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  *«قوام نارنجستان» بنای نقاشی هایآرایه جانوری و گیاهی نقوش در معنایی الیۀ واکاوی

 چکیده
دلیل است که، به شاهنیناصرالد با حکومتی زیبای معماری قاجار در شیراز و مقارن هانمونهیکی از « نارنجستان قوام»بنای  بیان مسئله:

آرایۀ  ۲۷ی نقاشی در این بنا، که شامل هاهیآرا. شودیمی ارزشمند معماری این دوره محسوب هانمونهکاربرد همۀ هنرهای سنتی در آن، از 

ی نقاشی هاهیراآی در تمامبا معانی و مفاهیم خاص خود  یجانورگیرد. نقوش گیاهی و را دربر میاین بنا ینات یی از تزتوجهقابلاست، درصد 

 ی نقاشی بنای نارنجستان قوام چیست؟هاهیآرارفته در نقوش گیاهی و جانوری  کارمفاهیم به . اینکه برآینددارندی اعمدهاین بنا نقش 

 شود.سوالی است که در این نوشتار به آن پاسخ داده می

 .ی نقاشی بنای نارنجستان قوام استهاهیدر آرای و جانوری اهینقوش گیابی به معانی و مفاهیم دنبال دستاین پژوهش به هدف:

 ایکتابخانه منابع از استفاده با اطالعات گردآوری بهره گرفته شده و تاریخی رویکرد با تحلیلی-توصیفی روش از در این پژوهشش: روش پژوه

 است. بودهو مشاهدات میدانی 

 کرده دایپ های متفاوتیغربی بوده، جلوه و تعامالتاز فرهنگ  متأثری که و جانورنقوش گیاهی  دهدیمنشان های این پژوهش یافته: هایافته

 و عشقهای داستان گریکدیبا  بیدر ترک یو پاک لطافت ،ییبایز ینمادها با هالگو  شهرت، ،یجاودانگ عشق، ینمادها با پرندگاناست و 

 .دارند خود یدرون یمعنا دری عاشق
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و ثبت آیکونوگرافی  های معماری )نقاشی( بنای نارنجستان قواممطالعه بصری آرایه»سوم با عنوان  نگارنده ارشد کارشناسی نامهانیپا از برگرفته مقاله این*

 .است رازیشدانشگاه در نگارنده دوم و مشاوره  نگارنده اولبا راهنمایی ، «ابع تخصصینجهت ایجاد مها آن
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 مقدمه
ویژه دورۀ زندیه و صفویه، است. یکی از های تصویری )نگارگری( گذشته، بهدیوارنگاری در دورۀ قاجار ادامۀ سنت

صفحات کتاب به دیوارها و درها بود که ریشۀ تغییرات مهمی که در نقاشی این عصر اتفاق افتاد، انتقال نقاشی از 

های نقاشی دورۀ قاجار از هنر غربی تأثیرات گردد که در عصر صفویه اتفاق افتاد. آرایهمی آن به تحوالتی باز

فرنگی -لحاظ عبور نقاشی از شیوۀ سنتی و تکامل یک سبک ایرانی اند و دیوارنگاری دورۀ قاجار بهسزایی گرفتهبه

تر هنرهای سنتی هم در بازسازی آن، تقریباً، بیش ساخت و ت است. در بنای نارنجستان قوام، هم درحائز اهمی

کار های رنگی و حجاری بهکاری، نقاشی و شیشهکاری، مشبککاری، منبتکاری، کاشیکاری، مقرنسنظیر آینه

زمان با حکومت که هم شد و مدت ده سال طول کشید آغازشمسی  ۱۲5۷رفته است. ساخت این بنا در سال 

 مفاهیم که است این پژوهش این سؤال .اندتوجه گیر و قابلهای نقاشی آن چشمار بود و آرایهشاه قاجناصرالدین

 آن اصلی هدف همچنین، چیست؟ قوام نارنجستان بنای نقاشی هایآرایه جانوری و گیاهی نقوش در رفته کاربه

 . است آیکونوگرافی، روش به توجه با جانوری، و گیاهی نقوش مفاهیم و معنا به یابیدست

 

 روش پژوهش
 منابع از استفاده با اطالعات گردآوری. است گرفته صورت تاریخی رویکرد با تحلیلی-توصیفی روش به پژوهش این

 و گرفته انجام( ترسیم و مشاهده برداری،عکس) میدانی هایروش و( علمی معتبر مدارک و اسناد) ایکتابخانه

 حیوانی و گیاهی هاینقشمایه شامل انتخابی هاینمونه. اندشده بندیدسته و آوریجمع مورد نظر هاییافته

نقاشی است  ۲۷ی نقاشی بنای نارنجستان شامل هاهیآرا. باشندمی قوام نارنجستان بنای نقاشی هایدرآرایه موجود

 روش که از هاستاشی مربوط به دیوارنگارینق ۱۴ها و نگارینقاشی مربوط به سقف ۱3که از این تعداد 

 است. شده استفاده هانقشمایه تفسیر و توصیف برای آیکونوگرافی
 

 پیشینه پژوهش
ی نقاشی بنای نارنجستان قوام هاهیآرا یموضوعپیشینۀ پژوهش حاضر را از دو منظر آیکونوگرافی و مطالعات 

ی زیادی هاپژوهشهای اخیر، در ایران، با موضوع آیکونوگرافی و خوانش اثر هنری، پیگیری کرد. در سال توانیم

های در زمینۀ آرایه دهد.ی حیطه و شیوۀ کاری رویکرد آیکونوگرافی را توضیح میحدود تااست که  گرفته صورت

( در ۱3۹5) «غیاثی» جمله:است که از شدهیی نوشته هانامهانیپاو  هامقالهنقاشی( و دیوارنگاری، ) معماری

های گیاهیِ سه بنای شاخص دورۀ قاجار در شهر شیراز: مسجد نصیرالملک، بررسی آرایه»ی با عنوان انامهانیپا

ها را مشخص کرده ی آنهاتفاوتها و های گیاهی را بررسی و شباهتآرایه« الملکنارنجستان قوام، خانۀ زینت

های سقفی بررسی محتوا و شیوۀ اجرای نقاشی»عنوان  ای با( در مقاله۱3۹6) «بینحق»جایی دیگر،  . دراست

ضمن معرفی سبک نقاشی قاجار، مخصوصاً شیراز، به بررسی روش اجرا و محتوای « عمارت نارنجستان قوام شیراز

واکاوی اصول »ای با عنوان ( در مقاله۱3۹5) «ناغول»نقاشی سقف عمارت نارنجستان پرداخته است؛ همچنین 

شیوۀ اجرا و مضامین « نقاشی دیواری مکتب شیراز در طراحی بناهای حکومتی )نمونۀ موردی: باغ نارنجستان قوام(

ای هم به ریشۀ برخی از موضوعات متأثر از هنر غرب و شیوۀ اجرای بندی کرده و اشارهها را معرفی و دستهنقاشی

