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 چکیده
 و شهرها آبادانی از نمادی و محالت و گسترش دهیشکل در مهم عناصر جمله از اسالمی دوران طول در عمومی هایحمام

 این. اندبرخوردار بوده متفاوتی نفاست و وسعت از آنها موقعیت نیز و بانیان تماعیاج پایگاه اقتصادی و توان به بسته و روستاها

 تواند می آنها همه جانبه بررسی بنابراین،. اندداشته نهادی اجتماعی مثابه به عملکردی نظافت، و تطهیر ورای مهم هایسازه

 معرفی و بازشناسی به مقاله این .باشد ایران ذشتهگ جوامع بهتر شناخت و اجتماعی تاریخ هایدرک نانوشته در ما یاریگر

 چندین منظور، بدین. پردازدمی قاجار و صفویه هایدوره در ایران و نحوه طراحی ورودی آنها هایگرمابه کالبدی هایویژگی

 مراتبئینات، سلسلهپوشش، تز نوع بنا و مالط، مصالح ورودی، جبهه لحاظ از و شده برگزیده دوره دو این هایگرمابه از باب

 .اندگرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد آن ورودی و تناسبات

 برای شده طراحی فضاهای تحلیل به که است (توصیفی –تحلیلی) روشی پژوهشی، گزارش این تهیه در تحقیق روش نهایت در

 هایشباهت شده انجام . مطالعاتردازدپمی ایران هایگذشته گرمابه سنتی معماری از هایینمونه پیشینه بررسی و هاورودی

 هاورودی گرمابه کالبدی هایویژگی توانمی که حدی تا دهدمی نشان ها و هندسه ورودی آنهاگرمابه معماری در را بسیاری

 .نمود بندی جمع را عصر دو این در

 

 ها، ورودی، صفویه، قاجارمعماری گرمابه :واژگان کلیدی
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 بر ارتباط، نظارت و تأمین به توانمی ورودی کالبدی هاینقش از. باشدمی کارکردی و کالبدی هاینقش اراید ورودی هر

 عنوان به ورودی گیریشکل .برد نام کنندگیدعوت یا پذیرندگی خوانایی، و تشخص پذیری،تبدیل نفوذپذیری، گری،کنترل

 امکانات، با پیوسته و هماهنگ و متناسب، است خود به مربوط وراند نظریات و افکار معرفی در مؤثر و مهم عناصر از یکی

 هایسبك و هاتمدن در ورودی گیری فضاهایشکل در آنچه گیرد. ازمی شکل خود به مربوط دوره تفکرات و عملکردی اهداف

 از گیریبهره .برد نام ار...  و فرهنگی و نظام اجتماعی مذهب، منطقه، اجتماعی و طبیعی اوضاع میتوان بوده، مؤثر مختلف

 جایگاه. داشت بناها خواهد طراحی در هاورودی مطلوب کیفیت به رسیدن در مهمی نقش قدیم، ایران معماری هایآموزه

 طی در ایرانی بناهای ورودی. خوردمی چشم به وضوح به کشورمان در تاریخی مختلف ادوار در بناها طراحی فرآیند در ورودی

 هایدوره از یك هر در و است خاصی هایویژگی دارای اما است، داشته چشمگیری تحوالت خود، شیبن و پرفراز دوران

 وضعیت بهبود در کشورمان معماری تاریخ بهایمنبع گران از استفاده صورت، هر در. است دیده خود به تغییراتی تاریخی

 .نیست تأثیربی معاصر بناهای ورودی

 ارزشمند بناهای جمله از یری ورودی حمام در طول تاریخ نیز قابل بسط است. حمامگاین مسئله به مبحث نحوه شکل

 بازار، قبیل از شهری فضاهای سایر در میان آغاز از بنا این. است مانده یادگار به گذشته از آن هایی از نمونه که است معماری

 محسوب مدرسه و مسجد از پس شهری بناهای مهمترین از یکی و بوده برخوردار باالیی بسیار اهمیت مدرسه از و مسجد

در  مثال، برای. یابدمی تریپررنگ نقش شهری، سایر فضاهای از گاهی که است بوده حدی به شهر در بنا این اهمیت .شدمی

 باب ۱۲۰مساجد  تعداد که حالی در است باب دویست هاحمام است تعداد ۱۳۷۰ سال به مربوط که تهران هاینقشه از یکی

 اسالمی جوامع ها درحمام آن، بر عالوه. است ایران شهری فضاهای و در معماری هاحمام اهمیت نمایانگر این و است شده رذک

 و اجر کسب و به دیگران رسانیخدمت جهت در و مذهبی بنایی عنوانبه برای مسلمانان و بوده برخوردار باالیی اهمیت از

 شدند.می محسوب پاداش

 مرجع کهن، هایدوره از بازمانده هایمعماری حمام. برد نام گذشتگان آثار از توانحمام می ورودی وه طراحیدریافت نح برای 

