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بررسي و تحليل تزيينات معماري در
شاهكاري از هنر عصر صفوي در كرمان»خانگنجعليمجموعه«

چكيده 
باشد، ايران ميخان در كرمان كه از زيباترين نمونه هاي معماري و تزئينات عصر صفوي در مجموعه گنجعلي

بناهايي مانند كاروانسرا، مسجد، حمام، آب انبار و . خان مشهور استشامل ميدان وسيعي است كه به سراي گنجعلي
هاي اين مجموعه هريك از بخش. خانه در چهارگوشه ميدان قرار دارند و گرداگرد ميدان را بازار احاطه كرده استضراب

اروانسرا با ساختمان دو ك. به نوبه خود اثري ارزشمند از معماري و انواع تزيينات دوره صفوي را به نمايش گذاشته است
پردازي نسبت به ساير طبقه و حياط مصفا داراي تزيينات تركيبي از آجر و كاشي است كه از نظر ظرافت در نقش

هاي انساني و حيواني، تاثيرات هم چنين تنوع در انواع نقوش گياهي، هندسي، نقش. نمونه هاي صفوي كم نظير است
.  اصيل ايراني با ظرافت و هماهنگي كامل اجرا شده استهايهنر شرق و غرب در كنار نقش

هاي ساير بناهاي صفوي ر حمام و آب انبار آثار قابل توجهي از آجركاري و نقاشي روي گچ ديده مي شود كه با نقش
هاي سقف چهارسوق بازار و سردر حمام كه شامل مانند نقاشي. ر اصفهان و ساير شهرهاي ايراني متفاوت است

خان نيز استثنايي است كه در هاي مسجد گنجعلينقاشي. باشدهاي عاميانه ميگرا و خيالي از نقاشيوعات طبيعتموض
.        جاي ديگري راجع به آن بحث خواهد شد

كه ،هاي تزيينات كاروانسرا استكتيبه خط ثلث با امضاي رضا عباسي نقاش و خطاط مشهور عصر صفوي از ويژگي
نحوي هكاري است كه بهاي اين مجموعه معرقاريكبيشتركاشي.  چندان نموده استصدر را  سردزيبايي اين

هاي گياهي، هندسي و كه كاشي هفت رنگ نيز با انواع نقشدر حالي. لنشين با آجركاري همراه شده است
. باشدهاي انساني زينت بخش تزيينات حمام مياندام

 كليديه هايواژ
.آب انبار. حمام. كاروانسرا. نقوش استثنايي. رنگ. كاريكاشي.تزيينات. خانليگنجع. عصر صفوي
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هاي ميداني و به صورت استنتاجي انجام شده  بيشتر با تكيه بر پژوهش تحليلي تنظيم شده،–نوشتار حاضر كه به گونه توصيفي 

همچنين . شده استيابيخان پيشينه نقوش نيز ريشهدر اين پژوهش ضمن معرفي تزيينات در مجموعه بناهاي گنجعلي. است
1.ندمورد بررسي و تحليل قرار گرفته ا كه به واسطه ارتباطات تجاري وارد كرمان شده شناسايي و و بديعها و نمادهاي استثنايي نقش

فرضيه 

. مجموعه گنجعلي خان از زيباترين آثار دوره صفوي است كه با تكيه بر پيشينه غني هنر كرمان شكل گرفته است

عصر صفويه 

را با هم الدي  مي17 و 16قرن  اگر ايران و اروپاي . رونق اقتصادي و توسعه هنرهاست صفويان در ايران عصرفرمانرواييدوران 
روسيه . عقب تر هم نبود،  اگر ازكشورهاي اروپايي جلوتر نبودهنربه جرات مي توان گفت كه ايران از نظر فرهنگ و ، مقايسه كنيم

يعني با وجود از . رسيد به پاي ايران نمي1600كبير آن مصيبت عظيم را براي ايران پديد آورد، قطعاً در سال ركه دو قرن بعد از پط
اي بوده است كه گروهي از پژوهشگران ايراني و خارجي از راندن دو يورش بزرگ شرايط ايران در زمان شاه عباس اول به گونهسرگذ

.اندآن به عنوان عصر درخشان فرهنگ و هنر ايران ياد كرده

چنانچه . جود داشته استقرن شانزده ميالدي در تاريخ هنر ايران عصري است كه به واسطه وحدت سياسي قوي، وحدت هنري نيز و
شود، تشخيص بين تصاويري كه در شرق دولت صفوي ترسيم شده با تصاويري كه در غرب و مركز در زمينه نقاشي مشاهده مي
زيرا استادان هر فن در گوشه و كنار كشور و در تمامي نواحي زير سلطه حكومت صفوي از اساتيد دربار . كشور تهيه شده مشكل است

هايي بين آثار هنري وجود در حالي كه تنها اندك تفاوت. ردندكپيروي و تقليد مي ) هاي صفويپايتخت( و اصفهان تبريز، قزوين
 تاثيرات هنر اروپايي استادان ايران را از ميدان تنگ كتابت ،داشت در اين دوره عالوه بر نگارگري سنتي كه از قديم وجود داشته است

به ترسيم صور مستقل و آرايش و تزيين ابنيه در قالب هاي وسيع ديگري وارد كرد كهدان و تذهيب كتاب، به ميتصويرسازيو 
هاي از بسياري جهات، صفويان وارثان سنت. پرداخته اندها و نقوش و موضوعات گوناگون هاي ديواري روي گچ با انواع رنگنقاشي

خت شاه اسماعيل در تبريز در شمال غربي ايران بود، ولي هرات اگر چه پايت. هنري درخشان دربار تيموريان هرات در خراسان بودند
هاي هنري آن شهر را كه به بدين سان او سنت. را به صورت دومين شهر امپراطوري و اقامتگاه جانشين بالفصل خويش درآورد

.]124 : 1385سيوري، [2 ايران ملقب شده است به ارث برد"آتن"

شاه عباس [هنگامي كه اين پادشاه بزرگ ": ترين اروپايي كه در عصر صفوي از ايران بازديد كرد به گفته شاردن بصيرترين و آگاه
.]223: همان  ["!از جهان رخت بربست، رونق و رفاه نيز از ايران رخت بربست] اول

يمان و سلطان كفايت و به خصوص شاه سلو از آن پس مناسبات و روابط بسياري درهم ريخت و در دوران شاهان ضعيف و بي
دستي روسيه به ايران سرانجام عثمانيان با هم. داشتعالقگي به امور كشور جنبه اي پريشان كننده و در نهايت فاجعه بارحسين بي

هاي داخلي زيانبار ميان دو جناح رقيب زنديه در جنوب و قاجار در شمال اي از جنگحمله كردند و از ديگر سوي پس از دوره
*."ميراث سلطنت مستبدانه صفوي تحت نام جديد قاجار توسط آخرين قزلباش ها احيا شد" كه .]253 تا 250 : همان[درگرفت 

با اطمينان مي توان گفت كه بسياري از تحوالت اجتماعي و . طرز خاصي با مذهب عجين شده استه شرايط اجتماعي كرمان ب
هاي مختلف مذهبي در نيز ناشي از حضور مداوم و فعالي گرايشسياسي اين شهر كه زمينه ساز شكل خاص شهرسازي آن بوده 

هاي مختلف و گاه متضاد در يك زمان متاثر از نوع فرهنگ و برداشت خاص فكري آميز گرايشهمزيستي مسالمت. منطقه مي باشد
. اين شهر بي تاثير نبوده استاين روحيه در طول قرون تاريخ كرمان در سرنوشت . مردم اين سرزمين بوده و مسئله قابل تاملي است
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خصوصاً . گذرانده انداند در كنار هم براحتي روزگار ميهاي مختلف ديني كه در ساير نقاط امكان زندگي نداشتهتفكرات و فرقه
 تاريخ كه اند و جز در چند مورد در طولزرتشتيان كه از پيش از اسالم تا امروز اين شهر را بعنوان يكي از مراكز اصلي حفظ  نموده

