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عصیر زنییید در    نقاشیی دییویری  تنوع نقوش گیاهی در 

 شیریز

 3خلیلی یلد زیرع فتح 2،محمیصادق میرزییبویلقاسمی ، 1سادیت میرشمسی فرشتد
 ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانکارشناس  .1

 ، ایرانهنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز ۀدانشکداستادیار  .2

 هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ۀدانشکداستادیار  .3

 (22/3/35، تاریخ پذیرش نهایی: 5/5/35)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکییه
ات معماری در بناهای دورۀ زندیه در شیراز بوده است. از آنجا که فضاای  متداول تزیینهای  استفاده از نقاشی دیواری یکی از شیوه

های دورۀ زندیه با نقوش گیاهی پوشیده است، موضوع این مقاله نیز به بررسی و تحلیل کیفی این نقوش محادود   دیوارنگاره غالب

فرنگی باغ نظر شناساایی   تنان و عمارت کاله هفت ۀخان، تکی ابتدا آثار اصیل نقاشی دیواری در ارگ کریم ،شده است. بدین منظور

شاده  بندی و بررسی  ختایی طبقه و پرنده و اسلیمی و ، گل بوته و آنها زیر عناوین ترنج، گل و سپس تنوع نقوش گیاهی موجود در

نشان  همچنین ای نوشته شده است. تحلیلی و بر مبنای مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه این پژوهش به شیوۀ توصیفی .است

گیاهی استفاده شده است. ظرافات طرایای ایان نقاوش ب ایار       خوبی از تنوع نقوش زندیه به ۀدور های دیواری  دهد در نقاشی می

قابال مقای اه خواهاد باود. اساتفاده از       هدر ابعاد کوچا  در هماین دور  تزیینی های نقاشی  با نمونه ،چشمگیر است و از این نظر

هاا و   رایای تماامی تارنج   تقریباا  در ط  ،ها افزوده است. همچنین تقارن بندی منظم و متوازن نیز بر کیفیت طرایی این نقاشی قاب

خوبی محفوظ ماناده اسات.    به ،ها در سطوح اتاق یا ایوان ها رعایت شده است و ارتباط نقش بوته و  ها و غالب گل اسلیمی و ختایی

   کند. زندیه داللت می ۀی در دورو آرایشی نقاشی دیوارتزیینی ازپیش بر ارزش  بیش ،مجموعۀ این نکات
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  ____________________________________________________ دمقیم
تاوان تنهاا پادشااه     ( را مای 1115-1133خاان زناد )   کریم

نیان فرهنگای و هناری   زندیه مح وب کرد و ب ۀمقتدر دور
او  .کارد ناوعی باه او و یکومات او من اوب       بهاین دوره را 

مناد   قاه علم و هنر عال ،اما به ادبیات ؛ظاهرا  سوادی نداشت
بود و دربارش محل اجتماع دانشمندان و هنرمنادان زماان   

هااای معماااری و  پاارو هاز همچنااین  .رفاات شاامار ماای  بااه
در شیراز یمایات کارد کاه     خصوص بهشهرسازی ب یاری 

المنفعه و برخای   برخی از آنها مانند بازار و یما  وکیل عا 
 چون ارگ و دیوانخانه جزو بناهای یکومتی بودند.همدیگر 
بااری،  ایاان بناهااا شااامل انااواع آجرکاااری، گاا   ینااات یتز

است. نقاشی دیواری نیز از عناصار   ...کاری، یجاری و کاشی
 شود.  ینی متداول در معماری ابنیۀ زندیه مح وب مییتز

مکتب نقاشی زندیه در منابع تاریخ نقاشی ایران بیشتر 
آرایی و نقاشی اشیا و تابلوهای پرتره شناخته  با سنت کتاب

شود و دیوارنگاری ایان دوران کمتار مبناای تحقیقاات      می
شاناخت دقیان نقاشای    مربوط قرار گرفته است. ازطرفای،  

ای  در شیراز تاا انادازه   این دورهدیواری در بناهای شاخص 
ر با بخش شایان توجهی از این آثاار   ؛رسد نظر می  دشوار به

و در اناد   طور کلی یاا جزیای آسایب دیاده     به ،اثر مرور ایا 
توجه کافی  نداشتناند.  شده وران مختلف تجدید یا تعمیرد

هاای   مخلاوطی از نقاشای   اسات  به این م ئله موجب شده
ات تزیینااعنااوان  بااهقاجااار و پهلااوی  ،زنااددیااواری دوران 

 . شود تصورزندیه عصر دیوارنگاری معماری و 
طور کلای، در مناابعی کاه باه بررسای آثاار تااریخی و         به

تااوان  ماای ،تصاااص یافتااه اسااتمعماااری شاااخص شاایراز اخ
اطالعات مختصری از نقاشی دیاواری دوران زندیاه باه دسات     

گونه منابع که باا تکیاه بار     آورد. موضوع نقاشی دیواری در این
 اسات، متون تاریخی و مشاهدات تجربی مؤلفان نوشاته شاده   

