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 چکیده:

شمایل نگاری، بازنمایی شخصیت های مهم از طریق نقاشی، مجسمه سازی و .... است. شمایل به طور خاص ترسیم نگاره هایی است که 

از دوران مهم تولید آثار هنری به خصوص شمایل خصوصیات و صفات افراد در موضوعات دینی مطرح می شود. دوران زندیه یکی 

نگاری است. کریم خان زند با انتخاب شیراز به عنوان پایتخت مشوق بزرگ علم و ادب، سازنده بسیاری از بناهای تاریخی در این دوران 

وران است. یافته ها نشان است.شمایل نگاری در این دوران ویژگی های خاص خود را دارد که بیشتر نمودی از فضاهای اجتماعی آن د

می دهد در اکثر این نقاشی ها، اجراهای بومی و محلی به مضامین طبیعت گرایانه و عاشقانه، نوعی ویژگی معتدل و صمیمی داده است که 

 با تلفیق دستاوردهای شبه رئالیستی به آنها کیفیتی قابل توجه بخشیده است.

ره زندیه می پردازد که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و مولفه های تجسمی در این پژوهش به بازخوانی بصری شمایل نگاری دو

 شمایل نگاری ها بررسی می شود.

 شمایل، شمایل نگاری درباری، زندیه، شیرازواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:

یت رویدادها و اشخاص مهــــــم اهم شمایل نگاری از دو لفظ یونانی به ترتیب به معنی )نگاره، شمایل( و )نگاشتن( گرفته شده است.

در ادیان مختلف نیز ضـرورت بازنمایی آنها را برای مقاصدگــوناگون سبـب شــده است تا دورترین زمـــان ها، شمایل نگاری مورد 

بازنمایی   ی،شمایل نگار» گرچه کاربرد عالی در تارخ هنر برای این اصطالح وجود دارد توجه دین داران و هنرمندان مومن قرار گیرد.

اما به طور خاص کنایه از ترسیم نگاره های در این حیطه دینی « مجسمه سازی و غیر است  طراحی،  اشیاء یا تصورات از طریق نقاشی،

صفت ها و خصلت های انسان است اما به چهره و »شمایل در اصل به معنای  است. از شمایل نگاری به شمایل سازی تعبیر شده است.

 .مشخصات صورت نیز گفته می شود ویژگی ها و

این ویژگی ها هنر شمایل نگاری را از لحاظ مضمون و شیوه نگارگری و جنبه  شمایل نگاری در ایران ویژگی های خاص خود را دارد.

  ی تقدس آن از شمایل نگاری در نقاط دیگر جهان، به ویژه غرب، جدا می کند.

عبارت دیگر، جنبه فولکلریک دارند. هنر و موضوع این نقاشی ها برخاسته از فرهنگ عامه  شمایل های ایرانی بیشتر جنبه مردمی یا به 

مردم است و بن مایه های آنها نمایانگر اندیشه و احساس ملی، قومی و مذهبی عامه مردم و مفاهیم و معنایی و برداشت هایی است که 

 دارند. حماسی و مذهبی در ذهن تاریخی شان مردم از تاریخ اسطوره ای،

 نقاشـــی ایران در دوره زندیه تحت حمــایت کریم خان رونقی تازه گرفت و منشاء تحــوالت قابل توجهی شد. دراین دوره ی کوتاه، 

 گـونـــه های تازه ی هنر تصویری هم چــون قلمدان نگاری، دیوارنگاری، نقاشی گل و مرغ وپیکره نگاری درباری به نمایش گذاشته  

 این دوره زندیه در مقیاس با صفوی و دوره افشاریه سر برکشید و مضامین شاعرانه و تعزلی خود را پرورش داد. نقاشی  .شد

  بیان عاطفی و احساس، نقاشی دوره زندیه در مقیاس با دوره صفویه بیشتر بود. اکثــــر نگاره های به جا مانده از دوره زند انسان را در

 جوانی نشسته با نوشته ای در دست( نشـان می دهد   ال باد زدن، دختـــری در حال نواختن سه تار،)زنی در ح شرایطی از آســـایش

 در دوره سالطین زند در ایران حکفرما بوده است. و این خود بیانگر آرامش است که پس از زمامداری نادر،

 شیـــراز در این دوره شاهد گرایش به تلفیق و ترکیــــب قالب های صفوی سبک اساسا چهره نگاری درباری اروپایی و ذوق و سلیقه 

 عامیانه بود. در دوره زندیه گرایشی از چهره پردازی و شمایل پردازی رایج می شود که بر اساس مشاهدات روزمره بوده و طبیعی تر از

 ــــوده است. در این دوره گرایش به تلفیق و ترکیب قالبهای صفوی، سبک چهـــره نگاری درباری اروپایی و ذوق دوران ماقبل خود ب

 و سلیقه ی عامیانه مطرح می شود.

