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  رکن   باستان  ایران  در   درخت   نماد انعکاس یافته است.  وفور طبیعت و درختان به  نگارگری ایران، در

  و  رشد،  تولد  از  نشانی  و  شدمی  تلقی  گیتی  ستون  و  آسمان  و  زمین  میان  ارتباط  هستی،  ی پایه   و

ناهای تاریخی دوره اسالمی ار  در آثار و ب.  بود  فناناپذیری   و  پایدار   هستی،  رستاخیز،  مرگ،  بالندگی

-است. مسئلهمایه درخت استفاد شده است. یکی از بناهای زیبای دوره صفوی عمارت چهلسون  نقش

رویکرد  های درخت در این بنای تاریخی است.  ای که اینجا مطرح است چگونگی و ماهیت نقش مایه

آوری  جمع  تحلیلی صورت گرفته است.  -ها به شیوه توصیفیو تحلیل داده   این پژوهش کیفی است

مشاهدات میدانی صورت  شبکه جهانی اینترنت و همچنین    ای،ها و اطالعات از منابع کتابخانه داده 

حدود    اصفهان،ستون  های کاخ عمارت چهلر نگاره دهای تحقیق حاکی از این است که  ایافته   گرفته

شناخت بیشتر    روی دیوارهای آن شناسایی شد.  شده بر  مایه درخت ترسیم نگاره مزین به نقش   110

نمود. نقش درخت در اکثر    فراوانی این تعداد از نقوش انواع درختان، ضرورت این تحقیق را مهیا 

حیاط این عمارت در انواع   موارد با الهام از طبیعت واقعی و در بعضی موارد از درختان موجود در

شده در بسیاری    اند. درختان ترسیمنقاشی شده  )نارون، چنار، سرو، شکوفه و درختان میوه( ترسیم و

ها در حیاط کاشته ختانی ملهم از این نقاشیهای عمارت، از باغ این عمارت ملهم بوده یا دراز نگاره 

جواری و روابط  وجه به هم با ت  اند و همچنین این نقوش صرفاً جنبه تزیینی صرف نداشته  اند.شده

 اند.کرده ها با انسان و عناصر دیگر در آثار، جنبه مضمونی و مفهومی پیداآن  میان

 اهداف پژوهش:  
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 مقدمه  

اول است. در این دوره در شهر     طهماسبشاه اول نوه    عباسشاه ترین بخش سلطنت صفویه، دوران پادشاهی  درخشان

مکتب اصفهان یا صفویه و با تالش هنرمندانی مانند رضا عباسی این  نی تری عالو  عباسشاه اصفهان با روی کار آمدن  

از قزوین به اصفهان تغییر داد و همه    عباس  شاه  کهی هنگامبهترین مکتب گردید.    ،مکتب با    هنرهاتختگاه خود را 

نهاد و اصفهان وارث  ی از تحول گام  اتازه گرانه او مقام و دستاوردی ارجمند یافتند، نقاشی هم به مرحله  فرامین حمایت 

آمد. این دوران شاهد الگوهایی از    حساببهمستقیم مکتب تبریز شد. مکتب اصفهان دوران جدیدی از نقاشی ایرانی  

از ماهیت هستی را   ایرانی، برداشتی عقالنی    ارائهمکاتب اروپاییان و مکاتب هند است. باید ادغان داشت که نقاشی 

ی، خیالی رمانتیک است. به گواهی تاریخ هنر، پردازش طبیعت با  ری رناپذی تغ  طوربهو    اساساًی ایرانی  نیبجهان.  دهدینم

اندیشه   بنیادی شده است.  هایدگرگونو جوامع  دچار    هاتمدنگوناگونی فرهنگ و  ی هاتمدنی  هنرها ی اساسی و 

از زیباترین بناهای تاریخ    یکی  ستونچهل به هستی و طبیعت هستند. کاخ  نگر رویداد و  رویکردهای متفاوت  مختلف بیا

از شاهان صفوی   استقبال  وحاکمان صفوی بود که برای مهمانی    توجه  موردعهد صفوی است. این کاخ یکی از بناهای  

الهام   عنوانبه، احترامی خاص به طبیعت وجود دارد و همواره هنرمندان از آن  هان ییآبود. در همه ادیان و    شدهی طراح

. هنر ایران از  اندگرفته ی فراوان  هابهره کاربردی، تزیینی و حتی نمادین    صورتبه اولیه سود جسته و در انواع هنرها،  

ی و ذهنیت  نیبجهانریشه در    گراعت یطبتوجه خاصی به منظره و عناصر طبیعت داشته است که این تفکر    ناالقدیم تا  

اسالمی نقش درخت تا حد تقدس پیش رفته و در    دوره  وی دور دارد. در دوره پیش از اسالم  هاگذشتهایرانیان از  

  هیمانقشدر نگارگری ایران در مرحله اول    اگرچهمختلف نقش بسته است.    نیعناوو    ها وه یشباورهای مردم ایران به  

. با میبریمی معنایی آن پی  ها شه یری تفحص و تعمق به  کم   با ولی    شودی متزئینی دیده و دریافت    صورتبهدرخت  

درخت بر روی دیوارهای    هیمانقشنگاره مزین به    110ستون اصفهان حدود  ی دیواری، عمارت کاخ چهلهانگاره بررسی  

این عمارت در انواع نارون،   اط یح  درزنده موجود    درخت با الهام از درختان  هیمانقش ها،  آن شناسایی شد. در این نگاره 

 خورده است.  نقش وچنار، سرو، شکوفه و درختان میوه ترسیم  

نقش د دقیق  بررسی  چ  درخت   هیمار خصوص  کاخ  استل هدر  نگرفته  انجام  مستقلی  تحقیق  تاکنون  با    ستون  ولی 

در    (1383) یعقوب آژندواقع گشت. نخست    مطالعه  موردی زیر در این راستا شناسایی و  هاپژوهش ی بیشتر  های بررس

(  1389)اتشتیانداشته استه  ستونفوق در کاخ چهل  ی هاکتاب نگارگری ایرانی به شیوه تاریخی سعی در معرفی نگاره 

