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 چكيده

ارزشمند ترين بناي دوره صفويه در كرمان مجموعه گنجعلي خان است. اين مجموعه را مي توان موزه هنر 
ي ارزشمند همچون عصر صفويه در كرمان دانست. سردر كاروانسراي گنجعلي خان در ميان اين مجموعه

واع نقوش هندسي، نات متنوعي از جمله انئيچرا كه كاشي كاري اين سردر شامل تز .نگيني زيبا مي درخشد
گياهي، انساني و نقش هاي نماديني مي باشد كه همنواختي زيبايي را ازجهت معنايي و بصري ايجاد كرده 

در اين پژوهش اين مهم استنباط مي شود كه تحليلي به عمل آمده  -تحقيقات توصيفي يدر نتيجهاست. 
سيار زيبا و با تنوع هنرمندان  بناي اين سردر، با در كنار هم قرار دادن كتيبه ها و اشكال تصويري گوناگون ب

گر معنايي خاص هستند توانستند تركيبي تازه و بسيار جذاب پديد  شان كه هركدام از آنها تداعيفوق العاده 
ر زيبايي شناختي در روح و انديشه بيننده رسوخ كند و ذهن مخاطب را به وراي معناي آورند كه عالوه ب

ظاهري سوق دهند، معنايي كه نشان از حركت دارد، يعني حركت از عالم محدود دنيايي به عالم معنايي 
يداني و نوشتار حاضر كه به گونه توصيفي تحليلي تنظيم شده است، بيشتر با تكيه بر پژوهش هاي مملكوتي. 

 به صورت استنتاجي انجام شده است.
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 مقدمه
مجموعة عام المنفعه گنجعلي خان شامل: ميدان، بازار، حمام، ضرابخانه، كاروانسرا، مسجد، 

باشد. معمار زبردست اين مجموعه، سلطان محمد معمار يزدي چهار سوق و آب انبار مي 
بوده است. مجموعة گنجعلي خان از شگفت انگيزترين آثار تاريخي عصر صفوي استان 

تا  1005الهاي كرمان محسوب مي شود. باني اين مجموعه گنجعلي خان حاكم كرمان در س
 .)67: 1368(باستاني پاريزي،ه.ق بوده است 1029

اند  مجوعة گنجعلي خان كه بناهاي مختلف در اطراف آن شكل گرفتهعنصر اصلي 
ميدان مي باشد كه به ميدان خان مشهور بود. اين ميدان از سه طرف به وسيلة بازار احاطه 
شده است. در ضلع شمالي ميدان ضرابخانه، ضلع شمال شرقي مسجد، ضلع غربي آب انبار، 

 .)79: 1336(همان، سرا قرار داردضلع جنوبي حمام و در ضلع شرقي آن كاروان
سردر كاروانسرا به دليل دوطبقه بودن اين بنا از سه سردر ديگر كه به حمام و آب انبار  

تر به هنرمند اجازة نتيجه، اين فضاي وسيعتر است درانه منتهي مي شود بلندو ضرابخ
ز حيث نقوش و دهد كه اين امر باعث شده سردر بناي كاروانسرا ا هنرنمايي بيشتري مي
سردر اين بنا مزين به نقوش نمادين و  تر از سه سردر ديگر باشد. تصاوير تزئيني غني

اند به گونه اي كه تركيب  همچنين كتيبه هايي است كه در دل نقوش هندسي جاي گرفته
اين عناصر تزئيني نه تنها در جهت زيبايي بصري در اين سردر نقش داشته اند بلكه بار 

 در تعامل و هماهنگي اين عناصر ديده مي شود نيز در خور توجه مي باشد.معنايي كه 
معماري اسالمي فراتر از صرف تجربه اي زيبا شناختي يا فضايي است؛ اين معماري 
جلوه اي نمادين از حقيقتي واالتر است. عروج معمار سنتي به سوي عالم باال، در كار او، از 

ي مادي با تكنيك هاي تزئين كه آن شود. اين تودهي مادي منعكس مي طريق تنوير توده
 -را از نظر مي پوشاند، و توجه را به ساحت رنگ و طرح هندسي و اشكال اندامي جلب مي

كند، زيبايي مي يابد. اين تزئين را بايد تجلي نظم واالتري از وجود، و نه صرفا استعمال 
» الاله«ي وجه منفي يق تزئين نمايندهمادي معماري از طر سطحي الگوها، دانست. تغيير توده

 ,Nasr(  است» ااالاهللا«ي اثبات است، در حالي كه تمركز بر توحيد الهي نشان دهنده
معماري اسالمي يكي از بزرگترين جلوه هاي ظهور يك حقيقت هنري در  ).105 :1987

خه هاي هنر كالبد مادي به شمار مي آيد؛ اين نوع معماري به مثابه يكي از بزرگترين شا
اسالمي توانسته است، بخش عظيمي از خصوصيات هنر اسالمي را در بستر زمان و در طول 

 دوره هاي گوناگون نهادينه سازد. 
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از لحاظ تاريخي معماري اولين هنري به شمار مي آيد كه توانست خود را با مفاهيم 
ان به اين توجه مسلمانگيرد. طرف مسلمانان مورد استقبال قرار اسالمي سازگار نموده، از

ها به عنوان تنها هنر اسالمي به درج مفاهيم ديني و مذهبي اسالمي هنر موجب گرديد تا سال
اولين  هنر اسالمي بپردازد. اين امر تا آنجا ادامه يافت كه در ذهن اغلب مردم با شنيدن واژه

). در Wilber,1955; 132كه مورد توجه قرار مي گيرد، معماري اسالمي است.(  چيزي
اين ميان معماري دوره صفويه را مي توان به عنوان عصاره معماري اسالمي و حاصل 

هاي  آموزه تجربيات معماران مسلمان در طي تقريبا ده قرن اقتدار اسالم در كنار توجه به
 )Encyclopedia Iranica, 1982; 49معنوي موجود در فرهنگ ايراني معرفي كرد. (

ي گنجعلي خان كرمان كه در عصر بررسي تاريخي مجموعهپژوهش اخير ضمن 
 صفويه بنا شده است، به بررسي نقوش تزئيني به كار رفته در اين سردر مي پردازد.