 در همین راستا در پـــژوهش تالش می شود شمایل نگـاری درباری دوران زندیـــه در شیراز با توجـــه به فضای بصری و مولفه های 

 یک مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و بازخوانی شود.گراف
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 پیشینه پژوهش:

 کتاب نقاشی  جمله با بررسی هایی که در زمینه سوابق و پیشینه در این راستا صورت گرفته کتاب ها و مقاالت مختلفی وجود داشته است از

 عه نفیس از آثار و جمع آوری مجمو یهویژگی های هنر دوره زند(، که در این کتاب، به بررسی های 1396زندیه به قلم سید سعید شبیری، )

 دوره هنر زندیه و به جا مانده از آن دوران می باشد. اما وجه تمایز این پژوهش با این کتاب،خاصه درباره تجزیه و تحلیل شمایل نگاری

 (، بیشتر 1395اسینی، )ی در ایران و غرب به قلم راضیه یمطالعه بصری آثار نقاشی به جا مانده می باشد و همچنین درکتاب شمایل نگاری دین 

 مایز این پژوهش درباره هنر شمایل نگاری دوره زندیه مطالبی نوشته شده است. وجه تشده است و مختصر جنبه دینی شمایل نگاری پرداخته

 همچنین در مقاله ترکیب بندی در آثار  شود.بصری شمایل نگاری دربار و شاهان آن دوره پرداخته می  به بررسی و بازخوانی این است که

 ترکیب بندی پیکره نگاری آثار نقاشی های به جا مانده از  (، به ویژیگی های1387پیکره نگاری درباری دوره ی زندیه به قلم مریم برهمند، )

 شرایط آن دوره بر روی شمایل ها پرداخته  شمایل های درباری و تاثیرات گوناگون دوره زندیه پرداخته شده است اما در این پژوهش به بررسی

 می شود.

 روش پژوهش:
 روش پژوهش، به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. جمع آوری اطالعات و فیش برداری براساس منابع معتبر کتابخانه ای، مصاحبه با 

 صاحب نظران است.

 نمونه گیری به صورت انتخابی می باشد.جامع آماری، مجموعه آثار نقاشی شمایل نگاری دوره زندیه است و روش 

 

 شمایل نگاری

«Iconography»  معـادل انگلیسـی کلمـه ی شـمایل نگـاری اسـت کـه از دو بخـش«eikon»  و«graphia» .تشـکیل شـده اسـت 

اهمیــت رویــدادها و اشــخاص مهــم در ادیــان  ایــن دو لفــظ یونــانی بــه ترتیــب بــه معنــی )نگــاره ،شــمایل( و )نگاشــتن( هســتند.

شـمایل نگـاری مـورد  مختلـف نیـز ضـرورت بازنمـایی آنهـا را بـرای مقاصـد گونـاگون سـبب شـده اسـت تـا دورتـرین زمـان هـا،

 شـمایل نگـاری،» توجه دین داران و هنرمندان مومن قرار گیرد.گرچـه کـاربرد عـالی در تـارخ هنـر بـرای ایـن اصـطالح وجـود دارد

( ؛ امـا بـه طـور خـاص 416،1386)هینلـز، « مجسـمه سـازی و غیـر اسـت ،طراحـی بازنمایی اشیاء یـا تصـورات از طریـق نقاشـی،

 کنایه از ترسیم نگاره های در این حیطه دینی است. از شمایل نگاری به شمایل سازی تعبیر شده است.

 گی ها و مشخصات صورت نیز گفته های انسان است اما به چهره و ویژصفت ها و خصلت »شمایل در اصل به معنای 

 معین(.«)شمایل سازی می گویند به صورت نگاری و ترسیم چهره بزرگان دین و نگارگری وقایع مذهبی،» «.می شود
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معنـای متـرادب بـا موضـوع هنـری کـه ضـمن بررسـی هـای هنـری  -1»پاکباز سه معنای متمایز بـرای کلمـه ی شـمایل قائـل اسـت

 .شمایل شناسی بر همین معنا مبتنی اند آلمانی در نیمه ی دوم سده ی نوزدهم رایج شد. اصالحات شمایل نگاری،

 ر برخــی مکتــب هــای معنــا شناســی و نظریــه هنــر در ســده بیستـــــــم اســتفاده مــی شــود و مفــاهیم خاصــــی رامعنــایی کــه د -2 

 .بیان می کند

 ا تصـویرغالبـ» –دیمی ترین و رایـج تـرینن معنـای آن بـا تـاریخ هنـر دینـی مسـیحی مـرتبط اسـت و بـه تمثـال مـورد عبـارت ق -3 

 (333، 1381پاکباز، «)مریم عذرا و کودک اشاره دارد

 ی معنی رایج شمایل در ادب و هنرفارسی از شمایل، چهره و شکل زیبایی و روحانی است. در زبان فارسی کلمه 

 به معنی شکل و صورت است :« شمایل »

 )حافظ(«    هر کس شنید گفتا هلل در قائل  در هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمایل        »                      

