
چکیده

از زمـان قدیـم پاکیزگـی جسـم و جـان بـرای ایرانیـان مهم بـوده اسـت، این امر 

بـا ورود اسـام، بـه دلیـل واجـب بـودن غسـل و وضـو بـرای منازهـای پنجگانـه 

اهمیـت فوق العـاده ای یافـت. بـه ایـن دلیـل حـام یـا مـکان شست وشـو، از 

هـان ابتدا در گسـرۀ معاری شـهری ایرانـی جایگاهی خاص یافـت و در همۀ 

شـهرها حام هـای متعـددی سـاخته شـد. دورۀ صفوی، عرص شـکوفایی معاری 

حام هـا به شـار مـی رود. در ایـن دوره عمـدۀ حام هـا در مکان هـای عمومـی 

و در نزدیکـی مسـجدها بنـا شـدند به طوری که هر جا مسـجدی احـداث گردید، 

در کنـار آن آب انبـار و حـام نیـز پدید آمد. بدیـن لحاظ اکنـون حام هایی زیبا 

از دورۀ صفـوی بـه یـادگار مانده اسـت که حـام مهدی قلی بیک مشـهد یکی از 

آنهاسـت. در ایـن مقالـه ابتـدا موقعیت، تاریخچـه، معاری، مصالـح به کاررفته، 

سیسـتم گرمایشـی، شـبکۀ آب رسـانی، روش تأمیـن نور فضای داخلـی و تزیینات 

رسبینـۀ حـام ترشیـح گردیده، سـپس چگونگی احیـا و تغییر کاربـری این حام 

و تبدیـل آن بـه موزۀ مردم شناسـی بیان شـده اسـت.

کلید واژه: حام ها، مهدی قلی بیک، مشهد
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مقّدمه

اقـوام  نـزد  در  آن همیشـه  و درک  پاکیزگـی  رضورت 

مختلـف یکسـان نبـوده اسـت. ایرانیـان از دیربـاز بـرای 

بـا  بودنـد.  قائـل  خاصـی  اهّمیـت  نظافـت  و  پاکیزگـی 

حضـور اسـام در ایـران ضوابـط و معیارهایی خـاص برای 

شست وشـو  فضـای  بدین ترتیـب  شـد.  مطـرح  پاکیزگـی 

یعنـی حـام، از هـان آغـاز در میـان فضاهـای معـاری 

اسـاس  بـر  شـد.  برخـوردار  ویـژه ای  اهمیـت  از  شـهری 

منابـع تاریخـی، از هـان آغاز گسـرش اسـام، در شـهرها 

گرمابه هـای متعـددی احداث شـد که با اسـتقبال عمومی 

مواجـه شـد؛ ولـی عـرص شـکوفایی احـداث حام هـا را 

بایسـت متعلـق بـه دورۀ صفـوی دانسـت. در ایـن دوره 

ایجـاد حـام در متام شـهرهای ایران رو به گسـرش نهاد و 

اغلـب حام هـای شـهری در گذرگاه های عمومی، راسـتۀ 

بازارهـا و در نزدیکی مسـاجد بنیان شـد، بـه عبارتی وضع 

زندگـی قدیـم ایجـاب می کـرد کـه اکـر حام هـا در کنـار 

تأسیسـات شـهری و همگانـی سـاخته شـود، بـه همیـن 

مناسـبت هرجـا مسـجدی سـاخته می شـد در کنـارش آب 

انبـار و حـام نیـز شـکل می گرفـت.

حام هـای زیبایـی از دورۀ صفـوی برجـای مانده اسـت 

کـه حـام مهدی قلی بیـک )شـاه( از ایـن جمله اسـت. این 

حـام بـا قرارگرفـن در کنار مسـجد شـاه )به عبارتـی مقربۀ 

امیرملک شـاه( و آب انبـار رسسـنگ در راسـتۀ بازار رسشـور 

تشـکیل یـک مجموعـۀ شـهری را داده اسـت. معـاری و 

تزیینـات بـه کار گرفتـه شـده در ایـن حـام را می تـوان در 

زمـرۀ آثـار منحرصبه فرد دورۀ صفویه و بعد از آن دانسـت. 

بـا توجـه بـه اینکـه قریـب بـه چنـد قـرن از تاریخ سـاخت 

حـام می گـذرد هنـوز شـهرت و اصالت ایـن گنجینۀ هرنی 

محفـوظ مانـده اسـت. در ایـن تحقیـق سـعی شـده حام 

مهدی قلی بیـک بـه عنوان یـک بنای عام املنفعه در گذشـته 

و یـک مـوزه در زمـان حـال معرفـی گردد.