ثیرپذیری نقاشی قاجار بررسی دالیل تأ»ای با عنوان قاله( در م۱3۹۴) «سروریان»، نهایت ها داشته است و درآن
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علت تغییرات نقاشی در دورۀ قاجار و دلیل « از غرب، مورد مطالعاتی: سقف ایوان اصلی نارنجستان قوام شیراز

 بااست. بنابراین، شرح داده  های موجود در نقاشی سقف عمارت اصلی بنای نارنجستان قوام رااستفاده از نقش

خصوص یافتن معنا و مفهوم نقوش، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و  شده، در تحقیقات انجام به توجه

ی نقوش در بنددستهنهایت،  و فرم آثار هنری و در باشناسانهیزجنبۀ  خصوص درتر شده بیش ی انجامهاپژوهش

 این خأل اهمیت و ضرورت این پژوهش را ایجاب کرده است. قالب هندسی، گیاهی، حیوانی و انسانی بوده است که

 

 و فرهنگی شیراز در دورۀ قاجار بستر اجتماعی
هنر و فرهنگ،  ژهیوبهاقتصادی، اجتماعی،  ،ی سیاسیهاعرصهعصر تغییر و تحوالت بزرگ در تمامی  عصر قاجار

دولت عثمانی و کشورهای اروپایی صورت  ی با کشورهای آسیای شرقی،اگستردهدر این دوره تبادالت »بوده است. 

ای که داشت و فرهنگی دلیل سابقۀ تاریخیساخت و شیراز به روروبهها و مضامین جدیدی را با جلوه هنر که گرفت

کلی طور اید، افکار، آداب و رسوم و بهدهندۀ عقای بازتاباین تحوالت قرار گرفت. هنر در هر دوره در خط مقدم

. هنرمندان (۲۹ ، ص.۱3۹۴)رحیمی،  «بینی آن ملت داردست که ریشه در اندیشه و جهانفرهنگ یک ملت ا

ی درخشان هادورهدنبال احیای هنر باشکوه و با جالل و جبروت از طرفی به ،ی دوگانگی شدهنوع دچاردورۀ قاجار 

از کشورهای غربی  متأثری نوین و مدرن هاجلوهدنبال ایجاد از طرفی هم به و دورۀ صفوی، بوده ژهیوبهگذشته، 

. یکی از اتفاقات مهم در نقاشی این دوره خروج نقاشی از انحصار و پشتیبانی دربار و طبقۀ اندبودهدر هنر خود 

شد و نقاشی  پسندعامهی مختلف رواج یافت و تبدیل به هنری هاوهیشبود؛ بنابراین نقاشی در این دوره به  حاکم

ینات بنا گاهی ی نقاشی در تزیهاهیآرا قرار گرفت. توجه موردینی در بناها بسیار ی تزیهاهیآرا یکی از عنوانبه

 گرفتیمصورت  غرب هنر های سطحی ازیالگوبردار صورتبهی سنتی هنر و گاهی هاجلوه و هایژگیو اساسبر

تکامل  رفتهرفتهو دستاوردهای هنر غربی  هاجلوهسنتی و در ترکیب با  نهایت هنر نقاشی با عبور از شیوۀ که در

. (۹۰ ، ص.۱3۹۸)بلیالن اصل، کفاشیان، اقبالی و هاشمی،  فرنگی شد-ایرانی تلفیقی یافت و تبدیل به سبک

شود که از دورۀ زندیه رایج شد و در دورۀ های درخشان هنر دورۀ قاجار محسوب میاز جنبه« گل و مرغ»نقاشی 

اعتالی این نقاشی  عنوان محل تولد گل و مرغ و شهر شیراز محلسید. شهر اصفهان بهحد اعالی خود رقاجار به

ای به نقاشی گل و مرغ این دوره لطفعلی صورتگر، نقاش برجستۀ شیرازی، روح و جان تازهشود. محسوب می

قیق و لطیف بود های او بسیار دپردازیبخشید که این کار وی نقاشی گل و مرغ را وارد مرحلۀ جدیدی کرد. سایه

ها را حفظ کند و پرندگان ها و پرندگان شکل و رنگ طبیعی آنساخت و پرداخت گل ه در تالش بود که دررو هموا

های نقاشی خوبی نمایانگر ویژگیحال شکار، آرمیده و ... به تصویر کشید. آثار او به های مختلف، دررا در حالت

کار، حجار، خانِ قاجار تعدادی از هنرمندان کاشی. آقا محمد(35 ، ص.۱3۹۲)حسینی مطلق، این دوره است 

وبی از مکتب نحو مطلکار گرفت که در نتیجۀ آن تهران بهکار و نقاش شیرازی را به تهران روانه ساخت و بهآینه

است که  نشدنی از معماری ایران بوده ینات همواره در هر دوره از تاریخ و فرهنگ جزء جداشیراز بهره گرفت. تزی

 لحاظ شیوه و روش کار، کاماًل ایرانی و سنتی است و ازکرد؛ معماری قاجار، به ای پیدادر دورۀ قاجار جایگاه ویژه

. همچنین تحولی نسبی در زمینۀ ( ۸ ، ص.۱3۹۴)رحیمی، ثیر غرب قرار دارد أتینی تحتلحاظ کاربرد نقوش تزی

ینی، شامل نقوش اسلیمی، ختایی، وجود آمد. نقوش تزیشیراز بهره درکاربرد رنگ و تنوع موضاعات در هنر این دو

های پرگل همراه با نقش مرغ، تصاویر شاهان و شاهزادگان، همچنین نقوش سنتی مربوط به گل فرنگی، گلدان

مهر در ایران مرتبط با آیین) گیر )دورۀ هخامنشی، ساسانی(، نقش شیر و خورشیدادوار قبل، نظیر نقوش گرفت
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های های نقوش همراه با حالتنگاریان و نماد شیعۀ پس از اسالم در ایران( و نقش فرشتگان است. طبیعتباست

های رههای تند، شاد و گرم به هنر این دوره جنبۀ مادی و زمینی متفاوت از دوگرایانه و نیز استفاده از رنگتجمل

 قبل بخشید.

