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چكيده
نقاشي گل ومرغ در دورة قاجار يکي از جنبه هاي درخشان هنر اين دوران است که بازشناسي آن کمک 
شاياني به شناخت قابليت هاي اين هنر و تحوالت آن تا دورة قاجار مي کند. مطالعة اين آثار نشان مي دهد 
که اين هنر در امتداد نقاشي گل ومرغ در دوره هاي قبل يعني صفويه و زنديه قرار دارد. عناصر تصويري 
اين هنر با هويت و فرهنگ ايراني خود را هماهنگ مي سازد. اين نوع از نقاشي ارتباط معنايي بسيار نزديکي 
با ادبيات منظوم ايراني داشته و داراي نشانه هاي مشترکي مانند گل و مرغ است. نوشتار حاضر به مطالعة 
نقشماية مرغ در نقاشي هاي لطفعلي شيرازي در دورة قاجار مي پردازد. در آثار او اين نقش وارد مرحلة 

جديدي مي شود و همچنين در کيفيت پرداز و غناي رنگي با مهارت عمل مي کند. 
اين پژوهش به اين پرسش ها پاسخ مي دهد: مرغ در نقاشي گل ومرغ داراي چه پيوندي با ادبيات است؟ در 
آثار شيرازي مرغ از لحاظ تجسمي در تصوير داراي چه جايگاهي است و چگونه تصوير شده است؟ چه 

شباهت و تفاوت هايي با دوره هاي صفويه و زنديه دارد؟ 
روش اين تحقيق از نوع تحليلي بوده و روش جمع آوري اطالعات از نوع اسنادي است.

تحليل نقاشي هاي لطفعلي شيرازي نشان مي دهد که مرغ در آثار او جنبة نمادين داشته و داراي ارتباطي 
مفهومي با ادبيات و ديگر عناصر تصويري در نقاشي به ويژه گل است. آثار او با الهام از هنر گل ومرغ 
در دورة صفويه و زنديه داراي کيفيت باالتري از لحاظ اجرا و تنوع در نشان دادن مرغ به صورت بيدار، 
خوابيده و در حال شــکار پروانه اجرا مي کند. او از جنبه هاي عرفاني و ادبي در نقاشــي هاي خود بهره 

مي گيرد وآنها را در نقاشي به صورتي عارفانه تجسم مي کند.
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مقدمه
در نقاشي گل ومرغ ايراني ارتباط و پيوندي عميق با ادبيات 
و اشعار عارفانة منظوم مطرح است. عناصر مشترکي بين 
ادبيات و نقاشي گل ومرغ وجود دارد. عناصر گل ومرغ در 
اين نقاشي داراي معنايي نمادين است. در اين نوع نقاشي 
کانون توجه اصلي بر مبناي مرغ است که نمادي از عرفان 
اسالمي و اشراق و باورهاي عارفانه است. مرغ در عرفان 
ايراني اسالمي تجلي روح است. نقاشي گل ومرغ در دورة 
در  مهارت  ظرافت،  داراي  و  رسيد  خود  اوج  به  قاجار 
ترکيب بندي، رنگ پردازي و طبيعت گرايي شد. هنر گل ومرغ 
در  کاربردي  جنبة  و  بوده  پرکار  بسيار  دوران  اين  در 
وسايل تزييني را داشته است. يکي از هنرمندان مطرح در 
زمينة گل ومرغ آقا لطفعلي شيرازي است. او از نشانه هاي 
تصويري گل ومرغ به صورت بياني دروني در آثار نقاشي 
مطالعة  پژوهش  اين  از  هدف  است.  کرده  استفاده  خود 
ارتباط ادبيات و نقاشي گل ومرغ است که داراي عناصر 
تصويري مشترک هستند. مرغ همواره در ادبيات منظوم، 
عرفان و نقاشي ايراني داراي توجه بوده است. نقاشان از 
عناصر ادبي شاعران مانند گل ومرغ براي نقاشي هاي خود 
الهام گرفته و آنها را تصوير کرده اند. نمادپردازي ذهني در 
ادبيات در نقاشي گل ومرغ صورت تجسمي مي يابد. در اين 
مقاله به مطالعه مفهوم مرغ و نقش نمادين آن در نقاشي هاي 
لطفعلي شيرازي پرداخته مي شود و سعي دارد به مجهوالت 
اين پژوهش پاسخ دهد: پيوند مرغ در نقاشي گل ومرغ با 
ادبيات چگونه است؟ جايگاه تصويري مرغ در آثار شيرازي 
مرغ از لحاظ تجسمي چگونه است؟ تطبيق آن با دوره هاي 
گذشته چگونه است؟ پژوهش فوق ماهيت تحليلي داشته و 
به تحليل معناسازي نشان مرغ در آثار لطفعلي شيرازي 
پرداخته است. در اين پژوهش به ارتباط اين نوع نقاشي 
با ادبيات و ارتباط عناصر تصويري اين هنر با ادبيات نيز 
پرداخته شده است. ضرورت انجام اين تحقيق مطالعه نقش 
مرغ در نقاشي هاي لطفعلي شيرازي در نقاشي هاي گل ومرغ 
دوران قاجار است که به انواع گرفت و گير و مرغ خوابيده 
و بيدار تقسيم مي شود. هدف از اين مقاله مطالعة اهميت 
ارتباط دادن حوزة ادبي با تصاوير گل ومرغ در اين مقاله 
به علت داشتن عناصر مشترک است. ارتباط هنر نقاشي 
گل ومرغ با ادبيات، حفظ ريشه هاي هنري گذشته، خالقيت و 
نوآوري درآثار لطفعلي شيرازي درنقاشي گل ومرغ در اين 

پژوهش بررسي مي شود.

روش تحقيق
روش تحقيق در مقالة حاضر توصيفي تحليلي بوده و با 
تطبيق با نمونه هاي صفوي و زند اجرا شده است. لذا جامعة 
آماري آثار نقاشي گل ومرغ دوره هاي صفوي، زند و قاجار 
(لطفعلي شيرازي) است. شيوة گردآوري اطالعات از نوع 
اسنادي (کتابخانه اي) بوده و مطالعه برمبناي تصوير آثار 

گل و مرغ، ترکيب بندي، ارتباط با ادبيات و تفاوت با دوره هاي 
قبل، مفهوم مرغ، مکان قرارگيري مرغ است. 

پيشينة تحقيق
نقاشي گل ومرغ در دورة قاجار داراي هويتي مستقل است. 
نقاشي هاي گل ومرغ اين دوران توسط پژوهشگران داخلي 
و خارجي مورد بررسي قرار گرفته است. شهدادي (١٣٨٤) 
هنر گل ومرغ و هنرمندان آن و ريشه هنري آن در دوران 
گذشته را مورد مطالعه قرار داده است. همچنين نفيسي 
(١٣٦٨)، پاکباز (١٣٧٩)، سيف (١٣٩٠)، برومند (١٣٦٦) در 
پژوهش هاي خود به اين هنر توجه داشته اند. پوپ (١٣٧٨) 
نيز به شناسايي و مطالعة اين هنر و فعاليت هنرمندان آن 
در   (١٣٨٤) رضايي  است.  پرداخته  نگارگري  زمينه  در 
پايان نامة کارشناسي ارشد تصويرسازي خود به نقاشي 
گل ومرغ اشاره داشته است. پژوهشگراني مانند عليمحمدي 
(١٣٩٢)، نامور مطلق (١٣٨١)، اشرفي (١٣٦٧) نيز به ارتباط 
هنر و ادبيات پرداخته اند ولي مشخصا» به هنر گل و مرغ، 
نقشمايه مرغ و آثار لطفعلي شيرازي اشاره اي نداشته اند. 
مختلف  دوران   در  گل ومرغ  پيشينة  به   (١٣٧٦) آغداشلو 
پرداخته شده است. اين مقاله سعي دارد از پژوهش هاي 
يادشده در راستاي مطالعة نقاشي گل ومرغ در دوره هاي 
صفويه، زند و قاجار، ارتباط اين هنر با ادبيات اختصاصًا 
بپردازد.  شيرازي  لطفعلي  نقاشي هاي  در  مرغ  به معناي 
سعي نگارنده بر اين بوده است که ضمن يافتن ارتباط ميان 
ادبيات و نقاشي ريشة هنر گل ومرغ و تفاوت گل ومرغ در 
دوره هاي قبل با دورة قاجار به تحليل محتوايي نقشماية 
مرغ در نقاشي هاي مرقع لطفعلي شيرازي پرداخته شود، در 
آثار او مرغ، جايگاه آن در نقاشي و معناي نمادگونة مرغ 

درآثار او پرداخته شود.

