۀ جمعـی بازتـاب می دهد و می توان آن را با كهن الگوها در خاطرۀ بشـری سـنجيد؛

4( شـيوۀ ترسـيمی و روش  هـای بازنمايـی كـه بـر بازآفرينی و تـداوم نمادها و معناهـا در فرهنگ 
بصری داللت می كند. 

شـناخت نقش هـای سـنتی، به ويـژه نقش مايه هايی كـه در پی كاربـرد گسـترده، همانندی 
خـود را بـا صورت های نخسـتين در جهان واقع، به گونه ای كم رنگ و بيشـتر قراردادی يادآوری 
می كند، مسـتلزم آشـنايی با خاستگاه ها، سير دگرگونی در درازای تاريخ و ويژگی های نمادين و 
زيباشناختی آن هاست. تنها پس از آشنايی با اين ويژگی ها و به دست آوردن مهارت در بازنمايی 
دوبـارۀ آن هـا بـر زمينة اشـياء گوناگـون می توان زمينه هـای آفرينش نوين هنری بـر پاية طرح ها و 

نقش های سنتی و راه های تداوم آن را هموار كرد.
پژوهـش كنونـی بـر زمينة چنيـن نگاهی به طرح ها و نقش مايه های سـنتی در پی گسـترش 
چشـم انداز شـناختی و نگـرش بـه گل اناری برآمده اسـت. پرسـش اصلـی پژوهـش در بازديد از 
مجموعة پرارج سـيری در هنر ايران شـكل گرفت. نويسنده و گردآورندۀ دانشمند كتاب، آرتور 



3آغازینسخن

پـوپ، در بررسـی پيشـينه و سـير دگرگونی گل شاه عباسـی، دريافـِت خود را با تأكيـد بر پاره ای 
ابهام ها مطرح كرد، بدان اميد كه در پژوهش های ديگران پاسـخ شايسـته ای بيابد. پژوهش كنونی 
به ويـژه در بخش هايـی كـه خوانشـی دگرگونـه بـا ديـدگاه پـوپ را دنبـال می كنـد، از پـی تعمق 
در آن پرسـش ها برآمـده اسـت. از ايـن رو، چنانچـه نتايـج پژوهش كنونـی با اقبـال هنرپژوهان و 
اسـتادان طراحی سـنتی روبه رو شود، مايل اسـت در آن همچون ستايشی انتقادی از كندوكاوها و 

دستاوردهای نويسنده و سرويراستار كتاب سيری در هنر ايران بنگرند.
كتـاب پيـش رو براينـد تأليـف سـه دسـته از آگاهی ها در زمينة شـناخت طرح های سـنتی 
اسـت؛ پاية اصلی پژوهش بر تحليل طرح ها و نقش های بازمانده از گل های اناری در آثار هنری 
گذشـتگان اسـتوار اسـت؛ آن گاه، نويسـنده به ياری تجربه های آموختة خود از دانش گياه شناسی 
كوشـيد تـا تحليـل بصـری از سـاختار طرح هـا و نقش مايه هـا را بـا آگاهی هـای برآمـده از دانش 
گياه شناسـی برابر نهد، اين آگاهی ها به ويژه در بازشناسـی خاسـتگاه گل اناری به كار آمده اند؛ و 
در گام پسـين، روش ترسـيم گل اناری در قالب شـيوه های رايج در كارگاه های آموزشـی و نزد 
اسـتادان طراحی سـنتی به زبانی روشن همراه با شـكل ها و نمونه های راهنما بيان شده است. با اين 
همـه نويسـنده از احتمـال كاسـتی ها در پژوهش خود آگاه اسـت و از خواننـدگان ارجمند انتظار 
دارد كه خطاهای راه يافته در پژوهش را از راه لطف به نويسنده يادآوری كنند. در پايان نويسنده 
فروتنانه از حسـن توجه اعضای محترم گروه هنر و ديگر همكاران انتشـارات سـازمان »سمت« در 

پيگيری امور مرتبط با اين كتاب سپاسگزاری می كند.
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