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 ی، مشهد، ایران.دانشگاه آزاد اسالم ،واحد مشهد ،یگروه معمار ،اریاستاد

 یصفو هایبازشناسی تأثیر اقلیم بر ساختار پوشش حمام

 چکیده
در فههنگ ایها د پیش از اها  غیه مذهبد ایهان هستند کع ها از وملع بنمامق

ا  دیند بع بهدا ت فهد  بع ون ان آم زهها در آنظه ر اسالم و پب از آن، 
ما ده از  آثار بجاا د و د. از اینهو هم اره مبمار  منق ه بفهد  دا تع ت وع مد

ا بع دالیل متبدد، بن .است ت وع میزان از این اکدآ ها در گ  ع و کنار ایهان ق
ها  پیش از دوره صف یع آثار زیاد  به وا  ها، از قمامهمچ ن ویها گه  مغ ل

ها بیش اما با ورود اسالم و ت وع بع فهایض مذهبد به اهمیت قمام؛  ما ده است
تهین دوره در ت ان دوره صف یع را در  انا  کع مداز پیش افزوده  د؛ بع گ  ع

ها دا ست. با ت وع بع این امه کع الخ  ص قمامخد ولدمبمار  بناها  تاری
ا د و استقمام  امل مهاقل مختلفد ب ده ها از دیهباز اهمیت فهاوا د دا تعقمام

ها  سنتد ایهان هم اره دارا  فضاهاید با وملکهدها و است، بنابهاین قمام
و ا د کع ههارگیه  این فضاها در کنار یکدیگه    صیات متفاوت ب ده

ها تابا م هبیت اهلیمد و وغهافیاید ها و تناسبات در کالبد مبمار  قمام سبت
ت مبمار  قمام، م هبیت  هه  و... ب ده است. از اینهو، با ت وع بع اهمی

ها در دوران صف یع، در ماالع قاضه بع روش ت صیفد و تقلیلد، پب از قمام
وره ها  مختلف، مبمار  ها و ویژگد مبمار  آ ها در دبیان تاریخچع قمام
 ها ها  آن بهرسد  ده است. بدین منظ ر قمامد به قمامدوره صف یع با تأکی

مبتد  و مهط ب، گهم و   ب و  ،دسهد و ک هستا  میدوره در چهار اهل نیا
 لیتقل و عیم رد تجز دپ    و  کالبد  هادژگیگهم و مهط ب، بع لقاظ و
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ها در ایهان بع پ  ش قمامدهد کع   ان مد ده است.  تایج قاصلع ههارگهفتع 

  ع  ،دبار دگ زانی)تن ع اهلیمد( و م سبب گستهدگد و تن ع آب و ه اید
 زیبناها   نیا ؛ بنابهاین سا تار  بسیار  دا تع استهام الح در دستهس، تفاوت

 یدهاتفاوت  رفتع دارا کار ها و م الح بعپ  ش نیا هیتقت تأثهم اره 
 با د.مد

حمام پوششساختار،  م،یاقل ه،یصفوایران،  :كلیدیژگان وا
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 مقدمه -1
گردد. باز می این کشورها در ایران به قدمت تاریخ تمدن تاریخ ساخت حمام 

وجود داشته و مورد استفاده طبقات باالی  نیز ها در عصر هخامنشی و ساسانیگرمابه

به اندک است  اریاز اسالم بس شیاطالعات ما درباره وجود حمام در پ جامعه بوده است.

حمام در  نبودناسالم،  هیقرون اول نیمورخ یهااز نوشته یدر برخ یحتای که گونه

 یهامنابع به وجود حمام یدر بعض ی. از طرفخوردیبه چشم م زیباستان ن رانیا

در  یاز مورخان اسالم یضنوشته بع رسدیبه نظر مبنابراین شده است؛  اشاره یخصوص

بوده است، نه حمام  یحمام عموم ناظر به شتریباستان ب رانیقدان حمام در امورد ف

 (.115 :9996 ،یسنگر یلیو اسماع ی)عمرانی خصوص

که آن را  گرمابه نبوده است؛ چرا گاه بیزندگی جمعی ایرانیان هیچ ،نیا با وجود

در کنار حمام در تمام شهرها و روستاها  .انددانستهمیشادی خود  خوشبختی و هیما

اند داشته بسیار توجهاحداث آنها هم چون مساجد  بهو مردم  اندشدهمساجد ساخته می

مردم  تالشعالوه بر  کشورمان هنوز باقیست. آنها درگوشه و کنار که بقایای بسیاری از

زمین و ساختن و وقف کردن آن تالش بی امان  یخیرین و مؤمنین در اهدا عادی،

ها در اعصار مختلف شهرت استادکاران ایرانی در ساختن حمام معماران و و اندداشته

 .اندای داشتهالعادهفوق

معماری حمام نیز مانند سایر بناهای قدیمی از الگوهای فضایی معینی تبعیت 

به آب و حفظ دما و جدا کردن فضاهای پاک و  یدسترس (199: 1181)پارسی، کند. می

. تحمام اس در بناها ایرچیده و متفاوت با سناپاک سه شرط اصلی ایجاد فضایی پی

 و خاص معماری الگوی شپیدای باعث بنا این رایب الزمت خصوصیا و شرایط همین

ر و میاند و بینه و ورودی هشتی و داالن چون فضاهایی و دهی حمام شبرا دقیقی

 .است کرده ایجاد خاص مراتبی لهگرمخانه و خزینه را با سلس

ها در دوره صفویه به عنوان دوره بررسی نوع معماری حمامهدف عمده این مقاله 

و  یکالبد یهایژگیبر وشکوفایی نبوغ معماری اسالمی و سپس بررسی نقش اقلیم 

ها در چهار اقلیم گرم و های این دوره است. از این رو حمامحمامآن بر پوشش  ریتأث

و  یکالبد یگژیبه لحاظ وخشک، گرم و مرطوب، سرد وخشک و معتدل و مرطوب 

شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرآیند  لیتحل و هیتجز یپوشش
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ها در های مختلف، امری مشابه نیست. ممکن است بعضی حمامطراحی در اقلیم

؛ اما این امر عمومیت ندارد. به عنوان شوندهای یکسان یافت های گوناگون با ویژگیاقلیم