.]295 : 1356،باستاني پاريزي[راحتي زندگي كرده اند با آنان برخورد شده در ساير مواقع به

كرمان در عصر صفوي 

: بناهاي بسياري شامل  شهر از صورت يك قلعه نظامي خارج شد و كهدوران حكومت صفويه دوران شكوفايي اقتصادي كرمان بود 
خان حاكم كرمان از موقوفات و بناهاي مهم گنجعلي. شدخانه ساختهه و ضرابمدرس، سرا، حمامبازار، آب انبار، كاروانمسجد، 

 ه ق تا 1005خان كه از حكام مشهور زمان شاه عباس بود از سال گنجعلي.خان را نام برد مجموعه گنجعليوتوان، باغ بيرم آباد مي
او از يكي از طوايف قديمي ايران بنام طايفه . رش حكومت كرمان را داشت ه ق حاكم كرمان بوده است و پس از او نيز پس1034

خان از مرز فارس تاسرحد قندهار كشيده حوزه حكومتي گنجعلي. اندگانه ايران قديم دانستهزيك بوده كه آن را يكي از طوايف هفت
.از حكمرانان زمان شاه عباس به شاه نزديك بود بيشمي شد و تمام كرمان و بلوچستان و قائنات و سيستان را در بر مي گرفت او

هايي كه به دريا ختم مي شد امن و امان شد و تجارت رونق راه. در زمان حكومت او در كرمان اقدامات اساسي و مهمي انجام شد
.]1368: باستاني پاريزي  [گرفت

به ايالت وارد شده و حاكم معروف كرمان به مقرخان دومين گنجعليق.ـ ه1005در سال ": نويسد خود ميسفرنامه در "كسيسا"
ارزشمندترين بناي اين دوره مجموعه .ي از قبيل كاروانسرا بازار و آب انبار بر پاكردداصالحات اساسي چندي شروع و ابنيه متعد

اميد، در حاليكه از اين مجموعه را مي توان موزه هنر عصر صفوي ن. خان است كه توسط استاد محمد معمار يزدي بنا شدگنجعلي
هاي  با ويژگييو شاهدي زنده از معماري و تنوع هنرهاي تزييناست فعال بازندگي مردم عجين بوده قديم تا امروز بصورت زنده و

"باشدمينمادين هايو نقشگياهي، انساني  با انواع نقوش هندسي، كاريكاشي خطاطي نقاشي روي گچ و شاملخاص آن عصر 
.]1363:91سايكس، [

خان  وعه گنجعليمتاريخچه مج

باشد مابين شهر قديم و محالت هاي قديمي شهر كه اسناد خريد آنها نيز موجود ميها و خانهخان بر روي دكانمجموعه گنجعلي
تازه بازار را  يافتن مسير تاي است كه اهميترتيب قرارگيري اين مجموعه بر سر راه بازار قديم به گونه. شمالي شهر احداث مي گردد
هاي ناآرامي اوايل حكومت قاجار و در اين مجموعه در طي سال. خان بطرف شرق خاطر نشان مي سازداز جانب مجموعه گنجعلي

يل تغييراتي كه در عملكرد آن داده شده بود در خطر نابودي قرار دلبهمحمدخان به كرمان آسيب ديد و طي ساليان بعد نيز حمله آغا
اين مجموعه مشتمل بر ميدان، كاروانسرا، . سر مي بردبهدر وضعيت خوبي هاي اخير بازسازي شده وبختانه در دههداشت ولي خوش

اند خان كه بناهاي مختلف در اطراف آن شكل گرفتهعنصر اصلي مجموعه گنجعلي.خانه، مسجد و بازار استحمام، آب انبار، ضراب
ها مركز اقتصادي شهر و شاهد حوادث و وقايع تاريخي چندي  اين ميدان سال.ده استباشد كه به ميدان خان مشهور بوميدان مي
شكايات مردم در اين محل حل و فصل مي شد حتي برخي . هايي مقر حكومتي و محل تجمع سربازان بودميدان در دوره. بوده است

.  عرض از سه طرف بوسيله بازار احاطه شده است متر50 متر طول و 100اين ميدان با .مجرمين نيز در اين محل سياست مي شدند
شرقي آن كاروانسرا قرار جنوبي حمام و در ضلعغربي آب انبار، ضلعشرقي مسجد، ضلعشمالع ضلخانه،در ضلع شمالي ميدان ضراب

)2و1تصاوير (. موقوفات فراواني براي اين مجموعه در نظر گرفته شده بود.دارد

ري در گيغربي بازار قرار دارد به واسطه موقعيت خاص قرارجنوبي و شرقيل تقاطع دو راسته شماليخان در محچهارسوق گنجعلي
تقاطع در مسير اصلي شهر كه به چهاردروازه اصلي راه داشت و مركزيت آن در شهر قديم در گذشته محلي بسيار مهم بود و در 

هايي كه گويا هاي ظريف و نقاشيگچبري.ز مراسم اشاره شده استبرخي از حوادث تاريخي مهم به اين بخش از بازار جهت برخي ا
.]1368: همان [تصوير شهروندان را به نمايش گذارده به لطف و زيبايي اين مكان افزوده است 
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 مناسب و مردم هاي مختلف معماري و تزيينات با فضاييشيوهاين حمام مجموعه . خان در بازار جنوبي واقع شده استحمام گنجعلي
ضلعي و عبارت است از يك اطاق، چهار ايوان و  آن هشتشكلخانه در ضلع شمالي ميدان و مقابل حمام قرار دارد راب ض.وار است

.باشدچهار غرفه در چهار زوايه مي

گچبري برجسته ه، داخل اين مسجد با سنگ برجست. شرقي ميدان و در كنار كاروانسرا واقع شده استكوچكي در ضلع شمالمسجد
هاي سقف و ديوارهاي اين مسجد، نقوش گياهي و هندسي بكار رفته در نقاشي.هاي روي گچ تزئين شده استنقاشيوو رنگين 

 سبز و ،تر شده و از قرمز خالص، صورتيها متنوعكاري استفاده شده اما در اينجا رنگ است كه در كاشييهايهمان عناصر و موتيف
ها و گل و بتهها همراه با ديگرشود كه اين گلميهاي گل انار به به رنگ قرمز شفاف ديده نقش.فاده شده استطاليي نيز است

هاي رنگين اين مسجد از موارد نادر بوده كه در تزيينات نقاشيبديهي است كه. اي دارندهاي رنگين زيبايي خيره كنندهاسليمي
.هاي دوره صفوي استي و رنگ آميزي اين مسجد به كار رفته همانند نقوش قاليپردازآنچه در نقش. مسجد مشاهده مي شود

خان كاروانسراي گنجعلي
از جمله وجود دو حياط در طبقه . هاي خاصي استخان مركز تجاري مهمي بوده و از نظر معماري داراي ويژگيكاروانسراي گنجعلي

. وجود اين دو حياط خلوت در طبقه باال از موارد نادر در معماري ايران است. هايي در اطراف آن قرار دارددوم ساختمان كه حجره
هاي دور آن نشان دهنده اين است كه اين مكان مدرسه بوده است اما استاد پيرنيا خالف اين ها و حجرهبرخي معتقدند كه اين حياط

