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نمايش فضاهاي مختلف حمام در 
نگارة «حمام رفتن صوفي». مأخذ: 

آفرينش  نحوة  تطبيقي  بررسي 
فضاهاي معماري در آثار نگارگري 
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شماره۲۶  تابستان۹۲
۶۱

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

 بررسي تطبيقي نحوة آفرينش فضاهاي 
معماري درآثار نگارگري حمام

دکتر فرهاد تهراني* مائده پورفتح اله** زهرا قاسمي***

چكيده
آثار ادبي زمينه هاي مناسبي براي پرداختن و ترسيم معماري حمام در آثار نگارگري ايجاد کرده است. 
اين نگارگري ها رابطة بسياري با عالم واقعيت دارند. با تطبيق ويژگي هاي اين گونه آثار با معماري حمام ها 
مي توان به اين نتيجه رسيد که در اين نگارگري ها فضاهاي حمام با رعايت بسياري از ويژگي هاي معماري 
نمايش داده شده است و اين امر نشان دهندة نوعي واقع گرايي در آثار نگارگري حمام است. هدف از اين 
پژوهش بررسي و مقايسة تطبيقي معماري حمام ها و آثار نگارگري حمام است تا در پي آن مشخص شود 
که اين آثار تا چه حد به واقعيت نزديک اند و با واقع گرايي ترسيم شده اند. در پي اين هدف، با استفاده از 
روش تحقيق تفسيري ـ  تاريخي به مطالعة آثار به جامانده از نگارگري هاي حمام و تطبيق آن با معماري 
حمام ها پرداخته شده است. در مجموع، ۲۳ اثر نگارگري بررسي شده و ويژگي هاي آن با معماري حمام ها 
مقايسه شده است. يافته هاي تحقيق نشان دهندة آن است که بسياري از خصوصيات حمام از فضاهاي 
معماري تا تأسيسات، سازه و نورگيري با روش هاي مختلف در اين آثار به نمايش گذاشته شده است. 

همچنين اصولي چون ابعاد، اندازه، شکل هندسي و تناسبات فضاها در آن مشهود است. 
 واژگان كليدي 

معماري حمام، نگارگري، نحوة آفرينش فضا، ويژگي هاي حمام.
  دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، شهر تهران، استان تهران                                          

Email: m.pourfathollah@modares.ac.ir        دانشجوي کارشناسي ارشد معماري دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران    
      دانشجوي کارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، شهر تهران، استان تهران. 

Email: zahra.ghasemi67@yahoo.com   

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٢/١/٢٨
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٢/٤/١٧ 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

مقدمه
حمام  از جمله بناهاي ارزشمند معماري است که نمونه هايي 
از آن از گذشته به يادگار مانده  است. اين بنا از آغاز در 
ميان ساير فضاهاي شهري از قبيل بازار، مسجد و مدرسه 
از اهميت بسيار بااليي برخوردار بوده  و يکي از مهم ترين 
بناهاي شهري پس از مسجد و مدرسه محسوب مي شد. 
اهميت اين بنا در شهر به حدي بوده است که گاهي از ساير 
فضاهاي شهري، نقش پررنگ تري مي يابد. براي مثال، در 
است  به سال ۱۳۷۰  مربوط  که  تهران  نقشه هاي  از  يکي 
تعداد حمام ها دويست باب است در حالي که تعداد مساجد 
۱۲۰ باب ذکر شده است و اين نمايانگر اهميت حمام ها در 
معماري و فضاهاي شهري ايران است. عالوه بر آن، حمام ها 
در جوامع اسالمي از اهميت بااليي برخوردار بوده و براي 
مسلمانان به عنوان بنايي مذهبي و در جهت خدمت رساني به 

ديگران و کسب اجر و پاداش محسوب مي شدند. 
امروزه بسياري از اين بناها از بين رفته اند و معماري 
حمام ها را مي توان در معدود آثار به جاي مانده، که بيشتر 
طرفي  از  کرد.  جست وجو  برمي گردد،  صفويه  دوره  به 
که  قدمتي  به  توجه  با  حمام،  موضوع  با  نگارگري  آثار 
دارند، مي توانند در شناسايي ويژگي هاي معماري حمام ها 
راهگشا باشند. بيشتر صاحب نظران نگارگري را عالم خيال 
دانسته اند و برخي نيز از واقع گرايي در برخي از تصاوير 
معماري،  فضاهاي  خلق  دربارة  گفته اند.  سخن  نگارگري 
با تحليل آثار نگارگري در يک موضوع مشخص مي توان 
جنبه هايي از فضا را که نگارگر با رويکرد واقع گرايانه به 

تصوير مي کشد کشف کرد. 
 ۲۳ بررسي  به  ـ    تاريخي  تفسيري  روش  با  مقاله  اين 
اثر نگارگري و مقايسة تطبيقي آن ها با معماري حمام ها 

مي پردازد و در پي پاسخ به پرسش هاي زير است:
۱. آيا ويژگي هايي مختلف حمام ها همچون هندسه و کاربري 
و سلسله مراتب را مي توان در آثار نگارگري جست وجو 

کرد؟
اين نگارگري ها را تا چه  ۲. اشکال و هندسة فضايي در 
اندازه مي توان واقع گرايانه و متناسب با طراحي معماري 

حمام ها دانست؟

پيشينة تحقيق
تاکنون مطالعات بسياري دربارة نگارگري و خلق فضاهاي 
معماري صورت گرفته است. در اين ميان مقاالتي نيز دربارة 
نگارگري هاي حمام ارائه شده است که از آن ميان مي توان 
به مقالة الهه ثابتي اشاره کرد با عنوان «معماري حمام در 
مينياتور ايراني»، که به بررسي توصيفي چند نگاره پرداخته 
است. در کتاب مجموعه مقاالت همايش حمام نيز گروهي از 
پژوهشگران به ساختار معماري حمام پرداخته اند و برخي 
نيز به بررسي معماري حمام از روي آثار نگارگري اشاره 
کرده اند. کتاب هاي متعددي نيز در زمينة نگارگري به چاپ 