آن را بـه معنـی خـوبی ذات و سرشـت  اسـت. بـر همـین اسـاس،« طبـع هـا و خـوی هـا»در زبان عربـی کلمـه ی شـمایل بـه معنـی

 خصلت های پاکیزه و اخالق پسندیده نیز گرفته اند)برهان قاطع(. نیکو،

 توصیف شده است. در برخی متون کهن فارسی، اوصاب نیکو با کلمه ی شمایل

 جامی(«   ) یک شمه از شمایل او گر بیان کنم                   جمع آید از مکارم اخالق دفتری»                        

 مفهوم شمایل و شمایل نگاری

شود. همچنین به ویژیگی ها و مشخصات صورت نیز گفته می  گی های انسان است. اما به چهره،شمایل در به معنای صفت ها و ویژ

 (60، 1388صورت نگاری و ترسیم چهره بزرگان دین و نگارگری وقایع مذهبی نیز شمایل سازی می گویند. )شایسته فر، 

شاعه ی معنویت و  سبب ا ست که حضور آن ها در جامعه ی دینی،  شمایل در یک معنای عام، چهره ای روحانی و متعلق به عالم قدس ا

صول معنوی ا ستند. در معنایی خاص، پایبندی به ا صورت های خیالی اند که در دو مفهوم کلی قابل ادراک ه شمایل ها  شاکله ی »ست. 

 است.«جلوه ی ظاهری یک قدیس یا قدیسه»که الزاما چهره ی یک فرد مقدس نیست. در معنی عام ،شمایل« کلی یک امر قدسی است

 (. 188، 1388سوآمی، «)شمایل نگاری جوهر هنر است و سبک ها عوارض آن»کوماراسآمی در اهمیت شمایل نگاری سنتی گفته است: 

بر می « شمایل نگاری»و« شمایل»در دایره المعارب هایی که در زمینه هنر و مطالعات ادیان به نگارش در آمده اند به دو مدخل مجزای 

وجه مولفان آن ها را به تفکیک دقیق میان این دو اصطالح خاطر نشان می سازد. در تعریف اصطالح شمایل خوریم که همین امر نیز ت

باید گفت به هنر یا مذهب خاصی اختصاص ندارد همه ی هنرها و بیشتر مذاهب و آیین ها از کهن ترین   «Iconography»نگاری یا 



 

5 

 

شاهد رویکرد ادوار تا روزگار ما، از شمایل نگاری بهرمند بوده اند. حتی در یهودیت که منع شمایل و شمایل شکنی وجود داشته است نیز، 

 (56، 1389)نصری، .شمایل نگارانه هستیم

یـن ابـود. ولـی  مانان در آغاز، هیچ گونه سـنت هنـری نداشـتند و حتـی قـوانین مـذهبی آنـان، هنرهـای تصـویری را حـرام کـردهمسل

در کتـاب  قانون در زمینه نقاشی، پـس از گذشـت سـه دهـه از حضوراسـالم، حساسـیت کـم تـری یافـت و نقـوش انسـانی و حیـوانی

 (60، 1388های غیر مذهبی به کار گرفته شد.)شایسته فر، 

شمایل نگاری به وسیله هنرمند شـکل گرفتـه و در میـان تـوده هـای مردمـی و گـاهی بـا هنرهـای دربـاری گالویـز مـی شـود. زمـانی 

وقـت مناسـب، پـیش آمـده، روا   جنگ آغاز شده و به علـت تعصـبات و نـاامنی، کشـیدن شـمایل، ادامـه حیـات پیـدا نکـرد و چـون

او  خـود رسـید. موضـوع شـمایل کشـی در ایـران پـس از اسـالم، همیشـه بـه صـورت یـک اما شمایل کشی بعد از اسالم، بـه  .یافت

بـرای شناسـایی اثـر بـه مـا کمـک کنـد. شـمایل بعـد از  ،که به دست آمـده، تـا حـدی مـی توانـدمجهول باقی مانده است و اطالعاتی 

احادیـ  هـم روایتـی کشـیدن  و چهـره کشـی در اسـالم، منـع بـوده اسـت ووص اوایـل ان ،بـه علـت حرمـت نقاشـی اسالم به خصـ

صور و به خصوص ساختن مجسـمه از صـورت را حـرام مـی دانسـت و چـون در صـورت کشـی و سـاخته خـود مـی بایسـت جـان 

و روح بدمد و این کـار از عهـده آنهـا خـار  بـود، اسـالم آن را نهـی کـرده و بـه همـین خـاطر، تمایـل هنرمنـدان ایـران، بـه نوشـتن 

مــاد، خالصــه مــی شــد، ایــن محــدودیت هــا تــا حــدی باعــ  عقــب مانــدگی ظهــور شــمایل خــط و کشــیدن صــورت نباتــات و ج

 (53، 52، 1384نگاری، در ایران شده است.)هنری مهر، 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

