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تأثیر فرهنگ جامعه و کارکرد اثر در شکل گیری کالبد و
تزیینات معماری در بناهای زندیه با نگاهی بر عمارت دیوانخانه
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چکیده

در دوران زند، کریم خان به عنوان حاکمی مردمی، در معماری به دنبال دستيابی به اسلوبی بود که جنبه های اجتماعی داشته 

باشد و با این دیدگاه ساخت و تزیينات بناها در این دوره بسيار تنوع می یابد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحليل 

معماری کالبد و تزیينات وابسته به آن با نگاهی به عمارت دیوانخانه زندیه است و در پی پاسخ به این سؤال که طراحی سازه و 

تزیينات چگونه با توجه به کارکرد اثر و فرهنگ انتخاب شده است و نقش اجتماع در شکل گيری طرح معماری و تزیينات اثر 

چگونه است. روش تحقيق به صورت توصيفی- تحليلی است و یافته های حاصل شده بيان می دارد که در این دوران فرهنگ 

جامعه و نگاه حکومت در پی ایجاد نگاهی عدالت محور و مردمی بوده که این دیدگاه در طراحی معماری و تزیينات وابسته به 

آن و کارکرد بخشی به اثر تأثير داشته است. در بنای دیوانخانه با کاربری دادگستری، تمامی عناصر معماری و تزیينات جهت 

نمایش ویژگی های کارکرد بنا و روح حاکم بر فرهنگ جامعه گزینش شده است. بنابراین می توان اذعان داشت ریشه های 

فرهنگی جامعه و نگاه حکومتی در دوران زندیه، به طور خاص، در طراحی سازه و تزیينات به کار گرفته شده است.
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زمان  بود،  ایران  مردم  آرامش  و  آسایش  دوران  که  زندیه  دوران 
بازسازی هنر و مرحله انتقالی ميان صفویه و قاجاریه است )آیت اللهی، 
معماری  از  ترکيبی  کریم خان  دوره  معماری  و  هنر   .)2۹8  ،۱۳80
پيشين ایران است که به دنبال یافتن یک زبان مخصوص به خود برای 
ارج نهادن به تمدن و هنر گذشتگان و ادامه معماری سنتی در جهت 
معماری  طرح  است.  بومی  مهندسی  فنون  و  معماری  هنر  شکوفایی 
بناهای این دوره آميزه ای از معماری خاص صفویان و یادمان های به 
اسفندیاری، ۱۳84، 5(.  و  بود )شفيعی  از تخت جمشيد  مانده  جای 
به طور خاص می توان گفت معماری زندیه در حقيقت همان معماری 
دوره صفویه است که به صورت ساده و بی پيرایه و مختصر تر اجرا شده 
است )شریف زاده، ۱۳8۱، ۱22(. اهميت این دوره در بحث شکل گيری 
و  هنر  که  است  منظر  این  از  قاجار  دوران  از  قبل  تا  ایران  معماری 
معماری ایران هنوز تحت تأثير معماری و هنر غرب تأثير قابل قبولی 
بناها  اصلی  تزیينات  و  طراحی  در  غربی  هنر  نفوذ  و  است  نپذیرفته 
با  زندیه  دوره  در  محيطی  و  فرهنگی  تأثيرات  ندارد.  خاصی  جایگاه 
توجه به نوع دیدگاه کریم خان که خود را پادشاه نمی دانست در ساخت 
تأمل  و  توجه  قابل  بسيار  می شدند  ساخته  او  دستور  به  که  بناهایی 

است. بناهایی مانند ارگ کریم خان، عمارت دیوانخانه زندیه، عمارت 
اینکه دارای  به  با توجه  و... هرکدام  بازار وکيل  و  تنان، مسجد  هفت 
تزیيناتی  ویژگی های  و  طراحی  دارای  هستند  متفاوت  کاربری های 

خاصی است که تنوع چشمگيری را در این دوره ایجاد نموده است. 
این تنوعات در معماری و تزیينات در هنر این دوره بسيار قابل توجه 
است، حتی در بناهای حکومتی با توجه به اینکه برای استفاده شخصی 
کریم خان و خاندان سلطنتی ساخته شده اند، تنوع در طراحی المان ها 
مقاله  این  این موضوع هدف  به  نظر  با  دارد.  و عناصر معماری وجود 
بررسی و تحليل معماری کالبد و تزیينات وابسته به آن در دوره زندیه 
با نگاهی ویژه به بنای دیوانخانه زندیه با رویکرد فرهنگی و کارکردی 
اثر است که به آن زیاد توجه نشده است، با اینکه این اثر از ویژگی های 
شاخص معماری آن دوران می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است 
که آیا طراحی معماری عمارت با توجه به کاربری آن انتخاب شده و 
دارای ویژگی های فرهنگی و محيطی است. نقش اجتماع و فرهنگ در 
شکل گيری طرح معماری اثر چگونه است و درون مایه های فرهنگی در 

شکل گيری معماری و تزیينات چه تأثيراتی داشته است. 

