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ميوه نگاری در کاشي های کاخ گلستان1
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چکيده
از میان عناصر سازندۀ معماری در دورۀ قاجار، »کاشی« دارای جایگاه ویژه ای است. در این دوره به 
دلیل نفوذ معماری غربی، معماران در کنار توجه به فضاهای داخلی به تزیین فضاهای بیرونی نیز توجه 
بیش  تری نشان دادند. به دلیل تنوع مضامین در پیوند با تحوالت فرهنگی این دوران، ترسیم میوه های 
مختلف بر روی کاشي های مصوِر مجموعۀ باِغ کاخ گلستان را نمی توان نادیده گرفت. میوه نگاری های 
این مجموعه، شامل انار، انگور، خیار، خربزه، سیب، گالبی، هندوانه، و سایر میوه ها است که در پیوند 
با ویژگی های فرهنگی و هنری این دوره شکل گرفته اند. این مقاله ضمن بررسی جلوه های تصویری 
خوراک  فرهنگ  با  پیوند  در  گلستان  کاخ  کاشي های  ویژگی های  معرفی  به  )میوه ها(  خام  خوراک 
ایرانیان می پردازد. بازشناسی این آثار کمک فراوانی به شناخت قابلیت های فرهنگی و تحوالت این هنر 
در دورۀ قاجار می کند. مقالۀ حاضر پژوهشی بینارشته ای و توصیفی ـ تحلیلی است که به گردآوری 
با استناد به عکس ها و  اطالعات به روش اسنادی )کتابخانه ای( پرداخته است. فرآیند این پژوهش، 
سفرنامه های دورۀ قاجار و با مبنا قرار دادن خوراک خام، به مثابه عنصری فرهنگی پیش می رود. سؤال 
پژوهش این است که ویژگی های بصری و فرهنگی میوه نگاری در کاشي های کاخ گلستان چیست؟ 
یافته های تحقیق نشان می دهد که میوه نگاری به عنوان موضوعی مستقل در کاشي های دورۀ قاجار، با 

هویت و فرهنِگ خوراک ایران پیوند دارد. 

واژه  های کليدی 
میوه نگاری، کاشیکاری قاجاری، کاخ گلستان، فرهنگ خوراک.

1. این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسي ارشد سمینه خوبی خانکندی با عنوان فرهنگ تصویری خوراک 
ایرانی در دورۀ صفوی و قاجار )مطالعه تطبیقی( به راهنمایی خانم دکتر مریم الری در دانشکدۀ هنر و معماری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی است.

29



مقدمه
ــت  ــی یکی از عناصر مهم در تزئیناِت معماری ایران اس کاش
ــرزمین دارد. آنچه در  ــابقه ای طوالنی در تاریخ این س که س
ــای مختلف مذهبی و  ــده در بناه ــیکاری های به جای  مان کاش
غیرمذهبی شاهد هستیم، حاصل تالش هنرمندانی است که 
ــا بهره برده اند و  ــول تاریخ از تجربیات دیگر فرهنگ ه در ط
آثار گوناگونی را خلق کرده اند. کاشی در پیوندی تنگاتنگ با 
تحوالت فرهنگی، همسو با دنیای پیرامونش نمایان می شود. 
از این رو می توان ریشه های میوه نگاری و ضرورِت پرداختن به 
آن را در فرهنگ خوراک ایرانیان جست  وجو کرد. در حقیقت 
رابطۀ مستقیم میان فرهنگ و خوراک و هنر است که میراث 
ــمندی را می سازد؛ میراثی که با تعریف میراث  تصویری ارزش
ــته باقی مانده ـ اعم  ــی مطابقت دارد. »هر چه از گذش فرهنگ
ــیوه های تفکر و سلوکـ   ــاخته های مادی و معنوی یا ش از س
ــوری و دیگران، 1۳۸1: 1۰۷(. با  میراث فرهنگی است« )آش
پذیرش خوراک به عنوان میراث فرهنگی، جلوه های تصویری 
ــمه هایی از یک الگوی  خوراِک خام )میوه( نیز دارای سرچش
ــه محل اقامت  ــتان ک ــود. بنابراین کاخ گلس ــی می ش فرهنگ
پادشاهان دورۀ قاجار و جایگاه تحوالِت فرهنگی و هنری این 
ــت، میوه ها را در تصویری برگرفته از فرهنِگ ادوار  دوران اس
ــو با هنر درباری و ترسیماِت طبیعت گرایانه به  گذشته، همس
ــتان،  ــي های مصور مجموعۀ کاخ گلس نمایش می گذارد. کاش
ــل مالحظه ای از آثار هنری این مجموعه را به خود  بخش قاب
اختصاص داده اند. مضامین متعددی از جمله انواع میوه ها را 
ــت. از این رو ضرورت انجام این  می توان در این مجموعه یاف
ــتقل در  تحقیق، مطالعۀ میوه نگاری به عنوان یک موضوع مس
ــي های کاخ گلستان است که همسو با تحوالت فرهنگی  کاش
ــده است و در پیوند با فرهنگ خوراک ایرانیان قرار  نمایان ش
ــناخت  ــن هدف اصلی تحقیق، طبقه بندی و ش دارد. همچنی
میوه نگاری در کاشي های کاخ گلستان است و هدف فرعی آن 
ــناخت رابطۀ میوه نگاری با ویژگی های فرهنگی دورۀ قاجار  ش
ــِی موردِی میوه ها به مثابه عنصری  ــت. این مقاله به بررس اس
ــخ به این سؤال ها است که  فرهنگی می پردازد و به دنباِل پاس
ــي های کاخ  ویژگی های بصری و فرهنگِی میوه نگاری در کاش
ــابقۀ میوه نگاری در ایران به چه دوره ای  گلستان چیست؟ س
ــوالت مختلف فرهنگی در  ــردد؟ و آیا با توجه به تح بازمی گ
ــي های کاخ گلستان، ارتباطی  دورۀ قاجار، میوه نگاری بر کاش

با فرهنِگ خوراِک ایرانیان داشته است؟ 

پيشينه پژوهش
ــی روی کاشی به مطالعه  ــیف )1۳۷6( در کتاب خود نقاش س
ــردازد. جمیلیان )1۳91( در  ــي ها می پ و ارائه ی تصاویر کاش
پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود تحلیل مردم شناختی نقوش 

