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چكيده
از دورة  كريمخــان زند آثار معماري فراواني بجــاي مانده كه ارگ كريمخان و عمارت  كاله فرنگي( از 
بناهاي حكومتي) از نمونه هاي آن اســت . اين بنا با آثار كاشي كاري مزين گرديده است. به جز شماري 
معرق و کاشي کاري اسليمي، سه دسته کاشي  کاري برفراز درگاه ميانسراي ارگ در ضلع شرقي شامل 
طاق نماي مياني و دو طاق نماي شمالي و جنوبي در امتداد محور اصلي ارگ و روبروي ايوان شاه نشين 
قرار داشــته که در دهه هاي گذشــته و به داليل نامعلومي ازدست رفته است.   هدف بازشناسايي طرح 
و نقش كاشــي كاريهاي مفقود شده ضلع شــرقي ارگ  كريم خان زند در شيراز است و  شناسايي آنها 
مي تواند بر درک موجود از معماري ارگ تأثيرگذار بوده و گوشه اي از ميراث کاشي کاري زنديان را نيز 
آشکار نمايد.پژوهش کنوني با هدف بازشناسي اين آثار، در پي پاسخ به سوالهايي بدين شرح است:١- 
«طرح»، «محتوا» و «نقش» کاشــي  کاري هاي يادشده چه موضوعات و مفاهيمي را در بر دارند؟٢-اين 
کاشي  کاري ها چه تأثيراتي بر کيفيت فضايي ارگ و درک موجود از الگوي معماري آن داشته است؟روش 
تحقيق، تفسيري- تاريخي است وگردآوري اطالعات به شيوه کتابخانه اي انجام شده است. نتايج اين 
پژوهش نشان دادند که کاشي هاي طاق نماي مياني، نشان دهنده ايواني آجري با فرشي افشان است که به 
لحاظ هندسي، قرينه اي از ايوان اصلي ارگ بوده و شامل يک مقرنس  نيم کاسه در مرکزبه همراه مالزماني 
با لباس هاي زنديان در طرفين خود اســت. در لچکي هاي اين طاق نما، منظره اي طبيعي با درختان، مرغان 
و حيواناتي نظير شــير و خرگوش در زمينه اي صخره اي نقاشي شده که برخالف نقش ايوان، پويا است. 
کاشي کاري هاي دو طاقنماي شمالي و جنوبي قرينه يکديگرند و هرکدام شامل سه خدمتکار با دستار و عمامه 
و ظروفي از نوشيدني و ميوه در دست هستند که در طرحي شبيه به مقرنس هاي داخلي اتاق هاي ارگ ترسيم 
شده اند. افزون بر اين،کاشي هاي مورد بررسي را به طورکلي مي توان «به مثابة  بازتاب حضور خدمت کاران 
ارگ»، «آينه اي دوبعدي در برابر اندام هاي سه بعدي بنا»، بازتاني از «جهان آرماني در برابر جهان واقعي 
موجود در ارگ» و در نهايت به مثابة «الگوي زيبايي شناختي رجال ديواني- حکومتي روزگارزند و قاجار 

در بناهاي ديواني و سکونتي» تلقي کرد.  
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مقدمه
روزگار  به  به نوعي  زنديه  دوره  هنري  و  فرهنگي  بنيان 
او  حکومت  دوران  و  (۹۳-۱۱۶۳هـ.ق)  زند  کريم خان 
منسوب و مرتبط است. از او آثار معماري شاخصي، بويژه 
در شيراز، باقي مانده است که برخي از آن ها همچون ارگ 
و  حکومتي  بناهاي  جزو  نظر)  فرنگي(باغ  کاله  وعمارت 
برخي ديگر چون بازار، حمام ومسجد، عام المنفعه بودند. 
هرچند کاشي در عصر زنديان ديگر رونق دوران صفوي 
را نداشت و حضور آن در سيماي بناهاي اين عصر ناچيز 
است ولي همچنان استفاده از کاشي به عنوان يکي از انواع 
تزئينات وابسته به معماري در اين بناها کاربرد داشته است. 
کاشي  کاري در روزگار زنديان از نظر مضمون ، ويژگي هاي 
تجسمي، شيوه هاي اجرايي و فني شايستة توجه بيشتري 
است.اسناد و شواهد کنوني از هنر کاشي  کاري زنديان در 
اندک است چراکه زنديان برخالف صفويان آجر  شيراز 
را بر کاشي مقدم داشته اند.از سوي ديگر، بخش مهمي از 
کاشي هايي که هم اکنون در بناهاي مجموعة زنديه در شيراز 
ديده مي شوند، افزوده ها يا مرمت هايي از دوره قاجار يا 
کريم خانيبه  ارگ  ميان،در  اين  از  هستند.  پهلوي  روزگار 
شکل محدودي از کاشي استفاده شده است. ارگ نخستين 
بنايي است که پس از سال ۱۱۸۰ هـ.ق و برپايه ايده ها و 
ساليق کريم خان طرح ريزي شده است.در درون ارگ به جز 
چند معرق ساده، تنها دو کاشي کاري از روزگار زنديان 
در لچکي هاي ضلع غربي و در دو سوي ايوان دو ستونه 
سپيد»  ديو  و  رستم  «نبرد  مجلس  است.  مانده  باقي  آن 
اين  است.با  قاجاريان  افزودة  نيز،  برفراز سردر ورودي 
نبوده  محدود  اينها  به  ارگ  در  موجود  کاشي هاي  حال، 
است؛ بررسي عکس هاي تاريخي که درون ارگ را نشان 
مي دهند، بيانگر شماري کاشي کاري است که هم اکنون از 
دست رفته است.اين کاشي کاري هادر ضلع شرقي و برفراز 
درگاه ورود به ميانسراي ارگ قرار داشته اند که تا روزگار 
پهلوي دوم همچنان وجود داشته و موجب غناي بصري 
اين ضلع از ميانسرا مي شده است. متأسفانه در دهة ۵۰ يا 
اوايل دهة ۶۰ خورشيدي به داليل نامعلومي تخريب گرديده 
و يا به جاي نامعلومي منتقل شده اند. مطالعه و شناخت 
دقيق تر اين کاشي  کاري ها مي توانند فهم کنوني از کيفيت 
فضايي معماري ارگ را اصالح کنند و تصوير موجود از 
نظم بصري درون ارگ را تغيير دهند و نمونة تازه اي از 

کاشي را در عصر زنديه معرفي کنند. 
هدف پژوهش کنوني بازيابي طرح اين سه کاشي  کاري و 
بررسي محتواي آن ها بر پاية اسناد مکتوب و تصويري 
اين  که  مي پردازد  تأثيري  بررسي  به  درنهايت  و  است 
کاشي  کاري ها مي توانسته اند در درک هندسة فضايي ارگ 
داشته باشند.سوالهايي که اين تحقيق در پي پاسخ به آنها 

است بدين شرح هستند:
۱- «طرح»، «محتوا» و «نقش» کاشي  کاري هاي يادشده چه 

موضوعات و مفاهيمي را بازنمايي مي کنند؟
۲- اين کاشي  کاري ها چه تأثيراتي بر کيفيت فضايي ارگ و 

