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چكیده

طي فصل اول بررسي و شناسايي باستانشناسي كوهپايهي شهرستان آبيك (شامل محدودهي شمالي دهستانهاي
زياران ،كوهپايه ي شرقي ،غربي و اقبال شرقي) واقع در ارتفاعات جنوبي البرز مركزي ،تعداد دو قلعه ،چهار امامزاده و
پنج حمام تاريخي شناسايي گرديد ،كه با توجه به شرايط اقليمي منطقه ،داراي ويژگيهاي معماري خاصي هستند.
مطالعهي بناهاي تاريخي شناسايي شده در پروژهي بررسي و شناسايي باستانشناسي كوهپايهي آبيك ،ما را در درك
هرچه بهتر ويژگي هاي معماري اين منطقه اعم از نوع كاربرد بنا ،روش ساخت و چگونگي استفاده از مصالح گوناگون
در بناها ،نوع تزئينات ،نوع مصالح بكار رفته در بنا و  ...ياري ميدهد .ضمن اينكه با مصالح بومي محدودهي بررسي
نيز آشنا ميشويم .به دليل جهت گيري منطقي در روند پژوهش در اين مجال تنها به مطالعهي حمامهاي تاريخي
محدوده ي بررسي و معرفي اين بناها ،سبك و مصالح بكار رفته در بنا و شناسايي مصالح بومي محدودهي بررسي -
پرداخته ،تا بتوان براي حمامهاي منطقه الگوي معماري مشخصي را بدست آورد.

واژگان کلیدی  :حمامهاي تاريخي ،كوهپايهي آبيك ،البرز مركزي
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مقدمه

