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چکیده
به سبب تمرکز حمام های تاریخی شاخص عصر صفوی و قاجار در شهر اصفهان و تزیینات معماری 
منحصربه فرد در آنها، این شهر بهترین کانون پژوهش دربارۀ تزیینات وابسته به معماری در حمام های 
در  اصفهان،  حمام های  کاشیکاری  در  به کاررفته  نقوش  مطالعۀ  پژوهش،  این  هدف  است.  تاریخی 
محدودۀ زمانی اوایل عصر صفوی تا پایان عصر قاجار، طبقه بندی مضامین و بیان برخی شاخصه های 
آنها در مقایسه با سایر حمام های ایران است. نتایج نشان می دهد موضوعات کاشیکاری حمام ها شامل 
نقوش گیاهی به میزان فراوان، نقوش انسانی و حیوانی به میزان متوسط و نقوش هندسی، کتیبه و 
مناظر معماری است. کاربرد مضامین متنوع به  ویژه نقوش گیاهی، رعایت اصول نگارگری اصفهان در 
کاشی  نگاری حمام ها، تداوم ویژگی های نقاشی صفوی در کاشي های قاجاری، استفادۀ محدود از نقوش 
نتایج  از  بزرگ، برخی  ابعاد  با  نوآوری هایی نظیر ترسیم منظرۀ شهر روی کاشی  جانوری، شناسایی 
این بررسی هستند. جهت تکمیل نتایج، مطالعات تطبیقی کاشیکاری حمام های اصفهان با کاشیکاری 
هفده حمام شاخص در سایر شهرها صورت گرفته است. احتماالً وجود تفاوت هایی در نحوۀ ترسیم 
نقوش، رنگ آمیزی و مضامین پرکاربرد، حاکی از وجود سبکی محلی در کاشیکاری حمام های اصفهان 
در مقایسه با سایر شهرها است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و شیوۀ میدانی و کتابخانه ای 

انجام گرفته است.

واژه  های کلیدی 
اصفهان، حمام های تاریخی، کاشیکاری، نقوش و مضامین.
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مقدمه
بناهای عام المنفعه، عالوه  به معماری در  تزیینات وابسته  مطالعۀ 
و  بانیان  عالیق  بیانگر  بناها،  این  هنری  ویژگی های  شناخت  بر 
شاخص  تاریخی  حمام های  احداث  است.  جامعه  عادی  مردم 
مضامین  بردن  کار  به  صفوی،  عصر  در  به  ویژه  اصفهان  شهر  در 
منحصربه فرد و متنوع در کاشیکاری حمام های اصفهان و استفادۀ 
مداوم از حمام های صفوی در دوره های بعد سبب اهمیت دوچندان 
این حال  با  آنها شده است.  تزیینات  تاریخی اصفهان و  حمام های 
کاشیکاری  نقش  و  گرفته  انجام  باره  این  در  اندکی  پژوهش های 
نادیده گرفته  قاجار  و  بررسی  هنر کاشیکاری صفوی  در  حمام ها 
بر  نقوش  طبقه بندی  مطالعه  و  مقاله،  این  هدف  است.  شده 
تاریخی  حمام های  کاشیکاری  تزیینات  در  آنها  مضامین  اساس 
شهر اصفهان، در محدودۀ زمانی اوایل عصر صفوی تا پایان عصر 
و  آنهاست  در  به کاررفته  نقوش  ویژگی های  برخی  بیان  و  قاجار 
نویسنده کوشیده از این رهگذر، نمایی کلی از تزیینات کاشیکاری 
در حمام های تاریخی اصفهان ارائه دهد ]و به این سؤاالت پاسخ 
به کاررفته  نقوش  از  مناسبی  طبقه بندی  می توان  چگونه  گوید:[ 
و  تفاوت  چه  کرد؟  ارائه  اصفهان  شهر  حمام های  کاشیکاری  در 
حمام های  کاشیکاری  در  به کاررفته  نقوش  میان  شباهت هایی 

اصفهان با سایر حمام های ایران وجود دارد؟
در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده، به کمک کار 
مکتوب  منابع  در  موجود  تصاویر  و  مدارک  به  استناد  و  میدانی 
سپس  و  جمع آوری  اولیه  اطالعات  اینترنتی،  منابع  از  استفاده  و 
تاریخچۀ  دربارۀ  مطالبی  ابتدا  مقاله،  این  در  است.  شده  تحلیل 
سپس  است.  ارائه شده  حمام ها  در  کاشیکاری  تزیینات  کاربرد 
ویژگی ها  برخی  بیان  و  مطالعاتی  جامعۀ  از  مختصری  معرفی 
است.  شده  داده  به دست  نمونه ها  بررسی  از  حاصل  یافته های  و 
میان  تطبیقی  مطالعۀ  به دست آمده،  نتایج  تکمیل  برای  پایان  در 
کاشیکاری حمام های اصفهان و هفده باب از مهم ترین حمام های 

شاخص دارای تزیینات کاشیکاری در ایران صورت گرفته است.

پیشینۀ تحقیق
اثر کامبیز حاجی قاسمی  در کتاب حمام ها از مجموعۀ گنجنامه 
)1383( ضمن ارائه تصاویری از حمام های شاخص ایران، مطالبی 
آنها  تزیینات  به  اما چندان  ارائه  شده  آنها  معماری  در خصوص 
پرداخته نشده است. در برخی کتب مصور کاشیکاری، تصاویری از 
برخی کاشیکاری های موجود در حمام ها ارائه شده است. از جملۀ 
سیف  هادی  تألیف  کاشی  روی  نقاشی  به  می توان  کتاب ها  این 
)سیف، 1376( اشاره کرد. در این کتاب  به بیان نام کاشی، محل 
قرارگیری و تاریخ آن بسنده شده است و اطالعاتی بیشتر دربارۀ 

آنها ارائه نشده است.
به  وابسته  تزیینات  بررسی  به  اختصاصاً  که  پژوهش هایی 
معماری در حمام های ایران پرداخته باشد، بسیار اندک هستند و 
پژوهشی که منحصراً به کاشیکاری حمام های تاریخی شهر اصفهان 
و  »تزیینات  مقالۀ  در  است.  نگرفته  انجام  چندان  باشد،  مرتبط 
 )1382 )مخلصی،  مخلصی  محمدعلی  تألیف  حمام«  در  آرایه ها 
و  زمانی  محدودۀ  از  فارغ  ایران  حمام های  در  رایج  تزیینات  به 

کلی  شکلی  به  مقاله  این  در  است.  شده  پرداخته  خاص،  مکانی 
برخی  بیان  از  و  شده  پرداخته  ایران  حمام های  کاشیکاری  به 
جزییات چشم پوشی شده است. در کتاب حمام های تاریخی تبریز 
فصل،  یک  در   ،)1388 نجفی،  )رشید  نجفی  رشید  عطیه  تألیف 
کلی شده  ایران طبقه بندی  در حمام های  استفاده  مورد  تزیینات 
کاشیکاری  تزیینات  دربارۀ  که  قابل توجه  پایان نامه های  از  است. 
در حمام های اصفهان به نگارش درآمده اند، می توان به پایان نامۀ 
بررسی  عنوان  تحت   )1369 )رئیسی،  رئیسی  مژگان  کارشناسی 
بناهای  از  به  جای  مانده  کاشیکاری های  در  حیوان  و  انسان  نقش 
تاریخی شهر اصفهان، دورۀ صفوی و قاجار و پایان نامۀ کارشناسی 
ارشد زهره مطلبی )مطلبی، 1392( با عنوان مطالعه و ارائه طرح 
مرمت و باز زنده سازی حمام شاه اشاره کرد. رئیسی به توصیف 
تعدادی از کاشی  نگاره های موجود در حمام ها بدون تحلیل نقوش 
به مستندنگاری  نحوی مطلوب  به  اما مطلبی  است.  بسنده کرده 
کاشي های حمام شاه اصفهان پرداخته ولی تحلیل و مطالعۀ نقوش 
سایر حمام های اصفهان در پایان  نامه  اش به چشم نمی خورد. برخی 
مقاالت مانند مقالۀ »نگاهی بر کاشی هفت رنگ حمام عفیف آباد« 
نوشتۀ فریبا باقری )باقری، 1382( و »حمام چهار فصل اراک« اثر 
حمام  منقوش  »کاشي های  و   )1382 )حمزه  لو،  حمزه  لو  منوچهر 
ابراهیم خان ظهیرالدولۀ کرمان« تألیف مریم کیان )کیان، 1391( 
توصیفاتی از کاشیکاری های یکی از حمام های ایران ارائه شده است 
که در جریان مطالعۀ تطبیقی این پژوهش مفید واقع شد. تفاوت 
اصلی پژوهش های پیشین و مقالۀ حاضر، تمرکز این مقاله بر نقوش 
کاشیکاری در همۀ حمام های اصفهان و تحلیل آنها در مقایسه با 
نقوش به کاررفته در کاشیکاری تعدادی از حمام های شاخص ایران 

است. 

