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  چکیده

دستخوش  ست هنرمندان،دارد که در طول ادوار مختلف و به دای دراز رغ )پرنده(، در هنر ایرانی پیشینهگل و م هایهجلو

ست چنین اه نخدر نگ تغییرات و تحوالت مختلفی شده است و سرانجام در عصر قاجار مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.

 وژه پرنده ا واام .اشدبهای طبیعت را داشته صد نشان دادن زیباییکه هنرمند با ایجاد تصاویر گل و مرغ ق رسدبه نظر می

 .ی آورده شده استو  غیره، در مفاهیم حکمی متنوع متون عرفانیو  )درخت طوبا( بارها در آیات قرآنی بهشت و شجره طیبه

قع انواع چنین نتیجه گرفت که در وا توانمین مکتب صورت پذیرفته، ایه ی که در زمینهایییابهمچنین با توصیفات و ریشه

ندان . از جمله هنرماندهدان نگارگر قصد ارائه آن را داشتاین هنر دارای معانی عمیقی هستند که هنرمنو پرندگان در  هاگل

و توجه  ر تأملموفق در این زمینه آقا لطفعلی صورتگر شیرازی، نگارگر عصر قاجار است که آثار بدیع و زیبایش در خو

می مبنی ای مفاهیم حکدارشیرازی  صورتگر ل و مرغ آقا لطفعلیمکتب گاین سوال که: آیا با تکیه بر  مقاله این .ستایهویژ

نظور می به مبا هدف بررسی حوزه دانش هنر گل و مرغ اسالصورت پذیرفته است و  است؟ برمفاهیم قرآنی و وحیانی بوده

 .اشدر بوسعت بخشیدن به سطح آکادمیک این سبک هنری صورت پذیرفته است، تا شاید گامی هرچند کوچک در این مسی

 

 .کلید واژه: گل، مرغ، مکتب گل و مرغ، آقا لطفعلی صورتگر شیرازی



 

2 

 

 مقدمه 

. آنها هدف خود را از راه اندهدر این سرزمین، نقاشان هدفی متفاوت با مرکز و محور کائنات قرار دادن انسان در سر داشت

واقعیت و  هایهیک از جنبنقاشی ایرانی، به هیچاند. در هکردهای عینی جهان دنبال میشان بر نمودهای ذهنیمگستردن مفهو

طبیعت به خاطر ظاهر آن توجه نشده است و نگارگری گل و مرغ نیز از این قاعده مستثنی نیست. منابع مکتوب علمی در 

نام پرنده و بهشت در قرآن بارها در توصیفات گوناگون آورده  .زمینه مکتب گل و مرغ و خصوصیات آن بسیار اندک است

  1)ص( در تفاسیر شیعی،بهشت و خاندان پیامبر نماد و یادآور عنوانبههمچنین با توجه به کلمه شجره طیبه  است. دهش

 . رسدمین مکتب از نگاه حکمی و نماد شناسانه اسالمی الزم به نظر ایه ضرورت پرداختن ب

ه بور نیز بانه و زندر برخی آثار دو عنصر پرو که می آید شامل دو عنصر گل و مرغ استهمانگونه که از نامش بر گل و مرغ 

 تحکم کرد.ن را مسآ)اواخر صفویه( بنا نهاد و سپس شفیع عباسی  آن اضافه شده است. مبنای این سبک از هنر را رضا عباسی

ان نرمندد. هود رسیهرچند این شیوه نگارگری از اواخر عصر صفویه نمود پیدا کرده، اما در زمان قاجار به مرحله تکامل خ

رمندان این هن از جمله اند.هها تالش نمودوین در زمینه گل و مرغ در طی قرنن هایهچیره دستی در تکامل و رواج شیو

 جار بود. که از هنرمندان شاخص این سبک در دوران قا اشاره کرد آقا لطفعلی صورتگر شیرازی توان بهمی

 

 روش تحقیق
اثر ای بوده است. در این مسیر دو آوری اطالعات از نوع کتابخانهش گردتحلیلی و رو -روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی

 یمی است کهل دو جلد قرآن کرشام . این آثارانتخاب شده است عنوان نمونهبه آقا لطفعی صورتگر شیرازی برجسته از آثار

 .طفعلی استلترین آثار گل و مرغ آقا رده است و از این جهت جزو بهترین و غنیهنرمند به ناصرالدین شاه قاجار تقدیم ک

های ابده است از میان کتشمرغ انجام  گل وو قرآنی های حکمی پژوهش حاضر در راستای یافتن ریشه کهدلیل اینبههمچنین 

تفسیر  -لسعادهاتفسیر بیان  -تفسیر المیزان -آیت اهلل قرائتی() تفسیر نور -تفسیر نمونه) کتاب تفسیر 5قرآن،  تفاسیرمعتبر

ه شده ولی آورددر جدابه دست آمده انتخاب شده است. نتایج  برای یافتن اشارات این کتاب آسمانی به گل و مرغ( خسروی

 .است.

 

 پیشینه تحقیق

 بهظ حکمی و مفاهیم الح ازها تحلیل و بررسی ریشه از در زمینه گل و مرغ مطالب پراکنده و معدودی وجود دارد که بیشتر

 ای بر زیبایی شناسی ایرانی()دریچه گل و مرغ کتاب توان بهبع میمنا این . از جملههنری توجه شده است معرفی این سبک

                                                           
 .است آن اشاره شده است، و بعدها در طول زمان این مفاهیم در آثار گل و مرغ در یک گل خالصه شده در سوره ابراهیم به.  1
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گل و مرغ از لحاظ سیر تحول، های آن و نمادهای ، ریشهگیری مکتب گل و مرغاشاره کرد، که در آن به روند شکل

. در زمینه معرفی آقا (1384، )شهدادی دوران باستان تا عصر صفویه و قاجار پرداخته شده است گیری و انواع آن ازشکل

حوال و روزگار این هنرمند و که شامل شرح ا نام برد آقا لطفعلی صورتگر شیرازیکتاب  ازتوان می لطفعلی صورتگر،

. (1376و آغداشلو،  )غضبانپور ر این هنرمند استبه همراه تصاویر منحصر به فرد و با کیفیت از آثا های تصویرنگاریشیوه

های و ریشه معانی ،است که محتوای آن شامل توصیفات عرفانی طوبای گل و مرغدیگر منبع قابل ذکر در این زمینه کتاب 

ب صورت فشرده و موجز در این کتااست که به همچنین تاریخ پیدایی گل و مرغ در نگارگری ایران های گل و مرغ وواژه

  .(1383، پورخرمی)است  آوری شدهجمع

 

 تاریخچه نقاشی گل و مرغ

وران ده در ایران به اوایل دپرن های مضمون گل وریشه دیبا در کتاب گل و مرغ آورده استبا توجه به آنچه سودآور 

