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چکیده
در معماری ایران از دیرباز تاکنون ،نور یکی از دغدغههای معماران ایرانی به شمار می رفته است ،چرا که ما برای ادراک
فضای پیرامون خود به نور نیاز داریم .تمثیل نور پیشینهای قدیمی در باور هر ایرانی دارد و اهمیت نورگیری فضاهای
معماری به ویژه نور خورشید امری آشکار است .عمل نورگیری در حمامها به روشهای مختلفی انجام میشد .در این
پژوهش شناخت گونه های عناصر نورگیری در حمامهای سنتی مورد سوال است و سعی برآن است که با انتخاب تعدادی
از حمامهای سنتی ایران در عصر صفوی و قاجار به عنوان نمونههای موردی و بررسی مسئله نور در آنها ،انواع عناصر
نورگیری و روشهای نورگیری در حمامهای سنتی ایران را دستهبندی کنیم .بدین ترتیب با روش پژوهش توصیفی
تحلیلی با رویکرد اکتشافی و بررسی منابع مکتوب کتابخانهای ،بازدیدهای میدانی و همچنین بررسی نمونههای موردی به
این نتیجه می رسیم که گونهشناسی عناصر نورگیری در حمامهای سنتی بدین صورت است که این عمل نورگیری به دو
روش طبیعی و مصنوعی انجام می گردیدهاست که در روش نورگیری طبیعی از طریق سقف؛ از عناصری همچون،
گلجامها ،روزن های نوک گنبدها ،روزن های (پنجره) ساق گنبدها و استوانههای سفالی و در دیواره برخی حمامها از
پنجره و فخر مدین استفاده میشده است .همچنین از روشهای دیگری مانند بازتاب نور توسط عناصری همچون ،آب،
سنگ و دیوارههای سفیدرنگ برای روشن شدن فضای داخلی حمام بهره میبردند .در روش مصنوعی نورپردازی در
حمامها از عناصری مانند چراغهای پیه سوز بهره می بردند.
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)94 :فروردین 1941

به دلیل اهمیت دادن انسانها به ویژه مسلمانان به پاکی ،در دورههای مختلف گرمابهها در شهرهای سنتی ایران از اهمیت
باالیی برخوردار بودهاند و بعد از مساجد و مدارس از مهمترین بناهای شهری به حساب میآمدهاند .حمامها مانند سایر بناهای
معماری سنتی از الگوهای فضایی مشخصی تشکیل شدهاند .در شهرهای اسالمی ،فضاهای عمومی محدود به مسجد ،بازار و حمام
می شد .در این شهرها فضاهای عمومی به نسبت فضاهای خصوصی بسیار اندک بود .این وضعیت ناشی از تمایالت اجتماعی افراد
برای خلوت گزینی و اهمیت خانه و خانواده در گذران اوقات فراغت است( .پوراحمد و موسوی .)3 :1933 ،حمامهای عمومی در
شهرهای ایران از جمله عناصر مهم در تشکیل محالت و نشانه ای از آبادانی و پیشرفت شهرها و روستاها بودهاند و بسته به
موقعیت آنها از اندازه و اهمیت متفاوتی برخوردار بودهاند .عمل حمام کردن مراحل مختلف دارد و به این دلیل فضاهای داخلی
حمام نیز عملکردهای مخصوص به خود را دارند .مراسمهای بسیاری مانند حمام عروسى ،حنابندان و زایمان و ...نیز درگرمابههای
سنتی ایران انجام مىشده است .در گرمابهها فضاهایی مانند هشتی ورودی ،سربینه ،میاندر ،گرمخانه ،خزینه و فضاهای اطراف و
مرتبط با گرمخانه با سلسله مراتب مشخصی کنار هم قرار گرفتهاند.
اما عصر شکوفایی حمام ها را باید متعلق به دورة صفوی دانست .در این دوره احداث حمام در تمامی شهرهای ایران رو به
گسترش نهاد .بعد از عصر صفوی احداث حمام به شیوه گذشته ادامه یافت( .دادور و همکاران .)13 :1930 ،دوره صفویه یکی از
درخشانترین دورههای تاریخ معماری در ایران است .پادشاهان عصر صفوی از هنر و هنرمند حمایت میکردند و سبب توسعه و
رشد هنر در این دوره شده بودند .در این دوره به سبب ایجاد امنیت ،حکومت قدرتمند و پیشرفت در ساختمانسازی معماری نیز
شکوفا شد و به تبع آن طراحی و ساخت حمامها نیز به اوج خود رسید.
رسمی شدن مذهب شیعه و تاکید اسالم به نظافت جسم و جان نیز در توسعه و رشد معماری گرمابهها مؤثر بوده است .همه
این دالیل در کنار توانمندی و استعداد معماران در مکتب اصفهان ،سبب پیدایش گرمابههای صفوی شده است .همچنین معماری
دوره قاجار ،اصول و الگوهای قدیمی معماری ایران را ارتقا بخشید و حمامهای سنتی در دوره قاجار همانند سایز بناهای شهری ،از
منظر معماری دارای اهمیت ویژهای بودهاند .نور در فضا همواره بخش جداییناپذیر از محیط زندگی انسان و یکی از دغدغههای
معماران ایرانی به شمار میرفته است .انسان به کمک نور فضای پیرامونی خود را درک میکند .همچنین نور میتواند بر خلقیات
انسان تأثیر بگذارد .تمثیل نور پیشینهای قدیمی در باور هر ایرانی دارد و به این دلیل است که اهمیت نورگیری فضاهای معماری به
ویژه نور طبیعی خورشید در معماری سنتی ایران بر کسی نهان نیست .نور به طور اعم و نور روز به طور اخص از اساسیترین
نیازهای جسمی و روانی انسان به شمار میرود .این عامل ضمن حفظ سالمتی ،به سبب ایجاد احساس پیوستگی و آشنایی با محیط
طبیعی ،شرایط مطلوبتر و دلپذیرتری را برای افراد فراهم میسازد و از این رو میتواند باعث ایجاد آسایش افزایش بازدهی از
سوی دیگر میشود( .پوردیهیمی و همکاران)83-83 :1932 ،
در گرمابههای سنتی به عنوان یکی از بناهای بااهمیت در شهرهای ایران نیز نور و نورگیری بسیار مهم بوده است .بخش
عمده ای از اکثر حمامها داخل زمین بوده و نور از طریق نورگیرهایی در سقف ویا پنجرههایی در زیر طاقها وارد فضای داخلی
حمام می شده است .در این پژوهش ابتدا پس از بررسی پژوهش های پیشین (مقالههای علمی پژوهشی و کتابها) در زمینه
حمامهای سنتی و نور در معماری سنتی و تنظیم مبانی نظری ،نمونه موردی از حمامهای سنتی ایران از دوره صفوی و قاجار
انتخاب گردید .با روی آوردن ایرانیان به مذهب شیعه در دوره صفوی و تاکید بر اهمیت نظافت در اسالم سبب رشد و توسعه
معماری گرمابهها در این دوره و دورههای بعدی من جمله قاجاریه شد.