معموال  باه بیاان مباایگی گاذرا از فراگیاری ساطوح نقاشای،        
زیباایی آنهاا گذشاته اسات      هاای ایتماالی و توصایف    آسیب

-152، 53-55 :1354؛ بهاروزی،  82، 50 :1343)مصطفوی، 
پاااور،  ؛ آریاااان531، 534-533، 511 :1313؛ ساااامی، 140
؛ 184-101 :1305؛ کماااااااااالی، 233، 222-213 :1315
 (.331 :1303؛ نعمتی، 041-051 :1303پور،  ی ین

ات معماری تزییندستۀ دیگری از تحقیقات نیز ه تند که 
اناد؛    طور اخص دیوارنگاری دورۀ زندیه را مادنظر قارار داده   بهو 

 ،های درخشان هنر ایاران  مگال  بازل گری در مقالۀ خود در اوج
باه تشاریآ آثاار دورۀ     ،ضمن مرور تاریخ دیوارنگاری در ایاران 

-331 :1383زندیه نیز پرداخته است )اتینگهاوزن و یارشاطر، 
دیوارنگااری در   گا  و  هاای نقاشای بار    (. بخشی از کتاب323

ایااران نیااز بااه موضااوع نقاشاای دیااواری در دوران زندیااه و    
های شاخص ایان دوران در شایراز اختصااص پیادا      دیوارنگاره

(. باا  122-152 :1301زاده،  ؛ شریف1383کرده است )سیف، 
های مربوط در ایان مناابع    این همه، کیفیت اطالعات و تحلیل

نار و معمااری در کاا     گااه ه  رساد. جلاوه   نظر مای   ضعیف به
هاا و   خانی نیز عنوان تحقیقی اسات کاه براسااس یافتاه     کریم

خان زند باه   های ارگ کریم دیواری کاران نقاشی اطالعات مرمت
 (.1304پور،  رشته تحریر آمده است )شفیعی و اسفندیاری

هاایی از نقاشای دیاواری بناهاای زندیاه را       ایتماال  بخاش 
صادق، آقا محمدهادی و آقاا   قانقاشان مشهور آن زمان مانند آ

هاای ایاوان اصالی تکیاۀ      باقر انجا  داده باشند. انت اب نقاشی
تنان به آقا صادق بیش از همه مطرح شده است و درباارۀ   هفت

 شاده فرنگی باغ نظر نیز مفروضاتی بیاان   آثار او در عمارت کاله
گوناه امضاا و رقمای     (. با این یال، هی 84 :1308نصر، ) است
 شود.   ار نقاشی دیواری بناهای مذکور دیده نمیذیل آث
نقاوش   تناوع  و رساد بررسای ساب  طرایای     نظر می  به
تواناد در ارزیاابی تحاوالت     میی در نقاشی دیواری زندیه تزیین

 شاناخت معیاار  عناوان   باه مفید واقع شود و  این دوراننقاشی 
نقاوش   ،طور کلی بهمدنظر قرار گیرد. های ایتمالی  سایر نمونه

 ، ییاوانی، انواع ان انی شامل ی در دیوارنگاری دورۀ زندیهینتزی
نقاوش گیااهی در ایان    از آنجاا کاه    .اسات گیاهی و هندسای  

، مجموعه از گ اتره و تناوع شاایان تاوجهی برخاوردار اسات      
تناوع نقاوش گیااهی    شاناخت  ی مبناا موضوع این تحقین بر 

شده مطرح در شیراز زندیه  دورۀنقاشی دیواری  موجود در آثار
بندی این نقوش و تحلیل کیفی آنها از اهداف ایان   طبقه. است

 ۀآثاار نقاشای موجاود از دور    ،منظاور  بارای ایان  مقاله است و 
فرنگای   تنان و عمارت کاله هفت  ۀخان، تکی زندیه در ارگ کریم

ایان ارزیاابی باا بررسای      اسات.  باغ نظر دقیان بررسای شاده   
هااای  اسااتنادات مرمتاای بایگااانی میاارا، فرهنگاای، گفتااه   

تار   های قدیمی زندیه و تشخیص الیه ۀابنیکاران قدیمی  مرمت
نقاشی از روی مشاهده و مطابقت آنها صاورت گرفتاه اسات و    
تنها به مواردی استناد شده که از اصاالت آن اطمیناان کامال    

 بندی و قاب ضمن اینکه تشخیص مکان و موقعیت. وجود دارد
دیاواری زندیاه    های اصیل نقاشای  نمونهشناسایی  درها  نقاشی
متأسفانه تحاوالت و تیییارات   است. ای مؤثر واقع شده  تا اندازه
اصالت و اعتبار آنها را تاا   ،های این بناها آمده در دیوارنگاره پیش
ایان   ،ایان مطالاب   الشعاع قرار داده اسات. بناابر   تحتای  زهاندا

های موجود به کل نقاشی دیاواری دوران   مقاله بر مبنای نمونه
این پاژوهش باه شایوۀ    ر شیراز تعمیم داده شده است. زندیه د
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تحلیلای و بار مبناای مشااهدات میادانی و مطالعاات        توصیفی
 ای نوشته شده است.   کتابخانه