ارتفاعات ،درهها و دامنههاي رشته كوههاي البرز مياني در ادوار پيش از تاريخ به دليل شرايط
خاص اقليمي و توانمنديهاي زيستمحيطي مورد توجه گروهها و جوامع انساني بوده است .در
دوران تاريخي و به ويژه پس از اسالم عالوه بر مؤلفههاي فوق ،اين مناطق گاهي به عنوان پناهگاه
و مأمن از سوي جريانات سياسي و مذهبي مختلف مورد استفاده قرار ميگرفته است .شكلگيري،
گسترش و تداوم بسياري از جريانات سياسي و مذهبي و اجتماعي از جمله نهضتهاي علوي
شيعيان در قرون اوليهي اسالمي ،نهضت اسالمي در قرون ميانه و به ويژه جنبشهاي دوران
مشروطهخواهي در قرون متأخر اسالمي در اين مناطق مؤيد اين ادعاست.
دامنههاي جنوبي البرز در استان قزوين نيز از اين قاعده مستثني نيست ،به ويژه از اين حيث كه
مشرف بر جادهي معروف خراسان بوده و باشندگان اين ديار ميتوانستهاند از ارتفاعات البرز به
عنوان حصن و حصار و دژي محكم در برابر تهديدات و تهاجمات احتمالي استفاده كنند.
كوهپايههاي آبيك به عنوان بخشي از منطقهي فوقالذكر كه به مثابه حلقهي ارتباط دو حوزهي
فرهنگي -جغرافيايي «طالقان» و «الموت» و به دليل اشراف مستقيم بر «جادهي خراسان» از جمله
مكانهايي است كه انجام دقيق مطالعات و پژوهشهاي باستانشناختي در آن ميتواند اطالعات
بسياري به منظور بازسازي روند تحوالت و تطورات تاريخي و اجتماعي و فرهنگي اين خطه از
ايران به دست دهد .در گفتار پيش رو سعي شده است چند بناي -حمام دورهي -متاخر اسالمي
(صفوي و قاجار) موجود در دهستانهاي زياران ،كوهپايهي شرقي و غربي معرفي و مطالعه گردد
تا از اين رهآورد ضمن شناخت ويژگيهاي معماري اسالمي منطقه اطالعاتي فراهم آيد تا به
توسعهي دانش ما دربارهي روند تحوالت و تطورات فرهنگي و هنري بيانجامد.
پاكي جسم و روح از روزگاران كهن در اديان و كشورهاي مختلف خصوصاً ايران از اهميت
خاصي برخوردار بوده است (كياني ،243 :1394 ،پيرنيا ، 319 :1392 ،محمودي .)49 :1370 ،برابر
اسناد گوناگون در ايرانِ قبل از زرتشت ،مهرپرستان براي انجام اعمال ديني خود ميبايست چند
روز غسل ميكردند تا بتوانند در مراسم مذهبي خود شركت نمايند ،لذا وجود محلي براي شستشو
از اهميت ويژهاي برخوردار بوده است (رضي ،88 :1359 ،پژوهشكده مردمشناسي .)34 ،1384 ،در
آئين مزديسنا پاكيزگي فوقالعاده اهميت داشته است .بر اساس انديشههاي مزديسنا ،پاكيزگي يكي
از نعمات بزرگ شمرده شده و به همين دليل جهت جلوگيري از آلودگي سعي ميشد دائماً خود را
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شستشو نمايند(كياني .) ،244-243 :1394 ،در آئين زرتشت ،پس از بيداري از خواب سه مرتبه
از آرنج تا سر انگشتان دست خود را ميشويند تا بتوانند مراسم مذهبي را بجا بياورند.
(همان)243: 1379:
كلمهي پادياوي به معني غسل ،وضو ،پاك كردن و پاكيزه نگاه داشتن است كه در دورهي قبل
از اسالم متداول بوده و پادياو ( در زبان فرانسه پاسيو از همين واژه گرفته شده) به معني محل
شستشو است( پيرنيا .)،320 :1392 ،در گذشتههاي دور ( حدود  1500يا  2000سال قبل)
شستشوي معمولي به صورت حاضر نبوده است .گرمابه يا پادياو ساختماني گرم با ظرفي بزرگ به
نام آبزن بوده است .از آن جهت كه آب را مقدس ميشمردند و نميخواستند آن را آلوده كنند ،آب
استفاده شده را بعد از استحمام روي زمين يا به آسمان پاشيده و به هيچ عنوان آن را وارد آب پاك
نميكردند( .پيرنيا.)197: 1387:
دين اسالم بيش از هر ديني به پاكيزگي اهميت داده و تمام اعمال مذهبي از جمله نماز نياز به
شستشو و وضو دارد و براي بجا آوردن اين فريضه در زمانهاي ويژه ،تطهير و غسل از واجبات به
شمار ميآيد(كياني .)Arvigo ،2003 :610 ،245 ،1394 ،عليرغم اين همه سفارشات در مورد
شستشو ،متأسفانه اطالعات و آثار زيادي از حمامهاي پيش از اسالم و اوايل دورهي اسالمي باقي
نمانده است .از دورهي اموي و عباسي در كنار كاخهاي خلفا ،حمامهايي با تزئينات بسيار زيبا باقي
مانده كه نشان از شاهكار هنر معماري اين دوران است(بالذري ،210 :1346 ،كياني ،246 :1394
مظاهري .)،258 :1348 ،در داخل كشور ايران در اين دوران حمامهاي عمومي در شهرها و به
احتمال زياد در روستاها وجود داشته كه اطالعات چنداني از آنها در دست نيست .دورهي
سلجوقي كه هنر معماري به اوج شكوفايي ميرسد ،آثاري از حمامها نيز مشاهده ميگردد كه
كاوش هاي باستان شناختي در كنگاور و جرجان بقاياي حمامي از اين دوره را مشخص كرده
است(كامبخشفرد ،27 :1350 ،كياني .)،247-248 :1394،در ايام ايلخانيها با پايتخت شدن تبريز،
مراغه ،اردبيل و سلطانيه آثاري از حمامهاي عمومي در داخل شهرها ،روستاها و كاروانسراها
ساخته ميشود(كياني ،)243: 1379 ،كه بقاياي نمونهاي از آن را ميتوان در تخت سليمانِ تكاب كه
در كاوشهاي باستانشناسي توسط يوسف مرادي كشف گرديد را نام برد( .مرادي)...... ،
اما باشكوهترين حمامهاي بعد از دورهي صفوي را ميتوان در مجموعههايي چون حمام
گنجعليخان كرمان( ر.ك قيومي ،) 47-53 :1378 ،حمام وكيل كرمان ،حمام ابراهيمخان كرمان،
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حمام وكيل شيراز ،حمام پهنهي سمنان ،حمام خسروآقا در اصفهان(ر.ك كياني ،248 :1394 ،آيت
اهلل زاده شيرازي ،)27 :1374 ،حمام حاج عبدالكريم قزوين ،حمام خان كاشان ،حمام سلطنتي باغ
فين كاشان(ر.ك حاجي قاسمي )121 :1383 ،و حمام خدمه در همين باغ ،حمام باغ عفيف آباد
شيراز و حمام چهار فصل در اراك كه به يادگار باقي مانده ،مشاهده كرد(پيرنيا.)201: 1387 ،
واژهي گرمابه مركب از دو كلمهي گرم و آبه(كه در اينجا به معني محل ساختمان است) مي-
باشد بنابراين گرمابه به معني آب گرم نبوده بلكه به معني محل يا ساختمان گرم است .مانند سردابه
به معني ساختمان سرد و گورابه به معني قبرستان يا مقبره(همان ص.)197
در ادامه به معرفي حمامهاي واقع در ارتفاعات شمال دهستانهاي زياران ،اقبال شرقي و غربي،
از توابع شهرستان آبيك ميپردازيم:
بنای حمام تاریخی روستای چناسک (شكل شماره یک):

