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تنوع نقوش گیاهی در نقاشیی دییویری عصیر زنییید در


شیریز
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 .1کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .2استادیار دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .3استادیار دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،35/5/5 :تاریخ پذیرش نهایی)35/3/22 :

چکییه
استفاده از نقاشی دیواری یکی از شیوههای متداول تزیینات معماری در بناهای دورۀ زندیه در شیراز بوده است .از آنجا که فضاای
غالب دیوارنگارههای دورۀ زندیه با نقوش گیاهی پوشیده است ،موضوع این مقاله نیز به بررسی و تحلیل کیفی این نقوش محادود
شده است .بدین منظور ،ابتدا آثار اصیل نقاشی دیواری در ارگ کریمخان ،تکیۀ هفتتنان و عمارت کالهفرنگی باغ نظر شناساایی
و سپس تنوع نقوش گیاهی موجود در آنها زیر عناوین ترنج ،گل و بوته ،گل و پرنده و اسلیمی و ختایی طبقهبندی و بررسی شاده
است .این پژوهش به شیوۀ توصیفیتحلیلی و بر مبنای مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانهای نوشته شده است .همچنین نشان
میدهد در نقاشی دیواریهای دورۀ زندیه بهخوبی از تنوع نقوش گیاهی استفاده شده است .ظرافات طرایای ایان نقاوش ب ایار
چشمگیر است و از این نظر ،با نمونههای نقاشی تزیینی در ابعاد کوچا در هماین دوره قابال مقای اه خواهاد باود .اساتفاده از
قاببندی منظم و متوازن نیز بر کیفیت طرایی این نقاشیها افزوده است .همچنین تقارن ،تقریباا در طرایای تماامی تارنجهاا و
اسلیمی و ختاییها و غالب گل و بوتهها رعایت شده است و ارتباط نقشها در سطوح اتاق یا ایوان ،بهخوبی محفوظ ماناده اسات.
مجموعۀ این نکات ،بیشازپیش بر ارزش تزیینی و آرایشی نقاشی دیواری در دورۀ زندیه داللت میکند.

ویژگان کلییی
تزیینات معماری ،دورۀ زندیه ،شیراز ،نقاشی دیواری ،نقوش گیاهی.
 این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول با عنوان« :بررسی ویژگیهای نقاشی دیواری در آثار معماری زندیه» باه راهنماایی نگارنادگان دو و
سو در دانشگاه شیراز است.
 تلفن ،23183140210 :نمابر.E-mail: f_mirshamsi@yahoo.com ،281-31242022 :
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مقیمد ____________________________________________________
کریمخاان زناد ( )1115-1133را مایتاوان تنهاا پادشااه
مقتدر دورۀ زندیه مح وب کرد و بنیان فرهنگای و هناری
این دوره را به ناوعی باه او و یکومات او من اوب کارد .او
ظاهرا سوادی نداشت؛ اما به ادبیات ،علم و هنر عالقاهمناد
بود و دربارش محل اجتماع دانشمندان و هنرمنادان زماان
بااه شاامار ماایرفاات .همچنااین از پاارو ههااای معماااری و
شهرسازی ب یاری بهخصوص در شیراز یمایات کارد کاه
برخی از آنها مانند بازار و یما وکیل عا المنفعه و برخای
دیگر همچون ارگ و دیوانخانه جزو بناهای یکومتی بودند.
تزیینااات ایاان بناهااا شااامل انااواع آجرکاااری ،گاا بااری،
کاشیکاری ،یجاری و ...است .نقاشی دیواری نیز از عناصار
تزیینی متداول در معماری ابنیۀ زندیه مح وب میشود.
مکتب نقاشی زندیه در منابع تاریخ نقاشی ایران بیشتر
با سنت کتاب آرایی و نقاشی اشیا و تابلوهای پرتره شناخته
می شود و دیوارنگاری ایان دوران کمتار مبناای تحقیقاات
مربوط قرار گرفته است .ازطرفای ،شاناخت دقیان نقاشای
دیواری در بناهای شاخص این دوره در شیراز تاا انادازهای
دشوار به نظر میرسد؛ بخش شایان توجهی از این آثاار بار
اثر مرور ایا  ،به طور کلی یاا جزیای آسایب دیادهاناد و در
دوران مختلف تجدید یا تعمیر شدهاند .نداشتن توجه کافی
به این م ئله موجب شده اسات مخلاوطی از نقاشایهاای
دیااواری دوران زنااد ،قاجااار و پهلااوی بااهعنااوان تزیین اات
معماری و دیوارنگاری عصر زندیه تصور شود.
به طور کلای ،در مناابعی کاه باه بررسای آثاار تااریخی و
معماااری شاااخص شاایراز اختصاااص یافتااه اساات ،ماایتااوان
اطالعات مختصری از نقاشی دیاواری دوران زندیاه باه دسات
آورد .موضوع نقاشی دیواری در اینگونه منابع که باا تکیاه بار
متون تاریخی و مشاهدات تجربی مؤلفان نوشاته شاده اسات،
معموال باه بیاان مباایگی گاذرا از فراگیاری ساطوح نقاشای،
آسیبهاای ایتماالی و توصایف زیباایی آنهاا گذشاته اسات
(مصطفوی82 ،50 :1343 ،؛ بهاروزی-152 ،53-55 :1354 ،
140؛ ساااامی531 ،534-533 ،511 :1313 ،؛ آریاااانپاااور،
233 ،213-222 :1315؛ کماااااااااالی184-101 :1305 ،؛
ی ینپور041-051 :1303 ،؛ نعمتی.)331 :1303 ،
دستۀ دیگری از تحقیقات نیز ه تند که تزیینات معماری
و بهطور اخص دیوارنگاری دورۀ زندیه را مادنظر قارار دادهاناد؛
مگال بازل گری در مقالۀ خود در اوجهای درخشان هنر ایاران،
ضمن مرور تاریخ دیوارنگاری در ایاران ،باه تشاریآ آثاار دورۀ
زندیه نیز پرداخته است (اتینگهاوزن و یارشاطر-331 :1383 ،
 .)323بخشی از کتابهاای نقاشای بار گا و دیوارنگااری در