هايي كه چون در حياط پايين حجره. مكرد مدرسه نداردخصوص در طبقه پايين نشان از عله البته معماري اين بنا ب.عقيده را دارد
فرش معناي محلي بوده كه تجار عمدههسرا ب. خان نيز ياد شده استنام سراي گنجعليهبنا ب. محل درس طالب باشد ديده نمي شود

وشان كه اجناس خود را پارچه فريامثال فرش فروشان . اي داشته استاند و هر كس براي خود حجرهدر آن مشغول به كار بوده
عملكرد و در زماني كه. كردندشدند و كار مياند در اين سرا جمع ميداخلي و خارجي مي فروختهداران يا تجاران زياد به مغازهميزهب

كرده و كاالهاي اين بنا بصورت كاروانسرا بوده نيز داراي رونق تجاري و بازرگاني بوده و بازرگانان داخلي و خارجي در آنجا منزل مي
چند سالي در اين مكان  و  استهايي از آن تعمير شدهاين بنا در عهد قاجار صدمات فراواني ديده كه بخش. كردندميخود را عرضه

.دانشكده معماري برپا بود

كاروانسراهاي كاشيكاري
را به نمايش گذاشته عصر صفوي تزييني  شاهكارهاي هايي زيبا ازجلوهخان  حمام و آب انبار گنجعليهاي كاروانسرا،كاشيكاري

 حيوان و انسان و همچنين موجودات افسانه اي با الهام از عناصر و اندام هايكه شامل انواع نقوش هندسي و گياهي و . است
خان و سردركاروانسرا كه ريخته بود در دوره قاجار اري ميدان گنجعليكهايي از كاشيقسمت.هاي چيني و اروپايي استمايهنقش

.ي كامال فرق داردواز نظر نقش و رنگ با تزئينات صفآنچه در عهد قاجار ترميم شده . باشدتعمير شده و بعضي نيز در حال تعمير مي

خان با سردر كاروانسرانمايي از ميدان گنجعلي. 2 تصوير خان با وروديهاي بازار  نمايي از ميدان گنجعلي.1تصوير
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هاي كاري صفوي در قسمتجا به بررسي كاشيدر اين. خانه و سردر كاروانسرا مشاهده مي شودچنانچه در سردر ورودي به ضراب
م كه معرف اصالت هنر صفوي است و مرمتيهاي حمام و آب انبار مي پردازداخل سردر و حياط كاروانسرا و سپس به كاشي

. استانجام يافته براساس نقوش اصلي هاي از بين رفته نيز بخش

 داخل سردر،كتيبه رضا عباسي
 جمالت آخر اين كتيبه . را مي بينيم خطاط معروف زمان صفويي خط ثلث اثر رضا عباسازه نفيسي يبزير قوس سردر قسمتي از كت

خان با در انتهاي كتيبه نام گنجعلي.  و خطوط به رنگ طاليي استالجورديزمينه كتيبه . نام و القاب حاكم وقت را نشان مي دهد
بندي تركيب)3تصوير . ( به چشم مي خوردخط نستعليق نام رضا عباسيرنگ سفيد نوشته شده و بالفاصله داخل قاب سفيد مربع با 

 عمودي، مايل و گرد قرار دارند با ،خطوط طاليي كه در جهات افقي. باشد پيچده و پر تحرك ميتركيبيحروف در اين خطاطي با 
سه نوار باريك سفيد به .ه استخش شدپهاي بسيار كوچك سفيد بين آنها گل و غنچههاي ظريف آبي در هم آميخته وپيرالسا

هاي كوچك سفيد و حاشيه زيبايي با زمينه سياه و زنجيري از گل. گلدار كتيبه را قاب مي كنندضخامت خطوط طاليي، حاشيه
. تاين كتيبه داخل قاب مقعر آجري قرار دارد كه وجود اين قاب به زيبايي آن افزوده اس.اندطاليي و خطوط آبي كتيبه را قاب كرده

تزئيني داخل سردر هاي طاقچه
آجري طاقچه باالي سكوها در هر طرف سه . اند از سطح زمين قرارگرفتهسانتي متر70ارتفاع حدود هداخل سردر دو سكوي سنگي ب

ش هريك با ديگري  نقوشود كهديده ميكاري با نقش گل و بته  داراي كاشيييهاكوچك ديده مي شود كه باالي قوس آنها لچكي
اناري، ها وجود دارد و نقوش آنها شامل ترنج، گلاي در اين لچكيسه زمينه رنگي سياه، سورمه اي و فيروزه. متفاوت است

 به تابلويي ظريف و زيبا طاقچه هاهريك از اين .باشد برگ و اسليمي مي، غنچه، پرهاي كوچك پنجگل برگ چناري، انواع گل
 ها و محل قرار طاقچهاين  تركيب بندي . كاشيكاري گلدار و رنگين است، كه تلفيقي از آجركاري ساده هندسي بارنگ كرمماندمي

مندان اين عصر  در آنها همگي معرف مهارت هنربكار رفتهگيري آنها و عجين شدن با فضاي اطراف و همچنين نقوش و رنگهاي 
بلكه كاشي و آجر با هم تلفيق شده و فضايي ماليم و دلچسب را بوجود آورده . نيستدر اينجا از افراط در كاشيكاري خبري . است
واسطه حاشيه هاي برجسته آجري است كه بر زيبايي و ه همچنين از نكات مهم و قابل تامل در اين شيوه، ايجاد اختالف سطح ب. اند

)8 و4،5،6،7تصاوير .( مي افزايدتنوع كار صد چندان 

. گل برگ چناريش گل اناري و  كاشيكاري معرق با نق.5يرتصو
. چه هاي داخل سردر كاروانسراقطا

.  سرترنجكاشيكاري معرق با نقش ترنج و.6تصوير
.اي داخلي كاروانسرا هطاقچه

طاقچه هاي .كاشيكاري معرق با نقش گل برگ چناري. 4تصوير كتيبه خط ثلث با امضاء رضا عباسي، داخل سردر كاروانسرا.3تصوير
. داخلي سردر كاروانسرا
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ط كاروانسرا ياح
باغچه كوچك با چهار  گوشي واقع شده و هشت ضلعي نامنظم است كه در وسط آن حوض هشتكاروانسرا بشكل حياط

هاي دو طبقه قرار دارد و مقابل هر حجره دورتا دور حياط حجره) 9تصوير (.اندهاي سبز اطراف حوض را احاطه كردهها و بوتهدرختچه
،در چهار سمت شمال، جنوب. كاربندي و نقوش هندسي ساده نقاشي شده استشكلسقف مقعر ايوان با زير . ايوان كوچكي است

. سردر با قوس بزرگ واقع شده است كه طرفين اين سردرها بوسيله پلكان به طبقه دوم و بام راه داردچهارمشرق و مغرب حياط، 
.تحجره ها كاشيكاري شده اسهاي باالي اين قوسها و قوس چكيل

جلوي ايوان حجره هاي . استهاي افسانه اي انداموهاي گياهي، حيواني، اسليمي مايهنقشنقوش لچكي ها متنوع و شامل انواع 
طبقه باال، تابلوهاي باريك مستطيل شكلي ديده مي شود كه مانند نواري رنگين دورتادور حياط در حد فاصل بين حجره هاي باال و 

و شامل مربع و مستطيل هاي كوچكي . هندسي استبا شكلهاي وش اين تابلوها تركيبي ازكاشي و آجر نق. پايين كشيده شده اند
شده اند به اين شيوه تركيب آجر و كاشي در قطعات كوچك مربع و مستطيل معقلي لوزي كنارهم چيدهصورت است كه ب