مقد  مه

پیشینه تحقیق
معماری  و  هنر  با  مرتبط  مطالعات  زیادی  زمينه های  در  تاکنون 
تاریخ  مطالعات  موارد  اکثر  در  که  است  پذیرفته  صورت  زندیه  دوره 
کریم خان  و  »ایران  در   )۱۳86( رجایی  است.  آثار  معرفی  یا  نگاری 
زند«، ندیم )۱۳۹4( در »خيابان کریم خان زند شيراز«، رجبی )۱۳8۹( 
در »کریم خان زند و زمان او«، شعبانی )۱۳85( در »کریم خان زند«، 
زندیه«،  تاریخ  در  گشا  گيتی  در»تاریخ   )۱۳۹0( دیگران  و  موسوی 
هدایتی )۱۳۹7( در»تاریخ زندیه« و ... به صورت جامع و تک موردی 
به بررسی تاریخ و معماری دوران کریم خان پرداخته اند. در سال ۱۳87 
انتشار  مقاالت  و در مجموعه  برگزار گردید  زندیه  بزرگ  نيز همایش 
وقایع  نظر  از  بيشتر  دوره  این  آثار  بررسی  به  همایش  این  در  یافته 
به   )۱۳84( اسفندیاری  و  شفيعی  است.  شده  پرداخته  آن  تاریخی 
تحليل آثار ارگ پرداخته و آن را از نظر نوع تزیينات بررسی کرده و 
بيضاپور )۱۳68( به بررسی هنر و معماری دوره زندیه پرداخته است. 
ميرشمسی و دیگران )۱۳۹6( در مقاله خود به بررسی تحول و تنوع 
نقوش در تزیينات دیواری در دوران زندیه پرداخته و همچنين حسين 
پور )۱۳8۹( تحليل و بررسی ترکيب عناصر معماری و شهرسازی در 
مجموعه زندیه را مورد بررسی قرار داده است. نعمتی )۱۳8۹( نيز به 

بررسی مشخصات معماری دوره زندیه پرداخته است. 
اما در یک بيان کلی، اثر هنری به صورت نمادی مطرح می گردد 
که شامل انسان، فرهنگ و ارتباط بين آن ها باشد )احمدی و دیگران، 
۱۳۹5، ۱4(. یک اثر تاریخی دارای ارزش هایی است که در جنبه های 
همان  شکلی،  ارزش های  تحقق  اما  دارد.  بازنمایی  قابليت  گوناگون 

فعاليت هنری و زیباشناختی است که کارکردی محتوایی دارد )قنبری 
و دیگران، ۱۳۹5، ۹4(. محتوا و معنا در یک اثر ساخته شده می تواند 
تاکنون  انجام شده  مطالعات  در  بازنمایاند.  را  جامعه  و  فرهنگ  تأثير 
اثر  بر روی بنای مورد نظر به تحليل آن از منظر تأثيرگذاری کارکرد 
و فرهنگ محيطی در شکل گيری کالبد و تزیينات آن پرداخته نشده 
و عمارت دیوانخانه نيز برای بسياری از محققان ناشناخته و یا کم تر 

شناخته شده است و این موضوع شکل دهنده پژوهش پيش رو است.

روش تحقیق 
با توجه به ویژگی های معماری زندیه و بررسی عوامل فرهنگی–

به  پاسخ  و  نظر  مورد  هدف  به  دستيابی  جهت  دوره  آن  محيطی 
سؤاالت پژوهش، روش تحقيق به صورت توصيفی-  تحليلی است که از 
بن مایه های تحقيقات تاریخی نيز تأثير پذیرفته است. در ابتدا فرهنگ 
و مفهوم کارکرد در معماری زندیه از دیدگاه اجتماعی بررسی گردیده 
و این موضوع در عمارت دیوانخانه با توجه به سازه و تزیينات و نقش 
این موارد به چالش گذارده شده است تا بتوان به تحليل محتوایی از اثر 
بر مبنای جامعه و فرهنگ دست یافت. بنابراین ابزارهای مورد استفاده 
در پژوهش برداشت های ميدانی، مشاهده بصری، مطالعات اسنادی و 

مقایسه یافته های حاصل و استخراج و استنباط نتایج خواهد بود.

فرهنگ و مفهوم کارکرد در معماری از منظر اجتماع دوره زندیه
معماری زایيده تفکر انسان است. تأثيرات و خواست جامعه  هميشه 
در تصميم گيری در طراحی آثار نقش مهمی داشته است و به طور کلی 
می توان گفت آفرینش های معمارانه متأثر از تفکر اجتماعی خواهد بود 
)Backovice & Masirevic, 2010, 277(. در دوران های مختلف 
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در بناهای زندیه با نگاهی بر عمارت دیوانخانه

بناهای مختلف حکومتی، مذهبی و...  این تفکر در طراحی و ساخت 
ساخته شده  بناهای  حاکمان  نظر  در  می دهد.  نشان  را  خود  به خوبی 
هستند  مهم  بسيار  آن ها  سياست  و  دوام  و  قدرت  نمایش  جهت  در 
)Kostof, 1995, 717(. این تفکر اجتماعی با توجه به نوع کارکرد 
اثر جایگاه ویژه ای در معماری حکومت ها را به خود اختصاص می دهد. 
در معماری ایران، در ساخت بناها، توجه به اصول پنجگانه معماری 
درون گرایی(  خودبسندگی،  نيارش،  بيهودگی،  پرهيز     از  )مردم واری، 
)پيرنيا  است  می گرفته  قرار  توجه  مورد  آثار  سازندگان  توسط  کاماًل 
مهمی  نقش  نيز  کارکرد  بناها  طراحی  در  و   .)۱۳۹6 معماریان،  و 
قابل توجه  انتخاب فضای معماری بسيار  اثر در  داشته است. کارکرد 
از مهم ترین وجوه در طراحی  بنابراین  )راپاپورت، ۱۳82، 2۹(.  است 
معماری، کارکرد فيزیکی اثر است که به چه منظور ساخته می شود و 

