
 

 از دوران صفویه  تاکنون نمرمت آو  شاه عباس صفویحمام معماری و تزیینات 

 منیرسادات موسوی

Monirmousavi90@yahoo.com 

 چکیده:

از بخشهاي اصلي چون  اصفهان واقع شده است و نقش جهانحمام هاي دوره صفويه است که در محله قديمي شاه عباس از  حمام

ز داراي تزئينات و نقاشيهايي ا سربينه، گرمخانه، خزينه و چال حوض و از قسمتهاي فرعي چون کفش کن و مياندر تشکيل شده است و

گ، کاشي کاري ها نيز شامل کاشي هفت رن نقاشي مي باشد.و  سه دوره تاريخي: صفويه، قاجار و پهلوي با تلفيقي از کاشيکاري،آهکبري

 مي باشد.، گل و مرغ اسليمي و ختايي، گياهي چون : نقوش ک رنگ، مي باشد. کاشي هاي هفت رنگ نيز شامل موضوعات متنوعيت

ات ميشود. بقيه تزئين ،تزئينات باقي مانده از دوران صفويه تنها شامل برخي آهک بري ها و کاشي هاي هفت رنگ  در قسمت سربينه

يا موضوعات  بازسازي  شده است و و معاصر ا نيز، به جز تعداد معدودي، اکثرا در دوره ي پهلويدر قاجار مرمت شده است و نقاشي ه

موضوعات نقاشي هاي حمام، شامل صحنه هاي تاريخي، داستانهاي اساطيري، افسانه هاي عاميانه، صحنه هاي . به آن افزوده اند جديدي

 مپرا و رنگ هاي گياهي و معدني بر روي زمينه آهک نقاشي شده است. ورزشي، چهره هاي بزرگان و امرا مي باشد که با تکنيک ت

 تزئينات ارد و در حال حاضر بازديد از حمام تعطيل ميباشد.تا زمان معاصر ادامه د مرمت و بازسازي روي تزئينات آن در دوره هاي متوالي

حمام مي باشد و نمونه ي آن در بناهاي ديگري مثل اين حمام به مانند ديگر تزئينات حمام هاي دوره صفويه، مختص به خود بناي 

مساجد و مدارس مشاهده نميشود. تزئينات اين حمام متشکل از کاشيکاري ها، آهک بري ها و نقاشي هاست. روش انجام اين پژوهش 

ور همزمان شد که  به ط تحليلي مي باشد. با توجه به اينکه تزئينات اين حمام به صورت ترکيبي مي باشد، اين امکان فراهم -توصيفي

 به مطالعه و تحليل درباره انواع تزئينات الحاقي به حمام ها، پرداخته شود.

 تزئينات ,مرمت ,شاه عباسحمام  ,اصفهان,واژگان کليدي:  دوره صفويه
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 مقدمه:

تزيينات در حمام هاي صفويه در اصفهان،  شاخصه ي معماري اين دوران بوده است، کاشيهاي معرق ،هفت رنگ و کاشيهاي خشتي ، 

سربينه، محل به نمايش گذاشتن هنر معمار حمام بود. آنها  با تصوير انساني  از ويژگي حمامهاي دوره صفويه مي باشد.               

عصر شکوفائي ايجاد حمام ها را بايد متعلق به دوره صفوي دانست. . بردندتزئينات را در سربينه به کار مي ترينزيباترين و پرزحمت

همچنين داليل پيدايش  است، در اصفهان عهد صفويهشاه عباس تزئينات حمام  مرمت و هدف از انجام اين پژوهش توصيف و بررسي

  اين تزئينات از اهداف ديگر اين پژوهش ميباشد.

اين تحقيق ميتواند درشناخت تزئينات حمام هاي دوره صفويه مورد استفاده قرار گيرد، نيز ميتواند در زمينه ي شناسايي عناصر مورد 

سواالت اصلي اين پژوهش عبارتند از: استفاده در تزئينات معماري آن زمان کاربرد داشته باشد.   

 کرده است؟در اصفهان  صفويهحمام هاي  هم رديفچه عاملي اين حمام را  درحاضر .1

 داليل استفاده از اين نوع تزئينات در فضايي مثل اين حمام چه بوده است؟ .2

تحليلي است و شيوه ي گردآوري مطالب نيز به روش ترکيبي) ميداني، کتابخانه اي و مصاحبه( مي  -روش انجام اين پژوهش، توصيفي

عکاسي براي انجام اين پژوهش بسيار کاربرد داشته  برداري و عکسبرداري مي باشد.باشد. ابزار گردآوري اطالعات نيز، شامل شناسه 

 است. حدود پنجاه درصد از اطالعات اين تحقيق در کتابخانه ها، و بقيه از طريق عکاسي و مصاحبه هاي حضوري بدست آمده است.