 

موقعیت حامم 

محلـه ای كـه حـام مهدی قلی بیک )تصویـر1( معروف 

بـه حـام شـاه و مقـربۀ امیرملک شـاه در آن واقـع شـده 

اسـت قباً »رسسـنگ« نام داشـته و اكنون نیز بسـیاری از 

سـاكنین و تّجـار قدیمـی آن را بـه همین نام می شناسـند. 

آب انبـار بزرگـی نیـز بـه نـام »حـوض رسسـنگ« در ضلـع 

شـالی مقـربه واقـع بـوده کـه دیگـر اثـری از آن بـر جای 

منانـده اسـت. كوچـۀ مجـاور ایـن ابنیـه بـه كوچـۀ حـام 

شـاه مشـهور بـوده كـه سـابق بـر ایـن از میـان دو بـازار 

»بـزرگ« و »رسشـور« می گذشـته اسـت. مدخـل حام در 

كنـار كوچـۀ حـام شـاه در بازار بزرگ اسـت و متـام بنای 

را شـامل می شـود  قابل ماحظـه ای  كـه مسـاحت  حـام 

در پشـت ضلـع جنوبـی و رشق مقـربۀ امیرملك شـاه قـرار 

گرفتـه است)سـیدی، 1377(.

        

موقعیـت كنونـی بنـای حامم مهـدی قلی بیـک )موزۀ 

مردم شناسـی( 

طبق طرح بازسـازی و نوسـازی حرم مطهر امام رضا)ع( 

متـام بناهـای قدیمـی پیرامـون ایـن دو بنـا تخریـب شـده 

اسـت. هم اکنـون ایـن مـوزه بیـن ورودی باب الجـواد از 

سـمت خیابـان اندرزگـو و ورودی قدیـر از سـمت خیابان 

شـیرازی قـرار گرفتـه کـه فضـای پیرامـون مـوزه، شـامل 

بـازار، مسـجد و حـرم مطهـر، یـك مسـیر تجاری زیارتـی را 

به وجـود آورده اسـت. )تصویـر 2(

تاریخچۀ حامم و معرفی بانی آن

بنای حام مهدی قلی بیک )تصویر3( از قدیمی ترین و 

باارزش ترین حام های شهر مشهد است كه در مجاورت 

به  است. طبق وقف نامه،  گرفته  قرار  امیرملك شاه  مقربۀ 

هنگام احداث، نام آن »حام مهدی قلی بیک« بوده که به 

دلیل هم جواری با »مقربۀ امیرملک شاه« به »حام شاه« 

مشهور شده و پس از پیروزی انقاب اسامی به علت قرار 

گرفن در محدوده حرم مطهر امام رضا)ع( و موقوفه بودن 

یافته است. مطابق  تغییر  به »حام رضوی«  نام آن  بنا، 

وقف نامۀ آن )تصویر4( تاریخ ساخت بنا 1027ق و واقف 

تصویـر1:  منایـی از مقـربۀ امیرملک شـاه، معـروف بـه 

مسـجد شـاه در مجـاورت حام

تصویر2: منای هوایی از موقعیت حام مهدی قلی بیک



شاه عباس  میرآخور  قربانی«،  جانی  آن»مهدی قلی بیك 

صفوی است كه از بازماندگان خانوادۀ امیر ارغون آقای 

ایران رشقی و خراسان در  اّولین حّكام  اویرات )در زمرۀ 

دورۀ مغول( بوده است.

منت وقف نامه

»یك باب حام جدید كه واقف مذكور مزبور در بازار 

رسسنگ احداث كرده، مشهور به حام مهدی قلی بیك بر 

رشبت خانۀ رسكار فیض آثار و رشط كرد كه مداخل حام 

مذكور را اوالً رصف تعمیر و تنسیق )آراسن، مرتب كردن( 

و عارت رضوری آن منایند و آنچه فاضل آید، پنج یك به 

حق التولیه افراز منایند و مبلغ یك تومان و پنج هزار تربیزی 

او  رایج الوقت به حق الّسعی متصدی رشبت خانه تسلیم 

كند و مابقی را رصف ادویه و ارشبۀ  آن جا منایند«.

