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چکیده
حمام شــاه مشــهد عصر صفوی بواســطه دیوارنگاره هایش قابل تامل اســت. هدف از این پژوهش، مطالعه بصری و مضمونی 
نقاشی های سربینه حمام و نمود عناصر اجتماعی بر آنست و دنبال پاسخ  در چیستی شکل و محتوای آثار نقاشی ها، بازخورد 
کیفی و روش، توصیفی-تحلیلی اســت. پس از توصیف  کــم بر جامعه دوران قاجار می باشــد. رویکرد تحقیق  فضــای فکــری حا
گرفته است. جمع آوری  کاوی و مطالعه قرار  معماری بنا، موضوع و محتوای نقاشی های سربینه، از نظر جامعه شناسی مورد وا
ح انــد: اول محتوای  کتابخانــه ای و اســنادی، بــا عکاســی میدانی انجام شــده اســت. یافته ها در دو بخــش قابل طر اطالعــات 
کتیبه های مذهبی، صحنه های اسطوره ای، داستان های ادبی و  نقاشــی های سربینه در شش حیطه طبقه بندی شــده اند، 
کش میان سنت و تجدد را به نمایش می گذارد.  عاشقانه، زندگی عامیانه مردم، پهلوانان و ورود مدرنیسم. دوم، عصر قاجار کشا
کــه ماحصــل ورود دنیای مدرن به ایران اســت، عناصر فرهنگی غربی در پوشــش انســان ها  کنــار نقاشــی هایی  هنرمنــدان  در 
کرده اند.  کراوات و زنان ســرلخت؛ عناصر ســنتی از مضامین پهلوانی و صحنه های عاشــقانه تا پوشــش ســنتی را تصویر  چون 
کفه ی ذوق درباری، هنرمند بن مایه های فرهنگی خود را داشته است. نقاشی های سربینه حمام، نوع نگاه  علیرغم سنگینی 
کند. اجتماعی هنرمندان به محیط بوده و توانســته نماینده وضع جامعه و دغدغه مردم آن روزگار را در قالب نقاشــی نمایان 

کلیدی واژههای
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کــن عمومــی چون  دیوارنگاره هــای متنوعــی از عهــد قاجــار در اما
کــه نمونــه آن را در حمــام مهدی قلی بیــگ  حمام هــا بجــای مانــده 
مشــهد می تــوان دید. حامیان، ایــن بنا را مکانی مناســب برای ارائه 
کشــیدن وقایع  آرا و عقاید خود دانســته و هنرمندان را  در به تصویر 
کــه در جوار بــارگاه امام رضــا )ع( و  کرده انــد. حمــام  مختلــف ترغیــب 
مقبــره امیــر ملــک شــاه قــرار دارد را مهــدی قلی بیــک جانــی قربانــی 
کرده اســت. حمام از سال  )میرآخورباشــی شــاه عباس صفوی( وقف 
۱۳6۹هجری شمسی به تدریج بدون استفاده و متروکه درآمده و در 
تاریخ ۱۳6۷/۲/5 به شماره ثبت ۱۳۷4 در فهرست بناهای تاریخی 

گرفت.  کشور قرار 
ایــن بنــا دارای عناصــر معماری هشــتی، میاندر، ســربینه، خزینه 
و... بــوده و از ۲8 الیــه تاریخی ســربینه، ۱۳ الیه دارای تصویر اســت؛ 
ایــران و شــاهنامه. در  اســطورهای  بــا مضامیــن  دیوارنگاری هایــی 
گنبدی سربینه حمام، تصاویری از دوره قاجار دیده می شود  بخش 
کامــاًل تحــت تاثیــر فضــای آن دوران نقاشــی شــده اســت. نقوش  کــه 
ترسیم شــده داستان ها، برگرفته از سبک هنری دوره صفویه و قاجار 
بــوده و فاقــد بعــد و حجم اســت. نگارنده در این مطالعه، به بررســی 
نقاشــی های موجــود در ســربینه و ســایر  و دســته بندی موضوعــی 
قسمت های حمام پرداخته و از فضای سیاسی و فرهنگی آن دوران 
در تحلیل موضوعات نقاشی بینه یا رختکن بهره برده است. اهداف 
این تحقیق شــامل بررســی موضوعی نقاشــی های حمام مهدی قلی 

بیــک و مطالعــه عوامل اجتماعی بــر دیوارنگاره های حمــام در دوره 
قاجــار اســت. نتایــج ایــن تحقیــق شــامل دســته بندی نقاشــی های 
کتیبه های  بخــش ســربینه حمــام مهــدی قلی بیــک بــا موضوعــات 
بــه  مربــوط  تصاویــر  خیالــی،  و  اســطورهای  صحنه هــای  مذهبــی، 
داســتان های ادبــی و عاشــقانه خمســه نظامــی و غیــره ...، چهــره و 
کوچــه بازار، پهلوانان، ورود  رویدادهــای واقعی زندگی عامیانه مردم 
تکنولــوژی بــه زندگــی مــردم، موجودات خیر و شــر، طراحی ســنتی و 
گذشــت زمان و همچنیــن تاثیرات  نقــوش طبیعت اســت. این بنا با 
مخــرب عواملی چــون دخالت هــای غیراصولــی و عــدم مراقبت های 
دائمی، آســیب های زیادی دیده و در ۱۳۷8 هجری شمســی توســط 

گردید.  معاونت فنی آستان قدس رضوی مرمت آن آغاز 
کیفــی داشــته و از نظــر روش، ماهیتــی  ایــن پژوهــش رویکــردی 
توصیفــی- تحلیلــی دارد. نخســت بنــای حمــام مهــدی قلــی بیــگ 
معرفــی و توصیــف شــده و عالوه بــر معرفــی تزیینات نقاشــی دیواری 
در حمام، به دســته بندی موضوع  و محتوای نقاشــی حمام اهتمام 
مــی ورزد. ســپس ســعی بــر آن داشــته تــا آثــار نقاشــی حمــام از منظر 
جامعه شناســی، تاثیــر و تاثــرات هنــر طبقــه عــام و خــاص در جامعــه 
قاجــاری و تعامل هنرمندان وجامعه در نقاشــی های حمام مذکور را 
مد نظر قرار دهد و الیه های نهان در این نقاشــی ها را تحلیل نماید. 
کتابخانه ای و بویژه بر عکاسی  گردآوری اطالعات بر اساس مطالعات 

میدانی استوار شده است. 