کریمخان زند در  ،1تصویر                   

 (12، 1396. ماخذ)شبیری، ، کتابخانه بریتانیا18احاطه خانواده دربانیانش، اواخر قرن 
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چیزی که انکار آن را نمی توان نمود این است که چهره کشی و نقاشی ایرانی در مورد خود منفرد و یگانه بوده و بیننده را نوعی تاثیرات تنها 

روحی و الهام و خوشی و شادمانی قلبی می بخشد که چنین وحی و تاثیر و جلب توجه برای غیر آن از فنون هنر وران دیگر نیست.)حقیقت، 

1385 ،57) 

 دوران زندیه

کریم خان زند پس از سال ها نبرد با مدعیان سلطنت، سرانجام بخش عمده ای از کشور بزرگ ایران را تحت فرمان خویش درآورد. کریم 

خان زند پس از تصرب ایالت فارس حکومت آن جا را به برادر خویش صادق خان واگذار کرد. از آن جا که شهر شیراز چنان که شرح 

از سقوط حکومت صفویه دچار خسارت عمده ای شده بود، کریم خان زند سامان بخشیدن به اوضاع آن شهر را مورد نظر داده شد، پس 

طوری »قرار داد. در هر حال پس از آن که کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خویش برگزید، بسیار عالقه داشت که شهر شیراز را 

به همین منظور کریم خان که یورش های پی در پی قدرت طلبان به شیراز را پس از سقوط «. فهان رابیاراید که شاه عباس بزرگ صفوی اص

صفویه مد نظر داشت، برای حفاظت از پایتخت خویش قبل از هر اقدام دیگری، دستور داد، بر  و بارویی بسیار استوار پیراون شیراز ساخته 

ند و خانه هایی زیبا برای فرزندان او و بوستان سرایی دلگشا، اصطبلی که هزار آخور شود. به فرمان کریم خان ، دیوان خانه ای شکوهم

داشت، در اطراب ارگ ساخته شد و سه میدان مربع وسیع پر حجرات متصل به هم و یک میدان مربع طوالنی که از چهار طرفش حجره 

 ه نیکو ساخته بودن، ایجاد گردید.های پاکیز

لی مردان خان و خرو  او از صحنه ی سیاست ایران سلطان واقعی و فعال مایشاء این کشور شده بود خود کریم خان که پس از شکست ع

سلطنت  یعنی وکیل و نماینده مردم خواند و عنوان پادشاهی را برای شاه اسماعیل که خود کمک علی مردان خان به« وکیل الرعایا»را با 

 رسانیده بود باقی گذارد.

نداشت لیکن به ادبیات و علم و هنر عالقه مند بود به حدی که دربار خود و یا به عبارت بهتر مقر حکومت خود  کریم خان شخصا سواد

را محل اجتماع دانشمندان و هنرمندان زمان کرده بود. ولی کریم خان وارث یک دوره ی طوالنی و نزدیک به نیم قرن اغتشاش و جنگ 

او شاعر و ادیب کمتر یافت می شود.برای درک نتایج آرامش و امنیت دوره ی کریم خان،  داخلی بود و به همین جهت است که در زمان

علم پروری و هنردوستی او الزم بود یک نسل بگذرد تا عبدالرزاق سمرقندی سیاح خارجی که کمی پس از مرگ او به ایران مسافرت کرده 

ر و صنایع که دوره های انقالبی قبل به کلی تعطیل شده بود از نو طول سی سال سلطنت کریم خان زند ادبیات و هن» چنین گوید که در

 (211، 1334هدایتی، «.)زنده شد

به نوبه ی خود شیراز را که تا زمان شهر محقر  وی کریم خان، مشوق بزرگ علم و ادب، در عین حال یک بنا کننده و سارنده ی بزرگ بود

 ن کشور درآمد.و کوچکی بود چنان آباد کرد که در صف پایتخت های بزرگ ای
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 (19، 1396. ماخذ)شبیری، کتابخانه بریتانیا -میالدی جن مالکوم 1810، کریمخان زند، 2تصویر                             
 

 

 دوره زندیهشمایلی  نقاشی
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ابل تشخیص است. قنقاشی دوران کریمخان هر چند با نقاشی اواخر سده ی یازدهم پیوند زیادی دارد، به واسطه ویژگی های پیکر و جامه 

ریش  رد بدونگدر آنها زنان معموال چاق و با چهره ی گرد و چشمان درشت و مردان با چهره گرد و چشمان درشت و مردان با چهره ی 

ا با نیم تا  یا کالهی و موی تنک مجسم می شدند. زنان پیراهن نازک، شلوار لوله ای گشاد و نیم تنه بلند و پرتکمه می پوشیدندو میشان ر

ار را متوجه شد. کاله پوستی و یا سرپوشی شبیه کالهک رنان می پوشاندند. با همین جزئیات جامه ها می توان فرق نقاشی زندیه و قاج

در دوره زندیه نیم تنه  ره زندیه نوار دارد و تنگ تر از شلوارهایی است که زنان در اوایل دوره قاجار بر تن می کردند. دروزنان د شلوار