 -2سوال و روش تحقیق
سوال تحقیق :گونه های عناصر نورگیری در حمام های سنتی ایران در عصر صفوی و قاجار کدام هستند؟ روش های
نورگیری در حمامهای سنتی ایران در عصر صفوی و قاجار چگونه است؟
پژوهش با هدف شناخت گونه های عناصر نورگیری و روش های نورگیری در حمامهای سنتی انجام گردید .روش تحقیق
این پژوهش مطالعه تاریخی با روش توصیفی تحلیلی با رویکرد اکتشافی است .این پژوهش کیفی که در آن شناخت گونه های
عناصر نورگیری در حمامهای سنتی مورد سوال است ،که ابتدا منابع مکتوب کتابخانه ای و پژوهشهای اخیر انجام شده در زمینه
گرمابههای سنتی ایران و نور در معماری سنتی بررسی گردید .سپس  11حمام از حمامهای سنتی ایران در عصر صفوی وتعداد 11
حمام از حمامهای قاجار به عنوان نمونه موردی انتخاب و گونه های عناصر نورگیری و روش های نورگیری در آنها دسته بندی و
نتیجه گیری شد.

 -3پیشینه تحقیق
بدلیل اهمیت حمام به عنوانی که بنای شهری در معماری سنتی ایران مطالعاتی توسط افراد مختلف در این زمینه انجام شده-
است که از جمله متدین و همکاران در مقاله حمامهای سنتی حافظ سالمت ،عامل درمان در سال 1938عنوان می کند :یکی از
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 -4حمام
آب سودمندترین و بی ضررترین عنصر پاککننده در دنیا از بین چهار عنصر محسوب میشود ،پس فضایی در ارتباط با آب و
پاکی یعنی همان حمامها از زمانی پدید آمدند .در ایران نیز از روزگاران کهن ،شستشوی بدن از دو نظر اهمیت ویژهای داشته است؛
از جهت پاکی روان و دیگر از نظر پاکی جسم .پیرنیا چنین بیان می کنند« :در گذشتههای دور (ازحدود  1511تا  1111سال قبل)
شستشوی معمولی بصورت حاضر نبوده است .گرمابه ساختمانی گرم با ظرفی بزرگ به نام آبزن بوده است ».ایشان در مورد واژه
«گرمابه» نیز چنین بیان می کنند« :واژه گرمابه مرکب از دو کلمه گرم و آبه است .در اینجا «آبه» به محل ساختمان گفته میشود،
مثل سردابه (ساختمان سرد) ،گورابه (قبرستان) ».بنابراین گرمابه نیز به معنی «ساختمان گرم» بوده است( .نجفی_10 :1933 ،
 .)19در زمانی که مردم حجاز از داشتن حمام محروم بودند ،حضرت محمد(ص) مسلمانان را مژده میدهد که« :به زودی سرزمین
عجم_ایران_به شما گشوده خواهد شد و شمایان در آن خانههایی به نام حمام خواهید یافت( ».سجادی .)91 :1930 ،در دوره
ایلخانی نیز همانند دیگر فعالیتهای معماری برای ایجاد بناهای عام المنفعه حمامهای بسیاری در شهرها و روستاها ،بویژه در
شهرهای موردعالقه حکمرانان ایلخانی ،مانند تبریز ،مراغه ،اردبیل و سلطانیه ،ایجاد گردید .عصر شکوفایی ایجاد حمامها را باید
متعلق به دوره صفوی دانست( .کیانی.)102 :1920،
معماری اسالمی ایران در تمام دوران پویایی خود دارای شکوه و عظمتی بوده که از انواع مختلف و شیوههای ساخت متنوعی
برخوردار بوده است؛ به طوری که تمام محققان به این شایستگیها باور دارند .در حقیقت ،معماری اسالمی در هر مقطع زمانی
دارای فن شناسی خاص خود بوده است .یکی از انواع معماری اسالمی ،حمام است که در ایران قدمتی دیرینه دارد( .دادور و
همکاران .)12 :1930 ،به دلیل اینکه حمام کردن مراحل مختلفی دارد ،حمام نیز از قسمتهای مختلفی تشکیل شده که با سلسله
مراتبی کنار هم قرار گرفتهاند .اغلب حمامهای سنتی از فضاهایی مانند ،هشتی ورودی ،سربینه ،میاندر ،گرمخانه ،خزینه و فضاهای
جنبی گرمخانه تشکیل شدهاست .فضاها در عین استقالل ،توسط داالنهایی باریک بهم وصل میشوند.
چند ویژگی حمامهای عمومی ،این بنا را از سایر بناها متمایز میساخت .از جملهی این ویژگیها سقف حمامها بود که اغلب
