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1. مقدمه

مدارس مساجد، در اینکه عالوهبر ایرانی، معماران
گرفتهاند، بهره تزئینی هنرهای انواع از کاخها و

دوامکاشیمعرق، گرما و آب بخار که درحمامها
گچبریونقاشیرابهخطرمیاندازد،بااستفادهاز

چکیده
دراینپژوهش،بانگاهیجامعبههنرآهکبریدرسهدورةصفویه،زندیهوقاجار،بهشناختاینهنر
پرسشهای پرداختیم. آن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میزان و دوره سه این در آن تحول سیر بررسی و

مطرحشدهدراینپژوهشعبارتانداز:
-نقوشآهکبریدرکدامقسمتازحماماجراشدهاند؟

-چهنقوشیدرهردورهبیشترموردتوجهبودهاندوچهشباهتهاوتفاوتهاییمیاننقوشاجراشده
درهردورهوجوددارد؟

مباحثمندرجدراینپژوهشحاصلمطالعةمنابعکتابخانهایوبررسیومشاهدةآثاراست.دراین
راستا،تزئیناتآهکبریدرحمامهایشاخصهردورهدراستانهایمختلفرابراساسنوعنقوشوجایگاه
قرارگیریآنهابررسی،مقایسهوتحلیلکردیم.طبقنتایجحاصلازاینپژوهش،بخشعمدةتزئینات
درقسمتسربینهودردرجةبعددرگرمخانهاجراشدهاند.انواعنقوشاجراشده،بهترتیبکمیتعبارتاند
از:نقوشگیاهی،هندسی،حیوانی،پرندگان،انسانیواسطورهای.دردورةصفویهبیشترنقوشگیاهیو
هندسی،دردورههایبعدیضمنالگوپذیریازدورةصفویه،بهترتیبنقوشحیوانیوانسانیودردورة

قاجارتصاویریبامضامینادبیواسطورهایبهکارمیرفتند.

واژگان کلیدی:حمامهایصفوی،حمامهایقاجاری،آهکبری،ساروجبری
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تکنیکآهکبرینبوغهنریخودرانشاندادهاند.
هنر بررسی با که کوشیدیم حاضر، پژوهش در
آهکبریدرحمامهایدورةصفویه،زندیهوقاجار،

بهسؤاالتزیرپاسخدهیم:
اجرای برای حمام از قسمت کدام بیشتر - 

تکنیکآهکبریدرنظرگرفتهشدهاست؟
-چهنقوشیدرآهکبریهایهردوره)صفویه،

زندیهوقاجار(موردتوجهبودهواجراشدهاند؟
در اجراشده نقوش بودن بدیع و تأثیرپذیری -
بوده چقدر قبل دورة به نسبت دوره هر آهکبری

است؟
هدفازپاسخگوییبهسؤاالتباال،شناختسبک
مستندسازی و ثبت و نامبرده ادوار در آهکبری
زیرا است؛ شاخص حمامهای در اجراشده نقوش
و میبرند بهسر نامطلوبی شرایط در آثار از برخی
از زیادی بخش تاکنون آنها، تکثر و تنوع باوجود
آثارمعرفیشدهدراینپژوهشموردبیتوجهیقرار
گرفتهوناشناختهباقیماندهاند.امیداستکهاین
آثار این برایمعرفی پژوهشگامیکوچکومؤثر

ارزشمندوآغازپژوهشهایژرفدرآیندهباشد.
مطالعة حاصل پژوهش این در مندرج مباحث
است؛ آثار مشاهدة و بررسی و کتابخانهای منابع
حمامهای در آهکبری تزئینات که صورت این به
براساس را مختلف استانهای در دوره هر شاخص
نوعنقوشوجایگاهقرارگیریآنهابررسیکردیم،
اجراشدهدرحمامهاعکسگرفتیم،آنها نقوش از
طبق نمودیم. تحلیل و مقایسه سپس و ترسیم را
نتایجحاصلازاینپژوهش،بخشعمدةتزئیناتدر
قسمتسربینهودردرجةبعد،درگرمخانهاجراشده
است.انواعنقوشاجراشدهبهترتیبکمیتعبارتاند
از:نقوشگیاهی،هندسی،حیوانی،پرندگان،انسانی
نقوشگیاهی بیشتر دردورةصفویه، اسطورهای. و
وهندسیبهکارمیرفتند؛ولیدردورههایبعدی،
حیوانات نقوش صفویه، دورة از الگوپذیری ضمن
درحالجستوخیزوپرندگانرامیبینیم.دردورة
قاجار،تصاویریبامضامینادبیواسطورهایظهور
ادبی، کتب نگارگری تأثیر تحت بسیار که کردند

ازجملهداستانهایشاهنامه،بودند.

2. پیشینة تحقیق
درارتباطباتزئیناتوآرایههایاجراشدهدرحمامهای
دورةصفویهتاقاجار،تعدادیمقالهبهچاپرسیدهو
درچندینکتاببهطورمختصردراینموردبحثشده
است.»تزئیناتوآرایههایحمام«نوشتةمحمدعلی

مخلصی)1384(،»نگارههایآهکیحمام«ازمریم
کیان)1384(،»اندودساروجوهنرساروجبریدر
زمرشیدی نوشتةحسین قدیم« عمومی حمامهای
عطیه نوشتة تبریز« تاریخی »حمامهای ،)1382(
آژند، ساختمانی، »مصالح و )1388( رشیدنجفی
اندود،آموددربناهایکهنایران«تقریرمحمدکریم
پیرنیاوتألیفزهرهبزرگمهری)1381(ازجملهآثار

درخورتوجهدراینزمینهبهشمارمیروند.
پراکندگی و گسستگی نوعی مذکور، منابع در
اطالعاتوجوددارد.درتعدادیازآنها،مانندمقالة
زمرشیدیوپیرنیاوبزرگمهری،آهکبریتنهاازنظر
ساروج و آهک شیمیایی ترکیبات و اجرا تکنیک
موردتوجهقرارگرفتهاست.مخلصیدرمقالةخود،
ضمنشرحتکنیکآهکبری،بهنوعنقوش)گیاهی،
...(اشارهبسیارکوتاهیکردهاست.تنها هندسیو
درمقالةکیان،نقوشاجراشدهطبقهبندیشدهاست
کهبازهمدرموردمکاناجراینقوشبهطورویژهو
ادوارمختلفبحثنشدهاست.در تحولنقوشدر
منابعدیگر،باوجودتوجهبسیارزیادبهنوعمعماری،
توصیفپالنوسایرتکنیکهایتزئینیموجوددر
حمامها،آهکبریبهعنوانیکتکنیکهنرمندانهو
زیبادرحاشیهقرارگرفتهاست.بهطورکلی،تاکنون
نشده توجه هنر این به است شایسته که آنطور
است.دراینپژوهش،میکوشیمکهبانگاهیجامع
بههنرآهکبریدرسهدورةصفویه،زندیهوقاجار،
سیرتحولنقوشاینهنرومکانگزینیاجرایآنها

رابررسیکنیم.

3. معرفی آهک، ساروج و تکنیک 
آهک بری

دراینبخش،ضمنمعرفیوشرحکاملنحوة
عملآوریآهکوساروج،بهچگونگیپیدایشوعلل
بهکارگیریایندوماده،تکنیکآهکبریوشیوههای
رایجاجرایآناشارهایمیکنیموبهطبقهبندیو
شرحانواعنقوشاجراشدهدراینتکنیکمیپردازیم.

1-3. آهک
آهکمادهایسفیدرنگاستکهازپختسنگآهک
درکورةآهکپزیبهدستمیآید.1سابقةاستفادهاز
نیست.گمانمیرود بهدرستیروشن تاریخ در آن
کردهاند. کشف چادرنشینها را سنگآهک پختن
با درازمدت در متوالی کردنهای کوچ در آنها
مشاهدةتغییراتصورتگرفتهبرسنگآهکهاییکه
بهدگرگونی بهکارمیبرند، درساختاجاقهایشان 64
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ازسههزار وپختهشدنسنگآهکپیبردند.بیش
سالاستکهایرانیانشفتةآهکرامیشناسند.در
ایران،اینمادهدرتپةموشالناسماعیلآباد،گورهای
چمباتمهایناحیةحسنلو)سدةهفتموهشتمق.م(،
دیوار روکش و مالت جمشید، تخت کاخهای کف
در و اشکانی عصر آجری و سنگی ساختمانهای
مالتبهصورتآهکروکشی)بدونماسه(درعصر

ساسانیبهکاررفتهاست)فرشاد،40:1376(.
در مقاوم و مفید مصالح از یکی ماده این
خواص داشتن بهدلیل که است ساختمانسازی
در که فضاهایی در خاص مکانیکی و شیمیایی
نقاط در که فضاهایی و دارند قرار آب مجاورت
بهعنوان جغرافیاییکاماًلمرطوبساختهمیشوند،
اندود،آژند2والبتهبهعنوانآمود3بیشترینکاربرد

رادارد.