ر روی بلوز سفید بهای فراگدار با دکمه های زیاد روا  داشت و این جامه جای خود را در زمان قاجاریه به ژاکت گونه کوتاهی داد که 

ره پردازی میشد و در جلوی آن سوراخهایی مرصع به جواهرات وجود داشت.گفته می شودکه در این دوره مکتبی از چهشفافی پوشیده 

داشته است. در  از سبک دربلری فتحعلی شاه« مردمی تر»)پرتره کشی( وجود داشته که بر اساس مشاهدات روزمره بوده و کامال طبیعتی 

که تحت تاثیر آن  شیوه صادق نسبت به شیوه چهره پردازی دربار فتحعلی شاه به آثار اروپایی واقع شیوه ی چهره پردازی زندیه مخصوصا

 (163، 162، 1393بودند، نزدیک تر است.)رهنورد، 

در عوض به جای ترئین بیش از  آن چه که مهم ترین ویژگی های نقاشی ایران در طی این دوران است، زوال و کاهش تذهیب کتاب است.

تاب، هنر خود را صرب تزئین اشیاء کوچک نظیر قلمدان، آینه دان و صندوقچه و لفافه و جلد می کردند، که معموال با خمیر حد اوراق ک

کاغذ می ساختند، سپس با الیه ی نازکی از گچ مخصوص پوشانده می شد. این هنر که در واقع از دوران زندیه در شیراز شروع شد، به نام 

  (721، 1387 شده است.)اسفندیاری پور،هنر دوران قاجار شناخته 

شیراز نیز در دوره ی زندیه شاهد تمایل رو به افزایش تلفیق و ترکیب قالبهای صفوی، چهره نگاری درباری به شیوه ی اروپایی و ذوق و 

بعدی نمایی همچون نقاشی دوران سلیقه عامیانه بود. نتیجه این تلفیق ناموفق، خامدستی و خشونت در اجرا بود. تمایل به دور نمایی و سه 

 صفویه، وارد کردن عناصر تزئینی بروی ردای پیکره ها و زمینه های دیگر و لباسهای طبیعت گرایانه نیز از ویژگیهای دیگر نقاشی در دوران

 (66، 1384زندیه بود.)گودرزی، 

تکا به سطوح دو بعدی)مسطح بودن( درخشش)نورانی آثار این دوره با وجودی که مجموعه شرایط و ویژگی های نگارگری سنتی ایران، ا

ـــبک بودن( و قالبها و اندازه های  بودن( بی توجهی به عالم مادی محســـوس)ذهنی گرایی( بهره گیری از رنگ های روحی )لطیف و س

 ه، به ویژه نگارگران کوچک)متعارب و درون گرا(و.... را دارا هستند، احساس فضای ملکوتی، تمثیلی و بهشت گونه آثار هنرمندان گذشت

 .موده و برخوردار از مضامین و محتوای زمینی و دنیایی انداز و تبریز را در بیننده ایجاد نمکتب تیموری، شیر
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 (11، 1396، موزه آقا خان تورنتو کانادا.ماخذ)شبیری، 18، کریمخان زند و درباریان، ابتدای قرن 3تصویر                            

 

 های شمایل های زندیهویژگی 

ه ق(، بازار هنر رونقی تازه یافت. نقاشی روزگار او، هرچند با نقاشی اواخر سده ی  1193-1175تحت حمایت کریم خان زند)حدود 

یازدهم پیوندهای زیادی دارد، به واسطه ویژگی های پیکر و جامه قابل تشخیص است. زنان معموال چاق و چهره ی گرد و چشمان درشت 

می شدند و مردان با چهره ی گرد و بدون ریش و موی تنگ. زنان پیراهن نازک، شلوار لوله ای گشاد و نیم تنه ی بلند و پرتکمه  مجسم

می پوشیدند و مویشان با نیم تا  یا کالهی  می آراستند؛ و مردان جبه ای چسبان بر تن می کردند و شالی بر کمر می بستند و عمامه ی 

 (148، 1387و یا سر پوشی شبیه کالهک زنان بر سر می گذاشتند.)پاکباز،  بلند یا کاله پوستی

این مکتب از آن رو فریبنده می نماید که نموداری از طبیعت و زندگی مردمان آن دوره است. در آن عهد آنچه باع  جذبه عامه مردم می 

امد. ابداع این عصر روا  مدل های جدید تصویری بود بود که هرگز به صورت هنری شکوهمند در نی« چهره نگاری درباری اروپایی»شد

( احتماال 11که با تزئین اشیایی با قلمدان)قلمدان نگاری(، قاب آئینه، جلد کتاب و ......همراه  با نقاشی زیر الکی معروب بود)اواسط سده 

 (67، 1387ستفاده می نمود.)جعفری، محمد زمان نخستین قلمدان نگار بوده و از موضوعات گل و بلبل و تک چهره زن و ......ا
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ر استاد پرویز تناولی درباره نقاشی دوره زندیه چنین می گوید: با آمدن سلسله زندیه صلح و آرامش دوباره به ایران بازمی گردید و این با

ها از جمله ی روی سنگ  شیراز مرکز هنرمندان ایرانی شد و هنر تصویرگری به او  خود رسید و هنر تصویری در همه ی جا و همه رشته

و کاشی و گچ نقش بست و نقاشان زیادی  به تهیه تابلوهای از شاهزادگان و رقاصان و نوازندگان پرداختند و کار تصویرگری از انحصار 

یتختی دیگر کاخ ها بیرون آمد و به داخل خانه اشراب راه یافت اما عمر سلسله زندیه چندی نپایید و سلسله قاجار تهران را به عنوان پا

 برگزید.

