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 چکیده:

مرمت و احیا بافت درتمام اشکال و دوره های تاریخی آن ریشه  در ارز  ههای نشهات ترفاه  از هویهت و فرهنهه م هت هها         

دارد.توانایی درک این ارزشها یک نیاز پای  ای برای ارزیابی هویای فرهنه یک م ت می باشد. یکی از این مجموعه  ههای بهی    

کرمان میباشد؛ ویکی از زیباترین نمون  ههای معمهاری ع هر یه وی؛      نظیری ک  مرمت آن نشان دهنده هویت فرهنگی مردم

مجموع  تنجع ی خان اسهت که  دارای مجموعه  ههایی اسهت که  هریهک به  نوبه  ی خهود ادهری ارزشهمند معمهاری مهی               

از نظهر  باشند.کاروانسرا باساخامان دو طبق  و حیاطی زیبا با تزئینات ترکیبی از اجر و کاشی و نقاشی روی تچ مهی باشهد که     

هندسی و نقش های انسانی وحیوانی در کاشی کاری این –ظرافت در نقش پردازی کم نظیر است. تنوع در انواع نقو  تیاهی 

بنا چشم را می نوازد.بیشار کاشی کاری های این مجموع  معرق کاری است ک  دساان هنرمند دیارکریمان انها را ب  زیباترین 

کاشی کاری آن آسیب دیده بود در ع ر قاجار توسط هنرمندان آن زمان مرمت شده و تابه   نحو، آراسا  است ،قسمت هایی از 

تح ی هی به    -میدانی براساس رو  تحقیهق تویهی ی   -امروز این مرمت ادام  دارد.این پژوهش از طریق مطالعات کاابخان  ای 

اس آن، معرفی کاشی کهاری سهنای که     انجام رسیده ک  هدف آن تح یل نقو  کاشی کاری کاروانسرای تنجع ی خان و براس

برای مرمت بناهای تاریخی انجام می شود و بررسی ع ل بی رونقی این حرفه  هنهری و ارایه  پیشهنهاداتی بهرای توسهع  ایهن        

 هنرسنای است.

 

 ،کرمان. تنجع یخان مرمت،کاشی کاری)سنای(،معرق،کاروانسرای واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

 ازجم   خوزساان در واقع چغازنبیل معبد.می رسد م.ق دوم هزاره ب  آن و قدمت دارد والنیط ای سابق  ایران در کاری کاشی

 هخامنشی برجسا  دار لعاب اجرهای از هایی نمون .است آمده دست ب  آن از دار لعاب دیواری های کاشی ک  است هایی مکان

 شکل ب  نوع از این هایی درشهر نیشابور نمون  ساسانیان، دردوران  چنین هم و هخامنشیان دوره در جمشید تخت و شو  در

 در فام زرین های کاشی از بسیاری های نمون  آمدن دست ب  اسالم از ظهور پس.است امده دست ب  رنگی های موزائیک

 ساخت تکنیک با اسالمی اولی  قرون سازان کاشی و س الگران آشنایی نشانگر عباسیان دوران در سامره وشهر قیدوان مسجد

 پی را در و هنری فرهنگی تجاری، مبادالت تبادالت بر دوره، عالوه در این و چین ایران وسیع ارتباطات.بود فام زرین کاشی

 کاشان شهر.است ای کایب  و انسانی، حیوانی، تیاهی، هندسی اشکال بیشار ها کاشی نوع براین ترفا  نقش ت اویر.داشت

 قرن در ک  جهانگردانی.شد می تولید آنجا در تکنیک و نظرشکل از کاشی وناتونیت های و نمون  بود کاشی تولید ای ی مرکز

 مراکز عنوان ر انیزب  ومشهد ای هان، شیراز، کرمان چون دیگر اند،مرکزی کرده دیدن ایران از هجری و یازدهم دهم های

 دوره این مغولی فام زرین های کاشی روی بر حیوانی و انسانی توناتون نقو  از اسا اده زمین  در.اند برده نام کاشی ساخت

 ویزتی دیگر همراه ب  مغولی ترد های آبی، اژدها،یورت نی وفر نقو .)می شود دیده آن در چینی هنر از بسیاری تادیرات ک 

 کاری اسالم،کاشی دین در انسانی نگاری یورت در شدید های مخال ت رغم ب  ک  افزود باید (.وغیره مغولی نگاری چهره های

  یوفی تری و شیع  مذهب توامان رشد.یابند می اخا اص شیع  فرق  ب  مربوط بناهای ب  بیشار ای خانی دوره مذهبی بناهای

 می فراهم ها مقبره در قرانی ایات و غنایی اشعار از اسا اده همراه راب  ایرانی ت اویر از اسا اده ایران،امکان میانی های سده در

