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  :چکیده

بسیاري  ۀکه مقدم،دین اسالم ظهور اي هستند که با المنفعه عام ۀابنی ةهاي عمومی در زمر حمام

 متأسفانه از آغاز دوران اسـالمی تـا  . در سراسر قلمرو اسالم گسترش یافتند ،طهیر استاز فرائضش ت

 ةاما از دور ،هاي عمومی در ایران باقی نمانده است اي پابرجا از حمام نمونهقمري، قرن هشتم هجري 

یکـی از  . پابرجاسـت هنـوز  هاي عمومی بسیاري در سراسـر ایـران    قاجار حمامویژه دورة  بهصفوي و 

هاي پـیش   از حمام. حمام عمومی قدیمی در آن وجود دارد، قزوین است زیاديهرهایی که تعداد ش

جز  این دوران نیز بهشناسیم و در متون کهن پیش از مین پابرجایی ۀصفوي در این شهر نمون ةاز دور

 هاي صفوي به احداث حمام ةاما منابع دور ،خوریممینام حمام قمک و حمام مسلم به نام دیگري برن

از قـزوین دیـدن    این عصـر که در  ،هم خارجی جهانگردان و اشاره کرده در این دوره متعدد در شهر

صـفوي   ةاز دورامـروزه  . انـد  اشـاره کـرده  شـهر  ایـن  هاي عمـومی   گرمابهاند، به تعدد و زیبایی  کرده

در . انـد  یافتهکه هردو مرمت و بازسازي شده و به موزه تغییر کاربري  ستقجر برجا هاي بلور و حمام

 50از  ،قاجار ةدولتمرد دور ،الممالک ادیب. دورة قاجار نیز تعداد زیادي گرمابه در قزوین احداث شد

هـاي   حمـام  ةآنهـا در زمـر  از بـاب   15که در شهر قزوین در زمان خود یاد کرده باب حمام عمومی 

ایـن  .  حاج میرحسن است برد حماممیهاي مشهوري که وي از آن نام  یکی از حمام. اند مشهور بوده

هاي اخیر مرمت و بازسازي شده  در سال ،قاجار است ةمانده از دور جا ترین حمام به که قدیمی ،حمام

.و در حال حاضر به موزه و فرهنگسرا تغییرکاربري یافته است
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  مقدمه

اي هستند که پس از گسترش دین اسالم، که مقدمۀ بسیاري ازالمنفعههاي عمومی در زمرة ابنیۀ عامحمام

 بـر نظافـت و  تأکیـد اسـالم   . وري اسالمی رواج یافتنـد تفرائضش طهارت و تغسیل است، در سراسر قلمرو امپرا

» ان االسالم نظیف فتنظفوا فانه ال یدخل الجنـه اال نظیـف  «: فرمودمی) ص(پاکیزگی تا آنجاست که پیامبر اکرم

 الفصـاحه،  نهـج (جز فرد پاکیزه وارد بهشت نخواهد شـد   ؛ زیراپس شما نیز پاکیزه باشید .همانا اسالم پاکیزه است

1364، 125(.  

ستفتح علـیکم ارض العجـم و سـتجدون فیهـا بیوتـا      «بشارت داده بود که مسلمانان را ) ص(با اینکه پیامبر 

هایی به نـام حمـام    زودي سرزمین عجم بر شما گشوده خواهد شد و شمایان در آن خانه به» یقال له الحمامات

ن در آغـاز دورا و نیز هیچ سخنی در مخالفت بـا حمـام نفرمـوده بـود،     ) 377الحلبی الشافعی، بی تا، (خواهید یافت 

آنـان حمـام را   . هایی از جانب برخی مسلمانان متعصب مواجه شدهاي عمومی با مخالفتاسالمی ساخت حمام

مکـانی اسـت کـه در آن    حمام گفتند دانستند که پیامبر و صحابه از آن چشم پوشیدند و میتجملی بیهوده می

  رغـم ایـن   بـه  .)همانجـا (ود شـ شـنیده نمـی   قـرآن پیچـد و صـداي   شود، صدا در آن مـی عورت انسان آشکار می

هاي عمومی از جانب عامۀ مسلمانان، که توان و امکان کـافی بـراي سـاخت حمـام در منـزل      ها، حماممخالفت

سرعت جایگـاهی مهـم در کنـار سـایر ابنیـۀ اسـالمی همچـون         شخصی خود نداشتند، با اقبال مواجه شد و به

  .)334، 1376؛ عبدالستار، 107، 1368 پاپادوپلو،( مساجد، مقابر و مدارس کسب کرد

عالوه بر اجر معنوي،  ،آورد که شرایط تطهیر براي اداي فرائض دینی اسالم را فراهم می ،هاي عمومی حمام

عمومی  حمام 90، درآمد یکی از قمري در قرن سوم هجريبالذري. عواید مادي سرشاري نیز داشته است

جالب توجه دیگر نام بردن این مؤلف از  ۀنکت. ذکر کرده استآن زمان را روزانه هزار درهم  ةموجود در بصر

در طول دوران اسالمی نه فقط محلی براي  این بناها. )211، 1346بالذري، ( اند دار بوده زنانی است که حمام

نقش رسانه هاي عمومی  حمام. نداجتماعی بود استمرار روابط اقتصادي و بلکه مکانی براي ،استحمام و تطهیر

چندان  فضاي نه ،از سوي دیگر. )65، 1364دروویل، ( ندهاي پخش اخبار بود و یکی از کانونند کردمیز ایفا را نی

 -277، 1ج، 1357شهري، (کرد درپیچ حمام محیط مناسبی را براي انجام انواع سحر و جادو مهیا میروشن و پیچ

انجام برخی از  وي رماتیسمی و مفصلی ها ازجمله دردها همچنین تأثیر حمام در بهبود برخی بیماري .)283

جایگاهی ویژه به از منظر پزشکی همچون فصد و حجامت و گرتراشی در آن،  هاي معالجۀ طب سنتی، روش

اي در طول دوران عالمان و طبیبان برجسته ،از این رو. )259 - 257، 1ج، 1357شهري، (بخشید می هاحمام

حمام اختصاص داده و آن را از منظر پزشکی و درمانی بررسی  اسالمی ایران فصلی از تألیفات خود را به

       رساله، زکریاي رازي در )240-237 ،1357، ابن سینا( قانون در طب سینا در کتابمثال ابن ؛ براياند کرده

 ،1366ابن بطالن،( الصحهحفظ ابن بطالن بغدادي در کتاب  ،)151 ،1349 محقق،( الحمام و منافعه و مضاره فی

و  )145-155، 1388ملک االطبا، ( الصحۀ ناصريحفظاالطبا در کتاب محمدکاظم گیالنی ملک، )163 -153

مطالبی دربارة حمام به رشتۀ تحریر  )69 -68 ،1388برقعی، ( دالکیه ۀرسالخان کرمانی در محمدکریم
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هاي عمومی  ره به ارزانی نرخ حمامناصرالدین شاه، نیز ضمن اشا ةپوالك، پزشک دربار قاجار در دور. اند درآورده

غربی آن زمان،  ۀو شایستگی تبعیت از این موضوع براي جامع هاي ایرانو پراکنش منطقی آنها در سطح شهر

