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 معرفی باستان شناختی حمام ارامنه در محوطه باستانی هگمتانه در همدان
 

 زهرا جامه بزرگ   ،دکتر زرین زرین فخار
 

 واحد ابهر یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد  -1

 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر -2
zahragamebozorg07@gmail.com  

  دهیچک
و پاکیزگی از اهمیت ویژه ای برخووردار بووده و بواببه بون کدنوی داردب برابور  و ار   از گذشته های دور تا کنون شستشو

تاریخی باببه شستشو در ایران به قبل از ز ان زردتشت  ربوط ابتباهمیت آب در آیین  ذکور به ح ی بود که  ی بایسوت 
رد یا اینکه در کنار چشمه باری قرار داشته  درابه ها ،یعنی عبادتگاهدایشان ،در  حلی قرار گیرد که آبی روان از کنارش بگذ

(حمام نیوز از 88 :9531باش بیکی از اعتبادات آیین  در شستشو وحمام رفتن به عنوان یک فرضیه  ذهبی بوده ابتب)رضی ،
یا جمله ابنیه های عام المنفعه ی غیر ذهبی  دم شدری ابت که  عموال در  راکز  حالت و یا در  جاور رابته های بازار و 

گذرهای اصلی اح اث  ی ش ن  تا دبتربی  ردم به آندا آبانتر باش بحمام)گر ابه( باختمانی همگانی بود که با یک درگاه به 
بیرون راه داشت تا هوای درون آن همواره گرم بمانو بحمام از آغواز در بوین فاواهای  عمواری شودری از اهمیوت بسویاری 

ل  تع دی در شکل گیری فااها و بخشدای حمام نبش داشوتن  کوه  دمتورین آن را برخوردار بوده ان  و تبریبا یکی از عوا 
 ی توان تنظیم د ا،رطوبت، یسر دبتربی ،قرار گیری در داخل یک بافت شدری،آبدای روان وایجاد راهدای خروجوی بورای 

در کتاب آیین شدرداری ابون فاای اصلی هر حمام شا ل بینه، یان در و گر خانه ابتب (9580:848پیرنیا، )فاظالب دانستب 
اخوه آ  ه ابت :)ب ان که اثر طبیعی گر ابه گرم ش ن به وبیله هوای آن و خین ش ن به وبیله آب آن ابوت ،بورای او  

از آنجوا  (9537:937قرشوی، )خنک کنن ه وخیسانن ه و برای دوم گرم و نرم کننه و برای بوم گرم و خشک کنن ه ابوت (ب

 کلیسوا، شورقی قسومت ه )شاه عباس ( واردهم ان ش ه ودر جاورت تپه هگمتانه ابتبرار یافتن  و در که ارا نه در دوره صفوی

 وبوا گردیو  بنوا آهوک پوشش با آهک و گل و الت آجر به لحاظ  عماری از طاق های ضربی و صالح  که نموده بنا حما ی

 ابوت اهمیوت دارای بی برر نظر از ارا نه حمام لذا ابت، ش ه بنا ببف از نورگیر گر خانه، ، بینه از ابال ی  عماری ابلوب
 .نیز پرداخته ش ه ابت ارا نه حمام  ر ت چگونگی به حمام  عرفی بر عالوه پژوهش این در

 .گرمخانه، ارامنه نه،يحمام، بکليدی:  کلمات

 

 جغرافیاى طبیعى استان

این ابتان بین   ارهاى  8/9 گیردشور را در بر  ىکیو تر ربع، درص  از کل  ساحت ک 908هزار و 87ابتان هم ان با  ساحت 
 از شورقى طوو  ٔ  دقیبوه 41درجوه و 54دقیبه تا  40درجه و 54دقیبه عرض شمالى و  53درجه و  41دقیبه تا  55درجه و  31

 به جنوب زا زنجان، ابتان به شما  از که ابت ایران غربى هاىابتان جزو هم ان ابتانب ابت گرفته قرار گرینویچ الندارنصف
 ابوتان ٔ  شودب بلن ترین نبطههاى کر انشاه و کردبتان  ح ود  ىان، از شرق به ابتان  رکزى و از غرب به ابتانلربت ابتان
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چواى در بخوش شورا و ترین  کان این ابتان اراضوى عممررآبواد در کنوار رود قره تر و پست 5304 ارتفاع با الون  ٔ  قله هم ان،
  پیشخوار ابتب

  دهستان دارد و  رکز آن شدر هم ان ابت 38بخش و 898شدر،  93 شدربتان،  م ان از نظر تبسیمات کشورى، ابتان ه

  ان  از:هاى این ابتان عبارتشدربتان

  هم ان، نداون ، تویسرکان،  الیر، کبودرآهنگ، اب آباد، بدار و رزن

  ان  از:شدرهاى آن عبارت

اللجین،  ریانج،  الیر، با ن، نداون ، تویسرکان، برگان، رزن، فوا نین،  کبودرآهنگ، جزین،در ٔ  هم ان، اب آباد، بدار، قروه
  آباد و فیروزان ابتبصالح