 خدا داشان دوست برای تمثی ی انسانی عشق و خورد می چشم ب  منوال همین ب  نیز یوفی سنت در ک  ساخت،همانگون 

 (.1393وهمکاران، لشکری)بود

 فرهنگی و هویت ایالت ب  دلیل این ک  باساانی ازآدار مرمت و ح اظت با توج  ب  قدمت وایالت هنرکاشی کاری و از آنجا ک 

 و اییل هنری ک  کاری کاشی هنر مانند ط بد و نیز ب  دلیل آن ک  هنرهایی می را ای ویژه تیرد، توج  بر می را در م ت هر

باشد؛ پژوهش حاضر ب  دنبال بررسی  می آینده نسل ب  آموز  و نگهداری و ح ظ جهت واال همای است، نیازمند هویت دارای

کاری معرق سنای ک  هنری است و تح یل هنرکاشی کاری معرق درداخل کاروانسرای تنجع یخان است و معرفی کاشی 

 رو  براساس میدانی - ای کاابخان  مطالعات طریق از پژوهش دردست فراموشی ، از اهداف ای ی این پژوهش می باشند. این

اسا اده ازمقال  ها وکااب های موجود و همچنین م احب  با  با رسیده است.محققان انجام ب  تح ی ی-تویی ی تحقیق

 هنرمندان پیشکسوت حرف  ای کرمان در زمین  کاشی کاری معرق ب  هدف این پژوهش نزدیک شده اند. 

 است. ایرانی فرهنه و هنر دهنده نشان و است رسیده ما ب  تذشاگان از ک  است میرادی (دسای)سنای کاری کاشی هنر

 خشک ک  دیاری.ماست وجود از جزئی آنان هنر و اند کرده خ ق شکوهمند آداری توانمندخود دساان با رانیای هنرمندان

 در.است کند، ،شده می بازی انسانی هر لطیف باروح ک  و نگار هنری پرنقش دیاری ب  ما تبدیل پدران هنر با است و وکویری

 حاضر حال در ،ک  معایر آن توسع  در ایرانی تمدن و تاریخ شناسایی ضمن تواند می ینعت این های ویژتی ب  توج  نایج 

 .نماید دارد،کمک ادام  آن نیز، فعالیت
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 ذوق از تب وری کاری کاشی هنر "های اشیرلن، مقال  هانری نوشا  "بهشت ، ت ویر ای هان" کااب ب  توان می زمین  در این

 وحیده نوشا  "بناها کاربری و م هوم تاکید بر با ایران در معماری وضعیت بررسی"هدایت،  هادی نوشا  "وعشق وارادت

در  هنراسالمی روح" و پور مردانی آر  نوشا  "پراس کریساین نگاه از اسالم در سازی موزائیک و کاری  هنرکاشی"رمضانی، 

 داشا  آن تزئینات و معماری ب  اجمالی نگاهی نویسندتان در این آدار .کرد اشاره عبادی نوشا  "بورکهاث آدار تیاوس

 (.1391جمالی ومراتی،)اند

 تزیینی ای ی پرداخاند و نقو  ای خانیان ازدوره آوه زرفام های کاشی نقو  بررسی ب 1393درسال و همکاران لشکری آر 

 .کرد را بررسی مرکزی با سایرمناطق فام زرین کاشی های تزیینات میان کاشی هاو همانندی

 قرار داد. ر امورد بررسی تنجع یخان ی مجموع  معماری تزئینات ی مجموع 13۸۷ درسال جوادی شهره

کرده وآن را  را بررسی است معرق عمدتا کاشی مسجدکبود تبریز را ک  کاشیکاری1391 پور میراب درسال من ورحسین

 کاری دنیا نام برد. کاشی و ظریف ترین پرکارترین

نگاره ترماب   ی کاشی مجموع  تع ق ایالت ایالت یا عدم تال  کردندک  1393 آجورلو و پریسا نامی ترمی درسال بهرام 

 کنند. بسارای ی بررسی -بافت و مرمت و تادیر آن را در روند ح ظ نوبر تبریز را مطالع 

 کرده قاپو بررسی عالی عمارت تزئینات را با توج  ی وی  اکرم خ ی ی پور و دکار محمدکاووسی تزئین هنراسالمی درمعماری

 ب  ها، رنه ها و غیره همگی هندسی ،اس یمی ها، کایب  نقو  :شامل هنراسالمی تزئینی ازاجزای ودریافاند هرکدام

هنرمندان سنای،تویای  هنری برذوق اند و عالوه شده و درکناریکدیگرقرارداده اناخاب خاص وم اهیمی معانی خاطرداشان