)10تصوير(. گويندمي

) خان حياط كاروانسراي گنجعلي(و سيمرغ  اژدها ،تابلوي فرشته
هاي مينياتوري آميخته اندامهاي گل و بته، مايهنقشتابلوي لچكي سردرهاي شمالي و جنوبي داراي نقوش استثنايي است كه شامل 

شسته و بچه اي در  نكهعناصر تابلو شامل فرشته اي است .باشدبا نقاشي غربي و موجودات اسطوره اي الهام گرفته از هنر چيني مي
 پر 8 يك گل .آغوش دارد با دو بال بزرگ و ابرهاي پيچاني كه در اطراف او هستند كادري گرد و گل مانند آنها را احاطه كرده است

منزله ترنج و سر ترنجي است هاين قاب و گل انار ب. شبيه به گل انار كه در نقوش صفوي به كرات تكرار شده در باالي قاب قرار دارد
.كه معموال در گوشه لچكي ها ديده مي شود

طاقچه هاي داخل . يكاشيكاري معرق با نقش ترنج و اسليم. 7تصوير
سردر كاروانسرا 

فيروزه اي و كاشيكاري معرق با نقش گل اناري و اسليمي هاي. 8تصوير
طاقچه هاي داخل سردركاروانسرا . طاليي

. نوار آبي تزييني از آجر و كاشي. 10تصوير. نمايي از حياط كاروانسرا. 9تصوير
نماي پنجره حجره هاي كاروانسر
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 گل و برگهاي ريز و شاخه هاي ، سيمرغ و حيوانات طبيعي مانند شير و بزكوهي،طرفين ترنج، جانوران افسانه اي مانند اژدهادر
 در ،باشد بودا ميهايتنديسدرمركز قوس، مرد نشسته با زانوهاي گره خورده كه شبيه به .پيچان تمام زمينه تابلو را پوشانده است

اي هايي چون ابرهاي پيچان و عناصر افسانهشكل. ه دو بال بر پشت خود دارد، و دو بز كوهي در طرفين او واقع شده اند كحالي
 در آغوش كودكي فرشته اي كه .باشد سيمرغ و فرشته اي كه چهار زانو نشسته تاثير گرفته از هنر چين و شرق دور مي،مانند اژدها

نكته قابل توجه اين .  است)ع( مريم و عيسيحضرت هاي تنديس حتمال زياد از هنر مسيحي وارد شده است و شبيه به اهبدارد 
 همانگونه كه در نقش برجسته . شده استاجرا ايراني نگارگري با شيوه نقش مذكور از غرب گرفته شده اما موضوعاست كه گرچه 

بنابراين هنر ايران در . اما فرشته ها لباس ساساني به تن دارند. هنر روم باستان مي بينيمتاق بستان دو فرشته بالدار را تحت تاثير 
دوران مختلف علي رغم تاثير پذيري از شرق و غرب، هرگز حال و هواي خود را ازدست نداده است و اينگونه نبوده كه تماماً تحت 

هاي  در تمام قسمتطوريكهبه. هنري تركيبي و دلنشين ارائه نموده استبلكه تاثيرات بيگانه را در خود حل كرده و . تاثير واقع شود
 حال و هواي كه و رنگ وجود دارد تركيب بندي شكلمختلف يك هماهنگي در و موضوعات ها شكلرغم استفاده اين تابلو علي

)11تصوير (.نقاشي سنتي ايراني در آن حفظ شده است

 ترنج و اسليمي عناصري چون سيمرغ، حيوانات  و بته وعالوه بر نقوش گل ديده مي شود، اط كاروانسرا حيگرداگرد كه  هالچكيدر 
اين تابلوها با رنگهاي متنوع در تركيب با فضاي آجري حياط . ديده مي شودطبيعي مانند آهو، شير، سر شير و صورت زن و مرد 

تزيين  بته و تابلوهاي طبقه پايين با نقوش پرنده و حيوان و صورت انسان تابلوهاي طبقه باال هم با نقش گل و. زيبايي خاصي دارند
 لچكي هاي . قرار دارندتر و باظرافت بيشتري كار شده كه بيشتر درمعرض ديداحتماال از اين جهت نقوش پائين متنوع. شده است

 سي و دو مجموعاً. الجوردي حاكم استنگ طوريكه در يكي رنگ سفيد و در ديگري رهبااليي يكي درميان تيره و روشن هستند ب
اين نقوش اكثراً بطور كامل قرينه هستند و در . گروه تقسيم مي شودهشت كه نقوش آنها به ندلچكي باالي قوس حجره ها قرار دار

 باالي مي بينيم كه نقش متفاوتچهار تابلوي لچكي با هشتدر ضلع غربي حياط .چند مورد قرينه ها اندك تفاوتهايي دارند
. طبقه اول و دوم بصورت قرينه در طرفين ايوان ورودي واقع شده انديقوسها

تابلوها  ساير عرفي م
 گل برگ چناري سفيد در مركز لچكي ها و دوكه  با گل و بته و اسليمي سفيد، فيروزه اي و سبز در حاليالجوردي تابلوي زمينه 

) هاي طبقه باال طرفين ايوان وروديضلع شرقي تابلو(.در وسط تابلو قرار دارنديكي 

داخل . ي استالجوردزمينه ترنجهاي مركز لچكي ها . تابلوي زمينه سياه با اسليمي و ترنج سفيد كه بصورت نوار پهن مي باشند
اهي با گل  روي زمينه فيروزه اي قرار دارند داخل نوارهاي سفيد پهن، نوار نازك سيكرمترنجها و در وسط تابلو سه سر شير به رنگ 

** كرمان نوار سفيد پهن قبال در حاشيه بيروني سردربناي قبه سبزگونهاين ) 12تصوير  (.شده استو بته هاي ريز از گل اناري رد

 ضلع شمالي و جنوبي طبقه  و وروديهاي طبقه باال سمت چپ ايوان،ضلع شرقي(.  وجود داشته استهجريهفتم قرن متعلق به 

تابلو هاي كاشيكاري معرق با نقش فرشته، سيمرغ، اژدها،                                     . 11تصوير
.ي حياط كاروانسرا ضلع شمالي و جنوب
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.  راست ايوان ورودي و سمت چپ ايوان شمالي و جنوبي قرينه تابلوي بااليي با يك تفاوت ديده مي شودسمت.  )باال سمت راست
.باين ترتيب كه سر شيرها حذف شده و در وسط تابلو يك گل سفيد روي زمينه فيروزه اي قرار دارد

هو و پرندگاني مانند لك لك و سيمرغ در حال پرواز  ترنج و حيواناتي مانند شير و آ، اسليمي،تابلويي با زمينه سياه و نقش گل و بته
. زمينه فيروزه اي ديده مي شود بادر وسط تابلو يك سر شير سفيد روي ترنجي. هستند

كه آهوي است يرنج شير سفيدت دوداخل. صورت قرنيه در طرفين سرشير قرار دارندهبچهار ترنج ديگر با زمينه فيروزه اي كه 
سيمرغ با دم هاي پيچان و و اين دو ترنج ددر طرفين. شير حنايي آهوي سياه را گرفته است، ديگر ترنج دو در وسياه را گرفته است

 دو لك لك با پرو بال هاشيردر طرفين سر. و قسمتي از پرهاي آنها آبي است پا،نوك، ها سفيد سيمرغ. بلند در حال پرواز هستند
)13تصوير  (. و آبي استكرموك، پا و بخشي از پر آنها كه نسفيد در حال پرواز هستند در حالي