ها در اصفهان، یزد، رم و خشک، عمدتاً تابع شکل متداول گرمابههای اقلیم گمثال حمام

های های اقلیم سرد و کوهستانی، نظیر حماماند. حمامکرمان، مشهد، تهران و... بوده

اند. در شهرهای های بارزی نسبت به شکل متداول داشتهکرمانشاه و سنندج و... تفاوت

شده و مرطوب( حمام عمومی ساخته نمیکرانه خلیج فارس و دریای عمان )اقلیم گرم 

های اقلیم معتدل و مرطوب شمال کشور نیز از مگر آنکه شهر، بندرگاه بوده باشد. حمام

 کردند.اصول معماری اقلیمی و بومی خود پیروی می

 ها:حمام خچهیتار -2
جمله ابنیه مهم شهری بوده که معموالً در مراکز محالت و یا در مجاورت  حمام از

 .(1118)عالمه صمصام الدین،  است شدهیاصلی احداث م یهابازار و یا گذرگاه یهاتهراس

 گاهیاست. جا داشته یاژهیو تیاهم ریشستشو، غسل و تطه نییمختلف، آ انیدر اد

و آشکار است که  جستهچنان بر یو اسالم یرانیدر فرهن  ا یزگیبهداشت و پاک

 دهید رانیا یاسالم یآن در معمار اهگیساخت حمام و جا تیاهم انیبه ب یضرورت

 دنیداشته که با گرو یزرتشت انیرانیدر اعتقادات ا شهیر یزگی. بهداشت و پاکشودینم

 قرارگرفته است. دیمورد تأک شتریو ب گردیده ترعیآن رف گاهیاسالم جا نیمب نیبه د

تنها تعداد اما متأسفانه تاکنون  گرددیدور برم یهابه گذشته مگفت سابقه حما دیبا

 یشده و آثار کشف یو ساسان یاشکان ،یهخامنش یهاکاخ یهایحمام در حفار یاندک

است. ازجمله آثار  امدهیدر قبل از اسالم به دست ن یعموم یهابر وجود حمام یمبن

 لیتشک یو خارج یحمام از دو بخش داخل نیا. دیاست در تخت جمش یمکشوفه، حمام

و  یآجر چاه حمام با سرپوش پله، انهیدر م. اندشدهجدا  ی از هماپله است که باشده 

 است. شدهیم وارد چاه چهیدر نیفاضالب حمام از اقرار داشته که  مشبک

و از دوره  (168 :1166)فخار تهرانی، در کاخ آشور  یحمام یایبقا یدوره اشکان از

 اتیکشف و یخیآمده است. متون تار دست به مانیدر تخت سل ییایبقا زین یساسان

در دوره  یعموم یهاحمام ژهیو که ساخت حمام به دهدینشان م یشناسباستان

 یهابزرگ، حمام یاز شهرها و روستاها یاریدر بس و کرده دایپ یادیگسترش ز یاسالم

 .است شده ساخته یرونق و پر یعموم
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 ها:حمام یمعمار یژگیو -3
 یوجه نیکه بتواند به بهتر سته ابود یاگونه ها بهحمام ینقشه، فضاها و معمار

 .هستند یکیزیاشتراکات ف یها داراحمام ینظر را برآورده سازد. از طرف انتظارات مورد

( 61، 1189مهجور، )شد در حمام ارتباط بینه به گرمخانه از طریق میاندر انجام میمثالً 

ظ خود را حف یهستند که تاکنون شکل کاربرد ییجمله فضاها از و این سه فضا

روستا،  ایو بافت شهر  یعموم یبناها گریحمام در کنار د گرفتنقرار  ،نیاند. همچنکرده

دما و رطوبت، نوع  میآب و دفع فاضالب، مسائل مربوط به تنظ نیمنبع و نحوه تأم

 گریبنا از د یو کوچک یسادگ ایو غنا  ی(، بزرگمی)اقل ییایجغراف تیمصالح و موقع

 .شتآن دخالت دا اتیو جزئ یماربود که در نقشه، مع یعوامل

آب  یدائم انیجر .کمتر است گرید یعموم یساختمان حمام نسبت به بناها دوام

حمام و استفاده از صابون و  یلیو تعط تیفضاها در زمان فعال یدما رییگرم و سرد، تغ

عمر آن  یو باعث کوتاه آورندیم دیفضاها پد نیرا در ا یخوردگ نیشتریشوره، ب

از  را ریتأث نیشتریب یعموم یبناها ریسا بهها نسبت حمام ،نیعالوه بر ا .گردندیم

اند و قرار داده ریتحت تأث اریرا بس هاحمام ،یتحوالت فناور .رندیپذیزمان خود م یفناور

اوایل در  مثال طوربه اند.آورده دیدر آنها پد یفراوانی هاتصرفو دخل  ،زمان مرور به

 یروهایرانش حاصل از ن تا اندشدهیساخته م نیرزمیز در هامحمابیشتر  یدوره صفو

 هاحمامشدن  تربزرگگذشت زمان، نیاز به  با. ندکن یخنثخود وارده را با خاک اطراف 

طور  خود را به ییستایها احمامتا  سبب شدی نیرزمیز یهاباال آمدن سطح آبو 

از  یدینوع جد یریگشکل بر یفناور ریتأث دهنده نشانخود  نیا که مستقل حفظ کنند

 .است هاحمام یارشین یهایژگیودر  یطراح

 ها:تحو  گرمابه ریس -4
 کرد: کیاز هم تفک توانیچهار دوره را م رانیا یهاگرمابه یسردر بر

 ه؛یقبل از صفو یها( دوره اول: حمامالف

 تا اواسط قاجار؛ هیدوره صفو یهادوم: حمام ی( دورهب

 دوره قاجار تا دوره معاصر؛ یهاحمام سوم: ی( دورهپ

 معاصر؛ یهاچهارم: حمام ی( دورهت
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 نحو قابل چیکه به ه دهیبه اوج خود رس یها از زمان دوره صفودر حمام تحوالت

 یهاشده در دوره ساخته یهاگفت که حمام توانیمو  ستیها ندوره گریبا د سهیمقا

 .اندراه بوده نیدهنده ا ادامه ینوع به یبعد از دوره صفو

 :هیمعماری دوره صفو -5
معماری ایران در دوره اسالمی چهار  ،پیرنیا میبر اساس نظر مرحوم دکتر محمد کر

شیوه را پشت سر گذاشته است: شیوه خراسانی، شیوه رازی، شیوه آذری و شیوه 

ه آخرین شیوه معماری ایران بوده است که خواستگاه آن ن وشیوه اصفهانی جز. اصفهانی

بوده است ولی در اصفهان رشد کرده و بهترین بناهای این  جانیشهر اصفهان که آذربا

 (.989: 1189)پیرنیا، افتی توانشیوه را در این شهر می

 یعنی در دوره قویونلوها ،شیوه اصفهانی، کمی پیش از صفویان یریگاوایل شکل

. دوره دوم رسدیبه پایان م شده و در پایان روزگار محمدشاه قاجار آغاز ،(م 1598-1188)

