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چکيده

معماری اســامی ایران در تمام دوران پویایی خود دارای شــکوه و عظمتی بوده که از انواع مختلف و شیوههای
متنوعی برخوردار بوده است؛ به طوری که تمام محققان به این شایستگیها باور دارند .در حقیقت ،معماری
ســاخت ّ
اسالمی در هر مقطع زمانی دارای فنشناسی خاص خود بوده است .یکی از انواع معماری اسالمی ،حمام است که در
ایران قدمتی دیرینه دارد .ساخت قدیمیترین حمام به دورة هخامنشیان میرسد که نمونهای از آن در برزن جنوبی
تخت جمشید کشف شده است .در کنگاور حمام سلجوقی مکشوفه ،نشانهای از ساخت حمام در قرون اولیة صدر اسالم
دارد .همانطورکه انواع معماری ایرانی دارای تزیینهای وابســته اســت ،معماری حمام هم از تزیینهایی بهرهمند
بوده است .از آنجایی که حمام سازهای آبی است ،لذا در تزیین آن سعی شده از مصالح پایدار در مجاورت رطوبت
اســتفاده شــود .آهکبری در این میان برای تزیین حمام از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است .یکی از نمونههای
زیبای آهکبری حمام را میتوان در حمام وکیل شیراز دید .نقشهای زیبای انتخاب شده در آهکبری حمام وکیل
تحوالت کالبدی
نمونهای از ذوق و ســلیقة هنرمندان عصر زندیه اســت .در این مقاله ضمن بررسی پیشینة تاریخی و ّ
حمام وکیل بر اساس منابع موجود ،ویژگیهای نقوش به کار رفته در آهکبری حمام مورد بحث قرار گرفته و تأثیر
هنر آهکبری بر استحکام حمام بررسی شده است .روش استفاده شده در این مقاله توصیفی و تاریخی است .یافتهها
حکایت از آن دارد که تزیینهای حمام وکیل شیراز در سیر تطور نگارگری ایرانی جایگاه ویژهای داشته و در زمان
خود ،در اوج شکوفایی هنرآهکبری نسبت به دورة بعدی به حساب میآمد.
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مقدّ مه
با آنکــه معماری این ســرزمین تاریخی چند هزار ســاله دارد،
معرفی آثار آن صورت گرفته است
تالشهایی که ب رای شناسایی و ّ
سابقة چندانی ندارد .تنها از چند دهه پیش محققان و پژوهشگ ران
بــه بازنگری ایــن آثار هنری پرداخته و کوشــیدهاند گــرد و غبار
گذشت قرون را از این گوهرهای تابناک بزدایند و تأللو چش من واز
آنها را دوباره آشکار سازند.
توج هی طوالنی و التفــات ناگهانی به
علــل و ع وامل ایــن ب ی ّ
آثار تاریخی معماری را باید نتیجه ب یالتفاتی دانست؛ منظور این
است که ب یالتفاتی گذشــته باعث التفات بیش از اندازه به حال
شــده اســت .چه تا آن زمان که این آثار جزئــی از زندگی مردم
ما بود ،لزومی به معرفی و شــناخت آنها احســاس نم یشــد؛ اما
آنگاه که بر اثر انقطاع فرهنگی رشتههای اصالت دی رین گسسته
شــد و نشــانههای ضعف در برخی از حوزههــای فرهنگی ظاهر
گشت ،تمایل به خود و یافتن هویّت خودی نیز فزونی گرفت؛ و
به این ت رتیب ،آثار معماری گذشــته  -مانند هر آنچه از اصالت
معرفی شد (حاجی
گذشته نشــانی داشت -محتاج بازشناســی و ّ
قاسمی.)8-6 :1383 ،
بــا نگاهی گذرا ،متــون دوران مختلف تاریخــی مؤیّد این امر
اســت که حداقــل در همة دوران اســامی ،حمامهــای عمومی
ف راونی در شهرهای مسلمین وجود داشته است .حمام در گذشته
فقــط مح ل ّی ب رای اســتحمام نبــود ،بلکه مکانی بــرای گذراندن
اوقــات ف راغت ،گفت و گو و تبادل نظر ،رفع خســتگی و حت ّی
عبــادت ،گرد آمدن دوســتان و حــل و فصل مســائل زندگی و
مکانی ب رای اســتم رار روابــط اقتصادی و اجتماعــی بود و نقش
رســانه را نیز ایفا م یکــرد (دروویل .)65 :1364 ،از ســوی دیگر،
فضای نه چندان روشــن و پیچ در پیچ حمام ،محیط مناســبی را
ب رای انجام ســحر و جادو مهی ّا م یکرد .ه مچنین تأثیر حمام در
بهبــود برخی بیماریها از جمله دردهای روماتیســمی و مفصلی
و انجــام برخــی از روشهــای معالجة طب ســن ّتی مانند فصد و
حجامت و گ رت راشــی در آن ،از منظر پزشکی جایگاهی ویژهای
به آن م یبخشــد (شــهری ،1357 ،ج .)277 :1از ایــن رو ،عالمان
و طبیبــان برجســتهای در طول دوران اســامی ایــران ،فصلی از
تألیفات خود را به حمام اختصاص داده و آن را از منظر پزشــکی
و درمانــی بررســی کردهاند .ب رای مثال ابن ســینا در کتاب قانون
(ابن ســینا ،)240-237 :1357 ،زک ریای رازی در رساله فی الحمام
و منافعــه و مضاره (محقــق ،)151 :1349 ،محمد کاظم گیالنی
ملــک االطبا در کتاب حفظ الصحه ناصری (ملک االطبا:1388 ،
 .)155-145این مقاله پــس از مباحثی در خصوص ویژگی زمینه
معمــاری و نگارگری حمام وکیل به توصیف و بررســی ویژگی
نقش تزیین آهکبری نمای درونی حمام وکیل شی راز م یپردازد.

