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Abstract 
The period between the rise to power of Nader Shah 
Afshar and the reign of Nasser al-Din Shah Qajar should 
be considered a turning point in the painting of flowers and 
birds in Iran. During this period, painting flowers and birds 
in "Muraqqat" (album), Lacquer works and architecture 
became a popular genre. In Muraqqat, single flower, in 
lacquer works a florilegium, and in architectural 
decorations, flowers and vases, «afshan» and spirals were 
used. During this tumultuous period, artists were forced to 
relocate state painting traditions. Studies show that the 
difference between the structure of flower and bird 
painting in the cities of Shiraz and Isfahan cannot be 
recognized, or it is not so noticeable that they were given 
two different styles. Slight differences are sometimes seen 
between the works, such as birds with stretched body and 
heads in Shiraz and birds with large eyes in Isfahan during 
the Qajar period can be seen. These methods in design, 
composition and "pardaz" were quickly shared by top 
artists in the states who collaborated at the court, and the 
patterns were usually the same in composition in Shiraz, 
Isfahan, and Tehran. The purpose of this study is to 
visually study the paintings of flowers and birds of Zand-
Qajar period to answer questions such as: What are the 
technical and visual characteristics of flowers and birds of 
Zand-Qajar period in lacquer works, muraqqa's and 
architectural decorations? What are the factors influencing 
the painting of flowers and birds in the Zand-Qajar period? 
Let's answer. For several decades, Mirza Mehdi Khan 
Astarabadi’s  "muraqqa" which had the paintings of the 
Safavid period of Iran or the Gurkani of India, which often 

had floral and bird themes, and left the flower arrangement 
to Ali Ashraf and his students were dominant. These works 
influenced artists such as Ali Ashraf and students who 
inherited Safavid painting traditions due to the relationship 
between teacher and student (Safavied School). Ashraf and 
his disciples probably used the "gardeh" (copy paper) of 
Qalamdan to floral design of the "muraqqat" that had been 
looted from India. A noteworthy thing about the "raqam" 
(signature) is that the artists attached their names to their 
master as long as they worked in his workshop and had 
their raqam after artistic independence. In addition to the 
royal muraqqa's, there are monochromatic watercolor 
"roqe" that work faster and do not have pardaz. Pardaz is 
different from muraqqa's and lacquer work. Probably the 
pardaz in the lacquer works were large and rounded so that 
they would not lose color or the texture of the flower after 
the lacquer was applied. In lacquer works, the combination 
of Gulshans (floriogium) is seen in three circular methods 
with an indefinite and circular growth section, a dense 
indefinite growth section and a definite growth section. 
The desire of kings and artists for antiquity and the arrival 
of European works led to the emergence of eclectic 
elements such as angels, "Gulfarang" (European Rose). In 
this combination, the method of research was descriptive, 
analytical which was done on reputable sites.  
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 چکیده 
مرغ وگ ل یدر نقاش  یعطف ۀنقط دیشاه قاجار را با نیناصرالد ۀنادرشاه افشار تا دور دنیرسقدرتحدفاصل به

جل د کت اب و قلم دان  و  نه،ییآ)شامل قاب یمرغ در مرقعات، آثار الکوگل یدوره نقاش نیدانست. در ا رانیا
ب وده  ییجاهنرمندان ناچار به کوچ و جابه ب،یشپُرفراز و ن ۀبره نیمورد توجه قرار گرفت. در ا یوارید ینقاش
زند  ۀدور یمخانیارگ کر یهایکه در نقاش ی. چنانچه هنرمندانکردندیجا مرا جابه یالتیا ینقاش یهاو سنت

چ ون اص فهان  ییگماشته شدند. شهرها یصفو یهامشغول بودند، به خدمت قاجار درآمده و در مرمت کاخ
. کردندیدربار تا بازار را برطرف م ازیداشت که ن یسازمرغو)قاجار  هنرمندان گل هران)زند  و ت رازی)افشار ، ش

 یزند و قاج ار اس ت. نوش تار در پ  ۀدور یمرغ در آثار هنروگل ینقاش یو بصر یفن ۀهدف پژوهش، مطالع
و  رقع اتم ،یقاج ار در آث ار الک -زن د ۀمرغ دوروگ ل یو بص ر یفن یهایژگیهاست: وپرسش نیپاسخ بد
 ۀویب وده و ش  یلیو تحل یفیتوص ق،یبر آن کدام است؟ روش تحق رگذاریعوامل تأث ست؟یچ یمعمار ناتیتزئ

 یه ابیدر ترک یمرغ در مرقعات و الک وآثار گل دهدینشان م هاافتهیاست.  یامطالب، کتابخانه یگردآور
ب ا  ینس تت ش اهان قاج ار ،ییگراانب ه باس ت لیچون م یاست. عوامل شدهیم یمدوّر و متحدالمرکز طراح

 نیخص و  دورب و به یغرب  احانیو حضور هنرمندان و س  یمعمار ناتیمرغ در تزئوگل یدر نقاش انیصفو
دوره  نیا تخت،یجذب هنرمندان برتر به پا لیبود. به دل رگذاریمرغ در مرقعات تأثوگل یریگبر جهت یعکاس

 است. یخاص یالتیا ۀویش ایفاقد ستک 
 
 
 
 
 

  واژگان کلیدی:

 .زند و قاجار ،یرانیا ینقاش ،یمرغ، ساختار بصروگل
 

  :مسئول مکاتتاتa.sheikhi@art.ac.ir    
دکت ر  ییمعاص ر ب ه راهنم ا ۀتیم وری ت ا دور ۀمرغ از دوروشناسی گلاول با عنوان ستک ۀسندینو ۀنامانیمقاله برگرفته از پا نیا
  .در دانشگاه هنر است یخیش رضایعل
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 مقدمه 
 
یدارد و عل  یص فو یهادر سنت شهیزند و قاجار ر ۀمرغ دوروگل
ک رده اس ت.  یرا س رر یپررونق  ۀهنره ا، دور یرک ود برخ  رغم
داش ت و  انیجر رازیزند در دو شهر اصفهان و ش ۀمرغ در دوروگل
ساز مرغوها اضافه شد. هنرمندان گلبه آن زیقاجار تهران ن ۀدر دور
 یکردند. هنرمندان یگذارهیرا پا رازیش مرغوگل یهاانیبن یاصفهان
با هج رت  یمحمدباقر، محمدصادق و محمدهاد اشرف،یچون عل

ها ش دند و زند موج ب انتق ال س نت ۀدر دور رازیاز اصفهان به ش
قاج ار  ۀدر دور یرازیاهلل و فرصت شفتح ،یون لطفعلچ یهنرمندان

و متن و   رزندها یبه تهران، آثار شاهیتا زمان هجرت فتحعل رازیش
 رازیمرغ ش وگل انیجر لیذ توانیبا موضو  گل ارائه کردند که م

منحصربه ف رد.  یها را مطرح کرد نه به عنوان ستکقاجار آن ۀدور
مرغ در وگ ل ینقاش  یک ه در اج را ده د¬ینش ان م  هایبررس

 ن د،یگزیرا برم  یمتف اوت در آث ار الک  یاوهیمرقعات، هنرمند ش
خص و  در آث ار به یبن دبیترک ۀت وان در نح ویامر را م نیهم
 یپ ژوهش در بررس  نی کرد. ضرورت ا ییجویپ یمعمار ناتیتزئ
پرداز، اس لوب ،یپردازرن   ۀویش  ،یبندبیچون ترک یفن یعوامل

 ۀاز خ انواد یبازار در اصفهان با هنرمن دان ۀاست. حلق ییبستر اجرا
در  زی ن رزاباب ایمفع ال بودن د.  یو اصفهان ینیحس ،ینجفعل ،یامام

 ب،ی در اج را و ترک هاوهیش  یهمانند لیتهران مشغول بود. از دال
نقاش ان  انی در م ینسب خ انوادگ ای یبه استاد و شاگرد توانیم
و جل د  نهییآدوره ساخت قلمدان، قاب نیقاجار اشاره کرد. در ا-زند

و  یخ ارج یو س فرا انی دربار یب را یسرعت گرفت. برخ  یالک
از مرقع معروف س ن  ی. جداشدیدر بازار کار م فروش یبرا یبرخ

زن د و قاج ار،  ۀدر دور یآث ارهنر یپطرزبورگ، عالقه به گ ردآور
مرقعات فراوان از هنرمندان سرشناس ش د ک ه  یریگموجب شکل

دانشگاه ه اروارد و ک اخ  ۀلوور، موز ۀآن در موز یهانمونه نیبهتر
 ۀاز ص د خان  شیب  زاست. حداقل تا ام رو ییجویگلستان قابل پ

 نیاص فهان و ته ران همچن  راز،یمسجد و مدرس ه در ش  ،یانیاع
 ناتیتزئ یکه دارا نام برد توانیو کرمانشاه را م زدیکرمان،  ز،یتتر
موجب رشد در  نیمرغ است. هموبا نقش گل یکاریکاش ای ینقاش
خالقانه شد. هنرمن دان زن د و قاج ار از دل  یهابیو ترک یطراح
مح    دی و تقل یبردارزده و از گرت ه رونیب یصفو یسازیفرنگ