 هساند. ی وی  دوره اجاماعی حاکم برزندتی افکار، عقاید و ارز  های

 :خانی گنجعلی کاروانسرای تاریخچه

و  شد انجام و مهمی اساسی اقدامات کرمان او در حکومت زمان در است بوده عباس شاه زمان در کرمان حکام از خان تنجع ی

شد،  بنا یزدی معمار محمد اسااد توسط ک  است خان تنجع ی مجموع  دوره این بنای ارزشمندترین. برپاشد ماعددی بناهای

 خان تنجع ی کاروانسرای.باشد می کاری وکاشی تچ روی خطاطی، نقاشی شامل تزئینی هنرهای و معماری از شاهکاری ک 

 است شده تبدیل کاروانسرا ب  و داده کاربری تغییر سپس و است بوده مدرس  مکان این ک  معاقدند بوده، برخی تجاری مرکز

 .است نیزبوده تجاری رونق دارای بوده کاروانسرا ک  زمانی در

 در وحدت و وحدت در کثرت نماد شمس . است شده کاروانسرانوشا  درداخل ای شمس  برروی اسااد محمد معمار یزدی اسم

 واحد مرکزی از ک  است کرده ظهور کثیر اشکال یورت ب  نقش این در ک  است خداوند ی ات تج ی کثرت. است کثرت

 حسینی)است شیعی از نقو  نمادی می کند، شمس  تداعی را نور م هوم پیداست آن نام از چنانک  نقش اند این شده ساطع

 (.1393ابرقویی، وفراشی

 کاشی کاری کاروانسرای گنجعلیخان

در کاشی کاری های کاروانسرای مجموع  تنجع ی خان کرمان ک  ب  عنوان یکی از شاهکارهای معماری ع ر ی وی است . 

انواع نقو  هندسی، تیاهی اس یمی، اندام های حیوان، انسان و موجودات افسان  ای الهام ترفا  از فرهنه چینی و اروپایی ب  

وانسرا در ع ر قاجار مرمت شده و این مرمت تا ب  امروز ادام  دارد. البا  چشم می خورد. قسمت هایی از کاشی کاری کار
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قسمت های مرمت شده در ع ر قاجار با تزئینات ی وی ما اوت است اما ایالت هنر ی وی ونقش های ای ی در آن ح ظ 

اروپایی و غربی بیشار اسا اده شده است.این نکا  را با توج  ب  کاشی کاری های ع ر قاجار ک  در آن ها ، از هنر و رنگهای 

می شده است و مقایس  آن ها با مرمت کاشی کاری کاروانسرا در ع ر قاجار، می توان ب  سادتی دریافت . تزئینات کاروانسرا 

چند دسا  عمده نوشااری ک  ب  خط کوفی بنایی، هندسی،تیاهی و اس یمی تقسیم و نقو  حیوانی دارای نقو  حیوانات 

   شیر، اهو، سه، روباه ،ترگ، پرنده و حیوانات افسان  ای مانند سیمرغ و اژدها در ترکیب با نقو  تیاهی بسیاری از جم

هساندک  هر کدام از آن ها ب  نوب  خود از منظر عرفانی و اساطیری مورد توج  است. نقو  این کاشی ها هر کدام اشاره ب  

 و اساقامت و غیره دارد.حیات، باروری، برکت، دانایی، زیبایی، شجاعت، یبر 

نقو  انسانی این کاشی ها اغ ب تویای چهره های مغولی است با چشمانی خمار و ابروانی هاللی کشیده و غیره می باشند) 

( وچهره های مغولی و 3(. اسا اده از ت اویر افسان  ای ایران زمین )سیمرغ( و ت ویر افسان  چین)اژدها( ت ویر)2( و)1ت اویر )

ن در کاشی کاری کاروانسرا بازتاب از هنر وفرهنه ایرانی و اسالمی در کنارهم می باشدک  باعث جذابیت بیشار این آیات قرا

است.)اساادکار حرف  ای و قدیمی  تزئینات شده 

ک  ت ویر جنه سیمرغ و اژدها ب   کرمان زمین معاقداست 

احاط  فرهنه ایرانی برچینی دارد ک   این شکل نشانگر برتری و 

تمام این موضوع راب  ت ویر کشیده  مندان ایرانی باذکاوت هنر

 اند(.