در همه ی نقاشیهای دوره ی زندیه، اجرای بومی و محلی به مضامین طبیعت گرایانه و حتی عاشقانه، نوعی ویژگی های معتدل و صمیمی 

تفاوت تر داده است که با تلفیق دستاوردهای شبه رئالیستی به آن ها تقریبا کیفیتی پیش پا افتاده بخشیده است، به طوری که این نقاشی ها م

 از آثاری هستند که حتی در مقام طرح های زندگی روزمره باقی بمانند.
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 (92، 1396.ماخذ)شبیری، ، نظام الملک فرزند ابراهیم خان رند، اثر عبداهلل نقاش باشی، شیراز4تصویر
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، شاهزاده زند اثر میرزا 5تصویر (60، 1396.ماخذ)شبیری، بابا
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 درباری دوره زندیهشمایل نگاری بازخوانی بصری 

سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار  صری از  سو و فرم ب ضمون و یا معنا از یک  شمایل نگاری م صری  ست که برای بازخوانی ب الزم ا

شود که دو گونه ی  شرایطی پدیدار می  شود را می توان معنای ذاتی یا محتوا نامید؛ معنای اثر در  گیرد. معنایی که از یک اثر دریافت می 

ـــد. می توان به مثابه ی یک قاعده ی هماهنگ کننده تعیین کرد که این معنا دیگر معنا یعنی ذ اتی یا اولیه و ثانویه یا قراردادی موجود باش

اساس و توضیحی برای وقایع مشهود و اهمیت قابل فهم آنان است و حتا مشخص کننده ی فرمی است که در آن وقایع مشهود شکل می 

 آن است.مادون تی یا محتوا همان اندازه فراتر از خواست آگاهانه قرار دارد که معنای بیانی گیرند. به طور طبیعی این معنای ذا

 1تصویر شمایل شماره تجزیه و تحلیل 

 (9، 1396.ماخذ)شبیری، 1775ند به همراه سفیر عثمانی زکریمخان  :نام تابلو

 تقسیم بندی تابلوهای شمایل نگاری درباری از نظر موضوع:
 . شکار1

 مهر)عاشقانه(. 2

 . تک چهره)خود شاه(3

 . شاه در کنار درباریان 2.شاه در کنار خانواده 1. مجالس که شامل 4

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 ه.ق( 1206مجموعه هنری داوید دانمارک ) محل نگهداری:

 ابوالحسن مستوفی  :نقاش

محمـد غفـاری از اربـاب قلـم کاشـان بـه شـمار  ابوالحسـن فرزنـد معزالـدین نگارگر و وقایع نگار عصر زندیه و اوایـل قاجـار اسـت.

 می رود. نسبت خاندان غفاری به او ابوذر غفاری می رسد.

 ثبت وقایع تاریخی کاربرد اثر هنری:

درگیری نظامی با روس در دوره زندیه، جنگی که تا به حال در محافل تاریخی بدان اشاره قابل توجهی نشده است. دکتر عبدالحسین 

محاصره بصره ، ناگهان به کریم خان خبر رسید که پادشاه خورشید کاله روس )کاترین( قصد دارد چهل هزار سوار  در هنگام":نوایی

فرنگی با کشتی به دربند فرستاده از راه خشکی روانه روم یعنی خاک عثمانی شوند. کریم خان به فتحعلی خان حکمران قبه که مرکزش 

ن قوای روس جلوگیری کند و اگر اصرار ورزیدند با آنان بجنگند و چنانچه احتیا  به کمک داشت دربند بود فرمان فرستاد که از پیاده شد

اعالم نماید.فتحعلی خان ده هزار سوار لزگی تفنگچی را درنقاط ساحلی که احتمال توقف کشتی ها میرفت گذاشت . چند روز بعد کشتی 

رستاد که ما ماموریت داریم از راه خشکی به خاک عثمانی حمله کنیم و های روسی رسید و فرمانده روس نامه ای نزد فتحعلی خان ف

چون بین ایران و روس مراتب دوستی برقرار است به مردم تاکید شود که ضروریات اردوی روس را به قیمت اعال تهیه نمایند و طوری 

 .نشود که باع  برهمزدگی و خلل در دوستی ها شود

باره هیچ گونه اختیاری ندارم و چنان که وکیل یعنی کریم خان زند اجازه دهد از اینجناب هیچگونه منعی فتحعلی خان جواب داد در این 

نخواهد بود. سردار روس به این پیغام اعتنا نکرده و سربازان خود را با توپخانه و تجهیزات از کشتی بیرون آورده و در ساحل اردو زد. 