1. تزيینات وابسته به معماری در حمام های ايران
انواع تزیینات وابسته به معماری، در حمام ها به کار گرفته شده اند. 
احتماالً نقوش گیاهی و جانوری اجراشده به شکل موزاییک کاری 
بر کف حمام خربة المفجر متعلق به دورۀ اموی را باید اولین نمونه 
حمام های  کرد.1  محسوب  اسالمی  حمام های  در  کاشیکاری  از 
جانوران،  نقش های  کتیبه ها،  از  متنوعی  نقوش  با  نیز  عباسیان 
دیوارها،  بر  آدمیان  و  گیاهان  و  عنقا،  چون  افسانه ای  موجودات 
تزیینات  دربارۀ   2.)379 1374ج1:  )مسعودی،  بود  شده  آراسته 
در حمام های ایران تا پیش از عصر ایلخانی اطالعات چندانی در 
دست نیست. منابع مکتوب، اصلی ترین شواهد در این باره محسوب 
می شوند. مطابق توصیفات کتاب تاریخ بیهقی، مسعود غزنوی در 
کاخ خود در هرات حمام ساخته بود که در تزیین آن، همۀ انواع 
بود  شده  نقش  اخالقی  غیر  انسانی  تصاویر  خصوص  به  نقوش 
)بیهقی، 1374ج1: 173( حمام های آلبویه نیز از تزیینات بی بهره 
نبوده اند. در کتاب آلبویه و اوضاع و احوال ایشان به رنگ آمیزی 
داخل  و  سردر  بر  متنوع  نقوش  ترسیم  حمام،  داخل  دیوارهای 
حمام ها اشاره شده است )فقیهی، 1375: 112(. در منابع مکتوب، 
ذکر  سلجوقی  داخل حمام های  تزیینات  دربارۀ  اطالعات چندانی 

نشده است.
     تزیینات وابسته به معماری در حمام های ایلخانی، بیشتر از 
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شرف  الدین  کاخ  حمام  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  قبل  دوره های 
هارون در بغداد، متعلق به قرن هفتم هجری، به دلیل نقاشی های 
دیواری منحصربه فرد شامل تصاویر انسانی با مضامین غیراخالقی 
سیاح  بطوطه،  ابن   .)101  :1382 )کریمیان،  است  بوده  مشهور 
در  خانقاهی  توصیف  در  خود  سفرنامۀ  در  هجری،  هشتم  قرن 
به  مفروش  عالی  »...گرمابه ای  است:  نوشته  چنین  اصفهان،  شهر 
از کاشی است. این حمام وقف است«  رخام دارد که دیوارهایش 
اولین  از  )ابن بطوطه، 1376ج1: 247(. گزارش ابن بطوطه یکی 
در  اصفهان  حمام های  در  کاشی  از  استفاده  تأییدکنندۀ  مدارک 
دورۀ ایلخانی است. بررسی نگاره های تیموری3 بیانگر رواج استفاده 
از انواع تزیینات مانند کاشیکاری، حجاری، مقرنس، و کاربندی در 
حمام های عصر تیموری است. بیشترین نقوش تزیینی استفاده شده 
در این نگاره ها، نقوش هندسی مثل ستارۀ داوود یا گره شش تایی 
و نقوش اسلیمی بوده است. در این نگاره ها، نقوش تزیینی گیاهی 
در ازارۀ حمام ها به شکل گل و برگ های درهم به رنگ های سفید 
از  تبعیت  )به  الجوردی  آبی  زمینۀ  بر  زرد  و  سبز  و  فیروزه ای  و 
معماری قرن هشتم و نهم هجری قمری( بیشتر در قالب کاشی 
معرق ظاهر شده است. احتماالً نقوش جانوری نیز در این نوع بناها 
مورد استفاده داشته است )مخلصی، 1382: 107ـ 109(. در اغلب 
نگاره ها، مفصل ترین نقوش و تزیینات مربوط به بینۀ حمام است و 

گرمخانه تزیینات کم  تری دارد. 4
     با رشد و پیشرفت معماری در عصر صفوی، تزیینات وابسته 
به معماری به عنصری مهم در حمام ها بدل شد. نقطۀ اوج کاربرد 
نوشته  به  است.  اصفهان  شهر  صفوی،  حمام های  در  تزیینات 
احداث  آغاز  و  داشته  حمام   272 زمان  آن  در  اصفهان  شاردن 
حمام های خصوصی در خانه ها از دورۀ صفویه بوده است )شاردن، 
در  به کاررفته  نقوش  و  تکنیک  دوره  این  در   .)1137 1372ج3: 

انواع تزیینات مانند  حمام ها دارای تنوع فراوان شدند و در قالب 
دورۀ  در  بستند.  نقش  حمام ها  دیوار  بر  کاشی کاری  و  آهک بری 
زندیه تغییرات چشمگیری در ساختار معماری و تزیینات حمام ها 
نفیس  کاربرد حجاری های  )طبسی، 1386: 68(.  نیامد  وجود  به 
در ستون ها و حوض ها، مهم ترین ویژگی در حمام های دوره زندیه 
بود. در عصر قاجار، تزیینات نقاشی دیواری، آهک بری و کاشیکاری 
مانند گذشته اما در ابعاد گسترده تر و کیفیت نازل  تر ادامه یافت. 
نقوش گرمابه های قاجاری که در سردر و دهلیز و بینه نقاشی یا 
دیو،  نباتات،  انسان ها، حیوانات،  تصویر  کاشیکاری می شد، شامل 
شیطان ،و حیوانات ترکیبی بود. هنری رنه دالمانی و یاکوب پوالک 
و کارال سرنا در سفرنامه های خود به توصیف این نقوش پرداخته 
 :1363 67()سرنا،   :1361 633()پوالک،   :1335 )دالمانی،  اند5 
افت  باعث  مدرنیته  توسعۀ  و  پهلوی  عصر  به  ورود  و 168(   167
کیفیت حمام های عمومی و از رونق افتادن آنها و رواج حمام های 

خصوصی شد.

2. معرفی حمام های دارای کاشیکاری در شهر اصفهان
پایان  تا  آغاز عصر صفوی  از  در  اصفهان  تاریخی شهر  حمام های 
قاجار و بخشی از آن ها در دورۀ پهلوی احداث شده اند. در حدود 
به  اصفهان  شهر  تاریخی  بناهای  فهرست  در  تاریخی  حمام  سی 
ثبت رسیده که تنها در یازده حمام بقایای تزیینات کاشیکاری بر 
جایمانده است. اطالعات حمام های بررسی شده در این پژوهش در 
از این  ارائه شده است. کاشي های تکرنگ، بخش مهمی  جدول 1 
کاشي ها را به خود اختصاص داده اند و کاشي های منقوش، اغلب با 
تکنیک های هفت رنگ و منقوش زیرلعابی در حمام ها مورد استفاده 
تنها در  به ذکر است که کاشي های کوباچه  اند. الزم  قرار گرفته 
حمام وزیر به جای مانده و تنها نمونۀ موجود از کاشي های قالب  زدۀ  

نقاشي  تزيينات ،در عصر قاجارزنديان بود. دورل هاي  ويژگي در حمام ينتر مهم ،ها ها و حوض ن در ستو نفيس هاي حجاري
كه  قاجاري يها گرمابهادامه يافت. نقوش  ترنازل كيفيت و تر گستردهابعاد  در گذشته اما مانندكاشيكاري  ديواري، آهكبري و

 و حيوانات تركيبي، شيطان ها، حيوانات، نباتات، ديو، انسانوير شد، شامل تص ميكاشيكاري  نقاشي يا و دهليز و بينه در سردر
 :1335 ،لمانيدا( 5اند  خود به توصيف اين نقوش پرداخته يها مهسفرناياكوب پوالك و كارال سرنا در  رنه دالماني و يهنر بود.

 يها حماممدرنيته باعث افت كيفيت  توسعةورود به عصر پهلوي و ) 168و  167 :1363 ،سرنا()67 :1361 ،پوالك)(633
  خصوصي شد. يها حمامو رواج  ها از رونق افتادن آن و عمومي

  اصفهان در شهركاشيكاري  داراي يها حماممعرفي . 2
در . اند  شده  احداثپهلوي ة دور در هااز آن آغاز عصر صفوي تا پايان قاجار و بخشي ازشهر اصفهان در  تاريخي هاي حمام

تزيينات  بقاياي در يازده حمامتنها كه حدود سي حمام تاريخي در فهرست بناهاي تاريخي شهر اصفهان به ثبت رسيده 
كرنگ، تهاي  كاشي .است  شده  ارائه 1در جدول  در اين پژوهش شده بررسيهاي  حمامعات اطال است. مانده  جاي بركاشيكاري 

و منقوش  رنگ هفت هاي با تكنيكاغلب منقوش،  هاي كاشيو  اند  داده ها را به خود اختصاص بخش مهمي از اين كاشي
ه جاي مانده و بهاي كوباچه تنها در حمام وزير كاشيكه  م به ذكر استزال .اند  گرفته قرار استفاده مورد ها حمامزيرلعابي در 

  آقا به كار رفته است.قليبرجسته در چال حوض حمام علينقش ة زدهاي قالبموجود از كاشية تنها نمون

  .)نگارندگانتدوين از: ( كاريكاشيتاريخي شهر اصفهان داراي تزيينات  هاي حماماطالعات ة خالص .1 جدول

  نوع كاشي  وع تزييناتن  نشاني  قدمت  نام حمام  
 صفوي  جارچي 1

  ق1019
بازار اصفهان، جنب مسجد

  جارچي
  رنگ چندضلعي رنگ، تك هفت  كارينقاشي ديواري، كاشي

عباسزمان با حكومت شاه هم  دردشت 2
  شاه صفيـ  اول

دردشت، جنوبةمحل
  سينا ابنخيابان 

 بري كاري، آهككاشي
  نقاشي ديواري

رنگ،  منقوش زيرلعابي، هفت
  رنگ تك

زمان بااحتماالً هم - صفوي  شاه 3
  عباس اول حكومت شاه

، بري نقاشي ديواري، آهك سازهابازار تفنگ
  كاريكاشي

رنگ، منقوش زيرلعابي،  هفت
  رنگ تك

زمان با حكومتصفوي، هم  وزير 4
  عباس دوم شاه

حاجةدردشت، كوچةمحل
  اي آباده محمدجعفر

  رنگ ، تككوباچه  بريكاري، آهكحجاري، كاشي

زمان با حكومتصفوي، هم  خسروآقا 5
  شاه سليمان

 كاري، حجاريكاشي خيابان سپه
  كاربندي

  رنگ چندضلعي، معقلي، تك
  منقوش زيرلعابي

زمان با حكومت شاه هم  آقا قلي علي 6
  سليمان و شاه سلطان حسين

ةمجموعبيدآباد،ةمحل
  آقاقلي علي

  برينقاش ديواري، آهك
  كاري، حجاريكاشي

  رنگ، معقلي، رنگ، تك هفت
برجسته، منقوش كاشي نقش

  زيرلعابي
زمان باصفوي، احتماالً هم  ها شاهزاده 7

  حكومت شاه سليمان
بازار رنگرزان، انتهاي

  نوة بازارچ
  كاري، نقاشي ديواريكاشي

  بري، حجاري آهك
  رنگ رنگ، تك هفت

ةمحل،خيابان عبدالرزاق صفوي  شاه علي 8
  جماله

حجاري،نقاشي ديواري، 
  كاري، آهكبريكاشي

  رنگ، كتيبه رنگ، تك هفت

  رنگ منقوش زيرلعابي، تك  ، حجاريبريآهك كاري،كاشي رهنانمحله زنديه  رهنان 9
كوي،شريف واقفيخيابان قاجار-صفوي  روغني 10

