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 تاثیر ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران زندیه بر فرایند تولید آثار نقاشی مکتب زند

 نویسندگان

 

 چکیده

هنر و معماری زندیه پیشینه ی سبک قاجاریه است. این دوره ی کوتاه و کمتر شناخته شده در واقع حلقه اتصال هنر صفوی و 

قاجاری است. معماری زندیه به شدت تحت تاثیر شرایط زمان و روحیات رزمی و مردمی کریم خان بوده و با محدود بودن زمان 

از خود دارند. اصول این معماری یعنی عملکرد گرایی و توجه به مقیاس  معماری پسدر این خاندان، تاثیرات غیر قابل انکاری 

انسانی، سادگی و بی پیرایگی و توجه به استحکام بنا، در نظر گرفتن اقلیم و الزامات محیطی و مصالح بومی و در نهایت برای 

در  .شودفکری معماری این دوره محسوب می  معماری و الگوهای بومی محلی از مهمترین مبانی ،تالش و احیای سنت کهن

بر که  باشدزندیه می ه یهای تجسمی در دوربررسی چگونگی تاثیرات سیاسی و اجتماعی بر روی هنر پژوهش حاضر هدف

مانده  یآثار بر جا انیاز م در پژوهش حاضر ینمونه آمار است.نوشته شدهتاریخی، توصیفی، و در نهایت تحلیلی  اصول مبنای

های بسیاری برای افزایش دارد که کریم خان زند تالشمی یافته ها بیان .می باشد یهنر یهاتیاثر بر اساس قابل36هر گونه،  در

اسالمی _ های سنتی ایرانی از چارچوب یاین کوشش ها جدا که اجتماعی شیراز انجام داد_ رونق و حیات ظاهری، اقتصادی 

های ها و ویژگیاما دارای شاخصه ،های قبل بوده استی دورههای تجسمی در این دوره در ادامههنر نبوده است. با توجه به اینکه

اهمیت دیگر این است که در دوره زندیه عرصه نقاشی منحصر  یباشد. نکته دارای این دوره میمنحصر به فردی است که نشانه

های شاخص گسترش این ویژگیشناسی خاص مستتر بوده است. اییها با یک زیبنگاری نبوده و در تمامی سازهبه بوم و یا دیوار

 طع مشخص کرد.توان به شکل قاهای تجسمی دوره بعد )قاجاریه( میگذاری بر روی هنراز لحاظ تاثیر را بصری
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 مقدمه

در  که گاه باعث ایجاد تغییراتی ،شویماسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه میتغییر و تحوالت سیبا مطالعه در تاریخ ایران متوجه 

 این مسیر را تغییر هر زمان و دوره با ابتکار، نوآوری و رواج هنر حاضر در  هنرمندان با این حال ولی می شود،هنر ایران  فرهنگ و

شناخت تحوالت جامعه ای که هنرمند در آن زندگی می کند، از  اینبنابر و باعث تحول و تحرکی جدید در هنر نقاشی شده اند. داده

 . تحوالت عظیمیباشدمین ادوار تاریخ کشور، قرن دوازدهم هجری یکی از مهم تری یافت.اصولی است که باید نسبت به آن آگاهی 

سرنوشت کشور را تغییر داد. با  در این قرن و ...  قبیله ای -ی قومی، تجزیهظهور نادر شاه افشار،  هاحمله بی رحمانه افغاناز جمله 

ای سیاسی در تاریخ ایران می باشد( به که یکی از دوره ههجری قمری ) 1163-1209های سال درزندیه  حکومت آمدنروی کار

 برگزید.تخت خود به عنوان پایرا  شیرازدار گردید. کریم خان زند این دوره از آرامش نسبی برخور وجود شخص کریم خانخاطر 

با  افزون بر این ،، اجتماعی و فرهنگی بوجود آوردسعی کرد تغییراتی در نظام سیاسی، اقتصادی در دوره حیات خود کریم خان زند

ی در جهت بسیار مدت حکومت کریم خان زند، تحوالت در روی کار آمدن کریم خان زند امکان فعالیت برای هنرمندان فراهم گردید.

ی از مکتب شیراز و بازسازی شهر و پرداختن به امور هنری انجام گردید و تا حدی منجر به ظهور سبک تکامل یافته ا آبادانی، عمران

ب شیراز گردید، همچنین زندیه سبب تغییر در سبک نقاشی مکت و نقاشی در دوره صفویه گردید. پیدایش و نمود و نقاشان نامدار

نقاشی در دوره زندیه  ورود فرهنگ نقاشی اروپایی و تغییر ابزار در پیشرفت و تکامل نقاشی در دوره های بعدی تاثیر بسزایی داشت.

تحت حمایت کریم خان زند رونقی تازه گرفت و منشاء تحوالت قابل توجهی شد. هر چند هنر عهد زند هیچ گاه بصورت هنری 

همواره جز الینفک از هنر قاجار مطرح شد، اما به دالیلی می توان آن را از مهمترین دوره های هنری ایران  ،متظاهر نگشتشکوهمند 

از سبک های هنری این دوره می توان به قلمدان نگاری، نقاشی دیواری، نقاشی گل و مرغ و پیکره نگاری درباری  به حساب آورد.

این سبک ها در ذهن هنرمندان نقش بسته و برخی از آن ها در دوره زندیه و برخی دیگر در دوره اشاره داشت که از دوره های قبل 

این دوره و اینکه تا چه میزان توانسته در  در بنابراین باید اشاره کرد که توجه به هنر و نقاشی قاجاریه به اوج تکامل خود رسیده اند.

شخص کریم خان  سیاستهای ز مرگ کریم خان( به تکامل خود دست یابد و اینکه) قبل و بعد ا میان آشوب های داخلی دوره زندیه

 وده است، از اهمیت بسیاری برخوردار است. زند تا چه میزان در این میان تاثیر گذار ب

اخت و همچنین به شن هنر و نقاشیو اثرات آن بر  گذار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این دورهمطالعه پیش رو به بررسی عوامل اثر

و در نهایت  پرداخته است پیشینه نقاشی دوره زندیه و تاثیرات آن از دوره های قبلو بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر زندیه 

با تحلیل نمونه های آماری پژوهش سعی در شناختن و شناساندن خصوصیات نقاشی دوره زندیه و شکل گیری، تداوم نقاشی دوره 

 تطبیق آثار دوره های مختلف و چگونگی تعامل نقاشی و معماری در دوره زندیه پرداخته شده است.به و همچنین  داشته زندیه

مطالعات بسیار کمی به بررسی نقاشی در دوره زندیه از سه زاویه ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است و بیشتر ارتباط با 

بررسی نقاشی زندیه از این دیدگاه ها می تواند نشان دهد تا چه حد بر معماری و بررسی سبکی از نقاشی بوده است. بنظر می رسد 

پیشرفت یا عدم پیشرفت و تکامل سیر مراحل نقاشی تاثیر گذار بوده است. بنابراین جنبه جدید تحقیق حاضر این است که نقاشی تا 

ه های نقاشیهای بر جای مانده از دوره زندیه می در بر گیرنده کلیه گون مطالعه حاضر چه میزان از عوامل باال تاثیر پذیرفته است.

در این پژوهش نمونه آماری  باشد، که شامل نقاشی دیواری، نقاشی بر روی بوم، قلمدان، قاب آینه، جعبه، جلد و آثار آن دوره است.

 و مورد بررسی قرار گرفته است.اثر بر اساس قابلیتهای هنری انتخاب 36به این صورت است که از میان آثار بر جای مانده درهر گونه، 

 پیشینه تحقیق

 از جمله پژوهش های صورت گرفته پیرامون این موضوع، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ع گرایی چگونه به وره تیموری تا قاجار با مضمون واقتحلیل واقع گرایی ایرانی از د"ای تحت عنوان ( در مطالعه1398)فریده آفرین 

های ، وتشخیص و تمایز هنر عامه پسند از هنر فاخر به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تمایزعرصه نگارگری می شودتدریج وارد 
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ولی اشاره ای به تاثیرات و عوامل شکل گیری نقاشی و تاثیر پذیری مسایل حکومتی و نیکی و مضمونی است کار کرده است، تک

در مقاله مروری خود به  بررسی  (1392) حبیب اهلل عظیمی همچنین ه است.اجتماعی آن دوران بر شکل گیری بهتر هنر نکرد

رسی بررا در ادوار تاریخی  مکتب شیراز تحقیقوی در این  ،پرداخته تحلیلی مکتب هنری شیراز با استناد به آرایه های نسخ خطی

بنظر می رسد تا حد  و گذار بوده اند که چگونه حکومت های مختلف در پیشرفت این سبک تاثیردقیق و موشکافانه نموده است 

» در مقاله خود تحت عنوان)بی تا( مهدی حسینی رفته است.رویکردی سیاسی و فرهنگی)مکتب شیراز( را در این بررسی بکار گ

لمانهای برخی آثار را از نظر او در کل  به تجزیه و تحلیل آثار نگارگری زند و قاجار پرداخته است« نگارگری در دوره زند و قاجار

مریم رحمن  هنری در نظر نگرفته است. دوره را در شکل گیری این دو مکتب بصری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ولی تاثیرات هر

ار معماری در دوره زندیه در شیراز های موجود بر روی آثه نقاشیبه مطالع خود در پایان نامه کارشناسی ارشد1392ستایش در سال

تحوالت تاریخی شهر شیراز، سپس بناهای، سبک معماری دوره زندیه در شهر شیراز و ترکیب تزئینات نقاشی پرداخت. مولف سیر 

بکارگرفته شده در کلیه بناها را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه تنها مولف به نوعی از بعد فرهنگی به مسائل دوره زندیه 

در پایان نامه خود به بررسی تطبیقی نقاشی های الکی دوران زندیه و  1389 نرگس کریمی در سالدر ادامه  پرداخته است.

و مضامین، رنگ و دوره زندیه و قاجاریه، تکنیک ها پیشینه نقاشی)نقاشی الکی(  تفکیک و موضوع( پرداخته است. ویقاجاریه)

این مطالعه به نوعی بررسی یک سبک از  .را مورد ارزیابی قرار داده استرنگسازی و شخصیت های شاخص نقاشی در این دو دوره 

الهام عزیزی زنجیرانی در سال  مکتب نقاشی شیراز یا زندیه می باشد که تنها در بر گیرنده یکی از زیر ابعاد هنر و فرهنگ می باشد.