به صورت گنبدی ساخته میشد  .از گنبدهای کاربندی ،کلمبه ،ترکین و عرقچین برای پوشش سقفها استفاده میکردهاند .گنبد
اصلی متعلق به گرمخانه بوده و فضاهای جانبی گرمخانه ،گنبدهای کوچکتری داشتهاند.
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بناهای عام المنفعه ،حمامهای سنتی هستند .حمامها یکی از زیباترین ،مردموارترین ،فنیترین و متنوعترین فضاها هستند .بنابراین
هدف پژوهش این است که با رجوع به متون طب سنتی ایران به رابطه عناصر و اندامهای حمام با سالمتی انسان بپردازد .نتایج
پژوهش بر این نکته صحه می گذارد که بین شکل و ساختار و عناصر حمامهای سنتی و انسان رابطه دوسویه وجود داشته است.
و علیزاده و همکاران در مقاله بررسی اقلیمی حمامهای سنتی در سال 1935بیان می کند :معماری حمام نیز مانند سایر بناهای
قدیمی از الگوهای فضایی معینی تبعیت میکند .دسترسی به آب ،حفظ دما و جدا کردن فضاهای پاک و ناپاک سه شرط اصلی
ایجاد فضایی پیچیده و متفاوت با سایر بناها در حمام بوده است .درگذشته معماری حمامها و مراحل گوناگون طراحی و ساخت آن
ها با در نظر گرفتن اقلیم و شرایط محیط طبیعی صورت میگرفته است.
در زمینه ویژگیهای معماری حمامها ،رازانی و همکاران در مقاله تحلیل ویژگیهای معماری و فضایی حمامهای قاجاری در
اقلیم فارس ،در سال  1938این چنین می نویسد :پژوهش حاضر در پی شناخت الگوی طراحی گرمابههای فارس در عصر قاجار
است که به منظور دستیابی به این هدف به بررسی الگوهای ساختاری ،تناسبات و نحوه ارتباطات فضایی آنها با یکدیگر و
چگونگی ارتباط آنها با مسائل اقلیمی پرداخته شدهاست .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهند :فضاهای اصلی اغلب این
حمامها بر اساس هندسه و فرم هشت ضلعی شکل گرفتهاند و مشابهتهای آن نشان از یکسان بودن سبک آنها دارد.
بمانیان و همکاران در مقاله بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد دوره قاجار تهران در سال 1939اشاره می
کند که نور روز و اهمیت بهرهگیری از آن در معماری ایرانی و شکلدهی به فضاهای داخلی ،از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاست.
دراین پژوهش سعی بر آن دارد به بررسی و ارزیابی عناصر نورگیر مورد استفاده در معماری مساجد ،بخصوص مساجد و مسجد
مدرسههای دوره قاجار تهران بپردازد .یافتههای تحقیق حاکی آنست که از میان عناصر نورگیری چون درپنجره مشبک ،هورنو،
شباک ،هورنو ،روزن ،روشندان به عنوان رایجترین عناصر نورگیر در مسجد ،درپنجره مشبک بیشترین کاربرد را دارد.
پوردیهیمی و همکاران در مقاله تأثیر نور روز بر انسان در سال  1932عنوان میکند که تحقیقات نشان میدهد که میزان
شدت ،نوع منبع ،رنگ ،جهت ،و شیوه توزیع نور در محیطهای متفاوت فعالیت انسانی ممکن است تا حدود زیادی بر رفتارها،
روحیات ،بازدهی ،و کارآیی وی تأثیر بگذارد .در این میان نقش نور طبیعی به مثابه کاملترین و مطلوبترین نور انکارناپذیر است.
در کتابها و مقالههای بررسی شده در زمینه حمامهای سنتی ،به مبحث نور در حمامهای سنتی به طور اختصاصی پرداخته
نشده است ،همچنین به گرمابهها به عنوان یک بنای مهم در شهرهای سنتی ایران در پژوهشهای اخیر کمتوجهی شده است .به
این دلیل این پژوهش با بررسی نمونههای موردی از حمامها و طبقه بندی انواع نورگیر و روش نورگیری در حمامهای سنتی به این
خال در پژوهشها پاسخ می دهد.
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 -5نور در معماری سنتی