   .)247، 1361پوالك، (تأثیر مثبت حمام ایرانی را در مداواي دردهاي رماتیسمی و مفصلی باور داشته است 

  

 ،انـد گرم، صابون و نـوره قـرار داشـته    رطوبت و مواد خورنده همچون آب ها به علت اینکه مدام در معرضحمام

شـدة پابرجـا در ایـران،     هـاي شـناخته   تـرین حمـام   قدیمی .)19، 1384فخارتهرانی، (اند پذیرتر از سایر ابنیه بوده آسیب

غییـرات و  انـد و در طـول زمـان ت    همچون حمام افوشتۀ نطنـز و میرعمـاد کاشـان در دورة تیمـوري احـداث شـده      

صـدر اسـالم تـا دورة تیمـوري، فقـط از      هـاي قـدیمی آنهـا از    بقایاي نمونـه . تعمیرات زیاد در آنها انجام شده است

حمام شـوش مربـوط بـه سـدة اول تـا سـوم        توان ازمیشناختی به دست آمده است؛ براي نمونه  هاي باستان کاوش

حمـام هـاي    ،)Withehouse,1972, 78( ريچهـارم هجـ   ، حمام سـیراف سـدة سـوم و   )540 ،1376چوبک، (هجري 

-Kiani ,1984, 22)( مربوط به سـدة چهـارم هجـري   جرجان و حمام  )158 -139 ،1379شاه محمدپور، (بور بیشا 28، 

تپـۀ   بقایاي حمام مکشوفه از قنات ،)28، 1374فـرد،   کامبخش(مربوط به سدة چهارم تا ششم هجري  کنگاورحمام 

و حمام شهر حریـرة کـیش مربـوط بـه دورة      )Wilkinson,1986, 267-289(وقی نیشابور مربوط به دورة سلج

قاجار تعداد زیادي حمام در شـهرها   از دورة ویژهاما از دورة صفویه و بهنام برد، ) 17-13، 1384موسوي، (ایلخانی 

  .و روستاهاي ایران برجاي مانده که هنوز تحقیق کامل و جامعی دربارة آنها صورت نپذیرفته است

قاجاري در آن وجـود دارد کـه برخـی همچـون      حمام چشمگیريقزوین از جمله شهرهایی است که تعداد 

. حمام رضوي، حمام خان، حمام حاج میرزاکریم، حمام حاج مالتقی، حمام صـفا، حمـام گلشـن هنـوز دایرنـد     

انـد و بقیـه    شـده  هاي قجر، بلور و حاج میرحسن تغییر کاربري یافتـه و بـه مـوزه تبـدیل     برخی همچون حمام

  . )پیوستجدول . رك( شود تعطیل شده و یا به عنوان انبار یا کارگاه از آنها استفاده می

ترین حمام قاجاري قزوین  حمام حاج میرحسن قدیمیبا توجه به اسناد موجود، هاي یادشده  میان حمام از

، صفتی خاص مکان جنتان ق از حاج میرحسن با عنو1215زیرا در سرلوحه سندي مربوط به تاریخ است 

. ق است1215تاریخ احداث حمام پیش از  باتوجه به این نکته . ، یاد شده است  )1()6و7 تصاویر(درگذشتگان، 

 و ها هاي ناشی از نوسازي ه از آسیبهایی است ک حمام حاج میرحسن از معدود حمام، ازسوي دیگر

هاي  تعمیرات و بازسازي .لی خود را حفظ کرده استساختار ک هاي دورة پهلوي در امان مانده و کشی خیابان

تواند شاخص میاین حمام  ،براین اساس. نیز مانع شناسایی فضاهاي حمام براي اهل فن نیست هاي اخیر سال

حمام . پایان دورة قاجار باشد هاي قزوین از دورة صفوي تا ي مناسبی براي بررسی سیر تطور گرمابها مقایسه

چندان  منازل اعیانی نه کاروانسرا و ر،انبا آب ،اي شامل حمام مهم مجموعه عناصر یکی از حاج میرحسن در واقع

  .دیمج داشته است ۀمحل ۀتوسع دهی و پرتجمل بوده است که نقش اساسی در شکل

پردازد که بیانگر تداوم سنتی مبتنی بر میهاي عمومی قدیمی قزوین  حمام ۀاین مقاله نخست به پیشین

آبادانی وکثرت جمعیت شهر در ادوار اسالمی  نمادي از رونق ونیز  باورهاي عرفی و ی اسالم وهاي دین آموزه
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گونه که گفته شد یکی از عناصر اصلی در  که همان کند بررسی می سپس حمام حاج میرحسن را .است

  .دیمج بوده است ۀمحل ۀتوسع دهی و شکل

  

  )266- 264، 1379اکبري، ( هاي قدیمی موجود در شهر قزوین جدول حمام

  

ف
دی

ر
  

  موقعیت کنونی  نام حمام
موقعیت در 

  بافت کهن شهر
  مالحظات  کاربري  قدمت

  

1  
  خیابان مولوي  آخوند

 - محلۀ آخوند

  میدانگاه
  پهلوي

حوضچۀ پرورش 

  ماهی آکواریوم

بر روي بقایاي دورة قاجار 

  .ساخته شده است

  خیابان محمدیه  بالغی  2
فشتهول و 

  بالغی
  حمام- تعطیل  قاجار

دبیرسیاقی معتقد است که 

احتماالً حمام باجی خاتون 

 دبیرسیاقی،(دورة صفویه است 

  ).146، ص 1381

  بلور  3
- خیابان منتظري

  کوچۀ تبریز
  محلۀ آخوند

صفوي

  قاجار-
  موزة سنگ

دراختیار سازمان نوسازي 

  شهرداري قزوین

4  
بویندرکوچه 

  )نوبهار(

-خیابان شهدا

  کوچۀ بویندر
  دایر-مامح  قاجار  محلۀ خیابان

باتوجه به مساحت 

مترمربع، احتماالًحمام 170

  .سرخانه بوده است

  پیرحصار  5
اهللا  خیابان آیت

  کاشانی
  قاجار  محلۀ گلبینه

گاراژ و تعمیرگاه 

شدت  اتوموبیل، به

  آسیب دیده

تخریب توسط مالک انجام شده 

  .است

6  
  تنکابنی

  )نو(

  خیابان مولوي

  چهارراه بازار

محلۀ 

  االغنام سوق
  در تملک میراث فرهنگی  حمام- تعطیل  جارقا

7  
  حاج مالتقی

  )شهید ثالث(
  دایر-حمام  قاجار  محلۀ دیمج  خیابان مولوي

بانی حمام، حاج مالتقی 

برغانی، از مجتهدان بنام دورة 

قاجاربوده است که به دست 

لقب شهید بابیه ترور شد و 

 محمدي، نور( یافتثالث 

  ).100- 93ص ،1381

8  
حاج 

  میرحسن

- بان مولويخیا

  کوچه خطیبی
  فرهنگسرا  قاجار  محلۀ دیمج

دراختیار سازمان نوسازي 

  شهرداري قزوین

9  
حاج 

  محمدصادق 
  خیابان سعدي

محلۀ 

  االغنام سوق
  حمام- تعطیل  قاجار

شدت آسیب دیده و در حال  به

  .تخریب است
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  حمام- تعطیل  قاجار  محلۀ خیابان  خیابان راه آهن  حاجی بیگلر  10

