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چکیده
به خصوص  ایرانی  پیوسته در معماری  اصولی است که  از  اساسی  به عنوان هدف  بیان مسئله: طهارت 
در گرمابه به کار گرفته شده و با گذر زمان روند شکوفایی و نوع نگاره ها از حیث پرداختن به جزئیات، 
بیشتر شده و آن را به اوج خود رسانده، این امر به خوبی در روند پیشرفت نگاره ها مشهود است. آثار ادبی 
گرمابه گنجینۀ مهمی برای پرداختن به مباحث تطهیر در آثار نگارگری ایجاد کرده و نگاره های متنوعی از 

گرمابه ها در کتاب های ادبی وجود دارد.
هدف پژوهش: هدف این پژوهش بازشناسی و بازخوانی اصل تطهیر و نمود آن در نگاره های به جامانده در 

حمام های ایرانی است.
روش پژوهش: روش تحقیق در این نوشتار توصیفی-تحلیلی بوده و به بررسی 10 نمونه نگاره از کتاب 
هفت اورنگ جامی، دیوان ترکی امیرعلیشیرنوایی، خمسۀ نظامی، مثنوی مهر و مشتری اثر عصار تبریزی، 

ظفرنامۀ مستوفی، شاهنامۀ فردوسی و مثنوی معنوی موالنا پرداخته است. 
نتیجه گیری: تنوع ابزارآالت و افراد در نگاره های گرمابه بیانگر آن است که از جزئیات برای نمایش هرچه 
بهتر اصول تطهیر بهره گرفته شده، برای سهولت در خوانایی، به ارائۀ کاربری های هر بخش و همچنین 
نگاره ها  است. مطالعۀ  پرداخته شده  یکدیگر هستند  با  رابطۀ دوسویه  افراد، که در یک  و  اجزا  عملکرد 
تزیینات و  افتراقات در  نگاره های گرمابه و وجود  از  به جامانده  آثار  اشتراکات در  بیشترین  نشانگر وجود 
جزئیات آن هاست. مقایسۀ نگاره ها همچنین در بعد کارکردی و عملکردی شباهت های بسیاری را نسبت 
به بعد کالبدی نشان می دهد و اینکه در اشتراکات از راهکارها و الگوهای به خصوصی به کار رفته و هم 

نوآوری هایی را در نشان دادن تطهیر، ایجاد کرده است.
واژگان کلیدی: نگاره، تطهیر، گرمابه، نگارگری، معماری.

مقدمه
که  است  معماری  ارزشمند  بناهای  جمله  از  گرمابه 
این  است.  مانده  یادگار  به  گذشته  از  آن  از  نمونه هایی 
بازار،  قبیل  از  فضاهای شهری  سایر  میان  در  آغاز  از  بنا 
مسجد و مدرسه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و 
یکی از مهم ترین بناهای شهری  محسوب می شد. اهمیت 
سایر  از  گاهی  که  است  بوده  حدی  به  شهر  در  بنا  این 
فضاهای شهری، نقش پررنگ تری می یابد. برای مثال، در 

است  به سال 1370  مربوط  که  تهران  نقشه های  از  یکی 
تعداد گرمابه ها 200 باب است در حالی که تعداد مساجد 
نمایانگر  می تواند  امر  این  و  است  شده  ذکر  باب   120
به  ایران  فضاهای شهری  و  معماری  در  گرمابه ها  اهمیت 
از  اسالمی  در جوامع  گرمابه ها  آن،  بر  آید. عالوه  حساب 
عنوان  به  برای مسلمانان  و  بوده  برخوردار  باالیی  اهمیت 
به  خدمت رسانی  جهت  در  بهداشتی  و  مذهبی  بنایی 
دیگران و کسب اجر و پاداش محسوب می شدند. از طرفی 
بناهای دوره های قدیم  از  گرمابه  موضوع  با  نگارگری  آثار 
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معماری  ویژگی های  شناسایی  در  می توانند  که  به جامانده، 
بدون  گرمابه  نگارگری  آثار  عموماً  باشند.  راهگشا  گرمابه ها 
توجه به نقش تطهیر در کالبد معماری بررسی شده اند. در 
تطهیر  اصول  از  جدا  آثار  این گونه  درک صحیح  که  حالی 
امری ناممکن است. زیرا توجه به اصول تطهیر در چگونگی 
کالبدی،  فضای  تناسبات  و  ابعاد  شکل گیری سلسله مراتب، 
و حتی در چگونگی  آن ها  استفادۀ  مورد  ابزار  و  افراد  جای 
است.  بوده  تأثیرگذار  نمایش جزئیات  و  رنگ ها  از  استفاده 
هدف این پژوهش بررسی و تحلیل اصول تطهیر و نمود آن 
و  نظافت  بر  تأکید  است. همچنین  به جامانده  نگاره های  در 
پاکی در اسالم، توجه به حرمت آب و مقدس شمردن آن، 
ناپاکی ها  از  بدن  زدودن  و  تطهیر  اصول  و  مبانی  رعایت 
همواره در تجلی تطهیر در کالبد معماری نگاره های گرمابه 
ویژگی هایی  پیدایی  موجب  نگارگر  توانایی های  همراه  به 
پژوهش  این  بنابراین  گرمابه شده اند.  نگاره های  در طراحی 
عملکرد   -1 است:  سؤال  دو  این  به  پاسخگویی  دنبال  به 
افراد دخیل در نگاره های گرمابه بر اساس  اجزای تطهیر و 
است؟  بوده  ترتیب  چه  به  تاریخی  متون  و  مستندات 
)نحوۀ  ساختاری  بعد  بین  در  اشتراک  و  افتراق  نقاط   -2
انسانی  بعد  و  تناسبات(  و شکل،  فرم  فضایی،  ترکیب بندی 
اساس  بر  بخش  هر  در  افراد دخیل(  تطهیر،  اجزای  )نمود 
بوده  ترتیب  چه  به  می دهند،  ما  به  نگاره ها  که  اطالعاتی 

است؟
مورد  کمتر  گونه ها  سایر  با  مقایسه  در  گرمابه  نگاره های 
پژوهشگران  از  برخی  گرفته اند.  قرار  بررسی  و  پژوهش 
عمدتاً بر رویکرد بررسی معمارانۀ کالبد نگاره ها و برخی نیز 
مقاله ای  کمتر  بوده اند.  متمرکز  مردم شناسانه  به جنبه های 
مردم شناسانه  و  کالبدی  بعد  دو  هر  بررسی  خصوص  در 
تصویرگری  تنوع  به  توجه  با  است.  پرداخته  دخیل(  )افراد 
در  آن ها  انسانی  بعد  و  فضایی  تحلیل  گرمابه ها،  نگاره های 
این مقاله  قالب اصول تطهیر امری ضروری است. به عالوه 
نمایش  نحوۀ  بیان  برای  راهگشایی  می تواند  جهت  این  از 
از  ادامه پس  در  باشد.  گرمابه  نگاره های  در خود  اجزا  این 
آثار  در  گرمابه  نگاره های  بررسی  به  نمونه ها  اجزای  معرفی 
به تصویرکشیدن  چگونگی  جزئیات،  همچنین  و  مختلف، 
پرداخته  نمونه های موردی  کالبد  و تجلی تطهیر در  فضاها 
می شود. بررسی های انجام شده غالباً در دو بخش ساختاری 
)فضاها( و بعد انسانی )افراد دخیل( در هر بخش است. در 
شکل،  و  فرم  همچون:  مؤلفه هایی  بررسی  به  کالبدی  بعد 
انسانی  بعد  در  و  شده  پرداخته  ترکیب بندی  و  تناسبات 
موقعیت  و  بخش  هر  در  دخیل  افراد  تحلیل  و  بررسی  به 
توجه  فرد  هر  استفادۀ  مورد  ابزارهای  همراه  به  قرارگیری 

شده است.

پیشینۀ تحقیق
شده  انجام  نگارگری  دربارۀ  متعددی  پژوهش های  تاکنون 
است. رویکرد عمده به این آثار، تاریخی، موضوعی، اجتماعی و 
معماری بوده است. مقاالتی در خصوص نگارگری گرمابه ارائه 
شده است که از آن میان می توان به مقاله ای اشاره کرد با عنوان 
به بررسی توصیفی  ایرانی« که  »معماری حمام در مینیاتور 
فضاها  در  و مشاغل موجود  افراد  نگاره ها، موضوع مجالس، 
 ... و  معماری حمام، سلسله مراتب فضایی حمام ها  عناصر  و 
پرداخته است )ثابتی، 1382(. همچنین در پژوهش »روزنه ای 
اثرکمال الدین  الرشید در حمام،  نگاره های هارون  تحلیل  بر 
بهزاد«، به تحلیل و بررسی ساختاری و نظم خاص همۀ اشیاء 
و اجزای تشکیل دهندۀ تصویر و وحدتی که در عناصر بصري 
)رمضان زاده،  است  پرداخته  دارد  بهزاد وجود  اثر  در  متکثر 
1382(. برخی نیز به بررسی معماری حمام اشاره کرده اند که 
می توان به مقاله ای با عنوان »بازشناسی ویژگی های کالبدی 
این مقاله  اشاره کرد که  ایران در دورۀ صفوی«  گرمابه های 
ایران  بازشناسی و معرفی ویژگی های کالبدی گرمابه های  به 
در دورۀ صفوی می پردازد )طبسی، انصاری، طاووسی و فخار 
تهرانی، 1386(. گروهی به بررسی ساختار معماری گرمابه از 
با عنوان  روی آثار نگارگری پرداخته اند که می توان به مقاله 
آثار  در  معماری  فضاهای  آفرینش  نحوۀ  تطبیقی  »بررسی 
نگارگری حمام« اشاره کرد که هدف از این پژوهش بررسی 
و مقایسۀ تطبیقی معماری حمام ها و آثار نگارگری حمام بوده 
تا در پی آن مشخص شود که این آثار تا چه حد به واقعیت 
و  پور فتح اهلل  )تهرانی،  واقع گرایانه ترسیم شده اند  نزدیک اند 
قاسمی، 1392(. همچنین در مقاله ای دیگر با نام »حمام های 
سنتی؛ حافظ سالمت، عامل درمان« طرح اصلی پژوهش بر 
و  تأثیر پذیری شکل، ساختار  اساس شکل می گیرد که  این 
فاکتورهای  تأثیرگذاری  و  انسان  از  عناصر حمام های سنتی 
طراحی حمام بر انسان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در 
پی بررسی این فرضیه است که معماری حمام های سنتی در 
راستای دو شاخۀ طب جسمانی و روحانی شکل گرفته است 
)رحیمی مهر، متدین و مهربانی، 1396(. مقالۀ »سیر تحول 
نگاره های حمام از نظر ساختاری و تزیینی در سده های نهم تا 
یازدهم هجری« با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل 
ساختار و تزیینات در نگاره های به جامانده پرداخته است )باللی 
اسکویی، زیرک سیما، 1399(. کتاب های بسیاری نیز در زمینۀ 
از آن میان می توان به »کتاب  نگارگری به چاپ رسیده که 
مکتب نگارگری اصفهان« که در آن گونه های مختلف نگاره در 
ادوار مختلف بر اساس اسناد تصویری و نمونه های به جامانده 
و  . کتاب »حمام  )آژند، 1385( اشاره کرد  معرفی شده اند،  
نقش آن در فرهنگ عامۀ آذربایجان« به بررسی مباحث کلی 
)وفائی،  می پردازد  اجتماعی  تعامالت  و  فرهنگ  حوزۀ  در 
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1391(. بدین ترتیب مشاهده می شود هیچ کدام از آثار مذکور 
نپرداخته  نگاره ها  بررسی اصول تطهیر در کالبد معمارنۀ  به 
است. از این رو این پژوهش می تواند اولین اثر در زمینۀ نحوۀ 
نمایش این اجزا و معرفی اصول تطهیر در نگاره های گرمابه 

باشد.