هاى اى ابت  رتفعب کوهستان الون  که از شما  غربى به جنوب شرقى کشی ه ش ه ابت جوزو پیشوکوهابتان هم ان  نطبه
 .داخلى زاگرس ابت

 تپه هگمتانه
هکتار در د  بافت ق یمی شدر هم ان واقعی ش ه ابوتب ایون اثور بابوتانی بوا  47هگمتانه با وبعتی نزدیک به  تپه بابتانی

توجه به اشارات تاریخی و برداشت های اولیه  حببین علوم تاریخ و بابتان شنابی به عنوان هگمتانه بابتانی و در برگیرنو ه 
 .ابت کاخ ها و آثار دوره های  اد و هخا نشی  عرفی ش ه

و  9540عملیات آزاد بازی این اثر  دم بابتانی از خانه های  سکونی و تجاری که روی آن واقوع شو ه بوود از بوا  هوای 
هکتار آن یه عنوان فاز او  خری اری و 93هجری شمسی ح ود  9535و  9538هجری شمسی آغاز ش  و تا با  های  9548

جری شمسی توبط کارشنابان  جرب باز ان  یراث فرهنگی آغواز ه 9538تملک ش ب کاوش های بابتان شنابی از با  
 .فصل آن انجام ش ه ابتب  احصل کاوش های علمی انجام ش ه، پی ایش شدری بابتانی و گسترده ابت99و تاکنون 

 باخت و بازهای این شدر بابتانی عبارت ابت از:  عابری به فاصله های  ساوی و  وازی یک یگر که در ح  فاصول آن هوا
 تور احاطوه  97واح  های باختمانی کا ال  شابه و قرینه یک یگر اح اث ش ه ابتب این  جموعه را حصاری با قطری ح ود 

 ی کن ب به  نظور پی بردن به وبعت و دیگر تابیسات این شدر بابتانی و شناخت  اهیت و تاریخ آن، تو اوم کواوش هوا را 
ر د  شدر هم ان به صورت گسترده  ورد ابتببا  و بازدیو  گردشوگران ضروری  ی بازدب این  جموعه بی نظیر و جذاب د

 .ایرانی و خارجی قرار دارد

این شدر کدن، نخستین پایتخت ایران بوده و به همراه آتن در یونان و رم در ایتالیا، از  ع ود شدرهای بابتانی جدوان ابوت 
انسته و گفته ابت که هفت دیوار داشته که هور کو ام بوه که همچنان زن ه و  دم ابتب هرودوت این شدر را باخته دیاکو د

 .ان  ها بوده رنگ یکی ازبیاره

 شناسی نام و ریشه

و در « نم-دم-مم-امگ»، در ایال وی «هممگممتوانم»نوشته داریوش یکم در بیستون در زبان فاربی بابتان  نام این شدر در بنگ
 حل گورد »به  عنای « همنگممتم»شود که این واژه از   چنین تفسیر  یثبت ش ه ابتب  عموالً« نُ-تم-مم-گم-ام»زبان اک ی 

آیی  رد ی در اینجا انجام  گیری دولت  اد، نوعی گردهم شود که پیش از شکل  شتق ش ه ابت و نتیجه گرفته  ی« آ  ن
کن  ولی  حول آن را  شوخ   آیی  ادها که در آن دیاکو به شاهی برگزی ه ش ، اشاره  ی ش ب هرودوت به یک گردهم  ی
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 احتماالً نبای  دربت باش  چرا که شدر پایتخوت  ادهوا نموی« برز ین  ادها»به  عنای « هملب متمبنم»کن ب واژه ایال ی  نمی
جوا  نا ی ه شودب جرج کرزن، پیشنداد کرده ابت که با توجه بوه اینکوه در آن« برز ین»توانست نا ی ایال ی داشته باش  یا 

ها در پارس قرار دارن ، این نام در واقع بورای پایتخوت یوا شودر شواهی  شون  و چدارتای آن ، هگمتانه نا ی ه  یهفت شدر
اِکباتانوا، »های  ختلفی ذکر شو ه ابوت: در زبوان یونوانی  تعیین ش ه بودب در  نابع بابتانی و دیگر  نابع، برای هگمتانه نام

امحممتمن،هممموتمن، »، در زبوان ار نوی «امحمِوتم»در زبوان آرا وی « کباتانا، اکباتانین پارتیوروم اکباتانا، ا»، در زبان التین «اِگباتانا
 (بهممم ان)و در زبان فاربی  یانه « اِکبمتمن

 انو ه قابول  شنابی، تطبیق هگمتانه با هم ان، قطعی ابتب با این حا ، کمبود آثار باقی بنا بر هر دو ز ینه تاریخی و بابتان
های جایگزینی  از دوران پیش از ابالم در این  نطبه، باعث ش ه که برخی از نخستین بازدی کنن گان اروپایی،  کان شاه ه 