  شهيد رحماني
  رنگ رنگ، تك هفت  كاري، حجاري، كاربنديكاشي

  رنگ معقلي، معرق، هفت كاري، حجاريكاشي ظخيابان حاف قاجار-صفوي  حاج بنان 11

جدول 1. خالصۀ اطالعات حمام های تاریخی شهر اصفهان دارای تزیینات کاشیکاری )تدوین از: نگارندگان(.
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نقش  برجسته در چال حوض حمام علی قلی  آقا به کار رفته است.
حمام های  کاشیکاری  در  به کاررفته  نقوش  تقسیم بندی   .3

اصفهان
همگی  بنان،  حاج  حمام  استثنای  به  بررسی شده  حمام های 
توسط درباریان عصر صفوی احداث شده اند. با این حال تزیینات 
دلیل  به  اند.  شده  افزوده  حمام ها  به  زمان  گذر  در  کاشیکاری 
منقوش  و  هفت  رنگ  کاشي های  ماندگاری  و  مطلوب  کیفیت 
زیرلعابی در محیط حمام، اغلب نقوش روی این نوع کاشي ها اجرا 

شده اند. نقوش به کاررفته در کاشیکاری حمام های اصفهان شامل 
نقوش هندسی، گیاهی، حیوانی، انسانی، کتیبه ها، و مناظر است 
)جدول 2(. نقوش گیاهی در شاخه های اسلیمی و ختایی، نقش 
درخت، حاشیه های گیاهی، برگ و خوشه  های انگور، گل و گلدان 
از  از هر کدام  قابل بررسی هستند. در جدول 2  و نقش گل ومرغ 
نقوش موجود در حمام های اصفهان، تصویری ارائه شده است. همۀ 

تصاویر جدول را )جز یک عکس( نگارندگان تهیه کرده اند.

جدول 2. تکنیک کاشي های به  کاررفته در حمام های اصفهان، نوع نقوش و برخی از تصاویر آنها )تدوین از: نگارندگان(.

  ي اصفهانها حمامكاشيكاري  در كاررفته بهنقوش  يبند ميتقس. 3
 تزيينات حال  اين با .اند  شده  احداثحمام حاج بنان، همگي توسط درباريان عصر صفوي  استثناي به شده بررسيهاي  حمام

و منقوش  رنگهفتهاي  كاشيكيفيت مطلوب و ماندگاري به دليل . اند  شده  افزودهها  به حمام در گذر زمانكاشيكاري 
هاي اصفهان  حمامكاشيكاري  در كاررفته به. نقوش اند  شده اجرا ها كاشينقوش روي اين نوع ، اغلب حماممحيط در  زيرلعابي

اسليمي و  يها شاخهنقوش گياهي در  .)2(جدول  استو مناظر ، ها شامل نقوش هندسي، گياهي، حيواني، انساني، كتيبه
در جدول  هستند. بررسي  قابلمرغ ونقش گل گل و گلدان وانگور،  هايخوشه وبرگ هاي گياهي،  ختايي، نقش درخت، حاشيه

 عكس)جز يك را (جدول همة تصاوير از هر كدام از نقوش موجود در حمام هاي اصفهان، تصويري ارائه شده است.  2
  كرده اند.نگارندگان تهيه 

تدوين از: ها ( هاي اصفهان، نوع نقوش و برخي از تصاوير آنرفته در حمامكارهاي به تكنيك كاشي .2جدول 
  .)نگارندگان

  تصويري از يك نمونه  توضيحات  نوع نقش  تكنيك
  ها حمامة ضلعي در ازار ضلعي و هشتششمربع،هاياستفاده از كاشي هندسي  رنگتك

  حمام جارچي چال حوض  هاي چندضلعي در تصوير: كاشي

 
 

  
  
  
  معرق

 اشكال هندسي، گره هندسي  معقلي

  

 هاي اهللا، علي و محمد به شكل معقليكلمه كتيبه
  آقا  قلي ات معقلي سردر حمام عليتصوير: تزيين

 هندسي، گرهاشكال هندسي  معرق
  سردر حمام حاج بنان كاشيكاري  تصوير:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رنگهفت

 اند.  رفته كار  تركيب با نقوش اسليمي و ختايي بهاشكال هندسي در هندسي
  ها  حمام شاهزاده رنگهفت  تصوير: كاشي

  
هاي گياهي، گل و  انواع نقوش گياهي نظير اسليمي و ختايي، حاشيه گياهي

  و... مرغ، تاك
  آقا  قلي حمام علي ةرنگ سربين فتهاي ه تصوير: كاشي

  
ساير نقوش گياهي و انساني به كار رفته اغلب نقوش جانوري به همراه جانوري

  شوند.اند و شامل حيوانات اهلي و تصوير يك شير مي
  سردر حمام حاج بنان  يا ستارههاي  تصوير: كاشي

  
از  متأثرنقوش انساني صفوي و قاجاري با پوشش مرسوم زمان خود و  انساني

  هاي اين دوران ترسيم شده اند.نگاره
  .)1372 ،نابي( رنگ حمام شاه عليتهفة كاشي نگار تصوير:
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مناظر
  معماري

اواخر عصر صفوي و يك نمونه از عصر قاجار به جاي تنها يك نمونه از
  مانده است.

  آقا  قلي حمام علي حوض چال درشهر ة منظرصفوي ة نگاركاشيتصوير: 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منقوش 
زيرلعاب
  ي

نقش سفيد بر 
  آبية زمين

  دعا و شعري عاميانهوبا مضمون نام حمامهامهاي حماكتيبه كتيبه
   يروزحمام ة سربينة كاشيكاري يبكتتصوير: 

  
 ةشدهاي سادهدر حمام رهنان به شكل گليهزندةتنها يك مورد از دور گياهي

  عباسي 
   حمام رهنانة هاي ازار كاشيتصوير: 

  
نقش آبي بر 

  سفيدة زمين
 ييهاي ختانقوش اسليمي و گل گياهي

  حمام دردشت ة ازار در يرلعابيزهاي منقوش  كاشي

  
  
  
  

  
  
  

  كوباچه

 اند.شدهنقوش داخل قابي چندضلعي ترسيم هندسي
   يروزبزرگ حمام ة هاي كوباچه گرمخان كاشي تصوير:

  
  ترسيم شده اند. هازادهاشرافها ونقوش انساني در قالب نوازنده انساني

 پراكنده در زمينههاييگلدرختان و شاخه گياهي
   يروزبزرگ حمام ة هاي كوباچه گرمخان كاشي: تصوير 

  
  لك و مرغابيهاي در حال پرواز مثل لكنقش پرنده جانوري

   يروزبزرگ حمام ة هاي كوباچه گرمخان كاشي

  
  
  

نقش  ةزدقالب
  برجسته

نقش  و به شكل آقاقليتنها يك مورد از اين كاشي در حمام علي گياهي
جاي مانده است.  هاي گل برسواركاري قوش بر دست در ميان شاخه

كاشي ة نقش سواركار در حاشية زمين عالوه بر استفاده از گياهان در پس
  شده است.  استفادهنيز از طرح گل و مرغ 

- سواركار، چال حوض حمام علية برجستنقش ةزدقالبتصوير: كاشي 

  آقا قلي

  

  

  جانوري
  نيانسا

  

  نقوش هندسي .1.3
به و هم  قاب به عنوانهم ( هندسي لوزي و مربع هاي يهمانقشبر  يدتأكصفويه، توجه و ة هاي خطوط كوفي بنايي دور از ويژگي

كاشيكاري  ). استفاده از نقوش هندسي در9 :1390 ،بمانيان و ديگراناست ( بندي يبتركدر  )نقش هندسيتك عنوان
سردر قالب كاشي معقلي و معرق، در در به شكل گره نقوش هندسي  كاربرد چنداني نداشته است. صفهانهاي شهر ا حمام

جدول 2. تکنیک کاشي های به  کاررفته در حمام های اصفهان، نوع نقوش و برخی از تصاویر آنها )تدوین از: نگارندگان(.
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1.3. نقوش هندسی
از ویژگی های خطوط کوفی بنایی دورۀ صفویه، توجه و تأکید بر 
نقش  مایه های هندسی لوزی و مربع )هم به عنوان قاب و هم به 
عنوان تک  نقش هندسی( در ترکیب بندی است )بمانیان و دیگران، 
حمام های  کاشیکاری  در  هندسی  نقوش  از  استفاده   .)9  :1390
شهر اصفهان کاربرد چندانی نداشته است. نقوش هندسی به شکل 
بنان،  حاج  حمام  سردر  در  معرق،  و  معقلی  کاشی  قالب  در  گره 
 )3 تا  )تصویر1  سربینۀ حمام خسروآقا  و  علیقلی  آقا  سردر حمام 
برای قاب بندی  قرار گرفته است.  استفاده  به میزان محدود مورد 

بعضی کاشي ها نیز از اشکال چندضلعی استفاده شده است.

2.3. نقوش گیاهی
نقوش  اصفهان،  حمام های  کاشیکاری  در  نقوش  پرکاربردترین 
گل ها،  مخصوصاً  گیاهی  نقوش  صفوی،  دورۀ  در  هستند.  گیاهی 
حالت طبیعت گرایانۀ بیشتری نسبت به دورۀ تیموری پیدا کردند و 
گل هایی چون صدتومانی به جمع تزیینات این دوره پیوستند. تنوع 
حرکات مواج و درهم تنیدۀ نقوش گیاهی در کاشي های هفت  رنگ 

 تصویر 2. سربینۀ حمام علی قلی  آقا
)عکس از: نگارندگان(.

 تصویر 1. تزیینات معقلی سربینۀ حمام خسروآقا
)مأخذ: مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان(.