گل ومرغ در ادبيات ايراني
ادبيات ايراني همواره نقشي بسزا و تعيين کننده در ميان 
با  و  داشته  ايراني  نقاشي  هنر  خاصه  و  هنرها  ساير 
بهره مندي از جهاني خيالي و مثالي خود به تصوير کردن 
جهاني دست يافته است (عليمحمدي اردکاني،١٣٩٢: ١٢٣). 
توجه به همبستگي ادبيات و نقاشي ما را به شناخت ويژگي 
ديگر اين هنر راهنمايي مي کند. نگارگري ايراني در عرصة 
هنر کتاب آرايي رشد کرده و از اين رو با نگارش پيوندي 
بي واسطه داشته است (اشرفي، ١٣٦٧: ١٤). به نظر نامور 
براي  منبع  مهم ترين  چند جهت  از  فارسي  ادبيات  مطلق، 
دريافت مايه هاي هنر ايراني است. با شناخت شيوة ادب 
فارسي مي توان به شيوة ساير هنرها به خصوص ادبيات 
عرفاني پي برد (نامور مطلق، ١٣٨١: ١). ايرانيان درآميزش 
و تلفيق يک واقعيت ويژه و احساس عميق شخصي، شعر 
ذاتي و بينش مذهبي يگانه و بي همتا بودند. چون نقاشي هاي 
گل ومرغ در عين حال که بسيار عالي و بي تکلف هستند 
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 :١٣٧٨ (پوپ،  مي سازند  نمايان  را  بليغ  و  عالي  مفهومي 
١٥٣). گل و بلبل ترکيبي شاعرانه است که و شاعران در 
غزل ها بلبل را شيفتة گل مي دانند و خوانندگي را براي گل 
مي پندارند. در بيشتر غزل هاي شاعران ايران وصف گل 
در   .(١٦٩٤٥  : (دهخدا،١٣٧٣  است  آمده  به کرات  بلبل  و 
ايران بسياري از نمونه مرغ هاي اساطيري به قلمرو شعر و 
ادبيات وارد شده و با نام هايي مانند سيمرغ، مرغ، بلبل، هما، 
عنقا و... نقش هايي براي خود به وجود آورده اند (مهرويان، 
١٣٨٢: ١٤). از ديرباز پرندگان در نگاه هنرمندان مختلف هر 
قوم به منظور بيان مقاصد هنري گاه به شکل نقش و گاه به 
شکل شعر مطرح بوده است. همانند منطق الطير، عطار که 
بر اساس پرواز پرندگان تنظيم گشته است (کوه نور،١٣٨١: 
لغت نامة  در  است.  مرغ  نظر  مورد  نماد  اينجا  در   .(١٠٧
دهخدا مرغ نمادي از روح دانسته شده و پرواز مرغ روح 
کنايه از مردن است. مرغ شدن و به هوا رفتن نيز تمثيلي 
از ناگهاني غايب شدن است (دهخدا،١٣٧٣، ج۱۲: ١٨٢٥٩). 
تصوير و تصور ذهني و عيني ذهني در نمادپردازي گياهي 
و تخيل آفرينش هنري در پيوند با آن در همة فرهنگ ها به 
وضوح ديده مي شود. تنها امري نمادي نيست، توضيح نماد 
نيز هست. بر اين اساس مي توان استعاره هايي در ادبيات 
فارسي متضمن گل، گياه و مرغ، پرنده را اساسًا با اسطورة 
درخت جهاني و پرنده اي بر فراز آن پيوند داد، پرنده اي که 
نماد روح و رابطه با جهان ماوراست. گسترش پرورده چنين 
تصوير خيال انگيزي در آثار هنري و نگاره هاي گل ومرغ 
نيز پيداست و عرفان اسالمي هم از آن فراوان بهره برده 
است (مختاريان،١٣٨٩: ١٢٦). گل ومرغ در ادبيات فارسي 
با ذهن شاعر، نويسنده و هنرمند ايراني در آميخته شده 
است. در ادبيات ايراني، ديوان هر شاعري به عطر گل و 

مهر و مهرباني آن آراسته شده است ( اشتري، ١٣٨٦: ٧٤). 
پيشينة نام آثار گل ومرغ نيز معلوم نيست ولي واژة مرغ، 
با بار افسانه اي خود، ما را به دنياي اسطوره ها مي کشاند. 
سيمرغ جانوري افسانه اي است که در هر يک پر يک مرغ 
است و بعضي گويند که به غير همين اسم فرضي وجود 
ندارد. در فرهنگ فارسي معين «سين مرغ»، اوستا «مرغو 
سائنو» و نيز پهلوي»سن مورک»،هندي باستان»چي نا» يا 
باز وارمني»چين» آمده است (دهخدا،ج٨،١٣٧٣: ١٢٢٥٦). 
از  نمادي  به منزلة  گل ومرغ  از  الهام  با  ايراني  نگارگران 
زيبايي و کمال بهره برده اند و حضور انواع گل در مراسم 
فرهنگي، ديني و تاريخي ايرانيان و تصاوير نقاشي حاصل 
از الفت هزارسالة آنها با گل ومرغ بوده است و نمادي از 
طبيعت خيالي نگارگران ايراني را نشان مي دهد (اشتري، 
١٣٨٦: ٧٤). ادبيات و نقاشي ايراني داراي عناصر مشترکي 
هستند که اين امر نشان دهندة پيوند عميق نقاشي ايراني و 
تأثيرپذيري آن از عرفان و ادبيات ايراني است. اين عناصر 
مشترک در نقاشي به صورت تجسمي و نمادين اجرا شده 
است. يکي از اشتراکات ادبيات و نقاشي ايراني گل ومرغ 
است. گل در ادبيات همواره نمادي از بهار و بهشت است. 
مرغ نيز نمادي عارفانه از روح و تجلي ارتباط با ماوراست. 
براي  گل ومرغ  مانند  شاعران  عناصر  از  ايراني  نقاشان 
در  ذهني  نمادپردازي  گرفته اند.  الهام  خود  نقاشي هاي 
ادبيات در نقاشي گل ومرغ صورت ذهني مي يابد. گل ومرغ 
عناصر ثابت و مشترکي است که با ذهن نگارگر و شاعر 
ايراني آميخته است. اين بررسي ها نشان مي دهد که مرغ 
در ادبيات و عرفان ايراني جايگاه ويژه اي داشته است و 
همواره مورد توجه بوده است. نگارگران ايراني نيز که با 
ادبيات و نمادهاي آن پيوند عميقي داشته اند از نمادهاي 
گل ومرغ در نگاره هاي رنگين خود بهره جسته اند و آن را 

به زيبايي تجسم نموده اند. 

نقاشي گل ومرغ در دورة صفويه
از نقاشي به وجود  از اواسط دورة صفويه نوع جديدي 
نقاشي  ديرين  سنت هاي  در  ريشه  سو  يك  از  كه  آمد 
ايران داشت و از سوي ديگر متأثر از نقاشي هاي چيني 
و طرح هاي اروپايي بود. اين گونة جديد از نقاشي ايراني 
(رضائي، ١٣٨٤: ٣).  مي نامند  مرغ»  و  «گل  اصطالحًا  را 
اين نقاشي اصطالحي براي توصيف يك گونه از نقاشي 
ايراني است كه داراي موضوع گل، برگ، پرندگاني  قديم 
چون بلبل، و گاه پروانه بوده و نقاشان غالبًا در بازنمايي 
به  پرداز  اسلوب  و  مي گرفتند،  مايه  طبيعت  از  موضوع 
كار مي بردند (پاكباز، ١٣٧٩: ٥٨٨). به استناد سير تاريخ 
هنرهاي تصويري ايران، گل ها و پرندگان همواره به عنوان 
جزئي از عناصر تصوير به كار رفته اند. نقاشان  ايراني از 
تصاويرگل به عنوان كنايه اي از عشق و زيبايي، براي خلق 
تركيب هاي نمادين در حواشي نسخه هاي خطي، متناسب با 

تصوير١. گل زنبق اثر محمد زمان، دورة  صفوي،١٠٧٤ق. مأخذ: 
ذکا، ١٣٧٣: ٣٠



صحنه هاي روايي يا دورنماهاي تغزلي كه تصاوير ذهني 
مي كردند  استفاده  مي كند  تداعي  را  جوان  عشق  و  بهار 
(رضائي، ١٣٨٤: ٣). اعتقادات باستاني زيادي وجود دارد 
كه بعد از مرْگ روح به شكل پرنده جسم را ترك مي كند، 
بنابراين پرنده سمبل روح است. پرنده در باورهاي قومي 
و اساطيري نشانة افشا كنندة اسرار خدايان، محافظ درخت 
معرفت، درخت زندگي و قاتل مار است. به همان صورت 
که تنها بودن اين مرغ در آثار گل ومرغ تصوير مي شود، در 
متن هاي ادبي و فارسي نيز به يکه بودن او اشاره شده است، 
چنانکه تمام مرغ هاي اساطيري پيش از دوران ساسانيان و 
پس از آن يکي و تنها بوده اند. در ايران اسالمي پس از 
ساسانيان، روح به مرغ و پرنده همانند شده است. مرغ نيز 
با همانند شدن با روح داراي معناي بسيط شد و براي اديب 
و نقاش اين امکان پيش آمد که با استفاده از نام يا شکلش 
از نشانة کالمي يا تصويري به نماد يا ميدان گسترده اي از 
مفاهيم، تاريخ و اسطوره دست پيدا کند. به همين سبب آثار 
استادان گل و مرغ به رمزي براي بيان احوال و عواطف 
تبديل شده است. وضعيت هاي مختلف مرغ، در آثار اين 
استادان مي تواند، عالوه بر آنچه گفته شد، نشان دهندة حال 
از مقام ها  يا يکي  نقاش يا سير روحاني او فرض شود، 
يا احوال عرفاني و صوفيانه اي در نظر گرفته شود که او 
نيت نماياندن آن را داشته است (شهدادي، ١٣٨٤: ١٠٤). 
نقاشي هاي گل ومرغ به چند صورت انجام مي شد، در يك 
روش نقش گل را تا حدي كه تأثيري تزئيني پديد آورد 
ساده مي كردند. اين شيوة نقش را مستعد آن مي ساخت 
تا با رنگ هايي پرمايه تر، يا بر زمينة طاليي جلوه گر شود 
ليكن چنين تصاويري به طوركلي شايد نمايان كنندة مرحلة 
مقدماتي تكامل گل ومرغ سازي باشد. از متداول ترين انواع 
بعدي، كه شامل دل انگيزترين آثار مكتب گل ومرغ سازي 
مي گردد، كامًال طبيعت گرايانه و ماهرانه اجرا شده است تا 
گلي واقعي را در نظر زنده سازد: كيفيت گلبرگ ها، لطافت 
آن ها،  حواشي  برش  و  سطح  پرداخت  ضخامتشان،  و 
پيكره بندي خود گل در مقام واحدي زنده و طبيعي، نشاندن 
مجموعة گلبرگ ها درون كاسبرگ، و مراحل تدريجي شكفته 