 

احداثات شاه عباس اول صفوي است، ولي از سازندگان آن  اين حمام در ابتداي بازار اصفهان قرار دارد و ظاهرا مربوط به دوره ي از

)حاجي  در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است 1467با شماره  11/2/1831اطالعي در دست نيست. اين حمام در تاريخ 

 ذرع، ذکر شده است. 03*83(. ابعاد اين بنا در کتاب االصفهان 1838قاسمي،:

( و از سازندگان آن اطالعي در 1803ي اين حمام شاه عباس اول صفوي بوده است ) هنرفر، لطف اهلل ظاهرا، بان :بانيان و سازندگان بنا

 دست نيست.
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در سفرنامه خود، به اين حمام اشاره کرده و نوشته است که شاه عباس اول اين حمام را براي استحمام  (1713-1643)ژان شاردن 

 (.1816، شاردنم مردم اجازه مي داد از آن استفاده کنند )خود بنا کرده بود و در بعضي از روزها، به عمو

اين حمام را در دوره صفويان و احتماال هم زمان با مدرسه مال عبداهلل، که در نزديکي آن قرار دارد ساخته اند )هنرفر،  :سير تحول بنا

 .(1813صديق پور،  و آرمان نژاد(  بنا در دوره معاصر مرمت شده و تا چند سال پيش داير بوده است )1803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصفهان 3نقشه پالن موقعیت حمام شاه  مأخذ: آرشیو شهرداری منطقه -1تصویر
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اين بنا،مانند اغلب حمام ها،از دو فضاي اصلي،سربينه و گرم خانه،تشکيل شده وفضاي چال حوص، در کنار گرم خانه، بخش عمده اي 

فضايي با قاعده هشت و نيم هشت است  که طاقي رسمي بندي آن را مي پوشاند. در چهار طرف اين از بنا را فراگرفته است. سر بينه 

 بدين ترتيب، فضاهايي کوتاهتر داردند.از کف سربينه نشسته اند که سقفي   فضا، سکوهاي وسيعي باالتر

 

 

 رسمي بندی سقف حمام شاه،معاصر، ماخذ: نگارنده -2تصویر

 

سربينه به وجود آمده است. روشنايي فضاي مياني سربينه از نورگيري بزرگ در ميانه سقف آن تامين مي تفکيک شده در چهار طرف 

گرم خانه نيز قاعده هشت و نيم هشت و غرفه هايي در پيرامون خود دارد.در  (.2)تصويرجداگانه دارد شود و سکوها هريک نورگيري

قرار داشته که آب مصرفي آن از حوض بزرگي در فضاي مجاور تامين مي «کيسه کش خانه»سوي شمال شرقي گرم خانه،فضايي به نامه

خانه، گرم جنوب شرقي شده است. در سوي مقابل، فضايي  واقع است که چال حوضي وسيع در ميانه آن قرار دارد. همچنين، در ضلع

که امروزه مسدود است. حمام دو ورودي از خزينه حمام و در پشت آن، تون واقع است. راه ورود به خزينه از طريق مدخل کوچکي بوده 

 (.2جهات مختلف دارد.سر در اصلي در کنار بازار واقع است و سقف رسمي بندي دارد)تصوير
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 88:نقشهمالزاده، کاظم و محمدی، مریم نقشه پالن حمام شاه، ماخذ: - 3تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزئیني استان اصفهانبرش طولي حمام شاه،ماخذ: آرشیو گنجینه ی هنرهای _4تصویر

 

قديمي ترين و اصوليترين بخش حمام را آهک بري ها تشکيل ميدهد در  کل قسمتهاي سقف و ازارهاي باالي حمام.  :آهک بری ها

(. در ازاره ي بااليي طاقهاي شاه 0چند نمونه نقاشي روي آهک، باقي مانده که با وجود تخريب زياد همچنان قابل تميز است)تصوير

ظر فضاي بينه از ن نيز در سربينه حمام، نوارهايي با زمينه ي خاکستري و سرترنج هاي برجسته ي سفيد، مشاهده ميشود.نشين و 

مساحت و تزيينات از سايز فضا ها مشخص تربوده و عموما به شکل هشت گوش و چهار گوش ساخته مي شده و در اطراف آن سکوهاي 
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جاي کفش تعبيه شده بود.در باالي سقف گنبدي شکل حمام ها، انواع نورگيرها قرار  نشيمن و رخت کن و در زير سکوها حفره هاي