 

 نارنجستان قوام
از  یم مشهور است، قسمتنام نارنجستان قواهو ب نامندیم زیقوام ن یرونیباغ قوام و ب نارنجستان قوام که آن رابنای 

شاه قاجار نیحکومت ناصرالد مقارن باشمسی  ۱۲6۷و  ۱۲5۷ یهاسال نیاست که در ب رازیش یقوام ۀمجموع

تونل  کی ۀلیسوهب و استفاده بوده ردفارس مو ۀعنوان دارالحکومبه یقوام ۀشده است. مجموع لیساخته و تکم

عنوان بهقوام تان نارنجس یمتصل است. بنا ،شودیم دهینام «الملوکنتیز» ۀخان اًریبه منزل قوام که اخ ینیرزمیز

و  یمسکون ۀاستفاد وردم یدرون یعنوان بناک بهوالملنتیز ۀخان ،مردم و مهمانان( رشیپذ ی)برای رونیب یبنا

 ی. برااستنجم الملک سوم و پقوام ۀبه دور طمربو ناب ناتییخانواده بوده است. تز یضااع یاختصاص رشیپذ مورد

آن  یبازساز یساخت و هم برا یااند که هم برگرفته شده کارهو اصفهان ب رازیش ز،یهنرمندان تبر ،بنا نیساخت ا

وفور  لیدلهب ،کهاست  یرانیا یهاباغ به سبک باغ اطیرفته است. ح کارهوفور درآن ببه رانیا یسنت یهنرها

و  یابونکص یآجرکار ناتییتز یبنا دارا یند. سقف وروداقوام مشهور« نارنجستان»به باغ  ،درختان نارنج آن

که  ین شمالاست. ساختما شده یکارمنبت ییبایکه از چوب ساج ساخته شده به ز یورود است و درِ یکاربند

و دو  ینیمزریز ۀطبق کی یبوده است دارا یحکومت همانانیاز م ییرایو مهم نارنجستان و محل پذ یعمارت اصل

برد کار لیدلمان بهساخت نیدر ا یمرکز وانیدوم قرار دارند. ا ۀدر طبق ناتییتز تریشبکه  باشدیآن م یرو طبقه بر

 یچوب و نقاش یرو ی. نقاششودیمحسوب م در شیراز قاجار ۀدور یهاوانیا نیباتریاز ز یرانیا یسنت یهنرها ۀهم

 یکارو خاتم یکاردرها منبت ۀ. هماستهنر قاجار  ناتییتوجه در تز قابل یهاعمارت از نمونه نیگچ ا یرو

گل و  یهاصندل، گردو، فوفل و فلز برنج با طرح یهااز جنس چوب یرنگ یهاشهیبا ش یصورت ارساند و بهشده

 یهاقسمت نیباتریاز ز .درخشندیاز هنر معرق م ییهمانند تابلوهاو اند دست استادان برجسته ساخته شدهمرغ به

 یبه سبک نگارگر هایقاشاست. ن یو نقاش یکارنهیو سقف آن پر از آ وارهایاست که د نینششاه ای نهیتاالر آ ،بنا

است.  رفته کارها بهطال در آنو آب یو سنت یکامالً معدن یهاو رنگ هستند)سبک گل و مرغ(  رازیمکتب ش

در دل  یربغو نقوش  ییاروپا یهاهمنظرکه  است یو غرب یاز نقوش سنت یبیبا ترک ینقاش یهاهیآرا نیهمچن

 انیهخامنش یمعمار ییبایز ادآوری دیجمشاز تخت یبا نقوش یسنگ یهای. حجارکنندیم ییخودنما ینقوش سنت

صورت مشبک به یهااز قطعات سنگ یخشب یاجرا زیو ن یاز مشبک و حجار یبیترک یهااست. وجود سنگ

 .(۱)تصویر  دهدیدوره را نشان م نیو مهارت معماران ا تیاوج خالق یمنحن
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تمان شمالی بنای نمای ساخ .1ر تصوی

 .منبع: نگارندگان نارنجستان قوام.
 

 ی نقاشیهاهیآرا
 ۱۴ها و نگاریقفنقاشی مربوط به س ۱3نقاشی است که از این تعداد  ۲۷ی نقاشی بنای نارنجستان شامل هاهیآرا

های چوبی که روی تیرک روغن برو سقف با تکنیک رنگ های تر نقاشیهاست. بیشی مربوط به دیوارنگارینقاش

های یبندبیترک، چهارمکو ی دومکی یسازنهیبا قر، شوندیمخوانده « مرجوک»در زبان محلی بومیان فارس 

ی جدیدی که در هاروشاز  هاینقاش. در اجرای اندشده اجرادی و افقی های مستطیل عموبندیمتقارن با قاب

س و کاغذدیواری کالژ عک، از غرب رایج شده بود، همچون چاپ باسمه، طالکاری ریتأثدر اثر تعامالت و  عصر قاجار

و گل ، ن به نقوش گلدانیی هندسی جدا از هم و مزیهایدبنقاب صورتبهاغلب  هاوارنگارهیداستفاده شده است. 

 اجراهای گرم و شاد برای ایجاد فضایی گرم و صمیمی اسلیمی و ختایی با رنگ ،ی فرنگی، ترنجهاگلمرغ دسته

است که اکثراً  دارحجمی هاطرحی فضاهای تخت با نینشهم، هاینقاشی در اجرا توجهقابل از نکاتیکی اند. شده

 هاینقاش. اندهشدگرایانه اجرا ها، حیوانات و نقوش انسانی، با پرداختی واقع، نظیر انواع گلهاینقاشاین  یهاهیمانقش

 هستند ی غربیهانالماانسانی، مناظر دورنگاری اروپایی و عناصر و  ،ی گیاهی، هندسی، جانوریهاهیمانقشدارای 

 .(3 و ۲ویر ا)تص

 

 

 

 
الیه غربی دیواری اتاق منتهینقاشی .2ر تصوی

 ساختمان شمالی. منبع: نگارندگان.

الیه دیواری اتاق منتهیآنالیز خطی نقاشی .3ر تصوی 

 غربی ساختمان شمالی. منبع: نگارندگان.
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 توصیف و تفسیر نقوش گیاهی
. کنند پیدا حضور هاانسان زندگی شئون همۀ در هاآن که شده است سبب درختان و گیاهان به انسان وابستگی»

 و اندیشه بر دور هایگذشته از و دارند وجود هاانسان طبیعت مافوق عقاید و باورها در حضور این از بزرگی بخش

 اساطیری باورهای و عقاید بهبا توجه  گیاهی نقوش رو،از این. اندگذاشته شگرفی تأثیر سرزمینی هر فرهنگ و هنر

 «اندای داشتهویژه جایگاه همواره... و  پوشاک دستی،صنایع دیوارنگاری، قالی، نقاشی، در تزیینی نقوش صورتبه

 را قوام جستاننارن بنای هاینقاشی از ایعمده بخش گردان گیاهی نقوش .(5 .ص ،۱3۹۴گرزالدینی،  نادری)

. ۲ اسلیمی .۱: کنیممی تقسیم دسته دو به را گردان هایطرح ما سنتی، طراحی ادبیات در .دهندمی تشکیل

 سلیم کلمۀ از برگرفته اسالمی شنقو همان یا اسلیمی نقوش. اندجداگانه اما روند،می کاربه هم با دو این ختایی.