ب ه خل ق  یشخص  یکردیفاصله گرفتند و با رو یغرب یگراوورها
قاجار -هنرمندان زند تیگلشن پرداختند. عمده اطالعات ما از وضع

است که خ ود در  یرازیش ۀالدولفرصت ۀواسطبه رازیخصوصاً در ش
و درب ار در تعام ل  من دانهنر گریمرغ کارآزموده و با دوگل ینقاش

هنرمن دان و  یاجتم اع تیاز اطالعات از وض ع یگریبود. بخش د
 ی. هدف پ ژوهش، بررس دیآیدست مفلور به ملیآثارشان توسط و

 رو،نی زند و قاجار است. از ا ۀمرغ در دوروگل ینقاش یو بصر یفن
گل و  یو بصر یفن یهایژگیهاست: وپرسش نیدنتال پاسخ بدبه

 یمعم ار ن اتیمرقع ات و تزئ ،یقاجار در آث ار الک -زند ۀرمرغ دو
 بر آن کدام است؟ رگذاریو عوامل تأث ستیچ

 
 
 

 . پیشینه پژوهش1
 (2014)و« اشرفزندگی و آثار علی»هایدر مقاله (2018) یعقوب آژند

، (2017)ه ای محم دباقر، و در کتاب«کارستان هنری آقا نجفعل ی»
و محمدهادی، احوال و آثار ایش ان را ش رح داده  (2015)محمدصادق

در کت اب نقاش ی دی واری در دورۀ قاج ار،  (2016)است. ویل م فل ور
نقاشی »در کتاب (2002)های قاجار و بررسی مضامین نقاشی دیواری

به معرفی هنرمندان، شرایط درب ار و ب ازار و « و نقاشان دورۀ قاجاریه
اس ت. در مقال ه مطالع ۀ تحلیل ی و هنرمندان را مد نظ ر ق رار داده 
مرغ لطفعل ی ش یرازی از وهای گ لتطتیقی نقشمایۀ مرغ در نقاش ی

، پژوهشگر ضمن بررسی اجمالی آثار (2016)باشی در سال الهه پنجه
گل و مرغ دورۀ قاجار به صورت موردی به آثار لطفعل ی اش اره دارد. 

رسی آثار الکی ، در بر«کارهای الکی»در کتاب  (2007)ناصر خلیلی 
)خصوصاً در مجموعۀ خلیلی  آثار هنرمن دان زن د و قاج ار و هوی ت 

درکت اب  (1991هنرمندان آن تالش کرده است. جهانگیر ش هدادی )
ه ا و به تط ور نق ش گل« ای بر زیتاشناسی ایرانیمرغ دریچهوگل»

ه ای پرندگان در هنر ایران از پیش از اسالم تا قاجار پرداخته و بنیان
ری آن را با مرور ادبیات ای ران تش ریح ک رده اس ت. محم دعلی فک
در کتاب قلم دان و س ایر ص نایع روغن ی  (2000)زاده تتریزی کریم

ها، انوا  نقوش و ایران با دقت فراوان به بررسی نحوۀ ساخت قلمدان
در  (1997)پور و آغداش لو هنرمندان آن سعی داش ته اس ت. غض تان

به شرح احوال هنرمند م ذکور « شیرازیآقا لطفعلی صورتگر »کتاب 
ان د. محم دهادی ای از آثار را ب ه نم ایش گذاردهپرداخته و مجموعه

به مطالع ۀ نقاش ان « رهتران و رهروان مکتب گل»در مقالۀ  (1989)
س  از ش  یراز در ق  رن دوازده  م و س  یزدهم پرداخت  ه اس  ت. مرغوگل

مرغ و ولهای یادشده نگاهی تاریخی به موض و  گ جملگی پژوهش
هنرمندان آن دارد. نقطۀ عط   پ ژوهش بررس ی جزئی ات اج رای 

طور مش خ  ه ا ب هها و مرغان و تفاوت آن ب ا دیگ ر پژوهشگل
تتیین الگوهایی نس تی در ترکی ب فن ی و بص ری اس ت و واک اوی 

 های اجرایی است.شیوه
 

 روش پژوهش. 2
روش تحقی ق،  .است کاربردی هدف، نظر از و کیفی تحقیق، رویکردِ

مرغ وگل توصیفی و تحلیلی بوده، با تکیه بر اسناد تاریخی در ترکیب
در  عم دتاً -کاریمرقعات، آثار الکی و نقاش ی دی واری و کاش ی در

طی سه مرحله وص  ، ارزی ابی و تحلی ل  -اصفهان، شیراز و تهران
 آوریمورد ارزیابی قرار گرفته اس ت. ش یوۀ جم ع بصری فنی عوامل
 می دانی شامل تصاویری اس ت ک ه و اسنادی ای،کتابخانه اطالعات
الک ی،  آث ار هن د و ایران ی، آماری، مرقع ات جامعۀ است. شده تهیه

گیری هدفمند اس ت کاری است. روش نمونهنقاشی دیواری و کاشی
 بودن  انتخاب شده است.و موارد با قابلیت مقایسه )معرف
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، کاخ 1644باقر، مرقع حمدمها بر شکوفه، : فنچ1از راست شکل
 URL37: مثنی اثر، موزه والترز، منتع:2، شکلگلستان

Fig1. Finch on the blossoming branch, signed by 
Muhammad baqir, Qajar Period, Iran, Shiraz, Muraqqa 1644, 
Golestan Palace, Fig 2. Copy of this album, Walters Museum 

 
 قاجار ۀمرغ دوروبر گل رگذاریعوامل تأث -3

 تی و موقع یو عوامل اجتم اع یخیتار یهابدون درنظرگرفتن گزاره
زن د و  ۀمرغ دوروکه آثار گ ل یطیاز مح قیدق ریتصو توانیدربار نم
بخ ش ب ه  نی س تب در ا نیآمده اس ت، ارائ ه داد. ب د دهیقاجار پد
در رون د ش ناخت بهت ر  توان دیداشت ک ه م  میاشاره خواه یموارد
 کند.  کآثار کم یریگشکل تیموقع

 

 الف: دربار و هنرمندان دورۀ فترت
آمدن بر آن ان در پی اوضا  آشفته پس از حملۀ افاغنه، نادر با فائق

در دهۀ چهل و پنجاه از سدۀ دوازدهم ه.ق به سمت دهلی رهسرار 
ک رد ک ه پطرزبورگ اش اره شد. از جمله غنایم باید به آلت وم س ن
های صفوی و هندی اواخر قرن شامل قطعاتی خوشنویسی، نقاشی

 . احتم االً ب ا(Khalili, 2007, p.53)م اس ت 18م تا اوایل قرن  16
 از ک ه اش رفعلی ق.ه1142 س ال در آذربایج ان به نادرشاه ورود
 خ ان مه دی می رزا ش اه، منش ی حمای ت بود تحت ارومیه اهالی

 زادهکریم . به اعتقاد(Azhand, 2018, p. 31)گرفت قرار استرآبادی
پس  ر  و پ  در آن متع  الی هن  ر سرچش  مۀ از اش  رفعلی تتری  زی

 .vol. 2, p ,1984اس ت ) ب رده ه ابهره  محمدعلی و محمدزمان)

 خ    دمت ب    ه اص    فهان در ق.ه 1144  . وی در س    ال369
 . 34درآمد )همان، حسین سلطان شاه فرزند دوم، میرزایطهماسب
 کارگ اه در محم دباقر و محمدهادی محمدصادق، چون هنرمندانی

 احتم  االً مرق  ع .(Azhand, 2015, p.10)کردن  د پی  دا حض  ور وی
 را آن جل د ک ه شده تنظیم افشاریه حکومت اوج پطرزبورگ درسن

 . محم دباقر(Diba, 1989, p.152-153)کرده است  کار محمدهادی
 بی کعلیقلی نوادگ ان از بیک،اب دال بنمحم دعلی احتماالً فرزن د

 ,Azhand)دی د  آم وزش اشرفعلی نزد اصفهان در که بود جتادار

2017, p. 10-11)درب  ار هنرمن  دان درب  ارۀ التواریخرس  تم . در 
 آن در خالی ق پس ندیده، عص ر این در» :آمده است زند خانکریم
 جمل ه از. ان دبوده کارش یرین مص وران و زیتانگ ار نقاشان آرمیده،
 ک ه میرزامحمد و میرزاحسن آقاصادق، آقاباقر، آقازمان، شأنانعالی
 از ب االتر درج ه ه زار بلکه ثانی مانی مصوری و نقاشی در هریک
. (Rustam-Al-Hokama, 1973, p.410)«ان    دبوده م    انی
 خ دمت در و بود زنده همچنان نادرشاه مرگ از پس استرابادی خانمیرزامهدی