رسيده است که از آن ميان مي توان به کتاب مكتب نگارگري 
اصفهان نوشتة يعقوب آژند، کتاب هنر نگارگري ايران و 
کتاب نگارگري ايراني ـ   اسالمي در نظر و عمل اشاره کرد 
که به بررسي مباحث کلي در حوزة نگارگري مي پردازند. 
پژوهش هايي  نيز  نگارگري  درحوزة  واقع گرايي  دربارة 
مقطع  پايان نامة  در  در  مثال،  براي  است،  گرفته  صورت 
کارشناسي ارشد نوشتة هادي يادگاري رويکرد واقع گرايي 
در نگارگري دوران صفويه بررسي شده است. در هيچ کدام 
از آثار مذکور، به بررسي تخصصي موضوع نگارگري حمام 
پرداخته نشده و تمامي اسناد به جاي مانده در اين زمينه 
با هم بررسي و مقايسه نشده  است. ازاين رو اين پژوهش 
مي تواند راهگشايي باشد براي بيان نحوة نمايش معماري 

حمام ها در نگارگري.

نگارگري هاي حمام
شالودة هنر نگارگري بر شعر فارسي و عرفان و حکمت 
الهي استوار است و ارزشمندترين نگاره هاي دوران اسالمي 
در ساية عرفان و ادبيات غني ايراني قرار داشته است. از 
کتاب هاي  در  به مرور  نگارگري  آثار  چهارم،  قرن  اوايل 
خطي به کار مي رفته است (اشتري، ۱۳۸۶: ۱۶) که از آن 
جمله مي توان به نسخه هاي شاهنامه و خمسة نظامي اشاره 
کرد. قديمي ترين نسخة موجود از خمسة نظامي مربوط 

تصوير ۱. نمايش فضاهاي مختلف حمام در نگارة «حمام رفتن 
 CARY WELSH, 1976: 106 :صوفي»، مأخذ
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موزة  در  اکنون  که  است  (۷۹۰ـ۷۸۸ق/۱۳۸۸ـ۱۳۸۶م)  به 
بريتانيا قرار دارد (رهنورد،۱۳۸۶: ۴۰). در کنار اين کتاب ها 
مجموعه اي از آرايه ها و تصاوير نگارگري شکل گرفته است. 
اين طرح ها گاه به لحاظ موضوع و داستان و گاه به لحاظ نوع 

تصويرپردازي اثر شباهت هايي با يکديگر دارند. 
گاه نيز موضوعي که يک هنرمند براي نقاشي برگزيده 
مورد توجه هنرمندان هم دوره اش قرار گرفته و هنرمندان 
دوره هاي بعد از آن تقليد کرده اند. اين تقليد گاه بدون هيچ 
دخل و تصرفي از جانب هنرمندان دوره هاي بعد صورت 
گرفته و گاهي نيز با خالصه کردن طرح يا تکميل و گسترش 
آن، يا با افزودن شخصيت هايي به تصوير ترکيبي جديد با 
شخصيت هاي بيشتر آفريده اند (بابايي، ۱۳۸۶: ۱۲۶تصوير١). 
در برخي از آثار و متون ادبي داستان با حمام در ارتباط 
بوده است که از آن جمله مي توان به داستان حمام رفتن 
هارون الرشيد در خمسة نظامي اشاره کرد. اين امر زمينة 
با موضوع حمام ها  نگارگري  آثار  براي خلق  را  مناسبي 
فراهم کرده است (جدول  ۱). بسياري از اين آثار تقريبًا در 
دوره اي نزديک به خلق اثر ادبي تصوير شده اند و بيشترين 
نگارگري هاي موجود در زمينة حمام ها مربوط به مکتب 

هرات و مکتب دوم شيراز است. 

معماري حمام ها در نگارگري
از جنبة  به نحوة خلق فضا هم  دربارة حمام ها پرداختن 
عملکردي و کاربردي و هم از جنبة زيباشناسانه و تزييني 
جنبه  دو  موجود  نگارگري هاي  در  است.  ارزشمند  آن ها 
ذکرشده از فضاهاي حمام به صورتي دقيق تصوير شده 
است. اين موضوع عالوه بر نشان دادن واقعيت و خيالي نبودن 
نگارگري ها در بعضي موضوعات به آشکارکردن برخي 
ابعاد موجود در فضاهاي حمام که به داليلي ناشناخته مانده 

هم مي پردازد (رشيد نجفي، ۱۳۸۸: ۳۲). 

در نگارگري همواره هدف هنرمند نماياندن جهاني خيالي 
و مثالي بوده است. اما در برخي دوران اين شيوة هنري 
دستخوش تغيير شده و گرايشي نو در آن پديد آمده است. 
اين گرايش ناظر به واقع گرايي است که در آن هنرمند گاهي 
از لحاظ مضمون به موضوعات واقعي نزديک تر شده و 
در مواردي نيز ازنظر دقت به عناصر طبيعي و پرداختن 
واقع گرايي شده  وارد حوزة  کارش  در  عيني  جزئيات  به 

است(يادگاري، ۱۳۸۹: ۳).
 براي بررسي ميزان واقع گرايي و نحوة تصويرگرايي 
فضاهاي معماري حمام در آثار نگارگري بايد سلسله مراتب 
و عناصر مختلف حمام ها به تفکيک بررسي شود. حمام 
نيز، همچون ساير بناهاي معماري ايراني، از الگوي فضايي 
معيني تشکيل شده است. حمام هاي قديمي، چه بزرگ و 
چه کوچک، داراي هشتي ورودي، سربينه، ميانه (ميان در)، 
بوده اند.  گرمخانه  جنبي  فضاهاي  و  خزينه  گرمخانه، 
فضاهاي الگويي در قالب سلسله مراتب معيني در کنار هم 

قرار مي گيرند(پارسي، ۱۳۸۳: ۸۲). 