ــیکاری های مجموعه کاخ گلستان به تحلیل نقوش از  در کاش
ــناختی پرداخته و رابطۀ این نقوش را با نفوذ  دیدگاه مردم  ش
هنر غربی بر کاشی نگاری های این مجموعه مطالعه کرده است. 
کریمی )1۳۸۳( در پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود  با عنوان 
ــیکاری مجموعۀ کاخ گلستان به بررسی  ــی نقوش کاش بررس
ــوش میوه جات نیز  ــي ها پرداخته و به نق موردِی نقوش کاش
اشاره داشته است. با این حال در خصوِص میوه نگاری های کاخ 
گلستان، مطالعۀ دقیقی صورت نگرفته و پژوهشگران میوه را 
ــی ها  ــتر به عنوان »طبیعت بیجان« دورۀ قاجار در نقاش بیش 
ــی از کتاب  مطرح کرده اند. جعفری جاللی )1۳۸2( در بخش
ــی متذکر می شود که  ــی قاجاریه نقد زیبایی شناس خود نقاش
ــی دورۀ قاجار، نوعی  انتخاب موضوع طبیعت بی جان در نقاش
ــت. فقط ریاضی )1۳95( در کتاب  نگرش طبیعت گرایانه اس
خود کاشیکاری قاجاری به طور خاص، از میوه نگاری به عنوان 
ــای دورۀ قاجار یاد می کند. با این همه،  یکی از نقش  نگاری ه
آنچه این پژوهش را از دیگر پژوهش ها متمایز می کند، توجه 
به ویژگی های بصری و فرهنگی خوراک خام )میوه( در پیوند 

با فرهنگ خوراک ایرانی در کاشي های کاخ گلستان است.

روش پژوهش
ــی بینارشته ای و توصیفیـ  تحلیلی است  مقالۀ حاضر پژوهش
ــاهدۀ میدانی  ــنادی )کتابخانه ای( و مش ــر پایۀ مطالعۀ اس و ب
پیش می ر ود و میوه نگاری بر روی کاشي های کاخ گلستان را 
ــفرنامه های  به مثابه عنصری فرهنگی، با توجه به عکس ها و س
ــاری این تحقیق،  ــار ارزیابی می کند. لذا جامعۀ آم دورۀ قاج
ــي های باغ کاخ  ــده بر روی کاش ــر میوه های نقاشی  ش تصاوی

گلستان است. 

کاشی نگاری  دورة قاجار
ــی در دورۀ  ــورهای خارج ــان ایران و کش ــعۀ روابط می توس
ــیکاری  ــی در هنر و به تبع آن در کاش ــبب تحوالت قاجار، س
شد. کاشي های تصویری )نقاشی  شده( رواج بیش  تری یافت و 
ــی هفت رنگ یکی از رایج ترین کاشي های این دوره شد.  کاش
این نوع کاشی برای نقش اندازی هایی با خطوط آزاد مناسب تر 
ــره، و صحنه های  ــه، انواع میوه، منظ ــود و نقوش گل و بوت ب
ــتطیل  ــکل طاق نما و قاب بندی های مربع و مس تابلویی به ش
ــه طور قطع  ــد که ب ــامل می ش ــازی ها را ش و بیضی در نماس
ــر مجله ها کپی برداری  ــتال های وارداتی و تصاوی از کارت پس

می شدند.
ــروع  ــری، به ویژه با ش ــیزدهم هج ــرن س ــۀ دوم ق از نیم
ــی به  ــی روی کاش ــاه قاجار، نقاش ــی ناصرالدین ش فرمانروای
ــترده، گذشته از تزیین نمای داخلی  مفهوم هنری عام و گس
ــایر بناهای  ــای دولتی، در س ــایر بناه ــی کاخ ها و س و خارج
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ــرار گرفت. ابعاد این توجه به قدری  مردمی نیز مورد توجه ق
بود که بی تردید می توان کاشی نگاری را از این دوران به بعد، 
ــر از نگارگری روی بوم و دیوار و چوب  ــری به مراتب واالت هن
ــی ایران، به دنبال این نهضت مردمی در عرصۀ  دانست. نقاش
ــنتی با چشم  ــی، پیونددهندۀ مبانی مذهبی و ملی و س کاش
ــاهنامه به حمام ها و زورخانه ها  ــد. قصه های ش و دل مردم ش
ــقاخانه ها و  ــات مقدس مذهبی در تکیه ها، س راه یافت؛ روای
ــت؛ قصه های عامیانه، نقوش  ــینیه ها بر تن کاشی نشس حس
ــت مردم،  ــرغ و دیگر موضوعات مورد عالقه و خواس گل و م
ــد )سیف، 1۳۷6: 1۷(.  آذین بخش بناهای مردمی و دولتی ش
ــانس هنری نقاشی روی کاشی از پس  آنچه مسلم است رنس
دوران طوالنِی تجربه های پیدا و ناپیدای روی سفال و کاشی 
ــی نگاران  ــان مغول ـ به همت کاش ــژه در عصر ایلخان ـ به وی
ــری صورت گرفت و  ــیراز، در نیمۀ دوم قرن دوازدهم هج ش
ــیزدهم تا نیمۀ  ــود کوتاهی، از آغاز قرن س ــد از دوران رک بع
ــهرهای  ــایر ش ــرن چهاردهم هجری، در پایتخت و س دوم ق
ــردم کوچه و بازار مکتب نوینی  ــویق م ایران، با حمایت و تش
ــا نباید بر آن نام  ــد که نه تنه ــبب ش در نگارگری ایران را س
انحطاط گذاشت، بلکه باید از آن به عنوان یکی از اصیل ترین 
و ماندگارترین نهضت های هنر مردمی در عرصۀ نگارگری یاد 
ــت جامعه  ــرد. این همان تحولی بود که بنا به نیاز و خواس ک
ــلیم  و زمینه های مهیای تحوالِت اجتماعی، حصاِر رکود و تس
ــی را با جسارت و  ــکال سنتی کاش در برابر تکرار و تداوم اش
ــت و آغازگر بدعتی نوین در تجدید  آگاهی تمام درهم شکس
ــی نگاری در ایران شد  ــازی و کاش حیات دوبارۀ هنرکاشی س
ــتیم،  ــاهد هس ــان: 1۸(. از این رو آنچه در این دوران ش )هم
ــت که با پدیدۀ جهش های  ــکال دورگه اس التقاط یا ظهور اش
فرهنگی در پی تداخل جهان های نامتجانس حاصل می شوند 
)بانی مسعود، 1۳91: ۷۳(. هرچند بازنمایی های تصویری، از 
سدۀ یازدهم و دوازدهم بر روی کاشي ها دیده می شود اما در 
بناهای دورۀ ناصری، عناصر با هم ترکیب بندی منطقی یافتند 
ــجم و مرئی در زندگی روزمره و  و به صورت صحنه هایی منس
اجراشده به شیوه ای واقع نما عرضه شدند که نمونه های خوب 
ــتان مشاهده کرد  ــیکاری ها را می توان در کاخ گلس این کاش