 ها  نقاشی مکان و موقعیت

بخش وسیعی از فضای داخلی بناهای شااخص دوران زندیاه   
ایان ناوع    ،طور کلی در شیراز به نقاشی آراسته بوده است. به

های سنگی تا ساقف   اره از یتوان ت سطوح باالی ات میینتزی
 ،2هااا تاویزه  ،1هاا  دوالهاا،   اتااق یاا ایاوان را پوشاش دهااد و     

ظااهرا   را شامل شود.  و فضاهای بین و اطراف آنها 3ها مقرنس
 ،فضاای ساقف و دیوارهاای مادنظر     ،پیش از اجرای نقاشای 

ا ها  ایان قااب  اندازی شاده اسات.    بندی یا اصطالیا  خط قاب
 کنند یدود ی  نقش کامل در نقاشی دیواری را مشخص می

 ،. در عاین یاال  اناد  بندی از یکدیگر تفکی  شده و با یاشیه
ای  گوناه  به ها ها و یاشیه در این قاب ها نقشانتخاب و ترسیم 

   محفوظ بماند.که ارتباط بصری و آرایشی کل فضا  بوده است
رور شااامل ماا بااههااای دوران زندیااه  دیوارنگااارهمتأساافانه 

از چناد جنباه   ایان م ائله   اسات.  تحوالت و تیییراتی شاده  
بخشی از این تحوالت بالفاصاله بعاد از مارگ     :شود میبررسی 
داخلی در شیراز صاورت پذیرفتاه    های خان و در پی نزاع کریم

توجاه کاافی در نگهاداری     نداشتنهای طبیعی و  است. آسیب
ناامطلوب از  خصاوص تیییار کااربری و اساتفادۀ      باه ها،  نقاشی

هاای   بناهای زندیه در دوران بعد نیاز از علال تخریاب نقاشای    
ایان   تجدیاد رساد   نظار مای    به ،مذکور بوده است. با این یال

الاقل تا پیش از دهۀ چهال   ،ها در دوران قاجار و پهلوی نقاشی
هاای اصایل نقاشای     رفتن نمونه ترین علت ازمیان مهم ،شم ی
 ،قاجاار  ۀدورز باشاد؛ ماگال  در   ی در بناهای زندیه در شیرادیوار

هاای ارگ   برخای اتااق   یهاا  های بااالی دوال  اقچهتنقش ترنج 
)شافیعی و   با نقش گل و مرغ جایگزین شاده اسات  خان  کریم

هاای   ( یاا بخاش زیاادی از نقاشای    01 :1304پور،  اسفندیاری
تنان محصاول سالیقه و عمال     فرنگی و تکیۀ هفت عمارت کاله
 توجه به اصالت نقاوش باوده اسات    بدون ،پهلوی ۀدورنقاشان 
 (.531-534 :1313)سامی، 

هاای   دیاواری  ترین نقاشای  بیشترین و کاملبه هر صورت، 
 ،ضالع شامالی   دو هاای   خان در اتاق زندیه در ارگ کریم ۀدور

م ضالع جناوبی اسات. ساقف،     ششا  و پنجم ،سو  ضلع غربی
یاز  هاا ن  هاا و ایاوان   هاای ماابقی اتااق    ها و تویزه اقچهتدیوارها، 

فرنگای نیاز تماامی     پراکنده باقی مانده است. در عماارت کااله  
ها  ها و سقف ها تا مقرنس ها از ق مت باالی دوال دیواری نقاشی

اصالت خود را از دست داده است و  ،شده انجا های  براثر مرمت
هاای   تنهاا نموناه   ،عماارت  نشین شامالی  های شاه ظاهرا  نقش
تنان نیاز در ایاوان    مارت هفتوران زندیه باشد. در عمعتبر از د

هاا تاا    های باالی دوال های ق مت دیواری اصلی عمارت، نقاشی
هااای  امااا بااه دلیاال مرماات ؛زیاار سااقف سااالم مانااده اساات 

اند. با ایان   برخی آثار اصالت خود را از دست داده ،گرفته صورت
شاده بار دیاوار سامت      های ترسایم  رسد نقش یال به نظر می

 .اند  دچار تیییر شده شرقی ایوان اصلی، کمتر

 اه ینویع نقش

 ها ترنج (یلف

های کلای   نقش ترنج در نقاشی دیواری بناهای زندیه به صورت
های شعاعی اساتفاده شاده    و ترنج ها سرترنج ، ها، ترنج ترنج ت 

بنادی   ها باا فضاای قااب    جهت و اندازۀ این نقش یالت،است. 
لاب در مرکاز   و اغ رساد  نظر می  سطوح دیوار کامال  متناسب به

هاا باا    رون تارنج د ،طاور معماول   باه  .اناد  ها طرایی شاده  بقا
شاده   طالکاریو چینی  الیه ظریف  اسلیمی و ختایی های نقش
 ،نده است. با ایان یاال  ما بدون نقش باقی ها و زمینۀ قاب است