 آن ریشۀ که یرهدا منظم تقسیمات و حیوانی گیاهی، شدۀ ساده نقوش از ترکیبی که است امنیت و صلح معنی به

 نقوش این» .گرددبازمی اشکانی دوره هایبریگچ به آن ابداع و( ایران در زندگی و جاودانگی نماد) تاک درخت به

حساب  و قیقد تقسیمات پایۀ بر نقوش این اجرای روش. است بهشت هایدرخت و هاگل نماد اسالمی هنر در

 .ص ،۱3۷6ورکهات، ب) «هستند عددی متقابل ارتباط و تناسب دارای و گرفته است شکل هندسی و ریاضی شدۀ

 ترنج و لچک از نهزمی جدا کردن در جهت اسلیمی بندهای صورتبه بیشتر هانقاشی این در اسلیمی . نقوش(۱۸6

 انتزاعی شکلبه اند،پر کرده خود نرم و منظم هایچرخش با را خالی فضاهای تمامی ختایی نقوش .اندشده طراحی

 ماننددایره  مارپیچ منحنی، صورتبه هاشاخه و هابرگ و هاگل که غنچه و گل بوته، شاخه، از متشکل و تجریدی و

. گیردجای می نقوش این الیالبه در حیوانات و پرندگان نقوش گاهی و اندشده تنیده درهم( اسپیرال) حلزونی

ختن  از برگرفته تاییخ نام. است شده وارد چینی هنر نفوذ صورتبه ایران به هامغول حملۀ با همراه نقوش این

 ختایی نقوش و شدهمی شامل را ترکمنستان و منچوری مغولستان، چین، شمال از اینواحی قدیم در که است

 با... و  داوودی س،نرگ نسترن، مینا، زنبق، صدتومانی، رز، هایگل نقوش. دهندمی نیز را ریحان و گل معنی

خود  آن از هانقاشی در را همس بیشترین چدنی، هایبرگ از بعد آزاد، صورتبه و هاگلدان داخل مختلف هایحالت

 .(۱)جدول  اندکرده

 ایران در گل این. انددهش اجرا گرایانهطبیعت پرداختی و طالیی سفید، قرمز، صورتی، هایرنگ با :رز گلنقش 

 تمثیل از مخفی نمادی ای معنی دارای رز هایگل اکثر. کندمی جلوه عرفان و ادبیات هنر، کالبد در اسالم از بعد

 هفت ازطریق است؛ مکان و زمان یتکل دارندۀ بر در که انددرآمده اجرا به برگهفت  صورتبه و هستند عرفان و

 جنبۀ به تربیش ارقاج دورۀ در اما .دارند کیهان هفت و دگرگونی مرتبه هفت روز،شبانه هفت به اشاره آن برگ

 .آن مفهومی جنبۀ به تا اندداشته رز تأکید گل ینیتزی

 زمان در. است دهش اجرا گرایانهطبیعت پرداختی طالیی و صورتی و سفید، هایرنگ با :صدتومانی گلنقش 

 یکی به و شد وارد یرانا به «coraline. Paeonia» نامبه گل این از ایگونه شاه،ناصرالدین سلطنت قاجار، در زمان

 قاجار زمان رد که باشد صدتومانی دلیل این به آن نام دارد احتمال. شد تبدیل مرغ و گل نقاشی اصلی عناصر از

 .(۱5 .ص ،۱3۹۱ناظمیان، ) باشد بوده صدتومانی حدود در آن ارزش و بود ترگران هاگل همۀ از

 ایزد نماد ساسانی هنر در است. شده اجرا ایقهوه نمایکناره خطوط با طالیی رنگ به :گردانآفتاب نقش گل

 .است عمر ولط و تحسین وفاداری، پرستش، خورشید، نور، روشنایی، نماد گردانآفتاب گل. استبوده  مهر
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ده است. نام های دیگر شاجرا  گرایانهطبیعت و هم انتزاعی پرداختی هم با آبی و طالیی رنگ به :نیلوفر نقش گل

 تأثیرتحت لوفرنی. آناهیتاست نماد «بُنَدهِشن» درکتاباست.  خورشید آب زاد می باشد و نماد سلطنتی،گل آن گل

 وده است.ب شادی و صلح نماد باستان، ایران در. است شده هنر مانوی وارد میانه آسیای و بودایی، چین هنر

 زمان در کهاین علتبه. دارد وجود بستانطاق هایحجاری در و جمشیدتخت برجستۀ نقوش در آن از هایینمونه

 زندگی و شیدخور نماد خورشید، به آن هایگل شباهت همچنین شود؛می بسته و باز خورشید غروب و طلوع

 است، زمین در وفرنیل ریشۀ کهاین دلیلبه همچنین. است باروری و روشنایی، پاکی، آفرینش جاودانگی، دوباره،

 .است انسان بند ناف نماد آب روی هایبرگ و گل به آن ساقۀ اتصال ماندگاری و نماد

 سرخ هایگل وحشی نواعا از یکی. است طالیی و نارنجی هایرنگ و نگارانهطبیعت پرداختی با :نسترن نقش گل

 همانند آن نمادین هایجنبه. آرزوست و همدلی معنی به. رویدمی ایران جای همه در مختلف هایرنگ به که است

 .است سرخ گل

 و قالی هایطرح در .است شده اجرا گرایانهطبیعت با پرداختی و طالیی و شیری هایبه رنگ :نرگس نقش گل

 نامداری ندانهنرم دارد. پررنگی حضور صفوی عصر اواخر هنری آثار تربیش در دارد. فراوان کاربرد نگارگری

 نرگس گل کاربرد. اندبرده بهره خود آثار در مختلف هایشیوه به نرگس گل از شاگردانش و عباسی رضا همچون

 پایان در که از آنجایی نرگس گل. شودمی محسوب مرغ و گل نقاشی اصلی اجزای و عناصر از زنبق گل کنار در

 باورهای براساس. است یدجد زندگی و آغاز از نمادی عنوانبه دهدمی را بهار آمدن نوید و رویدمی زمستان

 روید،می بهار در که است هاییگل اولین جزء کهجایی از آن و دهدمی را زمان امام بوی گل این خوش عطر شیعیان،

 اند.دانسته زمان امام به منسوب را آن

 مغول حملۀ زمان رد گل این. است شده اجرا گرایانهطبیعت پرداختی و سفید و طالیی رنگ با :داوودی نقش گل

 دوباره زندگی و تولد معنی به آسیا در داوودی گل. است خزان نماد چین در که است شده ایران نگارگری هنر وارد

 .است

 شده اجرا طبیعت از هامال با انتزاعی و تجریدی طالیی رنگتک صورتبه :عباسی الله یا عباسیشاه نقش گل

 عباسیشاه لگ. است ختایی یناتتزی شاخص گل و شده برده کاربه ختایی نقوش زمینۀ در عباسی شاه گل .است

 نیلوفر و انار از برگرفته عباسیشاه گل. است آمده وجودبه شکلمنحنی پیچیدۀ و زیاد هایبرگ و گل ترکیب از

 گل اگرچه. است درآمده امروزی شکلبه و است کرده پیدا تکامل آن در ابداعاتی و تصرف و دخل اثر بر که است

 هانقاشی قالی، هایطرح ها،کاریکاشی در آن گستردۀ کاربرد اما داشته، وجود نیز صفوی دورۀ از عباسی پیششاه

 .ص ،۱3۹۲پور،جهان)شد  جرای آن روی بر تحوالتی و تغییرات ایجاد با اول عباسشاه دورۀ از معماری هایآرایه و

۲۰). 