مقدمه

پیشینهیپژوهش

کنــون پژوهش هــای متعــددی در حیطــه مرمــت و معماری در  تا
خصــوص حمــام مهــدی قلی بیک انجام شــده اســت. اما پژوهشــی 
مبتنــی بــر طبقــه بنــدی آثــار موجــود نقاشــی و جامعه شناســی آنهــا 
صــورت نگرفتــه اســت. در این میان، پژوهشــگرانی از جملــه: طاهره 
گــزارش تصویری عملیات مرمتــی حمام رضوی  رســتمی )۱۳8۳( در 
کریمــی  )شــاه(، بــه رونــد مرمــت آثــار نقاشــی پرداختــه اســت. میتــرا 
)۱۳8۳( در مستندســازی مرمت نقاشــی های ســربینه حمام رضوی 
)شــاه(؛ به شــناخت بنــا از لحاظ موقعیــت و آسیب شناســی و مرمت 
نقاشــی ســربینه حمــام اهتمــام ورزیده اســت. مجموعــه مقاله های 
کوشــش پژوهشــکده  همایــش حمــام در فرهنــگ ایرانــی )۱۳84( به 
که  گردشگری نیز برگزار شده  مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و 

مقاله ای بطور ویژه، این حمام را مورد بررسی قرار نداده است.

حماممهدیقلیبیگ

این بنای صفوی در انتهای بازار بزرگ فرش مشهد و جنب مسجد 
شاه واقع شده که در سال ۱0۲۷ هجری قمری توسط مهدی قلی بیک، 

میرآخور شاه عباس اول ساخته شده است. بنای حمام شاه مشتمل بر 
ورودی و راهروی پشت سر آن، سربینه، گرمخانه و فضاهای مرتبط به آنها 
می باشد. سربینه آن مربع شکل است که پوشش طاق و گنبدی آن در 
میانه بر روی چهار جفت ستون قرار گرفته و در اطراف دارای سکون های 
نشــیمن و رختکن و در میانه دارای حوضچه اســت. ستون ها از سنگ 
که  گرفته است. این بنا  ســاخته شــده و با فاصله ۱/5 متر از یکدیگر قرار 
بــه شــماره ۳/۱۳۷4 به ثبت تاریخی رســیده، در دوره  ی اخیر متحمل 
تغییــرات شــده اســت )مــالزاده، ۱۳۷۹، ۱05( )مجموعــه تصویــری۱(.

 
معرفیبنایحماممهدیقلیبیک)تصویر2(

    
بنای حمام شــاه قبل از شــروع عملیات مرمتی شامل بخش های 
که طی  گرمخانه و ســرویس ها بوده  مختلفــی چون ورودی، ســربینه، 
ایــن عملیات، مســاحت حمام به ۱8۷5 متر مربع رســید. ســاختمان 
که جهت دسترســی راحت به آب  اصلــی حمــام در زیرزمیــن قرارگرفته 
گذشــته  )قنــات( ،گــرم بــودن و قرار نداشــتن در دید مســتقیم افراد در 
ســاخته شده اســت. در حال حاضر محوطه ورودی حمام با چند پله  
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همراه با یک انحنا مالیم به هشتی کوچکی وصل می شود که با عبور از 
5 پله با همان انحنا به سربینه متصل می شود که زیباترین بخش را به 
خود اختصاص داده اســت. پالن این قسمت به صورت مربع ساخته 
گنبدی را استوار نگه  که پوشش  شده است. تعداد 8 ستون قرار دارد 
داشــته اســت. در میان این قســمت حوضی به شــکل هشــت ضلعی 

گذارد )تصویر۳(.   منظری خوش را به نمایش می 
واقــف حمــام، مهــدی قلــی بیــک میرآخــور باشــی اســت: از امرای 
که در عهد شــاه عباس اول صفوی  ترک خراســان و از طایفه جغتایی 
می زیســته و از امــرای جانی قربانــی. جانی قربانی ها، بقایــای خانواده 
کــه از زمــره اولیــن حــکام ایرانــی شــرقی  امیرارغــوان آقــای ویرات انــد 
خراســان در زمــان مغــول بوده انــد. از وی اطالعــات زیــادی در دســت 
نیست و در برخی منابع تاریخی عهد صفویه، در بیان جنگ های شاه 

مجموعهتصویری1-موقعیتماهوارهایحماممهدیقلیبیگمشهد،پالنونمایبیرونی.

تصویر2-پالنحماممهدیقلیبیک.
ماخذ:)آرشیوعکسموزهمهدیقلیبیک(

۱-پالن ورودی                          
۲-داالن                                            

۳-دهلیز                 
4-سربینه                                             

5-حوض سربینه                                   
6-سربینه جنوبی

۷-سربینه غربی                                    
8-شاه نشین                                         

۹-سربینه شرقی
۱0- راهرو

۱۱-گرمخانه                                         
۱۲-گرمخانه ی جنوبی

۱۳-گرمخانه شمالی                                
۱4-خلوتگاه                                         

۱5 -خزیینه
۱6-نظافت خانه                                    

۱۷-گرمخانه ی شمالی                            
۱8-گرمخانه ی جنوبی

۱۹-هشتی                                           
۲0-چال حوض                                     

۲۱-راهروی چال حوض
۲۲-غرفه شمالی چال حوض                      

۲۳-اتاق مدیریت موزه                             
۲4-تون)گلخن(

۲5- فضای اداری
۲6- سرویس بهداشتی

گنبدحماممهدیقلیبیک. تصویر3-نقاشیهایسقف
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کرده اند. از او در بازسازی قلعه نهاوند )۱0۲0ق(  عباس اول به او اشاره 
کره با عثمانیان و تعیین  و نیز به عنوان نماینده شــاه عباس برای مذا
ســرحدات آذربایجان و عراق )۱0۲۲ق( و ...یاد شده است. ضمن این 
که منصب میرآخوری )ریاست اصطبل سلطنتی( از مناصب مهم عهد 
صفوی اســت، بین ســال های ۱0۱۱ تا ۱0۲۷هجری قمری بر عهده وی 
بــوده اســت. فــوت او را اوایل شــعبان هزار و بیســت و هفــت قمری در 
ک ســپرده اند. مهدی  قزویــن نوشــته  و در روضــه منوره رضــوی به خا
که از او سه وقف نامه در  قلی بیک از واقفین آستان قدس رضوی بوده 

پیوند با این مکان به جای مانده است )تصویر4(.   
     