ماگال   ؛ نقش پر شده است کامال  با ها نیز زمینۀ قاب برخی نمونه
و  ضلع شمالی و اتاق پنجم ضالع  های اتاق د در کاسه مقرنس
سااده   ۀزمینا های شاپرکی بار   ترنج ت  ،خان جنوبی ارگ کریم

ضلع غربی ارگ  سو اما همین نقش در اتاق  ؛است ب تهنقش 
ترسایم  نیاز  ای مملو از نقش گال و پرناده    خان بر زمینه کریم

 .(1تصویر) شده است
صاورت   باه  یهای مشاابه ممکان اسات در قااب     ترنج ت 

 یا متصال  نفصلمتوالی تکرار شوند و نوعی ترنج ترکیبی م
صورت شعاعی و یول محور دایره  ها به ترنج اگر ت ب ازند. 

ساازند کاه    پار مای   نوعی شم اۀ ده یاا دوازده   ،تکرار شوند
هاای   های سقف اتاق مقرنس 4چین هایی از آن در عرق نمونه

 ،عالوه بار آن (. 2خان قابل مشاهده است )تصویر ارگ کریم
ساه یاا چهاار     یاب از ترک های موجاود  این نقش در نقاشی

صورت عماودی درسات شاده اسات و      ترنج شاپرکی به ت 
 کاار رفتاه اسات     باه  هاا  اصالی تاویزه  بنادی   قااب  درصرفا  
 اصاطالیا  ، الحااقی هاای   طرایی تارنج همچنین (. 3)تصویر
در نیز تر  در طرفین ترنج میانی بزرگ ،ها( )لچکی ها سرترنج

ت. نقوش دیواری دوران زندیه معمول و متاداول باوده اسا   
هاای   ی اتااق تزیینا بندی سطوح  در قابانواعی از این نقش 
پاانجم و ششاام ضاالع جنااوبی ارگ    ،دو  ضاالع شاامالی 

اتصاال قریناۀ دو سارترنج     استفاده شاده اسات.  خان  کریم
تارین   کوچ  و کامال  مشابه در طرفین ترنج میاانی، سااده  

 تاازیینهاساات کااه در  شاایوۀ طرایاای ایاان نااوع از نقااش 
کاربرد داشته است.   ،اصطالح ردیفی هب ،های افقی بندی قاب

تار و   های متناوع  نمونه ،های عمودی یا ستونی بندی اما قاب
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طاور   دهند و به های ترکیبی را نشان می تری از ترنج پیچیده
طرایای و   ی بیشاتری دارناد.  تزیینا زیباایی و جلاوۀ    ،کلی

هاا همچناان یاول     ها در این قاب ها و سرترنج ترکیب ترنج
اما لزوما  تکارار نقاش و    ؛یابد نی گ ترش میمحور ترنج میا

گیرد. از این نظار   قرینگی در طرفین ترنج میانی شکل نمی
کامال و   یهای ماذکور را در قالاب ترنجا    شاید بتوان نقش
طاور ویاژه در    ایان نقاش باه   تعریف کرد.  نیز نقش م تقل

 .خان زند استفاده شده است فضاهای معماری ارگ کریم

 گل و بوتد (ب
های زندیه در  ی دیوارنگارهتزیینترین نقوش  ها از متنوع گل

ای  انادازه  اوانای ایان نقاوش باه    د. فرنشو شیراز مح وب می
 و غناای  ارزشتاوان   رایتی مای  از مشاهدۀ آنها بهاست که 

هاا   ایان گال   کرد. ی نقاشی دیواری زندیه را استنباطتزیین

آاللاه و  های زنبن، میخ ، نرگس، نیلوفر،  گلبیشتر از نوع 
های  بندی سطوح قابهای مختلف  به صورت و است شقاین

و  هاا  ، دوالها تویزه 5،ها رفالی آنها، های با و کتیبه ها اقچهت
یتی نقش پرکننادۀ زمیناۀ    ؛دهند را پوشش می ها مقرنس
در نقاشی مکتب زناد   ،طور کلی به شوند. های دیگر می طرح

هاای   ها از زوایای مختلاف و در یالات   طرایی گل ،و قاجار
ترفناد در نقاشای    معماول اسات. ایان    ب ته و باز نیمه ،باز

گااه   طاوری کاه    باه  ؛یز شایع بوده اسات ن دیواری این دوره
 ،گل نوشاکفته تا  غنچۀ ب تهاز  ،گلی  نمو  و مرایل رشد

ز ا(. 4تصاویر ) نقاش شاده اسات    ای بار روی بوتاه  زمان  هم
دارکردن و برج تگی هرچاه   های رنگی نیز برای یجم سایه

    ها استفاده شده است. بیشتر گل

  
  ؛خان میکرضلع شمالی یرگ  دوم یتاق کاسۀ مقرنسساده،   ۀنقش ترنج بر زمین. سمت ریست: 1 ریتصو