ویه نوع جدیدی از دوره صف (. از اواسط48 ،1390)سودآور دیبا،  گرددباز میم 14 ق/9و  8 قرن گری نسخ خطی دررتصوی

های چینی و های دیرین نقاشی ایران داشت و از سوی دیگر متأثر از نفاشیوجود آمد که از یک سو ریشه در سنتنقاشی به

تدا سرخ در اب گل(. 3، 134نامند )رضائی، می «گل و مرغ»"ز نقاشی ایرانی را اصطالحااهای اروپایی بود. این گونه جدید طرح

ل نیز از یری استعاری گگکاربه رفت.میکار تصویرگری متون حماسی و تغزلی به و عنصری از منظره در مایهنقشن یک عنوابه

و حافظ در  ، سعدییآغاز شد که در این دوران آثار فردوسی، روم م12و  11ق/6و  5 عصر طالیی شعر ایران یعنی قرون

ر داز عشق و زیبایی  ایهاستعار عنوانبهنقاشان ایرانی، تصویر گل سرخ را  خلق شدند. ،سازی نسخزمانی پیش از دوران مصور

هار و ن تصاویر یادآور بای هک ،بردندمی کاربهی روایی یا مناظر تغزلی هایهبا صحن ههمرا ،حاشیه کتب خلق آثار نمادین خود در

 و هاچشمهه با همرا ،بهشتی را هایغت بالذ ،عشق جوانی بودند. چنین مناظری همانند آنچه در قرآن توصیف شده بود

 .کردندمیکش فرشتگان زیبا، پیش

های سلیمی، طرحاهای گیاهی یا مل طرحو شا رفتمین کاربهعنوان موضوعی مستقل در نسخ خطی آن زمان، گل سرخ به

 (.48 ،1390یبا، دآور د)سو بودند شنویسانه بود که در آنها عناصر گیاهی یا سنتی و قراردادی یا از انواع ترکیبیوهندسی و خ

از سفارشات دربار رونق  آزاد و فارغ صورتبهها ق، تولید نقاشی10دربار شاه تهماسب در قرن  شدن نقاشان ازپس از رانده

ه آورد انی بیرونشی ایرگرفت. در میان هنرمندان این دوره رضا عباسی توانست نخستین بار پرنده کوچکی را از زمینه آثار نقا

ندگی، در دسترس و کرد که در محیط زتصویر می(. او پرندگانی را 11 ،1384)شهدادی،  و به مضمون اصلی نقاشی تبدیل کند

 ایهپرند شود و در ابتداایجاد می هگرایانمرغ با دیدگاهی طبیعت(. این موضوع یعنی نقاشی گل و 20دید او قرار داشت )همان:

شوند و اوانی نقاشی میبه بعد به فر مستقل از قرن یازدهم هجری هایهو پرند هاگلود. شچه یا گیاهی ظاهر میبر درخت

 (.35 ،1376غداشلو، غضبانپور و آ) نشینندبر صفحات مرقعات می "تک نقاشی"صورت به
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-91) صفویه دوره دوره اسالمی تا نیمهآغاز  : شودمیاز نظر زمانی بررسی مضمون گل و پرنده در هنر ایران شامل دو دوره 

. که در دوره اول آن متأثر از گل (م1924-1650ق/1342-1060) دوره قاجار تاصفویه دوره ( و پس از م1650-710ق/1060

و پرنده چینی زمان سونگ شمالی است. در دوره صفوی یعنی دوره دوم از جمله عوامل ایجاد نقاشی گل و مرغ نفوذ 

، 1389اند )بختیاری و دیگران، شدهشناسی به ایران وارد میهای گیاهکه همراه با باسمهگرایانه اروپایی است های طبیعتطرح

112.) 

قاشان پس از ن توجه ،، با انتخاب مرغ به نشانه روحم17ق/11ن صفوی است که در آغاز قرن رضا عباسی نخستین نقاش دورا

شوند های تاریخی، متوجه مییذشت زمان و دگرگونگبا  کشاند. آنهاها و نمادهای مفهومی طبیعت میخود را به طرف نشانه

ی و جوهری و عرفانی، شکلی دیدن هایمشکل مفهوهای ذهنی و بیها و نمادها امکان دارد از صورتاین نشانههتنها با اشاره ب

 سراشود و مرغ نغمهیم گیر تجربه آثار الکیدوران صفویه در "گل و بلبل"قاشی ملموس پدید آورند. تا آغاز دوران زندیه، ن

د کردن اوضاع زمانه، هماننرسد، نقاش برای فراموشمینظر های پر آشوب، بهشود. در این سالمی)بلبل(، به مرغ کلی تبدیل 

ها ا زیر تأثیر نمادهلی آثار این سالکهای جزیی و فضاسازی پردازد. چون شکلسمی آیینی، به نقاشی گل و مرغ میاجرای مرا

 (.17 ،1384)شهدادی، گیرندهای عرفانی شکل میای متنو رمزه

 

 
 (.35 ،1376آغداشلو، منبع: غضبانپور و )ق11، قرن از گل و مرغ ایهنمون -1تصویر

 

قر، محمد حمد باپس از رضا عباسی تا دوران زندیه، نقاشانی از جمله معین مصور، محمد شفیع، محمد زمان، علی اشرف، م

ت که نقاشان بعدی، (. از همین الگوهاس26 :)همان اندهای ویژه خود بودهبا اسلوب نقاش گل و مرغصادق، محمد هادی، 

وه و سنت این شی کنند و تغییراتی که درف و آقا لطفعلی شیرازی، تقلید می)دوم( و علی اشر یعنی کسانی چون محمد هادی

ها بر شاخه را –هایی یا پرنده –کارند و پرنده پرگل بر زمین می ایها را به شکل بوتهحدود است که شاخهدهند در این می

 (.37-36 ،1376غضبانپور،  و )آغداشلو کنندوانه یا زنبور صفحه را متعادل میپر تعدادینشانند و با می
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 حکمی گل و  مرغ هایییابریشه

 ه خود نشانکویژه قرآن هستیم مرغ در تزئین جلد متون مذهبی به های گل ومایهشاهد کاربرد وسیع نقشدر آثار دوره قاجار 

گیرنده مقاهیم برر آنجا که تصویر روی جلد کتاب د(. از 234 ،1384)رضایی،  دهنده مفاهیم نهفته در بطن این تصاویر است

جویی باشد که با های حقیقتانسانت و کننده احواالتوانسته بازگدرون آن است، بنابراین نقاشی گل و مرغ به بهترین نحو می

ق ها، انسان عاششیاند. به تعبیری دیگر، در این نقاا پروردگار )معشوق( خویش را داشتهخواندن قرآن قصد راز و نیاز ب