 .همچون شوش، کنگاور و تخت بلیمان را برای هگمتانه پیشنداد دهن 

ره نوشوتاری بوه ابتب نخستین اشا قی  ش ه« اهمتان»هایی از ز ان بابانی کشف ش ه که  حل ضرب آندا  همچنین، بکه
قبول از  ویالد( 093قبل از  یالد( و بوارگن دوم ) 853نام  ادها و برز ین  اد، در بالنا ه بیست و چدارم بار   انزر بوم )

 .ان  یاد کرده« آ ادای»یا «  ادای»ابت که از این قوم و برز ین آنان به نام  بوده

 تاریخچه

نه، این  حوطه احتماالً پیش از هزاره یکم پیش از  یالد اشغا  ش ه بود، هرچن  با توجه به  وقعیت و  نابع ابتراتژیک هگمتا
شناختی در این  ورد وجود ن اردب بنا به گفته هرودوت، هگمتانه در اواخور بو ه هشوتم پویش از  که شواه  تاریخی و بابتان

گاه نظا ی  داری و اقا ت ا ل قصر، خزانه یالد به عنوان پایتخت  ادها توبط دیاکو برگزی ه ش ب هرودوت  جتمع شاهانه ش
گوی  که این  جتمع توبط هفت دیووار  تحو المرکز کوه هور  کن  و  ی ای باخته ش ه بودن  را توصیف  ی که بر روی تپه

ز دیوار داخلی از دیوار بیرونی بلن تر بود و بر آن اِشراف داشت، باخته ش ب علی رغم دو ب ه درگیری در  نواطق  وادی  رکو
روی  ها هرگز در شرق الون  پویش ان  و  مکن ابت که آن گونه گزارش روشنی از هگمتانه ارائه ن اده زاگرس، آشوریان هیچ

 .دهن ای یا به جمشی  نسبت  ی های ق یمی دیگری،  نشأ شدر هگمتانه را به بمیرا ین افسانه نکرده باشن ب بنت

 مهاجرت ارمنی ها به ایران

عباس گوروه کییوری از دانن ، یعنی ز وانی کوه شواهای ب ه هف هم  یالدی را تاریخ ورود ارا نه به ایران  یهنخستین با 
ار نیان را از شدر جلفا واقع در کرانه رود ارس به  ناطق  رکزی ایران کوچان ب ار نستان جزئی از ا پراتوری بوزرگ ایوران در 

ابوت و در نشین ایران بوده وجود داشوتهابانیان نیز که ار نستان باتراپز ان هخا نشیان بوده ابتب این وضعیت در دوره ب
 از( شو ن   وی تعیوین ار نسوتان اداره برای بابانی حکو ت طرف از که بودن  حاکمانی ها های دیگر)باتراپبسیاری از دوره

کردن  که ار نی بودن  و در ت  یای از خان ان اشکانیان بر ار نستان حکو  یالدی شاخه 488تا  33 هایبا  در دیگر بوی
 ویالدی(  33پویش از  ویالد  سویح توا بوا  13های کوتاه،  انن  دوره تیگران بزرگ )پادشاه ار نستان از بوا  برخی دوره

ان ، که از دریا تا دریا، یعنی از دریوای  ازنو ران توا دریوای توجدی از آذربایجان ایران ا روز جزو قلمرو او بودههای قابلبخش
ان  و ارا نه این  ناطق نشین بودههای دور ار نیابتب بسیاری از  ناطق پیرا ون دریاچه اور یه از ز ان  یترانه، گسترده بوده

ای که در  ناطق دیگر ایران )غیور از آذربایجوان غربوی ان ب ا ّا درباره ارا نهجا بودهان ، همانبه یک  عنا هرگز به ایران نیا  ه
 کوو  بوه یوا انو آورده ابوارت بوه یا ان آورده را هاآن ان ،نیا  ه نیز خود ان ،نبوده جا ها از ابت ا آنان  آنداشتها روز( بکونت 

 ز ان حمله بلجوقیان رخ داده ابتب در ایران به ارا نه اجباری های داجرت ج ی  دورب ان کرده  جبورشان

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 دم از را نفور هوزار صو وپنجاه ی به نوشته اورهایِتسی ) ورخ ار نی( یک یالد 9748در حمله بلجوقیان به ار نستان در با  
 ،(ار نی زبان به) باغ اباریان ادیک ایران، در ار نی جا عه  ختصر تاریخب ان ران ه ایران به زور به را تع اد همین و گذران ه تیغ
 در بوا  ین  اکو، بلماس، خوی، اور یوه و قورهنشدر ب ه یازدهم  یالدی،  ناطق ار نی ار نی  ستبل دولت فروپاشی از بع 

