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Abstract 
Flowers and birds have an ancient history and in Iranian 
beliefs reach the tree of life or the tree of all seeds on 
which Simorghi is the guardian. During the Timurid 
period, attention was paid to tashir, including the 
companionship of Khatai flocks with birds that had a 
natural aspect. In this field, before the Safavid period, 
there are no significant murals. The aim is to visually 
study the symbolic themes of flower and bird paintings 
on a case-by-case basis in the murals of the Safavid 
palaces of Qazvin and Isfahan (chehelsotoun), Hasht 
Behesht and Rakibkhaneh tower in Isfahan and the Qajar 
extensions in them. The paintings on the walls of these 
palaces are decorated with paintings from the battle of the 
kings to the feasts and battles of lovers and flowers and 
birds.The findings show that the flower and birds 
paintings of the mentioned palaces have been visually and 
thoughtfully engraved on the walls and their visual 
composition has been studied in five categories: Golshan 
or Yaleh, flowers and vases, Golboteh, Khatai and birds, 
Afshan and Flowers and angels. The flower and the bird 
can be considered as an abstract form of the tree of life 
before Islam and the Touba tree after Islam, which, 
although it has undergone changes in form and 
appearance, still retains its original pattern. Painters 
interpreted mystical stories in Iranian literature for kings 
who considered themselves the heirs of the religion and 
the guardians of Islam, using their imagination to create a 
second paradise. One of the main reasons for the 

presence of Qajar rulers in Safavid palaces and 
subsequent Qajar additions in the architectural 
decorations of these palaces was that the early Qajar kings 
showed themselves as heirs to the Safavid right. In the 
study of flowers and birds in the murals of palaces, 
although in terms of execution technique, the 
composition and symmetry are different, but both 
emphasize a religious theme. The choice of the role of the 
cypress tree to the flowering plant is a sign of the 
importance of the solitary bird, and the depiction of the 
rose plant for the bird's nest shows the importance of the 
bird and the rose and their literary conceptual 
relationship. In the paintings of flowers and birds studied 
in the Safavid period, the location of the flowers is 
outside the axis of symmetry, the bird is identifiable and 
its location is on a tree or branch of a flower; But in the 
Qajar extensions, most of the flower plants are centered 
on the symmetry of the effect, the bird is not 
recognizable, the bird's location is above the rose or 
centipede. The flowers of Isfahan's Chehelston Palace 
match the flowers of Hasht Behesht Palace, and the 
flowers and birds of Rakib Khaneh match the flowers and 
birds of Hasht Behesht Palace.  
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 چکیده 
در باورهای ایرانیان به درخت زنددگی یدا درخدت همده  و های کهن برخوردار بوداز پیشینه گل و مرغنقاشی 
نشدینی هم جملهمن. در دوره تیموری به نقوش گرفت و گیر بر آن نگاهبان استکه سیمرغی  رسدمیتخمه 
-، توجه شد. در این زمینه پیش از صفوی، دیوارنگارهگرانه داشتندکه وجهی طبیعت مرغانیهای ختایی با گل

هایی از نبرد شاهان تا بزم های شاهی عالوه بر نقاشیکاخ در دوره صفوی های قابل توجهی در دست نیست.
بعددها مدورد توجده شداهان قاجدار گرفدت و  و رزم عشاق، با نقاشی های گل و مرغ تزیین شد، این کاخ ها

شناسی ترکیب بصری و مضامین نمادین نقاشی گل و تزیینات دیگری به آن اضافه شد. هدف پژوهش، گونه
مرغ به صورت موردی در دیوارنگاری کاخ های صفوی  چهلستون قزوین و اصفهان، هشدت بهشدت و بدر  

پرسش مقاله اینست: ترکیب بصری نقاشی گل و مرغ  ت.رکیب خانه در اصفهان و الحاقات قاجاری در آنهاس
ها حداوی چده مضدامین نمدادینی های صفوی مذکور با الحاقات قاجاری آن چیست؟  و  این نقاشدیدر کاخ

ها بدر دادهوری آجمع دارد.« توصیفی تحلیلی»و ماهیتی  کاربردی ، از نظر هدف،تحقیق کیفیاست؟ رویکرد 
های ها نشان از این دارد کده  نقاشدییافته است.و بویژه میدانی استوار  اسنادی ،ایکتابخانهمبنای اطالعات 
ها طراحی و اجرا شده و ترکیب بصری آنها در های مذکور با آگاهی برای تکمیل فضا بر جدارهگل و مرغ کاخ

 .و فرشته پنج گونه مطالعه شده است: گلشن یا یله، گل و گلدان، گلبوته، ختایی و مرغان، افشان و گل
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راهنمایی دکتدر علیرضدا شدیخی این مقاله برگرفته از پایان نامه نویسنده اول با عنوان سبك شناسی گل و مرغ از دوره تیموری تا دوره معاصر به 
  .در دانشگاه هنر است
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 مقدمه 
 

از آنجا که پیش از دوره صفوی تعداد آثار دیوارنگاری بسیار کم 
باید به سه منبع  دیوارنگاریبرای کسب آگاهی و دانش از است 

گردان خارجی و مجالس نویسندگان کهن، جهان :متکی بود
به سده پنجم هجری به بعد از  منابع نقاشی و نسخ خطی مینیاتور.

های خطی برای دیوارنگاری برداری مستقیم تصاویر نسخهنسخه
در کوشك مسعود دیوارنگاره هایی که  .دنکنصریحا اشاره می

یك نسخه از کتاب الفیه برداشته شده  ازغزنوی وجود داشته 
معماری ایران در دوره صفوی . (Bayhaqi, 1977, p.90-186)بود

های بیشتری نسبت گذراند؛ اگرچه بناها و کاخدوران پر فروغی می
به دوره گذشته برجا مانده اما آنچه امروز در دسترس است خالی از 

ها در اصفهان پس از خود نبوده است. عمده این کاخگزند دوران 
السلطان فرزند ناصرالدین شاه قاجار تخریب شد. به فرمان ظل

های آنها رو مساله پژوهش اینست که بخش بسیاری از دیوارنگاره
ای از گچ پوشانده و دارای الحاقات به زوال رفته یا روی آن الیه
و رزمی در کاخ های  های بزمیقاجاری است. جدای از نقاشی
های انتزاعی جانوری و گیاهی طرح صفوی بخشی از تزیینات آن،

. به شدت مورد توجه قرار گرفتبود که رایج سده دهم هجری 
های بندیترکیب، نمرغاهای ظریف درختان و افزون بر این طرح
گل و مرغ است که وصف زیبایی آن در  وترنج و شمسه 

خورد. این نقوش در تزیینات توصیفات سیاحان به چشم می
های دوره صفوی و حتی دوره تیموری نیز ها در نگارهدیواری کاخ

شناسی ترکیب بصری و هدف پژوهش، گونهمشهود است. 
مضامین نمادین نقاشی گل و مرغ به صورت موردی در 
دیوارنگاری کاخ های صفوی  چهلستون قزوین و اصفهان، هشت 

صفهان و الحاقات قاجاری در بهشت و بر  رکیب خانه در ا
آنهاست. ضرورت این پژوهش در عدم مطالعه کافی در شناخت 

های شاهان صفوی به خصوص شیوه و این ژانر از نقاشی در کاخ
ها است و نتایج آن امکان شناخت و دسته بندی های آنترکیب
کند دهد. از این رو پاسخ بدین پرسش را دنبال میها را میگونه

های صفوی مذکور و الحاقات گل و مرغ در کاخ که نقاشی
توان قاجاری آن را از حیث ترکیب بندی)بصری( به چند دسته می

 های  گل و مرغ چیست؟تقسیم کرد؟ مضامین نمادین این نقاشی
 
 
 

 ی پژوهشپیشینه. 1
نامه کارشناسی ارشد به (  در پایان2012مرضیه تاجی اشکفتکی )