استفاده کنندگان از آن چه کسانی هستند.
سلطه،  اعمال  و  سلطه  دادن  نشان  برای  معماری  از  حکومت ها 
نمایش توانایی هنری و فنی و مدیریتی و اقتصادی، افزون بر شکاف 
طبقاتی یا کاستن از آن و مانند اینها بهره نمادین می بردند )مهرگان 
و محمدی بيدسردره، ۱۳۹4، 80(. هميشه وضعيت سياسی، اجتماعی 
و  فراز  است.  داشته  بستگی  و حمایت حکومت ها  نگرش  به  و هنری 
زمان هنرمندان  این است که هر  بيانگر  تاریخی وضعيت هنر  نشيب 
برخوردار  درباری  حمایت های  و  اجتماعی  رفاه  و  آسایش  امنيت،  از 
بستر  زمان که  و هر  بيافرینند  ارزشمند هنری  آثار  توانسته اند  بودند 
قطع  حکومتی  حمایت های  همچنين  و  است  نبوده  فراهم  اجتماعی 
این حالت ميزان رشد  شده شاهد رکود در وضعيت هنر هستيم. در 
بالندگی هنر در آن دوران پایين می آمده است )مکی نژاد، ۱۳87،  و 
۱۱2(. که در دوران های مختلف این امر در طراحی سازه و تزیينات 

به چشم می خورد. 
اثر،  کالبدی  کارکرد  با  ارتباط  در  ایران،  سنتی  معماری  در 
تنوع  است.  بوده  توجه  مورد  بسيار  نيز  )معنایی(  تزیيناتی  کارکرد 
این  بر  گواهی  گوناگون  بناهای  در  مختلف  دوران های  در  تزیينات 
ادعاست. در مباحث معماری امروز نمادها و نشانه شناسی اثر )تحليل 
به  متن  تحليل های ساختاری  در  رویکردی  به عنوان  سازه    و   تزیينات( 
مطالعه چگونگی شکل گيری معنای متن می پردازد )قنبری و دیگران، 
شامل  متن  معنای  و  است  کالبد  همان  متن  ساختار   .)۱00  ،۱۳۹5
زمانی- مکانی و  بود. که موقعيت های  به آن خواهد  وابسته  تزیينات 

زمينه های فرهنگی- اجتماعی بر روی آن قابل مطالعه هستند. 
مهم ترین معيار خواندن کالبد بنا شيوه زندگی )فرهنگ( است. که 
به عنوان حوزه ای که نظام زندگی، تفکر، همکاری ها و تبادالت اجتماعی 
در آن نقش ایفا می کنند و عاملی در تعریف الگوها و تئوری ها و به 
به عنوان  معماری  و  است  و محيط  مردم  پيونددهنده  مکانيسم  مثابه 
زندگی  و شيوه  فرهنگ  از  متأثر  انسان  عالی ترین محصوالت  از  یکی 
بر  حاکم  فرهنگی  دیدگاه  )راپاپورت،   ۱۳82،   52(.  است  یافته  شکل 
جامعه در شکل گيری معماری نقش مهمی دارد )رجایی،  ۱۳86، ۱8(.

جامعه و فرهنگ ایران با حضور کریم خان بسيار متحول گردید. 
تاریخ ایران او را جزو معدود پادشاهان عادل نام برده است )باستانی 

ساختمانی  امور  پيشرفت  به  خود  کریم خان   .)۳66  ،۱۳8۱ پاریزی، 
و  طرب  عمله  می داد  دستور  که  طوری  به  بود.  عالقه مند  بسيار 
نوازندگی آالت موسيقی، دور و بر کارگران جمع شوند و با گسترش 
بساط شادمانی موجب تحرک بيشتر آنان گردند )شعبانی،  ۱۳85،  ۹0(. 
ساختمانی،  کارهای  به  آغاز  از  پيش  و  قدرت  به  رسيدن  از  پيش  او 
خاطر  به  را  آن  نقش  و  شکل  می دید،  زیبایی  ساختمان  که  جا  هر 
می سپرد و در هنگام طراحی و اجرا آن ها را به کار می گرفت )بيضاپور، 
۱۳68، 25(. تغييرات فرهنگی– اجتماعی که توسط نگاه وکيل الرعایا 
به جامعه و مردم ایجاد شده بود، تغييرات شگرفی را در ساختار ابنيه و 
تزیينات آن ها ایجاد نمود. این عمل سبب گردید تا گونه های کالبدی 
پالن  طراحی  در  زیادی  تنوع  با  زندیه  دوران  در  تزیينات  و  معماری 

ایجاد شوند. 
نگاه کریم خان در تزیينات انتخاب شده در معماری بناها، بازتابی از 
نمادهای فرهنگی- انسانی است که به عنوان مفهومی درونی در بطن 
جامعه زند خود را نشان دادند. به طور کلی سادگی در طراحی تزیينات 
نمایش سرزندگی و نشاط در طراحی  برای  بيرونی و تالش  فضاهای 
فضاهای داخلی از ویژگی های خاص تزیينات در این دوره به حساب 

می آید )قنبری و دیگران، ۱۳۹5، ۹5(.