مبانی نظری
مفهوم گرمابه    

برای  محلی  و  تشکیل شده  آبه  و  گرم  بخش  دو  از  گرمابه 
شستشوی بدن و دارای آب گرم است. در لغت به معنی حمام 
و حمام عمومی آمده است )عمید، 1335، 869(. در فارسی 
میانه گرمابه و آبزن برای حمام به کار رفته اند. به نقلی گرمابه 
به معنی ساختمان  یا ساختمان،  آبه مکان  و  از گرم  مرکب 
َحّمام یا گرمابه محلی است  گرم است )پیرنیا، 1372، 67(. 
ناپاکی ها  از  برای شستشوی و زدودن تن  انسان همواره  که 
نیز غسل در اصطالح اسالمی  و  اساسی تن و سر و صورت 
قدما  نزد  استحمام  هرچند  است.  می کرده  استفاده  آن  از 
است  بدن  زائد  مواد  دفع کردن  موضوع  به  متعلق  اصل  در 
باستان  ایران  )اولمان، 1383، 32(؛ گرمابه های همگانی در 
دیده می شد و امروزه نمودی از فرهنگ خاورزمیِن آن زمان 
بسته  یا  خراب  آن ها  از  بسیاری  هرچند  می شود؛  شمرده 
شدند، ساختار زیبای برخی از آن ها در یادها و نگاره هایشان 
در نسک های گردشگران بر جای ماند تا سندی باشد بر یکی 
لحاظ  به  حمام ها  خاورزمین.  در  شهرنشینی  نمودهای  از 
نیز معموالً شامل خلوت، شاه نشین، صحن، خزینه،  طراحی 
به  فضاها  این  از  و هر یک  بوده  و سربینه  تون  یا  گرمخانه 
وسیلۀ راهرو و هشتی از یکدیگر جدا می شد تا دما و رطوبت 
هر فضا نسبت به فضای مجاور تنظیم شود. معموالً در نگاره ها 
پوشیده شده  دیگر سنگ ها  و  مرمر  از سنگ  کف حمام ها 
است و استفاده از تزیینات و کاشی با نقش و نگاره ها، معموالً 
قرار می گرفته  استفاده  مورد  و سقف  دیواره  و  در حوض ها 
نگاره های  معماری  دربارۀ   )Floor & Kleiss, 1988( است
گرمابه پرداختن به نحوۀ خلق فضا هم از جنبۀ عملکردی و 
کاربردی و هم از جنبۀ زیباشناسانه و تزیینی آن ها ارزشمند 
است. در نگارگری های موجود دو جنبۀ ذکرشده از فضاهای 
نجفی،  )رشید  است  شده  تصویر  دقیق  صورتی  به  حمام 
1388، 32(. عالوه بر توجه به سلسله مراتب ورودی به حمام، 

به سلسله مراتب شرایط محیطی برای کاهش هدررفت انرژی 
این طریق فرد به صورت مرتبه  به  نیز توجه می شده است. 
این  را حس می کند.  تغییر دمایی  یکباره  به  نه  و  مرتبه  به 
بناها به گونه ای از یکدیگر تفکیک شده اند که دما و رطوبت 
هر فضا نسبت به فضای مجاور تنظیم و از خطر بیماری فرد 
پیش گیری شود  متفاوت  دمای  با  فضای  به  ورود  دلیل  به 

)کیانی، 1386، 248(؛ )جدول 1(.
تطهیر در گرمابه   

تعمیم  نیز  روان  پاالیش  به  جسمي،  جنبۀ  از  جدا  تطهیر 
مي یابد و لذا در آیین اسالمی که پاکیزگي جسم و پاالیش 
روان مد نظر قرار گرفته است و در محیطي که آب از ارزش 
از  بافت شهرها  در ساختار  بوده، حمام ها  برخوردار  واالیي 
جایگاه ویژه اي برخوردار مي شوند. ظهور اسالم و به همراه آن 
گسترش این آیین در ایران، نه تنها از اهمیت حمام ها نکاسته، 
بلکه با عنایت به توجهي که اسالم به پاکي و طهارت معطوف 
مي نماید، حدیث »النظافه من االیمان«، موجب ارتقاء جایگاه 
حمام هاي عمومي در شهرها و توجه به معماري آن مي گردد 

)مستغفری، 1362، 21(.
نگارگری گرمابه   

شالودۀ هنر نگارگری بر شعر فارسی و عرفان و حکمت الهی 
در  اسالمی  دوران  نگاره های  ارزشمندترین  و  است  استوار 
اوایل  از  ایرانی قرار داشته است.  سایۀ عرفان و ادبیات غنی 
قرن چهارم، آثار نگارگری به مرور در کتاب های خطی به کار 
می رفته است )اشتری، 1386، 16( که از آن جمله می توان به 
نسخه های شاهنامه و خمسۀ نظامی اشاره کرد. قدیمی ترین 
نسخۀ موجود از خمسۀ نظامی مربوط به )788-790 ه. ق./ 
1388-1386 م.( است که اکنون در موزۀ بریتانیا قرار دارد 
)رهنورد، 40،1386(. در برخی از آثار و متون ادبی داستان با 
حمام در ارتباط بوده است که از آن جمله می توان به داستان 
نظامی و حمام رفتن  الرشید در خمسۀ  حمام رفتن هارون 
کرد.  اشاره  دیگر  نمونه های  و  شاهنامه  پایان  در  فردوسی 
این امر زمینۀ مناسبی را برای خلق آثار نگارگری با موضوع 
نگاره ها  اهمیت وجود  بر  آنچه  است.  کرده  فراهم  گرمابه ها 
افزوده توجه به بعد اسنادی و منابع تصویری به جامانده است 
چگونگی  و  مردمان  زندگی  نحوۀ  در  می تواند  امر  این  که 
بهره گیری از اصول تطهیر در کالبد معمارانۀ نگاره ها به کار 
آید. حضور فضای معماری در کتاب های مصور و اشعار ادبی 

مراحل تنظیم شرایط دمایي گرمابه ها

خزینهگرمخانهسربینهورودی

بسیار گرم و بسیار مرطوبگرم و مرطوبنیمه سرد و نیمه مرطوبنیمه سرد 

جدول 1. مراحل تنظیم شرایط دمایی گرمابه ها براساس سلسله مراتب دسترسی. مأخذ: نگارندگان.
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شاعران نشانه ای بارز از توجه به معماری دورۀ اسالمی ایران 
را در  بیشترین سهم  ادبی،  نگاره های کتب  بدین سان  است. 

ترسیم فضای معماری داشته است.
نحوۀ آفرینش فضا در معماری حمام بر طبق نگاره ها   

فضاهای گرمابه در نگاره شامل دو بخش مفصلی و کاربردی 
عمل  ارتباطی  بخش های  عنوان  به  مفصلی  فضاهای  است. 
می کند.  به هم وصل  را  کاربردی  بخش  دو  عمدتاً  و  کرده 
فضاهای مفصلی شامل ورودی میاندر و گاورو است. فضاهایی 
و  بوده  کاربردی  فضاهای  و خزینه  گرمخانه  مانند سربینه، 
پرداختن به امر تطهیر در فضاهای کاربردی بسیار پررنگ تر 
ایجاد  برای  ارتباطی  فضاهای  از  که   به طوری  است،  بوده 
بین دو فضای کاربردی  ارتباط مستقیم  ازبین بردن  و  فیلتر 
در  تطهیر  به  توجه  از  نشانی  امر  این  می شد.  استفاده 
نگاره هاست تا بدین طریق فرد به صورت ناپاک وارد فضای 
پرسپکتیو  امروزه  آنچه  با  نگاره ها  در  پرسپکتیو  نشود.  پاک 
پیکره های دورتر  برای مثال  دانسته می شود، متفاوت است. 
تصویر  آن ها  از  باالتر  را  نزدیکتر  پیکره های  اما  را هم اندازه، 
باالی فضا جلویی ترسیم  یا فضاهای پشت سر در  کرده اند. 
شده است و غالباً دارای تزیینات روی در و دیواره است. در 
برخی نگاره ها به دلیل توجه به تبادالت حرارتی کمتر، ارتفاع 
نیز  امر  این  ترسیم شده که  ارتفاع  با حداقل میزان  ورودی 
دلیلی برای توجه به عدم اختالط فضای پاک و ناپاک است. 
برای  مفصلی  فضاهای  که  گفت  می توان چنین  به طورکلی 
ارتباط بخش ها و کنترل ورود ناپاکی به فضاهای تطهیر در 
و فضاهای  معرفی بخش ها  به  ادامه  در  است.  آمده  نگاره ها 
نمود  و  یکدیگر  با  آن ها  ارتباط  چگونگی  و  تشکیل دهنده 

تطهیر در هر بخش به تفضیل پرداخته خواهد شد.

روش تحقیق
تحلیل  و  بررسی  به  توصیفی-تحلیلی  روش  با  تحقیق  این 
به  رفتن صاحبقرانی  نگارۀ  است:  پرداخته  نگارۀ گرمابه   10
حمام و عمارت کردن شهر چلقان و داستان سندباد از کتاب 
کتاب  از  مأمون  با  هارون  گرمابه رفتن  مستوفی،  ظفرنامۀ 
دیدار  و  نظامی  از خمسۀ  در حمام  مردان  نظامی،  خمسۀ 
هارون الرشید با حاّلق  از مخزن االسرار نظامی، نگارۀ حمام 
از دیوان امیر علیشیر نوایی، صوفی در حمام از نسخۀ خطی 
هفت اورنگ جامی، رسیدن صلۀ سلطان محمود به فردوسی 
از شاهنامۀ فردوسی، مهر در حمام خوارزم از مثنوی مهر و 
داغ  آب  به حمام  رومی  رفتن  و  تبریزی  اثر عصار  مشتری 
و  مکان  و  زمان  در  نگاره ها  این  موالنا.  معنوی  مثنوی  از 
بر  نوشتار  این  در  اما  ترسیم،  متفاوتی  نقاشی  مکتب های 
اساس تاریخ ترسیم، دسته بندی شده اند. در انتخاب نمونه ها 
شده  گرمابه ها  از  تصویرشده  آثار  تنوع  به  توجه  در  سعی 

به اصول  و توجه  به چگونگی ترسیم  بتوان  این طریق  از  تا 
و  با گرمابه  آشنایی  از  بعد  کالبد معماری رسید.  تطهیر در 
معرفی نگاره، نوبت به بررسی نگاره های گرمابه می رسد. در 
ابتدا به معرفی فضاهای مورد بررسی در نگاره ها  این بخش 
پرداخته می شود تا با مطالعۀ آن بتوان به دسته بندی فضایی 
برای تحلیل بعد ساختاری دست یافت. هر گرمابه با استناد 
از نگاره ها دارای بخش هایی مانند: ورودی،  به منابع موجود 
آب چاه  و  گاورو  بام،  خزینه،  گرمخانه،  میاندر،  سربینه، 
یا  سربینه  محیط  در  که  اتفاقاتی  غالباً  آن ها  در  که  است 
است.  شده  داده  نمایش  افتاده،  اتفاق  گرمخانه  محیط  در 
در جدول 2 به بررسی و تحلیل عناصر گرمابه در نگارگری 
خزینه  تصویرشده  نمونه های  همۀ  در  است.  پرداخته شده 
با خزینه  ارتباط  و چگونگی  بوده  داخل بخش گرمخانه  در 
از فضای  نمایش خزینه  برای  است. عموماً  تصویر شده  نیز 
هشت ضلعی استفاده شده است. دسترسی به آب و حفظ دما 
و جداکردن فضاهای پاک و ناپاک سه شرط اصلی در رعایت 
ادامه  در  است.  بوده  نگاره ها  در  تنوع  ایجاد  و  سلسله مراتب 
به تفضیل به بررسی اجزای حمام و چگونگی ارتباط اجزا با 
افراد حاضر در حمام پرداخته شده است.  یکدیگر و معرفی 
طبق آنچه پیرامون ضرورت و اهداف موضوع پژوهش مطرح 
بدانیم ظهور اصول تطهیر در  به دنبال آن هستیم که  شد، 
است. سپس  به چه طریق  به جامانده  ادبی  نگاره های  کالبد 
از پاسخ به سؤال  در راستای راهبرد توصیفی-تحلیلی، پس 
نحوۀ شکل گیری،  از  تاریخچۀ کاملی  تدوین  و  پژوهش  اول 
ترسیم  نیز  و  اجزا  تزیینات  و  ساختار  عملکردی  تحوالت 
ترکیب بندی  تناسبات و  و  از ساختار کالبدی  طرحواره هایی 
با  بخش های حمام،  از  یک  هر  در  اجزای دخیل  و  افراد  و 
قالب  در  و جمع بندی  پیشین  مراحل  یافته های  گردآوری 
تطهیر در  اصول  تفاوت های  و  تحلیل مشابهت ها  به  جداول 

این فضای شهری در نگاره ها پرداخته شده است.