عنوان  تاریخ    ا در کتاب خود ب  ( 1386)فوق دارد. رهنورد  ی ها تحلیلی سعی در تحلیل و تبین، نگاره   –صورت تاریخی  به

در مقاله    ( 1391)پنیریان.  است  و اشاراتی به این بنا داشته   مکتب صفوی  پرداختهمطالعه  هنر ایران در دوره اسالمی به  

ستون اصفهان با مضمون گلگشت و سرور  کاخ چهل   ی هاوارنگاره ید  ستون به بررسی آیکونوگرافیراجع به موضوع چهل

اصفهان مطالبی را    ستونآثار تاریخی اصفهان درباره چهل   ی نه یدر کتاب گنج  (1350)همچنین هنرفر .  پرداخته است

اشاراتی آمده است. نخست،    متعدد  آثارتحقیق و بررسی نقش درخت در نگارگری در   حوزهدر  همچنین  نگاشته است. 

عنواناست    ای مقاله ایران » با  نگارگری  آثار  با  توسط  تطبیق شکل درخت در طبیعت    ( 1387)شیرازی شوشتری،  « 

آثار نگارگری پرداخته و    برخی  درمشابه    هاینمونهدرختان در طبیعت با    های گونهتطبیقی   که به بررسینوشته شده  

مقال و  ه نیز  عنوان  (  1390همکاران)   نجفی  نگارگری   های ویژگی "با  به   "ایران  بصری درختان در  توصیفی   شیوهکه 
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دستاوردهای    عنوانبه   راآن    های ویژگی   ترین ثابتو کلیتی از    است   قرار داده   مورد بحث   راتحلیلی عناصر بصری درختان  

 ه ی مانقش   خصوص  دراما    است  شده  انجام ی این بنای زیبا مطالعات بسیاری  هانگاره درباره  کرده است.    ارائهتحقیق  

 ه ی مانقش منفرد توجه کمتری صورت گرفته است. این پژوهش تالش دارد با بررسی بیشتر و تمرکز روی    صورت به درخت  

گام بردارد. پژوهش حاضر با روش    هانگاره ی این بنا بتواند از این طریق در مسیر شناخت بیشتر  هانگاره درخت در  

 ای انجام شده است.های کتابخانهنی و داده توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر مشاهدات میدا

 

 .کاخ چهلستون1

  1597پس از ستال    های و بناهای تاریخی بر جای مانده از دوره صتفوی استت. این بناچهلستتون یکی از عمارتکاخ 

 وستتیلهبه  1647، پایتخت را از قزوین به اصتتفهان انتقال داد، ستتاخته شتتد. ستتلس در ستتال  عباسشتتاهمیالدی که 

 ستتون از. تاالرهای وستیع کاخ چهلدوم و برای پذیرایی از میهمانان خارجی دربار صتفویه توستعه پیدا کرد  عباسشتاه

ن پادشتاه  های رستمی آییرایعام و کاخ پذ  عباس استت که محل باری ستلطنت هفتمین پادشتاه صتفویه شتاهآثار دوره

ها  فرهنگ  و اقوام  رمزهای مهم عددی رایج در میان تقریباً همه چهل، یکی از(.  574-557:  1350فر،  بوده استت )هنر

که در آن دوره  قرار گرفته و عدد چهل، عدد مقدس بوده باشد و با توجه به اینستتون می  20ستتون دارای  چهلستت. ا

 1ستتون معروف شتده استت. در تصتویر شتماره  کردن به چهل  ها در درون آب انعکاس پیداستتونو از طرف دیگر چون 

 توان این انعکاس را مشاهده کرد.است می اندازی از چهلستونکه چشم

. در چهار طرف استتخر چهار  اندپوشتانده الیه باریکیهای کاخ از جنس چنار استت  که رویه آن را با یکجنس ستتون

های عثمانیان و منظور رقابت با کاخبهشتتده استتت.  ز ذهن شتتیرها آب جاری میگرفته استتت که گویا ا  شتتیر قرار  ستتر

قرار     توجه ویژه  قاپو موردستتون و عالیهای چهلعباس اول و جانشتینان تزیین کاخکلیستاهای اروپایی به دستتور شتاه

اش فرد و خالقانههای منحصتتربهدیوارنگاره با ویژگینتیجه این امر استتت که پیکره نگاری در مفهوم واقعی   گرفت. در

عباس بوده و ستتون طرح شاه(. باغ بزرگ چهل7:  1385 ،گردد)آقاجانی اصتفهانیدر این بناها و در این عصتر پدیدار می

یی هایافته و تاالرها و ایوانعباس دوم ستاختمان گستترشدر زمان شتاه .ن ستاختمانی کوشتکی را ستاخته استتان آدر می

ها  اند و همه درها و پنجره شتدههای زیبا آذینهای رنگی و نقاشتیها و شتیشتهآیینه  شتده استت دیوارها از آن افزوده

های  (. ایوان جلوی این عمارت جایگاه ستتتلطان و اتاق327.  1396اند )معماریان.  کاری شتتتده بودهکاری و خاتممنبت

دهنده مجالس  استت تابلوهای بزرگ و کوچک این کاخ نمایش  کوچک طرفین جایگاه مخصتوص وزیران و رجال دربار

 (.19. 1386بزم و رزم سالطین صفویه هست )آقاجانی اصفهان 

های  ها بستیار متفاوت استت در اینجا صتحنهستتون اصتفهان با بقیه دیوارنگارهنقشته تزیینی دیوار نگارهای کاخ چهل

تزیین این  .های پیروزی استتهای نقاشتی تاالر بزرگ صتحنهردهپیکره نما سترتاستر دیوار را پوشتانده استت و موضتوع پ

توان می ،کندگرفته و گزارش شتتاردن هم آن را تائید می عباس دوم انجامدر زمان شتتاه  .ق1057کاخ در حدود ستتال 

یواری روزگار غزنویان به بعد های دستتتون در حقیقت ادامه نقاشتتیهای دیواری کاخ چهلگفت که ستتنت نقاشتتی