شدن غنچه، شكل ساختار و بافت برگ ها، انحنا و خميدگي 
لبه هاي هر برگ، و تفاوت ميان رنگ ها يه برگ تازه و كهنه، 
در طراحي آنها پنهان است. مرغان نيز با همان توجه و 
بصيرت، و پروانگان با دقت اندكي كمتر تجسم مي يافتند 
(پوپ، ١٣٨٧: ١٦٣). از نظر زماني، بررسي مضمون گل و 
پرنده در هنر ايران شامل دو دوره است: دورة اسالمي تا 
نيمة صفويه، پس از صفويه و دوره قاجار. كه دورة اول 
آن متأثر از گل و پرندة چيني زمان سونگ شمالي است. در 
دورة صفوي يعني دورة دوم از جمله عوامل ايجاد نقاشي 
كه  است  اروپايي  طبيعت گرايانة  طرح هاي  نفوذ  گل ومرغ 
همراه با باسمه هاي گياه شناسي به ايران وارد مي شده اند 
(بختياري و ديگران، ١٣٨٩: ١١٢). ريشه هاي مضمون گل 
و پرنده كه اين چنين در هنرهاي تزئيني محبوبيت يافت به 
اوايل دورة تصويري نسخ خطي باز مي گردد. ظهور گل و 
پرنده در هنر كتاب آرايي مربوط به تأثير فرهنگ چين است 
كه توسط مغوالن به هنر ايران معرفي شد. از ميانة سدة ١٤ 
به بعد مجموعه آثار تزئيني ايراني و سبك و شيوة نقاشي 
نسخ تحت تأثير قوي چين بودند. در قرن ١٧ م (١١ ق) اين 
مضمون در وسايل بيشتري به كار گرفته شد و تصوير 
گل و پرنده، كه هنوز در متن اشعار تغزلي و ارزش هاي 
اين  پذيرفتند.  را  تغييراتي  داشت   ايراني حضور  فرهنگي 
تغييرات ناشي از تغييرات ذائقه ايرانيان و تعامل فرهنگي 
و هنري با اروپا بود (همان،١٣٨٩ : ٤٨). در دوران صفوي 
به دليل ارتباط با غرب تأثير چيني به تدريج كم شد تا اينكه 
در انتهاي دورة صفوي اين تأثيرات از بين رفت و جاي 
خود را به تأثيرات از نوع اروپايي مي دهد يعني چيني مآبي 
به فرهنگي مآبي تبديل مي شود (آژند، ١٣٨٠: ٢٣). نخستين 
به  دانست  آثار گل ومرغ  نطفة  را  آنها  آثاري كه مي توان 
وسيلة نقاشي هاي تك ورقي و چند دهه پس از آزاد شدن 
نقاشان از دستور كارفرما، در سال هاي آغاز قرن يازدهم 
ق.در هنر نقاشي ايران ظاهر شدند. تا پيش از اين زمان، 
درونماية آثار نقاشي ايراني بيشتر صحنة داستاني از يك 
كتاب حماسي يا عشقي تاريخي بود (شهدادي، ١٣٨٤: ١٦) 
از قرن ١٢ ق نمونه هايي از گل هاي منفرد وجود دارد که 

تصوير٢. درخت و مرغ، شفيع عباسي، قرن ١١ق. مأخذ: شهدادي، 
١٣٨٤: ٧٣

تصوير٣. درخت و مرغ، معين مصور، قرن ١١ ق. مأخذ: همان 

مطالعة  تحليلي و تطبيقي نقشماية 
مرغ درنقاشي هاي گل ومرغ لطفعلي 

شيرازي
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۶۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

عمده ترينشان کارهاي محمد زمان است (تصوير ١) . از 
همين الگوهاست که نقاشان بعدي مانند محمد هادي، علي 
اشرف و آقا لطفعلي شيرازي تقليد مي کنند و تغييراتي در 
اين شيوه و سنت مي دهند و در اين حدود است که شاخه ها 
يا  پرنده  بر زمين مي کارند و  پر گل  بوته اي  به شکل  را 
يا  پروانه  چند  با  و  مي نشانند  بر شاخه ها  را  پرنده هايي 

زنبور صفحه را متعادل مي کنند (آغداشلو،١٣٧٦: ٣٧).
تشكيالت  شدن  برچيده  با  قمري،  دهم  قرن  نيمة  از 
«كتابخانة سلطنتي» و بيكار شدن هنرمندان گوناگون دربار 
شاه طهماسب صفوي در قزوين، نخستين نقاشان آزاد پيدا 
شدند. اين نقاشان براي نخستين بار قادر بودند واكنش هاي 
عاطفي و شخصي خود را از نمودهاي جهان و باورهايشان 
دوران  در  نقاش  نخستين  عباسي  رضا  كنند.  مصور 
شاه عباس صفوي است كه در اين موقعيت تاريخي قرار 
مي گيرد و در آغاز قرن ١١م با انتخاب مرغ به نشانة روح 
توجه نقاشان پس از خود را به طرف نشانه ها و نمادهاي 
طرف  به  جهت  تغيير  با  وي  مي كشاند.  طبيعت  مفهومي 
آرمان هاي معنوي، متوجه نماد بلبل در آثار عارفان شاعر 
مي شود و شرح و توصيف احوال رواني و روحي عشق در 
اين متن ها بيشتر از زبان مرغ نغمه سرا بيان مي شود. نمونة 

اين آثار را مي توان در تصاوير ٢ الي ٤ مشاهده کرد.
كه  مي شويم  متوجه  ايران  در  انديشه  در  سيري  با 
كلية راه هاي حكمت اقوام كهن ايراني و انديشه هاي عرفان 
اسالمي در قرن ١١ ق در مركز ايران (اصفهان- شيراز) به 
يكديگر مي رسند. در ميان هنرمندان اين دوره رضا عباسي 
براي نخستين بار، پس از ساسانيان، پرنده كوچكي را از 
زمينة آثار نقاشي ايران بيرون آورده و به مضمون اصلي 
نقاشي تبديل مي كند. او تنها پرندگان خواننده اي را كه در 
دسترس و ديدارش قرار داشته اند و بومي باغ هاي اصفهان 
انتخاب مي كرده  بازسازي و طراحي دقيق  براي  بوده اند 
است (شهدادي، ١٣٨٤: ١١-٢٠) در شيوه ايراني نقش پرنده 
گرچه به دقت رسم شده است و گه گاه تمام ريزه كاري هاي 
آن با طبيعت مطابق است ولي هدفش علم تاريخ طبيعي 
نبوده بلكه زيبايي شاعرانه مد نظر نقاشي بوده است و 
به عبارت ديگر حال عارفانه پرنده تنها - اين نقاشي ها را 

در نخستين نگاه بي ادعا و عاري از تكليف مي نمايد - ولي 
در تمام آنها اصلي مشترك مراعات شده و از شيوه هاي 

مشخصي نيز برخوردارند (نفيسي، ١٣٦٨: ٦٣). 
در آثار اوليه اين نقاشي ها مرغ در مركز توجه اثر قرار 
دارد و تركيب بندي پيرامون آن سامان يافته است. در اين 
گونه آثار، درختچه اثر را كامل مي كند كه قرارگاه مرغ است 
اين  كه  است  بعد  به  قرن ٩ ق  از  (شهدادي، ١٣٨٤: ٦٧). 
گونه از نقاشي به صورت مستقل و كامل در نقاشي ايراني 
ظاهر مي شوند. از اولين نمونه ها به تصوير دو پرنده بر 
روي دو شاخه مي شود اشاره كرد كه از قرن نهم ق است 
نيز بر قسمت باالي صفحه قرار گرفته اند  و پروانه هايي 
(آغداشلو، ١٣٧٦ : ٣٤). تا كنون چنين تصويرها يا آثاري كه 
به شيوة تزئيني چين در قرن ٩ق تصوير شده اند به وسيلة 
هنرشناسان ايراني گل ومرغ ناميده شده اند، در صورتي كه 
در آثار گل ومرغ به جاي درخت گل يا شكوفه، بوتة گل 

سرخ، و بيشتر صدبرگ قرارگاه مرغ است. 
در سدة دهم هجري نقش تك پرنده از زمره موضوع 
اتفاقي هنرهاي مصور ايران درآمده است. پيش از آن به 
خصوص در شيوه هرات نقش پرنده منحصر به پرستو 
سفيد و سياه بود كه دو به دو بر بلندترين شاخة درخت 
جزو  حال  هر  در  كه  مي نشستند  سرو  نوك  يا  و  چنار 
(نفيسي، ١٣٦٨:  بود  از كمپوزسيون هاي مفصل  ناچيزي 
٦٠؛ تصوير ٤). هدف از نقاشي درخت و مرغ در زمينه آثار 
كتاب نگاري، تزئيني و توصيفي بوده است (شهدادي، ١٣٨٤: 
٦٧). گل و پرنده هاي مستقل، از قرن ١١ به بعد به فراواني 
صفحات  بر  «تك نقاشي»  صورت  به  مي شوند  نقاشي 
بر  پرنده اي  نقاشي  عباسي  رضا  از  مي نشينند.  مرقعات 
تخته سنگي كنار درختي در دست است (آغداشلو،١٣٧٦: 
٣٥). در آغاز قرن ١١ ق، درخت ها و مرغ هاي موجود در 
طبيعت منطقة مركزي ايران، اصفهان (مكان تولد گل و مرغ) 
بازسازي مي شوند. اما تناسب و اندازة درخت و مرغ نسبت 
به يكديگر به خواست نقاش تغيير مي كند. پس از گذشت يك 
نسل طراحي و نقاشي درخت و مرغ واقعي، به مفهومي كلي 
در آثار شاگردان رضا عباسي تبديل مي شود، ولي هنوز 
مرغ ها شناختني هستند. سپس دگرگوني تصويري كامل 
مي شود و مرغ مفهومي به جاي پرندة موجود در طبيعت 
نقاشي مي شود كه به نظر مي رسد در بسياري از موارد 
مانند آثار دوران زنديه، اين دگرگوني آگاهانه انجام شده 
باشد، همان گونه كه با گذشت زمان در اين متن ها بلبل به 
مرغ تبديل مي شود در هنر نقاشي نيز مرغ شناختني دوران 
تبديل مي گردد.  به مرغ مفهومي  صفويه در زمان زنديه 
تصويرهاي باقي مانده از قرن ١١ نشان مي دهند كه پرندة 
تصويرشده در اين آثار اصل مضمون نقاشي است و به 
نشانة احساس و باورهاي نقاش با معرفي جدا از نمايش 
اگر  بنابراين  است.  نقاشي شده  استقرارش  محل  و  مرغ 
تصوير درخت شيوه يافته و مرغ شناختي را در نخستين 