اتی درباره مکتب که شامل اطالع پرداخت،در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی اوضاع فرهنگی شیراز در عهد زندیه  1388

نقاشی شیراز، نقاشان این دوره، ارتباط هنر و معماری در ساخت بناها، سیر تحول ادبیات، بازگشت ادبی و همچنین آداب و سنن 

. از سویی بنظر می رسد که مولف از بعد فرهنگی اطالعاتی را ارائه نموده است در صورتی که در می باشدمردم شیراز در عهد زندیه 

الیاس دهقانی در سال همچنین  .عوامل سیاسی، اقتصادی در کنار عوامل فرهنگی نقشی بسیار تعیین کننده داشته است این دوره

در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی  هنر ایران در عصر زندیه با تکیه بر معماری پرداخته است. وی در مطالعه خود به  1388

 در این عصر و ترکیب آن با هنر شده ضعیت معماری قبل از دوره زندیه، بناهای ساختهدر دوره زندیه، و سیاستبررسی اجمالی 

، همچنین درباره هنر نقاشی و بررسی تفضیلی مکاتب در این دوره و معرفی هنرمندان در عرصه نقاشی، خوشنویسی و پرداخته است

تحقیق حاضر از نگاهی دیگر وضعیت پیشرفت  داشتبه صورت کلی می توان اذعان . بنابراین ارزیابی هایی داشته استموسیقی 

 .نقاشی این دوره را مورد بررسی قرار داده است

 ماعی و فرهنگی عصر زندیهاجت درآمدی بر اوضاع سیاسی،

با این حال در مقطع کوتاهی از حکومت کریم خان زند، می باشد، ( از دوره های ناپایدار سیاسی در تاریخ 1163-1209) دوره زندیه

ثبات نسبی در بخش وسیعی از ایران پدید آمد. این آرامش که پس از یک مرحله آشوب و پریشانی حاصل مرگ نادر شاه شکل 

گرفت، برای کشور غنیمتی محسوب می شد تا بخشی از ویرانی ها و خرابی های ناشی از جنگ های داخلی ترمیم شود و جریان امور 

هایی مانند آزاد خان افغان، محمد حسن خان قاجار، علی چهره پس از مرگ نادر شاه گردد.و اجتماعی به روال عادی خود باز سیاسی

گیری سرانجام در اواخر دهه دوم در نظامی بودند. –خان بختیاری و در نهایت کریم خان زند بازیگران نهایی فضای سیاسی ن مردا

ست برتری ری به خصوص در اصفهان و شیراز توانمواقعی بدنه شههای ایلی و در ها، کریم خان در سایه حمایت های بخشی از گروه

های آغازین حرکت کریم اگر چه سال خود را مسجل کند و عمال شکل گیری یک سلسله جدید حکومتی را به جامعه ایران نوید دهد.

ال تا مدتی پس از استقرار قدرت به جامعه معرفی شد و عم –یکی از بازماندگان نمادین صفویه  –خان زیر سایه حضور اسماعیل سوم 

های مردم نمایی، از خلق یک هویت می کرد، اما خان زند با همه جلوهکریم خان، این عنوان همچنان بر سر کریم خان سنگینی 

ر پی ایلیاتی جامعه ایران او نیز د –مستقل با الگویی متفاوت از الگوهای قبلی به دور نبود و همانند ساختار کلی جامعه سلطنتی 

بنیان نهادن سلسله ای با ویژگی های خاص خود بود. به همین دلیل سعی کرد هم از برخی میراثهای بازمانده از دوره صفویه فاصله 
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از جمله اقداماتی  بگیرد و هم برخی نمادهای مشخصی که یک هویت سلسله ای مستقل را نشان می داد، برای خود تدارک ببیند.

. ایجاد 3 ایجاد تقسیمات کشوری . 2 ایجاد مناصب و مشاغل. 1داری انجام داد عبارت است از امور کشورکه کریم خان زند در جهت 

 کومت زندیهو سیاسی در در ح نظامی ویژه خصوصیات

نظام های اجتماعی در دوره زندیه بطور کلی به سه دسته نظام شهری، نظام روستایی و نظام عشیره : نظام های اجتماعی دوره زندیه

نشین یالتی تشکیل می دادند و مردم شهرای تقسیم بندی می شود. قسمت اعظم جمعیت ایران آن زمان را چادرنشینان عشایر و ا

آب و هوای مناسب و وجود محصوالت و فرآورده های فراوان در ایران، زمینه کوچ طوایف  (.69، 1344به نسبت کمتر بودند)هدایتی، 

سیاسی ایران داشته و سلسله های عشیره ای -ایالت و عشایر، مشارکت فعاالنه ای در زندگی اجتماعیرا فراهم آورد و به مرور زمان 

مانند سلجوقیان، ایلخانان، تیموریان، صفویان، افشاریان و زندیان را ایجاد کردند که با قدرت نظامی خود تاج و تخت را تصاحب 

 (.7، ماخذ نمودند)همان

بطور کلی طبقات اجتماعی در این دوره شامل؛ شاه، شاه زادگان و نزدیکان شاه که در راس هرم  :طبقات اجتماعی در دوره زندیه

قدرت قرار داشتند. سپس اهل شمشیر)امرای لشکر و نظامیان صاحب مقام( که عمدتا از خوانین، ایالت و عشایر بودند و شالوده قدرت 

دسته بعدی اهل قلم که وزراء، کارگزاران حکومت، دیوانیان، میرزایان  .(76، 1360نظامی و سیاسی را تشکیل می دادند)احمد اشرف، 

(. روحانیون که در 172، 1362نداشتند)اصفهانی، لت یافتن اهل شمشیر، قدرت چندانی و منشیان بودند که در این دوره بدلیل منز

 (.393، 1357ر نگه داشته شده بودند)آصف، عین حال که مورد احترام کریم خان بودند ولی از دخالت و نفوذ در امور حکومتی دو

( و همچنین منجمان، مهندسان در رده های بعدی قرار داشتند. 305، 1378دانشمندان، ادبا، شاعران، اهل قلم و هنرمندان )شعبانی، 

دامداران، کشاورزان، مردم عادی که هر یک بر مبنای موقعیت اجتماعی خود در دسته های گوناگونی جای می گرفتند، از جمله 

طرفدار این دوره را به عنوان یکی از گروه های پر کارگران شهری، اصناف، خرده مالکان و سربازان و ... . البته الزم بذکر است دراویش

 (.305می توان نام برد)همان مواخذ، 

نفوس استان ها با خبر بودند. تناسب جمعیت چنانچه از تعداد واقعی  -داری شاهان و فرماندهان در ایرانبر طبق اصول کشور: جمعیت

آن، درخواست عایدات ومالیات می کردند، و از آنجا که این امر با منافع والیان و بیگلربیگیان مغایرت داشت، حکام می کوشیدند تا 

افراد ایالت به منظور عدم وجود گزارشی کامل در مورد . جمعیت مناطق تحت نفوذ خود را همواره کمتر از آنچه که هست اعالم کنند

خشکسالی های متعدد که گاه سراسر کشور دست نمی دهد. عالوه بر آن جنگ ها ، گریز از مالیات، آمار دقیقی از جمعیت ایران ب

 (.45-46، 1348)محبی،  ایران را در بر می گرفت، سبب کاهش جمعیت کشور بطور چشمگیری می شد.

ن که در این دوره، اغلب اوقات درگیر جنگ و درگیری با رقیبان یا شورشیان گذشته است، با وجود ای: اقدامات و اصالحات اجتماعی

اما شخص کریم خان زند در فرصت های بدست آمده دست به اقداماتی در جهت رفاه و آسودگی خاطر رعیت می زد. در این خصوص 

 :می توان به موارد زیر اشاره نمود

  :خان، بیش از هر زمامدار دیگری، در فکر تامین امنیت و رفاه مردم بود، اقداماتی نظیر کریم رفاه و آسایش و امنیت مردم

برداشتن فشارهای مالیاتی از دوش مردم، تقسیم اموال میان مردم، تامین امنیت راه ها برای تجارت و تاکید بر ظلم نکردن 

 ی آسایش مردم قائل می شده است.عوامل حکومتی بر مردم، همگی نشانگر اهمیتی است که وکیل الرعایا، برا

 کریم خان ضمن توجه به نظافت شهر، اعتقاد داشت که این کار وظیفه مردم است و دولت تنها : حفظ بهداشت عمومی

وظیفه دارد، مردم را متوجه وظیفه خودشان یعنی حفظ بهداشت عمومی کند و برای انجام این امر، کریم خان دستور داد 

 (.184-185، 1348)نوایی،  را استخدام نمایند.« ریکا»نفر به اسم  300حدود 

  :کریم خان در راستای تامین رفاه و آسایش عمومی برای مردم، تالش بسیار می کرد و برای پر برنامه های تفریحی ورزشی

کردن اوقات فراغت شان، برنامه های تفریحی و ورزشی ترتیب می داد. نمایش های ورزشی مثل کشتی گرفتن، نیزه بازی، 
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(. این نمایش ها در بیرون شهر ترتیب 100، ص 1375سوارکاری و جنگ با حیوانات، از این جمله بود)پناهی سمنانی، 

داده می شد و چاالک ترین سوارکارها در آن شرکت و هنرنمایی می کردند و مردم عادی، خانواده سلطنتی و شخص کریم 

 (.369-368، 1357خان نیز در آن جشن ها و سرورها حضور می یافتند)آصف، 

 زندگی مردم نفوذ زیادی داشت و به تبع آن روحانیون، صاحب  مذهب در دوره حکومت زندیه و قبل از آن در: نظام مذهبی

قدرت و نفوذ فراوان بودند. کریم خان نیز بدلیل ارتباط گسترده مردم با این قشر و همچنین میل و ارادت باطنی خود، به 

قدرت با این  عدم تقسیم»علما و روحانیان پاک و وارسته عنایت و توجه خاص داشت، اما سیاست مذهبی او در راستای 

قرار داشت، اما در واقع ایران در دوران زندیه ماهیت شیعی خود را حفظ کرد و احترام فراوان به مقابر مقدسه « گروه متنفذ

بزرگان تشیع از جانب حکومت نیز به کرات مشاهده شد. کریم خان زند به چشم خود دیده بود که آخرین پادشاهان سلسله 

ی از جهت نفوذ گروه پرقدرت روحانیان در امور ممکلتی مواجه بودند، به همین جهت نمی صفویه، با چه گرفتاری های

خواست در تقسیم قدرت با آنان سهیم شود و سعی می کرد از دخالت روحانیان در امور ممکلتی جلوگیری کند، زیرا وی 

ز سقوط دولت صفوی بوده عقیده داشت، دخالت برخی از روحانیون بزرگ عصر صفوی در مسائل کشوری، زمینه سا

 (.393، 1357است)آصف، 

 :کریم خان با اینکه سوادی نداشت اما به علم و هنر عالقه بسیار داشت، به حدی که  فرهنگ، هنر و ادبیات در دوره زندیه

بود دربار خود را محل اجتماع دانشمندان و هنرمندان کرده بود. دوره طوالنی درگیری ها و اغتشاشات داخلی باعث شده 

توجه به علما و هنرمندان در جامعه کم شود و این علوم رو به انحطاط گذارد، اما دوره آرامش و امنیتی که در ایران، به 

های هنری که کریم خان از جمله زمینه همت و تالش کریمخان برقرار شد، زمینه رشد فرهنگ و هنر را نیز فراهم ساخت.