 . تصویر درآمده استتعالی است بهدر کنار گل که اشاره به ذات باریمرغی تمثیلی  نهمچو

 

 با درخت زندگی رابطه بوته گل در آثار گل و مرغ 

یلوفر ن)زنبق( یا سن این نماد با سه گل سو، از آن تمدن مصر است. کندمیترین سندی که به نام درخت زندگی اشاره کهن

ها و آثار بندی درخت زندگی در نگاره(. در عصر ساسانیان، اهمیت ترکیب79 ،1384)شهدادی، مقدس نمایش داده شده است

بینیم. نیان میر دوران ساسادرخت زندگی د هاییمانده است. در کتاب اوستا، نام درختی را با ویژگگوناگون این دوران پابرجا 

 (. 80 :)همانشود میها شمرده رختی که مادر همه داروها و رستنید

 مام باغت رگ آنست که شاخ و بانام دیگر بهشت، یا درختی در بهشت شناسیم که اسالمی درختی را به نام طوبا می در فرهنگ

 ابی هر مؤمنی شاخی از آن )ع( است و در سرا طالبابیابن)ص( و یا علی پوشاند. اصل آن در سرای رسولعدن را می

عبداهلل االسرار خواجهنقل از کشف اب طوبای گل و مرغ به(. همچنین در کت83 ،)هماناست  بوهای گوناگون و خوشهمیو

ق است که حنس به اطوبی در زبان عارفان معانی رمزی گوناگون یافته است. مقام طوبی مقام  انصاری اینگونه آمده است که

 خ(.، 1383)خرمی پور، در جنب جبروت ذات او مطمئن و آرام زید

 سوره ابراهیم با این تفاسیر آمده است: 24این درخت با عنوان شجره طیبه در آیه 
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 ره طیبه( در سوره ابراهیمتفاسیر درخت زندگی)شج -1جدول شماره 

 

 عنوان آیه

 

 متن آیه

 کتاب 5چکیده تفاسیر از 

 -انتفسیر المیز -یت اهلل قرائتی(تفسیر نور)آ -)تفسیر نمونه

 فسیر خسروی(ت -تفسیر بیان السعاده

 

 

 

سوره  24آیه 

 ابراهیم

 

 

 

َأصْلُها ثابِتٌ  َکشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍأَلَمْ تَرَ کَْیفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً کَلَِمةً َطیَِّبةً 

 وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ 

 ک است.این درخت پا -1

میوه و ثمر نمو، پررشد و  جره طیبه آثاری دارد مانند:ش -2

دار و پایدار بودن، ها و فصول، سایهبخش بودن در همه زمان

و اصل ثابت و محکم، دارای نظم و مشمول قوانین ریشه 

 آفرینش بودن.

ش در دل زمین استوار است و هایهاین درخت ریش -3

 آن به سوی آسمان باال رفته است. هایهشاخ

ر دارد: پیامبر اصل و جره طیبه اشاره به خاندان پیامبش -4

ها و علم و علی)ع( فرع و تنه آن و ائمه شاخهریشه درخت، 

 دانش ائمه میوه درخت و شیعیان برگ آن  می باشند.

 

کند، تجسم آن نیز پیدا می ...هایی مانند: درخت زندگی، خرما، طوبا، سرو، سدره و این درخت در طول زمان نام گونه کههمان

 ریفی که پیشتر آمده معرفی شده است،شود. با در نظر گرفتن این که در فرهنگ اسالمی، طوبا با تعای میهایدچار دگرگونی

های آور زیباترین ویژگیآید. نام بهشت، یادامکان این همانی مفهوم درخت زندگی و باغ بهشت یا بهشت در ذهن پیش می

(. در قرآن واژه بهشت بیش از 84 )همان، کنددر ما زنده میهای زندگی را ترین احساسترین و مطبوعهستی است و لطیف

غ همراه باشد، (. اگر تصور بهشت با خیال با161، 1380ورده شده است )فیروزان، تلف آخصد و بیست بار، با توصیفات م

د؟ این تواند باشای نمایانده شود، چه میاگر قرار باشد این مفهوم با نشانه آورد.ترین گلستان را به یاد میزیباترین و باشکوه

لیس ینظر فن دلیل بهای )بهشت( و خاک اشاره کند. به ترین گل در تصور نقاش، به آفتاب و زیباییبار باید زیباترین و لطیف

 (.84 ،1384شهدادی، )« است ان شدهتنها در یک گل بی -باغی از گل -بهشت»نیز در تابلوهای گل و مرغ،  2اکرمن

 

                                                           
2 -Phyllis Ackerman    

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=24
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=14&AID=24
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 یابی واژه گلریشه

 ایآنچه دار هگل را ب و روح نواز است. عرفا و شعرا انگیزطبیعت مظهر لطافت، صفایی دل طور نمادین در عالم تعین وگل به

وش خگل نماد بوی دادند. نسبت می انداخت،می بهشتی و خلدبرین  آن باغ به یادانسان را حت وجودی بود و لطافت و مال

)خرمی  بردت خویی و سخت خصلتی را از بین میو درش شودمیمهرورزی و حسن خلق  ،است و عطر خوش موجب مستی

جنت،  وف است و گلشن قدس، باغرویند به گلزار، باغ، گلشن، گلستان و ... معرها در آن میگلس(. جایی که  ،1383پور،

 ش(. ،)همان م جبروت استکنایه از بهشت و عل گلشن رضوان و ...

 

 

 زمینه تاریخی گل

خ، گل محمدی و برای نامیدن انواع گیاهان مانند گل سر اسم عام است که« گل»نامه دهخدا، از نظر لغوی بر اساس لغت

 کاربه. نیز نند گلستان و ..اترکیب در اسامی م صورتبهرود. این واژه  کاربههمچنین انواع دیگری از گیاهان مانند سنبل 

ی کاغذی در زمستان و هاگلجاد هنر گلسازی بود. ساختن ای ه، زمینهاگلطور کلی ایرانیان به گل سرخ و بهه رود. عالقمی

بزرگ  هاییبه وجود گو اندهاز ایران دیدن کرد م19 ق/13 ها با آنها امری رایج بود و کسانی که در قرنئین داخلی خانهتز

رسی از اارفانه فکنند که شبیه گوی عنبر بودند. مضمون گل سرخ در شعر عگلبرگ گل سرخ اشاره میته شده از ینی ساخئتز

 ادبی در مدح ایهاستعار عنوانبه. گل سرخ خود به تنهایی است شناسی اروپا موضوع بررسی بودهابتدای دوران مطالعات شرق

از تمنای  ایهم استعار( بود. بلبل و گل سرخ در کنار ه)ص و اغلب سمبلی از حضرت محمد رفتمی کاربهکمال و زیبایی 

 (.47 ،1390)سودآور دیبا،  روح )بلبل( برای یکی شده با خداوند است

 

 گل سرخ و صدپر

ل نیز )ص( مزین شده است. کلمه گل سرخ را رمز عق در ایران گل سرخ جنبه روحانی داشته و به نام حضرت محمد

 ص(. ،1383)خرمی پور،  )ص(زی است از عقل کل حضرت رسول اکرم و گل محمدی خود واژه رم اندهدانست

منظور از گل در آثار کمال یافته گل و مرغ، گل سرخ یا صد برگ است که اهمیت تصویری و نمادین آنها همسان مرغ است. 