سلسه مراتب و قسمت هاي مختلف حمام
عوامل متعددي در شکل گيري فضاها و بخش هاي حمام 
دما،  تنظيم  مي توان  را  آن ها  مهم ترين  که  داشتند  نقش 
رطوبت، مسير دسترسي، قرارگيري در داخل بافت شهري، 
فاضالب  براي  خروجي  راه هاي  ايجاد  و  روان  آب هاي 
دانست(کياني، ۱۳۸۶: ۲۴۸). ترتيب سلسله مراتب فضايي در 
حمام به گونه اي بوده که مشتريان پس از دخول به حمام 
و گذر از داالن و هشتي ورودي وارد بينة حمام مي شدند. 
اين قسمت حکم ورودي حمام را داشته و از ساير قسمت ها 
مجلل تر بوده و تزيينات بهتري داشته است. سپس جهت 
استحمام کفش ها را کنده و آن ها را در قسمت کفش کن که 
در زير سکوي سربينه بود قرار مي دادند و وارد سربينه 

تعداد نگارگري موضوعنويسندهنام کتابتاريخ

۳حمام رفتن فردوسيفردوسيشاهنامهقرن۴

۹داستان هارون و موي تراشنظامي گنجويخمسه نظاميقرن ۶ 

رفتن صاحبقراني به حمام و شرف الدين علي يزديظفرنامهقرن۸ـ ۹ 
عمارت کردن شهر چلقان

۱

۲_عليشير نوايي_قرن ۹ 

۲حمام رفتن صوفيجاميهفت اورنگقرن۹

۳سعديکمال الدين گازرگاهيمجالس العشاققرن ۱۰

۳غزاليکمال الدين گازرگاهيمجالس العشاققرن ۱۰

جدول ۱. آثار ادبي که موجب خلق نگارگري هاي حمام شده اند.
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مي شدند. اين قسمت مانند سکويي اطراف بينه را احاطه 
کرده و مشتريان لباس ها را در آنجا کنده و در گوشه اي 
قرار مي دادند (قباديان، ۱۳۸۵: ۲۷۵). در آثار نگارگري نيز 
در  مثال،  براي  است.  به خوبي مشهود  مراتب  اين سلسه 
نگارة داستان هارون و موي تراش، اثر بهزاد، عناصر حمام 
با توجه به سلسله مراتب از راست به چپ، ورودي، سربينه، 

ميان در و گرمخانه را به تصوير مي کشد  (تصوير ۲). 

ورودي
ورودي در حمام ها از اهميت بااليي برخوردار بوده است. 
کف ورودي از فضاي داخل حمام باالتر بود. ورودي اغلب 
حمام ها داراي تزيينات مختلفي از جمله اسليمي، کاشي کاري، 
آجرکاري بوده است. به دليل درون گرا بودن حمام و ارتباط 
کم آن با فضاي بيرون وروي نقش بسيار مهمي را در رابطه 
با فضاي بيروني ايفا مي کرد. مهمترين هدف در ترکيب و 

طراحي فضاي ورودي حمام ها، جلوگيري از تبادل حرارتي 
ناخوشايند و غيرقابل کنترل بين فضاي بيرون و فضاي 
درون حمام بوده است تا به اين ترتيب هواي داخل از حرارت 
کافي برخوردار باشد و واردشوندگان يا خارج شوندگان از 
حمام در معرض تغيير ناگهاني هوا قرار نگيرند و انتقال 
از درون به بيرون و حرکت در خالف اين جهت به تدريج 

صورت گيرد (سلطان زاده ، ۱۳۷۲: ۶۴). 
 ورود به حمام ها به دليل حفظ گرماي داخل حمام و 
تبادالت حرارتي داراي سلسله مراتبي است. در آثار نگارگري  
نيز براي شاخص کردن ورودي در حمام از ترسيم مجزا يا 
اختصاص کادري متمايز بهره برده اند. ورودي اصلي در 
بعضي از اين نگاره ها مجزا از فضاي حمام و در ارتباط 
با محيط بيرون ترسيم شده است. از جمله شاخصه هاي 
ورودي در نگارگري ها مي توان به تزيينات زياد و متفاوت 
با ساير قسمت ها، تفاوت ارتفاع نسبت به فضاهاي حمام و 

نحوة آفرينش فضا مأخذ ورودي

ورودي در اينجا به صورت کامًال مجزا رسم شده است که گوياي تفاوت فضايي آن است. درواقع، 
در عرصة بيروني (خارج از کادر تصوير) تريسم شده است. 

تزيينات اسليمي در باالي ورودي نمايش داده شده است. 
ترسيم به صورت نما

بخشي از نگارة حمام رفتن 
خليفه هارون

ورودي با مقياس انساني رسم شده و باالي آن نما ترسيم شده است که باعث متمايز شدن اين فضا شده 
است. 

تزيينات خوشنويسي در باالي ورودي به نمايش گذاشته شده است. 
ترسيم به صورت نما

بخشي از نگاره رفتن 
صاحبقراني به حمام و 

عمارت کردن شهر چلقان

ورودي دراينجا به گونه اي تعريف شده است که فضاي بعد از ورود را هم تعريف مي کند. تزيينات 
کاشي کاري و کتيبه اي در باالي آن ديده مي شود. 