درک موجود از الگوي معماري آن دارند؟ 
اهميت و ضرورت تحقيق در اين کاشي کاري هاي از اين 
جهت است که کاشي کاري از جمله عناصر هنري و تزييني 
مهمي در دوره زنديه است که به رغم وجود آثار متنوع از 
آن دوره، تحقيق جامع و کاملي بر روي آن انجام نشده 
است. همچنين ارگ به عنوان اندروني کريم خان، نخستين 
بناي مجموعه زنديه نيز هست که مي تواند معرف ساليق و 
عاليق کريم خان زند نيز باشد. با اختالط عناصر تجسمي 
کاشي کاري هاي دوره زنديه با دوره  هاي بعدي و سلسله 
تعميرات و مرمت هايي که اغلب در دوره قاجار و پس از آن 
بر روي اين آثار انجام شده است، لطماتي بر اصالت آثار 
دوره زنديه وارد آمده که ضرورت شناسايي کمي و کيفي 
آثار کاشي کاري دوره زنديه را بيش از پيش مهم مي سازد. 
از  در شناسايي هر بخش  پژوهش هاي موردي  بنابراين 
به  راهيابي  در  مي توان  زنديه  روزگار  اصيل  کاشي هاي 
درکي جامع  از هنر زنديان مفيد باشد. تحقيق کنوني در 

همين چارچوب قابل ارزيابي است.

روش تحقيق
روش اين تحقيق «تفسيري- تاريخي» است و از شواهد 
تعيين گر، زمينه اي و استنباطي (گروت و وانگ، ۱۳۸۴: ۱۵۴-

۱۵۹) مبتني بر تصاوير تاريخي و اسناد نوشتاري باهدف 
بازيابي طرح و محتواي کاشي  کاري ميانسراي ارگ بهره 
برده است و شيوه گردآوري اطالعات كتابخانه اي است.در 
گام اول با بررسي ويژگي هاي هنري کاشي کاري هاي عصر 
زنديه، مباني اوليه الزم در درک انگاره هاي حاکم فراهم آمده 
است و به اين ترتيب، امکان درک درست مضمون و محتواي 
کاشي  کاري موردبررسي، فراهم مي گردد. در گام دوم پس 
اين کاشي  کاري ها،  از  باقي مانده  تاريخ گذاري تصاوير  از 
کنار  در  آنها  و همنشيني  ترکيب بندي  و  عناصر بصري 
يکديگر شناسايي و تحليل شده است. سپس طرح و نقوش 
بکار رفته در کاشي ها شناسايي شده است. در انتها و در 
گام سوم، به نقش آن ها در ساختار فضايي و معماري ارگ 

در رويکردي توصيفي- تحليلي پرداخته شده است.

پيشينة تحقيق
در  پرداخته شده اي  چندان  موضوع  مستقل  به طور  ارگ 
پژوهش ها نيست. بخش مهمي از مطالعات انجام شده در اين 
زمينه به تزئينات آجرکاري و نقاشي هاي آن معطوف بوده 
همکاران(۱۳۹۷)در  و  قنبري  تابان  نمونه  به عنوان  است. 
معماري  الگوي  نشانه شناسانه  «تطبيق  نام  به  اي  مقاله 
ارگ کريم خان با درون مايه هاي فرهنگ ايالتي زنديه» که 
در دو فصلنامه علمي- پژوهشي معماري و شهرسازي 
ايران، شماره ۱۵، منتشر شده است به بررسي نشانه هاي 
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۳۷و   :۱۳۷۶ است(اسکارچيا،  بوده  نوسان  در  اروپايي 
از  متأثر  زنديان  هنر  از  مهمي  بخش  سو،  يک  از   .(۳۸
و  است(سرفراز  کريم خان  فردي  شخصيت  و  روحيات 
آورزماني، ۱۳۷۹: ۲۶۹)؛سادگي، عاميانه بودن، واقع گرايي 
و باستان گرايي در هنرهاي اين عصر ديده مي شود و در 
تلفيق با نظرات و روحيات کريم خان، به هنر زنديان شکل 
كاشي كاري  در  غرب  هنر  ديگر،تأثير  واز سوي  مي دهد. 
عهد زنديه نيز قابل مشاهده است به عنوان نمونه نقش هاي 
رايج  كاشي  ها  در  دوران  اين  در  گل  لندني  نام  به  تازه اي 
مي شوند که پيش از آن کمتر ديده مي شدند. در مجموع 
غير از تأثير هنر غرب و هنر صفوي در کاشي کاري  هاي 
جمله  از  ديگري  تأثيرگذار  متغيرهاي  مي  توان  زنديه، 
مردم گرايي، مهاجرت، ديوارنگاري و نقاشي، آرامش نسبي 
و شرايط اجتماعي و اقليمي را نيز در عصر زنديه برشمرد. 
در دوره زنديه روش مقرنس بندي، که ازقالب گيري  هاي 
وباکاشي  کاري  ومادگي(مقعرومحدب)  نري  اصطالحًا 
معرق انجام مي  شد، جاي خودرابه کاشي  هاي هفت رنگ 
از پديده اين  اين دوره،  خردداد(مصطفوي، ۱۳۴۴:۶۰). در 
وبراي نخستين باردر طرح کاشي هفت رنگ استفاده شد 
«تيزاب  ازلعاب  قرمزحاصل  ازرنگ  هاي  بهره گيري  آن  و 
بانقش  اصطالحًاگالناري  ازطرح  هاي  وطال»بود.  سلطاني 
الحان،که  خوش  مرغان  وبويژه  وبرگ  شاخ  درخت، 
نشانگرنغمه  سرايي آنهاست، در دوره زنديان نيز فراوان به 

ره برده شده است(زمرشيدي، ۱۳۹۱: ۶۵).
هرچند از هنرمند يا هنرمندان کاشي کار مجموعة زنديه در 
شيراز اطالع چنداني در دست نيست ولي کرامت اله افسر 
بر اساس نسخه اي خطي، از «استاد جعفر بناي کاشي» 
به عنوان کاشي کار مجموعة زنديه ياد مي کند(افسر، ۱۳۵۳: 
از پيشينه و سابقه کاري  ۱۸۵).نويسنده تاکنون اطالعي 
او نيافته است که بتوان با بررسي ديگر آثار وي به درک 
عميقي از شيوة هنري کاشي هاي زنديه دست يافت. با اين 
حال،بررسي ميداني کاشي هاي مجموعه بناهاي زنديان در 
شيراز نشان مي دهد که کاشي هاي با طرح  اسليمي، داراي 
ترنجي در وسط و اسليمي هايي با گل هاي صدبرگ، زنبق، 
بنفشه، ختايي و غنچه هاي متعدد در اين دوران رايج بوده 
است. همچنين کاشي هايي با طرح گلداني ترنج با گل هايي 
در  ميخک  و  مينا  زنبق،  بنفشه،  ختايي،  صدبرگ،  مانند 
اسليمي ها و ختايي ها را نيز مي توان مشاهده کرد (تصوير 
۱). کاشي هاي با طرح  تکرارشوندة پيچک هاي اسليمي و 
گل هاي ختايي ديگر نمونه قابل اشاره هستند. با اين همه 
کاشي  هاي منظره پردازانة روايت گر بسيار معدوند؛ يکي از 
آنها شکارگاهي را نشان مي دهد که افرادي به صورت سواره 
و پياده در حال شکار شير، پلنگ، گوزن، بز کوهي، آهو و 
گراز وحشي هستند. نمونه ديگر، به تخت نشستن حضرت 
سليمان را نشان مي دهد و مالزمان با خوردني هايي در 
دست به همراه ديوان، اسبان، فيل ها، آهو و گوزن، ببر و 

