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چکیده

بیان مسئله :ربع رشیدی یا رشیدیه یک مجموعۀ معماری و بنا به آنچه در نزهتالقلوب ( 740ه.ق ).آمده
است «شهرچهای» فرهنگی و دانشگاهی در شمال شرقی تبریز و در کوهپایۀ سرخاب بوده است که در عهد
ایلخان سلطان محمد خدابنده اولجایتو با همت و نظارت خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی طراحی و
ساخته شد .بر اساس وقفنامۀ ربع رشیدی ،مجموعۀ معماری شهرچۀ ربع رشیدی دارای بناهای همگانی و
عامالمنفعۀ بسیاری بوده و گرمابه نیز داشته است؛ بنابراین ،انتظار میرفت که در کاوشهای باستانشناختی
ربع رشیدی نشانههایی از گرمابۀ ربع رشیدی شناسایی و کاوش و خاکبرداری شود .کما اینکه در سومین
فصل کاوش ،در بخش جنوب شرقی محوطۀ تاریخی و اثر ملی ربع رشیدی ،ساختاری خاکبرداری شده
است که آن را صراحتاً یک گرمابۀ ایلخانی معرفی کردهاند .اکنون ،پرسش بنیادین این نوشتار ،چیستی و
کارکرد ساختار معرفیشده به نام گرمابۀ ایلخانی ربع رشیدی است.
هدف پژوهش :در ابتدای برنامهریزی و تدوین و طراحی هر طرح و پالن و برنامۀ مرمتی ،شناخت درست و
بازشناسی روشمند چیستی و کارکرد و ماهیت و هویت یک بنای تاریخی و باستانی ،ضرورتی بنیادین و
چالشی گریزناپذیر است؛ به گونهای که هیچ مرمتگری نمیتواند بدون شناخت تاریخی و باستانشناختی
یک اثر معماری و ساختار باستانیاش ،آن را بهدرستی و به صورتی روشمند مرمت کند.
روش پژوهش :بررسی تحلیلی پالن ،فضاسازی و مصالح معماری ساختار معروف به گرمابۀ ایلخانی رشیدیه
در مقایسه با ساختار و تأسیسات و مصالح معماری گرمابههای تاریخی شناختهشدۀ ایران تفاوتهایی
آشکار نشان میدهد.
نتیجۀ پژوهش :بر مبنای فرضیهسازی به شیوۀ ابطالگرایی ساختار معروف به گرمابۀ ایلخانی ربع رشیدی،
نمیتوانسته کارکرد گرمابه داشته باشد؛ و البته هیچ نشانۀ باستانشناختیای بر دیرینگی ایلخانی آن داللت
ندارد .نویسندگان در پایان فرضیۀ سازهای برای رنگرزی و یا دباغی را برای این ساختار پیشنهاد کردهاند.
واژگان کلیدی :ربع رشیدی تبریز ،گرمابۀ ایلخانی ،تحلیل معماری ،منطق تحلیلی ،فرضیۀ ابطالگرا.
مقدمه

رعایت آموزۀ اسالمی «ألنظافه من االیمان» یکی از
الگوهای فرهنگی جامعۀ مسلمان است که در شهرسازی
ایران در دوران تمدن اسالمی نقشی مهم ایفاء میکرده
* .نویسندۀ مسئول09143099407 - m.roshan@tabriziau.ac.ir :