 شرقي طبقه پائين عضل( و آبي پخش شده اند كرمدر سطح تابلو، ساقه هاي نازك فيروزه اي با گل و برگ و غنچه هاي ريز سفيد، 
داخل ترنج كناري شير سفيد .  ديده مي شود قرينه اين تابلودر سمت چپ ايوان با يك تفاوت رنگي)تابلوي سمت راست نزديك ايوان

 قرينه بنظر اين دو تابلو در نظر اول كامالً. باشدبجاي شير كرم و زمينه ترنج اولي كرم شده و آهوي سبز بجاي آهوي سياه مي
. كه با دقت زياد اين تفاوت رنگي در آن مشخص مي شودرسند در حاليمي

 در قابهفت، در سمت راستقابهفت بصورت قرينه اين قابها. وجود دارد گل به شكلقاب ه پانزد متفاوت شامل نقشتابلويي با 
 و چهار قاب ديگر . طرفين هر پنج قاب يك مجموعه گل پنج پر بوجود آورده استدر.واقع شده اندسمت چپ و يكي در وسط تابلو 

 قاب نقش شير ديده دوقاب نقش آهو و داخل چهار خل دا.دوتا در گوشه هاي پايين تابلو و دوتادر طرفين قاب وسطي هستند
بين اين قابها خطوط . جلب نظر مي كندپر هفت قاب كوچك نقش گل انار و داخل چهار قاب كوچك نقش گل پنج داخل . مي شود

 و حيوانها به رنگهاي  گلها، و آبيالجوردي،خاكي هايهاي نامبرده با زمينه قاب. تابلو پخش شده استالجورديسفيد روي زمينه 
 بر خطوط سفيد) ضلع شمالي طبقه پايين باالي قوس پلكان(.  رنگ متضاد زمينه جلوه گر شده اندربخاكيي و الجورد، آبي،سفيد

)14تصوير (.ي دلنشيني به وجود آورده اند با حاشيه سفيد قابها هماهنگزمينه الجوردي

ضلع شرقي. كاشي كاري معرق در حياط كاروانسرا. 12تصوير
.  طبقه باال

. با نقش لك لك ها، سيمرغ و حيواناتكاشيكاري معرق . 13تصوير
.  ضلع شرقي طبق پايين. حياط كاروانسرا
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حياط ). ترنجها(كاشيكاري معرق با نقوش گياهي و هندسي. 14تصوير
.  ضلع شمالي طبقه پايين.كاروانسرا

خان حمام گنجعلي

خان واقع شده كه تا چندي پيش از حمامهاي قابل استفاده بوده و درحال حاضر به موزه تبديل داخل بازار گنجعليخان حمام گنجعلي
و با ) هفت رنگ( كاشي ه شيوههاي نفيس باشيكاري ك گرمخانه داراي فضاي واسطه و،اين حمام در سه بخش رخت كن.شده است

.ن و كتيبه هاي خطاطي است انساهو چهراندام، گل و بته،نقوش متنوع هندسي

رخت كن  حمام
كن فضاي سرپوشيده و هشت گوشي است كه در وسط آن حوضي هشت ضلعي قرار دارد و دور تادور آن سكوهايي براي رخت

اين . ازاره سكوها به ارتفاع حدود يك متر داراي كاشيكاري با نقوش گلهاي هندسي است. نشستن و تعويض لباس تعبيه شده است
به دو گروه تقسيم مي شود گروه اول يك نقش گل با دو رنگ اجرا شده است كه يكبار با تركيب رنگي فيروزه اي و سفيد و نقوش 

. گروه دوم نقش گل با رنگ الجوردي و فيروزه اي كه تقريباَ شبيه به الگوي قبلي است. بار ديگر با زمينه رنگي الجوردي هستند
اين گلها در رديفهاي افقي كنار هم . كه گلبرگهاي آن دو به دو شبيه به الله يا شقايق هستندگروه اول گلهاي چهار پر ساده شده 

. قرار گرفته اند

 سپس دو 3 سنگ مرمر سفيد با نقش برجسته لك لك ها در حال پرواز ديده مي شودودر طرفين قوس ورودي رختكن از داخل، د
ها نوار حاشيه باالي ازاره .  يك متر از اره كاشيكاري با نقش گلهاي انار و كوكب وجود دارد آنها به ارتفاعسكوي سنگي كه باالي

 دايره شكلها در ها وگلصورت. پهني با نقش صورت زن، گل انار و اسليمي و برگهاي كنگره دار، روي زمينه الجوردي است
اجزاي . ناسي معمول آن دوره را نشان مي دهد همچون نقاش هاي عصر صفوي زيبايي شطراحي شده، زمينه صورت سفيد و

دو رشته اسليمي پهن .  درميان وارونه قرار دارديبين هر دو صورت يك گل انار قرمز و سياه به حالت يك. صورت با رنگ سياه است
 حنائي از پايين و يك ارنويك .  سياه و آبي هستند،اسليمي ها سفيد. زنجير وار درهم گره خورده وصورتها وگلها را در برگرفته است

 گل باهم يك  چهاراين گلها در رديفهاي افقي كنار هم قرار گرفته و از تركيب هر. اندقاب كردهنوار فيروزه اي از باال اين حاشيه را 
. ستند هالجورديگلها با خطوط محيطي سفيد و زمينه .  گل را بوجود مي آورندپنجبا الگو گل در وسط آنها تشكيل شده و جمعاً يك 

داخل هر گلبرگ، يك گل به . داخل خطوط پهن سفيد يك نوار باريك از گلها و برگهاي ريز اناري به رنگ نارنجي، رد مي شود
***. عثماني باشدكاشيكاري سفيد و نارنجي احتماالً تاثير گرفته از ، آبي با رنگهاياين نحوه رنگ آميزي. رنگ نارنجي قرار دارد

اما به ندرت تاثير متقابل را در هنر صفوي شاهد .  از صفوي در پايتخت عثماني به وفور مشاهده مي شودتاثيرپذيري هنر عثماني
 از فيروزه اي استفاده شده الجورديهمين نقش در قسمتي ديگر از ازاره ديده مي شود، در حاليكه به جاي رنگ ) 15تصوير (.هستيم
.است
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.كاشيكاري معرق در بخشهايي از كاربندي سقف. 17تصوير
.  گرمخانه حمام

پر كوچك سه  كه دركنار هم قرار دارند و بين هر دو رديف گل يك رديف گلهاي جورديالپر چهار هاي بزرگگروه دوم گل
مي شده حتي در دوره  گوش سياه يا آبي پوشيدهششقبل از دوره صفوي معموالً ازاره هاي با كاشي .فيروزه اي بوجود آمده است

سطوح . گلهاي درشت و رنگين از نمونه هاي استثنائي باشدشايد ازاره هاي اين حمام با نقش .  استبودهگونه همين بهقاجار نيز 
شبيه به نقش پارچه هاي ابريشمي دوره صفوي آنها تاللو نور روي هاي درخشان وبا رنگبخش ها يك دست كاشيكاري شده اين 

در ) عنابيقرمز (ي و دو برگالجوردپر شش  نقش گلهاي باكه بيست سانتي متر حاشيه ازاره ها، نواري است به ضخامت . است
 گل و دو برگ در طرفين آن با فواصل مساوي روي نوار تكرار شده، بين هر مجموعه. تزيين شده استطرفين آن روي زمينه سفيد 

ها مجموعه اين گل و برگ.سبز روشن قرار داردي والجورد، عنابي قرمز  هاي يك گل شبيه گل برگ چناري به رنگمجموعهدو 
حاشيه .ندكه گل و بته هاي ريز روي اين زنجيرها پراكنده اسيار نازك زنجير مانند به هم مربوط شده اند در حاليبه وسيله دو نوار ب