دورۀ صفوی، به واسطۀ اجرای آسان تر نسبت به سایر فنون بیشتر 
و کامل تر شد، هنرمندان به جزییات نقوش گیاهی توجه کردند و 
درنتیجه نقوش گیاهی این دوره از ظرافت خاصی برخوردار شدند 
از  متأثر  قاجار  دورۀ  گیاهی  نقوش   .)43 42ـ   :1388 )مکی  نژاد، 
دوره،  این  فرهنگی  و  هنری  تغییرات  سایر  و  غرب گرایی  جریان 
کاشیکاری  در  گیاهی  نقوش  یافتند.  سوق  واقع گرایی  سمت  به 

حمام های اصفهان را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد:

صفوی،  گیاهی  نقوش  ترکیبات  در  ختايی:  و  اسلیمی   .1.2.3
لحاظ  که از  می دهد  تشکیل  اسلیمی  نقوش  را  کار  اسکلت بندی 
در  ختایی  برگ های  و  گل  و  هستند  قوی تر  و  استوارتر  بصری 
قدیم  ترین   .)51 )همان،  می گیرند  اسلیمی  قرار  خطوط  البه الی 
نقش گیاهی در حمام دردشت و از نقوش ختایی است )تصاویر 3 
و 4(. در کاشي های صفوی حمام های اصفهان، اسلیمی ها به عنوان 
عنصر تکمیل کنندۀ گل های ختایی مورد استفاده قرار گرفته اند. 
گل و غنچه و برگ های ختایی در این کاشي های بسیار متنوع، 
اسلیمی ها  علیقلی  آقا،  حمام  در  اند.  شده  اجرا  دقت  و  باظرافت 

 تصویر 4. بخشی از جزییات کاشیکاری  های
سربینۀ حمام دردشت )عکس از: نگارندگان(.

تصویر 3. سربینۀ حمام دردشت )مأخذ: مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان(.
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ساقۀ  با  اسلیمی   .1 اند:  گرفته  قرار  استفاده  مورد  شکل  دو  به 
با ساقۀ ضخیم که  اسلیمی   و 2.  لچکی کاشی  نگاره ها  ظریف در 
اند )تصویر 5(.  در داخل آن  ردیفی ازگل های پنج  پر قرار گرفته 
در کاشي های قاجاری همین حمام، برای پر کردن فضاهای خالی 
و  رز  گل  مانند  واقع گرایانه  گل های  از  اسلیمی  شاخه های  میان 
میخک، کمک گرفته اند. در سایر بناهای قاجاری، این اسلیمی ها 
و گیاهان با فرم های اسلیمی  شکل اروپایی در هم آمیخته اند اما 
نرفته  کار  به  اصفهان  حمام های  در   6 اروپایی  اسلیمی  فرم های 
اسلیمی  نقوش  به  تدریج  که  می دهد  نشان  نقوش  مطالعۀ  است. 
اهمیت خود  اصفهان  قاجاری حمام های  و ختایی در کاشي های 
این حمام ها،  در  ختایی،  نقوش  از  استفاده  اند.  داده  از دست  را 
زیبایی  و  ظرافت  از  دیگر  و  شده  کم  بسیار  صفوی  عصر  از  بعد 
نقوش ختایی خبری نیست؛ مانند نقوش گیاهی در سربینۀ حمام 

جارچی )تصویر 6( و حاشیۀ کاشیکاری حمام روغنی.

تصویر 6. کاشی هفت رنگ در ازارۀ بینۀ حمام جارچی 
)عکس از: نگارندگان(.

تصویر 5. کاشیکاری ازارۀ بینۀ حمام علیقلی  آقا )عکس از: نگارندگان(.

حمام های  کاشی  حاشیه های  گیاهی:  حاشیه های   .2.2.3
اصفهان، بسیار متنوع و عمدتاً شامل نقوش ختایی هستند )تصویر 
7( یگانه استثنا حاشیۀ کاشی نقش  برجسته در چال حوض حمام 
علیقلی  آقا است که در البه الی نقوش گیاهی آن، نقش چند پرنده 
نیز مشاهده می شود. حمام های شاهزاده ها و علیقلی  آقا که تقریباً 
همزمان با یکدیگر بنا شده اند، دارای نقوش حاشیه ای با عناصر 
گیاهی مشابه هستند. در کاشي های متعلق به دورۀ صفوی، بیشتر 
نقوش ازاره، ختایی و اسلیمی هستند و به همین سبب استفاده از 
گل و برگ های ختایی در حاشیۀ ازاره، هماهنگی مناسبی با نقوش 
متن ازاره های صفوی برقرار کرده است؛ مانند کاشي های موجود 
در حمام شاهزاده ها )تصویر 8( و حمام علیقلی  آقا. در کاشي های 
از گذشته  واقع گرایانه تر  با گل های  نقوش گیاهی  از  نیز  قاجاری 
حاشیه های  در  به کاررفته  نقوش  است.  شده  استفاده  حاشیه  در 
مانند گل های رز و  قاجاری  استفاده  از عناصر خاص  با  قاجاری، 
قاب های بیضی و گاهی به تقلید از عناصر دورۀ صفوی اجرا شده 
و  حاشیه  نقوش  بین  هماهنگی  ایجاد  در  عامل  مهم ترین  است. 
متن ازاره در کاشي های قاجاری حمام ها، بهره گیری از عنصر رنگ 

بوده است.

تصویر 7. چند طرح تهیه  شده از نقوش به  کاررفته در حاشیۀ کاشي های 
حمام های مورد مطالعه )تهیه از: نگارندگان(.

تصویر 8. کاشیکاری حمام شاهزاده  ها قبل از مرمت 
)مأخذ: مرکز اسناد ادارۀ کل میراث فرهنگی استان اصفهان(.
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زندگی  بالندگی،  نماد  عنوان  به  درخت  3.2.3. نقش درختان: 
روزانه، و رمز جاودانگی و بی مرگی در فرهنگ های مختلف معرفی 
شده است )یونگ، 1377: 229()شمیسا، 1372: 46(. در فرهنگ 
اسالمی، درخت نمادی از نور و نیروی الهی و دانش و خردورزی 
از اصل  دانسته شده است و درنتیجه همواره به عنوان تجسدی 
مظهر  عنوان  به  نیز  سرو  درخت  است.  بوده  احترام  مورد  خیر 
درخت زندگی تبلور یافته است. )شایسته  فر، 1389: 35()زارعی، 
1391: 82(. با عنایت به اثر که حمام در شادابی و طراوت روح و 
جسم بر جای می گذارد و مفهوم نقش درخت، نمونه های متنوع و 
متعددی از کاربرد نقش درخت در کاشي های حمام های تاریخی 
درخت  و  شکوفه  و  پرگل  درختان  نقش  می شود.  دیده  اصفهان 
سرو از اصلی ترین نقوش درختان ترسیم شده هستند )تصویر 9(. 
این نقش به  تدریج از نمونه های انتزاعی عصر صفوی مانند درخت 
و  یافته  واقع گرایی سوق  به سمت  وزیر  کاشی حمام  در  شکوفه 
درنهایت، در اواخر عصر قاجار به شکل کاماًل واقع گرایانه ترسیم 
شده اند. بررسی نمونه های مطالعاتی نشان می دهد که درختان در 
اند  بوده  به عنوان نقش اصلی مطرح  کاشي های صفوی حمام ها 
و بخش مهمی از کاشی  نگاره ها به آن ها اختصاص یافته است اما با 
گذشت زمان از اهمیت آنها کاسته شده و به پس زمینه رانده شده 
اند. همچنین کیفیت طراحی نقش درختان در اواخر دورۀ قاجار 

کاهش یافته است.

4.2.3. نقش گل و گلدان: طرح های گلدانی با تزیینات اندکی 
از نقش  مایه های گیاهی که در بناهای دورۀ صفوی به شکل ساده 
وجود داشت، در دورۀ قاجار به نقشی فراگیر در کاشیکاری تمام 
بناها ازجمله مسجد و مدرسه و کاخ و حمام تبدیل شد )بمانیان 
در  موجود  گلدانی  و  گل  نقش  احتماالً   .)4  :1390 دیگران،  و 
بخش چال حوض حمام شاهزاده ها، قدیم ترین نمونۀ به جای  مانده 

شهر  حمام های  کاشیکاری  در  انتزاعی  گلدان  نقش  کاربرد  از 
گل های  و  گلدان  بدنۀ  تزیین  برای   )10 )تصویر  است  اصفهان 
استفاده شده  ]مرسوم[ عصر صفوی  نقوش ختایی  از  آن،  داخل 
است. نقوش گلدانی روی کاشی در دورۀ قاجار گسترش یافته و 
نسبت به نمونه های قبلی ازجمله نقوش گلدانی کاخ هشت بهشت، 
و  شاه  حمام  گلدانی  و  گل  نقوش  شدند.  نقش  طبیعت گرایانه  تر 
حمام روغنی به سبک قاجاری نقش شده و در آن ها گل ها واقعی 
ترسیم  زرد  و  سبز  آبی،  قرمز،  مانند  متنوعی  رنگ های  با  و  اند 
شده اند. در یک جمع بندی می توان بیان کرد که نقوش گلدانی به 
شکل انتزاعی در دورۀ صفوی و به شکل واقع گرایانه در دورۀ قاجار 

در کاشیکاری حمام های اصفهان مورد استفاده قرار گرفته اند.

در  کاشی  روی  »گل  ومرغ«  نقش  کاربرد  مرغ:  و  گل   .5.2.3
عصر قاجار رواج یافت. نمونۀ جالبی از کاربرد گل  ومرغ با اجرای 
وجود  علیقلی  آقا  حمام  گرمخانۀ  کاشي های  روی  ظریف  بسیار 
دارد )تصویر 11(. طرح ترکیبی گل  ومرغ یکی از موضوعات اصلی 
نگارگری ایرانی است که با وجود نمونه هایی از آن در هنر صفوی 
و زندیه، در دورۀ قاجار به اوج رسید. مقبولیت نقاشی های گل  ومرغ 
و  »تک  ورقی«  نقاشی  رونق  چون  مواردی  از  ناشی  می توان  را 
همچنین نقاشی الکی، تغییر سلیقۀ عمومی، پیدا شدن حامیان 
نقاشی های  از  پذیرفتن  تأثیر  از میان دولت مردان شهری،  جدید 
گراورهای  و  چاپی  تصاویر  فرانسوی، حضور  گوبلن های  و  چینی 
اروپایی به سبب دادوستد بازرگانی شرکت های گوناگون اروپایی 
دانست.  دوران  آن  ادبیات  از  گرفتن  تأثیر  همچنین  و  ایران  در 
جریان اسلوب فرنگی  سازی در ایران و رشد و بسط آن در نیمۀ 
گل  و مرغ  سازی  بر  خرسندکننده  اثری  هجری،  یازدهم  سدۀ  دوم 
اروپا  ناتورالیستی  هنری  به سنت  بیشتر  چه  هر  را  آن  و  داشته 
نزدیک کرده است )آژند، 1385: 329ـ 330(. هرچند کاشي هایی 

 تصویر 10. کاشی با نقش گلدان انتزاعی، چال حوض حمام شاهزاده ها
)عکس از: نگارندگان(.