اين بنا در ضلع شمالغربي روستاي چناسك در ميـان بافـت خانـههـاي روسـتايي در محـدودهاي
معروف به قَال محله قرار گرفته است .اين بنا كه هماكنون بالاستفاده اسـت ،از مصـالح سـنگهـاي
رودخانهاي و مالت شفته آهك ساخته شده است .اندود اوليهي داخل بنا "ديمه "1بوده كـه پـس از
مرمت اخير بنا به مالت سيمان و ماسهي نرم تغيير يافته است .اندود بخش خارجي بنا نيز كـاهگـل
بوده كه اكنون سقف بنا قير گوني و آسفالت است و براي ديوارها از مالت سيمان و ماسه اسـتفاده
كردهاند .بناي حمام تاريخي روستاي چناسك حدود  2/5متر از سطح زمينهـاي اطـراف پـائينتـر
بوده و تنها در بخش شمالشرقي و شمال به دليل قرار گرفتن در شيب كنار رودخانهي "در بند" و
هدايت پسآب حمام به خارج از بنا ،همسطح زمين است(تصوير شماره يك)" ..آيگاه" بنا در ضـلع
غربي قرار گرفته كه پس از گذر از  6پله به طرف پائين ،به فضايي "دهليز" مانند مـيرسـيم كـه از
شرق به "بينه"ي حمام راه دارد .در بخش غربي دهليز سكويي با طاق جناقي تعبيه شده كـه محـل
دخل "حماموان ،"2نگهداري امانات ،پهن كردن لنگ و قرار دادن اجناسي كه بجاي پول به حمـام-
وان داده ميشد ،است .فضاي رختكن در سه جهت شمالي ،شـرقي و جنـوبي فرورفتگـي نيمكـت
مانند با طاقي جناغي دارد .فضاي بينه حوضي در وسط و وروديـي در قسـمت غربـي دارد كـه بـه
1