 یالدی تع ادی از ارا نه به ابارت بوه 9858 -9850 هایبا  در نیز ها غو  ز ان درب گیرن  ی جای ایران حکو ت  رزهای
اکن ه بودن ، فاقو  ها پران ، ا ّا اینان ب به گواه  نابع تاریخی در ایران همواره جوا ع کوچک ار نی وجود داشتهایران آورده ش ه
دادنو ب از شناختی  شتر  بودن ، با هم ارتباط ن اشتن  و یوک جا عوه قوو ی واحو  را تشوکیل نمیهای قومفرهنگ و ویژگی

توانستن  خوود را بوه عنووان ش ن  و گروهی دیگر  یش ن ، گروهی در راه کشته  یای که به ابارت به ایران آورده  یارا نه
تر ارا نه به اجبار به  ناطق  رکوزی ایوران اثبات کنن  و یک زن گی  عمولی در پیش بگیرن ب این که بیشصنعتکار و بازرگان 

 را جوا ها داشته ابتب کسی که به اجبار به جایی برده شود بسیار دیر آنآ  های  دمی در خاطره جمعی آنش ن  پیآورده  ی
ای بواببهعباس صوفوی کوار بیکه آوردن ارا نه به اصفدان توبط شاهده  نشان  ی تاریخی پیشینه اینب دان  ی خود آن از

توری های جمعیتی اجبواری پویش از او گسوتردگی کومجاییجابها ا ابتب الگوی کو  اجباری پیش از او نیز بوده ابت، نبوده
 (9517:54طاهری، )ابتب ها   ار  بسیار کمتری به جا  ان هداشته و از آن

 دانورود ارامنه به هم
م، شماری از ار نیانی که به دبتور شاه عباس به اصفدان  نتبل شو ه بودنو  و همچنوین  دواجران و تجوار ار نوی 9303در 

ای به نام روبیه، به درخوابت والی هم ان، در این شدر اقا ت گزی ن ب تع ادی از این ار نیان در خود شدر هم ان و در  حله
تپانوس  ب س بنا کردن ب تع اد دیگری نیز در بخش شرقی هم ان و در روبتای شوورین برقلعه اجتماع و کلیسایی به نام اب
 م از ار نیان خالی ش ب9147بکونت داده ش ن ب این روبتا در 

 حمام قدیمی ارامنه
همان طور که گفتیم حاور ارا نه در ابتان هم ان و همزیستی  سالمت ا یزاین کیش االهی  ا  ردم ایون شودر بوه قرندوا 

ش بر  یگرددبا ا به طور کلی عم ه ترین کو  ارا نه و ابکان ایشان در هم ان  ربوط به دوره صفوی و پادشاه پور قو رت پی
این بلسله یعنی شاه عباس کبیر ابت بپیروان این کیش به علت اداب و  نابک ج اگانه با اکیریت  سلمانان این شدر طبعوا 

و ی با ببک و بیاق خویش و البته با بدره گیری از علوم و فنوون گسوترده ی به ایجاد و پایه گذاری و باختن  کاندای عم
 عماری ایرانی و ابال ی پرداختن ب حله ی ارا نه هم ان در کنار تپه ای بابتانی هگمتانه )کدن شدر ایران(به علت  رکزیت 

وبوه طبوع آن کلیسا،حما،گوربوتان وببببنیوز آن ز ان این قست از شدر در کنار بایر بناها،  ساج ،رابته هاوبازارها بنوا گردی ب
 دراین  کان بر پا گردی ب

ارتباط تنگا تنگ بین اثاربه جا  ان ه از ارا نه وتپه بابتانی هگمتانه باعث ش  تا جمع آوری و ربی گی به بناها و آثار به یادگار 
یوران ز وین ابوتبدر دبوتور کار و یریت   ان ه پیروان این کیش االهی که البته جزی از تاریخ همزیستی و یراث فرهنگی ا

 حوطه بابتانی هگمتانه قرار گیرد بتا عالوه بر اشنا ش ن این گان از گذشته پر بار  عماری و فرهنگی برز ینمان با باز بازی 
ین و وبدینه بازی این قبیل بنا ها با ایجاد فاای  طلوب جدت بازدی  عالقه  ن ان و پوین گان و پژوهشگران در حوزه ای د

 فرهنگ و همچنین  ردم عزیز ایران باش ب
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حمام ق یمی ارا نه در همین  حل ) حله ای ارا نه (در  جاورت تپه بابتانی هگمتانه و همچنین کلیسای ارا نه قورار داردبدر 
دراز را کوچه پن کوچه هایی که گویا هرگز گذر ز ان در انجا جریان ن اشته وهمه چیز گویا هچنان رنگ و بوی آن بوالیان 

 دارد ب
از طرفی با توجه به آداب و ربوم خاص ارا نه و نزدیکی فرهنگ ایشان به علت  وذه   شوتر  وارتبواط گذشوته آندوابین 
ار نستان وروم عیسوی این  کان  ی توان  برای  اباژ،اجرای  رابم خواص ویوا نگدو اری از لبواس ویوا وبوایل  وراجعین 