فرهنگي هنر ايالتي زنديان در آجرکاري ها و نقاشي هاي 
هنر  تزئيني  عناصر  که  داده اند  نشان  و  پرداخته اند  ارگ 
است. داشته   مهمي  نقش  ارگ  آجرکاري هاي  در  ايالتي 

قنبري و همکاران در مقاله اي ديگر در سال۱۳۹۵ به نام 
«نشانه شناسي محتوا و زمينه  هاي مؤثر بر ديوارنگاري و 
تزئينات دروة زنديه با تأکيد بر دورن مايه  هاي هنر قومي» 
که در ماهنامه علمي-پژوهشي باغ نظرشماره ۴۵ به چاپ 
رسيده است، ديوارنگاري و تزئينات دورة زنديان را در 
شيراز مبتني بر درون مايه هاي هنر قومي واکاويد ه اند که 
ارگ نيز بخشي از مطالعات آن ها بوده است. ميرشمسي و 
همکاران(۱۳۹۶) نيز در مقاله اي با عنوان «تنوع نقوش گياهي 
در نقاشي ديواري عصر زنديه در شيراز» که در  دوره ۲۲، 
شماره ۱ فصلنامه علمي- پژوهشي هنرهاي زيبا؛ هنرهاي 
تجسمي منتشر شده است ترکيب بندي در نقوش گياهي 
نقاشي هاي بناهاي زنديه در شيراز و اصل تقارن را بررسي 
کرده اند. کتابي هم که با عنوان «جلوه گاه هنر و معماري در 
کاخ کريم خاني» توسط شفيعي و اسفندياري پور (۱۳۸۴) 
توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان فارس منتشرشده نيز به موارد مشابهي پرداخته و 
تأکيدي نيز بر نقش ترنج در اين ميان داشته است.با اين 
حال، کاشي کاري هاي مجموعه زنديه جسته و گريخته در 
برخي مقاالت مورد توجه بوده اند. به عنوان نمونه مهناز 
شايسته فر (۱۳۸۹) در مقاله اي به نام «تزئينات کاشي کاري 
نماي بيروني موزه پارس شيراز» که در ماهنامه کتاب ماه 
به توصيف و بررسي  به چاپ رسيده  هنر شماره ۱۴۷ 
مضمون کاشي کاري هاي نماي عمارت کاله فرنگي واقع در 
باغ نظر، اسپرها و لچکي هاي آن پرداخته و آنها را در دو 
دسته مضامين مذهبي (روايت به تخت نشستن حضرت 
سليمان(ع)) و مضامين طبيعي (طرح هاي اسليمي با گل و 
بوته و صحنه هاي شکارگاه) بخش نموده است.در مثالي 
ديگر هانا جهان بخش و هانيه شيخي ناراني در مقاله اي 
به نام «پژوهشي پيرامون نقش گل و مرغ و کاربرد آن 
در هنرهاي سنتي ايران (دوران زنديه و قاجاريه)» که در 
شماره ۱۶ فصلنامه تاريخ نو به سال ۱۳۹۵ منتشر شده 
است به مکتب زند و قاجار در اين زمينه پرداخته و گل 
وکيل  مسجد  کاشي کاري هاي  بر  شده  نقش  مرغ هاي  و 
اما موضوع  از مقاله خود واکاويده اند.  را در بخش هايي 
کاشي کاري هاي ارگ در پژوهش ها به طور مستقل بررسي 

نشده است.

هنر کاشي کاري  در عصر زنديان
به طور کلي دوره کريم خان زند را يکي از مراحل سه گانة 
تکامل و تطور هنر ايران پس از سقوط صفويان دانسته اند 
که تلفيقي است از نوعي «واقع گرايي» و «باستان گرايي»، 
اما هر دو در کسوتي عاميانه که به تعبير اسکارچيا، در 
تعليق ميان برگشت به سنن درباري و پيروي از قالب هاي 



شير و پلنگ و هدهد ترسيم شده اند (تصوير ۲).

تحليل موقعيت و هندسة کاشي  کاري ها
ساختار درون گراي ارگ متشکل از سه ضلع با کاربري هاي 
مسکوني (شمالي، غربي و جنوبي) و يک ضلع (شرقي) با 
کاربري خدماتي است که تنها يک درگاه به بيرون و دري به 
ميانسرا دارد. به همين جهت ضلع شرقي، بدنة آجري بلند و 
ممتدي را شکل داده که هم اکنون به جز طاق نماهاي آجري 
ساده، فاقد هرگونه تزئينات ديگري است و در ضلع غربي 
نيز ايواني رفيع با آبنمايي طويل وجود دارد که محور اصلي 
بناي ارگ است. کاشي  کاري ازدست رفتة ميانسراي ارگ که 
در اين پژوهش بدان پرداخته شده است در ضلع شرقي 
واقع بوده و شامل يک طاق نماي مياني و دو طاق نما در 
طرفين خود است که در امتداد محور اصلي ارگ و روبروي 
ايوان شاه نشين قرار داشته است (تصوير ۳). اين طرح به 
لحاظ هندسي، تکميل کننده و قرينه اي از ايوان يادشده است 
و به نوعي تداعي گر بنايي چهار ايواني است. همچنين اين 
کاشي  کاري ها تأکيدي بر محور طولي بنا داشته که به ترتيب 
شامل درگاه و کاشي، آب نما، حوض، ايوان، شاه نشين به 
همراه نيم کاسه مقرنس کاري است. کاشي  کاري مياني از 
همه بزرگ تر و مربعي به ضلع تقريبي ۳/۹۰ متر است. دو 
کاشي  کاري شمالي و جنوبي آن نيز تناسباتي مشابه باهم 

و اندازة تقريبي ۲/۴۵ در ۳/۹۰ متر دارند(تصوير۴).

از  موجود  تصويري  و  نوشتاري  اسناد  بررسي 
کاشي  کاري ها

«تاريخ  يعني  زنديان  عصر  تاريخ نگاري  مهم ترين  در 
گيتي گشا» شرح ويژگي هاي ارگ چنين آمده است؛ «... هر 
ارم  بديع رشک گلستان  نقوش غريب و صور  از  ايواني 
تمثال هاي  و  دلکش  پيکرهاي  از  هر شبستاني  و عرصة 
حوراوش غيرت بيت الصنم گرديد»(نامي اصفهاني، ۱۳۶۳: 
۱۵۷) بااين حال شرحي از کاشي کاري هاي ارگ ذکر نشده 
دروني  کاشي کاري هاي  به  نيز  فرنگي  جهانگردان  است. 