تصوير٤. درخت و مرغ، رضا عباسي، قرن ١١ق. مأخد: شهدادي، 
١٣٨٤: ٧٤



آثار قرن ١١ به ياد آوريم، در آغاز، آثار «درخت و مرغ» 
بلبل» و در زمان  از آن «گل و  به وجود آمده اند و پس 
اعتال «گل و مرغ». آنچه اين تقسيم بندي را از نظر نامگذاري 
و موضوع تصويري توجيه مي كند اين است كه از آخر 
قرن ٧ ق تصويرهاي درخت و پرنده بخشي از منظره و يا 
زمينه ساز بسياري از آثار كتاب ها در قرن هاي پس از آن 
و دوران صفويه بوده است. با جايگزين شدن بوتة گل به 
جاي درخت ارزش هاي تصويري تغييراتي مي يابند: ١- نام 
اثر متناسب با درونماية آن گل ومرغ مي شود كه از سويي، 
پيوند دروني اش با ادبيات و اشعار عارفانه را آشكار مي كند، 
از سوي ديگر، داراي بار اسطوره اي مي شود. ٢- اثر بدون 
زمينه سازي و منظره پردازي مي تواند نشانه فصل بهار و 
آغاز رستن باشد. ٣- اثر داراي هويت مكاني و فرهنگي 
مي شود. ٤- اثر داراي رنگ هاي بياني مي شود. ٥- امكان 
خالصه كردن و نمايش چرخة زندگي در يك بوتة گل پيدا 
مي شود. ٦- امكان استفاده از گردش و پيچش هاي ويژه 
طراحي و نقاشي ايراني با بزرگ كردن گل و بخش هاي 
آن بيشتر مي شود. ٧- به دقت بر بخش كوچكي از طبيعت 
تا هنگام عبور از مرز ديدني و مشاهدة بخش هاي ناديدني 
براي رسيدن به بياني مفهومي تأكيد مي شود. ٨- اندازه و 
تناسب هاي اثر با اندازة سطحي كه روي آن نقاشي مي شود 
رابطة منطقي بيشتري پيدا مي كند. ٩- نسبت اندازة مرغ با 
قرارگاهش منطقي تر به نظر مي رسد. به نقاشي گل ومرغ 
اضافه مي شود (شهدادي،١٣٨٤: ٧٦). شالودة هنر گل ومرغ 
سازي و گل و بوته سازي، غير از طراحي دقيق بر استفاده از 
ارزش پرداز يا نقطه پردازي است و اجزاي مختلف نقاشي 
با نقطه چين هاي بسيارريز در نهايت ظرافت و دقت، ايجاد 
سايه روشن مي کند (اشتري، ١٣٨٦: ٧٧). در آثار نقاشي 
گل ومرغ دوران صفويه مكان استقرار مرغ بيشتر درخت 
تصوير  اثر  تقارن  محور  از  بيرون  كه  است  درختچه  يا 
شده است، تركيب بندي متحرك و فعال است، مرغ مركز 
كانون توجه است، مرغ قابل شناسايي (طبيعي) است، نشان 

دادن روند زندگي گياه يا گل مد نظر نيست، قرارگاه مرغ 
در بيشتر موارد درختچة فندوق، شكوفه يا درختي تناور 
است، مرغ داراي وضعيت غير طبيعي نيست، نقاشي هاي 
گل ومرغ دوران صفويه بيشتر امضا و تاريخ دارد. ولي در 
آثار نقاشي گل ومرغ دوران زنديه بيشتر بوتة گل بر محور 
تقارن اثر تصوير شده است (درخت زندگي)، تركيب بندي 
بدون حركت و آرام است، گل، مرغ و زمين مركز كانون 
توجه هستند، مرغ قابل شناسايي نيست (مفهومي)، چرخة 
حيات گياه يا گل مورد نظر است و نمايش داده مي شود 
(مفهومي)، قرارگاه مرغ در بيشتر موارد بوتة گل سرخ يا 
صدبرگ است (مفهومي و نمادين)، مرغ داراي وضعيت 
غيرطبيعي، اشراق يا بيرون از آگاهي است (وضعيت هاي 
روحي)، نقاشيهاي گل ومرغ دوران صفويه كمتر امضا و 

تاريخ دارد (باورهاي عارفانه)  (شهدادي، ١٣٨٤: ٢٤٤). 
روند  در  تغييراتي  سو  اين  به  صفويه  دورة  از 
تركيب بندي هاي گل ومرغ صورت مي گيرد. به طور مثال، 
بيشتري  خالي  فضاي  از  صفويه  دورة  اولية  آثار  در 
و  گل ها  افزايش  با  زمان  مرور  به  اما  بودند  برخوردار 
پرندگان، از فضاي خالي تصوير نيز كاسته مي شود. به 
نظر نگارنده مکان قرارگيري مرغ در دوران صفوي بيشتر 
درخت است و معموًال بر روي درختچه هاي ستبري کار 
شده است و مرغ نيز بسيار معمولي تصوير شده است. 
مرغ ها معموًال ساده هستند و نقاشي هاي داراي امضاي 
و  بوده  لطيف تر  مرغ ها  زنديه  دوران  در  است.  هنرمند 
برروي گل واقع شده اند، گل ها معموًال از نوع صد برگ 
مي شود.  تکرار  قاجار  دورة  در  بعدها  و  است  بزرگ  و 
در مجموع در نقاشي هاي گل ومرغ دوران زنديه نسبت به 
دوران صفوي مرغ داراي تحرک کمتري است و در دورة 
ترکيب بندي  به  مانند دورة صفوي  قاجار مجددًا حرکت 
گل ومرغ باز مي گردد که در کنار غناي رنگي که در اين 
هنر  اوج  را  قاجار  دوران  مي توان  مي افتد  اتفاق  دوران 

گل ومرغ سازي ايراني دانست.

تصوير ۵. گل و مرغ، دورة قاجار اواسط سدة ١٣ ق، هنرمند 
ناشناس. مأخذ: کن باي،١٣٨٢ :١٢٣

تصوير ۶. گل و مرغ، دورة قاجار اواسط سدة ١٣ ق، هنرمند 
ناشناس. مأخذ: سيف، ١٣٩٠: ٢٤
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نقاشي گل ومرغ در دوره هاي زند و قاجار
آثار نقاشي در دوران زنديه معدود است و در مقايسه با 
دورة قاجار تعداد کمي از آن در دسترس قرار دارد و داراي 
بيشتر  زنديه  دوران  گل ومرغ  نقاشي  آثار  در  امضاست. 
اثر تصوير شده است (درخت  تقارن  بوتة گل بر محور 
زندگي)، تركيب  ندي بدون حركت و آرام است، گل، مرغ و 
زمين مركز كانون توجه هستند، مرغ قابل شناسايي نيست 
(مفهومي)، چرخة حيات گياه يا گل مورد نظر است و نمايش 
موارد  بيشتر  در  مرغ  قرارگاه  (مفهومي)،  مي شود  داده 
بوتة گل سرخ يا صدبرگ است (مفهومي و نمادين)، مرغ 
داراي وضعيت غيرطبيعي، اشراق يا بيرون از آگاهي است 
(وضعيت هاي روحي)، نقاشي هاي گل ومرغ دوران زنديه 
كمتر امضا و تاريخ دارد (باورهاي عارفانه) . نقاشي گل ومرغ 
در دورة قاجار را مي توان ادامة اين هنر در دوران زنديه 
دانست. اين نوع نقاشي در دوران قاجار به هنري همه گير 
و با کاربردي بر روي مواد متفاوت در مکان هاي گوناگون، 
در محيط هاي  مردم  و  در فضاي خصوصي  دولتمردان 
نمايش  قبر شاهد  تا سنگ  اندروني  از  مذهبي و عمومي 
مضمون هاي يادشده بودند. اين ارتباط و وسعت استفاده از 
نقشماية گل ومرغ ارتباط مستقيمي با عرفان ايراني اسالمي 
هنرگل و بوته سازي   .(٣١ (شهدادي،١٣٨٤:  است  داشته 
و گل ومرغ در دورة زنديه و قاجاريه به اوج خود رسيد. 
آن تک شاخه اي که درتصوير ١ اثر محمد زمان مي بينيم 
اکنون خود به مجموعه اي از شاخ و برگ هاي پرشکوفه و 
مزين و مطبوع درآمده است و به تابلوسازي نزديک شده 
است. ظرافت و نازک کاري و حس دلنواز رنگ شناسي آنها 
امروزه ماية تحسين اند (بني اردالن،١٣٨٧: ٦٥). درواقع نوع 

ديگري از نقاشي طبيعت سازي دردورة قاجار نقاشي گل 
و بلبل ناميده مي شد (کن باي، ١٣٨٢: ١٢٣). رضا عباسي 
نخستين نقاش در دوران شاه عباس صفوي است (قرن 
١١ق) که با انتخاب مرغ به نشانة روح توجه نقاشان پس 
از خود را به طرف نشانه هاو نمادهاي مفهومي طبيعت 
مي کشاند. شهر اصفهان محل تولد نقاشي هاي گل ومرغ و 
شيراز محل اعتالي آن مي گردد (شهدادي،١٣٨٤: ١٧). گل 
و مرغ هاي دورة قاجار با آثار اولية دورة صفوي تفاوت 
زيادي پيدا مي كند و ديگر نمي توان گفت كه اين تحت تأثير 
كامًال  بلكه  است  اروپايي  طرح هاي  يا  چيني  نقاشي هاي 
ايراني بوده و انعكاسي از حال و هواي فرهنگ و هنر ايران 
در عصر قاجار است (رضائي، ١٣٨٤: ٢٣٤). آثار نقاشي 
قرن ١٢و ١٣ ترکيبي از فضا و نقوش ايراني و فرنگي است 
و البته بيشتر ايراني است تا غربي. در اين آثار با توجه به 
تخيل شاعرانة آثار روح ايراني حضوري آنچنان قوي دارد 
که مايه هاي فرنگي در مقابل آن رنگ مي بازند (گودرزي، 

.(١٣٨٨: ١٣٠
 در اوايل قرن ١٣، گل ومرغ به دو شيوه تبيين مي شود 
كه يكي شاخه ها و گل ها و برگ ها و شكوفه ها و پرندگان 
فراواني تقريبًا تمام صفحه را اشغال مي كنند و عمومًا با 
و  تيره  بنفش  تيره،  قهوه اي  ارغواني،  سياه  تيره-  زمينة 
گاهي طالئي- جلوه و نمايشي خاص پيدا مي كند و اغلب 
براي جلد كتاب ها، قاب آئينه ها و جعبه ها به كار مي روند. 
ديگر نقاشي هاي آبرنگ بوته و پرندگان است كه معموًال 
خلوت تر با زمينه هاي كم رنگ كار مي شوند و بسياري شان 
نقاشي ها  اين دسته  ديگرند.  انواع  از  كم كارتر  و  ساده تر 
بيشتر براي مرّقع ها تهيه مي شوند و برخالف گروه ديگر 

تصوير ۷. گل و مرغ، هنرمند شفيع عباسي،ماخذ: همان: ٢٠٨  .
 