 آتشی چرخۀ شاد، گل. است شده اجرا گرایانهطبیعت پرداختی با همراه طالیی رنگتک صورتبه :رعنا نقش گل

 دورنگ و دورو(۱۴۰۰)آبادیس،  دهخدا نامۀلغت در گل این معنی. هستند گل این دیگر هاینام از هندی گل و

 شود.می محسوب ریاکاری و دورویی نماد بنابراین است؛

 جشن نماد ایران در گل این .است شده اجرا گرایانهطبیعت با پرداختی و نارنجی رنگ به سوسن نقش گل

 هر که خرداد، است بانوی «امشاسپند» مخصوص گل عنوانبه سوسن ایرانی بندهشن کتاب در. است خردادگان

 همدردی، تعهد، خلوص، پاکی، نشانۀ و نماد سوسن گل .نامندمی خرداد سوسن باشد، بانو این به را که منسوب گلی
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 باستان مصر به آن ریشۀ که shoshannah عبری کلمۀ از ایران در سوسن گل نام. است دوباره تولد و خالص زیبایی

 .هستند انرژی و نفساعتمادبه نماد نارنجی هایسوسن. است شده گرفته گردد،بازمی

 اکثر در ثابت ینییتز عناصر از زنبق گل. است شده اجرا گرایانهواقع پرداختی و آبی رنگ با :زنبق گلنقش 

 زا و است امید و ایمان حکمت، پاکی، خرد، شجاعت، زیبایی، از نمادی شود کهمی محسوب سنتی هنرهای

. است شده استفاده و دیده باسیع خلفای حتی و یونانیان ساسانیان، النهرین،بین دستیصنایع در دور هایگذشته

 زمین بر که هاییکاش اثر بر بود، حامله و شده رانده بهشت از حوا که هنگامی است آمده ایرانی هایافسانه در

 .روییدمی زنبق گل ریختمی

 اجرا ختایی هاییشپیچ با ترکیب در آبی رنگ با طبیعی صورتهم به و انتزاعی صورتبه هم :شیپوری گلنقش 

 یمنینماد خوش را آن است که شده فراوانی استفادۀ شیپوری ازگل آراییکتاب و قالی هایطرح در. است شده

 .بو استشب گل این دیگر نام. دانندمی

 ضلعیهشت بیضی، دایره، لوزی، مختلف هایشکل به ختایی و اسلیمی نقوش از متشکل ترنج نقوش نقش ترنج:

 اند.بسته نقش دیواری هاینقاشی از بعضی و هاسقف هاینقاشی تمامی در غربی نقوش با ترکیب در هم گاهی و

 و است ترنج سه طرح هاآن ترینمعروف. گرددبازمی حوض و گلستان طرح و باستان دوران به نقش این منشأ

 هایطرح که بود ورتص این به و نشست هاحوض داخل عناصر جایبه ختایی و اسلیمی بوته، گل، هایطرح بعدها

 وحدت است. درون به ونبیر از توجه دهندۀنشان مرکز در طرح قرار گرفتن دور، هایگذشته از. شد پدیدار ترنج

 بینش در دل چشم و یسر مرکز و نظم و برابری الهی، اقامتگاه نقطۀ زمانی،بی به زمان از حرکت کثرت، عین در

 »است. تعابیر این رندۀدر بر دا نوعیبه دارد قرار مرکز در ترنج طرح از آنجا که و مرکز از است تعابیری اسالمی

 ترنج خلق مقدمۀ که نمادی ولینا که معتقدند برخی. دارد معنایی قرابت «راجِعُونَ اِلیهِ إنا و لِلََّهِ إنا» مفهوم با ترنج

 .(3۹۹ .ص ،۱۴۰۰بخت،آزاد)« است بوده اسالم از پیش در سواستیکا «آریایی خورشید» بود،

 گراییغرب. است رفتهمی کاربه ختایی هایطرح در که است ایکنگره برگ همان مایهنقش این :چدنی برگ نقش

 و هاحفاظ نقوش به دیگر، شبیهسوی  از. است بوده مؤثر نقوش این دهیفرم در غربی و ایرانی سبک دو ادغام و

. است کرده معروف چدنی برگ به ایران در را نقوش این که است انگلستان و فرانسه کشورهای چدنی هاینرده

 اجرا نماحجم صورتبه هم سفید و و آبی سبز، طالیی، هایرنگ با تخت رنگتک صورتبه هم چدنی هایبرگ

 اند.شده

 نیز انگلیسی ایمین و چمنی مینای هاینام با. است شده اجرا آبی رنگ با تجریدی صورتبه :مینا نقش گل

 کهاین دلیلبه گل این. دهدیم نیز را تازه و جدید معنی روید،می بهار فصل در کهاین دلیلبه. شودمی خوانده

 وفاداری پاک، عشق گناهی،بی تازه، شروعی امید، نماد شود،می بسته آفتاب غروب با و باز آفتاب طلوع با همزمان

 .است مالیمت و

 در رایج هایگل از. است شده اجرا گرایانهواقع با پرداختی و آبی و نارنجی هایرنگ به :الملوکتاج گلنقش 

 پیروزی، با همراه هدایت ن،ایما عشق، نماد. دهدمعنا می گذارتاج و پادشاه فارسی زبان در است که قاجار یناتتزی

 احترام تقوا، عقل، نماد را الملوکتاج گل یحیتمس دین در. باشدمی نیز حماقت نماد گناهی، نیز از سوی دیگر،بی

 .دانندمی القدوسروح هدیۀ هفت و
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 .نقوش گیاهی. منبع: نگارندگان .1جدول 

 معنی محل قرارگیری تصویر آنالیز طرح نام ردیف

 گل رُز 1

  

تقریباً در تمامی 

 جز نقاشیها، بهنقاشی

راهرو ساختمان جنوبی و 

 راهرو طبقۀ دوم

تقدس، عشق، 

زیبایی، کمال، 

تعادل و صبوری، 

 هوش و هیجان

 گل صدتومانی 2

  

تقریباً در تمامی 

جز ها، بهنقاشی

راهرو ساختمان نقاشی

جنوبی و راهرو طبقۀ 

 دوم

 افتخار،

ثروت، عشق 

 رمانتیک

 گردانگل آفتاب 3

  

نقاشی سقف راهرو 

 ساختمان شمالی

روشنایی، نور، 

خورشید، پرستش، 

وفاداری، طول عمر، 

 تحسین

 گل نیلوفر 4
 

  

نقاشی سقف راهرو، اتاق 

شرقی و غربی و طبقۀ 

 دوم

، باروری، آفرینش

زندگی دوباره، 

جاودانگی خورشید، 

 و باروری

 گل نسترن 5

  

تقریباً در تمامی 

نقاشی جز ها، بهنقاشی

راهرو ساختمان جنوبی و 

 راهرو طبقۀ دوم

 

 همدلی، آرزو،

 عشق

 گل نرگس 6

  