، محل استقرار مرغ آثار گل و مرغ بیشتر این بوته، ولی در شودمیدر آثار گل و بوته به تنهایی نقاشی  هاگلبوته کامل این 

گل  هایهو بوت است هاگلاین  هاییاز ویژگ سرخی و زیادی گلبرگ ها(. خوش بویی، لطافت، 2-)تصویر آیدحساب میبه

(. برخالف تصوری که هنرهای نقاشی و شعر قدیم 86 ،1384)شهدادی،  دهنددرپی گل میبرگ در فصل بهار پیسرخ و صد 
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شوند و تنها ممکن است برای چند لحظه آنها را برای شکار ا در طبیعت کمتر آشیانه مرغان میهاند، این بوتههایران به ما داد

)اصفهان و شیراز( وجود شرایط  حشرات به خود جلب کنند. در مناطق محل زندگی بیشتر نقاشان گل و مرغ و گل و بوته

شوند، و افراد خالق، هنرمند و هنر ها هنردوست میمردم در این بخش. کندمیتجلی جغرافیایی مناسب، این گلها را دارای 

، )همان شان باشدتواند جدا از تأثیر محیط طبیعیمیو ن شودمیشان آمیخته های جغرافیایی و فرهنگی سرزمینیآنها به ویژگ

وزی، زیبایی، رشادت، ادبی و هنری مانند: پیر هایماز مفهو یگل سرخ یا سرخ گل یا گل سوری، به نشانه نمادین بسیار. (87

 (.91، )همان وارد دنیای کالم و تصویر شده است بویی و ...لطافت و خوش

 
 (.78 ،1376آغداشلو، : غضبانپور و منبع) ق13قرن  -اثر لطفعلی صورتگر، مرغ و گل صدپر -2تصویر 

 

 )پرنده( مرغ

. انتخاب افته استیبندی اثر در پیرامون آن سامان مرکز توجه نقاشی است و ترکیبی و مرغ در آثار گل و مرغ، مضمون اصل

 ستادبی آنها و رابطه مفهوبی و کردن بوته گل سرخ برای قرارگاه مرغ، نشانه اهمیت مرغ و گل سرخدار و تصویرهبوته شکوف

 (. 94 ،)همان

ها و قصهد که از دیرباز همواره در متون عرفانی، روایات و سبب شکل ظاهری و آوازهای دلنشین به قدری دلفریبنپرندگان به

(. در متون 164، 1366)لوفلر دوالشو،  یابیمک میهایی مثبت و نیو یا در قالب شخصیت اساطیر، آنها را نمادی از روح

روح را به مرغ تشبیه  ، جان یافی حاله الطفولیهاغلب نماد و رمزی از روح و جانند. شیخ اشراق در رساله  پرندگان ،عرفانی
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د؟ شیخ گفت: جان قصد باال کند همچو مرغی که خواهد خود را از قفس به در ایهشیخ را گفتم که رقص کردن بر چ» :کندمی

 (.266 ،1373)سهروردی،  «انگیزاندن قوت کند و قفس تن را از جای براندازد؛ قفس تن مانع آید؛ مرغ جا

لی، )غزا «یردگد پرواز آواز طبل ارجعی بشنواگر مرغ جان آشنا باشد، چون » بیه کرده است:احمد غزالی نیز جان را به مرغ تش

 74 ،1349)روزبهان، که به بانگ الست سرمست مشاهده بقاست کندمیو روزبهان هم به مرغ ناطقه روح اشاره  .(393 ،1358

 (.99و 

ها مصور کرده وهدر پرواز مرغ و عبورش از کافالک را ابن سینا اولین کسی است که معراج روح را از عالم خاک به سوی 

م نج کرده است. برای جستجوی عنقا تصویرسفر مرغان  صورتبهاست. بعد از وی، امام محمد غزالی، سلوک روحانی را 

رمز  ان کهمرغ از سفر مسیر مرغان روح را از خاک به افالک به تصویر کشیده است و سرانجام عطار الطیوررازی نیز در رساله 

  آفریند.یم منطق الطیربه نام ای هارواح سالکانند، برای رسیدن به سیمرغ و پیمودن هفت وادی عرفانی، حماس

 از دیدگاه مسلمانان، همه موجودات و تمام هستی در حال تسبیح خداوند هستند و پرندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

َو لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ مِنَّا فَضْالً یا  »ها و پرندگان با حضرت داوود اشاره شده است: شدن کوهآواز قرآن بارها به تسبیح و همدر 

ُسلَیْمانَ وَ کُالًَّ آتَیْنا حُکْمًا وَ عِلْمًا َو سََخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ ُیسَبَِّحْنَ  فَفَهََّمْناها (؛10 )سبا، وَ أَلَنَّا لَهُ اْلحَدیدَ الطَّیْرَمَعَهُ َو  جِبالُ أَوِّبی

سبا، پرنده رمز قوای  10بر اساس تفاسیر، در آیه  (.46 ،1388محمودی،  و )امینی الری (79 )انبیا،« وَ کُنََّا فاعِلینَ الطََّیْرَوَ 

ن انگیزشان روح بخش و جااند و الحان دلاد روح، تعالی روح و قوای روحانیپرندگان نمانبیا  79روحانی است. و در آیه 

 (.304 ،1978 )ابن عربی،افزاست 

ی است. بخش و زیباست، مصداقی از ستایش و تسبیح ذات خداونداز این رو صدای پرندگان که در طبیعت برای انسان روح

 رغان نیز به زبان خود در حال تسبیح خداوند هستند.م کند، پرندگان وطور که انسان نیایش میهمان

 

 صورت مستقیم آورده شده استآیاتی که در آنها واژه پرنده به -2جدول شماره

 

 عنوان آیه

 

 متن آیه

 کتاب 5چکیده تفاسیر از 

تفسیر بیان  -انتفسیر المیز -یت اهلل قرائتی(تفسیر نور)آ -)تفسیر نمونه

 تفسیر خسروی( -السعاده

 

سوره آل  49آیه 

 عمران

 

 طَیْراً فَأَْنفُخُ فیهِ َفیَکُونُالَطَّیْرِ مِنَ الِطَّینِ کَهَْیئَةِ  …

 .…بِإِذْنِ اللََّهِ 

می  ست که به اذن خداوند صورتایهشاره به معجزات و امور خارق العادا -1

 گیرد.

