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 چکیده

 د به وجوومعماری کهن ایران همواره با توجه به اهمیت وارزش های فضایی جانمایی  ساختار دسترسی در

ه وضوع بماصل رعایت شده است .این  این جهت در مجموعه ورودی حمام های معاصر ایران این می امد از

رهنگ ،فداتدالیل اقلیمی همچنین مفاهیم محرمیت دارای اهمیت است.معماری سنتی ایران به واسطه اعتقا

صول رای اجامعه آنروز دارای پشتوانه غنی وسرشار از مفاهیم است که این فرهنگ ومعنویت دا ومعنویت

 لفی بودهی مختنوع بنا وپیچیدگی وکاربری آن دارای جنبه ها وسلسله مراتبی است البته این اصول بسته به

ندگی جوه زواست. با توجه به فرهنگ ایرانی اسالمی اصل محرمیت یکی از وجه های سلسله مراتب در تمام 

شته ای دا ژهاه ویمردم جامعه بوده است این اصل در معماری بناها باتوجه به کاربری آنها ازجمله حمام جایگ

رمیت صل محین مقاله به روش گرد آوری میدانی اسنادی وروش تحلیلی توصیفی سعی میشود وجود ااست.در ا

ست اوال ئه اصلی تحقیق پاسخ به این سلدوره دوم قاجار بررسی نماییم.مسئ در معماری ورودی حمام در

اجار وم قد چگونه میتوان مفاهیم سلسله مراتب محرمیت ورودی حمام های معاصر ایران به طور خاص دوره

 راجستجو کرد

 

 

 ورودی حمام معماری معاصر، محرمیت، سلسله مراتب، :کلید واژه
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 مقدمه

ا به ا آپادانشید یمعماری در این سرزمین از دیر باز حتی در دوران قبل از اسالم ودر بناهایی مانند تخت جم

ی از بسیارحفظ حریمها توجه ویژه ای داشته است که این رویکرد در بناهای سنتی سبب شده است که 

لقی تالبدی ی چنین الگوی کومسایل  اقلیمی رامهمترین عوامل شکل گیر،اعتقادی، محققان رویکرد فرهنگی

تحمام  باره چگونگی اسطبی ونیز تاثیر گفتار محتسبان درضرورت رعایت دستورهای فقهی و. [1]نماین

سلسله  گیری معماران راملزم به رعایت نکات مورد نظر آن در طراحی فضاهای حمام کرد.این خود باعث شکل

رونی از اهای دشد. در معماری محرمیت با جداکردن فضمراتب فضایی مشابه در حمامها در طول دوران اسالمی 

ت طه محرمین بواسآویا به نوعی آرامش ایجاد شده از بیرونی اتفاق می افتد.این تفکیک وتملیک یافتن بر فضا 

ی آرامش ه نوعایجاد میگردد.طی نمودن فضاها واجازه ورود به هر فضا بر طبق سلسله مراتب صورت میگیرد ک

 ات 1266-ه.ش1260تا1229وره دوم معماری عهد قاجار )د. [2]ه کنندگان از فضا ارایه میدهدفادرا برای است

 نی ناصرمت طوالمقارن است با پادشاهی ناصرالدین شاه .در این دوره باتوجه به آرامش نسبی وحکو ه.ق(1298

خانه ،انیهصاحبقرکاخ ،از جمله مدرسه دارلفنون .[3]مانهای بسیاری در مملکت احداث شدالدین شاه ساخت

ک کتاب سب ان درحمام حاج آقا تراب نهاوند....که دکتر وحید قبادیردی های کاشان و حمام وکیل کرمان،بروج

ثار معماری آبنای معروف رانامبرده است.حمام چهار فصل اراک نیز از  40شناسی معماری معاصر خود حدود 

یت شده  ا رعااتب ورود در ورودی و معماری این بندوره دوم قاجار است که اصل محرمیت از اصول سلسله مر

 که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.

 پیشینه تحقیق
یل این ز دالادر معماری سنتی ایران در قبل از اسالم اصل محرمیت در معماری بناها رعایت می شده است. 