نقاشی سقف ایوان اصلی 

 و دیوارهای اتاق شرقی
 آغاز و زندگی جدید

 گل داوودی 7

  

نقاشی دیوارهای اتاق 

 الیه غربیمنتهی

زندگی طوالنی و 

شانسی، خوش

 دوستی، انرژی قوی

 عباسیگل شاه 8

  

های نقاشی سقف اتاق

 شرقی و غربی

تقدس، آفرینش و 

زندگی منسوب به 

 آناهیتا
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 معنی محل قرارگیری تصویر آنالیز طرح نام ردیف

 گل رعنا 9

  

نقاشی سقف و دیوارهای 

 الیه غربیاتاق منتهی
 ریاکاری، دورویی

 گل سوسن 10

  

نقاشی سقف ایوان اصلی، 

های شرقی و غربی، اتاق

 های طبقۀ دوماتاق

خلوص، تعهد، 

همدردی، زیبایی 

تولد دوباره، خالص، 

 نفس، انرژیاعتمادبه

 گل زنبق 11

  

تقریباً در تمامی 

جز نقاشی ها، بهنقاشی

راهرو ساختمان جنوبی و 

 راهرو طبقۀ دوم

زیبایی، شجاعت، 

 پاکی، ایمان و امید

 گل شیپوری 12

  

های نقاشی سقف اتاق

شرقی و غربی، دیوارهای 

اتاق غربی، تاالر آینه و 

 راهرونقاشی سقف 

 زیبایی

 خلوص

 دامنیپاک

نماد رستاخیز و 

 تولد دوباره

 ترنج 13

  

 هاتمامی نقاشی سقف

وحدت در عین 

کثرت، برابری، نظم، 

سرچشمۀ هستی و 

 های بهشتیباغ

 های چدنیبرگ 14

  

 هاتمامی نقاشی

ینی متأثر جنبۀ تزی

های از نقوش نرده

چدنی کشورهای 

فرانسه و انگلیس و 

تزئینی سبک نقوش 

 روکوکو

 گل مینا 15

  

تقریباً در تمامی 

جز نقاشی ها بهنقاشی

راهرو ساختمان جنوبی و 

 راهرو طبقۀ دوم

شروع جدید، امید، 

وفاداری و اعتماد 

 طوالنی
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 معنی محل قرارگیری تصویر آنالیز طرح نام ردیف

 الملوکگل تاج 16

  

های نقاشی سقف اتاق

و غربی، تاالر آینه،  شرقی

 دیوارهای اتاق شرقی

گناهی، هدایت، بی

ایمان،  عشق،

پیروزی، احترام و 

 حماقت

 نقوش اسلیمی 17

  
 هاتمامی نقاشی

آشتی، صلح، 

سالمت به معنی 

 نقوش اسالمی

 نقوش ختایی 18

  

 هاسقفنقاشی

 و دیوارها

 خطا، لغزش،

 گل و ریحان

 

 توصیف و تفسیر نقوش جانوری
اند. نقوش گاو و تمامی نقوش حیوانی در این بنا شامل پرندگان است که در همراهی با نقوش گیاهی نقش بسته

های نقاشی این بنا دیده پرندگان، در آرایه جزبهشیر در نقاشی سقف ایوان اصلی تنها حیواناتی هستند که، 

ی پررنگی مختلف حضور هاحالتها با تمامی نقاشی یۀ قرقاول درمانقشگیر مشهوراند. وو به نقوش گرفت شوندیم

 سوی گل رز دارد نقاشی شدهو روی به نوع خود پشت کردهبه هم که یحال دردارد و همواره در ارتباط با گل، 

گل  دهد و اشاره به داستان عشق و عاشقیرابطۀ نزدیک ادبیات و نقاشی را در این دوره نشان می نوعی به است و

درخت زندگی  و مرغ دارد. سابقۀ نقاشی گل و مرغ به پیش از اسالم و اساطیر ایرانی، همچون اسطورۀ سیمرغ و

 نقاشی .(۱۰6 .ص ،۱3۸۴ شهدادی،) شد رایج و کرد پیدا تکامل مرغ و گل نقاشی زندیه دورۀ از ولی گردد؛بازمی

 شخصیت و تهوی قاجار دورۀ هنرمند که دارد ایرانی هوای و حال باشد، که کشوری هر هنر از متأثر مرغ و گل

 عرفان و ادبیات اب عمیقی پیوند مرغ و گل نقاشی. کرد تبدیل ایرانی کامالً هنری به را آن و بخشید آن به جدیدی

 و کرد رمزگشایی توانمی ادبیات کمک به را مرغ و گل نقاشی در نهفته مفاهیم و معنا کلی طوربه و دارد ایرانی

. است شده اهرظ مرغ و گل داستان مرغ نقش در قرقاول همانند نیز بلبل نقوش. برد پی آن مفاهیم و معنا عمق به

 گراواقع صورتبه هانقاشی تمامی در که است گرایانهطبیعت پرداخت حیوانی نقوش این جالب هایویژگی از

 حیوانی نقوش بقیۀ اند،رفته کاربه هانقاشی دیگر در که طوطی و دریایی مرغ بلبل، قرقاول، جزبه. اندشده نمایان

 القا مختلف هایلگ با پرندگان نشینیهم. شوندمی دیده آینه تاالر سقف نقاشی در تنها همگی ،۲ جدول در واقع

 جدا نیز طوطی و دریایی مرغ نقش. باشد تواندمی نیز دوره آن پرگل هایباغ و بهشت از انتزاعی تصویری کنندۀ

 در. اندرفته کاربه نیز انسانی نقوش همراه اند،پرکرده را هانقاشی فضاهای گل، با همراه آزاد، صورتبه اینکه از

 خاصی مفهوم و معنا حاوی کنند،می ایفا بنا زیباسازی در که نقشی و ینیتزی جنبۀ از جدا حیوانی نقوش نهایت،

 .دارد نقاش هنرمندان باورهای و هاسنت در ریشه که باشندمی

 معروف زشتی به پایش و زیبایی به او پَرِ ایرانی فرهنگ در که گرایانهواقع صورتبه آن اجرای :نقش طاووس

 به شیطان ورود داستان چرا که دانند؛می بدیمن زیبایی وجود با را طاووس سنتی، عقاید و باورها براساس. است

 تکامل به رسیده آرزوی از نمادی طاووس عرفان، در ».اندداده نسبت طاووس به را بهشت از آدم خروج و بهشت
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 معراج، هنگام پیامبر، مرکَب روایات، در. است معروف طلبیجاه و تکبر به طاووس همچنین. هاستخوبی کمال و

 آریا پارسی نامۀلغت در. (۱3۰.ص ،۱3۹5 بخش،جهان) «است شده توصیف طاووس دم و انسان سر اسب، بدن از

 ایرانی فرهنگ در (. طاووس۱۴۰۰است )سایت آبادیس، شده برگرداننده مرغ فراش پارسی واژۀ به طاووس واژۀ