تصوير ۸.  قاب آينه گل و مرغ، موزه پارس، ماخذ:كن باي: ١٣٨٢: 
٨٩



روغن كمان محافظ نمي خورده اند (آغداشلو، ١٣٧٦: ٣٧). 
به  گل وبوته  و  گل ومرغ  نقاشي  انتشار  با  دوران  اين  در 
بر  نيز  صنعتگران  دوران،  آن  سرشناس  نقاشان  دست 
در و ديوار ساختمان هاي دولتي،كاخ ها و خانه هاي اعيان، 
گل و مرغ ها و گل و بوته هاي تزييني دوران قاجار را نقش 
در شهر شيراز،  گل ومرغ  آثار  كرد  ادعا  مي توان  كردند. 
از سويي به جايگاه يك تركيب بندي نمادين مي رسد، و از 
سوي ديگر، در آن دوران بحران تاريخي مانند سندهاي 
نوراني حرفه اي، ويژگي هاي بنيادي نگارگري ايراني را در 
خود حفظ مي كنند و آنها را از دوران صفويه به دوران 
به  درباري،  آثار  با  آن، همگام  از  قاجار مي رسانند. پس 
دست نقاشان غيردرباري نيز نقاشي مي شود. مي توانيم 
به موارد همانندي در آثار گل ومرغ و گل و بوته نقاشاني 
چون محمدحسن شيرازي، محمدحسين شيرازي و لطفعلي 
شيرازي اشاره كنيم. اين نام ها نشانة هنرمنداني است كه 
تا آخر قرن ١٣ق. نيز بيرون از دايرة نقاشان درباري در 
شهرهاي شيراز، اصفهان، تهران بر روي اين موضوع كار 
توليد  براي فروش  نقاشان  اين  آثار الكي  كرده اند. شايد 
موضوع  با  آنها  تك ورقي  نادر  آثار  ولي  است،  مي شده 
گل ومرغ و گل وبوته همان ويژگي ها را دارند با اين تفاوت 
كه تشخيص هر هنرمند صورت و وضعيتي جديد به هر اثر 
داده است، ولي موضوع و مفهوم آنها همانند آثار هنرمندان 

دوران زنديه است (شهدادي، ١٣٨٤: ٢٤٩). 
در آثار دورة قاجار شاهد كاربرد وسيع نقش مايه هاي 
گل ومرغ در تزئين جلد متون مذهبي به ويژه قرآن هستيم كه 
نشانگر نمادپردازي نهفته در بطن اين تصاوير است. از آنجا 
كه تصوير روي جلد كتاب بايستي دربرگيرندة مفاهيم آن 
باشد، نقاشي گل ومرغ به بهترين نحو بازگوكنندة احواالت 
انسان هاي حقيقت جويي است كه با خواندن قرآن قصد راز 
و نياز با پروردگار (معشوق) خويش را دارند. به تعبيري 
ديگر، در اين نقاشي ها، انسان عاشق همانند مرغاني تمثيلي 
در كنار گل كه همان مظهر ذات باري تعالي است به تصوير 

درآمده است. از اواخر دورة قاجار تا دورة معاصر نيز 
تحوالتي در نقوش و نوع تركيب بندي گل ومرغ به وجود 
امامي،  آمد. مثًال در اواخر قاجار و در كارهاي ميرزاآقا 
است  شده  كار  كوتاه  دم هاي  با  چاق  به صورت  مرغ ها 
(رضائي،١٣٨٤ :٢٣٤-٢٣٥). تصاوير ٥ الي ٩ نمونه آثار 

دورة قاجار را نشان مي دهد.
نقاشي هاي گل ومرغ در اين دوره ارتباط با دوره هاي 
پيشين را حفظ مي کنند و در عين حال با سبک و اسلوب 
متفاوتي کار شده اند. گلها به طور کلي با مهارتي طبيعت 
گرايانه و بازنمودي از مقطع قاجار کار شده اند. اين واقع 
و  برگ ها  کيفيت   : است  زير  خصوصيات  داراي  گرايي 
همانند  دقتي  و  بينش  با  نيز  مرغان  و  است  آنها  ظرافت 
تصوير شده اند (پوپ،١٣٨٧: ١٤٩؛ تصوير٦-٧). بي ترديد 
آثار گل ومرغ در دورة صفويه تا قاجار يک شکل نبوده 
است، اما اين تغييرات بسيار بطني و کند است. در اواخر 
صفويه پرندگان با دقت بيشتري ديده مي شوند. گويي دست 
معجزه گري در خلق تابلو تأثيرگذار بوده است. بعد از اين 
دوران تفاوت شگرفي در هنر گل ومرغ مشاهده نمي شود 
دارد  وجود  تفاوت هايي  کار  اجراي  شيوة  نظر  از  البته 
(دريابر، ١٣٨٦: ٣١). در دورة قاجار نقاشي هاي گل ومرغ از 
تنوع بيشتري نسبت به دوره هاي قبل برخوردار شدند و اين 
هنر به صورت هنري کاربردي در اشيا مورد استفاده قرار 
گرفت. اين هنر در دورة قاجار بازتاب عرفان ايراني اسالمي 
است. در اين دوران نقاشي گل ومرغ از ظرافت بيشتري در 
طراحي برخوردار بوده و داراي نازک کاري هاي خاصي 
است. هنر اين دوران تحت تأثير هنر اروپايي قرار گرفت 
اين  هنر  کرد.  حل  خود  ايراني  ريشه هاي  در  را  آن  ولي 
دوران بسيار پرکار بوده و معموًال چندين گل در صفحه 
کار مي شده است. گل و بته ها پخته تر از دوران هاي پيش و 
داراي ظرافت پرداز بيشتري است. مهارت طبيعت گرايانه در 
آثار هنرمندان به چشم مي خورد و واقع گرايي در ترسيم 
به  دوران  اين  در  مرغ  مي خورد.  چشم  به  مرغ ها  و  گل 

تصوير ۹. دو زن در جامة اروپايي، لطفعلي شيرازي، آبرنگ، 
١٢٧٤ق. مأخذ:  افشار مهاجر،١٣٩١: ١٠٧ 

تصوير ۱۰. مجلس کشته شدن سهراب، شاهنامة داوري، لطفعلي 
شيرازي. مأخذ: بني اردالن،١٣٨٧: ٦٧
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حالت هاي مختلفي تجسم مي شده است و از اندازة طبيعي 
و بهتري نسبت به دوران پيشين برخوردار است و اندازة 
طبيعي تري دارد، نه کوچک است و نه بزرگ. مرغ در اين 
ترکيب بندي هاي  با  و  دارد  اشاره  عرفاني  حاالت  به  هنر 
خوب، غناي رنگ و طبيعت گرايي به بهترين نحو ترسيم 
شده است. خصوصيات نقاشي گل ومرغ در دورة قاجار در 

جدول ١ خالصه مي شود.
لطفعلي شيرازي يا صورتگر

لطفعلي شيرازي نقاش و قلمدان نگار ايراني  است که وي 
زند  لطفعلي خان  از  را  او  تا  غالبًا صورتگر مي خوانند  را 
متمايز سازند (طباطبايي،١٣٩١: ٥٤٢). از برجسته ترين و 
او در ساخت و  نقاشان گل به شمار مي آيد.  پركارترين 
پرداخت گل ها، شكل و رنگ طبيعي  را در نظر مي گرفت و 
اسلوب پرداز را با وسواس و دقت به كار مي برد (پاكباز، 
١٣٧٩: ٤٧٩). او در سال ١٢١٧ق در شيراز به دنيا آمد و 
امام شيراز  در سال ١٢٨٨ ق درگذشت و در گورستان 
فراگيري  به  جواني  از  شد.  دفن  مشير  چهارتاقي  پشت 
نقاشي پرداخت و نزد محمدحسن شيرازي نقاش گل ومرغ 

شاگردي کرد. چندي را در تهران به سر برد و سفري را 
به قفقاز و گرجستان کرد و بعد به بخارا رفت. اين وقايع 
را مي توان از رقم بعضي از آثارش دريافت (آژند،١٣٩٢: 
علي  به  که  را  گل ومرغ  نقاشي  از  سنتي  همان  او   .(٧٨٦
اشرف منسوب است ادامه داد و به دليل نقاشي هايش از 
(طباطبايي،  است  برخوردار  معروفيت  بيشترين  از  گل ها 
مي نويسد:  او  دربارة  تبريزي  کريم زادة   .(٥٤٢  :١٣٩١
«مرحوم لطفعلي خان با مشير الملک نسبت داشت. اگرچه 
صورتگري هم مي نمود ولي گل و بوته سازي اش در تمام 
جهان انحصار داشت و از سابقين و الحقين به استادي 
او ديده نشده است (کريم زادة تبريزي،١٣٦٣: ٥٦١). شرح 
آنچه  و  نيست  معلوم  ما  بر  او  کودکي  دوران  چگونگي 
دربارة او نوشته شده يادداشت هايي است که توسط نوة 
وي لطفعلي صورتگر نوشته شده است. اما آثار اين استاد 
است.  ايران ساخته  هنر  مفاخر  از  يکي  را  او  چيره دست 
فرصت الدولة شيرازي در نوشته هاي خود گل ومرغ پردازي 
لطفعلي را انحصاري در همة جهان مي داند (سرمدي،١٣٨٠ 
قابل توجهي  تعداد  فعال عمرش  : ٨-٥٧٧). در سال هاي 