 ت بی جان به فرمان خداوند جاد حیات و زندگی در موجوداایهاشاره ب -2

 غی که از گل ساخته شده )توسط دمیدن عیسی)ع( در آن(زنده شدن مر -3

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=79
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=79
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=79
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=49
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=49
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 صورت مستقیم آورده شده استآیاتی که در آنها واژه پرنده به -2جدول شمارهادامه 

 

 عنوان آیه

 

 متن آیه

 کتاب 5چکیده تفاسیر از 

تفسیر بیان  -انتفسیر المیز -یت اهلل قرائتی(تفسیر نور)آ -)تفسیر نمونه

 تفسیر خسروی( -السعاده

 

 سوره انبیا 79آیه 

 

 وَ ُکنََّا فاِعلینَ الطََّیْرَداوُدَ الِْجبالَ یُسَبَِّحْنَ وَ  ....

 

به  از شعور دارند و ایههمه موجودات جهان از جمله کو ها و پرندگان بهر -1

 تسبیح خداوند مشغولند

نزیه تا و پرندگان را مسخر نمود تا همراه داوود به تسبیح و هخداوند کوه  -2

 او بپردازند.

 

سوره  38آیه 

 انعام

 

یَطیرُ  طائِرٍ وَ ما مِنْ دَابََّةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال

 ...بِجَناحَْیهِ 

قت، اصی به زندگی پرندگان و حیوانات دارد و از یادآوری خلقرآن توجه خ -1

 .کندمیشعور و صفات آنها در راه هدایت مردم استفاده 

 نها هستند.رندگان و حیوانات دارای اصناف و جماعاتی مانند انساپ -2

 عاد و حشر تنها مخصوص انسانها نیست.م -3

 صلحت بهمیوانات، همه نیاز به تدبیر الهی دارند. و خداوند طبق انسانها و ح -4

 آنها شعور می دهد. همه دارای نظم هستند.

 

 

سوره  260آیه 

 بقره

 

 

 ...فَصُْرهُنَّ الطَّیْرِ قالَ فَُخذْ أَرَْبعَةً مِنَ  ...

 

 نده کردن مردگان از شئون ربوبیت خداوند است.ز -1

 پرنده به ابراهیم )ع( 4یان موضوع معاد و رستاخیز از طریق ب -2

 نده شامل:پر 4ی روایات معروف این بر طبق برخ -3

 قلین(خروس )نورالث -اووسط -ردکا -کرکس

 کالغ)عیاشی( -طاووس -وعی قوشن -هدهد

 ن(شترمرغ)برها -اردک -اووسط -خروس

که بنا بر اخبار هرکدام نشانگر  اندهکالغ)عیاشی( بود -ترکبو -اووسط -خروس

شهوت و  -صفتی اخالقی در انسان هستند مانند: شیطنت و لهو و لعب

 ایی و تکبرزیب -رص و آزح -ضبغ-آرزوهای دور و دراز

 

 

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=79
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=38
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=38
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=260
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 صورت مستقیم آورده شده استآیاتی که در آنها واژه پرنده به -2جدول شمارهادامه 

 

 عنوان آیه

 

 متن آیه

 کتاب 5چکیده تفاسیر از 

تفسیر بیان  -انتفسیر المیز -یت اهلل قرائتی(تفسیر نور)آ -)تفسیر نمونه

 تفسیر خسروی( -السعاده

 

 سوره حج 31آیه 

 

 ..أَوْ َتهْوی ِبهِ الرَِّیحُ  الطََّیْرُمِنَ السََّماءِ فَتَْخطَُفهُ  ..

ورزیدن و سقوطش از درجات انسانیت تشبیه شده به  مشرک در شرک -1

 یرد.او را به سرعت می گ ایهو پرند کندمیکسی که از آسمان سقوط 

دادن  نده شکاری کنایه از این موضوع است که انسان با از دستدر اینجا پر -2

که  ودشمیپایگاه مطمئن )توحید( در چنگال هوا و هوس های سرکش گرفتار 

 هریک از آنها بخشی از هستی او را می ربایند و نابود می کنند.

 

 سوره سبا 10آیه 

 

 ْلحَدیدَاا َلهُ نَّلَوَ أَ الطَّیْرََمعَهُ وَ  جِبالُ أَوِّبی ...

وه یل و نعماتی که به داوود)ع( داده شده است، هم صدایی کاز جمله فضا -1

 است.ها و پرندگان با او در تسبیح خداوند 

 

 سوره ص 19آیه 

 

 مَحْشُورَةً کُلٌّ لَهُ َأوَّابٌ  الطَّیْرَوَ 

 رندگان هم صدا با )داوود)ع(( به تسبیح خدا می پرداختند.پ -1

 رندگان داری نوعی شعور نسبت به خداوند و هستی هستند. پ -2

 

 سوره فیل 3آیه 

 

 أَبابیلَ  طَیْراًوَ أَرْسَلَ عَلَْیهِمْ 

 رندگان مأموران خداوند هستند و شعور دارند.پ -1

 ندگانی که فوج فوج برای هالک سپاه فیل آمده بودند.اشاره به پر -2

 

سوره  31آیه 

 ئدهما

 

فَُأوارِیَ سَوْأَةَ  الْغُرابِأَنْ أَکُونَ مِثْلَ هذَا ...

  ...أَخی

 اهی حیوانات مأمور الهی اند.گ -1

 .بسیاری از معلومات بشر، از زندگی حیوانات الهام گرفته شده است -2

 سد را به قابیل آموخت.فرستادن کالغ نحوه دفن جخداوند با  -3

 

سوره  110آیه 

 مائده

 

فََتنْفُخُ فیها فَتَکُونُ  بِإِذْنی الطََّیْرِ مِنَ الطَِّینِ کََهیَْئةِ...

 ... بِإِذْنیطَیْراً 

 وند به عیسی )ع( داده است)دم مسیحایی(که خدااشاره به موهبتی  -1

در پرنده ساخته شده از گل توسط عیسی)ع( که به اذن  معجزه دمیدن -2

 .شودمیخداوند زنده 

 

 

 صورت مستقیم آورده شده است.آیاتی که در آنها واژه پرنده به -2جدول شمارهادامه 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=31
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=38&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=105&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=31
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=31
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=110
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=110
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 عنوان آیه

 

 متن آیه

 کتاب 5چکیده تفاسیر از 

تفسیر بیان  -انتفسیر المیز -یت اهلل قرائتی(تفسیر نور)آ -نمونه)تفسیر 

 تفسیر خسروی( -السعاده

 

سوره  19آیه 

 ملک

 

 ...فَوَْقهُمْ صافَّاتٍ الطَّیْرِ أَوَ لَمْ یَرَْوا إِلَی 

ظمت های پرندگان برای پرواز نشان دهنده قدرت و ع الباز و بسته کردن ب -1

 خداوند است که آنها را در فضا نگه می دارد.