  

الک که قصد سربینه توسط م

وساز بناي دیگري به  ساخت

جاي حمام داشته، کنده شده و 

  .مقداري تخریب شده است

  خان  11
خیابان امام 

  خمینی

محلۀ 

  االغنام سوق
  دایر-حمام  قاجار

  

بانی حمام، موالوردیخان، از 

اغنیاي دورة قاجار، نوه و همنام 

با جدش، بیگلربیگی قزوین، در 

دورة زندیه بوده است 

-573،ص1381 یاقی،دبیرس(

574.(  

  حمام- تعطیل  قاجار  ریسه محلۀ پنبه  آباد خیابان ملک  داروغه  12

به علت اختالف میان وراث، از 

طرف دادگستري پلمپ شده 

  .است

  دودرب  13
خیابان سعدي 

  جنوبی

محلۀ 

  االغنام سوق
    حمام- تعطیل  قاجار

  راه ري  14
 -خیابان راه آهن

  کوچه راه ري
  حمام- تعطیل  قاجار  محلۀ راه ري

به گفتۀ مالک نام دیگر حمام، 

  .اکبر است میرزاعلی

  )شاه(رضوي   15
خیابان امام 

  خمینی

محلۀ 

  االغنام سوق
  دایر-حمام  قاجار

شاه قاجار  بانی حمام فتحعلی

، 1،ج1368گلریز، (بوده است 

  ).326ص

  روشن  16
خیابان شهدا 

  )سپه(
    سازي کارگاه مبل  قاجار  محلۀ خیابان

  سردار  17
- خیابان سردار

  کوچۀ رفیعی

محلۀ 

  االغنام سوق
  دایر-حمام  قاجار

بانی حمام حسین خان سردار 

هاي  قاجار از سرداران دلیرجنگ

الدوله،  سیف(ایران و روس 

  ).29، ص1364

  سعدیه  18

خیابان امام 

  خمینی

داخل سراي 

  سعدالسلطنه

محلۀ سکه 

  شریحان
  قاجار

درحال بازسازي 

و تغییر کاربري 

دید زمان باز

نگارنده  

  بهار. ش1388

  بانی حمام سعدالسلطنه،

حاکم قزوین در زمان  

 ورجاوند،(ناصرالدین شاه 

  ).353ص ،1ج ،1377

  سیدیان  19
  خیابان شهدا

  )سپه(
  محلۀ خیابان

-قاجار

  صفوي
  حمام - تعطیل

در تملک سازمان میراث 

داخل حریم مسجد  فرهنگی،

  .جامع واقع است
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  االسالم شیخ  20
 -داخیابان شه

  کوچه چاقوسازان
  قاجار  محلۀ خیابان

به شدت  -حمام 

  آسیب دیده
  

21  
حاج (صفا 

  )محمدرحیم
  دایر-حمام  قاجار  محلۀ خندقبار  خیابان مولوي

این حمام تنها حمام دوقلوي 

بانی  .موجود در قزوین است

حمام، حاج محمدحسن، 

ازمتموالن قزوین دردورة قاجار 

حاج محمد رحیم . بوده است

ورجاوند (ادر اوست نام بر

  ).1961-1960،ص3ج1377،

  قجر  22
خیابان عبید 

  زاکانی

محلۀ درب 

  کوشک

صفوي  

  قاجار

موزة 

  شناسی مردم

به استناد کتیبۀ سردر، حمام 

در زمان شاه عباس دوم صفوي 

احداث شده و در دورة قاجار 

  .مرمت و بازسازي شده است

  خیابان انصاري  گلشن  23
محلۀ سکه 

  شریحان
    دایر-حمام  قاجار

24  
مقدم 

  )کالنتر(
    دایر-حمام  قاجار  محلۀ راه ري  خیابان سالمگاه

    دایر-حمام  قاجار  ریسه محلۀ پنبه  خیابان انصاري  میرزا کریم  25

  

  هاي قدیمی قزوین به استناد متون حمام

 ایـن شـهر   شهر قزوین در دامنۀ جنوبی سلسله جبال البرز و در دشتی واقع است که رودخانۀ دائمی ندارد،

نویسد قزوین داراي دو رودخانـه اسـت کـه    میالبلدان یعقوبی در  .آبی بوده استهمواره در چالشی مداوم با کم

ایـن دو رود همـان دو رود   . )45 ،1343یعقـوبی، ( شـود در زمستان آب در آنها جریان دارد و در تابستان قطع مـی 

تـاریخ گزیـده   و حمداهللا مسـتوفی در   )49 -48، 1ج ،1376( التدوینفصلی دزج و ارنزك است که امام رافعی در 

برنـد و همچنـین در متـون و اسـناد دورة     نـام مـی   آنهـا از  )216 ،2ج ،1373( آثارالبالدو قزوینی در  )1364،779(

فصلی بـه   ۀو اکنون نیز این دو رودخان) 33 - 29و 22، 1ج، 1377ورجاوند،(اند صفوي و قاجار نیز به همین نام آمده

و  )142، 1362( حـدودالعالم ، صاحب )113 ،1345(، ابن حوقل )208، 1373(اصطخري . شوندنام خوانده می همین

مؤلفـان یـاد شـده همچنـین     . کنندنیز در تألیفات خود به کمبود آب در قزوین اشاره می )5 ،1354(ناصرخسرو 

خیـز  شهر بارونق، آبـاد و حاصـل  رغم کمبود آب،  شود و بهمینویسند آب مصرفی شهر از طریق قنات تأمین می

ق قزوین را تقریباً معادل هشت برابر خراج زنجان و ابهر با هـم ذکـر کـرده    273ابن خردادبه خراج سال . است

  . )250و 244، 1306( است
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، )1089 ق،1374(، یـاقوت حمـوي   )51 -48، 1ج، 1376(هاي بعد نیـز بـر مبنـاي آنچـه امـام رافعـی       در دوره

و میــرزا محمــد  )156 -155، 3ج، 1378(، امــین احمــدرازي )58، 1362(حمــداهللا مســتوفی  ،)1373،216(قزوینــی

خیز بوده و آب مصرفی شـهر  اند، قزوین شهري مشهور، آباد، بارونق و حاصلنگاشته )26، 1362(حسین فراهانی 

هاي فصـلی دزج و  رودخانه سیالب بار در سالکشت آن دیم بوده و باغات را یک. شده استاز قنوات تأمین می

  . کرده استارنزك کفایت می

 ق توسط شاه طهماسب صفوي بـر اهمیـت ایـن شـهر افـزود     962انتخاب قزوین به عنوان پایتخت در سال 

شاه طهماسب اقدامات وسیع عمرانی در این شـهر انجـام داد؛ از   . )379 - 378و  313-312 ،1ج ،1359قاضی قمی، (

 ،)398 -397 ،1372( بـرین  خلـد اصـفهانی در  واله . تعدد در شهر بوده استجمله این اقدامات احداث حمامات م