تصوير ١. نمونه اي از کاشي کاري هاي دوره زنديه، الف (عمارت کاله 
فرنگي باغ نظر) و ب (ضلع غربي ارگ کريم خاني)، مأخذ: نگارنده.

تصوير ٢. دو کاشي کاري هاي دوره زنديه در عمارت باغ نظر، الف (صحنه شکارگاه) و ب (به تخت نشستن حضرت سليمان نبي)، مأخذ: 
همان.

تصوير ٣. جاي خالي و بقاياي کاشي کاري هاي ضلع شرقي که در اين تحقيق مطالعه شده اند، مأخذ: نگارنده.  

بازشناسی طرح و نقش کاشيکاری  های 
ارگ  شرقي  ضلع  ازدست رفتة 

کريم خان شيراز/ ٨٧ -٩٩



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۹۱

فصلنامة علمي نگره

بناهاي  ايوان  در  ندارند. ولي وجود فرش  اشاره اي  ارگ 
مجموعه زنديه موضوعي است که موردتوجه آنان بوده 
است. به عنوان نمونه، کارستن نيبور (هم عصر کريم خان) 
در مالقات خود با صادق خان زند به سالن بزرگي(ايوان) 
اشاره دارد که به طرف حياط کامًال باز بوده و کف آن 
 .(۶۶  :۱۳۵۴ (نيبور،  است  داشته  زيبايي  و  بزرگ  قالي 
ويليام فرانکلين (در دورة جعفرخان زند) در سفرنامه اش 
اشاره اي به ارگ و تزئينات آن ندارد ولي هنريش بروگش 
که توانسته در روزگار ناصرالدين شاه قاجار به ارگ وارد 
يادکرده  گران بها  و  بزرگ  فرش هاي  با  تاالري  از  شود، 
است (بروگش، ۱۳۶۸: ۴۷۶). با اين همه هيچ کدام شرحي از 
کاشي هاي ارگ و ديگر بناهاي زنديه ندارند. تنها اشارات 
مکتوب موجود، به عصر حاضر بازمي گردند. پرويز رجبي 
مختصر  در شرح  او»  زمان  و  زند  «کريم خان  کتاب  در 
ديوار  «در  مي نويسد:   ۱۳۴۷ سال  به  ارگ  از  بازديدي 
راهروي داخلي ارگ، روي کاشي، کارکنان ارگ نشان داده 
شده است» (رجبي، ۱۳۸۹: ۱۳۰). مشخص نيست که منظور 
او از ديوار داخلي ارگ دقيقًا چيست ولي مي دانيم که در آن 
زمان، ميانسراي ارگ با ديوارهايي به قطعات کوچک تري 
ارگ  که  است  آورده  نيز  است. سامي  بوده  تقسيم شده 

«در درون نيز با کاشي کاري هاي زيباي ديگري که نقش 
خدمتکاران دوره زنديه و طرز لباس آن ها را مي نماياند، 
تزئين شده است. خدمتکاران با دستار و عمامه مي باشند و 
ظروفي پر از ميوه در دست دارند» (سامي، ۱۳۶۳: ۵۹۶). 
نوشته ها  در  نمي توان  ديگري  چيز  يادشده  موارد  به جز 

يافت. همين کمبود نيز در عکس هاي تاريخي وجود دارد. 
اين کاشي  کاري ها در دسترس هستند؛  از  تنها دو عکس  
سال  به  هرتسفلد  ارنست  به  متعلق  نخست  عکس 
۱۹۲۴م.(انتهاي قاجار و اوايل پهلوي اول) است (تصوير 
از  نيمي  اين عکس طاق نماي مرکزي و شمالي و  ۵). در 
خط  به  الرحيم  الرحمن  بسم اهللا  کتيبه  جنوبي،  طاق نماي 
نستعليق و درگاه ورود به ميانسرا ديده مي  شوند. در زير 
کاشي  کاري مياني، کتيبة ديگري است بدين مضمون: «در 
دومين سفر شاهزاده عبدالحسين ميرزاي فرمانفرما بسيار 
از کاشي هاي شکسته و معدومه مرمت و تجديد گرديد در 
سنه محرم ۱۳۲۰]احتماًال[» (روزگار احمدشاه قاجار). اين 
کاشي  کاري ها بار ديگر توسط ادارة باستان شناسي فارس 
مرمت شده است (سامي، ۱۳۶۳: ۵۹۶) که تاريخ دقيق آن 
مشخص نيست اما با توجه به نوشته هاي علي سامي مي توان 
تصور نمود که مرمت  يادشده در اوايل دهة ۵۰ خورشيدي 

تصوير٤.ضلع شرقي ارگ و جاي خالي کاشي  کاري هاي مورد بررسي، مأخذ: نگارنده.

تصوير ٥. کاشي کاري هاي ضلع شرقي ارگ کريم خان، عکس از 
http://collections.si.edu :ارنست هرتسفلد، مأخذ

 

تصوير ٦. کاشي کاري هاي ضلع شرقي ارگ کريم خان در روزگار 
پهلوي، مأخذ: صانع، ١٣٩٠: ١٣٧.



بوده است يعني زماني که ارگ از اختيار شهرباني خارج 
شده بود. عکس ديگر به اوايل دوره پهلوي تعلق دارد که 
کاشي  کاري مياني و جنوبي را نشان مي دهد(تصوير ۶). 
هرچند صدماتي در برخي از کاشي ها ديده مي شود، ولي 
اين عکس جزئيات کاملي از کاشي  کاري طاق نماي جنوبي 
در اختيار مي گذارد که در عکس پيشين ناقص مانده بود. به 
اين ترتيب، ترکيب اين دو عکس، تصوير کاملي از اين سه 
کاشي کاري به دست مي دهند که مبناي بررسي هاي بعدي 

اين پژوهش خواهند بود.

توصيف کاشي  کاري ها
در  مياني  بخش  مياني:  بخش  کاشي کاري هاي  الف) 
کاشي  کاري ها شامل دو قسمت مجزا (الف و ب) است که 
هرکدام در ظاهر به موضوع متفاوتي اشاره دارند (تصوير 
با سر  ترنجي  با  متقارن  لچکي  دو  از  «الف»  ۷). قسمت 
ترنج هايي به شکل مرغابي آراسته شده است که نمونه هايي 
از آن را مي توان در کاشي کاري هاي کاله فرنگي و ساده تر 
آن را در تزئينات نقاشي داخل اتاق هاي ارگ هم مشاهده 
کرد. در هر سمت لچکي ها نيز ۴ مرغ ترسيم شده است. 
بخش ديگر قسمت«الف» نشان دهندة طبيعتي بکر و وحشي 
است که در زير لچکي هاي ترسيم شده اند. هرچند منظرة 

طبيعي ترسيم شده، فاقد تقارن است ولي داراي تعادلي در 
طرح است. صخره هاي سنگي در پايين تصوير با رنگ هاي 

تصوير ٧.عناصر ترسيم شده در کاشي کاري بخش مرکزي (بخش الف و ب) بر اساس عکس ارنست هرتسفلد، مأخذ: نگارنده.