ترسيم به صورت نما

بخشي از نگارة حمام رفتن 
فردوسي پس از پايان شاهنامه

در اينجا ورودي در وسط و بين دو فضاي بيرون و داخل قرار گرفته است. ارتفاع متفاوت آن از 
فضاي داخل حمام ورودي را به صورت عنصري متفاوت بيان مي کند. تزيينات کاشي کاري هندسي 

در آن ديده مي شود. 
ترسيم به صورت نما مقطع

بخشي از نگارة کتاب 
مجالس العشاق، کمال الدين 

گارزگاهي

در اينجا ورودي به صورت مکعبي کامًال مجزا ترسيم شده است که نشان دهندة ايجاد يک فضاي 
فيلتر با دو در قبل از ورود به سربينه است. جاگذاري ورودي به خوبي مجزا بودن آن نسيت به ساير 

قسمت هاي حمام را نشان مي دهد. تزيينات کاشي کاري و آجري و کتيبه در آن ديده مي شود. 
ترسيم به صورت حجم و پرسپکتيو

بخشي از نگارة حمام رفتن 
صوفي

در اينجا ورودي به صورت مجزا و با ارتفاعي متفاوت نسبت به فضاي حمام ترسيم شده است. کف 
آن اندکي باالتر قرار گرفته است. از تزيينات کاشي کاري، نقوش گياهي و کتيبه در آن استفاده 

شده است. 
ترسيم به صورت نما در پرسپکتيو

بخشي از نگارة با اشعار ترکي 
اميرعليشير نوايي

جدول ۲. نحوة نمايش ورودي در نگارگري 

آفرينش  نحوة  تطبيقي  بررسي 
فضاهاي معماري در آثار نگارگري 

حمام
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شماره۲۶  تابستان۹۲
۶۵

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

تغيير سطح نسبت به فضاي بيروني اشاره کرد. همچنين در 
اکثر ورودي ها طاق و قوس ديده مي شود. 

به  نسبت  آن  تفاوت فضايي  بيانگر  اين خصوصيات 
ساير بخش هاست. در همة اين آثار ورودي ها داراي تزيينات 
خاص اند. در جدول ۲، نحوة نمايش و خلق فضاي ورودي 
در نگارگري هاي حمام بيان شده است. از مجموع ۲۳ نگاره 
مورد بررسي ُنه نگاره داراي ورودي بوده که قسمتي از 
آن ها در جدول  ۲ آورده شده و به تحليل آن پرداخته شده 

است. 

سربينه
سربينه فضايي است که پس از ورود به بينه براي درآوردن 
کفش و عوض کردن لباس و بستن لنگ و آماده شدن براي 
استحمام وارد آن مي شوند. اين قسمت مانند سکويي اطراف 
بينه را احاطه کرده و مشتريان لباس ها را در آنجا کنده و 
در گوشه اي قرار مي دادند. پس از استحمام نيز افراد وارد 
سربينه مي شوند. در اين هنگام متصدي حمام به آن ها دو 
لنگ مي داده که يکي را دور کمر و ديگري را روي دوش 
-۷  :۱۳۸۵ (قباديان،  مي کردند  خشک  را  خود  و  انداخته 

 .(۲۷۵
گنبد  با  اغلب  و  است  بلندي  ارتفاع  داراي  اين قسمت 
پوشيده مي شود. به دليل اهميت اين فضا تزيينات زيادي 
با رنگ هاي زيبا و مختلف در آن به  کار رفته است. باني 
حمام تنها در پي کسب درآمد نبوده بلکه سالمتي جسم و 
روان مشتريان را نيز مد نظر داشته و با کمک هنرمندان 

از تزييناتي چون کاشي کاري (هفت رنگ، معرق و معقلي)، 
آجرکاري، حجاري، کاربندي، نقاشي، گچ بري و آهک بري 
فضاهاي  در  روحي  آرامش  ايجاد  براي  (ساروج بري) 
مختلف حمام و درحين انجام اعمال مختلف در اين فضاها 
استفاده کرده است(رشيد نجفي، ۱۳۸۸: ۳۰). بيشترين اين 

تزيينات در قسمت سربينه به کار رفته است. 
مشاهده  سربينه ها  در  که  هندسي  شکل  بيشترين 
مي شود شکل هشت ضلعي است (تصوير  ۲). اين فرم را 
مي توان ناشي از سازة سقف اين قسمت دانست. درواقع، 
به دليل اينکه از گنبد براي پوشش سقف استفاده مي شده 
مناسب ترين فرم همان هشت ضلعي است. در نگارگري هاي 
بررسي شده نيز شکل هشت ضلعي در اين فضا و حوض 

تصوير ۲. نمايش سلسله مراتب در نگارگري خليفه هارون در حمام، 
 Bahari, 1997: 135 :مأخذ

تصوير ۳. فرم هشت ضلعي درسربينة حمام گلشن يزد. مأخذ: حاجي 
قاسمي، ۱۳۸۳: ۱۵۰.

تصوير ۴.  هندسة هشت ضلعي در پالن حمام ها. حمام محمدرحيم 
خان قزوين. مأخذ: حاجي قاسمي، ۱۳۸۳: ۸۴
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وسط آن کامًال مشخص است و با واقعيت معماري حمام ها 
تطابق دارد. از مجموع ۲۳ نگارگري مورد بررسي در سيزده 
اثر فضاي سربينه ترسيم شده است که تمامي آن ها به جز 
چهار نمونه که شکلي نامشخص دارند هشت ضلعي ترسيم 
شده اند. همين طور تزيينات فراوان و ارتفاع بلند سقف نسبت 

به ساير قسمت ها در اين آثار مشهود است. 