تحليل زيبايي شناسي نقوش و كتيبه هاي اين سردر به اين شيوه است كه، ابتدا به  
 -اين سردر نقش بسته هايي كه در ستون هاي دوطرف تحليل زيبايي نقوش هندسي و كتيبه

اند، پرداخته شده و سپس نقوش نمادين و گرداني كه در باالي اين سردر ديده مي شوند، 
 از لحاظ زيبايي شناسي تحليل و بررسي شده اند.

هماهنگيِ به كار رفته در   تعامل ودر نتيجه اين بررسي اين مهم استنباط مي شود كه  
سيار در خور توجه است، چرا كه همگي اين نقوش نقوش تزئيني اين سردر، در نوع خود ب

جهت نشان دادن يك هدف به گونه اي زيبا و هماهنگ با يكديگر به تصوير در آمده اند، 
 .كه اين هدف چيزي جز نشان دادن وحدت در كثرت نيست

 
 بررسي تاريخي، مذهبي و هنري مجموعه گنجعلي خان کرمان

ادي كرمان بود كه شهر از صورت يك قلعه دوران حكومت صفوي دوران شكوفايي اقتص
شد و بناهاي بسياري شامل: مسجد، بازار، آب انبار، كاروانسرا، حمام، مدرسه  نظامي خارج

)، به طور كلي سبك معماري در دوره  67، 1368و ضرابخانه ساخته شد ( باستاني پاريزي، 
كل ها و خط هاي شكسته صفويه رو به سادگي هرچه بيشتر دارد. هندسه بنا ساده است و ش

به جاي خطوط پيچ در پيچ گذشته متداول است و از پيمون بندي و تناسبات يكسان در 
كاري، كاشي  هاي تزئيني متنوعي از قبيل آجر ساختمان استفاده شده است. اما تكنيك

كاري، تزئينات چوبي و حتي برخي از عناصر معماري  كاري، كتيبه نگاري، گچ بري، آينه
تويزه هاي كاذب، مقرنس و سه كنج در حد كمال خود در اين دوره مورد استفاده مانند 
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معماران و هنرمندان قرار گرفت كه در اين بين بناي مجموعه گنجعلي خان كرمان از اين 
 . )279: 1369امر مثتثني نمي باشد.( پيرنيا، 
آباد و مجموعة  باغ بيرم  م گنجعلي خان حاكم كرمان مي تواناز موقوفات و بناهاي مه

گنجعلي خان را نام برد. گنجعلي خان كه از حكام مشهور زمان شاه عباس بود از سال 
ه.ق حاكم كرمان بوده است و پس از او نيز پسرش حكومت كرمان را  1029تا  1005

داشت. حوزة حكومتي گنجعلي خان از مرز فارس تا سرحد قندهار كشيده مي شد و تمام 
گرفت. او بيش از حكمرانان زمان شاه  قائنات و سيستان را در بر مي كرمان و بلوچستان و

عباس به شاه نزديك بود. در زمان حكومت او در كرمان اقدامات اساسي و مهمي انجام 
 :Sykes,1902امان شد و تجارت رونق گرفت. ( شد امن و كه به دريا ختم مي هايي شد. راه

147 ( 
و خانه هاي قديمي شهر كه اسناد خريد آنها نيز  مجموعة گنجعلي خان برروي دكان ها

 موجود مي باشد مابين شهر قديم و  محالت شمالي شهر احداث مي گردد. 
اين مجموعه در طي سالهاي ناآرامي اوايل حكومت قاجار و در حملة آقامحمدخان به 

ده بود در كرمان آسيب ديد و طي ساليان بعد نيز به دليل تغيراتي كه در عملكرد آن داده ش
خطر نابودي قرار داشت ولي خوشبختانه در دهه هاي اخير بازسازي شده و در وضعيت 

 خوبي به سر مي برد؛ اين مجموعه شامل بناهاي زير مي باشد:
چهار سوق گنجعلي خان در محل تقاطع دو راستة شمالي جنوبي و شرقي غربي بازار 

كه به چهار دروازة  در مسير اصلي شهر قرار دارد به واسطة موقعيت خاص قرار گيري تقاطع
اصلي راه داشت و مركزيت آن در شهر قديم، در گذشته محل بسيارمهمي بود و به برخي 
از حوادث تاريخي مهم در اين بخش از بازار جهت برخي از مراسم اشاره شده 
است.گچبري هاي ظريف و نقاشيهايي كه گويا تصوير شهروندان را به نمايش مي گذارد 

 ر سقف اين چهار سوق ديده مي شو د كه به زيبايي اين مكان افزوده است.د
هاي  گنجعلي خان در بازار جنوبي واقع شده است. اين حمام مجموعه شيوه حمام

 مختلف معماري و تزئينات با فضايي مناسب و مردم وار است.
ي و در ضلع شمالي ميدان و مقابل حمام قرار دارد، شكل آن هشت ضلع ضرابخانه

 عبارت است از يك اتاق چهار زاويه.
سرا واقع شده است. داخل  نكوچكي در ضلع شمال شرقي ميدان و كنار كاروا مسجد

اين مسجد با سنگ برجسته، گچبري برجسته و رنگين و نقاشي روي گچ تزئين شده است 
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با توجه به اين كه در دوران صفويه مذهب شيعه به عنوان ؛ )134: 1368(باستاني پاريزي، 
-مذهب رسمي ايران اعالم شد آن چه كه در دوران صفويه در معماري صفويه اتفاق مي 

ن دوران افتد توجه به مذهب شيعه و نوعي تصوف است كه اين توجه در بناهاي متعلق به اي
 .)89: 1384( شايسته فر، به وفور قابل مشاهده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، نقشه مجموعه گنجعلي خان 1تصوير
www.ahl-ul-bayt.org. 2/4/2013, 4pm) ( 

 
  کاروانسراي گنجعلي خان

هاي  كاروانسراي گنجعلي خان مركز تجاري مهمي بوده و از نظر معماري داراي ويژگي
اطراف خاصي است. از جمله وجود دو حياط در طبقة دوم ساختمان كه حجره هايي در 

آن قرار دارد. وجود اين دو حياط خلوت در طبقة باال از موارد نادر معماري ايران است، 
كه اين مكان  دهندة اين است برخي معتقدند كه اين حياط ها و حجره هاي دور آن نشان

البته معماري اين بنا به خصوص . ددارمدرسه بوده است اما استاد پيرنيا خالف اين عقيده را 
پايين نشان از عملكرد مدرسه ندارد، چون در حياط پايين حجره هايي كه محل  در طبقه