یرانی امعماری  ن اصولبا ورود اسالم به ایرامطلب درونگرایی کاخهای پادشاهان ایرانی قبل از اسالم میباشد که 

ل فقهی ا اصوببا دستورات فقهی ودینی اسالم تلفیق شده است .اصل محرمیت نیز بعد از ورود اسالم مطابق 

ایت و... رع باغم،اهای ایرانی اسالمی از جمله مسجد،خانه،حماودستورات اسالم منطبق شده است ودر معماری بن

د بجا ار واسناند.آثاه به کارکرد بنا محرمیت ازلحاظ مفهومی وساختاری تفاوتهایی داشته شده است البته با توج

اجاریه ز دوره قاانده ممانده ازحمامها از دوره های قبل بیشتر مربوط به دوره صفویه به بعد وبیشترین آثار بجا 

ر ده اینکه بتوجه ها حس کرد بامی باشند که بابررسی اسناد واثار آنها میتوان رعایت محرمیت رادر ورودی آن

رار ررسی قمحرمیت در خانه ومسجد مورد بمفهوم وساختارموضوع محرمیت در حمامها مطلبی یافت نشد لذا 

 گرفت.
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 [5] و [4ماخذ: نگارنده گان و]  -1جدول 

 

شرایط ورود  کارکرد نوع بنا

 به فضای بنا

چگونگی اصل محرومیت ورود 

 به بنا

 پالن

)خانه  خانه

 بروجردیها(
محیط امن وآرام 

برای آرامش 

وآسایش اعضا 

خانواده که افراد نا 

غریبه حق  آشنا و

ورود به این محیط 

امن وبر هم زدن 

آشایش  آرامش و

 ندارند اهل خانه را

کسب اجازه 

ورود از اهل 

خانه با توجه 

 به نسبت و
وابستگی به 

اهل خانه.این 

 خانه درونگرا 
 می باشد.

ورود با نوع  برای کسب اجازه

کوفتن کوبه درب ورود مذکر یا 

مونث بودن فرد پشت درب 

 شود مشخص می

 پس از باز شدن درب ورود و
گذر از هشتی  با دادن اجازه ورود

راهرو ی پیچ دار تازه  داالن و

 وارد حیاط 
اینگونه محرمیت در  شوی و می

 شود ورود خانه رعایت می

 

 

)مسجد  مسجد

 جامع شهر کرد(

 
 

محل راز  نیایشگاه و

نیاز به درگاه بی  و

 نیاز

پاکیزه ومطهر 

بودن وداشتن 

شرایط 

روحانی خاص 

جهت حضور 

 به درگاه نور

ورود به فضای مسجد ازمحور 

فرعی یا ورودی رفیع یا پیچیده 

وخاص به دلیل آماده نبودن 

شخص وارد شده از فضای خارج 

به فضای داخل وسپس ورود از 

ه داخل محور اصلی وایوان ب

مسجد به لحاظ تحت تاثیر 

معنویت فضا قرار گرفتن وگرفتن 

وضو وتطهیر روح وجسم جهت 

 تشرف به درگاه بی نیاز

 

 
 

 حمام
حمامها یکی از عناصر موجود در شهرهای ایران بوده است.حمامها به عنوان مراکز بهداشتی در کلیه محالت 

ایجاد می شده وبه عنوان یک ضرورت در فرهنگ واندیشه مردم وجود داشته است .حمامها یکی از مهمترین 

صر اساسی در نواحی مرکزی این فضاها همیشه به عنوان یک عنومدرسه بوده اند،بناهای شهری پس از مسجد 

در  هر بخش از شهر مطرح بوده اند.ایجاد حمامها در شهرهای مختلف باآغاز گسترش اسالم در ایران و به ویژه

به ده برآورد جمعیت هر شهر بوده اند،حمامها یکی از عوامل عمه عباسیان شدت گرفت.حتی گفته اندکه دور

هر حمام ساکنان  رزدند که د دست می آوردند سپس حدس میاین ترتیب که ابتدا تعداد مشتریان آن را ب

کنند ودر هر خانه بطور میانگین چند نفر سکونت دارند مجموع آنها جمعیت تقریبی  چند خانه استحمام می