 بسیاری امروزه. باشدمی کاربردی و فرهنگی اجتماعی، کالبدی، لحاظ از ورودی این بناها تغییرات روند در بررسی ما مطالعات

 گردد،برمی صفویه دوره بیشتر به که جای مانده،به آثار معدود در توانمی را ناهامعماری این ب و اندرفته بین از هاحمام از

 کرد. وجوجست

 سواالت اصلی مدنظر پژوهشگر در طول روند تحقیق به شرح زیر است:

 ها در دوره اسالمی، باالخص در عصر صفوی و قاجار شناسی و نحوه فضاسازی ورودی حمامچه عواملی در ریخت

 بوده است؟ تاثیرگذار

 های مختلف موثر بوده است؟گیری ورودیهای متفاوت کشورمان در چه وجوهی بر شکلاقلیم 
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 های ایران باستانوشو در آیینشست-1-1

آید که گردد و به نظر میوشو در سرزمین ایران، به پیش از زمان زرتشت برمیبراساس اسناد موجود، سابقه مراسم شست

های کردند تا بتوانند در برنامهتان برای انجام مراسم مذهبی باید به مدت سه روز و سه شب در فواصل معین غسل میمهرپرس

 وشو و حمام رفتن به عنوان یك فریضه مذهبی بوده است.دینی شرکت کنند. به این ترتیب، یکی از اعتقادات آیین مهر، شست

نام برده شده « اشوئی»ای داشته و از آن به نام نیز پاکی جسم و روان اهمیت ویژهدر آیین مزدیسنا )از ادیان قبل از اسالم( 

آمد. به همین جهت های بزرگ به شمار میاست. براساس این تفکر و اندیشه، وابستگی پاکی جسم و روان به یکدیگر از نعمت

ته و پاسدار آب، آناهیتا فراهم کرده بودند که کردند و معابدی برای فرشوشو میبرای دور کردن آلودگی و گناه، همواره شست

 گرفته است.از تشریفات در آن مکان اطالع کاملی نداریم، ولی به احتمال قوی مراسم تطهیر با آب صورت می

در آیین زرتشت نیز به چگونگی تطهیر اشاره شده است؛ از آن جمله تمامی مومنان پس از بیداری از خواب باید سه مرتبه از 

تا سر دست و سپس گوش و چانه تا ساق پا را بشویند و آنگاه مراسم مذهبی بجای آورند. در کتاب کارنامه اردشیر بابکان  آرنج

وشوی تن و رفتن به آبزن و خلعت پوشیدن اشاراتی شده است. همچنین پیروان آیین از سلسله ساسانی نیز به موضوع شست

هایی از بدن را که با هوا در تماس بود، داول روزانه، موظف بودند قسمتزرتشت، پیش از برگزاری هریك از نمازهای مت

 .(8، ۱۳9۳زاده، نجف)شدندوشو دهند و به هنگام نزدیك شدن به میت و لمس آن مجبور به غسل میشست

 حمام در دوره اسالمی-1-2

وشوی پنجگانه در ب متعدد، وضو و شستهای واجشود و غسلای برخوردار میبا ظهور اسالم، پاکی و طهارت از اهمیت ویژه

یابند و نقش مهمی در زندگی روزمره مسلمانان ایفا ای میالعادهروز عالوه بر جنبه مذهبی از نظر بهداشتی هم اهمیت فوق

براساس  .شودشعار هر مسلمان می« االیمانالنظافه من»کنند. اهمیت طهارت و پاکی برای مسلمانان به جایی رسید که می

 های متعددی در شهرها احداث شد و مورد استقبال عموم قرار گرفت.منابع تاریخی، از همان آغاز گسترش اسالم گرمابه

راهی شد، به های شهری و روستایی بینها در جهان اسالم توسعه بسیاری یافت و جزو الینفك مجموعهبه این ترتیب حمام

شد و همیشه به عنوان یك ترین بناهای شهری تلقی میه یکی از مهمطوری که این فضای بهداشتی پس از مسجد و مدرس

های اصلی، راسته بازار و های عمومی، گذرگاههای تقاطع معابر مکانعنصر اصلی و اساسی در نواحی مرکزی شهری و در محل

داشت، با کاربردهای بسیار عهده دهی به قسمتی از جمعیت شهر را بهآمد. هر حمام که سرویسهای حکومتی به شمار میکاخ

کرد و این امر ها، محل خواب فقرا، نظافت و سلمانی و محل تجمع ایفای نقش میمتفاوتی از لحاظ پزشکی، پیشگیری بیماری

های عمومی حتی از تعداد مساجد پیشی گرفت تا نیاز طهارت را برطرف کند و بسترساز جا پیش رفت که تعداد حمامتا بدان

کرد. از سوی دیگر، برای ها ایفا میها نقش بسیار مهمی در معماری حمامها و سنت، آیینشود. عالوه بر این انجام واجبات