تصويرمعنا و ارتباط با ادبيات نماد

تمثيل خداوند، باغ، بهشتگل
زمينه ساز بهار

ارتباط با ادبيات دارد 

تمثيل روح، جاودانگيمرغ
زمينه ساز بهار ، متأثر از عرفان اسالمي

ارتباط با ادبيات دارد

سير روحاني، احوال عرفاني،خوابيده، بيدار، درحال شکاروضعيت مختلف مرغ
بازتاب عرفان اسالمي و چشم بستن برجهان مادي 

پيوند ادبي، داراي بار اسطوره ايادبيات
ارتباط ادبي با تصوير 

درختچه يا شاخه گل: جهان ماديقرارگاه مرغ
دورة صفوي: درخت 

دورة زند: گل 
دورة قاجار: گل صدبرگ سرخ

تزييني، عرفانيگل ومرغ دورة قاجار
تکامل تصويري نسبت به دوره هاي قبل 

تکامل رنگ و ترکيب بندي 
حضور مجدد حرکت در تصوير 

تنوع مرغ 

جدول ١. مطالعة معنا مرغ در نقاشي هاي گل ومرغ دورة قاجار.



نقاشي آبرنگ گل ها و پرنده ها و تعدادي جلد کتاب و قلمدان 
و قاب آينه نقاشي کردکه در موزه ها و مجموعه هاي مختلف 
پراکنده اند (آغداشلو، ١٣٧٦: ١٦). او يكي از نوابغ نقاشي 
در ميانه هاي دورة قاجار است (برومند، ١٣٦٦: ١٤٠). آقا 
لطفعلي گاه در حاشية آبرنگ هاي خود مطالبي مي نگاشت 
که اين حواشي معتبرترين اسنادي است که براي شناخت 
شرح احوال او در دست داريم (تصاوير ١٢ - ١١). روش و 
شيوة کار آقا لطفعلي چنان که از مجموعه آثارش برمي آيد 
به سمت و سوي نقاشي سنتي گرايش داشت. در دوران او 
تغييرات بنيادي در نقاشي سنتي ايران بود و روش قديمي 
استادي و شاگردي در شرف دگرگون شدن بود. آغداشلو 
اجراي ماهرانه، ظرافت، لطافت گلبرگ، گل، برگ، پروانه، 
پرنده، شناخت رنگ و سايه روشن، قلمگيري آبي رنگ را 
از خصوصيات او مي داند. او از نقاشان مستقل به شمار 
مي آمد. کارگاهي داشت و سفارش جلد کتاب، قلمدان و قاب 

آينه مي گرفت. نقاشي هاي نسبتًا کوچک او بر حسب زمانه 
در آلبوم هايي که به مرقع مشهور بودند بر روي صفحات 
حاشيه اندازي و جدول کشي شده چسبانده مي شدند و در 
کتابخانه ها قرار مي گرفتند. در آن زمان قاب کردن نقاشي 
آبرنگ چندان مرسوم نبوده است (آغداشلو، ١٣٧٦: ٣٠-

٢٩). در نقاشي گل ومرغ آثاري ممتاز خلق کرده و عالوه 
اکثر تصاوير يک نسخة خطي شاهنامة فردوسي  بر آن 
معروف به شاهنامة داوري را که شامل ٥٥ نقاشي پرکار 
است به انجام رسانده است. شاهنامه داوري شايد آخرين 
ايراني حاصل يک کار گروهي است و به  نسخه مصور 
درکتابخانه هاي  که  مصوري  نسخه هاي  روش  و  سبک 
به  مي شد  کار  گذشته  دوران هاي  در  شاهان  سلطنتي 
انجام رسيده است (افشار مهاجر،١٣٩١ :١٠٤). شاهنامة 
داوري اکنون در موزة نگارستان نگهداري مي شود و به 
گل ومرغ  آثار  مالحت  است.  وصال  فاضل  هنرمند  خط 

تصوير١١- نمونه طراحي خطي دسته گل با رقم لطفعلي شيرازي، 
موزه ارميتاژ،١٢٦٠ه.ق، ماخذ: پوپ،١٣٧٨: ١٥٤.

تصوير١٢. نمونه دسته گل با رقم لطفعلي شيرازي، موزه ارميتاژ 
همان،١٣٧٨: ١٥١.

مطالعة  تحليلي و تطبيقي نقشماية 
مرغ درنقاشي هاي گل ومرغ لطفعلي 

شيرازي

تصوير١٤- نقاشي گل و مرغ، لطفعلي خان شيرازي، ماخذ: بني 
اردالن، ١٣٨٧: ٢٩ .

شيرازي،  لطفعلي  پرندگان،  و  شکوفه  تصوير١٣-نقاشي 
شيراز١٢٧٦ه.ق، ماخذ: پاکباز، ١٣٧٩: ١٥٧.



شماره ۳۹  پاييز۹۵
۷۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

لطفعلي خان شيرازي زبانزد است. با آنکه در چهره سازي 
چيره دست بود و در ساختن مجالس چندصورته مهارت 
بي مانند داشت و به همين سبب به صورتگر شهرت داشت، 
اما اهميت کار او را در گل ومرغ سازي هاي او مي دانند. او 
در کار گل وبرگ سازي و سايه روشن در تمام سطوح کار 
بي اندازه لطيف و دقيق بوده و آفريده هاي نباتي را به نحوي 
زنده مجسم مي کند (بني اردالن، ١٣٨٧: ٦٧). لطفعلي در 
شيراز عمدتًا به کار نقاشي زيرالکي و آبرنگ مي پرداخت 
و موضوع اصلي نقاشي هايش گل و بلبل بود. او گل ها و 
پرنده ها را به شيوة متفاوتي کار کرده است. تصاوير ١٢-

١٣ نمونه آثار پيکره نگاري لطفعلي است.
در نقاشي هايي تنها يک طراحي ساده يکرنگ سياه و 
يا قهوه اي تيره تمام کار را شکل مي دهد که قسمت هايي از 
آن با پرداز مختصري مشخص مي شود. در بعضي کارها 
پرداز فزوني مي گيرد و يکي دو رنگ آبي يا قرمز نيز در 
کامل  نقاشي  نمونه هايي هم  در  اضافه مي شود.  جاهايي 
رنگي بر متن کاغذ زمينه بدون بوم سازي کار مي شود. 
او در سال هاي زندگي چندين مجلس براي نسخه خطي 
شاهنامه داوري تصوير کرد (پاکباز،١٣٧٩: ١٥٨) وي هر 
با  چند صورته  مجالس  آراستن  و  چهره سازي  در  چند 
آبرنگ و رنگ و روغن، چيره دست بود ولي بيشتر اهميت 
و ارزش كارش در گل و مرغ سازي هاي اوست. استادي 
و  نرگس  و  و سنبل  زنبق  گلهاي  نقش بندي  در  وي  كار 
بوته اندازي و پرنده سازي است.تصاوير (١٤-١٥) نمونه 

طراحي آثار لطفعلي از گل است. 
در ساختن گل برگ ها در گلسازي و سايه و روشن در 
برگهاي گلبن ها و پرواز در تمام سطح كار بي اندازه لطيف 
و دقيق است. قلمدانهاي پرداخته شده وي بيشتر گل و بوته 
و گل و فندق و گل ومرغ است و گاهي هم با تصوير زن 
و مرد چند صورته يا تك صورت همراه است (برومند، 
١٣٦٦: ١٤١-١٤٢ ) آقا لطفعلي در آبرنگ هايش، در حد عالي 
مهارت و استادي حرفه اي كار مي كند و از حيث اجراي 
ماهرانه اش در ظرافت و تازگي و لطافت گلبرگ ها و برگ ها 
و بال و پر پروانه ها و دريافت و شناخت شگفت انگيزش 

از رنگ ها و سايه روشن كارش با آثار بزرگترين اساتيد 
ماقبل شانه مي سايد، او داراي قلمگيري هاي آبي رنگي را 
گرداگرد گل و شاخه مي دواند كه خاص اوست و نيز، در 
از قلمدان ها و جلدها، سبز زنگاري را به طريقي  بعضي 
مخصوص به خود به كار مي گيرد (آغداشلو، ١٣٧٦: ٣٧) 
جايگاه  ايران  نقاشي سنتي  كه  در روزگاري  لطفعلي  آقا 
مزين  نقاشي چون  و  مي داد  از دست  داشت  را  لرزانش 
الدوله در كار جايگزيني نقاشي اروپايي در ايران بودند، 
همچنان گل ها و پرنده هاي هميشگي را با مهر و دلبستگي 
تمام نقاشي مي كرد. و روش و شيوه كار او، آنچنان كه 
نقاشي  به سمت و سوي  بر مي آيد،  آثارش  از مجموعه 
سنتي بيشتر گرايش داشت و جز در»فرنگي سازي» كارش 
تفاوت چنداني با آثار ديگر نقاشان هم عصرش ندارد. آقا 
لطفعلي گل و پرنده ها را به شيوه هاي مختلف كار كرده 
است. در بعضي از آثار وي، تنها يك طراحي ساده ي يك 
رنگ سياه و يا قهوه اي تيره، تمامي كار را شكل مي دهد كه 
قسمتهايي از آن با پرداز مختصري مشخص مي شود. در 
برخي كارها، پرداز فزوني مي گيرند و يكي دو رنگ آبي يا 
قرمز نيز در جاهايي اضافه مي شوند. در نمونه هايي هم 
نقاشي كامل رنگي بر متن كاغذ زمينه، بدون بوم سازي، كار 
مي شود (رضائي،١٣٨٤ : ١٣٥) موضوع هميشگي اين كارها 
هم بلبل نشسته بر شاخه هستند كه گاه مي بينيم پروانه اي 
را هم صيد كرده و به منقار گرفته اند (آغداشلو، ١٣٧٦: ٣٨) 
در كارهاي لطفعلي كم كم پرنده كوچك تر مي شود و گل سهم 
بيشتري از ترکيب بندي را به خود اختصاص مي دهد. در اين 
هنگام يكي ديگر از مفاهيم لطيف ادب فارسي وارد اين شيوه 
نقاشي شده و حسن ختام شاعرانه اي بر آن مي گردد. داستان 
عشق بلبل و گل سرخ، از آن پس پرنده بلبل را هميشه در كنار 
گل سرخ مي بينيم كه سر خود را باال گرفته و چهچهه مي زند 
(نفيسي، ١٣٦٨: ٦٤) آثار آقا لطفعلي شيرازي که با امضاي 
«العبد لطفعلي شيرازي»مشخص هستند بيش از آن که از 
هنر غربي بهره گرفته باشند، حال و هواي نگارگري ايران را 
دارند (افشار مهاجر، ١٣٩١: ١٠٤) سال مرگ هنرمند نقاش 
را مرحوم فرصت الدوله شيرازي در»آثار عجم» ١٢٨٨ ه.ق 
ذکر مي کند. پايان زندگي او را نوشين دخت نفيسي چنين 
مي نگارد : «دزدي طماع بر او رحم نياورده و شب هنگام 
دستبردي به خانه اش زده و جمله آثارش را به يغما برد. سه 
روز بعد از اين صدمه روحي هنرمند دارفاني را وداع گفت. 
با مرگ لطفعلي صورتگر مکتب گل ومرغ نگاري شيراز را 