پرسشهای پژوهش
این مقاله تالش دارد تا به دو پرسش پاسخ گ وید:
 .1ویژگی معماری و آهکبری حمام و کیل شی راز کدام است؟
 .2مضامیــن تزیی نهــای آهکبری حمــام دارای چه مفاهیمی
است؟
روش تحقیق
روش ایــن پژوهــش از نوع مطالعات توصیفی ـ تاریخی اســت.
اطالعــات مورد نیــاز ،از مــرور اســناد ،مشــاهده و تص وی ربرداری
گردآوری شده است.
مرور تاریخی
طبق مدارک موجود ،ســابقه م راسم شس توشــو در ای ران زمین
به پیش از زمان زرتشــت م یرسد .به این ت رتیب یکی از اعتقادات
آیین مهر ،شس توشو 1و حمام رفتن به عن وان ف ریضهای دینی بود.
همانطور که م یدانیم ،در زمان«کارکاال» امپ راتور روم که از پیروان
میت رایســم بود ،گرماب ههای بســیاری در آنجا ساخته شد و پیروان
آییــن مهر پیش از ورود به مه رابها(خورآباد -خ رابات) و برگزاری
م راســم مذهبی بــه اینگ ونه گرماب هها م یرفتند و م راســم غســل
ب هجای م یآورند (رضی.)88 :1359 ،
در آییــن مزدیســنا نیز پاکــی جســم و روان از اهمی ّت ویژهای
برخوردار بود و از آن به «اشــویی» یاد شــده اســت .بر این اساس،
پاکیزگی جســم و روان از نعمات بزرگ شمرده م یشد .به همین
جهــت بــرای دور نمــودن آلودگی و گنــاه هم واره شس توشــو
م یکردند و معابدی ب رای آناهیتا فرشــته و پاســدار آب ،ب رپا کرده
بودند که اگر چه از تشــریفات آن مکان اطالع کاملی نداریم ،ولی
به احتمال قوی م راسم تطهیر با آب انجام م یگرفته است .در معبد
ناهید بیشــاپور حرکت آب در معبد نشان از رسمی دی رینه دارد که
با تعقیب آن م یت وان بخشی از تش ریفات تقدّس آب را بیان کرد.
در آیین زرتشــت نیز به چگ ونگی تطهیر اشاره شده است؛ از آن
جمله مؤمنان پس از بیداری از خ واب باید ســه م رتبه از آرنج تا سر
دست و سپس از پس گوش تا زنخ ،و از میان سر و نیز پاها (تا ساق)
بش ویند و آنگاه م راسم مذهبی ب هجای آورند (معین.)386 :2535 ،
کاوشهای باستانشناسی سالهای اخیر در تخت جمشید مؤیّد
آن اســت که در زمان هخامنشــی اســتفاده از نوعی حمام معمول
و متداول بوده اســت .در کاوشهای تخت جمشــید بقایای یکی
از حمامهای خصوصی این دوره در یکی از کاخهای آن کشــف
گردیده است .این کاخ در برزن جن وبی تخت جمشید و در خارج
صفه آن ساخته شده بود (تج ویدی.)173 :2535 ،
استفاده از حمامهای خصوصی در دورة اشکانی هم متداول بود
و نم ونههای جالبی از آن در کاخ آشــور کشــف گردیده است .با
ظهور اسالم در اوایل قرن هفتم میالدی ،س رنوشت هنری و سیاسی
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بسیاری از کشــورها تغییر یافت و دیری نپایید که قدرت روز افزون
اســام از شــرق تا هند و از غرب تا اسپانیا گســترش یافت .بدین
ت رتیــب هنرهــای مختلف ب هویــژه معماری دســتخوش دگرگ ونی
گردید .بــه عن وان مثال از آن جا که اهمی ّــت طهارت و پاکی ب رای
مســلمانان ب هجایی رســید که النظافه من االیمان شعار هر مسلمان
گردید و فضای شس توشــو ،یعنی حمامهــا از همان آغاز ،در میان
فضاهای معماری شهری از اهمی ّت ویژهای برخودار شد .تأکید اسالم
بر نظافت و پاکیزگی تا آنجاست که پیامبر اکرم(ص)فرمودند« :ان
االســام نظیف فتنظف وا فانه ال یدخل الجنه اال نظیف ،همانا اســام
پاکیزه اســت .پس شما نیز پاکیزه باشــید؛ زی را جز فرد پاکیزه وارد
بهشت نخ واهد شد» (نهج الفصاحه.)125 : 1364 ،
با اینکه پیامبر(ص) مســلمانان را بشــارت داده بود که «ســتفتح
علیکم ارض العجم و ســتجدون فیها بی وتا یقــال له الحمامات» به
زودی ســرزمین عجم بر شما گشوده خ واهد شــد و شمایان در آن
خانههایی به نام حمام خ واهید یافت(الحبلی الشــافعی)37 : 1375 ،
و نیز هیچ سخنی در مخالفت با حمام نفرموده بود.
در آغاز دوران اسالمی ساخت حمامهای عمومی با مخالفتهایی
متعصب م واجه شــد .آنــان حمام را
از جانــب برخــی مســلمانان
ّ
تج ّم لــی بیهــوده م یدانســتند که پیامبــر و صحابه از آن چشــم
پوشــیدند و م یگفتند حمام مکانی اســت که در آن عورت انسان
آشــکار م یشــود ،صدا در آن م یپیچد و صدای ق ران در آن شنیده
نم یشود(پیشــین) .به زعــم این مخالفتها ،حمامهــای عمومی از
جانب عامه مســلمانان ،که ت وان و امکان کافی ب رای ساخت حمام
در منزل شــخصی خود نداشــتند ،با استقبال م واجه شد و به سرعت
جایگاهی مهم در کنار دیگر ابنیة اســامی ه مچون مساجد ،مقابر
و مدارس کسب کرد(پاپادوپلو.)107 :1368 ،
در دورة عباســیان ایجــاد حمامهــا در شــهرهای مختلف رو به
گسترش نهاد و طبق مدارک تاریخی ،در قرن  5و 6هجری در قاهره
 1107حمام وجود داشــت (مظاهری .)258 :1348 ،در دورة سلجوقی
که عصر شــکوفایی معماری اسالمی است تح ّوالت چشمگیری در
ایجاد بناهای عام المنفعه مانند گرماب هها مشــاهده م یشــود .گرچه
حملة وی رانگر مغول بســیاری از شــهرهای آباد عصر سلجوقی را به
وی رانی کشــاند ،ولی منابع تاریخی نشانگر آن است که در این دوره،
معماری حمامها ب هویژه در شــهرهای بــزرگ ،اهمی ّت فوقالعادهای
یافت .حمام مکشــوفه در حفاریهای معبد کنــگاور که متع لّق به
توج ه به ساخت حمام در
دوران سلجوقی است ،یکی از اسناد معتبر ّ
ادوار مختلف اسالمی است (کامبخش :1350،شماره.)8
در دورة ایلخانی نیز همانند دیگر فعالی ّتهای معماری ب رای ایجاد
بناهای عام المنفعه حمامهای زیادی در شــهرها و روستاها ب هویژه در
شــهرهای مورد عالقة حکم رانان ایلخانی مانند تب ریز ،م راغه ،اردبیل
و ســلطانیه احــداث گردید( حــاج قاســمی .)169: 1383،اما عصر
شــکوفایی حمامها را بایــد متع لّق به دورة صف وی ّه دانســت .در این