 )90و 53 ،1364(  تاریخ سلطانیو استرآبادي در  )124 -123، 1ج ، 1350(آراي عباسی  عالماسکندربیک منشی در 

-در مثنـوي  ها را در قالب شعر شرح این عمران و آبادانی نیز بیگ عبدي. کنندبه این اقدامات عمرانی اشاره می

 هزینـ و ) 141 ،1381دبیرسـیاقی ( الصـفات  هروض، )126 -116 ،1974( االزهار هدوح، )25-8، 1979( االثمار هجنهاي 

هـزار نفـر بـرآورد    350اش در دورة صفوي  جمعیت قزوین را در اوج آبادانی. آورده است )43 -19، 1979( االوراق

سـختی تکـافوي جمعیـت دومـین تختگـاه       منابع آب موجود به که ،در آن زمان. )235 ،1338بیک،  اروج(اند کرده

کیلومتري قـزوین قـرار    30که مسیرش در  ،کرده است، اندیشۀ آوردن آب رودخانۀ شاهروددولت صفوي را می

 ،این طرح. )78 ،1ج ،1377ورجاوند، (براي مقابله با کمبود آب در پایتخت مطرح شده بود راهکاري  همچون ،دارد

  .با مرگ شاه طهماسب مسکوت ماند ،شوار بود و هزینۀ بسیاري الزم داشتکه در اجرا د

ق بـه  1006را در سـال   پایتخـت واداشـت تـا    کـه شـاه عبـاس اول را    کمبود آب یکی از دالیل مهمی بود

اسـکندربیک  (انتقال دهد  ،رود مکان مناسبی بود موقعیت جغرافیایی و وجود زاینده علتزعم او به  که به ،اصفهان

  . )544 ،1350ی،منش

اگرچه پس از انتقال پایتخت به اصفهان از کثرت جمعیت قزوین کاسته شـد، امـا قـزوین همـواره یکـی از       

که پس از تختگاه شدن در زمان صـفویه   شهرهاي مهم ایران، پس از پایتخت، باقی ماند و عنوان دارالسلطنه را،

هرود به قزوین در زمـان شـاه عبـاس و جانشـینانش نیـز      انتقال آب شا. یافته بود، تاپایان دورة قاجار حفظ کرد

 از بـیم آن کـه بـا آوردن آب   ) ها باشد منظور باید اصفهانی(ها ایرانی«: نویسددر این باره می شاردن. عملی نشد

 ،شاهرود به قزوین این شهر در صفا و زیبایی از اصفهان جلوتر بیفتد و در نتیجه شاهنشاه آنجـا را تـرك گویـد   

  . )37، 3، ج1336شاردن، (» شوندردن آب شاهرود به قزوین میمانع آو

. کننـد هاي متعدد در قـزوین اشـاره مـی   گونه که پیشتر گفته شد منابع صفوي به ساخته شدن حمام همان

، حمـام بـاجی   )78همـان، (الـدین  حمام امیر غیاث) 135 -134 ،1361 مدرس طباطبایی،( نام حمام شاهی گاننگارند

، حمـامی را کـه اسـماعیل    )102 ،1375مستوفی قزوینی، ( ، حمام مشهور به تختگاه)146، 1381 یاقی،دبیرس(خاتون 

در متون و اسـناد  ) 102 ،2، ج1383قاضی قمی، (خان خانم، دختر شاه طهماسب، ساخت میرزا در کنار منازل پري

بیگ هنگام بـرآورد جمعیـت قـزوین     اروج. است ها بسیار بیش از این بودهتردید تعداد حمامبی. ندا صفوي یافته
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بیـک،   اروج(» متجـاوز اسـت   500مسـاجد آن را شـمردم از    ،براي آنکه وسعت شهر مجسم گردد... « :نویسدمی

 هـا بیشـتر اسـت    هاي شهر برابر و حتی در مواردي تعـداد حمـام   از آنجا که تعداد مساجد و حمام. )235 ،1338

  .حمام در آن زمان در قزوین وجود داشته است 500حدود  االًاحتم ،بنابراین .)99، 1379فخارتهرانی، (

نویسد که سیلی عظیم در محرم این سال  ق در قزوین می1020باشی در ذیل حوادث سال  مال جالل منجم

ق از جانـب  1039ــ 1037هـاي  توماس هربرت، کـه در سـال   .)411 ،1366(کاروانسرا و حمام را خراب کرد  65

: مینویسدهاي عمومی قزوین چنین به دربار شاه عباس آمده بود، دربارة حمام ،انگلیس پادشاه وقت ،چارلز اول

امـاکن   .هاي الجوردي زیبـا هسـتند  و کاشی )2(هاي عمومی بسیاري در شهر هست که داراي گچبريحمام... «

بـه ایـران    ق1056 آدام الئاریوس نیز، که در سـال  .)242 ،1381دبیرسیاقی، (» دیگري نیز هستند با زیبایی کمتر

  . کندمیبه تعداد زیادي گرمابه در شهر قزوین اشاره  )156، 1362( آمده است، در سفرنامۀ خود

بـا   ،حمام بلـور و به استناد کتیبۀ آن،  ،)قجر(امیرگونه خان  هاي عمومی قدیمی قزوین حماماز میان حمام

هاي پـیش از صـفوي تـا    اند، اما از حمام نسوبصفوي م ةبه دور ،هاي آنهاي نقاشی و سبک نگارهتوجه به الیه

شـناختی هـم تـاکنون     هاي باسـتان  ها و پژوهش بررسی در. اي در شهر قزوین شناسایی نشده استکنون نمونه

هجـري   در یکی از معتبرتـرین کتـب قـرن هفـتم    . بقایاي حمامی از دورة پیش از صفوي به دست نیامده است

امـام رافعـی، از مسـاجد،     نوشـتۀ اخبار قـزوین   التدوین فیدارد، یعنی  که بخشی مستقل دربارة قزوین ،قمري

. )3(ها برده نشده اسـت برد، اما نامی از حمام ها و محالت شهر نام میها، دروازهها، کتابخانه مقابر، مدارس، خانقاه

؛ عبدالسـتار،  61، 1364 درویـل، (ولی از آنجا که حمام عمومی از ملزومات زندگی شهري ممالک اسالمی بوده است 

حمـداهللا مسـتوفی در   . هاي متعددي در قزوین وجود داشـته اسـت  تردید حمامبی ،)69 ،1384کونئو، ؛233، 1376

از جملـه کسـانی کـه بـه قـزوین       ،ق در نیشابور540نویسد که پس از زلزلۀ سال میقمري قرن هشتم هجري 

بر در مسجد جـامع،   ،که صاحب مکنت بود ،وي. بودالدین علی ابن عبدالرزاق القضات تاجمهاجرت کردند قاضی

او همچنـین در   .)814 ،1364مسـتوفی،  (مدرسه و خانقاه و حمام و باغ و غیر آن ساخت و بـر آن موقوفـات کـرد    

و ریخـتن و حمامـات    خـوردن  تـا بـه جهـت    آب این کاریزهـا ... «: نوشته است، شرحی که دربارة قنوات آورده