2-3. ساروج
برای که است دیرگیر بسیار و قوی مالتی ساروج
این دارد. رطوبت به احتیاج وسختشدن گیرش
در و میگیرد قرار آبی مالتهای دستة در مالت
فضاهایمجاورآب،بیشترینکاربردرادارد.ساروج
کهن بسیار دوران در ایرانی معماران ابتکارات از
استکهباشرایطجویایرانوکلخاورمیانهکاماًل
سازگاراستواستحکامودوامطوالنیدارد)فرازمان

ودیگران،63:1385(.
موادتشکیلدهندةآنعبارتانداز:آهکخالص
ماسةبادی الکشده، مرغوب خاکستر الکشده،
بدونضایعاتوغربالشده،تخممرغولوئی4.نسبت
اینموادباتوجهبهمنطقةموردنظر،آبوهوا،رطوبت
اینکهدرکدام به بسته وشرایطجویوهمچنین
قسمتازسازهوبهچهمنظوراستفادهمیشد،در

منابعبااندکیتفاوتذکرشدهاست.
در را ذکرشده ترکیبات ساروج ساخت برای
میکنند، مخلوط یکدیگر با غیرخاکی زمین سطح
آب آن به الزم بهاندازة میسازند، آخوره5 سپس
ساعت 48 تا 24 را آن سپس و مینمایند اضافه
از بعد بخورد. خیس تا میکنند رها خود حال به
تا میکوبند را آن آنقدر چوبدستی با مدت، این
ورزیدهشودوسپسلوئی)برایهرمترمکعبحدود
5کیلوگرم(رارویمالتسرازیرمیکنندودوباره
کاماًل یادشده عناصر با تا میکوبند چوبدستی با
مخلوطشود)زمرشیدی،278:1382-279(؛زیرا
ازمعایباصلیساروجکاهشحجمآناست یکی
کهباعثترکخوردگیدرسطحوایجاداختاللدر

نقشاصلیمیشود.برایغلبهبراینعیب،ازالیاف
طبیعی،ازجملهالیافگیاهی)لوئی(،الیافحیوانی
)پشمبزوشتر(وگاهمویسرانساناستفادهمیشد
به باتوجه ساروج .)9 :1390 کسگری، و )موسوی
رنگ با براق و صاف بسیار سطحی از اجرا، نحوة
و نما برای استفاده قابلیت و برخورداراست روشن
نازککاریرادارد.ظاهرساروجباعثمیشودکهاز
آندرکارتزئیناتساختماناستفادهشود)موسوی

وکسگری،9:1390(.

3-3. تکنیک آهک بری )ساروج بری(
بسیاریازمحققان،چونمعروفوزمرشیدی،شیوة
»ساروجبری« تزئینات کار در را ساروج از استفاده
اثر نخستین .)292 :1384 )کیان، نامیدهاند
اصطالح روش این برای آن در که مکتوبی فارسی
و اجتماعی تاریخ است، رفته بهکار »آهکبری«

اداریقاجار،نوشتةعبداهللمستوفیاست.
بهنظرمیرسدکهآهکبری،تقلیدیازگچبری،
ولیبامصالحمحکمترومقاومدربرابرنفوذرطوبت
در گچبری زیرا است؛ بوده مرطوب فضاهای برای
محیطهایخشکمقاوماستودرمحیطهایمرطوب
بههمیندلیل،درمحلهاییکه و تخریبمیشود
بهجای حمامها، ازجمله است، باال رطوبت میزان
)عمرانیپور، است شده استفاده آهکبری از آن
اقلیمی یادآورشویمکهشرایط باید .)117:1384
درمصالح،سبکمعماریوتزئیناتحمامهاتأثیری
قابلتوجهداشتهاست؛مثاًلبرایتزئیناتدراقلیم
از بیشتر و کاشیکاری از کمتر وکوهستانی، سرد
معقلی آجرکاری و حجاری آهکبری، چون فنونی
استفادهمیشدوبهرهگیریازکاشیدراقلیمگرمو

خشکرواجداشت.
و تاق پوششهای تزئین برای بیشتر آهکبری
گنبدبهکارمیرود؛زیرابهدلیلاستفادهازگرههای
بهصورت نقوش و قابها اجرای آنها، در هندسی
و مفصلترین است. میسر مشابه، گاه و متقارن
زیباترینآهکبریهامعموالًدرپاتاقیها،زیرگنبدو
اطرافروزنةمرکزیکهکارنورگیرراانجاممیدهد،
اجرامیشوند.هرچهازنورگیربهسمتپایینبیاییم،
در بهراحتی زیرا شد؛ خواهند بیشتر تزئینات این
معرضدیدبینندهقرارخواهندگرفت)کیان،1384:

.)299-296
شیوةکاردرآهکبریاینگونهاستکهپساز
بنا،نوبتبهاجرای اتمامشالودهوساختماناصلی
دوالیه اصوالً حمامها آهکبری میرسد. 65تزئینات
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بر که است ساروج خواص با آهک الیةاول است؛
قرار ... و کاربندی عناصر تاقها، زیردورها، و بدنه
باعث که است رنگین ساروج دوم الیة و میگیرد
بهوجودآمدننقوشالوانوبرجستهمیشود.دراین
موردساروجراباشیرةخرماوانگورمخلوطمیکنند
تادیرتربگیردوفرصتکافیبرایبرشوکندهکاری
تصاویررویآنباقیباشد)رشیدنجفی،36:1388؛
مخلصی،272:1384(.استفادهازالیافحیوانیدر
الیة برای ولی نمیآورد؛ بهوجود مشکلی الیةاول
دومودراجراینقشوبرشساروجمناسبنیست
وبههمیندلیل،دراینالیهازتارهایظریفلوئی

استفادهمیشود)کیان،295:1382(.
و عمودی بندهای ابتدا آهکبری، اجرای برای
افقیبینآجرهارابرایایجاداتصالمالتساروج،
از را محل بعد، مرحلة در میکنند. گود تیشه با
اتفاق تاپسزدگیمالت پاکمیکنند غبار و گرد
نیفتد.سپسمالترارویدیوارهاییمیکشندکه
قراراستآهکبریرویآنهاانجامشود.اینمالت
ترکیبیازآهکوماسهاستکه2تا3سانتیمتر

ضخامتدارد.
پسازآنکهدراثرمالهزدنومهرهزدنالیةاولیه
ساروجکاماًلصیقلیشد،درمحلیکهقراراستالیة
لبةقلمساروجبریشیارهای با برآنبنشیند، دوم
که میشود سبب عمل این میشود. ایجاد مالیم
الیةدوم اتصال و پیوند و آید بهوجود زبر سطحی
بهراحتی زیرین( )ساروج الیةاول با )برجسته(
صورتگیرد.البتهبایددقتکنیمکهاندودساروج
و پیوند الیه دو این بین تا باشد تازه باید زیرین
اتصالبهوجودآید.بعدازآن،نوبتبهگرته)گرده(
کردنمیرسد6وسپسطرحتوسطابزارتیزیبرش

دادهمیشود.
پسازاتماممراحلبرش،درآخرینمرحلهروی
میشود. پاشیده شیر شده، اجرا طرح که سطحی
ترکیب آهک کلسیم با شیر در موجود کازئین
میشودوبهعنوانیکچسبقویسطوحخارجی
آهکبریرابسیارمستحکممیکندوعمرزیادبهآن
اینترکیببهسطحآهکبریرنگیمایل میدهد.
بهکرممیدهدکهدرزیباییآهکبرینیزکارآمد