نیا در نایین با موضوع مقایسه تطبیقی دیوارنگاره های خانه پیر 
حسین  پردازد.دوبنای عالی قاپو و کاخ چهلستون در اصفهان می

( در کتابی به دیوار نگاری عصر صفوی ضمن 2007آقاجانی)
اشاره به نقاشی و نقاشان در عصر شاه عباس اول، به تاریخچه 

ها، زیباشناسی و بندی دیوارنگارهکاخ چهلستون اصفهان، طبقه
به کاررفته در آن پرداخته است.یعقوب روش، فنون و مصالح 

(در بخشی موجز در کتاب مکتب اصفهان به نقاشی 2006آژند)
های اصفهان ازجمله کاخ نایین و چهلستون به های کاخدیواره

( به  2000های آن اشاره داردو احسان اشراقی)موضوعات نقاشی
های شاه طهماسب در قزوین با تکیه بر های دیواری کاخنقاشی

های کاخ های بصری نقاشیزارشات عبید بیك، به ویژگیگ
است؛ اما جملگی منابع مذکور به  چهلستون قزوین پرداخته

موضوع شمایل و روایات داستانی دیوارنگاری اهتمام داشته و به 
موضوع و اهمیت گل و مرغ چه از حیث تنوع فرم و ترکیب 

طه عطف اند که نقبصری و چه از حیث مفاهیم توجهی نداشته
 .مقاله حاضر است

 
 . مبانی نظری2

است. روش کاربردی  و از نظر هدف،تحقیق کیفی رویکرد 
ا تکیه بر اسناد بدر ابتدا مقاله  تحقیق توصیفی و تحلیلی است.

های صفوی اشاره دارد. در مرحله دوم به تاریخی به ساخت کاخ
های های کاخبررسی ترکیب بصری گل و مرغ در دیوارنگاره

لستون قزوین، چهلستون و هشت بهشت اصفهان در دوره چه
صفوی و الحاقات آن در دوره قاجار  و در نهایت به بررسی و 

شیوه ها پرداخته است. واکاوی مضامین نمادین این نقاشی
و بویژه بر  اسنادی ،یاوری اطالعات به صورت کتابخانهآجمع
 .استهای میدانی استوار داده
 
 تجلی گل و مرغ در ایراندیوارنگاری و  . 3

سده تا های میانی در تاریخ دیوارنگاری ایران شکاف عظیم سده
پر می)سیاحان( نهم هجری را منحصرا روایات پراکنده و ناقص

کتابخانه بخشی از یك سلسله  ،در اواخر دوره صفوی. کند
گانه بود که جزو بیوتات سلطنتی محسوب های سیکارخانه

 ،نقاشخانه بود که کارش کتاب آراییی از آنها یک. شدمی
خانه در اوایل مشابه بوده است البته نقاش اموردیوارنگاری و 

دوره صفوی وجود نداشت بلکه در خود کتابخانه  به آن متمرکز 
 میالدی1۹5۹زل گری در با . (Azhand, 2015, p. 86)شده بود

که برخی  های پارچه ایرانی اسالمی چاپ کردآلبومی از طرح
ها مطلوب زیر طرح دیوارنگاره ارای امضا شفیع عباسی و براید

برای انتقال  زیادبه احتمال که (Canby, 2000, p. 126)بود
قصر شاه عباس  -. در چهل ستونتهیه شده بود نقاشی به دیوار

دال بر  ،مدارک بسیار -(Mora,1968:figs17,18,39,67دوم )
تزئینی قرن دوازدهم و هنر  در مایه پرنده و گلفراگیربودن نقش

دالواله . (Tavernier,1672, p.148سیزدهم هجری وجود دارد)
تمام دیوارها از صدر »قاپو نوشته است: درباره تزیینات کاخ عالی

تا ذیل تذهیب و یا مینیاتورهای بسیار ظریف و الوان منقش شده 
های مذکور را . نقاشی کاخ(Della Valle, 2005, p. 37) «است
ها که شامل مجالس ن به دو دسته تقسیم کرد: پیکرنگارهتوامی

بزم و رزم شاهانه است و تزیینات پرکننده فضاها که کمتر 
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ها، و شامل نقش درختان، درختچه موضوع اصلی قرار گرفته
ها بوته گلهای ختایی، پرندگان و تكپرندگان در حال پرواز، گل

دو کاخ چهلستون به صورت مفرد است. از الحاقات قاجاری در 
های گل و در کاخ بوتهها و تكقزوین باید به نقش دسته گل

هایی های شاهان قاجار و پیچشنگارههشت بهشت به پیکره
گرایانه گرایانه و واقعگردان از نقش گل و مرغ به شیوه طبیعت

 اشاره کرد. 

آرایی در هنر کتاب مرغگل و  ای کاربرداگرچه تا اندازه
رهنگ چینی است که توسط مغوالن به هنر ایران ف متاثر از

های این همنشینی را باید در باورهای مایه؛ اما بنمعرفی شد
، درخت کیهانیای ایران کنکاش کرد: مذهبی و اسطوره

این ریشه درخت زندگی، همه تخمه، برسم، هوم و طوبی. 
تخمه و سیمرغ در روایت درخت همه مرغهمنشینی گل و 

سیمرغ  .(Mokhtarian, 2010, p.115)استشده واکاوی 
ترین نمونه پرنده نمادین در فرهنگ و هنر ایرانی برجسته
یا  عنقا، ؛و زایش آن هایرستن ان،درهم پیوسته با گیاه ؛است

آنچه از اوستا و آثار پهلوی بر می .همان سین مورو پهلوی
بخش ویسپوبیش بال که بر درخت درمانآید مرغی است فراخ

آشیان سیمرغ در درخت » آشیان دارد. رویسپ تخمكیا ه
و چینامروش مرغ نیز آن ... دورکننده غم بسیار تخمه است 

هایی که از درخت بسیار تخمه فرو نشیند و  تخمنزدیکی می
 «ند تا تیشتر با آن باران به جهان بباردکریزد برچیند، پرا

(Tafazoli, 1985, p.28).  
های یس، سورهدر  درخت نام بارها در دوره اسالمی

( و 28(، واقعه)68و 54الرحمن) (،20(، مومنون)30قصص)
ترین روایات اسالمی مهم آمده است. طبق قرآن( 16نجم)

سوره رعد  2۹آیه  بوده که دردرخت بهشتی درخت طوبی 
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وخش » آمده است:

منزل رسول خدا و اش در درختی در بهشت که ریشه. «مآب 
ای از آن وجود در خانه هر یك از مؤمنین شاخه

. در قرآن آمده که حضرت (Tabatabai, 1991, p. 489)دارد
های عظیمی از خدای خود را رؤیت کرد. سدر رسول نشانه

که در آسمان هفتم یا در  اند نار دانستهالمنتهی را درخت کُ
علم اولین  ،اقصای بهشت واقع است و به موجب اخبار شیعه

 ,Chvalier, Gheerbrant)شودو آخرین بدانجا منتهی می

2003, P. 3/561). 

در نظام تصوّرات انسان از عالم هستی، درخت در میان   
نمادهای تکرارشونده و مقدّس، سرافرازترین قامت اساطیری 

ارتباط میان زمین و آسمان و  ،و پایه هستیرکن ، است
 ,Pourkhaleqqi Chatroudi) شودستون گیتی تلقّی می

1998, p.75).  همنشینی گل و بلبل نزد عارفان و شاعران
 رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی /ایرانی جایگاه ویژه دارد. 