این   .حفظ و نگهداری شتتده استتتخوبی   ستتتون بههای دیواری کاخ چهلنقاشتتی. (  276  :1385)یعقوب آژند  استتت

های شتاردن برمیاید که از نوشتته  .در بردارند  هایی از زندگی درباری راهایی از وقایع تاریخی و صتحنهها روایتنقاشتی

شده است)آقاجانی    بدان افزوده  .ق1057رت در سال  های روایی این کاخ حدود بیست سال پیش  از تکمیل عمانقاشی

عام و در ریزنقش در بخش تحتانی تاالر بارهای  توان از اختالف ستبک نقاشتیاین نکته  را می .(21:  1386اصتفهانی،  
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اند یعنی وقایع مربوط ای تبعیت کردهشتدهها از طرح ستنجیده و حستاباین نقاشتیی آن دریافت.  هاهای گوشتهاتاقک

های درباری و مضتامین آنکه  جشتن  اند و حالعام تصتویر شتدهگان شترقی در مرکز عمارت یا تاالرروابط دربار همستایبه 

خارجیان در دربار    آثار  حضتتور  ،اندهای  خصتتوصتتی عمارت نقش بستتتهها و بخشهای زاویهادبی و عاشتتقانه در اتاقک

های کوچک جشتن و سترور و شتکار  بر خوشتباشتی و نقاشتی  .ها را به خود واداشتته استتهای ایواننقاشتی  صتفوی،

ستیر تحول ویژگی   استاس ستیر تاریخی،  (. آثار رضتا عباستی بر277گذرانی حیات درباری تأکیددارند)یعقوب آژند،خوش

ها، شتیوه ها، استلوب ستاخت و پرداخت چهرهها، نوع امضتاها، خصتوصتیت طراحی پیکرهاجزا موضتوع نگاره  عناصتر،

 :1390،شتوند)جوانیبندی، به سته دوره اولیه میانی و پایانی تقستیم میزمینه بازشتناستی و طبقهعناصتر پسگیری، قلم

ها متعلق به دوره  های این عمارت منصتوب به مکتب اصتفهان و دوره صتفوی استت اما تعدادی از آننگاره  (. اکثر158

ها تأثیر نقاشتی اند که از مشتخصته بارز آنشتده  ترستیم  هاقاجار استت که بعداً به بهانه مرمت روی تعدادی از این نگاره

ای شتایستته از نگارگری مکتب تاالر مرکزی استت که نماینده ،ستتونترین دیوارنگاری در کاخ چهلستالم  باشتد.غربی می

شتادی و شتکار به ستبک رضتا   هایی با موضتوعاتی چون جشتنصتحنه ها عموماًمحتوای نگاره شتود.اصتفهان محستوب می

های ادبی مانند خسترو و شیرین و یوسف و زلیخا به داستتان  دربار، از  متنوعی  های صتحنه  و  تاریخی  رویدادهای   ،ستیعبا

دربار صتتفوی آمده  رود به دستتت نقاشتتان اروپایی که به هایی که احتمال مینگاره  هندی،های اروپایی و ستتبک  تأثیر

 است. بودند کشیده شده

ی در حد اعالی خود رضتتا عباستت   گرایی استتت که در آثارتوجه به طبیعت و واقع  های بارز مکتب اصتتفهان،از ویژگی 

کدام از گرچه هیچ باشتتد.منستتوب به او و شتتاگردانش می  ،های این عمارت زیبا. برخی از نگارهشتتودمشتتاهده می

توان فن و ستبک کارگاه رضتا عباستی را اما می  ستتندیک مورد، دارای تاریخ نی جزبه، ستتونچهلهای کاخ دیوارنگاری 

از نکات بارز  درخشتتان    آمیزی رنگو نقش و    عیببیکار و اثر او شتتامل طراحی    ها مشتتاهده کرد.در بستتیاری از نگاره

و گاهی هم   لطافتبی،  چشتمان درشتت باجتتتتتوان    های پیکرهچهره   های او،در تعدادی از نگاره.  استتستبک صتفوی  

گردش چشم بیننده در   های حلزونی برای بندی استفاده از ترکیب اند.شدهدر زیر درخت بیتتتتد تصویر  پهن   های چانه

ابر و ... ملهم از مکاتب   درختان،  ،هاطراحی عناصتری همچون کوه ها داده استت.تحرکی فراوان به نگاره  ،کل فضتای کار

خاطر روابط حستنه بین دو کشتور صتورت   هده استت که این امر بهمشتا راحتی قابلپیش بوده و تأثیر نقاشتی چینی به

، از دیگر  فردهای منحصتربهگیری روشتن و قلمهای تخت و درخشتان، پرهیز از ایجاد ستایهگرفته استت. استتفاده از رنگ

ق  بتاشتتتد. در این دوره طراحی پرتره و چهره اشتتتختاص رون هتای موجود این عمتارت میهتای این مکتتب و نگتارهویژگی

در تر  ها بستتیار زیباتر و پرشتتکوهها و گلباغ   فراوان گرفت. همچنین به تأثیر مکتب هرات و مکتب ترکمانان، طبیعت،

رویکرد دربار به  .شتتوندنشتتان داده می  ترمجللو   ترفاخرهای  اشتتخاص بالباس  فیگورو  شتتودهای ترستتیم مینگاره

به همین دلیل    شتودها زیاد مشتاهده میطراحی و نقاشتی از انستان در نگاره  یافته استت.افزایش های دیواری نقاشتی

عباس دوم که معروف استت عالقه به هنر  زمان شتاه  شتود.خوانده می انستان  فیگورمحوریت در نگارگری مکتب اصتفهان  

ستتون و ستر در بازار  قیصتریه اصتفهان به دستت نقاشتان نماهای کاخ چهلو هنرمندان اروپایی داشتت دیوارها و طاق

 ( 37: 1388ین شد)بنی اردالن،ها نقاشی و تزین ایرانی آنهلندی و شاگردا

 

 