 رندگان انواع مختلف و حاالت مختلف دارند.پ-2

 

سوره  79آیه 

 نحل

 

ماءِ ما جَوِّ السَّ فی مُسَخَّراتٍ الطَّیْرِأَلَمْ یَرَوْا إِلَی 

 ..یُمْسِکُهُنَّ إاِلَّ اللَّهُ 

 عمت های الهی اشاره به ن -1

ی برای مردم است هایهات و نشانایهر پرواز پرندگان برخالف نیروی جاذبد -2

 تا ایمان بیاورند.

ری ختمان بدن و پر و بال پرندگان و قدرت خداوند در نگهدااشاره به سا -3

 آفرینش. هایییکی از شگفت عنوانبهآنها در هوا 

 

 سوره نمل 16آیه 

 

ءٍ إِنََّ هذا وَ أُوتینا مِنْ کُلَِّ شَیْالطََّیْرِ مَنِْطقَ ... 

 لَهُوَ اْلفَضْلُ الْمُبینُ

 عمت و فضیلت تعلیم زبان پرندگان به سلیمانن -1

 رندگان شعور و قدرت نطق دارند.پ -2

 داوود و سلیمان بخشیده شده است. به اشاره به دانشی که -3

 

 سوره نمل 17آیه 

 

فَهُمْ  الطََّیْرِ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَِّ وَ الْإِنْسِ وَ ...

 یُوزَعُونَ 

خداوند و عظمت سلط سلیمان بر لشکریان جن و انس و پرندگان به اذن ت -1

 و بزرگی آنها.

 ر گروه از آنها برای خود امتی داشتند.ه -2

 رندگان بخشی از لشکریان سلیمان بودند.پ -3

 

 سوره نمل 20آیه 

 

َأمْ کانَ  هُدْهُدَالْ  رَیفَقالَ ما لِیَ ال أَ الطََّیْرَتَفََقَّدَ  و

 مِنَ الْغاِئبینَ 

 خاص و ویژه ایهپرند عنوانبهاشاره به هدهد  -1

ن است که او آب ایهنابر روایات دلیل مخاطب قرار گرفتن هدهد در این آیب -2

 را در درون زمین می بیند.

 رسیده باشد.ند به چیزی برسد که انسان توانمیحیوان  -3

 شاره به صحبت سلیمان با حیوانات، از جمله هدهد.ا -4

 

 صورت مستقیم آورده شده است.پرنده بهآیاتی که در آنها واژه  -2جدول شمارهادامه 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=67&AID=19
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=16
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=16
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=27&AID=17
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 عنوان آیه

 

 متن آیه

 کتاب 5چکیده تفاسیر از 

تفسیر بیان  -انتفسیر المیز -یت اهلل قرائتی(تفسیر نور)آ -)تفسیر نمونه

 تفسیر خسروی( -السعاده

 

 

 نور 41آیه 

 

 

صَافَّاتٍ کُلٌّ الطَّیْرُ  فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ...

 ...قَدْ عَلِمَ َصالتَهُ 

ند و ی که حین پرواز دارهاییرندگان به دلیل تنوع فوق العاده  ویژگپ -1

ز گفت انگیعجیب آنها در مسایل مختلف هواشناسی و جغرافیا، از ش هاییآگاه

 ترین موجودات و از روشن ترین دالیل توحید هستند.

 ودات هستی، پرندگان، آن هم درحال پرواز، توجه خاصی بهدر میان موج -2

 خدا دارند.

وا خاصی است و پرندگان نیز در ه صورتبهای هر موجودی تسبیح و دع -3

 سبیح پرواز تسبیح خدا می گویند.در حال ت

سوره  21آیه 

 واقعه

 ر شمردن انواع نعمتهای بهشتی از جمله خوردن گوشت پرندگانب -1 مِمَّا یَشْتَهُونَ طَیْرٍ وَ لَحْمِ 

 

سوره  36آیه 

 یوسف

 

ِمنُْه نَبَِّئْنا  الطََّیْرُُخبْزاً تَأْکُلُ  أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسی ...

  ...بِتَْأویلِهِ 

 ر بعضی از خواب ها اسراری نهفته است.د -1

 خواب یوسف)ع( قدرت تعبیر -2

 ان زندانی شده همراه یوسف)ع(رنده توسط جوپخواب دیدن  -3

 جود پرنده در خواب اشاره به سر و رمزی دارد.و -4

 

قصد  خداوند نهاکه به وسیله آ ی نهفته استهایهآیات و نشان ،دریافت که در پرندگان توانمیبا توجه و اندیشه در این آیات 

 هستند.  ین الهیپرندگان انس و نزدیکی با خداوند عالم دارند و مأمور اجرای فرام .ها را داردهدایت و آموزش انسان

 

 یابی واژه مرغریشه

ید، مرغ غ باغ تجرحق، مرترکیبات آن، مرغ بسم اهلل، مرغ اتحاد، مرغ ازل، مرغ ازل و ابد، مرغ الست، مرغ الهام، مرغ انا ال

رغ قدم، یسی، مع، مرغ روح، مرغ سبحانی، مرغ سلیمان، مرغ عشق، مرغ تجلی، مرغ تقدیس، مرغ توحید، مرغ جان، مرغ خرد

 مرغان انس، مرغان جان، مرغان طوبی و مرغ آسمانی.

 ص(. ،1383)خرمی پور،  که دارای معنی درونی است شودمیمرغ با کلمات متنوعی ترکیب 

 مرغ الهی -1

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=41
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=41
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=56&AID=21
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=36
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 )همان(. قمری، کنایه از روح و نفس ناطقه  –ورشان 

 

 )مرغ خوش خوان( باغ یا  بلبلمرغ -2

انگیز و سبب چهچه دلص(. بلبل از قدیم به ،1383پور،  )خرمیدستان که عربان عندلیب خوانند مرغ باغ، کنایه از بلبل و هزار

 ، ازالطیرطقمناشته است. عطار در خصوص ادب فارسی، مقامی بلند دویژه ادبیات شرقی و بههای موزونش در ادبیات، بههنغم

 ،ی)الردهد، آوای عشق است ، و آوایی که سر میبلبل در ادبیات، رمز عاشق .است زبان بلبل سخنانی را مطرح کرده

 (.5 ،1388محمودی، 

 بلبل شیدا درآمد مست مست                                  وز کمال عشق نه نیست و نه هست

 هانی راز داشتجزیر هر معنی                                 شت   معنی در هر هزار آواز دا                    