آن شهر بود.حمامها در شهرها به عنوان یک عنصر شهری فضایی را در محلهای تقاطع معابر ومکانهای عمومی 

ده وهر حمام سرویس دهی به قسمتی از شهر را به عهده داشته است.حمامها از نظر به خود اختصاص دا

 ،سر درورودی،بخشهای مختلف حمام شامل جلوخان .[6]شغال فضاهای مناسب قابل توجه اندمعماری وا

برف تون،گربه رو،دستک،در،گرم خانه،خزینه،صفه شاه نشین،اتاق نظافت، میانهشتی،راهروی ارتباطی،سربینه،

 چاه خانه بوده است.البته فضاهای اصلی حمامهای قدیمی به ترتیب سربینه وگرمخانه میباشند.،نداز جام خانها

سربینه )بینه(رختکن وجای آماده شدن بری استحمام یا خروج از حمام بوده است .سربینه فضایی وسیع وپر 
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رای استراحت مراجعین است که تزیین با گنبدی بزرگ وحوضی در میان . دراطراف فضای میانی سکوهایی ب

 در حوض میانی سربینه می برای ورود به آنها باید از چند پله باال میرفتند وپاها را قبل از ورود به سکو

راف معموال آن سنگی است. شستند.بیشترین تزیینات حمام همیشه در بینه است.کف بینه وغرفه های اط

ر بدن میباشد.گرمخانه اغلب فضایی ساده تر از بینه است فضای دوم اصلی حمام گرمخانه محل شستشو وتطهی

خزینه آبگرم وحوض آب سرد وفضاهایی خصوصی تر برای وشه هایی برای نشستن وشستشو دارد،که گ

روشنایی گرمخانه از نورگیرهای سقفی تامین میشود نورگیرهایی با مام در مجاورت گرمخانه قرار دارد،استح

ر کافی وارد حمام شده وداخل حمام هم دیده نشود.بینه در بین ورودی وگرمخانه شیشه های عدسی مانند تا نو

قرار دارد هوای بینه نیمه گرم است تا مراجعان یکباره با هوای گرم مواجه نشوند وهمچنین در هنگام خروج از 

شد  نامیده می گرمخانه سالمتشان در خطر نیفتد. ورودی حمام ونیز فضای بین بینه و گرمخانه را که میان در

هوای بیرون  خم بسیار طراحی میکردند که جلو تبادل مستقیم حرارت ورطوبت را بگیرد و به نوعی با پیچ و

 [.7گرم خانه به سهولت منتقل نشود]حمام به بینه وهوای بینه به 

 محرمیت
بودن  ومحرمی وراز م واژه محرمیت از ریشه عربی حرم گرفته شده است .در لغت نامه دهخدا محرمیت از محر

،خویشاوند،آشنا مده است.محرم کسی که اذن دخول در حرم وخانه شخصی رادارد.خویش داری وخویشی آ

ورود به آن فضا راندارند.بنابراین مراد از محرمیت  فضایی شخصی که دیگران حق تعرض ورازدار.حریم:پناهگاه،

ی است که دارای حریم از دو جنبه کالبدی ومعنایی در فضای معماری وشهر سازی کالبد دادن به فضا به گونه ا

باشد.حریم داشتن در حوزه کالبدفضایی بیشتر متمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را شکل خواهند دادودر 

هایی است که حرمت وارزش را فضای معماری به ارمغان آورد به گونه ای که فرد در آن  حیطه معنایی ویژگی

خداوند برای شما از خانه -میفرماید:وجعل لکم من بیوتکم سکنا80درسوره نحل آیه  به آرامش برسد.خداوند

هایتان محلی برای آرامش شما قرار داد.اشاره خداوند دراین آیه اینست که خداوند در خانه های شما جایی را 

به این فضا  برای آرامش شما قرار داد یعنی ایجاد فضایی امن وحریمی در داخل خانه که هر کسی حق ورود

. [8]ه انسان استفاده میکند تعمیم دادراندارد.این آیه رامی توان به بناهای دیگری  باتوجه به عملکردآن بناها ک

باتوجه به مطالب گفته شده فضایی رامی توان فضای محرم دانست که از نظر کالبدی وفضایی برای استفاده 