وربوم فراوان داشت وبسیاری از آئیندا و  رابم اجتماعی به نوعی به آن  ربوط  ی ش  باش بدر گذشته ابتفاده از حمام آداب 
 یال در ابالم غصبی بودن آب حمام و تفکیک دقیق آب پا  از فاضالب وببببدر  تون کدون نیوز دبوتورهایی دقیوق بورای 

حمام خوب و نیز شیوه اداره آن دی ه  ی شودبهمچنین به وجود فااهایی برای فروش اجناس  ورد نیواز  وردم و   شخصات
 (9537:95احم  قرشی ،)شرایط الزم برای بلمانی حمام و شیوه کار او آورده ش ه ابتب

 مقعیت بنا
تور از کلیسوا   تور پوائین 077یا  377اصله برا شیبی قسمت شمالی تپه هگمتانه به فدر ابتان هم ان در حمام ق یمی ارا نه

قرار دارد به طوری که قسمت شرقی کلیسای ارا نه بر درب جنوبی حمام کا ال اشراف داردبقسمت شمالی حمام نیزبه بواحل 
 ابتحمام، چگونگی دربارة  حتسبان گفتار تأثیر نیز و طبی و فبدی دبتورهای رعایت ضرورت شرقی رود خانه  س ود ش ه ب

 راتو   بلسوله گیوری شکل باعث خود این .کرد حمام فااهای طراحی در آنان نظر  ورد نکات رعایت به را  لزم ران عما
 بوه شو ن گورم گر ابوه طبیعوی اثر که ب ان(9584:91 فخارتدرانی، ) ش  ابال ی دوران طو  هادر حمام در  شابه فااییِ

 و کننو ه نرم و گرم دوم برای و خیسانن ه و کنن ه خنک او  برای آن ابت، آب وبیلۀ به ش ن خین و آن هوای وبیلۀ
نما های ضربی گنب های ب ون باقه ابعواد و  کنن ه ابتبابلوب باخت این حمام چه از لحاظ طاق خشک و گرم بوم برای

ه قاجاریوه نحوه بکارگیری آجر ها قرار گرفتن فااهای  تناب  )بینه،گر خانه وببب(این بنا را از هر لحاظ بوه حموام هوای دور
شبیه  ی کن بنسبت طاقدای ضربی و گاها رو ی این حمام و قرار گرفتن هواکشدای درون داالن و رودی نیز این حمام را هر 

 چه بیشتر به کلیسای پروتستان که در نزدیکی همین  حل و از یادگار های قاجاریه  ی باش  هم  وی  همین ا ر ابتب

 مشخصات اثر
آجر و  الت گل و گچ وآهک باخته ش ه ابت ببطوح ب نه ها و ببف های فااهای درونی به دلیل  این بنا به وبیله  صالح

 جلو گیری از نفوذ آب و رطوبت به وبیله آهک پوشش داده ش ه ابتب
بانتیمتر )که احتماالدر ز ان  عاصر بوه جوای  877در 987فاای او  :از قسمت جنوبی حمام به وبیله درب فلزی به عرض 

 9شکل ابت وارد ش  پنج پله به عورض  (L)ی کار گذاشته ش ه ( ی توان وارد اولین فاای حمام که در واقع داالنیدرب قبل
پله  یلث شکل تبسیم  8بانتیمتر تا چدار  تر به پیش  ی رود وبپن با پا گردی که به  37بانتیمتر و پدنای  57 تر ارتفاع 

به همین  نوا  ادا ه  ی یاب بکوه در انتدوا دو درب بوا طوو  و عورض ش ه ابت و بپن با گردش به بمت چپ با چدا پله 
 ساوی که یکی در قسمت جنوبی و دیگری در قسمت شمالی بنا قرار دارد )در قسمت چپ و رابت انتدوای داالن (در  واقوع 

ر عین حا  از خارج پیچ خم وزیاد وشی  تن  این دهلیز ارتفاع زیاد بین درب ورودی و قسمت های اصلی حمام را شکسته و د
بانتیمتر  17بانتی  تر و عرض  987ش ن هوای گرم حمام جلوگیری  ی کن بدر قسمت چپ و انتدای داالن دربی به ارتفاع 

  تر راهنمای  ی کن ب 3/5 تر و عرض 3/4وجود دارد که  ا را به فاای  ستعطیل شکلی به طو  
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ماال نشانگر ق  ت باالی این فاا نسبت به فااهای دیگر ابوت در ایون گویا پوشش داخلی این بنا ازبین رفته و این ا ر احت
فاا در هر چدار ضلع آن طاق نماهای به صورت جناغی زیبا با شی   الیم وجود دارد که البته در قسومت ورودی بوه دلیول 