مراسمی چون حنابندان، حمام عروسی و زایمان و حتی انتخاب دختران به جهت خواستگاری و حتی مجلسی به جهت بحث و 

شوند و ع غنی و سرشاری از فولکلور و فرهنگ عامه ایرانیان تلقی میمناظره و کسب اخبار نیز بوده است. همگی این موارد منب

 .(8، ۱۳9۳زاده، )نجفهستند از حیث اجتماعی بسیار حائز اهمیت

 و طهارت از فرائضش بسیاری مقدمۀ که اسالم، دین گسترش از پس که هستند ایالمنفعهعام ابنیۀ زمرة در عمومی هایحمام

( ص)اکرم پیامبر که آنجاست تا و پاکیزگی نظافت بر اسالم تأکید. یافتند رواج اسالمی امپراتوری وقلمر سراسر در است، تغسیل

 زیرا باشید؛ پاکیزه نیز شما پس. است پاکیزه اسالم همانا  «نظیف اال الجنه یدخل ال فانه فتنظفوا نظیف االسالم ان»میفرمود: 

  شد نخواهد بهشت وارد پاکیزه فرد جز
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 به« الحمامات له بیوتا یقال فیها ستجدون و العجم ارض علیکم ستفتح»که  بود داده بشارت را مسلمانان( ص) مبرپیا اینکه با

 در سخنی هیچ نیز و یافت خواهید حمام نام به هایی خانه آن در شمایان و شد خواهد گشوده شما بر عجم سرزمین زودی

 متعصب مسلمانان برخی جانب از مخالفتهایی با عمومی هایحمام ساخت دوران اسالمی آغاز در بود، نفرموده حمام با مخالفت

 که است مکانی حمام گفتندمی و پوشیدند چشم آن از صحابه و پیامبر که دانستندمی بیهوده را تجملی حمام آنان. شد مواجه

 ها،این مخالفت رغم به(. همانجا) شودنمی شنیده قرآن صدای و پیچدمی آن در صدا شود،می آشکار انسان آن عورت در

 اقبال با نداشتند، خود منزل شخصی در حمام ساخت برای کافی امکان و توان که مسلمانان، عامۀ جانب از عمومی هایحمام

، ۱۳9۰اکبری، )کرد  کسب مدارس و مقابر همچون مساجد، اسالمی ابنیۀ سایر کنار در مهم جایگاهی سرعت به و شد مواجه

۱94). 

 مادی معنوی، عواید اجر بر عالوه آورد، می فراهم را اسالم دینی فرائض ادای برای تطهیر شرایط که مومی،ع های حمام

 را زمان آن بصرة در عمومی موجود حمام 9۰ از یکی درآمد قمری، هجری سوم قرن در بالذری. است داشته نیز سرشاری

 بالذری،) اند بوده دار حمام که است از زنانی مؤلف این ردنب نام دیگر توجه جالب نکتۀ. است کرده ذکر درهم هزار روزانه

 اقتصادی روابط استمرار برای مکانی بلکه تطهیر، و استحمام برای محلی فقط نه اسالمی دوران طول در بناها این(.  ۲۱۱، ۱۳46

 ،۱۳64دروویل، ) بودند اخبار پخش های کانون از یکی و کردندمی ایفا نیز رسانه را نقش عمومی های حمام. بودند اجتماعی و

 کردمی مهیا جادو و سحر انواع انجام برای را مناسبی محیط حمام درپیچپیچ و روشن چندان نه فضای دیگر، سوی از (.65

 انجام و مفصلی و رماتیسمی دردهای ازجمله ها بیماری برخی بهبود در حمام تأثیر همچنین(. ۲۷۷-۲8۳، ۱ج ، ۱۳5۷ شهری،)

 هابه حمام ویژه جایگاهی پزشکی منظر از آن، در گرتراشی و حجامت و فصد همچون سنتی، طب معالجۀ های شاز رو برخی

 از فصلی ایران اسالمی  دوران طول در ایبرجسته طبیبان و عالمان رو، این از(. ۲5۷-۲59، ۱ ج ،۱۳5۷ شهری،) بخشیدمی

 قانون کتاب در سیناابن مثال برای اند؛بررسی کرده درمانی و زشکیپ منظر از را آن و داده اختصاص حمام به را خود تألیفات
 گیالنی محمدکاظم ،الصحهحفظ کتاب در بغدادی بطالن ابن ،مضاره و منافعه و الحمام فی رساله در رازی زکریای، طب در

تحریر  رشتۀ به حمام ارةدرب مطالبی، دالکیه رسالۀ در کرمانی خانمحمدکریم و، ناصری الصحۀحفظ کتاب در االطباملك

 پراکنش عمومی و های حمام نرخ ارزانی به اشاره ضمن نیز شاه، ناصرالدین دورة در قاجار دربار پزشك پوالک،. انددرآورده