ایااران نیااز بااه موضااوع نقاشاای دیااواری در دوران زندیااه و
دیوارنگارههای شاخص ایان دوران در شایراز اختصااص پیادا
کرده است (سیف1383 ،؛ شریفزاده .)122-152 :1301 ،باا
این همه ،کیفیت اطالعات و تحلیلهای مربوط در ایان مناابع
ضعیف به نظر مایرساد .جلاوهگااه هنار و معمااری در کاا
کریمخانی نیز عنوان تحقیقی اسات کاه براسااس یافتاههاا و
اطالعات مرمتکاران نقاشیدیواریهای ارگ کریمخان زند باه
رشته تحریر آمده است (شفیعی و اسفندیاریپور.)1304 ،
ایتماال بخاشهاایی از نقاشای دیاواری بناهاای زندیاه را
نقاشان مشهور آن زمان مانند آقا صادق ،آقا محمدهادی و آقاا
باقر انجا داده باشند .انت اب نقاشیهاای ایاوان اصالی تکیاۀ
هفتتنان به آقا صادق بیش از همه مطرح شده است و درباارۀ
آثار او در عمارت کالهفرنگی باغ نظر نیز مفروضاتی بیاان شاده
است (نصر .)84 :1308 ،با این یال ،هی گوناه امضاا و رقمای
ذیل آثار نقاشی دیواری بناهای مذکور دیده نمیشود.
به نظر میرساد بررسای ساب طرایای و تناوع نقاوش
تزیینی در نقاشی دیواری زندیه میتواناد در ارزیاابی تحاوالت
نقاشی این دوران مفید واقع شود و باهعناوان معیاار شاناخت
سایر نمونههای ایتمالی مدنظر قرار گیرد .بهطور کلی ،نقاوش
تزیینی در دیوارنگاری دورۀ زندیه شامل انواع ان انی ،ییاوانی،
گیاهی و هندسای اسات .از آنجاا کاه نقاوش گیااهی در ایان
مجموعه از گ اتره و تناوع شاایان تاوجهی برخاوردار اسات،
موضوع این تحقین بر مبناای شاناخت تناوع نقاوش گیااهی
موجود در آثار نقاشی دیواری دورۀ زندیه در شیراز مطرح شده
است .طبقهبندی این نقوش و تحلیل کیفی آنها از اهداف ایان
مقاله است و بارای ایان منظاور ،آثاار نقاشای موجاود از دورۀ
زندیه در ارگ کریمخان ،تکیۀ هفتتنان و عمارت کالهفرنگای
باغ نظر دقیان بررسای شاده اسات .ایان ارزیاابی باا بررسای
اسااتنادات مرمتاای بایگااانی میاارا ،فرهنگاای ،گفتااههااای
مرمتکاران قدیمی ابنیۀ زندیه و تشخیص الیههای قدیمیتار
نقاشی از روی مشاهده و مطابقت آنها صاورت گرفتاه اسات و
تنها به مواردی استناد شده که از اصاالت آن اطمیناان کامال
وجود دارد .ضمن اینکه تشخیص مکان و موقعیت و قاببندی
نقاشیها در شناسایی نمونههای اصیل نقاشای دیاواری زندیاه
تا اندازهای مؤثر واقع شده است .متأسفانه تحاوالت و تیییارات
پیشآمده در دیوارنگارههای این بناها ،اصالت و اعتبار آنها را تاا
اندازهای تحتالشعاع قرار داده اسات .بناابر ایان مطالاب ،ایان
مقاله بر مبنای نمونههای موجود به کل نقاشی دیاواری دوران
زندیه در شیراز تعمیم داده شده است .این پاژوهش باه شایوۀ
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توصیفیتحلیلای و بار مبناای مشااهدات میادانی و مطالعاات
کتابخانهای نوشته شده است.