است؛ به گونهای که گرمابه به عنوان سازهای با کارکرد
خدمات همگانی در طراحی شهری ایران ،جایگاهی
همردیف مسجد و مدرسه داشته و در گذر تاریخ نیز در
شکلگیری و توسعۀ شهرها نقشی بسیار مهم ایفا کرده
است ( .)Kermani, 2016بنای عامالمنفعۀ گرمابه در
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شهرسازی اسالمی در جاهایی مکانیابی و ساخته میشد
که پر رفت و آمد بودند و دسترسی به آنها راحت بود
(فخار تهرانی248 :1388 ،؛  .)Akşit 2011به همین سبب
در مجموعههای معماری بزرگ دورۀ ایلخانان در آذربایجان
ــ که دورۀ زرین طراحی و ساخت و گسترش مجموعههای
بزرگ معماری چون ارگ علیشاه تبریز ،تخت سلیمان،
رصدخانۀ مراغه ،غازانیه ،سلطانیه و رشیدیه نیز بوده است
ــ طراحی و ساخت گرمابه در کنار مسجد و مدرسه و
آرامگاه بزرگان سیاست و دیانت گزارش شده است (آجورلو،
 .1)1392ربع رشیدی یا رشیدیه یک مجموعۀ معماری و
بنا به نوشتۀ حمداهلل مستوفی قزوینی در نزهتالقلوب
( 740ه.ق« ).شهرچهای» فرهنگی و دانشگاهی در شمال
شرقی تبریز و در کوهپایۀ سرخاب بوده است که در عهد
ایلخان سلطان محمد خدابنده اولجایتو با همت و نظارت
خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی طراحی و ساخته
شد (مستوفی )1396 ،و ابوالقاسم کاشانی هم در تاریخ
اولجایتو ( 718ه.ق ).نوشته است که آب آن را از همان کوه
سرخاب برآوردند (کاشانی)1348 ،؛ همچنین ،بنا به آنچه
در وقفنامۀ ربع رشیدی به قلم خواجه رشیدالدین فضلاهلل
همدانی آمده است ،مجموعۀ معماری شهرچۀ ربع رشیدی
دارای بناهای همگانی و عامالمنفعۀ بسیاری بوده است ،از
جمله مسجدهای صیفی و شتوی ،دارالمصاحف ،بیتالکتب،
دارالحدیث ،بیتالتعلیم ایتام ،دارالضیافه ،دارالشفاء،
دارالضرب ،دارالحجاج ،دارالسیاده ،دارالصنایع ،دارالقرآن،
خانقاه ،دارالحفاظ ،گنبد خواجه رشید ،کاروانسراها و گرمابه
(آجورلو)1392،؛ بنابراین ،انتظار میرفت که در کاوشهای
باستانشناختی ربع رشیدی نشانههایی از گرمابۀ ایلخانی
ربع رشیدی شناسایی و کاوش و خاکبرداری شود و البته
در سومین فصل کاوش ،در بخش جنوب شرقی محوطۀ
تاریخی و اثر ملی ربع رشیدی و بیرون از باروی جنوبی،
ساختاری خاکبرداری شده است (تصویر  )1که کاوشگران
آن را صراحتاً گرمابۀ ایلخانی ربع رشیدی معرفی کردهاند
(روحانگیز.)257 :1386 ،

...........................................................

بیان مسئله

پرسش بنیادین این نوشتار چیستی و کارکرد ساختار
معرفیشده به نام گرمابۀ ایلخانی ربع رشیدی است؛ زیرا
در مقدمۀ برنامهریزی و تدوین و طراحی هر طرح و پالن
و برنامۀ مرمتی ،شناخت درست و بازشناسی روشمند
چیستی و کارکرد و ماهیت و هویت یک بنای تاریخی
و باستانی ،ضرورتی بنیادین و چالشی گریزناپذیر است؛
به گونهای که هیچ مرمتگری نمیتواند بدون شناخت
تاریخی و باستانشناختی یک اثر معماری و ساختار
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تصویر  .1موقعیت گرمابۀ معروف به ایلخانی در کاوشگاه ربع رشیدی و نسبت
به شهر تبریز و مهرانرود .مأخذ :نگارندگان.

باستانیاش آن را بهدرستی و روشمند مرمت کند
(آجورلو  .نعمتی بابایلو .)1392 ،بررسی پالن ،فضاسازی
و مصالح معماری ساختار معروف به گرمابۀ ایلخانی
ربع رشیدی با گرمابههای تاریخی شناختهشدۀ ایران
تفاوتهایی آشکار دارد؛ بر همین پایه ،یک پرسش و
فرضیۀ ابطالگرا 2با روشهای تحلیلی معماری شایستۀ
بررسی است :آیا کاربری راستین ساختار یافتهشده در
جنوب شرقی کاوشگاه ربع رشیدی ،گرمابۀ دورۀ ایلخانی
بوده است؟ در پاسخ بدین پرسش ،فرضیۀ ابطالگرا این
است که ساختار معروف به گرمابۀ ایلخانی ربع رشیدی،
یک گرمابه نیست و نمیتوانسته کارکرد گرمابه داشته
باشد؛ کما اینکه نشانههای باستانشناختی بر دیرینگی
ایلخانی آن داللت ندارند.
پیشینۀ پژوهشی

پژوهشهای انجامشده دربارۀ ساختار معروف به گرمابۀ
تاریخی ربع رشیدی از دو جهت شایان درنگ و بررسی
است :نخست اینکه دربارۀ بازشناسی باستانشناختی
و بازاندیشی معماری ساختار یافتهشده در جنوب
شرقی ربع رشیدی تاکنون هیچ پژوهشی انجام نشده
است؛ و گروه کاوش ساختار نامبرده در دهۀ ،1380
کارکرد و چیستی آن را صرفاً گرمابه معرفی کرده و
بیش از این هم ننوشته و استدالل نکردهاند (ن.ک.
روحانگیز)1386 ،؛ دوم آنکه دانستههای کنونی
پژوهشگران از گرمابههای تاریخی رشیدیه از بازگویی
و تکرار نوشتههای تاریخی گذشتگان ،باألخص وقفنامۀ
ربع رشیدی و نزهتالقلوب ،فراتر نرفته و هنوز چیزی
بر آن نیفزوده است (ن .ک .روحانگیز1386 ،؛ باللی
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اسکویی ،کینژاد و نقرهکار 69 :1389؛ حبیب1389 ،؛
کینژاد و باللی اسکویی1390،؛ سعیدنیا 1381 ،1379؛
عمرانی ،امینیان و اسدزاده1392 ،؛;Behboodi, Kiani

