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Abstract 

The stylization order of the tile works of Ibrahim- Khan 
Complex in Kerman is one of the rare samples in Iranian 
manner of stylization which is affected by both European and 
Iranian elements. In this order, also, the craftsmen have used 
native and local elements. Of these, partridges, blossom bushes 
and flora of Kerman are obvious. Such motifs are used at 
Kerman carpets as well. In compare with of Ottoman tile 
works, it is notable that such art works are affected by Iranian 
art of decorations. The stylization at the Ibrahim- Khan 
complex in Kerman, moreover, presents combination of 
Iranian geometric traditional manner with European manner of 
plasticsim and shading. In addition to harmony, Design and 
variety in both motif function and coloring has established the 
complex of Ibrahim- Khan in Kerman as one of the glorious 
Qajar monuments.  

This article has presented an analytical view of naturalism in 
decorative arts in Kerman during the Qajar dynasty. 

Key words 

Tile works, Stylization, Kerman, Local motifs, Partridge, 
Peacock, blossom, tulip, lily, rounded- leaves.  

 
                                                        

 

 چكيده 
اي ارزنـده از    خـان نمونـه   هاي مجموعه ابـراهيم   كاريپردازي در كاشي  نقش
اروپايي است كه كاربرد عناصر بومي و         ـ    سازي به شيوه تركيبي ايراني      منظره
عناصري از طبيعت و منظر مانند كبك       . در آن كامالً مشهود است    اي  منطقه

هاي كوهي كه در منطقـه كرمـان يافـت          كوهي، درخت شكوفه، و انواع گل     
همچنـين مقايسـه    . هاي كرمان نيز وجـود دارد     شود و نقش آنها بر فرش     مي

هاي تركيـه عثمـاني كـه متـأثر از تزيينـات            كاريها با كاشي  بعضي از نقش  
بنا به دو شيوه هندسي و سنتي و        پردازي در اين مجموعه     منظره. تايراني اس 

 . پردازي انجام شده است نمايي و سايه شيوه اروپايي با حجم
هـاي  آميزي، طراحي و كاربرد موضـوعات گونـاگون در بخـش          تنوع در رنگ  

گيـري  مختلف اين مجموعه و ارتباط و هماهنگي موضوعات بـا محـل قـرار      
 . عالي، اصيل و پابرجاي تزيينات دوره قاجار استهاي آنها از نمونه

از طبيعـت   هـاي بـديع و اسـتثنايي        در اين نوشتار به معرفي و تحليل نقـش        
 .اشاره خواهد شدگرايي بومي در تزيينات عصر قاجاركرمان 

 واژگان كليدي 
هاي بومي، كبك، طاووس، پردازي، نقش كاري، كرمان، منظرهكاشي

يرك شكوفه، الله، زنبق، پن
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 فرضيه 
  ي كرمان است كه عناصر به  محيطي منطقهروايت منظر بومي وخان،   مجموعه ابراهيمتزئيناتگرايي در  پردازي و طبيعت منظره

اين . كرمان استتاريخي شناسي هنر اين خطه و تبلور منظر سرزمين  گيري زيباييرفته در آن بيانگر نقش محيط طبيعي در شكلكار
كبك  ت شكوفه،كاري و كاربرد عناصر شاخص چون درخپردازي با ريزه گونه نقش اين. شودهاي كرمان نيز ديده ميدر فرشعناصر 

سازي اين مجموعه در قالب منظره اگرچه. شودو پرندگان كوهي خاص در تزيينات ديگر شهرهاي ايران در دوره قاجار ديده نمي
شود و هايي است كه در تزئينات معماري ايران به طور معمول ديده نمي نوآوري حاوي اماسنتي ايراني و مدرن صورت گرفته، 

 . داختصاص به كرمان دار

 مقدمه
     ينييتز هنرهاي و نقاشي در .است ايران هنر سنتي شيوه و اروپايي گرايي واقع از تركيبي) قاجار مكتب (قاجار دوره هنري شيوه
 وراليستيتنا و) گرا واقع (رئاليستي شيوه به طبيعي عناصر از استفاده و روشن سايه ايجاد و نمايي حجم شده سعي چهگر عصر اين