 مایه نمادین درخت.نقش2

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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آستتمان نخستتتین آفریده مادی استتت و آب و زمین در مرتبه    ،های ایرانی مربوط به آفرینش آغازینبر رمز پردازی  بنا

فردوسی در مقدمه شاهنامه مراتب وجود را برگرفته از  .اند و گیاه در مرتبه چهارم وجودی استگرفته  دوم و سوم قرار

.  ( 107:  1399داند )دهکردی،ان و انستان میعناصتر اربعه دانستته آفرینش آستمان را مقدم بر کوه و ستلس گیاه و حیو

ایرانیان قدیم به درختان احترام بستیاری گذاشتته و گاهی تا ستر حد پرستتش درختان را دوستت داشتتند حرمت یافتن 

ها و پیران مقدس نیز جواری آن با امامزادهاز درختان همیشتته ستترستتبز یا درختان کهن در ایران به دلیل هم بعضتتی

زیادى در رابطه با درختان در بین ملل   های فسانه(. ا261:  1376 ،ای تقدس نباتات در باورهای ایرانی است )بهارنشانه

متفاوت استتت ولى داراى    باهم  هاآنو اگرچه شتتکل   کندمیمختلف وجود دارد که همگى مضتتمون واحدى را بیان 

که مربوط به اعجاز درختان استت و به نحوى با انستان ارتباط    هاییافستانه ،زیادى هستتند. در این میان  های شتباهت

 .ردای داجایگاه ویژهدارد 

از حیات جاویدان از تمدن ستومریان به بعد رایج شتد. یونانیان معتقد بودند وقتى  ای نشتانه  عنوانبهاعتقاد به درخت   

یا او را به شتتکل درخت تغییر    کنندمیدرخت ظاهر    صتتورتبهبه کستتى محبت کنند یا خود را   خواهندمیخدایان  

را افزایش دهنتد،    هتاگلتهکته    رادارنتدکته درختتان مقتدس، قتدرت آن    انتدبودهستتتیتارى از مردم بر این بتاور  ب  .دهنتدمی

یارى رستانند که برخى از   هاآن، زنان را بارور کنند و در زایش به  پدیدآورندخورشتید را به درخشتش وادارند، باران را  

ایرانیان، احترام به   شتناستیاستطورهدر  مانده استت باقیبه شتکل بخیل بستتن در جامعه ایرانی  این اعتقادات هنوز هم  

را قطع کند   ستالیکهن: هر کس درخت  گویدمی من  ستلنتاتا حدى استت که زرتشتت    ستالکهندرختان    ویژهبهدرخت  

. زرتشتت درختکارى و آبادانى زمین را شتودمی. در اوستتا آستیب رستاندن به درختان، گناه بزرگى محستوب  میردمی

کند و به اعتقاد برخی پیوستتگی پدر فرزندی با درخت احستاس میانستان همواره نوعی  استت دانستتهمیک  کردارى نی

. این تقدس و (24:  1357 ،ها تحت ستیطره نباتات استت )یونگاز قبایل انستان دارای چندین روح بودن که یکی از آن

ای برای انتقال مضتتتامین  مرتبه و جایگاه ویژهجایگاه درخت وگیاهان ستتتبب شتتتده استتتت تا در هنرهای مختلف از  

    برخوردار باشد.

 

 ستونچهلعمارت  هاینگارهضمونی نقش درخت در متبیین ساختاری و  .3

 هنر به نستبت انستان دیدگاه اولیه مراحل در اگرچه استت بوده عجین هنر با همواره انستان زندگی ،تاریخ طول در

 هستتی درک در و زیباتر را زندگی هنر که دریافتند هاانستان تدریجبه ولی بود هاناشتناخته کشتف یا نوعی سترگرمی

 و شتده هاانستان زندگی تاروپود استاستی جزو هنر بشتر زندگی در هنر شتدن کاربردی  با تدریجبه و دارد استاستی جایگاه

به معنی هر گیاه خشتکی که دارای ریشته، تنه، بو، ستاقه و   . درخت در لغتنامه دهخداکرد پیدا  ویژه منزلت و جایگاه

های مختلف استرار دنیا و معانی ستمبولیک  (. درخت در فرهنگ121:  1378شتاخه باشتد، معنی شتده استت)دهخدا،

ستمبل   ،ستبزدرخت همیشته  ،طور مثالبه .رستاندفروانی دارد، درخت نماد مادربزرگ استت که حمایت و خوراک می

ها را مانند ها و بیشتتهجنگل  .شتتوندو از ستتوی دیگر درختان میوه اغلب درختان زندگی شتتناخته میجاودانگی استتت  

(. نمتادهتای طبیعی 48 :1388 ،)دادوردهتدکته اتفتاقتات مهم و جتادویی در آن رخ می، جتاییداننتدهتای جتادویی میمکتان

همواره طبیعت و عناصتر متشتکله آن، الگو و منبع الهام هنرمندان بوده و چگونگی ارتباط عمیق و گستترده انستان با 

بندی، عناصتتری همچون انستتان، در طبقه زده استتت.بینی او را رقمطبیعت و نتایج حاصتتل از آن، نوع نگرش و جهان

بررستتتی قرار    گرا در این گروه موردعنوان عنتاصتتتر نمتادین واقعش، بتاد، آب بتهگیتاه، جتانور و نیز نیروهتایی چون آت

بخشتد، برداشتت نقاشتان از واقعیت یمهای ایرانی حالت تغزلی  ی نگارگرو مناظر   هاباغ آنچه به  ،یطورکلبه  .گیرندمی
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و گاه آن را رختان را به طبیعت نزدیک نموده  گاه نگارگران شتکل د  ،ینه شتکلزم  دررنگ و چه   ینهزم  دراستت، چه 

گرایی محض  واقعبهدر ترستیم شتکل گیاهان و درختان مقید    ،حال  هر  دراما   .اندنمودهتجریدی و مثالی تصتویر    کامالً

ی بته الزامتات درونی اثر، متاننتد موضتتتوع آن، روحیتات هنرمنتد و نیز عوامتل بیرونی از قبیتل  طورکلبتهوجود نتدارد بلکته  