ديگري به ضخامت حاشيه اول و با نقش هندسي شبيه به گل الله به رنگ سفيد و قرمز تيره فقط درقسمت پائين ازاره كشيده شده 
كه قرمزها سرباال و سفيدها رو به ديگري قرمز در حاليكس يكديگر، يكي سفيد وها به صورت مثبت و منفي و عاين گل. است
. كف سكوها با كاشيهاي مربع فيروزه اي به طور يكنواخت فرش شده است)16تصوير (. قرار دارندپائين 

خانه حمام                    گرم
هايي براي  دورتادور ايوانبخشدر هر يك از اين . ي است كوچك خصوصتاالر بزرگ عمومي و يك تاالرخانه داراي دو گرم

يك متر و هشتاد ازاره ديوارها به ارتفاع حدود .  قرار داردتاالرمركزحوض بزرگي در . شست و شوي افراد در نظر گرفته شده است
نيمي از سقف و باالي ازاره . ستقسمت باالي ديوارهاي جانبي و زير سقف از گچ سفيد پوشيده شده ا. كاري است كاشيسانتي متر

. شده استتزييناي  فيروزهكاشي از ينوارهاي باريككه فصل مشترك سطوحتزيين شده ديوارهاي جانبي با سطوح كاربندي 
)17تصوير (

. ازاره رخت كن حمام.كاشي هفت رنگ با نقش گلهاي چهار پر. 15تصوير

 گلدار و هندسي در ازاره حمام          ،اشيه هاي سادهح. 16تصوير
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.به رنگ سرخ بر زمينه سفيد

ي ي در جا،هاي گل دار در بعضي جاها ضخامت زير قوس كاشياها بوجود آمده كه بتعدادي قوس كوچك و بزرگ در باالي ستون
ها نقوش اين كاشي.  كاشيكاري شده است هاي كوچك نيز لچكي هاي باالي قوس، و هم چنينديگر نماي بيروني و داخلي قوس
 كه هريك داراي تنوع و تفاوتهايي هستند اما در جاهاي مختلف . استيالجوردبي، حنايي، سبز و آهمه گل وبته و رنگ آنها سفيد، 

پر، گل اناري، برگ چناري، برگهاي كوچك  سه پر،پنج  شده  و سادههندسي شامل گلهاي نقش هااين . زيبايي خاص خود را دارد
نوارهاي سفيد زنجيره اي كه از داخل آنها ساقه هاي نازك با گل و برگ رد (كنگره دار، ساقه هاي نازك و پيچان، گلهاي ترنجي

گلهاي پنج پر با .از نمونه هاي كم نظير تزيينات ايران استكاري ي كاشتركيب بنديها با اين تزئين قوس.  مي باشند****)شده
گل . ها و همچنين در بيابان هاي خشك مي رويدبريدگي گلبرگ ها همان گل نيلي رنگ پنيرك است كه درباغچه ها، كنار جوي

 هاي كهن قبل از زرتشت باز  تزيينات ظروف و اشيا حضور داشته و به آيين،اناري كه از گذشته هاي دور در نقش برجسته ها
به طوري كه در مواردي گل انار را . نقش اين گل بعدها بر فرش، پارچه، ظروف و اشياء در دوران صفوي تداوم يافته است. مي گردد

)18تصوير. (به رنگ سرخ اناري بر گچبري ها و نقاشي ها مي بينيم

 گروه شامل چهار نقوش هر .اي آن از دو نوع نقش استفاده شده است نوع نقش و درحاشيه هچهاردركاشيكاري ازاره ها از 
.  مي باشندهندسيهاي هندسي و گلهاي شكل 

ها به جاي زمينه سفيد در اينجا داراي گروه اول همان نقشي است كه در ازاره هاي رخت كن استفاده شده با اين تفاوت كه كاشي
هاي دوره صفوي براي گل و بته ها و همچنين براي رنگ صورت نيز صورتي در نقاشياين رنگ . رنگ هستندزمينه صورتي كم

.استفاده مي شده كه اصطالحاً به آن رنگ چهره اي نيز مي گويند

داخل هر بيضي دو گل اناري .مي شوندتقريباً بيضي شكل كه در دو رديف آبي و سفيد تكرارهاي مجموعهگروه دوم نقوشي است با 
ها، لوزي كوچكي به رنگ سفيد در مركز بيضي.ي و قرمز روي زمينه سفيد قرار دارندالجورد رنگ سفيد روي زمينه كوچك به

اي روي فيروزهها لوزي كوچكي به رنگ سفيد و در مركز بيضي. اي روي زمينه سورمه اي و قرمز روي زمينه سفيد قرار دارندفيروزه
برگهاي ريز سفيد و فيروزه اي با خطوط نازك . هاي سورمه اي روي زمينه سفيد قرار دارندي به طور متناوب و لوزي الجوردزمينه 

هاي  حاشيه باريك نواري به رنگهدو رديف حاشيه پهن با نقش گل و س.ها قرار دارندها در اطراف گلقرمز نيز داخل بيضي
 دو حاشيه پهن بااليي يكي گلدار و زمينه صورتي مانند . كنندباال قاب ميي تيره و حنايي، ازاره را از پائين و الجورداي، فيروزه

 عيناً تقليد اندام هااين . حاشيه پائين و ديگري حاشيه اي است فيگوراتيو با نقش زنان نوازنده كه هريك در قابهاي جداگانه قرار دارند
. مينياتور دوره صفوي استشخصيت هاياز 

، حنايي كمرنگ و قرمز تيره استفاده شده كه با رنگهاي بكار رفته در الجورديبي، سبز، در رنگ آميزي اين فيگورها از رنگهاي آ
. ازاره كامالً هماهنگ هستند
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يك دايره . هاي منظم افقي و عمودي تكرار مي شوندهاي دايره و لوزي جاي گرفته و در رديفشكل گروه سوم گلهايي است كه در 
به اين ترتيب در هر سه رديف يك . شده و در رديف بعد جاي دايره و لوزي عوض مي شودو لوزي روي خط افقي و عمودي تكرار 

 لوزي و يك دايره و در فضاي خالي بين  چهارلوزي بوجود مي آيد، همچنين الگوهاي ديگري مانندچهار  دايره و پنجبا مجموعه 
.نه كار سفيد و گلها رنگين هستندزمي.ه استدم مربع سفيد با يك دايره بوجود آچهاراشكال لوزي و دايره، 

با الجوردي  پر حنايي و هشتابتدا گل.  پراست كه به صورت متداخل قرار دارندهشت شامل گلهاي هادايرههريك از اين 
 مركز ا كوچك به رنگ حنايي روشن بگليآن به رنگ سفيد و قرمز و در مركز 4 پر شبيه مارگريتهشتگلبرگهاي گرد، سپس گل 

 است و داخل آن يك گل حنايي و باخطوط محيطي الجوردي پر با زمينه چهارهريك از لوزي ها ابتدا يك گل . شودمي ه ديدقرمز 
در فضاي خالي بين گلهاي لوزي و دايره، ساقه هاي حنايي رنگ با دو غنچه قرمز و سفيد .ي استحنايانار با گلبرگهاي قرمز و مركز 

هايي نيز بشكل قوسي قرار گرفته و با ر بعضي ازاره ها به شكل سطوح مستطيل و در قسمتاين مجموعه گل و بته د. قرار دارند
.اي و حنايي قاب شده اندنواري فيروزه

،ي، حنايي و نارنجي ظاهر شدهالجورديهااين گل با سه زمينه رنگ. باشد ميكوهي گل سه پر شبيه به الله باشكلگروه چهارم 
و داخل . اي قرار دارد مركز قرمز و برگ فيروزه،يك گل كوچك برگ چناري با زمينه سفيدالجوردي هاي كه داخل گلدر حالي