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)94 :فروردین 1941

نور ،جهان را از تاریکی بیرون میآورد و اشیا وقتی از واقعیت برخوردارند که از نور بهرهمند باشند .نور و معماری دو پدیده به
هم پیوستهاند .نوردر معماری سنتی ایرانی به صورت صحیح و هنرمندانه استفاده میشده و اهمیت آن ،به خصوص نور طبیعی در
معماری سنتی ایران بسیار بودهاست همچنین معماران ایرانی اهمیت نور را دریافته و روشهایی برای بهره مندی از آن در ابداع
کردهاند .نور طبیعی خورشید به عنوان یک نور پاک و بیهزینه ،مطلوبترین نور به شمار میرود و از منظر روان شناختی وجود آن
در محل زندگی انسان تاثیر مثبت به جا میگذارد و سبب افزایش روحیه ،بازدهی و کارآیی فرد میشود .رابطهی بین نور و شفافیت
رابطه ایست مستقیم ،بنابراین می توان شفافیت را در فضای داخلی با نور قرین گرفت (میرمیران) .یعنی با ورود نور و افزایش
روشنایی داخلی ،شفافیت فضایی نیز افزایش مییابد( .ناظر و همکاران .)33 :1935 ،هنرمند سطوح را به صورت مشبک در میآورد
تا نور را عبور دهد .درنزد ایرانیان ،وحدت خودش را فراتر از هرچیزی به عنوان هارمونی و هماهنگی آشکار میسازد .عالوه بر این
ایرانیان به واسطه طبیعت و فرهنگ قومی ،افرادی هستند که با نگاهی غنایی به امور مینگرند .فعالیت هنری آنان به گونهای است
که گویی به واسطه یک نغمه درونی جان یافتهاست( .بورکهارت  .) 81 :1932دراین خصوص می توان گفت که گره چینی نیز نور
را به خود میگیرد و به ظرافت آن را پخش میکند .نور به هنگام برخورد با گرهها چنان منظم پراکنده میشود که گویی توانسته
است روحانیت نور را به طور یکنواخت درخود گیرد ( .شریف و همکاران.)89 :1935 ،
نور روز و اهمیت بهرهگیری از آن در معماری ایرانی و شکلدهی به فضاهای داخلی ،از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاست .در
طول دورههای مختلف تاریخی ،حضور نور در آثار گوناگون معماری ،عالوه بر جنبۀ عملکردی به عنوان عاملی برای روشنایی و
حیات بخشی به فعالیتهای روزانه از جنبه معنوی و در مباحث اعتقادی ادیان نیز همواره مورد توجه و استفاده فراوان بودهاست.
(مهدوی نژاد .)99 :1931 ،معماران همیشه سعی می کرده اند با استفاده از نوآوری و خالقیت و عناصر ساده به بهترین نحو ممکن
از نور طبیعی روز بهره گیرند که این عمل سبب تعدیل نور شده و فضاهایی با نور غیریکنواخت ایجاد کند.
معماران پس از تنظیم کردن شدت نور و شکل دهی به آن ها براساس اهمیت فضا ،ورود آن به داخل فضا را ممکن می
ساختند .نیاز به شکل دهی پرتوهای نور شاخصه مشترک همه سیستم های هدایت کننده نور در معماری ایرانی است که اغلب
موجب ایجاد اشکال هندسی نورانی در داخل ساختمان می شود )Ahani, 2011) .عناصر نورگیری در معماری سنتی ایران از دو
جهت مورد مطالعه قرار میگیرند ،گروه اول به عنوان کنترلکنندههای نور مانند انواع سایهبانها و دسته دوم نورگیرها .گروه اول
نقش تنظیم نور وارد شده به داخل بنا را به عهده دارند و به دو دسته تقسیم میشوند :دسته اول آنهایی که جزو بنا هستند مانند
رواق و دسته دوم آنهایی که به بنا افزوده شده و گاهی حالت تزئینی دارند مثل پرده .عناصری که به عنوان نورگیرها مطرح شوند
نامهای مختلفی دارند ولی همه نورگیر هستند و عبارتند از :روزن ،شباک ،در و پنجره مشبک ،جامخانه ،هورنو ،ارسی ،روشندان،
فریزوخوون ،گلجام ،بالکانه ،فنزر ،پاچنگ و تهرانی( .نعمت گرگانی.)913 :1931 ،