مکان و موقعیت نقاشیها
بخش وسیعی از فضای داخلی بناهای شااخص دوران زندیاه
در شیراز به نقاشی آراسته بوده است .بهطور کلی ،ایان ناوع
تزیینات میتوان ت سطوح باالیی از ارههای سنگی تا ساقف
اتااق یاا ایاوان را پوشاش دهااد و هاا ،دوالهاا ،1تاویزههااا،2
مقرنسها 3و فضاهای بین و اطراف آنها را شامل شود .ظااهرا
پیش از اجرای نقاشای ،فضاای ساقف و دیوارهاای مادنظر،
قاببندی یا اصطالیا خطاندازی شاده اسات .ایان قاابهاا
یدود ی نقش کامل در نقاشی دیواری را مشخص میکنند
و با یاشیهبندی از یکدیگر تفکی شدهاناد .در عاین یاال،
انتخاب و ترسیم نقشها در این قابها و یاشیهها بهگوناهای
بوده است که ارتباط بصری و آرایشی کل فضا محفوظ بماند.
متأساافانه دیوارنگااارههااای دوران زندیااه بااهم ارور شااامل
تحوالت و تیییراتی شاده اسات .ایان م ائله از چناد جنباه
بررسی میشود :بخشی از این تحوالت بالفاصاله بعاد از مارگ
کریمخان و در پی نزاعهای داخلی در شیراز صاورت پذیرفتاه
است .آسیبهای طبیعی و نداشتن توجاه کاافی در نگهاداری
نقاشیها ،باهخصاوص تیییار کااربری و اساتفادۀ ناامطلوب از
بناهای زندیه در دوران بعد نیاز از علال تخریاب نقاشایهاای
مذکور بوده است .با این یال ،به نظار مایرساد تجدیاد ایان
نقاشیها در دوران قاجار و پهلوی ،الاقل تا پیش از دهۀ چهال
شم ی ،مهمترین علت ازمیانرفتن نمونههاای اصایل نقاشای
دیواری در بناهای زندیه در شیراز باشاد؛ ماگال در دورۀ قاجاار،
نقش ترنج تاقچههای بااالی دوالهاای برخای اتااقهاای ارگ
کریمخان با نقش گل و مرغ جایگزین شاده اسات (شافیعی و
اسفندیاریپور )01 :1304 ،یاا بخاش زیاادی از نقاشایهاای
عمارت کالهفرنگی و تکیۀ هفتتنان محصاول سالیقه و عمال
نقاشان دورۀ پهلوی ،بدون توجه به اصالت نقاوش باوده اسات
(سامی.)531-534 :1313 ،
به هر صورت ،بیشترین و کاملترین نقاشایدیاواریهاای
دورۀ زندیه در ارگ کریمخان در اتاقهاای دو ضالع شامالی،
سو ضلع غربی ،پنجم و ششام ضالع جناوبی اسات .ساقف،
دیوارها ،تاقچهها و تویزههاای ماابقی اتااقهاا و ایاوانهاا نیاز
پراکنده باقی مانده است .در عماارت کاالهفرنگای نیاز تماامی
نقاشیدیواریها از ق مت باالی دوالها تا مقرنسها و سقفها
براثر مرمتهای انجا شده ،اصالت خود را از دست داده است و
ظاهرا نقشهای شاهنشین شامالی عماارت ،تنهاا نموناههاای
معتبر از دوران زندیه باشد .در عمارت هفتتنان نیاز در ایاوان

اصلی عمارت ،نقاشیدیواریهای ق متهای باالی دوالهاا تاا
زیاار سااقف سااالم مانااده اساات؛ امااا بااه دلیاال مرمااتهااای
صورتگرفته ،برخی آثار اصالت خود را از دست دادهاند .با ایان
یال به نظر میرسد نقشهای ترسایمشاده بار دیاوار سامت
شرقی ایوان اصلی ،کمتر دچار تیییر شدهاند.