یافته های پژوهش
آداب و رسوم تطهیر در عناصرنگاره های گرمابه   

در ابتدای این بخش به بررسی آداب و اصول تطهیر پرداخته 
ارتباط و موقعیت  و به دنبال آن عناصر نگاره ها و چگونگی 
قرارگیری در سلسله مراتب ورودی مطرح شده است. گرمابه 
به عنوان بخش مهمی از زندگی روزمرۀ گذشتگان ما، جایگاه 
ویژه ای در ایمان مردمان اعصار گذشته داشت. اگرچه امروزه 
تنها بخش بهداشتی و نظافتی آن مورد توجه مردم است اما 
ویژۀ آن  نیز مراسم های  و  اصول گرمابه  و  آداب  در گذشته 
احترام  مورد  و  به کار گرفته می شد  تمام  وسواس  و  دقت  با 
آب  لفظ مقدس  با  آنجا که حمام  از  بود. خصوصاً  همگانی 
در فرهنگ مردم در آمیخته بود، مورد باور عموم در ساحت 
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جدول 2. بررسی و تحلیل عناصر گرمابه در نگارگری. مأخذ: نگارنگان.

عناصر 
 گرمابه

 کاربری بخش های عناصرویژگی معرفی اجزا تصاویر 

 ورودی

  
صوفی در حمام، هفت اورنگ جامی، قرن 

 (Cary Welsh, 1976, 106)ه. ق.  01

ورودی در حمام از اهمیت باالیی 
ها برخوردار بوده است. ورود به گرمابه

به دالیل مختلف از جمله حفظ گرمای 
تبادالت حرارتی دارای داخل حمام و 

 مراتب است.سلسله

ورودی اغلب دارای تزیینات و  -
 .کاری استنقوش اسلیمی و کاشی

کف ورودی از فضای داخلی باالتر  -
بودن فضای گرااست. به علت درون

حمام ورودی نقش مهمی در دعوت
 کنندگی داشته است.

غالباً از طاق و قوس در نمای  -
 ورودی استفاده شده است.

ها به صورت مجزا ورودی در نگاره_
 است. ترسیم شده

 عمومی
 )اختصاص به عموم مردم(

 سربینه

   
االسرار الرشید با حالق، مخزندیدار هارون

 & Basil,  Laurence)ه. ق.  081نظامی، 
Wilkinson, 1931, 34) 

ه از ورود ب سربینه فضایی است که پس
آوردن کفش و حمام برای در

کردن لباس و بستن لنگ و آمادهعوض
شوند. شدن برای استحمام وارد آن می

اطراف سربینه را سکویی احاطه کرده 
ها را کنده و است و افراد در آنجا لباس

گذارند و در هنگام ای میدر گوشه
برگشت نیز متصدی در این محل به 

ا یکی را بر دور داده تافراد لنگ می
خود و یکی را بر دوش خود بیندازند 

 (.64، 0881)قبادیان، 

بودن این قسمت به علت مهم -
کاربری دارای ارتفاع بلند و تزیینات 

کاری، بسیار است، همچون کاشی
رنگ و نقاشی، حجاری، کاشی هفت

 کاربندی
این فضا همراه با ایجاد آرامش  -

 روحی است و این یکی از دالیل
)رشید  توجه بیشتر به تزئینات است

 .(40، 0888نجفی،
برای پوشش سقف سربینه به  -

های هشتشکل گنبدی از دیواره
 ضلعی استفاده شده است.

)محل رسیدگی به  مدیریتی
کنندگان و نگهکار مراجعه

 داری البسه، کفش، لنگ(

    میاندر
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه. ق. 866حمام، دیوان امیر علیشیر نوایی، 
 (48، 0831)تهرانی و همکاران، 

میاندر فضایی است که بین سربینه و 
گرمخانه حائل است. این محل از 

های طریق داالن به مستراح و اتاق
تنظیف جهت نظافت بدن، حنابندی و 

 شد.حجامت مرتبط می

این فضا عموماً به شکل  -
 ضلعی یا مربع ساخته شدههشت

 است.
پوششش سقف آن کلمبه یا  -

ا کاربندی بسیار ساده با ترکین ی
 تزیینات بسیار کم بوده است.

در صورت داشتن تزیینات، به  -
شکل نقوش هندسی و مقرنس و 

 آجرکاری بوده است.
این فضا محلی برای گذر نه برای  -

 مکث و توقف ساخته شده است.

)اختصاص به عموم  عمومی
 مردم(

 گرمخانه

   
مردان در حمام، خمسۀ نظامی 

ه. ق.  081گنجوی،
(www.alamyimages.fr) 

های مهم که پس از عبور یکی از بخش
وشو شویم. شستاز میاندر وارد آن می

افتد. از این رو در این محل اتفاق می
ها در این محل مشغول کار دالک

 اند.بوده

بخش دارای وسعت زیاد و این   -
 .ارتفاعی بلند است

گنبدهای کلنبه و ترکین از  -
 .پوشانده شده است

گرمخانه به نسبت ورودی و -
سربینه دارای تزیینات کمتری 

 است.

 عمومی
 )اختصاص به عموم مردم(

 خزینه

   

پس از عبور از گرمخانه )صحن حمام( 
چند پله مشتریان از یک و باالرفتن از 

ورودی کوچک به صورت دوال وارد 
ترین و شدند گرمخزینۀ حمام می

ترین قسمت حمام که صرف مرطوب
نظر از ورودی کوچک آن کامالً 

خزینه سه عدد بوده که در یکی آب 
سرد در دیگری آب ولرم و در 

دیگری آب گرم بوده که افراد در 
 ۀنشستند و از دو خزینوسطی می

کناری برای برداشت آب با دستک 
 شده است.استفاده می

)فرد به صورت تکی  صوصیخ
 کند(از آن استفاده می
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ادامۀ جدول 2.

بستن  و  قسم  ذکر  به  نیاز  اگر  چنان که  بود.  آن  تقدس 
پاکیزه شده و در همان  به گرمابه رفته و  ابتدا  بود  عهدی 
را  نقطه ای که مقدس شمرده می شد قسم  حمام در چند 
نیز در گرمابه  ویژه  ای  این رو مراسم های  از  یاد می کردند. 
برگزار می شد و هر که، چه از افراد مراجعه کننده و چه افراد 
ابهت  و  به شکوه  توان داشت  دخیل در گرمابه هر چه در 
در راستای مقدس شمردن تطهیر و پاکیزگی آن می افزود. 
بلکه  و خرج تراشی  تجمل گرایی  در جهت  نه  افزودن  این 
استحمام  برنامۀ  مقبول کردن  و  مقدس تر  بیشتر  در جهت 
انسان ها بود. در حمام رفتن هدف زدودن ناپاکی از تن است 
این  است.  بوده  به خود  آداب مخصوص  دارای  که همواره 
امر در سلسله مراتب ورود به بخش شستشو به خوبی قابل 
مشاهده است. در شهرها و روستاها، گرمابه در کنار مسجد 
و بازار و کاروان سرا، از جمله بناهای مهم برجامانده از دوران 
شکوه و عظمت معماری ایران پس از اسالم هستند. عوامل 
دیگری همچون اهمیت نظافت، احترام به آب، و نیز رعایت 

احکام فقه شیعی نیز در توسعه و رشد معماری گرمابه ها مؤثر 
بوده اند )بنگرید به جدول 2(.

بررسی  اجزا و اصول تطهیر در ابعاد ساختاری نگاره ها   
به بررسی ها و جداول 2-4، سلسله مراتب تطهیر در  با توجه 
به گرمخانه، خزینه، سربینه،  ترتیب  به  بین فضاهای گرمابه 
به بررسی  این بخش  گاورو و چاه آب و ورودی می باشد. در 
نگاره ها  در  پارامترها  از  برخی  تحلیل  و  تجزیه  و  مقایسه  و 
نگاره ها که شامل  از  به دست آمده  اطالعات  ابتدا  می پردازیم. 
فضاهای تطهیر که خود تجلی مفهوم تطهیر در مکان بوده و 
به عنوان تجلی مفهوم تطهیر در شغل و فرهنگ و در  افراد 
ابزار که تجلی مفهوم تطهیر در عناصر می باشد مورد  نهایت 
بررسی قرار گرفته است، در همۀ نگاره ها به غیر از دو نگاره، 

فضای همۀ گرمخانه ها هشت ضلعی تصویر شده است.
مستندات  به  توجه  با  تطهیر  فضاهای  ساختاری،  نظر  از 
به جامانده رفته رفته تغییر کرده و در نمونه هایی شاهد نمایش 
تمامی فضاها به همراه جزئیات و به دنبال آن شاهد تزئیینات 

، رومی در حمام داغ، مثنوی معنوی موالنا
 (www.researchgate.net)ه. ق.  441

 

(. آب 0881محصور است )قبادیان، 
موجود در خزینه با دیگ بزرگی که در 

شود و افراد حدود آن قرار دارد گرم می
اعت در آن میچند دقیقه تا نیم س

 مانند تا خیس بخورند.
 حوض

   
 اورنگ جامیصوفی در حمام، هفت

حوض معموالً در گرمخانه وسربینه 
 .شودنمایش داده می

شکل هندسی حوض نشانگر  -
شکل فضایی است که در آن قرار 

 دارد.
مصالح آن غالباً از کاشی بوده و  -

 .در وسط فضا واقع است
اغلب از دو بخش تشکیل شده  -

 است.

 )در اختیار عام( خدماتی

    بام
 
 
 

 اورنگ جامیصوفی در حمام، هفت

ها به صورت تخت یا به صورت در نگاره
پرسپکتیو نمایش داده و در باالترین 

 شود.سطح ترسیم می

ها و کردن لنگاز بام برای خشک_
 شده است.نورگیری استفاده می

)برای ارائۀ خدمات به  خدماتی
 عموم(

چاه آب
 و گاورو

    
 نواییحمام، دیوان میرعلیشیر 

در ترسیمات نگارگری معموال آن را در 
 کنند.ارتباط با زمین و بام ترسیم می

چاهی است که عموماً به شکل  -
ضلعی یا استوانه و با آجر جدارهچند

سازی شده و آب مورد مصرف حمام 
 شده است.از آن تأمین می

آب آن به کمک نیروی گاو و  -
آبکش به داخل حوض ذخیره که بر 

 شده است.بوده منتقل می روی بام
دار است که گاورو سطحی شیب -

عموماً مسقف بوده و طول آن کمی 
 بیشتر از عمق چاه است.

)برای ارائۀ خدمات به  خدماتی
 عموم(

 

عناصر 
 گرمابه

 کاربری بخش های عناصرویژگی معرفی اجزا تصاویر 

 ورودی

  
صوفی در حمام، هفت اورنگ جامی، قرن 

 (Cary Welsh, 1976, 106)ه. ق.  01

ورودی در حمام از اهمیت باالیی 
ها برخوردار بوده است. ورود به گرمابه

به دالیل مختلف از جمله حفظ گرمای 
تبادالت حرارتی دارای داخل حمام و 

 مراتب است.سلسله

ورودی اغلب دارای تزیینات و  -
 .کاری استنقوش اسلیمی و کاشی

کف ورودی از فضای داخلی باالتر  -
بودن فضای گرااست. به علت درون

حمام ورودی نقش مهمی در دعوت
 کنندگی داشته است.

غالباً از طاق و قوس در نمای  -
 ورودی استفاده شده است.

ها به صورت مجزا ورودی در نگاره_
 است. ترسیم شده

 عمومی
 )اختصاص به عموم مردم(

 سربینه

   
االسرار الرشید با حالق، مخزندیدار هارون

 & Basil,  Laurence)ه. ق.  081نظامی، 
Wilkinson, 1931, 34) 

ه از ورود ب سربینه فضایی است که پس
آوردن کفش و حمام برای در

کردن لباس و بستن لنگ و آمادهعوض
شوند. شدن برای استحمام وارد آن می

اطراف سربینه را سکویی احاطه کرده 
ها را کنده و است و افراد در آنجا لباس

گذارند و در هنگام ای میدر گوشه
برگشت نیز متصدی در این محل به 

ا یکی را بر دور داده تافراد لنگ می
خود و یکی را بر دوش خود بیندازند 

 (.64، 0881)قبادیان، 

بودن این قسمت به علت مهم -
کاربری دارای ارتفاع بلند و تزیینات 

کاری، بسیار است، همچون کاشی
رنگ و نقاشی، حجاری، کاشی هفت

 کاربندی
این فضا همراه با ایجاد آرامش  -

 روحی است و این یکی از دالیل
)رشید  توجه بیشتر به تزئینات است

 .(40، 0888نجفی،
برای پوشش سقف سربینه به  -

های هشتشکل گنبدی از دیواره
 ضلعی استفاده شده است.