هاي پردازي كاشي منظره پژوهش اين در. است كرده حفظ را خود ويژه جايگاه همواره ايراني سنتي شيوه اما شود پرداخته) گرا طبيعت(
 . شودخان كرمان، كه با تكيه بر عناصر بومي و محلي پديد آمده، معرفي و تحليل ميمجموعه ابراهيم

هاي فرش ايراني پردازياي از طبيعت همچون نقاشي و نقشر پيچيدهرنگ اين امكان را فراهم آورده كه مناظشيوه كاشيكاري هفت
هاي بنديها و گياهان محلي با تركيبكوهي، گلهاي طبيعت باعناصر بومي همچون كبكمنظره. بر تابلوهاي كاشي شكل گيرد
هاي ها و گلسر البالي درختچههب كرمان نيز ديده مي شود، پرندگاني چون طاووس، طوطي و شانهريز، ظريف و پركار كه در فرش

ي در هنر، معماري و تزيينات مجموعه. دهداند كه حال و هواي هنر و جغرافياي كرمان را نشان ميرنگارنگ مناظري آفريده
 .خان هويت اين سرزمين و پيشينه غني آن بازتاب شاخصي داردابراهيم

 مجموعه ي تاريخچه
فتحعلي شاه يكي از بستگان نزديك خود، ابراهيم خان را به . ان ظهيرالدوله به جاي مانده استمجموعه از زمان ابراهيم خآثار اين 

 به طرف كرمان حركت 1216ابراهيم خان در سال ":  اين حكومت را چنين نوشته است شرحتاريخ كرمان . حكومت كرمان گماشت
هايي كه از تمام گشت به وضع شهر رسيدگي نمود و بر خرابيكرد و با احترامي تمام به شهر وارد گرديد و چون ديد و بازديد او 

طرف عمويش آغامحمدخان به اين شهر وارد آمده بود افسوس بسيار خورد و درصدد برآمد تا آن خسارات را جبران نمايد؛ از اين رو 
عالي  بار و قيصريه و حمامي بسياراي به انضمام حوض انهايي احداث نمود و نيز طرح مدرسهدست به كار شد و در اولين وهله قنات

خلوت،  يزد و كاشان بخواست و عمارتي بسيارعالي مشتمل بر مدرسه، ،پز از اصفهانتراش و كاشيريخت و بنا و معمار و سنگ
ت هاي بسيار محكم و زيبا و رنگي كه آياها و ديوار و صفحه آن از سنگ و كاشيساخت كه تمام ستونحمام، قيصريه و حوض انبار 

ها طراحي شده به كار برده و منظره بسيار قشنگ و هايي از پرندگان و حيوانات در آنقرآن و اشعار دلپذير با گل و بوته و شكل
گرداني كه از خارج آمده و يا مردمي كه از شهرهاي ديگر به دلفريبي به وجود آورده بود كه جلوه خاصي به اين شهر بخشيده و جهان

آيند از آن همه نقش و نگار و ظرافت و منظره بديع لذت برده و بر مهندسين موده و به تماشاي اين بناها مياين استان مسافرت ن
 كار و مواظبت اوقات استاد و عمله در آن مشغولبراي نگهداري اين عمارت امالكي وقف و همه . گوينداين عمارت عالي آفرين مي

  ]254-252  : 1370كرماني، [. شود تا اين آثار ارزنده از بين نرودكامل مي
خان در مركز شهر تاريخي كرمان واقع است اين ي گنجعليخان در جوار مجموعهي اين دوران به نام ابراهيمترين مجموعهمهم

مناظري برگرفته از طبيعت كرمان و هنر سنتي  كه باباشدمسجد، حمام، آب انبار، حياط و بازار ميخلوت، مجموعه شامل مدرسه، 
 . ايران تزئين شده است
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 پردازي نمادين در هنر سنتي ايرانطبيعت
خورد نمادهايي از طبيعت كه از انديشه و باور هاي نمادين همواره در هنر ايران به چشم ميگرايش به طبيعت و بازتاب آن به شكل

نقش اين .  گوناگون ظاهر شده استهايها و قالبگرفته در شكلپيشينيان و چگونگي برخورد ايشان با قواي طبيعي شكل مي
چنين در تزيينات معماري از گذشته افزارهاي روزمره و جنگي و هم زيرانداز و دست،ها و عناصر نمادين بر ظروف و اشياءنشانه