بنای حام مهدی قلی بیک با گذشت زمان و همچنین 

دخالت های غیراصولی،مانند افزودن یک قسمت زنانه به 

ارزش  هیچ گونه  که  1350ش  سال  در  قدیم  قسمت های 

تاریخی نداشت، دچار دگرگونی شد و چهرۀ اصلی خود 

را از دست داد. این بنا از حدود سال 1369ش به تدریج 

 1376/2/5 تاریخ  در  اینکه  تا  آمد،  در  مروكه  به صورت 

تاریخی كشور ثبت  بناهای  به شارۀ 1374 در فهرست 

شد)رستمی، 1383(.

زندگی نامۀ بانی و واقف حامم

از جملـه واقفـان آسـتان قـدس رضـوی، مهدی قلی بیك، 

امـرای  از  وی  اسـت.  صفـوی  شـاه عباس  میرآخورباشـی 

تـرك خراسـان و از طایفـۀ ُجغتایـی در عهـد شـاه عباس 

اّول بـوده و منصـب میرآخوری )ریاسـت اصطبل شـاهی( 

کـه از مناصـب مهـم عهـد صفـوی اسـت را بین سـال های 

1011 تـا 1027ق بـر عهده داشـته اسـت. در برخی منابع 

شـاه عباس  جنگ هـای  بیـان  در  صفویـه  عهـد  تاریخـی 

اّول بـه او اشـاره شـده اسـت از جملـه در سـال 1019ق 

فرماندهـی تفنگ چیـان خراسـانی را در جنگ بین ایران و 

عثانـی عهـده دار بوده، همچنیـن از وی به عنوان منایندۀ 

شـاه عباس بـرای مذاكـره بـا عثانیـان و تعییـن رسحـدات 

آذربایجـان و عـراق عـرب یاد شـده اسـت. مهدی قلی بیك 

دارای سـه وقف نامـه مربـوط بـه آسـتان قدس اسـت:

- وقف نامـۀ اّول بـه تاریـخ 1005ق شـامل یـک باغ در 

دسـتجرد قزویـن بـوده کـه مورد مـرصف آن روشـنایی در 

حـرم مطهـر، امـور خدمـه و حفاظ آسـتان قدس اسـت؛

- وقف نامـۀ دوم بـه تاریخ 1011ق اسـت كـه طبق آن 

مزرعـۀ »جاغـر« در تبـادكان مشـهد را وقـف امـور طاب 

و ّزوار فقیـر مشـهد منوده اسـت؛

- وقف نامـۀ سـوم بـه تاریـخ 1027ق اسـت كـه طبـق 

آن یـک بـاغ در کـرج سـاوجباغ تهـران کـه هم اکنـون از 

بیـن رفتـه و همچنیـن رقباتـی در مشـهد از جملـه حـام 

مهدی قلی بیـك واقـع در محلۀ رسسـنگ مشـهد بـه اضافۀ 

دکان هـای متصـل بـه آن وقـف آسـتان قدس رضوی شـده 

اسـت. وی همچنیـن قناتـی معـروف بـه »قنات مسـجد« 

بـرای حـام مذكـور احـداث منـود بـا ایـن رشط كـه مازاد 

آب آن را بـه مسـجد گوهرشـاد دهند و آنچـه اضافه ماند 

بـه زارعیـن اطـراف مشـهد فروختـه و درآمـد آن رصف 

ادویـه و ارشبـۀ رشبت خانۀ حرضت شـود. همچنین رشط 

منـود كـه درآمد حـام را اّوالً رصف تعمیـر و نگه داری آن 

مناینـد، سـپس یك پنجـم مـازاد آن را بابـت حق التولیـه و 

مابقـی را بـه رشبتخانـۀ حـرضت اختصـاص دهنـد. سـال 

وفـات مهدی قلی بیـك را اوایـل شـعبان 1027ق در قزوین 

نوشـته اند. جسـد او بـه مشـهد رضـوی حمـل و در روضۀ 

مّنـوره مدفـون گردید.

معامری بنای حامم مهدی قلی بیک

این بنا یکی از حام های بزرگ ایران است که ساختاری 

بسیار زیبا از حام های قدیمی ایران را به منایش می گذارد. 

محوطۀ ورودی حام با یک پله و انحنایی مایم به هشتی 

کوچکی وصل می شود، با عبور از پنج پله، با هان انحنا، به 

رسبینه یا رختکن می رسیم که زیباترین بخش حام است. 