از مکتاتتب نگتارگری، شتتترایط اقلیمی ت طبیعتت ت محتل خلق اثر و ت حتی نوع نگرش   بر خواستتتتتهوالت هنری  تح

ها و طبیعت ارتباطی  در ارتباط بین آدم  .ی مختلف وابستتته استتتهادورهو حامیان آثار نگارگری در    دهندهستتفارش

ها  یم که ارتباط خاصتی بین درخت و آدمشتوکنیم متوجه میستتون نگاه میهای چهلاستت که وقتی به یکی از نگاره

های  استتت. گیاهان و نقوش گیاهی از دیرباز مورداحترام قرار بوده و در زندگی انستتان جایگاه خاصتتی دارند در زمان

ها بود حتی در بعضتی از ی خوب طبیعت با آدمی رابطهنشتانه  ،شتدندها که در طبیعت برگزار میها و جشتنقدیم آیین

گرفته استت  در نگارگری ایران ی خدایان بود که مورد پرستتش قرار میکشتورها مانند کشتور هند درخت یک استطوره

خت نارون استت که رستتون اصتفهان این دی چهلشتده استت. در نگارهتر از عناصتر دیگر طبیعت ترستیمها بیشدرخت

 . (4و 3و 2و  1)تصویر شمارهشده استتر از سایر درختان ترسیم یشب
 

 

 

 

 

 

 

 
 

منبع:  ) با نارون در نگاره کاخ چهلسون ستونچهلدرخت نارون در طبیعت و  در کاخ عمارت مقایسه  .  1تصویر شماره  

 . (نگارندگان

، ذیل 1373نامه دهخدا  )لغتو آالت ستازند  افزاردستتوران از چوب آن یشتهپو    باالراستتدرختی استت ستخت   نارون،

این  .شتتتوندریز یا خزان شتتتونده یا نارون نامیده میدهند برگبرگ خود را از دستتتت می  درختانی که در پاییز.  (واژه

های سترد یا خنک دارند )صتالحی  های گرم و زمستتانکنند مناطقی که تابستتاندرختان در مناطق معتدل زندگی  می

ی  ها نگارهیز کاشتته شتده و همچنان سترستبز استت. در  ربرگدر باغ عمارت کاخ درخت نارون   (.280,1394طالقانی 

ی شتاخهدو عدد   هرستالهشتده که از    یمترست  ترکلفت  نستبتاًاین درخت با  یک شتاخه باریک و شتاخه دیگر   ستتونچهل

این امر در طبیعت   ی متفاوتی روئیده استتت.هاگل  هاشتتاخهیکی از    هرراستتت و چر روئیده استتت و از    طرفبهدیگر  

 وجود ندارد و این دنیای خیالی هنرمند است که این فضای متفاوت را ترسیم کرده است. 
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منبع:  ) . ستونچهلدرخت نارون در طبیعت و  در کاخ عمارت مقایسه  .   2تصویر شماره

 (. نگارندگان

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 . منبع: نگارندگانستونچهلدرخت نارون در طبیعت و  در کاخ عمارت :  3تصویر شماره 

        

 یم ترستت ها در راستتتای  هم دیگر  یکرهپاستتت و   گرفته  قراربندی  یبترکدرخت نارون در وستتط ،  هانگارهدر برخی از  

  گرفته  قرارو در وستط یک درخت نارون   اندگرفته  قراری شتکل مربعها در یکم کادر  یکرهپ  4ی  نگارهمثالً در    ،اندشتده

دو دلداده در زیر ستایه درخت در حال صتحبت کردن و نگاه کردن هستتند و جهت نگاه کردن هر دو پیکره به  .استت

طبیعت  .شودیمی زن هم دیده  یکرهپکار رفته در لباس  هی مرد بیکرهپیی که در  لباس  هارنگ .یگر استسمت هم د

استت. جدایی دو  و انستان دو قستمت جدا هستتند اما نقاش با استتفاده از ترکیبی زیبا این حس جدایی را پنهان نموده

استت و ارتباطی چشتمگیر با   گرفته  قراردرخت در مرکز کادر    4در تصتویر   شتود.یمهم دیده    (2و   1فضتا در تصتاویر )

 فیگور انسان برقرار کرده است. 

 

 

 

 

 

 
 

 (. منبع: نگارندگان). ستونچهل.درخت نارون در کاخ عمارت   4ر شماره  تصوی
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شتود درخت چنار استت. درخت چنار یکی از سترستبزترین  تر دیده میستتون بیشهای چهلدومین درختی که در نگاره

های شاخه  و شودمی  های آن سرسبزتراندازد و برگاین درخت هرساله پوست می .شودهای ایرانی محسوب میدرخت

ستبز بودن سترو بدان   ستاله چنار مانند همیشته  گردد و این جوان شتدن هرتنومند آن رنگ ستبز روشتنی به خود می

ر برکت و نعمت نتیجه آن را مظه  بخشد زیرا حفظ قدرت جوانی یکی از شرایط الزم برای باروری است و درتقدس می

ترین و از پر عمرترین درختان نجد ایران چنار عظیم  .(95-94:  1386)بهار  ستتازدیدن ابدی خدایان و ارواح میبخشتت 

آتش گرفتن از خود مشتتهور استتت چنار در فرهنگ ایرانی نماد   بری استتت که به طول عمر واستتت درخت بلند و بی

های گذشته ها و آییناین درخت هم مانند درخت سرو در جشن.  (115  :1379 شود)کوپر،شکوه و تعلیم محسوب می

شتده استت. ستایه این درخت در ادبیات کهن ایران همواره محل دیدار عشتاق بوده استت و در جایگاه   ایران استتفاده

 ها به تصویر درآمده است. و نگهبان همواره در وسط کادر قرارگرفته و همچون کوهی استوار محافظ دلداده شاهد

افکند که ستمبل صتلو و هایش ستایه میبرگ .ستمان بودبرای مصتریان باستتان چنار درختی آستمانی و تمثیلی از الهه آ