 )59: 1370درسي طالب باشد ديده نمي شود.(باستاني پاريزي، 
از اين بنا به نام سراي گنجعلي خان نيز ياد شده است. سرا به معناي محلي بوده كه تجار 

اي داشته است، مثالً  خود حجره كس براي عمدة فرش در آن مشغول به كار بوده اند و هر
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فرش فروشان يا پارچه فروشان كه اجناس خود را به ميزان زياد به مغازه داران يا تجار 
 كردند.  داخلي و خارجي مي فروختند در اين سرا جمع مي شدند و كار مي

كه عملكرد اين بنا به صورت كاروانسرا بوده نيز داراي رونق تجاري و بازرگاني  زماني
عرضه كاالهاي خود را  كردند و ز بوده و بازرگانان داخلي و خارجي در آن منزل ميني

 كردند. مي
وجود نقشهايي مانند اژدهايان و ققنوسها و تصوير درناها، شغاالن، قوچها، گربه ساناني 

هاي  كه غزاالن را شكار كرده اند در درگاههاي اين عمارت ديده مي شود كه در قاببند
اند،  ي شكل جاي گرفته اند و يا در ميانه نقوش گردان اسليمي و ختايي آمدهتاقچه اي بيض

-اين نقوش را برگرفته از نقش مايه هاي چيني و همچنين نقشمايه هايي كه مستقيماً از قالي 
  ) 78: 1367هاي هم دوره به عاريه گرفته شده اند مي دانند. ( باستاني پاريزي، 

 
 کاروانسرا طاقچه هاي تزئيني داخل حياط

اي  حياط كاروانسرا به شكل هشت ضلعي نامنظم است كه در وسط آن حوض هشت گوشه
هاي دو طبقه وجود دارد و مقابل هر حجره ايوان  تا دور حياط حجره واقع شده، دور

كوچكي است. در چهار سمت شمال، جنوب، مشرق و مغرب حياط، چهار سردر با قوس 
 -كاري شده ها كاشي ها و قوس حجره باالي اين قوس هاي بزرگي واقع شده است. لچكي

است. در اينجا عالوه بر كاشي كاري شاهد تلفيق كاشي و آجر هستيم كه فضايي ماليم و 
 دلچسب را به وجود آورده است.

گياهي، حيواني، اسليمي و اندامهاي  هاي ها متنوع و شامل انواع نقش مايه نقوش لچكي
گيري آنها و عجين شدن با فضاي  اين طاقچه ها و محل قرار اي است. تركيب بندي افسانه

اطراف و همچنين نقوش و رنگهاي به كار رفته در آنها همگي معرف مهارت هنرمندان اين 
 )45: 1387عصر است.(جوادي، 

 نقوش به كار رفته در لچكي هاي حياط كاروانسرا به دو دسته تقسيم مي شود:
نقوش اسليمي و ختايي جهت تزين بهره برده لچكي هايي كه در آنها تنها از  •

 ) 2شده است. ( تصوير 
لچكي هايي كه در آنها عالوه بر عناصر گل و بوته از نقوش نمادين و افسانه  •

        ) 3اي بهره برده شده است. ( تصوير 
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       ( منبع: نگارندگان )  لچکي داخل حياط کاروانسرا .٢تصوير  
               
 
 
 
 
 
 
 

 

 ، لچکي سردرهاي شمالي و جنوبي داخل حياط کاروانسرا ( منبع: نگارندگان)٣تصوير 

 
 بررسي زيبايي شناسي سه عامل کتيبه، نقوش هندسي و نمادين در سردر کاروانسرا

از تزئينات كاشيكاري داخل كاروانسر انجام شد، در اين پس از بررسي مختصري كه 
نظير است، پرداخته  بخش به بررسي كاشيكاري سردر كاروانسرا كه در نوع خود بي

 شود. مي
در اين سردر سه عامل كتيبه، نقوش هندسي و نمادين در تركيبي بي نظير و هماهنگ با 

ي شناسي اين سردر ابتدا به يكديگر ديده مي شوند. در اين قسمت جهت بررسي زيباي
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زيبايي شناساني،  صورت جداگانه هر يك از اين سه عامل بررسي مي شوند، سپس به مسئله
 كه در تركيب اين عوامل به وجود آمده است، پرداخته مي شود. 
 بررسي زيبايي شناسي تزئينات کتيبه و نقوش هندسي سردر

اين سردر را به چهار قسمت  ستونهاي كتيبه ها و نقوش هندسي ترسيم شده دراين سردر،
 .استنقش در قاب مستطيل و دو نقش ديگر در قاب مربع تقسيم كرده است، كه شامل دو

خط به كاررفته در اين كتيبه ها از نوع خط بنايي مي باشد.كلمات و عباراتي كه در اين 
ء اسماعبارات شامل:كلمات و  كه اين اي گونه به  باشد توجه مي كاررفته است قابل سردر به

 ) 4مباركه، آيات قرآني و اشعار ادبي مي باشد. ( تصوير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کرمان، ( منبع: نگارندگان ) ، نماي کامل از سردر کاروانسراي گنجعلي خان٤تصوير

 
 بررسي تزئينات نقوش هندسي سردر

هاي  دو به نقششود كه هر  در تزئينات هر يك از ستون هاي اين سردر دو قاب ديده مي
كه يكي در قاب مربع و ديگري در قاب  اند تنها با اين تفاوت هندسي يكساني تزئين شده
نقشي كه با قاب مربع ترسيم شده است در ابتداي ستون، قسمتي  مستطيل شكل گرفته است.
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كه ستون به زمين متصل مي شود، قرار داد، و قاب مستطيل شكل با همان تزئينات و عبارات 
دل  ديده حال اگر مخاطب، اين اثر را با اي در باالترين قسمت ستون نقش شده است. هكتيب

يابد كه طراحانِ اين نقوش در انتخاب شكل اين قابها و نحوة قرار گيري آنها چه  بنگرد، مي
 زيبا و متفكرانه عمل كرده اند.