شده و در  از زمان افشاریان آغاز ،آن را دوره انحطاط نامیده است ایرنیآن که استاد پ

 شودیرفت کامل، از زمان محمدشاه آغاز ماما پس ابدییزمان زندیان نیز ادامه م

ریخی با دو دوره مذکور از شیوه اصفهانی، در برخی از مقاطع تا بیترت نیا به جا(.)همان

 راستا هستند. یکدیگر هم

، شودیباید به این نکته توجه داشت که هنر در دوره صفوی، به دو دوره تقسیم م

 دوره متقدم و متأخر. دوره متقدم، تمامی آثار دوره حکومت شاه اسماعیل و شاه

عباس و  گیرد و دوره متأخر، شامل آثار دوره حکومت شاهیم بر طهماسب را در

 .شودیی ختم مجانشینان و

به دو بخش متقدم و متأخر، تقسیم کرد، این دوره که با  توانیدوره متقدم را نیز م

، عمدتاً دارای شودیهماسب ختم مط دوره حکومت شاه اسماعیل آغاز و به دوره شاه

پیاپی فرصتی برای معماری نگذاشته  یهاجن  سوکینبوده زیرا از  یریگمعماری چشم

طهماسب اول چندان مانند  و از سوی دیگر شاه اسماعیل اول و شاه (912،تای)پوپ، ب بود

 (.981 :1189)آیت اللهی، اندنداشته یاعباس اول به معماری شکوهمند عالقه شاه

متوالی ترکان به  یهااثر هجوم مانده از شاه اسماعیل در تبریز بری آثار برجا

در قزوین، در  ژهیو طهماسب، به دوره شاهآثار  و( 918: )پوپ، بی تا آذربایجان ویران شد

 .(981 :1189)آیت الهی،ند مکرر نابود شد یهااثر زلزله
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 در اصفهان و مسجد جامع ساوه از دوره شاه اسماعیل تبقعه هارون والی هرچند

 است. باقی نماندهزیادی از این دوران آثار ارزشمندی ند اما سته پابرجاهنوز 

همه  باًیرسید، تقر معماری به اوج خود (عباس اولشاه) در دوره دوم حکومت صفوی

عباس اول به معماری و  اندازه شاه ایران به پژوهشگران معتقدند که هیچ پادشاهی در

 .(981 :1189،یالله تی(، )آ912 :تای)پوپ، ب مند نبوده استشهرسازی عالقه

و  داشت یاژهیعباس اول، داشتن نقشه و طرح جامع فراگیر اهمیت و در دوره شاه 

)پوپ،  افتییو اهمیت م شدیدهنده معماری، در طرح کلی بنا دیده م لیاجزای تشک

 (.912تا،بی

زیر را برای شیوه اصفهانی  یهایژگیو ،خود یشناس، در کتاب سبکایرنیپ استاد

 .شوندیاند که اکثراً همه آنها در بناهای دوره صفوی دیده مبرشمرده

 دسه بنا، کاربرد وسیع اشکال و خطوط شکسته.ها و هنسادگی طرح -

 در نقشه بنا. یرفتگو پس یآمدگشیکمتر شدن پ -

 .یکسان در بنا یهاها و اندازهاز اندام یریگپیمون بندی و بهره -
 .(118:982)پیرنیا، 

 رسدیعباس، چنین به نظر م ساز و شکوه معماری در دوره شاه و برخالف ساخت اما

به پایتخت صفویان باعث شد که  ترعیای رونق بخشیدن هرچه سرکه تعجیل وی بر

 (.185 :1181 ا،یرنی)پ کند پیدا یریگکیفیت ساخت و تزیین بناها افق چشم

آرتور پوپ، معتقد است که هرچند این دوره، اوج و آخرین تجلی معماری  پروفسور

 (.912: )پوپ، بی تا اسالمی ایران است اما با هیچ نوع ابداع معماری تونم نبوده است

عباس اول از  به این نتیجه رسید که در دوره شاه توانیاین مطالب م یبندبا جمع 

منفرد در آن و از سوی دیگر، سرعت در  یطرح کلی مجموعه و جایگاه بناها سو کی

عباس  شاهاست.  بناها در معماری ارجحیت یافته تیفیبر ک ساز و کمیت بناها، و ساخت

 واسطه )همانند مشهد( یا به و ساز شکوهمند اصفهان و سایر شهرها ساخت اول بر

بعد از اما شهری اهتمام وافر داشت  یها)همچون کرمان( به ساخت یا تکمیل مجموعه

 بود، رو به انحطاط رفت. افتهی تکامل جیتدر عباس شیوه معماری این دوره که به شاه

)امام(، مسجد شیخ  شاه جدهان، مسج به میدان نقش توانیاز آثار مهم این دوره م

بهشت،  ستون، کاخ هشت ، سردر قیصریه و بازار، کاخ چهلقاپویاهلل، کاخ عاللطف
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عباس در حرم امام رضا )ع(، مجموعه آثار  باغ، مجموعه اقدامات شاه مدرسه چهار

 و اشراف در مازندران، مجموعه گنجعلی خان در کرمان و... اشاره کرد. آبادیصف

 :یدوره صفو یهاامحم -6
 و در کنار ساخت ،دوره نیاست. در ا یها مربوط به عصر صفودوره رونق حمام 

ساخته شد که  رانیمختلف ا یحمام در شهرها یادیگسترده، تعداد نسبتاً ز یسازها

خان یگنجعل به حمام توانیمآنها جمله  از ند.از آنها در نوع خود شاهکار بود یشمار

نوشته  به. اشاره کرد گرید یاصفهان و تعداد یآقا یآقا و عل کرمان، حمام خسرو

شهر در  نی، ادهیدر اصفهان گذران یرا در دوره صفو یکه مدت یفرانسو احی، س1شاردن

 (.991: 1169)شاردن،  حمام داشته است 981آن زمان 

 اورد،یهرگز رونق گذشته را به دست ن یاسالم یچند معمار هر ی،بعد از دوره صفو

. در ادامه به چند ساخته شد یباشکوه یهاحمام ه،یو قاجار هیدر دوره زند حالنیا با

 .شودیمی دوره صفوی اشاره هاحمامی هاپالننمونه از 

 .نامهگنجی، دوره صفو یها: حمام1 ریتصو

 