  . لباس و پوشاک4. شعر ادبیات 3. موسیقی 2 ..نقاشی و خوشنویسی1 در پیشرفت آن سهیم بود عبارت است از:

 آمدی بر نقاشی عصر زندیهدر

را طوری بیاراید که شاه عباس بزرگ صفوی اصفهان را. بنابراین در بیرون از شهر شیراز آن روز  شیراز شهرکریم خان میل داشت 

ته طرح بناهای مفصل و معظمی را ریخت و در جوار کاخ مجللی سلطنتی، جایی که امروز بازار وکیل و موزه پارس و زندان قرار گرف

ساختمان یک مسجد جامع بزرگ و بازار و حمام و آب انبار و دارالحکومه و سربازخانه و میدان مشق و میدان اسب سواری و چوگان 

ال خود باقی بود و از آن پس به تدریج بر شمسی بح 1300بازی )خیابان زند فعلی( و چند کاروانسرا و اصطبل بنا نهاد که تا سال 

حسب نیازمندی های زمان به جایگاه ادارات پست و تلگراف و تلفن، شهرداری، آموزش و پرورش، دادگستری، ثبت اسناد، دارایی، 

ظمیه، دبستان بانک ملی، بانک سپه، موزه پارس، کتابخانه ملی، زندان شهربانی، دبیرستان شاهپور، دبیرستان نمازی، دبیرستان نا

نمونه زند، اداره تربیت بدنی و پیش آهنگی و قسمتی از خیابان زند و شاهپور تبدیل گردید ولی مسجد و بازار و آب انبار ها و 

 (.41،1387)نصر،کاروانسراها بجای خود باقی ماند. 

 ی حکومتیبناها

معماری نظامی و معماری  ،آندر ساختن  بوده است کهارگ کریم خانی قصر سلطنتی و اندرونی کریم خان زند : ارگ کریم خانی

مسکونی هر دو با هم به کار رفته است چرا که ارگ، خانه ی پادشاه بوده است و باید از ضریب امنیتی باالیی برخوردار باشد.بنابراین 

 (.50،1384)سروستانی،. دیواره ی بیرونی که همانند دیوارهای یک قلعه ی نظامی است،بسیار مرتفع است

 

 



6 
 

 

 

 

 

        

 

 (.1395،)نگارنده مربوط به تصویر ارگ کریم خان  

 

 بناهای دولتی

است. تزیینات قابل توجه  با اهمیت تر از یک بنای اداری و بنا در واقع یکی از وزارتخانه های کریم خان زند بوده است این دیوانخانه:

بنا نیز شاید به همین دلیل باشد. بنای ایوان خانه مجموعه ای کم نظیر از انواع تزیینات رایج در معماری ایرانی است. شاید یکی از 

ه زیاد بناهایی است که بیشترین میزان استفاده از مقرنس را به خود اختصاص داده است. نقاشی از نوع گل و مرغ اسلیمی و استفاد

از آب طال خصوصیت مهم تزیینی بنا به شمار می رود. این نقاشی ها تمام سطوح اتاق های اصلی را در بر گرفته اند و نقاش با توجه 

 .(،دانشگاه شیراز 1387)نصر ،نوع نقاشی خود را تغییر داده استبه عناصر معماری 

حکومتگران صفوی کاسته از میزان ساخت حسینیه ها و سقاخانه های دولتی شیراز از تعصبات این دوره در شهر  در بناهای مذهبی:

خانه که از خصوصیات غالب در معماری گذشته شیراز بود معمول گردید، ای مساجد صرفا شبستانی بدون گنبدطرح ه کاسته شد.

 ستفاده های مکرر به عمل آمددر ساخت شبستان ها از ستون های باریک حجاری شده حتی در غیر از مساجد و بناهای مذهبی ا

 .(،دانشگاه شیراز 1387)نصر ،

 بناهای آرامگاهی

آرامگاه شاعر بزرگ قرن هشتم ه.ق خواجه شمس الدین محمد حافظ است که در شمال شهر شیراز، پایین تر از دروازه : حافظیه

در اوایل قرن یازدهم هجری، در زمان حکومت این بنا یک بار معروف شیراز( قرار دارد. قرآن، در خاک مصلی)یکی از قبرستانهای 

سال پس از وفات حافظ به دستور نادر شاه افشار مرمت شد. پس از کریم خان زند آرامگاه حافظ  350شاه عباس کبیر و دیگر بار ، 

 .ه.ق بنای مرمت شده ویران شد1317به کرات مورد تعمیر قرار گرفت اما سرانجام در سال 
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 مربوط به  آرامگاه حافظ ماخذ: مجموعه شخصی: 2تصویر 

آرامگاه وی در شهر شیراز و در دامنه کوه ن سعدی شیرازی شاعر قرن هفتم است.آرامگاه شیخ مشرف الدین مصلح الدی: سعدیه

بر جا مانده بود. ه.ش پا  1327فهندژ، واقع شده است. در زمان کریم خان زند، آرامگاه شیخ به طرز آبرومندی ساخته شد که تا سال 

عمارتی که کریم خان از آجر ساخته بود دو طبقه داشت: طبق زیرین، در وسط، راهرویی داشت که پلکان طبقه دوم از آنجا شروع 

می شد. در هر سوی راهرو، دو اتاق کرسی دار بود. در سمت شرقی، ابتدا اتاقی بود و سپس اتاقی دیگر با طاقی مرتفع که قبر سعدی 

 (.375،1384)سروستانی،چوبی آن را احاطه کرده بوده است ده و محجریدر آن بو

 

 

 

 

 

 

 مربوطه به آرامگاه سعدی ماخذ: مجموعه شخصی: 3تصویر

تکیه هفت تنان یا موزه سنگ از بناهای دوره کریم خان زند است که از شمال شیراز و در دامنه کوه چهل مقام، در : تکیه هفت تنان

وجه تسمیه آن به هفت تنان، به دلیل وجود قبر هفت عارف گمنام است  هفت تن می نامند، واقع شده است. محله ای که امروز آنرا

که در آنجا مدفون شده است.عمارت هفت تنان که به عمارت دیوانخانه در مجموعه زندیه بسیار شبیه است، به دو قسمت شمالی و 

. در طبقه اول آن تاالری مرتفع با دو ستون سنگی یکپارچه ساخته جنوبی تقسیم می شود. قسمت شمالی عمارتی دو طبقه است

شده است. بر روی این ستونها با رنگ روغن نقش هایی ترسیم شده است که بر اثر گذشت زمان و تاثیر عوامل بر روی آنها به تدریج 

 محو شده است.
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 (.1395،)نگارنده مربوط به فضای داخلی حیاط تکیه هفت تنان : 4تصویر

بی گمان یکی از نیکوترین جلوه های صورت و معنا، برآمده از باورهای ایرانیان، باغ ایرانی است. این همان : باغ ایرانی در دوران زندیه

فراز از تاریخ آفرینش های پارسی است که لطیف ترین ترنم طبیعت و عشق به زندگی را در پرتو استعارهای عرفانی ایرانی و اسالمی 

انواع درختان گل های باغ دوره زندیه تقریبا مشابه دوره صفویه است و توصیف  قدرتمندانه ترین شکل پایدار ساخته شده است.به 

باغ نظر شیراز در کتابی خطی به نام تاریخ زندیه نشان می دهد که درختان گوناگون و گل باغ های آن دوره را می پوشانده است. در 

 های به جای مانده از پیش باز سازی شدند، مانند باغ های دلگشا، گلشن، نظر و جهان نما. زمان کریم خان، بیشتر باغ

 تزیینات  معماری در دوره زندیه

های سنتی ایران است که عمدتا برای تزیین سقف و دیوارهای اماکن مقدسه و غیره مورد استفاده آینه کاری یکی از هنر: آینه کاری 

 (.13،1388کاری مانند گل های خاتم خود دارای طرح های مختلف و متنوعی می باشد. )سید صدر، قرار می گیرد. نقوش آئینه 

پیشینه  حاصل هنر آینه کاری ایجاد فضایی درخشان و پر تاللو است که از بازتاب پی در پی نور در قطعات بیشمار آینه پدید می آید.

ل ابنیه و از ابتکارات ویژه هنرمندان ایرانی به شمار می آید، بنابر برخی این هنر، که یکی از رشته های هنر تزئینی ایران در داخ

 شاه تهماسب صفوی در قزوین می رسد.شواهد تاریخی به دوره صفوی و بهره گیری از آینه در تزئین بنای دیوان خانه 

ایران حضور نوان هنر گچ بری در تاریخ معماری گچ، ماده اولیه آرایه خیال انگیز و شکوهمندی است که از دیرباز تحت ع: گچبری 

 (.126،127، 1387)مکی نژاد،و فن و رنگ را نمایان ساخته است داشته و جلوه های متنوعی از نقش

یکی از کهن ترین و قابل احترام ترین هنرهای دستی نام دارد که « حجاری»و زیبای ایران یکی از صنایع دستی و سنتی : حجاری

سال پیش از میالد مسیح در ناحیه مرزی ایران و هند)سیستان و بلوچستان امروزی( صنعتی وجود داشته  2800حدود ایران است. 

 (.130،1388)سید صدر،به سومر، سوریه، صادر می نمودند که در آن ظروف سنگی را ساخته و

تا اندازه ای، از این سطح برون آیند. بر حسب مجسمه اجرا شده بر روی سطح )معموال دیوار(، به نحوی که پیکره ها،  :نقش برجسته

  (.598،1391حاصل می شود.)پاکباز،« نقش پر برجسته» یا « نقش کم برجسته» آنکه برآمدگی حجمها کم یا زیاد باشد، 

ستون  مقرنس کاری، هنری است که در دوران معماری اسالمی به شکوفایی رسید و توسط آن انتهای هاللهای گنبد ها یا سر: مقرنس

ها را به سطوح هندسی زاویه دار، تقسیم بندی نموده تا ضمن تنوع در فرم، نسبت به شکست نور و ایجاد بازی نور و سایه اقدام 

 (.397،1388نمایند. مقرنس کاری، توسط گچ کشته و یا کاشی، شکل داده می شود. )سید صدر،

ری و پیدایش هنر لعاب دادن سفال پدیدار شده است. که انواع مختلف هنر کاشیکاری به دنبال شیوه سفالگ: کاری دوره زندیه کاشی

 کاشی هفت رنگ -کاشی تک رنگ -کاشی معلی -کاشی هفت رنگ یا خشتی -کاشی معرقاز جمله:  دارد.
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دوران آثار چوبی در هنر ایران از اهمیت خاصی برخوردار است اما به دلیل آسیب پذیری چوب، نمونه های اندکی در آثار چوبی: 

این هنر به لحاظ اهمیت و زیبایی خاص خود به روش های مختلفی امروزه به کار می رود که می توان  تاریخی به جای مانده است.