باشد كه  نقوش هندسي به كار رفته در اين دو قاب از نوع هشت و سلي معقلي مي
هايي را با نامهاي مقدس اهللا، محمد (ص)و علي(ع) را در قالب اين نقوش ايجاد كرده  كتيبه

اي هستيم كه از چرخش نام محمد(ص) ايجاد  است. در اين دو قاب ما شاهد نقش شمسه
خورشيد ) جايگاه مهمي را در » ( شمسه « ) تجسم بصري و نمادين  5شده است،( تصوير 

ود اختصاص داده و در دوران متمادي مورد توجه هنرمندان قرار گرفته هنر ايران به خ
است. در بيشتر آثار هنر اسالمي اين نقش ديده مي شود. نقش شمسه با توجه به معناي اين 
آيه از قرآن كه: اهللا نور سماوات و االرض، به عنوان نمادي از الوهيت و نور وحدانيت 

ي از منابع مذهبي و ادبي، خورشيد(آفتاب ) را نماد پيامبر اشاره دارد. عالو بر اين در بسيار
سوره  174اسالم، حضرت محمد (ص ) ذكر كرده اند؛ اين ايده ممكن است از مفهوم آيه 

 نسا اخذ شده باشد:
يا ايها الناس قد جائكم برهان من ربكم و انزلنا اليكم نوراً مبينا ( اي مردم براي هدايت 

اني محكم آمده رسولي با آيات و معجزات فرستاده شد، نوري شما از جانب خداوند بره
تابان به شما فرستاديم (ترجمه الهي قمشه اي) در اين آيه خداوند پيامبر را دليلي محكم و 

، » محمد « نوري تابان معرفي مي كند. در مواردي نقش شمسه با استفاده از تكرار كلمة 
.. ضلعي را داخل حلقة شمسه به وجود تركيبي از ستاره هاي پنج، شش ، هشت و ..

ترين نقوشي هستند كه در بيشتر آثار و بناهاي دوره اسالمي به  آورد كه يكي از زيبا مي
 چشم مي خورند.
در كيان هنر اسالمي حامل و منشاء اصيل ترين شكل هنر قدسي » محمد « نقش بصري 

جه به شكل نقش محمد (ص) در اسالم است، هنرمندان عالوه بر حفظ مفاهيم نمادي با تو
و هماهنگي سطوح، با تكرار آن با اصول اساسي زيباشناسي هنر اسالمي به تزئين بناها و 

-ديگر آثار پرداخته اند. لطافت تكرار نقش محمد (ص) آرامشي روحاني را عرضه مي 
  .)45: 1381(خزائي،دارد

كاس دهنده اعتقادات تركيبات كلمه اهللا، محمد(ص) و علي (ع) در اين نمونه ها انع
 سازد هرآن كس به عشق خداوند معتقد باشد مسلمانان شيعه زمان مي باشد و روشن مي
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بايست به دوستي پيامبر(ص) و امام علي (ع) اعتقاد داشته باشد. ترتيب نامهاي اهللا، محمد  مي
(ع) در و علي در تمام دوران اسالمي به كار برده شده است اما مشخصاً استفاده از نام علي

باشد. اين نام مقدس حتي هم رديف اسامي الهي  بناهاي ساخته شده عصر صفوي بيشتر مي
ارج و قرب وي در نزد شيعيان دهنده  گذاري گرديده تا نشان و صفات خداوند جاي

  .)28: 1386(شايسته فر،باشد
قاب با توجه به مطالب ذكر شده در باال مي توان اين چنين استنباط كرد كه قرار گرفتن 

اي  مربع شكل در پايين ترين قسمت ستون يعني در اتصال ستون به زمين، مي تواند اشاره
و  يكي از نمادهاي اين نقش زمين است، چرا كه شكل ( مربع )ه باشد به نماد اين داشت

: 1380(اردالن، ي از چهار عنصر: آب، باد، خاك و آتش مي باشد،گوشة آن نمادچهار
گيري اين نقش مي توان اين احتمال را داد كه  ) با توجه به معناي نمادين و مكان قرار11

چرا كه به دنبال راهي  .طراحان اين نقوش تنها به فكر تزئينِ صرف سردر اين بنا نبوده اند
مان رساندن مخاطب اثر به وراي معناي ظاهري است. اند، كه ه براي بيان هدف خود بوده

به اين شيوه كه با آوردن اسماء متبركه در قالب تزئينات هندسي در اين قاب مربع شكل كه 
در پايين ترين قسمت ستون اين سردر يعني در اتصال به زمين قرار دارد هدف خود را در 

دن از بند اين زمين خاكي و رسيدن اوج زيبايي بيان مي كنند به اين صورت كه براي رها ش
ي فرستادگانش يعني محمد(ص) و علي(ع)، به معناي حقيقي اول خداي خود را به واسطه

ترين قسمت ستون اين  بشناس. با تكرار همين عناصر در قاب مستطيل شكل كه در باال
كامل در قسمت باال به قوس جناغي شكل منتهي مي شود پيام هنرمند  سردر قرار دارد و 

شود يعني ادامه دادن به اين شناخت در طول زندگي و در نهايت رسيدن به افالك و  مي
 ) 5حقيقت الهي.( تصوير 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، تزيئنات هندسي ( منبع: نگارندگان )5تصوير    
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قاب، جلوة رنگهاي عالوه برزيبايي بصري و معناييِ كاربرد تزئينات هندسي در اين دو 
آبي در اين دو  به كار رفته در اين اثر نيز بسيار چشم نواز و زيباست. انتخاب دو رنگ زرد و

هاي مكمل در هنر اسالمي هستند،  كه نمادي از رنگ است، چرا قاب نيز هوشمندانه بوده
ي طاليي كيهان و زرد را نمادي از زمين مي دانند. همچنين رنگها آسمان و آبي را نمادي از

كه نمادي از نور است همراه با آبي باعث جذابيت و انتقال مفاهيمي خاص به مخاطب 
 .)65: 1380(شايسته فر،شود مي

انتخاب رنگ زرد شمسه كه از چرخش نام محمد (ص) ايجاد شده است و رنگ آبيِ 
هدفمند نام علي (ع) در مركز شمسه كه همچون نگيني فيروزه اي مي درخشد، چه زيبا و 

تواند حاوي اين پيام باشد كه: محمد(ص) نور نبوت بود  اي كه مي اند به گونه انتخاب شده
 راه و هدف پيامبر (ص).  و علي(ع) ادامه دهنده

 
  بررسي کتيبه هاي سردر

گيرند، كه  كتيبه را دربر مي شود كه دو دو قاب ديگر در ستون هاي اين سردر مشاهده مي
اند. با توجه به اين مطلب كه اين  ديگري در قاب مستطيل شكل گرفتهيكي در قاب مربع و 

دو قاب مانند دو قاب پيشين كه به بررسي آنها پرداخته شد در ارتباط با هم نيستند، در 
 شود. نتيجه در اين بخش به صورت جداگانه به بررسي هر يك از آن ها پرداخته مي

 
 مستطيل شکل بررسي کتيبه

كه در تزئينات اين سردر چشم را مي نوازد، قابي است كه  ديگري قاب مستطيل شكل
انتخاب اين نقش عالوه بر اين كه  درون آن نقش موج خط دار معقلي ترسيم گشته است.