)محل رسیدگی به  مدیریتی
کنندگان و نگهکار مراجعه

 داری البسه، کفش، لنگ(

    میاندر
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه. ق. 866حمام، دیوان امیر علیشیر نوایی، 
 (48، 0831)تهرانی و همکاران، 

میاندر فضایی است که بین سربینه و 
گرمخانه حائل است. این محل از 

های طریق داالن به مستراح و اتاق
تنظیف جهت نظافت بدن، حنابندی و 

 شد.حجامت مرتبط می

این فضا عموماً به شکل  -
 ضلعی یا مربع ساخته شدههشت

 است.
پوششش سقف آن کلمبه یا  -

ا کاربندی بسیار ساده با ترکین ی
 تزیینات بسیار کم بوده است.

در صورت داشتن تزیینات، به  -
شکل نقوش هندسی و مقرنس و 

 آجرکاری بوده است.
این فضا محلی برای گذر نه برای  -

 مکث و توقف ساخته شده است.

)اختصاص به عموم  عمومی
 مردم(

 گرمخانه

   
مردان در حمام، خمسۀ نظامی 

ه. ق.  081گنجوی،
(www.alamyimages.fr) 

های مهم که پس از عبور یکی از بخش
وشو شویم. شستاز میاندر وارد آن می

افتد. از این رو در این محل اتفاق می
ها در این محل مشغول کار دالک

 اند.بوده

بخش دارای وسعت زیاد و این   -
 .ارتفاعی بلند است

گنبدهای کلنبه و ترکین از  -
 .پوشانده شده است

گرمخانه به نسبت ورودی و -
سربینه دارای تزیینات کمتری 

 است.

 عمومی
 )اختصاص به عموم مردم(

 خزینه

   

پس از عبور از گرمخانه )صحن حمام( 
چند پله مشتریان از یک و باالرفتن از 

ورودی کوچک به صورت دوال وارد 
ترین و شدند گرمخزینۀ حمام می

ترین قسمت حمام که صرف مرطوب
نظر از ورودی کوچک آن کامالً 

خزینه سه عدد بوده که در یکی آب 
سرد در دیگری آب ولرم و در 

دیگری آب گرم بوده که افراد در 
 ۀنشستند و از دو خزینوسطی می

کناری برای برداشت آب با دستک 
 شده است.استفاده می

)فرد به صورت تکی  صوصیخ
 کند(از آن استفاده می
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جدول 3. تحلیل اصول تطهیر در ساختار و اجزای نگاره های گرمابه. مأخذ: نگارندگان.
رفتن صاحبقرانی به حمام و  توضیحات

 کردن شهر   چلقان عمارت
رفتن هارون با گرمابه

ه.  087مأمون، هرات، 
 ق. 

دیوان امیر  ،حمام
 علیشیر نوایی

صوفی در حمام، هفت
 اورنگ جامی

سلطان محمود به ۀ رسیدن صل
ه.   4771-999 فردوسی، شیراز،
 ق. 

 هانگاره

    

 

فرم و 
 شکل

نمایش گرمخانه و بام     -
            نمایش ورودی _
                 تصویر خزینه_

   توجه عمده به گرمخانه_
    ضلعی فضای هشت_
          جزئیات بخش گرمخانه_
هماهنگی فرم گرمخانه با -

                                 فرم حوض
دسترسی به  ۀطریق -

 خزینه
های استفاده از حوض -

 متعدد

توجه به _
تصویرسازی متفاوت 

                  از اجزای حمام
نمایش پوشش _

                  سقف 
توجه بیشتر به  -

                    گرمخانه و ورودی
نمایش فضای  -

بیرونی و حیاط 
                                مجموعه

نمایش  -
های آب داغ حوضچه

 خزینه

ضلعی هشتفضای _
 گرمخانه

 مراتبتوجه به سلسله _
 اصلی         فضای در 

نمایش فضای میاندر -  
                    بمراتو تأکید بر سلسله

بیان حرکت و تنوع  _
ها                                   در حالت فرم

 نمایش گاورو-

داشتن تمامی بردر _
                       اجزای گرمابه 

مراتب رعایت سلسله _
 ورودی

تصویر کامل از فضای  _
                               داخلی خزینه 

نمایش تمامی  -
 های حمامبخش

تأکید بر بخش  _
سربینه و گرمخانه از 

 نظر مساحتی

ضلعی توجه به فضای هشت_
 گرمخانه و سربینه

گرمخانه و تصویر حوض در _
خزینه و سربینه             

                         فضاها  تمامتوجه به تقارن در _
استفاده از طاق برای پوشش  -

 سقف گرمخانه

رعایت تناسبات در _ تناسبات
اهمیت فضایی                                

                     بزرگنمایی بخش گرمخانه-
                        هماهنگی عناصروحدت و -
تأکید برفضای شستشو با -

                       های متعددوجود حوض
بودن تناسبات بام و مشابه-

 ورودی

دادن کل اختصاص_
به فضای فضا 

گرمخانه                               
و توجه به بام  _

 یناتئتز
جزئیات فضای _

  گرمخانه             
رعایت تناسبات  -

                                سقف بخش گرمخانه
 تقارن فضایی-

بی                  مراتتناسبات سلسله_
تأکید بر فضای -

      شستشوی اصلی
رعایت تناسبات  -  

          فضای تطهیر
ی لتطیتناسبات مس -  

 گرمخانه

                  مراتب رعایت سلسله _
تناسبات یکسان  _

و  خزینه ،سربینه
 گرمخانه          

توجه به فضای  _ 
سربینه از نظر بعد 

              تناسبات 
مقیاس تناسبات  _  

 ورودی

     تناسبات شکلی  _
 تقارن          _ 

فضای بیشتر به  صاختصا _     
گرمخانه به عنوان یکی از 

 فضاهای اصلی
وحدت و هماهنگی میان  _

 عناصر

ترکیب
 بندی

               ترکیب ورودی به گرمخانه_
بندی اهمیت ترکیب_

گرمخانه و خزینه                         
حجمورودی و بام بدون _

نمایی و تخت نمایش داده 
شده است                                

بندی در ابعاد و ترکیب-
 اندازۀ فضاهای تطهیر

عدم توجه به _
سربینه و اتصال 

مستقیم ورودی به 
گرمخانه                

تأکید زیاد بر فضای _
                 گرمخانه 

توجه بیشتر بر _
 فضای تطهیر

بندی متفاوت ترکیب
 خزینه        

وحدت و هماهنگی _    
عناصر                 میان 

دارابودن سلسله  -
مراتب دسترسی به 

 گرمخانه

و پویا    تقابل ایستا_
ترسیم تمامی بخش_

 های حمام
تصویرسازی جزئیات  _

          هاتمامی بخش
کوشش برای حجم_

سایه ۀوسیلهنمایی ب
 روشن

ترکیب فضاهای خزینه و -
 گرمخانه

بندی و وحدت در ترکیب_
 یهماهنگ

بیشترین توجه به بخش  -
 ت و محل تطهیرفنظا

های تصویر خدمه در لباس_ افراد و اجزا
 دالکیهماهنگ در حین 

نمایش افراد مشغول به _
کار در فضای گرمخانه 

                        همچون سقا، دالک و آّبگیر
های متنوع استفاده لنگ-

در ایجاد تمایز بین افراد 
 دخیل

تنوع لباس خدمه و  -
سایر افراد                         

 یزاهایباستفاده از ا -
لچه ودو کاسهمانند

 در برای برداشتن آب
                     هازدودن  ناپاکی

های افراد رتنوع ابزا-
 دخیل

تأکید بر افراد شاغل: 
دار، اوستا حمامی، جامه
انباردار             شور و آبلنگ

ر تطهیر ااستفاده از ابز -
توسط خدمه مانند 

 دولچه و لنگ

نمایش هر خدمه در _
 خودمحل مربوط به 

تصویر تمامی افراد _
               مشغول به کار در حمام

خدمه با نمایش _
شکل و هم یایهلباس

 از سایر افراد متفاوت

استفاده از کاسه یا دولچه برای _
 طهارت

استفاده از عناصر مربوط در  -
 محل خود

شور در بخش نمایش لنگ -
سربینه و تأکید بر سلسله مراتب 

 رتطهی
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جدول 4. تحلیل اصول تطهیر در ساختار و اجزای نگاره های گرمابه. مأخذ: نگارندگان.

مردان در حمام،  توضیحات
 خمسه نظامی 

مهر در حمام خوارزم، 
مثنوی مهر و مشتری اثر 

ه.  487عصار تبریزی،  
 ق. 

داستان سندباد،  
 ه. ق.  437ظفرنامه،  

الرشید با یدار هاروند
حالق، مخزن االسرار 

 نظامی 

رومی در حمام داغ، 
 مثنوی موالنا

 هانگاره

 

    
توجه به فضای  _ فرم و شکل

گرمخانه و خزینه                     
ضلعی تصویر هشت _

حوض در گرمخانه                    
نمایش پوشش سقف با  -

                استفاده از طاق
نمایش گلجام در سقف  -

                 برای نورگیری
های نمایش حوضچه -

 داغ خزینهآب 

استفاده از حوض در _
 فضای گرمخانه

 نمایش متفاوت بام-
ضلعی فضای هشت-

 گرمخانه
نمایش میاندر برای  -

مراتب نمایش سلسله
 ورودی

استفاده از گلجام برای  -
 نورگیری از طریق سقف

 تصویر ورودی به گرمابه _
و طریقۀ  توجه به بام _

 نورگیری از سقف             
 فرم غیرمنظم _

نمایش فضای هشت -
 ضلعی گرمخانه

های استفاده از حوض -
 متعدد

حضور تمام اجزای اصلی _
 حمام

نمایش حوض در سربینه   -
 و گرمخانه

انبار                توجه به بام و آب _
 توجه به گلجام _
 هندسیفرم منظم _
نمایش بام از طریق -

 نورگیرهای سقفی

نمایش متفاوت از  -
پوشش سقف خزینه                    

اختصاص فضای  -
                        بیشتر نگاره به خزینه

ر برای نمایش میاند -
ورود از سربینه به 

 گرمخانه
مراتب رعایت سلسه -

                        فضایی
استفاده از طاق برای  -

 پوشش سقف

 رعایت تناسبات فضایی _ تناسبات
 فضاییتقارن  _

شکل از تناسبات مربعی _
                 فضای گرمخانه

فضای بیشتر اختصاص  -
به گرمخانه برای تأکید بر 

 تطهیر

تناسبات مستطیلی  _
گرمخانه                      

نمایش بخش اصلی با  -
تناسبات بیشتر نسبت به 
سایر فضاها برای توجه به 
 ارزش تطهیر در گرمخانه

دادن نسبت اهمیت نشان -
 هر بخش

  بامتوجه به فضای  _
گرمخانه تناسبات بزرگ  _

بودن ازرش متناسبو بام 
 فضایی

اهمیت تناسبات در  -
 پرداختن به پاکیزگی

 رعایت تقارن  _
سلسله مراتب ورودی به _

 فضاهای تطهیر
رعایت تناسبات در نمایش  -

 جزئیات
استفاده از تناسبات  -

 مستطیلی

 فضای بودن ارزش هم -
 و میاندر و سربینه
سربینه                              از بخشی