در فضای رسبینه، هشت ستون سنگی به صورت هشت و 

نیم هشت، پوشش گنبدی را استوار نگه داشته است. گنبد 

رسبینۀ حام کروی شکل و در سقف دارای نورگیری است 

که بخشی از نور طبیعی رسبینه را تأمین می کند. )تصویر5(

در زیر نورگیر حوضی به شکل هشت ضلعی، مزیّن به 

تصویر3 : منایی از رسبینۀ حام مهدی قلی بیک

تصویر 4: سند وقف نامۀ حام مهدی قلی بیک



کاشی فیروزه ای قرار گرفته است. در رسبینۀ حام )تصویر6( 

چهار غرفه وجود دارد که سه غرفۀ آن برای استفادۀ عامۀ 

مردم، جهت تعویض و قراردادن لباس و یک غرفۀ شاه نشین 

ویژۀ خوانین و ارشاف بوده است. رسبینه با تزییناتی چون 

نقاشی و کاشی های زیررنگی آراسته شده است.

تزیینات نقاشـی این قسـمت 13 الیه بـوده ) تصویر7( 

کـه قدیمی تریـن الیـۀ نقاشـی آن مربوط بـه دورۀ صفوی 

و جدیدتریـن الیـه متعلـق بـه اواخـر دورۀ قاجـار اسـت. 

آخریـن الیـۀ آن که اکنون در معرض دید قرار دارد شـامل 

موضوعاتـی چـون زندگـی اجتاعـی مـردم، داسـتان های 

سـال  ماه هـای  و  ایـران  قدیمـی  افسـانه های  شـاهنامه، 

رسیانـی بـا کمـی اغـراق در جزئیـات اسـت. بعـد از گـذر 

یـا میـان در وجـود  نـام هشـتی  بـه  از رختکـن، فضایـی 

گرم خانـه  و  رسبینـه  فضـای  دو  ارتباط دهنـدۀ  کـه  دارد 

اسـت. پـس از هشـتی وارد گرم خانـه می شـویم. فضـای 

گرم خانه، مربع شـکل و دارای چهارسـتون در وسـط اسـت 

کـه پوشـش گنبدی شـکل سـقف مشـتمل بـر نورگیرها، بر 

روی ایـن سـتون ها قـرار دارد. در اطـراف گرم خانـه، سـه 

غرفـه وجـود دارد کـه بـرای نشسـن و اسـتحام اسـتفاده 

می شـده اسـت.

در قسمت غربی گرم خانه، خزینۀ آب گرم حام قرار 

داشته که سطح آن از کف گرم خانه بلندتر است. در کف 

خزینه، سه ظرف بزرگ مسی به نام »تیان« نصب شده که 

گرمای تولیدشده در تون را به داخل خزینه منتقل و آب 

گرم مورد نیاز برای شست وشو را فراهم می کرده است. در 

اتاق شال گرم خانه فضای کوچکی به نام »نظافت خانه« 

وجود دارد)رستمی، 1383(.

اتـاق در اطـراف خزینـۀ آب گـرم قرارداشـته؛ در  دو 

یکـی حوضچه هـا و تصفیه خانـه واقـع بـوده اسـت و از 

یـا مبتایـان  افـراد خـاص، ماننـد معلـوالن  اتـاق دیگـر، 

بـه بیاری هـای ُمـری، بـرای اسـتحام اسـتفاده منـوده، 

از طریـق دریچـۀ تعبیه شـده در آن کـه بـه خزینـه راه 

داشـته، آب گـرم مـورد نیـاز خـود را تأمیـن می کرده انـد. 

ایـن اتـاق بـه خلـوت یـا خلوتـگاه معـروف بـوده اسـت. 

در پشـت فضـای خزینـه، تـون یـا آتش خانـه قـرار داشـته 

کـه محـل افروخـن آتـش و منبـع تأمیـن انـرژی گرمایـی 

حـام بوده اسـت. سـوخت حـام اعـم از چوب یـا هیزم 

در ایـن قسـمت قـرار می گرفتـه و گرمـا و دود حاصـل از 

سـوخت، به وسـیلۀ انشـعاباتی بـه نـام »گربـه رو« کـه از 

کـف تـون رشوع شـده و تـا رسبینـه ادامـه داشـته، حـام 

را گـرم می کـرده اسـت و به وسـیلۀ تعـدادی دودکـش کـه 

در دیوارهـا قـرار دارد بـه بیـرون منتقـل می شـده اسـت.