این در حالی است کـه  . )781همان، (» زراعات بردن به موجب شرط واقفان روا نیست دربایست باشد، به باغات و

به جز نام حمام مسلم، که طبق روایت مستوفی هوالکو پس از بازگشت پیروزمندانـه از المـوت در مواجهـه بـا     

همچنین در . یمخوربه نام حمام دیگري در تألیفات او بر نمی ،)793 همان،(شوید اسماعیلیان، در آن سروتن می

 مینـودر آن را مرحوم گلریـز در کتـاب    که متن ،ق454تاریخ  به) نوك(قنات آخوند  اي مربوط بهنامهمتن وقف

به نظر مرحوم گلریز، نثر . نام برده شده است) درخت بن(در محلۀ آخوند » قمک«از حمامی به نام  ،آورده است

 ،ق454اي در سـال  نامـه نین در صورت وجود چنین وقـف همچ. نامه هیچ شباهتی به نثر قرن پنجم نداردوقف

یا اصالت سند محـل تردیـد اسـت و یـا      ،بنابراین. بایست از آن نام برده باشندمیمستوفی  امام رافعی و احتماالً

  .)302 ،1368، 1جگلریز، (اینکه تاریخ سند اشتباه است 
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میـرزا محمـد حسـین فراهـانی تعـداد      . انـد اندههاي عمومی قزوین از دورة قاجار به جا مبیشترین تعداد حمام 

 50 الممالـک  و عبدالعلی ادیـب ) 20، 1362فراهانی، ( باب ذکر کرده 30 ق1303-1302هاي  در سال حمامات شهر را

در . )41، 1349الممالـک،   ادیـب (انـد  بـوده  هاي مشهور و مـابقی غیرمشـهور  باب در زمرة حمام 15نظر وي  باب، که به

()1380دبیرسـیاقی ،  (باب گرمابه در آمارگیري آمـده اسـت    38ق شهر قزوین نیز 1299ل هاي سا سرشماري
ذکـر  . )4

، راه چمـان  )244همـان،  ( ، فشـتهول و بالغـی  )154 همـان، (این نکته ضروري است که کدخدایان محـالت درب ري  

انـد،  امـات بـه میـان نیـاورده    آمار خـود ذکـري از حم   در) 230 همان،( و دباغان )267 همان،( ، تنورسازان)251همان، (

اکبـر و در محلـۀ بالغـی گرمابـۀ بالغـی هنـوز       راه ري یا میـرزا علـی   گرمابۀ) راه ري(ري  که در محلۀ دربدرحالی

  .رسدمیبه نظر تر الممالک صحیح باب بوده و آمار ادیب 38تعداد حمامات بیش از  گویا ،بنابراین. برجاست

  

  نتاریخچه و موقعیت حمام حاج میرحس

الممالـک،   ادیـب ( الممالک آن را از حمامات مشهور شهر قزوین برشـمرده بـود  حمام حاج میرحسن، که ادیب 

از  ،وي پسر میرهادي و نوة میرشاه طالقانی. گذاري شده بوده است ، به نام بانی آن حاج میرحسن نام)41، 1349

بعـدها فرزنـدان او بـه    . به طالقان گریخـت ها، بود که هنگام تسخیر قزوین به دست افغان ،سادات معظم قزوین

، 1368 گلریـز، (بزرگی یافـت   قزوین آمدند و حاج میرحسن در میان نوادگان میرشاه مقبول عامه شد و ریاست و

 ۀصاحب جود و سخا در دارالسـلطن  نمتموال و اغنیا نام وي را در زمرة التواریخرستمالحکما در  رستم .)361 ،1ج

بازماندگان حاج میرحسن پس از تشکیل ادارة آمار و ثبت احـوال،  . )374 ،1379، م الحکمارست(قزوین آورده است 

ایـن  . )361، 1، ج1368 گلریز،( انتساب به میرشاه طالقانی براي خود برگزیدند سببنام خانوادگی امیرشاهی را به 

ـ پهلـوي بسـت   ةهـاي دور  کشـی  خیابـان  و هـا  حمام در خیابان مولوي، که پیش از نوسازي دزج بـوده   ۀر رودخان

دیمـج قـرار    ۀاین کوچه در بافت کهن شهر در محلـ . شده است در کوچۀ خطیبی بنا و، )462 ،1381 دبیرسیاقی،(

که در ضلع غربـی   )24 ،1380، دبیرسیاقی(گانۀ قزوین در دورة قاجار بوده است  دیمج یکی از محالت شانزده. دارد

محله در طومار تقسیم آب رودخانۀ دزج به تـاریخ چهـاردهم شـهر     نام این). 1 هنقش(بافت کهن شهر قراردارد 

از اواخر دورة صفوي  کم دستمحلۀ دیمج  ،بنابراین. )1381،227 دبیرسیاقی،(شود میدیده  1013ربیع االول سال 

تبـدیل  خود  این محله در دورة صفوي گذر مهمی در محلۀ بزرگ ابهر بوده که بعداً وجود داشته است ، احتماالً

،  رسـیاقی دبی(تن سکنه داشـته اسـت    1234 ، محلۀ دیمج1299براساس سرشماري محرم سال . به محله شده است

ش کـه حـاوي هزینـه     15/7/1343به استناد سندي بـه تـاریخ    سهم و نیم از حمام حاج میرحسن دو. )24، 1380

  ).8تصویر ( ش در تملک خاندان امیرشاهی بوده است1343تا سال  کم تعمیرات حمام است، دست

  

  معماري حمام حاج میرحسن

ضرورت رعایت دستورهاي فقهی و طبی و نیز تأثیر گفتار محتسبان دربارة چگونگی اسـتحمام، معمـاران را   

 مراتـبِ  گیـري سلسـله   باعث شکلاین خود . ملزم به رعایت نکات مورد نظر آنان در طراحی فضاهاي حمام کرد
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، 1347( آیین شهرداريابن اخوه در . )19 ،1384فخارتهرانی،( ن اسالمی شد هادر طول دورا مشابه در حمام فضاییِ

بدان که اثر طبیعی گرمابه گرم شدن به وسیلۀ هـواي آن و خـیس شـدن بـه وسـیلۀ آب آن      «: نویسد می) 160

کننـده   کننـده و سـراي سـوم گـرم و خشـک      کننده و خیساننده و سراي دوم گرم و نرم است، سراي اول خنک

  ».است

اند که دما و رطوبت هـر فضـا نسـبت     اي از یکدیگر تفکیک شده گونه  هاي قدیمی به اهاي اصلی در حمامفض

به فضاي مجاور تنظیم شود و از خطر بیماري فرد به دلیل ورود به فضاي گرم و خروج ناگهانی به فضاي سـرد  

حـاج میرحسـن نیـز رعایـت شـده      این قاعده در حمام . )170، 1366فخارتهرانی، (تا حدود زیادي پیشگیري شود 

  .است

هاي قـدیمی ایرانـی شـامل هشـتی ورودي،      متر مربع و داراي تمام عناصر اصلی حمام 850مساحت حمام 

  ).2 هنقش( حوض است  در، گرمخانه، خزینه و چال بینه، میان

. داردارتفـاع  از سـطح کوچـه    حدود یک متر و نیم حمام حاج میرحسن در داخل زمین واقع شده و بام آن