دهد توجه او را به آيات قرآني نوشته شده در  جهت نگاه مخاطب را به سوي باال سوق مي
 اين كتيبه نيز جلب مي كند.

شود و در باالي اين  ين نقش آية ( بسم اهللا الرحمن الرحيم ) ديده ميدر قسمت ميانيِ ا
زيرين بسم اهللا خوانده نشد ولي به احتمال  است، متأسفانه نوشتة شده آيه دعاي صلوات نوشته

كه مضمون اين نوشته نيز حمد و سپاس  آيد زياد از روي برخي از كلمات اين نوشته بر مي
را سورة توحيد و آيه صدق اهللا العلي العظيم در برگرفته،  خداوند باشد. اطراف اين نقش

كه در قابي جناغي شكل نوشته شده است. خطوط به كار رفته در اين سردر همه از نوع 
 ) 6كوفي بنايي است. ( تصوير 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل مستطيل . کتيبه۶تصوير
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الرحيم كه در بخش مركزي اين نقش نگاه مخاطب را به خود جلب آية بسم اهللا رحمن 
شود كه: خداي سبحان، قرآن و سوره را با نام خود  كند گويي اين مطلب را متذكر مي مي
آموزد. احتماال هنرمند  گشايد و بدين گونه، ادب شروع كار با نام خدا را به انسانها مي مي

 كند. ن نقش بر اين موضوع تأكيد ميبا قرار دادن اين آيه در بخش مركزي اي
دعا يكي از معروفترين دعاها  است. اين شده در بخش باالي بسم اهللا دعاي صلوات نوشته

كلي شود. به طور كه در هر موقعيت و زماني قرائت مي در ميان مسلمانان شيعه است
 يابند و بزرگ مي شوند.  مسلمانان شيعه با اين دعا پرورش مي

كه  ست كه ابتدا خطاب به حضرت محمد(ص) و سپس به خاندانشصلوات دعايي ا
شامل حضرت فاطمه و امام علي(ع) اولين امام شيعه، امام حسن(ع) صابر زمان و امام 

: 1384حسين(ع) شهيد كربال و سپس ديگر امامان شيعه ارجاع داده مي شود(شايسته فر، 
رنگ نقش مركزي اين قاب به رنگ سفيد است و رنگ سفيد نشاني از قداست و  ). 78

اي  پاكي و آرامش است، همچنين پرمعناترين رنگ در عالم روحاني است. گويي دريچه
و حضور آية بسم اهللا و همچنين دعاي  سوي پاكي و قداست گشوده شده استاست كه به 

ه است او را متذكر مي شود كه: براي مخاطب آمد يصلوات كه در اين نقش به ديده
كن سپس محمد و  رسيدن به اين معنويت و عالم سراسر پاكي اول خداي خود را ياد

 خاندان او را كه پاكترين و مقدس ترين انسانها برروي زمين بوده اند را درود فرست.
حضور رنگ سفيد بر روي رنگ آبي معنويت و شكوه اين پيام را چندين برابر كرده 

كرانگي آسمان را نشان  از آنجايي كه آبي رنگ عالم مثال است و وسعت درون و بي .است
نشيند، به قداست و به زيبايي آن كالم  مي دهد كالم و نقشي را كه با هم روي اين رنگ مي

 افزايد. و نقش مي
سوره توحيد كه نقش مركزي را همچون نگيني در برگرفته است از يگانگي و مطلق 

ما را از هرچه غير خداست  ص،  محور آيات اين سوره است كه گويد، اخال مي بودن خدا
همچنين مخاطب را از حضوري صادق  .گرداند جدا كند و به خدايي كه واحد است متصل

طراحان نقوشِ اين سردر با نوشتن  كالم اهللا برروي زمينة آبي و  .كند و بلند مرتبه آگاه مي
كند  نه اي جناغي شكل اوج زيبايي را به مخاطب هديه ميهماهنگ با نقش مركزي و زمي

كه از تركيب معنايي اين سوره با زمينة آبي رنگش فضايي سراسر معنوي را ايجاد كرده  چرا
 كه قداست و پاكي را در بر گرفته است. 
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 ي مربع شکلبررسي کتيبه
مربع وجود  دو كتيبه، يكي در ستون راست سردر و ديگري در ستون چپ سردر به شكل

باشد كه با توجه به ابيات  دارد كه عبارات هر يك از اين كتيبه ها  شامل يك بيت شعر مي
 شود كه اين دو بيت شعر در راستاي يكديگر سروده شده اند. هردوكتيبه مشخص مي

اند بلكه سردرهاي  اين كتيبه هاي مربع شكل نه تنها برروي سردر كاروانسرا نقش بسته
نجعلي خان كه به ضرابخانه، آب انبار و حمام منتهي مي شوند نيز مزين به ديگر مجموعة گ

باشند. متأسفانه شاعر اين  اين كتيبه ها با همان ويژگي هاي كتيبه هاي سردر كاروانسرا مي
 اشعار ناشناخته است.

تنها موفق به  ،است در دو بيت شعري كه در كتيبه هاي سردر كاروانسرا نوشته شده 
بيت از آن شعر شده اند و متأسفانه بيت دوم آن خوانده نشد. بيت خوانده شده  خواندن يك 

 كه در كتيبه سمت راست سردر مي باشد شامل اين بيت است:
 

 ) 7غرض نقشي است كه از ما بازماند      كه هستي را نمي بينيم بقايي ( تصوير 
   

 -سردر ضرابخانه در كتيبه از جمله ابيات ديگر اين مجوعه، دو بيت شعري است كه برروي
 از:ند اند كه عبارت باشند، نقش بسته كاروانسرا مي كتيبه هاي سردر هاي مربع شكل كه همانند

 چون نامة جرم ما به هم پيچيدند           بردند به ميزان عمل سنجيدند
 بيش از همه كس گناه ما بود ولي           ما را به محبت علي بخشيدند