ی و احجام چوبی و غیره اشاره به خراطی، منبت کاری، مشبک کاری، گره چینی، معرق کاری، نازک کاری، خاتم کار

 (.101،1391)تسلیمی،کرد

و مصرف  گرددیباز م خیستفاده از آهک به دوران ماقبل تارا. ندیگو ینقوش برجسته بر سطحی از آهک را آهک بر حکاکی: آهک بری

 هایزیبایی وناگونطرح و نقش و با استفاده از مصالح گ هنرمندان ایرانی در نماسازی بناها از زیباتریناست.  پرکاربرد بوده اریآن بس

ایرانی با  هنرمندان. تسخیر کشیده است اند که جسم و روح بزرگ هنرمندان عالم را بهکرده تقدیمای را به معماری جهان جاودانه

ترین نقوش در گرمخانه و به خصوص ذوق و خالقیت و به کارگیری تکنیک و هنر و مصالح مرغوب و حوصله فراوان دست به خلق بدیع

 گلودرهم، چهار طاقی،-ای آهنگطاقی را از نوع گهواره هایپوشش اصولی هایزنند.به عالوه زیباترین شیوهها میحمام سربینه

های گرمخانه حمام و سربینه آن در دیگر را در قسمت ها و طاق و تویزه و بسیاریهای ترکین هندسی و همچنین طاق گنبدیطاق

 نمایندمی دانه اندود ساروجاستاکنند و بعدا بر سطوح آنها چه می و آجر پوشش«گل آهک»نهایت استادی از مالت

عبارت است از کلمه و عباراتی که هنرمند و استاد خط، با قواعد خاص با حرکات موزون و هماهنگ قلم و انگشتان با : خوشنویسی

بنیان نهاده است و آن بر « ابن مقله»استفاده از تخیل و حس به اجرا در می آورد. قواعد کلی خط، همان قواعدی است که 

 است.« دور»و « سطح»اساس

از منابع زند چنین بر می آید که موسیقی و هنرمندان آن عصر مورد تشویق قرار می گرفتند به طوری که در هنگام ساختن : موسیقی

شهر شیراز و تسطیح اراضی اطراف شهر از جانب کریم خان و برای کارایی بیشتر کارگران به هنگام کار از موسیقی استفاده می شده 

از موسیقی دانان عصر زند که در منابع ذکری از آن ها رفته است،باید مشتاق علی شاه را نام برد.همچنین نام پری خان به . است

 (.68، 1364عنوان یکی از بهترین موسیقی دانان عصر زند ذکر شده است.)خالقی، 

 

قاب آینه، رحل قرآن، جعبه آرایش، ورق بازی، سینی  نوعی نقاشی آبرنگ بر روی اشیای مقوایی) قلمدان، جلد کتاب،: الکی نقاشی

و غیره( که رویه آن با مادهء جال دهنده] الک[ پوشانیده می شود. این اسلوب، با کمابیش اختالف، در برخی هنرهای سنتی چین، 

به عنوان شاخه مستقلی از نقاشی زیر الکی در اواخر سده یازدهم  (1391،590)پاکباز، هندف ایران و نقاط دیگر متداول بوده است.

در کل نقاشی زیر الکی بازتابی بوده است از تحوالت شیوه شناختی هنرهای اصلی ایران ایران پایگاه خود را مستقر ساخت.  نگارگری

ایران و به هیچ وجه جایز نیست از نظر دور بداریم که نقاشی زیر الکی به منزله فهرست واقعی اسامی نگارگران و شیوه های نگارگری 

  (.318، 1386در دویست سال گذشته بوده است. اشیا زیر الکی شامل : قلمدان، قاب آینه، انواع جعبه ها )آدامووا، نگاره های ایرانی،

این نوع نقاشی بیشتر بر روی جلدهای روغنی برای کتب نفیس خطی، قلمدان ها، جعبه های کوچک و بزرگ و قاب آیینه ها تصویر 

 پوشش می دادند. وی نقاشی ها را با روغن کمانمی شد و در آخر ر

قلمدان و قلمدان سازی با هنر و فرهنگ ایران پیوندی دیرینه دارد. از یک طرف گرانمایه ترین میراثهای هنری نقاشی، : قلمدان

قلمدانها نقش بسته اند و مینیاتور، تذهیب، تشعیر، حل کاری، خط، کنبت کاری، خاتم کاری، ملیله کاری، مرصع و ترصیع ایرانی بر 

از طرفی دیگر در گذشته ای نه چندان دور، قلمدان مهمترین وسیله کتابت و بهترین عامل برانگیختن اقشار گوناگون مردم به فراگیری 

 (.316، 1386)آدامووا، نگاره های ایرانی، خطاطی و خوشنویسی بود. از این رو قلمدان حرمت و احترام بسیار داشت

ر سده هفدهم/ یازدهم که از اواخ –و جلد کتاب، قاب آینه و غیره  –نقاشی آبرنگ با اسلوب پرداز روی قلمدان مقوایی : اریقلمدان نگ

در ایران متداول شد. بسیاری از نقاشان سده های هجدهم و نوزدهم/ دوازدهم و سیزدهم ، قلمدان نگار هم بودند؛ و برخی شان چون 

 (.1391،385)پاکباز،را به این هنر تخصیص داده بودند مامی فعالیت خودعلی اشرف و آقا نجف تقریبا ت
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در عصر صفویه جعبه های بزرگ، که مشابه صندوق بود مزین به هنرهای روغنی، در حفظ جواهرات و نگاهداری اسناد و نسخ جعبه: 

بارعام شاهان و شکار سالطین و از جنگ های تاریخی، خطی، توسط صورتگران ساخته و پرداخته می شد. روی آن صحنه هایی 

 (.  320،1386شاهزادگان بود. کناره های خارجی جعبه با تصویر بزم و رزم تزیین می گردید. )آدامووا،

را از مقوا یا کاغذهای فرسوده به هم چسبیده و فشرده به صورت مقوا به اشکال و اندازه های مختلف می ساختند.  آینه :قاب آینه

غالبا دارای دری لوالدار بود که به قاب یا محفظه ای که به قاب یا محفظه ای که درون آن آیینه قرار داشت، متصل شده بود. این در 

 (.318،1386)آدامووا،منقش به نقوش الکی یا روغنی بودنی قاب، از درون و بیرون، همچنین نمای بیرو

آذینگری نسخه های خطی از مهم ترین فعالیتهای هنری در اروپای قرون وسطی به شمار می آید. این هنر، بدان سبب : کتاب آرایی

که ریشه در رهبانیت داشت، عمدتا در کتب دینی ظاهر می شد. به طور کلی، تزئینات نسخه های خطی مشتمل بر: مینیاتورها که 

اشغال می کردند؛ حرف سرآغاز منقوش یا مصور؛ و حاشیه های منقوش.دامنه سراسر فضای صفحه یا بخشی از حواشی صفحات را 

کار کتاب آرایی از آرایش پر تفصیل حروف سرآغاز و تذهیب حاشیه ها) مثال در نسخه های سلتی(، تا مینیاتورهای تمام صفحه 

 (.408،1391)پاکباز،در نسخه های بیزانسی( گسترش داشترنگین و شکوهمند)مثال 

 

 نقاشی از صفویه به زندیهگذار 
م.( و سلطنت شاه 1600ه. ق./ 1009ریشه های نگارگری ایران در دوره زند و قاجار را باید در انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان)

عباس بزرگ جستجو کرد. در این زمان است که روابط بازرگانی و سیاسی با کشورهای اروپایی که از زمان پادشاهی خاندان آق 

ونلو ) نیمه دوم سده نهم هجری( آغاز گشته بود به اوج خود رسید. و همین امر موجب تحول در جهان بینی نگارگر ایرانی از یک قوی

اصفهان در پایان قرن هفدهم/ یازدهم با انتقال پایتخت  (.27، 1376) آژند،دیدگاه ملکوتی و معنوی به یک پایگاه زمینی و مادی شد

کرد، مکتب های مکتب تبریز را تکرار میر گردید. در حالیکه مکتب محلی نقاشی نگارگری شیراز نقشمایهبدانجا، مرکز نقاشی کشو

های غربی را جذب ای زد و نخستین تأثیرات و ایدهاصفهان گرچه وابستگی به اصول سنتی را از دست نداد ولی دست به تجارب تازه

گیری جریانی در روند نقاشی ایران است که در دوران عصر صفوی سرآغاز شکل .کرد که از طریق گراوورها در ایران نفوذ کرده بود

« نقاشی درباری»و « سازیفرنگی»های ای خاص در هنر نقاشی ایرانی به وجود آورد که عمدتاً آن را با نامقاجار به بار نشست و شیوه

دانند. مبنایی برای شناخت تاریخ نقاشی این دوره از هنر ایران میشناسند؛ اصطالحاتی که به هر حال گسترش یافته و امروزه آن را می

 (.7،1392)علی محمدی، .( 49حسینی،)

 تحول فرنگی سازی
تحول هنرها در اصفهان در سدۀ هیجدهم میالدی در موقعیت بسیار متفاوتی نسبت به سدۀ پیش از آن قرار داشته : های ایرانینگاره

های اروپایی برای مبارزه با عثمانیان و ایجاد و تأمین امنیت کافی به منظور شاه عباس صفوی برای دست یافتن به کمک دولت ،است

یابی به بازارهای اروپایی برای عرضۀ ابریشم و دیگر هنرهای صناعی ایران، زمینۀ روابط سیاسی و تجاری ایران و دیگر کشورهای دست

بدین سان اصفهان نه تنها به شهری آزاد برای حضور سفیران و نمایندگان کشورهای دیگر، بلکه برای  اروپایی را فراهم ساخت.