در  حکومتی  تحوالت  به  نو  نگاهی  و  دیوانخانه  عمارت 
شکل گیری معماری زندیه

آداب  و  و در عصر ساسانی، سازمان قضایی  اسالم  از ظهور  پيش 
قضا و دادرسی در ایران، در دست موبدان زرتشتی بود. تا ۹00 سال 
پس از سقوط امپراطوری ساسانی احکام قضا مبتنی بر فقه اهل سنت 
در  تعيين مذهب شيعه  و  قدرت گرفتن سلسله صفویه  با  بود. سپس 
ایران، سيستم قضایی بر محور فقه اماميه تنظيم شد. با این حال روند 
تغيير در نظام قضایی تا جایی پيش رفت که در آن شرع و عرف از 
یکدیگر تفکيک شدند. بدین معنی که دادگاه های شرعی زیر نظر فقها 
و دادگاه های عرفی زیر نظر دولت و وزارتخانه مربوطه قرار داشت. این 
رویه در دوران زندیه بسيار شدت گرفت. به نوشته مورخين، کریم خان 
تا  مردم  دوره،  این  در  و  داشت  نظارت  دادرسی ها  روند  بر  خود  زند 

اندازه ای از عدالت بهره مند شدند )شيروانی، ۱۳۹۱، ۳0(.
قاضی در عصر زندیه '' امير دیوان'' ناميده می شد. طرز کار دیوانخانه 
چنين بود که شکایات و دعاوی حقوقی را به حکام شرع ارجاع می کردند 
و حکام درباره شکایت حکم می دادند )اعظام قدسی، ۱۳4۹، 202(. 
انسانی شکل گرفته در دوران زندیه لزوم ساخت  نگاه فرهنگی-  این 
عمارت دیوانی را ایجاد نمود. بنابراین ساخت عمارت دیوانخانه زندیه 
به حکم کریم خان زند شروع گردید که در سال های ۱۱45 تا ۱۱5۳ 

ه.ق همزمان با ساخت ارگ کریم خانی ساخته شد. 
دیوانخانه به عنوان محل مکاتبات اداری و دیوانی کاربری داشته و 
فضایی است که کریم خان جهت دیدار سفيران، وزیران، رسيدگی به 
شکایات مردمی و ... از آن استفاده می نموده است. بنابراین نوع طراحی 
معماری و تزیينات وابسته به آن به طور خاص طراحی شده است چرا 
بناهای شخصی کریم خان کاربرد سلطنتی  بنابر خالف دیگر  این  که 

نداشته و برای استفاده عموم مردم طراحی شده است.
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الف( تحلیل ویژگی های معماری عمارت دیوانخانه زندیه
در  حکومتی  اداری  فضای  یک  به عنوان  زندیه  دیوانخانه  عمارت 
دوران زندیه کاربری داشته است. نوع طراحی معماری آن نيز به دليل 
کارکرد خاص اثر از بسياری از بناهای این دوران متفاوت ساخته شده 
است. البته ذکر این نکته قابل تأمل است که معماری دوره زندیه از 
حيث ساختاری دارای تنوع بسياری است )شفيعی و اسفندیاری پور، 
۱۳84، ۱5(. در معناشناسی آثار معماری، شکل، فرم عناصر و نقش ها 
به مثابه ابزارهای فرهنگی تفسير می شوند )شعيری، ۱۳8۹، 5(. در این 
بنا نيز این موضوع صدق می کند. فرم و عناصر تشکيل دهنده آن به 
سبب کاربری خاص بنا و روح حاکم بر جامعه دوران زندیه و فرهنگ 

غالب بسيار خاص و قابل تأمل است.
از لحاظ کارکرد معماری و کالبدی اثر، یکی از ویژگی های خاص 
در  که  است  جبهه  یک  در  آن  ساخته شدن  دیوانخانه،  عمارت  بنای 
جلو آن حياط بسيار بزرگی قرار دارد و یک حوض بزرگ سنگی کل 
حياط و جلو عمارت را در بر گرفته است )تصویر ۱(. اندازه بزرگ حياط 
عمارت نشان از تدبر طراح معمار بنا دارد که به جهت استفاده این بنا 
توسط گروه های مختلف مردمی و تامل جهت بررسی شکایات و دعاوی 
آن ها، فضای انتظار مناسبی طراحی گردد. محصورشدن عمارت توسط 
دیوارهای بزرگ و رفت و آمد به درون عمارت تنها از درب ورودی آن 
در جبهه روبه روی اثر، امنيت را در فضای درونی عمارت ایجاد می کرده 

است و بنا از یک ویژگی درون گرایی خاصی برخوردار است.
از دیگر شاخصه های این عمارت متقارن ساخته شدن کامل بنای 
اثر و حياط است و این تقارن در معماری اثر و به دنبال آن در تزیينات 
توازن  از  آن بسيار چشمگير است. تقارن در هنر و معماری برگرفته 
تقارن خود موجب  اندازه ها و تقسيمات فضایی است.  و عدالت ميان 
تعادل و توازن می شود. قرینه سازی یک اصل پذیرفته شده در تزیينات 
اثر  معمار  شاید طراح  )مکی نژاد، ۱۳87، ۱02(.  است  ایران  معماری 
با توجه به کاربری خاص این عمارت به عنوان دیوانخانه )دادگستری 
به کار  را به طور کامل در تمامی فضاها و ریزفضا  تقارن  این  امروزی( 
برده است. البته تعادل و تقارن در بناهای دوره زندیه تقریباً به چشم 
می خورد و این می تواند نشان از توجه کریم خان به برقراری توازن در 