است.
آهکبریبهصورتسادهورنگیاجرامیشود.در
گونةساده،معموالًازآهکهایسیاهوسفیداستفاده
میشود.درگونةرنگی،گاهنقوشبرزمینهایرنگی
)سبزتیره،قرمز،صورتی،قهوهاییاالجوردی(اجرا
گاه و گیرند قرار دید معرض در بهتر تا میشوند

بهصورترنگیبرزمینهایسفیداجرامیشوند.دو
شیوةباالنشاندهندةنوعبرشوکندهکارینقوش
:1382 مخلصی، 36؛ :1388 )رشیدنجفی، هستند
داده برش طرح زمینة اگر سادهتر، بیان به 272(؛
و گرفت خواهند قرار رنگی زمینة بر نقوش شود،
اگرخودطرحبرشدادهشود،نقوشطرحبهصورت
رنگیدرزمینهایسفیدقرارخواهندگرفت.بهدلیل
آن گاهی آهکبری، قسمتهای برخی بودن رنگی
راباشیوههایفرسکمرطوب7ویاخشک8همسان
میگیرند؛درحالیکهدوروشباالشیوهایازنقاشی

رویدیوارهستند9)کیان،293:1384(.
مانند معدنی، طبیعی رنگهای از آهکبری در
پودرالجورد،دوده،اخراو...،استفادهمیشود.گاهی
باتلفیقرنگهاییادشدهرنگهایچشمنوازدیگری
درستمیکنندکهآهکقلیاییبرآنهابیاثراست؛
ولیهرگزازرنگهایگیاهی،چونروناس،حناو...،
استفادهنمیشود؛زیراآهکازخانوادةقلیاییهااست
وبررنگهایذکرشدهاثرمیگذاردودرزمانیکوتاه
)زمرشیدی، وکدرمیکند بیرنگ تجزیه، را آنها

.)286-285:1382
رایج صفویه دورة از )ساروجبری( آهکبری
زندیه دورة به مربوط آن برجستة نمونة ولی شد؛
استکهروی بهعبارتدیگر،حماموکیلشیراز و
دیوارهایشآهکبریشانزدهالیهایبسیارفوقالعاده
وبینظیریاجراشدهکهازبهتریننمونههادرایران
است.تعدادزیادیازحمامهایدورةصفویتاقاجار

ازاینتکنیکآرایشیبرخوردارند.

4. انواع نقوش اجراشده در تکنیک آهک بری
درآهکبرینقوشبهصورتدوبعدیوبدونحجم
هستند.نقوشاجراشدهدراینتکنیکدرچهاردستة
میگیرند. جای انسانی و گیاهی حیوانی، هندسی،
میروند، بهکار آهکبری در که هندسی نقوش
زیگزاگ، و شکسته مستقیم، خطوط از: عبارتاند
نقوشدایرهومنحنیدرقالبهایاسلیمی،شمسه،
و دارند همگنی و منظم ترکیب که مثلث و لوزی
در نقوش این یابند. گسترش همهسو از میتوانند
نهایتنظم،تعادلوهماهنگیدرچشمانسانمانند
عالمبینقصجلوهمیکنند.ازنقوشهندسیبیشتر
نقوش با که سطوحی برای کادر حاشیة بهعنوان
یا و تزئینشدهاند حیوانی یا و گیاهی هندسی،
استفادهمیشود. ازیکدیگر برایجداسازیطرحها
گاهیازتکرارایننوعنقوشبهصورتردیفیبرای
دورگیریتاقها،قوسهاوخطوطکاربندیاستفاده 66
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میشود)طرحهای2-4،تصاویر4-1(.
تزئینات در نیز پرندگان و حیوانی نقوش
معموالً نقوش این دارند. ویژه جایگاهی آهکبری
بهصورتآهووپرندگانیچونقناریوطاووس،گاه
بهصورتاستیلیزهوگاهبهفرمواقعیبردرودیوار
وداخلکاربندیهایسربینههادیدهمیشوند.نقش
شیرنیزکهمعموالًبهصورتشیروخورشیددرمتن
اصلیوسطقاببریدهشدهاست،درمجموعهنقوش
حیوانیدرتزئیناتآهکبریحمامهادیدهمیشود.
درحمامهایغربکشوراستفادهازپرندگانمسبک
باپاهایبلندوگردنیکشیدهودمیافشانبسیار

دیدهمیشود)طرح5(.
آهکبری، تکنیک در اجراشده نقوش درمیان
اختصاص خود به را سهم بیشترین گیاهی نقوش
میدهند.ایننقوشبهصورتبرگهایاستیلیزهشدة
جعفری،نیلوفر،پیچک،میوهوگلوبتهاجرامیشوند
)طرحهای1و6(.استفادهازگلهایچندپر)چهار،
خالی بخشهای کردن پر برای نیز شش( و پنج
رواج که نماند ناگفته است. بوده مرسوم زمینه
طرحهایگلفرنگدورةقاجاردرآهکبریبهاندازة
طرحهایدیگرموفقنبودهاست.گاهدراینتکنیک
تزئینی،ازتکرارنقوشگیاهیبهصورتردیفیبرای
فضای موارد، این در میشود. استفاده حاشیهها
اصلیراعموماًباطرحهایحیوانی،گلدانی،قندیلی
وترنجهامزینمیکنندکهبهصورتمجردیامتوالی

همراهباگلهایافشاناجرامیشوند.
جنبة فقط نقوشانسانی نقوش، انواع درمیان
تزئینیندارند؛بلکهبیشترتمثیلیهستندوموضوع
این اینکه با میکنند. دنبال را خاص محتوایی و
مانند دنیا، مختلف مناطق به مربوط موضوعات
ایرانهستند،پوشاکآنهاکاماًل عربستان،مصرو
ایرانیاست)کیان،299:1384(.نقوشاجراشدهدر
یکقابگاهبهصورتمستقلروایتیداردوگاهبا
موضوعسایرقابهامرتبطاست.ایننقوشبیشتر
و پسران بهصورت گاه و مالئکه و فرشته بهصورت
زنانجوانتصویرمیشدند)مخلصی،273:1384(.
از اهمیت بهترتیب نقوش،شخصیتها نوع این در
بزرگبهکوچکمصورمیشدندوبخشاصلیکادر
اجرای در میدادند. اختصاص خود به را آهکبری
سهرخ بهصورت صورتها و روبهرو از تنهها آنها
تزئینات، این بیشتر در و شدهاند ترسیم نیمرخ یا
و سفید بهرنگ و برجسته بهصورت انسانی تصاویر
به مجزاکننده شیارهای و گود خطوط و زمینه با

رنگمشکیهستند.دربعضیمواقع،نقوشانسانی،
میشوند؛ دیده تلفیقی بهصورت گیاهی و حیوانی
بهگونهایکهفضایاطرافآنباموتیفهایگیاهی،

اسلیمیوختاییاحاطهشدهاست.
درادامه،بهمعرفیتعدادیازحمامهایشاخص
بررسی راستای در قاجار و زند صفوی، دورههای
و مذکور دورة سه در هنر این نقوش تحول سیر
مکانگزینیاجراینقوشمیپردازیمودرنهایت،با
اطالعات یکدیگر، با معرفیشده نمونههای مقایسة
راجمعآوریمیکنیموبهصورتجدولیدراختیار

خوانندگانقرارمیدهیم)جدول5-1(.

تزئینات  با  شاخص  حمام های  معرفی   .5
آهک بری در دورة صفویه  

از عبارتاند که پژوهش اصلی اهداف به توجه با
در آن اجرای محل و نقوشآهکبری انواع بررسی
طوالنیشدن از پرهیز برای منتخب، حمامهای
پالن مختصر معرفی به تنها بخش این در مبحث،
صرفنظر آن کامل شرح از و میپردازیم حمامها
دورة از بهجایمانده حمامهای درمیان میکنیم.
اصفهانوحمامفین صفویه،حمامعلیقلیآقادر
کاشانازنمونههایشاخصدارایتزئیناتآهکبری
بهشمارمیآیندکهنمونههاییچشمگیرازهنرنمایی
هنرمنداناینعرصهازتاریخمعماریایرانهستند.