 با . وی(Safa, 1991, vol.5, p.1807-8) است بردهمی سربه قاجار خاندان
ه ا آن چ ون ب ود، آشنا محمدباقر و محمدصادق محمدهادی، هنر
 روی اشرفعلی استادشان همراه ق.ه 1151 تا114۷ سال در ترپیش
 ک رد دعوتها آن از رو،این از بودند، کرده کار خانمهدی میرزا مرقع
 عه ده ب ه را وی پراکن ده هایخطاطی و مرقعات تشعیر و تذهیب تا

  .(Azhand, 2017, p.15بگیرند
گیری مرقع ات که گفته ش د هنرمن دانی ک ه در ش کلچنان

اش  رف و ش  اگردانش محم  دباقر، ش  رکت داش  تند یعن  ی علی
محمدهادی و محمدصادق جملگ ی در اص فهان بودن د و بع د ب ه 

رۀ افش ار و توان آنچه را در دوشیراز هجرت کردند. پس اساساً نمی
زند شکل گرف ت، مخ ت  ب ه ش یراز دانس ت. ب دین س تب ک ه 
هنرمندان مهاجر بودند و دورۀ حکومت زندیه کوتاه ب ود و پ س از 

شاه، هنرمندان جانب تهران رهسرار ش دند. رسیدن فتحعلیقدرتبه
تر از اصفهان ع ازم چنانچه میرزابابا امامی حسینی و مهرعلی پیش

 گذاری کردند. کاردرباری تهران را پایه تهران شده و ستک نقاشی
 مس لط ه ایویژگی از اصلی آثار روی از کری تهیۀ و برداریمثنی
. (Floor, 2002, p.111)است بوده متوالی هایسده در کارخانه نظام
  . ازجمل ه2و  1داشت )شکل  ادامه سازیمرقع محمدشاه، زمان در
 ب ا س لطنتی کتابخانه مرقعات فهرست در 1538 مرقع به توانمی
در دورۀ وی، نجفعل ی  .داشت اشاره زمان و آقا میرزاهادی از آثاری

و رجتعلی در اصفهان مشغول بودند و در شیراز لطفعل ی ش یرازی. 
ابوالحس ن غف اری )ابوالحس ن ث انی   -در تهران–شاگرد مهرعلی

ب   رای هنرآم   وزی ب   ه ایتالی   ا اع   زام و در دورۀ ناص   ری 
 به قاجار آثار مطالعۀ با . سولتیک (Pakbaz, 2013, p.158)بازگشت
 و ته ران نقاشی مکتب بین فرق است توانسته که رسید نتیجه این

 از ب االتر کیفیت ی دارای اص فهان نقاش ی» ده د. تمیز را اصفهان
ب ا  چی زی فل ور نظر به اما .(Saltykov, 1986, p.79) «است تهران
 ک ه جهت این از ندارد، وجود تتریز و اصفهان، شیراز مکتب عنوان
 همچن ین بودن د. درب ار ب ه وابس ته و ته ران در نقاش ان بهترین
 در و ب ود اصفهان اهالی از امامی، میرزاآقا چون نامداری هنرمندان
 هن ری مکتب از ایهسته هرجا در رو،این از کرد.می زندگی تهران
 دس ت از را خ ود ه ایبهترین س رعتبه گرف ت،می شکل ایالتی
 از .(Floor, 2002, p.15)کردند می مهاجرت تهران به چون داد،می
 و فن ون ت أثیر تحت بیشتر ایرانی نقاشی م،1850/ق.ه1266 تاریخ
 تم ایزات تم امی مل ی جدی د س تک و گرف ت قرار اروپایی ستک
ب رد  ب ین از داش ت، وج ود ت اریخ این از پیش که را ایالتی نقاشی
ه  ای س  ازی در ش  یراز ب  ر بنیانمرغو. در واق  ع، گل 16)هم  ان،
اشرف و شاگردانش رشد کرد و وجود لطفعلی شیرازی به نقطۀ علی

اوج رسید و توانست با حلقۀ بازار در اصفهان و هنرمندانی درب اری 
اصفهانی چون میرزاباب ا و مهرعل ی در ته ران رقاب ت کن د. التت ه 

یش نت  رد. در واق  ع، لطفعل  ی تنه  ا جری  ان دوم مکت  ب گ  ل را پ  
س و اهلل شیرازی نی ز در ای ن مس یر ب ا وی همالدوله و فتحفرصت

 ب  ا مرح  وم»نویس  د: الدوله درب  ارۀ لطفعل  ی میبودن  د. فرص  ت
 نم  ود،می ه  م ص  ورتگری اگرچ  ه داش  ت. نس  تت مش  یرالملک

 و س ابقین از و داش ت انحص ار جه ان در تمام اشسازیبوتهوگل
 «اس     ت نش     ده دی     ده او اس     تادی ب     ه الحق     ین

(Forsat-odoDowlah Shirazi,1998, vol.2, p.895) . 
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 یو روابط استاد و شاگرد یخانوادگ یهانسبت-ب

 بسیاری تعداد تهران و شیراز اصفهان، در که کندمی روایت بروگش
 در اروپایی هایلیتوگراف کنار در را آثارشان که دارند وجود نقاشان
 . شیوۀ(Brugsch, 1861-62, vol.2, p.93)آویزندمی بازار در مألعام
 تقسیم بخش سه به هنرمندان اقتصادی و اجتماعی بندیطتقه و فروش
 بازار در فروش برای را آثار که هنرمندانی دربار، به وابسته نقاشان: شدمی
 برای صنعتی ورانپیشه مثابۀبه که نقاشانی و دیدند،می تدارک
 کاشان . در(Floor, 2002, p.17)زدند می طرحی هاکاشی و منسوجات
 اول طراز نقاشان نجفعلی و امامی خانوادۀ اصفهان در غفاری، خانوادۀ
 هایازدواج مرتتط هایصنعت اعضای و هاخانواده این. کردندمی تربیت
 میرزابابا بودند، امامی خانوادۀ اصفهان . در ۷داشتند )همان، گروهیدرون
 پسرش و بود قاجار دربارباشی نقاش نخستین امامی حسینی

 رقم سازفرنگی و داشتباشی نقاش لقب وی از پس محمداسماعیل
بودند.  کارانالکی و سازانقلمدان از هاامامی  . خانوادۀ4۷ زد )همان،می

 و محمدجواد محمدصادق، محمدتقی، محمدمهدی،ها آن نامداران
 قاجار اواخر در و ق.ه12۷6 در امامی سیدمحمد. بود امامی نصراهلل
 و عامل دید نقاشی آموزش تهران در ق.ه12۹8 سال در امامی میرزاآقا
 دیگر خانوادۀ شد. پهلوی به قاجار سازیبوته گل و سنت انتقال اصلی

 آقانج  را استاد محمدصادق بنجامین، .است ق.ه1245 در آقانجفعلی
فرزند محمدباقر بود نجفعلی  .(Benjamin, 1984, p.249)کند می قلمداد

 عتدالحسین. بودند زبده الکی نقاشی در و احمد محمدکاظم و فرزندانش
بود. اما در شیراز  محمدکاظم فرزند زادهصنیع شکراهلل پدر همایونصنیع

اشرف و شاگردانش با لطفعلی، شرایط متفاوت بود. فاصلۀ زمانی بین علی
شینیان در شیراز بود و در مانع از تقلید کورکورانه و صرف وی از هنر پی

واقع لطفعلی مکتب گل را در شیراز احیا و تثتیت کرد. محمدحسین 
شیرازی، میرزا محمدعلی شیرازی و فرزندش محمدباقر، میرزا یوس  

باشی و میرزابزرگ شیرازی را ذیل همراهان شیرازی ملقب به مذهب
 نندلطفعلی باید دانست که توانستند مکتب گل شیراز را تثتیت ک

(Hadi, 1989, p.74) در مرحلۀ دوم با فاصلۀ کمتر از پنجاه سال باید از .
 &Khalili, 2007, p.302)اهلل، فرصت و مصطفی شیرازی یاد کرد فتح

واسطه با لطفعلی، مسیر وی را طی کردند. در شیراز، که بی (317
برخالف اصفهان، مکاتب خانوادگی و شاگردپروری توسط استادان بزرگ 

وم نتود. لطفعلی شاگرد میرزامحمدحسن شیرازی بود که در مرس
تر به نقل از ای پیشعیار بود که اشارهمرغ الکی هنرمندی تماموگل
شمار و کمتر به الحکما بدو شد، اما تعداد آثار وی نایاب یا انگشترستم

 . چنانچه از بررسی زندگی لطفعلی یا 12و3آن پرداخته شده است )شکل
آید، برخالف توانایی باال، به فکر پرورش شاگرد نتوده وقت فرصت برمی

اند. لطفعلی زیادی را صرف سفر و مطالعات خارج از شیراز کرده
 اوست خا  که دواندمی شاخه و گل گرداگرد را آبرنگی هایقلمگیری

 به مخصو  طریقی به را زنگاری ستز جلدها و هاقلمدان بعضی در و
. در (Qazbanpour& Aqdashloo, 1997, p.37)گیرد می کاربه خود،