جامعه و تعادل ميان افراد باشد. 
حضور 4 راهرو ارتباطی در دسترسی اثر از درون اتاق ها و از حياط 

نظر  به  طراحی  این  است.  اثر  ویژگی های خاص  دیگر  از  نيز  عمارت 
می رسد به جهت ایجاد سلسله مراتب برای رسيدگی به دعاوی ایجاد 
شده باشد که افراد با گذر از فضای مشخص شده و با رعایت سلسله 
مراتب به محل دادرسی که به احتمال قوی ایوان اصلی رو به حياط 
می باشد برسند. در این ایوان، فضای شاهنشين وجود دارد که محل 
نشستن کریم خان و رسيدگی به امور دیوانی و دعاوی بوده است و از 
بر کل  بنا بوده و تسلط کامل  لحاظ فرم ساختاری در محل مرکزی 

عمارت و حياط دارد.  
پس از فضای شاهنشين، اتاق ها و راهرو های بخش بعدی به صورت 
کاماًل متقارن وجود دارد که برای اعالم نتایج دعاوی و مراحل پس از 
داوری و اعالم مجازات ها در نظر گرفته شده بوده است. ساخت چنين 
بنایی با طراحی سيستماتيک و توجه به سلسله مراتب از ویژگی های 
بارز معماری عمارت دیوانخانه است که با توجه به کارکرد اثر و رویکرد 
چنين  و  است.  شده  ساخته  زندیه  دوران  جامعه  بر  حاکم  فرهنگی 
آن  کاربری خاص  به  توجه  با  بنایی  کم تر  در  هوشمندانه ای  طراحی 

به چشم می خورد.

ب(  تحلیل تزیینات وابسته به معماری اثر با توجه به کارکرد 
و رویکرد فرهنگی

پوشش  و  آراستن  از  فراتر  مفهومی  و  معنا  با  هنر  در  تزیينات 
ظاهری و عرصه ای در بازتاب مفاهيم و نمادهای فرهنگی- انسانی در 
امتدادهای تاریخی است که نه به هدف خودنمایی و بيان خویشتن که 
به جهت بيان مفهومی درونی به کار می رود )قنبری و دیگران، ۱۳۹5، 
۹7(. در تحليل تزیينات وابسته به معماری در دوران زندیه بيشتر بر 
کم تر  بيرونی  فضای  در  و  می شود  بناها ب  در  داخلی  فضاهای  روی 
مستثنی  قاعده  این  از  دیوانخانه  عمارت  اما  می شود.  پرداخته  بدان 
است. ویژگی عملکردی اثر سبب شده است که تزیينات به طور خاص 
و با مضمون متناسب با اثر در این بنا مورد استفاده قرار گيرند. کارکرد 
اثر و رویکرد فرهنگی جامعه در شکل گيری تزیينات این اثر تأثير قابل 

مالحظه ای داشته است.
یکی از مهم ترین تزیينات در این عمارت حجاری های خاص جلو 
عمارت در قسمت پایين شاهنشين رو به حياط است که دارای مضمونی 
خاص و عدالت محور بوده که این نوع حجاری در هيچ کدام از بناهای 

تصویر 1- پالن معماری عمارت دیوانخانه زندیه. مأخذ: )آرشیو سازمان میراث فرهنگی فارس(
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دیگر دوران زندیه به چشم نمی خورد )تصویر2(. اصوال حجاری ها در 
دوران زندیه در بناها شامل المان های ساده هندسی و یا طرح ترنج 
بناها  قسمت های  دیگر  و  ازاره ها  پلکان ها،  در  که  است  زندی  خاص 
به کار رفته است و این حجاری تنها داستان روایتی است که از شاهنامه 
برگرفته شده است. این نقش برجسته تصویر نبرد رستم و اشکبوس را 
نشان می دهد که یک داستان عدالت طلبانه در شاهنامه بوده و مورد 
توجه جامعه فرهنگی آن دوران بوده است )تصویر۳(. در دو طرف این 
داستان، دو تصویر شير حجاری شده که به صورت قرینه بوده و در غل 
و زنجير قرار دارند )تصویر4(. شير نماد قدرت، دليری، عدالت و قانون و 
از طرفی نماد بی رحمی و جنگ در ایران است )هال، ۱۳۹2، ۳20(. در 
ادبيات، شير استعاره شایسته ای برای پادشاهان دوستدار جنگ است 
)همان، ۳22(. اما در این نقش برجسته تصویر شير در غل و زنجير 
گرفتار است و می توان آن را با توجه به فرهنگ روحی جامعه اینگونه 
تفسير نمود که جنگ و ناآرامی از بين رفته و صلح برقرار خواهد بود 
و یا اینکه هر قدرتی در برابر عدالت یکسان بوده و تفاوتی بين قوی و 
ضعيف در برقراری عدالت وجود ندارد. قرینه سازی تصاویر نيز برابری 
را در تزیينات عمارت نشان می دهد. در دو طرف شيرها دو شاهين 
حجاری شده است که به فرمی مقتدرانه و با نگاهی نافذ بر روی شاخه ای 
تيزبينی  نماد  شاهين  نيز  ایران  فرهنگ  در  )تصویر5(.  است  نشسته 
است. نقش مایه شاهين یکی از نقوش مشترک بين تمدن های باستانی 
است که به دليل داشتن ظاهری پرصالبت و فيزیکی قدرتمند با عبور 
از منشور رمزآميز فرهنگ و هنر ایشان، تعبيراتی مشترک و متقارن 