ینویع نقشها
یلف) ترنجها
نقش ترنج در نقاشی دیواری بناهای زندیه به صورتهای کلای
ت ترنجها ،ترنج ،سرترنجها و ترنجهای شعاعی اساتفاده شاده
است .یالت ،جهت و اندازۀ این نقشها باا فضاای قااببنادی
سطوح دیوار کامال متناسب به نظر میرساد و اغلاب در مرکاز
قابها طرایی شادهاناد .باهطاور معماول ،درون تارنجهاا باا
نقشهای اسلیمی و ختایی ظریف الیهچینی و طالکاری شاده
است و زمینۀ قابها بدون نقش باقیمانده است .با ایان یاال،
زمینۀ قاب برخی نمونهها نیز کامال با نقش پر شده است؛ ماگال
در کاسه مقرنسهای اتاق دو ضلع شمالی و اتاق پنجم ضالع
جنوبی ارگ کریمخان ،ت ترنجهای شاپرکی بار زمیناۀ سااده
نقش ب ته است؛ اما همین نقش در اتاق سو ضلع غربی ارگ
کریمخان بر زمینهای مملو از نقش گال و پرناده نیاز ترسایم
شده است (تصویر.)1
ت ترنجهای مشاابه ممکان اسات در قاابی باهصاورت
متوالی تکرار شوند و نوعی ترنج ترکیبی منفصل یا متصال
ب ازند .اگر ت ترنجها به صورت شعاعی و یول محور دایره
تکرار شوند ،نوعی شم اۀ ده یاا دوازدهپار مایساازند کاه
نمونههایی از آن در عرقچین 4مقرنسهای سقف اتاقهاای
ارگ کریم خان قابل مشاهده است (تصویر .)2عالوه بار آن،
این نقش در نقاشی های موجاود از ترکیاب ساه یاا چهاار
ت ترنج شاپرکی به صورت عماودی درسات شاده اسات و
صرفا در قااببنادی اصالی تاویزههاا باه کاار رفتاه اسات
(تصویر .)3همچنین طرایی تارنجهاای الحااقی ،اصاطالیا
سرترنجها (لچکیها) ،در طرفین ترنج میانی بزرگتر نیز در
نقوش دیواری دوران زندیه معمول و متاداول باوده اسات.
انواعی از این نقش در قاببندی سطوح تزیینای اتااقهاای
دو ضاالع شاامالی ،پاانجم و ششاام ضاالع جنااوبی ارگ
کریم خان استفاده شاده اسات .اتصاال قریناۀ دو سارترنج
کوچ و کامال مشابه در طرفین ترنج میاانی ،ساادهتارین
شاایوۀ طرایاای ایاان نااوع از نقااشهاساات کااه در تاازیین
قاببندیهای افقی ،بهاصطالح ردیفی ،کاربرد داشته است.
اما قاببندیهای عمودی یا ستونی ،نمونههای متناوعتار و
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پیچیدهتری از ترنجهای ترکیبی را نشان میدهند و بهطاور
کلی ،زیباایی و جلاوۀ تزیینای بیشاتری دارناد .طرایای و
ترکیب ترنجها و سرترنجها در این قابهاا همچناان یاول
محور ترنج میانی گ ترش مییابد؛ اما لزوما تکارار نقاش و
قرینگی در طرفین ترنج میانی شکل نمیگیرد .از این نظار
شاید بتوان نقش های ماذکور را در قالاب ترنجای کامال و
نقش م تقل نیز تعریف کرد .ایان نقاش باهطاور ویاژه در
فضاهای معماری ارگ کریمخان زند استفاده شده است.
ب) گل و بوتد
گل ها از متنوع ترین نقوش تزیینی دیوارنگاره های زندیه در
شیراز مح وب میشوند .فراوانای ایان نقاوش باهانادازهای
است که از مشاهدۀ آنها بهرایتی مایتاوان ارزش و غناای
تزیینی نقاشی دیواری زندیه را استنباط کرد .ایان گالهاا