& Heydari, 2011 Amirkhani, Leylian, Pourjafar,
.)Khanloo & Zamani, 2010

مبانی نظری پژوهش

بنیان تحلیلی و فرضیهسازی نویسندگان این مقاله
بر ابطالگرایی  3پوپر در فلسفۀ علم ( ;Popper, 2002
& Ruse, 2014; Irzik, 2014; Oddie, 2014; Sober
 )Elgin, 2017و بر مطالعۀ
عینی  4فرهنگ ما ّدی به جای
ِ

اعتماد ذهنی  5به نوشتههای تاریخی (ماتیوز)1391 ،
استوار است .در اینجا شایان یادآوری و تأکید است که
در گزارشهای تاریخی و نوشتههای پیشینیان ،به ویژه
وقفنامۀ ربع رشیدی و نزهتالقلوب ــ که نویسندگان
هر دو آنها شهرچۀ رشیدیه را شخصاً دیده و درک کردهاند
و روزگاری در آنجا زیستهاند ــ هرگز گرمابههای ربع
رشیدی توصیف نشدهاند؛ بنابراین ،نوشتههای تاریخی
نهتنها نمیتوانند راهگشای بازشناسی و بازاندیشی
ساختار معروف به گرمابۀ رشیدی باشند ،بلکه حتی
معرفی همین ساختار به عنوان گرمابه با استناد به
تاریخ ،نوعی سفسطۀ روششناختی است .6

•ساختار پالن
پالن یافتهشده آشکارا هیچ نظم هندسی و سلسله
مراتب دسترسی و راستای خاصی ندارد؛ به گونهای که
از این پالن ،برای مثال ،عنصرهای معماری معرف گرمابه
چون درگاه و هشتی و سربینه درک نمیشود .حتی دو
ساختاری که شبیه حوضچه هستند و اساس ایدۀ گرمابه
را شکل میدهند نیز دارای پیوند کارکردی با یکدیگر
نیستند و کارکرد آنها در ساختار یکپارچۀ پالن هنوز
مشخص نیست (ن .ک .تصویر  3 ،2و  .)4همچنین،
در چند بخش از همین ساختار ،الشهسنگهای دیوار
بیاندود را روی الیههای سست خاکروبه 7قرار دادهاند
(تصویر  )5و بدین معنی ،دیوار زیرسازی استواری برای
نگهداشتن بار سقف ندارد.

روششناسی و تحلیل دادهها

در این پژوهش برای بازشناسی و بازاندیشی ساختار
معروف به گرمابۀ ایلخانی رشیدیه از رهیافت پژوهشی
تحلیل معماری و مقایسۀ آن با ویژگیهای ساختاری
گرمابههای تاریخی سدههای  700تا  1300ه.ش .ایران
استفاده شده است.

تصویر  .2فضابندیهای درونی ساختار معماری مکشوف معروف به گرمابه در
کاوشگاه ربع رشیدی .مأخذ :روحانگیز1386 ،؛ بازطراحی تصویر از نگارندگان.

ویژگیهای معماری ساختار معروف به گرمابۀ ایلخانی ربع رشیدی

تصویر  .3نمایی از دیوارهای بیآرایه و بدون آهکبری ساختار معماری معروف
به گرمابه در کاوشگاه ربع رشیدی .مأخذ :نگارندگان.

............................................................

در گزارش کاوش (روحانگیز )1386 ،آمده است که در
جنوب شرقی کاوشگاه ربع رشیدی ،بنایی با مساحت
حدود  100مترمربع در ژرفای  5متر ،نسبت به نقطۀ
ثابت کاوشگاه ،با معماری سنگی و آجری و کارکردهایی
در پیوند با تنبوشههای سفالی پیدا شده است که دارای
سه ساختار شبیه حوضچۀ آب است که همینها داللت
بر گرمابهبودن این بنا دارد (تصویر  .)2البته گزارش سال
 1386هیچ اشارهای به آهکبری در این ساختار ندارد؛
کما اینکه نشانههای آهکبری نیز دیده نمیشود (تصویر
 .)3با این حال و بهرغم دیدگاهی که این ساختار کهن
را گرمابه تصور و معرفی کرده است ،ویژگیهای معماری
آن میتواند به شرح زیر مرور و بررسی شود:

..............................................................................
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تصویر  .4پالن فضابندیهای درونی ساختار معماری مکشوف معروف به گرمابۀ
ربع رشیدی .مأخذ :نگارندگان؛ بر اساس طرحی از روحانگیز.1386 ،

...........................................................

تصویر  .5شالودۀ بخشی از دیوارهای ساختار معماری معروف به گرمابۀ ربع
رشیدی بر روی الیۀ خاکروبه و مزبله نهاده شده است .مأخذ :نگارندگان.