و توجه به تناسبات  -
                      جزئیات 

عدم رعایت تناسبات  -
 فضای گرمخانه و حوض

ترکیب فضاهای _ بندیترکیب
گرمخانه با خزینه                          

بندی فضاهای ترکیب -
          مربوط و خیلی گرم

بندی فضای ترکیب -
گرمخانه با خزینه به 

 عنوان فضای اصلی تطهیر

ترکیب در فضای گرمخانه 
 و خزینه

دادن فضاهای نشان _
درونی                        

اهمیت فضای تطهیر در  -
 بندی نگارهترکیب

عدم تناسب در ترکیب  -
 حوض

سربینه                 ترکیب ورودی با 
ترکیب فضای خزینه با  -

 و سربینهگرمخانه 
 بندی بزرگ بامترکیب -

ترکیب فضاهایی با  _
پرسپکتیو دوبعدی و سه

 بعدی
بندی دقیق ترکیب -

 فضاهای تطهیر
ترکیب سلسله مراتب برای  -

 رنمایش مراحل تطهی

بندی متفاوت ترکیب -
خزینه                        

ندی سربینه و بترکیب -
میاندر برای نمایش 

                   مراتب ورودیسلسله
ترکیب تودرتو  -

 گرمخانه و خزینه

 ها کهاستفاده از حوض _ افراد و اجزا
 هر یک دارای کاربری

مانند محل  هستند
                     شستن لنگ 

استفاده از افراد و  -
ابزارهای مختص هر 

 بخش

نمایش افراد گاورو و آب _
انبار در حین کار و حمل 

 گرمابهآب مورد نیاز 
نمایش حالق و دالک  -

 رسانی به افرادبرای خدمت

ا های مجزاستفاده از حوض
برای تأکید در امر پاکیزگی                     

کشی برای نمایش کیسه -
 ترتیب مراحل استحمام

هر یک از کارکنان دارای  -
شغل به خصوص مانند 

های دالک و حالق با لباس
 متفاوت

نمایش تمامی افراد حاضر  -
 در هر بخش

تنوع لباس افراد برای  -
تأکید بر تطهیر در هر 

بخش                         
توجه به ابزارهایی  -

مانند دولچه و لنگ 
 برای پاکیزگی
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تاریخی  روند  این  در  همچنین  و  هستیم  فضاها  در  بیشتر 
بعد  در  است.  معطوف شده  فضا  به چند  فضا  از تک  توجه 
مورد  اجزای  همراه  به  دخیل  افراد  شامل  که  عملکردی، 
به جزئیات  توجه  بر  عالوه  است  گرمابه  فضای  در  استفاده 
همچون پوشش افراد دخیل و ابزارهای متنوع مورد استفاده 
در امر تطهیر که در برخی نمونه ها بیشتر به آن ها پرداخته 
فضای  نمایش  برای  پالن هشت ضلعی  از  اغلب  است،  شده 
به  استفاده شده است و همچنین گرمخانه نسبت  گرمخانه 
بیشتری  مساحت  دارای  تطهیر  فضاهای  و  بخش ها  سایر 
توجه  و  پاکی  و  تطهیر  اهمیت  نشان دهندۀ  امر  این  و  بوده 
به اصول پاکیزگی است. در بعد عملکردی هر یک از افراد با 
توجه به ابزاری که از آن استفاده می کنند پیشۀ خود را به 
خوبی معرفی می کنند و استفاده از پوشش های یکسان بین 
تصویر  عملکردی  بعد  در  مدعاست.  این  بر  دلیلی  کارکنان 
آبگیر  تا  لنگ شور  و  مانند حالق، دالک  افراد دخیل  تمامی 
در هر یک از مکان هایی که در آن مشغول به کار هستند به 
خوبی نقاشی شده است. در نمونۀ صوفی در حمام که تنها 
بعد ساختاری  از  است  اورنگ جامی  هفت  از  گرمابه  مورد 
شامل ابعاد شکلی و تناسبات و ترکیب بندی است و به خوبی 
به تمامی فضاهای موجود در گرمابه پرداخته و تناسبات از 
از همه  و  رعایت شده  آن  در  به خوبی  اهمیت فضایی  نظر 
فضاهای  از  یکی  عنوان  به  بام  عنصر  نمونه  این  در  مهم تر 
تطهیر برای تأمین نور و آب مورد استفاده به خوبی تصویر 
شده است. از نظر بعد عملکردی افراد دخیل و ابزارهای مورد 
نوبۀ خود  به  نمایانده شده که هر یک  فضا  در هر  استفاده 

تجلی اصول تطهیر در هر بخش هستند.
اجزا و عناصر تطهیر در گرمابه   

گرمخانه  و  میاندر  سربینه،  اصلی  قسمت  سه  از  گرمابه ها 
ابزار  از  آن ها  در  استحمام  برای  و همواره  تشکیل می شوند 
یک  هر  به طبع  که  است  می شده  استفاده  لوازم خاصی  و 
جایگاه و نقش مخصوص به خود را داشته است. گرمابه عالوه 
بر برآوردن نیازهای عملکردی، پاسخگوی نیازهای اجتماعی، 
فرهنگی و تطهیر و نظافت نیز بوده است. عناصر مورد استفاده 
در حمام را می توان به دو بخش تقسیم کرد: 1. وسایلی که 
حمامی ها در حمام نیاز داشتند و از آن استفاده می کردند و 
2. وسایلی که افراد برای استحمام به همراه خود می آوردند. 
لنگ  دولچه، دوستکامی، سنگاب،  مانند:  عناصری  از جمله 
)وفائی، 1391، 75(. مفهوم تطهیر در کالبد معماری،   ... و 
به  تنها  مانند گرمابه نشان می دهد؛ ولی  را در فضایی  خود 
اینجا منتهی نمی شود، بلکه بر افراد و ابزار نیز تأثیر گذاشته 
و باعث تجلی مفهوم تطهیر در فرهنگ و شغل و معیشیت 
مردم نیز می شود. در جدول 5 به بررسی نگاره های حمام و 
لوازم و  این  برای سهولت در خوانش نگاره ها به دسته بندی 

اجزا که هر یک به نحوی با آب در ارتباط هستند پرداخته 
می شود؛ این اجزا شامل ابزارهایی برای برداشت آب، لوازمی 
از  برخی  همچنین  و  تن،  برای خشک کردن  لنگ  همچون 
کارکنان  و  مراجعه کنندگان  عموم  استفادۀ  برای  ابزارآالت، 
ابزارآالت  دیگر  دستۀ  و  است  داشته  کلیدی  نقش  و  بوده 

مخصوص استفادۀ کارکنان، مانند دالک و حالق بوده است.
افراد دخیل در بخش های تطهیر   

گرفته  شکل  داستانی  روایتی  اساس  بر  گرمابه  نگاره های 
است. بر اساس نقش مایه های انسانی با کنشگران روایت نگاره 
روبه رو می شویم که هر یک از این کنشگران و شخصیت های 
اصلی روایت درون نگاره، بخشی از معنای نگاره را بر عهده 
دارند. در تمامی قسمت ها هر یک از افراد وظایف مخصوص 
به خود را دارند. از این رو گرمابه ها به عنوان مرکز تجمع افراد 
افراد  از جایگاه اجتماعی و فرهنگی برخوردار بودند. معموالً 
هر محل از حمام محل خود استفاده می کردند و مراجعه به 
دیگر گرمابه ها ضروری شمرده نمی شد. از این رو افراد شاغل 
در هر حمام آشنای همگان بوده و همانند فردی از خانواده 
به شمار می رفت. از آنجا که این افراد نیز به نحوی نیازمند به 
درآمد بودند معموالً رعایت حال پولدارها را بیشتر از ندارها 
می کردند و خدمتی که به آن ها ارائه می کردند چشمگرتر از 
بقیه بود. برخی هم کار موقت داشتند و در زمان ها و فصول 
ساعتی  افراد هم  این  مزد  گرفته می شدند.  کار  به  مختلف 
از  از حمام چی دریافت می کردند. برخی هم  و  بود  و فصلی 
محل حمام برای کار خود استفاده می کردند و این افراد نه 
درآمد خود سهمی  از  بلکه  نمی کردند  دریافت  مزدی  تنها 
هم به حمام چی اختصاص می دادند )همان، 56(. در مجموع 
افراد شاغل و حاضر در نگاره های حمام ها را مانند جدول 6 

می توان دسته بندی کرد.

بحث در یافته های پژوهش
ادبی می توان  از متون  آثار در هر یک  از  بررسی هر یک  با 
با توجه به دوره های مختلف  امر پی برد که نگاره ها  این  به 
ترسیم، دارای یک سیر تحولی بوده اند که با توجه به دوبعدی 
بودن فضاها در نگاره های دوره های ابتدایی و تغییر این امر با 
ورود پرسپکتیو و بعد سوم به خوبی متوجِه این سیر شد. این 
اتفاق می افتد.  نگاره  به  اضافه شدن فضاهای مختلف  با  روند 
برای مثال در نگاره های اولیه بیشتر تمرکز بر یک یا دو فضا 
بعدی  نگاره های  در  در  اما  است  بوده  بعدی  دو  به صورت 
با  اجزای حمام هستیم.  تمامی  ترسیم  با  نگاره هایی  شاهد 
افزودن تزیینات به نگاره سعی در بهتر جلوه دادن این فضای 
شهری می شد. به طوری که ترکیب بندی نگاره تغییری نکرده 
اما توجه به تزیینات و اتفاقات حواشی پررنگ تر می شود. در 
ادامه نگارگر با انتخاب یک فضا به تصویرگری پرداخته و بر 
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جدول 5. عناصر تطهیر در نگاره های گرمابه. مأخذ: نگارندگان.

مردان در حمام،  توضیحات
 خمسه نظامی 

مهر در حمام خوارزم، 
مثنوی مهر و مشتری اثر 

ه.  487عصار تبریزی،  
 ق. 

داستان سندباد،  
 ه. ق.  437ظفرنامه،  

الرشید با یدار هاروند
حالق، مخزن االسرار 

 نظامی 

رومی در حمام داغ، 
 مثنوی موالنا

 هانگاره

 

    
توجه به فضای  _ فرم و شکل

گرمخانه و خزینه                     
ضلعی تصویر هشت _

حوض در گرمخانه                    
نمایش پوشش سقف با  -

                استفاده از طاق
نمایش گلجام در سقف  -

                 برای نورگیری
های نمایش حوضچه -

 داغ خزینهآب 

استفاده از حوض در _
 فضای گرمخانه

 نمایش متفاوت بام-
ضلعی فضای هشت-

 گرمخانه
نمایش میاندر برای  -

مراتب نمایش سلسله
 ورودی

استفاده از گلجام برای  -
 نورگیری از طریق سقف

 تصویر ورودی به گرمابه _
و طریقۀ  توجه به بام _

 نورگیری از سقف             
 فرم غیرمنظم _

نمایش فضای هشت -
 ضلعی گرمخانه

های استفاده از حوض -
 متعدد

حضور تمام اجزای اصلی _
 حمام

نمایش حوض در سربینه   -
 و گرمخانه

انبار                توجه به بام و آب _
 توجه به گلجام _
 هندسیفرم منظم _
نمایش بام از طریق -

 نورگیرهای سقفی

نمایش متفاوت از  -
پوشش سقف خزینه                    

اختصاص فضای  -
                        بیشتر نگاره به خزینه

ر برای نمایش میاند -
ورود از سربینه به 

 گرمخانه
مراتب رعایت سلسه -

                        فضایی
استفاده از طاق برای  -

 پوشش سقف

 رعایت تناسبات فضایی _ تناسبات
 فضاییتقارن  _

شکل از تناسبات مربعی _
                 فضای گرمخانه

فضای بیشتر اختصاص  -
به گرمخانه برای تأکید بر 

 تطهیر

تناسبات مستطیلی  _
گرمخانه                      

نمایش بخش اصلی با  -
تناسبات بیشتر نسبت به 
سایر فضاها برای توجه به 
 ارزش تطهیر در گرمخانه

دادن نسبت اهمیت نشان -
 هر بخش

  بامتوجه به فضای  _
گرمخانه تناسبات بزرگ  _

بودن ازرش متناسبو بام 
 فضایی

اهمیت تناسبات در  -
 پرداختن به پاکیزگی

 رعایت تقارن  _
سلسله مراتب ورودی به _

 فضاهای تطهیر
رعایت تناسبات در نمایش  -

 جزئیات
استفاده از تناسبات  -

 مستطیلی

 فضای بودن ارزش هم -
 و میاندر و سربینه
سربینه                              از بخشی