های سازی قاجار دانست. از ویژگیمرغوواقع، لطفعلی را باید نابغۀ گل
ها، توان به تنو  در پردازها، طراحی متفاوت از گلفنی آثار لطفعلی می

گیری سیاه، گاهی مقطع رویش گل نامشخ ، های کشیده، قلمپرنده
 . 10ها اشاره کرد. )جدولی بر حواشی رقعهنویسهای شفاف، گزارهرن 

ها را ارائه دهد، در ترین وجه از گلوی در تالش نتود تا بهترین و شتیه
، جملگی این «ها ریخته استپرچم گل مانده و گلترگ»برخی آثار وی 
اش توانست رویکرد ادبی لطفعلی و همچنین طرز نگاه متفاوتنکات می

نشان دهد که کمتر مورد مداقۀ  ها و مرغانرا به موضو  گل
های روحی قدری رن پژوهشگران قرار گرفته است. لطفعلی گاهی به

شود. او به های چینی نزدیک میکند که آثارش به نقاشی گلاستفاده می
آورد نویسی اهمیت داده است. در نسخۀ موزه ملک در رقم خود میگزاره
االول الکسوف جمادیلیلهبجهت برادر گرامم آقا محمدباقر است یوم »

 در نویسیشرح به تمایل شاه آید که ناصرالدیننظر میچنان به «.1260
 داشت مرقعات در گزارشی کارکرد تکمیل و هاقطعه پای

(Malek Esmaeili& Hosseini Rad, 2009, p.49). 
 

 هایی از لطفعلی شیرازی. رقعه1جدول

Table1. Artworks of Lutfali shirazi  

   
 ه.ق، موزه ملک، 1260سنه 
 URL39  :منتع 

 تاژ،یو رز، موزه آرم نایدسته گل م
  151، 13۹3منتع: )پوپ، 

  ،یگل صدپر، حراج ساتت
 URL38  :منتع
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 URL40: قلمدان الکی، راقمه محمد حسن شیرازی، مجموعه سودآور، منتع: 3شکل

Fig3. Pen case with flowers and birds, signed by Muhammad Husayn Shirazi, Iran, Shiraz, Qajar period, ca. 1850-75, 
Watercolor, gold-colored pigments, and lacquer on pasteboard, Ezzat-Malek Soudavar Collection, Number: S2014.17.32a-b. 

 

 ییگرابه باستان لیم-ج
 هاتصویرس ازی از گروه ی بود، فراوان گراییباستان به قاجار میل شاهان

 ساس انی هایبرجس ته نق ش ش یوۀ به فرزندانش و شاهفتحعلی چهرۀ از
 چه رۀ ب ار، نخستین بعد، به ساسانیان دورۀ . از(Floor, 2002, p.30)است
 هدف دار تغیی ر . ای ن 45 شد )هم ان، ها ظاهرسکه روس بر شاهفتحعلی
 ب ه بازگشت و تاریخ زبان، بازآفرینی از بخشی تجسمی هنرهای در تنهانه

 قاجار سلطنت استقرار با فرصت این و بود ایرانی فرهن  باستانی عظمت
 از تقلی د زم ان، آن . در(Tavakoli Taraqi, 1990, p.70-101)ش د  شرو 
، کرمانش اه، دزف ول شوشتر، بازدید از الدولهیافت. فرصت رواج الگوهاکهن
 عم ارات»گوی د می س خن موج ود هایکتیت ه ترجم ه و بس تان ط اق
 عه دۀ از کس ی ک ه هس ت زم ین روی در چن ان پادشاهان، ...مخروبه
 ,Forsat-od-Dowlah Shirazi)«برآم د توان دنمیه ا آن هم ۀ تفص یل

1998,vol.1, p.98). از مملک  ت حکم  ران ک هزمانی در کن  دمی ی اد وی 
 مالحظ ۀ از پ س کرده اظهار را ایشان آمدند، شیراز به طهران دارالخالفۀ
: فرمودن د ب ود، زده سر سلکم هنر کلک از که هایینقش و صنایع بعضی
 و اینگذاش ته آن در ق دمی هن وز که هست فارس در نیز بسیار امکنه»

ش اه ک ه . رویکرد شاهانی چ ون فتحعلی 3 همان،«)ایبرنداشته اینقشه
زمانی را در شیراز گذراند و در ادامۀ خالفت ناصری، نوعی نگرش یا میل 
به بازگشت به آثار ت اریخی و باس تانی را در ذه ن هنرمن د ایج اد ک رد. 

هایی از شاهان و ش اهزادگان دورۀ برجستهتان با نقشچنانچه در طاق بس
های پ یش از اس المی توانس ت اندیش هروییم، این رویکرد میقاجار روبه

مرغ ونقش گ ل غالبدربارۀ نقوش را زنده کند و به مفهوم گرفتگیرها در 
 با مفهوم باستانی سیمرغ و درخت زندگی جان تازه دهد.

 
 های غربی اهمیت سَیّاحان و کمپانی-د

رئ یس ش رکت هن د »درظاهر، رابطۀ نادرشاه با هلندیان مطل وب نت ود: 
های خاوری انگلیس که دیده بود با هلندیان چگونه رفتار شده است، انعام

در ی ک مش اجره می ان درباری ان و «. بسیار ب رای اعتمادالدول ه فرس تاد
شود نزدیک هزارتن ایرانی از کاره ای مسئول بازرگانان هلندی معلوم می

. در ژاونی ۀ س ال (Floor, 1992, p.70-71)کنن د ندی امرار مع اش میهل
های بازرگ انی اروپ ایی م فرمانی بر م راودات دوس تانه ب ا ش رکت1۷84
 . در دورۀ زند، وضعیت ان دکی 181خصو  هلندیان صادر شد )همان،به

کریمخان ترجیح داد که با هلندیان رواب ط دوس تانه داش ته »متفاوت بود. 
 ب ه ک ه کن دمی ی اد توریس تی هن ر از . فلور(Floor, 1992, p.80)«باشد
 گ زارش گرفت.می قرار غربیان توجه مورد یا شدمی برده اروپایی محافل

 ب ا اجراش ده تص ویر ص دها»ماجراست:  این بر صحتی اصفهان از اوزلی
 چ ادر ب ه را هاکتاب در گردآمده یا مستقل اغلب و کاغذها روی بر آبرن 
وی  ب رای ایرانیان». (Ouseley, 1819023, vol.3, p.68-69)«آوردندمی ما

 ای ن. دارد دوس ت عاشقانه را هااند... گلقائل تقدس اشتهار  )محمدهادی
 ی ک ت ا ش د مساعد س تب بخت. ..کندنمی کار دیگر ایرانی هویسم وان

 «آورم دس     تبه برای     ت را آن ع     الی کوچ     ک قطع     ه
(Rich, 1836, vol.2, p.224-225, Nafisi, 1973, p.23-24, Robinson, 

2000, p.366, Floor, 2002, p.23, Azhand, 2017, p.16)  
ک  رد و  رش  د س  ابقهبیدورۀ قاج  ار  در اروپ  ا و ای  ران هن  ری تع  امالت
 ش  د گش  وده فرهنگ  ی ن  وآوری ان  وا  روی ب  ه ای  ران دروازه  ای

 (Floor, 2002, p.89)نقاش  ان و پژوه  انایران حض  ور زم  ان، ای  ن . در 
در مقدم ۀ آث ار  .(Thorenton, 1996, p.15)یاف ت فزونی ایران در اروپایی

 بلک ه دیده، کسهمه را بنده )فرصت  من صنایع از بسیاری»عجم آمده: 
. (Forsat-od-Dowlah Shirazi,1998, vol.1, p.32)«ان دخریده ه ااروپایی

های فرنگی بر ایران ب وده اس ت، ام ا چن ان همیشه سخن از تأثیر سنت
ه ای غرب ی خصوص اً رسد که ط ی ب یش از دو س ده کمرانینظر میبه

های ش رق ها در خاورمیانه و خاور دور، نقشی مهم در انتقال سنتهلندی
تنها در هند و ای ران بلک ه در دِجیم ا در خل ی  ها نهاند. آنبه غرب داشته

پرداختن د. ناگازاکی ژاپن استقرار داشتند و به خرید و فروش آثار نقاشی می
ه ای هن ر ق رن ها از عوامل تأثیرگذار جنتشستدهای کمرانیوهمین داد
زم انی ب ا حض ور ش ود. در هممیالدی در غرب محس وب می 20و  1۹
الملک در دورۀ ناصری در اروپا و یادگیری هنر رنس انس، تح والتی کمال
ها و پیوندد. پساامررسیونیستن انقالب هنری امررسیونیسم به وقو  میچو

گذاری و های چوبی، یا رن ها متأثر از آثار شرقی چون باسمهسمتولیست
زمان ب ا نقاش ان سوس ن بدیل رقم زدند. همپرسرکتیو هنر ایرانی، آثار بی

ها و ونگ وگ زار سوس نچون محم دهادی و لطفعل ی، هوکوس ای لت ه
ها و سیاحان توانستند کند. در واقع، کمرانیهای سوسن را نقاشی میانگلد

 مرزهای هنری ایالتی را برداشته و آن را در شرق و غرب پیوند دهند.
 