 مرغ بسم اهلل -3

 ص(. ،1383)خرمی پور، کردند میها نقش ی صورت مرغ که با نوشتن بسم اهللنویسند، به عبارتشکل مرغ میبسم اللهی که به

 

 مرغ دانا و زیرک -4

عالوه بر آن یکی  ای دارد کههاسطور ایهسیمرغ چهر. ص( ،1383پور، )خرمی دارد  کنایه از طوطی و سیمرغمرغ دانا و زیرک 

ان یمرغ در میترکیب شده است. در اوستا س« مرغ»و « سین»از نمادهای پرمعنی در ادب و حکمت عرفانی است. سیمرغ از 

 (.303 ،1362ورداوود، هاست، آشیان دارد )پالی درختی که اصل داروها و رستنیدریا، با

 

 = جبرئیلمرغ سدره  -5

 

 مرغ شباویز -6

 حق گوید تا وقتی قطره خونی از گلوی او بچکد.یزد و حقها از یک پا آومرغی که شب

 

 مرغ عرشی -7

  .استعارت از روح انسانی است

 

 مرغ فلک  -7

 دارد. کنایه از فرشته و ملک
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 طوطی = مرغ گویا -8

 مرغ بهشتی  -9

 دارد. کنایه از محبوب و معشوق

 

 حکمت مرغان با چشمان بسته در آثار گل و مرغ

ول اکه در نگاه  شویمه مواجه میبست هایمچشبا مرغانی با ویژه در آثار آقا لطفعلی صورتگر(، به)در برخی از آثار گل و مرغ 

 .(3 -)تصویراند تصویر کشیدهبهدر حال استراحت یا خواب را  ایهپرند رسدمینظر به

 

 
 (106  ،1384)شهدادی، ق13قرن ، از گل و مرغ آقا لطفعلی صورتگر بخشی -3تصویر

رسد مینظر واب بهخ م نمایش مرغ در وضعیتی که ظاهراًمرغ در این آثار توجه کنیم و آگاه باشیغیر طبیعی  اگر به وضعیت

 هد بود:خواند نکته درخور توجه ، اشاره به چاستبه هنر ایران متعلق و  تنها در این آثار دیده شده

گ عرفانی رک مفهوم تصویر مرغ خواب در این آثار، بدون آگاهی از معنای نماد مرغ در تمدن باستانی ایران و فرهند -1

 .رسدمینظر بعید بهدوران اسالمی آن 

، دشومیده شمایل و هیکل متفاوتی ابداع شده است تا مطلبی را، جز آنچه دی ،لی موجود در طبیعتدر این آثار از شک -2

 نمایش دهد.
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ا طبیعی ی هایهاگر به طبیعی نبودن وضعیت مرغان برای نقاشی در این آثار توجه کنیم، به اختالفی که میان آنها با نمون -3

 های دیگر وجود دارد، بیشتر پی خواهیم برد.گونه مرغ در تمدنتصویر عکس

وک لس ووال روانی اح نشانه روح است و نقاشان گل و مرغ، )و با توجه به آیات قرآن( اگر بپذیریم که مرغ در ایران اسالمی

، خواب رغ ظاهراًمویر ، امکان دارد به معنای پنهان شده در تصاندهکردهای مرغ تصویر میشان را در وضعیتروحانی و معنوی

  (.107 ،1384) شهدادی،  نزدیک شویم

کشد. هدف از تصویر میبیده چشم بستن بر جهان مادی را بهمرغ بیدار آگاه به جهان هستی و بینش اسالمی است و مرغ خوا

های حسی خود است. هنگام مشاهده طبیعی، چشم موجودات باز پوشی از جهان محسوس، آزاد شدن ذهن از محرکچشم

 از رینوع دیگ ، گفتگو دربارةکه در این آثاردلیل آناند؛ شاید بههای مرغان، بسته تصویر شدهگونه آثار چشماست ولی در این

 (.72، 1395)پنجه باشی،  دیدن است که اعضای بینایی فیزیکی در آن دخالت ندارند

و از رسد می "جذبه" و "سکر"، "رفتنز خویشا "، "خودیاز خودبی"های فردی که از لحاظ عرفانی و روحانی به حالت

 ابل رؤیت نیستقحسوس اطراف او به سادگی م رسد که در آن جهان و دنیایوضعیتی میبه شود، خویشتن خویش جدا می

یط مادی و ابد که در شرایامکان دیدن و یا اتصال با مقصودی مقدس را می فرد عارف چشم بر روی دنیا،از بستن  بلکه پس

 (.4-)تصویر رودکار میبه "حال مشاهده"ین وضعیت های عرفانی برای ادر متن قابل درک نیست. و با چشم سردنیوی 

 ل باز کن که جان بینی                            آن چه نادیدنی است، آن بینی )هاتف(چشم د

 

 (112 ،1384شهدادی، )  های عارفانه استهای بسته مرغ تصویر حالتمبنابر آنچه گفته شد در آثار گل و مرغ، چش

 طلقممکز وجود خویش محو      مستغرقم                       من چنان در عشق گل                       
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 (134، 1376آغداشلو،  و )غضبانپورق13قرن  ،ز آثار آقا لطفعلی صورتگرا نمونه دیگری از مرغ با چشم بسته -4تصویر

 

 آقا لطفعلی صورتگر شیرازی)نقاش گل و بوته(

هران )که در ت سیب و سوسن سرخ و شکوفهو بوته است، مخصوصاً در ترسیم گلدر ترسیم گل  آقا لطفعلیهای راهمیت کا

ها را در و انحناهای برگ فافیش توان لطافت،میآسا دارد که ر است( و گل دورنگ، مهارتی معجزهغلط به گل زنبق مشهوبه

ها، عدرمرق. ن انحصار داشتام جهادرتم او سازیبوتهنمود ولی گل و اهده کرد. او گرچه صورتگری هم میکارهای او مش

 توانمیبه خوبی  آن موجود است این توجه به طبیعت را هایهکه امروزه نمون آقا لطفعلیهای جلدهای قرآن و قلمدان

 ... وه و گل رسم نقاشان روزگار خویش به مناظر و مرایا و تناسب ساقه و کنده درخت و شکوفند بهکرد، هرچ مشاهده

 .(12-11 ،1376آغداشلو،  و )غضبانپور داده استمیاهمیتی ن

 واین حواشی معتبرترین اسنادی است که برای شناخت شرح احوال نگاشته که آقا لطفعلی گاه بر حاشیه آثار خود مطالبی می

 (13 ،هایی از شخصیت او در اختیار داریم )همانگوشه

 بترین شاهکار هنری او محسو)که بزرگ داوری تصویر کرد های زندگی چندین مجلس برای نسخه خطی شاهنامهاو در سال