 .خان میکریرگ  غربیضلع  کاسۀ مقرنس یتاق سوم، منقوش  ۀنقش ترنج بر زمینسمت چپ: 

 
 خان. یتاق سوم ضلع غربی یرگ کریم ؛صورت شعاعی و تکریر آنها حول محور دییره ها بد ترنج قریرگیری تک. 2 ریتصو
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ضلع جنوبی  ۵در تویزۀ یتاق شمارۀ ینات یسلیمی و ختایی یبا تز صورت عمودی بد و سرترنج  نقش ترنجقریرگیری یی یز  دنمون. 3 ریتصو

 خان. یرگ کریم



 40 

 1331، بهار 1، شمارۀ 22دورۀ   هنرهای تجسمی -هنرهای زیبا 

 

 

 
 تنان. هفت ۀباالی دویل در تکی ۀاقچباز و بستد؛ ت های باز، نیمد حالتها یز زوییای مختلف و در  طریحی گل. 4 ریتصو

در نقاشی دیواری دوران زندیه دو صاورت   نقش گل و بوته
کاه  شود  ای می سادههای  شاخه شامل ت اول . دستۀ کلی دارد

هاا را   به ی  یا چند گل معدود آراسته است. این ناوع از نقاش  
نقاش  نامیاد.   «گال تا  »یا  «شاخۀ گل» ،اصطالح به توان می

جازو ایان   اغلاب  تماامی بناهاای زندیاه    ها در  موجود در دوال
فرنگای   سقف عمارت کاله های  دسته از نقوش است. در مقرنس

 . نموناۀ نقاشای شاده اسات    دار بارگ  هایی بعضاا   گل شاخهنیز 
هااای موجااود در  مقاارنسۀ کاساا را در از ایاان نقااش یدیگاار

تاوان   مای تناان   هفات  ۀهای باالی دوال ایوان اصلی تکیا  اقچهت
ی  ناوع گال   اغلب  ،ها ساز این مقرن قابهر  در .مشاهده کرد

 .(5تصویر) در آمده است تصویربه  یشها همراه غنچه به
تاوان در شاکل    مای نیاز  از این نوع نقش را  دو دستۀ 

که باه صاورتی    تصور کردها  ها و برگ ای مملو از گل  شاخه
 یوار در ساطوح قااب   منظم و با گردش یلزونای و اساپیرال  

د. کنا  تمامی فضای قاب را پر می معموال و شود  گ ترده می
هاای   اقچهتهای فوقانی  در کتیبهبیش از همه  ،از این نقش
ضالع جناوبی ارگ    ششام  تنان، اتاق هفت  ۀتکیباالی دوال 

های باالی  اقچهتهای سقف و  چین مقرنس و عرق خان کریم
برخای نقاوش   است. استفاده شده  فرنگی دوال عمارت کاله

کاامال   خاان   ششم ضلع جناوبی ارگ کاریم   بوتۀ اتاق و  گل
 .رسد نظر می  فرنگی به های عمارت کاله اقچهتمشابه 

تاوان   هاای دیگاری نیاز مای     بوته را در صورت و نقش گل
 و گال »یاا  « گلادانی »باه  تق یم کارد؛ ماگال  نقشای موساو      

های رنگارنگ در یا  گلادان    ای از گل که شامل بوته« گلدانی
هاای ساقف و    مقارنس  ۀا  در کاسا حصاار شود. این نقاش ان  می
خاان   پایین دوال اتاق ششام ضالع جناوبی ارگ کاریم     ۀاقچط

های  دار مطال با گل استفاده شده است و طرح آن از گلدان پایه

ایان  های فراوان تشکیل شده است.  و برگویشی  ۀزنبن و آالل
باا   گیاری و نقاوش روی آنهاا    قلام ها باا خطاوط سایاه     گلدان
رنگ مشخص شده اسات. بلنادی    ف و کمهایی ن بتا  ضعی خط

هاایی اسات کاه درون آن     دو  ارتفاع گال  ی  تقریبا  هر گلدان
 نیاز  هاا در ایان نقاش    گال و ترکیب ترسیم جای گرفته است. 

معموال  بدین صورت بوده است که ی  شاخه گال زنبان آبای    
هاای   هماراه بارگ   باه هاا   در مرکز گلدان و باالتر از دیگار گال  

یا  شااخه    ،در طارفین آن و اسات  گرفته  سوزنی و بلند قرار
دو طرایی شده است. پر  گل آاللۀ گلبهی و ی  شاخه گل پنج

 نش اته اسات   گل ۀدستاین پایین نیز شاخه گل شقاین قرمز 
 .(1تصویر) های سبز پر شده است و فضای بین آنها با برگ

نقش اخیر را در امتداد تأثیرات نقاشی اروپاایی   بتوان شاید
« ساازی  فرنگای »بر نقاشی متأخر صفوی باا اصاطالح مشاهور    

با ایان یاال،   (. 83 :1332)نوایی و یاجی قاسمی،  توجیه کرد
متماایز   ای کامال  گونه بهان خ نقش گلدانی موجود در ارگ کریم