)ریاضی، 1۳95: ۳5(.

کاشی نگاری های کاخ گلستان
ــینۀ  ــت و پیش ــتان بازماندۀ ارگ تاریخی تهران اس کاخ گلس
ــاه  ــه و فتحعلی  ش ــپس دورۀ زندی ــوی و س ــه دورۀ صف آن ب
ــبب نوسازی های گسترده ناصرالدین شاه  بازمی گردد اما به س
ــه را به دورۀ  ــر بناهای این مجموع ــال 12۸4ق، بیش  ت در س
ناصری نسبت می دهند. این مجموعه در دورۀ قاجار اقامتگاِه 
ــود. از این رو  ــوری ب ــل دیوانخانه های کش ــاهان و مح پادش

ــنتی،  ــات معماری این مجموعه در پیوند با فرهنگ س تزیین
ــتای سلیقۀ درباری  التقاطی، و فرنگی مآب دورۀ قاجار در راس
ــد. »نفوذ معماری غربی بخشی از معماری سنتی را  ظاهر ش
از حالت درونگرا به برونگرا سوق داد و معماران و زینت  کاران 
ــتری مبذول داشتند« )ریاضی،  به فضاهای بیرونی توجه بیش 
ــیم انواع  1۳95: 4۷(. در میان مضامین متنوع تصویری، ترس
ــی رود که در نمای  ــمار م ــا، از مضامین جدیدی به ش میوه ه
ــتان به فراوانی دیده می شود. کاشي های  بیرونی باِغ کاخ گلس
ــا قاب های طوماری و انبوهی از گل  تابلویی که درون آن ها ب
ــیب، گالبی، و  ــی مانند انار، انگور، خیار، خربزه، س و میوه های
ــده اند از این جمله اند. نمای بیرونی کاخ  هندوانه آراسته ش
ــطوح ضلع جنوبی و ضلع شمال شرقی در  به خصوص تمام س
ــمس العماره با کاشي های هفت رنگ و نقوش متنوع  امتداد ش
ــترده ای از میوه نگاری های  ــش گس ــت که بخ تزیین شده اس

قاجاری را در خود جای می دهد.

ميوه نگاری
ــت،  ــی به معنای زندگی اس ــاه در تفکر ایران ــا که گی از آنج
ــه، در پیوند با دنیای  ــش از ورود فرهنگ بیگان ــا تا پی میوه ه
ــطوره ای و آیینی  ــر انتزاعی ایران، جنبه های اس ــی و هن مثال
ــد. در دورۀ قاجار این جنبه های  ــن را دنبال می کردن و نمادی
تصویری در کسوتی طبیعتگرایانه تجلی یافت. میوه به تقلید 
ــد تا  ــه یکی از مضامین اصلی بدل ش ــی های غربی ب از نقاش
ــای اروپایی را نمایش  ــی در عرض »طبیعت بیجان«ه مفهوم
دهد. در ادامۀ چنین تحولی، اوج ظهور طبیعت گرایی بر روی 
ــی، در تحول نقوش انتزاعی میوه ها به نقش های طبیعی  کاش
ــوراک و فرهنگ آن از دیرباز برای  ــد. از آنجا که خ نمایان ش
ــت، نمی توان حضور فراواِن میوه ها را  ایرانیان باارزش بوده اس
ــار بی ارتباط با فرهنگ  ــه عنوان مضامین اصلی در هنر قاج ب
خوراک ایرانیان دانست. با توجه به پیوندی که میان تحوالت 
ــتناد  ــی و فرهنگی و اقلیمی با هنر وجود دارد و با اس اجتماع
ــفرنامه های به جای  مانده، می توان ریشه های  به عکس ها و س
فرهنگی و اثرگذار فرهنگ خوراک را در کاشی نگاری های کاخ 
ــتان بازیابی کرد. آنچه در این عکس ها و متون به روشنی  گلس
ــت. این توجه تا  ــه به موضوع خوراک اس ــود توج دیده می ش
بدان جا است که سفیران و مهمانان خارجی را متأثر کرده است 
ــفرنامه های تا آنجا که به تفصیل از خوراک و آداب آن در س
ــان یاد کرده اند. پذیرایی و مهمان نوازی بخشی از فرهنگ  ش
ــت و سیاحان دورۀ قاجار در سفرنامه های  خوراک ایرانیان اس
ــود، از پذیرایی مهمانان با خوراک های مختلف و انواع میوه  خ
ــفره ها و آداب خوراک  ــه توصیف س ــیار یاد کرده اند و ب بس
ایرانیان پرداخته اند. همچنین در عکس های قاجاری، ظروف 
پُر از میوه و سفره های خوراک از نگاه عکاسان دور نمانده اند 
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)تصاویر 1 تا 5(. 
پیترو دالواله در توصیف یک مهمانی که در همدان برگزار 
شده بود به ظرف هایی از میوه اشاره می کند که بر روی زمین 
ــرار گرفته بودند: »روی زمین در جاهای مختلف ظرف  های  ق
ــار و گالبی و انگور و فندق  ــزرگ پر از میوه هایی از قبیل ان ب
شور و پسته و جز اینها چیده شده بود که میهمانان گاه گاه به 
سمت آن  ها می رفتند« )راوندی،1۳۸2: 5۸1(. پوالک طبیب 
مخصوص ناصرالدین شاه، می نویسد: »مقدار سبزی خامی که 
ــت« )پوالک، 1۳61: 21۳(.  ایرانیان می خورند حیرت آور اس
ــینان در ایران، میوه ها )هندوانه،  ــتاییان و حتی شهرنش روس
ــای خوراکی، همراه با نان )قاتق(  ــزه، انگور( را در نوبت ه خرب
ــود، برای  ــگاه خوراکی خ ــد. میوه ها در جای ــرف می کنن مص
ــیار مورد  نوبت های خوراِک روزانه و در پذیرایی از مهمان بس
ــت که  ــتند. از این رو چندان دور از انتظار نیس ــتفاده هس اس
ــوند و  ــی نگاری ها ظاهر ش ــوتی جدید در کاش میوه ها در کس
ــفره ها یافت می شود بر کاشي ها نیز ترسیم شوند  آنچه در س