آورده، تبادل حرارتـی را در زمسـتان   این شگرد عالوه بر اینکه امکان سوار شدن آب قنات را به حمام فراهم می

رسـانده اسـت و در واقـع خـاك همچـون عـایقی       داخل حمام و فضاي خارج آن به حداقل می تابستان میان و

ت آن را در برابـر خطـر زلزلـه افـزایش     همچنین قرار گرفتن بنا در دل زمین مقاوم. کرده استمیحرارتی عمل 

پیرامون بـام حمـام بـا آجـر و      ،که سازمان نوسازي شهرداري قزوین انجام داده ،هاي اخیردر بازسازي .دهدمی

  . آهنی دیوارکشی شده است ةنرد

. گیـرد میخطیبی انجام  ۀمتر از سطح کوچ سانتی 40ورود به جلوخان نیم هشت حمام با یک پله به ارتفاع 

در ورودي چـوبی و  . هاي سبز و سیاه اسـت  مانند حمام داراي تزئینات تلفیق کاشی و آجر به رنگ ودي ایوانور

 هاي قزوین ساخته شده است و کوبـۀ زنانـه و مردانـه دارد    جدیدساخت است که به سبک درهاي قدیمی حمام

  ).1 تصویر(

  ).2 تصویر(است  ر ورودي نصب شدهاي به خط نستعلیق، که روي سنگ سیاه حجاري شده، برفراز د کتیبه

  :متن کتیبه به این شرح است

  حمام پاك باصفا

زیبا بناي دلگشا

   تعمیر شد این حمام

  از همت حاجی بابا

                   1370  

گونـه   همان .ق است1370آید، مربوط به تعمیر حمام در سال  گونه که از مضمون آن برمی این کتیبه، همان

ق 1370تـاریخ . که حاج میرحسن در قید حیات بوده، احداث شده است ،ق1215نا پیش از سالکه گفته شد ب

براسـاس  . است؛ یعنی زمانی که تاریخ قمري کاربرد رسـمی نداشـته اسـت   مسی ش 1329-30مصادف با سال 
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ش بـه دسـتور شـهردار وقـت، تهیـه کـرده       6/7/1326 اي، بازرس شهرداري، در تاریخ فهرستی که رسول مغاره

پیشـتر   .)6، 1388نورمحمـدي،  ( مالک عمدة حمام حاج باباي محمدي بوده اسـت  ست، یکی از مالکان و احتماالًا

حـاج  . اسـت   گفته شد که دو سهم و نیم از سیزده سهم حمام در این تاریخ در اختیارخاندان امیرشـاهی بـوده  

دار قـزوین،   هاي قـدیمی کتیبـه   امسیاق حم به شعر و سبک و این کتیبه را ،باباي محمدي پس از تعمیر حمام

  .همچون حمام قجر، تهیه و بر سردر حمام نصب کرده است

پـالن  . رسـیم  متر به کف هشـتی حمـام مـی    سانتی 20از درگاه حمام با فرود از چهار پله به ارتفاع تقریبی 

ده است که نما تعبیه ش در دیوارهاي هشتی تعدادي طاق. و کف آن آجرفرش است )2نقشۀ ( شکل هشتی مربع

از . اند تا گنبد بـر فـراز آن برپـا شـود     اند و هم تعداد اضالع را افزایش داده نواختی بیرون آورده هم فضا را از یک

پس از عبور از پلکانی با هشت پله و به ارتفـاع تقریبـی    وشویم  وارد داالنی می درجه 90هشتی با یک چرخش 

  .رسیم به مدخل ورود به سربینه می ،متر 5/2

که سقف آن گنبدي است و نـورگیري مـدور بـه قطـر تقریبـی      ) 2نقشۀ (وجهی است  ربینه فضایی هشتس

پیرامون ایـن نـورگیر هـواکش و     ،هاي اخیر در تعمیرات و بازسازي. شود دیده میآن متر در سقف  سانتی 20/1

کن سـاخته شـده    رختهایی با طاق جناغی براي  وجهی بینه غرفه پیرامون فضاي هشت. اند نورافکن نصب کرده

از دو فضاي متصـل بـه هـم تشـکیل شـده کـه هـر دو فضـا بـا          ) کن شرقی رخت(ضلع شرقی بینه  ۀغرف. است

هـا در حـال حاضـر     کف غرفه. متر دارد سانتی 50اند و نورگیري به قطر تقریبی گنبدهاي چهارترك مسقف شده

  ).4و3 ویراتص(شود میوجهی سنگی دیده  در وسط بینه یک حوض هشت .متر از کف بینه باالتر است سانتی 90

 ضـلع  شکل است که در در به شکل راهرویی مستطیل میان. در از ضلع شمالی بینه میسر است ورود به میان

. اسـت   در حال حاضر نیز آبریزگاه در این قسمت تعبیه شده. خانه قرار داشته است  کش غربی آن آبریزگاه و نوره

در و بـا یـک    از گوشـۀ شـمال شـرقی میـان    . متـر دارد  سـانتی  50قطر تقریبی  در نورگیري مدور به سقف میان

  .شودمیخانه میسر  چرخش ارگانیک ورود به فضاي گرم

نصـب  . کـه پوشـش سـقف آن گنبـدي و داراي نـورگیر اسـت      ) 2نقشۀ (خانه فضایی چهاروجهی است  گرم

 ،شـد میهاي محدب قرارداده  خل آنها شیشههایی بود که در دا که داراي سوراخ ،خانه نورگیرهایی موسوم به جام

کـه   بـوده  اي گونـه  هـا بـه   به منظور حداکثر استفاده از نور طبیعی براي حمام بوده است ؛ زیـرا طراحـی حمـام   

ها امکان استفاده  ، این موضوع و نیز رطوبت موجود در حمامداشته باشدکمترین تبادل حرارتی با فضاي بیرون 

دار  و درصورت ضـرورت، گرمابـه   رسانده استمیبه حداقل ممکن  سوز و چراغ را یهاز وسایل روشنایی همچون پ

کـرده اسـت   میبراي پیشگیري از آلودگی هواي حمام پس از رفع ضرورت، چراغ را در خارج از حمام خـاموش  

در دو طـرف خزینـه   ) حوضـچه (دو دسـتک   و خانه واقع است خزینه در ضلع شمالی گرم. )290 ،1382قبادیان، (

  . رار داشته که اکنون پر شده استق

در حال حاضر از این فضا از طریق یک درگاه بـه فضـایی   . خانه خزینۀ دیگري واقع است در ضلع غربی گرم

یـابی   ها، کـه راه  با مقایسه با سایر حمام .یابد رسیم که با یک رشته پلکان به بام راه می شکل می تقریباً مستطیل
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این قسمت  ،که در پشت خزینه واقع است ،سر بوده است، و همچنین موقعیت آنبه تون از طریق بام حمام می

  .هاي اخیر به این شکل درآمده است تون و انبار سوخت حمام بوده که در مرمت

تبدیل شـده اسـت از گوشـۀ    ) 4نقشۀ (تئاتر هاي اخیر به آمفی که در بازسازي) 3نقشۀ ( حوض ورود به چال