بیشتر از نوع گلهای زنبن ،میخ  ،نرگس ،نیلوفر ،آاللاه و
شقاین است و به صورتهای مختلف سطوح قاببندیهای
تاقچهها و کتیبههای باالی آنها ،رفها 5،تویزهها ،دوالهاا و
مقرنس ها را پوشش می دهند؛ یتی نقش پرکننادۀ زمیناۀ
طرحهای دیگر میشوند .بهطور کلی ،در نقاشی مکتب زناد
و قاجار ،طرایی گل ها از زوایای مختلاف و در یالاتهاای
باز ،نیمه باز و ب ته معماول اسات .ایان ترفناد در نقاشای
دیواری این دوره نیز شایع بوده اسات؛ باهطاوری کاه گااه
مرایل رشد و نمو ی گل ،از غنچۀ ب ته تا گل نوشاکفته،
همزمان بار روی بوتاهای نقاش شاده اسات (تصاویر .)4از
سایههای رنگی نیز برای یجمدارکردن و برج تگی هرچاه
بیشتر گلها استفاده شده است.

تصویر  .1سمت ریست :نقش ترنج بر زمینۀ ساده ،کاسۀ مقرنس یتاق دوم ضلع شمالی یرگ کریمخان؛
سمت چپ :نقش ترنج بر زمینۀ منقوش ،کاسۀ مقرنس یتاق سوم ضلع غربی یرگ کریمخان.

تصویر  .2قریرگیری تکترنجها بدصورت شعاعی و تکریر آنها حول محور دییره؛ یتاق سوم ضلع غربی یرگ کریمخان.
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تصویر  .3نموندیی یز قریرگیری نقش ترنج و سرترنج بدصورت عمودی با تزیینات یسلیمی و ختایی در تویزۀ یتاق شمارۀ  ۵ضلع جنوبی
یرگ کریمخان.
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تصویر  .4طریحی گلها یز زوییای مختلف و در حالتهای باز ،نیمدباز و بستد؛ تاقچۀ باالی دویل در تکیۀ هفتتنان.

نقش گل و بوته در نقاشی دیواری دوران زندیه دو صاورت
کلی دارد .دستۀ اول شامل ت شاخههای سادهای میشود کاه
به ی یا چند گل معدود آراسته است .این ناوع از نقاشهاا را
میتوان بهاصطالح« ،شاخۀ گل» یا «تا گال» نامیاد .نقاش
موجود در دوالها در تماامی بناهاای زندیاه اغلاب جازو ایان
دسته از نقوش است .در مقرنسهای سقف عمارت کالهفرنگای
نیز شاخهگلهایی بعضاا بارگدار نقاشای شاده اسات .نموناۀ
دیگااری از ایاان نقااش را در کاس اۀ مقاارنسهااای موجااود در
تاقچههای باالی دوال ایوان اصلی تکیاۀ هفاتتناان مایتاوان
مشاهده کرد .در هر قاب از این مقرنسها ،اغلب ی ناوع گال
بههمراه غنچههایش به تصویر در آمده است (تصویر.)5
دستۀ دو از این نوع نقش را نیاز مایتاوان در شاکل
شاخه ای مملو از گلها و برگها تصور کرد که باه صاورتی
منظم و با گردش یلزونای و اساپیرالوار در ساطوح قاابی
گ ترده میشود و معموال تمامی فضای قاب را پر میکناد.
از این نقش ،بیش از همه در کتیبههای فوقانی تاقچههاای
باالی دوال تکیۀ هفتتنان ،اتاق ششام ضالع جناوبی ارگ
کریم خان و عرقچین مقرنسهای سقف و تاقچههای باالی
دوال عمارت کالهفرنگی استفاده شده است .برخای نقاوش
گل و بوتۀ اتاق ششم ضلع جناوبی ارگ کاریمخاان کاامال
مشابه تاقچههای عمارت کالهفرنگی به نظر میرسد.
نقش گل و بوته را در صورتهاای دیگاری نیاز مایتاوان
تق یم کارد؛ ماگال نقشای موساو باه «گلادانی» یاا «گال و
گلدانی» که شامل بوتهای از گلهای رنگارنگ در یا گلادان
میشود .این نقاش انحصاارا در کاساۀ مقارنسهاای ساقف و
طاقچۀ پایین دوال اتاق ششام ضالع جناوبی ارگ کاریمخاان
استفاده شده است و طرح آن از گلدان پایهدار مطال با گلهای