اندودي از خاكستر  +آهك  +مقداري لويي يا لوخ يا پيزه (پيرنيا)381 :1392 ،
 -1مردم بومي منطقه به مسئول حمام ،حمامِوان يا حمامبان ميگويند.
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"ميان در" محقري متصل است .در فضاي ميان در يك "خواجه نشين" با طاقي جناقي وجـود دارد
كه به گفتهي اهالي روستا از اين سكو براي مراسمهاي ويژه همچون حمـام عروسـي ،حنابنـدان و
زايمان ،و همچنين افراد بزرگ روستا جهت قرار دادن لنگ و دولچه و اسباب حمام اسـتفاده مـي-
كردند .ضمن اينكه يك "كُنِه" در غرب سكوي خواجه نشـينِ ميـان در جهـت قـرار دادن اسـباب
حمام تعبيه شده است .ميان در توسط داالني در بخش شرقي به "گرمخانه" و محل شستشو متصل
ميگردد .فضاي گرمخانه نيز فضايي چهارگوش و مستطيل شكل است كـه در دو سـوي جنـوبي و
غربي دو "چفد" جناقي براي كيسه كشـي وجـود دارد .در كنـارهي شـرقي طـاق جنـوبي فضـايي
كوچك براي زدودن موهاي اضافي بدن در نظر گرفته شده است .خزينهاي كوچك در بخش شمال
شرق گرمخانه وجود دارد كه مربوط بـه ذخيـرهي آب سـرد اسـت و خزينـهي آب گـرم در ضـلع
شمالي بنا قرار گرفته است .آب اين خزينهها از طريق لولهاي تأمين شده و براي استفاده آماده مـي-
شوند .تون خزينهي آب گرم در بخش شمال شرقي خزينه قـرار دارد كـه توسـط كـورهاي كـه در
گولخن يا "تاوخانه"ي شمال حمام واقع است گرم ميشود .ايـن تـون بـه وسـيلهي "پيـهدارو" در
سطح خزينه آببندي شده است .سوخت كوره در قديم چوب و بوتههاي گـون ،و در ايـن اواخـر
نفت سياه ،يا نفت و گازوئيل بوده است" .آسمانه"ي بنا با گنبدهاي "كلنبـو" مسـقف شـده كـه در
قسمت مركز هر گنبد يك "جامخانه" يا "هورنو" جهت تأمين نور فضـاهاي داخـل حمـام وجـود
دارد .اين حمام فاقد هرگونه تزئينات است .همانطور كه قبالً گفته شد گويا در سالهاي اخيـر ايـن
بنا مورد بازسازي قرار گرفته و اندود بنا تجديد شده و با مالت سيمان مرمـت شـده اسـت .شـايان
اشاره است كه در غرب اين حمام بناي امامزاده اسماعيل قرار گرفته و خود بناي حمام نيز بـر روي
محوطهي قَالمحله كه محوطهاي باستاني است ساخته شـده اسـت .بـه دليـل متـروك و بالاسـتفاده
شدن ،فضاي بنا بيشتر شبيه به يك زبالهداني شده و نيز باعث شده كه اهالي نسبت بـه سـالمت بنـا
بيتوجه باشند و بنا رو به فرسودگي و زوال است .طبق نظـر كارشناسـان ادارهي ميـراث فرهنگـي
استان قزوين ،اين بنا مربوط به دورهي قاجار است( .تصوير شماره دو)
بنای حمام تاریخی روستای شکرناب (شکل شماره دو) :ايـن بنـا در حاشـيهي جنـوب شـرقي
روستاي شكرناب واقع شده است .اين حمام كه با مصالح آجر ساخته شده اسـت .ابعـاد آجرهـاي
بكار رفته  20×20سانتيمتر بوده كه بنظر ميسد اين حمام نيز در زمان الحاقات بناي امامزاده علـي
روستاي شكرناب كه از همين نوع آجر استفاده شده ،بنا گرديـده اسـت .قسـمت اعظـم سـاختمان
حمام در زير زمين قرار گرفته ،بطوريكه حدود دو سوم از ارتفاع بنا زير زمين و يك سوم آن باالي
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زمين است .براي ورود به بنا از راه يك در با طاقي "چپيله"اي با عـرض  80سـانتيمتـر و گـذر از
راهپلهاي با هشت پلكان به سمت پايين ،و چرخشي  90درجهاي به سمت جنوب شرق و ورود بـه
درون يك داالن ،به بينهي حمام ميرسيم .فضاي رختكن يا بينه داراي دو طـاق جنـاغي در سـمت
شرق و غرب است كه سكوهايي در اين طاقها براي تعويض لباس ايجاد شـده اسـت .در جنـوب
ميانهي بينه يك جرز به طول تقريبي يك متر اين فضا را به دو بخش تقسيم مينمايد كه در كنـارهي
شرقي اين جرز يك حوض آب سرد تعبيه شده است .بخش جنوب شـرق بينـه توسـط داالنـي بـا
طول اندك و چپيله به فضاي ميان در متصل است .فضـاي "ميـان در" فضـايي اسـت چهـارگوش
مربع ،بدون هيچ سكويي كه در بخش شرقي حمام واقع است .تنها ويژگـي ايـن بخـش كُنِـهاي در
جرز جنوب غربي آن است كه به نظر ميرسد براي قرار دادن اسباب حمام بكار مـيرفتـه .ورودي
ميان در به گرمخانه در بخش جنوب شرق ميان در واقع شده است .فضاي اصلي حمام يا قسـمت
شستشو و گرمخانه شامل سه قسمت است .بخش نخست فضايي است مستطيل شكل ،داراي يـك
طاق با عمق زياد در جنوب و طاقي ديگر با عمق كم در شرق كه هر دو فضا داراي چَفد جنـاقي و
چپيلهاي هستند .يك جرز در جنوب غربي فضاي نخست گرمخانه به طول حـدود يـك متـر ايـن
فضا را با فضاي بعدي كه در غرب فضاي نخست واقع شده جدا ميكند .اين فضا در واقع فضـاي
مياني گرمخانه است كه در غرب با خزينهي آب گرم و در شمال با فضـاي سـوم شستشـو مجـاور
ميباشد .در بخش جنوب اين فضا طاقي جناقي وجـود دارد كـه در زيـر ايـن طـاق محـل زدودن
موهاي اضافي بدن تعبيه شده است .سكويي نيز بين فضاي مياني گرمخانه و خزينه وجود دارد كـه
براي ورود به خزينه بايد از روي اين سكو عبور كرد .در كنج طاق جنوبي و سكوي غربي حـوض
آب ولرم تعبيه شده كه براي شستشوي بدن از آب اين حوض استفاده ميشـود .در بخـش شـمالي
نيز فضاي سوم گرمخانه قرار دارد كه بصورت چهارگوش مربـع بـوده و در شـمال و غـرب داراي
سكوهايي به شكل نيمكت بوده و جهت نشستن تعبيه شده اسـت .همـانطور كـه قـبالً اشـاره شـد
خزينهي آب گرم حمام در سمت غربي بخش مياني گرمخانه قرار گرفته و در واقـع تنهـا خزينـهي
اين حمام بوده و اين بنا خزينهي آب سرد ندارد .نور الزم براي داخل بنا توسط جهار هورنو تأمين
ميشود و اندود داخل بنا اندود ديمه بوده كه بعد از مرمت در سالهاي آخر اسـتفاده از حمـام ايـن
اندود به مالت سيمان تغيير يافته است .پسآب حمام نيز به زمينها و باغات شرقي بنا هـدايت مـي-
شود .اين حمام هماكنون بالاستفاده است اما به گفتهي اهالي تا حدود  10سال گذشته مورد استفاده
بوده و چندين بار مورد بهسازي و مرمت قرار گرفته كه از جملهي اين مرمتها ميتوان به انـدود
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سيماني ديوارها اشاره كرد . .به دليل متروك و بالاستفاده بودن ،اين محل هماكنون بيشتر شـبيه بـه
زباله داني و محل تجمع افراد معتاد است و به دليل عدم رسيدگي اندود ديوارهاي بنـا و آجرهـاي
سقف سست شده و در حال ريزش است .طبـق نظـر كارشناسـان ادارهي ميـراث فرهنگـي اسـتان
قزوين ،اين بنا مربوط به دورهي قاجار است( .تصوير شماره سه)
بنای حمام تاریخی روستای توداران