ای از مبلغان، بازرگانان و حتی نقاشان و هنرمندان مبدل گشت. از این رو سفیران اروپایی با علم به عالقۀ شاه به جمعیت گسترده

های پیش از آن نیز نسبت به نقاشی نقاشان ایرانی در سده قاشی را نیز افزودند.نقاشی غربی به تدریج در کنار سایر هدایا، آثار ن

های چندی از آثار اروپایی پدید آمده بود توان گفت در سدۀ پانزدهم میالدی رو گرفتدادند، چنان که میاروپایی گرایش نشان می

توان گفت گشت قطعی به سوی نقاشی اروپایی، به هر تقدیر میهای چینی بر آن تقدم دارد. .گرچه در همین دوران، روگرفت از نقاشی

 (.31، 1386)آدامووا،شانزدهم میالدی صورت نگرفته بود به نحوی صریح پیش از نیمۀ دوم سدۀ
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 –م.( شرایط سیاسی  1747 – 1735ه.ق./ 1160 – 1148در مدت دوازده سالی که نادر شاه بر ایران فرمانروایی کرد): افشاریه

اقتصادی ایران هرگز به چنان ثباتی نرسید تا دولت قادر باشد در پرتو آن سیاست فرهنگی خود را مشخص نماید و هنرمند نیز بتواند 

ی به هر روی دوره (.56در کنار آن احساس امنیت کند و به آفرینش هنری دست زند یا علیه آن، قدم در راه خود گذارد.) حسینی،

ی ی شیوهتوان دنبالههای هنری خالی نبوده است. نقاشی این دوره را میهای سیاسی و فرهنگی، از فعالیتامانیی نابسافشاریه با همه

ی نگاری صفوی دانست که در سنت آموزی نقاشی ایرانی حفظ شد و با گذر زمان، به بلوغ خود رسید. در این دوره، شیوهفرنگی

-3تصویر شماره اشی ایرانی شروع شده بود، ادامه یافت و به پختگی و پروردگی رسید. )ی یازدهم هجری در نقنگاری که از سدهفرنگی

هنرمندانی که این شیوه را با نظام سنتی آموزشی ایران فرا گرفته بودند، سینه به سینه به نسل بعد انتقال دادند و آن را  (.67-3و66

.)علی ی نخست آن شاهد بودنقاشی قاجار و خاصه نیمه توان درچنان که بلوغ آن را به وضوح میتداوم بخشیدند. آن

 .( 34،1392محمدی،

از مهمترین و فعال ترین مراکز نگارگری و تذهیب ایران از اواسط قرن هشتم هجری تا پایان سده چهارم، : پیشینه نقاشی در شیراز

تذهیب و رنگ آمیزی را ادامه دادند و در دوره مکتب شیراز بوده است. هنرمندان شیراز بر اساس تجارب گذشتگان، هنر نگارگری و 

گ در خطوط در دوره صفویه طرحهای اسلیمی همراه با برگهای ریز و پیچیده با شاخ و بر. های مختلف نیز نو آوریهایی بر آن افزودند

در دوره زندیه تنوع رنگی بیشتر و رنگها تند و دقت در آنها کم شده و از عناصر تزئینی  (.67،1387)جعفری،ظریف و جذاب افزوده شد

آنچه در زمینه اهمیت و اعتبار مکتب  بیشتر استفاده شده است. مکتب شیراز در عهد قاجار به اوج و درخشش کم نظیر خود رسید.

ین مکتب نخست در حفظ ارزشها و تداوم هنر ملی و مستقل هنری شیراز سزاوار تامل و تحسین است، سهم و نقش مهم هنرمندان ا

ایرانی تا به دوران خویش است و دوم پرهیز آگاهانه آنان از اصل تقلید و تسلیم در برابر فرهنگ بیگانه و همت تحسین بر انگیز آنان 

به گوشه و کنار جهان هنری آن  در جلوگیری از فراموشی و نیستی هنر و فرهنگ ایرانی است و سوم ترویج فرهنگ و هنر ایرانی

تاثیر نقاشی و نقاشان دوره زندیه را در تکامل نقاشی ایران دوره قاجار نمی توان نادیده انگاشت . این نقاشی از نقاشی  روزگار است.

 اشی دوره زندیهاواخر دوره صفوی و دوره افشار سر بر کشید و مضامین شاعرانه و تعزلی خود را پرورش داد. بیان عاطفی و احساس نق

 (.96،1389)حسامی، (.49، 1348)قمی ،در قیاس با دوره صفوی بیشتر بود

 

 توجه کریم خان به هنر نقاشی و خوشنویسی 

عالوه بر موسیقی کریم خان به خصوصی در نیمه دوم حکومتش که در شیراز مستقر بود و تمامی آن را صرف ساخت ابنیه ها و 

که شایسته می دید به نقاشان چیره دست دستور میداد بناهای او را با نقاشیهای گوناگونی که عمارات حکومتی کرد در هر کجا 

مرکب از نقوش طبیعی گل و گیاه و پرندگان و طرحهای اسلیمی با تصاویر و تمثالهایی از اساطیر شاهنامه بود تزئین کنند دور تا دور 

 .(1391،336)پاکباز،(، 1387،2117)پوپ،پر کرده است نمای خارجی دیوارهای عمارت کاله فرنگی را تصاویر فوق

م.( تداوم حرکتی است که از زمان شاه عباس دوم و شاه 1794-1750ه.ق./1209-1163نگارگری دردوره زند): نقاشی در دوره زندیه

استیالی سالطین زندیه طهماسب با تاثیر از شیوه های نقاشی اروپایی آغاز شده، در دوره سلطنت نادر به رکود نشسته و در زمان 

و دارای  این دوره از طریق رنگ روغن بر روی بوم صورت اجرا یافته اند مجددا بارور گشته است. هر چند نقاشیهای به جا مانده از

از مهم ترین ویژگی های نقاشی ایران در قرن دوازدهم، زوال و کاهش تذهیب کتب است. هنرمندان به ابعاد نسبتا بزرگ هستند. 

تذهیب کتابهای نفیس و خاص، هنر خود را صرف نقاشی رنگ روغن و هر چه بیشتر تزئین اشیا کوچک مثل قلمدان، آینه دان، جای 

 (.157،1357)نامی،با خمیر کاغذ الکی یا چوبی کردندصندوقچه، جلد کتاب و لفاف 
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است به دو طریق اجرا شود: مستقیما بر روی سطح دیوار نگاره ، نقاشی برای آرایش دیوار، که ممکن : نقاشی بناها یا دیوار نگاری

دیوار) چون فرسکو(؛ یا بر روی تخته یا بوم به منظور نصب دایمی بر دیوار. ) در این طریق دوم، ترکیب بندی ممکن است دو بعدی 

لرعایا نامیده بود، در رقابت ه.ق، شیراز به پایتختی شاه زند که خود را وکیل ا 1180در سال  (.1391،585)پاکباز، باشد یا سه بعدی(.

کریم خان که در سالهای حاکمیت خود، به دفع مدعیان پرداخت و  با شکوه و جالل اصفهان در هنگام حاکمیت صفویان قرار گرفت.

کیلی را برادرش صادق خان را در شیراز مامور احداث تاسیساتی نمود که بناهای احداث شده در زمان اقامت وی مجموعه بناهای و

  .(46،1385)کمالی،شکیل می دهندت

 ویژگیهای مکتب شیراز در دوره زندیه

هنرمندان عهد زندیه با تاکید مضاعف و مورد نظرشان بر سه بعد درصدد برامدند تا ترکیب بندی اثر را با : تکنیکهای نقاشی زندیه

روی ردای پیکره ها، پارچه ها، پرده ها،چهارچوبها وارد کردن عناصر عارضی تزئینی نظیر دسته ای از گلهای دل انگیز و رنگارنگ بر 

نقاشی زیر الکی عهد زندیان به لحاظ سبک با نقاشی رنگ روغنی ( 41، 1383ن و دلچسب سازند)آژند، و کف اتاقها تا حدودی روش

، 1392بط بود)پاکباز،و دیوارنگاری آن زمان پیوند داشت؛ درست همان گونه که نگارگری و دیوارنگاری سده یازدهم با یکدیگر مرت

150.) 

استفاده از رنگهای مکمل زرد و بنفش، آبی و نارنجی و قرمز و سبز به خوبی آشکار است. رنگ غالب در : استفاده از رنگ های مکمل

 . نقاشی زندیه، رنگ سبز)بیشتر سبز چمنی( است. عالوه بر آن زرد و سرخ به صورت اندک به شکل رگه های سرخ دیده می شود

تکنیک مذکور از ویژگیهای هنر نگارگری این عصر می  :استفاده از آب طال کاری و ورقه های نازک طال برای تزئین نقوش گل و مرغ

باشد و محتمال در نقاشی چینی ریشه داشته که در دوران صفوی شمار زیادی از هنرمندان زند و پس از آن قاجار نیز از این تکنیک 

 شیرازی( آن را در طیفی گسترده تر و البته به ظرافتی بیشتر به بوته اجرا درآورد. هایت )لطفعلیاستفاده می کردند و در ن

در ادامه فرنگی سازی و ره آورد رفت و آمدهای ایرانیان به اروپا که از دوران صفوی آغاز شده بود، نقاشی روی بوم : نقاشی روی بوم

بوم وبه اندازه و فرم طاقچه ای که کار را درون آن جای می دادند، می ساختند.  یکی از دالیلی که نقاشی هایشان را روی رایج شد.

 روحیه ایلیاتی و کوچ نشینی آنها بود. که در مواقع خاص بتوانند آنها را جابه جا کنند.

. 6 بهرام. 5علی اشرف . 4. محمد باقر 3. محمد هادی 2. محمد زمان 1توان به از نقاشان معروف این دوره می: نقاشان دوره زندیه

 . آقا صادق اول نام برد.8میرزا بابا . 7ابوالحسن غفاری 

 نگارگری دوره قاجار

م.( دودمان زند منقرض شد. سلسله قاجار در حقیقت 1794ه.ق.)1209با شکست لطفعلی خان زند به دست طوایف قاجار در سال 

ده و پس از مرگ کریم خان به قدرت رسیدند. نخستین پادشاه بخشی از طوایف ترک بودند که در دربار صفوی و زند خدمت کر

در دوران قاجار، واقع  قاجار، آغا محمد خان، ابتدا پایتخت را از شیراز به تهران انتقال داد و خود را بنیانگذار سلسله قاجار خواند.

رب، ورود عکاسی و تقاضای مخاطب عام شکل گرایی در آثار هنری، بنا به عواملی مانند تاثیر فرهنگ ترکی، نفوذ فرهنگ تصویری غ

می گیرد. تا پیش از مشخص شدن واقع گرایی اروپایی، بین نقاشی های واقع گرا و نگارگری سنتی ایران تفاوت زیبایی شناسانه ی 

 (.70،1389عمده ای وجود ندارد. .) آفرین،
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 ماری و پژوهشیآتحلیل نمونه های 

علی اشرف  – قازمانآ –همچون آقاصادق اثر از گونه های مختلف اجرایی نقاشی در دوره زندیه و قاجار از هنرمندانی  14انتخاب با 

یه از قبیل، محمد کاظم شیرازی و چند هنرمند نا معلوم دیگر سعی شده است کلیه عرصه های مختلف اجرایی نقاشی دوره زند –

ردد؛ چون تمامی این انتخاب گطاقچه های بنای معماری، نقاشی بر روی دیوار یا دیوارنگاری و ... پرده نقاشی برای قرار گرفتن در 

نها به دوره زندیه، آدالیل انتخاب این آثار گذشته از صحت انتصاب موارد عرصه های نمود آثار نقاشی دوره زندیه محسوب می شوند. 