 -6نورگیری در حمام های سنتی
حمامها بناهایی هستند که اغلب در زیر زمین ساخته میشدند که
مساله محرمیت در آنها حفظ شود .به دلیل ماهیت حمامها نورگیری در
آن دارای اهمیت ویژهای بوده است .در معماری سنتی ایرانی ،شیوههای
بهرهگیری از نور طبیعی خورشید همواره کانون توجه معماران بودهاست.
کلیم نیز در یک مثنوی که برای کتابه گرمابه شاه جهان ،صاحبقران
ثانی ،سروده است ،گرمابه را مخاطب قرار داده و آن را موجب طراوت و
صفا و شادی دل و راحت جان و مسبب وارستگی و سبکباری دانسته و
اذعان نموده است که هر کس گذرش به سوی این مکان افتاده ،لباس
عالیق را از برکنده و صریر در آن آداب ترک را به ارباب تجرید و اصحاب
تَرک آموخته است؛ به طوریکه چنین ترک و تجرید در صومعه و خانقاه
میسر نیست .سقف گرمابه و گلجامهای آن نیز سپهر و ستارگان را به یاد
او آورده است .بساط رنگینی که در اثر انعکاس نور از گلجامهای الوان
سقف بر روی مرمر کف گرمابه به وجود آمده ،درنظر وی همچون چتر
طاووس است( .سیدالماسی .)109 -183 :1939 ،عواملی که در معماری
سنتی ایران به عنوان عنصری برای روشنایی بنا نام برده شدند در
مینیاتورها نیز قابل مشاهده میباشند .در مینیاتور صوفی در حمام (شکل
 )1میتوان عناصر نورگیر طبیعی و مصنوعی در حمام را تشخیص داد.
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شکل -1نگاره صوفی در حمام
()Cary Welsh, 1976