گشتم اندر آن چمن و باغ / می آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی
گل یار حسن / ردم اندر آن گل و بلبل تاملیکمی دم / دم به

آن را تفضلی نه و این را  گشته و بلبل قرین عشق /
از دوره صفوی در کنار نقش و بند  (465)حافظ، غزلتبدلی

ها رنگ و بویی واقعگرایانه داشته و به ساخت و ختایی، گل

گویند.  نقش درخت مقدس از حالت  "فرنگی"ساز آن 
 گیرد.ود در آمده و رنگ جهان مادی مینمادین خ

ها از نظر تاریخی پرداخته و در بخش ابتدا به معرفی کاخ
شناسی ترکیب بصری نقاشی گل و مرغ در بعدی به گونه

های صفوی با الحاقات قاجاری پرداخته شده است.  در کاخ
های بصری در بررسی چهار کاخ مزبور صفوی، ترکیب

گل ختایی و مرغ، گلشن، افشان و های گل و گلدان، قالب
های منفرد و در الحاقات قاجاری با همنشینی بوتهگل

متفاوتی از گل و مرغ تحلیل شده و در نهایت مضامین 
 .ها مورد بحث و بررسی استنمادین این نقاشی

 
 چهلستون قزوین. 4
آباد را از میرزا از اراضی زنگی در قزوینشاه طهماسب »

کی  به نام رخریداری کرد و در آن شهاشرف جهان قزوینی 
 .(Qadi-Ahmad-Qomi, 1980, p. 132)«جعفرآباد در افکند

نام چهلستون  هآباد کاخی بباغ سعادت .ق دره ۹62سال 
هایی اجرا کنند دستور داد در آن دیوارنگارهطهماسب  ساخت.

پریده از آن باقی نمانده است. که امروزه جز تصاویری رنگ
خود طهماسب چند مجلس  نقاشی کاخ گوید میقاضی احمد 

بری زنان را چهلستون از جمله مجلس یوسف و زلیخا و نارنج

از کارهای »(Qadi-Ahmad Qomi,1987,p. 138) نقش زد
مهر سپهر بختیاری و گلدسته "تزیین جامخانه   اقامیرک،

که در آن دو سر ساخته  حکایت کردهرا  "بوستان شهریاری
. Thackston, 2001, p.16))« "رشك صورتخانه آفاقند"که 

استادان دیگر این دوره مثل موالنا احتماال اقامیرک و 
 یگبعبدالجبار استرآبادی و فرزندش خواجه نصیر و سیاوش

گیری مکتب هنری رادرش فرخ بیك در شکلبگرجی و 
نویدی منظومهعبدی بیك متخلص به داشتند.  وین نقشزق

های سلطنتی سرود که یکی از ها و کاخهایی در وصف باغ
های ایوان شاهی یا آنها دوهة االزهار در وصف نقاشی

 ،اسکندر منشی. (Eshraghi, 2000, p.131)است چهلستون
سبك نقاشی اروپایی  روایت کردهنگار دربار شاه عباس وقایع

قزوین به کار  را شیخ محمد شیرازی  اشاعه  داد و در کاخ
 های چهلستون را مظفرعلیپرداخت از سوی دیگر نگاره

در دوره  .(Arnold,1965, p. 141-144)طراحی کرده است
قاجار مجموعه سعدیه توسط باقرخان سعدالسلطنه در محل 

  این باغ بنا شد.
 

 کاخ نایین. ۵
المسجد از بناهای عصر در محله باب -خانه پیرنیا -کاخ نائین
هایش با خصوصیات عمارت ترکیب دیوار نگاره .استصفوی 

ترین بخش این کاخ مهم. چهلستون قزوین همخوانی دارد
منقوشی است که با دو پله به  در ضلع غربی صفه یا ایوان

کاخ  مصورترین فضای وسیع پیوسته وگردش حیاط غالم
نام هنرمندان آن در جایی ثبت نشده با این حال از  است.

آثار بازمانده از مکتب تبریز و قزوین و حتی  ونها آقیاس 
های پای  نگاره ردتوان می ،هفت اورنگ جامی در مشهد
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آقا میرک و میر سیدعلی را  ،سلطان محمد نقاش، مظفر علی
های پرپشت گلنها مملو از بتهآپس زمینه . مشاهده کرد

بلبالن  آنهاالی هاست که در درون باغ قرار گرفته و در البه
. در است شدهنقش نیز و سیمرغ  بودهزدن حال چهچه در

های کاخ نایین نقش پلی را هم از واقع نقوش دیوارنگاره
های کاخ چهلستون قزوین و حیث موضوع ما بین دیوارنگاره

  چهلستون و هشت بهشت اصفهان ایفا کرده است.
 

 
 

  
و سقف طبقه URL1چهلستون قزوین، ماخذ:: سه نمای نقشه کاخ 1شکل

 همکف کاخ چهلستون ماخذ: نگارنده.

Fig. 1: Three-View map & Ground Floor ceiling of Qazvin 
chehelston Palace 

: ایوان کاخ نایین، شمسه هشت طاق ایوان کاخ نایین،گرفت گیر سیمرغ 2شکل
 و اژدها در گلهای ختایی)ماخذ:نگارندگان(

Fig. 2: Fight of Simorgh & Dragon in Shamseh Porch of Nain 
Palace 

 
 اصفهان چهلستون. 6

ه.ق در زمان شاه عباس دوم انجام گرفت.  1057تزیین کاخ در سال 
شناسان ایتالیایی معتقدند که عمارات اصلی در زمان شاه عباس شرق
های (. در خصوص نقاشی(Babai,1994, p.128ل ساخته شده استاو

های سنتی و نگارگون به دوره دیواری آن هم گفته شده که نقاشی
های سبك فرنگی به دوره شاه عباس دوم شاه عباس اول و نقاشی

ه.ق در تاالر  1057 محمد قاسم در سال. (Ibid, p.129) تعلق دارد

های کنندگان و نیز پیکرهاز گلگشتگروهی  پذیرایی کاخ چهلستون،
زارش شاردن گ .(Azhand, 2014, p.171)ه است تکی را نقاشی کرد

. از (Chardin, 1993-1995, p.4/145) کندموضوع را تایید میاین نیز 
ها به اینها گذشته سبك کار و نوع پوشاک نیز با انتساب این نقاشی

خانهظاهرا آیینه .(Gray, 2000, p.332)دارند فقزمان شاه عباس دوم و
ها هم که امروز دیگر از آنها چیزی برجای نمانده دربردارنده تزئینات 

عام یعنی دو طرف ایوان ورودی دو  در مقابل تاالر بار. اندمشابهی بوده
. تاالر ه استهای غنی وجود داشتاتاق کوچك پذیرایی با نقاشی

اتاق شاهانه سقف گنبدی در . بندی شده بودبارعام به طور افقی بخش
این بخش هم آکنده از تزئینات گیاهی و هندسی با رنگ طالیی 

سبك رضا  اند:با دو سبك آثار. (Azhand, 2014, p.278-280)بود
با بخش اولیه ساخت  کهشاگردان او به ویژه محمد قاسم  وعباسی 

آن دسته از آثار که به  و است در زمان شاه عباس اول کاخ چهلستون
اجرا  وی ك رضاعباسی توسط شاگردان درجه دوم و بدون نظارتسب

و دسته دوم اثر هنرمند  شده و مربوط به عصر شاه عباس دوم است
های گل و مرغ کاخ چهلستون در نقاشی .(Aqajani,2007, p.19)غربی

گل ختایی و _2گلشن یا یله  _1اصفهان با دو ترکیب روبرو هستیم: 
 .مرغان

 

 خانه)تاالر اشرف(رکیب . 7
تاالر اشرف از دیگر بناهای صفوی، محل سکونت پادشاه و حرم 
سلطنتی بود که در زمان شاه عباس دوم و در دوره شاه سلیمان 
تکمیل شد. این بنا در محدوده تاریخی عالی قاپو، توحیدخانه)ضلع 

خانه و چسبیده به چهلستون و خانه، تاالر تیموری، رکیبشرقی(، دولت
به باغ بلبل؛ محل قرارگیری کاخ هشت بهشت)ضلع غربی(  مشرف