ترسایم شاده   های متقد  این نقش در دوران صافوی   از نمونه
از ناوع هماان    هاا  شاده در ایان گلادان    ترسایم های  لاست. گ
دیواری باه کاار     های نقاشی هایی است که در دیگر ق مت گل

است باا یفاف فضاای خاالی در      شدهسعی  منتها  ؛رفته است
. شاود  پرهیاز بایش از یاد فضاا    از شالوغی   ،گلدان ۀزمین پس
هاای   ی  نقش با گلدان و گل ها این در تمامی مقرنسبر  عالوه
 .تکرار شده استآمیزی مشخص  و رنگ معین

 گل و پرنیه (ج
منقاوش   هاای  بوته و  یضور چشمگیر پرندگان در میان گل

بر دیوارهای ابنیۀ زندیه این بحث را مطرح ساخته است که 
 ،ات نقاشای دیاواری  تزیینا نده در استفاده از نقش گل و پر
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 تجربه و مرسو  شاده اسات  ه دوراین بار در   نخ تینبرای 
ایان موضاوع   قطعا  (. 02: 1304پور،  )شفیعی و اسفندیاری

مارغ در   و  از تحوالت نقاشای گال   جامعی شناخت مشمول
تنوع نقوش پرنده در نقاشای   ،ایران خواهد بود. با این یال

ها  ها از روی تعداد که از تنوع گونهتن دیواری دوران زندیه نه

گااه باا    ،ایان پرنادگان  و یاالت طرایی شایان توجه است. 
دهند و گاه  اند و تصوری از پرواز می های باز ترسیم شده بال

در برخی مواقع دانه  اند؛ ای نش ته های ب ته بر شاخه با بال
 منقار گشاوده و در یاال   با ای به منقار دارند و گاه یا پروانه

  .(8تصویر) شوند آوازخواندن نشان داده می

 

  تنان. هفت ۀضلع شمالی ییوین یصلی تکی های های طاقچد شاخد گل در مقرنسنقش . ۵ ریتصو

 
  خان. ضلع جنوبی یرگ کریم یتاق ششم مقرنس ۀنقش گلیینی درون کاس. 6 ریتصو
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 .نقوش پرنیه در نقاشی دیویری دورین زنییدیی چنی یز حاالت مختلف طریحی  . نموند6 ریتصو

سار ،   ها بیشتر از ناوع قماری، بلبال، ساینه     این پرنده
های مختلاف هار    که در ق مت ه تند سر به شاهین و شانه
معماوال   . شاوند  دیاده مای   هاا  گل و بوتهانبوه تابلو در میان 

هاای زندیاه باا رناگ        از انواع پرندگان در دیوارنگارهیهر
 بارای مگاال،   .مخصوص خود از دیگری متمایز شاده اسات  

هاای تیاره    ها اغلب به رنگ نخودی هماراه باا خاال    شاهین
 ،هاا قرماز اسات    سار   رناگ اصالی ساینه    ،اناد  ترسیم شده

ای که بر گردنشان نقاش ب اته قابال     ها با سایه تیره قمری
سرها باا کاکال روی سار و ناوع      به تشخیص ه تند و شانه

رناگ  شوند. با این همه، تنوع  آرایش پرهایشان شناخته می
کاررفتاه   های به ها بیش از دیگر انواع پرنده است. رنگ بلبل

های قراردادی موجود  در ترسیم پرندگان کمی فراتر از رنگ
باا ایجااد   اناد   نقاشان سعی کارده رسد.  نظر می  ها به در گل
یجم کلی  ،های جزیی های اندک و سایه روشنی ها و تیرگی

 د.  تر سازن واضآرا  بدن پرندگان
تواناد   در نقاشی دیواری دورۀ زندیاه مای  و پرنده نقش گل 

هاایی   یکی درختچه .شامل دو دستۀ کلی و ن بتا  متمایز باشد
هایشاان در میاان    اناد و شااخه   است که از پایین کادر روییاده 

شاخ اار آن قارار    میاان یکدیگر پیچیاده و پرنادگانی متناوع    
 ۀی بااالی دوال در تکیا  هاا  اقچاه تدر  ؛ مانناد آنچاه  اناد  گرفته
ضالع غربای    ساو  ضلع جناوبی و  ششم های  تنان و اتاق هفت

 باه تناان   هفات  ۀها در تکیا  اقچهتیا فضای بین  خان ارگ کریم
  مشابه نقاوش گال   و درهم ۀپیچیدهای  گلیکی . آید میچشم  

در  بیشااتر و بااا نقااش پرنااده همااراه شااده اسااتو بوتااه کااه 
در  هاا  اقچاه تهای بااالی   کتیبهفرنگی و  های عمارت کاله تویزه
خان باه کاار    ضلع غربی ارگ کریم سو تنان و اتاق  هفت ۀتکی

 ،یاد آ مای  طور که از این توضیآ بار  همان .(0تصویر) رفته است

اسات  متکی های گیاهی  پرنده بر تمایز گونه و  تمایز نقوش گل
. ایان  سازوکار مشاابهی داشاته اسات    عموما  ترسیم پرندگانو 