حـام  فضاهـای  دیگـر  از  )چال حـوض(  چاله حـوض 

اسـت که برای شـنا کردن و آب تنی افراد پس از اسـتحام 

اسـتفاده می شـده اسـت. در کنـار سـاختار اصلـی حـام، 

جام خانـه(  )گل جـام،  نورگیرهـای  تصویـر5: 

مهدی قلی بیـک حـام  بـام  پشـت 

تصویر 6: رسبینۀ حام مهدی قلی بیک

تصویر7: منایش قدیمی ترین الیه از 13 نقاشی دیوارنگاری حام



بخش هایـی دیگـر از جملـه رسویس هـای بهداشـتی، اتاق 

اداری و تأسیسـات مـورد نیـاز کاربـری جدیـد، مطابـق بـا 

الگوهـای سـنتی بـه ایـن مجموعه اضافه شـده اسـت.

مواد و مصالح به کاررفته در حامم 

اسـتفاده  گوناگونـی  مصالـح  از  حام هـا  سـاخت  در 

می شـده که در قیاس با سـایر ابنیه ها از تنوع چشـمگیری 

برخـوردار اسـت. انـواع این مصالـح به همراه محـل کاربرد 

آن،  در جـدول زیـر آمـده است)رسـتمی، 1383(:

سیستم گرمایشی حامم

در سیسـتم گرمایشـی حام هـای سـنتی، منبـع سـوخت 

تأمیـن  را  حـام  مرصفـی  آب  گرمـای  وحیوانـی  گیاهـی 

می منـوده اسـت و بـا ترفندی هوشـمندانه، فضـای گرم خانه 

به روش »گرمایش از كف« با اسـتفاده از گرمای دود حاصل 

از سـوخت، گـرم می شـده است)طبسـی، 1386(. به طوركلی 

سیسـتم گرمایـش از كـف به عنـوان برتریـن مـدل حرارتی و 

راحت تریـن سیسـتم گرمایـی اسـت کـه به وسـیلۀ آن متامی 

نقـاط به طـور یكنواخـت و همگـن گـرم می شـود. سیسـتم 

توضیحاتمحل کاربرد نوع مصالح 

ساخت جرزها و تَویزه ها، سفت کاری در بناآجر
در مکان هایی که در معرض حرارت و رطوبت زیاد است از  آجر جوش استفاده 

می شود. 

سنگ

در پی ها و شــالوده ها به همراه مات گل آهک، به صورت پاک در کف 

رسبینه و گرم خانه، ســتون های سنگی رسبینه و گرم خانه،  سنگاب های 

حام و حوض ها 

استفاده از سنگ در کف به دلیل رضیب بسیار باال ی حرارتی 

ِازارۀ رسبینهکاشی
استفاده از کاشی در اِزاره عاوه بر تزیین به عنوان یک الیه عایق رطوبتی بوده 

و باعث کندشدن فرایند فرسایش جرزها وپایه ها می شده است. 

در ساخن تنبوشه ها برای هدایت آبسفال

در جام خانه؛ جام گاه و نورگیرهای شیشه ای حام شیشه

برای اتصال شیشه در جام خانه از چسبی به نام مومینه استفاده می شده است. 

ترکیبات: آهک، پنبه، روغن برزک ؟

خاک رس + پشم شر+ روغن برزک ؟

درهای چوبی، چرخ چاه چوب

به دلیل تاب برداشن در برابر رطوبت و پوسیدگی، استفاده از چوب در حام 

بسیار کم بوده است و معموالً از چوب سنجد به دلیل مقاومت خوب در برابر 

رطوبت برای درها و چرخ چاه استفاده می شده است. 

فلزات

تیان ظرف فلزی كف خزینه، میله های فلزی به شــكل پین برای اتصال 

قطعات مختلف ستون های سنگی به همراه رسب برای درگیر شدن دو 

قطعه سنگ

جنس فلز تیان در گذشــته از آلیاژ هفت جوش بوده است. هفت جوش هفت 

فلز به هم آمیخته شامل زر، نقره، مس، ُجست )روی(، آهن، رسب و ارزیز)قلع( 

است. امروزه برای این منظور از فلز مس استفاده می شود.

خاك رس
در پی سازی به عنوان یكی از مواد اصلی شفته آهك یا گِل آهك در 

بدنه های خارجی به شكل سیم گل و كاه گل

-گچ
به دلیل جذب رطوبت زیاد، کاربرد آن در حام ها بسیار محدود بوده و 

به صورت یك مادۀ کمکی استفاده شده است. 