 

                             

 

 

 

                                                                

 نقو  انسانی -1ت ویر 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش افسان  چین -3ت ویر 

(  احاط  شهده توسهط نقهو  درخهت یها      4ت ویر سازی ساسانی با نشان دادن حیوانات رو در رو) ت ویر بازسازی سنت های 

 (.1392تیاهان می باشد.قرین  سازی نیز ریش  در هنر ساسانی دارد، زیرا تقارن خود موجب تعادل است)لشکری وهمکاران،

 

 

                                      

 

 

 

 

 حیوانات رو در رونقش  -4تصویر 

 چهره مغولی  -2ت ویر
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 طاقچه های تزئینی کاروانسرای گنجعلی خان:

هریک از این طاقچ  ها مانند تاب وی نقاشی زیبا می باشد ک  ت  یقی از آجرکاری ساده هندسی بارنه کرم، کاشی کاری ت دار 

 و رنگی است.

 حیاط کاروانسرا:

 

 نمایی از حیاط کاروانسرا-5ت ویر 

ض عی است در وسط آن حوضی واقع شده است. دورتا دورحیاط حجره های دو طبق  قرار دارد  حیاط کاروانسرا ب  شکل هشت

و مقابل هر حجره ایوان کوچکی است. زیر سقف ایوان با شکل کار بندی و نقو  هندسی ساده نقاشی شده است.ج وی ایهوان  

ترکیبی از کاشی و آجر با شکل های هندسی  های طبق  باال تاب وهای باریک مساطیل شک ی دیده می شود. نقو  این تاب وها

 (6است ک  ب  این شیوه ترکیب آجر و کاشی در قطعات کوچک مربع و مساطیل معق ی می تویند.)ت ویر
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 ترکیبی از کاشی و آجر -6ت ویر 

ا نقاشهی غربهی و   تاب وی لچکی سردرهای شمالی وجنوبی دارای نقش مای  های تل و بوت ، اندام ههای مینیهاتوری آمیخاه  به    

موجودات اسطوره ای الهام ترفا  از هنر چینی می باشد. عنایر تاب و شامل فرشا  ای است ک  نشسها  و بچه  ای در آغهو     

دارد، ب  احامال زیاد از هنر مسیحی وارد شده  است وشبی  تندیس های مریم و عیسی )ع( است امها نقهش مهذکور بها شهیوه      

( ویک تل هشت پرمانند تل انار ب  ۷کادری ترد و تل مانند آن ها را احاط  کرده است )ت ویرنگارتری ایرانی اجرا شده است.

عنوان ترنجی در باالی قاب قرار دارد.درطرفین ترنج، جانوران افسهان  ای ماننهد اژدهها ،سهیمرغ و حیوانهات ماننهد شهیر و بهز         

 کوهی،تل و برگ های ریز و شاخ  های تمام زمین  را پوشانده است.

 

 

 

 

 

 تاب وی لچکی سردرها -۷ت ویر 

در مرکز مرد نشسا  شبی  ب  تندیس های بودا می باشدک  دو بزکوهی در طرفین او قرار دارندک  الهام ترفا  از فرهنه چینی 

 می باشد.

و  در لچکی های ترداترد حیاط عالوه برنقو  تل وبوت  وترنج واس یمی عنایری چون سیمرغ ،حیوانهات طبیعهی ماننهد آههو    

شیر و یورت زن و مرد دیده می شود.تاب وهای طبق  باال هم با نقش تل و بوت  وهم با نقش تاب و ههای طبقه  پهائین، نقهو      

پرنده، حیوان و یورت انسان تزئین شده است. لچکی های طبق  باال یکی در میان تیره و روشن هساند ب  طوری ک  در یکهی  

ست.سی و دو لچکی باالی قوس حجره ها قرار دارند ک  نقو  آن هها به  هشهت    رنه س ید ودردیگری رنه الجوردی حاکم ا

 تروه تقسیم می شوند.

تاب وی زمین  الجوردی با تل و بوت  واس یمی س ید، فیروزه ای و سبز با دو تل برگ چناری س ید در مرکز لچکی ها می باشد 

د .تاب وی با زمین  سهیاه و نقهش تهل وبوته ، اسه یمی، تهرنج،       ،در ض ع شرقی تاب وهای طبق  باال طرفین ایوان ورودی قرار دار

حیواناتی مانند لک لک)درنا( و سیمرغ در حال پرواز هساند ک  دم سیمرغ ها ب  شکل زیبایی از ساق  تیاههان طراحهی شهده    

 است.
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 نقو  تل و بوت  و ترنج-۸ت ویر

 

چههار تهرنج دیگهر به  یهورت قرینه  در طهرفین سرشهیر قهرار          در وسط تاب و یک سرشیرس ید روی ترنجی دیده می شهود و  

دارند.)درنا ازجم   پرندتانی است ک  در هنر تزئیناتی نمون  های فراوانی از آن دیده می شهود(.داخل دو تهرنج شهیر سه یدی     

نه  ایهن تهاب و در    (ک   قری9است ک  آهوی سیاه را ترفا  است در این تاب و در ض ع شرقی طبق  پائین قرار ترفا  است )ت ویر