 تصویر 9. کاشی  نگاره با نقش درخت شکوفه در میاندر حمام علیقلی  آقا
)عکس از: نگارندگان(.
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دارد،  وجود  از صفوی  قبل  ادوار  در  گیاهان  و  پرنده  مضامین  با 
نقش گل  ومرغ به شیوۀ جدید و متفاوتی به معماری دورۀ زندیه راه 
یافت و در دورۀ قاجار به شکلی گسترده مورد استفاده قرار گرفت 
از  دیگر  کاشی،  روی  گل  و مرغ  نقاشی  سبک  در   .)329 )همان، 
رنگ های الجوردی و نیلی ـ که از رنگ  های اصیل کاشی محسوب 
از رنگ های کرم، قرمز و زرد  می  شدند ـ خبری نیست و بیشتر 
استفاده شده است که اصیل نیستند ولی می توان از آن به مثابه 
یک تنوع در کاشیکاری زمان قاجاریه یاد کرد؛ مانند نقوش گل و 
مرغ در بهارستان در تهران و در مسجد ـ مدرسۀ سید در اصفهان 
)صوفیان، 1372: 12(. استفاده از کاشي هایی با نقش گل ومرغ در 
گرمخانۀ حمام علیقلی  آقا، بیانگر اهمیت و مقبولیت این نقش در 
آن زمان است. به احتمال بسیار، می توان سبک گل و مرغ خاصی 
برای حمام علیقلی  آقا در اصفهان تعریف کرد که بر اساس شیوۀ 

ترسیم گل ها، پرنده ها و رنگ های به کاررفته قابل توضیح است.

کاشیکاری  در  انگور،  و  تاک  نقش  انگور:  و  تاک  نقش   .6.2.3
بناهای دورۀ صفویه، به صورت نقوش پیچان اسلیمی به کار رفته 
و کم  تر واقع گرایانه به کار گرفته شده است اما این نقش در تعدادی 
از بناهای دورۀ قاجار، عالوه بر شکل اسلیمی آن، متأثر از غرب به 
صورت واقع گرایانه نیز کار شده است )بمانیان و دیگران، 1390: 
43(. طرح تاک به شیوۀ واقع گرایانه  فقط در گرمخانۀ حمام بزرگ 
بنابراین  است.  رفته  کار  به  کوچک  حمام  میان در  و  علیقلی  آقا 
استفاده از نقش انگور و برگ آن در حمام های اصفهان به  خصوص 

در عصر صفوی رواج نداشته است.

7.2.3. ساير نقوش گیاهی: تعداد انگشت شمار نقش میوه که 
برای پر کردن زمینه و ایجاد تعادل بین عناصر تصویر به کار رفته 
اند، حاکی از آن است که در حمام های اصفهان، نقش میوه اهمیت 
چندانی نداشته و مورد توجه نبوده است. روی کاشي های حمام 
نظر  است.  شده  تصویر  شاه عباسی  گل  از  ابتدایی  نقش  رهنان، 

نگارندگان بر این است که با توجه به جدا بودن روستای رهنان از 
شهر اصفهان در دورۀ زندیه 7 و نیافتن نمونۀ مشابه طرح گیاهی 
مورد بحث در محدودۀ مطالعاتی، می توان احتمال داد کاشي های 

حمام رهنان، تولید یک کارگاه محلی بوده است.

3.3. نقوش حیوانی
به  اصفهان،  حمام های  صفوی  کاشي های  در  جانوری  نقوش  از 
نمانده  باقی  نمونه ای  وزیر،  حمام  کاشي های  پرندگان  استثنای 
شکل  به  حمام ها،  قاجاری  کاشي های  در  جانوری  نقوش  است. 
واقع گرا و اغلب به عنوان تکمیل کنندۀ طرح اصلی مورد استفاده 
قرار گرفته اند. استفاده از نقوش حیواناتی مانند اسب، آهو و شیر 
در صحنه های شکار در نگارگری و کاشیکاری قاجاری بیانگر ارتباط 
نزدیک بین هنرمندان است. بعضی نقوش مانند نقش گرفت  و گیر 
گاو و شیر بر روی کاشي های سردر حمام حاج بنان و شکار شیر 
در صحنۀ شکارگاه جنبۀ نمادین دارد )تصویر12(. حملۀ شیر به 
گاو، نماد پیروزی و قدرت، غلبۀ تابستان بر بهار، برکت و فراوانی 
نقش  فراوان  کاربرد  وجود  با   .)280  :1369 )یاحقی،  است  بوده 
در حمام های  دیو  یا  مانند سیمرغ  اساطیری  و  ترکیبی  حیوانات 
سایر شهرها، در کاشیکاری حمام های شهر اصفهان از این نقوش 

استفاده نشده است.

4.3. نقوش انسانی
ترسیم انسان هایی با پوشش عصر صفوی، به حالت سه  رخ یا نیمرخ 
با شاخۀ گلی در دست و نقش جوانانی که در کنار درختان پرشکوه 
در حال مصاحبت با یکدیگر هستند، از اصلی ترین موضوعات در 
نگارگری و کاشیکاری صفوی است که در کاشي های حمام وزیر 
)تصویر 13( و شاه علی نیز انعکاس یافته است. ترسیم نقش انسان 
نوآوری های  از  در حمام  علیقلی  آقا  قالب یک شخصیت خاص  در 
کاشیکاری حمام های صفوی محسوب می شود که در ادوار بعدی 
مورد تقلید قرار گرفت )طبسی، 1386: 161(. پرترۀ علیقلی  آقا به 

 تصویر 12. کاشی  نگاره قاجاری با مضمون صحنۀ شکارگاه در گرمخانۀ
حمام علی قلی  آقا )عکس از: نگارندگان(.

 تصویر 11. کاشی با نقش گل و مرغ در گرمخانۀ حمام علیقلی
)عکس از: نگارندگان(.
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جدول 3. مقایسۀ ویژگی های نقوش گیاهی در حمام های اصفهان در دو دورۀ صفوی و قاجار )تدوین از: نگارندگان(.   .)نگارندگانتدوين از: صفوي و قاجار (ة هاي اصفهان در دو دور گياهي در حمامهاي نقوش ويژگية مقايس .3جدول 
  قاجارةدور صفويهة دور  انواع نقوش

ش گياهي
نقو

  

مي
سلي

ا
 ـ 

يي
ختا

  

  به قواعد نقوش سنتي مانند رعايت بندها توجهي بي   قواعد نقوش سنتيو رعايت اسلوب 
  از عناصر ختايي استفاده محدود و كم  استفاده فراوان از عناصر ختايي

  هاي اروپايي فرم از استفادهعدم   هاي اروپايي فرم زا استفادهعدم 
  و طبيعي گرا واقعهاي  گل  هاي انتزاعي و تجريدي گل

  هاي متوسط و گاهي ضخيم شاخه  ها بسيار نازك اغلب شاخه
  هويت وابسته به ساير نقوش  هويت مستقل و واضح

اني
گلد

ش 
نقو

  

  دار پايهگلداني ة بدن  مانندنگتُة بدن
  ظريف ةبدن  روي بدنه ماننداسليمينقوش  از تفادهاس

  سه نمونه)( هاي پرگل و كاربرد بيشتر گلدان  يك نمونه)( كاربرد كم
  هاي طبيعي و اغلب گل رز گل از استفاده  ختايي داخل گلدان هاي گل از استفاده

  شدت رنگ بيشتراي با  هاي آبي، سبز، زرد و قرمز و قهوه رنگ  هاي كاشي نامشخص بودن رنگ

رغ
و م

ل 
ش گ

نق
  

  گل رز و زنبق ويژه به گرا واقعهاي  گل از استفاده  - 
  طيف رنگي محدود و اغلب بنفش، زرد و قرمز  - 
اهميت نقوش  از كه نحوي به اسليميها به همراه نقوش  گل از استفاده  - 

  .است شده كاسته اسليمي

اك
ت

  

هاي آبي  رنگ از استفاده، تزيينية ، داراي جنبگرا طبيعت نسبتاً  - 
  براي نقش تاك قرمز وزرد  الجوردي براي زمينه و سبز،

خت
 در

ش
نق

  

  ماننددرخت شكل يكحركات سريع قلم براي ايجاد  از استفاده  ظرافت در طراحي

 تر كوچك ابعاد دورهدر اواخر اين  نگارهكاشينقش اصلي 
  شود. و از اهميت آن كاسته مي شده

  .است شده  اندهر زمينه پسبه 

بخش زيادي از كادر را در اختيار دارد. در اواخر اين دوره 
  شود. از طرح اصلي مطرح مي جزئي عنوان به

  .است رفته كار  بهزمينه ة عنصر پركنند عنوان بهتنها 

دوره نقوش اين نقوش انتزاعي و در اواخر  از استفاده
  گرا واقع

  .اند شده  ترسيم گرا واقعاغلب به شكل 

  هاي سبز درخشان طيفي از رنگ از استفاده  هاي طبيعي هاي محدود و دور از رنگ رنگ از استفاده
هاي متعدد،  نقوش درختان اغلب شلوغ است و داراي برگ

  هاي فراوان و ميوه هستند. شكوفه
  .اند  شده  دادهنشان  بار بيبودن خيلي ساده و  اهميت كمبه دليل 

ات و عناصري مانند برگ به شكل نشان دادن جزيي
  مشخص

  عدم نشان دادن جزييات

شي
حا

ة 
هي

گيا
  

  گرا واقع نسبتاًهاي  گل  هاي ختايي اغلب گل
  استفاده محدود از نقوش ختايي و به شكلي نازل  نقوش ختايي به ميزان بسيار زياد از استفاده