)تصویر 6(.

سابقۀ استفاده از چنین مضامینی )میوه نگاری( در تزیینات 
ــار و  ــاه افش معماری ایران را می توان به دورۀ حکومت نادرش
ــتان قدس رضوی و قصر خورشید  ــتای تعمیرات آس در راس
ــتر دارای تزییناتی از  ــبت داد. »این بنا بیش  در کالت نادر نس
ــایان توجه در این تزیینات  ــت. تنها نکتۀ ش نوع حجاری اس
به کارگیری حجاران هندی و استفاده از نقش مایه های هندی 
ــاه هنرمندان  ــت. پس از مرگ نادرش ــگاری اس و رواج میوه ن
ــدند  ــران به کار گرفته ش ــهرهای ای ــی از ش ــدی در برخ هن
ــدی در ایران رواج  ــی از نقش نگاری های هن ــه برخ و درنتیج

یافت« )ریاضی، 1۳95: ۳۰(.
ــتان، در  ــای مجموعۀ کاخ گلس ــا در میوه نگاری ه میوه ه
ــا و همراه با  ــوع و در اختالط با گل ه ــای متن ترکیب بندی ه
ــخصی  ــده اند )تصویر ۷(. قاب های مش ــیم ش پرندگان، ترس
ــه ای از چند میوه را در  ــی، مجموع در میان انبوِه نقوِش کاش
ــت. این قاب ها یادآوِر سینی هایی منقوش  خود جای داده اس
هستند که از دیِد باال )پالن( ترسیم شده اند. تنوع فراوانی در 
ــیِم قاب ها و تجمع میوه ها به چشم می خورد. گاه ظرفی  ترس
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تصویر 1. بخشی از عکس
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تصویر 2. مظفرالدین شاه
)مأخذ: مرندی علمداری، 1۳۸4: روی جلد(.

تصویر ۳. ناصرالدین شاه در نیاوران
)مأخذ: لعل، 1۳۷1: ۳۰2(.
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تصویر 4.  مجلس جشن و اوستاخوانی زردشتیان
)مأخذ: ذکاء، 1۳۷6: بدون شمارۀ صفحه(.

تصویر 5. بخشی از عکس
)مأخذ: مرندی علمداری، 1۳۸4: 2۰6(.

32



5 
 

                  «)1382 :581(. 
       :»          « )

1361 :213(.           (  )      
  ()  .                  

  .                      
              )6(.  

  
  

  
 6 .          

)  : (.  

 )       (            
 .             »      

.                      
  .                   

          « )1395: 30(.  

  
 7.           

)  : (.  
                       

       )7(.                 
     .            ()      .  

5 
 

                  «)1382 :581(. 
       :»          « )

1361 :213(.           (  )      
  ()  .                  

  .                      
              )6(.  

  
  

  
 6 .          

)  : (.  

 )       (            
 .             »      

.                      
  .                   

          « )1395: 30(.  

  
 7.           

)  : (.  
                       

       )7(.                 
     .            ()      .  

تصویر 6. انواع چیدمان میوه نگاری های باِغ کاخ گلستان )عکس از: نویسندگان(.

تصویر ۷. چیدمان های متفاوت در کاشي های باِغ کاخ گلستان )عکس از: نویسندگان(.

ــن، جایگاهی  ــتون هایی رنگی ــی پایه دار در میان س یا گلدان
ــتون هایی  ــود و گاه میوه ها از س برای چیدمان میوه ها می ش
ــیه های خارجی کاشي ها به صورت  معماری گونه و یا در حاش
ــیم شده اند )تصویر ۸(. تجمع میوه ها با گل ها و  آویخته ترس
ــی  ــود و در پیوند با بخش های دیگر کاش برگ ها کامل می ش

ــه صورت دایره وار و  ــرار می گیرند. ترکیب بندی ها بیش  تر ب ق
ــون انگور و انار و گالبی  ــت و فراوانی میوه هایی چ تزئینی اس

بیش  تر از سایر میوه هاست )تصویر 9(.
ــتان را  ــاِی باغ گلس ــابهی از میوه نگاری ه ــای مش نمونه ه
می توان بر روی کاشي های حیاط و حرم حضرت عبدالعظیم)ع( 
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تصویر 1۰. کاشی هفت رنگ ازارۀ ایوان امامزاده طاهر شاه عبدالعظیم 
)مأخذ: ریاضی، 1۳95: 1۰۸(.
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تصویر ۸. بخشی از کاشي های کاخ گلستان 
)عکس از: نویسندگان(.

ــاه،  ــتین بار در دورۀ ناصرالدین ش ــاهده کرد. برای نخس مش
ــي های تصویری در اماکن مذهبی هستیم  ــاهد نصب کاش ش
ــان،  ــتند. بدین س که با میوه نگاری های این دوران مرتبط هس
ــیمات هنری دورۀ قاجار در چیدماِن متفاوت  میوه ها در ترس
با ادوار گذشته نمایان می شوند )تصویر 1۰(. کاشی نگاره های 
ــاری، تعداد فراوانی از میوه ها را در خود جای داده اند که  قاج
ــیب، گالبی،  از جمله آنان باید به انار، انگور، خیار، خربزه، س
ــا فراوانی میوه هایی  ــاره کرد. ام ــه، گیالس، و بالل اش هندوان
ــتان بیش  تر  چون انار و انگور و گالبی در مجموعه ی باغ گلس
ــت. در ادامه میوه ها در کاشی نگاری های به صورت موردی  اس

مورد بررسی قرار می گیرند.