 (10سمت چپ ایوان بایک ت اوت رنگی دیده می شود. )ت ویر
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 نقش آهوی سیاه و شیر-9ت ویر

 

 

 

 

 

 

 قرین  نقش -10ت ویر 

 

تاب ویی با نقش ما اوت در ض ع شمالی طبق  پائین باالی قوس پ کان شهامل پهانزده قهاب به  شهکل تهل وجهود دارد. داخهل         

چهارقاب نقش آهو و داخل دو قاب نقش شیر دیده می شود. داخل پنج قاب کوچک نقش تل انار و داخل چهار قاب کوچهک،  

ان می دهد اکثر کاشی کاری ها معرق می باشند و تعدادی کاشهی  نقش تل ه ت پر دیده می شود.همانطور ک  این بررسی نش

کاری معق ی نیز در کاروانسرا دیده می شود.اما در تزئینات کاروانسرا از کاشی کاری ه هت رنه)خشای(اسها اده نشهده اسهت.     

رمکان ههایی که    ( می باشد و زمان کماری می برد و د11کاشی کاری ه ت رنه بسیار ساده تر از کاشی کاری معرق)ت ویر 

 (. 13۸۷رطوبت وجود دارد مانند حمام ها از کاشی کاری ه ت رنه اسا اده می شده است)جوادی،

 

 

 

 

 کاشی -11شکل 

 نحوه ساخت کاشی کاری معرق به شیوه سنتی)دستی(:
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. کند می عایق رطوبت و آب برابر در را آن بنا، ب  بخشیدن زینت بر عالوه لعاب، نام ب  ای شیش  سطحی داشان دلیل ب  کاشی

 های وخشت آوردند وجود ب  را «معرق» کاشی موزاییک، شیوه ب  مخا ف های رنه با هایی کاشی ترکیب از ایرانی هنرمندان

 از ترکیب همچنین. ساخاند را «رنه ه ت» کاشی و آمیخا  مانوع های رنه ب  را اسالم از قبل دوره یکرنه و ساده های کاشی

 بنایی کمار بعد ب  هجری پنجم قرن از ترتیب این ب . آوردند وجود ب  را «معق ی» کاشی تچ، و آجر ت  یق با ساده های کاشی

 برای عباس، شاه دساور ب  و ی ویان زمان در.باشند نشده تزیین رو  س  این از یکی با ک  کرد مشاهده توان می را

 شدند ساخا  ی ویان دوران در ک  مدارسی و مساجد. شد باب معرق جای ب  رنه ه ت کاشی از اسا اده زمان در جویی یرف 

 ترکیب.داشت دوره این در را خود طالیی دوران از یکی هنر این و بودند شده تزیین کاری کاشی هنر توسط بیرون و درون از

ب   ظروف در رس خمیر های بدن  قدمت  است شده ساخا  رسی خمیر سنگی و خمیر نوع دو از زیرلعابی های کاشی در بدن 

 اسالم، دنیای شرق در س الگران تال  بدنبال. م 12 قرن تردددر می بر بشر ی ساخا  دست های س الین  نخساین ساخت

 های بدن  برای جدید ماده  شود می شناخا  خمیرشیش  یا سنه خمیر نام با ک  شود می بازآفرینی خمیر از نوع جدیدی

اواخر  در باساان م ر س الگران وسی   ب  شود و می نامیده چینی بدل ک  است موادی ب  شبی  بسیار آن ترکیب س الی  

 شده اسا اده لعابدار آجرهای برای  دوره هخامنشی در و مهره ساخان برای ایران اسالم از پیش و م.ق 4 هزاره اوایل و 5 هزاره

 توجهی قابل یورت ب  ایران و آناتولی م ر،سوری ، در و یافت وسیعی رواج معرفی از پس مجدداً سنه ک  خمیر زمانی است از

 فراهم س الگران برای را ماعددی های تزیینی تکنیک اجرای امکان لعاب نوع و جدید بدن  ماده قرارترفت.این اسا اده مورد

 این تثبیت سبب فام زرین های کاشی و ظروف ساخت س جوقی برای دوره در سنگی تل های بدن  ی تسارده کردکاربرد

 (.1390یافت)میش نذرنهی ومرتضوی، ادام  معایر دوره تا و شد ایران در ها کاشی ساخت تکنیک برای

سپس خشت های پخا  شده را با الی  . درکوره پخا  می شود( مخ وط یازخاک رس و چند ماده دیگر) امروزه ابادا کاشی خام

وب شده وسط کاشی را ب  طورکامل پرکند، بعد ازپ خا  شدن ای ازلعاب میپوشانند و دوباره واردکوره می کنند تا لعاب ذ