ميا ن در
ميان در فضايي است که بين سربينه و گرمخانه حائل است. 
قسمت ميان در معموًال از طريق يک يا دو راهروي مجزا به 
مستراح ها و اطاق هاي تنظيف ارتباط داشت. اتاق تنظيف يا 
نظافت خانه جهت نظافت بدن، حنابندي و حجامت استفاده 
مي شد. فضاي ميان در معموًال به صورت هشتي يا يک داالن 
باريک و داراي ارتباط غيرمستقيم با بينه، گرمخانه، مستراح و 
اطاق تنظيف بود و عالوه بر مسير ارتباطي عملکرد آن تنظيم 
تبادل حرارتي و رطوبتي و همچنين ايجاد فاصله و حريم 
بصري بين قسمت هاي مختلف حمام بوده است(قباديان، 
۱۳۸۵: ۲۷۵و۲۷۶). ميان در به دو صورت هشت ضلعي يا 
مربع اجرا مي شده و سقف آنـ  که کلمبه يا ترکين يا کاربندي 
بسيار ساده اي بودـ  معموًال فاقد تزيينات مهم بود. (پارسي، 
۱۳۸۳: ۵۴). اين فضا را مي توان اصلي ترين فضاي ارتباطي 
دانست. در نگارگري هاي بررسي شده نيز ميان در در ارتباط 
با فضاي سربينه و گرمخانه ترسيم شده و براي نشان دادن 
ارتباط نداشتن مستقيم سربينه و گرمخانه درهاي آن جداي 
از هم و در ارتباط غيرمستقيم از هم ترسيم شده است. اين 

فضا در نگارگري محلي براي عبور است، نه مکث و توقف، 
همان طور که در واقعيت بوده است. در نگاره ها ورودي 
ميان در به صورت ساده يا با حداقل تزيينات است و نمايش 
آن يا در سربينه يا در گرمخانه يا در هر دوي آن هاست. در 
جدول  ۲، نحوة نمايش اين قسمت در آثار نگارگري بيان 
شده است. با توجه به عناصر موجود در نگارگري براي 
نشان دادن مياندر گاهي ترسيم آن به صورت پرسپکتيو و 
نما در گرمخانه و سربينه است.(تصوير٧) تزيينات ميان در 
فاقد  يا  آجرکاري  و  مقرنس  و  هندسي  نقوش  به صورت 

تزيينات است. 

گرمخانه
گرمخانه يکي از بخش هاي مهم در حمام هاست که پس از 
عبور از ميان در به آن وارد مي شوند. در گرمخانه افراد به 
شست وشوي خود مي پردازند. در مجاور فضاي گرمخانه 
در بعضي از حمام ها که بزرگ تر و مجلل تر بوده اند استخري 
به نام چهارحوض قرار داشته است(قباديان، ۱۳۸۵: ۲۸۸). 
دالک ها نيز در اين قسمت وجود دارند و به شست وشوي 
افراد مي پردازند. گرمخانه داراي سقفي بلند و فضايي وسيع 
نشان  قديمي  حمام هاي  بررسي  شست و شوست.  جهت 
مي دهد که سقف اين بناها بلند بوده و با گنبدهايي (کلمبه، 
ترکين، کاربندي و عرقچين) پوشانده شده اند: گنبد سربينه، 
گنبد اصلي گرمخانه و گنبد هاي کوچک تر متعلق به فضاهاي 
جانبي (رشيد نجفي، ۱۳۸۸: ۲۴) که در نگاره ها نيز ترسيم 
شده اند. گرمخانه به نسبت سربينه و ورودي از تزيينات 

آفرينش  نحوة  تطبيقي  بررسي 
فضاهاي معماري در آثار نگارگري 

حمام

تصوير ۵. بام حمام خان يزد، مأخذ: حاجي قاسمي، ۱۳۸۳ : ۱۴۶.
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

کمتري برخوردار بوده و اغلب اين تزيينات در نگارگري ها 
 ۲۳ مجموع  از  است.  شده  ترسيم  آهک بري  به صورت 
و  گرمخانه  به  مربوط  فراواني  بيشترين  حمام  نگارگري 
سپس به ترتيب: خزينه، سربينه، ميان در و ورودي است. 
اگرچه نوع داستاني که نگارگري براساس آن صورت گرفته 
است در خلق اين فضاها تأثيرگذار بوده است، باز هم ترتيب 
فراواني اين فضاها نشان دهندة اهميت بسيار زياد گرمخانه 
در فضاي حمام است. گويا بدون خلق اين فضاي معماري 
در  فضا  اين  نمي شود.  منتقل  حمام  مفهوم  نگارگري  در 
نگارگري نسبت به فضاهاي ديگر پرتحرک تر است و نحوة 
شست وشو به نمايش گذاشته شده است. همچنين دالک ها 
از دستک هاي اطراف خزينه آب مي آوردند  و کساني که 

تصوير شده اند. 

خزينه

پس از عبور از گرمخانه (صحن حمام)، و باالرفتن از چند 
پله، مشتريان از يک ورودي کوچک به صورت دوال وارد 
خزينة حمام مي شدند. فضاي خزينه گرم ترين و مرطوب ترين 
قسمت حمام است و صرف نظر از ورودي کوچک آن کامًال 

نحوة آفرينش فضا مأخذ ميان در

سربينه  و  گرمخانه  بين  گرفتن  قرار  به دليل  که  است  صورتي  به  ميان در  اينجا  در 
نشان دهندة يک فيلتر بين اين دو فضاست. ميان د ر در سربينه ترسيم شده است ولي 
به دليل ارتباط غيرمستقيم و وجود راهرو تا رسيدن به گرمخانه ورودي به گرمخانه در 

اين نگارگري ديده نمي شود. 
و ديوار ميان در به صورت آجرماري است ولي فاقد تزيينات است. 