 آغاز عکاسی و انحطاط کتاب-ه
 «است شده قلمداد هاپیشه پایتخت اصفهان» ،دورۀ قاجار در

(Floor, 2002, p.99). و عکاسی ظهور و معماری هایبرنامه انحطاط 
 نظام فروپاشی چاپی، عوامل تصویرهای و گراوورسازی شدننهادینه
 نویسد: می ق.ه1303سال در المآثر به اعتمادالسلطنه شد. قدیم



   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ال
س

 
شم
ش

، 
ره
ما
ش

 1، 
ن
تا
س
تاب
 و 
ار
به

 
14
01

 

 

 

46 

 

 

، کرده خطیر خدمتی تصویر صنعت به یافته، ظهور عکس وقتی از»
 قانون کاربردنبه و روشن و سیاه وانمودن و کشیشتیه و دورنماسازی
 و تکمیل یافت تأهل عکس از همه فن، سایر و تناسب
در واقع،  .(Etemad-al-saltaneh, 1984, p.1225-26)«پذیرفت

نگاری و بازنمایی جزئیات بودند؛ دنتال شتاهتهنرمندان زین پس به
 را نقاشی که کسی گفت مرا میرزا عتداهلل»نویسد: چنانچه فرصت می

 اصرار. بداند هم عکاسی است خوب، باشد کرده تکمیل درجه اعال به
 ماشین و دستگاه چند. آموخت عکاسیم صنعت و نمود صنعت این در

 کردم تکمیل را آن کهطوریبه ب ودم، مشغول گاهی. خریدم

 (Forsat-od-Dowlah Shirazi, 1998, vol.1, p.47). و  رواج و ورود
 ضربۀ کردند،می کار سنتی ستک به که نقاشانی برای کتاب چاپ

آید در نظر میبه (De Rochechouart, 1867, p.265)بود، هولناکی
ها داد و ماهیت خود را از ها جایشان را به عکسنقاشی مرقعات، گل

  5و4های شاهانه شد. )شکلدست داد و تتدیل به آلتوم عکس
 شاگردان تربیت به مجانی نقاشی مکتب تأسیس با الملکصنیع
داد  خاتمه ایران کهن نظام شاگردی-استاد متعلی سیطرۀ به و پرداخت

(Etemad-al-saltaneh, 1984, p.117) . 

 

   
 : مرقع ناصرالدین شاه، موزۀ لوور، 4شکل

 URL41منتع: 
Fig4. Page of Nasir al-Din Shah's album, 

4th quarter of the 19th century (circa 
1888), Qajar, Tehran, Cut-out paper, 

pigments and gold on cardboard (margins), 
Height: 46.2cm; Width: 12 cm, Photograph 
on albumen paper, mounted on cardboard; 
margins decorated with floral motifs and 

birds, Inventory number: 
RFML.AI.2018.50.1 

بری مزین به ترنجی از : قلمدان الکی ا5شکل
عکس شاهزادگان قاجار، موزۀ ملی هنر 

 اصفهان، 
Fig5. Laquer qalamdan papiemache, 

with photo of Qajar Princes, Museum 
of Honar-Meli-Isfahan 

 یکتاب دعا ح،یمس دنیکشبی: به صل6شکل
 ۀم، فنالند، موز151۹-1444 ان،یملیماکس نینخست

 URL1کلولند، منتع: 
Fig6. Leaf Excised from a Book of Hours: 
The Nativity, c.1480, Master of the First 
Prayerbook of Maximillian, (Flemish, c. 

1444-1519), Flanders, Ghent, 15th century, 
Ink, tempera and liquid gold on vellum, 

Leaf: 10.8 x 8.2 cm (4 1/4 x 3 1/4 in.), The 
Jeanne Miles Blackburn Collection 2011.64 

 

 
 URL2 آرایی قاجاری، موزۀ ویکتوریا آلترت: منتع:: نترد دو شیر چینی، با حاشیۀ الصاقی گل۷شکل

Fig7. Assorted blossoms /two fabulous lions; single-page drawing on a detached album folio, 19th century, Museum number: 1977, 0718, 0. 1 
 

های فنی و بصری در گل و مرغ دورۀ بررسی ویژگی -4

 زند و قاجار
ه ا را ب ر اس اس بس تر مرغ زن د و قاج ار آنوهای گلدر بررسی ویژگی

گیری به سه بخش مرقعات، الکی و تزئینات معماری تقسیم کردیم شکل
ه ا را م ورد بندی و رن  و اسلوب پرداز بهتر بتوانیم آنکیبتا از حیث تر

 بررسی قرار دهیم، همچنین بتوانیم عناصر الحاقی و التقاطی را بازشناسیم.

 های تک رنگآرایی در مرقعات و رقعهالف: گل
 که نقاشی حتی خواند؛ نتوان نقاش را کسهمه»گوید: چنانچه فرصت می

 برهان روی از ولی برد، بکار لطی  را رن  و کند پردازکاری و نقطه خوب
. ای ن ویژگ ی (vol.2, 894 ,1998)«نیس ت نق اش ه م آن ننماید، عملی
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ها بود که ب رای نگرش هنرمندان قاجار به زیتایی و هنرمندان پیش از آن
 مرایا و مناظر علم و هااندازه همۀ در غفلت»سیاحان غربی قابل درک نتود. 

 توفی ق بیش تر همه از هاگل مورد در آنان است. مضحک ایران نقاشی در
 ح د از ب یش ی ا ش کبی شده داده نشان بلتلی اینجا در حتی اما داشتند
 که رزی غنچه از قطعه ترکوچک چهاربرابر حدود از بیش یا است، سترگ
 کرده مالحظه ویلز (Holmes, 185, p.193)«است نشسته آن مجاور پرنده
 و ن و طرحی ایجاد هنگام بلکه الگوبرداری کار در نه، ایرانی نقاش که بود
  .(Wills, 1886, p.124-125)کند نمی طراحی مدل روی از نیز بدیع

آرایی مرقعات خصوصاً دورۀ زند توان برای شیوۀ گلدو احتمال را می
ه ای هلن د ش رقی و قاجار در نظر گرفت. نخست آنکه با حضور کمرانی

  6های مذهتی مسیحی )تصویرآرایی کتابگل توان احتمال داد متاثر ازمی
تولیده شده در قرن شانزدهم و هفدهم میالدی در هلن د باش د. یک ی از 
نخستین تصویر به جامانده از دورۀ صفوی که احتماالً طی حملۀ ن ادر ب ه 

اهلل هو...برقم اقل خلق»ای است با رقم هند به ایران عودت داده شد، رقعه
خط -ها بر زمینۀ تخت با پرداز نقطهگل«. مام یافتاین ....محمدیوس  ات
اند. مقطع رویش مشخ  بر زمینۀ آبی قرار گرفتند. تصویر حجم داده شده

از دوبخش تشکیل شده و سرس کنار هم قرار گرفته نیمۀ پایینی ب ا تن ۀ 
کند و نیم ۀ شکوفه در مرکز به دو بخش راست و چپ فضا را تقسیم می

بوتۀ اصلی در سمت راست )تنه شکوفه  و چپ )بوته  باال با قرارگرفتن دو

  با 2نسترن  تعادلی متقارن ایجاد کرده است. این شیوۀ تقسیم فضا )جدول
بن دی افق ی در ترین شیوۀ ترکیبها و ایجاد تعادل در ترکیب، مرسومبوته

گیری مرقعات و آثار الکی دورۀ زند و قاجار است. در حاشیۀ یک نسخۀ قلم
  ۷چینی متعلق به دورۀ تیموری در موزۀ ویکتوریا آلترت )تصویر از دو شیر
شده و آبرنگی ب دون پ رداز الح اق ش ده ک ه مش ابه آراییای گلحاشیه
اشرف است و پطرزبورگ خصوصاً نزدیک به قلم علیهای مرقع سنحاشیه
 های ابتدایی این ستک طراحی بر حاشیۀ مرقعات باشد. تواند از نسخهمی

اشرف و تواند قریب به یقین باشد، نقاشانی چون علیمیفرضی که 
ها اس تفاده هایی داشتند که در آثار الکی چ ون قلم دانشاگردانش گرده

ها را کردند و به دلیل شتاهت فرم مستطیلی باالی مرقعات توانستند آنمی
ا های پراکنده بکار گیرند. این نکته را در مقایسۀ قلمدان با رقعهدیگر بار به
  آنچ ه در ج دول م ذکور 3توان مشاهده کرد. )جدولاشرف میرقم علی

هایی از ساده به پیچی ده در قابل مالحظه است، سیر تطور طراحی ترکیب
بوت ه، ها ب ه ص ورت تککند. نخستین نمون هاشرف را عیان میآثار علی

ف اش ربندی آثار علیاند. آنچه در ترکیبگرفتهنواری در کنار هم قرار می
قابل مشاهده است؛ فضا با سه گل اصلی تقسیم )غالتاً ص دپر، سوس ن و 

ش دن ان د. ب ا اضافهنسترن  و بر خط افقی در میان ترکیب تأکی د ورزیده
ها، فضا پیچیده و متراکم شده است تا نوسان های عمودی به ترکیبساقه

 در این خط فرضی صورت گیرد.
 