ت فضایی آن به گونه ای باشد که آرامش وآسایش فرد وامنیت بوده وکیفیامصونیت ،کنندگان دارای حریم 

راتامین نماید روشن است که یکی از ویژگیهای محرمیت وحریم داشتن امنیت بصری برای فضا 

میباشد.محرمیت قبل از اسالم در معماری ایران وجود داشته است ولی با ورود اسالم به ایران وتاثیر پذیری 

تر می شود.حمام نیز  سالمی بحث محرمیت در معماری ایرانی اسالمی پررنگمعماری ایرانی از آداب وعقاید ا

یکی از بناهایی بوده که فراوان مورد استفاده مردم قرار می گرفته است ویکی از راههای آسایش وآرامش دراین 

فضا رعایت اصل محرمیت بوده است که اشراف بصری از محیطهای خارج واطراف بر حمام وفضای داخلی آن 

نداشته اند.وراه کار این مسیله وجود راهروهای پیچ دار وفضاهای ارتباطی زاویه دار با فضاهای اصلی بوده است 

 ونیز نور گیرهای سقفی با شیشه های عدسی مانند تا نور وارد حمام شود ولی داخل حمام دیده نشود تعبیه می

مزید بر علت میشود تا فضاهای ورودی کردند.از طرفی شرأیط اقلیمی وخاص آب وهوایی داخل حمام نیز 

وراهروهای پیچ دار کار کردی دومنظوره داشته باشند که همزمان اصل محرمیت وشرأیط اقلیمی فضای داخلی 

حمام رعایت شده باشد.محرمیت در معماری باجدا کردن فضاهای درونی از فضاهای بیرونی اتفاق می افتد این 

نوعی آرامش ایجاد شده از آن بواسطه محرمیت ایجاد می گردد .طی  تفکیک وتملیک یافتن بر فضا ویا به

فاده نمودن فضاها واجازه ورود به هر فضا بر طبق سلسله مراتبی صورت می گیرد که نوعی ارامش رابرای است

 کی از اصولی که در شکل گیری محرمیت در ابنیه سنتی ما آشکارا تاثیر گذاری[. 9کنندگان از بنا ارایه میدهد]

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
مراتب دانست  بوده است مساله درونگرایی بوده است شاید بتوان درونگرایی رابارزترین مشخصه رعایت سلسله 

ن را ثمره محرمیت قلمداد کرد.درونگرایی مفهومی است که به صورت یک اصل در معماری ایران وجود ویا آ

د یکی از ویژگیهای غیر قابل انکار داشته  وبا حضوری آشکار به صورتهای متنوع قابل درک ومشاهده است .بای

حمام وغیره را خصوصیات درون گرایانه آنان کاروانسرا،،مدرسه مسجد،،معماری وابنیه گذشته همانند خانهآثار 

 [.8اجتماعی وفرهنگی این سرزمین دارد]دانست که ریشه عمیق درمبانی واصول اندیشه 

 هجری شمسی(1229-1260معماری دوره دوم قاجار)
ک یکت در دوم قاجاریه ازسه جهت حایز اهمیت است اول اینکه در طی این زمان نسبتا طوالنی مملدوره 

ختمانی ی وساآرامش نسبی قرار داشت  دوم اینکه به لحاظ وجود آرامش نسبی سیاسی ونظامی اقدامات عمران

اری اد نوشتمتعددی در مملکت وخصوصا در تهران صورت گرفت سوم اهمیت این دوران این است که اسن

 یسی وعکسیع نووتصویری در مورد ساختمانهای این دوره نسبت به دوره قبل بیشتر است .روزنامه نگاران وقا

این  د معماریر موربرداری در این دوره به صورت روزافزونی مورد استفاده قرار گرفت لذا امر تحقیق وتحلیل د

ند ان نموده عنوا ا متفاوتی در مورد معماری این دورهدوره با دقت بیشتری میسر است.صاحب نظران عقاید نسبت

تصل به جیر ماز نظر پیرنیا هنر این سرزمین وبخصوص معماری تا زمان فتحعلی شاه ومحمد شاه به صورت زن