تصوير ٨. بزرگنمايي و طرح خطي کاشي کاري مرکزي (بخش الف) 
بر اساس عکس ارنست هرتسفلد، مأخذ: نگارنده.

بازشناسی طرح و نقش کاشيکاری  های 
ارگ  شرقي  ضلع  ازدست رفتة 

کريم خان شيراز/ ٨٧ -٩٩



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۹۳

فصلنامة علمي نگره

تيره و روشن تزئين شده و بدين ترتيب اليه هاي گوناگون 
تا  يافته اند. شيوة پرداخت صخره ها  سنگ، تقدم و تأخر 
حدي يادآور نگاره هاي مکتب هرات در روزگار تيموري 
است. درمجموع دو درخت در منظره ديده مي شوند که يکي 
در مرکز و ديگري در سمت راست آن طراحي شده و بخش 
مهمي از شاخ و برگ هاي افشان آن ها به همراه شماري 
بوته، ديگر بخش هاي خالي تصوير را پر نموده اند. با توجه 
به کيفيت عکس و فقدان رنگ در آن، شناسايي نوع گل ها 
آسان نيست؛ شمار زيادي از انواع گل ها به صورت هاي 
گوناگون درصحنه ترسيم شده اند بااين حال مي توان گل هاي 
رز به صورت غنچه و باز شده، ميخک و احتماًال الله عباسي 

را بازشناخت (تصوير ۸).
در  قابل تشخيص هستند؛  نيز  پرنده  گياهان، ۵  بر  افزون 
يک  از  پرنده  دو  اصلي  درخت  روي  بر  و  منظره  مرکز 
نوع به صورت رودرروي يکديگر با همپوشاني باهم ديده 
مي شوند که مي تواند بلبل باشند و پايين تر از آن ها بر روي 
درخت اصلي و جانبي نيز دو پرنده ديگر ترسيم شده که 
آن ها نيز از يک گونه و مي توانند با توجه به فرم سر، نوعي 
شانه به سر باشند. پرنده پنجم، مرغي در حال پرواز است 
که در سمت چپ منظره ترسيم شده است و جثه به مراتب 
کوچک تري از مرغان پيشين دارد. نکته جالب توجه ديگر در 
اين صحنه، ترسيم شيري است که در گوشة سمت چپ 

منظره و در پشت گياهاني به کمين نشسته است. اندکي به 
سمت مرکز تصوير نيز، حيوان کوچکي ديده مي شود که 
با توجه به ابعاد و شکل گوش هاي آن مي تواند خرگوش 

باشد (تصوير ۹).
در دورة زنديه «مرِغ مفهومي» به جاي پرندة موجود يا 
نقاشي صفويان مورد  در  و  در طبيعت  «مرغ شناختي» 
استفاده قرار گرفت؛ مرغ در آثار رضا عباسي در روزگار 
صفوي به نشانه روح درخت و به مثابة قرارگاه مرغ، به 
نوعي نماد و نشانه مفهومي طبيعت بدل شده بود و در 
روزگار زند به طور آگاهانه جان و جايگاه ديگري يافت 
از بوته هاي گل سرخ صد  به نحوي که به جاي درخت، 
برگ به عنوان قرارگاه مرغ استفاده شد(شهدادي، ۱۳۸۴: 
۷۵). به همين سبب، حضور مرغ در اين کاشي کاري در 
چارچوب همان تغيير نيز مي تواند تلقي شود.ازنظر بصري، 
منظرة ترسيم شده تعادلي نسبي دارد و خطوط خشن و 
محکم صخره هاي تحتاني با خطوط آزاد و منحني هاي شاخ 
و برگ هاي مملو از گل هاي رنگارنگ متعادل  شده است. 
تراکم بصري سمت چپ منظره که حاصل قرارگيري شير 
و خرگوش بوده است با ترسيم گل هايي بزرگ تر در بخش 
راست منظره و پرداختن بيشتر به جزئيات صخره ها، جبران 
شده و بدين ترتيب، منظره اي وحشي در محدوده اي کوچک 
خلق گرديده است. ترسيم منظره اي به اين حد کارشده در 

تصوير ٩. بزرگنمايي نمونه هايي از گل ها و حيوانات نقش شده بر کاشي کاري بخش مرکزي بزرگنمايي عکس ارنست هرتسفلد.

تصوير ١٠. ايوان شاه نشين ارگ و نيم کاسه سازي مقرنس کاري در مرکز آن (الف)،مأخذ: نگارنده و نمونة بازنمايي شده آن در کاشي کاري 
مرکزي(ب)، بزرگنمايي عکس ارنست هرتسفلد.



کاشي  کاري هاي زنديه در شيراز بي مانند است. بااين حال، 
اين صحنه نقطة مقابل بخش دوم تصوير ۷ بخش «ب» 
نيز هست که فضايي انسان ساخت و منظم، يعني ايواني 
آجري با دو ستون را نمايش مي دهد. به جز سقف، ديگر 
کاشي کاري  در  ايوان  تشکيل دهندة  معماري  عناصر 
موردنظر ترسيم شده اند. ايوان به گونه اي ترسيم شده که 
نيم کاسة  ايوان،  در مرکز  ديده مي شود.  بيرون  از  گويي 
مقرنس کاري شده اي آورده شده که گل هايي را در قاب هاي 
آن سوي  در  است.درست  داده  جاي  خود  در  مربع شکل 
اين کاشي کاري يعني در ايوان غربي (شاه نشين) ارگ نيز 
البته  که  دارد  وجود  مقرنس کاري شده اي  نيم کاسة  چنين 
در گذشته تزئينات نقاشي فراواني از گل و مرغ نيز داشته 

است. (تصوير ۱۰). 
در دو سوي نيم کاسة ترسيم شده بر کاشي، دو خدمتکار 
مرد با لباس هاي مرسوم زنديه شامل کاله و شالي بر کمر 
باهم  مو  و شکل  ازنظر چهره  هرچند  که  مي  شوند  ديده 
متفاوت اند ولي هر دو گلي را با يکي از دستان خود باال 
بر روي  از فرش  نيز طرحي  ايوان  نگه داشته اند. در کف 
کاشي آورده شده است که طرح افشان ساده اي از گل ها را 
در حاشيه اي گل دار نشان مي دهد. ساختار فرش به نحوي 
است که در مرکز خود گلي هشت پر را جاي داده و در دو 
سمت چپ و راست آن نيز دو گل مشابه طراحي شده است 

که از آن دو، چهار گل کوچک ديگر که طرحي شبيه به 
ختايي دارند نيز منشعب مي شود. به اين ترتيب، فرش داراي 