آهك 

به صورت اندود و در پوشش بدنۀ رسبینه و گرم خانه به شكل تزیینات 

آهك بُری و نقاشــی ِفرسك، استفاده از ساروج به صورت مات و اندود، 

مات گل آهك در پی ها و آجر چینی و اتصال تنبوشه ها، پیه دارو در 

آب بندی خزینه ها و حوض 

پیه دارو ترکیبات : آهک + خاک رس + لویی یا پنبه + موم یا پیه ذوب شده 

بجای آب برای آب بندی خزینه - گچ بُری روی آهک

نقاشی روی گچدر رسبینۀ حام هافرسک

خزینۀ حام، مخازن آب ساروج 
 ترکیبات : آهک شکفته + خاکسر الک شده + خاک رس + ماسۀ بادی+ آب 

+ لویی



گرمایشـی حام های سـنتی شـامل انبارسـوخت، تـون، تیان، 

گربـه رو، دودكش هـا و گـودال جمع آوری خاكسـر اسـت که 

در حـام مهدی قلی بیـک نیـز مشـابه آن دیـده می شـود. 

سیسـتم گرمارسـانی در حـام مهدی قلی بیـک )تصویر8( 

از یـک منبـع آب، انبار سـوخت و تون )تصویـر9( که بعد از 

گرم خانـه قرار دارد تشـکیل شـده اسـت. از کف تـون حام، 

کانال هایـی بـه نـام گربـه رو رشوع می شـود کـه تـا قسـمتی 

از میـان در و رسبینـه ادامـه می یابـد. در ایـن مسـیر فضـای 

گرم خانـه و رسبینـه توسـط ایـن گربه روهـا گـرم می شـده 

و  دودکش هـا   توسـط  حـام  سـوخت  از  حاصـل  دود  و 

کانال هایـی کـه در قسـمت های مختلـف حام تعبیه شـده 

بـه بیـرون منتقل می شـده اسـت. )تصویـر10(

دیـده  محـل  سـه  در  دودكش هـا  حـام،  بنـای  در   

می شـدند؛ یكـی در بـاالی تون، دیگری در قسـمت شـالی 

گرم خانـه و سـومین دودكـش در قسـمت رشقـی رسبینـه، 

دود پـس از گذشـن از گربه روهـای ایـن قسـمت از طریق 

كانالـی مشـابه كانـال موجـود در گرم خانه به خـارج منتقل 

می گردیده است.    

شبکۀ آب رسانی حامم 

آب مـورد نیـاز حام هـا، عمومـاً از چـاه، کاریـز، قنـات و 

آب جـاری رودخانه هـا تأمیـن می شـده اسـت؛ آب را پـس از 

ذخیره سـازی به وسیلۀ منبعی در پشـت بام به بخش های مّد 

نظـر هدایـت می منودنـد. در حام هایی که آب مـورد نیاز از 

چـاه تأمین می شـد، در جـوار حام داالنی به نـام گاورو و در 

انتهای آن اسـتخری وجود داشـت، با حرکت گاو در یک داالن 

مسـتقیم کـه طول آن بسـتگی بـه عمق چـاه داشـت، آب از 

چـاه باال کشـیده و داخل اسـتخر ذخیره می شـد.

 آب مورد نیاز حام شاه ابتدا به وسیلۀ قناتی به نام »قنات 

مسجد« که وقف حام بود تأمین می شد. بعدها برای تأمین 

آب در رسبینۀ حام چاهی حفر منوده و آب را به کمک 

شبكۀ آب رسانی شامل تنبوشه ها، حوضچه های تصفیۀ آب، 

دیگ ها و خزینه به نقاط مختلف حام منتقل می كردند. 

حام،  مرصفی  آب  موجود  شواهد  براساس  )تصویر11( 

همزمان از چاه و قنات تأمین می شد، بعدها که به دالیلی 

استفاده از آب قنات ممكن نبود، چاه حفر کردند. نحوۀ 

آب رسانی در این حام به این صورت بوده است كه آب 

از طریق لوله های سفالین كنارۀ دیوارها وارد محل ذخیره، 

شامل سه حوضچه، می شد و بعد از ته نشین شدن اماح و 

تصفیه شدن، به خزینه می رسید و به کمک دیگ های مسی 

کف خزینه)تیان( گرم می شد )رستمی، 1383(. 

روش تأمین نور فضای داخلی حامم 

فضاهـای مختلـف حـام از طریـق سـقف و بـه کمک 

نورگیرهـای بـزرگ و كوچـك سـقفی بـه نـام »جام خانـه« 

بـه شـكل  اسـت. جام خانـه  نـور می گرفتـه  )تصویـر12( 

نیم كـره ای توخالـی بـا حفره هایـی در سـطح اسـت. ایـن 

) شیشـۀ جـام کـه عمـل  به وسـیلۀ گل جـام  حفره هـا 

نورگیـری حـام را انجـام می دهد( پوشـانده شـده اسـت. 