دوره ،احداث حمام در تمامی شــهرهای ای ران رو به گســترش نهاد.
»بعد از عصر صفوی احداث حمام به شــیوة گذشــته ادامه یافت و
نم ونههای زیبایی(مانند حمام وکیل در شی راز) ایجاد گردید .با شروع
قرن حاضر و دگرگ ونی در زندگی به تدریج ایجاد و گسترش حمام
به سبک ســابق متوقف گردید و اســتفاده از حمامهای خصوصی
در منازل بی شتر مرسوم و متداول شد« ( حاج قاسمی.)169: 1383،
حمامهــا به علّت ایــن که در معــرض رط وبت و مــواد خورنده
ه مچون صابون ،نور ،ه وا ،آب گرم ق رار داشــتهاند ،آسی بپذی رتر از
دیگر ابنیه بودهاند .به همین علّت در ســاخت داخل حمام از آهک
اســتفاده م یشــد (فخار ته رانی .)19 :1384 ،در مکانی که بخار آب
و گرمــا هر کار هنری از هنر کاشــی معرق و گچبری و نقاشــی را
دچار مخاطره شــدید م یســازد ،هنرمندان ای رانی با ذوق و خالقی ّت
و بــه کارگیری تکنیک و هنر و مصالــح مرغوب و حوصلة ف راوان،
بدیعت رین نقوش ماندگار را در حمام خلق کردهاند (زمرشیدی:1382،
 .)79بهت ریــن نم ونه این معمــاری که در آن آهکبری 2و نقاشــی
استفاده شــده حمام وکیل شی راز است .قشر اولیه و زرین آهکبری
متع لّــق به آقا صادق و شــاگردش میرزا لطفعلی صورتگر شــی رازی
اســت .آهکبریهای حمام وکیل کاری پر حرکت و زیباست .در
دوران فتحعلی شــاه قاجار این آهکبریها تعمیر و تکمیل شد .در
دوران ناصری نیــز در آن تعمی راتی صورت گرفت و به آن اضافاتی
الحاق گردید(پیر نیا.)134-135 :1381 ،

معماری زندیه
«معماری زندیه در حقیقت همان معماری عهد صف ویه به صورت
ســاده و ب یپی رایه و مختص رتر اســت» (مکی نژاد .)47 :1387 ،با این
توج ه قــرار گرفت و به لحاظ
حــال ،در دورة زندیه تزیین نیز مورد ّ
روش با اندک تغیی راتی ادامه همان سبک وسیاق دورة صفوی است.
منتها تأثیر نقاشــی غرب که از اواخر صف ویه ظاهر شــده بود در این
دوره نمــود بی شتری پیدا کــرد و تزیی نها را تحــت تأثیر ق رار داد
(ش ریفزاده .)122 :1381 ،در نگارگری نیز ،استم رار هنر اواخر دوران
صف ویه ،کام ً
ال مشهود است ،اگر چه نوع پوشش و جامة اف راد ،آنها
را متمایز م ینماید.
حمام وکیل شیراز
«شــکوه و زیبایی معماری ای ران به ویژه در دوران اسالمی ،به تزیین
و آرایش آن بســتگی دارد .هنرهای واالی اسالمی ،از هنرهای تزیینی
و کاربــردی تا احداث زیبات رین بناهای مذهبی ،دارای اهمی ّت و اعتبار
ویژهای اســت .تزیی نهایی چــون آجرکاری ،گچبری ،کاشــیکاری،
حجاری ،منب ّتکاری ،آینهکاری و ن ّقاشی در تمامی ادوار اسالمی رواج
داشــت و در هر دوره با امکانات آن روزگاران پیشــرفت کرده است».
هنرمندان این رشتهها از هنرهای اسالمی با بهرهگیری از ان واع نقوش بر
روی ان واع مصالح ساختمانی به معماری ای ران اهمی ّتی ویژه بخشیدهاند.
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«بناهای باقی مانده از دوران اســامی مانند ،مساجد ،مدارس ،کاخها
معرف اهمی ّت آن
و حمامها دارای تزیینات گ وناگ ونی هســتند که ّ
هن رها در ادوار مختلف است» (کیانی.)125 :1376 ،
حمام وکیــل از بناهای مجموعة زندیه ،در ســال  1187ه .ق .به
دســتور ک ریم خــان زند احداث شــد که بیــش از  1400متر م ربع
مســاحت و پالنی چهار گوش دارد (شــریفزاده .)76 :1381 ،این
حمام دارای نقاشــی دی واری ارزشمندی اســت کــه در ادامه مورد
بحث قــرار م یگیرد .مجموعــه ک ری مخانی شــامل بناهای ارگ،
دی وانخانه ،کوشک ،مســجد ،بازار ،س ربازخانه ،شترخان ،آبانبار،
کاروانســرا ،ض رابخانه ،گمرک و حمام است که امروزه بسیاری
از بخشهای آن باقی است( حاج قاسمی.)10 :1383 ،
ســاختمان و تزیی نهای حمام ،پس از دورة زندیه تغیی راتی کرد.
در دورة قاجاریه ،این بنا مرمت و همه قسم تهایی از آن با ساروج
پوشــانده و مجددا ً تزیین شــد .در دورة پهلــوی ،و تا دوران پهلوی
دوم حمام دایر بود تا آن که شــکافهایی در دی وارها و ســقف آن
ظاهر شد .بدین سبب ،ب رای حفاظت از آن ،حمام تعطیل و سپس
مرمت اساســی شــد .این حمام ،که در مجاورت مســجد وکیل و
آبانبار مجموعه ک ریم خانی اســت ،از دو فضای اصلی ،ســربینه
و گرمخانه ،و فضای خدماتی متع دّد تشــکیل شــده است .س ربینه
وســی عت رین فضای حمام اســت و قاعدة هشت ضلعی منتظم دارد.
قاعدة بخش میانی ســربینه نیز هشــت ضلعی است و حوضی به
همین شکل در میانه آن ق رار دارد .تاق رسم یبندی خوش تناسب
و وســیعی که بر هشت ستون ســنگی حجاری شده است وار است،
بخش میانی ســربینه را پوشانده است .ســکوی پی رامون این فضا،
تاقهای رسم یبندی دارد .چهار حوض کوچک در چهار سکوی
روبه روی هم محورهای فرعی ســربینه را شکل دادهاند .در جلو هر
یک از این حوضها ،پلکانی اســت که م راجعان قبل از رسیدن به
ســکوها پاها را در حوض ق رار م یدادند (پیشــین) .دی وارها و تاقها
و ت ویزهای ســربینه پوشــیده از آهکبریهای دورة زندیه با نقوش
ظ ریف گیاهی اســت .در دورة قاجاریه ،نقوش دیگری این تزیی نها
را پوشاند .در تزیی نهای قاجاری ،صحنههایی از داستانهای ق ربانی
شدن اسماعیل به دست حضرت اب راهیم ،مع راج پیامبر اسالم(ص)،
یوسف و ب رادرانش ،سلطان سنجر و پیر زن ،شی رین و فرهاد ،بیژن و
منیژه ،و نیز چهرة امام علی (ع) ،طیبین و طاه رین در نهایت صفای
ملک وتی دیده م یشــود .در این تزیی نها نقشهایی از افســانهها و
داســتان در کنار نقوش گیاهی هندســی و چهرههای اســامی به
تص ویر کشــیده شــدهاند که داســتانهای آنها از مذهب ،سن ّت،
عالیق و رؤیاهای مردم این دیار سرچشــمه م یگیرد .در مرمّتهای
اخیــر ،تزیی نهای اولیه را از زیر اندودهــای جدیدتر بیرون آورده و
مرمت کردهاند .بعد از ســربینه بخش «میان در» که حد فاصل سر
بینه و گرمخانه است ق رار دارد (پیشین) .میان در حمام وکیل از دو
بخش تشکیل شده است که بخش اصلی آن فضایی هشتی مانند