نقاشیقهوهخانهایوشکلگیریآن

 نقاشی قهوه خانه ای با جنبش مشروطیت و سنت های هنر مردمی 
و دینی و با اثرپذیری از طبیعت نگاری به دست هنرمندانی مکتب ندیده 
پدید آمد. پژوهندگان، سابقه  نقاشی عامیانه  در ایران را به عهد صفوی- 
کباز، ۱۳8۳،  زمانی که تشیع گسترش زیادی یافت- مربوط می دانند )پا

تصویر4-وقفنامههایحماممهدیقلیبیک.
ماخذ:)آرشیوموزهمهدیقلیبیک(

تصویر پیام رنگمتن رنگزمینه محل

اسماء الحسنی
یا قدیم سیاه کرم گنبد

زیر صور فلکی

اسماء الحسنی
کریم یا  سیاه کرم گنبد

زیر صور فلکی

اسماء الحسنی
یا ستار سیاه کرم گنبد

زیر صور فلکی

اسماء الحسنی
یا رحیم سیاه کرم گنبد

زیر صور فلکی

جدول1-کتیبههایمذهبیدرنقاشیدیواریسربینهحماممهدیقلیبیک.
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۱۹8(. عمده تریــن ویژگی، ترســیم بســیار دور از فضای ذائقــه ی درباری 
است و فقط در سبک ترسیم و تصویر لباس هاست که انعکاس کم رنگی 

از فضای دربار صفوی حس می شود )اسکارچیا، ۱۳۷6، ۲8(.
که با  نقاشــی قهوه خانــه ای، قــدرت تصویرگــری هنرمندانــی اســت 
بهره جســتن از هنرهای بومی و ســنتی، افســانه های بومی و ملــی را در 
دل مخاطبین خود زنده نگاه داشتند. عده ای منشأء این نوع نقاشی 
را مربــوط بــه دوران قاجــار و عده ای نیز آن را بــا دیوارنگاره ها و تابلوهای 
گچ دوران پیش از اسالم مقایسه می کنند. ریشه های این  نقاشی روی 
نقاشی را باید در پرده های نقاشی و باسمه های بازرگانان ارمنی و مبلغان 
مسیحی در زمان صفویه دانست. تأثیر نقاشی جلفای نو در زمان صفویه 

در اصفهان نیز در این باره قابل تأمل است )گودرزی،۳۳،۱۳84(.

نقاشیهایسربینهحماممهدیقلیبیگ

ســربینه یــا رختکــن؛ اصلی تریــن و بزرگ ترین فضای حمــام و غالبًا 
دارای پــالن چهارضلعــی یــا هشــت ضلعی اســت. هر چنــد اصلی ترین 
کاربرد ســربینه، رختکن حمام بوده ولی اســتراحت پس از اســتحمام، 
نوشیدن چای و کشیدن قلیان، گفت و گو و مالقات با دوستان و اهالی 
کارکردهای ســربینه اســت )بلوکباشــی،۱۳۷4،  محــل و ... نیــز از دیگر 
۳۱4(. وسط سربینه حوضی است که در میان آن سنگابی  بزرگ، با آب 
آشامیدنی سرد قرار داشته است. سربینه حمام شاه دارای چهار ّصفه 
بوده که سه ّصفه برای تعویض لباس و یک ّصفه به عنوان شاه نشین، 

ویــژه اشــراف و بــزرگان مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه اســت.. پــس از 
مطالعــه و تحلیــل محتوایــی نقاشــی دیــواری الیه آخر ســربینه حمام 
مهدی قلی بیک، موضوع نقاشــی ها در موارد ذیل دسته بندی شدند 
که به صورت خالصه هر موضوع، محل و جایگاه آن در جدول تنظیم 
کتیبه های مذهبــی؛ ۲. صحنه های  گردیــده اســت )جداول۱تــا8(. ۱. 
اسطوره ای و خیالی؛ ۳.تصاویر مربوط به داستانهای ادبی و عاشقانه 
خمســه نظامی و غیــره ...؛ 4.چهره و رویدادهــای واقعی زندگی مردم 
کوچه بازار، پهلوانان؛ 5.ورود تکنولوژی به زندگی مردم؛ 6. موجودات 

خیر و شر و ۷.طراحی سنتی و نقوش طبیعت گرا.

تحلیــلنقاشــیهایحمــامشــاهبــاتوجــهبــه
کمبرجامعه فضایاجتماعیحا

 دوره قاجار از منظر جامعه شناسی، دوره ای انتقالی از یک دنیای 
ســنتی بــه دنیای جدید اســت. قاجاریــه آغاز دوره مدرنیتــه در ایران 
کــه از غرب به ایران آمد، نه درســت شــناخته  اســت. اندیشــه تجدد 
کل جامعــه مقبــول افتــاد. بنابراین، تاریخ ایــران قبل و  شــد و نــه در 
کشــی آشــکار و نهان میان  کشا پس از مشــروطیت، در همه عرصه ها 
کباز، ۱85،۱۳8۳(. تحول این نقاشی ها،  سنت و تجدد بوده است )پا
ســخت تحت تاثیر فضای سیاسی اواخر دوره قاجار قرار می گیرد و در 
واقع سیاســت پرتناقض، الگوبرداری از غرب و بازگشــت به افتخارات 

گذشته ایران، ساختار همه وجوه دیگر را تعیین می کند.
جدول2-صحنههایاسطورهایوتاریخیدرنقاشیدیواریسربینهحماممهدیقلیبیک.

تصویر توضیح نامداستان موضوع رنگدرنقاشیهایبه
کاررفته محل

رســتم ســه پســر و دو دختــر 
آنهــا  از  یکــی  کــه  داشــت 
که بیشتر  فرامرز نام داشــت 
مــی  ســواری  و  شــکار  بــه 

پرداخت.

فرامرز
پسر رستم حماسی

سیاه، آبی تیره، سبز 
آبی، قرمز

کرم،  نارنجی، زرد، 
قهوه ای

صفه ی شمالی

که در نبرد  دختر دلیر ایرانی 
که جبهه رفته  مردان ایرانی 
بودنــد در جنگ با اعراب در 
ســال ۱۳ هجــری در دوران 
امپراطــوری ساســانی پیــروز 

شد.