ر از دوره قاجار به انتخاب چند اث .تمامی وجوه زیبایی شناسی آن دوران استآثار شاخصی از هنرمندانی بنام می باشند. که دارای 

ثار آنان بتوان نشان آاین لحاظ بوده است که تداوم همان ساختار و زیبایی شناسی نقاشی را به این دوره از طریق برخی هنرمندان و 

وضوع، سبک دی همچون فضاسازی، تکنیک اجرایی، مداد. در تحلیل های انجام شده بر روی آثار نیز سعی شده است تا به موار

گاری درباری، شناسی، فرنگی سازی، تاثیرات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بر آثار هنری آن دوره ، شمایل نگاری مذهبی، پیکره ن

(، ذهیب، تشعیرت ویژگیهای پیکره نگاری دوره زندیه، منظره سازی به شیوه اروپایی، تلفیق نقوش، نقاشی زیر الکی ) گل و مرغ،

 ورت گیرد. ص  -طراحی، تعامل ارزشهای زیبایی شناسی تزئینی، در معماری 

 

 نمونه های آماری هنرهای تصویری دوره زندیه

سانتی  3/147×  9/788اثر محمد صادق، تصویری از رستم خان زند با تکنیک رنگ روغن روی بوم اندازه : تصویر رستم خان زند  

تکنیک رنگ روغن که از اواخر دوره صفویه در ایران رایج شده بود در آثار نقاشی های دوره زندیه . از شیراز  1192متر سال خلق اثر 

خود را نشان می دهد اکثر موضوعاتی که در دوره زندیه با این تکنیک کار شده تک پیکره ها نیست که از شاه یا فرزندان، زنان و 

ساس در فضاهای این گونه نقاشی ها در دوره زندیه بسیار بیشتر از دوره صفوی است و درباریان کشیده شده است بیان عاطفی و اح

به همان نسبت فضای شاعرانه آن نیز بیشتر است در این اثر از نظر سبک شناسی شیوه فرنگی سازیست که با نقش بندی ها و 

کلیت این اثر دارای ترکیب متعادل و کالسیک است که در اکثر پیکره های . تزئینات و زیبائی شناسی ایرانی در هم تنیده شده است

 دوره زندیه این نوع ترکیب دیده می شود. 

 

 

 

 

 

 ، دیبا155هجری قمری. ماخذ: 1192سانتی متر، شیراز،  3/147*  9/88مربوط به اثر محمد صادق)صادق الوعد( رستم خان، رنگ روغن روی بوم،  :5تصویر 

 



14 
 

 1392سانتی متر محل ساخت شیراز حدود سال  5/129×  8/276تکنیک رنگ روغن روی بوم اندازه کریم خان و درباریان: تصویر 

هـ.ق. کلیت این اثر از سه بخش تشکیل شده است )سه لتی( در سمت راست چهار پیکره در قسمت وسط کریم خان در حال کشیدن 

ترکیب بندی و ساختار بصری می توان گفت که این اثر دارای ترکیب بندی متقارن  قلیان در سمت چپ پنج پیکره قرار دارد از لحاظ

است که از مهم ترین شاخص های ترکیب بندی در هنر ایرانی است. در این اثر اگرچه تا حدودی از نقاشی های اروپائی الهام گرفته 

کلیت اثر نیز می باشیم. نقاشان این دوره در تکنیک های  اما از ارزش و اهمیت آن کم نشده بلکه شاهد تازگی، طراوت، و شادابی در

مختلف سرآمد بودند و به سبب حمایت های مردمی از نقاشی، نقاشی های عامیانه رشد می کند که بعدها در دوره قاجاریه نتایج 

 خود را در نقاشی های مذهبی و حماسی و قهوه خانه ای نشان می دهد.

 

 

 

 

 

هجری قمری. ماخذ  1192، شیراز، حدود  5/129*  8/276محمد صادق، کریم خان و درباریان، رنگ روغن روی بوم،مربوط به اثر : 6تصویر  

 ، دیبا.152:1998

این اثر توسط هنرمند نامعلوم به تصویر کشیدن کریم خان و درباریان است. کریم خان در مرکز : کریم خان ، نقاشی الکی)جلد آرایی(

کشیدن قلیان می باشد، مالزمان در دو طرف چپ و راست در حال تعظیم و آماده فرمانبرداری از وی هستند. کادر نشسته در حال 

کلیت اثر کریم خان زند و درباریان را نشان می دهد که با استفاده از رنگ های گرم و ساختار عمودی در کنار یکدیگر قرار گرفته 

مالزمان( با ترکیبی از فضای معماری آن دوران در پس زمینه همراه با تزئینات گل اند. فضای نقاشی دارای هفت پیکر )کریم خان و 

و گیاهان پیچان می باشد.  از فضای نقاشی می توان ساختار جامعه شناسی آن دوران را مورد بررسی قرار داد که دارای چه خصوصیات 

اشی تناسبات و پرسپکتیو در این اثر سطحی و پالن بندی شده )از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، پوشش ظاهری و ...( بوده اند. در این نق

است علیرغم اینکه در نقاشی های ایرانی از پرسپکتیو مقامی برای نشان دادن مقام و بزرگی یک شخص استفاده می شد اما در این 

همه در یک سطح و مقام قرار  اثر از تناسبات سطحی ) فاقد عمق نمایی و پرسپکتیو( استفاده شده که از لحاظ محتوایی و بصری

 دارند یعنی تفاوتی بین شاه و درباریان وجود ندارد.

 

 

 

 

 
 247:1374هجری قمری. ماخذ: فریه، 1163سانتیمتر، شیراز، حدود 7/12*7/19مربوط به هنرمند نامعلوم، کریم خان زند، نقاشی الکی )جلد آرایی(،  :7تصویر 

نقاشی های دوره زند و قاجار را می توان مکتب شمایل نگاری درباری نامید که در آن نقاشان از  : تصویر درویش با کشکول و تبرزین

شمایل درباریان و رجال سیاسی به صورت تمام قد نقاشی می کردند این ویژگی ترسیم در نقاشی واستقبال مردم و هنر دوستان 

شان دهد این تصویر نشان دهنده بارز این ویژگی است تصویری باعث شد عمومیت پیدا کند و در نقاشی های دیواری نیز خود را ن
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تمام قد از یک درویش با کشکول و تبرزین که یادآور پیکرنگاری های دوره زندیه نیز به شمار می رود در فضای پشت سر درویش 

نکته  پخته و تیره کار شده است. نگ هایمانند دیگر نقاشی های این دوران منظره پردازی های به شیوه اروپائی )طبیعت نگاری( با ر

جالب دیگر استفاده از رنگ های سرد و تنامیته های آبی در فضای اطراف است که در غالب های مثلثی چشم بیننده را به درون کادر 

هدایت می کند می توان گفت که نقاشی از قضاهای حاشیه و باالی سر تصویر از این گونه رنگ های سرد استفاده کرده تا فضای 

ید در قسمت باالی سه درویش منظره ای از باغ های دیوارکشی شده و کوه ها نیز دیده می شود بقیه عناصر نقاشی بیشتر به چشم بیا

 در فضای کلی اثر جنبه تزئیناتی دارد که هنرمند برای پر کردن فضا از آن استفاده کرده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1395،)نگارنده مربوط به دیوارنگاری تکیه هفت تنان با موضوع درویش و کشکول. : 8تصویر

کاهش تعداد پیکره ها در فضاهای نقاشی ایرانی که از دوره صفویه و مکتب اصفهان آغاز شده بود در دوره زندیه به : زن رقصنده 

خوبی خود را نشان می دهد در نقاشی های مکتب اصفهان با کاهش تعداد پیکره ها و کاهش تنوع رنگی و خط مواجه هستیم که 

ر نقاشی دوره زندیه نیز بروز می کند با این تفاوت که رنگ ها غنی تر و هویت های ایرانی بیشتر خود را نشان می دهد این تأثیرات د

از آنجایی که کریم خان توانست آرامشی نسبی را در شیراز حاکم سازد این امر موجب گرد آمدن هنرمندان ،اندیشمندان و شاعران 

این نقاشی دارای ساختار متقارن براساس نگ ایران عصر زندیه مطرح می شود.مهم هنر و فرهدر شیراز شد و شیراز به عنوان قطب 

خطوط عمودی و افقی و بهره گیری از رنگ های محدود )حاکمیت رنگ های گرم( به همراه تأکید بر پیکرنگاری و استفاده از سطوح 

 خصیت های نقاشی )نقوش هندسی مشبک کاری( است.ساده رنگی در پس زمینه ها و توجه به تزئینات در فضای پیرامونی ش

 

 

  

 

 

 مربوط به تصویر زن رقصنده اثر دوره زندیه ماخذ: موزه گرجستان: 9تصویر
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یکی از کاربردهای نقاشی در دوره زندیه نقاشی بر روی عمارت ها و دیوار بناهای مهم بوده که از : توصیف اثرذبح حضرت اسماعیل

ارزش های زیبائی شناسی و تزئینات معماری آن دوران به حساب می آمد. عمده سفارش دهندگان این نوع نقاشی ها شاهان، 

د هنر با توجه به اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و پیدایش شاهزادگان، و حامیان هنرمندان بودند نتیجه این نوع حمایت ها رش

سبک های رسمی و قراردادی با توجه به سلیقه سفارش دهنده بوده است. هنر دوره زندیه نیز در این غالب جای گرفته است به این 

و کاخ شاهزادگان قرار می  ترتیب که شاهد کاربردهائی از نقاشی هستیم که در گستره وسیع تری از محدوده های کاخ سلطنتی

 گیرند. تصویر مذکور از عناصر تزئینی و کاربردی نقاشی دوره زندیه است که زینت بخش عمارت هفت تنان شیراز است. 

 

 

 

 

 

 (.1395،)نگارنده مربوط به دیوارنگاری تکیه هفت تنان با موضوع ذبح حضرت اسماعیل. : 10تصویر

پرتره نگاری ) چهره نگاری( که از دوره تیموری با آثار کمال الدین بهزاد شروع شده بود در دوره زندیه : نقاشی پرتره کریم خان زند 

رواج پیدا می کند به اندازه ای که این دوران را دوران شمایل نگاری درباری می نامند. پرتره کریم خان زند یکی از آثار نادر و کمیاب 

محمد صادق تصویر شده است. مهمترین خصوصیت این اثر این است که از شمایل و  این دوران است که با مهارت خاصی توسط

فیگور فاصله گرفته و نقاش فقط از چهره کریم خان استفاده کرده است. یکی دیگر از خصوصیات بارز این نقاشی مهارت و تکنیک و 

روان، و ریشها را با ریز بینی دقیقی ارائه دهد. اجرای دقیق نقاش است که به خوبی توانسته دستار، فضای صورت، رنگ چشمها، اب

 انتخاب قاب بندی مناسب، رنگ قرمز کادر، استفاده از نقوش هندسی با رنگهای مکمل در ارائه اثر تاثیر زیادی گذاشته است. 