 را ایرانی حمام مثبت زمان، تأثیر آن غربی جامعۀ برای موضوع این از تبعیت شایستگی و ایران شهرهای سطح در آنها منطقی

 .(۱94-5، ۱۳9۰اکبری، ) است داشته باور مفصلی و رماتیسمی دردهای مداوای در

 از پذیرتراند، آسیب داشته قرار نوره و صابون گرم، آب همچون خورنده مواد و رطوبت معرض در مدام اینکه علت به هاحمام

 و نطنز افوشتۀ حمام همچون ایران، رد پابرجا شدة شناخته های حمام ترینقدیمی(. ۱9، ۱۳84 فخارتهرانی،) اندبوده ابنیه سایر

 نمونه بقایای. است شده انجام آنها در زیاد و تعمیرات تغییرات زمان طول در و اندشده احداث تیموری دورة در کاشان میرعماد

 از وانتمی نمونه برای است؛ آمده دست به شناختی باستان های از کاوش فقط تیموری، دورة تا اسالم صدر از آنها قدیمی های

 هایحمام ،هجری چهارم و سوم سدة سیراف حمام(، 54۰، ۱۳۷6 چوبك،) سوم هجری تا اول سدة به مربوط شوش حمام

 حمام بقایای ،هجری ششم تا چهارم سدة به مربوط کنگاور حمام، هجری چهارم سدة به مربوط جرجان حمام و ،بیشابور

 دورة از اما برد، نام ایلخانی دورة به مربوط کیش حریرة شهر حمام و سلجوقی دورة به مربوط نیشابور تپۀ قنات از مکشوفه

 جامعی و کامل تحقیق هنوز که مانده برجای ایران روستاهای شهرها و در حمام زیادی تعداد قاجار دورة از ویژهبه و صفویه

 .(۱95، ۱۳9۰اکبری، ) .است نپذیرفته صورت آنها دربارة
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 و چه بزرگ چه قدیمی، هایحمام. است شده تشکیل فضایی معینی الگوی از ایرانی، معماری بناهای سایر همچون حمام نیز،

 در الگویی فضاهای .اندبوده گرمخانه جنبی فضاهای و خزینه ، گرمخانه،(میاندر) میانه سربینه، ورودی، هشتی دارای کوچك،

 (.8۲، ۱۳8۳ پارسی،)گیرند می هم قرار نارک در معینی مراتب سلسله قالب

 مسیر دما، رطوبت، تنظیم توانمی را نها آ ترینمهم که داشتند حمام نقش هایبخش و فضاها گیریشکل در متعددی عوامل

 .(۲48، ۱۳86 کیانی،)فاضالب دانست  برای خروجی هایراه ایجاد و روان هایشهری، آب بافت داخل در قرارگیری دسترسی،

 وارد ورودی هشتی و داالن از گذر حمام و به دخول از پس مشتریان که بوده ایبه گونه حمام در فضایی مراتب سلسله ترتیب

. است داشته بهتری تزیینات و بوده ترها مجللقسمت سایر از و داشته را حمام ورودی حکم قسمت این .شدندمی حمام بینۀ

سربینه  وارد و دادندمی قرار بود سربینه سکوی زیر که در کنکفش قسمت در را نهاآ و کنده را هاکفش جهت استحمام سپس

دادند می ای قرارگوشه در و کنده آنجا در را لباسها مشتریان و احاطه کرده را بینه اطراف سکویی مانند قسمت این. شدندمی
 .(۲۷5، ۱۳85 قبادیان،)

 هاورودی حمام-2-1

 دارای اغلب حمامها ورودی. بود باالتر حمام داخل فضای از ورودی کف .است بوده برخوردار باالیی اهمیت از حمامها در ورودی

 فضای با آن ارتباط کم و حمام گرا بودندرون به دلیل. است بوده کاری، آجرکاریکاشی اسلیمی، جمله از مختلفی تزیینات

 ورودی فضای و طراحی ترکیب در هدف مهم ترین. کردمی اایف بیرونی فضای رابطه با در را مهمی بسیار نقش ورودی بیرون

 این به تا است بوده حمام فضای درون و بیرون فضای بین کنترل غیرقابل و حرارتی ناخوشایند تبادل از جلوگیری ها،حمام

 قرار هوا ناگهانی رتغیی معرض در از حمام خارج شوندگان یا وارد شوندگان و باشد برخوردار حرارت کافی از داخل هوای ترتیب

 به ورود .(64، ۱۳۷۲ ، زادهسلطان)گیرد  صورت تدریج به جهت این خالف در حرکت و بیرون به درون انتقال از و نگیرند

شاخص  برای نگارگری نیز آثار در. است مراتبی سلسله دارای حرارتی و تبادالت حمام داخل گرمای حفظ به دلیل هاحمام