 
 ديگري كه برروي سردر حمام نقش بسته است عبارت است از:دو بيت 

 
 گربراني و گرم بنده و مخلص خواني          روي نوميديم از حضرت سلطاني نيست
 نا اميد از در لطف تو كجا شايد رفت          تو ببخشاي كه درگاه تو را ثاني نيست

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 ( منبع: نگارندگان ) ، کتيبه هاي مربع شکل٧تصوير 
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هاي اين مجموعه، كه شامل لطف و كرم  با توجه به معناي ابيات به كار رفته در سردر
خداوند و اميد به بخشش او و همچنين واسطه قرار دادن علي (ع) و توسل جستن به او كه 
مورد توجه و احترام خاص شيعيان است، احتماال در بيت دومي كه از سردر كاروانسرا 
خوانده نشده از لطف و رحمت حق سخن رفته است؛ به طور كلي مي توان از آوردن 

گونه اشعار در اين مجموعه اينگونه استنباط كرد كه نه تنها معناي باطني و دروني  گونهاين
اند در  اند و تزئين شده آيات و اسماء متبركه كه در دل نقوش هندسي جاي داده شده

اند بلكه اشعار به كار رفته در اين سردر و به كلي در اين  آمده هماهنگي با معناي اين نقوش
مجموعه نيز همگي در راستاي همان هدفي سروده و به كار برده شده كه آيات و نقوش 
تزئيني به كار برده شده اند و اين هدف چيزي جز هماهنگي معنايي كه در اشكال هندسي، 

ه مي شود، نيست. بدين ترتيب اين هماهنگي آيات قرآني، اسماء متبركه و اشعار ادبي ديد
كه در معناي باطني اشكال و آيات و اشعار ديده مي شود باعث به وجود آمدن زيبايي هم 

 از جهت بصري و هم از جهت معنايي شده است. 
اي  توان به آوردن اشعار در قالب كتيبه اي كه در باال آورده شد مي جهت اثبات فرضيه
كه بر تأثير معنوي و بصري اين ابيات افزوده است، چرا كه مربع در  مربع شكل اشاره كرد

مفاهيم سنتي هنر اسالمي، نمادي از تعادل است، به اين معني كه هر چهار ضلع آن به يك 
اندازه مي باشد در نتيجه عدالت به وضوح در اين شكل هندسي قابل مشاهده است. در 

ديدگاه بهره جسته و عالوه بر اين كه در معناي  اينجا طراحِ نقوشِ كاشيِ اين بنا از اين
اشعار به بيننده  لطف و بخشش خداوند را يادآور مي شود، بلكه از جهت بصري اين اشعار 

كشاند تا عدالتي را كه در اين لطف و كرم  ي مخاطب ميرا در قابي مربع شكل به ديده
اشعار معناي عدالتي كه به اين است نيز متذكر شود، همچنين با آوردن نام علي(ع) در اين 

 نقش هندسي داده، ملموس تر مي شود، چرا كه علي(ع) سراسر عدالت بود.
ويژگي بصري و معنايي ديگري كه در اين كتيبه قابل بررسي است رنگ سفيد زمينة 

لوح سفيد و پاك دل مؤمن باشد كه سخن حق و   تواند نمادي از اين كتيبه است كه مي
 بندد.   نقش مي شايسته برروي آن

 
 بررسي زيبايي شناسي نقوش گردان و نمادين سردر کاروانسر

نقوش اين قسمت از سردر به گونه اي هماهنگ در تركيبي گردان و سراسر حركت نقش 
اند. زمينة اثر با نقوش گردانِ گل و بوته اي پر شده است. در ميان اين نقوش، نقش  شده
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گوزن مشاهده مي شود كه در حال حركت به تصوير كشيده حيواناتي از قبيل شير و آهو و 
اند، همچنين نقش دو اژدهاي سفيد رنگ كه با حركتي قوس مانند كه نقش مركزي را  شده

شوند. از ديگر نقوش اين قاب، تصوير دو ترنج  اند نيز در اين قسمت ديده مي در بر گرفته
 .) 8( تصوير شود ا ديده مياست كه نقش دو سيمرغ در دو طرف هر يك از اين ترنجه

تركيب اين اشكال تزئيني وجود دارد و تأثير بسزايي بر روي زيبايي  كه در نقطة مشتركي
عنصر حركت است كه در تمامي اين اشكال تزئيني وجود  ،اين بخش از سردر داشته است

گونه است: حركت از جهت نقص آغاز  دارد. تعريفي كه هنر اسالمي از حركت دارد اين
مي شود تا به هدف خود كه كمال است برسد،  در نتيجه حركت از اولين لوازم رسيدن به 

 )167:  1381رود و براي متعالي شدن بايد به دنبال حقيقت بود.(پورجعفر، تعالي به شمار مي
هايي كه به انواع گل و بته تزئين شده اند نيز  در جهت تفسير خطوط مارپيچ اسپيرال

كه: حركت مارپيچ و دوراني نر اسالمي آمده است، از جمله ايندر ه تفاسير بسيار زيادي
نمادي است از ذكر حركت به سوي الوهيت و رهايي از عالم اسفل، حركتي موزون و 

موضوع . بازگشت به نقطة اول را، همچون دايره تكرار نمي كند عقالني است كه دور يا
. احتماال تصوير )186 :1381ر، پورجعف(ركت، صعودي نهفته در اين نقش استمهم اين ح

 -ي پايين اين قابِ سردر نقش شده اند و تا مركز اين قاب ديده ميحيواناتي كه از گوشه
تواند در راستاي همان  نقش كردن اين حيوانات مي يراز ،جهت نبوده است شوند خود بي

 كه در تفسير نقوش مارپيچ آمده است. پيام حركت از نزول به صعودي باشد
توان اين گونه استنباط كرد كه، در اين قاب سردر، ديگر  باال مي ت اثبات فرضيهجه

تصويري از گرفت و گير حيواناتي كه در قابهاي تزئيني داخل كاروانسرا بودند، وجود 
نقش اين  ندارد بلكه فرار اين حيوانات از دست حيواني درنده به تصوير كشيده شده است.