 

 

 

 

 

 .150ماخذ:دیبا هجری شمسی،آبرنگ.  1157  - 1148مربوط به نقاشی پرتره کریم خان زند، اثر محمد صادق، : 11تصویر 

می توان با اسلوب دورگه رایج آن دوران آشنا شد. در این  –مربوط به اواسط قرن دوازدهم : در یک طراحی از نیم تنه مردی جوان

طرح تالش هنرمند را برای هر چه بیشتر برجسته نمایی، به خصوص در جامه های مرد، می توان مشاهده کرد. هنرمند برای این 

که منبع نور را در گوشه راست فرض کرده، سطح چپ لباس پیکره را با سایه های ظریفی پوشانده است. نورهایی  منظور، در حالی

که در این قسمت بر چین های آستین مرد افتاده ) در حالی که با توجه به منبع نور، دست می بایست تماما در سایه قرار می گرفت(، 

در دو سوی پیکره ، برجستگی بارزی به پیکر مرد داده است.چنین ترتیبی در صورت همین طور تیرگی عمیق میان چین های لباس 

در این نگاره نقوش  و کاله مرد جوان مشاهده نمی شود و به نظر از حداقل سایه روشن کاری در این قسمت ها استفاده شده است.

نمایی، با نگاه مستقیم خالی از فروتنی شاه که تا قبل از اند. اینگونه واقعزینتی لباس به همان ظرافت نقوش قالی به تصویر درآمده
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دوره قاجار، در نگارگری امری غیرقابل تصور بود همسو شده است. اگرچه چهره شاه چیزی بیش از صورت ظاهر وی را آشکار 

 (.23،  1392موریزی نژاد،)اش انسانی است نه یک چهرۀ آرمانیسازد، اما چهرهنمی

 

 

 

 

 

 
 .23،  1392مربوط به مرد جوان، اواسط قرن دوازدهم قمری. ماخذ: هنر طراحی در ایران،حسن موریزی نژاد، :12تصویر

این اثر متوسط هنرمندنامعلوم به تصویر کشیده شده است که در نگاه اول گفتگوی مردان کهنسال در فضای : نقاشی روی جعبه 

نان ایستاده در سمت راست تصویر که مشغول شنیدن موعظه های پیرمرد بیرونی خانه و گفتگوی درویشان با عمامه های هندی و ز

این اثر برگرفته هستند بر روی جعبه نقش بسته شده است. همه صحنه با عمق نمایی و تلفیق منظره در کلیت جعبه جا گرفته است. 

نه چندان صحیح و عمق نمایی و پالن بندی  از نقاشی الکی دوره زندیه است که شروع آن از اواخر صفویه بوده و بکارگیری پرسپکتیو

ساده شاخصه این گونه آثار است. نقاشی به جهت عمق نمایی، سوژه های انسانی را در کنار ه های کادر قرار داده است و در میان این 

  مجالس فضای خالی همچون کریدوری منظره پشت صحنه و در نهایت به آسمان پر ابر ختم می شود.

 

 

 

 

 

 .222ه.ق. ماخذ، آرمیتاژ،  1190مربوط به یک هنرمند نامعلوم، نقاشی زیر الکی، سال : 13تصویر 

تزئینات روی قلمدان معموالً تلفیقی از نقوش انسانی گیاهی و جانوری است. قلمدان نگاری از اواخر دوره صفویه در : قلمدان 

رسد. از آنجائی که نقاشان دوره زندیه دارای تخصص های گوناگون ایران رایج می شود و در دوره زند و قاجار به اوج خود می 

در گرایش های تصویری بوده اند عمدتاً در زمینه تزئینات قلمدان و نقاشی روی قلمدان نیز تخصصی داشتند موضوعات رایج 

های ریز و جزئی بوده بر روی قلمدان تصاویری از گل و بلبل، زنان، نقوش گیاهی همراه با تلفیقی از درختان و پرداخت 

از لحاظ رنگ بندی طیف گسترده ای از رنگ های گرم این قلمدان را پوشش داده که با فضای کاشی کاری ها و نقاشی  است.

های دوره زندیه هماهنگ است. نوع ترکیب بندی در این اثر با توجه به ساختار قلمدان عمودی است و هنرمند با توجه به 

 براساس این رویکرد چیدمان کرده است.  ساختار عمودی عناصر را

ماخذ:  محمد زمانسانتی متر، به رقم  5/23*9/3*5/3با پوشش بیرونی از خمیر کاغذ و محفظه کشویی با لبه های مدور قلمدان  مربوط به: 14تصویر

 1386مجموعه خلیلی،
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این اثر دارای ترکیب بندی متقارن، متعادل و متوازن است. عناصر تشکیل یافته از این ترکیب بندی عبارتند از حاشیه : قاب آینه 

پهن با تزئینات گل و گلبرگ و یک نقش ترنج در مرکز و دو آویز گلکی که بر محور عمودی قرار گرفته اند. معموالً در اکثر نقوش 

است ترنج ها و سر ترنج ها و نقوش به کار رفته در این اثر با استفاده از خطوط طالئی دورگیری  قاب آینه این تزئینات به کار رفته

شده اند. گل ها برگ های حاشیه، همگی به صورت قرینه و دقیق و با استفاده از خطوط طالئی دورگیری شده که بصورت کاماًل 

جی قاب نیز دقیق و بصورت قرینه اجرا شده اند با توجه به فضاهای حاشیه ها و برجسته نمائی های قسمت خار دقیق اجرا شده اند. 

نقاشی و تزئینات دوره زندیه و هماهنگی این تزئینات در آثار هنری این دوران رنگ های استفاده شده در این اثر نیز گرم که با مهارت 

لی اشرف است( به رشته تحریر درآمده است. این خاصی در کنار همدیگر قرار گرفته اند سر ترنج قسمت باالئی عبارت )زبعد محمدع

 رقم زنی از یک سو رجوئی است به نام حضرت محمد و حضرت علی که پس از او اشرف بندگان خدا شمرده می شوند. 

 

 

 

 

 

 .216ه.ق، نقاشی زیر الکی. ماخذ، آرمیتاژ، 1157مربوط به قاب آینه، اثر علی اشرف، سال : 15تصویر 

محمد زمان از نقاشان توانا و بنام دربار کریم خان و فتحعلی شاه قاجار است. سبک این نقاش در گل و مرغ و فضاسازی شبیه : جلد

نقاشان دوره قبل از ایشان است. البته این وجه تشابه از نظر طراحی است به طوریکه محمد زمان در اغلب کارهایش فضای کار را 

اهای خالی طراحی کرده و گلها، برگها و غنچه ها هر کدام حریم مخصوص به خود را دارند طوری کامل و با رعایت یکسان بودن فض

که بیننده به سادگی ساقه گلها، حرکت برگها و غنچه ها را درک می کند. این نظم و ترتیب خاص در طراحی بیننده را به یاد طراحی 

یکدیگر طراحی می شوند، می ند ، با رعایت فاصله از تذهیب که آنجا هم گلها، غنچه ها و بندها به شکلی قانونم

 (.13،1390)گلشن،اندازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 .25ه.ق. ماخذ: کتاب گلشن، 12مربوط به جلد الکی، هنرمند نامعلوم، اوایل زندیه قرن : 16تصویر 

جهت بررسی زیبایی شناسی این نسخه و رسیدن به ویژگیهای منحصر به فرد هنری این نگاره به بررسی این نسخه : روغنی جلد

پرداخته شده، از طرفی سعی شده است که از نظر عملکرد نیروهای بصری همچون تنوع و گردش رنگی،تقسیم بندی هندسی و جای 

ناصر تصویر، نور پردازی درونی اجزاء تصویر و استفاده از ترکیب  بندی سیال گیری متعادل اجزاء و حفظ ریتم باالرونده و متصاعد ع

و سهولت گردش چشم در کل نگاره به شکلی باشد که همه جای نگاره پر اهمیت، پویا و تفکر برانگیز محسوب شود بنابراین در ابتدا 
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تحلیل جلد روغنی،  ( و محتوا، تحلیل است.موضوع توضیح داده شده و سپس در خالل معرفی عناصر هنری حاکم، فرم)ساختار

ه.ق  به خط نسخ و رقاع توسط محمد کاظم شیرازی نوشته شد که بازگو کننده روند تحول  1219محفوظ در موزه ملک، در سال 

 .هنر الکی ایران در نظام زیبایی شناسی مکتب زند )شیراز( می باشد

 

 

 

 

 
 

 21ه.ق. ماخذ:کتاب گلشن، 1219میرزا محمد کاظم شیرازی، سالمربوط به جلد روغنی الکی، اثر : 17تصویر 

 

 یافته ها
 پاسخ به سواالت

با توجه به سواالت و فرضیه هایی که در ذیل مطالب عنوان شده است طبق پژوهشهای انجام شده این فرضیه اثبات شده است که به 

 توضیحات کامل آن در زیر می پردازیم.