 است. در دوران قاجار خانه صارم الدوله )فرمانده نظامیان اصفهان( شد.
توان در یکی از زیباترین تزیینات گل و مرغ الحاقی دوره قاجار را می

واقع بین تاالر اشرف و چهلستون دید. رکیب که از  "بر  رکیب خانه"
به معنای قرارگیری رکاب و یراق اسب و محل  نام آن پیداست

اسطبل سلطنتی بوده است. در دوره قاجار به دستور محمدحسین خان 
صدر اصفهانی، صدر اعظم فتحعلیشاه مرمت و الحاقاتی یافت. بعد از 
آن محل اقامت ظل السلطان فرزند ناصر الدین شاه حاکم اصفهان 
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دو راه به طرف »ت(. شد)اکنون موزه هنرهای تزیینی و معاصر اس
رود به پارک شود که یکی از آنها به حرمسرا میمغرب منشعب می

گردد و باغ طویله درست فضایی را که بین این دو راه آزاد منتهی می
های بر  در نقاشی. (Kaempfer, 1984 , p.204)«کندمانده اشغال می

است رکیب خانه متعلق به دوره قاجار  دو ترکیب بصری قابل ذکر 
 افشان._2ختایی و مرغان  _1

 

 

 

و ، قاب باالی نقاشی  URL2نمای افقی کاخ چهلستون، ماخذ:  :3شکل
 پذیرای از محمدخان ازبك،ضلع شرقی تاالر شاهی)ماخذ:نگارنده(

Fig. 3: Horizental View of chehelsoton Palace & East side of 
Royall Hall 

و نمای ضلع جنوبی بر   URL3 "ماخذ  :  نمای افقی رکیب خانه،4شکل 
 خانه،)ماخذ:نگارندگان(رکیب

Fig. 4: Horizental View of Rakibkhaneh & South of side of 
tower (Rakibkhaneh) 

 

 هشت بهشت. 8

 ه.ق( تعلق 1105-1077کوشك باغ به زمان شاه سلیمان)
 دارد. این باغ نشیمن هشت سوگلی حرم پادشاه بوده است.

های شاهی به عمارت شاردن در شرح یکی از تاالرهای باغ
 ,Chardin) معرفی کرده "باغ بلبل"هشت بهشت اشاره و آن را 

1993-1995, p.1169)  ترین انگیزتر از مجللفرح»و آن را
ن باغ را وجه تسمیه ای»داند. کمپفر می« های اروپاییکاخ

روید باغ گلستان های سرخ فراوانی که در آن میبرحسب گل
. دالواله نیز از (Kaempfer, 1984, p.210-212) «کندمعرفی می

طبق توصیف  .(Della Valle, 2005, p.38) کنداین باغ یاد می
اندازد این کاخ ما را به یاد بهشت می ،بهشت در قرآن کریم

(Nasr-Isfahani, 2010, p.15) یك طاق مقرنس مذهب عالی »و
 ,Honarfar)«های مزین به نقاشی دارددر سرسرای آن و اطاق

1971, p.624). «کاخ هشت بهشت در برگیرنده تصاویر شگفت
حیوانات برگرفته  گرفت و گیراساطیری،  هایداستانانگیزی از 

های ای از نقاشیاز ایران باستان بوده که نمایانگر گونه
 ,Porter) «های بزرگ استی بر روی کاغذ در اندازهمینیاتور

2002, p.779) این باغ در زمان ناصرالدین شاه قاجار به بانو .

. پس از فوت بانوی مزبور باغ دعظمی افتخارالدوله واگذار شده بو
مدت تغییرات  و قصر در تصرف وراث او باقی ماند ولی در این 

 .تصرفین بنا داده شدکلی در وضع باغ و قصر مزبور بوسیله م
ختایی و  -1نقاشی گل و مرغ این کاخ شامل سه ترکیب است: 

 .گلبوته -3گلشن یا یله-2مرغان، 
 

های شناسی بصری نقاشی گل و مرغ در کاخگونه. 9

 صفوی و الحاقات قاجاری

سبك گلشن به نوعی از ترکیب گل و مرغ  الف. گلشن) یله(:

اطالق شد که در آن نوعی تجرید در بازنمایی آزاد و رها از باغ ایرانی 
مد نظر بوده است. عمدتا این ترکیب در فضای بزرگ کاربرد داشته تا 

های باالیی دیوار قاب بتواند باغ آراسته ایرانی را ارزانی دارد. در بخش
های بزرگ مزین بوتها ازاره را فقط با گلترنجی را پوشش داده و ی

رنگ زمینه، تخت و یا نقاش با چند تاش قلمو سایه نموده است. 
گیری نازک سیاه دارد. در روشن را ایجاد کرده است و یك قلم

ها، عمدتا های بزرگ به صورت نامتقارن ولی هماهنگ و در ازارهقاب
ای پر شکوفه سفید و هدرختچههای گل با نظم اجرا شده است. بوته
بهی انار، سیب، گیالس، سرو و مرغان متنوع اقلیم ایران چون گل
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کبك، زاغ، پرستو،  دم جنبانك، سار )پرنده بومی در اصفهان( شانه به 
سر، بلبل خرمایی، غاز، قرقاول، کفتر چاهی و پاختر که در حال 

لشنی از اند؛ گخرامیدن، نشسته بر شاخسار و یا در پرواز و خبررسانی
 دارند. بهشت را به مخاطبان عرضه می

های شرقی و غربی تاالر نمونه این ترکیب در ضلع 
شاهی)اصلی( کاخ چهلستون اصفهان وجود دارد. نکته قابل توجه 

(. در 7هاست.)شکلبوتهبودن مرغان و حیوانات نسبت به گلکوچك
ها به بوته( چینش گل6های پایینی )شکل های مدخل پنجرهازاره

اند. عمده شود که فاقد نقش مرغصورت منظم و کنارهم دیده می

توان در تصاویر به جا مانده از دوره صفوی کاخ هشت بهشت را می
پر قرمز)شاه پسند( ها، نقاش گل پنجاتاق جنوبی دید. در بعضی ترکیب

های الله، را جایگزین بوته انار کرده و در بخش باالی قاب نیز گل
خك و ختمی قرار داده است که در محوطه کاخ هشت نرگس، می

های پایینی نقش غالب درخت بهشت فراوان است. در بخش قاب
رنگ از بهیهای گل( درختچه شکوفه8( )شکل Sسرو با چرخش )

پشت درخت  و مرغی بر ساقه و یا در حال پرواز است. غالب پرندگان، 
 اند.قابل شناسایی و مشابه کاخ چهلستون

 

 
 وی، ماخذ:نگارنده.فو اتاق جنوبی کاخ هشت بهشت،گلبوته و درختچه ها ص URL4 : سه نمای کاخ هشت بهشت، ماخذ:5شکل

Fig.5: Three-View map of Hasht behesht Palace & South Room (Hasht behesht) 
 

 )ماخذ: نگارندگان(.. ویژگی نقاشی گل و مرغ کاخ های صفوی 1جدول 

Table 1. Features of Flower& Bird Paintings of Safavid Palaces (Authors) 

 مولفه های بصری های گل و مرغ کاخ های صفویویژگی نقاشی

 مضامین تصویری درخت همه تخمه و سیمرغ، طوبی و بهشت مثالی، گل و بلبل

 شیوه ترکیب بصری مرغان، افشان، گل و فرشتهگلشن یا یله، گل و گلدان، گلبوته، ختایی و 

دوره صفوی زمینه ها غالبا اخرایی و عنابی، الجوردی و زنگاری یا گچ رنگی )ترکیب قهوه ای و سفید( ، رنگ زمینه گلها 
ها مالیم و روشن)روحی( ها و ساقه ها،رنگ گلتخت با قلمگیری سیاه یا سفید، رنگ طالیی برای استفاده در مغز گل

اٌکر)شًتری(، بنفش روشن و فیلی، سفید و قرمز،رنگ مرغان  خاکی و طوسی ، سیاه و سفید یا آبی و سبز )کله غازی( با 
 قلمگیری سیاه.