•آبرسانی و تخلیۀ فاضالب
شاید نزدیکترین و آسانترین منبع آب برای ساختاری که
گرمابه معرفی شده است دو حلقه چاه پرشدهای باشد که
در نزدیکی گرمابه دیده میشوند (ن.ک .روحانگیز.)1386 ،
همچنین ،کارکرد شش تنبوشۀ سفالی و یک آبروی سنگی
و چهار آبروی آجری یافتهشده در محدودۀ پالن بنا انتقال
آب معرفی شده است .در سال  1386سه حوضچه نیز
خاکبرداری و آشکار شده است که از آن میان دو حوضچه
شکل هندسی نامنظم دارند (جدول .)1
•مصالح و آرایههای معماری
سنگ الشه مادۀ اصلی باربری سازه در ترازهای پایین
و پیسازی بنا و نیز در ساخت دو آبرو در اندازههای
گوناگون بوده است که البته سنگ در قیاس با آجر مقاومت

..............................................................................
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بیشتری در برابر آب دارد .ستبری سنگها گاهی از 20
تا  60سانتیمتر است .از آجرهایی با اندازههای حدود
 20×20×5سانتیمتر در ساخت دیوارهایی با ستبری 15
تا  55سانتیمتر ،کفسازی و ساخت سکو ــ برای مثال
سکوی آجری منحنی شکل در فضای شمارۀ ( 2ب) ــ
و ایجاد تیغههای جداکننده بهره جستهاند .با چیدمان
پهنای آجرها نیز چهار آبرو ساختهاند (ن.ک .تصویر .)2
در گزارش سال  1386آمده است که در این ساختار از
مالتهای گل برای الشههای سنگ ،گل-گچ برای آجرها و
گچ-آهک (به میزان اندک) استفاده کردهاند؛ و هرچند که
در گزارش ( )1386به  3تا  11الیۀ اندود مالتهای پایۀ
آهکی در کف و دیوارها اشاره شده است ،اما اثر و نشانهای
از آنها و یا کاشیکاری و گچکاری دیده نمیشود (ن.ک.
تصویر  .)3در گزارش ( )1386همچنین آمده است که 15
هزار قطعه کاشی فیروزهای و خرده سفالینه از گونههای
سالدون ،اسگرافیاتو ،الجوردی و زرینفام در فضاهای میان
ساختار معروف به گرمابۀ ایلخانی پیدا شده است.
•سازه
در سازۀ پالن دو گونه دیوار باربر آجری و سنگی دیده
میشود؛ و البته ،در اصل ،به غیر از یک نیمستون سنگی
شیاردار در فضای شمارۀ  1به درازای  90سانتیمتر و
بازماندۀ یک طاق آجری در فضای شمارۀ ( 2ب) ،عنصرهای
سازهای دیگری دیده نمیشود .همچنین باید تأکید شود
که هیچ اثری از آوار سقف و چگونگی پوشاندن فضاهای
درونی سازه و اتصاالت دیده نمیشود و البته گزارش هم
نشده است (ن.ک .روحانگیز.)1386 ،
ویژگیهای فضایی و طراحی گرمابههای تاریخی ایران

چگونگی حل مهندسی مسئلۀ تنظیم دما و رطوبت ،تأمین
آب و تخلیۀ فاضالب و رعایت اصل دسترسی همگانی در
بافت شهری ،همگی در طراحی ساختمان گرمابه در تاریخ
معماری ایران تأثیرگذار بودهاند (فخار تهرانی.)1388 ،
فضاسازی گرمابه نیز میبایست به گونهای میبود که
دما و رطوبت هر بخش نسبت به بخشی دیگر جداگانه
تنظیم شود ( .)Saremi & Gorji, 2015همچنین ،معمار
میبایست سه اصل دسترسی همیشگی به آب جاری ،جدا
کردن بخشهای پاک و ناپاک و نیز تنظیم دما را رعایت
میکرد (رشید نجفی .)1388 ،طراحی گرمابههای تاریخی
ایران از الگوی سه فضای جداگانهای که در یک ساختار
خطی کنار همدیگر قرار گرفتهاند پیروی میکند (تصویر
)6؛ یعنی بنا به مالحظات فنی و محرمیت ،سردر ورودی
باید از ژرفایی پایینتر از خط تراز زمین پیرامون برخوردار
باشد و پس از ورود باید با عبور از بینه یا سربینه به
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جدول  .1آبرسانی و تخلیۀ فاضالب حمام ربع رشیدی .مأخذ :نگارندگان.

جهت

توضیحات

فضای شمارۀ

شرق به غرب

تنبوشه به طول باقیمانده  70سانتیمتر و عرض  15سانتیمتر

عمود بر کف

تنبوشه در کف که با آجرهای  50×50محافظت میشده است.

شرق به غرب

دو تنبوشه در دیوار جنوبی به فاصلۀ  20و  30سانتیمتر از کف قرار دارند.