کفشچیان  ارتباط است)  ین با باروری و تغذیه هم درآرامش است بار میوه  این درخت محتوای شیر مانندی است بنابرا

در تاریخ ایران باستتان نیز اشتاراتی    .در ایران از گونه چنار هستتند ستالکهنیشتتر درختان  اکنون ب. (71:  1390،مقدم

در   درخت چنارهای مختلف  عنوان مظهر غنا و باروری و سترستبزی طبیعت یادشتده استت.گونهبه چنار شتده و از آن به

های میوه کروی شتکل ان برای شتده استت.چنار درخت بزرگ و زیبایی استت که جوشتانده برگقرن شتانزدهم شتناستایی

هتای  در نگتاره(.  1394:  168نی،  گرمی خون و جگر پتدیتدمی آیتد مؤثر استتتت )امیر امی  هتایی کته بته علتتدفع ختارش

شتوند اما تر دیده میدرخت نارون بیش  ،ستتونهای چهلنگاره  شتود ولی درمکتب اصتفهان درخت چنار بستیار دیده می

که   هانگارهیکی از    دراستت. در تاالر اصتلی کاخ  شتده  استتفادهبیشتتر از چنار   ستتونچهلی کاخ هاستتوندر ستاخت 

  جوارانهمشتده که به رنگ صتخره    یمترست در قستمت باالی کادر درخت چناری   .استت  گرفته  قرارروبروی در ورودی  

شتود که جهت یمسترو کوهی دیده    هاصتخرهپاییز استت. همچنین در باالی  آمدننشتان از    هاآنباشتد و رنگ زرد  یم

در تصتویر   شتود.ینمی پیکره دیده چهرهشتده استت ولی به علت تخریب نگاره،  یمترست ستمت پیکره لمیده  حرکت آن به 

 شده است.یطراحدرخت چنار در ارتباط با محیط پیرامون  5
 

 

 

 

 

 

 
                                              

 

 

 
 
 

 (. منبع: نگارندگانو تنها درخت چنار ) ستونچهل.درخت چنار در طبیعت و  در کاخ عمارت   5تصویر شماره  
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تر  یش ب  هاشکوفه  .آیندیمها پدید  یوه مشوند که در فصل بهار و بیش از رشد  یمدار گفته  یوه م شکوفه به گل درختان  

دیده   ستونچهل دار که در حیاط  کنند. درختان شکوفهیمی  افشانگرده یله حشرات  وسبه سفید و صورتی هستند و  

ی درخت گیالس  هاشکوفهاست و در این میان    شده  بستهنقش    ستونچهل شود به تعداد زیاد بر روی دیوارهای  یم

 رنگ  به آن  تنه پوست افراشته، و  بلند است درختی گیالس درخت   بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. 

   .(63: 1384)روحانی شودیم  دیده  آن روی  بر روشن ی اقهوهی هالکه گاهی و است براق و تیره قرمز

که  ییهاجوانه دارای  و هستند  رنگ ی خاکستر پوشش با اوقاتی بعض و  براق ی اقهوه جوان ی هاشاخه  هستند 

که سمت راست نقشی از شکوفه در طبیعت    6در تصویر    .(1383،80)ماجترویندی م شاخه انتهای  در  گروهی صورتبه

 کشیده شده است  ستونچهل های یواره دی که در اشکوفه و در سمت چر درخت 

 
 

   

 

 

 

                                                   
            (.منبع: نگارندگان)ستونچهلفه در طبیعت و  در کاخ عمارت . مقایسه درخت شکو 6صویر شمارهت

 

بته ختاطر میوه شتتتیرین و گوشتتتتی   قرار دارنتدهیتان  ستتترخگتلدر تیره   هلو ،ستتتیتب ،زردآلو ،ازگیتل ،آلودرختتان  

ی این هانگارهدر   شتده  کاردرخت ستیب  شتوند.  درختان برای میوه کشتت می . در سترتاستر دنیا، ایناندشتدهشتناخته

نشتان از انعکاس   هانگارهباشتد و توجه بستیار به این درخت در این یمیی شتناستاقابلی  راحتبهعمارت در اکثر موارد 

 باشد.یمفرهنگ مردم توسط هنرمندان 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

چهلستتتتون.7تصتتتویر    عمتتارت  در  ستتتیتتب  درختتت  چهلستتتتون  تصتتتویر  کتتاخ  هتتای  نگراه  در  نگتتارنتتدگتتانو                                (.)منبع 
  

های باریک و دراز به شتکل ستوزن استت و در های مقدس درخت سترو استت که به شتکل مخروطی با برگاز درخت

شتتده استتت هنگام ستتوختن شتتود. نام علمی ستترو از نام قدیمی یونانیان استتتخرا عربی نیز ستترو و ستتروت نامیده می

ها و ها و کشتتتیاند در ستتاختن مجستتمهکردهدانستتته و جاودانه تصتتور می  خوشتتبوستتت و بدین علت ان را فناناپذیر

 ،یاحقیشتده استت)از چوب ستدر یا سترو ستاختهاستتفاده بوده استت مثالً کشتتی نوح مطابقت تورات    ها موردگردونه

در کنار گورها و قبرهای    ها همیشه سرسبز است و نماد جاودانگی است که اکثراًسرو مانند دیگر درخت  .(245:  1369

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%88


 ستونبررسی گونه شناسی و طبقه بندی ساختاری و مضمونی  نقش مایه درخت در کاخ عمارت چهل 308 

 
 مژده ملی، علیرضا عزیزی یوسفکند، میثم براری

 

 
ستمبل جاودانگی    ستبز، درخت سترو درخت همیشته  شتود.ایران و مصتر دیده می  ایتالیا،  هند،  کشتورهایی مانند چین،

شتد. در نابراین  اغلب در گورستتان کاشتته میکند باستت و مردمان گذشتته بر این باور بودند که از اجستاد محافظت می

جز ستتتون بههای کاخ چهلدر نگاره .(  193  :1383  ،هال)چین این درخت نماد مرگ و همچنین قلمرو زنانگی استتت