اي كه در قسمت باالي اين  به گونه شود ديده ميين بخش اين قاب پايين تر  از گريز و فرار
براي رسيدن به  ات، گويي اين حيوانتصوير نشده استسردر ديگر حيوان درنده اي  قابِ

، به گونه اي كه چشم مخاطب اند مكاني امن در تالشند و آن را در قسمت باال و مركز يافته
فرار حركت از پايين ترين نقطه قاب اين سردر تا با دنبال كردن اين حيوانات در حال 

 .) 9( تصوير كند ي اين قاب را القاء ميباالترين نقطه
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

سردر کاروانسرا، ( منبع: نگارندگان باالي قاب ، نماي کامل از۸تصوير  
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 (منبع: نگارندگان ) بخشي از قاب سردر کاروانسرا, .٩تصوير
 

توان استنباط كرد  گونه مي از جهت زيبايي معنوي كه در پيام اين نقش است شايد اين
آنگاه ببين چگونه فضايي امن و  كن كه: اي انسان از خوي نفساني و حيواني خود فرار

 شود. سراسر زيبا به تو هديه مي
 

 بررسي سه عنصر نمادين ( سيمرغ, اژدها و ترنج )
شوند، در  گردانِ سردر كاروانسرا ديده مي اين عناصر كه در بخش نقوش سيال و هر سه
البته با  ،هاي سردرهاي شمالي و جنوبي داخل حياط كاروانسرا نيز ديده مي شوند لچكي

كشيدن اين نقوش. به اين صورت كه در هر يك از  اندكي تفاوت در چگونگي به تصوير
داخل حياط كاروانسرا چهار اژدها و چهار سيمرغ هاي شمالي و جنوبي  هاي سردر لچكي

حال تقابل با يكديگر نقش شده اند، در صورتي كه در سردر اين  كه در ديده مي شود
 شود كه به صورت مستقل از هم نقش كاروانسرا چهار سيمرغ و تنها دو اژدها ديده مي

 .) 11و 10( تصوير   اند شده
و آگاهي، و در اساطير ايران اژدها نمادي است از نمادي است از خرد   سيمرغ در اساطير

شر چرا كه در اساطير چين نمادي است از خير و بركت. احتماال تقابل اين دو نقش در 
گرفته از معناي نمادين  اين دو نقش در ايران است،  هاي داخل حياط كاروانسرا بر لچكي

 دهاي به تصوير كشيده شدهيعني تقابل بين خير و شر؛ حضور مستقل دو نقش سيمرغ و اژ
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توانند نمادي از تقابل بين  كند اين دو تصوير ديگر نمي سردر كاروانسرا كامال مشخص مي
خير و شر باشند . تصوير دو اژدهاي سفيد رنگ كه رو در روي يكديگر بر پيشاني سردر 

تواند  مي كاروانسرا نقش شده اند و نقش مركزي اين قاب سردر را در بر گرفته اند احتماال
گفته شده است اين نقش اقتباسي است از دو معنا و مفهوم را در بر داشته باشد. اول اين كه 

 بردند، مي سره اقامت در اين كاروانسرا ب فرشهاي تجار چيني كه جهت  و  پارچه  نقشهاي
) حال اين كه نماد اين نقش در شرق دور خير و بركت و حاصلخيزي 45: 1387(جوادي،

 يندبا اين تفكر بر پيشاني سردر كاروانسرا به ديدة مخاطب مي نش نتيجه اين نقشدر   است،
  كند. كه اميد خير و بركت براي تجار مي

 ،دومين معنايي كه اين نقش مي تواند داشته باشد در جهت تطبيق با نقش اژدهايي است
بدين صورت هاي داخل حياط كاروانسرا نقش شده است؛  كه در تقابل با سيمرغ در لچكي

اند در دو طرف ترنجي ديده  كه دو سيمرغ و اژدهايي كه در تقابل با يكديگر نقش شده
شوند كه داخل آن فرشته اي به حالت زانو زده كودكي در بر دارد، كه اين نقش  مي
جا به شيوه مريم و عيسي (ع) باشد كه در اين تواند برگرفته از تصاوير مسيحي حضرت مي

 -تصوير اين ترنج بر پشت شيري ديده مي شود كه مي .اجرا شده استنگارگري ايراني 
تواند به كلي معنايي خاص به اين شير و ترنجِ سوار شده بر پشت اين شير بدهد، بدين 

يعني شيري كه نماد  .صورت كه به احتمال زياد مي تواند معنايي از شير و خورشيد باشد
يد نبوت يعني پيامبر (ص) است و حضرت علي (ع) است و خورشيد كه نمادي از خورش

تصوير كودكي كه در دستان فرشته است احتماال مي تواند پيامبر (ص) باشد كه به دنياي 
اسالم هديه شده است؛ با توجه به اين تفاسير و حالت حركت بدن سيمرغ و اژدهايِ در 

ا به نقش حال تقابل كه دوايري را در دو طرف اين ترنج ايجاد كرده اند، توجه مخاطب ر
گيري اين نقوش در احتماال تمام هدف و مقصود قرار داخل اين ترنج معطوف مي كنند كه

)؛ حال با توجه به تفاسير باال اين گونه استنباط  10كنار هم نيز همين بوده است (تصوير 
شود كه نقش اژدها و سيمرغ ترسيم شده در لچكي هاي داخل حياط  كاروانسرا در  مي

ادن و ايجاد توجه به نقش ترنج بوده است، در صورتي كه نقش اژدهاي جهت  جلوه د
ترسيم شده  بر پيشاني سردر كاروانسرا به صورت مستقل در جهت ايجاد تمركز بر نقش 

 ).  11( تصوير گيرد ي اين قاب را در بر ميمركزي قاب اين سردر است كه باالترين نقطه
در اين قسمت از قاب سردر همگي به حالت با توجه به اين موضوع كه تمامي نقوش 

دهند  اند نمادي از آسمان و ملكوت، سبكي و تحرك روح مي سيال و دايره وار نقش شده
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كه نقش دايره وار ترنجي كه با همان گل و بته زمينه تزئين شده است اين معنا و مفهوم را 
بلكه  ،بين خير و شر نيست جا ديگر خبري از جدال) در اين 11تصوير (كند بيشتر متجلي مي

اند كه حالتي از همان سبكي را القا  سيمرغ ها به حالتي آزاد و رها در اين قاب نقش شده
گرفته اند مانند نوك در رو هم كه نقش مركزي را در بر  مي كنند و نقش دو اژدهاي رو

ز قرار يعني همان هدفي كه ا .آسمان را نشان مي دهد يكه باالترين نقطه پيكاني هستند
 گرفتن تمامي نقوش اين سردر در جهت نشان دادن آن در كنار هم نقش شده اند.