  ظرافت نقوش پايين است  ها توجه بسيار به ظرافت حاشيه
  مانند قرمز، زرد و سبز  هاي شاد و گرمي سفيد، رنگ  هاي زرد، آبي، سفيد، سبز تفاده غالب از رنگاس
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عنوان اولین نمونۀ ترسیم چهرۀ یک شخص حقیقی بر کاشی در 
حمام ها حائز اهمیت است. زیرا الگویی برای دوره های بعد مانند 
نقش احمدشاه در سردر حمام پیرسرای رشت شد )تصویر 14(. در 
اوایل عصر قاجار، متأثر از نقاشی روش مند صفوی، نقوش انسانی 
موزون و بر پایۀ قواعد نگارگری اواخر عصر صفوی ترسیم می شدند 
اما در اواخر دورۀ قاجار، کیفیت نقوش انسانی روند نزولی یافت. 
هنر  درباری  غیر  سفارش دهندگان  شمار  صفوی  عصر  اواخر  در 
کارگاه های  در  نقاشان  از  بعضی  احتماالً  یافت.  افزایش  نگارگری 
کاشیکاری نیز فعالیت می کرده  اند. درنتیجه کاشی نگاره ها تا حد 
زیادی از نگاره ها الگو پذیرفته اند. عدم استفاده از نقوش اساطیری، 
نقوش  اندک  تعداد  و همچنین  عریان  نقوش  و حماسی،  پهلوانی 
اصفهان  کاشیکاری حمام های  در  توجه  قابل  نکات  دیگر  از  زنان 

هستند.

5.3. کتیبه
نصب کتیبه های ساده در سردر و سربینۀ حمام ها مرسوم بوده و 
محتوای آنها نام حمام، مضامین عامیانه، مذهبی بوده است. کلمۀ 

در  محمد  و  علی  اهلل،  کلمات  و  آقا  علیقلی  در سردر حمام  علی 
متعلق  کتیبۀ  نمونه  تنها  معقلی  خط  به  خسروآقا  حمام  سربینۀ 
و  نسخ  ثلث،  خطوط  از  قاجار،  عصر  در  هستند.  صفوی  عصر  به 
نستعلیق به رنگ سفید بر زمینۀ آبی کتیبه های ناچیزی بر جای 

مانده که فاقد امضا و تاریخ هستند.

6.3. مناظر معماری
مناظر معماری از جملۀ نقوشی است که در پی اختراع عکاسی و 
ورود کارت پستال های اروپایی به ایران، وارد کاشیکاری ایران شده 
اند  قرار گرفته  استفاده  به میزان گسترده مورد  قاجار  و در عصر 
)بمانیان و دیگران، 1390: 7(. منظرۀ معماری در حمام علیقلی  آقا، 
یکی از بزرگ ترین منظره های ترسیم شدۀ روی کاشی، به  خصوص 
در حمام های ایران است )تصویر 15(. در پس زمینۀ کاشی قاجاری 
سردر حمام حاج بنان و کاشی  نگارۀ قاجاری زندگی عشایر در حمام 
علیقلی  آقا، ساختمان هایی در اندازۀ بسیار کوچک ترسیم شده اند.

ديگر  با  اصفهان  حمام های  کاشیکاری  تطبیقی  مطالعۀ   .4
حمام های ايران

اساس مطالعۀ  دارای کاشیکاری شاخص که  مهمترین حمام های 
تطبیقی این پژوهش قرار گرفته اند، عبارت هستند از حمام های 

تصویر 14. کاشی  نگاره با تصویر علی قلی  آقا و طرح خطی تهیه  شده از آن 
)عکس و طرح از: نگارندگان(.

تصویر 13. گرمخانۀحمام وزیر، محل قرارگیری کاشي های کوباچه و 
کاشي های یکرنگ در تصویر مشخص شده است )عکس از: نگارندگان(. 

تصویر 16. چال  حوض حمام علی قلی  آقا )عکس از: نگارندگان(.

 تصویر 15. کاشی  نگارۀ منظرۀ شهر در چال حوض حمام
)عکس از: نگارندگان(.
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شهر  در  وکیل  و  وزیر  ابراهیم خان،  سردارخان،  گنجعلی  خان، 
امیر احمد  کرمان، حمام پهنۀ سمنان، حمام های خان و سلطان 
حمام  شیراز،  عفیف آباد  باغ  حمام  سنندج،  خان  حمام  کاشان، 
حاج آقا تراب نهاوند، سردر حمام گلزار رشت، سردر حمام حاج 
شاه  حمام  شیراز،  وکیل  حمام  رشت،  در  حج  فروش  محمدجعفر 
مشهد، حمام چهارفصل اراک، و حمام بیگلری کرمانشاه. نتایج این 

بررسی به اختصار در جدول شمارۀ 5 ارائه شده است.

1.4. نقوش هندسی: کاربرد نقوش هندسی در قالب تکنیک های 
اصفهان  و  ایران  حمام های  سربینۀ  و  سردر  در  معقلی  و  معرق 
گره های  از  نمونه هایی  دارای  ایران  حمام های  می شود.  دیده 
هندسی هستند اما نقش مشابه  ای میان حمام های اصفهان با سایر 

حمام های مورد بررسی دیده نمی شود.

2.4. نقوش گیاهی: از مهم ترین نقوش به کاررفته در کاشیکاری 
حمام های ایران، نقوش گیاهی بسیار متنوع به خصوص به شکل 
واقع گرا است. طرح های اسلیمی در لچکی سردر و نقوش گل وبوته 
در ازارۀ حمام ها کاربرد داشته اند. نقوش ختایی و اسلیمی سهم 
اندکی از نقوش گیاهی در حمام های سایر مناطق ایران را به خود 
اختصاص داده اند. در حالی که نقوش گیاهی در کاشي های صفوی 
حمام های اصفهان، شامل نقوش ختایی و انتزاعی است. بسیاری 
از حمام های سایر شهرها متعلق به دورۀ قاجار هستند، بنابراین 
بخش عمده ای از نقوش آنها شامل گیاهانی با ترسیم واقع گرایانه 

است. کاربرد فرم اسلیمی های اروپایی )اسپیرال( در سایر حمام ها 
وجه تفاوت دیگری با کاشیکاری حمام های اصفهان است. نقوشی 
مانند درخت و انگور و حاشیه های گیاهی در سایر حمام های ایران 

به میزان انگشت شمار مورد استفاده قرار گرفته اند.
     با وجود در دست بودن نمونه هایی از نقوش گل و مرغ روی 
کاشی در حمام های مورد مطالعه، نمونه ای مشابه حمام علیقلی  آقا، 
یافت نشد. فرم بدن پرنده های ترسیم شده بر کاشي های اصفهان 
آثار نگارگری و کارهای الکی اصفهان است و پرندگان به  مشابه 
شیوۀ صحیح بر روی شاخه ها جای داده شده اند در حالی که در 
اغلب نمونه های موجود در حمام های مورد مطالعه، پرنده بر شاخه 
ندارد و بی دقت ترسیم شده است. همچنین نقوش گل و  تعادل 
مرغ در حمام های دیگر، تنوع رنگی بیشتری دارند. به نظر می رسد 
از وجود سبک های محلی در شهرهای مختلف  این مسئله ناشی 

باشد.

3.4. نقوش حیوانی: نقش شیر، گاو، اژدها و پرندگانی چون کبوتر، 
قرقاول و طوطی در کاشیکاری حمام های ایران بر جای مانده است. 
نقش جانوران ترکیبی و موجودات افسانه ای در حمام های ایران 
بسیار به کار رفته است. به عنوان مثال نقش دیو سپید در نبرد 
با رستم، به شکل های مختلف و اغلب به شیوۀ نقاشی قهوه خانه  
ترسیم  شده است. تعداد قابل توجه و تاریخ های متفاوت کاشی
 نگاره ها نشان می دهد این نقوش در سراسر دورۀ قاجار مورد پسند 
از نقش های مطرح در کاشیکاری حمام های  بوده است. طاووس 

جدول 4. نتایج بررسی نقوش و مضامین کاشیکاری در حمام های تاریخی اصفهان )تدوین از: نگارندگان(.

            
نام حمام                                       
  شده موارد بررسي

جارچي
دردشت  
  

وزير
  

شيخ بهايي
  

خسروآقا
  

علي
 

قلي
آقا

  

شاهزاده
ها 

  

رهنان
روغني  
حاج بنان  

  

  
  
  
  
  
  

  نقوش

  ×  -   -   ×  ×  -   -   -   -   -   اشكال هندسي  هندسي
  ×  -   -   -   ×  ×  -   -   -   -   گره

  -   -   -   ×  ×  ×  -   -   ×  ×  اسليمي و ختايي  گياهي
  -   -   -   -   ×  -   -   ×  -   -   درخت
  ×  ×  ×  ×  ×  -   -   -   ×  -   حاشيه
  -   -   -   -   ×  -   -   -   -   -   تاك

  -   ×  -   ×  -   -   -   -   -   -   گل و گلدان
  -   -   -   -   ×  -   -   -   -   -   گل و مرغ

  -   -   ×  -   -   -   -   ×  -   -   ساير
  ×  -   -   -   ×  -   -   ×  -   -   جانوري
  ×  -   -   -   ×  -   -   ×  -   -   انساني
  -   -   -   ×  ×  ×  ×  ×  ×  -   كتيبه

  هاي ايران اصفهان با ديگر حمام يها حمامكاشيكاري  تطبيقية مطالع. 4
ند، عبارت هستند از ه ااين پژوهش قرار گرفت تطبيقية مطالعاساس شاخص كه كاشيكاري  داراي هاي حمام ترين مهم
سلطان  وخان  هاي حمام سمنان،ة نپهحمام كرمان، در شهر  وكيل و، وزير خان ابراهيم، سردارخانخان، گنجعلي هاي حمام

تراب نهاوند، سردر حمام گلزار رشت، سردر  آقا حاجحمام شيراز،  آباد عفيفخان سنندج، حمام باغ حمام امير احمد كاشان، 
و حمام بيگلري  ،اراك چهارفصلحمام شاه مشهد، حمام وكيل شيراز، حمام در رشت،  فروشحج محمدجعفرحمام حاج 

 است. شده  ارائه 5ة شماردر جدول اختصار  بهاين بررسي  نتايج كرمانشاه.