ترسيم به صورت پرسپکتيو

بخشي از نگارة حمام 
رفتن خليفه هارون

در اينجا ميان در در وسط فضاي گرمخانه ترسيم شده است. ميان در در گرمخانه نشان 
داده شده است و ارتباط آن با سربينه در اين نگاره مشخص نيست. 

ترسيم به صورت نما 
تزيينات هندسي مختصري در باالي ميان در در گرمخانه وجود دارد. 

بخشي از نگارة رفتن صاحبقراني 
به حمام و عمارت کردن شهر 

چلقان 

در اينجا ورودي کوچکي وجود دارد که فضاي گرمخانه را از يک طرف به سربينه 
و از طرفي ديگر به خزينه متصل مي کند و به دليل تبادالت حرارتي کمتر اين ورودي 

با حداقل ارتفاع وجود دارد. 
ترسيم به صورت پرسپکتيو

تزيينات هندسي مختصري در باالي اين ورودي وجود دارد. 

بخشي از نگاره با اشعار ترکي 
امير عليشير نوايي

در اينجا ميان در به صورت گرفتن بين گرمخانه و سربينه نشان دهندة يک فيلتر بين اين 
دو فضاست. ورودي به ميان در در هر دو فضاي گرمخانه و سربينه ترسيم شده است. 

 به دليل ارتباط غيرمستقيم و وجود راهرو بين گرمخانه و سربينه اين ورودي با درهايي 
که مقابل هم نيستند ترسيم شده است. 

ترسيم به صورت پرسپکتيو در گرمخانه و به صورت نما در سربينه است. 
تزيينات ورودي به ميان در به صورت نقوش هندسي و مقرنس در هر دو فضا وجود 

دارد. 

بخشي از نگارة حمام 
رفتن سعدي در کتاب 

مجالس العشاق

قسمت ميان در از طريق يک راهرو به فضاي گرمخانه متصل مي شود. 
ترسيم به صورت پرسپکتيو در سربينه و گرمخانه است. 

فاقد تزيينات در و داراي آجرکاري کمي در گرمخانه است.  بخشي از نگارة حمام رفتن 
صوفي

جدول 3. نحوة نمايش ميان در در نگارگري 

تصوير ۶. نحوة نمايش فضاي بام و عناصر بيروني در نگارگري 
در قسمتي از نگارة خليفه هارون در حمام، خمسة نظامي، کاتب: 
مرشد بن خواجه ميرک شيرازي ۹۵۶ق مأخذ: کتابخانة شهيد مطهري، 

ثبت ۰۴۰۰
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محصور است(قباديان، ۱۳۸۵: ۲۷۶). آب موجود در خزينه 
با ديگ بزرگي که در آن وجود دارد گرم مي شد. مشتريان 
حدود چند دقيقه يا گاهي تا نيم ساعت در خزينه مي ماندند تا 

بدن خيس بخورد(قباديان، ۱۳۸۵: ۲۷۶). 
سيستم تنظيم شرايط محيطي در حمام به گونه اي بوده 
که حرارت و رطوبت به ترتيب از هشتي ورودي و بينه 
(نيمة گرم و نيمة مرطوب) به صحن حمام گرمخانه (گرم 
و مرطوب) و نهايتًا به خزينة حمام (بسيار گرم و بسيار 
مرطوب) بيشتر مي شده است. خزينه در حمام هاي کامل سه 
عدد بوده که يکي براي آب گرم، يکي براي آب سرد و در 
وسط آن دو، خزينة آب ولرم جاي مي گرفت. کسي در خزينة 
آب سرد و آب گرم نمي رفته است (پيرنيا، ۱۳۷۲: ۱۹۹). اين 
دو خزينه منبع تأمين آب بوده و از طريق دستک هاي دو 
طرف خزينه مي توانستند از آن آب برداشت کنند. خزينه 
در نگارگري هاي حمام در کنار گرمخانه ترسيم شده است 
(تصوير٨)و عناصر جانبي آن از جمله دستک ها نمايش داده 
شده است و حتي نحوة برداشت آب از دستک هاي اطراف 
خزينه توسط افراد ديده شده است. از ديگر نکات درخور 
توجه تاريک نشان دادن خزينه در نگارگري هاي حمام است 

که با واقعيت تطابق دارد. 

فضاهاي بيروني
در تعدادي از نگارگري هاي حمام فضاي بيروني در کنار 
بيشترين آن ها  داخلي حمام ترسيم شده اند که  فضاهاي 
مربوط به داستان حمام رفتن صوفي است. نوع روايتگري 
اين داستان به گونه اي است که داستان از فضاي بيروني 
حمام شروع مي شود. عالوه بر آن، در ساير نگارگري ها 

فضاهايي چون بام و گاوچاه نيز ترسيم شده اند.
به عنوان فضايي خدماتي  بام حمام  از فضاي  بام حمام: 
و  حمامي  استاد  خانة  است.(تصوير٤)  مي شده  استفاده 
فضاي چاه و منبع نيز در بام حمام ساخته مي شده اند. بام 