 گیری وتداوم(نقاشی زندیه یافته ها )شکل  

 شکل گیری و زیبایی شناسی نقاشی دوره زندیه

با بررسی آثار نقاشی بر جای مانده از دوره زندیه می توان به خوبی مشاهده کرد که اگر چه این آثار در امتداد نقاشی دوره صفوی و 

قبال در هیچ یک از نقاشیهای ایرانی ادامه فرنگی سازی آن دورا ن می باشد اما در نوع خود دارای ویژگی های منحصری هست که 

به تصویر کشیده نشده است. نکته دیگر که در نقاشیهای دوره زندیه قابل ذکر است اینکه یک موضوع نقاشی گاهی بر روی سازه های 

نقاشی بر  مختلف با همان ساختار اجرا شده است، یک موضوع با تمام جزئیات در دیگر جاها تکرار شده است، این موضوع نیز چه در

و این نشان از آن است که در دوره زندیه عرصه نقاشی  روی سنگ، چه بر روی کاغذ به لحاظ ساختاری یکسان اجرا شده است

منحصر به بوم ویا دیوار نگاری نبوده و در تمامی سازه ها با یک زیبایی شناسی خاص مستتر بوده است بنابراین با این بررسی می 

 دست یافت. توان به نتیجه های زیر

  تغییر زاویه دید در نقاشی نسبت به دوره های قبل 

  ترکیب بندیهای متفاوت از دوره های قبل 

  تمایل به واقع گرایی 

  سادگی در تکنیک اجرایی 
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 تاثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برروی  نقاشی دوره زندیه

دارای ساختار حکومتی مردم گرا نام می برند. که این نتیجه روحیه، دوران حکومت کریم خان زند را به لحاظ سیاسی و اجتماعی 

تفکر و عملکرد شخص کریم خان در حکمرانی است. تمامی این عوامل را می توان بصورت بارز و مشخص در نقاشیهای دوره زندیه 

ته و تمامی شخصیت های دیگر گی بر روی زمین نشسه ها به نوعی است که در کمال سادمشاهده کرد. نوع ترکیب بندی این پرد

نیز گویی در یک رسته ومقام در کنار او قرار گرفته اند و هیچگونه تجمالت درباری و تکلف رفتاری در شخصیت های تابلو دیده نمی 

گی رفتار و پوشش و ترکیب بندی به چشم می خورد. نیز همین ساد شود. همچنان که در تک چهره های باقی مانده از کریم خان

ین عوامل در دیگر تصاویر بر جای مانده از شاهزادگان دوران زندیه نیز می توان مشاهده کرد. عامل بعدی تساهل و مداری دینی هم

کریم خان زندیه از لحاظ سیاسی و اجتماعی است که بر روی نقاشی این دوره اثر گذاشته است. مثال در این دوره با تصاویری از انواع 

تصاویر عاشقانه ای که از انواع روایات ادبی به تصویر موجود است یا قبیل ذبح اسماعیل، موسی و شبان،  روایات دینی مختلف از

به چشم کشیده شده است و یا تصاویر زنان و دلدادگان که بر خالف آثار اینچنینی دوران قبل کامال موجوداتی زمینی و عینی هستند 

نقاشی و چه موضوع و چه نحوه اجراء و ارائه ماهیتا با دوره های قبل متفاوت است. که در تمامی آنها چه به لحاظ ساختار می خورد

ذا که هنرمندان به دالئل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی آزادی انتخاب و عملکرد بسیاری نسبت به گذشته داشته اند و نه تنها از ل

از حمایت عوامل حکومتی نیز برخوردار بوده اند و چون محدودیتهای ایدئولوژیکی و حکومتی دوران گذشته مبرا بوده اند که حتی 

 قریب با اتفاق این آثار یا در ابنیه های حکومتی بوده یا عمده سفارش دهندگان آنها خد از شاهزادگان یا درباریان بوده اند.

 تاثیر و تاثر معماری زندیه ونقاشی ان دوره 

را تقریبا در تمامی آثار معماری دوره زندیه نقاشی و عملکرد آن نمودی اساسی زی ؛این دو هنر عمیقا در تعامل با یکدیگر بوده است

دارد. مثال از ساده ترین شکل آن که نقاشی بر روی ستونهای سنگی حافظیه و جهان نما و ارگ کریم خان باقی است، نشان دهنده 

، یا در بنای جهان نما کلیه طاقچه ها با آثار آن است که حتی این جزء کوچک هم اهمیتی در خور برای اجرای نقاشی داشته است

نقاشی مزین شده است و اطراف نقاشیها نیز بر روی دیواره ها و طاقها نقاشی گل و مرغ کار شده و این در حالی است که در دوره 

جا یکسره از نقاشی های قبل یا از کاشیهای رنگی استفاده می شده یا از طراحیهای تذهیب، گل و مرغ بر روی کاشی، اما در این

استفاده شده است، و یا در عمارت کاله فرنگی، باغ جهان نما، کلیه طاقچه ها و سقف پوشیده از نقاشی و گل و مرغ می باشد. در 

ساختمانهای ارگ کریم خانی و دیوانخانه نیز به همین صورت عمل شده است و یا مثال در نقاشیهایی که از یک عمارت زندیه در 

موجود است. تمامی طاقچه ها از تصاویر نقاشی آکنده است. این همه رساننده آن است که از ابتدای طراحی بنای  کلینموزه  برو

مکانهای خاص در فضای معماری در نظر گرفته می شده است. تا بعد بوسیله نقاشی کامل گردد، نکته قابل توجه آن است  معماری،

گرفتن کارکرد آن بنا طراحی و اجرا می شده است. مثال درعمارت ارگ کریم خانی به لحاظ که نقاشی های هر یک از بناها با در نظر 

فضای شخصی و اندرونی هیچگونه تصویر روایی و یا عاشقانه و یا حماسی در آن دیده نمی شود و تنها با گل و بوته و گل و مرغ 

ست که ماهیت آن دارای تصاویری از روایت های عرفانی و نقاشی شده است. حال آنکه نقاشیهای بنای هفت تنان دارای تصاویری ا

با در نظر گرفتن این تماما روایت های ادبی، رزمی، و بزمی می باشد. مذهبی می باشد و یا نقاشیهای بنای موجود در موزه بروکلین

اطب با آن موضوعات مختلف موضوعات نقاشی در بناها می توان دریافت که در هر بنا بسته به شان و موقعیت آن و بازخورد مخ

انتخاب و اجرا می گردیده است. نوع دیگر نقاشی که در دوره زندیه بوجود آمده است ساخت بومی بوده که برای قرار گرفتن در 

طاقچه های بنا استفاده گردد. به این نحو که شکل کلی پرده نقاشی در باال بصورت طاق بوده که مخصوص قرار گرفتن در طاقچه 

ا می باشد. دیگر آنکه قابل جابه جایی و تعویض در مواقع لزوم باشد.در یک جمع بندی کلی می توان عنوان کرد نقاشی زندیه های بن
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اگر چه از دوران قبل از خود تاثیراتی گرفته است اما خود دارای دست آورد و شاخصه های منحصری است، که تاثیر پایداری در شکل 

 است. گیری مکتب قاجاریه نیز داشته

 نتیجه گیری

هجری خورشیدی، دیگر خاک  1179کریم خان پس از استقرار در شیراز و گزینش این شهر به عنوان پایتخت، از تاریخ دوم صفر 

سال در این شهر زندگی کرد و بیشترین وقت  14هجری یعنی  1193سفر سال  13این شهر را ترک نگفت و تا پایان حیات یعنی تا 

ها صرف زیباسازی، استحکام و ایجاد امنیت و آرامش در شیراز نمود. کریم خان با اینکه سوادی نداشت اما به  خود را در این سال

علم و هنر عالقه بسیار داشت، به حدی که دربار خود را محل اجتماع دانشمندان و هنرمندان کرده بود. دوره طوالنی درگیری ها و 

ا و هنرمندان در جامعه کم شود و این علوم رو به انحطاط گذارد، اما دوره آرامش و اغتشاشات داخلی باعث شده بود توجه به علم

» خان برقرار شد، زمینه رشد فرهنگ و هنر را نیز فراهم ساخت. سر جان ملکم می نویسد: امنیتی که در ایران، به همت و تالش کریم

دی و دیگران را به تحصیل دانش ترغیب فرمودی، دربار او مرجع اگرچه خود از کسب علوم بی بهره بودی، علما را اعزاز و احترام کر

چنین بیان می سفر کرده بود،  ادبا و مجمع فضال بود عبدالرزاق سمرقندی، سیاح خارجی که کمی پس از مرگ کریم خان به ایران

کلی تعطیل شده بود از نو زنده در طول سی سال سلطنت کریم خان زند، ادبیات و هنر و صنایع که در دوره های پیشین به » کند. 

با تائید اکثر مورخان، درباره کریم خان یا جانشینانش، به تحریر وقایع زمان او همت گماشته اند. در واقع آسایش و آرامش «. شد

ر نسبی دوران کریم خان موجب گسترش عرصه فعالیت های علمی، هنری و ادبی شده و این گروه مورد احترام و تکریم جامعه قرا

در کنار این عوامل مهم که زمینه پایتختی شیراز را برای کریم خان فراهم کرد، باید اذعان داشت که او تالش قابل توجهی  گرفتند.

 –شیراز انجام داد و در این کوشش ها فارغ از چارچوب های سنتی ایرانی  اجتماعی –را برای رونق و حیات ظاهری و اقتصادی 

مچنان مبتنی بر جایگاه کلیدی ارگ، بازار و مسجد به عنوان سه نقطه کلیدی پایتخت و نماد اقتدار حکومتی، اسالمی نبود. الگوی او ه

پویایی اقتصادی و دین داری بود. به همین دلیل نیز با شکوهترین جلوه های شهری شیراز همان سه اثر بازمانده کریم خان محسوب 

اریه است. این دوره ی کوتاه و کمتر شناخته شده در واقع حلقه اتصال هنر صفوی هنر و معماری زندیه پیشینه ی سبک قاج .می شد

و قاجاری است. معماری زندیه به شدت تحت تاثیر شرایط زمان و روحیات رزمی و مردمی کریم خان بوده و با محدود بودن زمان 

معماری یعنی عملکرد گرایی و توجه به مقیاس انسانی،  معماری پی از خود دارند. اصول ایناین خاندان، تاثیرات غیر قابل انکاری در 

سادگی و بی پیرایگی و توجه به استحکام بنا، در نظر گرفتن اقلیم و الزامات محیطی و مصالح بومی و در نهایت برای تالش و احیای 

در هر کریم خان  ه است.سنت کهن معماری و الگوهای بومی محلی از مهمترین مبانی فکری معماری این دوره محسوب می گردید

داد بناهای او را با نقاشیهای گوناگونی که مرکب از نقوش طبیعی گل و  کجا که شایسته می دید به نقاشان چیره دست دستور می

گیاه و پرندگان و طرحهای اسلیمی با تصاویر و تمثالهایی از اساطیر شاهنامه بود تزئین کنند دور تا دور نمای خارجی دیوارهای 

دیو رگ وی نامیده می شد تصویر جنگ رستم با عمارت کاله فرنگی را تصاویر فوق پر کرده است.نیز در سر در خانه کریم خان که ا

دیده می شود. بجز سر در ، در نمای داخلی اطاقها و ایوانهای ارگ کریم خان هر چند اکثر نقوش آن از بین رفته است اما هنوز  سفید

ی که کریم خان بر بقایای نقوش مختلف بسیار زیبایی که نمودار نقاشی عصر زندیه است دیده می شود. در عمارات و ابنیه هائ

مقابرهفت تن و یا در جاهای دیگر از جمله حمام وکیل ساخت. نیز تصاویر دیگری از شیخ صنعان و دختر ترسا و ماجرای حضرت 

موسی و ذبح حضرت اسماعیل توسط ابراهیم و یا صورت کلی یک درویش که تبر و کشکولی را حمل می کند می توان دید. بدستور 

 ایع نگار حتی از آب طالی ناب و الجورد و بدخشانی هم برای تزئین و تکمیل نقشهای خود استفاده کرده اند. کریم خان نقاشان بد
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