 . شوندتاكنون ديده مي
طبيعي و اكولوژيكي محيط، هاي هاي كرمان واكنش انساني را در مقابل پديدهكاريهاي تزييني روي منسوجات وكاشيدر نقش"

  هاي انتزاعي ظاهركرمان به شكلنقش گياهان و پرندگان بومي. بيان احساس و عواطف هنرمند را نسبت به آنها شاهد هستيم
هاي سرخ، زرد و صورتي، گل سرخ وحشي به سفيد و زرد، خشخاش، گل شقايق و ختمي به رنگنرگساند از جمله نقش گلشده

  "...)تيهوي دشتي و (درختاني همچون ابريشم، مركبات، سرو و پرندگاني مانند دراج جيرفتي . ترن سفيدرنگ صورتي و نس
 .]100 : 1370 پوراحمد،[

از طرف ديگر تأثير مكتب تصوف از اواخر قرن پنجم هجري به بعد بر بافندگان و صنعتگران شهرنشين كه اين طريقت را انتخاب 
نكه هر يك از وجوه طبيعت مظهر تكامل عشق الهي است و اين مسئله هنرمند را به مشاهده و احترام كردند و اعتقاد متصوفه بر اي

اند هاي طبيعي براي بيان مفاهيم عرفاني كه در محيط وجود دارد استفاده نمودهبه طبيعت وادار ساخته است به مرور زمان از سمبل
 .]433 : 1355خزائلي، [

هاي كارياي متناسب و هماهنگ و در نهايت زيبايي در كاشيسازي غربي به گونهمان با منظرهگرايي، بومي كرتركيب طبيعت
اوج توجه به طبيعت با تأثيرپذيري از مناظر اروپايي و مناظر بديع با استفاده از عناصر بومي و . شودمجموعه ابراهيم خان ديده مي

خان ابراهيمعة كه در مجمو. باشدمي قاجار دورة  درنيتزي جديد شيوهنوان به ع هاي نو،در تركيب رنگ و نقش كارگيري به ومحلي 
پردازي بر خالف رويكرد سمبليك پيشين به شدت رويكرد اين شيوه از نقش. گذاردهايي فاخر از اين شيوه را به نمايش مينمونه

 هاي مختلف مجموعه مورد بررسي قرار  در بخشهايي از آن رانمونه. كندمنظرين داشته و عناصر آشناي محيط را بازتعريف مي
 : دهيم مي

 مدرسه هاي حياط نقش
اين مدرسه در داخل قيصريه نزديك بازار و در .  يافتخان پايان يعني سال چهاردهم حكومت ابراهيم1232بناي مدرسه در سال 

 . خواننددرس ميجويان مدارس قديمه در آن اي از دانشو هنوز نيز عده خان قرار گرفتهشمال بازار قديم و ميدان گنجعلي
گرايي به شيوه اروپايي هاي ساده و نمادين و هم چنين طبيعتهاي محدود، شكلپردازي و منظره سازي به شيوه سنتي با رنگنقش

و زمينه چند در هر د. شودهاي مختلف اين بنا ديده ميكارگيري سايه روشن و حجم نمايي در بخشبهاي طبيعي و با انواع نقش
 . شودنمونه معرفي و تحليل مي

گرداگرد حياط  تابلوهاي بزرگ و عمودي كه. شودسازي سنتي و هندسي به برخي از تابلوهاي حياط مدرسه اشاره ميدر بخش منظره
 وسط قاب پر دريك گل بزرگ چهار. هاي متنوعي از گل و گياهان منطقه كرمان استها و رنگكنند، داراي نقشخودنمايي مي

اين مدل روي محور عمودي تابلو چند بار . اندهاي كوچك در زمينه قاب پخش شدهكشيده عمودي قرار دارد و اطراف آن گل و بوته
كه بخش آيد كه به شكل برش عرضي گل چهار پر به وجود آمده، در حاليبين هر دو قاب فضايي به وجود مي. تكرار شده است