اين بنا در داخل بافت توداران و جنوب مسجد روستا واقع شده است .اين حمام كه هماكنون
نيز مورد بهرهبرداري قرار دارد ،از مصالح سنگ و مالت شفته آهك ساخته شده است .ورودي بنا
در ضلع جنوبي قرار گرفته كه پس از گذر از آن به فضايي چهارگوش ميرسيم كه بينهي حمام
است .در دو جهت شمالي و شرقي اين فضا دو فرورفتگي نيمكت مانند با طاقي جناغي وجود
دارد .اين فضا كه به منزلهي رختكن بوده ،حوضي در وسط و دري در قسمت غربي دارد كه به
فضاي گرمخانه و محل شستشو ميرسد .فضاي گرمخانه نيز فضايي چهارگوش و مستطيل شكل
است كه در دو سوي شمالي و غربي دو سكو همانند سكوهاي رختكن دارد و خزينه در ضلع
جنوبي بنا قرار گرفته است .خزينه به دو قسمت براي آب سرد و گرم تقسم ميشود كه اين آبها از
طريق لولهاي به حوضي در كنار اين دو فضا ميرسند كه در اين حوض با هم تركيب و ولرم شده
و براي استفاده آماده ميشوند .سقف بنا با گنبدهاي كلنبو مسقف شده كه در قسمت مركز هورنو
دارند .تون حمام نيز در ضلع جنوبي بنا در زير خزينه قرار دارد كه براي گرم كردن اين قسمت از
سوخت نفت سياه ،چوب و يا نفت و گازوئيل استفاده ميشود .گويا در سالهاي اخير اين بنا مورد
بازسازي قرار گرفته و اندود بنا كه در گذشته ديمه بوده ،تجديد شده و با مالت سيمان مرمت شده
است .خوشبختانه به دليل كاربردي بودن ،اين بنا همچنان سالم است و مدام مورد مرمت قرار مي-
گيرد و از تخريب آن جلوگيري ميشود .اين بنا مربوط به دورهي قاجار است .شايان اشاره است
كه در شمال اين حمام بناي مسجد روستاي توداران قرار گرفته كه دو درخت بسيار قديمي و
كهنسال چنار در كنار آن قرار دارند(تصوير شماره چهار).
بنای حمام تاریخی روستای قاضیکالیه