 . تحلیل فنی رقعه محمدیوس ، دورۀ صفوی، محفوظ در کاخ گلستان2جدول

Table 2. Technical analysis of Muhammad Yousef artwork, Safavid period, Golestan Palace  

 
 اشرف در قلمدان الکی و مرقعات پراکندهآرایی علیو تطور طراحی گل . تطتیق3جدول

Table3. Adaptation and evolution of Ali Ashraf florilegium design in lacquered pens and scattered muraqqa 

   

 هابوتهقطع کامل اثر گل خط-دیتیل اثر و شیوه پراز نقطه تحلیل شماتیک

  

 URL3قلمدان الکی، مجموعه سودآور، گالری فریر، منتع:   URL4آرایی بر مرقعی از علیقلی جتادار، موزه متروپلیتن، منتع: گل

  

 URL5، موزه متروپلیتن، منتع: 1152آرایی بر مرقعی از محمدصادق، سنه گل URL6: منتع خلیلی، مجموعه محمدزمان، از مرقعی بر آراییگل

  
 URL7: منتع خلیلی، مجموعه جتادار، بیک قلی علی از مرقعی بر آراییگل URL8: منتع متروپلیتن، موزه جتادار، بیکقلی علی مرقع بر آراییگل
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شود: ترکیب پطرزبورگ دیده میآرایی مرقع سندو ترکیب در گل
)اسریرالی  که تراکم از مرکز به دو بخش و حرکت از جناحین ب ه  مدوّر

ه ا، مقط ع های نواری ب وده و گلبوتهمرکز است. در ترکیب دوم، تک

رویششان مشخ  و از تنو  قاب ل ت وجهی برخوردارن د. زمین ۀ غالت اً 
ها حج م داده ش ده خط به آن-نخودی و گاهی سدری و با پرداز نقطه

 است. 
 

 آرایی در مرقع سن پطرزبورگ. تنو  ترکیب گل4جدول

Table 4. Variety of floristry composition in St. Petersburg album 

 

 

 
 URL16ه.ق، مجموعه سودآور، منتع:  1183: دسته گل، عمل محمدباقر،10شکل

Fig8. A purple iris, signed by Muhammad Baqir, Persia, Afsharid, circa 1750, Watercolour on paper, painting: 17.6 by 10.6cm. Fig9. Flowers 
and butterfly, signed by Muhammad hadi, Iran, Fars, Date of creation 3rd quarter of the 18th century, Technique: Gouache and gold on paper, 

Inventory number MAO 817, Department of Islamic Arts, Louvre. Fig10. Mirror case with flowers, signed by Muhammad Baqir, Zand 
period, 1769, Watercolor, gold-colored pigments, and lacquer on pasteboard, 24.8 × 17.6 × 1.7 cm, Iran, Gift of Ezzat-Malek Soudavar, 

Arthur M. Sackler Gallery, Number: S2014.17.91 

  

 ها در ترکیب مدورپراکندگی و تراکم گل Plate 205/ Folio 42.15 rectoمدوّر، رقم محمدصادق، شماره: 

  

 ها در ترکیب متحدالمرکزپراکندگی و تراکم گل Plate 201/ Folio 45.9 rectoمتراکم، عمل محمدصادق، شماره: 

   
ها، رقم محمدهادی، سنۀ : نسترن و شکوفه۹شکل

 ، URL15ه.ق، موزۀ لوور، منتع:11۷2
 ، URL14منتع:ترین محمدباقر، حراج ساتتی، : سوسن آسمانی، قاجار، رقم کم8از راست، شکل
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خان به خ دمت درب ار قاج ار تر یاد کردیم، میرزامهدیچنانچه پیش
 را زند نقاشی ستک آغامحمدخان اردوی به پیوستن با ادقدرآمد. محمدص

 ,Azhand)یاف ت ادام ه نج  آقا شاگردانش توسط و کرد منتقل قاجار به

2015 , p.18) محم  دباقر احتم  االً در اص  فهان ب  ه تربی  ت ش  اگردان و .
محمدهادی در شیراز طریق درویشی را پیش گرفت. تعداد زی ادی رقع ۀ 

ای و سیاه از ای ن هنرمن دان در دس ت رن  آبی، قرمز، قهوهآبرنگی تک
ه ا دارای ومرغکن د. ای ن گلاست که شرح آن ب ه موض و  کم ک می

ز بوده و احتماالً با سرعت کار ش ده اس ت. پردازی است اما فاقد پرداحجم
دهد: روشن میزاده تتریزی شرح مختصر و مفیدی از این شیوۀ سایهکریم
ها را اول رن  غلیظ زده و سرس با آب و رن  سفید آن را گونه سایهاین»

نماین د. ای ن س ایۀ س اده روشن کرده و ب ه اص طالح س ایه روش ن می
 Kamrimzadeh)«س  ازی اس  تآبرن زنی در ترین راه س  ایهمعم  ولی

Tabrizi, 2000, p.219)سازی و پردازها، به ظن . در بررسی سایه و روشن
 .(Ibid, p.220)ایشان سایۀ هاشوری، کالسیک و پرداز وجود دارد 

 
قاجار-رن  آبرنگی دورۀ زندهای تکمرغو. گل5جدول   

Table 5. Watercolor monochrome flowers and bird of Zand-Qajar period 

 
های آبرنگی احتماالً طتق نظ ر آید، رقعهآنچه از شواهد برمی

آرایی مرقع ات، ب ه ص ورت آبرنگ ی زاده، در آثار الکی یا گلکریم
خط یا پرداز متقاطع آمده -گذاری و سرس روی آن پرداز نقطهرن 

نویسی ج التی دی ده ها گزاره  در برخی از این رقعه8است. )تصویر
اب ا، ص دپری ب ا س اقۀ شکس ته را ب رای شود، چنانچ ه میرزابمی
زند یا محمدباقر در رق م خ ود از رقم می« شاه خسرو دانافتحعلی»

ی ا برخ ی ای ن «. در طهران مش ق ش د»کند محل نقاشی یاد می
کشی و کن ار ه م داران یا هنرمندان جدولها توسط مجموعهرقعه

« الزمانیا صاحب»گرفتند. چنانچه کار محمد زمان با رقمه قرار می
ق رار « ترین محم دعلیکم»ای از فرزندش با رقم بوتهدر کنار تک

های بن دیترکیب»مرغ، وگرفته است. یکی از ترکیتات نادر در گل

ای متمرک ز ها را در نقطهای از گلبود. هنرمند توده« متراکم توده
یا روی هم نشانده یا در تناسب نامرسوم قرار داده است. در تصویر 

دو اث  ر از محم  دهادی و محم  دباقر ای  ن خص  لت قاب  ل  10و ۹
که دهد هنرمندان احتماالً تازمانیها نشان میشناسایی است. یافته

در کارگاه استاد بودند، رقمۀ خود را متوسل به ایشان زدند، چنانچه 
است که « اشرفزبعدمحمد، علی»اشرف رقمۀ خود را در ابتدا علی

ده د. محمدص ادق و محم د می نشان از شاگردی وی نزد ح اجی
صادق از لط   »هایی چون محمدباقر و محمدهادی در ابتدا رقمه

زده و بعد که به مقام استادی رسیده ی ا از کارگ اه « اشرف شدعلی
« ی ا ب اقرالعلوم»، «الوعدیاصادق»هایی چون استاد جدا شده، رقمه

 اند.زده« شد رقم ز کلک هادی زرنشان»یا 

 بندی در آثار الکیهای اجرایی و ترکیبب: شیوه

   

 محمدهادی، موزۀ لوور، 
 URL11منتع: 

ه.، موزه هاروارد، منتع:  1102محمدباقر، سنه 
URL10 

 ه.ق، موزه بروکلین، 1214میرزا بابا، سنه 
 URL9منتع:

   

 ه.ق، موزۀ لوور،  11۹۷محمدصادق، سنه 
 URL13منتع: 

 محمدزمان، موزه هاروارد 
 URL12منتع: 

  هاروارد،محمدزمان، موزهومحمدعلی
 :URL10 منتع
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تر در دوره صفوی، خصوصاً بر حاشیۀ در آثار الکی، شیوۀ حلکاری که پیش
صورت شیوۀ اص لی و بست، این بار بهمرقعات به صورت ختایی نقش می

گرا در نقاشی قاب آیینه، جعته، قلمدان ی واقعهارن  برای نمایش گلتک
شتاهت به نقاشی پش ت آین ه و جلد کتاب انتخاب شد. شیوۀ حلکاری بی

گرف ت و در عنوان بخش روش ن در نظ ر مینتود، هنرمند زمینۀ بوم را به
کردن تراکم آن بخش تیره مدنظر رن  طالیی را گذاشته و با پرداز و کم

های روغنی است. معموالً حلکاری روی بومسمت روشن حرکت کرده به
 سیاه، قرمز، ستز لجنی کار شده که تضاد خوبی با رن  طالیی دارد.