1-5. حمام علی قلی آقا )اصفهان(
)شامل علیقلیآقا مجموعة از بخشی حمام این
جوار در که است حمام( و مدرسه مسجد، بازار،
علیقلیآقا، بنا این بانی شدهاند. ایجاد یکدیگر
و سلیمان شاه حکومت زمان در درباریان از یکی
شاهسلطانحسینصفوی،بودهاست.اینبناکهاز
شاهکارهایمعماریمکتباصفهانمحسوبمیشود،
دراواخردورةصفویساختهوازدوحمامبزرگو
کوچکتشکیلشدهاستکههریکازآنهادارای
سربینهوگرمخانههستند.تزئیناتآهکبریزیباو
چشمنوازیدرفضایسربینةحمامبزرگوکوچک
وجوددارد.نقوشگیاهیواسلیمیبارنگهایآبی،
تزئینی حاشیههای بهصورت بیشتر قرمز، و سفید
دورتادورتاقهاوکاربندیهایسقفسربینه)تصویر
تزئینات، دیگر حواشی در تزئینی قابهای و )1
سایر در اجراشده کاشیکاریهای و نقاشی ازقبیل
آهکبری تزئینات بیشتر است. حمام بخشهای
بزرگ کادرهای بهصورت حمام، سربینة در 67موجود
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بخشها، سایر در و است اسلیمی نقوش شامل
تنهاشاهدتکرارنقوشگیاهیهستیمکهبهصورت
بخش در پهن باندی بهشکل و واژگون و ایستاده
میانیدیوارحمامادامهپیداکردهاست)طرح1(.

آهکبریهای در اجراشده موتیفهای و نقوش
کاشیکاری تزئینات میان در اینحمام در موجود
دیده نیز صفوی دورة از بهجایمانده بناهای سایر
هنرمند تالش نشاندهندة مسئله این میشود.
آهکبربرایحفظواجرایعناصروتزئیناترایجدر
زمانصفویاست؛زیراباوجودسختیاجراینقوش
آهکبری تکنیک با صفوی دورة شاخص اسلیمی
ظریف،هنرمندازظرافتطرحنکاستهوتمامتالش

خودرابرایاجرایآنبهکاربردهاست.

2-5. حمام فین )کاشان(
اینبناازدوحمامتشکیلشدهاستکهحمامبزرگ
رابهدورةشاهعباساولوحمامکوچکرابهزمان
)حاجیقاسمی، میدانند مربوط قاجار شاه فتحعلی
88:1383(.هردوحمامازدوبخشاصلیسربینه
وگرمخانهتشکیلشدهاندودرحمامبزرگ،فضای
چالحوضهموجوددارد.درقسمتچالحوضو
تزئینات بزرگ، حمام گرمخانة تاقهای و دیوارها
حاشیه در گیاهی و هندسی نقوش با آهکبری
باالی و نقوش پایینی اضالع در پرندگان نقوش و
آهکبری تزئینات درمیان میشود. دیده پنجرهها
میشوند؛ دیده بیشتر گیاهی نقوش حمام، این
کردهاند. پر را تاقها زیر فضای تمام که بهطوری
با حمام، این در موجود کاربندیهای تمامی
نقوشگیاهیوهندسیبهشکلمثلثولوزیهای
یکدرمیاندرباالوبهصورتنواریممتددرپایین
تزئینیافتهاند)طرح2(.نمونةمشابهایننوعتزئین

درسایرحمامهانیزدیدهمیشود)طرح4-3(.
بهطورکلی،بخشعمدةفوقانیداخلیحمامهای
دورةصفوی،بهجزازارههایبناکهباکاشیپوشانده
شدهاند،باتزئیناتآهکبریمزینشدهاست.نقوش
غالببهکاررفتهبرایاجرایتزئیناتآهکبری،نقوش
گیاهیودردرجةدومنقوشهندسیهستند.بیشتر
فضاهابهطورکاملبااسلیمیهایمواجپرشدهاندو
دربرخیقسمتهاتنهافضایمرکزیمنقوششدهو
پیرامونآنسادهرهاگشتهاست.بیشتریننقشمایه
وتزئیناتدربخشسربینهوگرمخانهاجراشدهو
سایربخشهاتنهابادورگیریکاربندیها،زیرتاقها
نقوشهندسیو از نوارهاییمتشکل با تاقنماها و

گیاهیتکرارشوندهمزینشدهاند)جدول1(.

صفویه دورة آهکبری موتیفهای و نقشمایه
درمیانتزئیناتحمامهایبرجایماندهازدورةزندو
قاجارنیزدیدهمیشود.میزانتأثیرپذیریهنرمندان
تا بود؛ زیاد بسیار ازدورةصفوی ادوار این آهکبر
جاییکهدربرخیموارد،حتیدرحمامهایاواخر
)... و اراک چهارفصل جلفا، )کردشت قاجار دورة
آتی، بخشهای در میشوند. دیده نقوش این نیز
راکهدارای قاجار حمامهایشاخصدورةزندیهو
تزئیناتآهکبریهستند،معرفیوبررسیمیکنیم
تامیزانتأثیروتأثروتغییروتحوالتایجادشدهدر

ادواربعدازصفویآشکارشود.

تزئینات  با  شاخص  حمام های  معرفی   .6
آهک بری در دورة زند

در میکنیم، معرفی بخش این در که حمامهایی
دورةزندیهبناشدهاندوگاهتزئیناتیدردورةقاجار
شیراز، در وکیل حمام است. شده افزوده آنها به
حمامرهناندراصفهان،حمامشیشهوحمامقصالن
دوره این شاخص حمامهای ازجمله سنندج در
بهشمارمیروندکهتزئیناتآهکبریدارند.درادامه،
ویژگیهای و معرفی بهترتیب را نامبرده حمامهای
طبقهبندی را آنها آهکبری تزئینات شاخص

میکنیم)جدول2(.

1-6. حمام وکیل شیراز
شیراز وکیل مسجد غربی درجانب که حمام این
بنا بهدستورکریمخان زندیه زمان واقعشده،در
شدهاست.بنایحمامبهصورتچهارگوشومکعبی
ساختهشدهاستوورودیآندرجانبشمالقرار
دارد.اینبنادرزمانقاجارمرمتشدوپسازاین
ایجادشد، تزئیناتش تغییراتیکهدر بهدلیل دوره،
وارد آن تزئینات و بنا اولیة ساختمان به صدماتی
آمد.بناازدوفضایاصلیسربینهوگرمخانهتشکیل
شدهاست.سطوحداخلیسربینه)دیوارها،تاقهاو
تویزهها(،میاندر،گرمخانه،خلوتگاهوهشتیورودی
زیبای نقوش با آهکبری زیبای تزئینات دارای
که زندیههستند دورة به مربوط )گیاهی( اسلیمی
درتعمیراتدورةقاجاربااندودساروجوالیهایاز
.)273 :1384 )مخلصی، شدهاند پوشانده گچبری
زیر از را حمام اولیة تزئینات اخیر، مرمتهای در
مرمت دوباره و آورده بیرون جدیدتر اندودهای

کردهاند.
درقسمتغربیسربینهنیزراهروییوجوددارد
کهبهگرمخانهوبخشهایدیگرحمامراهمییابد. 68
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اینراهرونیزباتزئیناتآهکبریبانقوشمختص
وکیل حمام آهکبریهای است. شده مزین زندیه
هستند. منسوب میرزالطفعلی و صادق آقا به
آهکبريهايسقفودیوارهايسربینهکهبهدوران
طرحهاي بهشکل بیشتر دارند، تعلق خاني کریم
گلدانيهستند.دردورةلطفعلیشاهاینآهکبریها
تعمیروتکمیلشدندودردورةناصرینیزتعمیراتی
درآنهاصورتگرفتوقسمتهاییبهآنهااضافه
قدری قبلی دورة موضوعات و طرحها با که شد
متفاوتهستند.درتزئیناتآهکبریمربوطبهدورة
اسماعیل قربانیشدن داستانی صحنههای قاجار،
محمد معراجحضرت )ع(، ابراهیم بهدستحضرت
)ص(،یوسف)ع(وبرادرانش،سلطانسنجروپیرزن،
شیرینوفرهادوبیژنومنیژهدیدهمیشود)تصویر

.)4

2-6. حمام رهنان اصفهان
به که دارد 1351ه.ق بهتاریخ کتیبهای بنا این
خان آقامحمد میگویند است. مربوط تعمیراتش
رنانی،حاکمشهردردورةزندیه،آنرااحداثکرده
است)حاجیقاسمی،36:1383(.بنامتشکلازدو
با بنا، مرمت درحین است. بزرگ و کوچک حمام
سربینة ورودی فضای از اندود الیههای برداشتن
و گلوبته نقوش با آهکبریهایی بزرگ، حمام
و رنگسفید،سیاه آنسه در حاشیةهندسیکه
قرمزبهکاررفتهآشکارشدکهبسیاربهآهکبریهای
حماموکیلشیرازشباهتدارندوازنمونههایجالب

عصرزندیهبهشمارمیآیند.