کیسیا بانو 
ونبرد

با
تازیان

حماسی

سبز آبی، آبی سبز،
سیاه، اخرا

کرم، قرمز سبز، 
زرد، نارنجی

صفه ی شرقی

کــه  آدم  و  عنــق  پســر  عــوج 
قدش به آســمان می رسید. 
دریــا  از  و  می نوشــید  ابــر  از 
ماهــی می گرفت. نوح او را بر 
کشتی خود ســوار نکرد. سه 

کرد. هزار سال عمر 

عوج
بن

عنق
اسطوره

کرم، اخرا، قرمز
زرد، نارنجی

آبی سبز، سیاه
کستری خا

صفه ی غربی

خوانشی بر نقاشی های دیواری حمام مهدی قلی بیگ مشهد
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تصویر موضوع فصلجنسیت رنگ/نما محل

بز)جدی( بجای این تصویر، 
نقاشی الیه دوره صفویه نمایان 
است. سطل)دلو( ماهی)حوت(

زمستان کرم اخرا،  قرمز، آبی، زرشکی، 
زرد، سفید، سیاه   نارنجی

گنبد قسمت  داخل 
صفه ی جنوب غربی

خرچنگ)سرطان(
شیر)اسد( مردی در حال درو 

گندم )سنبله( خوشه های 
تابستان قرمز، آبی، زرشکی،کرم اخرا، 

زرد، سفید، سیاه نارنجی
گنبد قسمت  داخل 
صفه ی شمال شرقی

کمان)قوس( کژدم )عقرب(  پاییز کرم اخرا،  قرمز، آبی، زرشکی، 
زرد، سفید، سیاه، نارنجی

گنبد قسمت  داخل 
صفه ی شمال غربی

بره )حمل(
دوپیکر)جوزا( بهار قرمز، آبی، زرشکی،کرم اخرا، 

زرد، سفید، سیاه نارنجی
گنبد قسمت  داخل 
صفه ی جنوب شرقی

صور فلکی زن و مرد خ سه ر گنبد داخل 

صورفلکی مرد خ سه ر گنبد داخل 

صورفلکی مرد خ سه ر گنبد داخل 

صورفلکی زن خ سه ر گنبد داخل 

جدول3-صورفلکیدرنقاشیدیواریسربینهیحماممهدیقلیبیک.
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تصویر توضیح موضوع نامداستان رنگ محل

پرویز پسر خسرو پرویز پادشاه ایران، در خانه  یک روستایی 
دچــار خطایی می شــود. پدر اســب  او را می کشــد غالمش را 
می گیــرد. خســرو با شــفاعت بــزرگان از ســوی پدر بخشــیده 
که خســرو از اجرای عدالت از ســوی  می شــود. بــه علت این 
پدر خشــمگین نشــده. انوشیروان به او یک اسب و دالرامی 

زیبا و نوازنده می دهد.

عاشقانه
نظامی 
گنجوی

دیدار شیرین 
و فرهاد در 

بیستون

قهوه ای،
کم رنگ آبی 
مشکی، اخرا

زرد

صفه ی غربی

کنــار درخــت بیــد در حــال  تصویــر دو عاشــق و معشــوق در 
گفتگو. جزء مفاهیم عام عاشقانه

عاشقانه 
عامیانه

درخت بید 
مجنون

قهوه ای سبز، آبی، 
صورتی  قرمز، زرد، 
کرم آبی تیره اخرا، 

صفه ی شمالی

گرد. پادشاه نامدار ساسانی مقلب به  بهرام پنجم فرزند یزد 
گور خر تبحر خاصی داشت. که در شکار  گور   بهرام 

که درسوارکاری  کنیزک زیبای خود گل اندام می شود  عاشق 
و نواختن ساز متبحر بود

عاشقانه گور وگل  بهرام 
اندام

کمرنگ،  سیاه، آبی 
کرم، زرد اخرا، 
قهوه ای، قرمز

صفه ی غربی

پادشــاه مغرب ســلطان ملک را دو پســر بنام ارچه و شیرویه 
بــود. و چون شــیرویه نزدیــک به مقام پادشــاهی بود، روزی 
گر مردی برو  گفت ا گوش شیرویه آرام  در شکار شیر ارچه در 
کســی ســپردند.  بــه جلــو تا همــه بفهمند حکومت را به چه 
شــیرویه با خنجر بر شــکار شــیر رفــت، پیروز آمد و تاج بر ســر 

او شد.

عامیانه
آذر بایجانی

نبرد شیرویه و 
سرهنگ

کستری سفید، خا
زرد، قرمز، زرشکی

کم رنگ، اخرا،  آبی 
سیاه

صفه ی جنوبی

امیر ارســالن پسر پادشــاه روم بر تخت سلطنت می نشیند و 
ح  ح را طلســم می کنند. وزیر فر ح لقا می شــود. فر عاشــق فر
ح لقا  را مــی دزدد و پنهــان می کند. ارســالن درجســتجوی فر
بی قــرار و غمگیــن، رهســپار بیابان هــا و ســرزمین عجیــب و 
طلسم شــده می شود. در ماجراهایی با جنیان و پریان روبه 
ح را می یابد و  رو می شــود. فوالد و زره دیو را می شــکند  و فر

با او ازدواج می کند.

عامیانه امیر ارسالن 
ح لقا نامدار و فر

آبی، زرشکی، 
کستری  قهوه ای خا
سیاه، اخرا، زرد، قرمز

صفه ی غربی

جدول4-صحنههایعاشقانهوادبیدرنقاشیدیواریسربینهیحماممهدیقلیبیک.

تصویرتوضیحموضوعرنگمحل

صفه شمال شرقی 
گنبد زیر 

زرد ، سیاه
کستری خا
کرم اخر ا، 
ورود فناوری به ایرانورود اتومبیل به ایرانسیاه،آبی

صفه جنوب شرقی
گنبد زیر 

کم رنگ آبی 
سیاه قهوه ای
کرم ورود فناوری به ایرانورود دوچرخه به ایرانزرشکی، 

صفه شمال غربی 
گنبد زیر 

 
ورود فناوری به ایرانورود بالن به ایرانسیاه

صفه جنوب غربی
گنبد ورود فناوری به ایرانورود هواپیما به ایرانسیاهزیر 

جدول5-ورودتکنولوژیبهزندگیمردمدرنقاشیدیواریسربینهیحماممهدیقلیبیک.