ها در یک راستتای کادر  معموالً مجموعه پیکره،  (8شتود. در این نگاره )تصتویردرخت سترو هم دیده می  درخت نارون،

ی حضتور بصتری درخت به قستمت باالی نگاره پیوند خورده استت. وستیلهاین مجموعه به  گیرندر میمستتطیل شتکل  قرا

 در ستته نفر ها،یکی از نگاره در شتتود.های آدم به بهترین شتتکل ممکن در این نگارها دیده میپیوند طبیعت و پیکره

این  محیط پیرامون تصتویر شتده استت.هایشتان، همستان و در هماهنگی کامل به حال شتکار آهو هستتند که رنگ جامه

شتود در حال فکر کردن، ای دیگر یک پیکره زنی دیده میدر نگاره شتود.( نیز دیده می10)تصتویر   هادر ستایر نگاره  امر

 شده است. ها ترسیمو درخت سروباالی سرو بر روی صخره
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.منبع: نگارندگان) ستونچهلدرخت سرو در طبیعت و  در کاخ عمارت . 8تصویر شمار

 

ها آویزان  گستتتر که به علت نداشتتتن بافت چوبی ستتاقههای آویزان و ستتایهدرختی زیبا با شتتاخه ،درخت بید مجنون

:  1394  ،)امیر امینیرویدهای زاگرس فراوان میدامنه  ای بوده و درهای بیضتتوی و پوستتت نقرهشتتوند دارای برگمی

بید مجنون در ادبیات فارسی نماد و نشانه عشق بدون شادی بوده و گاهی نیز با مفهوم سوگواری از آن صحبت    .(114

بید درخت    ستازد.شتکستته بوده و هجران و اندوه وی را نمایان می عاشتقی دلخود یادآور  ود. این درخت، خودبهشت می

ها بر درخت تکیه داده است. شتده استت و اغلب یکی از آن های عمارت اکثراً در کنار دو دلداده ترستیممجنون در نگاره

اند دو پیکره  شتتده هم دیگر دارند ولی در مکان مختلف و دور از هم ترستتیم نگاره که تقریباً شتتباهت فروانی با  در دو

ستتایه پیکره اول    نگاره اول پیکره اولی به درخت  تکیه و پیکره دوم زیردر   شتتده استتت. همراه با درخت بید ترستتیم

دهد. در نگاره دوم یکی از پیکرها به درخت تکیه داده است و درخت به سمت قرارگرفته است و انگار چیزی به آن می

ارد.)تصتتویر  جهتی  که پیکره تیکه  داده،ستتر خم کرده استتت و در باالی  صتتخره پنج عدد درخت ستترو کوهی قرار د

  (9شماره
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 (. منبع : نگارندگان)ستون. . نگاره دلدادگان و درخت بید مجنون در طبیعت و در عمارت کاخ چهل9تصویر شماره

 

 توضیحات ستوننقشینه درخت در چهل ردیف  

 ی درخت بندبیترک  1

 
رعایت تناسبات رایج در نگارگری اصفهان شده است درخت در قسمت  

ی گرم در این کادر  هارنگ طالیی کادر قرار دارد بین دوتا پیکره از  

نوعی درخت نارون   شودی ماست و درختی که در اینجا دیده  شدهاستفاده

 شود ی مدیده 

2 

 

 دهیکادر کشتدرخت در ستمت راستت      

ی زن از  کرهیپشتده استت دقیقان ستمت  

استتتت و   شتتتدهاستتتتفادهی گرم هارنگ 

 درخت نوعی درخت نارون است
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بینیم و  شتتتده استتتت  را در بتاال میهتایی کته از طبیعتت گرفتتهدرختت  3

ستتتتون استتتت  هتای چهتلهتایی کته در نگتارههتایی بتا درختتشتتتبتاهتت

باهم    هایشاندارد تفاوتها وجود  ستون در نگارههایی که در چهلدرخت

یی کته هتاشتتتبتاهتتی اجرا کردن ان استتتت ولی در  چطوررنتگ و   ازنظر

چه در طبیعت    هانگارهدرختان چه در    هر دوتای  بندبیترکهست فرم و  

از   ادیزاحتمالبهاست در    کارشتده  ستتونچهلآتاری که در     هستتندیکی  

رضا عباسی    شاگردان رضا عباسی است در زمان شاگردان رضا عباسی یا

  کندیمو از نمادهای طبیعت استفاده  کندیمطبیعت را وارد کار 

  

ی باال در قستمت ستتون استت در نگارهتنها درختی که در چهل  4

رنگ کشتتیده شتتده  ستتمت راستتت پیکره بارنگ زرد اخرایی کم

 است

  شتودیدیده م  یاها نقش درخت شتکوفهدر قستمت دیوار داخل یکی از اتاق  5

در وستتتط و پرنده و خرگوش و ببر در کنار درخت    یاکه درخت شتتتکوفه

 دو باهم دیگر جفت هستند . کشیده شده است .که کبوتران دوبه

دیگر از همان قستمت روییده استت اگر توجه کنیم   یدرخت  شتکوفه یبوته

دو و تقارن و شتده استت همه دوبهها استتفادهکه در این نقش  ییهارنگ تمام

اند و هیچ جانوری ر ا در این را رعایت کرده  یشتتناستتییبایتناستتب و آن ز

 انددهینکش نقش تنها 
6 

 

و در کنار درخت    شتودیگیالس دیده م  یدر این قستمت یک درخت شتکوفه

کوچتک انگتار لبته   شتتتودیم  دهیتدزعفران و در زیر یتک آب  یهتاگتل  یبوتته

ها مانده استت دوتا شتده و همین قستمت از آب مانده با درخت و بوتهخشتک 

کته در حتال پرواز کردن  شتتتونتدیپرنتده در بتاالی ستتتمتت چتر کتادر دیتده م

 هستند

یا گیالس   شتوندیآن تبدیل به میوه م  یهابرگکه  یادرخت یا بوته شتکوفه  7

دارد که برای دفع رماتیستم مفصتل و یا آلبالو و برگ درخت خواص درمانی  

ستتون کشتیده شتده استت  درختی که ازاره های چهل  شتودیقلبی استتفاده م

انتد درختت  درختت قرارگرفتته   یتانیتم  ییتک جفتت کبوتر بر رویته ستتتاقته

که در اینجا کشتیده شتده استت از یک درخت دو نوع شتکوفه به   یاشتکوفه

ار درختت کته ریشتتتش در مرکز  و نتارنجی  قرار دارد و در کنت  یآب  یهتارنتگ 

از    گرید  یطرف راستتتت یک بوتهکادر قرار دارد و خمیده شتتتده استتتت به

 قرارگرفته است یادرختان شکوفه
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 .ستون . منبع: نگارندگاندرختان عمارت چهله یک. گوناگونی جدول شمار                   