 نماد طاووس دم باستانی اعتقادات در. است بهشت مدخل و دیگر تولدی شکوه، زیبایی، خورشید، سلطنت، نماد

 هایستاره نماد طاووس دم پرهای روی مانند چشم نقوش و آسمان طاق نماد شکلشای دایره دنبالۀ خورشید،

 .است آسمان

 که است قرقاول و طاووس ا،دُرن چون پرندگانی بدن از ترکیبی و گرایانهواقع صورتبه آن اجرای :نقش قرقاوول

 و زیبایی نماد. باشدمی بلند و زیبا هایبال دارای و شودمی خوانده نیز صحرایی مرغ و تورنگ و تذرو هاینامبه

 در. است خداوند پیک و گریان زن نماد چین کشور در پرنده این». است مادرانه عشق و محبت تجمالت، شکوه،

 خود تاج بر ایرانی هانپادشا را آن پرهای که رنگسیاه ای( قرقاوول پرنده۱۴۰۰لغت نامه دهخدا، ) سایت آبادیس 

 عالم در هماهنگی و نظم نماد نوعی به آهنگینش حرکات و آواز دلیلبه قرقاول. است شده تعریف کردند،می نصب

 .(۱۰ .ص ،۱3۹۷ اشراقی، و آبادیحسنخان) «شود می محسوب جهان و

 هنر و فرهنگ در کبوتر. است شده اجرا مختلف هایحالت در شیری رنگ به گرایانهواقع پرداختی با :نقش کبوتر

 خوشبختی، ،سادگی و خلوص عشق، بهار، نماد کبوتر. دارد توجهی درخور و ویژه جایگاه اسالم و باستان ایران

 تمثیلی را بوترک سفیدی و زیبایی دلیلبه همچنین. است روح و فناناپذیری گوهر نشان و هماهنگی صلح، امید،

 هایافسانه در. است رفته کاربه ایران هنری هایدوره تمام در طاووس همانند نیز کبوتر نقش. دانندمی زن از

 گیاهان رویش محل از که نگریدرما و باروری و هاآب ایزدبانوی آناهیتا، رسانخدمت عنوانبه کبوتر از ایرانی،

 نگهداشتن که ستا آمده اسالمی روایات در نیز و شده برده نام است، مراد به رسیدن راهنمای و دارد خبر جادویی

 به بارها که ایگونهبه شود؛می تنهایی رفع و بال دفع جنیان، و شیاطین اذیت و آزار دفع باعث خانه در کبوتر

 .است شده تأکید مختلف روایات در آن نگهداری

 بلبل. است شده اجرا دارد رُز گل به روی کهدر حالی  مختلف، هایحالت در گرایانهواقع صورتبه :نقش بلبل

 مرغ بهار، مرغ صبح، مرغ هاینام ( به۱۴۰۰لغت نامه دهخدا )سایت آبادیس، در. است پرستانجمال مظهر

 .است شده ندهخوا بهار مرغ و چمن مرغ شباهنگ، مرغ خوان،زنده مرغ بال، مرغ طرب، مرغ خوان،خوش

 زنان هاینقشمایه رد ختایی نقوش و هاگل با همراه گرایانهطبیعت پرداختی با :دریایی مرغ و نقش مرغابی

 سخندانی شیفته، و عاشق صدایی،خوش به فارسی ادبیات در. است رستگاری و پاکی نماد پرنده این. است شده اجرا

 در. است خواریماه مرغ یا نوروزی مرغ آن دیگر نام. است صلح آورپیام و آزادی نماد. است مشهور سخنوری و

 سانانمرغابی نقوش ظیرن نقوشی از تزیینی هایآرایه در همواره هنرمندان و دارد تزیینی جنبۀ تربیش قاجار هنر

 .کردندمی استفاده تقدس و قدرت بیان برای

 انسانی هاینقشمایه در زنان، شانۀ روی ختایی، نقوش و هاگل با همراه گرایانهطبیعت پرداختی با :نقش طوطی

 سمبلیک معنای .است سخنوری و گوییسخن یمنی،خوش نماد و هندی است ایپرنده طوطی. است شده اجرا

 زنان کنار در طوطی یرتصو. است تندخویی و درازیزبان غیبت، طمع، و حرص وراج، رسان،پیام گو،سخن آن

 جای گل قشن در زن که کندمی یادآوری را مرغ و گل داستان نیز و است زنان سخنوری و زیبایی از نشانی

 .گیردمی
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 همواره نقوش این. اندشده اجرا مضمون یک با مختلف حالت دو در گرایانهواقع پرداختی بانقش گرفت و گیر: 

 که شکارچی. گرددبازمی مهر و میترا اسطورۀ به آن ریشۀ که دهندمی نشان را شکارچی و شکار بین کشمکش

 هستی به یستین دگرگونی و ستیز و جنگ این انتهای در زندگی پیروزی مفهوم به است، بسته نقش میترا جایبه

 پیروز ندگیز و روشنایی همیشه و مجدد رستاخیز سرآغاز نیستی و مرگ که دهدمی نشان همچنین دارد؛ اشاره

 مهرپرستی آیین به ایاشاره و است انسان با حیوان یا با هم حیوان دو نبرد شامل همواره نقوش این ».است میدان

 و گیر رفتگ نقوش. است گاو با شیر نبرد شامل گرفت و گیر نقوش اکثر. دارد بدی و خوبی شر، و خیر نبرد و

 اساطیری نقوش نوع از گاو با رشی نبرد. است جمشیدتخت گرفت و گیر نقوش از برگرفته عمارت این در کار رفتهبه

 مظهر و زمین نماد اوگ. (۱۱3 .ص ،۱3۹۷باشی،پنجه) «هست نیز قدرت و زندگی نیروی دهندۀنشان و نمادین و

 سرسبزی و حیات شروع و زمستان مرگ معنی به نو سال در گاو کشتن. است ماه نماد و قدرت خیزی،حاصل

 در ».است مادی و معنوی هایقدرت و عدالت قانون، و دلیری عظمت، و قدرت خورشید، نماد شیر. است

 دینی عالمان و بزرگان نشانۀ نوعیبه دارد، خود در را پدر و نگهبان معنی اینکه دلیلبه مختلف هایفرهنگ

 نشان که را( یرخداش) لقب علی حضرت به و( یهودا شیر) لقب مسیح حضرت به نمونه، عنوانبه. شودمی محسوب

 پس روز نماد گاو رب شیر پیروزی (.5۴،۱3۹۰)ثمین، رستم بیگی، « اندداده هاست،آن ناپذیریشکست و قدرت از

 گاو با شیر نبرد ،«گیرشمن رومن» عقیدۀ به. است ماه بر خورشید پیروزی تاریکی، بر روشنایی پیروزی شب، از

 شکست بهار، به تانزمس از فصل تغییر دهندۀنشان نوروز، نزدیکی در هستند، ثور و اسد فلکی صور از دو هر که

 . است دوباره رویش و خیزیحاصل زمستان،

 
 .نگارنده: منبع. حیوانی نقوش .2جدول

 معنی قرارگیری محلی تصویر شده آنالیز طرح نام ردیف

 طاووس 1

  