 
قاجار-. آثار الکی به شیوه حلکاری دورۀ زند6جدول  

Table 6. Lacquer artworks with goldpainting in Zand-Qajar period 

 

ب ه س ه « گلشن»ها و جلدهای الکی آیینهاز ترکیتات رای  در قاب
ها که از پیچش مدوّر بهره برده و مقطع آن به زمین متصل صورت بود: آن

نیست. الگوی دوم ترکیب از نقطۀ ثقل به صورت )+  شرو  ش ده اس ت. 

ها بسیار بوده و ترکیب شلوغی را رقم زده تنیدگی و تنو  گلتراکم، درهم
هایی بود که مقطع آن روی زم ین مش خ  و . الگوی سوم ترکیباست
 شد.آغاز می -غالتاً گل سوسن )زنتق -گلیها از باالی سر شاهگل

 

 قاجار-. انو  گلشن در قاب و جلدهای الکی دورۀ زند۷جدول

Table 7. Type of Golshan in lacquered frames and volumes of Zand-Qajar period 

 

کردن د. در می شاگردی بود و هنرمندان از استاد خ ود الگ وبرداری-استاد ه  ا در دورۀ زن  د و قاج  ار مت  أثر از ش  یوۀ ش  یوۀ طراح  ی گل

    

 قاب آیینه الکی، حراج بونهمز، 
 URL17منتع: 

 جلدالکی، مجموعه سودآور 
 URL18منتع: 

 قلمدان الکی، موزۀ آرمیتاژ، 
 URL19منتع: 

  آرمیتاژ، موزۀ الکی، جعتۀ

: منتع URL20 

    

 بندیانوا  ترکیب مشخ  رویش مقطع متراکم و نامشخ  رویش مقطع مقطع رویش نامشخ  و مدوّر

جلد کتاب، قاجار، رقم محمد زمان، سال 
ه.ق، موزۀ متروپلیتن، منتع:  120۷

URL21 

 سال جواد، محمد رقم قاجار، کتاب، جلد
  فریر، گالری ق،.ه 125۹
 URL22: منتع

، نامعلوم تاریخ نجفعلی، رقم قاجار، آیینه قاب
  هاروارد، موزه
 URL23: منتع

تحلیل شماتیک 
مرغ وبندی گلترکیب

 در آثار الکی
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اند و ها زمینۀ صورتی یا اُکر داش تهمطالعۀ موردی طراحی گل صدپر، گل
  در 11)تص ویر ش دند.ها تفکی ک میبا پرداز خط نقطه و متقاطع گلترگ

ه ای ب زرگ رن  مای ل ب ه قه وه ای دور گلترگشیراز دورۀ قاجار با ته
نمایش داده ش ود. ها قلمگیری نازک و داغی گذاشته تا بهتر حجم و سایه

تر و گردتر بوده که احتماالً به ستب آن اس ت پردازها در آثار الکی خشک
 که پس از آمدن الک رن  نتازد.

 

 
 URL24: دیتیل پرداز گل صدپر از حاجی محمد، مجموعه خلیلی، منتع:11شکل

Fig11. Detail of Pardaz of peony, signed by Haji Muhammad, 
Khalili collection 

 قاجار-. مطالعۀ موردی گل صدپر در نقاشی الکی هنرمندان زند8جدول

Table8. Study of Peony’d in lacquer painting by Zand-Qajar artists 

 

 مرغ قاجاروج: عناصر التقاطی در گل
مرغ دورۀ قاجار عناصر جدید به کار رفت ک ه پ یش ودر نقاشی گل

از این مرسوم نتود. نخست گل و گلدان به عنوانی ترکیت ی جدی د 
ها مرسوم شد که با موضوعات دینی نی ز در دورۀ قاجار در حجاری

س و باش د، تن و  ای ن ترکی ب در س ن  قتره ای توانست هممی
والد اصفهان قابل رؤیت است. قترستان داراالسالم شیراز و تخت ف

های کاریتر به همراه نقش ختایی در کاش ینقش گلدان که پیش
صفوی و تیموری مرسوم بود، در دورۀ قاجار شکل فرنگی گرفت و 

ها و آثار الکی ب ه هم راه نق وش تزئین ی گروتس ک دورۀ در رقعه
باروک راه یافت. در کنار نق ش گل دان، گلفرن   ی ا گ ل لن دنی 

د. نقاشی این گل شتاهت فراوان ی ب ه گ ل آالل ه دارد و مرسوم ش
هایی بود ک ه در نقاش ی س دۀ هف دهم هلن د کش یده متأثر از گل

صورت دسته گل ی ب ا صدپرس رخی در شد. گلفرن  معموال بهمی
گرفت. فرشته نی ز از رخ در جناحین شکل میمرکز و دو صدپر نیم

های قاج ار ج ا بوتههایی بود که خود را در میان گلدیگر نقشمایه
کنن د. حض ور داد. گاهی دو فرشته متقارن ی ک ت اج را حم ل می
گ ردد. نق ش فرشته یا امشاستندان ب ه دورۀ پ یش از اس الم برمی

فرشتگان از دو جهت قابل ارزیابی بود: نخست رویکرد باستانگرایی 
شاهان قاجار و دوم، رویک رد م ذهتی و تأثیرپ ذیری هنرمن دان از 

م  ذهتی مس  یحی ق  رن هف  دهم م  یالدی. از دیگ  ر گراوره  ایی 
-هایی که مخت  دورۀ قاجار است و در آثار لطفعلی شیرازینقش
تر از استاد وی محمدحسن دسته گ ل ن رگس در دس ت ب ه پیش

شود، دست زنی که دیده می- 12شیوه آبرنگی موجود است )تصور
شاخۀ گلی در دست دارد و گاهی بر آن دست، مرغ خواب نشس ته 

. جعفرقلی دادخواه از طراحان فرش دورۀ معاصر، این نقش را است
ه ای ش هرکرد و تنها در طراحی فرش اص فهان بلک ه در فرشنه

)دانش گاه  قشقایی مالحظه کرده و نام دست دلتر را برگزیده اس ت
مرغ، وه  ای نقاش  ی گ  ل . از ویژگی8/6/1400هن  ر اص  فهان، 

رندگانی ک ه ب ه نقاش ی بودن هویت مرغ است اما یکی از پنامعلوم
ب ود. خواس تگاه ط وطی « ط وطی»مرغ ایرانی راه پیدا ک رد، وگل

کشور هند بود و ب ه درب ار ای ران آم د. همچن ین توس ط کمر انی 
عنوان تحفه هندشرقی هلند و بریتانیایی مورد توجه قرار گرفت و به
ها و تنها در رقع هبه کشورهای اروپایی برده شد. نقش طوطی را نه

ر الک ی بلک ه در گچت ری ام اکن دورۀ زن د و قاج ار بوش هر و آثا
بینیم. نق ش ترکیت ی زن قاج اری و شهرهای جن وبی ای ران م ی

طوطی از ترکیتات پرطرفدار بود که توسط نقاشان رن  و روغن در 
 های بزرگ نیز کار شد.اندازه

     

ه.ق،  1124حاجی محمد، سنه 
 مجموعه خلیلی، 

 URL24منتع: 

اشرف، مجموعه خلیلی، علی
 URL25منتع: 

ه.ق،  1208محمدصادق، سنه 
 موزه متروپلیتن، 

 URL26منتع: 

محمدهادی، مجموعه سودآور، 
 URL27منتع: 

ه.ق، موزه  1204محدباقر، 
 متروپلیتن،

 URL28منتع:  

     

ه.ق، مجموعه 1211میرزابابا، 
 خلیلی، 

 URL29منتع: 

 1262لطفعلی شیرازی، سنه 
 ه.ق، موزه بروکلین، 

 URL30منتع: 

 128۹ سنه شیرازی، اهلل فتح
  خلیلی، مجموعه ق،.ه
  303: 1386)خلیلی : منتع

 امامی، العابدین زین
 متروپلیتن،ق،موزه.ه1206

 URL31: منتع

احتماالً محمدامامی، موزه 
 آرمیتاژ، 

 URL32منتع: 
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 URL42ترین محمدحسن، قاجار، شیوه آبرنگی شیراز، مجموعه فریر، منتع: دست دلتر با دسته گل نرگس رقم کم :12شکل

Fig12. Hand holding a bunch of narcissus, Muhammad Hassan, Qajar, Watercolor on paper, Shiraz, freer colletion 
 

 ار. عناصر التقاطی در نقاشی گل و مرغ دورۀ قاج۹جدول

Table 9. Eclectic elements in Qajar period flower and bird painting  

 

 قاجار-کاری زندمرغ در نقاشی دیواری و کاشیوگل
 وارث ان مثاب ۀبه را س ر ب رده و خ ودهای ص فوی بهقاجاران ابتدا در کاخ
 م ورد سلس له ای ن ب ه را خود وابستگی و کوشیدند شمرده واقعی صفویه