قاط ساحلی دستور داد تا به دسته های کوچک تقسیم شده هنگامی که وی خود از رو به رو به فتحعلی خان به ده هزار نفر از لزگیان ن

روس حمله میکند آنها از عقب در صفوب ایشان رخنه کنند.. فتحعلی خان توانست به آسانی لشکر خود را به چهار قسمت نموده و در 

مهاجمان روس تلفات   .لزگی نیز از پشت به روس ها حمله بردندنیمه شب به اردوی روس ها شبیخون زند. در همان لحظه تفنگچیان 

 .زیادی متحمل شدند و باالجبار توپخانه و تجهیزات خود را رها کرده به کشتی ها پناه بردند

مر پاشا به نتیجه سیاسی این موفقیت این بود که دولت عثمانی سفیر ایران عبداهلل بیک کلهر را که کریم خان برای بیان شکایات خود از ع

استانبول فرستاده بود احترام فراوان نمود و به دلخواه نظر شهریار زند پاشای بغداد را مغضوب و معزول کرد ) و طبق بعضی اسناد او را 

به  کشت و سرش را به ایران فرستاد( و سفیر ایران را به حرمت تمام به شیراز بازگرداند. وکیل نیز نظر علی خان و اهلل قلی خان را که

 ”.محاصره بغداد فرستاده بود فراخواند

 عناصر موجود در اثر هنری: 

 سفیر برگرفته از هنر عثمانی می باشد. کاله و ردای سفیر نشانه از لباس های عثمانی ها در آن زمان است. پوشش لباس سفیر عثمانی:   
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     کامال به طور متواضع و فروتن در پشت سر شاه قرار گرفته است و دستان خود را به نشانه احترام روی هم  :حالت چهره و بدن       

 روی زانوهای خود قرار داده است.

برگرفته ار هنر زندیه می باشد. کاله شاه با تزیین مانند تاجی بر سر شاه قرار گرفته است. ردای  پوشش شاه شاه )کریم خان زند(:     

 شاه هم باز برگرفته از لباس های درباری زندیه می باشد. جامه های سلطنتی، نیز مانند تا ، نماد فرمانروایی است. 

چهره شاه کامال مصمم و شاد هست. در یک دست خود پیاله شراب که جام شراب و باده ی نوشین و صراحی  :حالت چهره و بدن      

 های بلورین و کوزه ی خمر عناصر جدا ناشدنی از فرهنگ ایرانی محسوب می شوند. 

با توجه به موقعیت اجتماعی و اهمیت شاه، نقاش سعی کرده است که شمایل شاه را در نقطه طالیی کادر و مرکز  بازخوانی بصری:

توجه تصویر قرار دهد)انرژی های موجود در کادر معطوب به چهره کریم خان زند است(. همچنین از یک نوع پرسپکتیو مقامی ساخته 

 ده است. شده که شاه را بزرگتر و در پالن اول قرار دا

 2تجزیه و تحلیل تصویر شمایل شماره 

 (93، 1396ماخذ)شبیری، . شاهزاده زند در حال شکار :نام تابلو

 موزه سعدآباد تهران محل نگهداری:

. این هنرمند نقاش )نام اصلی وی محمد صادق بوده و به نام های آقا صادق و محمد صادق از زمان خود شهره بودند آقا صادق :نقاش

ه و آثار گران قدری نیز دست و نادره کاری بود که بیش از پنجاه سال در کمال استواری و پر اعتباری در عرصه هنری ایران درخشیدقوی 

 از خود به یادگار نهاده است.(

با تکنیک رنگ این اثر متعلق به محمد صادق نقاش و قلمدان نگار ایرانی فعال در اواخر سده دوازدهم و اوایل سیزدهم ه.ق می باشد که 

 وم در دوره زندیه نقاشی شده است.و روغن روی ب

 به تصویر کشیدن قدرت شاهزاده در برابر نیروهای اهریمنی کاربرد اثر هنری:

صحنه های شکار و گیر و دار از پراهمیت ترین و هوادارترین موضوع های نقاشی توسط هنرمندان و هنر دوستان بوده است. حتی در 

ای کهن ایران که غالبا بر روی سنگ ها و جاودانه مانده اند به صحنه های فراوانی از شکار بر می خوریم. به عنوان مثال اکثر یادگاری ه

تخت جمشید کاخ های پادشاهان هخامنشی سرشار از اینگونه صحنه هاست که برای همیشه در ذهن تماشاچی حک می شوند و چه 

سانی موجود است که صحنه های شکار از بهرام گور و شاپور دوم و دیگر شاهان را به نمایش فراوان بشقاب های نقره و طال از دوره سا

 می گذارد. 
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 عناصر موجود در اثر هنری: 

بر اساس باورهای مردم ساکن در ایران باستان که حیوانات را نمادی از فصول و سال ها می دانستند و هر فصل یا سالی را با  :اژدها   

 حیوانات خاص آن بر می شمردند. 
 حیوانات زشت و درنده خو و بد خواه نماد نفس سرکش آدمی می باشد. نفسی که چون گرگ و کفتاری بد منظر، تنها مترصد موقعیتی

 مناسب است تا انسان را یکباره بدرد و از ارزش های واالی خویش جدا سازد. 