 آینه تاالر سقف نقاشی

 عمر، طول بهشت،

 دوباره، تولد زیبایی،

 ستارگان ابدیت،

 تکبر، تجمل، آسمانی،

 مقام، شهرت، غرور،

 شکوه و جالل

 قرقاول 2

  

 دیوارهای نقاشی

 الیهمنتهی هایاتاق

 نقاشی و شرقی و غربی

 شرقی، هایاتاق سقف

 و آینه تاالر غربی،

 دوم طبقۀ هایاتاق

 شکوه، زیبایی،

 محبت، تجمالت،

 اقتدار، قدرت،

 جاودانگی

 کبوتر 3

  

 آینه تاالر سقف نقاشی

 و خلوص عشق، بهار،

 خوشبختی، سادگی،

 صلح، و امید

 آناهیتا رسانخدمت
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 معنی قرارگیری محلی تصویر شده آنالیز طرح نام ردیف

 بلبل 4

  

 آینه تاالر سقف نقاشی

 الیهمنتهی دیوارهای و

 غربی و شرقی

 پرستان،جمال مظهر

 عشق پایبند مجنون،

 سرخ گل

 دریایی مرغ 5

  

 آینه تاالر سقف نقاشی

 در واقع ایوان و

 جنوبی ساختمان

 آبادانی، از نمادی

 آب و حاصلخیزی

 طوطی 6
  

 آینه تاالر سقف نقاشی

 دوم طبقۀ اتاق و

 رسان،پیام سخنگو،

 طمع، حرص، وراج،

 و تندخویی غیبت،

 درازیزبان

7 
 گیر و گرفت

 شیر گاو

 

 

 آینه تاالر سقف نقاشی

 زمین، نماد گاو

 و قدرت حاصلخیزی،

 شیر-زمستان و ماه

 عظمت قدرت، نماد

 قانون، دلیری،

 معنوی هایقدرت

: گیر و گرفت نقش

 و میترا اسطورۀ یادآور

 پایان فصل، تغییر مهر،

 بهار آمدن و زمستان

 

 قوام نارنجستان یبنا در ینقاش یهاهیآرادر نهایت با توجه به مطالب ارایه شده در این پژوهش بیان می شود که 

محسوب  یفرنگ-یرانیو سبک ا تهیهنرمند قاجار در برخورد با سنت، مدرن یدوگانگ شینما یبرا یعنوان بستربه

اوقات متضاد  یهماهنگ و گاه گرم، یهارنگبا  ن،یسنگ و مؤقر یهایبند بیترک یدارا هاینقاش. شودیم

نقش  ژهیوبه ،یاهینقوش گ قوام نارنجستان یبنا دررا  ینقاش یهاهیآرا یهاهینقشمااز  یمی. بخش عظباشندیم

 صورتبه یوانیو نقوش ح یدیو تجر یانتزاع صورتبه هاینقاش نیدر ا یاهیگ. نقوش دهدیم لیتشک ،گل و مرغ

 د،یعقا از یاطالعات ،یظاهر یهاجنبه یاست که ورا ییهانشانه یدارا یاثر هنر ای ی. هر نقاشاندشدهاجرا  نماواقع

 لیتحل و هیپژوهش تجز نیا یاصل هدف نکهیبه اباتوجه  لذا .گذاردیم شیملت را به نما کی فرهنگ و باورها

نارنجستان قوام  یبنا ینقاش یهاهیدر آرا یو جانور یاهینقوش گ میو مفاه یبه معان یابیمنظور دستبه ،نقوش

چون قرقاول، طاووس، بلبل، کبوتر،  یپرندگان شامل یوانیح نقوش یۀبق گاو، و ریش ریگوگرفت نقش جز هب است،

 رُز، یهاو گل یچدن یهابرگ ترنج،، ییختا ،یمیاسل نقوشرا  یاهیگ یهاهیآرا وباشند  یم یو طوط ییایمرغ در

 انیب دیبا پژوهشدر  شده مطرح سؤالدر پاسخ به  نیبنابرا. هستند گراعواق کامالً که دهندیم لیشکتو ...  زنبق

با  بیدر ترک یو پاک لطافت ،ییبایز ینمادها با هالگو  شهرت، ،یجاودانگ عشق، ینمادها با پرندگانکرد که 

 یهاخانهدور در  یهاگذشته از انیرانیا رو،نیا از. دارند خود یدرون یمعنا دررا  یعاشق و عشقهای داستان گریکدی

 یاهیخود از نقوش گ یبناها یباسازیو ز نییتز یو برا کردندیم ینگهدار را هادرختو  هالگ اهان،یگ خود

 ینیآئ یباورها ۀالقاکنند ،یباسازیز و ینییتز یهاجنبهدر کنار  یاهیکاربرد نقوش گ نیبنابرا کردند؛یماستفاده 
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 یهاینقاش داشتند، دیتأک همواره بنا یباسازیزو  یانتزاع یهاجنبه بر. اگرچه هنرمندان و نقاشان است ینیو د

 . است ریانکارناپذ که دارد گذشته یهافرهنگدر باورها و  شهیر ینییتز یهاجنبه یورا هانآ

 

 نتیجه
در فرهنگ،  شهیکه ر هانهنشانمادها و  شیظهور و نما ۀنیتوجه در زم مهم و قابل یاز بسترها یکیعنوان به ینقاش 

و  ردیگیم شکل یخیتار ادوارها در هنر نمادها و نشانه نیا که شودیمحسوب م ،هر ملت دارند یو باورها دیعقا

رت است از که عبا پژوهش این در شده مطرح سؤالدر پاسخ به  نیبنابرااست؛   مدت یطوالن زیآن ن یاثربخش

کرد که  انیب دیای نقاشی بنای نارنجستان قوام چیست ؟ بهاهیآراکاررفته در نقوش گیاهی و جانوری مفاهیم به

 ،ل، شکوهجال شهرت، ،یجاودانگ خلوص، عشق، ینمادها باو ....  چون قرقاول، طاووس، بلبل، کبوتر یپرندگان

، خلوص و لطافت ،عشق ،ییروشنا ،ییبایز ینمادها باداوودی و .... و  زنبق ُرز، یهاگل و یزیخو حاصل یآبادان

 یزدبانویو ا یطوب درخت ،یو درخت زندگ مرغی، سمرغ و گل یعاشق و عشق داستان گریکدیبا  بیدر ترک یپاک

 یاسابقه یرانیا هنر در یعیطب یهااستفاده از عناصر و المان همچنین .دارند خود یدرون یمعنا دررا  تایآناه

 ارگان را موردو ست دیماه، خورش اهان،یگ درختان، که گرددیبازمگذشتگان  یو باورها دیعقا بهدارد و  یطوالن

  .دندیکوشیها مآن یو در حفظ و نگهدار دادندیم قرار پرستش و شیستا
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 نارنجستان قوام(.کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری.
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