 (1836،:داشت )فخار تهراني

 

 

 

 

 نمونه ای از آهک بری حمام شاه، قاجار، ماخذ: نگارنده -5تصویر

 

سفيد است و با رنگ الجوري (.  زمينه کاشي ها 1و  4در قسمت گرمخانه يک نمونه کاشي دورنگ وجود دارد)تصاوير :کاشي کاری ها

رديف  4طرح هاي برگ واسليمي و ختايي و گل هاي الله عباسي و زنبق، روي آن نقش بسته است.  ارتفاع ديواره ي کاشي کاري شده 

رديف کاشي نازک با طرح سرترنج الجوردي به عنوان حاشيه،  2رديف کاشي ساده نازک  تک رنگ فيروزه اي و نيز  2کاشي ميباشد و 

کاشي هاي گرمخانه اکثرا تک رنگ فيروزه اي هستند و به شکل مورب کار شده اند. نمونه ي  ر پايين و باالي آن به چشم ميخورد.د

 (.3کامل آن را، در پايين ديواره ي خزينه، مشاهده ميشود )تصوير 
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 گرمخانه حمام شاه،قاجار، ماخذ: همانکاشي دورنگ - 7و6تصاویر

کاشي، بصورت ترنج مانند و با طرحي متفاوت از نقوش اسليمي مشاهده ميشود. در بعضي قسمتها  6و در بعضي قسمتهاي آن، در وسط، 

ند. ه اي ميباشهم کاشي ها با گره ي هشت و صابونک  کار شده اند که صابونک ها به رنگ زرد مايل به خردلي و هشت ها به رنگ فيروز

در حاشيه ي اين قسمت يک رديف کاشي نازک وجود دارد با نقوشي از برگ مو به رنگ سبز روشن و گل هاي زنبق و ختايي به رنگهاي 

 سبز و الجوردي و زرد، کار شده اند.

 

 کاشي تک رنگ خزینه حمام شاه، پهلوی، ماخذ: همان_8تصویر

 

در روي سردر يکي از راهروهاي سربينه، مردي را نشان ميدهد که حالت نيمه نشسته دارد، يکي از پاها به صورت خم و  نقاشي ها:

ديگري در زيرش، مانند حالت ورزشکاران باستاني، که از اين نقاشي فقط قسمت پاها و يکي از دستها باقي مانده است.  نقاشي ديگر 

(. نقش مردي را نشان ميدهد که دوسر دارد و حالت نشسته داشته، که احتمال ميرود 7رد )تصوير درست در باالي نقاشي قبلي قرار دا

درست باالي اين نقاشي واقع است ، صورتک خورشيدي را نشان ميدهد که بازوهاي   نشاني از يکي از ماهاي سال باشد. نقاشي بعدي

 (.  7اسليمي داشته است)تصوير
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دورتا دور سقف حمام و طاق و تويزه ها تکرار ميشده که در حال حاضر فقط يکي دو نمونه از آنها باقي مانده. به نظر ميرسد اين نقش ها 

   که نقاشي زيباي ديگر، بر روي يکي از شاه نشين ها باقي مانده که به طور متقارن

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در سربینه حمام شاه، قاجار، ماخذ: همان و مرد دو سر نقاشي وزشکار باستاني_9تصویر
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 ماخذ: هماننقاشي در شاه نشین حمام شاه، پهلوی، _11تصویر

                                                                                           (.13بر روي صندلي نشسته اند، يکي لباس رزم به تن دارد و ديگري لباسي رسمي. )تصوير  را نشان ميدهد کهنقش دو مرد با ابهتي 

شي هايي از طبيعت به صورت تک رنگ الجوردي به چشم ميخورد، موضوع آن دريايي ست ي اين نقاشي ها هم نقايدر هشتي هاي باال

 که يک کشتي در ميانه ي آن است و پرندگان دريايي و افسانه اي چون سيمرغ اطراف آن را فراگرفته اند.

 چون اخرايي و نيلي ميباشد وحاشيه ي اين هشتي ها همگي با گل هاي زيباي اسليمي و ختايي نقش شده اند که به رنگهاي متنوعي 

 اسليمي ها به رنگ تيره ي قهوه اي و مشکي ست.