)تصویـر13(

  برای چسـباندن شیشـه بـه جام خانه از نوعی چسـب 

گل رس(  بـرزك+  روغـن  )پشـم شـر+  مومینـه  نـام  بـه 

اسـتفاده می شـده اسـت. تعداد این شیشـه ها در جام ها، 

بـه محوطۀ زیر جام خانه بسـتگی داشـته اسـت. قطر این 

جام هـا و تعدادشـان نیـز بـه گرمـا و رسمـای فضـای زیـر 

آن وابسـته بـوده اسـت. همچنیـن ایـن عنـارص به گونه ای 

تصویر11: نقشۀ سیستم گرمایشی حام مهدی قلی بیک

تصویر9: تون )گلخند( حام مهدی قلی بیک

تصویر10: منونه دودکش های حام مهدی قلی بیک

تصویر8 : سیستم آب رسانی حام مهدی قلی بیک



بـوده كـه اسـتاد حامی)حـام دار(، بـا افزایـش و كاهش 

تعـداد دریچه هـای بـاز، رشایـط محیطـی فضـای زیـر آنها 

را از نظـر درجـه حـرارت و بخـار آب، در فصـول مختلـف به 

مقـدار مطلوب تنظیم می منـوده اسـت)پیرنیا، 1372(.

تزیینات رسبینۀ حامم   

تزیینات رسبینۀ حام شامل کاشی از نوع زیررنگی با نقوش 

اسلیمی به رنگ آبی الجوردی و سفید که در ازارۀ رسبینه 

به کار رفته )تصویر 14(، همچنین نقاشی 13 الیه در سقف 

بناست. اّولین الیۀ نقاشی مربوط به دورۀ صفویه و آخرین 

الیه مربوط به اواخر دورۀ قاجار 1343ق است. نقاشی ها از 

نظر سبک و اجرا جزو مکتب خاص نبوده و بیشر به سبک 

نزدیکی  و  دوری  به  توجه  بدون  نقاش  است.  قهوه خانه ای 

اشخاص )پرسپکتیو( به تصویرگری پرداخته و شخصیت های 

مهم را بزرگ تر و دیگر اشخاص را کوچک تر کشیده است.

)تصویر 15( تصاویر الیه ای که اکنون در معرض دید قرار دارد 

از نظر موضوعی به چهار دسته تقسیم می شود: 

الف( نقوش اسلیمی به همراه تاریخ و مضامین، شامل 

تاریخ 1343ق و من »سبحان ربی االعلی« و من »یاکریم«، »یا 

قدیم«، »یا ستار«، »یا رحیم« و »امانت دارید بسپارید« بر روی 

دیوار جنوبی و چهار پایۀ گنبد رسبینه دیده می شود؛

ب( بازمنایی چهره ها و رویدادهای مردم کوچه و بازار شامل 

نقاشی زیرگنبد اصلی که زندگی اجتاعی مردم زمان خود و 

اواخر دورۀ  به عرص جدید در  ایران  اولیۀ ورود  نشانه های 

قاجار را به خوبی به تصویر کشیده است؛ تصاویری از رسدر 

باغ ملی، مناظر طبیعی کوه سنگی، صحنۀ اعدام، منظره های 

از  موسیقی  گوش دادن  انگلیسی،  هواپیای  پرواز  دریایی، 

طریق گرامافون، مردمی در حال دوچرخه سواری و... به همراه 

اشکالی از برج های دوازده گانۀ رسیانی و تصاویری از نحوۀ 

لباس پوشیدن شخصیت های قاجاری؛

دیگر  در قسمت های  و خیالی  اسطوره ای  تصاویری  ج( 

است؛  نقاش  تخیل  و  ذهن  از  برگرفته  که  رسبینه  سقف 

تصاویر موجودی با هیبت آدمی اما با یک چشم و منقاری 

در دست که می تواند منادی از ضحاک ماردوش باشد؛ تصویر 

عوج بن عنق، شخصیت افسانه ای دوران حرضت موسی)ع(؛ 

تصویر کیسیابانو، دخر فرامرز و نوۀ رستم؛ تصویر فرامرز پر 

رستم و تصاویری از دیوها؛

د( تصاویری از داستان های ادبی و عاشقانۀ خمسۀ نظامی 

و... در دیگر قسمت های رسبینه، برگرفته از داستان های بیژن و 

منیژه، لیلی و مجنون، بهرام گور و کنیزک و... )رستمی، 1383(.       