3-6. حمام شیشه در سنندج
حماممذکوردرمجاورتپلومسجد»مالویسی«
در رایج الگوی براساس بنا این است. شده واقع
شده ساخته زندیه دورة ایرانی حمامهای ساخت
هشتی، ورودی، فضاهای دارای مذکور بنای است.
سربینهوحمامگرمباستونهایسنگیاست.یکی
ازویژگیهایاینبنا،همچونآثاردیگردورةزندیه،
اجرایتزئیناتآهکبریبانقوشاساطیریشاهنامه،
گیاهی،حیوانیوهندسیاست.بخشعمدةفضای
سربینهوگرمخانهدرحمامهایدورةزندیهوبهتبع
آندردورةقاجار،بانقوشانسانیوحیوانیبهصورت
صحنههایرواییتزئینشدهاست.نقوشآهکبری
اجراشدهدرحاشیههایتزئینیاینحمام،درحمام
متعلق قاجار دورة به که عمارتآصفسنندجهم

است،دیدهمیشود)طرح3(.

4-6. حمام قصالن سنندج
در قروه شمال در قصالن، روستای در که بنا این
استانکردستانواقعشده،درزمانخسروخاناول
استادکاران توسط زندیه( دورة در کردستان )والی
بومیوغیربومیوبااستفادهازعناصرمعماریزندیه
ساختهشدهاست.بنایاصلیکهازورودی،هشتی،
آهکبریهای با شده، تشکیل گرمخانه و سربینه
حیوانی گیاهی، هندسی، نقوش با منحصربهفرد
بخش در تزئینات این است. شده تزئین انسانی و
سربینهنسبتبهنقاطدیگرنسبتاًسالمترماندهاند.
تزئیناتاینحمامدرنوعخودبسیارارزشمندوبا

حمامخانسنندجقابلمقایسهاست.
زند دورة حمامهای آهکبری تزئینات در آنچه
بهشمار دوره این ویژگی و است چشمگیر بسیار
درکنار انسانی و حیوانی نقوش اجرای میرود،
صفویه دورة از بیشتر رنگی تنوع با گیاهی نقوش
است.بخشعمدةفضایدیوارهاوسقفسربینهو
گرمخانهبانقوشحیوانیوگیاهیپرشدهوحاشیة
تاقوتویزههابانواریازنقوشهندسیتکرارشونده
هنرمندان عالقهمندی باوجود است. شده مزین
آهکبردورةزندبهکشیدنپیکرةحیواناتدرحال
جستوخیز،نقوشهندسیوگیاهیهمچوندورة
این آهکبری تزئینات در را ویژهای سهم صفویة
در متنوع نقوش دادهاند. اختصاص خود به دوره
پا ازمحیطسربینهوگرمخانه حمامهایدورةزند
نیزدربرگرفتهاست را نهادهوسایربخشها فراتر
حمامهای آهکبری تزئینات در آنچه .)2 )جدول
تکاملیافتة مرحلة میشود، مشاهده قاجار دورة
نقوشوتزئیناتآهکبریدورةصفویهوقاجاراست
کهبهصورتصحنههایبزموطرب،باظرافتتمام

بهتصویردرآمدهاست.
تزئینات  با  شاخص  حمام های  معرفی   .7

آهک بری در دورة قاجار  
در آهکبری تزئینات بررسی و معرفی از بعد
از که شناختی و زندیه و صفویه دورة حمامهای
اینک آوردیم، بهدست دوره دو این تزئینات سبک
در آهکبری تزئینات رسیدن ظهور به پیشزمینة
زیادی تعداد بهخوبیدرکمیکنیم. را قاجار دورة
ماندهاندکه پابرجا تاکنون قاجار ازحمامهایدورة
است. مطلوبی وضعیت در آنها آهکبری تزئینات
باتوجهبهروندروبهتخریبتزئیناتحمامهایاین
دوره،شایستهاستکهتاجایممکن،نقوشوسبک
کارآنهارامطالعهوبررسیکنیم.درادامه،تعدادی
معرفی مختصر بهطور را قاجار دورة حمامهای از
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و همدوره نمونههای با را آن آهکبری تزئینات و
متقدمترمقایسهمیکنیم.جمعبندیاطالعاترادر

جدول3ارائهکردهایم.

1-7. حمام کردشت جلفا
اینبنادراستانآذربایجانشرقی،شهرستانجلفاو
روستایکردشتواقعشدهاست.کتیبةتاریخداری
دارند اعتقاد برخی است. نیامده بهدست بنا این از
کهاینبنابهدورةصفویهمتعلقاستوبرخیآن
رابهزمانجنگهایعباسمیرزاباروسهامتعلق

میدانند.
زیر متر، 40×60 حدود وسعتی با مذکور بنای
سطحزمینساختهشدهاستوتنهاراهورودبهآن
ازطریقپشتباماستکهراهپلهایبا11پلهدارد
)مالزادهومحمدی،13:1379(.حمامکردشتدر
ابتدایاحداث،فقطتوسطپادشاهاناستفادهمیشد؛
ولیدردورةقاجار،بهدستورآقامحمدخان،تغییراتی
درآنصورتگرفتوبعدازآن،برایاستفادةعموم
اصلی بخش دو حمام این شد. بهرهبرداری مردم
سربینهوگرمخانهداردکهتقارندرطرحشانکاماًل
رعایتشدهاست.درمیانةسربینةهشتضلعیاین
حمام،گنبدیبزرگومتکیبرهشتستونسنگی
کاربندیها، قسمت در و دارد قرار هشتضلعی
با آهکبری تزئینات تویزههایش و تاقها دیوارها،

نقوشگیاهیدیدهمیشود.
دو و کفشکن نامبرده، قسمتهای عالوهبر
مزین عالی آهکبریهای با نیز خزینه مجاور اتاق
مشابه که اتاق دو این آهکبری تزئینات شدهاند.
نقوش و ختایی و اسلیمی نقوش هستند، یکدیگر
پرندگانوحیواناترادربرمیگیرد)کیان،1384:
بسیار اینحمام در تزئیناتآهکبری تنوع .)300
زیاداستوبهطورکلی،آنچهدرنگاهاولهنگامورود
بهاینبناجلبتوجهمیکند،آهکبریهایزیبایی
استکهدرهمةقسمتهایشاجراشدهاندونقوش
اسلیمیدرهمپیچیدهباموضوعگلوبوتهوحیوانات
رادربرمیگیرند.بخشعمدةفضایداخلیحمامبا
آهکبریهایزیباومتنوعپرشدهوکاشیکمتراز

ادوارپیشینبرایزیباسازیبهکاررفتهاست.

2-7. حمام آصف سنندج
یادگار به سنندج در قاجار دورة از حمام چندین
و خالقیت نمایانگر بهخوبی که ماندهاند باقی
یکی هستند. قاجار دورة آهکبر هنرمندان توانایی
حمام دیگری و آصف حمام آنها شاخصترین از

خاناستکهیکیاززیباترینوپرکارترینتزئینات
آهکبریدورةقاجاررابهنمایشگذاشتهاست.