با تاق رسم یبندی و تزیی نهای آهکبری بر سقف و دی وارهاست.
طراحی شده که تبادل ح رارت
میان در ،مطابق معمول ،به گ ونهای ّ
بینه و گرمخانه به حداقل برســاند و مانع دید مســتقیم در بین آن
دو گردد (پیشین).
گرمخانه فضایی با قاعدة م ربع و کوچکتر از ســربینه است که
چهار ستون سنگی و تاق رســم یبندی بر ف راز آنها بخش میانی
را شــکل دادهاند .وجود دو فضای غرفه مانند عمیق در دو ســوی
مقابل ،محوری مشخّ ص ب رای گرمخانه پدید آورده است .هر یک
از این فضاها تاقی رســم یبندی و حوضــی در میانه دارد .در ضلع
شــمالی گرمخانه ،سه خزینه ق رار دارد .خزینة میانی ،با قاعدة م ربع،
مخصــوص آب گرم بــود و دو خ رینة طرفین با آب ســرد و ولرم
پر م یشــد .گلخن و انبار سوخت در پشت خزینهها ق رار دارد .در
دو ســوی بخش خزینهها ،دو شاهنشــین با قاعدة مســتطیل شکل
واقع اســت .در ســوی شمال شــرقی و خارج از حمام ،گاورو ق رار
دارد .ورودی حمــام در دورة قاجاریه تغیی راتی کرد و ســر در آن با
کاش یکاری مزین شد (حاجی قاسمی.)324 :1383 ،

هنر نگارگری در حمام
هن رهــای م رتبط با معمــاری که امروزه به آنهــا تزیینات گفته
م یشود ،نقش بسیار مهم و سهم بس زایی در ه ویّتبخشی معماری
ما دارند .این که این تزیینات چه هستند ،چه نقشی دارند و نسبت
آنها با معماری چیســت ،پرســشهایی اســت کــه در این زمینه
مطرح م یشــود .اصــوال دو دیدگاه کلی در ایــن زمینه وجود دارد:
یکی مبتنی بر عملکرد ظاهری(مادی) و دیگری مبتنی بر عملکرد
معنایی و محت وایی.
دیــدگاه فرمالیســتی به تزیی نها بر آن اســت کــه تزیین صرفاً
پوششــی ظاهــری و فاقد هر گ ونــه معنا و مفهوم دینــی یا قومی
و فرهنگــی اســت .از نظر آنان ،کاشــی و آجــر و  ...با یکدیگر
فرقی نم یکنند ،مهم ،پوشــاندن ســطوح ضمخت زی رین اســت،
و ایــن مصالــح هیچ وظیفــه دیگــری ندارند .آنهــا معتقدند که
«تزیینــات هیچ گ ونه معنای ذهنی و بعــد فرهنگی ندارند و صرفاً
ب رای آراســتن و حفظ بص رند؛ فقط در کتیب هها معنای شبی هسازانه
یافت م یشــود ،لذا این نقوش را صرفا تزیینــی و فاقد بعد معنوی
و ســمبلیک م یداند»(هیــل و گ رابــر .)19 :1375 ،در مقابــل این
دیدگاه ،بورکهارت معتقد اســت «این نقوش ماهی ّتی غیر تاریخی،
عرفانــی و ّ
متفک رانــه دارند و بازنمود وحــدت در کثرت و کثرت
در وحدتاند»(بوركهــارت .)347 : 1390،از ایــن منظر ،تزیین فقط
پوششــی ظاهری نیســت ،بلکه دارای ســطوح مختلــف با معنای
نمادین و متعالی اســت .به هر جهت ،تزیین هر چه باشند بخشی
از ســاختار و ه ویّت معماری ما را تشکیل دادهاست» .در مجموع،
م یتــوان گفت که تزیینات در معماری اســامی ایــران دو جنبة
عمدة دارند :یکی جنبة پوشاندن سطوح ناصاف و خشن با مصالح

الف) موضوعها و مضامین قرآنی؛ شامل:

 -1صحنه مع راج حضرت رسول(ص)،

هنر آهکبری در حمام وکیل شیراز

مناســب و مســتحکم ،و دیگری جنبة زیبای یشناسانه و محت وایی
نقوش تزیینی .بــه زعم ما ،تزیینات ،صورتهــای نمادینی از هنر
اســامی اســت که عالوه بر جنب ههای مختلف علمی و کاربردی،
در پــی تج ل ّی حقیقــت ازلی و منعک سکننــدة فرهنگ و هنر ما
در قالب رنگها و نقشها در فضای معماری هســتند» (مک ینژاد،
 .)5 :1387تزیین در هنر اســامی ،ب رای بیان فضای قدســی است
(رهنورد )77 :1387 ،و هم واره هنرمندان ای رانی کوشیدهاند تا ما ّده را
به سوی معنا سوق دهند؛ زی را اساساً «هنر در بینش اسالمی ش رافت
بخشیدن به ماده است» (نصر.)44 :1370،
روشــن است که موضع دنیای اسالم در ب رابر ن ّقاشی در دورههای
مختلف از جهت حالل شــمردن یا ح رام دانســتن یکســان نبوده
است .دکتر ثروت عکاشــه معتقد است که موضعگیری خصمانه
در ب رابر ن ّقاشــی تنهــا در دورههای اخیر از ســوی یکی از فقهای
برجسته شــافعی مانند امام نووی(متوفی به سال 732ق1332/م) در
مصر پدیدار شــد .با این حال ،وی نیز ن ّقاشــی گیاهان و اشــیای
توج ه به دیدگاههای ذکر شــده
ب یجــان را مجاز دانســته بود بــا ّ
در مــورد نقش تزییــن در معماری م یت وان تزیی نهــای حمامها را
مصداقی از برداشت زیباشناسانه و فلسفة دینی و معنوی تزیی نهای
معماری ای رانی ـ اسالمی دانست (شایستهفر.)7 :1389 ،
بــا وجود تح ریم صورتگری از ســوی برخی از فقهــا ،گرماب هها
آراســته به تصاویر متن ّوع انســانی ،طبیعی و تخی ّلی و اســطورهای
شدند .مســلمانان ،مکانی چون حمام را ب رای تص ویرسازی مناسب
دیدنــد و در آن مــکان هنرآف رینــی کردند .هر چنــد بی شتر این
صورتگــری دیــواری در ج ریان یورشهای مغوالن به دنیای اســام
و تخ ریــب بغداد از میــان رفت ،ولی در تاریخ هنر اســامی هنوز
حمامهایــی بر جــای ماندهاند که آثــار ن ّقاشــی و نگارگری را بر
خــود دارنــد .تزیین حمامهــا با این گ ونــه تصاویــر از اوایل قرن
دوم هجری(هشــتم میالدی) آغاز شــد و فرمانروایان مسلمانی که
خ واهان چنین تصاویری بودند ،اج رای آن را به ن ّقاشان سرزمی نهای
تصــرف مســلمانان در آمده بود
امپ راتــوری روم شــرقی ،که بــه
ّ
م یســپردند .به نظر م یرســد که گاهی این تصاویر و پیکرههای
سن ّتی را ب رای دور ماندن از چشم دشمنان سختگیر نگارگری ،در
حمامها پنهان م یداشــتند (تهامی .)82 :1380،هنگامی که در سال
 105هجــری(723م) فرمانی از جانب خلیفــة اموی وقت یزید دوم
دایر بر منهدم کردن همة تصاویر و تندی سها صادر شد ،تصاویر و
پپکرة معروف به حمام زیان پسر عم خلیفه ،از جمله تندی سهایی
بود که از بین رفت (پیشین.)88 :
در مــورد نگارگــری در حمام یکی از باورهــای عامیانه این بود
که گرمابه پناهگاه جنها و ارواح شــریر اســت و قرآن خ واندن و
نماز گزاردن در آن جایز نیســت و لذا در سر در و درون گرماب هها
تصاویر شــیطان زشــتروی را نقش م یکردند کــه از همین باور
سرچشمه م یگرفت (سعدی شی رازی.)131 :1367 ،

نقوش آهکبری حمام وکیل شیراز
حمامهــای عمومــی ای ران در زمــرة آثار برجســتة معماری این
ســرزمین اســت و نم یت وان آن را تنها محصول تأکید شرع اسالم
بر تطهیر مداوم بدن دانست« .حمام بنایی خدماتی است که الزمة
زندگی انســان اســت ،اما اق وام و فرهنگهــای مختلف ک متر به
کیفی ّت معماری آن نظر داشتهاند» (حاجی قاسمی .)8 :1383،حال
توج ه به هنر معماری و فضاســازی در سادهت رین حمامهای
آن که ّ
ای رانیان مشهود و قابل درک است« .اهمی ّت حمام و ظ رافت و دقّت
در معماری آن را باید پیش از هر چیز ،نشــانة احت رام به انســان در
فرهنگ ما دانســت .در این فرهنگ ،انسان موجودی واال و محترم
است که هر مکانی شایستة حضور و مقام او نیست»(پیشین .)8 :از
این رو ،حمام نیز ،مانند همة بناهایی که مکان زیست انسان است،
باید فضایی در خور و گ رانمایه باشد که دل او را آرامش بخشد و
توج ه
روحش را بن وازد و او را بزرگ و ارجمند بدارد .به همین منظور ّ
خاصی به اســتفاده از نقوش در آن شده است(پیشین)« .در فضای
حمام وکیل هنر ب یهمتای آهکبری چشم گچب ران با ارزش ای ران
را به غبطة هنر کشــانده اســت؛ آنجایی که در ســر بینه و رخت
کن حمام ،انســان فارغ از اســتحمام بدن ســبک م یشود و چشم
بــر عناصر و جزئیات متقارن کادربندیهای آهکبری م یاندازد و
زیبات رین نقش حرکات گل و گیاه و گل و مرغ را نظاره م یکند .و
در کنار حوض آب نما قلیانکشــان در عناصر و جزئیات پرقاعدة
کادربنــدی نقوش شــگرف و زیبا عمق م یشــود و داســتانهای
مذهبی ای ران را در نهایت صالبت از دریچه آهکبریهای برجسته
و رنگین م یبیند» (زمرشیدی.)80 :1382 ،
به طور کلی شی راز در دورة زندیه شاهد رشد گ رایش به تلفیق و
ترکیب قالبهای صفوی ،با ســبک چهرهنگاری درباری اروپایی و
ذوق و سلیقة عامیانه بود .نتیجة این تلفیق ،خامدستانه و خشن بود.
چون هنرمندان عهد زندیه به خاطر اصالح تأکید مضاعف و مورد
نظرشان بر ســه بعد ،درصدد بر آمدند تا ترکی ببندی اثر را با وارد
کــردن عناصر عارضی تزیینی نظیر دســتهای از گلهای دلانگیز
رنگارنــگ بر روی ردای پیکرهها ،پارچ هها و پردهها ،چارچوبها و
کف اتاقها ،تا حدودی روشــن و دلچسب نمایند .هنر و تح ّوالت
دوران زندیــه مســیری را طی نمود که عال یت رین دســتاوردهای آن
را باید در دوران قاجاریه جســت (کمالــی .)234 :1385 ،ه مچنین
ن ّقاشی زندیه دارای تنوع ب یسابقهای است .به نحوی که در آثار این
دوره ،عالوه بر مضامین سیاسی ،حماسی و مذهبی ،در م واردی به
مضامین احساســی و شه وانی نیز برم یخوریم که استفاده از آنها
تا این حد در هنر ای ران سابقه نداشت(پیشین).
نگارههــای آهکبری حمــام وکیــل را م یت وان در ســه قالب
موضوعی گنجاند.
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 -2شمایل حضرت علی(ع) و ذوالفقار ایشان،
 -3صحنه ق ربانی کردن حضرت اســماعیل به دســت حضرت
اب راهیم،
 -4صحنه عشق بازی شیخ صنعان و دختر نص رانی،
 -5صحنه بیرون آوردن حضرت یوسف(ع) از چاه،
 -6صحنه به چاه انداختن حضرت یوسف(ع)؛
ب) موضوعهای داستانی شاهکارهای ادبیات فارسی؛ شامل:
 -1صحنة شس توشوی شی رین در چشمه،
 -2صحنة سلطان سنجر و پیرزن،
 -3صحنة دیدار شی رین و فرهاد،
 -4صحنه دیدار بیژن و منیژه؛
ج) مضامین طبیعی؛ شامل:
 -1گل و ب وته؛