دست روغن چیرهمجالس چند صورته با آبرنگ و رنگسازی و آراستن وی هرچند در چهره (.158 ،1379)پاکباز،  شود(می
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و  سنرگ بندی گلهای زنبق، سنبل،وی در نقش مهارتهای اوست. سازی غبود ولی بیشتر اهمیت و ارزش کارش در گل و مر

است و گاهی هم با  غگل و فندق و گل و مر او بیشتر گل و بوته،های پرداخته شده سازی است. قلمدانبوته اندازی و پرنده

 .(142-142 ،1366)برومند،  تصویر زن و مرد چند صورته یا تک صورته همراه است

 جلد نخست . دروناصرالدین شاه تقدیم کرده استدر کتابخانه کاخ گلستان دو جلد روغنی قرآن محفوظ است که هنرمند به ن

جلوه درآورده و لهای دیگر بهگه گل سرخی را میان غنچ ،آیدشمار میشاهکارهای آقا لطفعلی بهکه از  ق1269به تاریخ  قرآن

  (.5 -)تصویرشود میاز بوی غنچه محظوظ  ایهبلبلی بر شاخ آن در حال خواندن است و پروان

ه گل سنبل به ترنج سیاهی ساخته است که در میان آن، دست هنرمند به حین تقدیم دستق، 1274تاریخ به درون جلد دوم 

 .(14 ،1376داشلو، آغ و )غضبانپور شودمیناصرالدین شاه در غایت استادی نموده است و در دو طرف آن شعر زیر خوانده 

 ان راجسر من دار که در پای تو ریزم      دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت                          

 

   
 (.130 -129، 1376)غضبانپور و آغداشلو، و روی جلد کتاب قرآن به قلم آقا لطفعلی صورتگرد -5تصویر 

 

 

 آقا لطفعلی هایغخصوصیات گل و مر
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آقا لطفعلی نقاشی جایی، میان جهان ظاهر و باطن قراردارد.  و آثارشنگاه آقا لطفعلی به جهان نگاهی درونی و قالبی است 

 ایهی تنها یک طراحی ساده یک رنگ، سیاه یا قهوهاییمختلف کار کرده است. در نقاش هایهو پرنده را به شیو هاگلها و بوته

ع همیشگی این کارها هم موضو. شودمیهایی از آن نیز با پرداز مختصری مشخص دهد که قسمتمی کار را شکل میتیره، تما

آنچه آقا لطفعلی برای  .اندهرا هم صید کرده و به منقار گرفت ایهبینیم پروانها است که گاه میهای نشسته بر شاخهچنان بلبل

های زرد و قرمز و های درهم پیچیده، با رنگهها و غنچگل کرده است بسیار دقیق و پرکار است.قلمدانها و جلدها نقاشی 

گیرند. در میبر های آبی، مجموعه را درهسبز و شاخ هایهها و ساقنشینند و برگای سیر یا طالیی میهپید و آبی بر متن قهوس

-20-19 :)همان تا نگاه را در محوری مرکزی متمرکز کند شودمیاز برگ و گل در میانه کار انباشته  ایهجلدها، اغلب مجموع

37.) 

د قدرت مد به ن هنرمندای را کهچ و مرغ شناخت. دار هنر گل و بوتهتوان تنها یک وارث و امانتمیلطفعلی خان شیرازی را ن

خود  نه گل و مرغ ازادی در زمیدر کار نقش گل و مرغ آنچنان ذوق و استعد توانهای پرو دستگر هارت ذهن کنکاشو م

ست گیر یافت. او، نخهانی و همهتازه و بدیع، مقامی ج گاهیدید عنوانبهن شیوه و نگاه به طبیعت و پرنده، ای هکنشان داد 

زمند یا که نیاعد، گوب به زمانی از مقطعیتحت تأثیر و پیرو مکتب نگارگران نامداری همانند علی اشرف و آقا صادق است، اما 

و جانی  روکوشد تا مگر آبو می بنددز تقلید و ادامه راه استادان خود میچشم ا است. بنابراین در این راه یک تحول همه جانبه

 وار به دنیا آمده است (. آقا لطفعلی که در ایام سلطنت فتحعلیشاه قاج72 ،1368)هادی،  سازی ببخشدتازه به هنر گل و بوته

ای تعلق دارد که هرچند هرود و به دورشمار میشان مکتب زند و قاجار بهترین نقاای از عمرش، از سنتیهدر بخش عمد

تحول هم به  -وفانیا ط - انده مفهوم اساطیری و عرفانی نقاشی قدیم ایرانی هنوز در یادها باقی مانده است، اما بوی نسیممته

شاید آخرین  کردیم  امضا "العبد لطفعلی شیرازی"که با رقم او(. 40 ،1376آغداشلو،  و )غضبانپورشود میوضوح احساس 

 پایانطه د و نقرا حمل کن که توانست با ریاضت و شعور و شوق بار گرانبهای آننقاشی کهنسال و فخیم ایرانی بود  وارث

 (.22 ،)همانباشد  بر آن قصه نفیس درخشان یالیق

 

 نتیجه گیری:

و حکمی است که در قرآنی و عرفانی  هایهترین مضامین هنر ایرانی است که دارای ریشگل و مرغ یکی از برجستهنگارگری 

اگر بپذیریم که مرغ در هنر ایران اسالمی، نشانه روح و گل  هنرمندان این سبک به تکامل رسیده است. دستطول تاریخ و به

وال از عالم ازلی و روحانی است، نقاشان گل و مرغ، اح ایهنمادی از بهشت و پیامبر)ص( و خاندان او و به معنای عام نشان

 و مرغ صرفاًنقاشی گل . بنابراین، اندهکردهمراه با گل تصویر می های مرغشان را در وضعیتروانی و سلوک روحانی و معنوی

و پرندگان موجود در طبیعت نیست، بلکه سرشار از رمز و حضور معناست که حالت عرفانی و  هاگلگونه از عکستقلید 
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طفعلی صورتگر در بین هنرمندان صاحب سبک در زمینه گل و مرغ، شاید بتوان به جرأت ل هویداست.رازگونه در آنها 

در قالب مفاهیم عمیق وحیانی و عرفانی این ترین آنها نام برد که در آثارش به توصیف عنوان یکی از برجستهیرازی را بهش

بر اساس  در بین آثار این هنرمند کهاز سوی دیگر وجود گل و مرغانی با چشمان بسته است.  پرداختهنقش گل و پرنده 

سلوک روحانی و  ،مقاله، نشان دهنده تصویری از احوال روانی این ت مرغان با چشمان بستهمطالب عنوان شده در بخش حکم

مفاهیم وحیانی و عرفانی در آثار بدیع و زیبای این  حضورد دلیل دیگری بر توانمیاست،  ارتباط معنوی این هنرمند با قرآن

 آخرین هنرمند شاخص از مکتب گل و مرغ قاجار باشد. عنوانبههنرمند فروتن و شریف شیرازی 
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