هاي اناري و گل.جاي گرفته استاي و فيروزهالجوردي  و نارنجي، گل اناري به رنگ سفيد و قرمز با مركز حناييهاي گل
.مي شوندواسطه ساقه هاي ظريف سفيد بهم مربوطه چناري ببرگ

اين ترتيب كه گلهاي حنايي و نارنجي در رديف هاي افقي يكي در ميان ه  زيبايي طراحي شده بهماهنگين مجموعه رنگين با اي
. گيرندميقرارالجوردي هاي كه در رديف هاي عمودي گلطوريه  در فاصله بين آنها واقع شده اند بالجورديهاي گرفته و گلقرار

 كه در  حمام خصوصيتاالرنورگير . شده استقاب  و فيروزه اي الجوردي بعضي قسمت ها با نوار و دراين مجموعه با نوار حنايي
 قوس مشبك النه زنبوري داخل يك چهارده.  استنستعليقمركز سقف گنبدي قرار دارد، داراي كاشيكاري زيبايي با كتيبه هاي 

 ضلعي از بيرون با نوار پهني از حاشيه چهاردهمحيط . ي قاب شده اندچهارده وجهي قرار دارند كه هريك از قوسها با نوار فيروزه ا
. واسط هر دو قاب يك لوزي وجود داردهربيت شعر كنگره دار نوشته شده و حد. خطاطي با اشعاري به خط نستعليق قاب شده است

 اشعار با رنگ سفيد روي زمينه .طوريكه هر بيت شعر روي يك ضلع قرار دارد و لوزيها در فصل مشترك اضالع واقع شده اندهب
اي و در مركز هر لوزي يك ها فيروزهزمينه لوزي. هستندو سفيد الجوردي  و حاشيه و نقوش اطراف آن به رنگهاي حنايي، الجوردي

نات رايج  استفاده از اشعار فارسي به خط نستعليق به شكل نوار و بازمينه گل و بته از تزيي. قرار داردالجورديگل چند پر سفيد و 
. اين شيوه بركاشيكاري و حاشيه فرش ها و بعضاً پارچه ها نيز ديده مي شود. دوران صفوي و قاجار است

فضاي واسطه                   
. متر، بين رخت كن و گرمخانه واقع شده استدوهاي قوسي به ارتفاع حدود فضاي واسطه به صورت داالني پيچ در پيچ با ورودي

 داراي كاشيكاري يك متر و هشتاد سانتي مترازاره اين داالنها به ارتفاع . خانه مي باشدبه منظورحفظ هواي داخل گرماين داالن 
كاشيكاري ازاره ها .خانه مي باشدكن و گرمگلدار در بخشهاي رختنوع نقش نقوش استفاده شده در اين قسمت شامل پنج . است

اين . دنمي شونيز  بر دو نوع نقش گلدار كه قبالً معرفي شده نقوشي از زنان نوازنده  ها عالوهآنبا حاشيه هايي قاب شده كه 
 زن نوازنده با قاب مستطيل شكل به دهتصوير و با  سي سانتي متريك نوار با زمينه سفيد و به ضخامت حدودنقش ها به صورت  

نوازندگان نشسته و سازهايي مانند دف و .نارنجي كم رنگ استآبي، فيروزه اي، سبز، قرمز تيره و الجوردي، رنگهاي زرد كمرنگ، 
 براي صحنه هاي بزم شاهان با نگارگري ايران  در زناناين . چنگ مي نوازند و بعضي ديگر ليوان و تنگ شراب در دست دارند

 نشانگر تيپ زن دوره مدل لباس و كاله و آرايش صورت و موي زنان.  استفاده شده استشكلي مختلف رنگي و هايتركيب بندي
) 19تصوير(.صفوي است
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. كاشيكاري هفت رنگ با نقش زنان نوازنده و ساقي. 19تصوير
بخشي از ديوار فضاي واسطه

هاي  در اين دوره بسياري از صحنه.ي و يك نوار نسبتاً پهن فيروزه اي قاب شده استالجورداين حاشيه با نوارهاي باريك حنايي، 
و ها و گياهان واع گلعالوه بر نقش زنان نوازنده مي توان به مناظري از طبيعت با ان. نقاشي مينياتور بر كاشيكاري ظاهر شده است

) 20تصوير . (اشاره كردگاه صحنه هاي شكار شاهان 

 متر ديده مي شود كه زير سقف آن گچ سفيد و ازاره هاي آن به ارتفاع دو كوچكي به ارتفاع  طاقچهدر بعضي قسمتهاي اين داالنها،
.ترنج وجود داردواشيكاري با نقش گل و بته دو لچكي كقوس طاقچه باالي .شده است متر ازاره كاشي يك متر و هشتاد سانتي

 قوسي شكل شكلسطح مقابل داخل آن با  و سطوح جانبي داخل آن كاشيكاري استهاي ديگري نيز وجود دارد كه طاقچه
.قرار دارد كه محل قرار دادن ظروف مورد استفاده حمام بوده استطاقچه يك سكوي كوتاه سنگي نيز داخل .كاشيكاري شده است

خان يآب انبار گنجعل
. خان حاكم كرمان ساخته شده استبه فرمان عليمردان خان پسر گنجعلي)  م1793( هجري 1209خان در سال آب انبار گنجعلي

روي كتيبه سنگ مرمر سفيد كه داخل سردر آب انبار ديده مي شود، با خط نستعليق اشعاري كنده كاري شده كه نام سازنده آب انبار 
اين آب انبار در ضلع غربي . را نشان مي دهد) ب انبارآساخت ( هجري 1209ام شاه عباس صفوي و تجليل نسبت به او و تاريخ و ن

، و نقاشي روي گچ اشياين آب انبار داراي تزئينات كقوس بلند سردر . خان در ميان بازار مسگرها واقع شده استميدان گنجعلي
)21تصوير  (.باشدمي

بازسازي روي سطوح مقرنس نقاشي رنگي بوده كه  از بين رفته و . در قسمت باال و زير سقف مقرنس كاري گچي استداخل قوس 
 در قسمت پائين و ازاره هاي ديوار روبرو و ديوارهاي جانبي، تركيبي از آجرهاي لعاب دار الجوردي و آجر ساده كرم رنگ .شده است

)22تصوير ( .هاي لوزي شكل چيده شده اندشكل يل با مشاهده مي شوند كه در قطعات مربع و مستط

موزه سراميك پاريس ،تصوير باغكاشيكاري هفت رنگ، . 20تصوير

سردر آب انبار گنجعلي خان با مقرنس كاري و. 21تصوير
نقاشي هاي رنگين روي گچ و كاشيكاري

آجر و كاشي الجوردي  . 22تصوير
انبارداخل سردر آب نقش هندسي با
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در باالي قوس لچكي هايي با زمينه آبي و نقوش گل و بته و ترنج و اسليمي با . ورودي قوسي آب انبار در وسط ديوار مقابل قرار دارد
هايي كه در ساير رار دارند با ديگر ترنجهاي بزرگ كه در مركز لچكي ها قنقش ترنج. رنگ سفيد و رنگ زرد و سياه ديده مي شود

اين .  داخل آنها ترنجي كوچك ديده مي شودكه كشيده هستند شكليها داراي اين ترنج.  مجموعه متفاوت است در اينلچكي ها
. تند و رنگ مشابه هسشكل داراي )ترنج كوچكي كه نوك ترنج است و اصطالحاً به آن سر ترنج مي گويند(ترنج كوچك و سر ترنج