ای، نیلی ، ها قرمز،گوجهها براق )جسمی(،رنگ گلها تخت اما سایه روشن دارد، رنگدوره قاجار زمینه سفید، زمینه گل
 الیی، رنگ پرندگان طوسی، فیلی، اٌکر و فاقد قلمگیری است.بنفش و فاقد قلمگیری ورنگ ط

 رنگ و خط

 هاگل انواع صدپر، زنبق، الله، شقایق، کوکب، نرگس، میخك، ختمی، اطلسی، شاه پسند، داوودی

 مرغان انواع کبك، زاغ، گنجشك، غاز، بلبل، فنچ، طاووس، کفتر، پرستو، سار، شانه بسر، قرقاول، دم جنبانك
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 های ترکیب بصری گل و مرغ در نقاشی دیواری کاخ های صفوی و الحاقات قاجاری)ماخذ: نگارندگان(.. شیوه2جدول 

Table2. Methods pf Visual Combination of Flowers& Bird in mural of Safavid Palaces (Authors) 

 

در این شیوه از ساختن گل و مرغ با ب. گل و گلدان: 

دان و نقوش بوته و گل همراه با مرغان ترکیب اصلی فرم گل
ها یا به برگرفته از فرم گدان بر آن نشسته روبرو هستیم. گدان

همراه با دسته گل بوده و یا فرمی ختایی با نقوش سنتی که بر 
اند. در این شیوه به لحاظ فضا، پیرامون گلدان در حال طنازی

نحوی  عمدتا از پهنه خُرد و فضای کوچك بهره برده شده به
های با فضای کم نقش های کاربندی یا بر قابکه در آلت

بسته است. بنابراین پالت رنگ و تنوع طرح گل و مرغ را به 
 دنبال دارد.

نقش گلدانی در  طبقه دوم کاخ هشت بهشت، اتاق طال،  
ضلع شمال غربی مشاهده شد. حرکت بندها کامال سیال و چشم 

های دیواری ( در نقاشی13کلرقصاند.)شرا در سر تاسر کادر می
گل و مرغ قزوین، صرفا با آثاری از دوره قاجار روبرو هستیم که 

رفتن بخش قابل توجهی از آن، در برخی از علی رغم از بین
های گوشه ضلع جنوبی طبقه همکف قابل مالحظه است. قابندی

های صدپر  قرمز و ها، گلدانی در زمینه قرمز با گلدر کاربندی
های الله در پایین گلدان و بی در دهانه گلدان و بند گلکوکب آّ

(. این ترکیب بصری متقارن و فاقد 12مرغان همجوارند)شکل
 ها سایه روشن دارند.قلمگیری است ولی گل

ترکیب 

 بصری
 تشریح بصری شماتیک تحلیل

 گلشن یا یله

 

ها همراه هایی بلند قامت است. درختچه ها و گلدرختچه ها و گلترکیبی از 
های بزرگ و نامتقارن مرغان در حال پرواز و حیوانات بومی ایران در دیوارنگاره

ترین الگوی نقاشی دیواری گل و مرغ به اند. این شیوه نزدیكدر فضا نقش شده
چه در محور های مستطیل و مربع یك درختخلق بهشت مثالی است. در قاب

ها بسته به نوع قاب در کنار یا چهار گوشه آن بوتهتقارن عمودی)در مرکز( و گل
ها و نقش مرکزی، بوتهگیرند و مرغان بر ساقه یا فضای مابین گلقرار می

 کنند.خوانی میآوازه

 گل و گلدان

 با و باستان نقشی گلدان نقش. مرغ و گلدان و گل نقش از التقاطی ترکیبی 
 بر خصوصا هابرجسته نقش در. دارد مذهبی آیینی هایبنمایه هاگل با ترکیب
 دیده وفور به شیراز دارالسالم و اصفهان فوالد تخت در مزارها سنگ روی
 احاطه بزرگ گل پنج  یا سه ، یك را گلدان دهانه و استوار گلدان نقش. شودمی

 .دارند قرار آن طرف دو در مرغ دو گاهی کرده،

 بوتهگل

گرا است که گاهی مرغی بر ساقه آن نشسته. گل به شیوه واقعشامل نقش تك 
در دوره صفوی در کنار  درختچه ها خار  از محور تقارن و در دوره قاجار در 

 مرکز قاب با ترکیب عمودی به وفور مشاهده شد.

 ختایی و مرغان

ختایی، ب: بندهای توان شامل سه فرم دانست: الف: گلهای ختایی را می 
ای. شیوه ختایی یکی از اصول هفتگانه نقاشی های واگیرهاسپیرالی،  : قاب

مآبی است اما همچنان ایران است اگر چه هنرسنتی در دوره قاجار رو به فرنگی
های ختایی های متشکل از گلبندینقاشان در اصول بر آن پایبندند. چنانچه دو

یژگی بارز شیوه ختایی در تقارن دوره قاجار های فرنگی مشاهده شد. وو گل
 بوده که گاهی با شیوه افشان تلفیق گردیده است.

 افشان

ترکیب افشان، قاب مستطیل با فرمی محرابی در اندرون و گاهی همراه با لچك  
ها متراکم با دو یا سه چرخش بندهای گل)گاهی ترکیب است. فضای این قاب

ها از کنار یا باالی آن مبدا مشخص و گل فرنگی و ختایی(، رستنگاه گل
شوند. گلها غالبا طبیعت گرایانه و  در آثار نقاشان انشعاب گرفته یا سوار می

 الکی ساز )برای نقش روی جلد ها( فراوان مشاهده شد.
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 قاجاری)منبع: نگارندگان(های صفوی و الحاقات .  شیوه گل و گلدان در نقاشی دیواری گل و مرغ کاخ4جدول 

Table4. Flowers& Vases Method in Mural of Safavid Palaces (Authors) 

   

 گل و گلدان

 شکل 11 12 13

 محل نقاشی چهلستون قزوین، طاق طبقه همکف چهلستون قزوین، طاق طبقه همکف هشت بهشت، طبقه دوم، اطاق طال

 توضیح گلدان با گل فرنگی و مرغان قرینه با گل های فرنگی و مرغان قرینهگلدان  گلدان ختایی و مرغان بر بند

 
شیوه دیگر در ساخت و ساز گل و مرغ در نقاشی  ج. گلبوته:

های صفوی در های منفرد و یکه هستند. گلبوتهدیواری، گلبوته
های مربع یا مستطیل کاخ هشت بهشت با رنگ تخت قاب

های دو یا تك رنگ بدون گیری سفید و برگزمینه، قلم
های آن متضاد با زمینه اند. معموال رنگقلمگیری

های قاجاری طاق همکف بوتهیب گل( ترک15است.)شکل
ای بر ساقه چهلستون قزوین با ترکیبی ایستا و عمود با پرنده

های پرطرفدار زنبق و الله مشاهده شد. این ترکیب جز ترکیب
در مرقعات و آثار الکی از اواخر صفوی تا پایان دوره قاجار است 

ار باز در محور تقارن قرو گل بازشده و یك غنچه یا گل نیمه
دارد و مرغی بر ساقه آن نشسته است. برخالف پرندگان صفوی، 

ها سایه روشن هویت پرندگان قاجار قابل شناسایی نیست.گل
( این فرم نیز در 14دارد اما فاقد پرداز و قلمگیری است.) شکل

 سطوح خرد معماری، نقاشی شده است.