اين بنا در داخل بافت روستاي قاضيكاليه واقع شده است .بناي اين حمام با مصالح سنگ و
مالت شفته آهك ساخته شده و بنايي است كه به  3فضاي اصلي تقسيم ميشود و دو فضاي
الحاق دارد كه در سالهاي اخير به بنا اضافه شده است .آيگاه بنا در گوشهي شمالشرقي است كه
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به فضاي بينه وارد ميشود؛ اين فضا سه طاق جناقي در اضالع شمالي ،جنوبي و غربي دارد كه اين
طاقها سكويي براي تعويض لباس دارند ،در مركز اين فضا نيز حوض آبي به شكل چهار گوش
ديده ميشود .گوشهي جنوبغربي اين فضا راهرويي وجود دارد كه با يك شكست به سمت شرق
(راهرو به شكل  Lاست) و بعد از آن جنوب به گرمخانه يا فضاي شستشو ميرسد .فضاي شستشو
نيز به شكل يك چهارطاقي با گنبدي در وسط و حوضي كوچك در ضلع جنوبي دارد .اين حوض
بين دو خزينه ي آب گرم و سرد واقع شده كه پس از ولرم شدن آب در اين حوض براي شستشو
استفاده ميشود .در گوشهي جنوبغربي اين فضا ،فضايي  Lمانند وجود دارد كه در ايام رونق اين
حمام براي نظافت و زدودن موهاي اضافي بدن استفاده ميشده است .در ضلع جنوبي گرمخانه دو
خزينهي آب گرم و سرد وجود دارد و تون در ضلع جنوبي اين فضا بوده است كه در سالهاي
اخير يكي از فضاهاي الحاقي پيشگفته در كنار تاوخانهي قبلي ساخته شد و مشعلي در آن قرار
گرفته است .فضاي الحاقي ديگر كه در ضلع شرقي به بنا الحاق شده ،فضايي مستطيل شكل است
كه چند دوش آب براي شستشوي نهايي در آن تعبيه شده است .اندود داخل بنا از نوع ديمه بوده
كه روي آن را با مالت سيمان پوشاندهاند .آسمانهي بنا پوششي گنبدي دارد كه گنبدها از نوع كلنبو
با هورنويي در مركز هستند .تخريب كامل سقف بناي الحاقي تاوخانه و تخريب برخي از اندودها
در داخل بنا از عمدهترين آسيبهاي وارد شده به اين بنا محسوب ميشوند .يكي از داليل عمدهي
تخريب روزافزون اين بنا متروك و بالاستفاده شدن آن در سالهاي اخير است و به همين دليل
مورد توجه و رسيدگي اهالي قرار نميگيرد .اين بنا مربوط به دورهي قاجار است(تصوير شماره
پنج).
بناي حمام تاريخي روستاي ساييندره (شكل شماره سه) :اين بنا در داخل بافت روستاي
سايين دره واقع شده كه بسيار كوچك است ،از مصالح سنگ و آهك ساخته شده و اندود داخل بنا
ديمه بوده كه روي آن را با مالت سيمان پوشاندهاند .ورودي بنا در ضلع شمال شرقي قرار گرفته
كه روبه فضاي بينه باز مي شود(تصوير شماره شش) .رختكن اين حمام دو سكو با طاق جناغي در
اضالع شرقي و جنوبي دارد كه سكوهايي براي تعويض لباس هستند ،حوض كوچكي متصل به
سكوي جنوبي بينه وجود دارد كه با آب سرد پر ميشود .فضاي رختكن از سمت غرب بوسيلهي
داالني به فضاي گرمخانه حمام يعني فضاي شستشو منتهي ميشود كه در گوشهي شمالشرقي اين
فضا ،يك فضاي كوچك با طاق جناقي براي زدودن موهاي اضافي بدن ديده ميشود .خزينههاي
حمام در ضلع غربي بنا واقع شده و توسط ديواري كوتاه بخش آب گرم از آب سرد جدا ميشود.
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شايان اشاره است كه خزينهي آب سرد با حجمي كمتر از خزينهي آب گرم در جنوب غربي
گرمخانه واقع است(تصوير شماره هفت) .حوضي در كنار جرز شرقي خرينهها وجود دارد كه آب
گرم و سرد از هر دو خزينه توسط لوله به آن هدايت ميشود كه اين عمل در سالهاي اخير انجام
شده است و پيش از آن برداشت آب گرم مستقيماً از خزينه انجام ميشده است .پوشش بنا گنبد
كلنبو است كه گنبد نيز از مصالح سنگ و آهك ساخته شده و يك هورنو در مركز دارد .اين حمام
نيز فاقد هرگونه تزئينات است .حمام بر اثر عدم استفاده و مرمت رو به زوال است .طبق نظر
كارشناسان ادارهي ميراث فرهنگي استان قزوين ،اين بنا مربوط به دورهي قاجار است( .شكل
شماره سه)
برآیند.