هاي ايران و اصفهان  حمامة هاي معرق و معقلي در سردر و سربين كاربرد نقوش هندسي در قالب تكنيك نقوش هندسي:. 1.4
با ساير  اي اصفهانه ميان حمام ايمشابههاي هندسي هستند اما نقش  گره ازهايي  راي نمونههاي ايران دا شود. حمام ديده مي

  شود. مينبررسي ديده  مورد يها حمام
به  به خصوص بسيار متنوع هاي ايران، نقوش گياهي حمامكاشيكاري  در كاررفته بهنقوش  ينتر مهماز  نقوش گياهي:. 2.4

نقوش ختايي و  د.ان  كاربرد داشتهها  حمامة در ازار وبوته گل نقوشو سردر   در لچكي سليمي هاي ا است. طرح گرا واقع شكل
نقوش گياهي  كه  يحال در .اند  هاي ساير مناطق ايران را به خود اختصاص داده اسليمي سهم اندكي از نقوش گياهي در حمام

ة هاي ساير شهرها متعلق به دور بسياري از حمام شامل نقوش ختايي و انتزاعي است.هاي اصفهان،  صفوي حمام هاي يكاشدر 
 يياروپاهاي  كاربرد فرم اسليمي يانه است.گرا واقع با ترسيم شامل گياهاني ها آناز نقوش  اي ن بخش عمدهبنابرايقاجار هستند، 

 هاي يهحاشانگور و  و نقوشي مانند درخت هاي اصفهان است. حمامكاشيكاري  ديگري با تفاوتها وجه  در ساير حمام اسپيرال)(
 .اند  گرفته قرار استفاده مورد ارشم انگشتهاي ايران به ميزان  گياهي در ساير حمام

حمام مشابه  اي ، نمونهمطالعه هاي مورد حمامدر  از نقوش گل و مرغ روي كاشي يهاي با وجود در دست بودن نمونه
كارهاي الكي اصفهان است  گري ونگار آثاراصفهان مشابه  هاي يكاشبر  شده يمترس يها پرنده. فرم بدن ، يافت نشدآقاقلي يعل
 هاي مورد موجود در حمام يها نمونه در اغلب كه  يحال در اند  شده  دادهجاي  ها شاخهصحيح بر روي ة يوشان به پرندگو 
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اما در  بیگلری و حمام خان سنندج( است  )ازجمله حمام  ایران 
حمام های اصفهان فقط در نقوش آهک بری و نقاشی دیواری مورد 
استفاده قرار گرفته است. در یک جمع بندی می توان گفت نقوش 
حیوانی در حمام های ایران نسبت به حمام های اصفهان، از تنوع 
بیشتری برخوردار اند و در بین آنها نمونه های متعددی از نقوش 
تفاوت  می شود.  دیده  افسانه ای  موجودات  و  پهلوانی  اساطیری، 
و سایر  اصفهان  نقوش حیوانی در حمام های  ترسیم  در  چندانی 
شهرها مشاهده نمی شود. به نظر می رسد شیوۀ طراحی هنرمندان 
محلی، نقش و اثر قابل توجه  ای در اجرای این نقوش نداشته است.

حمام ها  در  انسانی  نقوش  کاربرد  اگرچه  انسانی:  نقوش   .4.4
منعی نداشته، تعداد نقوش انسانی بر کاشی حمام های ایران در 
بررسی  در  متأسفانه  هستند.  انگشت شمار  زندیه  و  صفوی  عصر 
دیگری  نمونۀ  گنجعلی  خان،  حمام  کاشي های  جز  به  انجام شده، 
متعلق به عصر صفوی در حمام های شاخص یافت نشد تا با نقوش 
گواه  به  قاجار،  دورۀ  در  مقایسه شود.  اصفهان  انسانی حمام های 

استفاده از مضامینی نظیر نقوش اساطیری و داستان های شاهنامه، 
شاهان  و  سربازان  نقش  مذهبی،  حماسی،  و  پهلوانی  نقوش 
قاجاری، زنان و مردم عادی، میزان استفاده از نقوش انسانی بیشتر 
شده است. در کاشیکاری حمام های شاخص ایران، اسلوب نقاشی 
قاجاری و رنگ های متنوع مرسوم دورۀ قاجار به کار رفته است. 
اصفهان،  علیقلی  آقای شهر  در صحنۀ شکار حمام  انسانی  نقوش 
بسیار پخته تر، موزون تر و باظرافت بیشتری ترسیم شده اند و نمونۀ 
مشابه آن در سایر حمام ها دیده نمی شود. انسان های ترسیم شده 
به  متعلق  که  علیقلی  آقا  حمام  در  عشایر  زندگی  کاشی نگارۀ  در 
اواخر دورۀ قاجار است، از کیفیت بسیار پایینی در نقاشی برخوردار 
است و شباهت بسیاری با نقوش انسانی در کاشی حمام های دیگر 
دارد. در هیچ کدام از حمام های ایران نقوش عریان انسانی دیده 
نمی شود و نقش زنان نیز به تعداد اندک مورد استفاده قرار گرفته 
کاشي های  بر  انسانی  نقوش  ترسیم  آغاز  زمان  از  اگرچه  است. 
بگوییم حمام های اصفهان  اما می توانیم  نداریم،  حمام ها اطالعی 
کاشیکاری  در  انسانی  نقوش  کاربرد  انتقال دهندۀ  و  رواج  دهنده 

 جدول 5. نتایج مطالعۀ تطبیقی نقوش در حمام های اصفهان و حمام های شاخص موردمطالعه )تدوین از: نگارنده(.
  .نگارنده)تدوين از: ( شاخص موردمطالعه يها حمام اصفهان و يها حمامنقوش در تطبيقي ة مطالعنتايج  .5 جدول 
  شاخص موردمطالعه هاي حمام  اصفهان ايه حمام  نوع نقش
  گره ،كاشي مربع چندضلعي، گرههاي كاشي هندسي
اسليمي و  گياهي

  ختايي
 در عصر صفويتوجهقابلظرافتبابه ميزان فراوان و

  تر در عصر قاجار همراه با افت كيفيتبه ميزان كم
  به ميزان محدود

مكتبنگارگريمتأثر ازدر عصر صفوي،ويژهبهفراوانبه ميزان  درخت
اصفهان، شامل درختان شكوفه، درختان ميوه، درخت ياس و 

  چندين نمونه درخت سرو
و اغلب به شكل  نگارهكاشي زمينه پسدر عصر قاجار در 

  گرايانه واقع

ة زمين پساغلب در  گرايانه واقعبه تعداد كم و به شكل 
  هانگاره كاشي

 كم ها نهنموتعداد  كمهانمونهتعداد   تاك
ها  عدم استفاده از گلدان انتزاعي، استفاده از انواع گلدان سادهگراواقعهاييك مورد گلدان انتزاعي، گلدان  گل و گلداني

  گرا واقعهاي فراوان به شكل  با گل
ظرافت و دقت فراوان در ترسيم نقوش و جايگيري درست پرنده  گل و مرغ

مشخصي چون  هاي گلاز محدود، استفاده  هاي رنگ بر شاخه،
  رز، زنبق و صدتوماني

متأثر از ها  ، نقوش و رنگها نمونهعدم ظرافت در بعضي 
  آميزي رنگة شيوو  ها گلنقاشي قاجاري، تنوع در نوع 

 هاي حاشيه
  گياهي

   تنوع فراوان و اغلب با استفاده از نقوش ختايي و اسليمي

مانند  اي افسانهطاووس و موجودات ويژهبهات انواع حيوان جانوران اهلي، شير پرنده، حيواني
  اژدها و ديو

، كاربرد نقوش حماسي، اي خانهقهوهمطابق نقاشي  مطابق اصول نگارگري مكتب اصفهان انساني
  پهلواني

آبي، خطوط بنايي، ثلث، نسخ و ة زمينخط سفيد بر  آبي، خطوط بنايي، نسخ و نستعليقةزمينخط سفيد بر كتيبه
  نستعليق

  بر مناظر طبيعي تأكيد بر معماري تأكيد  مناظر معماري

  نتيجه
و ساير نقوش  ،نقوش هندسي، گياهي، حيواني، انساني هاي گروهدر  توان ميهاي شهر اصفهان را  در حمام كاررفته بهنقوش 

كتيبه و مناظر به  و سينقوش هند گيري ازكه بهره دهد ميد. نتايج بررسي نشان كر بندي طبقهمانند كتيبه و مناظر معماري 
 نقش شدههاي اصفهان  مامهاي ح تعداد كم، نقوش حيواني و انساني به ميزان متوسط و نقوش گياهي به فراواني در كاشي

 ظرافت باهاي اصفهان، استفاده از نقوش ختايي  هاي حمامنگاره است. توجه به ظرافت و دقت در ترسيم نقوش در اغلب كاشي
زياد در عصر صفوي، تنزل نقوش ختايي از لحاظ كميت و كيفيت در عصر قاجار، رواج نداشتن نقوش جانوري فراوان و به تعداد 

نقوش انساني و حيواني از  ويژهبهكاشيكاري  نقوش تأثيرپذيريدر عصر صفوي،  ويژهبهاصفهان  هاي حمامكاشيكاري  در
صفوي و قاجار، ة دوردر طبيعت، مجالس بزم و شكار در  وگذار گشتنگارگري اصفهان، استفاده فراوان از مضامين درباري مانند 

برخي از  ،عدم استفاده از برخي نقوش مانند نقوشي حماسي و پهلواني، استفاده محدود از نقوش هندسي و نقش زنان
  شوند. هاي اصفهان محسوب مي حمامكاشيكاري  شاخص در هاي ويژگي

مانند استفاده از نقش يك فرد حقيقي روي كاشي،  ها نوآوريبرخي  أمنش احتماالًمطالعاتي،  هاي نمونه اساس بر
 هاي حمامموجود در  هاي كاريكاشي، استفاده از نقوش گلداني در حمام، ها ازارهبا ابعاد بزرگ بر  هايي نگارهاستفاده از كاشي 
 توجه بر تزيينات ترين بيشاصفهان،  هاي حمامدهد در  نشان مي شده انجامتطبيقي ة مطالع چنين هماصفهان هستند. 