حمامآصفازدوحمامکوچکوبزرگتشکیل
انتظار، محل ورودی، دارای هردو که است شده
رختکن،میاندر،گرمخانه،خزینهوخلوتیهستند.
ازاینحمامکهدربخشجنوبغربیعمارتبزرگ
ومجللآصفواقعشدهاست،فقطخانوادةآصف،
میکردند. استفاده قاجار، دربار سیاستپیشگان از
این مختلف بخشهای تمام در آهکبری تزئینات
تکرارشونده هندسی نقوش دارد. وجود حمام دو
بهصورتنواریپهنباخطوطسیاهوسفیدحاشیهها
حمام دو سربینة سقف و دیواره گرفتهاند. دربر را
بانقوشگیاهیونقشپرندگانوحیواناتدرحال
جستوخیزآذینشدهاست)تصویر2،طرح4و5(.
اجراشدهدر نقوش اینحمامشبیه نقوشهندسی

حمامشیشةسنندجاست)طرح3(.

3-7. حمام خان )ظهیری( سنندج
سنندج سرپوشیدة بازار شمالی ضلع در بنا این
در بنا آن، تاریخی کتیبة براساس است. واقعشده
سال1220ه.قبهدستوراماناهللخاناردالن،حاکم
توسط سال1296ه.ق در و بناشده سنندج، وقت
و )مالزاده است بازسازیشده و مرمت امینالتجار
محمدی،173:1379(.بنایحمامازورودی،هشتی
منتظری،سربینه،هشتیکوچکمربوطبهسرویس
بهداشتی،گرمخانه،خلوتیهایسمتراستوچپ،
که است شده تشکیل خدماتی فضاهای و خزینه
محلی، و بومی نقوش با پرکار آهکبری تزئینات
گیاهی،پرندگان،حیوانیوهندسیدارند.طرحهای
گلدانیونقوشپرندگانبهصورتمسبکوقرینهدر
پاتاقها،خلوتیهاوسربینهاجراشدهاندکهدرنوع
خودبینظیرهستند)تصویر5(.دردورةپهلویاول،
پوششجدیدیرویآهکبریهاوکاشیکاریهای

اینحمامانجامشد.
قاجار دورة در بسیاری حمامهای سنندج، در
خصوصی عمارتهای در بیشتر که شدند احداث
خانداناشرافیوبزرگانشهرساختهمیشدند.در
بیشترحمامهایسنندج،تکنیکآهکبریبانقوش
متراکم و پرکار انسانی و حیوانی گیاهی، هندسی،
نقوش نوع میان بسیاری شباهت و میرفت بهکار
بهکاررفتهدیدهمیشود.حمامعمارتمشیردیوان
مال عمارت حمام دیوان، مشیر خاندان به متعلق
لطفاهللشیخاالسالممتعلقبهخاندانشیخاالسالم،
ازجمله معمارباشی منزل وحمام عبدالخالق حمام 70
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سنندج در قاجار دورة در ساختهشده حمامهای
هستندکهتزئیناتآهکبریدارند.

4-7. حمام چهارفصل اراک
بهدست تاریخداری کتیبة نیز چهارفصل حمام از
آن در شاه احمد کودکی تصویر ولی است؛ نیامده
وجوددارد.بانیاینحماممحمدابراهیمخوانساری
درکنار حمام چهار از حمام ساختمان است. بوده
همتشکیلشدهاستکههریکسربینهوگرمخانه
دارند.دوحمامبهزنانومردانمسلمانودوحمام
دیگربهزنانومردانسایراقلیتهایدینیومذهبی
و آهک مالت با کاماًل داشت.کفحمام اختصاص
وجهتسمیة است. شده کفسازی و پوشیده ساروج
حمامچهارفصلتابلوهایکاشیکاریشدهبامضمون
چهارفصلدرچهارجهتبخشسربینةحماممردانه

است)حمزهلووفراهانی،121:1382(.
حمام سربینة حمام این در فضا بزرگترین
مردانهاستکهقاعدهایهشتضلعیدارد.دورتادور
آنغرفههاییباقاعدةنیمهشتوتفکیکشدهاست
وتاقبخشمیانیازکاشیکاریهفترنگپوشیده
شدهوتاقهایپیرامونشآهکبریشدهاست.همین
حمامدارایگرمخانهایباقاعدةمربعاستکهدرهر
ضلعغرفههاییباقاعدةنیمهشتدارد.اینقسمت
ازبین کاماًل اکنون که دارد آهکبری تزئینات نیز
بخش .)17 -16 :1383 )حاجیقاسمی، رفتهاند
دارای حمام این در بهکاررفته نقشمایههای عمدة

نقوشهندسیوگیاهیاست.

5-7. حمام آقا نقی اردبیل
تاریخداری کتیبة نیز اردبیل نقی آقا حمام از
چه بنا بانی که نیست مشخص و نیامده بهدست
کسیاست.بنیانبنادردورةایلخانیبرپاشدهودر
دورةقاجار،توسطآقانقی)معروفبهظهیراالسالم(
کهازرجالدورةقاجاربود،مرمتوبازسازیشده
است.امروزه،اینحمامومحلهایکهبنادرآنقرار
داردبهآقانقیمعروفاست)حاجیقاسمی،1383:
سربینه، اصلی بخش سه دارای حمام بنای .)24
است.سقفسربینهدردورة وچالحوض گرمخانه
انسانی نقوشگیاهی، با تزئیناتآهکبری با قاجار
وهندسیپوشیدهومزینشدهاست.نقوشانسانی
زنان نیمتنة بهشکل درکاربندیهایسقفسربینه
ابروان و بلند قاجاری،موهای لباسهای با رقصنده
کمانیکهبازوبندهاییبهدستبستهاندترسیمشده
استوفضایپیرامونآنبانقوشاسلیمیپرشده

است)تصویر6(.

6-7. حمام سلطان میراحمد کاشان
این ساخت تاریخ ایران، تاریخی آثار راهنمای در
اهالی اما است؛ شده ذکر 1092ه.ق سال حمام
کاشانآنرابهدورةسلجوقیمتعلقمیدانند.این
بدان کوچک حمامی و مرمت قاجار دورة در بنا
این اعظم مساحت .)100 1 )همان، شد افزوده
دارایفضاهای دادهکه بزرگیتشکیل راحمام بنا
بنافضایی این سربینهوگرمخانهاست.سربینهدر
باقاعدةهشتضلعیاستکههشتستونآنرابه
دوفضایمتفاوتتقسیمکردهاست.فضاهایاطراف
سربینهسقفکوتاهیدارندوسقفودیوارهایاین
با پرکار و بینظیر آهکبری تزئینات دارای قسمت
رنگهایآبی،سبز،قرمز،زرد،سفیدوسیاهاست.
تاقوتویزههایگرمخانهنیزتزئیناتآهکبریدارند

کهبسیارآسیبدیدهاند.
با پاستونهایبخشسربینهکه ازارههاو بهجز
کاشیپوشیدهشدهاند،تمامیفضایسقفودیواره
باتزئیناتآهکبریبسیارپرکارورنگینمزینشده
است.دراینحمام،نمونةبارزهنرآهکبریقاجار
در اجراشده نقوش است. شده گذاشته نمایش به
نقوشگیاهیشاخصدورة از: اینحمامعبارتاند
فراوان، اسلیمیهای و گلدانی نقش ازجمله قاجار
نقش و بالدار فرشتههای بهشکل انسانی نقوش
درختان درکنار آهو و گوزن شکار درحال انسان
درمیان کمانی ابروان با خانم خورشید صورتک و
اسلیمیهایپیچان،شمایلیازگنبدوگلدستههایی
کهباشاخههایپیچاناسلیمیهایسادهدربرگرفته
شدهاستونقوشهندسیباعناصرتکرارشوندهکه
همچوننواریقابتصاویرراتشکیلدادهوهمةتاق

وتویزههارادربرگرفتهاست)تصویر7(.

