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 داستانهای سقف حمام وکیل شیراز

 
 زهره رئیسی

 شناسیی ارشد ایرانکارشناس جویدانش

 دانشگاه تهران

 

 

 

 

 معراج حضرت رسول -9

بینید که راق میبُ را سوار بر اسب خود، (ص)پیامبر ،در مرکز

اند و مرکز کادر جای گرفته هستند و در سرشار از نور

اند و د آن حضرت به شکل دوار قرارگرفتهفرشتگان گرداگر

این . ی نیستیک از آنها شبیه آن دیگر حالت و زاویه هیچ

ه مرکز جلب ـتوجه بیننده را ب ایتِـنه بندینوع ترکیب

 . کندمی

 

 

 

 

 به چاه انداختن حضرت یوسف -۲

 .داستان این صحنه بین یوسف و برادرانش اتفاق افتاد

نکه چندین برادر هنگامی که برادران یوسف گفتند ما با آ

 را از همه ما پدر چنان دلبسته یوسف است که او ،هستیم

له کردند و اجازه او را از پس حی .بیشتر دوست دارد

گرفتند و همراه خود به صحرا بردند و او را به  (ع)یعقوب

 .چاه انداختند
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 شمایل حضرت علی با شمشیرشان ذوالفقار -9

ای صورت هالهبه (ع)، چهره حضرت علیدر این تصویر

رکز ـحضرت در مکه حالیدر. استمشخص شدهورانی ـن

ار را باال برده و پیکر دیوی را ـذوالفق  ،ر اسبـسوار ب تصویر

رسد دیو در حال خواهش از امام به نظر می نشانه گرفته،

 ر روی هم قرارـتصوی خشِـدو ب ،ن نگارهـدر ای. اشدـبمی

 ،در زمینه. شودده نمیـری از پرسپکتیو دیـاست و اثگرفته

 .استگل و بوته استفاده شده از عناصر طبیعیِ

 

 

 
 

 

صحنه قربانی کردن حضرت اسماعیل توسط حضرت  -۴

 ابراهیم 

را در حال قربانی کردن  (ع)حضرت ابراهیم ،در این تصویر

که درحالی افرادی. کنیدمشاهده می (ع)سماعیلحضرت ا

 .اند، اطراف آنها تصویر شدهغمگینند

 

 
 

 بیرون آوردن حضرت یوسف از چاه  -5

کاروانی به آنجا  ه انداخته شد،در چا (ع)پس از آنکه یوسف

فله برای برداشتن آب کنار چـاه ای قاـوقتی سق .رسید

شود و او را از چـاه بیرون آیـد، متـوجه یـوسف میمی

 .آورندمی
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 صحنه دیدار بیژن و منیژه  -6

د که در شاهنامه دختری بینی، منیژه را میدر سمت راست

، بیژن سمت چپ. تبلند با موهای مشکی اسزیبارو و قد

، سوار بر که کاله پدر را بر سر داردزار در حالیدر بیشه

 .اسب است

 

 

 

 دیدار با خسرو آبتنی شیرین در چشمه و -7

ار فارسی صورت شیرین برخالف صورتی است که در اشع

اده ارمنی، صورت مغولی یعنی بجای صورت شاهزآمده؛ 

ای نخستین زاده ایرانی، برـخسرو، شاه. استترسیم شده

محلی که او مشغـول  زاده ارمنی را درـشیرین، شاه بار

 .بیندآبتنی است، می

 

 

 

 

 دیدار شیرین و فرهاد -8

ده، مردی فرهاد که در نخستین نگاه دل به عشق سپر

شیرین با  .رسد با سبیل بلندبسیار معمولی به نظر می

چهره و پیکر دیگران شبیه . لی در دست داردگُ ،طنازی

پوشاک آنها نه فاخر است نه  و بازار است؛دم کوچه مر

 .پرکار

34 
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 بازی شیخ صنعان با دختر ترساعشق -1

، عاشق و حیران او شیخ صنعان پس از دیدن دختر نصرانی

بندد و در شود، دین و ایمان خود را می بازد، زُنّار میمی

و شود درآخر هم پشیمان می. آیدلباس ترسایان درمی

 ،در این نگاره. گرددمیالت روحانی خود بازدوباره به ح

شیخ در مقابل دختر ترسا زانو زده و از دست او شراب می 

دختر در . نگرددختر ترسا بر روی ایوان به او می. نوشد

روهای پیوسته و ـتصویر به صورت زنان قاجاری با اب وسط

در . لند ایستادهـگلهایی که مویش را آراسته، با دامن ب

هایی نگران نشان داده چهرهز مریدان شیخ با اطراف نی

 .اندشده

 

 

 

 

 

 سلطان سنجر و پیرزن -91

سلطان سنجر ایستاده و از او پیرزن ستمدیده روبروی 

های و او را دلیرانه مسبب نابسامانی کندخواهی میامان

 .داندمملکت می

 
 

 :مراجع

، های عالی هنر و کارآفرینیدانشکده پژوهش، «سربینه حمام وکیل شیرازنقوش قاجاری  شناختیِمطالعه نشانه»؛ سحر، اتحاد محکم

 .9919، دانشگاه هنر اصفهان

 .991۴ ،ری در حمام وکیل شیرازبُآهک هنرِ؛ ابوالقاسم و دیگران، دادور

 

 :عکس

  .مهدی نادری