 از مجزا هانگاره این از در بعضی اصلی ورودی. اندبرده بهره متمایز کادری یا اختصاص مجزا ترسیم از حمام در ورودی کردن

 زیاد تزیینات به توانمی هانگارگری در های ورودیشاخصه جمله از. است شده ترسیم بیرون محیط ارتباط با در و حمام فضای

در  همچنین. کرد اشاره بیرونی فضای به نسبت سطح وتغییر حمام ایفضاه به نسبت ارتفاع تفاوت ها،قسمت سایر متفاوت با و

 آثار این همۀ در. هاستبخش به سایر نسبت آن فضایی تفاوت بیانگر خصوصیات این .شودمی دیده قوس و طاق هاورودی اکثر

 (.64-5، ۱۳9۲)تهرانی، تزیینات خاصند  دارای هاورودی

 با نیز سردر حمامها و داشتند پیشخوان نام به کوچکی فضای خود جلوی حمام در به منتهی راهروی به ورود از قبل حمامها

 مزین کاشی خشت با شاهنامه حماسی هایمضمون با غلب وا بوته و گل نقوشی از با کاریکاشی بیشتر و آجرکاری تزئینات

 دارپیچ و راهرویی باریك وسیله س بهسپ گرفتمی قرار خارج مستقیم با در ارتباط ورودی فضای نخست پیشخوان پس از. بود

 .رسیدمی حمام سربینه یا بینه به جا آن و از دهلیز به یك بود حمام داخل دمای رفتن هدر مانع از که

 سربینه یا بینه-2-2

اهی جایگ سربینه فضای .یافتمی ورودی ارتباط راهروی تر بود باپایین گذر سطح اصلی از که پله تعدادی وسیله به فضا این

 و ترسکو عمیق یك قسمت از این معموال. بود گرفته فرا را فضا دور تا دور سکویی مانند و نشستن و درآوردن لباس بود برای

 و مخصوص اعیان محل ین ا.گفتندشاهنشین می آن به که اصطالحا بود سکو هایقسمت ز دیگر تمیزتر ا و پرتزئین و تروسیع

هایی حفره رختکن سکوهای زیر در. بندرت دایره بود و چهارگوش و گوشهشت معموال سربینه فضای. دولتمردان بود و بزرگان

 نقشه با متناسب کوچکی حوض بود سکوها گودتر از فضاهای که سربینه فضای وسط در.  بود شده تعبیه کنعنوان کفش به
 یا کاشی یا آجری تزئینات داخل که از امحم گنبد وبر باالی این قسمت داشت قرار( دایره و گوشهشت چهارگوش،)سربینه 
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رأس  در که داشت قرار زیبایی نورگیرهای سربینه در سقف. بود شده پا استوارپیل ستون چهار پایه بر داشت کاشی آجر و

 .کردمی روشن داخل را فضای و شده بود تعبیه گنبد طراف یاا طاقها قوس

 درمیان-2-3

 داخل گرمای هدر رفتن به جلوگیری از منظور به نیز داالن این. شدمی در انجاممیان طریق از گرمخانه با سربینه ارتباط

 قرار داالن این فاصل در حد نیز بهداشتی هایسرویس معموال و بود کوتاهی دارای سقف و باریك و خم و پیچ پر گرمخانه،

 .داشت

 گرمخانه-2-4

 قرار خزینه آب گرم و بدن بود سر کردن محل تمیز که فضا ین ازا ایدر گوشه. رسیممی گرمخانه فضای به درمیان بعد از

 متر۲5 تا ۱۲ حمام از کوچکی و متناسب با بزرگی آن که ابعاد شدمحسوب می گرم حوض مانند با آب فضایی خزینه،. داشت

جانبی  دیوارهای چون هعالو به .گرم بود همیشه رسیدمی حمام به آن زیر که از حرارتی دلیل گرمخانه به فضای. مربع بود

 آنها در نفوذی سرما و بود گرم هاحمام داخل همواره مربوط نبودند از این رو هوای بیرون و با داشتند خاک تکیه بر حمام

 کف. کردندمی عوض روز یکبار دو بعضا و بار یك روزی معموال را خزینه آب .داشت قرار سرد آب مخزن خزینه در کنار .نداشت

 ای ازدارای ازاره هشتی و سربینه و راهرو خانه و گرم های قسمت تمام و شدمی پوشانیده یا ساروج مرمر سنگ با هاحمام