شکل_2نگاره حمام رفتن فردوسی بعد از
شاهنامه (ماخذ :مهجور)181 :1832 ،

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)94 :فروردین 1941

درمعماری سنتی ایران به ویژه معماری گرمابهها ،عناصر نورگیری رابط بین شفافیت و نور میباشند ،در معماری سنتی هیچگاه از
نور به طوریکنواخت و متمرکز استفاده نمیشده ،بلکه نور همیشه تعدیل یافته و سپس وارد فضای داخلی حمام میگردیده است.
روزن از عناصر حمام است که در اشعار موالنا متجلی شده است:
کان نگار از عکس روزن شد نگار
چو بدیدی سوی روزن درنگر
بر سر روزن جمال شهریار (مولوی ،بی تا.)011-011 :
شش جهت حمام و روزن المکان
در حمامها برای روشن شدن فضا از شمعها و یا چراغهای نفتی استفاده نمیکردند زیرا موادی که در سوخت آنها وجود دارد،
کار نفس کشیدن را برای افرادی که در حمام بودند ،سخت میکرد .در شب هنگام ،نور داخل حمام توسط چراغهای دستی به
صورت مصنوعی تأمین میشد .نتایج پژوهشهای محققان نشان میدهد که نور به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر افراد تأثیر
میگذارد ،تأثیر مستقیم آن از طریق تغییرات در کیفیت دید و تأثیر بر روی سیستم بینایی است و تأثیر غیرمستقیم آن بر روی
احساسات ،خلق وخو و حتی روی هورمونهای بدن است( .پوردیهمی .)83 :1932 ،بنابراین در حمامهای سنتی پنجرههای زیر طاق
و نورگیرهای سقفی کوچک به منظور تهویه و روشنایی داخل فضای حمام تعبیه شده است( .قبادیان .)133 -131 :1922 ،معموال
پوشش گرمابهها ،گنبد بودهاست و در نوک آن شیشههایی کار میگذاشتند که به آن جامخانه میگفتند .شیشههای جام را میشد
برداشت و دوباره جا گذاشت تا هوارسانی شود( .پیرنیا .)931 :1933 ،در حمامهای سنتی دیوار داخل حمام را رنگ میکردند که
سبب روشن شدن بیشتر فضای حمام و درنتیجه ایجاد شادی در افراد میشد .چراکه رنگ نامناسب و فضاهای تیره سبب
افسردگی انسان می شود.
بهتر است که حمام بسیار روشن باشد که حمام روشن مفرح است و حرارت و قوای انسان را انتعاش میکند و خون را زیاد
میکند به خالف حمام تاریک و تیره که باعث وحشت و غلبه سودا میشود و بهتر آن است که حمام را سفید کنند که سبب
روشنایی می شود و تفریح میآورد( .کرمانی .)8: 1932 ،جامخانه که عمل نورگیری را انجام میداد و جنس آن از شیشه بودهاست.
از مومینه (پشم شتر +روغن برزک +گل رس) برای چسباندن گل رس و شیشه استفاده میشده است( .پیرنیا.)111 _111 :1935 ،
سقف بلند در حمام ،وسعت حمام ،پنجرههایی برای تهویه هوا و روشنایی فضاهای داخلی از الزامات گرمابههای خوب به شمار می-
آمده است .در شب یا مواقعی که روشنایی کافی نبوده ،نور داخل حمام توسط چراغ دستی تامین میشد .بهترین نور چراغ ،چراغ
نفتی بوده که از اواسط قرن  19شمسی جای چراغهایی را که با روغن چراغ میسوخته گرفت( .قبادیان .)133 :1939 ،مادام ژان
دیوالفوا دریکی از سفرهای خود به ایران در مورد حمام خصوصی مظفرالملک در دزفول مینویسد...« :از ورای ته بطریهایی که
روی گنبد گلی سقف کار گذاشته اند ،کورسوی غم انگیزی حمام را روشن میکند( »...قبادیان. )131 :1939 ،
حمامها عموما از طریق روزنهای سقف و با کمک شیشههای جامخانه نور میگرفتند .اما نور هشتی و راهروهای حمامهای
اقلیم معتدل و مرطوب ،که به علت پوشش شیبدار امکان نورگیری از سقف نبوده ،از بدنهها تامین میشده است .گرمخانه این
حمامها همچون حمامهای سایر اقلیمها از طریق جامخانه روشن میشده است .در رساله دالکیه از ویژگیهای حمام خوب روشن
بودن آن را بیان می دارد و می گوید  :بهتر آن است که بسیار روشن باشد ،که حمام روشن مفرح است و حرارت و قوای انسان را
انتعاش میکند و خون را زیاد میکند( .رضوی برقعی .)83 :1933 ،در بناهایی که استفاده از پنجره در دیوارها ممکن نبوده مثل
بازارها و سایر بناهای عمومی ،معماران در قسمت "خورشیدی کاربندی" (دایره مرکزی) روزنه ای ایجاد میکردند که به آن در
اصطالح روشندان میگویند( .بزرگمهری .)3 :1981 ،همچنین در حمامها از گلجام استفاده میکردند ،شیشههای کوچک و رنگینی
که در داخل گچ کار میگذاشتند و آن را در باالترین قسمت اطاق تعبیه میکردند تا نوررسانی به داخل بنا را تامین کند .به شبکه
گچی و آالت شیشه ای که در باالی در استفاده می شد ،نیز گلجام می گویند ( .نعمت گرگانی .)911 :1931 ،اصطالح گلجام یا
گل شاه عباسی در هنر فرشبافی نشانه طراوت ،مرکزگرایی و نماد خورشید در بین مردمان بود و مقدس شمرده میشد .در معماری
سنتی استفاده آگاهانه و به جا از نورسبب باالبردن کیفیت فضا میگردد.