خوانشی بر نقاشی های دیواری حمام مهدی قلی بیگ مشهد
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تصویرموضوععنوانخیر و شررنگمحل

امیر ارسالنهدهدخیرزردصفه ی شمالی

امیر ارسالندیو سیاهشرسیاه، قهوه ای، نارنجیصفه ی شمالی

نقاشی تکجنشرزرد، سیاه، سفید، نارنجی، آبیصفه ی شرقی

امیر ارسالندیو شاخدارشرکرم، صورتی، زرد، نارنجیصفه ی شرقی

 صفه ی غربی
عوج بن عنقانسانشرکرم، سیاه،آبی تیره، نارنجی

تصویرموضوعرنگمضمونمکان

آخرین الیه تاریخ ۱۳4۳ با سیاه، قرمز، نارنجی، زرداسلیمیصفه ی غربی
کتیبه ی سبحان ربیل اعلی

صفه های شمالی، غربی، 
در سر تا سر سربینه در زیر قرمزاسلیمی دوارشرقی

طاق ها

جدول6-موجوداتخیروشردرنقاشیدیواریسربینهیحماممهدیقلیبیک.

جدول7-طراحیسنتیوطبیعتدرنقاشیدیواریسربینهیحماممهدیقلیبیک.
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جدول8-حیواناتدرنقاشیدیواریسربینهیحماممهدیقلیبیک.

حیوان تصویر موضوع رنگ محل

آهو حیوان معمولی قهوه ای، سیاه گنبد داخل 

گوسفند صور فلکی قهو ه ای روشن گنبد داخل 

بز صور فلکی کرم، قرمز، آبی زرد، اخرا،  گنبد داخل 

سگ حیوان معمولی کرم، سیاه، نارنجی زرد،  گنبد داخل 

عقرب صور فلکی کرم، سیاه، آبی زرد،  گنبد داخل 

ادامهجدول7.

صفه شمالی، قسمت شاه 
آبی، اخری، قرمزبته جغه و ترنجنشین

نقوش بته جغه ها و ترنج ها 
نامفهوم بوده و به علت 

تخریب نقوش داخل آنها دیده 
نمی  شود

گل و بوتهقهوه ای، سبز، آبیگل و بوتهصفه شمال شرقی

بیشتر در صفه های جنوبی در 
گل و بوتهقرمز، سبز، سفید، آبیگل و بوتهسر تا سر طاق ها

گنبد گل لوتوسدور تا دور  گل نیلوفرقرمز، سبز، زرد، اخرا، سفیدگلدون  گلدون 

درخت بید مجنونقهوه ای، سبز، قرمز، نارنجیمنظرهصفه شمال شرقی

تصویرموضوعرنگمضمونمکان

خوانشی بر نقاشی های دیواری حمام مهدی قلی بیگ مشهد
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در اوایل تشــکیل حکومت قاجار، پادشــاهان برای بازنمود قدرت 
و یــا پوشــاندن ضعــف و مشــکالت سیاســی، از ابــزار هنــر بــرای وارونــه 
جلوه دادن واقعیات استفاده می کردند. دربار، برای بلند آوازه ساختن 
نیــاز  بــه هنرمنــدان عــوام  بیــم دادن مخالفــان و دشــمنان،  خــود و 
کافــی نگرفته بــود، در  کــه هنــوز قــوام  مبــرم داشــت. حکومــت قاجــار 
گــردآوری هنرمنــدان ســخت می کوشــید و  ایــن طبقــه در آن دوران، 

خرچنگ صور فلکی قهو ه ای قرمز، سیاه گنبد داخل 

شیر صور فلکی کرم، اخرا زرد، سیاه گنبد داخل 

ماهی صور فلکی آبی، سیاه گنبد داخل 

کریم یا  شیرین و فرهاد در بیستون زرد، نارنجی، قرمز، سیاه صفه ی غربی

پرستو در پس زمینه سیاه گنبد در سرتاسر 

لک لک در پس زمینه کرم، نارنجی زرد ، اخرا،  صفه ی غربی

اسب رزم شیرین و فرهاد در بیستون قهوه ای، سیاه صفه ی غربی

اسب رزم نبرد شیرویه و سرهنگ سفید، سیاه، قرمز، نارنجی صفه ی جنوبی

اسب رزم ح لقا و امیر ارسالن نامدار فر سیاه، زرد، اخرا، سفید صفه ی غربی

اسب رزم نبرد شیرویه و سیمین عذرا اخرا، قرمز، زرشکی صفه ی جنوبی

حیوان تصویر موضوع رنگ محل

ادامهجدول8.

کرده اند.  کنونی نقــش ایفا  مانند دســتگاه های تبلیغی حکومت های 
حکومت قاجار برای نشــان دادن قدرت خود، درباری پر زرق و برق به 

وجود آورده و به بذل و بخشش پرداخت و از هنر حمایت نمود.
از سوی دیگر، نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی، بسیاری از نقاشان 
و نگارگــران مــورد حمایت قرار  گرفتنــد. طبقه فرا دســت و درباری برای 
کند و قدرت و شوکت خود را همسان  اینکه بر طبقه کهنه و قبلی غلبه 
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و یا برتر از حکام دیگر نشــان دهد، مردم عادی را به همکاری  خواند و 
ایشان هم که واقع بینی و طغیان و اصالح طلبی طبقه نو را به سود خود 
یافت، همکاری با آن را پذیرفت. در جریان همکاری طبقه نوخواسته 
کــه به طــور موقت پیشــرفت عــوام را بــرای مقاصد  بــا عــوام، طبقــه نو 
خویــش مفید دید، با شــوق به فرهنگ عــوام روی  آورد و با واقع گرایی 
دیرین عوام، واقع گرایی نوبنیاد خود را نیرو  بخشید. بنابراین هنر عوام 
مورد توجه قرار  گرفت )آریانپور،46،1354(. گویا این روند بر نقاشی های 
گنبد، نقاشــی هایی با  گذاشــته علیرغم اینکــه در زیر  حمــام شــاه تاثیر 
مضامین ورود فناوری و ماحصل دنیای مدرن به ایران چون هواپیما، 
بالــن، ماشــین و دوچرخــه نقاشــی شــده اســت )تصاویــر6، 7، 8 و9(.
ولــی در عیــن حال بعضی از ســنت های پایدار در نقاشــی ها رویت 
می شود. در این نوع دوگانگی، نوعی پیوستگی شیوه نگارگری اواخر 
که در  دوره صفــوی بــا ســبک قاجــاری دیده می شــود و فرنگی مآبــی 
اواخر دوره صفوی شروع شده بود و در قاجار به اوج رسیده، نه فقط 
در صحنه هــا و ترکیب بندی هــا و مناظــر و نقش مایه هــا بلکــه در نوع 
کروات و  کت شــلوار،  پوشــش لباس افراد به شــیوه مدرن، در مردان 
کاله بلند قاجاری  کمر،  در پوشش سنتی آرخالق بلند، عمامه، شال 