 ت رینمهم عقیدۀ لیکالم ا . به(Allemagn, 1999, p.547)دهند  قرارتأکید 
 س  ال ح  دود . در(p.207 ,1866)کش  یدند می دی  واری نقاش  ی نقاش  ان،
 نف ر هش توبیست و نق اش اس تاد بیست اصفهان در م18۷0/ق.ه128۷

 نیم ۀ در نی ز شیراز در .(Holtzer, 1956, p.21)داشت وجود نقاش عمارت
 زن دگی فع ال نق اش اس تاد ت ن ده ح دود هج ری س یزدهم سدۀ دوم
 . ای  ن(Forsat-od-Dowlah Shirazi, 1998, vo;.1, p.548)کردن  د می

 هم راه ب ه نق اش اس تاد ششوبیست و بود مشابه نیز تهران در وضعیت
 ,Keyhan, 1932, vol.3)کردن د می زن دگی ق.ه1342 سال در شاگردان

p.330)خ انیکریم ارگ ساخت در»گوید: می غفاری مستوفی . ابوالحسن 
 و محمدص ادق کاش ی، بن ای جعف ر استاد مثل صنعت هر ماهر استادان
 ,Mostofi Qafari, 1990)«یاف ت اتم ام صورت.. و . اصفهانی محمدباقر

p.300). ص نع نگار،ب دایع نقاش ان در» اس ت: آم ده گش اگیتی تاریخ در 

 ب ه را گلزار و گلشن فزایروح بناهای قدرت قلم، آمیزیرن  به چون،بی
 ,Nami)«فرمودن د مشحون ریاحین و ازهار انوا  و رنگین هایگل اقسام

1984, p.159). ب ا را خ انیکریم ارگ دیوانی ساختمان حجاران و نقاشان 
 ب ود سهیم آن در انجام محمدصادق کردند.تزئین  ایران اساطیری نقوش
 ,Azhand, 2015)است برده بهره الوعدصادق از فرنگی کاله عمارت و در

p.12)امض  ای ب  ا چهلس  تون ک  اخ نقاش  ی در بررس  ی تکس  یر . ش  ارل 
ش ود می روروبه کرنال جن  در نادرشاه پیروزی نقاشی پای در محمدصادق

(1852, p.124)مرغ در تزئینات معماری بناهای زن د و و. در مطالعۀ نقش گل
ها ک ه غالت اً فض اهای خ الی را بوتهو تکگلی قاجار عالوه بر نقوش دسته

روییم: ترکیب گل و گلدان، افشان دادند، با سه ترکیب اصلی روبهپوشش می
ه ا در نقاش ی  . ای ن ترکیب10)با مقطع رویش مشخ   و مدوّر )ج دول

های ته ران و کاریاند. در بررس ی کاش یها مش ترکدیواری و کاشیکاری
های نقاشی گوتیک که گی دارد و با پیچششیراز، نقوش گلدانی شکلی فرن

های شیراز رن  آبی و صورتی و در وارداتی بود ترکیب شده است. در کاشی
 تهران لیمویی و صورتی بیشتر مالحظه شد.

 
 

 

  

طوطی هندی، موزه آرمیتاژ، 
 URL36منتع: 

 دست دلتر، موزه هاروارد، 

 URL10منتع: 

گل فرن ، عمل ابوالقاسم 
 اصفهانی، موزه آرمیتاژ، 

 URL 35منتع: 

 گل و فرشته، موزه لس آنجلس، 

 URL34منتع: 

گلدان فرنگی، جعته الکی، موزه 
 آرمیتاژ، 

 URL33منتع: 
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 قاجار-کاری زندمرغ در نقاشی دیواری و کاشیو. ترکیب گل10جدول

Table 10. Combination of flowers and bird in Zand-Qajar murals and tiles  

 
 

  گیرینتیجه

 
ده د تف اوت چن دانی از چنانچه مطالعات این پ ژوهش نش ان می

مرغ در ش یراز ولحاظ فنی )تکنیک اجرا و ترکیب  میان نقاشی گل
و اصفهان نیست که بتوان آن را ذیل دو س تک متف اوت بررس ی 

مرغ در ش هرهای ش یراز و وکرد، تفاوتی میان ساختار نقاش ی گ ل
حسوس نیست که برای آن توان شناخت، یا آنچنان ماصفهان نمی

جایی هنرمندان دو ستک متفاوت قائل شد. این امر با انتقال یا جابه
شد و طراز اول از مراکز ایالتی به سمت دربار در پایتخت ایجاد می

زد. سازی در اجرا و موضو  را نزد هنرمندان رقم م ینوعی یکسان
انچ ه هایی در می ان آث ار گ اهی دی ده ش ده چنالتته اندک تفاوت

پرندگانی با تن و سر کشیده در شیراز و پرندگانی با چش م درش ت 
ها در سرعت ش یوهدر اصفهان دورۀ قاجار قابل مشاهده است اما به

شد. برداری میطراحی و پردازها بین هنرمندان به اشتراک یا گرته
خان استرآبادی طی چند ده ه آث ار با حس هنردوستی میرزامهدی

ه بخش عمدۀ آن مرب وط ب ه دورۀ ص فوی مهمی گردآوری شد ک
اش رف و ایران یا گورکانی هن د ب ود و روی هنرمن دی چ ون علی

واس طۀ نس تت اس  تاد و س ینه بهبهاش ک ه سینهش اگردان خاص ه
بردن د، ت أثیر های نقاش ی ص فوی را ب ه اری میشاگردی، س نت

هایی ک ه گذاشت. اشرف و شاگردانش احتماالً با اس تفاده از گرت ه
آرایی بر مرقع ات کردند، راه طراحی گلها طراحی میی قلمدانبرا
کم از ترکیت ات س اده ب ه آمده از هند را آغاز کردند و کمغنیمتبه

آرایی در دل س ه ترکی ب خل ق پیچیده رسیدند و شانزده گونه گل
ها احتم االً اش رف و ها ب ر حاش یۀ رقع هکردند. ب ا بررس ی رقم ه
کشیدند و محم دهادی ت ذهیب و میها را محمدصادق گل و مرغ

ب ر مرقع ات زد. عالوهحلکاری را و محمدباقر تشعیرها را قل م م ی
رن  در دست است که با صورت تکهایی آبرن  بهسلطنتی، رقعه

سرعت بیشتر کار شده و کمتر پرداز دارد یا پرداز ندارد. پردازه ا در 
ا در آث ار الک ی ها متفاوت است. احتماالً پردازه آثار الکی با رقعه

بدین ستب درشت و گرد آمده که پس از آمدن الکی رن   نت ازد 
ت ر در دورۀ ص فوی یا بافت گل از ب ین ن رود. حکلک اری ک ه پیش

شد، در کارهای الکی نیز دیده شد. در آثار صورت رقعه دیده میبه
ها با سه شیوۀ مدوّر با مقطع رویش نامشخ ، الکی ترکیب گلشن
خ  و متراکم و مقطع رویش نامشخ  دی ده رویش مقطع نامش

ها در تزئینات معماری خصوصاً نقاشی دیواری شوند. این ترکیبمی
ها و بوتهبر گلتر است. عالوهقاجار قدری متنو -کاری زندو کاشی

 تتریز تهران شیراز اصفهان ترکیب بصری

 گل و گلدان

    
 خانه شاکی مدرسه سرهساالر مسجد نصیرالملک اتاق اصلی مقترۀ هارون والیت محل اثر

 افشان

    
 خانه شاکی خانه وثوق الدوله باغ جهان نما خانه اخوان حقیقی اثر محل

 مدور

 )اسریرال 
 

   

 خانه حریری کاخ گلستان خانه قوام الدوله خانه حاج مصور الملکی اثر محل
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ه  ای اص  لی گ  ل و گل  دان، افش  ان و م  دوّر ها، ترکیبگلدس  ته
شاهان و رویک رد  توان به میلمالحظه شد. از عوامل تأثیرگذار می

گرایی، حضور هنرمندان و هنرپژوه ان غرب ی هنرمندان به باستان
ها مهیا کرد. وج ود موجتات ظهور عناصر التقاطی را در این ترکیب

بسا زن، پرندگانی که ب ومی من اطق ای ران فرشتگان یا کودک چه
نتودند و از هن د توس ط بازرگان ان انتق ال یافتن د، چ ون ط وطی، 

ها و تزئینات باروک، گل لن دنی ی ا گلفرن   از پیچشها و گلدان
داد. با آغاز دورۀ ناصری، رونق ورود هنرغربی و کارکرد آن ختر می

عکاسی و بازگشت خانوادۀ غفاری از غرب، نقاشی به ش یوۀ س نت 
رن  و هنرهای ص ناعی رو شاگردی و موضوعات سابق کم-استاد

ران پدیدآم د ک ه به انحطاط رفت و جری ان ن وینی در نقاش ی ای 
 سازی نیز شد.مرغوگیر هنر گلدامن
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