انگور
انگور و عصارۀ آن در اساطیر و آیین های ایرانی، مفهومی ژرف 
را در باورهای فرهنگی انسان ایرانی رقم می زند. »تاک درختی 
ــمان  ها را در برمی گرفت و  ــد زیرا آس ــته می ش کیهانی انگاش
ــوالیه و گربران، 1۳۷۸:  ــتارگان بودند« )ش حبه های انگور، س
ــادی و  ــی، انگور مظهر ش ــن در ادبیات فارس ۳۰۷(. هم چنی
خّرمی است )شریفی، 1۳۸۷: 21۸(. تنوع، زیبایی، ظرافت، و 
ــفرۀ  خوش طعمی انگورهای ایرانی و جایگاه خوراکی آن در س
ــی را نیز به  ــیاحان خارج ــوراک طبقات مختلف مردم، س خ
ــته است. این تنوع در گونه های مختلف انگور،  تحسین واداش
ــتان نیز نمایان می شود. شاید  ــی نگاری های باغ گلس بر کاش
ــاه به انگور و یا  ــن امر حکایت از عالقۀ فراوان ناصرالدین ش ای

تصویر 9. تجمع میوه ها و گل ها
)مأخذ: سیف؛ 1۳۷6(.
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ــد. با توجه به  ــر غرب( به انگور باش ــیحیت )در هن توجه مس
بازنمایی های تصویری انگور در کاخ گلستان، اولین موضوعی 
ــت.  ــر می کند. فراوانی و گوناگونی این میوه اس ــه جلب نظ ک
ــوه در چیدمان ها، همراه  ــی، تنوع رنگ، و نوع می وجه تزئین
ــیم شده و آن را  ــی ها به دقت ترس با برگ های مو که در نقاش
ــازد، انگور را در جایگاهی  ــرِگ دیگر میوه ها متمایز می س از ب
ــا در ترکیب بندی های مختلف  ــاوت قرار می دهد. انگوره متف
ــبز، آبی، بنفش و متفاوت از  ــرخ، س و در رنگ هایی چون: س
ــده اند )تصویر 11(. انگورهای باغ گلستان  گذشته ترسیم ش
ــتون ها و منقار پرندگان و  ــی، آویخته از س ــای میان در قاب ه
ــي ها، در کارکردی تزئینی دیده می شوند. چنین  حاشیۀ کاش
ــتفاده  ــری در پیوند با فرهنِگ خوراک ایرانیان، در اس تصاوی
ــد. ایرانیان در  ــد معنا یاب ــده، می توان ــای خشک ش از میوه ه
منازل شان میوه ها را خشک می کردند. چنانکه در سفرنامه ها 
ــت. این گزارش از خانۀ یک ایرانی  ــاره شده اس نیز به آن اش
ــت که می تواند تصویری ذهنی، برای هنرمند  دورۀ قاجار اس
بسازد و او را به سوی چنین ترکیب بندی هایی رهنمون سازد. 

هنریش بروگشن در سفرنامه خود می نویسد:
ــم و از  ــه رفتی ــرف باالخان ــی به ط ــی گل از پله های
ــوم دهات  ــن اتاق که مطابق رس ــیون و تزیی دکوراس
ایران بود، حیرت کردیم. آنها با به هم بستن در حدود 
ــه انگور به یکدیگر، آن ها را به صورت  ــت خوش بیس
تودۀ انبوهی درآورده بودند و بعد این توده های بزرگ 
انگور را در فواصل کمی از یکدیگر به دیوارها و سقف 
ــن انگورها با رنگ های مختلف  اتاق آویخته بودند. ای
خود، اتاق را به صورت دیگری درآورده بودند. پوست 
ــود ولی  این انگورها پس از چند روز چروکیده می ش

ــال تازه و قابل  ــتان، به همین ح در تمام طول زمس
ــق نان مردم بود که یک  ــتفاده باقی می ماند و قات اس
ــور را به عنوان یک وعده  ــه انگ قرص نان و یک خوش

غذا می خورند )بروگشن، 1۳6۷: 2۸5(. 
ــادآور این روایت از خانۀ  ــیۀ دیوارها، ی نقش انگور بر حاش
ــه تازه و  ــت. انگورهایی آویخته از دیوار که همیش ایرانیان اس

رنگین هستند و این بار بر کاشي ها ترسیم شده اند.

انار
ــت و  ــار در فرهنگ ایرانیان از قدمتی طوالنی برخوردار اس ان
ــاخۀ انار به عنوان شاخه ای  ــت. ش دارای جایگاهی آیینی اس
ــانی برای رستنی ها، در نیایش ها و بر سر  از درخت پاک و نش
سفره خوراک کاربرد داشته است. در قرآن نیز از انار به عنوان 
ــود. نام »رمان« )= انار( در سورۀ  ــتی یاد می ش میوهای بهش
الرحمن )آیۀ 6۸( »فیهما فاکهه و نخل و رمان« )قرآن کریم( 
ــتی را تداعی می کند که تناول آن دارای معنای  میوهای بهش
ــت. از این رو انار به مثابه عنصری فرهنگی در هنر  ویژه ای اس
ــانۀ چنین ادعایی را می توان  ادوار مختلف حضور می یابد. نش
ــای تصویری انار، در ادوار مختلف تاریخی ایران  در بازنمایی ه