 
 در کاخ های صفوی و الحاقات قاجاری)منبع: نگارندگان(. شیوه گل و بوته 5جدول 

Table5. Flower & bush Method in Mural of Safavid Palaces (Authors) 

  

 گلبوته

 شکل 14 15

 محل نقاشی چهلستون، سقف طبقه همکف هشت بهشت، اتاق جنوبی

 توضیح بوته الله و پرنده مثالی بر شاخه بوته زنبق

 

های دوره این ترکیب را معموال در قالیختایی و مرغان: 

توان یافت. بندهای گیاهی و گاها صفوی و بعد از آن نیز می
اسلیمی در فضای معماری مانند سقف و یا در کمرندی طاق در 

های ختایی و حتی در حالتی سیال و آزاد طراحی شده که با گل
های شاد و گرم زینت یافته است با گل فرنگ و رنگ دوره قاجار

اند. در این خوانی تصویر شدهو مرغان نیز در روی بندها به آوازه
شیوه، ترکیب اصلی با گیاهان بوده و قواعد طراحی سنتی در آن 
رعایت گردیده است. ترکیب پرندگان قرینه ، رنگ مرغ در تضاد 

ها به مانند قلمگیری ها شیری و طالیی است.با زمینه و گل
ها رنگ و نقطه در فرش عمل کرده و مطابق با رنگ گل

 قلمگیری شده است. 
نمونه آن در گل ختایی و مرغان نشسته در اتاق شمال شرقی  

تنی شیرین باالی نقاشی خسرو و آب -کاخ چهلستون اصفهان
( احتماال اثر محمدقاسم )از حیث شباهت با ترکیب و 20)شکل 

شاهنامه قرچغای خان یا وینزور( یا یکی از شاگردان رضا اجرا با 
ها های غالب، نیلوفر)شاه عباسی( و شکوفهعباسی است. گل

خانه، داالنی مملو از نقش هستند. در اتاق مدور باالی بر  رکیب
ای است که در گل و مرغ وجود دارد. در ازاره پایین نقش واگیره

د که مربوط به دوره شوهای مذکور تکرار میمیان آن گل
( زمینه سفید گل صد پر، شقایق، نسترن 18قاجاراند.)شکل 

قرمز، کوکب آبی و مرغان هستند که در کنار بندهای طالیی 
خانه گیری ایجاد کرده است. سقف بر  رکیبهمنشینی چشم

شکل با s( از بند ختایی با فرمی17قابی هشت ضلعی)شکل 
مرغان نشسته و در حال پرواز با ترکیب منظم، متقارن و متراکم 

( در 4بوده که بر فرم هشت ضلعی طاق تاکید کرده است.)شکل 
توان به نوار هشت بهشت از الحاقات گل و مرغ قاجاری می

ها و بخاری اشاره کرد. در اتاق شرقی بر مدور در باالی ورودی
ختایی دوره صفوی، در دوره روی نوار مزین به نقش گلهای 
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قاجار گچ کشیده و نقاشان، گل و مرغی باب طبع زمان 
اندازه بر روی های بزرگ هم( مرغان با گل1۹اند.)شکلکشیده

های دوبندی ها پویا و به نسبت نقاشیبندها قرار دارند، چرخش
ای)مشابه ها، قاب واگیرهترند. همچنین در کنجخانه خلوترکیب

ها و مرغانی در خانه( گل صدپر در مرکز و نسترنیبهای رکقاب
دیدگی، نحوه ( اما به دلیل آسیب16دو طرف مشاهده شد)شکل

گیری گل و  مرغان قابل فهم چینش و حرکت بندها و قرار
 نیست.

 
 قاجاری)منبع: نگارندگان(های صفوی و الحاقات . شیوه ختایی و مرغان در نقاشی دیواری کاخ6جدول 

Table6. Khatai Method in Mural of Safavid Palaces (Authors) 

  
   

ختایی و 
 مرغان

 شکل 16  17 18 1۹ 20

 هشت بهشت، اتاق شرقی  چهلستون، اتاق شمال شرقی
رکیب خانه، داالن 

 مدور بر 
 رکیب خانه، طاق بر 

هشت بهشت، 
 اتاق شرقی

محل 
 نقاشی

ختایی و مرغان، زمینه بند 
 شیری

بند ختایی و گل و مرغ فرنگی، 
 زمینه سفید

واگیره  ختایی و 
گل و مرغ فرنگی 

 زمینه سفید

دو بند ختایی و گل و 
مرغ فرنگی، زمینه 

 سفید

واگیره بند ختایی 
و  گل مرغ 
فرنگی، زمینه 

 سفید

 توضیح

 

افشان نامیده شده است از ترکیب بعدی که د. افشان: 

های های گل مختلف در کنار هم  بوده که عمدتا در قاببوته
عمودی کشیده و بویژه در دوره قاجار تصویرسازی شده است. 

ها بر روی زمین مشخص است، نقش گل معموال رستنگاه گل
زنبق و کوکب بر روی زمین و مرغ در کنار آن بر روی زمین  و 

اند. ترکیب متشکل از دو حرکت نشسته یا بر ساقه و یا گل
( است. این ترکیب Sعمودی و یك حرکت  چرخشی مانند )

 بصری بیشتر در قاب محرابی نشان داده شده است.
هایی مستطیل خانه، قاباز این شیوه در ورودی زیر طاق رکیب 

با لچك محرابی قابل مالحظه است. گل صد پر بر روی شاخه 
(S است و تا باال گ ) لهای قرمز و غنچه ها در زوایای مختلف

های شکوفه سفید به سمت قرار دارند. در حرکت عمودی گل
باال حرکت کرده اما قرارگرفتن پرنده زیر قوس شاخه گل 

بودن حرکت شاخه صدپرها صدپر)در میانه کادر(  به زیبایی سیال
را نشان داده است. برای حفظ چرخش، پرندگان در راستای خط 

قرار گرفته و ترکیبی نامتقارن و متراکم  را رقم زده عمودی 
( در ضلع جنوبی در دو طرف در، نقش دوبندی 21است.)شکل 

ختایی و گل و مرغ فرنگی در هم تابیده و در ترکیبی عمودی در 
قابی مستطیل قرار دارد. نقش مرکزی متشکل از گل سرخ 

( S)صدپر، نسترن، شقایق و کوکب است: دو نیم بندی به شکل
رسد. فضای کل که در انتهای آن به نقش گل الله و زنبق می

قاب با شش پرنده نشسته بر روی بند احاطه شده و چشم را از 
ها به سمت پرنده باالیی پایین با نقش پرنده و با حرکت گل

خانه ( رنگ بندهای ختایی رکیب22کند.)شکل هدایت می
ساخته ساز شده  های روی آن به شیوه فرنگیطالیی است و گل
 و سایه روشن دارند.

 
 های صفوی و الحاقات قاجاری)منبع: نگارندگان(. شیوه افشان در  نقاشی دیواری کاخ7جدول 

Table7. Afshan Method in Mural of Safavid Palaces (Authors) 

   

 افشان

 شکل 21 22 23

 محل نقاشی بر  رکیب خانه رکیب خانهبر   بر  رکیب خانه

 توضیح دو بند فرنگی، زمینه سفید دو بند ختایی و فرنگی ، بر زمینه سفید دو بند فرنگی
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گرداگرد تاالر همکف کاخ چهلستون  ه. نقش گل و فرشته : 

ها با ورودیها به ارتفاع دو متر در نواری باالتر از قزوین و اتاق
های ختایی آراسته که در دوره قاجار، روی آن گچ کشیده گل

شده است. ورودی اتاق غربی بر باالی مدخل به سمت تاالر 
اصلی، بخشی از نوار سالم مانده که فضای مابین آنها با دسته 

( بازوی 26ای)شکلگل سرخ به صورت اریب و مابین آن فرشته
باالی آب نقاشی شده است.  قاب را گرفته و مرغی مثالی بر

( X)  ترکیب قرارگیری گل و فرشته به صورت اریب و شبیه فرم
است. در مرکز ایوان کاخ نایین نیز در یك قاب شمسه هشت، 

( در چهار طرف در 25هشت فرشته پشت به پشت هم )شکل
میان نقوش ختایی ترکیبی متقارن را شکل دادند. همچنین در 

ی انتهای ایوان شمالی)سمت راست، قابی دیگر در بخش فوقان
اولین قاب( نقش فرشتگان و درخت طوبی است. فرشتگانی در 

( 24بزم در میان درختی پرشکوفه و عظیم جثه قرار گرفته)شکل
ای چینش شده که که چینش فرشتگان نامنظم اما به گونه

های گچ رنگی هادی چشم از پایین به باالست. در دیوارنگاره
بری ای و فرشتگان به رنگ سفید،  کشتهن، قهوهکاخ نایین زمی

 شده است.