غرب به شرق

تنبوشه به طول باقیمانده  70سانتیمتر و عرض  14سانتیمتر

6

شرق به غرب

تنبوشۀ سفالی به عرض  15سانتیمتر

3

شرق به غرب

آبرو سنگی از سنگ تراش ،به طول و عرض  260و  70سانتیمتر

غرب به شرق

آبرو آجری در کف ،به طول و عرض  70و  18سانتیمتر ،آجر در این آبرو از سمت
ضخامت چیده شده است.

4

شرق به غرب

آبرو آجرچینی قوسی شکل ،طول ،عرض و ارتفاع بهترتیب  253و 54و82
سانتیمتر

6

غرب به شرق

آبرو سنگی متشکل از الشهسنگهای بزرگ و متوسط طول ،عرض و ارتفاع
بهترتیب  500و  45و 80سانتیمتر

6

غرب به شرق

آبرو آجرچینی طول ،عرض و ارتفاع بهترتیب  50و  25و 90سانتیمتر

شرق به غرب

آبرو آجری طول ،عرض و ارتفاع بهترتیب  66و  20و  33سانتیمتر

1

تنبوشه

( 2الف)
3

آبرو

6

حوضچه

( 3الف)
( 3ب)

( 2الف)

شکل هندسی

آبرو فاضالب

نامنظم

ندارد

نامنظم

دارد

مستطیل

ندارد

در ارتفاع  30سانتیمتری از کف در داخل
دیوار ،عمق  30سانتیمتر

آراسته میشود .پس از گذر از سردر ورودی و هشتی
گرمابه ،برای رسیدن به بینه باید از یک راهروی کوتاه
گذر کرد .میاندر نیز فضایی شبیه هشتی و راهرویی
کوتاه و دارای خمش است که میان بینه و گرمخانه
ساخته میشود تا گرما فرار نکند (ن .ک .تصویر  6و
 .)7دسترسی به فضاهای خدماتی گرمابه ،مانند تنظیف
و مبال ،از طریق میاندر صورت میگیرد .مجموعۀ فضای
شستشو ،فضای خلوت و مکان خزینۀ آب گرم و حوض آب
سرد یا چالحوض گرمابه نیز گرمخانه نام دارد (پیرنیا،
1374؛ .)Saremi & Gorji, 2015
•برهمکنش با زیستبوم
لزوم نگهداری گرما و پیشگیری از گردش سرما در فضای
درونی گرمابه ایجاب میکند که گرمابۀ ایرانی ساختاری
بسته و پوشیده ــ با تأکید بر پوشش گنبدی ــ داشته باشد؛

............................................................

میاندر و گرمخانه رسید و البته پیشگیری از تبادلهای
دمایی کنترلنشده هدف معمار از رعایت همیشگی این
اصل بوده است (تصویر  .)7گرمابههای نوبر تبریز (آجورلو
و نامیگرمی )1393 ،حاج آقا نقی اردبیل ،گنجعلیخان
کرمان ،شاه و قلیآقای اصفهان ،گلشن الهیجان ،کردشت
جلفا نمونههای گویایی از رعایت این اصل مشترک در
اقلیمهای گوناگون فالت ایران هستند (ن .ک .تصویر .)6
ویژگیهای همسان و آموزههای مشترک در طراحی و
فضاسازی ساختار گرمابههای تاریخی عبارتاند از:
•رعایت ساختار سه خطی بینه ،میاندر و گرمخانه
بینه یا سربینه به رختکن گرمابه و فضایی درونی با
سکوهای پیرامونی گفته میشود که پوشش گنبدی دارد
تا گردش هوا و دما و رطوبت در آن بهآسانی انجام شود.
بینه یا سربینه در بیشتر نمونهها با آرایههای معماری

توضیحات

..............................................................................
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تصویر  .6نمایش ساختار سه خطی در  9نمونه از گرمابههای تاریخی ایران
مأخذ :حاجیقاسمی.1383 ،