و در دورۀ قاجار با جلوه ای متفاوت از گذشته یافت.
ــه دو صورت  ــتان ب ــار در جلوه های تصویری کاخ گلس ان
ــالم و شکسته دیده می شود. از آنجا که هنرمند دورۀ قاجار  س
ــیم میوه ها  ــی ترکیبی از تفکر ایرانی و فرنگی را در ترس نگاه
ــطوره های ملل مختلف  ــویی اس ــه نمایش می گذارد، همس ب
ــر باروری و برکت و  ــی، انار را به عنوان مظه ــای ایران و باوره
ــیحیت نیز به  ــطوره ها در مس فراوانی معرفی می کند. این اس
ــوند؛ چنین پیوندی  ــانه هایی در هنر نمایان می ش صورت نش
ــکافته و دانه هایی  ــت که حضور پُررنگ تر انار با پوستۀ ش اس
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نمایان را به دنبال دارد. انارها با سایه روشن ها و در طیف های 
ــرخ و صورتی، همراه با دورگیری های خطی  مختلِف رنگ س
ــته نیز به همین شکل ظاهر  ــیم شده اند. انارهای شکس ترس
می شوند با این تفاوت که اندازۀ شکستگی انارها متفاوت است 
ــد قرار دارند با هم  ــدار دانه های اناری که در معرض دی و مق
ــیم انارها آزادِی دستی ]طراحی[ وجود  تفاوت دارد. در ترس
ــه ای وارد نمی کند  دارد که البته به طبیعت گرایی آن ها خدش

)تصویر 12(.

گالبی )امرود، مرود، لکل(
ــکل و خوش آب و رنگ توصیف می کنند،  گالبی را صراحی  ش
ــک و شکر و زعفران که عالی ترین نوع آن را  مخروطی از مش
شاه میوه می نامند )میرعظیمی، 1۳۷9: ۸5(. گالبی نیز همچون 
ــده در دورۀ قاجار با سایه روشن هایی  دیگر میوه هاِی ترسیم ش
بر کاشي های کاخ گلستان ظاهر می شود. رنِگ غالِب گالبی ها 
زرد است و تنها در چند نمونه، با سایه روشن های سرخ و سبز 

ــده اند. گالبی ها نیز همچون دیگر میوه ها اغلب به  ترسیم ش
ــورت تکی و دوتایی در ترکیب بندی ها، همراِه دیگر میوه ها  ص

دیده می شوند )تصویر 1۳ و 14(.

سيب
ــیب )خاصه سیب سرخ( بر اساس روایات  در ادبیات معاصر س
ــتان میوۀ ممنوع دارد که به  ــیحی اشاره به داس یهودی و مس
ــابقه نداشته است  ــی س ــد در ادبیات قدیم فارس نظر می رس
ــب عرفانی، نماد  ــیب در مکات ــریفی، 1۳۸۷: ۸5۰(. »س )ش
ــناخت و معرفت است« )شوالیه و گربران، 1۳۷۸: 699(. و  ش
در جایگاه نمادگرایی دارای معانی فراوانی است.؛ این تعبیرات 
ــیب به عنوان یکی از میوه های  تا بدان جا ادامه می یابد که س
ــتی معرفی می شود. »انجیل ]انجیر[، سیب و انگور میوۀ  بهش
بهشت است« )هدایت، 1۳42: ص 122(. به طور کلی خوراک 
ــناخته می شود و  در فرهنگ ایرانیان به عنوان برکت الهی ش
دارای ارزشی ویژه است. سیب با سایه روشن های رنگِی زرد و 
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هندوانه
هندوانه گیاهی است از تیرۀ خیار )دهخدا، ذیل »هندوانه«(. 
ــتی ضخیم در شکل های دایره  ــت است با پوس میوه ای درش
ــزو آجیل ها مصرف  ــه دانه های خوراکی دارد و ج و بیضی ک
ــفرۀ  ــوان خوراک روزانه در س ــن میوه نیز به عن ــود. ای می ش
ــا در طیف های مختلف  ــردم وجود دارد. هندوانه ه خوراِک م
ــبز، به شکل های گوناگون به تصویر درآمده اند اما در  رنگ س
ــوند و در کاسه ای جای  ــط به دو نیم می ش اغلب موارد از وس
ــورت اریب درون آن  ــراه چاقویی که به ص ــد؛ به هم می گیرن
ــی از آن را  ــت تا مهمان به مقدار دلخواهش برش فرورفته اس
برگرفته و میل نماید. تنها یک مورد از هندوانۀ برش  خورده را 
بر کاشي های باغ گلستان شاهد هستیم که با بُرشی مرکزی، 
ــش فرورفته  ــورت اریب به درون ــا چاقویی که به ص ــراه ب هم
ــیم شده است و همچون دیگر میوه ها در قاب تزئینی به  ترس
همراه گل ها و برگ ها و دو گالبی دیده می شود )تصویر 16(.

   
خيار

ــمار می رود. در مشاهدات سیاحانی  خیار از انواع صیفی به ش
ــیار به خوردن خیار  ــت که ایرانیان بس چون دروویل آمده اس

سرخ ترسیم شده است. فراوانی سیب ها در کاشی نگاری های 
ــتان از برخی میوه ها کم  تر است. با این همه، سیب ها  باغ گلس
ــته خودنمایی می کنند  ــار فراوان تر از ادوار گذش در دورۀ قاج

)تصویر 15(. 

تصویر 14. نقش گالبي بر کاشي هاي کاخ گلستان
)مأخذ: سیف؛ 1۳۷6(.
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عالقه دارند و آن را مانند سیب و گالبی، بدون چاشنی و ادویه 
مصرف می کنند )دروویل، 1۳۸9: ۸۸(. بازتاب تصویری خیار 
همچون دیگر میوه های دورۀ قاجار و در میاِن چیدمان های و 
قاب های متفاوت دیده می شود. خیارها درشت و به رنِگ سبِز 
ــن با سایه روشن هایی بر روی  سیر )سبز پررنگ( و سبِز روش

کاشي ها ترسیم شده اند )تصویر 1۷(.

سایر ميوه ها
ــتان،  ــي های باغ گلس ــده بر کاش از میان میوه های ترسیم ش
ــت که  ــاره داش ــا آلبالو و بالل نیز اش ــوان به گیالس ی می ت
ــی نگاری  های قاجار دارند. بالل ها به  ــی کم  تری در کاش فراوان
ــده اند و گیالس ها  ــیم ش رنگ زرد و با دانه های نمایان ترس
ــرخ و با تعدادی محدود، در کنار برخی  یا آلبالوها به رنگ س
ــا در کنار دیگر  ــوند. این میوه ه ــا دیده می ش ترکیب بندی ه
ــیم شده اند. آنچه  میوه ها و در ترکیب بندی های متفاوت ترس
ــت، ایجاد  ــیم تمام میوه ها مورد توجه قرار گرفته اس در ترس
ــک ترکیب بندی تزیینی از مجموع چند میوه در کنار گل ها  ی

و برگ ها است )تصویر 1۸(.
     