                                                           
)1811-1611Chardin Jean (.1 



 67/ هاي صفويازشناسی تأثير اقليم بر ساختار پوشش حمامب

 

 در معماري: مياقل -7
مسأله در های مختلف، امری مشابه نیست. این بدیهی است که فرآیند طراحی در اقلیم 

های معماری ایران، کم و بیش به چشم ها به وضوح؛ و در طراحی سایر گونهطراحی خانه

های یکسان یافت های گوناگون با ویژگیها در اقلیمآید. هر چند بعضی حماممی

دهد که طراحی شوند اما این امر عمومیت ندارد. بررسی مطالعات موردی نشان میمی

های اقلیم سرد آذربایجان و های کیش و هر دوی اینها با حماممهای گیالن با حماحمام

های بارز و چشمگیری دارند های یزد و اصفهان تفاوتکرمانشاه و نیز همه اینها با حمام
 (.181-185: 1189؛ مختارپور، 181-185: 1189)خاکپور، 

تلف مرتبط مخ یهانهیزم در یاآموزنده یهادرس یحاو ران،یا یخیتار یسنت یمعمار 

 کار به یشگردها نهیزم نیتأمل در ا از نکات قابل یکیاست.  یو شهرساز یبه معمار

 یارهایکه برگرفته از مع یمیاقل یطراح یهافن است.و ساخت بناها  یرفته در طراح

و  شیسرما یهاخواهد بود. روش ییحداکثر کارا یباشد دارا یبوم یمعمار ییهوا و آب

بر طبق آثار بوده است.  جیرا یبوم یدر معمار ربازیها از دساختمان یعیطب شیگرما

اختالف  و باد انیبا استفاده از جر ،شیها پاز قرن یرانیمعماران و مهندسان ا، ماندهیباق

 طیشراطول سال با در بنا خلق کنند که  ییتوانستند شاهکارها ،شب و روز یهوا یدما

 .داشته باشدرا  ییبازده اجرا نیشتریو ب یمصرف انرژ نیحاکم بر منطقه کمتر یجو

 :هاحمامی ریگشکلاقلیم و نقش آن در  7-1

از  یو بوم یطیمح طیاز شرا نهیبر ساختمان و استفاده به طیمح طیشرا یرگذاریتأث

از  ایرنیرا استاد پ یرانیا یمعمار تیخصوص نیاست. ا رانیا یسنت یمعمار اتیخصوص

 ،شانیا دگاهی. از دانددهینام 1یا خودبسندگدانسته و آن ر یرانیا یاصول معمار

 هیماساخت کردندیتالش م یرانیا عمارانم"شده است:  انیب نیچن نیا یخودبسندگ

مان جاها به دست آورند و چنان ساخت نیترکیخود را از نزد ازین )مصالح( مورد

بسنده باشند. معماران نباشد و خود گرید یجاها هیمابه ساخت ازمندیکه ن کردندیم

( باشد. به گفته یینجای)ا یدریا ایآورد بوم دیبا هیماباور بودند که ساخت نیبر ا یرانیا

و تا آنجا که  شودیباشد که ساختمان ساخته م ییجاورده )محصول( همانآفر گر،ید

                                                           
 . استفاده از مصالح بوم آورد.1
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 یسبرر یبرابنابراین ؛ (11 :1189ا،یرنی)پ "شود یریگبهره یاست از امکانات محل یشدن

انواع ویژگی اقلیمی  توانیم هاحمام یمعمار یبر الگو یمیو اقل یطیمح طیشرا ریتأث

ی تقسیم کنیم: اقلیم گرم وخشک )فالت مرکزی(، اقلیم میبه چهار دسته اقلایران را 

های غربی( و اقلیم معتدل و گرم و مرطوب )سواحل جنوبی(، اقلیم سرد )کوهستان

 (.81: 1181)کسمایی، ر( مرطوب )سواحل جنوبی دریای خز

 
1332،یكسمائ، اقلیم های ایران: 2 تصویر  
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 ی آنها.هایژگیوو  هامیاقل: 1جدو  

 

 

 

 هایژگیو نوع اقلیم ردیف

 (یمرکز فالتو خشک ) گرم میاقل 1

 رطوبت _ انهیسال اندک اریبس یبارندگ
 اریبس حرارت درجه نوسان _ زیناچ رایبس
 پوشش بودن کم_ روزشبانه طول در کم
 یاهیگ

 (یجنوب سواحل) مرطوب و گرم میاقل 9

 رطوبت – انهیسال اندک اریبس یبارندگ
 و معتدل یهازمستان – هوا ادیز اریبس

 – مرطوب و گرم اریبس یهاتابستان
 طول در کم اریبس حرارت درجه نوسان
 شور -رطوبت وجود لیدل بهروز شبانه
 بودن کم – ینیرزمیز یهاآب بودن
 .یاهیگ پوشش

 (یغرب یها)کوهستان خشک و سرد میاقل 1

 در هوا یدما نیانگیم نکهیا به توجه با
 از شیب این اقلیم در سال ماه نیترگرم
 از کمتر هوا یدما حداقل نیانگیم و 19
 دیشد یگرما، است گرادیسانت درجه -1
 اریبس زمستان در و ادیز تابستان درها دره
 ،سردی و طوالن یهازمستاندر  .است کم
 خی از دهیپوش نیزم سال از ماه نیچند
 در و کم تابستان در یبارندگ زانیم .است

است و  کوتاه بهار فصل .است ادیز زمستان
 آخر تا هازمستان طقامن نیا سراسر در

 .ابدییم ادامه شیوبکم ماهنیفرورد

 (خزر یایدر سواحل) مرطوب و معتدل میاقل 1

 ادیز رطوبت میاقل نیا یهایژگیوازجمله 
 یدما. است آن حرارت درجه اعتدال و هوا
 تا 95 نیبمعموالً  تابستان یروزها در هوا
 تا 99 نیب هاشب و گرادیسانت درجه 19
معموالً  زمستان در و گرادیسانت درجه 91
 در ادیز اریبس یبارندگ. است صفر یباال
 و زییخصوص در پابه ،سال فصول تمام

در تمام  ادیز نسبتاً بترطو، زمستان
در  حرارت درجه کم اختالفو  سال فصول

و  رطوبت وجود لیدل به ،روزطول شبانه
، از دیگر خصوصیات عیوس یاهیگ پوشش

 این اقلیم است.
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 طیشرا نیو ساخت با ا یها در طراححمام یدر مورد انطباق و هماهنگ یارینکات بس