این نقش با نقاش گال و    یهم ان ی برایمصداقتواند  مینکته 
 قرار گیرد. آن ۀزیرمجموعنوعی  باشد و به بوته

 یسلیمی و ختایی (د
نقوش اسالیمی و ختاایی در نقاشای دیاواری دورۀ زندیاه      

 اغلاب اناد و   صورت منفرد یا م تقل ترسایم شاده   بهکمتر 
مااان از نقااوش در سراساار أای گ ااترده و تو شااامل شاابکه

هاا در   اسالیمی  ،طبیعای  طور شوند. به می  محدودۀ ی  قاب
نمایناد و   تر مای  تر و منظم های ختایی ساده مقای ه با نقش

کیفیت طرایی آنها از قوت بیشتری برخاوردار اسات. ایان    
هاای دیاواری مرباوط باه بناهاای زندیاۀ        نقوش در نقاشی

یا پیچیادگی در    عموما  به رنگ آبی و با یداقل گره ،شیراز
تار از   خامتشاان پهان  اناد و ض  ها ترسایم شاده   طرفین قاب

هاای بااالی دوال در    اقچاه تست. در ابوته  و  های گل شاخه
خااان و عمااارت   اتاااق ششاام ضاالع جنااوبی ارگ کااریم   

صاورت   باه های بزرگ و واضآ اسالیمی   پیچش ،فرنگی کاله
ای از نقش گال و بوتاه جاای گرفتاه      کامال  قرینه بر زمینه

هاای ساتونی در فضاای باین      است. همچنین اطراف تارنج 
های همین اتاق نیز به نقوش اسالیمی آراساته شاده     اقچهت

هاا ماؤثر باوده اسات.      در پویایی نقاش  ،است و این ترکیب
هاای اسالیمی    الی پایچش  های ختاایی نیاز در الباه    شاخه
اند که تماامی فضاای خاالی را     ای قرار گرفته گونه بهمعموال  

عباسای   پوشش دهند. برخی از این نقوش مانناد گال شااه   
های زندیاه یاایز    عاد و ظرافت ترسیم در دیوارنگارهازنظر اب

 (.3اهمیت ه تند )تصویر
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 تنان. هفت ۀضلع شرقی ییوین یصلی تکی. نقش گل و پرنیه در کتیبد باالی طاقچۀ 8 ریتصو

  
  فرنگی. نشین شمالی عمارت کاله شاه یسلیمی و ختایی؛های  نقش .9 ریتصو

  ____________________________________________________ نتیجد
زندیااه از تنااوع نقااوش گیاااهی   ۀدوردیااواری   در نقاشاای

 اگرچه فضااهای معمااری در   خوبی بهره برده شده است. به
هاای   یک اان اسات، نقاش    ها و بناهای متفاوت تقریباا   اتاق

قرارگرفته در این فضاها از اتاقی به اتاق دیگر و از عماارتی  
هاا   به عمارت دیگر متفاوت اسات. از مقای اۀ ایان نقاشای    

خاان زناد از    رسد که تنهاا در ارگ کاریم   نظر می  نین بهچ
صاورت فراگیار    نقش ترنج با ترکیب اسالیمی و ختاایی باه   

اسااتفاده شااده اساات. طرایاای متنااوع و ویااژۀ ایاان نقااش 
تواناد مبتنای بار ناوع کااربری ایان بناا توجیاه شاود.           می
هاای   های گل و بوته و گل و پرنده نیز مبناای نقاشای   نقش
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عمارت کاله فرنگای باوده اسات. باا ایان       تنان و هفت ۀتکی
اناد   ای ترسیم شاده  های یادشده بر زمینه تمامی نقش ،یال

کنند و در  که تعادل بصری و آرایشی کل فضا را تقویت می
 تمامی نقاشای  ،شوند؛ برای نمونه ارتباط با یکدیگر دیده می

خاان باا    های اتاق پانجم ضالع جناوبی ارگ کاریم     دیواری 
چینی نقاشی شده  الیه ۀو ختایی، به شیو های اسلیمی نقش

هایی به رنگ آبی و قرمز قرار گرفتاه اسات. ایان     و در ترنج
هاای ایان اتااق     اقچاه تهاا و   مقارنس  ،هاا  ها در تاویزه  نجتر

اناد و زمیناۀ تماامی     متناسب و مشابه یکدیگر ترسیم شده
 نقوش نیز نخودی بوده است.