شود كه شامل  و هم چنين قاب كشيده عمودي نيز به شكل جديدي تبديل مي كردهمي تغيير شكل پيداباالي تابلو گل چهار پرك
هاي كوچك گل. گل چهارپر شبيه به شقايق است. داري است كه در طرفين آن دو لچكي تشكيل شده استقوس مخصوص كنگره

 . اندها را آرايش دادههاي ساده و كنگره دار نيز گل برگ.هاي گرد هستندپر با گلبرگاناري، گل پنجكوهي، كوكب، گلشامل الله
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 ها شامل گل پنيرك و اند، گلهاي ظريف است كه زنجيروار روي يك نوار نسبتاً باريك تكرار شدهحاشيه اين تابلو گل و برگ
 از طرفين با دو نوار باريك و از بيرون اين حاشيه. انددار تركيب شدههاي كنگرههاي بوته رز و برگ هستند كه با برگز هاي رغنچه

نقوش مذكور با سه  .اندبندي شدهتقسيم ايفيروزهبا دو رديف حاشيه آجري نسبتاً پهن قاب شده كه آجرها با نوارهاي نازك كاشي
 )1تصوير (. اندگر شدهتركيب رنگي جلوه
 
 

    
  

 
  

 
ها واقع باشد، باالي ورودي پلكانبت عرض به طول آنها يك به سه ميافقي كه نس ديگري به شكل مستطيل تابلوهايدر حياط 
تركيب بندي تابلو به اين صورت است كه يك . اين تابلوها با نقش ترنج و گل و بوته در سه رنگ متفاوت اجرا شده است. شده است

ر دارد و در چهار گوشه كادر چهار قاب كشيده مستطيل كه طرفين آن از طول قوسي شكل هستند، داخل كادر مستطيل تابلو قرا
   در سطح قاب ترنج گل و . لچكي به وجود آمده است وسط قاب قوسي شكل يك ترنج بزرگ با دو سه ترنج كوچك قرار دارد

 اين تابلوها نيز با طراحي .شودها نقش خورشيد و يك رشته گل و بوته ديده ميدر گوشه لچكي. اندهاي ظريف پخش شدهبوته
 )2تصوير( .هاي متفاوت ترسيم شده استاز گل و بوته ها در رنگمشابه 

 
 

 

 

 تزئينات نمازخانه مدرسه
در سمت غرب  در ضلع غربي آن با محرابيمربع چهل متر و با مساحت تقريبي مستطيل شكلنمازخانه در ضلع غربي حياط مدرسه، 

شود كه محل گذاشتن كتاب، هاي كوچكي ديده ميي طاقچه دورتادور قسمت باالي ديوارهاي جانب. است واقع شدهحياط مدرسه
هاي زنبق، الله و رز هايي با نقش انواع گلكاشي متر از سطح زمين 1هاي سالن به ارتفاع پايين ازاره. چراغ و ديگر اشياء بوده است

     نوع دوم )3تصوير(. تر قرار داردسانتي م20هاي بيضي شكل با زمينه سفيد روي مربع زرد به ابعاد نوع اول قاب. شودديده مي
هاي گل ها از نمونه اين نقش)4تصوير( .هايي با شكل گل هشت پر الجوردي و زمينه سفيد كه داخل آن نقش گل و پرنده استقاب

 . هاي گل و مرغ دوره زند و قاجار رايج بوده است ايراني است كه در نقاشي–سازي به شيوه تلفيق اروپايي و بوته
 

گل هاي چهارپر با گل و بته هاي ريز كه . 1تصوير 
    .به شيوه هندسي و سنتي ترسيم شده است

 حياط ابراهيم خان 

 حياط مدرس، تابلوي افقي با نقش گل و بته. 2تصوير 
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 ظهور شيوه جديد در تابلوي قوسي شكل باالي محراب
هاي سازي در اين بخش مانند نقش گل و بتهشود كه منظرهاز نقوش محراب مسجد به تابلوي قوسي شكل باالي محراب اشاره مي

دار به رنگ الجوردي با يهنقش يك گلدان پا.  مشهور است"سبزي كار"  به قاليدرهمان نقشي كه . هاي كرمان استريز در فرش
نگين در طرفين گلدان رهاي ريز در دو گلدان كوچك زرد رنگ با گل. شودهاي رنگارنگ و افشان بر زمينه سفيد ديده ميگل و بوته