 -7بررسی و تحلیل نمونههای موردی
دوره صفوی از درخشانترین ادوار تاریخ معماری ایران است .با رسمی شدن مذهب شیعه و عواملی مانند تاکید بر اهمیت
نظافت در اسالم و تاکید بر قداست آب ،در توسعه و رشد معماری گرمابهها در این دوره مؤثر بودهاند .گرمابهها در دوره قاجار نیز از
منظر معماری دارای اهمیت زیادی بودهاند .نمونههای موردی پژوهش حاضر نیز از دوره صفوی و قاجار است .از دوره صفویه و
قاجار تعداد زیادی گرمابه در شهرها و روستاهای ایران برجای مانده که هنوز تحقیق کامل در باب آنها صورت نگرفتهاست .بدین
ترتیب ده حمام از عصر صفوی و ده حمام از عصر قاجار انتخاب و گونه های عناصر نورگیری در آنها بررسی شدهاست .نمونههای
موردی از شهرهای مختلف ایران هستند.
نمونههای موردی عصر صفوی :حمام گنجعلیخان ،حمام فین ،حمام خسروآقا ،حمام شاه ،حمام شاهزاده ،حمام علی قلی آقا،
حمام قجر ،حمام کهیار ،حمام شیخ ،حمام تسوج .نمونههای موردی عصر قاجار :حمام چهارفصل ،حمام خان ،حمام نوبر ،حمام
وکیل  ،حمام پیربرزگر ،حمام اوچدکان ،حمام حاج میرحسن ،حمام ابراهیم خان ،حمام گلشن ،حمام دهباشی.
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جدول  .1گونه شناسی عناصر نورگیر در نمونههای موردی(ماخذ :نگارندگان)
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نام حمام

دوره

نوع نورگیری

عنصر نورگیر

گنجعلیخان
کرمان

صفوی

انعکاس

سنگ مرمر

(آرشیو سازمان میراث
فرهنگی و صنایع
دستی)

حمام فین
کاشان

صفوی

دیواری

فخرمدین

(نگارندگان)

حمامخسروآقا
اصفهان

صفوی

سقفی

گلجام

(حاجی قاسمی،
) 99 :1939

حمام شاه
اصفهان

صفوی

سقفی

روزن (نوک گنبد)
روزن (ساق گنبد)

حمام شاهزاده
اصفهان

صفوی

سقفی

روزن (نوک گنبد)

(حاجی قاسمی،
) 51 :1939

حمام علی قلی
آق
اصفهان

صفوی

سقفی

روزن
(نوک گنبد)

(آرشیو سازمان میراث
فرهنگی و صنایع
دستی)

حمام
قجرقزوین

صفوی

سقفی

روزن (نوک گنبد)

آرشیو سازمان میراث
فرهنگی و صنایع
دستی

حمام
کهیاردهدشت

صفوی

دیواری

پنجره

(آرشیو سازمان میراث
فرهنگی و صنایع
دستی)

حمام شیخ
اردبیل

صفوی

سقفی

روزن(ساق گنبد)
روزن (نوک گنبد)

(آرشیو سازمان میراث
فرهنگی و صنایع
دستی)

حمام تسوج
آذربایجان
شرقی

صفوی

سقفی

روزن (ساق گنبد)

حمام
چهارفصل
اراک

قاجار

سقفی

روزن (نوک گنبد)

حمام خان یزد

قاجار

سقفی
دیواری

استوانه سفالی و
گلجام
فخرمدین

تصویر

ماخذ تصویر

طبسی و همکاران،
)50 :1938

(آرشیو سازمان میراث
فرهنگی و صنایع
دستی)

(حاجی قاسمی،

)11 :1939

(حاجی قاسمی،
)108 :1939

نام حمام

دوره

حمام نوبر
تبریز

نوع نورگیری

عنصر نورگیر

تصویر

ماخذ تصویر

قاجار

سقفی

گلجام

(حاجی قاسمی،
)85 :1939

حمام وکیل
کرمان

قاجار

سقفی

گلجام

(حاجی قاسمی،
)115 :1939

حمام پیربرزگر
اردبیل

قاجار

سقفی

روزن (ساق گنبد)

(آرشیو سازمان میراث
فرهنگی و صنایع
دستی)

حمام اوچدکان
اردبیل

قاجار

سقفی

روزن(ساق گنبد)

(آرشیو سازمان میراث
فرهنگی و صنایع
دستی)

حمام حاج
میرحسن
قزوین

قاجار

سقفی

گلجام

حمام ابراهیم
خان کرمان

قاجار

سقفی

گلجام

حمام گلشن
یزد

قاجار

سقفی

روزن (ساق گنبد)
گلجام

(حاجی قاسمی،
) 103 :1939

حمام دهباشی
گراش

قاجار

سقفی

روزن (خورشیدی
کاربندی)

(زارعی و همکاران،
)18 :1938

(اکبری و همکاران،
)111 :1931

همکاران)13 :1938 ،
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جدول _2انواع روش های نورگیری در حمام (ماخذ :نگارندگان)
روش نورگیری

توضیح
در بیشتر حمامها نورگیری از طریق سقف انجام میگردید .پنجرههایی در باالی گنبد تعبیه میشد که
عمل نورگیری را به خوبی انجام میداد.

در ساق گنبدها روزنهایی ایجاد میکردند تا نور وارد فضای حمام شود .همچنین در بیشتر گرمابهها
نورگیری از طریق سقف و به وسیلهی گلجام انجام میگردید.