حمام همچنين محل شست وشو و آويختن لنگ هاي حمام 
جهت خشک شدن بوده است. از جمله عناصر تأسيساتي که 
در بام ديده مي شود بايد به دودکش ها و گنبدهاي پوشش 
بام حمام اشاره کرد (طبسي، ۱۳۸۶: ۱۲۳). در تصوير ۵ بام 
حمام خان يزد با نورگيرها و سقف گنبدي ديده مي شود. 
اين موارد در نگارگري ها به صورت نما ترسيم شده است. 
همچنين کاربرد بام در نگارگري ها به نمايش گذاشته شده 
خشک شدن  جهت  لنگ ها  آويزان کردن  مثال،  براي  است، 

(تصوير ٦).
ـ    رو: گاوچاه چاهي است به شکل چندضلعي  گاوچاه و گاو 
آب  و  آجر جداره سازي مي شد  با  عمومًا  که  استوانه،  يا 
مصرفي مورد نياز حمام را تهيه و توليد مي کرد. آب آن 
با نيروي گاو و کنترل آبکش به داخل حوض ذخيرة آب بر 
روي بام منتقل مي شد. گاورو نيز فضايي معماري با سطح 
شيبدار است که عمومًا مسقف بوده و طول آن کمي بيشتر 

از عمق چاه است (فخار تهراني ،۱۳۸۴: ۲۱). 
بنابراين فضاهايي به فضاي معماري حمام ها اضافه  
مي شد: گاوچاه شامل يک چاه استوانه اي و «گاو رو شامل 
سطحي شيب دار براي حرکت آسان گاو و همچنين طويله اي 
براي نگهداري گاو (رشيد نجفي، ۱۳۸۸: ۴۲). از آن جا که 
گاوچاه عالوه بر زمين با بام نيز در ارتباط بود، در اکثر 
نگارگري هاي حمام اين فضا به طوري ترسيم شده است که 
هم ارتباط با زمين دارد و هم نورگيرهاي سقفي بام در کنار 

آن ترسيم شده است. 

توصيف و تحليل عناصر حمام در نگارگري
در جدول  ۴، ويژگي هاي معماري حمام و نحوة تعريف 
است.  شده  داده  نمايش  تحليلي  به صورت  نگارگري  در 
ميزان فراواني هريک از عناصر حمام در نگارگري مي تواند 
نشان دهندة اهميت اين فضاها باشند. تحليل عناصر حمام 
در نگارگري ها نشان دهندة آن است که نگارگران همچون 

آفرينش  نحوة  تطبيقي  بررسي 
فضاهاي معماري در آثار نگارگري 

حمام

تصوير۸ . نگاره اشعار ترکي امير عليشير نوايي تصوير۷.  رفتن صاحبقراني  به حمام و عمارت کردن شهر چلقان



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

شماره۲۶  تابستان۹۲
۶۹

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

شکل هندسي ويژگي ها نحوة تعريف در 
نگارگري ها

فراواني عناصر حمام در نگارگري

در بيشتر موارد با طاق 
ترسيم شده است.

تزيينات زياد
تفاوت ارتفاع نسبت به 

ساير قسمت ها
تغيير سطح نسبت به 

فضاي بيروني

به صورت مجزا از فضاي 
حمام و در ارتباط با محيط 

بيرون ترسيم شده است.
۹ ورودي

راه گاو ـ رو به صورت 
شيبدار و تعريف گاوچاه 
به صورت فضاي ساده و 

مستطيل شکل

در بسياري از موارد 
تزيينات در گاوچاه هم 

ديده مي شود.
شيب زمين نمايش داده 

شده است.

منبع تأمين آب حمام چاهي 
است که توسط گاو از آن 

آب استخراج  مي شود و مجزا 
از حمام ترسيم شده است.

۸ گاوچاه

در بيشتر موارد گنبددار 
يا سقف تخت همراه با 

تعدادي روشندان نمايش 
داده شده است.

نمايش لنگ ها
نمايش نورگيرها

بام حمام در باالترين سطح 
يا به صورت نما يا در ادامه 

پرسپکتيو ترسيم مي شود.
۸ بام

پالن هشت ضلعي است 
(به جز چهار نمونه)

ارتفاع زيادتر نسبت به 
ساير اجزا، تزيينات بيشتر

تنوع رنگ

سربينه در ارتباط با ورودي يا 
گرمخانه يا هر دو آن ترسيم 

شده است. در بسياري از 
موارد هم ارزش با گرمخانه 

است.

۱۳ سربينه

يک در مستطيل شکل 
ساده با ارتفاعي کمتر از 

در ورودي است.

تزيينات ساده
ارتفاع کم

ميان در معموًال در سربينه يا 
گرمخانه يا در هر دو نمايش 

داده شده است.
۱۰ ميان در

پالن هشت ضلعي است 
به جز چهار نمونه

تزيينات کمتر از سربينه 
است و بيشتر از تزيينات 
آهک بري استفاده شده 

است. ارتفاع آن کمتر از 
سربينه است.

مهم ترين بخشي است که 
در بيشتر نگارگري ها ترسيم 
شده است و مقدار زيادي از 
تصوير را به خود اختصاص 

داده است.

۲۱
گرمخانه

هندسه مستطيل شکل ساده

معموًال در وسط و باالي 
گرمخانه است. تزيينات 
آن با گرمخانه هماهنگ 

است.

در گرمخانه نمايش داده 
مي شود و در بسياري از 
موارد در دو طرف آن 
دستک ها نمايش داده 

مي شود.

۱۶ خزينه

معموًال دايره اي شکل 
است.

معموًال رنگي و تاريک 
و روشن نمايش داده 

مي شود.

به دليل اهميت آن همراه 
با سقف سربينه يا گرمخانه 
به صورت نما نمايش داده 

ميشود.

۱۶ روشندان و نورگير

شکل آن ساده نيست 
و معموًال شکلي تزييني 

دارد.

معموًال تزيينات در 
اطراف آن ديده مي شود.