کاشی ،ابادا هنرمند طرح مورد نظر را بر روی کاغذ طراحی نموده و سپس هر قطع  از طرح را بر اساس رنه مورد نظر شماره 

چسباند.سپس  تذاری می نماید و این قطعات شماره تذاری شده را با قیچی می چیند و برکاشی رنه مورد نظر با چسب می

با ابزار بسیار ساده همچون تیش  ای کوچک، بسیار هنرمندان  با یبوری زیاد و ظرافت بی نظیر قطعات را مانند کاغذ چسبانده 

شده در می آورد ودر کناری می تذارد و هنگامی ک  تمام قطعات مورد نظر را ب  شکل دلخواه درآورد. هم  آنها راکنار یکدیگر 

ر می دهد تا طرح مورد نظر و نهایی شکل پذیرد) برترفا  ازم احب  با اساادکار پیشکسوت کاشی کاری براساس شماره قرا

 های بوت  و تل از خایی نقو  یکدیگر کنار در ترفان قرار با ک  را کاشی  شده بریده های قطع  معرق کاری کاشی کرمان(. در

 (16تا  11کنند.)ت اویر  می ن ب بنا دیوار روی بخشیدن زینت برای آورند، می وجود ب  را اس یمی
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 مرح   یک -کاشی معرق-11ت ویر

 

 

 

 

 

 

 مرح   دو-کاشی معرق -12ت ویر 
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 مرح   س -کاشی معرق -13ت ویر 

 

 

 

 

 

 

 مرح   چهار-کاشی معرق -14ت ویر 

 

 

 

 

 

 

 

 نمون  کاشی معرق  -15ت ویر 
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 نمای نزدیککاشی معرق از  -16ت ویر 

 مبانی نظری:

(ب  اهمیت یادمان های تاریخی ب  عنوان یک ادرفرهنگی و ح ظ تمامیت ادر تاریخی ب  سبب دارا بودن 1964منشور ونیز)

( درتایید و تکمیل منشور و نیز ب  تعریف ایالت ادر پرداخا  و 1994ویژتی های تاریخی و فرهنگی تاکید می کند.منشور نارا )

ر مرمت آدار تاریخی تاکید بسیار دارد.دراینجا باید یادآور شدک  آموز  یحیح و روشمند تاریخ ب  نسل های برح ظ ایالت د

 آتی جامع  یکی از اهداف بنیادین مرمت و ح ظ وییانت آدار تاریخی و مواریث فرهنگی است. 

 آسیب شناسی:

 روانسرا می شوند:بررسی عوام ی ک  باعث آسیب های کاشی های بناهای تاریخی از جم   کا

رایج ترین و اولین آسیبی است ک  در تزئینات کاشی بوجود می آید. این ترک و ریز ترک ترک و ریز ترک در لعاب کاشی: -

ها ب  حالت های مخا ف با توج  ب  ویژتی های لعاب و بدن  و شرایط محیطی ک  درآن قرار می تیرند، ایجاد می شود .برخی 

 پیدایش آن ها می شوند:از عوامل ک  منجر ب  

(تطابق نداشان میزان انقباض لعاب و بدن  هنگام سرد شدن: چرا ک  بر ادر تغییرات دما لعاب ، بیشاراز بدن  منقبض می 1

 تردد و ب  شکل توری در می آیند.

عاب تحت کشش (تخ خل باز بدن  و جذب رطوبت: بدن  با جذب رطوبت محیط ب  تدریج منبسط می شود و با انبساط بدن  ل2

 قرار ترفا  و ترک می خورد. عوام ی چون نزوالت جوی باعث رطوبت شده و شن بین لعاب و بدن  را ب  وجود می آورد.

(پریدتی و شکساگی لب  کاشی: ک  در تزئینات کاشی معرق رایج است. در واقع شکساگی های جزیی ک  مربوط ب  ترا  3

، رطوبت، تغییرات ف  ی، نور خورشید، پیشرفت کرده و باعث تخریب کاشی ها کاشی است در ادر عوامل محیطی همچون باد

 شده است.

(تبادل یونی در لعاب: مربوط ب  ضعف تکنولوژی در روند تولید لعاب بوده است ک  باعث می شود لعاب در برابر رطوبت 4

 محیطی حساس شود.

می آید وهمچنین ب  دلیل کاربرد بست های ف زی در  (طب   کردن و ریخاگی کاشی: تحت تادیر عوامل محیطی ب  وجود5

 کایب  هنگام باز سازی بنا ایجاد می شود.