فقداني جبران ناپذير دربرمي گيرد (سيف، ١٣٩٠: ٢٠-٢٧) 

مرغ در آثار لطفعلي شيرازي
شهر  در  استکه  قاجار  دورة  هنرهاي  از  يکي  گل ومرغ   
اين عرصه در  ازبهترين هنرمندان  شيراز و توسط يکي 
دوره قاجار»لطفعلي شيرازي» به اعتال رسيد. در اين مقاله 
به نقشمايه مرغ در آثار او به عنوان يکي از اصلي ترين 

تصوير١٥- گل ومرغ لطفعلي شيرازي، قرن١٣، ماخذ: شهدادي، 
.١٣٨٤: ١٠٦



روح  بازتاب  مرغ  نقشمايه  مي شود.  پرداخته  نقشمايه ها 
ايراني و اسالمي را  بوده و مفهوم روح بشر در عرفان 
تداعي مي نمايد. در آثار آقا لطفعلي شيرازي مرغ به صورت 
خوابيده يا در حالت مشاهده عرفاني و يا به صورت شکار 
پروانه يا مگس ديده مي شود که جاودانگي و چرخه بشري 
اشاره دارد و بر روشنايي بيکران تاکيد دارد. اين بخش به 

نحوه ترسيم نقشمايه مرغ پرداخته مي شود. 

مرغ خواب يا «حال مشاهده»
لطفعلي شيرازي، چشم هاي  گل ومرغ  آثار  از  برخي  «در 
پرنده، بسته اند و در نگاه اول به نظر مي رسد كه پرنده اي 
درحال استراحت يا خواب نقاشي شده است. با پذيرفتن 
اين كه مرغ در ايران اسالمي نشانه روح است و نقاشان 
گل و مرغ، احوال رواني و سلوك روحاني و معنوي شان 
را در وضعيت هاي مرغ تصوير مي كرده اند، امكان دارد به 
معناي پنهان شده در تصوير مرغ ظاهرا»خواب، نزديك 
بستة  تجسم چشم هاي  هدفهاي  از  يكي  بنابراين،  شويم. 
موجودات، پند دادن به انسان براي چشم پوشي از جهان 
محسوس و آماده كردن او براي دريافت اين آگاهي معنوي 
و احساس و مشاهدة باطني آن است.» (شهدادي، ١٣٨٤ 
:٧-١٠٦) هدف چشم پوشي از جهان محسوس، آزاد شدن 
ذهن از محرك هاي حسي خود است. هنگام مشاهدة طبيعي 
چشم موجودات باز است ولي در اين گونه آثار چشم هاي 
مرغ، بسته تصوير شده اند، به دليل آنكه در اين آثار گفتگو 

از نوع ديگري ديدن است كه اعضاي بينايي فيزيكي در آن 
دخالت ندارند:

«چشم دل باز كن كه جان بيني 
آن چه ناديدني است، آن بيني»  

در  فنا  و  كلمه هاي سكر، جذبه  مفهوم  اگر  (هاتف)،   
متنهاي عرفاني را به ياد آوريم و احوالي را تصور كنيم كه 
با اين واژه ها وصف شده اند، متوجه مي شويم، معناي سادة 
آنها، همان آزاد شدن ذهن از محرك هاي حسي خود است 
با هدف روحاني و معنوي خاصي كه سالك در جستجوي 
آن است. اين هدف در جهان و دنياي محسوس به سادگي 
قابل رويت نيست، بلكه پس از بستن چشم بر روي دنيا، در 
حالت جذبه و خلسه و محو شدن خود است كه امكان ديدن 
يا اتصال با آن مقصود مقدس پيش مي آيد. به طور مثال 

«حافظ «دراين زمينه مي گويد:
«مي خواه و گل افشان کن از دهر چه م جويي اين گفت 

سحرگه گل بلبل تو چه مي گويي»
گل ومرغ  درآثار   (٣٢١ (منصور،١٣٩٢:  (حافظ)،   
لطفعلي شيرازي، چشم هاي بستة مرغ تصوير حالتهاي 
عارفانه اي است كه ياد شد. با در نظر گرفتن آنچه گفته 
شد، لطفعلي با اشاره اي ساده، وضعيت يا حال «استغراق»، 
«نيست شدن»، «محو مطلق»، «از دست رفتن»، «مستي»، 
«بي خودي» را در نمادي به شكل مرغ تصوير كرده است. 
تصوير (١٥) نمونه مرغ خوابيده با امضا لطفعلي شيرازي 

است. 

مطالعة  تحليلي و تطبيقي نقشماية 
مرغ درنقاشي هاي گل ومرغ لطفعلي 

شيرازي
قاجار زند صفوي ويژگي

دارد (زياد) دارد (کم) دارد (کم) تنوع رنگ

دارد (زياد) متأثر از هنر اروپا دارد به ندرت شدت رنگ
دارد (زياد) متاثراز هنر اروپا دارد دارد غلظت رنگ

دارد
گل ومرغ تحرک
 کمتر ازصفوي، 
بيشتر از دورة زند

دارد گل ومرغ
 تحرک کمتر

دارد گل ومرغ تحرک بيشتر ترکيب بندي

دارد (زياد) دارد دارد هماهنگي گل و مرغ

دارد (زياد) دارد دارد واقع گرايي

دارد (صدبرگ) دارد دارد گل

دارد (زياد) دارد (کم) دارد (کم) شکوفه

دارد (تنوع زياد) در 
حالت هاي مختلف

دارد دارد مرغ

دارد ندارد ندارد شکار

جدول ٢. مطالعة ساختار نقاشي گل ومرغ در دوره هاي صفوي، زند، قاجار. 
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گرفت وگير
در شماري از آثار گل ومرغ لطفعلي شيرازي، مرغ پروانة 
شكار شده اي را با نوك گرفته است يا قصد شكارش را 
دارد كه اصطالحا» « گرفت و گير»مي نامند.شهدادي معتقد 
است :«««گرفت و گير» هميشه كشمكش قرباني و قرباني 
كننده را مي نماياند. از آغاز دوران صفويه تا امروز، نقش هاي 
بسياري با اين درونمايه تصوير شده اند كه در آنها جاي 
قرباني و مهر را جانداران متفاوت مي گيرند. مهر را به شكل 
حيوانات متفاوت يا مرغ نيز نشان دهند و به گفتة روايت هاي 
ياد شده، هميشه حيوان يا مرغ پيروز، جايگزين ميترا شده كه 
به مفهوم پيروزي زندگي در انتهاي اين كشمكش، دگرگوني 
نيستي به هستي توسط مهر است. آنها مرگ و نيستي را 
آغاز بر رستاخيز مجدد مي دانند. ولي هميشه زيبايي و لطافت 
شيوه نقاشي اين آثار، در برابر زشتي و خشونت حادثه اي 
كه روايت مي شود، قرار مي گيرد.» (شهدادي، ١٣٨٤: ٦-١٣٢) 
اين گونه آثار، چيزي جز تجسم نگرش شاعرانة اقوام ايراني 
به هستي نيست و اين همان مفهومي است كه رابطة مرغ و 
پروانه، در آثار گل ومرغ لطفعلي نشان داده مي شود. دراين 
گرفت وگير وكشمكش، هميشه زندگي و روشنايي بيكران 

است كه پيروز مي شود. 