و نیز طراحی ساختار و فضاسازی درونی گرمابه تأثیر
مستقیمی ندارد (قبادیان ،)1377 ،اما واقعیت این است
که طراحی و اندازهگیری مساحت و بلندی گرمابۀ تاریخی
ایرانی از اقلیم تأثیر میگیرد؛ به گونهای که در اقلیمهای
سرد و کوهستانی باید گرمابه کوچک و کوتاه و فروتر
ساخته شود تا دما و گرما بهآسانی نگهداری و کنترل شود؛
در حالی که در اقلیمهای گرم و خشک درون فالت ایران
میتوان گرمابه را بلندتر و بزرگتر و باالتر از تراز زمین
پیرامون ساخت (طبسی ،انصاری ،طاووسی و فخار تهرانی،
1386؛ رشید نجفی .)1388 ،وانگهی ،دگرگونی پستی و
بلندی و شیب زمین سبب میشود که در فالت ایران ظاهر
و سیمای هیچ دو گرمابهای شبیه هم نباشد ولی پیروی
از الگوی ساختار سه خطی که به آنها اشاره شد ،در همۀ
آنها رعایت شده است (همان) .همچنین اندازۀ فرورفتگی
گرمابه در زمین ارتباطی مستقیم با تراز آبهای زیرزمینی
داشته است .افزون بر تراز آبهای زیرزمینی ،ضرورت
سوار کردن آب جاری قنات و استفاده از شیب زمین برای
روان کردن آب در آبروها و تنبوشهها با صرف کمترین
سرمایه و کارمایه و کارگر از دیگر تأثیرهای عوارض زمین
بر طراحی گرمابه بوده است (رشید نجفی1388 ،؛ فخار
تهرانی .)1388 ،البته ساخت گرمخانه با شیبی پایینتر
از سربینه و سردر ورودی و یا گاهی فرورفته در زمین
اجازه میدهد که آب قنات بهآسانی وارد گرمخانه و در
آبروها روان شود (تصویر  .)8گرمابۀ تاریخی مجموعۀ
سلطنتی شیروانشاهان در باکو نمونۀ گویایی از رعایت
اصل ناهمترازی شیب زمین و کاهش پلکانی تراز برای

...........................................................

تصویر  .7نمایش ساختار سه خطی در گرمابۀ تاریخی کردشت آذربایجان.
حاجیقاسمی.1383 ،

چرا که دگرگونی ناگهانی هوا و دمای بدن ،سبب بیماری
انسان میشود؛ بنابراین ،معماران در گرمابه داالنهایی
خمیده میساختند تا از ورود مستقیم و ناگهانی غبار و
هوای سرد پیشگیری کنند (Rahimi Mehr, Motedayen
 .)& Mehrbani, 2017این اصل بهرغم تفاوتهای اقلیمی
در سراسر زیستبومهای فالت ایران رعایت شده است؛
بنابراین ،اقلیم بیرونی در گردش دما و هوای درون گرمابه

..............................................................................
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تصویر  .9نمایش کاهش شیب پلکانی و تراز پایین در گرمابۀ تاریخی مجموعۀ
سلطنتی شروانشاهان ،باکو .مأخذ.Golombek & Wilber, 1988 :

بحث و نتیجه

اساس منطق تحلیل علمی در فلسفۀ علم پوپر بر عینیتهای
تحلیلپذیر و خاصیت ابطالگرای فرضیات استوار است؛
بدین معنی که اولویت پژوهشگر و خرد نقاد باید گزینش
و بررسی عینیتهای تحلیلی برای نشان دادن نادرستی
پندارههای پژوهشی باشد؛ یعنی فرضیهای که ابطالپذیر
نیست اساساً منطقی و تحلیلی و علمی نیست .در بحث و
بررسی فرضیۀ ابطالگرای پیشنهادشده در مقدمۀ همین
نوشتار دربارۀ کارکرد ساختار معروف به گرمابۀ ایلخانی
عینی ابطالپذیر و
ربع رشیدی تبریز ،سه عنصر مسئلهدا ِر
ِ
ابژکتیو نمود بیشتری یافتهاند که عبارتاند از فضاسازی،
تأسیسات و نشانههای باستانشناختی.
در این ساختار که صد مترمربع مساحت دارد ،آموزۀ طراحی
ساختار سه خطی دیده نمیشود؛ و صرفنظر از اینکه موقعیت
فضایی سه حوضچۀ مکشوف در بستر ساختار سه خطی
مشخص نیست و امکان مکانیابی و تعیین دقیق موقعیت
آنها هم وجود ندارد ،شکل هندسی نامنظم دو حوضچه از
سه حوضچه نیز نمیتواند بر کاربری استحمام داللت کند.
شیب زمین و دوری شاخابۀ شمالی مهرانرود تبریز از
ساختار معروف به گرمابۀ ایلخانی (ن .ک .تصویر  )1اجازه
نمیدهد که مهرانرود را منبع تأمین آب این ساختار
معرفی کنیم؛ و نشانههای باستانشناختیای هم مبنی
بر وجود شبکۀ آبرسانی در راستای جنوبی-شمالی
در دست نیست .به یاد بیاوریم که ابوالقاسم کاشانی

............................................................