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیـستــم تابستـان 1394

صحنة معراج حضرت رسول(ص)
توج ه اســت .تنها جنبة
نقــوش ،تزیینات و چین لباسها جالب ّ
خاص ف رازمینی آنها داشــتن بال است .فرشتگانی که دور تا دور
آن حضــرت را احاطه کردهاند ،هر یــک در حالت و زاوی های ویژه
تص ویر شــدهاند؛ به طوری که تک رار در حالــت آنها وجود ندارد.
ه مچنیــن هر یک از آنهــا هدی های ب رای پیامبر بــه هم راه دارند.
پیامبر ســوار بر اسب خود (ب راق؛ اسب انسانســر) ،سرشار از نور
و در نهایــت آرامش در کانون و مرکز کادر جای گرفته اســت و
فرشتگان گرداگرد آن حضرت به فرم حلزونی(اسپ رال) و د ّوار ق رار
دارنــد .این نوع ترکی ببندی انتخاب شــده از جانب ن ّقاش ،نهایت
توج ه بیننده را به مرکز معطوف م یدارد و سپس با چیدن حلزونی
ّ
فرشــتگان ،نگاه را در تمام نگاره به حرکت در م یآورد (عکاشــه،
.)246 :1380
ب راق معموالً به شــکل اســبی ن ّقاشی م یشــود که سرش به سر
انسان شباهت دارد (سودآور()132 :1390 ،تص ویر شمارة )1
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تصویرشمارة  :1صحنه معراج حضرت رسول(ص) ،مأخذ :نگارندگان

صحنة به چاه انداختن حضرت یوسف (ع)
ایــن صحنه بر روی تاقهایی اســت کــه از درگاه ورودی وارد
رختگن م یشــود .داستان این صحنه بین یوسف و ب رادرانش اتفاق
افتاد .هنگامی که ب رادران یوسف گفتند ما با آن که چندین ب رادریم،
پدر چنان دلبســتة یوسف است که او را از همة ما بی شتر دوست
م یدارد .یکی از ب رادران یوســف گفت اگر ناچار ســوء قصدی به
وی داریــد ،باید از کشــتن وی صرف نظر کنید و او را بر ســر راه
کاروانیان به چاهی در افکنید که کاروانی او را بیابد .ب رادران اجازه
او را از یعقوب(ع) گرفتند و هم راه خود به صح را بردند و همین که
او را به صح را بردند ،موفق شدند یوسف را به چاه افکنند (قمشهای،
()180 :1376تص ویر شمارة )2

تصویر شمارة  :2صحنه به چاه انداختن حضرت یوسف(ع)،
مأخذ :نگارندگان

شمایل حضرت علی(ع) و ذوالفقار ایشان
در این نقاشــی چهــره حضرت علی(ع) به صــورت هالة نورانی
مشخّ ص شده است (ســودآور .)385 :1390،نقاش حضرت علی را
در مرکز تص ویر ســوار بر مرکــب در حالی که ذوالفقار را باال برده
بر پیکر دیوی نشــانه گرفته است ،نشان م یدهد .در سمت راست
تص ویر به نظر م یرســد دیو در حال خ واهش از امام باشد .اط راف
آن گلها و ســبزهها روییده اســت .در این نگاره دو بخش تص ویر
روی هم چیده شــده اســت و اثری از پرســپکتیو دیده نم یشود.
تص ویر طبیعت مانند سایر آثار نگارگری به شکل زیبا و چشم ن واز
آن ترسیم شده و در زمینه کار از عناصر طبیعی استفاده شده است
(شایستهفر( )23 :1388 ،تص ویر شمارة .)3
صحنة ق ربانی کردن حضرت اسماعیل به دست
حضرت ابراهیم
در این نگاره حضرت اب راهیم را در هیئت سرداران رومی و اسماعیل
فزادهای رومی نمایان نشان م یدهد .این شیوة نگارگری
را چون اشــرا 
بیان شخصی ّت فکری و هنری هنرمند است(تص ویر شمارة .)4