 .(8، ۱۳9۳زاده، )نجف .بودند کاشی سنگ و جنس

 حمام در عصر صفوی و قاجار های تطبیقی ورودینمونه-3

 )صفا( محمدرحیم حاج حمام -3-1

 دوره هایکشیخیابان و هانوسازی روند در مردانه حمام اصلی ورودی

 است شکل مستطیل درگاهی فعلی ورودی. است شده پهلوی تخریب

 بخشی. است شده تعبیه  آن در کلون دارای و و چوبی قدیمی دری که

 سنگ روی که است قاجاری دو سرباز نقش کاری،کاشی تزئینات از

 در شده، یحجار مرمر روی سنگ بر که را، بنا کتیبه و اندشده حجاری

 و حمام طرفین ورودی در سربازها نقش. اند کرده نصب جدید ورودی

سنگ  روی بر و نستعلیق خط به که کتیبه، و کاری کاشی تزئینات

 حجاری مرمر

 دارد. قرار سردر فراز بر شده،

 تقریبی ارتفاع به پلکانی از فرود با حمام ورودی درگاه از

 خیابان رو پیاده فک از درجه 9۰ یك چرخش با و متر 5

 رسیم.می سربینه به مولوی

نقش دو سرباز ورودی حمام مردانه حاج محمد رحیم، : 1شکل 

 121، 1391قد و مسلح، اکبری، قاجاری تمام

بخشی از کتیبه حجاری شده باالی سردر ورودی حمام : ۳شکل 

 ۱۲۱، ۱۳9۱اکبری،  مردانه حاج محمد رحیم،

کاری باالی سردر حمام مردانه بخشی از تزئینات کاشی: ۲شکل 

 ۱۲۲، ۱۳9۱اکبری،  حاج محمد رحیم،
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 قدیمی دوقلوی های حمام رسم محمد رحیم به حاج زنانه حمام مانندایوان ورودی

 رفت کم معابر در باشند نامحرمان دید معرض در کمتر زنان اینکه برای که ایران،

 و قدیمی حمام ورودی. است واقع تقوی کوچه در شد،می ساخته آمدتر و

 هشتی)شکل(.  اندگذاشته کار درآن نیز کلون دارای و دری چوبی. است مانندوانای

 و نما طاق تعدادی پیرامونش دیوارهای در و است وجهیهشت شکل ورودی به

 شیوه به را آن و است گنبدی هشتی سقف پوشش. شود می طاقچه دیده

 پوش کف ولی است، موزاییك حاضر حال در هشتی کف. اندکرده چهارترک بنا

 اندگفتهمی ابر آن به قزوینی اصطالح در که بوده رنگ سیاه سنگ نوعی قدیمی آن

یك  از فرود با و هشتی از عبور از پس. است بوده ترارزان بسیار مرمر سنگ و از

، ۱۳9۱رسیم )اکبری، می بینه فضای به درجه 9۰ چرخش دو و پلکان رشته

۱۲۲-۱۱9.) 

 

 

 مردانه حمام ورودی دوسوی در که قاجاری مسلح، سربازان قد تمام نقش به باتوجه

 هخامنشی دوره هایکاشی و هاحجاری از رسد تقلیدی می نظر به و است، شده حجاری

 معماری به نگاهی بنا معمار بسته، احتماالً نقش هاآن بر سربازان مسلح تصویر که باشد

 بزرگان، و اشراف شأن در حمامی که بوده گویا درصدد بانی و است داشته ایران باستانی

 است داشته توفیق آن در رسد می نظر به که امری. کند بنا آنان بوده، زمره از نیز خود که

 ناصرالدین شخص جمله از و قاجار دولتمردان و رجال شد گفته پیشتر گونه که همان و

 (.۱۲9، ۱۳9۱اند )اکبری، رفته حمام این بارها به شاه

 

 قزوین رحسنمی حاج حمام -3-2

 مانند ایوان ورودی .گیردمی انجام خطیبی کوچۀ سطح از متر سانتی 4۰ ارتفاع به پله یك با حمام هشت نیم جلوخان به ورود

 سبك به که است چوبی و جدیدساخت ورودی در.  است سیاه و سبز های رنگ به آجر و کاشی تلفیق تزئینات دارای حمام

 سیاه سنگ روی که نستعلیق، خط به ای کتیبه دارد. مردانه و زنانه کوبۀ و است شده تهساخ قزوین های حمام قدیمی درهای

 است. شده نصب ورودی در برفراز شده، حجاری

 و شکل مربع پالن هشتی. رسیم می حمام هشتی کف به متر سانتی ۲۰ تقریبی ارتفاع به پله چهار از فرود با حمام درگاه از

 و اند آورده بیرون نواختی یك از را فضا که هم است شده تعبیه نما طاق تعدادی هشتی رهایدیوا در. است آجرفرش آن کف

از . شود برپا آن فراز بر گنبد تا اند داده افزایش را اضالع تعداد هم

 از پس و شویم می داالنی وارد درجه 9۰ چرخش یك با هشتی

 ورودی حمام زنانه حاج محمد رحیم،: 4شکل 

 127، 1391اکبری، 

، ۱۳9۱اکبری،  شده سرباز قاجار در دو طرف ورودی حمام مردانه،نقش حجاری : 5شکل 

۱۲۳ 
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 .رسیم می سربینه به ورود ه مدخلب متر، 5/۲تقریبی  ارتفاع به و پله هشت با پلکانی از عبور