آبرسانی بهتر و تخلیۀ فاضالب است (تصویر .)9
•تأسیسات گرمابه
جایی که رودخانه و شبکۀ آبروهای قنات نیست ،باید حتماً
چاه آبی به نام گاوچاه باشد که آب کشیدهشده از آن در
حوضی ریخته شود تا شیب مالیم تنبوشههای سفالی آب
را به خزینۀ گرمابه روان کند؛ همچنین ،به دلیل اینکه آب
چاه با نیروی گاو نر کشیده میشده ،گاو نر برای کشیدن
آب چاه باید مسیر شیبدار و معینی را طی میکرده که
بدان گاورو میگفتند (قبادیان)1377 ،؛ بنابراین گاورو،
حوض کنار چاه و شبکۀ تنبوشه از گاوچاه تا گرمخانه از
نیازمندیهای تأسیسات گرمابههایی است که دسترسی به
رودخانه و قنات ندارند .افزون بر اینها ،شبکهای از آبروها
برای تخلیۀ فاضالب نیاز بوده است و اگر شبکۀ تخلیۀ
فاضالب وجود نداشت ،مانند نمونههای تاریخی اصفهان،
فاضالب باید در چاه فاضالب ریخته میشد (فخار تهرانی،
 .)1388البته در وقفنامۀ ربع رشیدی تأکید شده است که
چرکاب گرمابههای شهرچۀ ربع رشیدی باید از رودخانه و
آبهای پاک دور نگه داشته شود.
گرمای گرمابه در آتشدان یا تونتاب حمام در مجاورت
گرمخانه تولید میشد و دود و گرما از طریق شبکۀ
داالنهای زیر تون و گرمخانه گردش میکرد و تخلیه
میشد .به شبکۀ داالنهای زیر تون و گرمخانه گربهرو
گفته میشد (محمدمرادی و اخترکاوان.)1387 ،
•سازه و مصالح
مصالح شالودهسازی گرمابه از اقلیم و مکانیک خاک و تراز
آبهای زیرزمینی محل احداث تأثیر میگرفت (طبسی،
انصاری ،طاووسی و فخار تهرانی  .)1386اندازه و مقدار
استفاده از الشهسنگهای بزرگ و مالت آهک و شفتۀ آهک
رابطۀ مستقیمی با تراز آبهای زیرزمینی داشت و پس از
شالودهسازی حتماً کرسیچینی انجام میشد (زمرشیدی،
 .)1374از آجر و سنگ به ترتیب برای ساخت عنصرهای

عمودی دیوارهای باربر و ستونها استفاده میکردند؛ ولی
پوششهای قوسی و گنبدها و طاقهای تویزهای بینه و
گرمخانه با آجرکاری و به روش کلمبو و کاربندی ساخته
میشدند (حائری و طبسی1395 ،؛ رشید نجفی.)1388 ،
معمار در ساخت دیوارهای باربر ترجیح میداد که برای
انتقال بهتر نیروی بار و کاهش نفوذ رطوبت ،از کمر به
پایین دیوار را با سنگ و از کمر به باالی آن را با آجر
بسازد (زمرشیدی .)1374 ،کف گرمابه برای پیشگیری
از نفوذ رطوبت باید با سنگ مرمر یا سنگهای تیشهای
فرش میشد؛ درحالیکه استفاده از کاشی برای عایقبندی
ازارههای دیوار ترجیح داشت (فخار تهرانی.)1388 ،
•آرایههای معماری
گرمابههای تاریخی ایران دو گونه آرایۀ کاربردی کالبدی
و الحاقی دارند (رشید نجفی .)1388 ،از جمله آرایههای
کالبدی میتوان به کاربندی و رسمیبندی و از آرایههای
الحاقی میتوان به کاشیکاری ،ساروجبری و مقرنس اشاره
کرد (رشید نجفی1388 ،؛ زمرشیدی .)1374 ،این آرایهها
دو کاربرد همزمان و همگام آراستگی و عایقبندی دارند.

..............................................................................
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مجتبی روشن و بهرام آجورلو