ه این رشت ن شاههم بود که متاسفانه براثر خود باختگی وسیاستهای استعماری از این زمان وبخصوص ناصرالدی

 ابه لحاظران رعمار ی ما روبه انحطاط رفت .وحید قبادیان اهمیت این دوره از معماری ایهنری پاره شد وم

عه وبررسی با مطال. [3]سیک غرب برای نخستین بار می داندتلفیق معماری سنتی ایران با معماری نیوکال

ص یدان بخصووما هخیابانرات معماری این دوره بر شهرسازی ،معماری این دوره می توان دریافت که تاثیر تغیی

در ده است ورب بودر تهران بوده ونیز در دیگر بناها نیز در فرم وظاهر بناها بدون دانستن فلسفه معماری غ

  معماری بنای حمام بیشتر تاثیر در تزیینات بنا حمام اتفاق افتاده است.

 سلسله مراتب 
ر امیباشد.سلسله مراتب یکی از اصول اساسی بکسلسله مراتب یکی از اصول حاکم بر جهان هستی وعالم وجود 

رفته در هنر های سنتی است.این هنرها نه تنها در ساختار شکل گیری خود مبتنی بر اصول سلسله مراتبی 

هستند بلکه با هارمونی ساری وجاری در عالم وسلسله مراتب وجودی ای که باالتر از مرتبه مادی مربوط به آن 

ماهنگ میباشد.این مسئله مبین آنست که سلسله مراتب بکار رفته در هنرهای سنتی قرار دارد نیز منطبق وه

ومتفاوت است.هر چه که یک موضوع از غموض وپیچیدگی بیشتری برخوردار  دارای وجوه وجنبه های گوناگون

باشد سلسله مراتب موجود در آن نیز دارای وجوه وجنبه های بیشتری میگردد.ابعاد متنوع وگوناگون سلسله 

اکثر سلسله مراتب فضایی وبصری و.... در ابنیه سنتی مراتب نظیر سلسله مراتب عملکردی ،سلسله مراتب فرمی،

اصل سلسله مراتب یعنی ساماندهی وترکیب فضاهاوعناصر بر اساس  .[10]نقاط جهان قابل شناسایی است

کردی آنها که موجب پدید آمدن سلسله مراتبی در نحوه قرار گیری  استفاده صوصیات کالبدی یا کاربرخی از خ

شروع آن فضای ورودی یا مشاهده عناصر شود در قسمتهای مختلف فضاهای معماری رعایت شده که نقطه و

است که از کارکرد های فضاهای ورودی اتصال فضاهای درونی مجموعه با فضاهای بیرون است.کلیه فعا لیتها از 

تقسیم  وتعیین جهت مسیر  حرکت و ورود به فضای داخلی نیز هر  ،ورود  ،انتظار  ،توقف ،جمله تغییر مسیر 

 ظ محرمیت باعث شده است که بین  سله مراتب در جهت حفکدام اجزا متناسب با خصوصیات خود بر اساس سل

. [9]ی به بهترین شکل ممکن صورت پذیردجز فضاها نیز این اصول رعایت شود تا کارکرد فضاهای ورودا

پیوستگی فضایی از اصول سلسله مراتب در شهر سازی سنتی میباشد با وجود آنکه سلسله مراتب در ذات خود 

ی دارد .دراین نوع شهر سازی گذر از فضای بسته به فضای بسته دیگر پی در پی نشان از تفکیک ومرز بند

تکرار شده است بی انکه هرگز این پیوستگی قطع شود یعنی فرد هیچگاه نیاز به خارج شدن از محیط موجود 
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در تار ومعین ندارد فقط یک سلسله گذرگاه ماهرانه آماده میشود ومورد استفاده قرار میگیرد زیرا ساختمان 

در ساختار فضایی معماری حمام نیز میتوان سلسله مراتب نظام .[8]متراکم ترکیب شده است وپودی پیوسته و

ورودی،داالن،راهرو  پیش ورودی، فضایی را در مقیاسی کمتر بررسی کرد .قرار گیری سلسله وار جلوخان و

 ی معماری بنای حمامها بوده است. گرمخانه وسایر فضاهای عملکردی سلسله مراتب عملکردسربینه،میان در