مأخذ :نگارندگان

هنر آهکبری در حمام وکیل شیراز

تصویر شمارة  :3شمایل حضرت علی(ع) و ذوالفقار ایشان،

او شــراب م ینوشد .دختر ترســا بر روی ای وان به او م ینگرد .دختر
ترســا در وســط تابلو به صورت زنان قاجاری با ابروهای پیوســته و
گلهایی که موهایش را آراســته ،با دامن بلند به رنگ قرمز گلدار
ایســتاده اســت .در اط راف نیز هم راهان و م ریدان شــیخ با نگ رانی
نشــان داده شــدهاند .در دو طرف او نیز دو دختر ایستادهاند که در
دست یکی از آن دو ،تنگی شیشــهای دیده م یشود .صورت زنان
بســیار خشک و ق راردادی پرداخته شده ،امّا ن ّقاش در صورت شیخ
درماندگی و اندوه را نشــان داده است .نگاره با دقّت و زیبایی تمام،
با نقوش اســلیمی ماری و دهن اژدری تزیین و شیخ در مرکز نگاره
توج ه به ریزهکاریهای بسیار
به صورت منفرد ن ّقاشی شده است .با ّ
این نگاره ،اغلب ،انســانها را تنها نشــان نم یدهــد و با نقشها و
طرحهای حی وانات و پ رندگان تمام فضای تص ویر پر شده و ترکیب
شــلوغی از این نقشها پدید آمده اســت .با این حال ،سعی شده
توج ه بیننده به عنصر اصلی داستان ،یعنی شیخ
در عین ســادگی ّ
و دختر ترســا جلب شــود .در این نگاره شیخ صنعان و دختر ترسا
را در منظری نشــان م یدهد که شــیخ ،جام را از دست دختر ترسا
م یگیرد .م ریدان شیخ در اط راف با نگ رانی ناظر این صحنه هستند.
چهرههــا و جامههای پر نقش و نگار دخت ران و اف راد دیگر با دقّت
ســاخت و ســاز شــده و منظرة باغ با شــکوهی تص ویر شده است
(ش ریفزاده( )22-23 :1381 ،تص ویر شمارة .)5

تصویر شمارة  :4صحنة ق ربانی کردن حضرت اسماعیل به دست
حضرت ابراهیم ،مأخذ :نگارندگان

صحنة عشق بازی شیخ صنعان و دختر نصرانی (دختر
ترسا)
شــیخ صنعان پــس از دیدن دختر نص رانی عاشــق و حی ران وی
م یشــود و دل از دســت م یدهد .دین و ایمان خ ویش از م یبازد،
بــر میان زنــار م یبندد و به لباس روشــن ترســایان در م یآید .در
صحنة آخر هم فردی پشــیمان و دوبارة با چهرة روحان یتر ،شــیخ
معنوی م یشود .در این داستان ،قهرمانان هم انسانها هستند و هم
غیر انســان؛ از جمله خورشــید که در خ واب با دختر ترسا سخن
م یگ وید و راهنمای او م یشود( .عطارنیشابوری.)235 :1383 ،
در این نگاره ،شــیخ در مقابل دختر ترســا زانو زده و از دســت

تصویر شمارة  :5صحنة عشق بازی شیخ صنعان و دختر نصرانی،
مأخذ :نگارندگان

صحنة بیرون آوردن حضرت یوسف(ع) از چاه
پس از آن که یوسف(ع) ،در چاه انداخته شد ،کاروانی به آن جا
رسید .وقتی سقای قافله ب رای برداشتن آب کنار چاه م یآید ،متوجه
یوســف م یشــود و او را از آن چاه بیرون آوردند (قمشهای:1376 ،
( )180تص ویر شمارة .)6
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تصویر شمارة  :6صحنة بیرون آوردن حضرت یوسف(ع) از چاه،
مأخذ :نگارندگان

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیـستــم تابستـان 1394

صحنة دیدار بیژن و منیژه
در این تص ویر در سمت راست منیژه که دختری زیبا با چشمانی
خمار و قدی چون سرو و م ویی چون مشک است .وجود دارد و در
ســمت چپ تص ویر بیژن در بیشــهزار در حالی که کاله پدر را بر
ســر دارد در نزدیکی منیژه ق رار دارد .در آنجا بود که منیژه از بیژن
خوشــش آمد .در اط راف این دو گل و پ رندگان مشاهده م یش وند
(اشرفی( )234 :1380 ،تص ویر شمارة .)7

تصویر شمارة  :8صحنه سلطان سنجر و پیر زن ،مأخذ :نگارندگان

صحنة شس توشوی شیرین در چشمه
ایــن اثر با نمایش صخرههای رنگارنگ و پیکرههای انســانی و
حی وانی نهفته در دل صخرهها تص ویر شــده است .صورت شی رین
بر خالف صورتی اســت که در شــعر آمده ،یعنی به جای صورت
شــاهزادة ارمنی ،صورت مغ ولی ترسیم شــده است .چیز دیگر که
اســتعداد ن ّقاش را نشان م یدهد این است که شبدیز ،اسب شی رین،
ب رای مادیان خســرو شیهه م یکشد و شــی رین را از وجود خسرو با
خبر م یســازد (بازل گری .)182 :1354 ،خســرو ،شــاهزادة ای رانی،
ب رای نخستین بار شی رین ،شاهزادة ارمنی را در مح ل ّی که او مشغول
آبتنی اســت ،م یبیند .این تص ویر ،ســبک ن ّقاشی قاجار را نشان
م یدهد که صورت گرد و ابروان پر پشــت زن ،و رنگآمیزی کم
از مشخّ صههای آن است (سودآور( )385 :1390 ،تص ویر شمارة .)9

تصویر شمارة  :7صحنه دیدار بیژن و منیژه ،مأخذ :نگارندگان
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صحنة سلطان سنجر و پیر زن
در این تص ویر پیرزن ســت مدیده رو به روی سلطان سنجر استاده
و از او امانخ واهی م یکند و او را دلی رانه مســبب نابســامان یهای
مملکت م یداند و ســت مهای مســئوالن نظام را بــر خود و دیگ ران
برم یشــمرد و راه و رســم کشورگشــایی و مملکتــداری را بــه او
م ینمایانــد بنا ب رایــن در این تابلو حالت تعجب به همان ســبک
قدیمی ای ران که انگشــت به دهن م یگی رند ،کشــیده شده است
(بازیل گری( )187 :1350 ،تص ویر شمارة .)8

تصویر شمارة  :9صحنة شس توشوی شیرین در چشمه،
مأخذ :نگارندگان

تصویر شمارة  :10صحنه دیدار شیرین و فرهاد ،مأخذ :نگارندگان.