مطالعة تحليل نماد مرغ و ارتباط هنر و ادبيات در آثار 
لطفعلي شيرازي

داراي  شيرازي  لفعلي  آثار  در  گل ومرغ  نقاشي هاي 
ريشه هاي تصويري دورة صفوي و زند است ولي آثار 
کمتري  داراي فضاي خالي  دورة صفوي  به  نسبت  او 
است و در تفاوت با دوره زنديه داراي تحرک بيشتري 
تمامي دوره ها مکان  ترکيب بندي تصوير است. در  در 
در  گل ومرغ  است.  گل  کنار  در  بيشتر  مرغ  قرارگيري 

اين آثار داراي ريشه هاي مفهومي و نمادين است. مرغ 
تجلي روح بوده و بازگوکنندة احواالت انسان در اشراق 
است. مرغ در نقاشي گل ومرغ در حالت خوابيده، بيدار 
و يا در حال شکار به چشم مي خورد.مرغ بيدار آگاه به 
جهان هستي و بينش اسالمي است. مرغ خوابيده چشم 
بستن به جهان مادي و مرغ در حال شکار گرفت و گير 
را نشان مي دهد. گياه و مرغ و حشره به چرخة نمادين 
حيات تعلق دارد و در شکار و گرفت وگير بر روشني 
دارد.  اشاره  تعالي  الهي حق  نور  به  و رسيدن  بيکران 
مرغ خوابيده سلوک روحاني و معنويت و چشم بستن 
نشان  را  غيردنيايي  باز شدن چشم  و  مادي  بر جهان 
مي دهد. نقاشي گل ومرغ در آثار لطفعلي شيرازي داراي 
دانش  از  و  است  اسالمي  ايراني  کامًال   روح و هويتي 
داراي  او  آثار  مي گيرد.  نشئت  هنرمند  نشانه شناسي 
شرقي  غيرمادي  فلسفة  نشان دهندة  و  شاعرانه  تخيلي 
نمادگرايانه  شيرازي  لطفعلي  آثار  در  گل ومرغ  است. 
ادبيات و عرفان اسالمي کار شده  به  با توجه  است و 
در  عميقي  نازک کاري  و  ظرافت  داراي  او  آثار  است. 
بوده و در  دلنواز  پرداز گل ومرغ است. رنگ ها بسيار 
زمينة کيفيت پر مرغ و گلبرگ ها و کيفيت برگ ها ظرافت 
طبع بسيار مشاهده مي شود. لطافت گل ها وتازگي آن ها 
پيدا  تجسم  شيرازي  لطفعلي  ظريف  قلمزني هاي  در 
کوچکتر  و  معمولي  اندازة  در  او  آثار  در  مرغ  مي کند. 
از گل تصوير شده است که نمادي از تعظيم و کوچکي 
روح در مقابل عظمت الهي خداوند است. مطالعة ساختار 
نقاشي گل ومرغ در آثار قاجار و تفاوت آن با دوره هاي 
مرغ  نقشماية  خصوصيات  مطالعة  و   ٢ جدول  در  قبل 
در آثار شيرازي در جدول ٣ و ويژگي آثار لطفعلي در 

نمودار ١ مشاهده مي شود.

آثار لطفعلي شيرازينقش ماية مرغ

تحت تأثير اروپايي شدن هنر در دورة قاجار واقع گرايانه ترارتباط با دوره صفويه و زنديه

مرغ به صورت تمثيل روح کار شدهارتباط با معنويت
مضمون اصلي نقاشي مرغ است

مرغ با چشمان باز، بسته، اندازة مرغ در آثار او کوچک کار شده تنوع تصاوير
است.گل درآثار او بزرگ تر از مرغ کار شده است. مهارت طبيعت 

گرايانه. واقع گرايي در گل و مرغ

براي نشان دادن عظمت طبيعت و خداوند،تصويري کوچک تر از گل
 عرفان اسالمي ايراني

شناخت رنگ، ظرافت، قلمگيري، پرداز مختصر، اجراي ماهرانه، خالقيت و نوع آوري
لطافت گلبرگ، گل، برگ، پروانه، پرنده، شناخت رنگ و 

سايه روشن، قلمگيري آبي رنگ

جدول ٣. مطالعة نقشماية مرغ در آثار گل ومرغ لطفعلي شيرازي.



نتيجه
نقاشي گل ومرغ در ايران در دوره هاي قبل از قاجار آغاز مي گردد و اولين نمونه آن به قرن ١١ ه.ق و به 
صورت نقاشي تک برگ بوده است. تفاوت اين نقاشي با دوران صفويه شاخه و گل هاي فراوان، کم شدن 
پرندگان بيشمار و زمينه هاي رنگي تيره است. نقاشي گل ومرغ قاجار تقريبًا مشابه اين نقاشي در دورة زنديه 
کار مي شده است و تفاوت هايي درزمينة پرداز و رنگ ها صورت گرفته است. اين هنر داراي بار اسطوره اي 
و تمثيلي و در پيوند عميقي با ادبيات و عرفان ايراني است. عناصر نقاشي گل ومرغ يکي گل است که تمثيلي 
از باغ، بهشت، بهار، جاودانگي است و ديگري مرغ است که تمثيلي از روح است. نقش مرغ ريشه در هنر 
دوران هاي قبل داشته است. اين نقش در دورة صفوي در اصفهان آغاز مي شود و در دورة قاجار و شهر 
شيراز در آثار لطفعلي شيرازي به کمال و اعتال مي رسد. نقشماية مرغ در حالت هاي مختلف جنبة عرفاني 
داشته و با الهام از عرفان ايراني اسالمي شکل گرفته است. مرغ به عنوان نشانه اي کالمي يا تصويري داراي 
بار اسطوره اي و نمادين است و به عنوان نمادي از احوال و عواطف تبديل شده است. مرغ نشانگر حال نقاش 
و سير روحاني و احوال عارفانة او در نظر گرفته مي شود. در انتهاي اين بررسي نتيجه گرفته مي شود: هنر 
نقاشي ايراني از ارتباط نزديکي با ادبيات برخاسته است و عناصر نمادين مشترکي ميان آنها وجود دارد. يکي 
از اين عناصر مشترک نقشماية مرغ است که در اين پژوهش نماد مرغ در نقاشي گل ومرغ دورة قاجار و آثار 
لطفعلي شيرازي مورد مطالعه قرار گرفت. مرغ در اين نگاره ها تجلي روح الهي است و بر روي درخت حيات 
و در کنار گل ترسيم شده است. مرغ در اين نقاشي ها در کانون ترکيب بندي قرار گرفته است. قرارگاه مرغ 
و ارتباط آن با درخت و گل بر رابطة مفهومي و ادبي آن اشاره دارد. نقاشي گل ومرغ در دورة قاجار بازتاب 
تخيل شاعرانه هنرمندان بخصوص لطفعلي شيرازي است. مرغ در آثار او تجلي عرفان ايراني و اسالمي است. 
در عين واقع گرايي، نمادگرايانه بوده و داراي ظرافت و مهارت بيشتري در ترکيب بندي، طراحي و رنگ گذاري 
است وکوچک تر از گل تصوير شده است. خصوصيات آثار گل ومرغ لطفعلي شناخت رنگ، پرداز ظريف، 
ظرافت قلمگيري و نگاه عارفانه و معناگرايانه اوست. او نه تنها بر واقع گرايي و کيفيت آثار تأکيد داشته است، 
به معنا و جنبه عرفاني نقاشي هاي خود نيز پرداخته است مرغ در نقاشي هاي لطفعلي شيرازي با ادبيات منظوم 
ايراني که در آن همواره به مرغ اشاره شده است ارتباط بسيار نزديکي دارد. جايگاه مرغ در آثار شيرازي 
معموًال در کنار گل و در حاالت مختلف تصوير شده است. مرغ در اين تصاوير داراي تمثيلي از وابسته بودن 
به بهشت و کوچک تر بودن از جهان هستي است. در آثار او در عين استفاده از عناصر مشابه دوران هاي 
قبل تفاوت هايي در ترکيب بندي، غناي رنگي در رنگ گذاري و طراحي هاي نوآورانه در ترکيب بندي ها وجود 
دارد که جايگاه اين هنرمند را در دوران قاجار متفاوت مي کند. اجراي ماهرانه  در نقاشي گل و مرغ، نشان دادن 
ظرافت و تازگي و لطافت گلبرگ ها و برگ ها و بال و پر مرغ و پروانه ها، پرداز عالي، شناخت شگفت انگيز از 
رنگ ها و سايه روشن در كار و ارتباط دادن آن با ادبيات و عرفان ايراني اسالمي و استفاده از نمادگرايي از 

لطفعلي شيرازي هنرمندي يکتا در دورة قاجار ساخته است.

مطالعة  تحليلي و تطبيقي نقشماية 
مرغ درنقاشي هاي گل ومرغ لطفعلي 

نمودار ۱. ويژگي نقاشي گل ومرغ در آثار لطفعلي شيرازي و تأثير ادبيات و عرفان ايراني برآن شيرازي

گل و مرغ در آثار لطفعلي شيرازي

مرغ بيدار: 
آگاه به جهان هستي، 

بيداري الهي

مرغ خوابيده: چشم بستن به 
جهان مادي، باز کردن چشم دل، 

روحانيت و معنويت

مرغ در حال شکار: 
چرخه حيات، جاودانگي، روشنايي

مرغ نمادي از تجلي روح و احوال 
انساني

حفظ ارزش هاي 
ديني و نشانه عرفان 

ايراني

ارتباط با ادبيات 
ايراني و اسالمي
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Human figure is one of the most important pictorial elements in Persian painting, 
andits design, drawing and proportions, which have been influenced by the 
principles of Iranian aesthetics have been based on certain patterns. On one hand,the 
presence of human in Kamal al-Din Behzad’s paintings isespecially important.He 
has paid attention to the representation of human in real life environments and 
has achieved some type of human realism in his works. Accordingly, the subject 
of this study is investigating the variety of figures and human’s configuration 
proportions in Kamal al-Din Behzad’s paintings, and this study aims at identifying 
the possible patterns of figuration in paintings of Herat school. Also, it is tried 
to answer these questions: 1.How is the thematic variety of figures in Kamal al-
Din Behzad’s paintings? 2. How can the pattern and human proportions in Kamal 
al-Din Behzad’s paintings be explained? This study was carried out through a 
descriptive-analytical methodand to measure the overall and partial proportions of 
the forms of the figures, length (height) of head in each body was used as the unit 
of measurement. The data collection was also done through library research.
This study shows that the variety of most of the figures in Behzad’s paintings 
can be classified as three thematic figures “lyrical”, “mystical” and “popular”. 
According to the measurement criteria used in this study, Behzad has benefited 
from a special and possibly pre-determined pattern- rooted in the Iranian culture 
and visual tradition - to draw lyrical figures. This special pattern has also been 
considered with slight changes in mystical figures. However, various forms 
and proportions have been used to design the popular figures. This can be the 
main criterion in determining Behzad’s ability to creatively and freely design the 
figurative proportions.

Keywords: Persian Painting, Herat School, Kamal al-Din Behzad, Figurative Painting, Human 
Proportions .
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