تقارني دوطرفه مي گردد (تصوير ۱۱).
در دو سوي بخش مياني ايوان، در طاق هاي جانبي ايوان، 
نقش مرغ و خدمتکاران با سيني در دست و ظرفي در بغل 
و ملبس به جامه هاي راه راه، با کاله و شال عصر زنديان 
به صورت متقارن ديده مي  شوند(تصوير ۱۲). جامه هاي اين 
دو خدمتکار از دو خدمتکار پيشين تيره تر هستند و ازنظر 
اندازه نيز تا حدي از آن ها بزرگ تر ترسيم شده اند. پوشش 
همه خدمتکاران اين بخش، مخطط و پيراهني با يقه گرد دارند 
که لباس مرسوم عصر زنديان است و نمونه هاي مشابه 
با آن را در نقاشي هاي عصر زنديه مي توان ديد.به عنوان 
جمع بندي مي توان گفت که منظره ترسيم شده در اين بخش 

از کاشي  کاري مي تواند هم زمان معرف دو ويژگي باشد: 
معرف  حقيقت  در  مي تواند  شده  بازنمايي  بکر  طبيعت   ·
جهان ايده آل خان زند از طبيعتي تلقي شود که خارج از 
حصار شهر در زندگي ايالتي آن  را تجربه مي کرده اند. به 
عبارتي اين منظره مي تواند يادآور زندگي در طبيعتي باشد 
است.چراکه  مي کرده  محدود  را  آن  ارگ  در  حضور  که 
درون مايه هاي  پيرامون  همکاران  و  قنبري  که  مطالعاتي 
هنري و زيبايي شناختي خاندان زند انجام داده اند، نشان 
داده است که هنر ايالتي و قومي آنان به نوعي «بازآفريني 

تصوير١١.بزرگنمايي فرش با طرح افشان در کاشي  کاري مرکزي بر اساس عکس ارنست هرتسفلد و عناصر کليدي بصري آن،مأخذ: 
نگارنده.

تصوير ١٢. خدمتکاران ترسيم شده در کاشي کاري بخش مرکزي، بزرگنمايي عکس ارنست هرتسفلد

بازشناسی طرح و نقش کاشيکاری  های 
ارگ  شرقي  ضلع  ازدست رفتة 

کريم خان شيراز/ ٨٧ -٩٩



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۹۵

فصلنامة علمي نگره

و بازسازي هدفمند عناصر محيطي و به خصوص طبيعت» 
(قنبري و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۵) بوده است و نقاشي روي 
انتزاعي  که خاصيتي  آجرکاري  و  فرش  برخالف  کاشي 

دارند، مجال مناسبي براي اين بيان در خود داشته است.
·اين منظره مي تواند از سوي ديگر با توجه به طرح ايوان هاي 
دو ستوني در زير خود، به نوعي بازتابي از طبيعت و فضاي 
سبز ميانسراي ارگ نيز تلقي شود. چراکه اين کاشي  کاري ها 
تالش فراواني در نمايش معماري ارگ و تصوير نمودن 
آنچه در مقابل آن مي گذرد، دارند. پس مي توانند همچون 
بخش تحتاني خود (ب)، نشان دهندة منظر باغ درون ارگ 
اين فضا، يعني  نيز به نوعي باشند که بيشتر به ماهيت 
طبيعي بودن آن اشاره دارد تا اينکه نشان دهندة طرح و 

هندسه آن باشد.

دو  در  جنوبي:  و  شمالي  بخش  کاشي کاري هاي  ب) 
بخش شمالي و جنوبي کاشي  کاري مياني که پيش تر راجع 
به آن صحبت شد، دو کاشي  کاري ديگر نيز وجود دارد 
که با يکديگر قرينه هستند (تصوير ۱۳). طرح کلي اين دو 
کاشي کاري شامل دو بخش مي باشند؛ الف) لچکي ها و ب) 
تزئين  ترنج)  (لچک  اسليمي  با طرح هاي  لچکي ها  طاقنما. 
شده اند که فاقد پرنده هستند (تصوير ۱۴) و بخش اصلي 
طاقنما نيز بازتابي از معماري فضاي داخلي يکي از اتاق هاي 
ارگ را نشان مي دهد (تصوير۱۵). اين بخش شامل طرح 
مقرنس هايي است مشابه با نمونه واقعي آن که با دسته  هايي 
از گل تزئين شده است. در مرکز آن نيز به جاي شمسه، از 

تصوير ١٣. عناصر ترسيم شده در کاشي کاري هاي بخش  هاي جانبي (شمالي و جنوبي ) بر اساس عکس هاي ارنست هرتسفلد و صانع، 
مأخذ: نگارنده

تصوير ١٤. طرح خطي کاشي کاري بخش   شمالي بر اساس عکس  
ارنست هرتسفلد، مأخذ: نگارنده.



طرح ترنج ساده استفاده شده است. در فضاي طاق نماهاي 
سه گانه زير کاشي کاري هاي با طرح مقرنس يادشده نيز 

سه خدمتکار زنديه ترسيم شده اند.
خدمتکار مياني کاله متفاوتي با دو خدمتکار ديگر بر سر 
دارد و در دستانش نيز تنگ و جامي براي نوشيدن است. 
خدمتکاران جانبي نيز ظرفي از ميوه و قدحي در دست خود 
گرفته اند (تصوير ۱۶). فضاهاي خالي کاشي  کاري هاي اين 
بخش را اسليمي ها و طرح هاي ساده اي از گل ها و ساقه ها 
پر مي نموده است. هرچند اندازه خدمتکاران در اين بخش 
از بخش مياني بزرگ تر هستند ولي آنچه بيشتر اهميت دارد 
پوشش آن ها است. لباس خدمتکاران اين کاشي  کاري ها با 
بدين  تفاوت هايي  پيشين(مياني)  بخش  خدمتکاران  لباس 

شرح دارند:
·خدمتکاران اين بخش برخالف نمونه پيشين، لباس هايي 
پيچيده تري دارند که شامل طرح گل دار (دو  با طرح هاي 
خدمتکار جانبي) و طرحي با اسليمي هاي پيچان (خدمتکار 

مياني).
·کاله همه خدمتکاران، طرح مرسوم کاله هاي زنديه است 
پيچيده  پارچه اي  آن  دور  به  که  ساده   استوانه اي  از  و 
شده تشکيل شده است. بااين حال خدمتکاران مياني کالهي 
مرصع نشان و با ترک هايي ساده بر سر و شال آنان نيز 
به صورت آويزان ترسيم شده است. اين موضوع مي تواند 

به جايگاه سلسله مراتبي آن ها اشاره داشته باشد.