  ير هاي ريز و درشت از دهانه گلدان سربرآورده و از رأس تابلو به سمت پايين سرازها و شاخه و برگانواع گل. بزرگ قرار دارند
 ،هاي گل و بتهاين تابلو با چند رديف حاشيه. پردازي به شيوه رئاليستي و سبك تزيينات اروپايي استآميزي و نقشرنگ. اندشده

  )5تصوير  (.تساسليمي و نوارهاي آجري قاب شده ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هاي هشت پرنمازخانه، نقش گل رز در قاب. 4تصويراخل قاب بيضي هاي طبيعي دنمازخانه، نقش گل. 3تصوير 

تابلوي قوسي شكل باالي محراب با نقش گل و گلدان . 5تصوير 
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  نقشي بر ايوان"گل و گلدان"
نقش و . اي كوچكي ديده مي شود كه مزين به تابلوهاي گل و گلدان هستندگرداگرد حياط مدرسه مقابل حجره هاي طالب ايوان ه

و گل ) رز(نقش گل فرنگ " )6تصوير (.رنگ اينها به روش گل فرنگ است كه در قالي هاي كرمان از دوره قاجار تا امروز سابقه دارد
 بر روي نقشياما به عقيده برخي انتقال چنين . سرخ ايراني در انواع هنر و به ويژه نقاشي از هنر صفوي به بعد مشاهده مي شود

نقش گل فرنگ در قالب گل . اوج آن نيز به دوره ناصرالدين شاه مربوط مي شود.  سال دارد150فرشهاي گره دار ايران، سابقه حدود 
  )7تصوير (.]34 : 1381ژوله، [ "و گلدان در قالي و كاشي هاي كرمان به كرات ظاهر شده است

 
 
 
 

 

 

 

 اي ابراهيم خان سر
 سردر مدرسه، حمام، آب انبار و سردر بازار :است  آن واقع شدهاطرافخان محلي است كه بناهاي مختلف در سرا يا حياط ابراهيم

 كاري شده، ساير ديوارها، نماي آجري دارند و تنها باالي قوس ها گرداگرد حياط به جز سردر مدرسه كه تماماً كاشي. 4قيصريه
كاري اين حياط از انواع نقوش هندسي و گل و بوته ها، گل و گلدان و پرنده با شود؛ در كاشي از كاشي رنگين ديده ميهاييلچكي

هايي با آميزي با سايه روشن و حجم نمايي و كتيبهو رنگ) رئاليستي(هايي به شيوه واقعگرا تركيب سنتي و هم چنين گل و گلدان
 . ده استتزيين هندسي و گل فرنگ استفاده ش

 سردر مدرسه 
چهارتابلو قوسي طرفين سردر . سازي در تزيينات معماري استهاي بديع منظرهكاري با نمونهنماي رفيع سردر داراي چهار تابلو كاشي

 با) هادرخت شكوفه و مرغابي(نقش تابلوي الجوردي . شودهايي ديده ميها لچكيداخل كادر مستطيل شكل قرار دارند و باالي آن
هاي سفيد شكوفه. نشان مي دهد منظره باغ با درخت شكوفه، مرغابي و آب نما را  اززمينه آبي و گل و پرنده سفيد، فضايي شاعرانه

روند متراكم شده و مجموعه شكوفه ها به صورت ها پخش شده و هر چه به طرف باالي تابلو مي پايين تابلو و اطراف ساقهاز قسمت
اي درخت داخل شكلي شبيه چوب بست قرار دارد و طرفين آن دو هاي قهوهساقه. اندزمينه تابلو پخش شدهدواير متحد المركز در 

       صحنه ديگري از . شودباالي قوس تابلو دو لچكي با زمينه زرد و نقش ترنج و اسليمي ديده مي. شوندميمرغابي سفيد ديده 
در اين جا عالوه بر دو مرغابي سفيد، پرندگان زرد و سفيد روي . اين تابلو افقي استباغ شكوفه در گرمخانه حمام وجود دارد اما كادر 