و توجه به تناسبات  -
                      جزئیات 

عدم رعایت تناسبات  -
 فضای گرمخانه و حوض

ترکیب فضاهای _ بندیترکیب
گرمخانه با خزینه                          

بندی فضاهای ترکیب -
          مربوط و خیلی گرم

بندی فضای ترکیب -
گرمخانه با خزینه به 

 عنوان فضای اصلی تطهیر

ترکیب در فضای گرمخانه 
 و خزینه

دادن فضاهای نشان _
درونی                        

اهمیت فضای تطهیر در  -
 بندی نگارهترکیب

عدم تناسب در ترکیب  -
 حوض

سربینه                 ترکیب ورودی با 
ترکیب فضای خزینه با  -

 و سربینهگرمخانه 
 بندی بزرگ بامترکیب -

ترکیب فضاهایی با  _
پرسپکتیو دوبعدی و سه

 بعدی
بندی دقیق ترکیب -

 فضاهای تطهیر
ترکیب سلسله مراتب برای  -

 رنمایش مراحل تطهی

بندی متفاوت ترکیب -
خزینه                        

ندی سربینه و بترکیب -
میاندر برای نمایش 

                   مراتب ورودیسلسله
ترکیب تودرتو  -

 گرمخانه و خزینه

 ها کهاستفاده از حوض _ افراد و اجزا
 هر یک دارای کاربری

مانند محل  هستند
                     شستن لنگ 

استفاده از افراد و  -
ابزارهای مختص هر 

 بخش

نمایش افراد گاورو و آب _
انبار در حین کار و حمل 

 گرمابهآب مورد نیاز 
نمایش حالق و دالک  -

 رسانی به افرادبرای خدمت

ا های مجزاستفاده از حوض
برای تأکید در امر پاکیزگی                     

کشی برای نمایش کیسه -
 ترتیب مراحل استحمام

هر یک از کارکنان دارای  -
شغل به خصوص مانند 

های دالک و حالق با لباس
 متفاوت

نمایش تمامی افراد حاضر  -
 در هر بخش

تنوع لباس افراد برای  -
تأکید بر تطهیر در هر 

بخش                         
توجه به ابزارهایی  -

مانند دولچه و لنگ 
 برای پاکیزگی

 

 محل استفاده نحوۀ استفاده نام ابزار و لوازم بندیدسته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابزار برداشت 
 آّب

غالباً از جنس فلزی؛ که روی آن با نقوش قلمزنی تزیین  دولچه
برای ریختن آب بر روی سر و بدن از آن  شده است.
 های امروزی را دارا بود.شد که نقش دوشاستفاده می

 گرمخانه

سلطان محمود به فردوسی، شاهنامۀ رسیدن صلۀ 
 فردوسی

  خوریکاسۀ شربت
داری آب گوارا. در این باره آمده ظرفی است برای نگه

باید در حمام، خمی بزرگ حاوی آب شیرین و »است: 
گوارا تعبیه کنند تا مردم، به خصوص در تابستان از آن 

 «آب بنوشند.

 سربینه

 
 االسرار نظامیمخزنالرشید با حالق، دیدار هارون

: رستگاری به کام دوستان زیستن. یک  گذارینامعلت این  دوستکامی
دار که در آن شراب یا نوشیدنی ریخته در ظرف مسی پایه

 (.6831گذارند )معین، مجالس می

 ربینهس

 
 رسیدن صلۀ سلطان محمود به فردوسی

حتی در مناطقی که شد؛ ها از چاه تأمین میآب گرمابه ظرف آّبیار
آب جاری در دسترس بود چاهی جداگانه برای حمام حفر 

کردند. در اینجا فردی به نام آبیار مسئول ریختن آب می
 دلو در درون محفظه بود.

 آب و گاوروچاه

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

یک جام که از جنس فلز است ساخته شده و در آن  جام ساقی
مسئولیت  شد.برای مشتریان ریخته می نوشیدنی گوارا

 رسان یا ساقی بوده است.این کار بر عهدۀ آب

 گرمخانه

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

 سربینه شد.ها برای برداشتن آب نوشیدنی استفاده میاز خمره های آبسنگاب و خمره

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

سنتی است که به همراه قطیعه دو قطعه  لنگ یک پوشش نگل کردنخشک
کردن بدن پس از استحمام هستند که لباس برای خشک

بزرگ برای  ۀلنگ لباس نیمۀ پایین بدن و قطیعه حول
 کردن نیمۀ باالی بدن است.خشک

حل گرفتن و م
دادن لنگ درپس

سربینه بوده و به
غیر از قسمت 

خزینه در همه جا 
 هست

 
 با حالق الرشیددیدار هارون

 
 
 
و   اجزا

ابزارآالت 

محل شستشوی لباس یا ترچالن و یا لنگ ر آن می بوده  سنگاب
 است.

محل قرار گیری 
  .در سربینه است

 
 

رسیدن 
 صلۀ سلطان محمود به فردوسی

 و سربینهگرمخانه  حوض
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ادامۀ جدول 5.

تزیینات  و  بعد سوم  ایجاد  در  اولیه سعی  نمونه های  خالف 
تاریخی  منابع  بررسی  از  است.  داشته  فضا  یک  در  بیشتر 
گرمابه به جامانده، همچنین مطالعۀ آثار نگارگری که هر یک 
موضوع خاصی را به نمایش می گذارد، چنین برمی آید که تأکید 
همواره بر فضاهای تطهیر و اکثراً فضاهای داخلی بوده است. 
همچنین شباهت های ساختاری زیادی در نگاره ها وجود دارد و 
غالباً تفاوت ها ناشی از توجه به تزیینات و جزئیات است. از حیث 
ترکیب بندی غالباً نمونه ها دارای فرم منظم هندسی و تقارن، 
توجه به سلسله مراتب ورودی و تأکید بر فضای گرمخانه هستند. 
عدم توجه به موارد ذکرشده به خاطر جلب توجه به نقطۀ مورد 
نظر نگارگر است تا از این طریق بر اهمیت فضای طراحی شده 
بیفزاید؛ برای نمونه می توان به نگاره های دوبعدی اشاره کرد که 
نگارگر توجه خود را فقط به یک بخش از گرمخانه معطوف کرده 
است. در نمونۀ صوفی در حمام و گرمابه رفتن هارون با مأمون، 
ما شاهد تحول جدید در تصویر فضاهای گرمابه از جمله توجه 
به بام و تصویر سه بعدی از شکل ساختاری بام هستیم. در برخی 

نمونه ها عالوه بر فضای داخلی به فضای بیرون نیز توجه شده 
که به هدِف ترسیم اتفاقات بیرون گرمخانه است. برای مقایسۀ 
هرچه بهتر شباهت ها و تفاوت های نمونه های منتخب سعی 
در برگزیدن موارد و روایت های متنوع از گرمابه بوده تا بتوان 
از این طریق خوانشی صحیح در نگاره های موجود داشت. در 
همۀ نگاره ها از عنصر آب که نمادی از روشنایی و پاک شدن و 
تطهیر است بهره گرفته شده. همچنین افراد دخیل مانند دالک 
و حالق و کلیه خدمه از لباس و لنگ های مشابه استفاده کرده اند 
تا به راحتی از سایر افراد متمایز شده است و این امر حاکی از 
توجه به پاکیزگی و نظافت در پوشش خدمه است. از جمله نقاط 
افتراق در توجه به تزیینات کاشی کاری ها و پرداختن به جزئیات 
فضایی همچون طریقۀ نورگیری و پوشش سقف فضاهاست. 
توجه به جزئیات نشان از دقت نگارگر در پرداختن به اصول 
تطهیر بوده است. برای آشنایی هرچه بهتر در جدول 7 سعی 
شده به جمع آوری ابزارآالت متناسب با نیاز هر فرد پرداخته 

شود.

 محل استفاده نحوۀ استفاده نام ابزار و لوازم بندیدسته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابزار برداشت 
 آّب

غالباً از جنس فلزی؛ که روی آن با نقوش قلمزنی تزیین  دولچه
برای ریختن آب بر روی سر و بدن از آن  شده است.
 های امروزی را دارا بود.شد که نقش دوشاستفاده می

 گرمخانه

سلطان محمود به فردوسی، شاهنامۀ رسیدن صلۀ 
 فردوسی

  خوریکاسۀ شربت
داری آب گوارا. در این باره آمده ظرفی است برای نگه

باید در حمام، خمی بزرگ حاوی آب شیرین و »است: 
گوارا تعبیه کنند تا مردم، به خصوص در تابستان از آن 

 «آب بنوشند.

 سربینه

 
 االسرار نظامیمخزنالرشید با حالق، دیدار هارون

: رستگاری به کام دوستان زیستن. یک  گذارینامعلت این  دوستکامی
دار که در آن شراب یا نوشیدنی ریخته در ظرف مسی پایه

 (.6831گذارند )معین، مجالس می

 ربینهس

 
 رسیدن صلۀ سلطان محمود به فردوسی

حتی در مناطقی که شد؛ ها از چاه تأمین میآب گرمابه ظرف آّبیار
آب جاری در دسترس بود چاهی جداگانه برای حمام حفر 

کردند. در اینجا فردی به نام آبیار مسئول ریختن آب می
 دلو در درون محفظه بود.

 آب و گاوروچاه

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

یک جام که از جنس فلز است ساخته شده و در آن  جام ساقی
مسئولیت  شد.برای مشتریان ریخته می نوشیدنی گوارا

 رسان یا ساقی بوده است.این کار بر عهدۀ آب

 گرمخانه

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

 سربینه شد.ها برای برداشتن آب نوشیدنی استفاده میاز خمره های آبسنگاب و خمره

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

سنتی است که به همراه قطیعه دو قطعه  لنگ یک پوشش نگل کردنخشک
کردن بدن پس از استحمام هستند که لباس برای خشک

بزرگ برای  ۀلنگ لباس نیمۀ پایین بدن و قطیعه حول
 کردن نیمۀ باالی بدن است.خشک

حل گرفتن و م
دادن لنگ درپس

سربینه بوده و به
غیر از قسمت 

خزینه در همه جا 
 هست

 
 با حالق الرشیددیدار هارون

 
 
 
و   اجزا

ابزارآالت 

محل شستشوی لباس یا ترچالن و یا لنگ ر آن می بوده  سنگاب
 است.

محل قرار گیری 
  .در سربینه است

 
 

رسیدن 
 صلۀ سلطان محمود به فردوسی

 و سربینهگرمخانه  حوض
عمومی )مختص 

 عموم افراد(

 
 صوفی در حمام، هفت اورنگ جامی

اند که قسمت ها از دو قسمت تشکیل شدهمعموالً حوض
تزیینی دارد و در گرمخانه برای برداشتن آب میانی حالت 

اما در  .شده استتوسط دولچه برای خیساندن استفاده می
ها که غالباً از آب کر بوده، سربینه برای پرکردن آب خمره

 شد.استفاده می
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)مختص 
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 صوفی در حمام
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تراشیدن موی بدن و صورت نام برد که توسط حالق در 

 گرمخانه مورد استفاده بوده است.

 
 
 

 گرمخانه

 
 مردان در حمام، خمسۀ نظامی

 

 محل استفاده نحوۀ استفاده نام ابزار و لوازم بندیدسته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابزار برداشت 
 آّب

غالباً از جنس فلزی؛ که روی آن با نقوش قلمزنی تزیین  دولچه
برای ریختن آب بر روی سر و بدن از آن  شده است.
 های امروزی را دارا بود.شد که نقش دوشاستفاده می
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داری آب گوارا. در این باره آمده ظرفی است برای نگه

باید در حمام، خمی بزرگ حاوی آب شیرین و »است: 
گوارا تعبیه کنند تا مردم، به خصوص در تابستان از آن 

 «آب بنوشند.

 سربینه

 
 االسرار نظامیمخزنالرشید با حالق، دیدار هارون

: رستگاری به کام دوستان زیستن. یک  گذارینامعلت این  دوستکامی
دار که در آن شراب یا نوشیدنی ریخته در ظرف مسی پایه

 (.6831گذارند )معین، مجالس می
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 رسیدن صلۀ سلطان محمود به فردوسی

حتی در مناطقی که شد؛ ها از چاه تأمین میآب گرمابه ظرف آّبیار
آب جاری در دسترس بود چاهی جداگانه برای حمام حفر 

کردند. در اینجا فردی به نام آبیار مسئول ریختن آب می
 دلو در درون محفظه بود.