به سبک هنر قهوه خانه نقاشی شده است.
بــا ایــن وجــود اغلــب عناصــر انســانی شــامل پهلوانــان بــه عنــوان 
شــخصیت های محوری)تصاویر10و11(، مردم عامیانه )تصاویر12، 13، 
گرچه حضور  14 و15( و صحنه هــای عاشــقانه اســت )تصاویــر16و17(، 
کوچه  زنان و شخصیت های بینابینی هم در آثار دیده می شود. مردم 
و بازار به صورت افرادی با قامت متوســط و اندام های موزون ترســیم 
می شــوند و تفــاوت زیــادی در قامت و انــدام هر یک از افــراد با دیگری 
وجود ندارد و عوامل مشخص کننده، لباس یا وجود محاسن هستند. 
قابل ذکر اســت در طراحی حاالت و حرکات پهلوانان، نقاش ســعی در 

ایجاد حالت آرامش و تلفیق آن با صالبت و استحکام داشته است.
از مــوارد شــاخص چهره نــگاری در حمــام می توان به چهــره زنان 

گاهــی اوقــات بــا شــال،  گاهــی ســرلخت، دربــاری و  کــه  کــرد  اشــاره 
کمانی در  گشاد، چشــمان درشت، ابروهای  شــلیته ی بلند، پیراهن 
کشــیده شده اند. زنان بدون حجاب  نقش زنان روســتایی به تصویر 
گردن  یا با  صورتی  با لباس درباری و خال کوبی در صورت، خال لب و 

گرد و چشمانی خمار و درشت تصویر شده اند )تصاویر18، 19و20(.
    بنابراین دو نوع هنر در حمام نمود یافته اســت. دوگانگی ســنت و 
مدرنیته، مانع انتقال یک فرم هنری از یک گروه به گروه دیگر نبوده اما در 
این انتقال تغییر معنی داده است. نقاشی رسمی و کالسیک دوره قاجار، 
درباری و غیر دینی است )تصاویر21 و22(. اشراف و درباریان، از نقاشان 
حمایت و نگهداری  کردند، وسیله کارشان را فراهم و زندگی شان را تامین 
 نمودنــد و در عــوض نقاش در خدمت آنها بود. در چنین شــرایطی، هنر 
متاثر از اوضاع سیاسی و اجتماعی به سمت و سویی گرایش پیدا کرد که 
کمابیش موضوع نقاشی ها  سیاســت مداران رقم زدند. همین شرایط، 
کــرد )مقدس جعفری و دیگــران، 1386، 86(.  و موضــع نقاش را معین 
کنــد، باید  کار  وقتــی مشــتری حمــام، دربــار باشــد و نقاش بــرای دربــار 

چیزهایی بکشد که خوشایند یا مورد عالقه دربار است.
کــه از طبقه عــوام وارد دربار شــده، به خودی  از ایــن رو، هنرمنــد 
کــرده، ولی تحت  خــود یــک ســری فرم های هنــر عــوام را وارد حمــام 
تاثیــر عوامــل دربــار به مرور زمــان تغییر موضــع داده، فرم های هنری 
گرفته اســت. طبقه  کم کم رنگ ســالیق حــکام را به خود  تولید شــده 
عــوام جهان بینی مثبت و واقع گــرا و طبقه خواص جهان بینی تفننی 
و خیال پــرور داشــت و بــه مــرور زمان هنــر طبقه خواص، هنر رســمی 

تصویر8- نقاشی هواپیما .         تصویر9- نقاشی بالن.

تصویر5- نقاشی فرامرز پسر رستم، سربینه حمام.

تصویر6- نقاشی اتوموبیل.     

خوانشی بر نقاشی های دیواری حمام مهدی قلی بیگ مشهد

تصاویر10و11- نقاشی پهلوان. تصویر7- نقاشی دوچرخه. 
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کاماًل  کــه  گردیــد. در این عصــر به جز نقاشــی درباری  و رایــج جامعــه 
کن  کوچه بازار و اما رســمی بود، ســبک و سیاق دیگری در بین مردم 
که موضوع آن بیشــتر بر خالف  عمومــی مثــل حمام ها در جریان بود 
کوچه و بازار بود.  نقاشــی درباری، حماســی و مذهبی و زندگی مردم 
تــالش شــاهان قاجار بــرای اتحــاد شــیعیان و ادعای رهبــری جامعه 
شــیعه با حمایت از مراســم مذهبی و احــداث و مرمت ابنیه مذهبی 
همچون حمام شاه در جوار حرم مطهر امام رضا )ع( همراه بود. این 
کتیبه هایی با مضامین قرآنی،  کاشــی کاری، نقاشــی دیواری و  بنا، با 
کــه موجب اعتــالی محتوایی آثار  اسماء الحســنی و ... آراســته شــده 
شــده اســت. در ایــن مکان، نقــاالن، داســتان های حماســی را برای 
گذشته پادشاهان و اشراف زادگان، نقاشان  مردم بازگو می کردند. در 
را پشتیبانی می کردند، اما این بار هنرمند به درخواست مردم عادی 
کرده است )اسکارچیا،4۷،۱۳۷6(. آن مناظر را روی دیوارها نقاشی 

کثــر نقاشــی های حمام مذکور، حماســی و از شــاهنامه  موضــوع ا
گمنام،  فردوســی است. این نقاشی ها غالبًا توســط نقاشان محلی و 
گنبد  گرچه نقاشی های دور  متفاوت با نقاشی درباری اجرا شده اند ا
کوهســنگی و باغ ملی مشــهد، شــرایط  حمــام با صحنه اعدام، پارک 
اجتماعی و عاقبت تخطی از اوامر حکومتی را برای عوام یادآور شــده 
که بسیار صریح و با جرات اجرا شده و احتمااًل  )تصاویر۲5،۲6و۲۷(  

برای تزیین و زیبایی نبوده است.
حمام در سطح توده مردم، مرتبه دارد. تصویرگری داستان های 
کوچه و بازار چون شــیرویه و ســرهنگ )تصاویر۲8و  عامیانــه و مــردم 
۲۹(، بــه عنــوان تبلیغ در زمــان صفویه در جنگ علیــه ازبک ها مورد 
استفاده بوده و حکومت قاجار هم به جهت ساختار قبیله ای خود، 
گونه فرهنگ بی عالقه نبــود و به تهییج جوانان برای  به توســعه این 
جنگ هــای پــی در پی با روس هــا به روحیه و توجیــه مذهبی نبردها 