يک نقش بسيار زيبا)تصوير مقابل(، نيز داخل يکي از شاه نشين ها موجود است که نقش کامل ترنجي را نشان ميدهد که گلهاي زيبا و 

 (. 11ظريف اسليمي و ختايي، با رنگهاي متنوع پوشانده شده است)تصوير

طور که در تصوير مشخص است، گل و برگها به رنگ سفيد است و زمينه ها به رنگ غالب الجوردي و نيز رنگ اخرايي ميباشد. و همان

 قلم گيري ها هم با مشکي مشخص شده است. و حاشيه ها نيز، از همين طرح و رنگها تبعيت ميکند.
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 همان نقش ترنج در قسمت شاه نشین حمام شاه، قاجار، ماخذ: -11تصویر

 

در مجموع به نظر مي رسد که در دوره شاه عباس اول، از يک سو طرح کلي مجموعه و جايگاه بناهاي منفرد در آن، و از سوي ديگر، 

سرعت در ساخت ساز و کميت بناها، بر کيفيت بناها يا  ابداع در معماري، ارجحيت يافت.  شاه عباس عالوه بر ساخت و سازهاي 

اير شهرها نيز يا مستقيما،)همچون مشهد( يا به واسطه )نظير کرمان( ، به ساخت يا تکميل مجموعه هاي شکوهمند اصفهان، در س
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شهري اهتمام وافر داشت. اين اهتمام شاه باعث مي شد تا شاهزادگان، وزرا و ساير درباريان نيز، به ساخت و ساز بناهاي عام المنفعه در 

اس، ذوق و عالقه وافري به معماري نداشتند و حمايت پر هزينه اي که در دوران شاه شهر توجه خاص نشان دهند.جانشينان شاه عب

و تقريبا  (.1873بلوم،  -)بلر و در زمان جانشينان وي ادامه نيافت 1427/1383عباس از معماري بعمل آمد پس از مرگ وي در سال 

 مند بر جاي گذاشتند. هرکدام از ايشان، حتي شاه سلطان حسين نيز، در دوره خود يک اثر شکوه

 

 

 نمونه کاشي حاشیه هفت رنگ ، یافت شده در مرمت های حمام شاه، صفوی، ماخذ: همان -12تصویر

 

 

 

 نتیجه گیری:

وتزيينات الحاقي به آن، پرداخته شد. آنچه مشاهده شد تزيينات ترکيبي و متنوعي  شاه عباسدر اين پژوهش به معرفي و شناخت حمام 

در نوع ساخت، تکنيک و اجراي دقيق و ظريف و هنرمندانه ي آن بود آن بود؛ که اين خود نشانه ي مشخصي از معماري دوره ي صفويه، 

 ين خود ميتواند داليل متعددي داشته باشد که از جمله اي آن:خوردار است که ابر زيادياز تزئينات ترکيبي  شاه عباسمي باشد. حمام 

 .قرار گرفتن در يک بافت تاريخي و اجتماعي 
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  تا قبل از دوران معاصررسيدگي درست و مناسب از اين بنا در طي دورانهاي متمادي. 

  و در خود حمام، به منظور توجه ي معماران آن در بهره گيري از تمامي تکنيک هاي هنري و تزييني در اين بافت تاريخي

 ايجاد اثري ماندگار و در خور تحسين، حتي در آن دوران.

  فاصله ي مناسب و اصولي قسمت گرمخانه از ديگر قسمتهاي حمام، به منظور جلوگيري از نفوذ بيشتر رطوبت در بافت هاي

ا ادگار دوران صفويه هستند، تقريبديگر حمام خصوصا از قسمت سربينه، که باعث شده است کاشيکاري هاي اين قسمت که ي

 بطور کامل باقي بمانند.

نکته مهم ديگري که در خالل اين پژوهش مشخص شد، توجه به اين امر بود که تمامي تزيينات حمام هاي آن دوران تنها  فقط مختص 

 حمام ها مي شده است. به خود اين بناها بوده است؛ و نوع استفاده  نقوش و بعضا کاشيکاري هاي آن، منحصر به بدنه ي

 نکات قابل تامل در اين نتيجه گيري شامل موارد فوق ميشود:

فاده است رايج و ،و در کاشيکاري ها استفاده از نقش هاي گل و پرندگان و خصوصا  نقوش انساني در تزئينات داخلي ديواره هاي حمام ها

 از اين نقوش در ابنيه هاي مذهبي چون مساجد و مدارس ممنوع بوده و در کاروانسراها معمول نبوده است.