برجای گذاشته است )حدیدی و دیگران،   ۱۳88، 7(. ایرانيان شاهين را 
خدای طوفان، سرور پرندگان، نماد قدرت، خوش یمن می دانستند که 
حضوری پر صالبت در بيان قدرت و عدالت دارد )همان، ۱۳(. عقاب و 
شاهين در اساطير دارای یک معنا هستند و در آثار بدون تمایز بررسی 
می شوند )خسروی،  ۱۳۹۱،  70( شاهين )عقاب( مبين ادامه زندگی و 
مقاومت در قبال حوادث نابودکننده ناشی از طوفان است )همان، 7۱(. 
معانی سمبليک شاهين عبارت از بينایی، تفکر، خرد و سکوت است 
)جابز،  ۱۳70،  ۳6( و حضور این پرنده در این حجاری نمادی از نگاه 
تيزبينانه و مقتدرانه در برقراری عدالت در جامعه و احقاق حقوق مردم 
این  آرامش دارد.  برقراری  تا  ناگواری های زندگی  برابر  و مقاومت در 
نقش برجسته نمونه منحصربه فردی از هنر حجاری است که در دوران 
زندیه استفاده شده است. کما اینکه هنر حجاری روایتی در ایران پس 
از سقوط سلسله های هخامنشی و ساسانی، در دوران اسالمی از بين 
رفته است. احيا این هنر در دوره زندیه در شيراز همان بحث بازگشت 
و ارج نهادن به تمدن و هنر گذشتگان توسط حاکمان زندیه را دارد. 

اما نقوش و سمبل ها در هر ملتی، همانند گنجی هستند که نشانی 
از تصور بشر در طول حيات خود دارند و نمایش آرزوها، تخيل ها و 
تفکرهای آنان است که در بين بشر سينه به سينه از نسل ها عبور کرده 
و در این سيطره تحت تأثير عوامل گوناگونی مانند تفکرات و اعتقادات، 
نفوذ جریان های هنری مختلف، خواست حاکمان و سفارش دهندگان 

و خالقيت هنرمندان تغيير و تحول یافته است. 

تصویر2- حجاری جلو عمارت و فضای شاه نشین. 

تصویر 3- نبرد رستم و اشکبوس در نقش برجسته حجاری جلو ایوان.

تصویر 5- شاهین حجاری جلو عمارت.               تصویر 4- شیر حجاری جلو عمارت. 

تأثير فرهنگ جامعه و کارکرد اثر در شکل گيری کالبد و تزیينات معماری 
در بناهای زندیه با نگاهی بر عمارت دیوانخانه
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تزیينات نقاشی دوره زندیه به لحاظ روش ها و اندک تغييراتی ادامه 
همان سبک و سياق دوره صفوی است )مکی نژاد، ۱۳87، 47(. در این 
دوره در طراحی نقوش از طرح های اسليمی و ختایی، نقوش هندسی، 
نقش  های گل و بوته، گل و مرغ و... به صورت پرکاری استفاده شده 
دیده  کاماًل  تصاویر  این  دیوانخانه  عمارت  داخلی  تزیينات  در  است. 
در  اسليمی  شده اند.  اجرا  یکدیگر  با  تلفيقی  صورت  به  که  می شود 
مفهوم کلی متضمن تزیين است. چه به صورت گياهان استليزه و چه 
اینکه  عين  در  فرم  این  پيچيده.  در هم  به صورت خط های هندسی 
مانند آهنگ و وزن در یک اثر جلوه می کند، آشکارا نيز پيوند اصلی 
از طبيعت دور شده  آنکه ظاهرا  با  و  نگاه می دارد  گياهان  با  را  خود 
است باز با غنا و فراوانی مرتبط است )بورکهارت، ۱۳65، 72(. حضور 

اسليمی ها در فضای داخلی عمارت نيز نشان از رشد و فراوانی دارد. 
نظم ذاتی طراحی نقوش گياهی، علی رغم ماهيت آزاد و گسترش 
در  موضوع  این  است.  مؤثر  بسيار  تعادل  حس  ایجاد  در  آن ها  پذیر 
نقاشی دیواری دوره زندیه با استفاده فراگير از تقارن در طراحی نقوش 
گياهی و اسليمی بارزتر شده است )ميرشمسی و دیگران، ۱۳۹6، 52(.

نقش مایه گل و مرغ که خاص هنر دوره زندیه است در این بنا نيز در 
طراحی داخلی استفاده شده است )تصویر 6(. در معانی سمبليک مرغ 
نماد صلح، مادینگی، مراقبت مادرانه و مشيت الهی است )جهانبخش 
نارانی، ۱۳۹5، ۱۳۱(. در سبک معماری زندیه نقش پرنده  و شيخی 
روی  بر  پایه گل ها  و  روی گل ها کشيده شده  بر  پراکنده  به صورت 
زمين قرار دارد )شهدادی، ۱۳84، 244(. حضور نقش مرغ در نقوش 
همان  از  برگرفته  زندیه،  هنر  ویژگی  بر  عالوه  عمارت  فضای  داخلی 
روحيه فرهنگی جامعه و کارکرد اثر است. گمان می رود هنرمند سعی 
نموده است با انتخاب این طرح در فضای داخلی که محل رسيدگی به 
دعاوی است مخاطب را به صلح و آرامش دعوت کند و مشيت الهی و 