ترکيب بندي کاشي  کاري هاو هندسة بناي ارگ
کاشي  کاري  سه  اين  تشکيل دهندة  اجزاي  هندسي  تحليل 
دارد  نقوش  در جانمايي  قابل اعتنايي  هندسة  نشان دهندة 
تقارن  داراي  به تنهايي  سه  اين  از  يک  هر  (تصوير۱۷). 
محوري نسبي هستند و درعين حال با کاشي  کاري مرکزي 
تقارني کامل قرارگرفته اند.  از همه بزرگ تر است، در  که 
نيم کاسة  اصلي،  درخت  مرکزي،  کاشي  کاري  در 
مقرنس کاري شده و گل هشت پر مرکز قالي عناصر محور 
عمودي را تشکيل مي دهند که محور تعادل و تقارن نسبي 
را به وجود آورده است. افزون بر اين ها، دستان خدمتکاران 

با ترنج هاي موجود در لچکي ها همگي بر روي خط قطري 
در  داده شده اند.  قرار  کاشي  کاري  مربع  در  ترسيم  قابل 
کاشي  کاري هاي شمالي و جنوبي، ترنج مرکزي است که 
نقش کانون را بر عهده دارد و در مربعي که مي توان در 
باالي اين کاشي  کاري ها رسم نمود در محل تالقي دو قطر 
جانمايي شده است. سرهاي تمامي سه خدمتکار اين بخش 
نيز بر روي ضلع پاييني مربع مفروض، قرار داده شده اند. 
و  قطري  خطوط  با  تصوير  بصري  تعادل  به اين ترتيب، 
تقارن محوري در مربع هايي هندسي قابل درک مي شود.

هرچند کاشي  کاري هاي موردبررسي به طور مستقل ارزش 
ساختار  چنين  تحليل  ولي  دارند  فرمي  و  زيبايي شناسي 
هندسي و محتوايي که در اين سه کاشي  کاري وجود دارد 
بدون توجه به بستري بزرگ تر که همانا ساختار هندسي- 

فضايي بناي ارگ است، به درک ناقصي خواهد انجاميد. 
بناي ارگ به داليلي ازجمله کمبود زمين کافي براي ساخت 
بنا، پيچيدگي عملکردي حاصل از ترکيب فضايي سکونتي به 
همراه بخش هاي خدماتي همچون حمام و فضاي خدمتکاران 
با موضوع امنيت و حضور نيروهاي حفاظتي کريم خان، 
نمي توانست به شکل بنايي مجموعه اي ساخته شود و به 

مأخذ:  ارگ،  اطاق هاي  از  يکي  داخلي  فضاي  طرح   .١٥ تصوير 
نگارنده.

تصوير ١٦. بزرگنمايي خدمتکاران ترسيم شده در دو کاشي کاري شمالي و جنوبي بر اساس عکس هاي هرتسفلد و صانع.
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همين سبب الگوي يک خانة حياط دار ساده را توسعه داد 
تا آن را در درون الگوي شکلي يک ارگ درون شهري جاي 
دهد. اين کار بدين معنا بود که مي بايست، اندام هاي معماري 
خانه را که در مقياس ُخرد شکل مي گرفت با هندسة ارگ 
که ماهيت آن  مجموعه بناهايي گوناگون در مقياسي درشت 
بود، درهم آميزد. چنين آميزشي بااهميت دادن به محور 
حول  که  مي يافت  سامان  بنا  در  غربي)  (شرقي-  اصلي 
آن عناصر کليدي ازجمله ورودي در سمت شرق و ايوان 
دو  زياد  جانمايي شدند. طول  در سمت غرب  شاه نشين 
آن ها  در  ايوان هايي  ايجاد  با  نيز  جنوبي  و  ضلع شمالي 
متعادل  شد ولي هيچ کدام از اين دو ايوان، ارتباط بصري با 
يکديگر نداشتند و تنها به ميانسرا باز مي شدند و به همين 
سبب در رقابت با ايوان شاه نشين قرار نمي گرفتند. آنچه در 

اين ميان اهميت داشت، نقصي بود که درنتيجه موارد فوق 
در بنا به وجود مي آمد و آن هم شکل گيري بنايي بود با سه 
ايوان که اساسًا در ميان بناهاي بزرگ ميانسرا دار زمان 
صفوي ديگر الگوي مرسوم و پسنديده اي نبود. به عنوان 
در عصر  و مساجد  کاروانسراها  مدارس،  بيشتر  نمونه ، 
صفوي همگي چهار ايواني بودند و برخي نمونه ها نيز در 
اين دوره به چهار ايواني تبديل شدند. شکل گيري اين سه 
کاشي  کاري در ضلع شرقي و روبروي ايوان شاه نشين را 

بايد در حقيقت پاسخي دانست به موارد زير(تصوير ۱۸):
ايوان شاه نشين،  اين کاشي  کاري ها به مثابة نقطه مقابل   ·
ايوان  درون  از  که  مي دادند  شکل  را  خطي  پرسپکتيو 
شاه نشين (غربي) و در راستاي محور اصلي بنا به سوي 

بخش ورودي بنا، وجود دارد.

تصوير ١٧. تحليل هندسي کاشي  کاري هاي موردبررسي و محل قرارگيري نقوش کليدي در آن،مأخذ: نگارنده.

تصوير  ١٨.ساختار فضايي ارگ و بازسازي کاشي کاري هاي مورد بررسي بر جدارة شرقي آن، مأخذ: نگارنده.



نتيجه
با وجود اينکه نشاني از معرق ها در ارگ ديده مي شوند و چند لچکي سادة کاشي کاري نيز با طرح ترنج 
و اسليمي در باالي طاقنماهاي ضلع غربي ارگ برجاي مانده، ولي بخش مهمي از ميراث کاشي کاري 
اين بنا در ده  هاي اخير و به داليل نامعلومي از دست رفته است. سه مجموعه کاشي  کاري از دست 
رفتة ارگ بر فراز درگاه ورودي آندر ضلع شرقي،شامل کاشي هاي بخش مياني و دو کاشي کاري قرينة 
يکديگر در سمت شمال و جنوب آن بوده است که طرحي ناب از دورة زنديان دارند و مي توانند نقش 
مهمي در سابقة کاشي  کاري در مجموعة زنديه داشته باشند. اين موارد را مي توان در چند بخش بدين 

ترتيب تقسيم نمود:
الف) کاشي  کاري ها به مثابة بازتاب حضور خدمتکاران ارگ: محتواي اين سه کاشي کاري نشان دهندة 
حضور خدمتکاراني با لباس هاي مخطط و گل دار و رداها و کاله هايي است که معرف پوشش مرسوم 
زنديان بوده و با ظروف متعدد ميوه، جام و قدح به خدمت مشغولند. منظر طبيعي نقش شده در لچکي 
کاشي کاري مياني بر خالف حالت ايستاي خدمتکاران،نشان دهندة طبيعت پويا و زندهبوده است.ب) 
کاشي  کاري ها به مثابة آينه اي دو بعدي در برابر اندام هاي سه بعدي ارگ: زيبايي شناسي بناي ارگ تابع 
الگوي چهار ايواني عصر صفوي است و ترکيب دو مقياس خانه (خرد) و ارگ (کالن) با يکديگر به داليل 
گوناگوني به حذف ايوان ضلع شرقي انجاميده است. اين کاشي  کاري ها با تقليدي آينه وار از اندام هاي 
معماري ارگ (شامل ايوان دو ستوني، کاسه سازي، طاقچه هاي باالي دوال اتاق ها، مقرنس هاي با طرح 
گل و مانند آن) و بويژه بازنمايي ايوان اصلي (شاه نشين)، به شکلي دو بعدي به القاي تصويري از 
ايوان و اجزاي آن در معماري ارگ پرداخته و نقص معماري بنا را نيز جبران نموده است. همچنين با 
آوردن طرحي از فرش افشان با گل هاي هشت پر، به سابقة حضور فرش در ايوان شاه نشين نيز اشاره 
دارد.ج) کاشي  کاري ها به مثابة جهان آرماني در برابر جهان واقعي: منظرة طبيعي طراحي شده بر 
فراز کاشي  کاري مياني، حاوي دو ويژگي است؛ اين نقش از يک طرف مي تواند نشان دهندة پارادوکس 
موجود ميان نظم هندسي و متقارن ايوان دوستوني ترسيم شده بر کاشي و تقارن نسبي مالزمان آن با 
طبيعت آزاد شکل گرفته در ميانسراي ارگ باشد و از طرف ديگر مي تواند معرف جهان آرماني خان زند 
به مثابة طبيعتي وحشي در زندگي ايالتي فرض شود که در برابر زندگي در جهان واقعِي محدودشده 
در هندسة  معمارِي ارگ قرار مي گيرد.د) کاشي  کاري ها به مثابة الگوي زيبايي شناختي رجال ديواني- 
حکومتي عصر قاجار: تزئينات و ويژگي هاي هنري ارگ به سبب اهميت و کيفيت آن ها همواره نقش 
الگو را در بناهاي ديواني خاندان هاي متنفذ محلي در عصر قاجار داشته اند. اين کاشي  کاري ها در 
بناهاي خاندان قوام مانند ديوان خانه قوام الملک و خانه مسعود الدوله به نحوي گرته برداي شده است.