 ب( کتیبه سردر حمام حمام، فضای ورودی کاری کاشی و ورودی :  الف(  درب6شکل 

 بحث

 های حمام با نیز و بلور، حمام و قجر حمام همچون صفوی این شهر، دورة های حمام با قزوین میرحسن حمام حاج از مقایسۀ

 سردار، حمام همچون اند شده ساخته میرحسن حاج حمام احداث تاریخ تقریبی از بعد متون یا و کتیبه استناد به که قاجاری

 ناپاکی و پاکی رعایت نیز و الصحه حفظ اصول بر مبتنی که ها، حمام فضایی مراتب که سلسله دهد می نشان میرزاکریم و صفا

 تا صفوی دورة از قزوین عمومی یها حمام فضایی تقسیمات و کلی ساختار نیز و است، بوده فقه اسالمی اصول مبنای بر

)اکبری، است  بوده ها حمام های آرایه و تزئین شیوة شده تغییر دستخوش آنچه و است نکرده تغییری قاجار فرجام سلسلۀ

۱۳9۰ ،۲۰6.) 

انه(، ها باید به رعایت سلسله مراتب فضایی )توالی بینه، میاندر، گرم خبر اساس مطالعات انجام شده، از وجوه شباهت حمام

نظم فضایی و سیرکوالسیون حرکت در حمام اشاره کرد. در نیمی از موارد یررسی شده، هشتی در سردر حمام وجود ندارد. 

 (.۱۰۰، ۱۳88)افروغ، های دوره صفوی مرسوم نبوده است رسد که ساختن فضایی به نام دهلیز، در حمامچنین به تظر میهم

 

 

 گیرینتیجه

های سبك صفوی و اکثر قریب به اتفاق حمام، ۱و نیز با توجه به جدول  های بررسی شدهمده از نمونهبر اساس نتایج به دست آ

باشند. همچنین تزئینات موجود در این گونه قاجار دارای مصالح بنایی آجر و سنگ با مالط گچ، ساروج و در مواردی گل می

کاری جهت این امر استفاده شده های اخیر، از کاشیمرمته و در بناها بیشتر شامل ترئینات کاربندی و طاقنماهای تزئینی بود

 (.۱است )جدول 

 های عصر صفوی و قاجار: مشخصات برخی از حمام1جدول  
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 م به سربینه متصلهمچنین فاصله راهروی ورودی تا سربینه به ندرت زیاد درنظر گرفته شده و ورودی اکثرا با چند پله مستقی