 

 گیرینتیجه

مردم وارد فرهنتگ و هنر این   بینیراه بتا تمتام عنتاصتتترش از جهتاندر طول زمتان و گتذشتتتت تتاریخ ایران، طبیعتت هم

نوعی   در ادبیات فارستی، درخت به  عنصتر درخت دارای جایگاه ویژه بوده و هستت. ،در این میان .سترزمین شتده استت

  

 

 

 

 

 

 

در ازاره پنج غاز سته تا غاز در باالی درخت شتکوفه و دوتا در ستمت چر 

 گیالس است   یکشیده است درخت شکوفه بوته

و در کنار بوته   شتتوندیکه  خیالی هستتتند در این اشتتاره دیده م  ییابرها

 شودیدیده م  یشبیه گل نیلوفر آب یگیالس  بوته

در این نگتاره کته در ستتتالن مرکزی قرار دارد    

درخت میوه درخت ستتتیب قرار دارد که درخت  

صتخره در مرکز کادر به ستمت راستت    یتدر باال

کشتیده شتده استت ستیب نماد پاکی و ستالمی و 

قبتل از   یهاتمیزی استتتت که حتی در افستتتانه

 اسالم و بعد از اسالم  درخت زندگی سیب بوده است  

 

 

 

بتتاالی  در  ستتتروهتتا  نگتتاره  این  در 

 اند ها کشیده شدهصخره

 

 

 

ی باالبر  در این نگاره ستترو مثالً نگاره

رویه صتتخره  قرارگرفته استتت که در 

رنتتگ از  نتتگتتاره  گتترم ایتتن  هتتای 

 شده است استفاده

 

 

رو درخت بید مجنون کشیده شده است که البته  در تصویر روبه

 کنار درخت بید مجنون قرار دارد  دو پیکره زن و مرد در

را داراست. بید مجنون در ادبیات   خصوصبههای  مادها و نشانهن

فارستتی نماد و نشتتانه عشتتق بدون شتتادی بوده و گاهی نیز با  

خود  شود. این درخت، خودبهمفهوم ستوگواری از آن صتحبت می

شتکستته بوده و هجران و اندوه وی را نمایان یادآور عاشتقی دل

 .سازدمی

   ا 
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آید. از طرفی حستاب مینماد زندگی بوده و به دلیل تغییر دائمی خود و با عروجش به آستمان، مظهر استتواری نیز به

در هنر نگارگری نیز  ستت.آن ا  زایی  بازدار شتدنش نیز نشتانه مرگ و ستالش از برگ و دوباره برگ  نیز عریان شتدن هر

ترستیم شتده و هنرمندان با   درخت از عناصتر اصتلی نقاشتی بوده و همواره جایگاهان در کنار انستان و همراه او ترستیم

توانستتتتنتد از طریق تتداعی معتانی ویژه، شتتترایط خیتالی و فراواقعی ایجتاد کننتد. نقوش هتدفمنتد درختت در نگتارگری،  

  عنوان بخشتتتی از فهم زبتان رمزی هنر همواره مورد تتأکیتد هنرمنتدان قرارایران بته هتای مختلف هنری نمتادین در جلوه

جمله جاودانگی، پایداری، بلندباالیی و ... شتده استت.   انستان در نگارگری باعث تداعی معانی مختلف از .گرفته استت

عنوان نمادین در نگارگری بهخوانش ستتاختار و زبان بصتتری طبیعت و درختان در هنر ایران به ستتبب ستتابقه حضتتور  

گرفته استت. نتایج این تحقیق نشتان داد تکرار   هنر نگارگری ایران همواره مورد تأکید قرار بخشتی از فهم زبان رمزی 

درخت در کنار خوانش ستتاختار و زبان بصتتری طبیعت و درختان در هنر ایران به ستتبب ستتابقه حضتتور نمادین در 

گرفته است. نتایج این تحقیق    هنر نگارگری ایران همواره مورد تأکید قرار ،بان رمزی عنوان بخشی از فهم زنگارگری به

و بلندباالی و   پایداری   نشتتتان داد تکرار درخت در کنار انستتتان باعث تداعی معانی مختلف ازجمله میل به جاودانگی،

، نگاره در تاالر مرکزی   32اد  ن تعدنگاره شتناستایی شتد که از ای  115ستتون اصتفهان در عمارت کاخ چهل ...شتده استت.

نگاره و در   9ایوان شترقی  نگاره،  21نگاره، ایوان غربی    23ها شترقی و غربی  اتاق  نگاره،  4قبل رستیدن به تاالر مرکزی  

شده  ها ترسیمهایی که در این نگارهدرخت  )جدول شماره یک(شده است.  نگاره ترسیم  3به ایوان شرقی   ایوان مشترف

شتتده در  . درختان ترستتیماز درخت چنار، نارون، ستترو، درخت میوه، درخت شتتکوفه و ستترو کوهیاند  استتت عبارت

 اند.ها در حیاط کاشتتته شتتدههای عمارت از باغ عمارت ملهم بوده و یا درختانی ملهم از این نقاشتتیبستتیاری از نگاره

بید مجنون، میوه و   سترو،  ریز،نارون برگاند از  ستتون عبارتها و موجود در باغ چهلشتده در نگاره های ترستیمدرخت

 ها را به خود اختصاص داده است.....  و در این میان درخت نارون بیشترین سهم حضور در نگاره
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