 آب و گاوروچاه

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

یک جام که از جنس فلز است ساخته شده و در آن  جام ساقی
مسئولیت  شد.برای مشتریان ریخته می نوشیدنی گوارا

 رسان یا ساقی بوده است.این کار بر عهدۀ آب

 گرمخانه

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

 سربینه شد.ها برای برداشتن آب نوشیدنی استفاده میاز خمره های آبسنگاب و خمره

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

سنتی است که به همراه قطیعه دو قطعه  لنگ یک پوشش نگل کردنخشک
کردن بدن پس از استحمام هستند که لباس برای خشک

بزرگ برای  ۀلنگ لباس نیمۀ پایین بدن و قطیعه حول
 کردن نیمۀ باالی بدن است.خشک

حل گرفتن و م
دادن لنگ درپس

سربینه بوده و به
غیر از قسمت 

خزینه در همه جا 
 هست

 
 با حالق الرشیددیدار هارون

 
 
 
و   اجزا

ابزارآالت 

محل شستشوی لباس یا ترچالن و یا لنگ ر آن می بوده  سنگاب
 است.

محل قرار گیری 
  .در سربینه است

 
 

رسیدن 
 صلۀ سلطان محمود به فردوسی

 و سربینهگرمخانه  حوض
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مردان در حمام،  توضیحاتجدول 6. افراد دخیل در بخش های تطهیر نگاره های گرمابه. مأخذ: نگارندگان.
 خمسه نظامی 

مهر در حمام خوارزم، 
مثنوی مهر و مشتری اثر 

ه.  487عصار تبریزی،  
 ق. 

داستان سندباد،  
 ه. ق.  437ظفرنامه،  

الرشید با یدار هاروند
حالق، مخزن االسرار 

 نظامی 

رومی در حمام داغ، 
 مثنوی موالنا

 هانگاره

 

    
توجه به فضای  _ فرم و شکل

گرمخانه و خزینه                     
ضلعی تصویر هشت _

حوض در گرمخانه                    
نمایش پوشش سقف با  -

                استفاده از طاق
نمایش گلجام در سقف  -

                 برای نورگیری
های نمایش حوضچه -

 داغ خزینهآب 

استفاده از حوض در _
 فضای گرمخانه

 نمایش متفاوت بام-
ضلعی فضای هشت-

 گرمخانه
نمایش میاندر برای  -

مراتب نمایش سلسله
 ورودی

استفاده از گلجام برای  -
 نورگیری از طریق سقف

 تصویر ورودی به گرمابه _
و طریقۀ  توجه به بام _

 نورگیری از سقف             
 فرم غیرمنظم _

نمایش فضای هشت -
 ضلعی گرمخانه

های استفاده از حوض -
 متعدد

حضور تمام اجزای اصلی _
 حمام

نمایش حوض در سربینه   -
 و گرمخانه

انبار                توجه به بام و آب _
 توجه به گلجام _
 هندسیفرم منظم _
نمایش بام از طریق -

 نورگیرهای سقفی

نمایش متفاوت از  -
پوشش سقف خزینه                    

اختصاص فضای  -
                        بیشتر نگاره به خزینه

ر برای نمایش میاند -
ورود از سربینه به 

 گرمخانه
مراتب رعایت سلسه -

                        فضایی
استفاده از طاق برای  -

 پوشش سقف

 رعایت تناسبات فضایی _ تناسبات
 فضاییتقارن  _

شکل از تناسبات مربعی _
                 فضای گرمخانه

فضای بیشتر اختصاص  -
به گرمخانه برای تأکید بر 

 تطهیر

تناسبات مستطیلی  _
گرمخانه                      

نمایش بخش اصلی با  -
تناسبات بیشتر نسبت به 
سایر فضاها برای توجه به 
 ارزش تطهیر در گرمخانه

دادن نسبت اهمیت نشان -
 هر بخش

  بامتوجه به فضای  _
گرمخانه تناسبات بزرگ  _

بودن ازرش متناسبو بام 
 فضایی

اهمیت تناسبات در  -
 پرداختن به پاکیزگی

 رعایت تقارن  _
سلسله مراتب ورودی به _

 فضاهای تطهیر
رعایت تناسبات در نمایش  -

 جزئیات
استفاده از تناسبات  -

 مستطیلی

 فضای بودن ارزش هم -
 و میاندر و سربینه
سربینه                              از بخشی

و توجه به تناسبات  -
                      جزئیات 

عدم رعایت تناسبات  -
 فضای گرمخانه و حوض

ترکیب فضاهای _ بندیترکیب
گرمخانه با خزینه                          

بندی فضاهای ترکیب -
          مربوط و خیلی گرم

بندی فضای ترکیب -
گرمخانه با خزینه به 

 عنوان فضای اصلی تطهیر

ترکیب در فضای گرمخانه 
 و خزینه

دادن فضاهای نشان _
درونی                        

اهمیت فضای تطهیر در  -
 بندی نگارهترکیب

عدم تناسب در ترکیب  -
 حوض

سربینه                 ترکیب ورودی با 
ترکیب فضای خزینه با  -

 و سربینهگرمخانه 
 بندی بزرگ بامترکیب -

ترکیب فضاهایی با  _
پرسپکتیو دوبعدی و سه

 بعدی
بندی دقیق ترکیب -

 فضاهای تطهیر
ترکیب سلسله مراتب برای  -

 رنمایش مراحل تطهی

بندی متفاوت ترکیب -
خزینه                        

ندی سربینه و بترکیب -
میاندر برای نمایش 

                   مراتب ورودیسلسله
ترکیب تودرتو  -

 گرمخانه و خزینه

 ها کهاستفاده از حوض _ افراد و اجزا
 هر یک دارای کاربری

مانند محل  هستند
                     شستن لنگ 

استفاده از افراد و  -
ابزارهای مختص هر 

 بخش

نمایش افراد گاورو و آب _
انبار در حین کار و حمل 

 گرمابهآب مورد نیاز 
نمایش حالق و دالک  -

 رسانی به افرادبرای خدمت

ا های مجزاستفاده از حوض
برای تأکید در امر پاکیزگی                     

کشی برای نمایش کیسه -
 ترتیب مراحل استحمام

هر یک از کارکنان دارای  -
شغل به خصوص مانند 

های دالک و حالق با لباس
 متفاوت

نمایش تمامی افراد حاضر  -
 در هر بخش

تنوع لباس افراد برای  -
تأکید بر تطهیر در هر 

بخش                         
توجه به ابزارهایی  -

مانند دولچه و لنگ 
 برای پاکیزگی

 

 شرح وظایف معرفی افراد دخیل در هر بخش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سربینه

 که باشد فردی و یا حمام صاحب توانستمی فرد این استاد حمامی
 منصوب سمت این به حمام مالک و صاحب سوی از

ها لباس پوشیده و کاله بر اغلب در نگاره. است شده
 سر دارد.

 و حمام هایقسمت تمامی بر نظارت کار شخص این
 رئیس واقع در و بود دارعهده را حمام کارکنان تمامی
 دو که کسانی از کارکنان تنها. رفتمی شمار به حمام

 داشتند را هم با همکاری و نظر تبادل حق شیفت
 کار در مداخله حق بقیه و بودند هاچیحمام همین
می خطاب هم اوستا چیحمام به. نداشتند را یکدیگر

 .کردند

 
 اورنگ جامیحمام، هفت صوفی در

مراجعه هایلباس و رخت از نگهبانی و کار حفاظت کرد.می کار رختکن محل در که بود فردی شخص این دارجامه
  .داشت را کنندگان

صوفی در 
 حمام

خشک و شستن نظر از چه را هافوته کار که فردی بود دارانداز یا فوتهلنگ
 دارعهده آوریجمع و کردنپخش نظر از چه و کردن

 .بود

 دار بود.ها را عهدهکردن لنگوشو و خشکشست

 
 صوفی در حمام

در . داشت حضور گرمخانه محل در که بود مردی شورلنگ
ها معموالً پوشش کارگرانی که مسئول تعویض نگاره
کنندگان هستند یکسان تصویر های استحماملنگ

 شکل بر سر.هایی همشده است: لباس کامل با کاله

 .بود های خیسها و لنگفوته شستن وی کار

 
 صوفی در حمام

شد؛ هم کشی در سربینه و با آب سرد انجام میآب پاشور
 برای طهارت و هم برای جلوگیری از بیماری.

اند را بر حمام شدهکشی پای کسانی که تازه وارد آب
 عهده داشت.

 

 الرشید با حالقدیدار هارون
 
 
 
 
 
 

 گرمخانه

 کار. شدمی نامیده دالک نام به که معموالً بود فردی دالک
 - دندان کشیدن - هاکردن پسربچهختنه وی

 .بود قبیل این از و شکسته پای و دست جاانداختن
 و شدمی حاضر حمام محل در قبلی دعوت با فرد این

 .کردمی دریافت کنندهمراجعه فرد از را خود مزد

مراجعه افراد به وشوشست کار در گرمخانه محل در
 موی شستن قبیل کارهایی از کرد:می کمک کننده

 .غیره و کشیدنآب کشیدن،لیف سر،
 

 
 

 صوفی
 در حمام

می حاضر سربینه یا و گرمخانه محل در که بود مردی حالق
 محل در. دادمی ومالمشت را داوطلب افراد و شد

 هر و داشت خاص رسومی و آداب کار این گرمخانه
 بدن کارتازه چیمالومشت به شدنمی حاضر کسی
و همچنین از لیف در آخر برای  .بسپارد را خود

 شستشو استفاده می کند

 شیفت در آقایان سر موی اصالح برای که بود مردی
 موی افراد و سر اصالح کارش و شدمی حاضر مردانه

 ( چیومالمشت)بود 

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

 آبگیر
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ادامۀ جدول 6.
 شرح وظایف معرفی افراد دخیل در هر بخش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سربینه

 که باشد فردی و یا حمام صاحب توانستمی فرد این استاد حمامی
 منصوب سمت این به حمام مالک و صاحب سوی از

ها لباس پوشیده و کاله بر اغلب در نگاره. است شده
 سر دارد.

 و حمام هایقسمت تمامی بر نظارت کار شخص این
 رئیس واقع در و بود دارعهده را حمام کارکنان تمامی
 دو که کسانی از کارکنان تنها. رفتمی شمار به حمام

 داشتند را هم با همکاری و نظر تبادل حق شیفت
 کار در مداخله حق بقیه و بودند هاچیحمام همین
می خطاب هم اوستا چیحمام به. نداشتند را یکدیگر

 .کردند

 
 اورنگ جامیحمام، هفت صوفی در

مراجعه هایلباس و رخت از نگهبانی و کار حفاظت کرد.می کار رختکن محل در که بود فردی شخص این دارجامه
  .داشت را کنندگان

صوفی در 
 حمام

خشک و شستن نظر از چه را هافوته کار که فردی بود دارانداز یا فوتهلنگ
 دارعهده آوریجمع و کردنپخش نظر از چه و کردن

 .بود

 دار بود.ها را عهدهکردن لنگوشو و خشکشست

 
 صوفی در حمام

در . داشت حضور گرمخانه محل در که بود مردی شورلنگ
ها معموالً پوشش کارگرانی که مسئول تعویض نگاره
کنندگان هستند یکسان تصویر های استحماملنگ

 شکل بر سر.هایی همشده است: لباس کامل با کاله

 .بود های خیسها و لنگفوته شستن وی کار

 
 صوفی در حمام

شد؛ هم کشی در سربینه و با آب سرد انجام میآب پاشور
 برای طهارت و هم برای جلوگیری از بیماری.

اند را بر حمام شدهکشی پای کسانی که تازه وارد آب
 عهده داشت.

 

 الرشید با حالقدیدار هارون
 
 
 
 
 
 

 گرمخانه

 کار. شدمی نامیده دالک نام به که معموالً بود فردی دالک
 - دندان کشیدن - هاکردن پسربچهختنه وی

 .بود قبیل این از و شکسته پای و دست جاانداختن
 و شدمی حاضر حمام محل در قبلی دعوت با فرد این

 .کردمی دریافت کنندهمراجعه فرد از را خود مزد

مراجعه افراد به وشوشست کار در گرمخانه محل در
 موی شستن قبیل کارهایی از کرد:می کمک کننده

 .غیره و کشیدنآب کشیدن،لیف سر،
 

 
 

 صوفی
 در حمام

می حاضر سربینه یا و گرمخانه محل در که بود مردی حالق
 محل در. دادمی ومالمشت را داوطلب افراد و شد

 هر و داشت خاص رسومی و آداب کار این گرمخانه
 بدن کارتازه چیمالومشت به شدنمی حاضر کسی
و همچنین از لیف در آخر برای  .بسپارد را خود

 شستشو استفاده می کند

 شیفت در آقایان سر موی اصالح برای که بود مردی
 موی افراد و سر اصالح کارش و شدمی حاضر مردانه

 ( چیومالمشت)بود 

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

 آبگیر

 شرح وظایف معرفی افراد دخیل در هر بخش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سربینه

 که باشد فردی و یا حمام صاحب توانستمی فرد این استاد حمامی
 منصوب سمت این به حمام مالک و صاحب سوی از

ها لباس پوشیده و کاله بر اغلب در نگاره. است شده
 سر دارد.