پردازي تلفيقي از هنر اروپايي كاشي هفت رنگ، گل و گلدان، نقش. 6تصوير
ايوان مقابل حجره در حياط . و شيوه گل و بوته سازي قاجار در كرمان

مدرسه

فرنگ، نقش گل و گلدان بر قالي كرمان  گل .7تصوير
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ايراني نگارگري  در بارهاهاي آشنا و دلنشين است كه ها از صحنهنمايش باغ پرشكوفه و منظره آب و مرغابي. شودها ديده ميشاخه
 ) ب -8 الف و -8تصاوير  ( .ديده شده استسازي كمتر  اين گونه منظره،كارياما در كاشيبه نمايش درآمده 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

، با رنگي متضاد با تابلوهاي آبي باالي سردر ظاهر )هاگلدان و طاووس(تابلوي زرد 
هاي افشان و پرندگان از قسمت پايين نقش گلدان، دو طاووس، گل و بته. اندشده

رسند  و مركز قوس كه ميتر شروع شده و به طرف باالتابلو با عناصر بزرگ
هاي رنگين با حركات متنوع روي شاخه و ها و گل پرنده،شوندتر ميعناصر كوچك

اي با دو مرغابي استوار در پايين تابلو گلداني بلند بر پايه. اندهاي قرار گرفتهبرگ
كه اي با سه گل الجوردي رنگ را درون خود جاي داده، در حالي است كه شاخه

هايي تمام سطح تابلو را ها از گلدان خارج شده و با پيچ و تابها و برگديگر شاخه
در طرفين . اندتهسهاي متفاوت نشها پرندگاني با حالتروي شاخه. انددر برگرفته

نقش گل و . نگرندها ميگلدان دو طاووس با پرهاي الجوردي رنگ به مرغابي
ها از مناظر زيبا و ه و مرغابينيز مانند تابلوي درخت شكوف هاگلدان و طاووس

هاي قاجار در ساير نقاط ايران ديده نشده اما در كارياستثنايي است كه در كاشي
زندگي با مرغابي، طوطي و كبك سابقه  شكوفه و درختهاي كرمان درختقالي
 .)9تصوير( دارند

 

 تابلوي درخت، شكوفه.  الف-8تصوير 
  و مرغابي ها با زمينه آبي

 تابلوي درخت شكوفه و مرغابي ها، گرمخانه حمام. ب -8تصوير 

فرنگ بر  شكوفه و مرغابي همراه با گلدرخت. 9صويرت
قالي كرمان
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اما نقش هاي خاصي از درختان و ] 444: 1372دانشگر، .["گل و گياه و درختان به طور كلي نقشمايه هاي رايج در فرش كرمان اند"
به خصوص در عصر . پرندگان محلي بر فرش و كاشي كاري كرمان ديده مي شود كه ويژگي هايي متفاوت با ساير نقاط ايران دارند
ركيب موزون و بديع در قاجار شاهد عالي ترين نمونه هاي گل و بوته و درختچه هاي بومي هستيم؛ همچنين نقوش گل فرنگ را با ت

  )11و10تصاوير (.كاري نيز وارد شده استهاي مذكور از قالي و ديگر بافته هاي كرمان به كاشي نقش.كنيمقالي كرمان مشاهده مي
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

ز اسالم نيز اين عناصر در تزيينات و نقوش ايراني گل و گلدان و طاووس از مضاميني است كه در هنر ساسانيان سابقه داشته و پس ا
 از دوران كهن تا دوره صفوي هاي ايراني در نگاره و نقش نمادينطاووس از پرندگاني است كه به جهت زيبايي.  استتكرار شده

هاي بومي استفاده ل طاووس و انواع گ، مرغابي ها و هم چنين كبك، اين دو تابلو از عناصري چون درخت شكوفه.تداوم داشته است
  ازهايينقشبنا  هاي ديگر اين مجموعهبخشدر . دندهد كه با طبيعت كرمان سازگاري دارميصحنه هايي منظرين را نشان  كهكرده 
 كارياما تابلوهاي مذكور و شيوه ريزه. شود كه بعضاً در ديگر نقاط ايران نيز وجود داردهاي مختلف ديده ميگل و بوتهو گ، گل فرن