 بررسی دو حمام از دوره دوم قاجاریه
 

 [11ماخذ: نگارنده گان و] -2جدول

 

موقعیت  نام بنا

 بنا

تاریخ 

 احداث

 پالن رعایت اصل محرمیت توضیحات بنا بانی

 حمام

 وکیل

شهر 

 کرمان

1280  
 ه.ق

موتمن 

السلطان 

وکیل 

 الملک

آجر -قوس جناغی

 کاشی-چینی

سمی ر-کاری

 هک بریآ-بندی

ورودی حمام ازسردر وهشتی 

وداالن تشکیل شده است.تغییر 

زاویه مسیر ورودی از سردر تا 

سربینه موجب رفع دید 

مستقیم از خارج به سربینه 

بوده است وموجب محرمیت در 

 ورودی حمام شده است.

 

 
حمام 

حاج آقا 

 تراب

شهر 

 نهاوند

1288 
 ه.ق

حاج میرزا 

محمد 

 تقی آقا

 تراب

حمام حاج 

آقاتراب ازدوحمام 

کوچک وبزرگ در 

کنار هم تشکیل 

شده است که 

ورودی هردو در 

مجاورت هم قرار 

داشته اند طاق 

قوس -وتویزه

وجناغی ونیم 

ستون -دایره

سرستون -مارپیچ

آهک -مقرنس

تزیینات -بری

انتزاعی وواقع 

معمار بنا -گرا

 اصغر معمار

ورودی حمام بزرگ تشکیل 

وهشتی که با  شده از سردر

درجه به سمت راست  90زاویه 

وارد سربینه میشود.ورودی 

حمام کوچک هشتی ندارد بعد 

از سردر پلکانی قرار دارد که 

بعداز پلکان نیز به پاگرد 

میرسیم سپس با یک زاویه 

درجه به سمت چپ وارد 90

سربینه می شویم که با تغییر 

درجه در  90جهت زاویه 

ورودی هر دو حمام دید 

ستقیم از سربینه وداخل م

حمام از خارج قطع شده واین 

همان ایجاد محرمیت در کالبد 

 ساختار این حمام می باشد. و
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 حمام چهار فصل اراک

هار فصل چن را این بنا با نام حمام لطیف مجموعه ای از چند حمام در کنار یکدیگر بوده وبه همین دلیل آ

ه قول بنا ب نظرند که این مجموعه از سه حمام تشکیل شده است در حالی کهنامیده اند کارشناسان براین 

رین تزیبا ومشهور دراین مجموعه دو حمام به مردان وزنان اقلیتهای دینی اختصاص داشته است .مهمترین 

ث زاحداابخش مجموعه حمام مردان مسلمان بوده که در گذر زمان تغییرات بسیار کرده است ازجمله پس 

ی دوش احدهاومجاور حمام به سوی خیابان چرخیده است .باال آمدن سطح سربینه حمام مردانه ونصب  خیابان

 1358ا سال مام تحدر قسمتهایی از حمام و تبدیل گلخن به موتور خانه از دیگر تغییرات دوره اخیر است .این 

 یییرات نمبب تغی امروزه به سدایر بوده است .هریک ازحمامهای این مجموعه سربینه وگرمخانه داشته است ول

ده هشت ه قاعکتوان صورت اصلی بنا رادقیقا تشخیص داد. بزرگترین فضای مجموعه سربینه حمام مردانه است 

ت .سقف ده اسضلعی دارد.در دیوارهای دور تادور غرفه هایی با قاعده نیم هشت تفکیک شده از هم پدید آم

ار رامون قرای پینی وطاقهای رسمی بندی کوتاهتری بر باالی فضاهمرتفع وپر کار یزدی بندی بر فراز بخش میا

هم  مه بادارد. طاق بخش میانی پوشیده از کاشیهای هفت رنگ است وطاقهای پیرامون آهک بری شده که ه

فت رنگ های هفضایی رنگین وپر نقش ونگار ساخته اند.ستونهای این فضا بسیار پر تزیین وپوشیده از کاشی

 د با پخشده انیانی سربینه وهشت نور گیرگرد آن که آنها را با قطعات سنگ مرمر شفاف پوشاناست.نورگیر م