 و حمام هایقسمت تمامی بر نظارت کار شخص این
 رئیس واقع در و بود دارعهده را حمام کارکنان تمامی
 دو که کسانی از کارکنان تنها. رفتمی شمار به حمام

 داشتند را هم با همکاری و نظر تبادل حق شیفت
 کار در مداخله حق بقیه و بودند هاچیحمام همین
می خطاب هم اوستا چیحمام به. نداشتند را یکدیگر

 .کردند

 
 اورنگ جامیحمام، هفت صوفی در

مراجعه هایلباس و رخت از نگهبانی و کار حفاظت کرد.می کار رختکن محل در که بود فردی شخص این دارجامه
  .داشت را کنندگان

صوفی در 
 حمام

خشک و شستن نظر از چه را هافوته کار که فردی بود دارانداز یا فوتهلنگ
 دارعهده آوریجمع و کردنپخش نظر از چه و کردن

 .بود

 دار بود.ها را عهدهکردن لنگوشو و خشکشست

 
 صوفی در حمام

در . داشت حضور گرمخانه محل در که بود مردی شورلنگ
ها معموالً پوشش کارگرانی که مسئول تعویض نگاره
کنندگان هستند یکسان تصویر های استحماملنگ

 شکل بر سر.هایی همشده است: لباس کامل با کاله

 .بود های خیسها و لنگفوته شستن وی کار

 
 صوفی در حمام

شد؛ هم کشی در سربینه و با آب سرد انجام میآب پاشور
 برای طهارت و هم برای جلوگیری از بیماری.

اند را بر حمام شدهکشی پای کسانی که تازه وارد آب
 عهده داشت.

 

 الرشید با حالقدیدار هارون
 
 
 
 
 
 

 گرمخانه

 کار. شدمی نامیده دالک نام به که معموالً بود فردی دالک
 - دندان کشیدن - هاکردن پسربچهختنه وی

 .بود قبیل این از و شکسته پای و دست جاانداختن
 و شدمی حاضر حمام محل در قبلی دعوت با فرد این

 .کردمی دریافت کنندهمراجعه فرد از را خود مزد

مراجعه افراد به وشوشست کار در گرمخانه محل در
 موی شستن قبیل کارهایی از کرد:می کمک کننده

 .غیره و کشیدنآب کشیدن،لیف سر،
 

 
 

 صوفی
 در حمام

می حاضر سربینه یا و گرمخانه محل در که بود مردی حالق
 محل در. دادمی ومالمشت را داوطلب افراد و شد

 هر و داشت خاص رسومی و آداب کار این گرمخانه
 بدن کارتازه چیمالومشت به شدنمی حاضر کسی
و همچنین از لیف در آخر برای  .بسپارد را خود

 شستشو استفاده می کند

 شیفت در آقایان سر موی اصالح برای که بود مردی
 موی افراد و سر اصالح کارش و شدمی حاضر مردانه

 ( چیومالمشت)بود 

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

 آبگیر

  
 میرعلیشیر نواییحمام، دیوان 

 کار یک هر و بود نفر پنج چهار یا معموالً هاآن تعداد
 یکی. بودند دارعهده را گرمخانه از قسمتی به آبرسانی

 یانم کار تقسیم و نام داشت آبگیرباشی معموالً آنان از
 و تنظاف مسئول آبگیرباشی .دادانجام می را دیگر افراد

 آن و طرف این به معموالً و بود هم هاخزینه امنیت
 سطلی آبگیرها برخالف البته و کردمی سرکشی طرف

 .نداشت دست در

داشت و  عهده به را گرمخانه داخل در آب تقسیم کار
 بود. هم هاخزینه امنیت و نظافت همچنین مسئول

 
 
 
 
 
 

گاورو و 
 چاه آب

کردن با ریختن تون در مخزن پشت خزینه و روشن تاب تون
 کرد.آن آب خزینه را گرم می

 افراد کار به و آمدمی حساب به تون رئیس
 امور گویجواب و کردمی رسیدگی خود زیرمجموعۀ

 .بود تون

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

 از را حمام خزینۀ به آب رساندن کار که بود مردی میراب
 حمام آب اگر. بود دارعهده جاری آب مسیرهای طریق
 .نداشتند میراب به نیازی شدمی تأمین چاه از

 دار بود.کار حمل آب به خزینه را عهده

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

 در آن ریختن و چاه از آب کشیدن کار که بود مردی آبدار
 .بود دارعهده را سرد آب خزینۀ رویآب محل

مسئول رسیدگی به میزان آب و کشیدن آب از چاه 
 بود.

 
 الرشید با حالقدیدار هارون

 
نتیجه گیری

با بررسی نگارگری های حمام می توان نکات زیر را، بیان کنندۀ 
ویژگی های تطهیر در نگاره های حمام دانست: آنچه در طراحی 
فضای حمام نمود اساسی دارد توجه به نظم در شکل هندسی 
درونی و سلسله مراتب فضاهاست. سلسله مراتب فضایی حمام 
شامل: ورودی، سربینه، میاندر، گرمخانه و سلسله مراتب برای 
در  کاماًل  پاکیزه  به صورت  و خروج  کثیف  به صورت  ورود 
نگاره ها در نظر گرفته شده است. سربینه و گرمخانه به عنوان 

فضای اصلی در نگاره ها تصویر شده اند. تمامی عناصر حمام، از 
فضاهای خشک تا فضاهای خیلی مرطوب به خوبی در نگاره ها 
ترسیم شده است و در برخی به ترکیب فضاهای خزینه در 

داخل فضای گرمخانه پرداخته شده است.
همۀ فضاها اعم از فضای بیرونی یا فضای داخلی دارای نظم 
بوده و به صورت کامل ترسیم شده اند که به خوبی در نگاره ها 
قابل مشاهده است. معماری گرمابه های نگاره دارای اشتراکات 
و گاورو  بام  میاندر،  مانند گرمخانه، سربینه، خزینه،  فضایی 
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 ابزارهای مورد استفاده افراد دخیل  عنوان شغل عناصر گرمابه نوع مشاغل 
 تمامی کارکنان  استاد حمامی  سربینه  مدیریتی

 میراب
 تابتون

 آبگیر

 
 
 

------ 

 
 

 خدماتی

 ها دار کفشقفسه  دارجامه سربینه عمومی
 
 

 فروش لنگ

 جام   ساقی هاتمامی بخش
 

 دوستکامی 

  دالک گرمخانه  اختصاصی

 

 کیسه 

 دولچه 

 لیف

 لنگ  
 حالق گرمخانه

 

 استره )وسیلۀ تراشیدن مو( 

 لیف 

 سربینه  

 پاشور

 

 حوض 
 لگن 

جدول 7. تنوع شغلی و ابزارهای مورد استفاده در هر بخش. مأخذ: نگارندگان.
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بوده و گرمخانه و سربینه به عنوان فضای اصلی حضور افراد 
اتفاقات بیشترین تصویرگری را در بین  و دارابودن بیشترین 
سایر اجزا و فضاهای گرمابه ها داشته اند. در نگارگری ها توجه 
به تناسبات از جمله نکات کلیدی بوده و بیانگر اهمیت فضا 
بوده و در نگاره ها غالباً فضای گرمخانه بزرگتر از سایر فضاهای 
موجود تصویر می شود و عموماً دارای تناسبات متقارن و مربعی 
اولیه، پالن  نگارۀ  از چند نمونه  به غیر  بوده است. همچنین 
داخلی گرمخانه و سربینه به شکل هشت ضلعی تصویر شده اند. 
برخی از فضاها دارای تزیینات به خصوص بوده از جمله گلجام 
و گنبدها و توجه به ارتفاع زیاد در فضای گرمخانه و ترسیم 
هشت ضلعی فضای گرمخانه و سربینه نشان از داشتن گنبد 

است.
تمامی فضاهای کاربردی و مشاغل مرتبط با هر بخش و نکات 
نحوۀ  و  تأمین آب  مانند  اصول ساختمانی در حمام  و  فنی 
استفاده از اجزای حمام، نمایش داده شده است. نوع تزیینات 
مورد استفاده و موقعیت قرارگیری آن ها نسبت به هر فضایی 
متفاوت است برای مثال جزئیات و تزیینات در سربینه بیشتر 
از گرمخانه است. همچنین خصوصیات کالبدی و ترکیب بندی 
هر یک از نگاره ها منحصر به فرد بوده که بیانگر انجام آیین ها و 
گردهم آیی های محلی برای تعامالت اجتماعی است به گونه ای 
که ساختار های کالبدی آن متأثر از باورهای مردمی بوده و به 

آن جنبۀ معنایی نیز داده است. 
کاربری های هر بخش از گرمابه با سایر بخش ها متفاوت بوده 
به جدول 2 فضای سربینه کاربری مدیریتی  با توجه  است. 
داشته زیرا اولین مکان بعد از ورود به گرمابه بوده که وسایل و 
تجهیزات مورد نیاز افراد و خدمه از این بخش مدیریت می شد. 
فرد برای سپردن لباس ها و وسایل شخصی خود به مدیریت 
مجموعه به استاد حمامی مراجعه کرده و سپس وارد فضاهای 
عمومی، مانند میاندر و گرمخانه می شده. در این فضا از وسایل 
افراد دخیل همه در خدمت مراجعه کننده بوده  تا  نیاز  مورد 
است.  بوده  افراد  تمامی  برای حضور  غالباً فضایی عمومی  و 
و  بوده  انفرادی  فضایی  مانند خزینه،  کاربری های خصوصی 
افراد متمول در نظر گرفته  از نگاره ها محلی برای  در برخی 
شده است. برای نمونه در نگارۀ »رومی در حمام داغ« فضای 
گرمخانه دارای دو خزینه است که یکی از آنها برای افراد خاص 
تعبیه شده است. کاربری های خدماتی نیز در مجموعه وجود 

داشته که شامل فضای حوض، بام و آب چاه است.
یکی  عنوان  به  حمام  شد،  اشاره  نیز  پیشتر  که  همان طور 
اعمال  اجرای  بر  است که عالوه  مکانی  فضاهای جمعی،  از 
نظافت و پاکیزگی ظرفیت فوق العاده در به وجود آوردن فضای 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته، از این رو نمایش فضاهای 
عمومی هم از منظر ذهنی و هم از جنبۀ اتفاقات متنوع که در 

آن رخ می داده، نسبت به فضاهای خصوصی تر حمام، بیشتر 
قیدوبندهای  بدون  زیرا که حمام ها  است،  بوده  توجه  مورد 
امکان حضور  بوده  اقشار  ارتباط  محدودکنندۀ  که  طبقاتی 
تمامی افراد جامعه در کنار یکدیگر را داشته که به خوبی در 
نگاره ها به تصویر کشیده شده است. این امر به گونه ای تجلی 
امر تطهیر در نگاره هاست. به بیان صریح تر می توان مشاهده 
و  تمامی رخت  تطهیر که مستلزم کندن  امر  کرد چنان که 
لباس بوده، همراه با عریان شدن فرد از طبقۀ اجتماعی خود نیز 
همراه بوده است. بر اساس آنچه پیرامون مطالعۀ نگاره ها و نیز 
مقایسۀ آن ها در بعد زمانی و جنبه های ترکیب بندی و تناسبات 
گذشت، می توان استنباط کرد در حالت کلی تشابهات کالبدی 
و کارکردی بیشتر از میزان افتراقات آن ها بوده و در سیر تحول 
خطی نیز نقاط اشتراک موجود است و همچنین به تزیینات 
و جزئیات رفته رفته بیشتر از بعد شکلی پرداخته شده است. 
و  پاک  تداخل فضای  بهداشتی و عدم  اصول  نگارگر رعایت 
ناپاک با یکدیگر و رعایت مسائل اخالقی در حفظ پوشش و 
عدم استفاده از نقوش انسانی در تزیینات و عدم پرداختن به 

تصویرسازی گرمابۀ زنانه را در نظر داشته است.
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