زنبن و آاللۀ ویشی و برگهای فراوان تشکیل شده است .ایان
گلدانها باا خطاوط سایاه قلامگیاری و نقاوش روی آنهاا باا
خطهایی ن بتا ضعیف و کمرنگ مشخص شده اسات .بلنادی
هر گلدان تقریبا ی دو ارتفاع گالهاایی اسات کاه درون آن
جای گرفته است .ترسیم و ترکیب گالهاا در ایان نقاش نیاز
معموال بدین صورت بوده است که ی شاخه گال زنبان آبای
در مرکز گلدان و باالتر از دیگار گالهاا باههماراه بارگهاای
سوزنی و بلند قرار گرفته اسات و در طارفین آن ،یا شااخه
گل آاللۀ گلبهی و ی شاخه گل پنجپر طرایی شده است .دو
شاخه گل شقاین قرمز نیز پایین این دستۀ گل نش اته اسات
و فضای بین آنها با برگهای سبز پر شده است (تصویر.)1
شاید بتوان نقش اخیر را در امتداد تأثیرات نقاشی اروپاایی
بر نقاشی متأخر صفوی باا اصاطالح مشاهور «فرنگایساازی»
توجیه کرد (نوایی و یاجی قاسمی .)83 :1332 ،با ایان یاال،
نقش گلدانی موجود در ارگ کریمخان بهگونهای کامال متماایز
از نمونههای متقد این نقش در دوران صافوی ترسایم شاده
است .گلهای ترسایمشاده در ایان گلادانهاا از ناوع هماان
گلهایی است که در دیگر ق متهای نقاشی دیواری باه کاار
رفته است؛ منتها سعی شده است باا یفاف فضاای خاالی در
پسزمینۀ گلدان ،از شالوغی بایش از یاد فضاا پرهیاز شاود.
عالوهبر این در تمامی مقرنسها ی نقش با گلدان و گلهاای
معین و رنگآمیزی مشخص تکرار شده است.
ج) گل و پرنیه
یضور چشمگیر پرندگان در میان گل و بوتههاای منقاوش
بر دیوارهای ابنیۀ زندیه این بحث را مطرح ساخته است که
استفاده از نقش گل و پرنده در تزییناات نقاشای دیاواری،
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برای نخ تین بار در این دوره تجربه و مرسو شاده اسات
(شفیعی و اسفندیاریپور .)02 :1304 ،قطعا ایان موضاوع
مشمول شناخت جامعی از تحوالت نقاشای گال و مارغ در
ایران خواهد بود .با این یال ،تنوع نقوش پرنده در نقاشای
دیواری دوران زندیه نهتنها از روی تعداد که از تنوع گونهها

و یاالت طرایی شایان توجه است .ایان پرنادگان ،گااه باا
بالهای باز ترسیم شدهاند و تصوری از پرواز میدهند و گاه
با بالهای ب ته بر شاخهای نش تهاند؛ در برخی مواقع دانه
یا پروانهای به منقار دارند و گاه با منقار گشاوده و در یاال
آوازخواندن نشان داده میشوند (تصویر.)8

تصویر  .۵نقش شاخد گل در مقرنسهای طاقچدهای ضلع شمالی ییوین یصلی تکیۀ هفتتنان.

تصویر  .6نقش گلیینی درون کاسۀ مقرنس یتاق ششم ضلع جنوبی یرگ کریمخان.
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تصویر  .6نموندیی چنی یز حاالت مختلف طریحی نقوش پرنیه در نقاشی دیویری دورین زنیید.