روش ساخت و تركيب اجزائ ساختمان اين بناها اعم از نوع آسمانه (گنبد كلنبو) ،هورنوها،
سكوها و طاقها (چفد جناقي) ،و در بناي حمام روستاي شكرناب نوع طاقهاي چپيله و بطور كلي
پالن و زمان ساخت حمامها ،اين بناها را در غالب سبك اصفهان كه به اعتقاد پژوهشگران هنر
معماري منشاء آن خطهي آذربايجان است قرار ميدهد .با توجه به ويژگيهاي مشروحه در معرفي
حمامهاي منطقه ميتوان شاخصههايي را براي اين بناها تعريف كرد كه با ويژگيهاي كلي هنر
معماري ايران مطابقت دارد.
"مردمواري"(پيرنيا )،26 :1387 ،در ساختمان و اجزائ حمامهاي منطقه با استناد به تناسب
جمعيت روستاهايي كه اين حمامها در آنها واقع شدهاند كامالً مشهود است .حمامهاي روستاي
چناسك و شكرناب ،كه هر كدام داراي جمعيتي حدود  200خانوار هستند ،با مساحتي حدود
 150متر مربع بزرگترين حمامهاي منطقه بوده ،در حالي كه حمامهاي روستاي توداران و سائيندره
كه داراي بين  10تا  15خانوار جمعيت هستند ،با مساحتي حدود  45متر مربع جزء كوچكترين
حمامهاي منطقه بشمار ميآيند .در واقع مساحت زيربنا و اجزائ اندامي حمامهاي هر روستا به
تناسب جمعيت همان روستا در نظر گرفته شده است(پيرنيا ،27 :1378 ،پورديهيمي.)63 :1378 ،
با توجه به قرار گرفتن اين بناها در بافت روستايي و عدم نياز به تجمالت ،و تناسب با روحيه-
ي معنوي اهالي منطقه كه اغلب افرادي مؤمن و داراي نگاهي ويژه به دنياي معنوي و آخرت
هستند ،بناهاي مورد مطالعه داراي هيچگونه تزئيناتي نيست و تنها به كاربرد اين بناها كه همانا
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شستشوي بدن و نظافت تن براي اجراي فرايض ديني است توجه شده(همان ،27 ،شاطريان،
 )،43 :1388و تمامي اجزائ ساختمان موجود در حمامها به نوعي مورد نياز امور پاكيزگي بدن و
مطابق با آئين و سنن و آداب و رسوم مرسوم در اين آباديهاست ،كه اين ويژگي "پرهيز از
بيهودگي" در اجزاي ساختمان اين بناها را به اثبات ميرساند( همان.) ،28-29 ،
"نيارش" (همان )،30-29 ،در معماري گذشتهي ايران بسيار بكار ميرفته است .نيارش به
ايستايي ،فن ساختمان و ساختمايه شناسي گفته ميشده و معماران گذشته به نيارش ساختمان
بسيار توجه ميكردند(همان ،30 ،نجفي .)41-42 :1388 ،آنها به تجربه ،به اندازههايي براي
پوششها ،دهانهها و جرزها دست يافته ،كه همه بر پايهي نيارش بدست آمده بود" .پيمون" اندازه-
هاي خرد و يكساني بود كه در هر جا بدان نيازي بود بكار گرفته ميشد و پيروي از اين اصل هر
گونه نگراني معمار را دربارهي نا استواري ساختمان از ميان ميبرد ،چنانكه يك گِلكار نه چندان
چيره دست در روستايي دور افتاده ميتوانست با بكار بردن آن ،پوشش گنبدي را به همان گونه
انجام دهد كه يك معمار كارآزموده ميتوانست( .پيرنيا.)1387:29،
نيارش در بناهاي مورد مطالعهي اين پژوهش كامالً مشهود است .با توجه به مقياسها ،اندازهها،
ابعاد و تناسب دقيق اجزائ ساختمان بناها و ايستا بودن آنها پس از گذشت ساليان دراز و مقاومت
در برابر بالياي طبيعي همچون زلزلههاي پياپي و قدرتمند مانند زلزلههايي كه مركزشان در نزديكي
اين منطقه بوده (بوئين زهرا و رودبار الموت) و ديگر زلزلههاي سالهاي اخير كه يكي از آنها باعث
تخريب برجهاي خرقان گرديد ،و همچنين با توجه به عدم مرمت و نگهداري اين بناها در چندين
سال اخير ،همچنان برپا و استوارند ،كه اين نشان از دانش قوي نيارش حمامهاي مورد پژوهش اين
منطقه است.
در گذشته معماران تالش ميكردند ساختمايهي مورد نياز بناي مورد ساخت را از نزديكترين
جاها بدست آورده و حتيالمقدور نيازمند به مصالح جاهاي ديگر نبوده و خودبسنده باشند( پيرنيا،
 ، 1378:32-31محجور .) 63 :1383 ،در اين صورت هم كار ساخت شتاب بيشتري ميگرفت و
هم ساختمان با طبيعت پيرامون خود "سازوارتر"