نیاز داشت )میرزایی مهر،۱۱۱،۱۳8۷(. 
که در وجــوه مختلــف، صاحب وحدت    هنــر قاجــار هنری اســت 
گســترش هنر در ســطح مردم و عوام  شــکلی اســت. همین امر بیانگر 
اســت. موضوع روانه شــدن ملک ابراهیم، یکی از نمودهای نقاشــی 
که متاثــر از تصاویر چاپ ســنگی در ایران، رشــد و نمو  مردمــی اســت 
کارگاه های  کرد. با گسترش چاپ سنگی و بنیان گذاری  بیشتری پیدا 
خصوصــی، بــه شــمار نقاشــان و خوشنویســان مردمــی افــزوده شــد 
و نقــاش بــا الهــام از نقــوش عامیانــه و تاثیر پذیــری از شــمایل نگاری 
دوران زند و  قاجار، نقاشی  دلخواه مردم را در حمام نقش زده است 

)حسینی راد و خان ساالر،۷0،۱۳84( )تصویر۳۱-۳0(.
از سوی دیگر، ادبیات فارسی همواره الهام بخش نقاشان بوده است. 
در اواخــر دوره قاجــار، مــردم شهرنشــین بــی بهــره از امکانــات آمــوزش 
همچنان شنونده قصه های عامیانه بودند. زبان نثر این قصه ها برگرفته 
از سنت نقالی و نزدیک به زبان مردم کوچه و بازار بود. از میان قصه های 
عامیانــه، گروهی بیش از بقیه توجه و دلبســتگی مــردم را به خود جلب 
کرد. قصه های مذهبی از راه تعزیه خوانی، مرثیه و روضه های مذهبی به 
نقاشــی های حمام راه یافت که ســاختار آن برگرفته از زندگی پیامبران و 
قرآن کریم است. باید گفت از عوامل تاثیرگذار بر فضای اجتماعی، مذهب 
که انگیزه ایســت برای هنرمندان. هنرمندی  و اعتقادات هر ملتی بوده 
که در حمام مهدی قلی بیک در جوار حرم امام رضا )ع( نقاشی کشیده، 
ایمــان و اعتقــاد دینــی خــود را بــه منصــه ظهــور رســانده اســت. برخــی 
جامعه شناســان، "هدف آیین هــای دینی را، تقویت و انســجام جامعه 
کیزگی حمام ها و آداب  می دانند" )پالس،۱8۲،۱۳8۲(. روش ها و فنون پا
و رسوم مذهبی، در پیدایش نقاشی های عامیانه خاصه دیوارنگاره های 

حمام مهدی قلی بیک موثر بوده است.     
ایــن موضوعــات جدید در قالب نقاشــی  موجودات زنــده در نگاه 

گور،عاشقانه،سربینهحمام. تصویر16-نقاشیبهرام تصویر14و15-نقاشیلباسفرنگی.تصاویر12و13-نقاشیلباسسنتیمردان.

تصاویر19،18و20-نقاشیموضوعزنانسنتی.تصویر17-نقاشیمشیومشیانه،عاشقانه،سربینهحمام.
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علمای مذهبی چون آیت اهلل نائینی در کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله، 
مــورد انتقــاد سرســختانه نبود. فرهنگ غــرب از انقالب مشــروطه به 
بعــد بــر فضای اجتماعی ایــران تاثیر فکری داشــت. یکی جاذبه های 
که در  کرد و دیگــری موانع فکری  که ایرانیــان را حیرت زده  غــرب بــود 

درون جامعه ایران وجود داشت )فراست خواه،۱۹،۱۳۷۷(. 
کالســیک غربــی بــه فارســی و روزنامه هــای منتشــره  ترجمــه آثــار 
ج و ایجاد مدارس جدید، فرهنگ سیاسی  توسط ایرانیان مقیم خار
غــرب را رواج داد )آبراهامیــان،48،۱۳۷۷(. بــر اثــر ارتبــاط ایرانیــان 
که بیشــتر از طریــق اعزام دانشــجو، مســافرت تجار  ج  بــا دنیــای خــار
گرفــت، غرب  و بازرگانــان، فرســتادگان سیاســی و مهاجریــن صــورت 
کرد. ایــن نفوذ  کســب  نفــوذ اجتماعــی قابــل مالحظــه ای در جامعه 
کــه بــا پیشــرفت غــرب و فاصلــه با شــرق، بــه همان  در شــرایطی بــود 
میــزان، ایــران عقب مانده و در جــا زده بود )زیبــا کالم،۲۲6،۱۳۷۷(. 
ضعف در ســاختارهای مختلف اجتماعی به ویژه به دنبال شکســت 
گلستان و ترکمنچای،  ایران از روس، انعقاد قراردادهای اســتعماری 
کنش های مختلفی از ســوی  صــورت عینی تــری یافــت. از ایــن رو، وا
که جامعه ایران بیشــتر  گرفت و به تدریج  روشــنفکران دینی صــورت 
بــا عناصر تمدن غرب آشــنا شــد، نقــش و فعالیت علمــا در حوادث و 
گردید )توسلی،۳۹0،۱۳80(.                                                                                                      رویدادهای سیاسی – اجتماعی بیشتر 
گرایــش نقــاش بــه الگوها و ســبک های خاص هنــری، تا  بنابرایــن 

شــاهزاده، نقاشــی تصویــر21-
سربینهحمام.