نتيجه گيری
ــوده و  ــار ب ــاهان دورۀ قاج ــت گاه پادش ــتان اقام کاخ گلس
ــاری این مجموعه  ــِن تزئینات معم ــی نگاری، فراوان  تری کاش
است. رواج کاشي های تصویری و مضامین عامیانه و نماسازی 
ــوالت فرهنگی در  ــا در پیوند با تح ــی بن ــای خارج در فضاه
ــت. از این رو  ــروز یافته اس ــز ب ــتان نی ــي های کاخ گلس کاش
ــا را می توان در این  ــددی از جمله انواع میوه ه مضامین متع

ــابقۀ میوه نگاری در تزیینات معماری ایران  مجموعه یافت. س
ــبت داده اند و آنچه از  ــار و حجاران هندی نس را به دورۀ افش
گذشته، در نقاشی روی کاشی موجود است، به صورت نقوش 
ــر میوه ها به  ــت و تصوی ــترش یافته و انتزاعی اس گیاهِی گس
ــین دیده نمی شوند.  صورت طبیعت گرایانه، در دوره های پیش
ــي های باِغ کاخ گلستان به سبب تحوالت فرهنگی  اما در کاش
ــکل  ــیم میوه ها به ش ــی های اروپایی با ترس و توجه به نقاش
ــتیم. از این رو میوه هایی را شاهد  طبیعت گرایانه روبه رو هس
ــش کردن آن ها در تزئینات  ــتیم که پیش از این دوره نق هس
معماری ایران کم سابقه بوده است. میوه هایی چون انار، انگور، 
ــایر میوه ها که در  ــیب، گالبی، هندوانه و س خیار، خربزه، س
ــیم شده اند. در این  ــته ترس ترکیب بندیهای متفاوت با گذش
ــا چندتایی در  ــا در ترکیب بندی های تکی ی ــا اکثر میوه ه ج
قاب هایی همراه با گل ها و برگ ها و یا همراه با پرندگان دیده 
ــانی نیستند و گاهی همراه  ــوند. قاب ها دارای فرم یکس می ش
ــتون ها و با کارکردی تزئینی  ــا عناصر معماری گونه مانند س ب
ــوند که در میان نقوش گیاهی پیچان و گسترش  دیده می ش
یافته در ترکیب هایی متفاوت ترسیم شده اند. شکل ترسیمی 
ــن های رنگی و  ــتفاده از سایه روش ــن میوه ها آزادانه و با اس ای
ــده و هاشورهایی است که به طور قطع از  خطوط دورگیری  ش
کارت پستال های وارداتی و تصاویر مجله ها کپی برداری می شده 
ــي های  اند )تصویر 19 و 2۰(. از آنجا که میوه نگاری های کاش
کاخ گلستان دارای پیوندی نزدیک با فرهنگ خوراک ایرانیان 
ــت و ویژگی های مشترک فرهنگی میان آن ها وجود دارد،  اس
ــد به عنوان یکی  ــری خوراک خام )میوه( را بای بازتاب تصوی
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ــی نگارِی دوره قاجار قلمداد کرد. از  ــن مهم در کاش از مضامی
ــترک می توان به استفادۀ  میان این ویژگی های فرهنگی مش
فراوان از میوه هایی چون انگور و هندوانه که در سفرۀ خوراک 
ایرانیان به عنوان خوراک روزانۀ مردم عادی استفاده می شده 
اند، یاد کرد. میوه هایی که در سفرۀ خوراک عامه وجود دارند 
ــی های کاشي های کاخ گلستان نیز دیده می شوند. با  در نقاش
ــان اروپایی و عکس های  ــه به توصیف های سفرنامه نویس توج
به جای  مانده از این دوره، می توان پیوندهای فرهنگی زمانه را 
ــي های کاخ گلستان مورد ارزیابی قرار داد. یکی دیگر  در کاش
ــي ها است.  از این پیوندهای فرهنگی، فراوانی میوه ها در کاش
ــان در میان ایرانیان، فراوانی خوراک در  در پذیرایی از مهمان
ــانۀ میزان تمول میزبان بوده است که در کاشي ها  سفره، نش
ــت. در نهایت می توان  ــکل های متفاوت تصویر شده اس به ش
ــي های  چنین نتیجه گرفت که آنچه در میوه نگاری های کاش
ــت که  ــتان بازتاب می یابد، همان فرهنِگ دوران اس کاخ گلس

ــته و در کاشی نگاری ایران  ــعی در نمایش آن داش هنرمند س
سابقه نداشته است.

منابع و مآخذ
ــوری، داریوش و دیگران. )1۳۸1(. سنت و فرهنگ )مجموعه   آش
ــارات  ــازمان چاپ و انتش ــدون بدره ای. تهران: س ــاالت(. فری مق

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ــاری معاصر ایران )در تکاپوی  ــعود، امیر. )1۳91(. معم  بانی مس

بین سنت و مدرنیته(. تهران: نشر هنر معماری قرن.
 بروگشن، هینریش. )1۳6۷(. سفری به دربار سلطان صاحبقران. 

ترجمۀ حسین کردبچه. تهران: انتشارات اطالعات.
ــران و  ــوالک »ای ــفرنامۀ پ ــوب ادوارد. )1۳61(. س ــوالک، یاک  پ

ایرانیان«. ترجمۀ کیکاوس جهانداری. تهران: خوارزمی.
ــد  نق ــه:  قاجاری ــی  نقاش ــام. )1۳۸2(.  بهن ــی،  ــری جالل  جعف

زیبایی شناسی. تهران: کاوش قلم.
ــناختی نقوش در  ــل مردم ش ــهپر. )1۳91(. تحلی ــان، ش  جمیلی
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ــی  ــتان. پایان نامۀ کارشناس ــیکاری های مجموعه کاخ گلس کاش
ــتاد راهنما: محمد همایون سپهر.  ــد رشتۀ مردم شناسي. اس ارش
ــکدۀ  ــالمی، واحد تهران مرکزي، دانش ــگاه آزاد اس تهران: دانش

روان شناسي و علوم اجتماعي. 
 دروویل، گاسپار. )1۳۸9(. سفرنامۀ دروویل. ترجمۀ جواد محیی. 