این پرنده ها بیشتر از ناوع قماری ،بلبال ،ساینهسار ،
شاهین و شانهبهسر ه تند که در ق متهای مختلاف هار
تابلو در میان انبوه گل و بوتههاا دیاده مایشاوند .معماوال
هری از انواع پرندگان در دیوارنگارههاای زندیاه باا رناگ
مخصوص خود از دیگری متمایز شاده اسات .بارای مگاال،
شاهینها اغلب به رنگ نخودی هماراه باا خاالهاای تیاره
ترسیم شدهاناد ،رناگ اصالی ساینهسار هاا قرماز اسات،
قمریها با سایه تیره ای که بر گردنشان نقاش ب اته قابال
تشخیص ه تند و شانهبه سرها باا کاکال روی سار و ناوع
آرایش پرهایشان شناخته می شوند .با این همه ،تنوع رناگ
بلبل ها بیش از دیگر انواع پرنده است .رنگهای بهکاررفتاه
در ترسیم پرندگان کمی فراتر از رنگهای قراردادی موجود
در گلها به نظر میرسد .نقاشان سعی کاردهاناد باا ایجااد
تیرگیها و روشنیهای اندک و سایههای جزیی ،یجم کلی
بدن پرندگان را واضآتر سازند.
نقش گل و پرنده در نقاشی دیواری دورۀ زندیاه مایتواناد
شامل دو دستۀ کلی و ن بتا متمایز باشد .یکی درختچههاایی
است که از پایین کادر روییادهاناد و شااخههایشاان در میاان
یکدیگر پیچیاده و پرنادگانی متناوع میاان شاخ اار آن قارار
گرفتهاناد؛ مانناد آنچاه در تاقچاههاای بااالی دوال در تکیاۀ
هفتتنان و اتاقهای ششم ضلع جناوبی و ساو ضالع غربای
ارگ کریمخان یا فضای بین تاقچهها در تکیاۀ هفاتتناان باه
چشم میآید .یکی گلهای پیچیدۀ درهم و مشابه نقاوش گال
و بوتااه کااه بااا نقااش پرنااده همااراه شااده اساات و بیشااتر در
تویزههای عمارت کالهفرنگی و کتیبههای بااالی تاقچاههاا در
تکیۀ هفتتنان و اتاق سو ضلع غربی ارگ کریمخان باه کاار
رفته است (تصویر .)0همانطور که از این توضیآ بار مایآیاد،

تمایز نقوش گل و پرنده بر تمایز گونههای گیاهی متکی اسات
و ترسیم پرندگان عموما سازوکار مشاابهی داشاته اسات .ایان
نکته میتواند مصداقی برای هم انی این نقش با نقاش گال و
بوته باشد و بهنوعی زیرمجموعۀ آن قرار گیرد.
د) یسلیمی و ختایی
نقوش اسالیمی و ختاایی در نقاشای دیاواری دورۀ زندیاه
کمتر بهصورت منفرد یا م تقل ترسایم شادهاناد و اغلاب
شااامل شاابکهای گ ااترده و توأمااان از نقااوش در سراساار
محدودۀ ی قاب میشوند .بهطور طبیعای ،اسالیمیهاا در
مقای ه با نقشهای ختایی سادهتر و منظمتر ماینمایناد و
کیفیت طرایی آنها از قوت بیشتری برخاوردار اسات .ایان
نقوش در نقاشی هاای دیاواری مرباوط باه بناهاای زندیاۀ
شیراز ،عموما به رنگ آبی و با یداقل گره یا پیچیادگی در
طرفین قاب ها ترسایم شاده اناد و ضخامتشاان پهانتار از
شاخههای گل و بوته است .در تاقچاههاای بااالی دوال در
اتاااق ششاام ضاالع جنااوبی ارگ کااریمخااان و عمااارت
کالهفرنگی ،پیچش های بزرگ و واضآ اسالیمی باهصاورت
کامال قرینه بر زمینه ای از نقش گال و بوتاه جاای گرفتاه
است .همچنین اطراف تارنجهاای ساتونی در فضاای باین
تاقچه های همین اتاق نیز به نقوش اسالیمی آراساته شاده
است و این ترکیب ،در پویایی نقاشهاا ماؤثر باوده اسات.
شاخههای ختاایی نیاز در الباهالی پایچشهاای اسالیمی
معموال بهگونهای قرار گرفتهاند که تماامی فضاای خاالی را
پوشش دهند .برخی از این نقوش مانناد گال شااهعباسای
ازنظر ابعاد و ظرافت ترسیم در دیوارنگارههای زندیاه یاایز
اهمیت ه تند (تصویر.)3
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تصویر  .8نقش گل و پرنیه در کتیبد باالی طاقچۀ ضلع شرقی ییوین یصلی تکیۀ هفتتنان.

تصویر  .9نقشهای یسلیمی و ختایی؛ شاهنشین شمالی عمارت کالهفرنگی.