بيشترين تأكيد رنگي در قابِ اين بخش از سردر رنگ آبي مي باشد كه نمادي است از 
كه بيشترين تأكيد بر روي رنگ سفيد در اين  فضايي سراسر روحاني و معنويت حال اين

ه مي شود كه درباالترين قسمت اين سردر و در دو طرف قسمت در نقش نمادين اژدها ديد
اي  نقطة مركزي آن قرار دارند، گويي اين نقش تأكيد بر پاك و مقدس بودن همان نقطه

 مي كند كه سراسر وجود مؤمن در وصالش در حركت و تكاپو است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) منبع: نگارندگان( لچکي هاي داخل حياط کاروانسرا.  ، نقش اژدها و سيمرغ در۱۰تصوير   
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 نتيجه گيري
در ايران به  يكي از مجموعه هاي زيبا كه شاهكاري از معماري و تزئينات عصر صفوي را

خان است كه از نظر تنوع، تازگي و مهارت در  مجموعة گنجعلي ،نمايش گذاشته است
 باشد. نقش پردازي و شيوة تزئين از جمله آثار بار ارزش اين عصر در كرمان مي

شود  تكراري كه در نقوش هندسي نقش شده بر روي ستونهاي اين سردر مشاهده مي 
ديگر نقوش هندسي به كاررفته در اين سردر بيشتر به چشم مانند نقش شمسه كه نسبت به 

مي خورد، همچنين تكرار در نقوش تزئيني گردان باالي سردر مانند نقوش گل و بته كه 
كه در هنر   است چرا از ذكر است، احتماال نمادي سراسر زمينة اين قاب سردر را پوشانده

گويي تكرار نقش گل و بته در  اسالمي از تكرار به عنوان نماد ذكر سخن رفته است.
حركت پيچان اسپيرالها كه نمادي از سير الي اهللا است اين را متذكر مي شود كه همواره در 
اين راه از ذكر و ياد خدا غافل نشو، همچنين پيامي كه در تكرار نقش شمسه است نيز، 

علي(ع) و نام اهللا  البته با اين تفاوت كه آوردن نام پيامبر، حضرت .باشد مشابه همين امر مي
توان استنباط  گونه مي كرده است. با اين تفسير اين تر در دلِ نقوش هندسي اين امر را ملموس

كه  كرد كه نقوش سيال و پيچانِ قاب باالي سردر همان نماد و هدفي را دنبال مي كنند
 نقوش هندسي نقش شده بر روي ستون هاي دو طرف اين سردر دارند.  

اي و همچنين نقوش نمادين و  گل و بته ه تنها حركت در نقوش گرداندر اين سردر ن
بلكه حركت در نقوش هندسي به  شود اند ديده مي حيواناتي كه در باالي سردر نقش بسته

كه نقش  اي هنرمندانه به كار برده شده است؛ به اين صورت رفته دراين سردر نيز به شيوهكار
هاي ستون  قاب اند، همچنين نقش موج در د شدهها از چرخش نام محمد(ص) ايجا شمسه

دهد،  گويي مانند نقش پيكاني است كه نگاه را از پايين به سمت باال سوق مياين سردر
است و به آيه بسم اهللا، صلوات و سوره توحيد  اي كه در دل اين نقش جاي گرفته كتيبه

باشد كه به همراه ذكر تواند نمادي از حركت صعودي  مزين گشته است در اين قسمت مي
آمده، بدين صورت كه اين نقش نه تنها چشمِ سر مخاطب را به سمت باال سوق مي دهد 
بلكه با ديدن آيات چشم دلِ مخاطب به سمت زيبايي هاي مطلق سوق داده مي شود. اينها 
همه نمادي از حركت است، حركتي نمادين شده در قالب اشكال هندسي و كتيبه ها. با 

اين مطلب مي توان اين گونه استنباط كرد كه نه تنها نقوش سيال در قسمت بااليي  توجه به
دهد  ي مركزي و باالترين بخش از اين قسمت سوق ميقاب سردر چشم مخاطب را به نقطه

بلكه نقوش هندسي تصوير شده بر روي ستون هاي اين سردر نيز در راستاي همان هدف 
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در تمامي نقوش به  ي ها يعني سير الي اهللا نقش شده اند. يعني رسيدن به نقطه و آغاز زيباي
كاررفته در اين سردر سراسر هماهنگي وجود دارد كه همگي در جهت شناخت آن زيبايي 

اند در نتيجه اينها نقش هاي خيالي و آبستره نيستند بلكه همگي از مفاهيم  مطلق همنوا شده
به ديدة سر زيبا مي نمايند بلكه انسان را به باشند كه نه تنها  مقدس و وااليي برخوردار مي

 فكر فرو مي برد تا ديدة دل خود را باز كند و زيبايي معنوي آنها را درك كند.
تركيب اين نقوش، نمادها و كتيبه ها، نشانگر فرهنگ، هنر، ايده ها، آرمان ها، معنويات 

مرحله به مرحله مورد  و حتي دغدغه هاي زميني هستند كه وقتي با يكديگر همراه باشند و
ها و گذرگاههاي عرفاني را در ذهن مخاطب  توجه قرار گيرند، ساختاري مشابه وادي

توان از كنار آنها گذشت. در اين جا جاي بسي تأمل  كنند كه به سادگي نمي تداعي مي
اي  است كه امروزه تزئينات مكان هاي عام المنفعه رو به سوي بي هويتي مي روند به گونه

ديگر نشاني از تزئينات اسالمي ـ ايراني در اين مكان ها ديده نمي شود، تزئيناتي كه با كه 
روح مخاطب گره بخورد و برايش با هر بار ديدن تازگي داشته باشد و روحش را پرواز 

شود كه مسئولين مي بايستي با تحقيق و بررسي بيشتر بر روي  دهد. در آخر اين پيشنهاد مي
كه مبادا اين بي هويتي آنچنان در روح نسل جوان امروز و آينده  كننداين موضوع تمركز 

بايستي با  تأثير گذار باشد كه ديگر معنا و مفهوم آثار گذشتگانش را درك نكند بلكه مي
كاربرد مستمر اين نقوش و نمادها با شيوه اي جديد و جذاب، در مكان هاي تفريحي و عام 

اي نسل جوان امروز و آينده را به تكاپو وادارد و او را المنفعه همواره ذهن كنجكاو و پوي
 برانگيزد براي شناخت، شناختي كه او را سوق دهد به زيبايي مطلق.
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