در این تصویر اژدها به شکل ماری بزرگ ترسیم شده است که دست و پاهایی همچون شیر دارد. بر روی کتف ها و باالی پاهای این 

جانور پشم هایی دیده می شود. پشتش حالتی شبیه پولک دارد و زیر شکمش، خط هایی موازی است. اژده ها در هیچ یک از نگارگری 

 .بالدار هم دز نظر گرفته شده استاسطوره ها و داستان های عامیانه  ها ایرانی، بال ندارد؛ ولی در

در اسطوره ها و مراسم دینی بسیاری از تمدن ها، اسب مقامی شامخ دارد، و در وهله ی اول، نماد خورشید بود و گردونه ی او  اسب:     

را می کشید و برای خدایان خورشید، قربانی می شد.اسب در خاورمیانه و مصر و هندوستان، پس از حمالت طوایف آریایی از استپهای 
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، 1380ش از میالد، شناخته شد و آنان ارابه هایی را به وسیله ی اسب کشیده میشد، به کار می بردند.)هال، شمالی، در دومین هزاره ی پی

24-25) 

 نگهبان، مراقب، نماد وفاداری و همراه و پیام آور خدایان بی شمار در هنر بسیاری از تمدن هاست.  :سگ    

 است.  جهلبود، که نماد قدرت آنان در دفع شر و نشان بسیاری از خدایان و قهرمانان زن و مرد  سالح:    

این نگاره دارای ترکیب بندی مثلثی است که شاهزاده زندیه در راس آن قرار دارد. این نوع ترکیب بندی از پایدارترین  بازخوانی بصری:

کادر به عناصر متعلق به شاهزاده) ترکیب بندی تجسمی است. شمایل شاهزاده در یک سوم باالی کادر قرار گرفته و دو سوم فضای پایین 

درت و صالبت شاهزاده اسب و ...( اختصاص یافته است. نقاش به خوبی توانسته است با استفاده از جایگزینی مناسب عناصر در کادر ق

 را نشان دهد.

 نتیجه گیری:

ر ایران بعد از اسالم، از دوره صفویه عالوه بر شمایل نگاری به وسیله هنرمند شکل می گیرد که با هنرهای درباری ارتباط مستقیمی دارد.د

سده یازدهم پیوند زیادی دارد.در  شی اواخر  شی دوران زندیه نیز با نقا شیوه ای مردمی هم به وجود آمد. نقا شی درباری،  شیوه های نقا

 اروپایی هستیم. دوره زندیه شاهد تمایل رو به افزایش تلفیق و ترکیب قالب های صفوی و چهره نگاری درباری به شیوه

شوند و مردان با چهره ی گرد و بدون ریش همراه با عمامه بلند با  سم می  شت مج شمان در زنان معموال چاق و با چهره های گرد و چ

 کاله پوستی و یا سرپوشی شبیه کالهک زنان.

چهره نگاری » جذابیت این نقاشی ها شده آنچه باع  در واقع نقاشی دوره زندیه نموداری از طبیعت و زندگی مردمان آن دوره بوده است.

سنگ، « درباری اروپایی شته ها از جمله  صار کاخ بیرون آمد و در همه ر شودکه از انح صویری می  بود که باع  روا  مدل های جدید ت

....با نقاشی زیر الکی  کاشی و گچ نقش می بندد. و به داخل خانه اشراب راه پیدا می کند. تزئینات قلمدان نگاری، قاب آینه، جلد کتاب و

 از همین شیوه هنری است.نیز تاثیر گرفته 

 در شــمایل نگاری های دوره ی زندیه شــیراز عالوه بر جذابیت های کادربندی، شــاهد برخوردهای متفاوت نقاشــی با ســوژه ها هســتیم.

شین رنگ  سبات مقامی، فضای گرم و دلن ستفاده از چهره های درباریان با بکارگیری تنا ها، تلفیق پس زمینه ها با پالن بندی کادر، ترکیب ا

شمایل نگاری درباری این دوره  صیت های مهم درباری از مهم ترین ویژگی های  شخ صر نمادین در کنار  بندی های مثلثی و کاربرد عنا

صر طبیعی ستفاده از عنا شان این دوره تالش می کنند با پالن بندی و ا ست. نقا کارگیری چهره های گرد به عنوان ، تزئینات معماری و به ا

 عناصر زیبایی، آثار شاخص و قابل قبولی ارائه دهند.
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