تابلوي باغ شكوفه و پرندگان  .دنهاي زيادي دارشباهت) پته دوزي(هاي كرمان دوزيها و سوزنبودن زمينه تابلو با قاليو پرنقش
آبي و ارغواني در تزيينات معماري مساجد استامبول درخت شكوفه به رنگهايي از كه نمونهبعدها در مساجد عثماني تركيه تقليد شده 

 ) 12ويرتص. (شودديده مي
 
 
 
 
   

  

 

تابلوي گلدان و طاووس با زمينه زرد. 12تصوير 

 فرنگ بر فرش كرمان گل. 11تصوير فرش كرمان. درخت شكوفه و گل و بوته هاي بومي. 10تصوير
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 ستون پيچ گلدار 
سر در مدرسه ستون پيچ قوسي شكل گل و بته سازي بر 

رنگ .  اين مجموعه است تزييناتنيز از مناظر استثنايي در
هاي درشت گردان با برگهاي آفتابزرد زمينه و گل

 ساير در . استهاي ستون نقاشي شدهدار كه بر پيچكنگره
 . ديده نشده استستون پيچ با نقاشي تزيينات دوره قاجار
) قرن هفتم هجري( كرمان "قبه سبز"پيش تر در بناي 

اي استثنايي و ستون پيچ معرق كاري را به عنوان نمونه
 : 1379جوادي، . ك.ر[بديع در هنر كرمان معرفي كرديم 

 )13تصوير (  .]17- 16
 

 

 بادگير 
هاي كشيده قوسي قرار كند كه در چهار طرف آن پنجرهخان خودنمايي ميمدرسه ابراهيم بر بام كاشيبادگير زيبايي با تزئينات آجر و 

 تابلوي كاشيكاري رنگين با عبارت چهار. باشد ميخاكيشكل مكعب مستطيل و با رنگ حاكم ه نماي كلي بادگير ستوني ب .دارد
هاي بوته تابلوها با نقش ترنج و گل و . مي درخشد فاصله دور  ازجلوه زيبايي دارد وبا رنگ خاكي  پايه بادگير بر) سالم علي ابراهيم(

 اروپايي كه در قالب تزيينات هاي نقشوايراني گرايي سنتي و تركيبي از طبيعت. هاي كرمان استريز مانند نقش سبزيكار در قالي
 )14تصوير . (سازي كرمان اجرا شده استپركار و ظريف گل و بوته

 حمام ابراهيم خان 
 در قسمت سردر، گرمخانه .هاي بسيار زيبا بوده استبهدر روزگاه خود از گرماخان در كنار مدرسه و بازار ساخته شده كه م ابراهيمحما

 تزئين هاي حماسي از شاهنامه فردوسيهاي ارزشمندي شامل نقوش گل و بوته، گل و گلدان و پرنده و صحنهكاشيبا كن و رخت
و هم چنين ) رئاليستي و ناتورآليستي(هاي طبيعي ها و شكلدر حمام با انواع رنگرا در گرمخانه و سرگ تابلوهاي طبيعت. استشده
  :ي ابراهيم خان است هاي قابل توجه در تزئينات مجموعهاز نمونههاي نمادين و هندسي نقش

 تابلوي گلدان گل و كبك ها 
دي و كشيده قرار دارند كه داراي نقش گلدان گل و پرندگاني است در طرفين ورودي حمام دو تابلوي مستطيل شكل به صورت عمو

كبك كوهي از پرندگاني است كه . دو طرف گلدان و پايين تابلو دو كبك كوهي ديده مي شود. هاي درخت قرار دارندكه روي شاخه
ها و طه بارها آمده و در نقش قاليدر هنر كرمان زياد استفاده شده است؛ طوطي، شانه به سر، كبوتر و گنجشك نيز در نقوش اين خ

هاي گل سرخي درختان گلدار، اقاقياي پيچ، سرو، بيد مجنون، بوته همچنين )15تصوير (. هنرهاي دستي به دفعات اجرا شده است
رمان هاي كهاي خاص كرمان است كه بربافتهاند و نيز حيوانات در كنار درختان نيز از نقشكه پرندگان گوناگون روي آن نشسته

 ].74و 73 :1375 برگرفته از هانگلدين،[بعدها بر قالي و كاشي كرمان نيز نقش شده است  بوده و
 