گلجامهای باالی گنبد عمل نورگیری را انجام میدادند.

نور از طریق استوانههای سفالی که در بام حمامها میساختند وارد فضای داخلی حمام میشده است.

55

روش نورگیری

توضیح
در مرکز گنبد (دایره مرکزی) و قسمت خورشیدی کاربندی روزنهایی ایجاد می کردند که نور از طریق
آنها وارد فضای داخلی حمام شود که در اصطالح به آن روشندان می گویند عناصری مانند کاربندی و
مقرنس در کنار سایر عناصر نورگیر ،سبب پخش نور در جهات مختلف میشود.

در بیشتر حمامها از سقف عمل نورگیری انجام میشده است .روزنی که در باالی گنبد ایجاد میکردند
این عمل را انجام میداده است.

در دیوار برخی حمامها فخرمدین ایجاد کردهبودند که نور وارد حمام شود و فضای دلپذیری ایجاد کند.

پنجرههایی در دیوار حمام وجود دارد که نور را وارد فضای حمام میکند.
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در گرمابههای سنتی برای نوردهی از پدیده انعکاس نیز استفاده میکردند ،بدین صورت که سنگهایی
به کار می بردند که نور را بازتاب کرده و در فضای داخلی حمام پخش کند .همچنین با قرار دادن
حوض آب زیر نورگیرهای سقفی و رنگ کردن دیوار به پخش شدن بیشتر نور کمک میکردند.

 -8نتیجه گیری
این پژوهش با هدف گونه شناسی عناصر نورگیری در حمامهای سنتی ایران در عصر قاجار و صفویه انجام و با انتخاب و
بررسی ده نمونه حمام از دوره قاجار و ده نمونه حمام از دوره صفویه ،عناصر نورگیری و روش های نورگیری گونه شناسی شده-
است .با بررسی نمونههای موردی میتوان به این نتیجه رسید که گونههای مختلفی از عناصر نورگیری در این حمامها به چشم می
خورد .در کل این عناصرنورگیری از طریق دو روش طبیعی و مصنوعی عمل نورگیری را انجام می دادند که برای نورگیری
مصنوعی از عنصری به نام چراغ پیهسوز استفاده میکردند .در روش نورگیری طبیعی که از طریق سقف انجام می گردید ،گونه
های عناصر نورگیری همچون گلجامها ،روزن نوک گنبدها ،روزن(پنجره) ساق گنبدها و استوانههای سفالی این عمل را انجام می
دادند .همچنین در دیوار تعداد اندکی از حمامها از عناصری چون ،پنجرهها و فخر مدینها استفاده میشده است .همچنین از
روشهای دیگری مانند بازتاب نور توسط عناصری همچون ،آب ،سنگ و دیوارههای سفیدرنگ برای روشن شدن فضای داخلی
حمام بهره میبردند .این عمل انعکاس نور توسط آب حوض که دقیقا در زیر نورگیرها قرار میگرفته ،سنگ مرمر (حمام
گنجعلیخان کرمان) و دیوارههای سفیدرنگ انجام میشده است .حمامهای سنتی با رنگ کردن دیوارهای داخلی به روشن شدن
فضای حمامها و درنتیجه ایجاد شادی در افراد کمک می-کردند .همانگونه که رنگ مناسب در فضای داخلی سبب آرامش و رنگ
نامناسب موجب افسردگی میگردد.
در این روزنههای حمامها از شیشههای محدبی و عدسی شکل استفاده میکردند که این خاصیت عالوه بر جلوگیری از
اتالف انرژی ،باعث شکستن نور شده و روشنایی را در فضای داخلی پخش میکند .همچنین ویژگی دیگر این شیشهها این است
که ازیک طرف نور را عبور میدهد و کسی که در بام حمام باشد نمیتواند فضای داخلی حمام را ببیند .طاق دهانه سقف حمامها
به طریقی ساخته میشد که ترک بندیهای آن از نقطه مرکزی نمیگذشت و قسمت مرکزی دهانه آزاد بوده و امکان ایجاد روزن
بوجود میآمده است .در گرمابهها که اغلب از طریق سقف عمل نورگیری انجام میشد ،عناصری همچون مقرنس و کاربندی در
سقف ،به این عمل کمک کرده و باعث می شد نور در جهات مختلف از مسیر خود منحرف شود و به صورت پخش شده به داخل
حمام راه یابد و فضای بیشتری را روشن کند .این عناصر از ایجاد شدن فضاهایی با نور متمرکز و غیریکنواخت جلوگیری میکردند
و سبب خلق فضاهایی با چشم اندازهای زیبا میشدند .نورگیرها در بخش خورشیدی کاربندی (دایره مرکزی) قرار میگرفتند که در
اصطالح به آن روشندان میگفتند.
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