حوض به صورت طاق و تویزه است و در حـال حاضـر دو    پوشش سقف چال. ستخانه میسر ا جنوب شرقی گرم

انـد   و شـیبی مالیـم بـه آن داده     حـوض را بـاال آورده   کـف چـال  . شکل در سقف تعبیه شده اسـت  نورگیر مربع

آب حمـام   ةحوض منبع ذخیـر  گفتنی است که کاربرد اصلی چال. اي که عمق اولیه قابل محاسبه نیست گونه به

انـد تـا در موقـع لـزوم از آب آن بـراي       کرده حوض را نیز پر می چال ،و هر موقع نوبت آب حمام بوده بوده است

در ضـلع  . اند کرده بازي می  حوض شنا و آب در فصل گرم، مردان در چال. تأمین آب مصرفی حمام استفاده شود

کـاربرد آن مشـخص    شـود کـه   حوض اتاقک کوچکی با سقف گنبدي و بدون نورگیر مشـاهده مـی   جنوبی چال

  .حوض حمام بوده است احتماالً مدخل ورود آب قنات به چال. نیست

و نیـز   ،گذشـته  که از محالت دیمج و سکه شریحان مـی  ،آب مورد نیاز حمام را در گذشته قنات خمارتاشی

آب قنـات  . نـد ا کرده تأمین می ،)308 -306 ، 1ج ،1368 گلریز،(روي حمام شهید بوده  که مظهر آن روبه ،قنات شاه

هاي سفالی براي آن در نظر گرفته بودنـد و بـه کمـک فشـار      پس از ورود به حمام در مسیرهایی که با تنبوشه

اند و در موقـع   خدمۀ حمام از مسیر آب اطالع داشته. رسیده است ناشی از اختالف سطح به محل مورد نظر می

بخشـی ازمسـیر حرکـت آب در    . انـد  کرده مسدود می لزوم با برداشتن و یا گذاشتن یک توپی مسیر آب را باز یا

کرجـی در بخشـی از   گفتنـی اسـت کـه    . ها در حمام حاج میرحسن هنگام بازسازي مشاهده شد داخل تنبوشه

و دربارة جنس خاك، شکل، اندازه، نحوة اتصـال و   مطالبی نوشتهتنبوشه  دربارة هاي پنهانی استخراج آبکتاب 

اتصال بین بندهاي تنبوشه بـه وسـیلۀ    )62-60و  92-88 ، 1345کرجی، ( اده استمالت اتصال به تفصیل توضیح د

خاکستر، ماسه، پشم  عبارت است از آهک شکفته، ترکیب ساروج. شده است مالت گل آهک یا ساروج انجام می

  .)42  ،1376فرشاد، (رفته است میبندي به کار  و آب که از دیر باز در ایران براي هرگونه آب

با سوزاندن مواد  ،هاي قدیمی ایران همانند سایر حمام ،ورد نیاز حمام حاج میرحسن در گذشتهحرارت م

تون  .)211 ،2536نجمی، (شد میهاي خشک و فضوالت حیوانی در تون تأمین  آلی همچون خار و خاشاك، برگ

واد آلی در آغاز دود ناشی از احتراق م. حمام قرار داشت ۀخارج از فضاي زیستی حمام و در زیر دیگ خزین

این  ،شد ور می شعله  پس از آنکه آتش کامالً .شد توسط دودکشی که مستقیماً از تون به بام راه داشته خارج می

. اند کرده رو در زیر حمام می اي به نام گربه دودکش را مسدود کرده، دود و گرماي ناشی از احتراق را وارد شبکه

. ت که یک انسان بتواند با حالتی خمیده داخل آن رفته، آن را تمیز کنداي اس گونه روها به ابعاد مسیر گربه

به بام راه و سرانجام شده  خانه و بنیه می خانه و بینه، منجر به گرم شدن فضاي گرم عبور دود گرم از زیر گرم

، 1372؛ پیرنیا،281، 1382قبادیان، (خانه بوده است  روها در زیر بینه بسیار کمتر از گرم تعداد گربه. یافته است می

 مشخص شدآشکار گردید و حمام و بازسازي رو حمام حاج میرحسن هنگام مرمت  قسمتی از مسیر گربه. )200

  .هاي قدیمی ایران است که سامانۀ گرمایش این حمام نیز همانند سایر حمام
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موجود  دربارة سیستم قدیمی دفع فاضالب حمام حاج میرحسن گزارشی در سازمان میراث فرهنگی 

سیستم قدیمی فاضالب به . گیري قرار گیرد مهم نیز مورد بررسی و پی ۀنیست و جاي آن دارد که این مسئل

دند؛ کربانان سالخورده طی مصاحبه بیان  هاي قدیمی قزوین بوده که گرمابه احتمال قوي مشابه سایر حمام

  .اند یگر ارتباط داشتهکانال به یکد ۀوسیل هاي متعدد که به حفر حلقه چاه ةیعنی به شیو

شـده   انـد، تـأمین مـی    گفته خانه می نور حمام سابقاً فقط از طریق نورگیرهاي سقف، که اصطالحاً به آن جام

خانه سـاخته و روي نورگیرهـاي    تعدادي جام ،هنگام بازسازي حمام حاج میرحسن از روي بقایاي موجود. است

هـایی دارد کـه داخـل آن     اي سـفالی اسـت کـه سـوراخ     کره یمخانۀ حمام ن جام). 5 تصویر(اند  حمام نصب کرده

اند تا در موقع لـزوم تهویـه نیـز انجـام      ها متحرك بوده بعضی از این شیشه. هاي محدب تعبیه شده است شیشه

تابیـده اسـت بـه درون حمـام هـدایت       آفتاب را با هر زاویـه کـه مـی   ، هاي محدب این شیشه. )289همان، (شود 

  . شده است ها دیده نمی وجه از طریق این شیشه ین فضاي داخل حمام به هیچهمچن. اند کرده می

 در سـال  ،که در اختیار سازمان نوسازي شهرداري قروین قرارگرفته ،مرمت و بازسازي حمام حاج میرحسن

ضـمن  ). 4نقشـۀ  (به پایان رسیده و هم اکنون این بنا به موزه و فرهنگسرا تغییر کاربري یافته اسـت   ش1387

هایی که براي حفظ کالبد فیزیکی این بناي تـاریخی ارزشـمند تـالش      رج نهادن به زحمات اشخاص و سازمانا

رسد که برخی تغییرات و تعمیرات انجام شده در این حمام به اصالت بنا لطمـه زده اسـت؛    اند، به نظر می کرده

و یا کاستن و افزودن برخی دیوارهـاي  حوض حمام،  باال و پایین بردن کف بعضی فضاها، مثل تونک و چال مثالً

همچنین ضروري اسـت مصـالحی کـه بـراي     . سازد جداکننده تشخیص کاربري را براي بینندة عادي دشوار می

کـه   ،درحال حاضر اندود گـچ . نگري بیشتري انتخاب شود  دقت، احتیاط و آینده رود بامیتعمیر و مرمت به کار 