(موقعیت مکانی:کرمان از لحاظ جغرافیایی در منطق  ای قرار ترفا  ک  زمساان های نسباا سرد و تابساان های ترم دارد و 6

کل ترک خوردتی در بافت سنه مشاهده می شود)احمدی زمین  نوسانات حرارتی زیادی دارد ک  باعث پوسا  شدن وتاه ب  ش

 (.1392وهمکاران،

 بحث ونتیجه گیری:
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با توج  ب  مطالب ذکر شده ح اظت و مرمت ازآدار باساانی توج  ویژه ای را می ط بدچونک  ایالت وهویت فرهنگی هر م ت 

ای هویت است ،نیازمند همای واال جهت ح ظ رادر برمی تیرد،از طرفی هنرهایی مانند هنر کاشی کاری ک  هنری اییل و دار

و نگهداری و آموز  ب  نسل آینده می باشد.هنر کاشی کاری سنای)دسای(میرادی است ک  از پدران ما ب  ما رسیده است و 

 نشان دهنده هنر و فرهنه ایرانی است ک  هنرمندان ایرانی چنین با دساان توانمندخود آداری شکوهمند خ ق کرده اند و هنر

آنان جزئی از وجود ماست.دیاری ک  خشک وکویری است با هنر پدران ماتبدیل ب  دیاری هنری ،پرنقش ونگار ک  باروح لطیف 

هر انسانی بازی می کند ،شده است.در نایج  توج  ب  ویژتی های این ینعت می تواند ضمن شناسایی تاریخ و تمدن ایرانی 

 عالیت آن ادام  دارد،کمک نماید.در توسع  معایرآن ،ک  در حال حاضر نیز،ف

 مشکالتی ک  در راه ح ظ هنرهای دسای مانند کاشی کاری سنای وجود دارد ب  این شرح می باشد:

کاشی کاری دسای نیاز ب  یبر و حوی   و وقت فراوان دارد ک  جوان امروزی ترجیح میدهد از ماشینهای ینعای ب  جای -1

 حوی   کماری است. دست اسا اده کند ک  نیازمند زمان و

هیچ نهاددولای یا مردمی وجود ندارد ک  از هنرمند پشایبانی کند.در کرمان آقای شامرادیان تنها هنرمند قدیمی است ک  -2

این هنر را در بازوی خود دارد ولی مااس ان  اکنون با دلی خسا  و آزرده کارتاه کوچک خود را رها کرده است.کارتاهی ک  

رایش عزیز است زیرا ک  چهل سال از عمربابرکت خود را درآن تذرانده است و ب  هنر افرینی پرداخا  مانند بچ  هایش ب

،اکنون ناالن از نهادها ومردم وهم  عالم ،ک  کسی نیست ک  هنر وی را ارج دهد.امروزه در کرمان تولید این کاشی ها توسط 

میشود. این هنر ودر بسیاری مواقع ب  یورت ینعای درآمده است اقایان کاشی تراشو خبازیان و تعداد محدودی هنرمندانجام 

 و ب  ت ا  آقای شامرادیان  تاهی س ارشات ب  ای هان داده می شود.

 باتوج  ب  زمان بربودن و سخای و ظرافت کار در امد زیادی برای هنرمندان این رشا  خاص وجود ندارد.-3

شی کاری دسای وجود ندارد و خی ی از جوانان ما با این هنر آشنایی الزم هیچ کار تب یغاتی برای ح ظ و آموز  هنر کا-4

 راندارند.

 پیشنهادات:

تذاشان یک رشا  درسی در دبیرساان ها و دانشکده های هنر و حای شاید چند واحد درسی برای بعضی از رشا  های -1

 تح ی ی برای آشنایی هنرجویان رشا  های مخا ف با این رشا .

 نام  ها و مساندهای ت ویزیونی برای نشان دادن ظرافت و زیبایی هنر کاشی کاری سنای.ساخان بر-2

اخا اص کارتاه های آموزشی برای مشااقان و جوانان هنر دوست ک  البا  پیشنهاداتی دراین مورد ب  میراث فرهنگی -3

 کرمان شده است و میراث فرهنگی نیز موافقت خود را اعالم کرده است.

دانشکده های هنر با میراث فرهنگی در پیشبرد این هدف، باالبردن سطح اتاهی جوانان از هنرهایی ک  درتذشا  همکاری -4

 انجام می شده و اکنون درحال انقراض است.