7-7. حمام حاج آقا تراب نهاوند
اینحمامدارایکتیبهایدرسردربهتاریخ1288ه.ق
بزرگ حمام آهکبریهای قسمت در کتیبهای و
بهتاریخ1342ه.قاست.بانیبنامحمدتقیومعمار
آناصغرمعمارذکرشدهوآهکبریهایاینحمام
انجامشدهاست)حاجیقاسمی، تهرانی توسطرضا
134:1383(.اینبنادارایدوحمامبزرگوکوچک
قرارگرفتهاندوهریکسربینهو استکهکنارهم
گرمخانهدارند.قسمتاولکهدارایسردینه)حمام
سرد(وگرمینة)حمامگرم(بزرگبود،فقطتوسط
رجال،اشرافوشاهزادگاناستفادهمیشدوقسمت
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دومکهآنهمدارایسردینهوگرمینهبود)درابعاد
کوچک(،ویژةافرادعادیوطبقاتپایینجامعهبود.
ازارهای دارای بنا این در بزرگ حمام سربینة
میانیاش تاق و دیوارها و است کاشیکاریشده
عمدة بخش شدهاند. تزئین پرکار آهکبریهای با
سطوحداخلیحمامتوسطنقوشگیاهیواسلیمی
وردیف نقشگلدانی تزئینشدهکهشامل پرکاری
گلهایاللهشاخصدورةقاجارهستند)تصویر8(.
گیاهی نقوش با بنا این تویزههای و تاقها حاشیة
بانقوشهندسی تکرارشوندهودربرخیقسمتها
بهشکلنواریپهندربرگرفتهشدهاست)طرح6(.

بانگاهیبهتزئیناتآهکبریحمامهایقاجاری،
درمییابیمکهاجراینقوش،همچوندورةصفوی،به
سربینهوگرمخانهمحدودنبود؛بلکهگسترةاجرای
از استفاده میشود. دیده نیز فضاها سایر در آن
نقشمایههایهندسیکماکانبرایپوشاندنفضای
پیرامونتاقوتویزههاادامهدارد؛ولیمیزاناستفاده
نقوش جایگزین تاحدودی و بیشتر نقوشگیاهی از

هندسیشدهاست.
نقوش اجرای قاجار دورة آهکبری بارز ویژگی
انسانیوحیوانیاستکهآغازآنازدورةزندبوده
واوجورونقآندردورةقاجارقابلمشاهدهاست.
حمامهای گرمخانة و سربینه فضای عمدة بخش
قاجاریبانقوشاساطیریوصحنههایرواییمزین
و رقصنده زنان شکار، چون تصاویری است؛ شده
خودنمایی اسلیمی نقوش میان که صورتکهایی
و انسانی نقوش اجرای زمان، این در میکنند.
حیواناتدرحالجستوخیزبهنقوشگیاهیترجیح

دادهشدهاست)جدول5(.
از استفاده با و بهصورتچندالیه نقوش اجرای
رنگهایمختلفدریکطرحنشاندهندةپیشرفت
نقوش است. قاجار دورة آهکبر هنرمندان تبحر و
تکرنگنیزظرافتبسیاروتراکمنقوشبسیارزیاد
داردوکمترفضایسفیدوبدونطرحدرآندیده
فاکتورهای دارای قاجار دورة آهکبری میشود.
بسیارونیازمندپژوهشهاییژرفوگستردهاست.
امیداستکهاینپژوهش،گامیبرایشناختبیشتر
ودقیقتراینهنرواینبرههازتاریخهنرایراندر

پژوهشهایآتیباشد.

8. نتیجه گیری
حمام داخل مرطوب فضای در تزئینات اجرای
بهراحتیسایربناهانبودواینمسئلهذهنهنرمند
معماران روح که آنجا از میکرد. درگیر را ایرانی

ایرانیباهنراجینبود،نمیتوانستندبهدلیلوجود
باشند؛ بیتوجه داخلی سطوح تزئین به رطوبت،
آهکبری، فن از قسمتها این در دلیل، همین به
بهدلیلمقاومتدرمقابلرطوبت،استفادهمیکردند.
نقوشاجراشده،عالوهبرموتیفهایهندسیرایجهر
دوره،شاملمضامینادبیونقوشحیوانیوگیاهی
نیزمیشدند.ممکناستاینتزئیناتونقشونگارها

درگرمابههاباهدفخاصیایجادشدهباشند.
قسمت در بیشتر حمامها آهکبری تزئینات
سربینهودربرخیموارددرگرمخانهومیاندراجرا
بهدلیل شدهاند)جدول1(.معموالًسربینةحمامها
دمای نقوش، اجرای برای بیشتر فضای داشتن
پایینتروکاربریبرایاجتماع)جمعشدن(مردم،
ازتزئیناتبیشترینسبتبهگرمخانهبرخورداربود.
دیگری دلیل نیز گرمخانه ارتفاع بودن کوتاه شاید

برایعدماجرایآهکبریدراینبخشباشد.
ایننقوشبهزندگیروزمرةمردموابستهبودند
میشدند. ایجاد مردم روحی آرامش ایجاد برای و
و تطهیر برای اینکه عالوهبر حمامها گذشته، در
برگزاری مکان بهعنوان داشتند، کاربرد شستوشو
جشنهاواعیادمذهبییاآیینوسننفرهنگیدر
هرمنطقهبهکارمیرفتند.درمناسبتهایمختلفی
زیارتی، سفرهای عروسی، مراسم نوروز، عید چون
دیداربابزرگان،آشتیدادنافرادودههامورددیگر،

ازفضاهایمختلفحمامهااستفادهمیشد.
در معموالً آهکبریها زیباترین و مفصلترین
سقف مرکزی روزنة اطراف و گنبد زیر پاتاقیها،
سربینهکهکاربردنورگیررادارد،اجرامیشد؛ولی
گرمخانه ورودی، هشتی در آهکبری از استفاده
موارد، این در بود. مرسوم نیز حمام خلوتیهای و
هرچهازنورگیربهسمتپایینمیآییم،آهکبریها
پرکارترمیشوند؛زیرابهراحتیدرمعرضدیدبیننده

قرارمیگیرند.
دردورةصفویه،نقوشگیاهیوهندسیبسیار
موردتوجهبودند.هنرمندانایندورهنقوشگیاهی
تکرارشوندهایرابهکارمیبردندکهحاشیههارادربر
گیاهی نقوش با را کادر میانی فضای و میگرفتند
پیچانومتنوعپرمیکردند.دردورةزندیه،عالوهبر
انسانی نقوش وهندسی، نقوشگیاهی بهکارگیری
وحیوانیواردتزئیناتآهکبریشدند.درتزئینات
نقوش بهکارگیری شاهد نیز قاجار دورة آهکبری
بهویژه حیوانی، عناصر و هندسیهستیم و گیاهی
بهشتی، مرغان و طاووس چون پرندگانی نقش
زینتبخشفضایعمدةحمامهابودهاست.دردورة 72
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و ادبی مضامین با تصاویری رواج و رشد با قاجار،
آغاز زندیه دورة از که میشویم مواجه اسطورهای

شدهبود.

تصویر2:تزئیناتآهکبریحمامآصفسنندج)نگارندگان(تصویر1:تزئیناتآهکبریحمامعلیقلیآقااصفهان)نگارندگان(

تصویر3:تزئیناتآهکبریحماممیراحمدکاشان)نگارندگان(

تصویر5:تزئیناتآهکبریحمامخانسنندج)نگارندگان(

تصویر4:تزئیناتآهکبریحماموکیلشیراز)نگارندگان(

تصویر6:تزئیناتآهکبریحمامحاجآقانقیاردبیل)نگارندگان(
73
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تصویر8:تزئیناتآهکبریحمامحاجآقاترابنهاوند)نگارندگان(تصویر7:تزئیناتآهکبریحماممیراحمدکاشان)نگارندگان(

طرح1:نقشحاشیههایتزئینیحمامعلیقلیآقااصفهان)نگارندگان(

طرح2:نقشحاشیههایتزئینیحمامفینکاشان)نگارندگان(

طرح4:نقشحاشیههایتزئینیحمامآصفسنندج)نگارندگان(طرح3:نقشحاشیههایتزئینیحمامشیشهسنندج)نگارندگان(

طرح6:نقشحاشیههایتزئینیحمامآقاترابنهاوند)نگارندگان(طرح5:نقوشحیوانیوپرندگاندرحمامآصفسنندج)نگارندگان( 74
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دوره محل تزئینات نقوش نام حمام

قاجار ورودی،سربینه،میان دروگرمخانه گیاهی،حیوانی،پرندگان حمامکردشتتبریز

قاجار ورودی،سربینه،میان دروگرمخانه گیاهی،هندسی،پرندگان حمامآصفسنندج

قاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی،حیوانی،پرندگان حمامخانسنندج

قاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی حمامچهارفصلاراک

قاجار سربینه گیاهی،هندسی،انسانی حمامآقانقیاردبیل

قاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی،حیوانی،انسانی،
اساطیری حمامسلطانمیراحمدکاشان

قاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی حمامآقاترابنهاوند

جدول3:محلاجراونوعتزئیناتآهکبریحمامهایشاخصدورةقاجار)نگارندگان(

دوره محل تزئینات نقوش نام حمام

صفوی سربینه گیاهی حمامعلی قلیآقااصفهان

صفوی سربینهوگرمخانه گیاهیوهندسی حمامفینکاشان

دوره محل تزئینات نقوش نام حمام

زندیهوقاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،انسانی حماموکیلشیراز

زندیه سربینه گیاهیوهندسی حمامرهناناصفهان

زندیه سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی،انسانی،حیوانی حمامشیشةسنندج

اواخرزندیه سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی،انسانی،حیوانی حمامقصالنسنندج

جدول1:محلاجراونوعتزئیناتآهکبریحمامهایشاخصدورةصفویه)نگارندگان(

جدول2:محلاجراونوعتزئیناتآهکبریحمامهایشاخصدورةزندیه)نگارندگان(
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دوره محل تزئینات نقوش نام حمام

صفویه سربینه گیاهی حمامعلی قلیآقااصفهان

صفویه سربینهوگرمخانه گیاهیوهندسی حمامفینکاشان

زندیهو
قاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،انسانی حماموکیلشیراز

زندیه سربینه گیاهیوهندسی حمامرهناناصفهان

زندیه سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی،انسانی،حیوانی حمامشیشةسنندج

اواخر
زندیه سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی،انسانی،حیوانی حمامقصالنسنندج

قاجار ورودی،سربینه،میان در
وگرمخانه گیاهی،حیوانی،پرندگان حمامکردشتتبریز

قاجار ورودی،سربینه،میان در
وگرمخانه گیاهی،هندسی،پرندگان حمامآصفسنندج

قاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی،حیوانی،پرندگان حمامخانسنندج

قاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی حمامچهارفصلاراک

قاجار سربینه گیاهی،هندسی،انسانی حمامآقانقیاردبیل

قاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی،حیوانی،انسانی،
اساطیری حمامسلطانمیراحمدکاشان

قاجار سربینهوگرمخانه گیاهی،هندسی حمامآقاترابنهاوند

جدول4:جمعبندیاطالعاتمحلاجراونوعتزئیناتآهکبریحمامهایشاخصدورةصفویه،زندیهوقاجار)نگارندگان(

نقوش اساطیری نقوش 
پرندگان

نقوش 
حیوانی نقوش انسانی نقوش 

هندسی نقوش گیاهی نام حمام

1-صفویه 
2-زندیه
3-قاجار

جدول5:مقایسةانواعنقوشاجراشدهدرتزئیناتآهکبریحمامهایسهدورةصفویه،زندیهوقاجار)نگارندگان(

76

13
93

ن 
ستا

 زم
ز و

پایی
 /1

ه 2
مار

/ ش
هنر

وه 
جل



پی نوشت ها

1.برایتولیداینماده،سنگآهکراکهازجنسکربناتکلسیماست،درکورهگرمامیدهندتاگازکربن
)CO2(آنبخارشود.بهعملجداشدنCO2وبرجایماندنCaOپختنآهکمیگویند.

2.مالتیاخمیریاستکهفاصلةمیانمصالحراپرکردهوقطعاتمختلفرابههممیچسباند)پیرنیا،
.)350:1387

3.آرایشیکهپسازکارساختمانبرآنبیفزایند،تزئینالحاقی،نماسازیسنگی،آجری،کاشیکاری،
گچبری]وآهکبری[)همان(.

4.لوئییاگلنیتخموپرزهاینوعینیاستکهدراطرافرودخانههاومردابهامیرویدوبهعنوان
یکالیافگیاهیاستفادهمیشود.

5.گودیکهدرمیانتودةخاکایجادمیکنندتادرآنآببریزند.
6.برایاینکار،ابتداتکهپارچهایازجنسکرباسیامشابهآنراباابعادیحدود10×10سانتیمتر
بانخسفت انتخابمیکنندووسطآنگردزغالمیریزند.سپسپارچهراجمعمیکنندوکمرآنرا
میبندند؛بهطوریکهبهشکلگلولهدرآیدواصطالحاًبهآنکیسةگردهمیگویند.سپسطرحیراکهروی
کاغذسوزنسوزنشده،درمحلموردنظرقراردادهوکیسةگردهرارویآنمیکوبند.بعدکاغذرابهآرامی
برمیدارند.اثراتگردزغالازسوراخهایکاغذبرسطحساروجمینشیند.بامحلولرقیقدودهویارنگی
دیگروباقلمموییبسیارظریفنقطههارابهیکدیگروصلمیکنند،بدینشکلاستکهمحلنقشیراکه

بایدساروجبریشودبرسطحزمینهمشخصمیکنند)زمرشیدی،287-286:1382(.
7. fresco
8. secco

9.وجهاشتراکمیانآهکبریوفرسکتنهابومکار)آهک(،رنگدانههایمعدنی)کبالتیاالجورد(وسرعت
دراجراینقوشبهدلیلخشکشدنبومکاراست.

منابع

مصالح ساختمانی، آژند، اندود، آمود، در بناهای کهن ایران،سازمان بزرگمهری،زهره،)1381(، -
میراثفرهنگیکشور)پژوهشگاه(،تهران.

نشر معماریان،چ6، تدوینغالمحسین ایرانی، سبک شناسی معماری  پیرنیا،محمدکریم،)1387(، -
سروشدانش،تهران.

،18 ج ایران، اسالمی  معماری  آثار  فرهنگ  حمام ها،  گنجنامه:  ،)1383( کامبیز، حاجیقاسمی، -
دانشگاهشهیدبهشتی،تهران.

-حمزهلو،منوچهروابولفضل،فراهانیوالشگردی،)1382(،»حمامچهارفصلاراک«،کتاب ماه هنر،صص
.124-12077

13
93

ن 
ستا

 زم
ز و

پایی
 /1

ه 2
مار

/ ش
هنر

وه 
جل



-رشیدنجفی،عطیه،)1388(،حمام های تاریخی تبریز،انتشاراتفنآذر،تهران.
مجموعه  قدیم«، عمومی درحمامهای ساروجبری هنر و ساروج »اندود ،)1382( زمرشیدی،حسین، -
و فرهنگی میراث سازمان مردمشناسی، پژوهشکدة ایرانی، فرهنگ  در  حمام  همایش  مقاله های 

گردشگری،تهران.
-فرازمان،سیاوش؛فوالدوند،آرشورضاعطارنژاد،)1385(،»معرفیساروجوبررسیمشخصاتفنیاین

مالتباستانی«،بنا،ش29و30.صص73-62.
-فرشاد،مهدی.)1376(.تاریخ مهندسی در ایران،بهکوششسیدمحمدرئیسی،ج3.نشربلخوابسته

بهبنیادنیشابور،تهران.
-کیان،مریم،)1384(،»نگارههایآهکیدرحمامها«،مجموعه مقاله های همایش حمام در فرهنگ 

ایرانی،پژوهشکدةمردمشناسی،سازمانمیراثفرهنگیوگردشگری،تهران.
درحمام«، مجموعه مقاله های همایش حمام در  آرایهها و »تزئینات -مخلصی،محمدعلی،)1384(،

فرهنگ ایرانی،پژوهشکدةمردمشناسی،سازمانمیراثفرهنگیوگردشگری،تهران.
حمام(، سد،  و  پل  بازار،  )آب انبار،  عام المنفعه  بناهای  ،)1379( محمدی، مریم و کاظم مالزاده، -

انتشاراتسازمانتبلیغاتاسالمی،تهران.
-موسوی،سیدکریمومصطفیمحمدکسگری،)1390(،»ساروجمصالحینوین«،پیام مهندس،س11،

ش50.
سازمان نشر عمرانیپور، علی بهکوشش ایران، اسالمی  معماری  و  هنر  ،)1384( لطیف، ابوالقاسمی، -

عمرانوبهسازیشهری،تهران.




78

13
93

ن 
ستا

 زم
ز و

پایی
 /1

ه 2
مار

/ ش
هنر

وه 
جل