با يکي از سکوهاي
۱۱ سربينه ترسيم مي شود. کفش کن

اغلب هشت ضلعي و در 
نمونه هايي مربع شکل يا 

دايره است.

معموًال در وسط فضا 
قرار دارد. مصالح آن 

کاشي است. در بسياري 
از موارد از دو بخش 

تشکيل شده است.

شکل هندسي حوض 
نشان دهندة شکل فضايي 

است که در آن قرار دارد. 
معموًال در گرمخانه وسربينه 

نمايش داده شده است.

۱۵ حوض

جدول ۴. بررسي تحليل عناصر حمام در نگارگري.
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نتيجه
با بررسي نگارگري هاي حمام مي توان نوعي واقع گرايي را در اين آثار اثبات کرد. نکات زير بيان کنندة 

ويژگي هاي واقع گرايانه در نگارگري هاي حمام است:
۱. آنچه در طراحي فضاي حمام جلوة خاصي دارد نظم در شکل دروني فضاهاست. همة فضاهاي 
حمام، از کوچک و بزرگ، به رغم شکل معموًال نامنظم و غيرهندسي محدودة بيروني بنا، اشکال منظم و 

کامل دارند. اين امر در نگارگري ها نيز کامًال ديده مي شود. 
۲.  معماري حمام ها داراي اشتراکات فيزيکي است، مثًال بينه، ميان در و گرمخانه از جمله فضاهايي است 
که در کوچک ترين حمام هاي خزينه دار و حتي حمام هاي نسل اول درون خانه ها نيز شماي اصلي خود 
را حفظ کرده اند. اين فضاها در نگارگري ها نيز ديده شده اند و گرمخانه به عنوان فضاي اصلي حمام ها 

بيشترين حضور را در نگارگري هاي حمام دارد. 
۳. يکي از الزامات ساختمان حمام، که در خصوصيات حمام هاي خوب از آن ياد مي شود، وسعت و 
دارا بودن سقفي بلند و پنجره ـ هم براي روشنايي و هم براي تهويه ـ است. در نگارگري هاي حمام 

وسعت فضا با تناسبات خاص فضاهاي حمام نشان داده شده اند. 
۴. بررسي حمام هاي قديمي نشان مي دهد سقف  اين بناها بلند بوده و با گنبدهايي (کلمبه، ترکين، 
کاربندي و عرقچين) پوشانده شده است: گنبد سربينه، گنبد اصلي گرمخانه که صحن اصلي حمام است 
و گنبد هاي کوچک تر که متعلق به فضاهاي جانبي است. اين گنبدها و کاربندي ها در نگارگري هاي حمام 
نيز ديده مي شود. شکل هشت ضلعي که در سربينه و گرمخانه در نگارگري ها نمايش داده شده است 

بيانگر هندسه اي است که گنبد روي آن شکل مي گيرد. 
۵. سلسله مراتب در نگارگري ها، به ويژه در نگارگري هايي که تمامي فضاهاي حمام در آن ترسيم شده 

است، به نمايش گذاشته شده است. 
۶ . تمام فضاهاي کاربردي نمايش داده شده است. براي مثال، بام به دليل کاربرد در خشک کردن لنگ ها 

يا نمايش نحوة نورگيري از بام نمايش داده شده است که در واقعيت نيز همين امر مشهود است. 
۷. عناصر مختلف معماري حمام  در نگارگري ها به نمايش گذاشته شده و نگارگر به تمامي جزئيات 
معماري توجه کرده است: نمايش فضاي بيروني، سردر ورودي، سکو، کفش کن، جام خانه، حوض، 

خزينه، دستک، محل پيه سوز، حجره، شاه نشين، فواره، چرخ چاه، و روشندان. 
۸ . توجه به نکات فني و اصول ساختماني در حمام ها شامل تأمين آب و نحوة استفاده از گاوچاه و 

گاورو، و حفظ ازاره ها با پوشش کاشي در نگارگري ها به نمايش گذاشته شده است. 
۹. نوع تزيينات مورد استفاده و تمايز آن ها نسبت به موقعيت قرارگيري و نوع  فضا به جلوه دادن واقعيت 
در تصوير کمک مي کند. براي مثال تزيينات به کاررفته در سربينه بيشتر از گرمخانه است و تزيينات 

به کاررفته در نما با جزئيات زياد و تزيينات پرسپکتيو کمرنگ تر است. 
و  تعويض  دادن،  کيسه کشي، مشت ومال  تراشيدن موي سر،  مانند  با حمام ها  مرتبط  ۱۰. مشاغل 
شست وشوي لنگ هاـ  همان طور که در واقعيت در حمام ها وجود داشته استـ  به نمايش گذاشته شده 

است. 
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Literary works have provided a noticeable contexttoconsider and depict the architecture 

of bathhouses in miniatures. These paintings have a considerable correspondence to reality. 

Comparing the characteristics ofsuch works with the architecture of bathhouseslead to the results 

which indicatethe paintingsbear many features of these bathhouses, which in turn reveal a certain 

kind of realism in such works. The aim of this paper is tostudy and compare the architecture of 

bathhouses and their illustration in Persian painting in order to determine how close they are 

to the reality orbeing depicted realistically. Therefore using historical and descriptive methods 

the existing illustrations of bathhouses in Persian paintings are studied and compared to the 

bathhouse architecture. 23 instances of Persian painting have been studied and compared to the 

bathhouse architecture. The results indicate that many features of a bathhouse from architectural 

spaces, installations, structure and lighting are depicted through various methods. Also principles 

like size, diagram, geometrical shape and special proportions are evident.

Key words: Bathhouse Architecture, Persian Painting, Methods for Creating Architectural 

Spaces, Bathhouse Features.
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