.  ديده مي شود ترنج در اين تابلوگونهبنابراين چهار . در وسط تابلو قرار دارد) يا سرو خالصه شده( قلب شكلبهترنج ديگري 
) 23تصوير (

و  پر با گلبرگهاي گرد و برگهاي ريز و غنچه ها ششبكار رفته در اين تابلو شامل گلهاي اناري، برگ چناري، نقش مايه هاي ساير 
ترنجهاي كوچك . زمينه اين تابلوي لچكي آبي تيره و زمينه اين ترنجها آبي روشن است.نگري استكهمچنين اسليمي هاي برگ 

نگر باكبرگهاي . ها و خطوط محيطي ترنجهاي بزرگ و كوچك همه زرد هستنداسليمي. و سرترنجها با زمينه سياه هستند
گلهاي چناري .  پر و برگهاي كوچك با زمينه سياه و سفيد مي باشندسه پر و غنچه هاي نجپ پر، ششزمينه سياه و گلهاي اناري، 

خطوط باريك و مواج زرد درخشان روي زمينه آبي تيره (اين تابلوي رنگين كه مجموعه آن زرد و آبي بنظر مي رسد . زمينه زرد دارند
سه رديف قاب باريك آجري نيز تابلو را قاب مي كنند كه اختالف . با حاشيه باريك فيروزه اي قاب شده اند.) خود نمايي مي كنند

  باالي لچكي 20×20يك آجر لعاب دار مربع شكل به ابعاد حدود . به زيبايي تابلو مي افزايدكاشيرنگ و سطح اين قابها با قاب 
 و آجر خاكي رنگك با تركيب آجر ساده اين تابلوي كوچ.  روي آن  نوشته شده است"اهللا" و "علي"عباراتمي شود كه ديده

تركيب نقوش هندسي و گل وبته همراه با گچبري و نقاشي .  فيروزه اي قاب شده استاشيا كبباشد كه لعاب دار الجوردي تيره مي
مايش  دوره صفوي را دراين فضاي كوچك به ن مصالح و تزيينات، شيوه هاروي گچ و آجركاري در اين سردر، مجموعه اي از انواع

.گذاشته است

نتيجه 
 شاهد نمونه هايي از ،نمايش گذاشتهه  صفوي بخصوص در اصفهان پايتخت شاه عباس كه اوج هنر صفوي را بدورهتزيينات در 

در تزيينات معماري.  گرفته شده استبه كاركاشيكاري معرق و هفت رنگ هستيم كه در ساير شهرهاي ايران نيزبه تقليد از اصفهان 
 برخالف آثار صفوي در ديگر شهرهاي ايران در ،استمعماري عصر صفوي در كرمان  كه كاملترين نمونه خاننجعليمجموعه گ
در اين مجموعه .  بلكه از كاشي معرق در تركيب با آجر استفاده شده كه ظرافت و زيبايي خاصي دارد؛نشده استافراط كاشيكاري 

مي شود كه هايي ديده از نظر نقوش و موضوعات نيز تفاوت؛گر شهرها متفاوت استعالوه بر شيوه تزيين كه با بناهاي صفوي در دي
اين نقوش تركيبي از موضوعات غربي وشرق دور .  در كاروانسرا و حمام شده استعلي الخصوص استثنايي قش هايمنجر به ابداع ن

گذشته هاي دور تا عصر صفوي با انواع تزيينات معماري و ساير هنرهاي كاربردي از.  آميخته است درهاي ايرانياست كه با نقش
 بوده و هرگاه عناصري از شرق و غرب وارد شده هنرمندان ايراني پس از پااليش رايج اسالمي  وو زيبايي شناسي خاص هنر ايراني

لچكي هاي سردر آب انباررنج و اسليميكاشيكاري معرق با نقش ت. 23تصوير
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 در ارزشمند شاهد هنري خانچنانكه درتزيينات مجموعه گنجعلي.  با هنر اصيل ايران آميخته اند آنها رابه طريقي موزون و هماهنگ
هاي ايراني و عناصري از شرق دور و اروپا زمينه هاي كاشيكاري معرق و هفت رنگ، نقاشي روي گچ و آجركاري با انواع نقش

 كاشي و آجر در با تزيينات هندسي از جمله مي توان به.  اندگرفتههستيم كه اين تزيينات و نقوش در مواردي از هنر تيموري الهام 
از آنجا كه كرمان در دوران مختلف . است پديد آمدهتركيبي از خطاطي و نقش هاي هندسيكه با اشاره كرد خان گنجعليسراي 

 از نظر هنر و معماري نيز به و داشته  در شهرهاي ايرانتاريخي از صدر اسالم تا پايان عصر قاجار همواره موقعيتي مهم
از اين رو آثار دوران صفوي و قاجار در كرمان . ته و تجربيات اعصار گوناگون را در خود داردپيشرفت هاي قابل مالحظه اي دست ياف

. مي باشند و از ساير نقاط ايران متمايز بودهارا دكه تجربيات ادوار قبلي را در خود دارد زيباترين نمونه ها را از نظر مهارت و تنوع 
با ارزش نمايش گذاشته است مجموعه ه  و تزيينات عصر صفوي را در ايران بهاي زيبا كه شاهكاري از معمارييكي از مجموعه

 تلفيق .نقش پردازي و شيوه هاي تزيين با ساير آثار اين عصر متفاوت استخان است كه از نظر تنوع، تازگي و مهارت درگنجعلي
و غربي به كرمان وارد مي شده، وضعيتي منحصر داشته با نقوشي كه توسط بازرگانان شرقي نقوش ايراني كه از دوره هاي قبل رواج 

.به فرد را به نمايش مي گذارد كه شاخص مهم نقوش تزييني معماري دوره صفوي در كرمان به شمار مي رود

پي نوشت 
ق دور كاالهاي خود را از اين رو بسياري از كاروانيان كه از شر. كرمان بر سر راه ادويه قرار داشته كه شعبه اي از جاده ابريشم بوده است.1

 تزيينات برداشته بركه ريشه هاي هنري و عناصر چيني را درو بالتبع طرح ها و نقش هاي موجود بر كاالها مي آوردند از اين مسير گذشته 
.تاثير گذاشته استكرمان 

2. Anthony Welch, shah Abbas and the Art of Isfahan(The Asia society inc. 1973),p.13
مسلماً اين نقوش ريشه . نقش لك لك و مرغ دريايي با منظره اي از نيزار و آب گير در اقليم گرم و خشك كرمان عجيب به نظر مي رسد.3

چنانچه از نقوش وارداتي از شرق دور نباشند، بايد نظريه مبتني بر تخيالت و آرزوهاي هنرمند را بپذيريم كه بازتاب . بومي و محلي ندارند
مردمي كه در كوير خشك و بي آب روزگار مي گذرانند هميشه در آرزوي آب و سرسبزي و هواي خنك و معتدل . مي باشدآمال مردم 

.هستند و اين خيال و آرزو در آثار هنرمندان جلوه گر مي شود
مارگريت، گلي سفيد رنگ از تيره مينا و داوودي.4

*. J.R, perry, the last safavids(1772-1773), in Iran, 1X(1971), pp. 59.69
1379. 7هنرهاي زيبا، شماره .  قديمي ترين كاشيكاري معرق ايران"قبه سبز"ك . ر-**

. رنگ نارنجي به وفور در كاشيكاري تركيه عثماني در تزيينات معماري و ظروف و اشياء لعاب كاشي ديده مي شود***
16ص . 7شماره . سبز، هنرهاي زيباقبه: رك . اين نمونه قبالً در قبه سبزديده شده است**** 
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