رغام   علای نظم ذاتی طرایی نقوش گیااهی،   ،طور کلی به
پذیر آنها، در ایجاد یس تعادل ب ایار   ماهیت آزاد و گ ترش

مؤثر است. ایان موضاوع در نقاشای دیاواری دورۀ زندیاه باا       
استفادۀ فراگیر از تقارن در طرایی نقوش گیاهی بارزتر شده 

هاا نیاز از چناد جنباه      است. قرینگی در سطوح کلی نقاشای 
چاین   رقهاای موجاود در عا    رعایت شده است؛ مگال  شم اه 

هاایی کاه در    و یتی برخای از تارنج   های سقف بناها مقرنس
با ایجااد ناوعی    ،اند خان ترسیم شده های ارگ کریم های اتاق 

اناد، بلکاه    تنها بر نظم موجود در فضا افزوده نه ،تقارن شعاعی
نوعی ساختار متمرکز برای گ اترش ساایر نقاوش از مرکاز     

کرار یکنواخت یا متناوب کنند. ت ها را القا می ها یا ترنج شم ه
هاا در   ها یا نوعی از تکرار تکااملی گال   نقوش گیاهی در دوال

هاای   ی  قاب نیز ضمن یس پویایی، بر نظم و تعادل نقاشی
 دیواری زندیه ب یار مؤثر واقع شده است.  

 

 

 هانوشتپی
اما در معماری به نوار یا کمربند  ؛دوال در لیت به معنای ت مه است. 1

هاا و فضااهای داخلای ابنیاه گفتاه       دۀ دور تاا دور اتااق  شا  بریگ 
معموال  فضای دیوارها را از ارتفااع باه دو    ،ینییشود. این نوار تز می

کاررفتاه در دوال بناهاای    باری باه   کند. نوار گا   ق مت تق یم می
وپنج کوچ  اسات کاه مرتاب     زندیه عمدتا  شامل ی  قوس هفت

 کند. عی میشود و نوعی قطاربندی را تدا تکرار می
هاا و   ینی عمودی است که یایل میاان طااق  یمنظور کمربندهای تز. 2

کناد. در تزییناات ایان     هاست و آنها را از یکدیگر جادا مای   طاقچه
ق مت که سطحی م طآ دارناد، از نقاوش تکرارشاونده اساتفاده     

 شده است.

بنادی در   اقچاه صاورت پلکاانی و ط   بری برج ته باه  نوعی گ منظور . 3
هاا از   اقچاه طاز  یاف هار رد  ،ست کاه در آن اگنبده نیم یا گنبدزیر
باین دیوارهاا و گنباد     ۀو واساط  آیاد  مای   زیرین خود پیش یفرد
 .شود می

ها بدان خاتم   منظور پوشش مدور زیر طاق یا گنبد است که مقرنس. 4
 شوند. می

نماا باا قاوس     صاورت طااق   باه  اغلبها که  های باالی دوال به طاقچه. 5
 گویند. میرف  ،شود وپنج ساخته می هفت

 منابع
هاای ایااران و   پژوهشاای در شاناخت بااغ  (، 1315پاور، علیرضاا )   آریاان 
 .گلشن :تهران ،های تاریخی شیراز باغ

های درخشاان هنار    اوج(، 1383یارشاطر، ای ان )؛ اتینگهاوزن، ریچارد
 آگه. :تهران ،رویین پاکباز و هرمز عبداللهی ۀ، ترجمایران

، تاریخی و آثار هنری جلگاه شایراز   بناهای(، 1354نقی ) بهروزی، علی
 .کل فرهنگ و هنر استان فارسۀ ادار :شیراز
شهرنشاین  و شهرساازد در عهاد زندیاه،     (، 1303) محمد ،پور ی ین

، زندیاه  ۀتحلیل  در ترکیب عناصر معمارد و شهرساازد مجموعا  
و  رنجبار دعلی ما ، باه کوشاش مح  2، جزندیه )مجموعاه مقااالت(  

 شناسی. بنیاد فارس :شیرازپور،  صف  اکبر علی
 نوید. :شیراز ،شیراز شهر جاویدان(، 1313سامی، علی )

 سروش. :، تهراننقاشی روی گ (، 1383)سیف، هادی 

زناد و   ۀدیوارنگاری در ایاران )دور (، 1301زاده، سیدعبدالمجید ) شریف
صاندوق تعااون ساازمان میارا، فرهنگای       ۀس ؤمتهران:  ،قاجار(
 کشور.

گااه هنار و    جلاوه (، 1304)پاور، هوشانگ    یاریاسافند  ؛شفیعی، فاطمه
سازمان میرا، فرهنگی صنایع شیراز:  ،خانی معماری در ارگ کریم

 دستی و گردشگری استان فارس.
 زهره. :، تهراندیوارنگاری در ایران(، 1305رضا ) کمالی، علی

انجمان آثاار    :، تهاران اقلیم پاارس (، 1343مصطفوی، سیدمحمدتقی )
 .ملی

، ج تاری در شهرسازی و معمااری زندیاه  (، 1308ها( )نصر، طاهره )س
 نوید شیراز. :شیراز

زندیااه زندیااه،  ۀمشخصااات معماااری دور (، 1303نعمتاای، محمااد ) 
 اکبار  و علای  رنجبار دعلی مکوشش مح ، به2 ، ج)مجموعه مقاالت(

 شناسی. بنیاد فارس :شیراز پور، صف 

یاال، شارح   (، خشات و خ 1332نوایی، کامبیز؛ یاجی قاسمی، کامبیز )

 تهران: سروش. ،معماری اسالمی ایران
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