وپون از آن  وجود درب کوچکتر ش ه ابتبچدار چشمه طاق کوچک و زیبا نیز فاای داخلی بوین طواق هوا را پور  وی کنو 
 بالفاصله با حفظ حالت دوار خود ببف به صورت گنب ی ب ونه باقه جمع  ی شود ب

به طور کلی قسمت اعظم این بنا در عمق خا  ایجاد ش ه ابت )با توجه به شی   حل(و هموین ا ور بوا توجوه بوه شورایط 
ش ه و پن از آن این گر وا را نگوه دارد  اقلیمی وآب و هوای ابتان هم ان باعث ش ه ابت تا فاای داخلی حمام زودتر گرم

 البته این فن در بیشتر حمام های ق یمی اجرا  ی ش ه ابتب 
نکته جال  اینکه این فاا نور گیر ن ارد یا اینکه در دوره های بع ی  س ود ش ه ابت البته در دیوار شرقی این فاوا طاقچوه 

 ه وجود دارد که با طاق آهنگی رو ی پوشی ه ش ه ابتببانتیمتر به شکل پنجر 87 تر و ارتفاع 9ای کوچک با عرض 
بانتیمتر و عرض نیم  تر پایه دیوار ها  37احتماال در بالدای دورتر نور این فاا را تا ین  ی نموده ابت بکوهای به ارتفاع 

اختصواص داده  ضلع پوشان ه که البته در قسمت درب ورودی عرض کمتری را بخاطر رفت و آ   آبان به خودررا درهر چدا 
 ابتب
 تری ایون طاقناهوا داخول هور  7/3 تر  ی شود وعمق  5که البته با احتساب ارتفاع بکوها  3/8طاقنماهایی به ارتفاع  وجود

ک ام از این فااها)طاقنماها(را به صورت غرفه ای برای ابتراحت وگفتگوواحتماال ابتحمام ایجاد کرده با توجه به اینکه ایون 
 و به دور از رطوبت حمام ابت در تعریف آن نه  ی توان آن را بربینه و نه گر خانه نا ی ب  فاا ب ونه حوضچه

 بینه
 17در 987دربت در بر روی فاای دوم در انتدا بمت رابت   خل به وبیله دربی بوه هموان اضوالع قبلوی در فاوای دوم

 بانتیمتر وارد بینه  ی شویمب
ام ویا خروج ازحمام بوده ابتبهوای بینه را نیمه گرم  ی کردنو  توا  راجعوان بینه رخت کن و جای آ اده ش ن برای ابتحک

یکباره با هوای گرم  واجه نشون ویا هنگام خروج از گرم خانه یکباره در هوای  تفاوت بیرون قرار نگیرن وبال تشان به خطور 
 نیفت ب 

ا پرتزئین با گنب ی بوزرگ و حوضوی در  یوان کوه بینه یا بر بینه  دم ترین وزیباترین فای حمام ابتبفاایی وبیع و عمو 
البته در این  ورد به غیر از تزئینات آهک بری و کاشی وغیره ببیه  وارد رعایت ش ه ابت در اطوراف فاوای  یوانی بینوه و 

 ه انو  بکوها یا غرفه هایی برای نشستن و ابتراحت  راجعان قرار داردبطاقنماها  انن  فاای قبلی در هر چدار ضلع تکرار ش
بانتیمتر به صورتم ور تعبیه  37حالت چشمه طاقدا با ازاره ای از آهک پوشی ه ش ه وبا توجه به نورگیری که از ببف به قطر 

 17بوانتیمتروعرض  987ش ه و نور  الیمی که با این فاا  ی افزای بحوض درون بینه با قائ ه ای هشت ضولعی بوه طوو  
ل  توجه و افزون به تاللو آب به فاااثر آرا ش بخش آن را دو چن ان  ی کن ب در انتدوای بانتیمتر با توجه به نور پردازی جا

بوانتیمتر  83یوانتیمترو عورض 53قسمت تحتانی ب نه بکوها در چدار طرف حفره هایی)بر ب نه هر بکو به حفره(به ارتفاع 
 ایجاد ش ه که گویا برای نگد اری از کفشدای  تعلبه حمام بوده ابتب

 87ها چشمه طاقدا و حتی ببف به وبیله آهوک پوشوش یافتوه ،عموق طاقنماهوا در ایون  کوان زیوادتر شو ه)ح وداطاقنما
بانتیمتر(و تشکیل فاایی غرفه  انن  را داده که  کان دنجی برای ابتراحت  راجعین بووده بفاصوله راس طاقنماهوا بوا راس 

 تور ابوت بوا توجوه بوه عو م  3/4و طو  آن 3/3تر ابت عرض بنا   3/4 تر و ارتفاع کلی از نور گیر تا قاع ه بنا  3/9گنب  
ربی گی طوالنی   ت بسیاری از پوشش آهکی دیوارها وببف فروریخته ا ا نسبتا بالم به نظر  ی رب ب  دمتر از همه ببف 
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ن را  وی تووان ابت که ب ون عایق بن ی ابابی طی چن ین با  بال ابتفاده بودن این بنا هنوز هم بالم و پا بر جابت وای
 یکی از  زایای  عماری ایرانی ابال ی و ابلوب ببف های گنب ی دانستب