 (.۲شده است )جدول می

 های ساخته شده به سبک صفوی و قاجار: بررسی ورودی چندی از حمام2جدول 

 صفویه قاجاریه
 

 ردیف
های حمام

 تاریخی

 دوره

 تاریخی

مکان 

)شهر

 ستان(

جبهه 

ورود

 ی

 تزئینات نوع پوشش مالط مصالح بنا

 - ایگهواره گچ، ساروج سنگآجر، الشه شمالی جهرم صفوی بادنجان 1

2 
کهنه 

خرامه 

 )گلستان(

 کاریکاشی -  سنگ، آجر جنوبی شیراز صفوی

 صفوی فهلیان 3
 نورآباد

 ممسنی

شمال 

 غربی
 کاربندی گنبد، طاق و تویزه گچ، ساروج سنگ، آجر

 خضر جویم 4
 احتماال

 صفوی

 جنوب

 غربی
 طاق، گنبد گچ، ساروج سنگ، آجر -

کاربندی، کتیبه، 

 یکارگچ

 اقلید قاجار پهلوانی 5
جنوب 

 شرقی
 کاربندی هاللی گچ سنگ

 - آجر،  سنگ جنوبی داراب قاجار توکل 6
دار، طاقنمای نیزه

 گنبد
 تزئینات آجری

 کاریکاشی - گچ، گل سنگ، آجر شرقی شیراز قاجار خانی 7

8 
کوشک 

 قاضی
 شرقی فسا قاجار

کاشی، سیمان سفید، 

 اندود کاهگل
 طاق، گنبد -

های جناغی، طاق

 طاقنماهای مضاعف

 ندارد - - - جنوبی آباده قاجار شهر بهمن 9

10 
علی خان 

 اشکنان
 سنگ جنوبی المرد قاجار

گچ، اندود 

 آهك

سقف گنبدی کوتاه 

 داربا طاق نیزه

های مارپیچی، ستون

کاری، مقرنس

 بریآهك

 سنگ - الر قاجار خور 11
گچ، اندود 

 ساروج
 کاربندی طاق، گنبد

 قاجار بیدکرز 12
 نورآباد

 ممسنی
 های سنگیازاره عرقچین با اجر گچ، ساروج سنگ، آجر شرقی

 شمالی شیراز قاجار صدرآباد 13
سنگ، آجر، سیمان 

 سفید
 کارینما، کاشیطاق - گچ، گل

 فاصله

 راهروی ورودی تا سربینه

 سبک
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 حمام خرمشاه یزد

 
آقا ترابحمام حاج  

 کم

 
  حمام گلشن یزد

 
 حمام شاه اصفهان

 
داری هرمزگانحمام گله  

 
 حمام رهنان اصفهان

 
لطان میر احمد کاشانحمام س  

 
 متوسط حمام گنجعلی خان کرمان

 
 حمام شهر بهمن

 
 حمام کردشت آذربایجان

 
 حمام خان یزد

 
حمام حضرت مشهد   

 زیاد
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 منابع

 :مقاالت در نشریات و مجالت 

 ، هنر، تیر ماه.های ایران در دوره صفویهای حمامویژگی(؛ ۱۳88افروغ، محمد )

، حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه ای از اوایل دوره قاجار(؛ ۱۳9۰له، هایده، شجاعی اصفهانی، علی)اکبری، پریوش، ال

 .4پیاپی  ۲، شمارة ۳مطالعات باستان شناسی، دورة 

حمام حاج محمدرحیم قزوین و جایگاه آن در میان حمام های عمومی این شهر در دوره ی (؛ ۱۳9۱اکبری، پریوش )

 .۳ناسی، دوره دوم، شماره ش، نامه باستانقاجار

 .۱۰۱-8، ۲4، معمار، طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی کشور -حمام نوبر(؛ ۱۳8۳پارسی, فرامرز )

بررسی تطبیقی نحوة آفرینش فضاهای معماری درآثار نگارگری (؛ ۱۳9۲اله، مائده، قاسمی، زهرا )تهرانی، فرهاد، پورفتح

 .۲6، نگره، حمام

 ، سمت، تهران.معماری ایران )دورة اسالمی((؛ ۱۳86کیانی، محمدیوسف )

 .4۱68جم، ، جاممیراثی از جنس گرمابه و گلستان(؛ ۱۳9۳زاده، مهدیس )نجف

 :مقاالت در کتابها و مجموعه مقاالت 

 مجموعه ،اسالمی نخستین های سده در شوش وشهرسازی معماری ویژگیهای بر مروری(؛ ۱۳۷6) حمیده چوبك،

 .5۰5-546 صص کشور، فرهنگی میراث سازمان تهران، ،5 ج ایران، شهرسازی و معماری رهکنگ مقاالت اولین

 :کتابها 

 .ایران فرهنگ بنیاد تهران، آذرنوش، آذرتاش ترجمه ،البلدان فتوح ،(۱۳46) یحیی بن احمد بالذری،

 شباویز. تهران، مقدم، منوچهراعتماد ترجمه ،درایران سفر ،(۱۳64) گاسپار دروویل،

 ، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران(؛ ۱۳۷۲زاده، حسین )سلطان

 .امیرکبیر تهران، ،۱ ج قدیم، تهران ؛(۱۳5۷) جعفر شهری،

 جهاد تهران، کیانی، یوسف محمد به کوشش ،اسالمی دوره ایران معماری ،«حمامها» (؛۱۳66) فرهاد فخارتهرانی،

 .۱66-۱99صص  دانشگاهی،

 ، دانشگاه تهران، تهران.بررسی اقلیمی ابنیة سنتی ایران(؛ ۱۳85قبادیان، وحید )
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Scrutinizing the Role of Entrance in the Anatomical System of 

Baths in Safavieh and Qajar Eras 
 

 

Abstract: 

 
 

During Islamic era, public baths have been considered as the influential elements on the 

formation and expansion of neighbourhoods and a symbol of urban and rural development, 

and, according to the economic power and social status of their founders beside their 

situation, have ranged over different scopes. Such important buildings had a function of a 

social institution beyond their purification and cleaning role. Therefore, a comprehensive 

study of them can help us to perceive the unwritten matters of social history and recognize 

Iranian past societies in a better way. This paper scrutinizes and introduces the anatomical 

features of Iranian baths and the design approach of their entrance in the two eras of Safavieh 

and Qajar. To reach this object, some of the baths of these two eras are chosen and analysed 

from the aspects of their entrance axis, constructional material, ceiling covering, ornaments, 

hierarchy of entrance and its proportion. 

Finally, the research method in the compilation of this paper is analytic-descriptive, which 

engages in the analysis of designed places for entrances and the study of history of some 

samples from traditional architecture of Iranian baths. The studies illustrate several 

similarities in the architecture of baths and the geometry of their entrances, to the extent by 

which we can conclude from and classify the anatomical features of baths' entrances in these 

two eras. 

 

Keywords: Architecture of Baths, Entrance, Safavieh, Qajar 
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