به  ریصورت خالصه در ز به میاقل کیه به تفکک افتی توانیمتفاوت م یطیو مح یمیاقل

 :شودیآنها اشاره م

 :(يگرم و خشک )فالت مركز مياقل -1
بیابانی تقسیم توان به دو منطقه آب و هوایی بیابانی و نیمهاقلیم گرم و خشک را می

ها باید به دو سطح اقلیم با معماری در حمام ارتباطدر مبحث . (81: 1185)کسمائی، کرد 

در سطح اقلیم کالن باید این نکته را در نظر داشت که . یم کالن و خرد توجه شوداقل

های بسته است، چرا که فاقد حیاط، فضاهای سرباز، درها و پنجره حمام محیطی نسبتاً

 ˗یعنی نور خورشید، باد و موقعیت جغرافیایی˗ ثر بر اقلیم منطقهؤبزرگ است و عوامل م

های حمام .بندی فضاهای داخلی آن نداردر و تقسیمدر نحوه استقرا تأثیر زیادی

های گوناگون از این جهت مشابه یکدیگرند. البته این بدان معنا نیست که هیچ اقلیم

های مناطق مختلف وجود ندارد. فضای داخلی حمام مستقل از عوامل تفاوتی در گرمابه

عملکردهای متفاوت در با توجه به ˗در اقلیم خرد داخل حمام اما اقلیمی خارجی است 

رطوبت، نور و تهویه در هریک از فضاها اهمیت بسیار  تنظیم حرارت، ˗فضاهای گوناگون

. پس طراحی و اجرای ساختمان حمام احتیاج به تدابیر خاص زیست محیطی دارد دارد

تا در تمامی فصول سال و ساعات مختلف شبانه روز شرایط زیستی در بخشهای مختلف 

 .(982: 1181یان، )قبادابت و مناسب برای استحمام باشد ث حمام نسبتاً

کرمان، سمنان  زد،یاصفهان،  یی نظیرشهرهادر  میاقل نیاز ا ی بجای ماندههاحمام

 .وجود دارند

بهتر  یدسترس ،یشدن آب جار مقاومت بهتر ساختمان، سوار ی( کالبد ساختمان براالف

تا حد  ˗یاو سازه ینظر حرارت زا˗خاک  طیاز شرا نهیبه آب قنات و استفاده به

 شده است. هیتعب نیممکن در داخل زم

در  ˗به دلیل گرم بودن هوا و کمبود آب در این اقلیم˗ 1فضایی به نام چال حوض( ب

 ها احداث شده است.حمام

                                                           
که در آن حوض  ارتفاع متوسط. فضایی است وسیع و مستطیل شکل با 1

بزرگی مملو از آب سرد وجود دارد. در بعضی از نقاط ایران، به ویژه 
ساختند که در اقلیم گرم و خشک، برای ذخیره سازی آب، چالحوض می

 گرفته است.ها برای شنا کردن نیز مورد استفاده قرار میتابستان
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گاو  یرویآب از چاه از ن دنیباال کش یبرا ینیرزمیبودن سطح آب ز نییپا لی( به دلج

 یبه کالبد اصل 1چاه گاو ایامر موجب اضافه شدن گاو رو  نیه اک کردندیاستفاده م

 حمام شده است.

های اقلیم گرم و ترین مشخصات حماماز جمله اصلی ،( به کارگیری کاشی در تزییناتد

 .خشک است

 (:یگرم و مرطوب )سواحل جنوب مياقل -2
در  هاحمامین بسیار اندک و محدودند. بیشتر ا میاقل نیاز ا ی بجای ماندههاحمام

 یدارحمام گلهبه  توانیآنها م نیترشاخصوجود دارند، از فارس  جیکرانه خلشهرهای 

 اشاره کرد. بندرعباسشهر 

 یدر عمق کمتر ی،نیرزمیز یهاباال بودن سطح آب لیبه دل ،الف( کالبد ساختمان

 قرارگرفته است. گرید یهامینسبت به اقل

مقاومت کم خاک منطقه و سطح  لیبه دل ،مناطق نیعمارت حمام را در ا (ب

 اند.کرده بنا نیفاصله از زم و با ینیچیکرس یرو ی،نیرزمیز یهاآب

)به ی اسفنج -ییایدر یهاسن  شتریها برفته در ساخت حمام کار ( مصالح بهج

 کوب بوده است.و گچ دست یجذب رطوبت باال(، ساروج محل لیدل

چندان متداول نبوده  ،حد از شیرطوبت ب لیدلبه  ،میاقل نیحمام در ا نیی( تزد

 است.

 (:یغرب يهاسرد و خشک )كوهستان مياقل -3
 ز،یکرمانشاه، سنندج، تبر یی نظیرشهرهادر  میاقل نیاز ا ی بجای ماندههاحمام

 وجود دارند. نیقزو ،همدان، زنجان

رج جهت کاهش تبادل حرارتی بین داخل و خا)الف( ازجمله تمهیدات اتخاذ شده 

، مقاومت بهتر ساختمان، سوار شدن آب جاری بر حمام و دسترسی بهتر به فضای حمام

به  شده؛تعبیه میداخل زمین  بنای حمام در آب قنات( این است که تا حد ممکن

تر از سطح گذر عمومی بوده و بدین ترتیب کف حمام چند متر پایین نحوی که غالباً

                                                           
که تردد چهارپا . فضایی بسته و مستطیل شکل با سطحی شیبدار است 1

کند. این فضا غالبًا در یکی از برای کشیدن آب از چاه را تسهیل می

 .اضالع انتهایی حمام قرار دارد
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رارتی عمل کرده و میزان تبادل حرارت بین یک عایق ح خاک اطراف دیوارها مانند

 (.988و  988: 1185)قبادیان،  کرده استکم می خارج ساختمان را داخل و

کوتاه بودن ، داخل حمام یداشتن فضا گرم نگه یبرا ،گرید ریجمله تداب ب( از

و  و وسعت آنها ها، کم بودن تعداد فضاهاخانه، کوچک بودن مساحت حمامارتفاع گرم

 باشد.میگرم  میبا اقل سهیخانه در مقاو گرم نهیبودن مساحت ب شتریب

کمتر  هامیاقل ریاز سا میاقل نینسبت ارتفاع به طول حمام در ا ی( مقدار عددج

 است.

 اند.رفته کاربا مساحت کمتر به میاقل نیدر ا زین یو خدمات یارتباط ید( فضاها

 1گنبدها از چفد یاندن برف بر روم یاز باق یریها به جهت جلوگ( در سازه حمامه

 شده است.تند استفاده 

ی از مشخصات معقل یو آجرکار یحجار ،9یبرهمچون آهک( استفاده از تزییناتی و

 این اقلیم است.