می توان ت ت مهم ترین عوامل در هر امر فرهنگی مشوق ها می باشند.اخا اص بودج  الزم برای دادن وام ویاران  هایی -5

 نرمندان رشا  های هنری در حال انقراض ک  باعث انگیزه و شوق برای جوانان عالق  مند می شود.خاص برای ه

 اخا اص دادن حجره های سنای در مراکز تردشگری برای فرو  ینایع دسای هنر جویان مشااق، بدون دریافت هزین -6
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 منابع :

 :واجد ارز  شهری، موردپژوهی هویت مساوه ب  تاریخی احیا بافاهای (. راهکارهای1393سنگری، حسن) اسمائی ی-

 93 ،زمساان3۷ شهری،شماره مدیریت ی تبریز، ف  نام  تربیت محورتاریخی

(.بررسی نقو  کاشی های زرین فامآوه ازدوره ای خانیان،ف  نام  1393لشکری، آر ، اکبرشری ی نیا وسمی  مهاجر وطن)-

 .43،ص93،زمساان32ع می پژوهشی نگره،شماره

(. بازتاب رهیافت های فرهنگی واجاماعی ع رای خانی برکاشی های 1392شکرپور، شهریار، طاووس، محمود، قوچانی عبداهلل)-

                                         66تا 53- 62-1392زرین فام تخت س یمان، ف  نام  هنرهای تجسمی وکاربردی

معماری درمجموع  تنجع یخان شاهکاری ازهنری وی،باغ نظر،سال  (.بررسی وتح یل تزیینات13۷۸جوادی،شهره)-

 .3۸،ص13۸۷پنجم،بهاروتابساان

(.تزیینات کاشی کاری درمساجددوره های ی وی  وقاجاری  باتکی  برچهارم داق 1391جمالی، شادی، مرادی، محسن)-

 94تا۸1. ۸2،ص1391ت ویری، ف  نام  هنرهای تجسمی وکاربردی،سال

(.شناسایی بافت، بسارای ی کاشی نگاره های ترماب  تاریخی نوبر تبریز، باغ نظر، 1393نامی ترمی، پریسا) آجرلو، بهرام،-

 . ۷۸،ص1393، زمساان31شماره

 دوران تزئینات در آن تداوم و س جوقیان آجرکاری (. تزئینات1394امید) حسین، عودباشی، احمدی، عاط  ، شک ا ،-

 1  شماره ،3  اسالمی، دوره معماری های ای خانی، پژوهش و خوارزمشاهی

 خراسان ی وی کاروانسراهای بررسی؛ موارد: ورودی فضاهای معماری عنایر (.مطالع 1393،جواد) ، مهدی ون یساانی تاتاری-

 .6; 21  شماره ،11 شناس،دوره باساان پیام رضوی،

کایب  معرق سنه وکاشی خدای خان  (.آسیب شناسی 1392احمدی، حسین، عابد ای هانی، عباس، اکبری فرد، مریم)-

 .۷4،ص1392مسجدعایق شیراز، دوف  نام  ع می پژوهشی مرمت ومعماری ایرانی،سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابساان

درایران،  زیرلعابی های بندی کاشی طبق  و تاریخی بررسی (.سیرتحول،1390میش مست نهی، مس م، مرتضوی، محمد)-

 46شماره  تجسمی رهایهن - زیبا هنرهای نشری 

  دوره,  یزد، نگره جامع مسجد تزیینات در شیعی نمادین های جنب  (.تح یل1393حسین) ابرقویی فراشی, سیدهاشم حسینی-

 29  ،شماره 9

 م ا حب  با اسااد پیشکسوت کاشی کاری سنای آقای شاهمرادیان -۷
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Investigation of Ganjaali Khan In Decorative Tile Work 

(A Forgetting Art) 

 

Abstract: 

Tissue repairing and regenerating in all forms and historical periods is rooted in the values 

originating from national identity and culture. The ability to understand these values is a 

basic need to assess the cultural identity of a nation. Restoration of previous era’s monuments 

is significant aspect of the Teimurid era architecture. One of unique collection that represents 

the cultural identity of Kerman people, one of the most beautiful examples of Safavid era 

architecture, is Ganjaali Khan set which have collections, each in turn are architecture 

valuable work. Inn with elegant two-storey building and yard decorated with a combination 

of brick and tile and painting on plaster which is unique because of delicacy in pictures 

designation. Diversify in types of plant - geometric designs and animal and human picture 

tiles strikes the eye. Most of the set mosaic tiling is the artist's hands of Kerman County 

adorned them in most beautiful form and damaged parts of tiling during Qajar refurbished by 

artists of the same era and has continued to this day. This research was carried out through 

library - field studies based on descriptive and analytical method which aim is analysis of 

Ganjaali Khan Inn’s tiled motifs and accordingly, introduction of traditional tile work, that is 

done for restoration of monuments, investigation of sluggish this career’s causes and make 

recommendations for development of thistraditionalart. 

 

Keywords: repairing, Kerman Ganjaaly khan inn, tiling (traditional), mosaic 
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