را اهاستةظ ی شدهدر با گرمخانه مرتبط م مناسب نور زیبایی فضارا دو چندان می کنند.سربینه به واسطه میان

د در مسدو میانوسر بینه  میان در با قاعده ای مربع شکل در گوشه جنوبی سربینه بوده است امروزه راه میان

درا رامون خوای پیاست.گرمخانه فضایی است با قاعده مربع که چهار ستون میانه آن طاقی مدور ومرتفع از طاقه

 قی ورودیوب شربر دوش دارند در میانه هر ضلع گرمخانه غرفه ای با قاعده نیم هشت وجود دارد که غرفه جن

ص ه مخت. باتوجه به نقشه ها ظاهرا بخش دیگر این حمام کخزینه وسه غرفه دیگر محل شستشوبوده است

ه این زنان مردان اقلیتهای دینی بوده در جوار حمام مردان مسلمان قرار داشته است. در قسمت حمامهای

ی کم ه هایمجموعه وسیع ترین فضا سربینه حمام زنان مسلمان است این فضا قاعده هشت ضلعی منتظم وغرف

رابه  ه سربینهد درجاعده میان در این حمام هشت ونیم است ومیاندر با تغییر زاویه ای نوعمق در دیوار دارد.ق

گرمخانه وبینه گرم خانه مرتبط می کند گرمخانه قاعده ای هشت ونیم هشت و غرفه هایی در پیرامون دارد.سر

 ر اینت.ده اسنشست حمام زنان اقلیتهای دینی نیز قاعده هشت ونیم هشت داردودر هر وجه آنها غرفه ای عقب

ل الف معموخراه ورود به هریک از خزینه های دو حمام زنانه بر ارد، د راحمام یک داالن نقش میان در 

 .[11]ید از داالنهایی عبور کردمستقیم نیست وبرای ورود به آنها با

 ورودی حمام
ه است ی شدی کوچک باز مدرگذشته حمامهای مردانه این بنا سردری پر تزیین وزیبا داشته است که ب حیاط

د قدیم نو سردر امروزه به جای این حیاط چند مغازه در کنار خیابان ساخته اند.موقعیت سردر فعلی حمام با

 ه سربینهشتی بدرجه اختالف دارد وقسمتی از رسمی بندی  هشتی از بین رفته است داالنهای منشعب از این ه

نی یتهای دیص اقلشته یکی از داالنها راتا گرمخانه حمام مخصوهای دو حمام راه می یافته است در سالهای گذ

ی به ورود ادامه داده اند واین گرمخانه به ورودی وفضای انتظار بخش خصوصی حمام مردانه بدل شد.راه

ح نها همسطآم آن حمامهای زنانه از بام آنها ست در کل تمام قسمتهای این مجموعه پایینتر از سطح زمین وبا

سر  وزه تنها.امر گاهها وخیابانهای اطراف آن است وسابقا معبری از بام حمام زنانه می گذشته استبا کف گذر

ی مدیده  روی آن تزیینات کاشیدر حمام زنان مسلمان بر جای مانده که قوسی دایره ای شکل دارد وبر 

 .]همان[شود
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 محرمیت در ورودی حمام چهار فصل اراک

راتب لسله مسخل این حمام مانند اکثر حمامهای دوره دوم قاجاریه دارای از فضای خارج به فضای دا ورود

تغییر زاویه  درجه سپس هشتی وراهرو ومجددا90خاصی بوده است.ابتداورودی سردر سپس داالن وتغییر زاویه 

 ای داخلبه فض داالن وتغییر زاویه دید فضای بیرون،درجه وارد فضای سربینه می شده اند.همین راهروها 45

روها ین راهکرده است وهمین تکنیک باعث ایجاد محرمیت در ورودی حمام شده است.البته ا حمام راقطع می

گانه ردی دوها کاربرد دیگری داشته اند وآن رعایت شرایط اقلیمی بوده است بنابراین کارب وتغییر جهت

 د.وهمزمان داشته ان

 
 [11نگارنده گان و] ماخذ: -3جدول

 نام بنا احداث بنا بانی ویژگیها عکس پالن

 
 

 
 سربینه مردانه

  ستونهای تزیین شده با کاشی

 
 گرمخانه مردانه

حمام شامل یک 

حمام زنانه و یک 

حمام مردانه برای 

نیز یک  مسلمانان و

یک  حمام زنانه و

حمام مردانه برای 

اقلیتهای دینی بوده 

است.دارای تزیینات 

و کاشی کاری 

 بانقوش طبیعت از

فصول مختلف سال 

می باشد که شاید 

وجه تسمیه چهار 

 فصل همین باشد.