در تاریخ اولجایتو نوشته است که آب ربع رشیدی از
کوهستان شمالی سرخاب میآمده است (کاشانی.)1348 ،
بهرهگرفتن از ناهمترازی شیب کوهپایۀ سرخاب در بخش
ولیانکوه تبریز برای انتقال آب سرخاب از طریق شبکۀ
قنات و آبروها یک ایدۀ مهندسی عالی است و معقول
مینماید که آب ساختار معروف به گرمابه از این طریق
تأمین شده باشد؛ ولی باید توجه کنیم که هیچ شبکۀ
قنات و یا شبکۀ آبرویی در میانۀ ساختار معروف به حمام
ایلخانی و کوهپایۀ سرخاب شناسایی نشده است و منطق
باستانشناسی تحلیلی هرگز نمیتواند برای تأیید یک
روایت تاریخی ،یک فرضیۀ سوبژکتیو را جایگزین یک
استنتاج ابژکتیو باستانشناختی کند .تا به امروز هیچ
سندی مبنی بر وجود قنات و شبکۀ آبروی ایلخانیای که
انتقال آب شور تلخهرود (آجیچای) کوه سرخاب را به
ساختار حمام معرفیشده تأیید کند در دست نبوده است.
شاید این فرضیه مطرح شود که دو حلقه چاه پرشدهای که
البته قدمت آنها هنوز دانسته نیست ،منبع تأمین آب این
ساختار بوده است ،اما این فرضیه نیز پذیرفته نیست؛ زیرا
فقه اسالمی بر جاری و روان بودن آب برای غسل و طهارت
شرعی تأکید و اصرار دارد ،اما در اینجا عنصرهای گاوچاه
و گاورو و حوض انتقال آب گاوچاه به شبکۀ تنبوشههای
سفالی دیده و گزارش نشده است .تمسک صرف به شش
تنبوشۀ سفالی و دو آبرو نیز نمیتواند ادلۀ باستانشناختی
گرمابه و استحمام را تأمین کند؛ چون صرف نظر از مسئلۀ
چگونگی تأمین و انتقال آب ،مسئلۀ تخلیۀ فاضالب نیز
باید به شکلی عینی و ابژکتیو حل شود :درحالیکه خواجه
رشیدالدین در وقفنامۀ ربع رشیدی تأکید و اصرار دارد که
چرکاب نباید وارد رودخانه و آبهای پاک شود ،نشانههای
باستانشناختی و معماری شبکۀ تخلیۀ فاضالب در اینجا
هنوز یافته و دیده نشده است .حتی اگر این فرضیه مطرح
شود که شاید آن دو حلقه چاه پرشده برای تخلیۀ فاضالب
حمام بوده است ،آنگاه مسئلۀ تأمین آب حمام به وسیلۀ
گاوچاه دوباره با چالش و ابهام مواجه میشود و منطقاً یک
پارادوکس ایجاد میکند.
همچنین ،در چند بخش از همین ساختار ،باال بردن دیوار
الشهسنگی بیاندود بر روی الیههای سست خاکروبه از
دیدگاه باستانشناختی و منطق مهندسی و معماری بعید
و شایستۀ درنگ و بازاندیشی است .هیچ نشانهای از آوار
فروریخته بر کف ساختار وجود ندارد که به هر نحوی بر
وجود آرایههای کالبدی مانند کاربندی ،رسمیبندی،
کاشیکاری ،ساروجبری و مقرنس داللت کند .صرفنظر
از نداشتن فضاهایی مانند کفشکن و آتشخانه ،ساختار
مکشوف دارای آرایههای معماری و یا نشانههای کاشیکاری،
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ساروجبری ،مرمرکاری و یا کفسازی سنگی هم نیست .شمار
فراوان قطعات کاشی فیروزهای و خرده سفالینه از گونههای
سالدون ،اسگرافیاتو ،الجوردی و زرینفام در فضاهای میانی
ساختار مکشوف گویای آشفتگی و جابهجایی بسترهای
باستانشناختی آنها است؛ زیرا هیچ پیوند معماری میان
خردهکاشیهای فیروزهای و ساختار وجود ندارد و تأیید
نمیشود و حتی وجود خرده سفالینههای سالدون در کنار
قطعات زرینفام و اسگرافیاتو بر یک ناهمزمانی (آناکرونیسم)
به سبب جابهجایی کانتکستهای باستانشناختی داللت
میکند که حتی اجازه نمیدهد گاهنگاری نسبی این
ساختار به عهد ایلخانی نسبت داده شود.
توصیف و معرفی ساختار معماری خاکبرداری شده
در جنوب شرقی کاوشگاه ربع رشیدی به عنوان یک
گرمابه منطقاً استقالل علّی ندارد و باطل است :چون این
معرفی برگرفته از یک ذهنیت تاریخی ،و نه عینیتهای
باستانشناختی و معماری بوده است .همچنین ،اگر این
معرفی تا کنون صرفاً شکل یک فرضیه را داشته است ،به
تابع قضیه و بالتکلیف
لحاظ منطق تحلیلی ،فرضیه ماهیتاً ِ
بوده و منطقاً نمیتواند به جای نتیجه بنشیند؛ وانگهی ،یک
فرضیۀ سوبژکتیو نباید اساس طراحی و برنامهریزی مرمتی
یک بنای تاریخی قرار گیرد.
در پایان ،دربارۀ چیستی و کارکرد این ساختار ،صرف نظر
از دورۀ تاریخی آن ،با توجه به ساختارهای حوضی شکل
و تنبوشههای سفالی و آبروی سنگی ،نویسندگان طرح
فرضیۀ ابطالگرای سازۀ رنگرزی و یا دباغی را پیشنهاد
میکنند؛ که البته بحث تحلیلی ابطالگرایانه دربارۀ آن از
حوصله و مجال این نوشتار بیرون است و باید در پژوهش
تحلیلی دیگر بدان پرداخته شود.
سپاسگزاری

نویسندگان از مدیریت کل و معاونت حوزۀ میراث فرهنگی
ادارۀ کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
آذربایجان شرقی برای پشتیبانی از اولین فصل پروژۀ
بینالمللی (ایران و آلمان) کاوشهای باستانشناختی
و مرمت اثر ملی ربع رشیدی تبریز سپاسگزار هستند.
مسئولیت بخش مطالعات معماری این مقاله با نویسندۀ
مسئول و مباحث تاریخی ،باستانشناختی و منطق تحلیلی
با نویسندۀ دوم مقاله است.
پینوشتها
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