ميگشت ،همچنين هنگام نوسازي و مرمت

هميشه ساختمايهي بنا در دسترس بود .اين ويژگي كه مصالح ساختمان بايد "بومآورد" يا
"ايدري" باشد را" ،خودبسندگي" ميناميدند(همان ،32 ،خاكپور .)185 :1382 ،با توجه به مصالح
بكار رفته در حمامهاي منطقه كه همگي از مصالح سنگ رودخانهاي و مالت شفته آهك و براي
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اندود ديمه ،از آهك و خاكستر چوب استفاده كرده اند ،به وضوح ميتوان خودبسندگي را در
ساختمايهي اين بناها دريافت.
با اينكه ويژگي "درونگرايي" در معماري ايراني بيشتر مختص خانهها و منازل است(پيرنيا،
 ،)،36-35 :1390ولي در حمامها نيز اين ويژگي هرچند جهت حفظ گرماي داخل حمامها رعايت
شده ولي ميتوان چرخش و شكست راهپلههاي داالني حمامها را به سمت دهليز و سربينه تعبيري
بر اين باور دانست كه اين چرخشها و شكستها در ميسر آيگاه بنا به دهليز و حتي قرار گرفتن
دهليز در حد فاصل داالن ورودي و بينه ،نه تنها براي حفظ گرماي محيط حمام است بلكه جهت
كور كردن ديد افراد رهگذر به داخل رختكن است(كياني ،1395:14،پيرنيا.) ،199-198 :1392 ،
بطور كلي و خالصه ويژگيهاي مشترك حمامهاي منطقه ،عالوه بر مردمواري ،پرهيز از
بيهودگي و نيارش عبارتند از بومآور بودن مصالح بكار رفته در بناها از جمله سنگ رودخانهاي كه
با توجه به اقليم منطقه و وجود رودخانههاي دائمي و فصلي متعدد به وفور يافت ميشود .نوع
پوشش سقف كه به صورت گنبدهاي كلنبو بوده و هورنوهاي مركز آنها جهت تأمين نور داخل
بناها .وجود سكوهاي متعدد در دهليز ،بينه و گرمخانه و طاقهاي جناقي با عمق متفاوت .استفاده از
اندود ديمه در گذشته در داخل بنا و جايگزين شدن مالت سيمان در اقدامات مرمتي بناها .ضمن
اينكه در هيچ يك از حمامهاي مورد بررسي ،اثري از تزئينات داخلي و يا خارجي به چشم نمي-
خورد.

تصوير شماره يك(نگارنده)1391،
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تصوير شماره دو و شماره سه (نگارنده)1391،

تصوير شماره چهار(نگارنده)1391،

صوير شماره شش(نگارنده)1391،

تصوير شماره پنج(نگارنده)1391،

تصوير شماره هفت(نگارنده)1391،
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شكل شماره يك(آرشيو سازمان ميراث فرهنگي قزوين)

شكل شماره دو(آرشيو سازمان ميراث فرهنگي قزوين)

شكل شماره سه(آرشيو سازمان ميراث فرهنگي قزوين)
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