 .تفاوت در مصالح اوليه ساخت حمام با ساير بناها، به دليل وجود رطوبت در حمام

مطلب است که چون حمام ها در آن زمان جزو  نکته آخر و مهتر درباره چرايي به وجود آمدن اينگونه تزئينات در حمام ها دانستن اين

مکان هاي تفريحي و سرگرمي و بعضا جشن و سرور مردم بوده است ، استفاده و اجراي اينگونه تزئينات و نقاشي ها با موضوعات عاميانه 

 و مردم پسند کامال الزم و ضروري بوده است. 

 

 :و مراجع منابع

 .، ترجمه يعقوب آژند، تهران، چاپ چهارم: انتشارات سمت(2و معماری اسالمي)هنر (. 1873بلوم، جاناتان) -بلر، شيال  .1

حمام شاه اصفهان .)پروژه درس مباني نظري مرمت ابنيه( ، به راهنمايي فرهاد فخاري .(1813رافائل صديق پور، ) -آرمان نژاد، اميد  .2

 ازي، مرکز اسناد و تحقيقات.تهراني و ديگران، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده معماري و شهر س

(. سفرنامه اصفهان، به کوشش ناصر افشارفر، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ 1833افضل الملک، ميرزا غالمحسين) .8

 و ارشاد اسالمي و انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي.
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ه درس مرمت و احياي ابنيه و آثار باستاني، به راهنمايي فرهاد فخاري تهراني و ، پروژ)عباس( البرزي، حسن و ديگران. حمام شاه .6

 احمد اصغريان جدي، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده معماري و شهرسازي.

 از گنجنامه(، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. 13(. حمام ها)جلد 1838حاجي قاسمي، کامبيز) .0

مرکز اسناد و تحقيقات ، دفتر هجدهم: حمام ها، فرهنگ آثار معماري اسالمي ايران، (. گنجنامه1838حاجي قاسمي،کامبيز) .4

 دانشکده معماري و شهرسازي: انتشارات روزنه.

 ، اداره ارشاد اسالمي با همکاري جهاد دانشگاهي.حمام ها معماری ایران، دوره اسالمي( .1836فخار تهراني، فرهاد) .1

، تهران: سازمان ميراث حمام به شیوه اصفهاني، مجموعه مقاله های همایش حمام در فرهنگ ایراني(. 1836فخار تهراني، فرهاد) .3

 فرهنگي و گردشگري.

(. به کوشش پژوهشکده مردم شناسي 1836(، )  1832)اول تا سوم خرداد ماه  مجموعه مقاالت همايش حمام در فرهنگ ايراني .7

 .گي و گردشگري، تهران: انتشارات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگريسازمان ميراث فرهن

 (. گنجينه آثار تاريخي اصفهان، اصفهان: انتشارات ثقفي.1803هنرفر، لطف اهلل ) .13

 

- Blair, Sheila S and Bloom, Jonathan M. (1994). The Art and Architecture of Islam 1250-1800; 

new Haven and London: Yale University press.  
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Shah Abbas's bath is one of the most glorious baths of the Safavid period which is located in one of 

the Esfahan's old district called Naghsh jahan. It composes of main parts like, dressing room, 

sudatorium, tank ( reservior of Turkish bath ), and a tank of cold water in Turkish bath. Also it has 

some secondary parts like, shoes under, and middle door, and has some decorations and paintings 

with the combination of tile work, lime cutting and paintings of three different periods: Safavid, 

Qajar, and Pahlavi.Also tile works composes of seven colored tile, single colored, and under colored. 

Seven-colored tiles are in a variety of subjects like , Islamic pictures, and pictures of Cathay, plants, 

flower and birds, and historical subjects. 

 

Decorations remain from Safavid are only include some lime cutting and seven-colored tiles on 

dressing room part. Other decorations have been renovated in Qajar period, and paintings with the 

exception of a few, reconstructed in Pahlavi period or new topics have been added.Bath's paintings 

topics include historical scenes, mythological stories, folk legends, sport scenes, and faces of great 

men, and princes which have been painted by " Tempera " technique, and herbal and mineral paints 

on lime background. 

 

The renovation and reconstruction on its decorations has continued during successive periods to 

contemporary times. The decoration of this bath is particular to the building like the decorations of 

Safavid period, and we cannot find a similar case in other buildings like, mosques and schools. 

The decoration of this bath are composed of tile-works, lime cutting and paintings. The manner of 

doing this research is descriptive and analytic. Because the decoration of this bath is synthetic, the 

possibility of simultaneously studying and analyzing on the types of additional decorations on bathes 

are provided 

 

Safavid era , Esfahan , Shah Abbas Bathhouse , repair ,decoration 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