 گرمخانه
گر خانه یاصحن گر ابه،گر ترین بخش گر ابه ابتباین بخش یک خزانه آب بزرگ ودو خزانه کوچک دارد،یکی آب برد و 

ه  ی داشتن  و کسی به آندا دبت نموی زده دیگری آب دا  که در دو بوی خزانه بزرگ هستنن  وآب آندا را همیشه تمیز نگ
 (9581:584کیانی، )ابت و درون آندا هم نمی رفتنن  

شوویم بور  از بر بینه بادربی تبریبا با همان ابعاد وارد قاای چدارم )گر خانه(که در این حمام بزرگتورین فاابوت وارد  وی
خط نستعلیق شکسته بر روی یک کاشی چاپ شو ه ابوت پیشانی درب ورودی گر خانه کتیبه بسم اهلل الرحمن الرحیم که با 

به چشم  ی خورد که گویا از ابتکارات  سلمانان در همین اواخر بوده ابت،ازاره و ببف گر خانه نیز غالبا بوا آهوک پوشوش 
 یافته ابتب

فاده  وی کورده انو  به نظر  ی رب  بع  از اینکه ارا نه در این  نطبه از اکیریت افتاده ان  از حمام  سلمانان نیز ابت
البته نزدیک به به دهه ابت که حمام های  ناز  شخصی بر پا ش ه ان  و از لحاظ اقتصادی دیگر کسی حتوی بوه 

 فکرباختن حتی یک حمام عمو ی در  ناطق شدری نمی افت ب
از آن  در قسمت پای در گر خانه حفره ای کوچک وجود دارد که به چاهی تبریبا عمیق  تصل  ی شود که احتمواال

 به برای دفع فاظالب ابتفاده  ی کرده ان ب
فاای گر خانه در دوره  عاصر دبتخوش تعبیرات زیادی ش ه ابتببکوهای دیوار شرقی حذف ش ه ان وبجای آندا 

 بانتیمتر ابتب 17در 93/9پنج دوش خصوصی باخته ش ه ابت که هر دوش به طو  
بانتیمتر به رنگ بفی  دیوارها و حتی دوشدا را تا ارتفواع  98در 98در این قسمت )گر خانه(ازاره ای از کاشی های 

 تر ج ا ش ه که در واقع  3/5در8بانتیمتر پوشانی ه ابتب در آخرین قسمت دیوار غربی اتاقک کوچکی به ابعاد  7/9
 کوان یک فاای خصوصی تر و یا احتماال اتاق تنظیف باش  که در باختار  عماری حمام های ق یمی بای  در ایون 

 بوده باش ب
بر همین اباس به گفته ی اهالی  حل و همسایه حمام ق یمی نیزبر این ا ر ص ق  ی کن ،اندا بر این ا ر اشاره  ی 
کنن  که  خزن بزرگ  سی)تیان(بر روی تون قرار داشت و خزینه حمام را تشکیل  ی داد بر روی این فاا را گنبو  

ارد که در راس آن نور گیری با همان قائ ه قورار دارد و نوور خزینوه را کوچکی نسبت به کنب  روی گر حانه وجود د
تا ین  ی کردهبآندا یاداوری  ی کنن  که آب  ورد ابتفاده حمام از رودخانه  جاور )نظر بیک(تا ین ش ه که با توجه 

ن آن از رود خانوه به قرار گرفتن قسمت شمالی حمام در  جاورت این رودخانه این ا ر  تصور ابت البته نحوه توا ی
 ورد ابدام ابت که احتیاج به کنکاش بیشتری داردب نور این فاا و اصوال حما دای ق یمی از این دبوت از طریوق 

بانتیمتردر  رکز این  کان )گر خانه(که  987در 17نورگیرببف تا ین  ی ش ه حوضچه  ستطیل شکل نیز به ابعاد 
  باحتماال همان حوضچه آب برد یا چا  حوض باش
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 اثر تاریخی حمام ارامنه همدان نیازمند توجه است
گفوت:  رنایابتان هم ان در گفت و گو با خبرنگار ا یدبت عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیباز ان   یفرهنگ راثی عاون  

 ر وت و  یدر دو و به فصل کوار 17تا  88 یدر با  ها یخیحمام تار نیحمام ارا نه در عرصه هگمتانه قرار گرفته ابت ا
 نیا یانسان به ت اوم زن گ یکیزیبه طور حتم حفاظت شود گفت: حاور ف  یآثار با نیگفت: ا یش ه ابت ب توتونچ یبا ان ه