تهران: انتشارات نیکفرجام.
ــان  ــگاران اصفه ــا. )1۳۷۷(. چهره ن ــی(، پریس ــدان )نفیس  دمن
ــران: دفتر پژوهش های  ــی ایران(. ته )گوش های از تاریخ عکاس

فرهنگی.
ــگامان ایران. تهران:  ــی پیش ــی. )1۳۷6(. تاریخ عکاس  ذکاء، یحی

انتشارات علمی فرهنگی.
ــدی، مرتضی. )1۳۸2(. تاریخ اجتماعی ایران. جلد 6. تهران:   راون

مؤسسۀ انتشارات نگاه.
 ریاضی، محمدرضا. )1۳95(. کاشیکاری قاجاری. تهران: انتشارات 

یساولی.

 سیف، هادی. )1۳۷6(. نقاشی روی کاشی. تهران: سروش.
 شریفی، محمد. )1۳۸۷(. فرهنگ ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ 

نشر نو؛ انتشارات معین.
ــگ نمادها. ترجمۀ  ــران. )1۳۷۸(. فرهن ــوالیه، ژان و آلن گرب  ش

سودابۀ فضایلی. ج 1. تهران: انتشارات جیحون.
ــی نقوش کاشیکاری مجموعۀ کاخ   کریمی، اعظم. )1۳۸۳(. بررس
ــد رشتۀ پژوهش هنر. استاد  ــتان. پایان نامۀ کارشناسی ارش گلس

راهنما: احمد نادعلیان. تهران دانشگاه شاهد، دانشکدۀ هنر.
ــی  ــی خصوص ــم )زندگان ــه عال ــین. )1۳۷1(. قبل ــل، حس  لع

ناصرالدین شاه قاجار(. تهران: دنیای کتاب.
ــفره آرایی ایرانیان   مرندی علمداری، فرهاد. )1۳۸4(. خوراک و س

در دورۀ قاجاریه. تهران: آهنگ صبح.
ــت اهلل. )1۳۷9(. اصفهان زادگاه جمال و کمال.   میرعظیمی، نعم

اصفهان: نشر گل ها.
 هدایت، صادق. )1۳42(. نیرنگستان. تهران: انتشارات امیرکبیر.
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Abstract:
Golestān Palace is the remnant of the historic citadel of Tehran, 
which dates back to the Safavid period, and the Zandiyeh 
and Fatḥ-Ali Shah Qajar. But because of extensive repairs 
by Nasser al-Din Shah in 1905, most of the buildings in this 
complex are regarded to be from the Nasseri era. Golestān 
Palace was the residence of the Qajar kings and the country’s 
administrative heart whose architectural decorations had 
formed in connection with traditional cultural concepts, as 
well as a mixture of traditional and western and fully western 
concepts. To decorate the palaces and government buildings 
in this era, some religious, national and traditional concepts, 
such as common tales, were used and building pictorial 
backgrounds using natural scenery, structures, depicting 
animals, plants, and inanimate objects became popular. 
Painting fruit was a new concept which appeared in the Haft 
Rang [seven colour] tiles used on the outside walls of the 
Golestān Palace. These tiles were painted with depictions of 
bunches of flowers, and fruit such as pomegranates, grapes, 
cucumbers, Persian melons, apples, pears, and watermelons. 
Given the importance of food among Iranians, the fruit 
paintings can be considered alongside the cultural and social 
changes during the Qajar era which have been reflected in 
travelogues and photographs remaining of that time; foreign 
tourists have mentioned the welcoming of guests by various 
types of food and fruit and have described the Iranian food 
spreads and their culinary traditions. The main question of 
this research is to do with the method of depicting fruit in the 
tiles of the Golestān Palace and the general aim of this article 
is understanding how the cultural evolution and changes in 
artistic depictions have been reflected in the Qajar era.  This 
research considers raw food to be a cultural element, and 
uses a descriptive-analytical approach, gathering information 
from libraries, making use of photographs, and travelogues 
related to the Qajar era. The history of depicting fruit in 
Iranian Architectural ornamentation is considered to go back 
to the Afshar era and the Indian masons which has remained 
as expanded decorative paintings. In the painted tiles of the 
Qajar era, fruit types appeared which have never been used as 
ornamentation before. For example, apart from the common 
fruit, vegetables and fruit such as cherries, sour-cherries, and 
corn were painted on the tiles of the Golestān Palace. The 

corn with large yellow kernels, and some red cherries have 
been depicted alongside other fruit. What is remarkable about 
the depiction of the fruit, is the ornamental arrangement of 
the fruit with leaves and flowers; most of the fruit are seen 
as individual or bunches in arrangements that includes a 
framework of leaves and flowers. The frames are not uniform 
and sometimes are accompanied by architectural elements 
such as pillars or sometimes with green vines and trestles of 
greenery. The fruit are depicted freely using different colour 
shading, colour bordering using lines, and cross hatching 
which has been copied form imported post cards and magazine 
pictures. Plants and fruit have had a legendary, symbolic and 
ritualistic place in the Iranian psyche since the ancient times; 
but, in the Qajar era, they have appeared in a realistic style 
and as one of the main concepts of depictions, rivalling the 
European still life paintings. The findings in this research 
show that, although the fruits depictions in the Golestān 
Palace are a continuation of the previous eras, but the cultural 
evolution of the Qajar era has had an effect on them and has 
changed a lot in relation to the Iranian culinary culture. 

Keywords: Golestān Palace, Architectural Ornaments, 
Pictorial Qashani [tile work] , depicting fruit, culinary culture

Painting of a watermelon in the tiles used in Golestān Palace

Depictions of Fruit in the Tiles of Golestān Palace

Samineh Khobi
Master’s in Visual Communication, Faculty of Arts and Architecture, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
Maryam Lari
Assistant Professor, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Iran
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