مراقبت های حاکم بر احقاق حقوق مردم را یادآوری کند. 
در گذر زمان و نفوذ و فرهنگ سليقه غربی در دوره زندیه، روال 
این  می سازد.  نمایان  را  خود  دیگر  بار  فرهنگی  التقاط گرایی  معمول 
در  رنگ ها  از  استفاده  در  نوینی  تفاوت های  فرهنگ ها  مابين  پيوند 

تزیينات ایجاد می کند که می توان به شروع استفاده از رنگ و گل های 
صورتی و قرمز اشاره نمود.    در رنگ آميزی، ترکيبات و هماهنگی بين 
از ویژگی های  نور  رنگ های گرم و درخشان )قرمز و طالیی( و تاللو 
خاصی است که از مکتب هنری شيراز در هنر دوره زندیه نفوذ پيدا 
کرده است. در این دیوارنگاره ها رابطه معنایی بين نقش و زمينه بيانگر 
فضای  در  آنهاست.  هدفمند  به کارگيری  و  تصاویر  محتوای  به  توجه 
است  بوده  مردمان  دیدار  و  شکایات  بررسی  محل  که  عمارت  درونی 
تصاویر با اجرای رنگ های گرم و امنيت بخش اجرا شده است که بتواند 

نوعی اطمينان خاطر را با توجه به تعلقات خاطر فضا ایجاد نماید. 
اما در ایوان که محل نشستن کریم خان است بر روی مقرنس های 
رنگ  با  تزیينات  سپس  و  است  شده  استفاده  طال  ورقه  از  اجرا شده 
آبی روی آن ترسيم شده اند )تصویر7(. رنگ آبی به نوعی آرام بخش 
است که در زمينه طالیی استفاده شده است که عالوه بر نشان دادن 
در  را  آبی(  )رنگ  خاطر  آرامش  نوع  یک  بتواند  طالیی(  )رنگ  ابهت 
دید بيننده ایجاد نماید. توجه به انتخاب نوع رنگ در فضای درونی و 
ایوان بيرونی نشان از آگاهی و دانش کامل طراح تزیينات و شناخت 
روحيه جامعه و کارکرد اثر دارد که در این بنا با کاربری خاص خود آن 
را به نمایش می گذارد.  اما آجرکاری نيز در تزیينات بيرونی عمارت 
در  بيشتر  و  است  شده  استفاده  سادگی  نهایت  در  که  می شود  دیده 
شده  استفاده  حياط  بيرونی  دیوار  در  که  است  نماهایی  طاق  اطراف 
است )تصویر 8(. سادگی و بی پيرایگی این نوع از تزیينات نيز با نوع 
کاربری بنا بسيار همخوانی دارد. از تزیينات پرطمطراق آجری که در 
خبری  اثر  این  در  شده  استفاده  ارگ  مانند  کریم خانی  بناهای  دیگر 
جهت  در  سادگی  این  است.  توجه  مورد  بسيار  آن  سادگی  و  نيست 
بيان هنر مردم نگر و ساده اندیش است که به خوبی در طراحی مورد 
استفاده قرار گرفته است. بنابراین شاید بتوان گفت که این تزیينات در 
راستای کارکرد اثر به عنوان عمارت دیوانی و با توجه به روحيه خاص 
کریم خان و فرهنگ مردمی ساده اندیشی در جامعه انتخاب و طراحی 
شده اند. و این نوع دیدگاه از یک حاکم و والی در آن دوران بسيار قابل 

تأمل و ستایش است. 

تصویر 6- نقش مایه گل و مرغ در عمارت.
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تصویر 7- مقرنس ایوان شاه نشین.

تصویر   8- آجرکاری عمارت.

نتیجه
بررسی  مورد  مختلفی  دریچه های  از  می تواند  معماری  اثر  هر 
را  اثر  از  خاصی  ویژگی های  فرآیندها  این  از  کدام  هر  که  گيرد  قرار 
نمایان خواهند ساخت. توجه و بررسی تاریخی و اجتماعی شکل گيری 
تفکرات  شناخت  و  هنری  اثر  آفرینش  تأثيرات  به  دست یابی  و  اثر 
استفاده کنندگان و سفارش دهندگان از زوایای مهم در بررسی فرآیند 
آفرینش اثر است. زیرا علت وجودی این بنا سفارش حاکم و کاربری 
آن بوده است. روحيه مردمی کریم خان و تالش او برای ایجاد عدالت 
بسيار  تأثير  دوران  آن  عمومی  فرهنگ  روی  بر  جامعه  در  برابری  و 
رویه  این  دیوانخانه می توان  بنای  در طراحی  و  است  گذاشته  زیادی 
پژوهش  در  مطرح شده  سؤال  به  پاسخ  در  بنابراین  نمود.  مشاهده  را 
که آیا طراحی معماری عمارت با توجه به کاربری آن انتخاب شده و 
دارای ویژگی های فرهنگی و محيطی است. نقش اجتماع و فرهنگ در 
فرهنگی  و درون مایه های  است  اثر چگونه  معماری  شکل گيری طرح 
در شکل گيری معماری و تزیينات چه تأثيراتی داشته است، می توان 
گفت دیدگاه فرهنگی جامعه و نگاه حکومت )کریم خان زند( در این 
و  دوستانه  مردم  دیدگاه  با  تغييرات  این  و  کرده  تغيير  بسيار  دوران 
مردم نگر، در طراحی فضاها تأثير داشته است. در هنر زندیه، نگاره ها 
هستند  )معنایی(  فرهنگی  نشانه های  به عنوان  تصویری  المان های  و 
زند  جامعه  مردمی  گرایش های  و  مفاهيم  از  را  تأثير  عميق ترین  که 
کارکرد  انتخاب  به  توجه  با  زندیه  دیوانخانه  عمارت  در  است.  داشته 
کالبد  طراحی  دیوانی،  امور  انجام  و  امروزی  دادگستری  به عنوان  اثر 