پژوهش هاي آتي مي توانند اين تأثيرگذاري ها را بيشتر آشکار کنند.

منابع و مآخذ
اسکارچيا، جيان روبرتو، ١٣٧٦، هنر صفوي، زند و قاجار (تاريخ هنر ايران/١٠)، ترجمه يعقوب آژند، 

· ديوار بلند آجري ضلع شرقي ارگ با کاشي هاي هفت رنگ 
اين مجالس از سادگي خارج مي شد و تنوعي در يکنواختي 

بصري ديوار ايجاد مي گرديد.
· مضمون اين کاشي  کاري ها بازتابي آينه وار از آن چيزي 
بود که در ضلع غربي ارگ (شاه نشين) در حال رخ دادن 
بود؛ يعني ايواني با دو ستون به همراه فرشي در کف و 

مالزمان و خدمتکاراني در حال پذيرايي.
دو  ايواني  معرف  بخش،  اين  مرکزي  کاشي  کاري  ·طرح 
جبران  را  بنا  نقص  دوبعدي،  شکل  به  که  بود  ستوني 
بنا  در  که  مي شد  سه بعدي  ايواني  جانشين  و  مي نمود 
وجود نداشت و به اين ترتيب تداعي گر بنايي چهار ايواني 

بود.

بازشناسی طرح و نقش کاشيکاری  های 
ارگ  شرقي  ضلع  ازدست رفتة 

کريم خان شيراز/ ٨٧ -٩٩
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these three tileworks shows the presence of servants with floral dresses, long clothes and small hats 

that represent Zand,s traditional dress and serve with numerous dishes of fruit, cup and pitcher. The 

natural landscape, in contrast to the steady state of the Arg, represents the dynamic nature and the 

life of the citadel. Due to reasons such as lack of sufficient land for construction, the complexity of 

the functions resulting from the creation of a residential space along with the service sectors such 

as the bath and the spaces of servants and need for security, the Arg developed a simple courtyard 

house to fit within the shape of an inland city citadel. The aesthetics of the plan are based on the 

four-Ivan pattern of the Safavid era, and the combination of the two scales of the house and the 

citadel have led to the removal of the Ivan of the eastern side for a variety of reasons. This fault has 

been retrieved by the imitation of the Arg architecture (including the two-column Ivan, the upper 

niche of the two-chambered rooms, the paintings with the flower pattern, etc.), and in particular the 

representation of the main Ivan (the king,s), a two-dimensional image of the Ivan and its components 

have compensated the architectural defects. The geometric analysis of the constituents of these three 

tileworks shows the remarkable geometry in the layout of the motifs. Each of the three alone has 

relative axial symmetry and is in complete symmetry with the large central tile. In addition to their 

artistic and aesthetic role in creating diversity on the inner eastern wall of the Arg and creating the 

focal point of the longitudinal axis of the Arg from the Ivan to the entrance, the following could also 

be pointed out: a) Tileworks as a reflection of the daily servants of the Arg; (b) Tileworks as a two-

dimensional mirror against the architectural three-dimensional elements; (c) Tileworks as an ideal 

world against the real world of Arg; and (d) Tileworks as aesthetic concept of Qajar local governors 

in the administrative buildings and houses.

Keywords: Zand Dynasty, Citadel, Tileworks, Architecture, Karim-Khan-e-Zand, Shiraz
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Zandieh is a short period in Iranian history (1751-1794 AD) which influence on Qajar art (1794-

1925 AD) has always been discussed. The period of Karim-Khan Zand (1751-1779 A.D) is 

considered as one of the three stages of the evolution and development of Iranian art after the 

fall of the Safavids, which is a combination of a kind of «realism» and «ancientism,» but both 

in the folk tradition, with the suspension fluctuated between the return to royal traditions and the 

pursuit of European arts. However, Zandieh-era tileworks have not been sufficiently investigated. 

Tileworks in Zand dynasty are limited, and at the same time, the Arg or Citadel of the Karim-Khan 

Zand is also considered to be most widely made of bricks, which has few tileworks. Much of the 

research in this area has focused on brick ornamentation and paintings. Therefore, case studies in 

identifying each part of the original Zandieh-era tilework can be useful in seeking a comprehensive 

understanding of Zand art. The current research could be evaluated in this context. Except for a 

number of mosaics and arabesque motifs in tileworks, there were three lost tileworks located at 

the entrance to the Arg in the courtyard at the Eastern side, which have been lost for decades 

and for some unknown reasons. The middle tilework is larger and its shape is a square with an 

approximate size of 2.70 m. The two northern and southern tileworks have similar proportions 

and an approximate size of 1.70 at 2.70 m. The geometric analysis of the components of these 

three tiles reflects the pivotal geometry of the motifs. Each of these three constituents has only a 

relative axial symmetry and is, at the same time, in perfect alignment with the central tile of the 

largest size. The purpose of the current research is to recognize the «scheme» and the «content» 

of these tileworks, and to study similar examples and their impact on the correct understanding 

of the geometry and architecture of the citadel. The research method is an interpretive-historical 

approach that uses analytical and deductive data such as historical photographs, field observations, 

writings by historians and tourists. In the first step, by studying the artistic features of the Zandieh-

era works, the basic principles necessary for understanding the notions of Zand art are underlined, 

with emphasis on tile paintings. In the second step, after the dating of the tilework, its design has 

been compared to similar examples and its content has been adapted to the Zand art history. At the 

end and in the third step, analyzing its composition, its role in the spatial structure of the citadel 

in a descriptive-analytical approach is discussed. The findings of this study showed that these 

tileworks are a reflection of the ordinary architecture of the Arg; the representational content of 