 خزر(: يایمعتدل و مرطوب )سواحل در مياقل -4
 ی حاشیه دریاچه خزرشمال یمربوط به شهرهااقلیم  نیاز ا ی بجای ماندههاحمام

 د.هستن

 ( درکرانه جنوبی سواحل دریای خزر به دلیل معتدل بودن اقلیم و همچنین باالالف

 .گرفته استمی زمین قرار های زیرزمینی حمام درعمق کمتری ازبودن سطح آب

و رطوبت  ینیرزمیز یهابودن سطح آب مقاومت کم خاک منطقه، باال لیب( به دل

 شده است.احداث می نیه از زمفاصل با و ینیچیکرس یرو ، بنانیزم یتصاعد

سفال  با درسواحل جنوبی دریای خزر غالباً را بام حمام ،( به دلیل بارندگی زیادج

 نیدر ا کشیدند.اندود آهک می و یا روی طاق آجری حمام را مستقیماً دادندپوشش می

 گرمخانه استفاده یبرا زهیحمام و پوشش طاق و تو نهیب یبرا داربیاز سقف ش اقلیم

 شده است.

                                                           
یا جسمی است منحنی شکل برای ایجاد پوشش  قوسَچفد یا َچفت، . 1

از  معماری ایرانیها. در )سقف( بر روی دهانهیکپارچه آسمانه 

 .سازی فراوان بهره برده شده استتاقو  گنبدسازیچفد در 
 .بری گویندحکاکی نقوش برجسته بر سطحی از آهک را آهک. 9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%82
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منطقه و چوب  یمرجان یهاسن  شتریب هااستفاده در ساخت حمام د( مصالح مورد

 بوده است.

و به علت پوشش  است داربیو راهروها ش یمنطقه هشت نیا یها( در حمامه

 است. شدهیم نیها تأماز بدنه این فضاها نوردار سقف، شیب

 مام چندان متداول نبوده است.ح نییتزبه دلیل رطوبت زیاد در این اقلیم، و( 

 :مختلف يهاميها در اقلحمام يهایژگیو يبندجمع 7-2

 ،1نهیو سرب نهیب ،یورود یداالن و هشت هامیاقل نیا یهادر پالن تمام حمام -1

عنوان  به 1و تون آب سرد آب ولرم و نهیخانه، خزو خلوت گرم 1خانهگرم ،9در انیم

 رند.حمام وجود دا کی یاصل یفضاها

گرم کردن کف حمام استفاده  یرو و براگربه یها، از کانالهامیدر تمام اقل -9

خانه جام یهاشهیسقف و با کمک ش یهاروزن قیها عموماً از طراست. حمام شدهیم

 .اندگرفتهینور م

 ،یاهیاز نقوش گ یریگمشاهده نشده و بهره یارابطه ینییو نقوش تز میاقل نیب -1

یی داشته است. از منظر فنون اجرا تیشده عموم ذکر بیترت نیبا هم ینسانو ا یهندس

 (.11،19 :1188 ،ی)نجف ( متداول بوده استیبندیرسم ری)نظی الحاقریغ ناتییغالباً تز

خانه( و گرم نهی)بی اصل یها، اساس پوشش فضاهادر مورد پوشش سقف حمام -1

ی و کاربند 6عموماً کلمبو زیها نزهیوت نیاستوار است. پوشش ب 5هازهیعمدتاً بر تو

                                                           
ترین و بزرگترین . بینه، سربینه، سر حمام یا رختکن: اصلی1

 غالبًا دارای پالن چهار ضلعی یا هشت ضلعی است.فضای حمام و 

. فضایی است واسط بین سربینه و گرمخانه که غالبًا محل مکث 9

و عبور )و نه توقف( است و به همین دلیل معماری و تزیینات 

 شاخصی ندارد.

. فضای اصلی شستشو و استحمام است و غالبًا پالن مربع یا هشت 3

 ضلعی دارد.

آتشدان حمام: فضایی است سیاه و تاریک که . تون، کوره یا 1

 محل افروختن آتش حمام بوده است.

قزح و شاخه های خمیده. منظور از تویزه  تویزه یعنی قوس  . 1

در معماری باریکه تاق باربری است که با چفد باربر ساخته 

)پوتر خمیده در معماری غربی( و در فواصل معینی ایجاد  میشود

نتقل شده از سطح تاق را به پایین میگردد تا نیروهای م

 .انتقال دهد
تاق کلمبوه در واقع گنبد کوچکی است که عمدتْا زیرسازی یا . 0

سازی و شکنج ندارد و روی چهار دیوار یا چهار ستون در گوشه

 .زمینه مربع اجرا میشود
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پوشش  ،یمیاقل طی( بوده است و فارغ از هرگونه شرایبندیزدیو  یبندی)رسم

امر حفظ گرما در  نیعلت ا دارد، نهینسبت به پوشش ب یکمتر زیها عموماً خخانهگرم

 خانه است.گرم طیمح

و  1به جهت نبود سنداژ یپ زیمختلف و ن یهامیرفته در اقل کار در مورد مصالح به -5 

با رجوع به اصول  توانیم اما ست،ین ریپذامکان ینظر قطع از مصالح، اظهار یبردارنمونه

آورد همان منطقه از مصالح بوم میدر هر اقل که گرفت جهینت یرانیا یمعمار یو مبان

 .(11،19 :1188 ،ی)نجف است شدهیاستفاده م

 ها:حمام یارشني يهایژگیوو جنس مصالح  ،پوشش، شكل -8

های مجاور، با طاق و فضاهای حمام، برای انتقال بهتر بار دهانه اصلی به دهانه پوشش 

ها را بر حسب مورد، معمار انتخاب گرفته است. نوع پوشش دهانهصورت می 9چشمه

ترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع پوشش، اهمیت و شأن فضای کرده است. از مهممی

ظر بوده است. بدین معنا که نوع پوشش یک فضای مهم، مثل بینه، با نوع پوشش مورد ن

فضای دیگری، همچون خزینه، بسیار متفاوت بوده است. عوامل دیگری نظیر تناسبات 

 توان در این امر مؤثر دانست.فضایی و شکل پالن را نیز می

ها وظیفه هها متکی بوده است. تویزدر هر صورت، اساس سازا پوشش بر تویزه

اند. هر چهار تویزه، بستر را بر عهده داشته جرزهاها و تحمل و انتقال بار سقف به ستون