نتیجد ____________________________________________________
در نقاشاای دیااواری دورۀ زندیااه از تنااوع نقااوش گیاااهی
بهخوبی بهره برده شده است .اگرچه فضااهای معمااری در
اتاقها و بناهای متفاوت تقریباا یک اان اسات ،نقاشهاای
قرارگرفته در این فضاها از اتاقی به اتاق دیگر و از عماارتی
به عمارت دیگر متفاوت اسات .از مقای اۀ ایان نقاشایهاا

چنین به نظر می رسد که تنهاا در ارگ کاریمخاان زناد از
نقش ترنج با ترکیب اسالیمی و ختاایی باهصاورت فراگیار
اسااتفاده شااده اساات .طرایاای متنااوع و ویااژۀ ایاان نقااش
می تواناد مبتنای بار ناوع کااربری ایان بناا توجیاه شاود.
نقشهای گل و بوته و گل و پرنده نیز مبناای نقاشایهاای
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تکیۀ هفتتنان و عمارت کاله فرنگای باوده اسات .باا ایان
یال ،تمامی نقشهای یادشده بر زمینهای ترسیم شادهاناد
که تعادل بصری و آرایشی کل فضا را تقویت میکنند و در
ارتباط با یکدیگر دیده میشوند؛ برای نمونه ،تمامی نقاشای
دیواریهای اتاق پانجم ضالع جناوبی ارگ کاریمخاان باا
نقشهای اسلیمی و ختایی ،به شیوۀ الیهچینی نقاشی شده
و در ترنج هایی به رنگ آبی و قرمز قرار گرفتاه اسات .ایان
ترنجها در تاویزههاا ،مقارنسهاا و تاقچاههاای ایان اتااق
متناسب و مشابه یکدیگر ترسیم شده اناد و زمیناۀ تماامی
نقوش نیز نخودی بوده است.
بهطور کلی ،نظم ذاتی طرایی نقوش گیااهی ،علایرغام
ماهیت آزاد و گ ترشپذیر آنها ،در ایجاد یس تعادل ب ایار

مؤثر است .ایان موضاوع در نقاشای دیاواری دورۀ زندیاه باا
استفادۀ فراگیر از تقارن در طرایی نقوش گیاهی بارزتر شده
است .قرینگی در سطوح کلی نقاشایهاا نیاز از چناد جنباه
رعایت شده است؛ مگال شم اههاای موجاود در عارقچاین
مقرنسهای سقف بناها و یتی برخای از تارنجهاایی کاه در
های اتاقهای ارگ کریمخان ترسیم شدهاند ،با ایجااد ناوعی
تقارن شعاعی ،نهتنها بر نظم موجود در فضا افزودهاناد ،بلکاه
نوعی ساختار متمرکز برای گ اترش ساایر نقاوش از مرکاز
شم هها یا ترنجها را القا میکنند .تکرار یکنواخت یا متناوب
نقوش گیاهی در دوالها یا نوعی از تکرار تکااملی گالهاا در
ی قاب نیز ضمن یس پویایی ،بر نظم و تعادل نقاشیهاای
دیواری زندیه ب یار مؤثر واقع شده است.

پینوشتها
 .1دوال در لیت به معنای ت مه است؛ اما در معماری به نوار یا کمربند
گ بریشادۀ دور تاا دور اتااقهاا و فضااهای داخلای ابنیاه گفتاه
میشود .این نوار تزیینی ،معموال فضای دیوارها را از ارتفااع باه دو
ق مت تق یم میکند .نوار گا باری باهکاررفتاه در دوال بناهاای
زندیه عمدتا شامل ی قوس هفتوپنج کوچ اسات کاه مرتاب
تکرار میشود و نوعی قطاربندی را تداعی میکند.
 .2منظور کمربندهای تزیینی عمودی است که یایل میاان طااق هاا و
طاقچههاست و آنها را از یکدیگر جادا مایکناد .در تزییناات ایان
ق مت که سطحی م طآ دارناد ،از نقاوش تکرارشاونده اساتفاده
شده است.
 .3منظور نوعی گ بری برج ته باهصاورت پلکاانی و طاقچاهبنادی در
زیرگنبد یا نیمگنبدهاست کاه در آن ،هار ردیاف از طاقچاههاا از
ردیف زیرین خود پیش مایآیاد و واساطۀ باین دیوارهاا و گنباد
میشود.
 .4منظور پوشش مدور زیر طاق یا گنبد است که مقرنسها بدان خاتم
میشوند.
 .5به طاقچه های باالی دوالها که اغلب باهصاورت طااقنماا باا قاوس
هفتوپنج ساخته میشود ،رف میگویند.
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