و  بري آهكبر روي تزيينات  عمدتاً )تعدادي معدود جز به(ساير شهرها  هاي حمامدر  كه  حالي دراست  يافته تمركزكاشيكاري 
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حمام ها بوده اند و احتماالً الگو نیز قرار گرفته اند. نقوش انسانی در 
حمام های ایران تنوع بیشتری نسبت به حمام های اصفهان داشته 
است، اما به دلیل سابقۀ نقاشی و نگارگری در شهر اصفهان، شیوۀ 
نقاشی روی کاشي ها در حمام های اصفهان پختگی بیشتری دارد 

و همین مسئله وجه اصلی تفاوت آنهاست.

در  به کاررفته  و حتی خطوط  اجرا  5.4. کتیبه ها: محتوا، شیوۀ 
کتیبه های حمام ها در اصفهان و سایر شهرهای ایران یکسان بوده 

و چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند.

6.4. مناظر معماری: در حمام ها به تعداد انگشت شمار از نقش 
منظره های  نقش  مانند  است  استفاده شده  کاشیکاری  در  مناظر 
با مقایسۀ نقش مناظر حمام  اراک.  طبیعت در حمام چهارفصل 
و  نقوش  در طراحی  تفاوت هایی  اصفهان، می توان  و حمام  اراک 

رنگ بندی آنها مشاهده کرد.

نتیجه
در  می توان  را  اصفهان  شهر  حمام های  در  به کاررفته  نقوش 
گروه های نقوش هندسی، گیاهی، حیوانی، انسانی، و سایر نقوش 
مانند کتیبه و مناظر معماری طبقه بندی کرد. نتایج بررسی نشان 
می دهد که بهره  گیری از نقوش هندسی و کتیبه و مناظر به تعداد 
کم، نقوش حیوانی و انسانی به میزان متوسط و نقوش گیاهی به 
فراوانی در کاشي های حمام های اصفهان نقش شده است. توجه به 
ظرافت و دقت در ترسیم نقوش در اغلب کاشی نگاره  های حمام های 
اصفهان، استفاده از نقوش ختایی با ظرافت فراوان و به تعداد زیاد 
در عصر صفوی، تنزل نقوش ختایی از لحاظ کمیت و کیفیت در 
عصر قاجار، رواج نداشتن نقوش جانوری در کاشیکاری حمام های 
اصفهان به  ویژه در عصر صفوی، تأثیرپذیری نقوش کاشیکاری به
ویژه نقوش انسانی و حیوانی از نگارگری اصفهان، استفاده فراوان 
و  بزم  در طبیعت، مجالس  مانند گشت وگذار  درباری  از مضامین 
شکار در دورۀ صفوی و قاجار، عدم استفاده از برخی نقوش مانند 
و  هندسی  نقوش  از  محدود  استفاده  پهلوانی،  و  حماسی  نقوشی 
نقش زنان، برخی از ویژگی های شاخص در کاشیکاری حمام های 

اصفهان محسوب می شوند.
برخی  منشأ  احتماالً  مطالعاتی،  نمونه های  اساس  بر 
کاشی،  روی  حقیقی  فرد  یک  نقش  از  استفاده  مانند  نوآوری ها 
از  استفاده  ازاره ها،  بر  بزرگ  ابعاد  با  نگاره هایی  از کاشی  استفاده 
حمام های  در  موجود  کاشیکاری های  حمام،  در  گلدانی  نقوش 
اصفهان هستند. همچنین مطالعۀ تطبیقی انجام شده نشان می دهد 
در حمام های اصفهان، بیشترین توجه بر تزیینات کاشیکاری تمرکز 
یافته است در حالی که در حمام های سایر شهرها )به جز تعدادی 
معدود( عمدتاً بر روی تزیینات آهک بری و نقاشی دیواری تمرکز 
در حمام های شاخص  نقوش  و  مضامین  تنوع  اگرچه  است.  شده 
مانند  مواردی  اما  است،  اصفهان  از حمام های  بیشتر  موردمطالعه 
عدم  یا  استفاده  و  نقوش  کیفیت  نقوش،  طراحی  و  ترسیم  شیوۀ 
استفاده از برخی نقوش، باعث ایجاد تفاوت هایی میان کاشي های 
حمام های اصفهان با سایر حمام ها شده است. به نحوی که می توان 

مانند  نقوش  برخی  ترسیم  در  محلی  سبک های  وجود  احتمال 
نقوش گل و مرغ بر کاشي های حمام های ایران مطرح کرد.

پی نوشت  ها
* این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد جمیله منصوری 
تزیین کاشیکاری  بررسی و مطالعۀ تکنیک ساخت و  با عنوان 
در حمام های تاریخی شهر اصفهان از آغاز عصر صفویه تا اواخر 
دورۀ قاجار به راهنمایی دکتر سیدهاشم حسینی و مشاورۀ دکتر 

میترا شاطری است.
خربةالمفجر،  گرمابۀ  »در  داده:  گزارش  پرایس  کریستین   .1
مجسمۀ  حتی  و  سنگ  بر  کنده کاری  با  دل انگیز  آرایش های 
آدمیان برآورده بودند. طاق در ورودی با مجسمۀ خلیفه در جامۀ 
سرخ آراسته شده و این در از رواقی گنبددار به تاالری بزرگ که 
کف آن با موزاییک پوشیده شده باز می شود. در کنار گرمابه، 
تاالر بار کوچکی بود که یک نقش نیم دایره با درخت، سه آهو 
و یک شیر به رنگ های سیاه، آبی مایل به سبز و قهوه ای و با 
تکنیک موزاییک کاری در آنجا برآورده بودند« )پرایس، 1364: 

17ـ 18(.
2. یکی از این نقوش قابل توجه در حمام های عباسی، تصویر عنقا 
با صورتی مثل انسان و منقاری چون کرکس با چهار بال و دو 

دست چنگال  دار بوده است )مسعودی، 1374: 577(.
پخش  حال  در  فردوسی  تصویر  با  کاشیکاری  از  جالبی  نمونۀ   .3
در  نظامی  خمسۀ  داستان های  تصویر  و  طال  و  نقره  سکه های 
حمام بلخ متعلق به دورۀ تیموری گزارش شده است )کشاورزی، 
حمام های  از  بسیاری  تخریب  دلیل  به  متأسفانه   .)1376:6
شواهد  اصلی ترین  نگاره ها  آنها،  به  وابسته  تزیینات  و  تیموری 

برای بررسی تزیینات در حمام ها محسوب می شوند.
4. برای اطالعات بیشتر در این باره رجوع کنید به: )ثابتی، 1382: 

135ـ 138( و )نوری شادمهانی، 1385: 22ـ 24(.
با  حمام  خارج  »نمای  می نویسد:  این باره  در  پوالک  یاکوب   .5
نقاشی های بد بازاری تزیین شده است که معموالً تصویر غول ها 
می سازد«  مجسم  را  رستم  نبرد  صحنه های  یا  کشتی گیران  و 
 ...« می نویسد:  دیگر  جای  در  نیز  و   .)67  :1361 )پوالک، 
مطلوب ترین نقش ها، تصویر سواری است که با شمشیر پهلوان 
فاتح، دو نیم شده است، درحالی که نیمی از او در حال فروافتادن 
از اسب است، نیم دیگر خود را قائم به اسب نگاه داشته است« 
قاجار  دورۀ  به  مربوط  سرنا  کارال  سفرنامۀ  در   .)244 )همان، 
می خوانیم: »این تصاویر از نوع نقاشی دیواری بسیار ابتدایی و 
پرچم  می کشند.  دبستانی  اطفال  که  است  شبیه صورتک هایی 
شاهنشاهی و شیر و خورشید، دیگر تصاویر بزرگ منقوش در 
این تابلوهاست. قوۀ تخیل صورتگر، در کنار این تصاویر چیزهای 
عجیب دیگری ترسیم کرده است که هیچ گونه تناسبی با یکدیگر 
ندارند. ازجمله آنها تصویر زنانی است با صورت های باز، میمونی 
بزرگ به حالت آویخته با گل یا میوهای در دست و حیواناتی 

که از کشتی نوح خارج می شوند« )سرنا، 1363: 167ـ 168(.
6. فرم  های اسلیمی اروپایی، معادل در نظر گرفته شده برای واژۀ 
حلزونی  و  مارپیچ  معنای  به  لغت  در  اسپیرال  است.  اسپیرال 
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است.
ابنیۀ دورۀ زندیه در محلۀ رهنان، در نزدیکی  از  7. حمام رهنان 
شهر اصفهان بوده که با رشد و گسترش محدودۀ شهر، امروزه به 

یکی از مناطق شهر اصفهان تبدیل شده است.
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باززنده  سازی  راستای  در  اصفهان  شاه  حمام  ازارۀ  کاشي های 
فرهنگی  اشیاء  مرمت  رشتۀ  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  حمام. 
تاریخی. استاد راهنما: حسین احمدی و حسام اصالنی. اصفهان: 

دانشگاه هنر اصفهان، دانشکدۀ حفاظت و مرمت )چاپ  نشده(.
اسالمی:  دورۀ  در  ایران  هنر  تاریخ   .)1388( مهدی.  مکی  نژاد،   -
علوم  کتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان  تهران:  معماری.  تزیینات 

انسانی دانشگاه ها )سمت(.
تزییناتی  و  ساختاری  »عناصر   .)1385( رضا.  شادمهانی،  نوری   -
حمام در نگارهای از کمال الدین بهزاد«. در کتاب ماه هنر، ش 

101 و 102، ص 20ـ 25.

87



- یاحقی، محمدجعفر. )1369(. فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی 
در ادبیات فارسی. ج2. تهران: سروش.

ترجمۀ  و سمبول  هایش.  انسان   .)1377( گوستاو.  کارل  یونگ،   -
دکتر محمود سلطانیه. تهران: جام جم.

- بی نام. )1372(. زندگی جدید ـ کالبد قدیم، گزیده ای از بناهای 
تهران:  ج3.  چ1.  غضبان پور.  جاسم  عکاس  تاریخی.  ارزش  با 

وزارت مسکن و شهرسازی.
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