ها قادر باشند وظیفه اند. برای اینکه تویزهکردهمناسبی را برای پوشش گنبدی فراهم می

حساس انتقال بار را به بهترین وجه ممکن انجام دهند ضروری بوده است تا عوامل اصلی 

ها یعنی دهانه، ارتفاع )افراز، خیز(، نحوه اجرای آجرچینی، نوع شکل قوس، تعامل و آن

ای و ... به دقت شناخته شده و آگاهانه انتخاب شوند تقابل آنها با سایر عناصر سازه
 (.181-185: 1189)خاکپور، 

                                                           
 گویند.سنداژ می زنی در آزمایشات خاکبه گمانه. 1

 تویزهطاق و باریکه و طاق و طاق و لنگه، . طاق و چشمه. 9

های گچی بر روی شود. این طاق با ساخت تویزهنیز خوانده می

ها متناسب با الگوی زمین و سپس بارگذاری آنها و اجرای طاق

شود. ویژگی طاق و تویزه سرعت باالی اجرای ها انجام میتویزه

 .طاق است
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)تنوع اقلیمی( و  ها در ایران به سبب گستردگی و تنوع آب و هواییپوشش حمام

هستند؛ بنابراین  ییهاتفاوتبا یکدیگر دارای نوع مصالح در دسترس،  ،یبارندگ نزایم

با  دیبا ˗رفته کار ها و مصالح بهپوشش نیا ریتحت تأث˗ زیبناها ن نیا 1یارشنیساختار 

 .داشته باشند ییهاتفاوتهم 

ی اقلیمی و نوع تقسیمات هایژگیو بر اساسدر این راستا، در جدول شماره دو، 

 .میاپرداخته هاتفاوتسی )تقسیمات استانی( فعلی به بررسی و مطالعه این سیا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کار به بسیار ایران گذشته معماری در «نیارش»واژه . 1

دانش ایستایی، فن ساختمان و ساختمایه  به نیارش. است رفتهمی

 .شده است)مصالح( شناسی گفته می
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 ی صفوی.هاحمام: پوشش 2جدو  

 ردیف
 شماره

 و هامیاقل
تحت  نواحی
، بر اساس ریتأث

ی هااستان
 پیش نهادی

 نام شهر
ی هاحمام
دوره 
 صفوی

جنس 
مصالح، 
پوشش و 

ی هایژگیو
 یارشنی

 شکل پوشش

1 

و  گرم میقلا
 فالتخشک )
: (یمرکز

استان خراسان 
جنوبی، استان 
کرمان، استان 

استان یزد، 
 ،اصفهان

 استان سمنان

 اصفهان
حمام 
 شاه

مصالح 
آور است بوم
از  معموالً)

سن  و 
 درساروج(؛ 
 نیزم داخل

 ساخته
وند؛ شیم

قطر 
دیوارهای 
جانبی زیاد 

 هاسقفو 
 تکهکی

 است.

 اصفهان، حمام شاه

 انکاش
حمام باغ 
فین 
 کاشان

 سمنان
 حمام
 یقل

9 

 و گرم میاقل
 مرطوب

 سواحل)
: (یجنوب

استان 
، خوزستان
استان 
هرمزگان و 
بخشی از 
 استان زاهدان

در این دوره حمامی 
یافت نشد، تنها حمام 

 ماندهیباققدیمی 
مربوط به دوره قاجار و 
 بانامدر بندرعباس 

 ی است.دارگلهحمام 

 یهاسن 
یی، ایدر

 ساروج
 گچ و یمحل
، کوبدست

مقدار کمی 
در زمین 

، رفتهیفروم
روی 
چینی کرسی

ساخته 
، شدهیم

استفاده از 
طاق و 
ی هاسقف
 بزرگ.

 
 
 
 

 یدارگلهبندرعباس، حمام 
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1 

 و سرد میاقل
 خشک
 یها)کوهستان

استان : (یغرب
خراسان 
استان  ،رضوی

آذربایجان 
 و غربی، شرقی

استان 
، کرمانشاه
ن استا

کهگیلویه و 
، بویراحمد
 استان همدان
 
 
 
 
 

 اردبیل
 آقا حمام
 ینق

 مصالح
 و آوربوم

 ازمعموالً 
 و س 
 در ساروج،
 داخل

 ساختهنیزم
 قطر شد،یم
 یوارهاید
 اد،یز یجانب
 یهاسقف
و  تکهکی

چفد های 
 .تیز

 
 
 
 

 (شاه حمام) کیب یقل یمهد حماممشهد، 
 سرکانیتو

 حمام
 باغوار

 مشهد

 امحم
 یمهد
 کیب یقل
 حمام)

 (شاه

1 
 
 
 
 
 

 و معتدل میاقل
 مرطوب

 سواحل)
 :(خزر یایدر

استان 
گلستان، 
 استان
، مازندران
 استان گیالن

 بابل

 حمام
 میقد
 رزایم
 وسفی

 یهاسن 
یی و ایدر

 ،چوب
 ساروج
 گچ و یمحل
 ،کوبدست
 یکم مقدار
 نیزم در
 ،رفتهیفروم
 یرو
 ینیچیکرس

 ساخته
 شده،یم

 از استفاده
 و طاق
 یهاسقف
 .بزرگ

 

 وسفی رزایمبابل حمام 
 
 

 آمل
 حمام

 یرصفیم

 



 1135 تابستان  مشماره چهل و هشت سال دوازدهم  تمدّن  خیتارفصلنامه علمی، پژوهشی فقه و / 84

 