پالن  یک  انتخاب  است.  نموده  پيروی  کارکرد  این  از  کاماًل  معماری 
انجام مکاتبات دیوانی  قرینه در دو طرف فضای شاه نشين که محل 
است و رعایت سلسله مراتب دسترسی و عنوان شکایات تا بيان نتایج 
و خروج از عمارت حاکی از توجه بسيار مهم به این امر دارد. حياط 
بنابراین  افزوده است.  امنيت بخشی فضا  بر  با ورودی مستقل  بزرگ 
و  )حاکم(  سفارش دهنده  تمایالت  به  توجه  می توان  سازه  لحاظ  از 
تزیينات  بحث  در  نمود.  مشاهده  کاماًل  را  )مردم(  استفاده کنندگان 
تزیينات  است.  توجه  قابل  کاماًل  موضوع  این  نيز  معماری  به  وابسته 
حجاری، نقش برجسته، نقاشی دیواری و آجرکاری تمامی در راستای 
این  و  شده اند  انتخاب  بنا  کاربری  و  جامعه  اجتماعی  بستر  نمایش 
گونه طراحی مخصوصاً در تزیينات نقش برجسته در دیگر بناها دیده 
نمی شود. تمرکز تزیينات در فضای داخلی و عدم استفاده از تزیينات 
شکوه  و  جلوه  ساده سازی  جهت  در  تالشی  بيرونی،  نمای  در  زیاد 
فيزیکی  کالبد  فرآیند شکل گيری  در  بنابراین می توان گفت  بناست. 
آن  سفارش دهنده  انگيزه  و  اجتماعی  خاستگاه  تأثير  اثر،  )معماری( 
بسيار مؤثر است. توجه به مخاطب و کاربری داده شده به اثر با توجه 
به دیدگاه محيطی در ساخت آن به چشم می خورد. بنابراین می توان 
گفت توجه و بررسی بستر شکل گيری آثار و نوع نگاه جامعه شناختی 
آن در بررسی دوره های معماری، می تواند راه گشای شناخت عميق تر 
برخی از علت های شکل دهنده و ایجاد فرم ها و ساختارهای آثارگردد 
کاماًل  دیوانخانه  عمارت  تزیينات  بحث  در  مخصوصاً  موضوع  این  که 

قابل درک است.

تأثير فرهنگ جامعه و کارکرد اثر در شکل گيری کالبد و تزیينات معماری 
در بناهای زندیه با نگاهی بر عمارت دیوانخانه
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Zandieh era, which was the era of comfort and tranquil-
ity of the people of Iran, is the time to reconstruct art 
and transitional phase between Safavid and Qajar. Karim 
Khan’s art and architecture is a mix of Iranian Architec-
ture Who seeks to find their own language to praise civi-
lization and the art of the ancients and to continue the 
traditional architecture to flourish the art of architecture 
and native engineering techniques. The architectural de-
sign of the buildings of this period was a combination of 
the Safavid architecture and the memorials that remained 
of Persepolis. In particular, it can be said that Zandieh 
architecture is in fact the same Safavid era architecture, 
which has been implemented in a simpler and more 
abstract manner. In the era of Zand, Karim Khan, as a 
popular sovereign, sought to reach Slobby, which has a 
popular aspect. And with this view, the construction and 
decoration of buildings is very diverse in this period. In 
view of this, the purpose of this article is to study and 
analyze the architecture of the body and its decorations 
in the Zandieh period with a special look at the construc-
tion of the Divankhaneh with a cultural and functional 
approach to the effect that has not been overlooked. 
Although this work is a feature of the architectural in-
dex of that era. The main question raised is whether the 
architectural design of the mansion is selected accord-
ing to its use and has cultural and environmental char-
acteristics. The role of society and culture in shaping the 
architectural design of the effect and how it influenced 
the cultural foundations in the formation of architecture 
and decor. The research methodology is descriptive and 
analytical, and the findings show that the cultural per-
spective of society and the government’s view )Karim 
Khan Zand( has changed considerably in this period. 
These changes have influenced the design of spaces with 
a friendly and ethnographic view. In Zandieh’s art, vi-

sual signs are more of a cultural sign )semantic( which 
has had the deepest influence from the ancient patterns, 
concepts and tendencies of the community. The focus of 
interior decoration and the lack of use of decorations in 
the exterior, is an attempt to simplify the appearance and 
splendor which is expressed as a cultural interest in the 
formalities of the hierarchy of interior space. In the pro-
cess of creating the architectural structure of the work, 
the impact of the social origin and its motivation is very 
effective. Attention to the audience of the work and the 
given to it according to the environmental perspective in 
the construction of works. Therefore, it can be said that 
strengthening the sociological perspective in examining 
the courses of architecture can provide a way for a deep-
er understanding of some of the existential causes of the 
emergence of their forms and structures. This is particu-
larly understandable in the debate about the decorations 
of the Divan khane Mansion. The art of Zandieh’s period 
is very impressive, and decorations and construction in-
cludes a variety of beauty. 
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