 
 های صفوی و الحاقات قاجاری)منبع: نگارندگان(. شیوه گل وفرشته در کاخ 8جدول 

Table8. Angel in Decoration of Safavid Palaces (Authors) 

 گل و فرشته 

  
 

 26 25 24 شکل

 چهلستون قزوین، طبقه همکف، اتاق غربی سقف ایوان کاخ نایین ایوان کاخ نایین، ضلع شمالی نقاشیمحل 

 گل صد پر و فرشته، بر زمینه سفید گچ رنگی، سفید بر زمینه قهوه ای گچ رنگی، سفید بر زمینه قهوه ای توضیح

 

 مضامین نمادین. 10

الف( علت استفاده از نقش درخت و مرغانی بر فراز آن 
های گل و مرغ که ها مفرد یا ترکیبندیبوتهنسبت به گل

توان به نوع نگرش وجه طبیعتگرایانه آنها غالب است را می
با وجود سابقه مفهوم عالم مثال شاهان صفوی نسبت داد. 

، های اسالمی، این مفهوم در جامعه شیعی صفویدر اندیشه
به علت وجود نظام منسجم و یکپارچه علمی، حکمی و 

 یابدفلسفی حاصل از مکتب اصفهان، جایگاهی خاص می
(Nasr, 1986, p.445) .«ای های مختلف شهر، به گونهاندام

طراحی شدند که هر یك به منزله یك نشانه تصویری 
ای از باغ بهشت را مجسم سازند و به مثابه یك کل گوشه

 ,Ahari, 2006) «ای از حقیقت باغ بهشت گردندواحد، آینه

p.261) . 

 درختگنبدهای شاخص عصر صفوی را نمادی از »استیرلن 
این درخت، در متن . (Stierlin, 1998, p.168)داندطوبی می

درخت زندگی » باغ بهشت که مسجد نمایندة آنست، همان
 .همیشگی مشرق زمین است« 

ه.(  587 -550ن )حضور سهروردی و پیروانش در اصفها
زمینه ساز آثار ماندگاری بر بسترهای نظری صفوی از جمله 

 (Safaeepour& others, 2016, p.184)بهشت مثالی شد. 
آورد: اش میوی در عقل سرخ از سفر به سرزمین تمثیلی

پس پیر را گفتم : درخت طوبی، چه چیزی است و کجا »
گفت : درخت طوبی، درختی عظیم است؛ هر کس  باشد ؟

که بهشتی بود، چون به بهشت رود، آن درخت را در آن جا 

ببیند و در میان یازده کوه که شرح دادیم، کوهی است، او 
در آن کوه است. گفتم: آن را هیچ میوه بود ؟ گفت: هر 

بینی، بر آن درخت باشد و این ای که تو در جهان میمیوه
 ,Sohrevardi)«پیش توست، همه از ثمرة اوست ای کهمیوه

2005, p.58-59) . مالصدرا  شجره والیت را با شجره
اش در خانه حضرت بهشتی طوبی مقایسه کرده که ریشه

هایش در خانه مؤمنان گسترده شده على  و شاخه
 ,Mola-Sadra1903; Safaeepour& others, 2016)است

p.177).  «چه در تشیع و چه  -یسرچشمه این زنجیره والی
که هر قطب یا  على بوده حضرت ۔در فرقه های تصوف 

 «شیخی، روح والیت را از ایشان دریافت نموده است

(Kashefi-Sabzevari, 1971, p.6) .  براین اساس وجود
حضرت على مبدأ و منشأ شجره کیهانی است که روح 
هدایت را در کیهان منتشر و هستی را از آن بهره مند می

 .سازد
ای، آدمی در فرایندی شعرواره و بر پایه باوری اسطوره 

آید و با پیکرپذیری انسانی در خیال آمیز از گیاه پدید می
ید و از همان لحظات آغازینِ حیات، روابط و زاین جهان می

آید و آلود بین او و گیاهان پدید میمناسباتی سری و ابهام
گیاهان استمرار می پس از مرگ نیز این پیوند مرموزز با

با ترکِ مقتضیّات انسانی به حالت تخم یا روح » یابد؛ زیرا 
گردد )و بدین شکل( مُرده از صورت انسانبه درخت باز می

 ,Eliade,1997) «شودنمای خود برآمده و درخت نما می

p.288-289) .  
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 (104، 1385:  دو بز در طرفین درخت مقدس )دادور و منصوری، 27شکل 

Fig 27. Two Goats& Sacred Tree(Dadvar& Mansouri, :104) 
 :  گل زنبق در محوطه کاخ هشت بهشت ماخذ:)نگارنده(28شکل 

Fig28. Iris in Hasht behesht Palaces (Authors) 
 

شود های گل و مرغ صفوی استنباط میب( آنچه که از نقاشی
صفوی در پی  همراهی معنا و مفهوم در کنار زیبایی است. نقاشان

های اسطوره و مذهبی خلق تصویری از بهشت بودند و از بن مایه
(در میان درختچه و 27گرفتند. نقشمایه بزها )شکلکمك می

اند یاد آور نقش درخت اسوریك و ها که بزرگتر از نقش حیوانبوتهگل
یا نقش درخت  (Sheikhi & Shirpour-akbari, 2019, p.52)بز است

که یادآور نقش درخت همه تخمه و سیمرغ است.  سرو و پرندگان
 های که برای ما یاد آور بهشتی مثالی است.بوتههمچنین گل

های کاخ بوتههای گلپ( آغاز گرایش به طبیعتگرایی در نقاشی
هشت بهشت در دوره صفوی قابل مشاهده است. تقریبا تمام 

بهشت  ها دیده می شود در محوطه کاخ هشتهایی که در نقاشیگل
شده؛ همچنین بسیار از پرندگان به شیوه واقعگرا ( می28کاشته )شکل

دهد که مانند برخی پرندگان بومی منطقه هستند و نشان می
هنرمندان احتماال ساکن همان شهر و شناخت کافی از اقلیم شهر 

 داشتند.
های گل که منصور نادر ت( رابرت اسکلتون درباره نقاشی

ایرانی مهاجر دوره شاه طهماسب به هند( برای  العصر)میرمصور  نقاش
ها، جهانگیر شاه گورکانی از سفر کشمیر کشید روایت کرده این نقاشی

تراشان و هنرمندان در های را ارایه داد که استادکاران و سنگمدل
طراحی گل و گیاه برای اشیا و بناهای تاریخی و حواشی مرقعات به 

های نویس معماری،  ریشه.ناث تاریخعنوان الگو به کار گرفته و آر
ها حك یا که بر روی دیواره-آرایی سبك ناتورالیستی در حوزه گل

در بناهای شهر جدید فاتح پورسیکری توسط اکبر در  -نقاشی شده
 ,Stronge,2009 ) ه.ق متاثر یا عمل منصور دانسته است ۹7۹سال 

p.52-53). 
های ن به تطبیق نقاشیتواث(  مطابق آرای ذکر شده در باال می

کش کاخ هشت بهشت با نقاشی گل و مرغی منسوب به بهرام سفره

که پس از بازگشت از -از هنرمندان مشترک درباره گورکانی و صفوی 
 -گرفت "عباسی"ه.ق از شاه عباس دوم لقب  1052هند در سال 

ساز می ساز و فرزندش را جانی فرنگیپرداخت. وی را بهرام فرنگی
که در خدمت کمپفر در آمده و مرقعی از طرح های خود برای او نامند 

( گل و 30در نقاشی )شکل  (Khalili, 1996-7, p.45-46)تهیه دید.
مرغ به جامانده که به شیوه گلشن است. نقش زنبق در گوشه سمت 

و درختچه پر شکوفه با مرغانی نشسته بر شاخه و  16چپ با شکل 
. جزییات(  2۹)شکل 12پر در شکل  و گل صد 11پروانه ها در شکل 
 قابل تطبیق است.