تصویر 14:کاشیهای قدیمی اِزاره حام مهدی قلی بیک

 تصویر15: دیوارنگاری در حام مهدی قلی بیک

تصویر12: جام خانۀ حام مهدی قلی بیک

تصویر13: نورگیر )گل جام( حام مهدی قلی بیک



احیـا و تغییـر کاربری حـامم مهدی قلی بیک )مـوزۀ مردم 

شناسی(

حام  کاربری  با  1369ش  سال  تا  مهدی قلی بیک  حام 

فعالیت داشته که با منسوخ شدن حام های عمومی به تدریج 

به   1376/2/5 تاریخ  در  می شود.  مروکه  و  استفاده  بدون 

دلیل ارزش تاریخی، به شارۀ ثبت 1374، در فهرست بناهای 

تاریخی کشور قرار می گیرد و رسانجام در سال 1378 بنا به 

دستور تولیت فقید آستان قدس رضوی، آیت الله واعظ طبسی، 

اجرای بازسازی بنا زیر نظر متخصصین امر آغاز می گردد و 

در سال 1383 به موزه های آستان قدس رضوی جهت تغییر 

کاربری تحویل می گردد. 

کارشناسـان معاونـت امـور موزه هـا، طـرح تغییـر کاربری 

حـام مهدی قلی بیـک را مطالعـه و بررسـی منوده انـد کـه با 

توجـه بـه عناویـن مطرح شـده و در نظـر گرفـن رضورت ها 

و امکانـات موجـود، موضـوع »مـوزۀ مردم شناسـی« را کـه 

می توانـد ابـزاری کارآمد در نرش فرهنگ و ارزش های اسـامی 

محسـوب گـردد بـه دالیل زیـر انتخـاب کردند: 

1( اهمیـت بنا به لحاظ موقعیـت مكانی و منحرصبه فرد 

بودن آن در مشـهد و اسـتان خراسان؛

2( تطبیق موضوع با بافت و ساختار اصیل بنا؛

3( ماهیت جذاب و آموزندۀ موضوع برای عموم مردم.

به هرحـال بـا تحقیـق کارشناسـان، در سـال 1385 حـام 

جهـت  مردم شناسـی«  »مـوزۀ  عنـوان  بـا  مهدی قلی بیـک 

پاسـخ گویی بـه مخاطبـان مشـتاق تاریخ و فرهنـگ رسزمین 

ایـران آغـاز بـه فعالیـت منـود. از اهـداف اصلـی ایـن طـرح 

کـه در 12 آذر مـاه 1385 بـه اجـرا درآمـد، حفـظ ارزش هـای 

فرهنگـی، هـرنی و تاریخـی بنـا با توجه بـه کاربـری نوین آن 

به عنوان یک موزه با سـاختاری بسـیار زیباسـت. پس سـعی 

شـد کمریـن دخـل و ترصف بـه بدنه بنا وارد شـود و اشـیای 

به منایش درآمده با ظرفیت مکانی هاهنگی داشـته و باعث 

فراموش شـدن و یا کم رنگ شـدن عظمت تاریخی آن نگردد. 

سخن پایانی

چه بسیار بناهای عام املنفعه ای که در رسارس ایران توسط 

معـاران بـزرگ سـاخته شـد  و به دلیـل بزرگـواری و خضوع 

ایشـان، نام شـان باقـی مناند؛ بنای حـام مهدی قلی بیک یکی 

از ایـن بناهـا بـه شـار می آیـد، بنایـی کـه در دنیـای مـدرن 

امـروزی ممکن بود مانند بسـیاری از بناهای تاریخی موجود 

در بافـت پیرامـون حـرم مطهـر، با نـگاه مدرن تخریب شـود 

و جـای خـود را بـه بناهـای نه چنـدان زیبـای امـروزی دهد، 

ولـی بـا تـاش بسـیاری از عزیزانـی کـه حفـظ و حراسـت از 

دسـت مایه های معـاری و پیرایه هـای وابسـته بـه آن را بـه 

دلیـل ارزش تاریخـی و هـرنی امـری رضوری و الزم می داننـد 

از ایـن قضیـه مصـون مانـد و به دسـتور تولیت فقید آسـتان 

قدس رضوی، حرضت آیت ا لله واعظ طبسـی، اجرای عملیات 

بازسـازی و احیـای آن زیر نظر متخصصیـن امر صورت گرفت 

و هـم اکنـون بـه عنـوان مهم تریـن مـوزۀ مردم شناسـی رشق 

کشـور شـناخته می شود.
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