مضامین طبیعی
در زیر ســقف حمام ،حاشی های با طرحهای اسلیمی ،گل و ب وته
مشاهده م یشود .طرحهای اســلیمی رایجت رین نقش گیاهی است
که در هنر اســامی کاربرد داشته است .از نظر تاریخی ،به صورت
گیاهی که گ ویا از تاک سرچشــمه گرفتــه و در آن پیچیدگی و
در هم رفتگی برگها و ســاقهها به سه ولت قابل تفکیک ولی به
صورت پیچیده و در هم است .تزیین معماری با گل و ب وته به یک
عقیده بسیار کهن به قداست رستن یها و گیاهان در زندگی انسان
بازم یگردد( فیض کاشانی( )38 :1420 ،تص ویر شمارة .)11

تصویر شمارة  :11حاشیه با طرح های اسلیمی،گل و بوته،
مأخذ :نگارندگان

نتیج هگیری
ان واع معماری اســامی ای ران با قصه مردموار آن دارای ض وابط و
ق واعدی است که در پی سالیان دراز و با هدف پ ویایی شکل گرفته
اســت .به همین دلیل است که مردم در شکلگیری ان واع معماری
تأثیرگذار هســتند .این تأثیر طوری است که انگار تغییر در بودن
پدید آمده اســت .در این بودن است که انسان خود را م یبیند و از
آن ل ّذت م یبرد.
ان واع معماری آبی ای ران با هدف پ ویایی و در اختیار داشتن شکوه
و عظمــت شایســته ،از ویژگ یهای منحصر به فــردی بر خوردار
اســت .حمامهای ســن ّتی ای ران نم ونهای از معماری آبی اســت که
بــا ریتمی خاص و آهنگی موزون ب رای حفظ گرمایش و آســایش
انسان پدید آمده است .این ریتم از سردر حمام شروع و به گرمخانه
منتهی م یشود و پس از سردر ،راهرو غیر مستقیم به هشتی منتهی
م یشود بنا ب راین هشت ضلعی آغاز ورود به س ربینه است .س ربینه با
فضایی به نام میاندر که آن هم به صورت مســتقیم ساخته نشده،
با شکســتگی به گرمخانه می رسد آخ رین نقطه این ضرب آهنگ
حرکتی به خزینه م یرسد که نقطة پاکیزگی حمامکننده است .در
این ریتم ،گرمخانه دارای فضایی گرم و بخارآلود اســت و میاندر
باعث م یشــود که این گرمای مرطوب حفظ شــود و تعادلی بین
ســربینه که دارای ه وایی معتدل اســت بر ق رار گردد .داالن ورودی
هم حفظ تعادل ه وای بیرون و سر بینه را عهدهدار است.
از آنجا که در ان واع معماری اســامی ذوق و سلیقة مردم مورد
توج ه بوده و ســعی شده است به هر نوع که شده در حد و منزلت،
ّ
بنا دارای تزیین باشد ،حمامهای سن ّتی هم دارای تزیین و پندشناسی
خــاص خود بودهاند .در کل این حمامهــای عمومی در زمره ابنیه
عامالمنفع های بودهند که با ظهور دین اســام ،که مقدمه بســیاری

هنر آهکبری در حمام وکیل شیراز

صحنة دیدار شیرین و فرهاد
جالبت رین قســمت این نقاشی ،اشــکال مضحک و عجیب و
غ ریب تخته ســنگها ،اســت که در س راســر منظره پ راکنده شده
است .عک سالعم لهای میان آدمها ،شکارجانوران و دیگر تصاویر
عجیب و غیــر عادی ف راوان ،ه مچون جفتگیری دو بز ،ســنگ
لیسی گوسفند ،ریزش آبشار از دهان یک موجود عجیب الخلقه و
نیز پســرک ندیمة شی رین ،که از کوه باال م یرود ،تماماً حیرتآور
است(سودآور.)224 :1390 ،
ّ
پیکره انســانی این مینیاتور ،که به سال  1042تع لق دارد .در این
نگاره نشــانی از قهرمان به چشــم نم یآید؛ فرهاد که در نخستین
نگاه دل به عشق سپرده ،مردی بســیار معم ولی ب هنظر م یرسد که
ســبیل بلند دارد .شــی رین لعبت طنازی اســت که گلی به دســت
گرفته است .چهره و پیکر دیگ ران ،شبیه مردم کوچه و بازار است.
پوشاک آنان نه فاخرست و نه پرکار ،و گیاهان ،با طرحهای طالیی
کم رنگ هســتی یافتهاند؛ گ ویی از کنــارة مینیاتور به زمینة آن ره
گم کردهانــد (بازل گــری .)175-182 :1354 ،در این نگاره پیکره
خســرو در باالی تص ویر و شی رین در پایین نشــان داده شده است
(فاطمی( )167 :1388 ،تص ویر شمارة .)10
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از ف رایضش تطهیر اســت ،در س راسر قلمرو اسالم گسترش یافتند.
از آنجا که حمام جایگاهی مرطوب اســت ،لذا تزیین گچبری به
هیچ وجه با آن همســو نبوده و از آهکبری و کاشــیکاری ب رای
زیبا ســاختن این بنا استفاده شده اســت .آهکبری حمام وکیل از
جمله زیبات رین آهکبریهایی اســت که به دست هنرمند با سلیقة
دورة زندیه و دورة قاجار شکل گرفته و در آنها مضامینی مذهبی
و تاریخــی و برخی داســتانهای شــاهکارهای ادبیات فارســی و
مضامین طبیعی استفاده شده است.

پ ینوشتها

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیـستــم تابستـان 1394
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 .1آهکبری(ساروج بری) ،در هنر ساروج بری به غلط آهکبری اصطالح
شــده اســت .چ را که آهک بدون ترکیبات خاکستر ،ماســه بادی و گل نی
و اســتفاده از رنگهای معدنی نم یت واند به تنهایی در برجستهســازی نقوش
مورد استفاده باشد .زی را بالفاصله ترک برم یدارد ،خرد م یشود و فرو م یریزد.
از ایــن جهت ،باید آهکبری را به نام ســاروجبری در فرهنگ لغت معماری
اصالح گردد.
 .2یکــی از قدیم یت رین آیین شس توشــو که در روایــات تاریخی آمده
اســت ،منتسب به فرقه مغتســله صائبین پیرو حضرت یحی بن زک ریا است.
این فرقه در کنار رود اردن به شبانی و گلهداری اشتغال دارند و در فضای باز
به راز و نیاز ســتارگان م یپردازند .از جمله آداب مذهبی آنها تطهیر متع دّد
روزانه اســت .تعداد بسیار کمی از پیروان این فرقه هنوز در ن واحی خوزستان
ساکن هستند.
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