 ( آنچه مشخص است نقش گلدانی از دوره پیش از صفوی 
شروع و تا قاجار ادامه دارد. نقش یك جفت گلدان بر دیوار در نقاشی 
بازمانده از شاهنامه بایسنقری گواه این امر است. همچنین نقش 

ان( بلکه در معماری مذهبی ها )شیراز و تهرگلدانی را نه تنها در کاخ
توان ( نیز می31اصفهان در الحاقات مسجد و مدرسه چهارباغ )شکل 

 دید.
 

 
 : گل صدپر و پرندگان، هشت بهشت، اتاق جنوبی2۹شکل

Fig. 29: Peonies & Birds, HashtBehehst Palaces, South 
Room (Authors) 

 : نقاشی گل ومرغ، منسوب به بهرام سفره کش30شکل

Fig. 30: Flower & Painting, Bahram sofrehkesh (Toby, 
1985, p.171) 

 

چ( در آثار نقاشی گل و مرغ بررسی شده صفوی مکان استقرار 
ها بیرون از محور تقارن قرار دارد. محل قرارگیری مرغ بر بوتهگل

روی درخت یا شاخه شکوفه است؛ اما در الحاقات قاجار بیشتر بوته 
اثر بوده، مرغ قابل شناسایی نیست و قرار گاه مرغ بر   گل محور تقارن

های کاخ چهلستون اصفهان با فراز گل سرخ یا صدپر است. گلشن
های فرنگی های کاخ هشت بهشت منطبق و گل و مرغگلشن
 اند.های کاخ هشت بهشت منطبقخانه با گل و مرغرکیب

ات قاجاری ح(  از علل عمده حضور حاکمان قاجار و متعاقبا الحاق
در تزیینات معماری کاخ های صفوی اینکه شاهان اولیه قاجار خود را 
وارثان بر حق صفویه نشان داده، تا جایی پیش رفتند که حتی 
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واسطه  خود درست کردند. شاهان ای برای اثبات نسب بیشجرنامه
شان قاجاری بر این اساس در صدد بودند تا نام خود را با نام اسالف

ها نقاشی بر دیوارهای بناهای کهنسال ند و یکی از راهپیوند ده
 . (Floor, 2015, p.82) صفوی بود

ای از ایزدبانوی دولتشهر خ( در میان آثار تمدن عیالمی مجسمه
برگی به نشانه (وجود دارد که زیر پایش گل هشت32شوش )شکل 

لك و قوها که در های لكنمادین او کنده شده است. از جمله نقش
النهرین و خوزستان دیده و کنایه از ایزد بانوی های قدیم بینالینهسف

. آناهیتا، ایزد بانو اردویسور (Yahaghi, 2007 , p.259)آناهیتاست
ایزدبانوی آبهای پاک و نیالوده، باکره و مادر مهر خوانده شده  _اناهیتا
های کهن دیگر الهه باران و . در تمدن(Razi, 1992, p.270)است
پر، زن عریان)پری( یا های نمادین ماهی، ستاره هشتها با نشانهآب

. اگرچه (Shahdadi, 2005, p.157)شودترکیبی از این اشکال دیده می
توان این نکته را در نظر داشت دانند اما میگل زنبق را نماد آناهیتا می

 تجرید یافته الهه مذکور نیز باشد.تواند فرم که نقش فرشته می
های پرشکوفه در کاخ نایین د( حضور فرشته در میان درختچه

تر دارد. فرشته که ( در دوره قاجار حضوری پررنگ33صفوی )شکل 
یادآور معرا  پیامبر و بهشت مثالی است به عنوان نمادی مذهبی 

که در های صفوی است، اما در دوره قاجار چنانچه شیعی در نقاشی
باال نیز ذکر شد در پی تحقق این آرمان که شاهان قاجار وارثان بر 
حق صفوی و ظل اهلل هستند نقش فرشته را نه تنها با گل بلکه نقش 

بینیم که عالوه بر پادشاهی نشان از وراثت مذهبی تا  نیز به وفور می
 نیز هست.

 
 

  
 

:گلدان در شمسه دوازده، تزیینات کاشی 31شکل 
 کاری بیرونی مسجد چهارباغ)ماخذ:نگارندگان(

Fig.31: Vase of Flower in Shamseh, 
Chaharbagh Mosque (Authors) 

 

 ,Majidzadeh) : الهه باروری،تمدن عیالم،32شکل

1991, p.112) 
Fig. 32: Goddess of Fertility, Elamite 

(Majidzadeh, 2008:112) 

 

:  نقش تا  و فرشته ،حجاری در مسجد 33شکل 
  سید اصفهان، قاجار)ماخذ:نگارندگان(

Fig.33: Motif of Angel & Crown, Qajar, 
Seyed Mosque of Isfahan (Authors) 

 
 

  گیرینتیجه
 

ها و نقش  وارنگارهیدر د ینییتز یگل و مرغ به عنوان نقش
 یاز اسالم تا امروز  بوده است و معان شیاز پ یرانیا یهابرجسته
 یریبا خود در حافظه تصو یاخواه اسطوره ینیرا خواه د یمتعدد
از  افتهیدیتجر یفرم توانیهمراه دارد. گل و مرغ را م انیرانیا یمذهب

دوره  یاسالم و تداوم آن در درخت طوب از شیدر پ یدرخت زندگ
شده  اما هنوز  یو ظاهر یفرم راتییدانست، اگرچه دچار تغ یاسالم
 یداستان ها ریخود را حفظ کرده است. نقاشان با تعاب یاصل یالگو
که خود را وارثان مذهب و  یپادشاهان یبرا رانیا اتیدر ادب یعرفان

دست به  شیخو الیبا بهره از خ دانستندیاسالم م نیمحافظان د
 یرو به فزون ینقش در دوره صفو نیزدند. ا یخلق بهشت ثان

گل  یهایساز خلق نقاشحاکمان سبب ییبایگذاشت. تعلق خاطر به ز

ها پا ارزش نیوصف آن شد. دوره قاجار هم هم شتریشد که پ یو مرغ
 یمیو قد یسنت وهیبه ش گریو اجرا هنرمندان د وهیبرجا بود اما در ش

 ییهانقش گل ییختا یهاگل انیو در م کردندیکار نم مرسوم
 یکاخ ها یها وارنگارهیگل و مرغ در د ینقش زدند. در بررس ،یواقع

کاخ چهلستون، هشت بهشت و  ن،ییکاخ نا ن،یچهلستون قزو
در  ها،ینقاش نیا یهایژگیدر اصفهان ضمن شرح و خانهبیرک
استخرا  شد که شامل  یصرب بیآثار پنج گونه ترک نیا یفن لیتحل

بوته است. و مرغان، گل و گلدان، افشان و گل ییختا له،ی ایگلشن 
و در کاخ چهلستون  یاز دوره صفو نییدر کاخ نا زینقش فرشته ن

 الحظه است.در الحاقات دوره قاجار قابل م نیقزو
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