 گيرينتيجه 

های ایران از دیدگاه اجتماعی حائز های صورت گرفته حمامبا توجه به بررسی

اند و در گذشته جزو فضاهای عمومی شهر و بستر تعامالت اجتماعی اهمیت بوده

اند ها از ارزش و جایگاه باالیی نیز برخوردار بودهآمدند. این حماممردم به شمار می

شده است. از ها مشاهده میو بسیاری از اصول معماری ایرانی در ساخت آن

آمدند و با محیط اطراف در ها یک محیط بسته به شمار میآنجایی که حمام

از  کردند؛اند، به مراتب تأثیر کمتری نیز از محیط دریافت میارتباط کمتری بوده

اند و ها در مناطق مختلف ایران اختالفات اندکی داشتهاینرو ساختار کلی آن

عوامل اقلیمی خارجی مختلف همچون آفتاب، باد و موقعیت جغرافیایی تأثیر 

ها نداشته است. البته در چندانی در نحوه استقرار و نوع کالبد معماری حمام

یافته است، اقلیم اهمیت می نوع ˗به عنوان مثال در مناطق سرد ˗مواردبرخی 

ها نکته حائز اهمیتی بوده است و در نتیجه چون حفظ حرارت داخل حمام

نیازمند همساز نمودن حمام با اقلیم منطقه به منظور کاهش تبادل حرارتی بین 

کوتاه بودن ارتفاع گرمخانه، به داخل و خارج آن بوده است. در موارد دیگر نیز 

از  یو آجرکار ی، حجاریبرنات آهکییستفاده از تزتند، ا یچفدها یریکارگ

رود. احداث یبه شمار م یم سرد و کوهستانیاقل یهاحمام یهایژگین ویترمهم

از بدنه،  ین نور هشتیمأبدار، تیپوشش ش یری، به کارگینیچیکرس یعمارت رو

م یاقل یهاز گرمابهید از وجوه تماینات را باییاستفاده از چوب و متداول نبودن تز

ی مرجان یهاکوچک، استفاده از سن  یهامعتدل و مرطوب دانست. احداث حمام

م گرم و مرطوب یاقل یهاحمام یهایژگین ویترز از مهمین نکردن بدنه نییو تز

 .است

گیری از سوی دیگر، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش اقلیم در شکل

و  یبررس معماری ایران است تا باهای دوره صفویه به عنوان دوره اوج نبوغ حمام

آن روزها  یاز معمار بتوان ،یدوره صفودر ها( )گرمابه هاحمام یمطالعه معمار

 توانیم یورآشرفت فنیه امروزه با پکآموخت، خصوصاً  یمتنوع یهادرس
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راستا به  نیق داد. در ایط روز تطبیازها و شرایرا با ن میقد شده در اجرا یهاروش

 توان به موارد زیر دست یافت:های صورت گرفته می، با بررسیرسدینظر م

مختلف  یو شهرها هامیاقل نیب یها تفاوت اندکگرمابه یدر پالن کل -1

 .کنندیم تیتبع کسانی باًیتقر یالگو کیاز  یوجود دارد و همگ

خاک اطراف  نکهیا لیبه دل ،فارغ از منطقه ،هااز ساختمان گرمابه یبخش -9

 نیرا ب تبادل حرارت زانیکرده و ممیعمل  یحرارت قیعا کیهمانند  وارهاید

 .اندشده هیتعب نیدر داخل زم است، کردهیداخل و خارج ساختمان کم م

کالبد  ،باالست ینیرزمیز یهامرطوب که سطح آب یهامیدر اقل -1

 خشک قرارگرفته است. یهامینسبت به اقل یساختمان گرمابه در عمق کمتر

 شکل کی ها معموالًبکار رفته در حمام یهاشکل و پوشش سقف نوع -1

امر  نیا .شودیرفته در آن مشخص م کار بهبوده و فقط تفاوت آن در نوع مصالح 

 ایباربر و  یوارهاید یریحمام، نحوه قرارگ اسیمق م،یبه نوع اقل بسته هم

 یروهایحمل نلحاظ ت به) نیآن در درون زم یریقرارگ زانیم یمبنا بندها برپشت

 بوده است. ییهاتفاوت یوارده به سازه حمام( دارا یجانب

گرا به درون یاز معمار یقسم شگرینما یکه به لحاظ ماهو˗ها گرمابه -5

 .ستندیمنطقه ن کی یبوم یمعمار یهایژگیحائز جامع و ˗روندیشمار م
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 .بین المللی الهدی انتشارات تهران: تاریخ هنر، ؛كتاب ایران، (1189)حبیب اهلل ،الهیآیت .1
 ،«كشور یفرهنگ راثیسازمان م سانیحمام نوبر طرح پرد»، (1181 بهشتیارد)فرامرز ،یپارس .9 

 .91شماره مجله معمار، 
انتشارات  تهران: ترجمه کرامت اهلل افسر، ،شکل و رنگ یروزیپ ران،یا یمعمار ،آرتور پوپ، .1 

 .(تایب، )فرهنگسرا
: تهران ان،یمعمار نیغالمحس نیتدو ،رانیا یمعمار یشناسسبک ،(1189)میمحمد کر ا،یرنیپ .1 

 .چاپ دوم، نشر معمار انتشارات پژوهنده،
 – 58و  58، شماره 1189 ریکتاب ماه هنر، خرداد و ت ،«معماری حمام در گیالن» ،منیره ،خاکپور .5 

 ، تهران.181-185ص 
انتشارات  تبریز: ،یفرامرز پارس یبا همکار ،زیتبر یخیتار یهاحمام ،(1188)هیعط ،ینجف دیرش .6 

 .آشنا
 چاپ دوم.نگاه، انتشارات  تهران: ،، ترجمه حسین عریضیسفرنامه شاردن ،(1188)ژان ،شاردن. 8 
 تهران. ،، تابانیادگار فرهنگ آمل ،(1118)المهع ،صمصام الدین .8 
گستر و انتشارات سخنمشهد:  ،هاسفرنامه نهیدر آ رانیا یهاگرمابه ،(1129)محسن ،یطبس .2 

 .یدانشگاه آزاد اسالم یمعاونت پژوهش
 .رایانتشارات سم تهران: ،زیشهر تبر یخیبافت تار ،(1185)لیاسماع ،یسنگر ؛بهروز ،یعمران. 19 
  .اهیجهاد دانشگتهران:، ها، معماری ایران دوره اسالمیحمام، (1166)فرهاد ،یتهران فخار .11 
 چاپ و انتشارات موسسه تهران: ،بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، (1185)وحید ،قبادیان .19 

 .، چاپ چهارمدانشگاه
حمام در  شیهما یهامجموعه مقاله ،«یاصفهان وهیحمام به ش» ،(1185)فرهاد ،یتهران فخار .11 

 ی، تهران.شناسپژوهشکده مردم ،یو گردشگر یفرهنگ راثیسازمان م ی،رانیفرهن  ا
 .چاپ دوم ،خاک انتشار تهران: ،یو معمار میاقل ،(1181)یمرتض ،یکسمائ .11 
ها، جلد حمام ؛رانیا یفرهن  آثار معمار ،نامهگنج ،(1185))سرپرست( زیکامب ی،قاسم یحاج .15 
 ی، تهران.و شهرساز یدانشگاه معمار قاتیمرکز اسناد و تحق ،یبهشت دی، دانشگاه شه18
، 1189 ریکتاب ماه هنر، خرداد و ت ،«یاسالم یرانیا یها در شهرهاحمام» روز،یف هجور،م .16 
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