 نیداده شود که اگر ا یبنا عملکرد خ  ات گردشگر نیابت که به ا نیا یفرهنگ راثی  کردیگفت: رو یکن ب و یبنا کمک  
 یرا  و یخیتوار یبنوا نیوگفت: ا زیهگمتانه ن یگردشگر گاهیپا ری ناب  باش ب   یادتوان  از نظر اقتص یا ر  حبق شود  
 یشود که  ردم بوا بناهوا یا ر  وج    نیکرد و ا لیتب  یبه بفره خانه بنت گرید یحما دا ایابتاندا و  ریتوان به  انن  با

 آشنا شون ب شتریب یخیتار
وارد عمل ش  که از  حول  یبا بخش خصوص نهیز  نیتوان در ا یر هم  اث نیحفاظت از ا یرنجبران افزود: برا میرح  حم 

 باز ان داشته باش ب یهم برا ییتوان درآ   زا یاجاره آن  
و  ینوع آثار بابتان کیتوان   وثر باش  گفت: همانگونه که در  حوطه هگمتانه  یخودش   گاهیهر بنا در جا نکهیا انیبا ب یو

حموام  نیوگردشگر دارد ا شتریجذب ب یبرا یخاص گاهیکه جا سایشود از جمله کل یکشف   یبابتان شناب قیاز طر یخیتار
 جذب گردشگر  وثر باش ب یتوان  برا یهم  

ابوت کوه بوا  نیوابوتان ا تیریبوه  و  شندادیکنن ه ن اشته ابت گفت: پ  یهنوز بازد یخیاثر تار نیا نکهیا انیبا ب رنجبران
 دبتگاه ها کمک گرفتب ریحفاظت از آن از با یتوان برا یبه آن   یدادن کاربر و یاثر به بخش خصوص نیا یواگذار

در قسمت جنووب غورب تپوه  یابت و در  حله ا یخاص یها یژگیو یحمام ها دارا ریادا ه داد: حمام ارا نه همانن  با یو
  حل باکن بودن ب نیش ه ابت که ارا نه در ا یهگمتانه هم ان  حسوب  

طاق و گنبو   یدارا یدوره ابال  یآن همانن  حمام ها یها یژگیارا نه داشته و و تیا نه اختصاص به اقلگفت: حمام ار یو
اثور  نیوبنا با آجر با  الط گل و گوچ ابوت، ا یابت و  صالح اصل یاز ببف گنب  ریبه نورگ قیحمام از طر ییابتب روشنا

، حموام بورد و گورم  نوهی، خز نهی، راه پله ، کفش کن، بربحمام یورود شا لدارد و  هیق  ت قاجار یلیانج یسایهمانن  کل
 ابتب یبد اشت نی،برو

 تعمیرات انجام شده
ایجاد پوشش کاشی بر روی ج اره داخلی دیوار ها به علت لزوم رعایت بد اشت وقبل شستشو و غیر قابول نفووذ بوودن ایون 

 از تعمیرات انجام گرفته بر روی این بنا  ی باش بپوشش در  بابل رطوبت و ایزاوالبیون بام با عایق رطوبتی)ایزوگام(

 نتیجه گیری

 هوای کواروان آ  وش   حل تاریخ در طو  قراردارد، جنوبو غرب بوی به کشور اصلی های راه  سیر در که هم ان، شدر

 در شدر این .ابت خود الجیشی بوق  وقعیت را   یون اش آبادانی و رونق هم ان عم ه .ابت بوده آندا ابتبرار و تجاری

 .ابت ایران بوده آباد شدرهای ز رة در و تاجرنشین نیز قاجار دورة

 احو اث آ  نو ، بوه همو ان  وی بوود و  عا لوه برای دوره این در که تجاری و کسبه نیز و شدر در باکن جمعیت کیرت

 حموام ابواس، ایون بر .ضروری  یکرد ابت، بوده ابال ی شدرهای در زن گی  لزو ات از که را، حمام همچون تأبیساتی

 ابوت ارا نه حمام ها حمام این جملۀ از .ان   ان ه پابرجا آندا از بسیاری که ش  باخته شدر در قاجار دورة در  تع دی های
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 و ابت، بوده فبه ابال ی اصو   بنای بر ناپاکی و پاکی رعایت .ش  قاجار اح اث دورة در کارشنابان برخی نظر رغم به که
 و ابوت نکرده تغییری قاجار فرجام بلسلۀ تا صفوی دورة از عمو ی هم ان های حمام فاایی تبسیمات و کلی باختار نیز

 بابت بوده ها حمام های آرایه و تزئین شیوة ش ه تغییر دبتخوش آنچه

 

 
 حمام برد                                           حمام برد)بربینه(

 
 

 نحوه آجر کاری ب نه اتاق داالن ورودی             بل حمام برد نحوه آجر کاری ببف اتاق  با
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 فاای داخلی حمام برد فاای داخلی حمام گرم                               

 
 

 
 

 پالن حمام ارا نه
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