محمد 

ابراهیم 

 خوانساری
 

در اسناد تاریخ 

دقیق دردست 

نیست ولی 

عکس احمد 

شاه قاجار بر 

کاشیهای 

ستونهای 

سربینه حمام 

مردانه دیده 

 میشود

(1292-

1294) 

حمام 

چهار فصل 

 اراک

 

 نتیجه گیری
دستورات فقهی دینی در مقوله پاکیزگی  اسالمی جامعه  رعایت اصول بهداشتی و در گذشته باتوجه به فرهنگ

وطهارت جایگاه ویژه وخاصی داشته است .معماران آن زمان ها نیز که صنع خود را در عالم صغیر بر گرفته از 

آفرینش وخلق کردن خداوند در عالم کبیر می دانستند حرفه خودرا مقدس شمرده وتمام سعی وتالش خودرا 

ول خلقت وآفرینش خداوند می کردند از جمله این اصول اصل سلسله در جهت صنع آثاری برگرفته از  اص

مراتب که در آفرینشهای خداوند قابل درک  است می باشند.معمار آن روزگار به ارزشهای مادی از قبیل شرایط 

شرایط اقتصادی بهداشت وسالمت وارزشهای معنوی وواالی انسانی از قبیل اصول سلسله مراتب واقف –اقلیمی 

بناها از جمله بنای حمام تمام این ارزشها واصول را رعایت  واعتقاد قلبی داشته وسعی داشت در معماری  بوده

کند .از مهمترین این اصول اصل محرمیت از سلسله مراتب ورود به فضای حمام بود تا انسان استفاده کننده از 

 شده و ورودی حمامحمام احساس امنیت وآرامش کند .رعایت اصل محرمیت از جلوخان شروع 

وراهروها تا فضای سربینه ادامه می یابد.برای رعایت اصل محرمیت در ورودی حمام با پیچش هشتی،داالن،
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فضاها ی ورودی وراهروها خارج کردن دسترسی مستقیم فضای خارج از فضای داخل این اصل رعایت می شده 

محرمیت سبب شده تا این پیچش فضاها  است .البته شرایط اقلیمی واب وهوایی حمام نیز در کنار اصل

وراهروها کار کردی دو گانه داشته باشند.در حمام چهار فصل اراک نیز اصل سلسله مراتب محرمیت ورود 

داالن بصورت زاویه دار وتغییر جهت فضاها  وارد  هشتی و رعایت شده و ورود به حمام از جلوخان وراهرو و

یم داخل کوچه بوده  که با قرار گرفتن خیابان در دوره های بعد در البته ورودی قد فضای سربینه می شود.

مجاورت حمام ورودی حمام از کوچه به داخل خیابان منتقل شده است ولی همان اصول سلسله مراتب 

 نیز شرایط اقلیمی در آن رعایت شده است. محرمیت و

 

 منابع
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[7] www.google.com.fateme zainali.persianblog.ir(1395-8-23) 

 

 1حرمیت درمعماری سنتی ایران نشریه هویت شهر سال اول شماره م-ضامحمودی محمدر-یوسفیان کاظم [8] 

گوی مسکن بومی وبکارگیری آن در معماری محرمیت در ال-قیدرلو کمیل-یدمنصور پور مج-مهدوی نژاد محمد جواد [9]

 معاصر ایران

 1386سال 29ماره ش-شریه هنرهای زیبان-حرمیت در مساجد ایرانیمسلسله مراتب -ور صاحبمحمدیان منص [10]

 1383انتشارات دانشگاه شهید بهشتی –،حمامها  18گنجنامه معماری کتاب  [11] 
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