کشاورز،سربینهحمام. تصاویر23و24-نقاشیمردمروستاو

انــدازه زیــادی نیز به تحــول جامعه و فرهنــگ آن بســتگی دارد. عالوه 
بــر دســته بندی موضوعی نقاشــی های حمــام مهدی قلی بیک، آنچه 
بیــان شــد، تحلیــل موضوعــات نقاشــی از نظــرگاه فضــای اجتماعی و 
که بخش جد انشــدنی و حتی عامل  کاوی الیه هــای پنهــان آن بــود  وا
که به لحاظ ساختاری و اجتماعی،  شــکل گیری آن بوده است؛ جزیی 
که مــا را به خوانش جدید نقاشــی ها در  آن قــدر چالش برانگیــز هســت 
کشاند. پیش از دوره صفویه، به دلیل پیشینه روستایی  روزگار معاصر 
و قبیله ای موسسان دولت ها، از فضاهایی چون حمام با این سبک و 
ســیاق خبری نیســت زیرا فرد در محیط به آن درجه  از آزادی نرسیده 
که بخواهد زمانی را در شــرایط منفک شــده از ایل و خانواده بگذراند. 
کــدام از آنها  کــه می تــوان هر  دربــاره پاتوق هــا بایــد از مســائلی نــام برد 
را بــا نقاشــی قهوه خانــه، خصوصــًا بــه دلیــل هم زمانــی رواج ایــن نوع 
نقاشــی در ایران با مســائل فرهنگی و اجتماعی دوره شکوفایی اش به 
کرد: رفع تقابل  که می توان به این موارد اشاره  خوانشی جدید در آورد 
میــان مدرنیته و ســنت، پارادایم عقب ماندگی و ضدیت با اســتعمار و 
استبداد، تبیین همگرایی سنت و مدرنیته با ارائه سنت و برداشت نو 

و علمی از تجدد، ایرانی کردن و دینی کردن مدرنیته. 
و  مذهبــی  وقایــع  مهدی قلی بیــک،  حمــام  روایــی  نقاشــی  در 
انجــام  بــه  را  کارکــردی  همــان  شــاهنامه  حماســی  داســتان های 
که از آن به نظام معنایی ایما و اشــاره نام برده می شــود.  می رســانند 
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که  رابطــه دیالکتیک میان محتوای پاتــوق و افراد حاضر در حمام نیز 
تازه در پی فهمیدن و ســربرتافتن از اســتیالی حکومت خودکامه اند، 
نشان دهنده همان نقش بارزی است که نقاش آن را در نقاشی هایش 
به بهترین شــکل ممکن نشــان می دهد. »نقد اســتبداد، اســتعمار و 
ح در پاتوق هــای ایرانی بوده اســت«  ارتجــاع، ســه مســاله اصلی مطــر
)آزاد ارمکــی، 1384، 47(. نقــد ایــن مســاله، چــه در محتــوا و چــه در 
صورت، به نقاشــی ها نیز وارد شــده اســت. از سویی بزرگ ترین نشانه 

کــه نقــاش  در موقعیــت انتقــادی نســبت بــه اســتعمار، همیــن بــس 
هیــچ گاه نظــر خوشــی دربــاره هیچ نــوع صورت هنــر بیگانه نداشــته و 
کوتــاه نمی آمده و اخالق  هرگز از پافشــاری به معیارهای نقاشــی خود 
کم اســت. انتخاب مضامین  جوانمــردی در روحیه نقاشــی هایش حا
گرفتــن زبــان ایمــا و اشــاره، مایــه  حماســی از شــاهنامه، بــا در نظــر 
زنده نگهداشــتن امید و بیداری مردم در مقابل اســتبداد بوده است. 
اسماءالحســنی، نشــان از تکیــه به خداوند داشــته و در ایــن میدان، 
شــاید به جهت خوشامد و یا نگاه اجتماعی هنرمند، نگاهی به وضع 
اجتماعی مردم مشــهد در باغ ملی و یا میدان اعدام نیز داشــته است 
کمانه دربار را در مقابل زندگی ســاده و یا روســتایی ســنتی  که نگاه حا
ایران در پی دارد. نقاشی قهوه خانه، زمانی پا به عرصه وجود گذاشت 
که از منظر جامعه شناختی، نه پیش و نه پس از آن هیچ مجالی برای 
ظهــور نیافــت: پیش از آن بــه دلیل توســعه نایافتگی مدرنیتــه ایرانی 
گیــر  و شــهر بــه معنــای امــروزی، و پــس از آن بــه دلیــل جایگزینــی فرا

رسانه های ارتباط جمعی در بین توده مردم.

نتیجه
 در فضای سربینه حمام شاه مشهد، 13 الیه نقاشی )دیوارنگاری( 
کــه قدیمی تریــن الیــه مربــوط بــه  گــچ وجــود دارد  از جنــس آهــک و 
دوره صفویــه بــا 400 ســال قدمــت و جدید تریــن الیه مربوط بــه اواخر 
دوره قاجــار )1343ه ق( می باشــد. موضــوع نقاشــی ها، افســانه های 
عامیانــه رایج بین مــردم، تصاویــر پهلوانان، اســطوره ها، صور فلکی، 
داســتان های ادبــی و عاشــقانه و همچنین ورود تکنولــوژی و فناوری 
کمــی اغراق در  که با  بــه زندگــی اجتماعــی مــردم در دوره قاجار اســت 
کردن  گردیده اســت. تالش هنرمنــد و نقــاش، بازگو  جزئیــات ترســیم 
موضوعات اجتماعی پیرامون زندگی و ارائه تصویری آرمانی از واقعیت 
گویاترین وجه بیان  است. هنرمند قصد داشته اتفاقات عامیانه را به 
کنــد. در بعضــی جاها، نماد پــردازی و اسطوره ســازی را بــر واقع گرایی 
که سرچشــمه بســیاری از آنها در داستان های حماسی،  ترجیح داده 
اسطوره ای، عاشقانه و خاطره قومی او بوده است. یافته های تحقیق 

کم  نشان می دهد هنرمند در موقعیتی است که اجرای اوامر طبقه حا
را برمی تابــد، امــا ویژگی های هنــر خویش و طبقه اش را در نقاشــی به 
صــورت نیمه پنهان به تصویر می کشــد. از طرفی نقاشــی عامیانه و به 
تبــع آن دیوارنگاره هــا بــه طور مســتقیم تحت تاثیر نقاشــی غــرب قرار 
نگرفــت، ولــی بر اثــر تغییر ذایقه مردم روســتایی به علــت مهاجرت به 
شهرها، فقط برای نسل وفادار به فرهنگ روستایی باقی ماند و نسل 
گزیر شدند فرم های تازه زیبایی شناختی فرهنگ  کم کم نا بعدی آنان 
شــهری را بپذیرنــد، امــا چــون نمی توانســتند فرهنــگ الزم را بــرای 
کنند، نمونه هــای هنــری محیط جدید  کســب  آفرینــش فرم هــای نو 
گرفتــه و طبــق ذوق و ســلیقه خودشــان آن را ســاده و عامه  زندگــی را 
کردنــد. روی هم رفته، نقاشــی های حمــام، بخشــی از خاطرات  فهــم 
گرچه پریمتیو  قومــی تاریخی را با عوامل محیطی و خاطره ملی آنها، ا

ولی با احساس، آرام و خوب نمایان ساخته است.
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