ستون پيچ، سردر مدرسه، نقاشي. 13تصوير 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
  13 -24/ خان كرمانهاي مجموعه ابراهيمپردازي در كاشيهاي بومي منبع الهام نقشمنظره / 1388و تابستان بهار / ششمسال  / يازدهشماره 

  

 

22

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ها غربي با انواع رنگكاري داخل حمام شامل تابلوهايي است كه به شيوه نقاشي اروپايي از گل وگلدان با مدلسازي در كاشيمنظره
هاي ريز و پركار و به بافتهها و پرندگان و چرخش و گردش عناصر چنان است كه  است؛ اما انتخاب گلپردازي ترسيم شدهو سايه

 )16تصوير . (خصوص قالي ها سابقه داشته است

 تابلوي سردر آب انبار 
 نامنظم در يك هايهفت قاب به شكل گل با گلبرگ. كاري قوس پهن و كوتاه سردر آب انبار شامل تابلويي با زمينه زرد استكاشي

در . داخل هر قاب يك گلدان گل قرار دارد. ها سياه استها سفيد و حاشيه آناند كه زمينه قابخط افقي روي زمينه قرار گرفته
حاشيه تابلو داراي زمينه سياه و نقش آن گلهاي ريز قرمز و زرد و . شودمحمدي و گل كوكب آبي ديده ميها دسته گلفواصل قاب

شود نقوش متنوع و رنگين تابلو باشد كه موجب ميحاشيه سياه و زرد قابي مناسب براي اين تابلو مي. باشدي زرد ميخطوط مارپيچ
هاي  قاب ياهاشكل اين ترنج) 17تصوير( .تضاد رنگي زرد و سياه در كاشيكاري قاجار نقش مهمي دارد. جلوه بيشتري داشته باشد

 .مي باشد ي بديع اين مجموعههاحاوي گل و گلدان نيز از انواع شكل
 

هاتابلوي گل، گلدان و كبك. 15تصوير بادگير. 14تصوير   
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 گيري نتيجه
اي زيبا و بي نظير از هنر بومي و محلي منطقه كرمان خان نمونههاي مجموعه ابراهيمكاريگرايي و منظره پردازي در كاشيطبيعت

از عناصر طبيعت و منظر در اين پردازي و استفاده منظره.  تزيينات دوره قاجار در شهرهاي ايران متفاوت استسايراست كه با 
هاي پنيرك، الله، مينا، زنبق و كوهي، طوطي، گلپرندگاني چون كبك. مجموعه بنا الهام يافته از عناصر بومي و طبيعت كرمان است

اير نقاط ها را همچون نقش قالي كرمان از سكند كه اين كاشيگري مياي جلوهبا تنوع در نقش و رنگ به گونه.... آفتابگردان و 
 .  ايران متمايز ساخته است

طوري كه به. گر شده استاي كه در ساير تزيينات اين منطقه وجود دارد جلوه در قالب بومي كرمان به گونه مرغ وشيوه گلدر واقع 
خان از موعه ابراهيمهاي مجكاريكاشي. باشداي تركيبي از هنر ايراني و اروپايي با تكيه بر عناصر محلي مي شامل شيوهنقش هااين 

 خان، شاهكارزيباترين و شگفت انگيزتزين تزيينات دوره قاجار است كه خوشبختانه تاكنون پابرجاست و در كنار مجموع گنجعلي
درخشند و از منابع اصيل و قابل استناد هنر و تمدن ايران براي تحليل  هنر كرمان مي درگوهر گرانبها، همچون دو عصر صفوي
 . روند بر تحوالت هنر ايران و منابع آن بشمار ميذهنيت حاكم

 

 پي نوشت  
. شود ها گفته مي قيصريه در قديم به بازاري گفته مي شد كه محل فروش اجناس گرانبها بود مانند ابريشم و ادويه و امروز به بازار طالفروشي .1

 .قرار دارد دو طرف حياط ابراهيم خان بازار طال

.رنده مي باشدآرشيو نگا : مأخذ تصاوير

نقش گل، گلدان. سردر آب انبار. 17تصوير  گرم خانه حمام، گل، گلدان و اردكها . 16تصوير 
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