اسـتفاده از  . ها نـم داده و طبلـه کـرده اسـت     در بسیاري از قسمت ،فتهبراي روکار فضاي داخلی حمام به کار ر

شـایان  . مصالحی کامالً نو و ناهمگون مثل سرامیک نیز سیماي تاریخی بنا را تا حدودي مخدوش کـرده اسـت  

ذکر است که شماري از کارشناسان بر این باورند که اصوالً گرفتن رطوبت از بنایی که از اساس بـراي مجـاورت   

هـا   به کار رفتـه در حمـام   آب و رطوبت طراحی و ساخته شده است، کار صحیحی نیست؛ زیرا آهک و ساروجِبا 

رطوبت این مصالح را پوك کـرده، خطـر تخریـب     نبود. شده است تر می در مجاورت دائم با آب و رطوبت محکم

شناختی، که مقدمـۀ   باستان هاي از سوي دیگر هیچ گزارشی از پژوهش. بنا را در درازمدت در پی خواهد داشت

ایـن  . نیست موجودهرگونه عملیات براي مرمت و احیاي بناهاي کهن است، در سازمان میراث فرهنگی قزوین 

شـدت آسـیب    در حالی است که در موقعیتی مشابه در کشور ازبکستان هنگام مرمت حمام صرافان بخارا، که به

شـناختی صـورت پذیرفتـه اسـت      پـژوهش باسـتان  1982تـا   1979دیده بود، سه سال متوالی یعنـی از سـال   

)Asanova and Dow,2001, 189(    و در هنگام مرمت نیز این نکته مدنظر بوده است که احیـاي آن در کالبـد

حفـظ کالبـد فیزیکـی     ،گونه که پیشتر نیز گفتـه شـد   همان. پذیر باشد در آینده امکان» حمام«اش یعنی  اصلی

ارزشمند است، اما بهتر است که این امکان نیز بررسی شود که آیـا حفـظ ایـن     هاي تاریخی بسیار مهم و حمام

پـذیر اسـت؟    امکـان  ،گونه که ترکیه به آن مبادرت کـرده  ها در کالبد اصلی خود، به عنوان گرمابه، آن ساختمان
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هـان  این کار ترکیه موجب شده است که امروزه مردم دنیا نوع حمام و شـیوة اسـتحمامی را کـه در گسـترة ج    

جزئـی بـه نـام حمـام ترکـی بشناسـند        تغییراتیآن را به ترکیه بردند، بـا اسالم رواج داشته و در واقع سالجقه 

مفیـد اسـت؟ و اگـر چنـین      پرسش این است که آیا چنین اقدامی در ایران نیز ممکن و. )59-57، 1386طبسی، (

هـا داده شـود و در واقـع     این ساختمانکاري مقدور نیست آیا ممکن است کاربري همسان با کاربردي اصلی به 

  سنتی کهن را در قالبی نو و منطبق بر شرایط نوین بهداشتی احیا کنیم؟

  

  فرجام سخن

در ، هاي اصلی کشور به سوي غرب و شمال قراردارد که در نزدیکی پایتخت و در مسیر راه ،شهر قزوین 

اش را  آبادانی قزوین عمده رونق و. ده استهاي تجاري و استقرار آنها بو طول تاریخ محل آمدوشد کاروان

شهرهاي آباد ایران  ةقاجار نیز تاجرنشین و در زمر ةاین شهر در دور. الجیشی خود است مدیون موقعیت سوق

کثرت جمعیت ساکن در شهر و نیز کسبه و تجاري که در این دوره براي معامله و سودا به قزوین . بوده است

ضروري  ،که از ملزومات زندگی در شهرهاي اسالمی بوده است ،همچون حمام راسیساتی أاحداث ت ،آمدند می

. اند از آنها پابرجا ماندهبسیاري قاجار در شهر ساخته شد که  ةهاي متعددي در دور حمام ،بر این اساس. کردمی

ق 1215رغم نظر برخی کارشناسان پیش از سال  ها حمام مشهور حاج میرحسن است که به این حمام ۀاز جمل

قاجار در  ةاوایل دور ۀهاي برجست که از شخصیت ،هاي آغازین حکومت قاجار به دست حاج میرحسن و در سال

هاي قرن اخیر  هاي ناشی از نوسازي از آسیبگونه که گفته شد،  ، هماناین حمام. احداث شد ،قزوین بوده است

صفوي  ةهاي دور با حمامحمام  مقایسۀ اینبنابراین، . ظ کرده استفح امان مانده و ساختار کلی خود را در

و یا متون بعد از تاریخ  ههاي قاجاري که به استناد کتیب و نیز با حمام ،همچون حمام قجر و حمام بلور ،قزوین

دهد که  میرزاکریم نشان می صفا و، اند همچون حمام سردار تقریبی احداث حمام حاج میرحسن ساخته شده

مبناي اصول فقه  که مبتنی بر اصول حفظ الصحه و نیز رعایت پاکی و ناپاکی بر ،اه مراتب فضایی حمام سلسله

صفوي تا فرجام  ةهاي عمومی قزوین از دور تقسیمات فضایی حمام و نیز ساختار کلی و ،اسالمی بوده است

  .استها بوده  هاي حمام ین و آرایهئتز ةقاجار تغییري نکرده است و آنچه دستخوش تغییر شده شیو ۀسلسل

  

  : هانوشتپی

  .دادند اختیار نگارندگان قرار را در با تشکر از آقاي دکتر اردوان امیرشاهی، از نوادگان حاج میرحسن، که تصویر سندها -1

  .حمام ندارد گچ چنین کاربردي در .منظور باید آهکبري باشد -2

؛ 181، 490، 496، 152، 478، 39، 465، 123، 168،  117،  55 -51، ص 1، ج 1376، )رافعـی القزوینــی (امـام رافعــی   -3

، 536، 488، 371، 363، 443، 398، 87، 368، 89، 314: 3؛ ج143، 354، 367، 411، 444، 365،493، 126، 336، 162: 2ج

134,  

  .388، 372، 230، 206، 181، 171، 105، 04، 58، 36، 23، 3، 1، ص 1380، دبیرسیاقی -4
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   :منابع

  .ه کوشش علی کرمی فریدنی، قم، قلمب، نهج الفصاحه، )1384(

  .رشعار، تهران، بنیاد فرهنگ ایرانترجمه جعفآئین شهرداري، ، )1347( ابن اخوه، محمد بن محمد بن احمد قریشی

  .بنیاد فرهنگ ایرانترجمه جعفرشعار، تهران،صوره االرض، ، )1345( ابن حوقل، ابوالقاسم محمد

  .ن شرفکندي، تهران، دانشگاه تهرانترجمه عبدالرحم کتاب اول، قانون درطب،، )1357( ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبداهللا

  .کوشش ایرج افشار، تهران، خوارزمیبه دافع الغرور،  ،)1349( ادیب الممالک، عبدالعلی

مه ، بنگاه ترجتصحیح مسعود رجب نیا، تهران دون ژوان ایرانی،، )1338( اروج بیک، اروج بیک بن سلطان علی بیک

  .ونشرکتاب
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.دکتر محمود افشاریزدي

ها در حیات اجتماعی هاي قاجاري شهر قزوین وتبیین نقش این حمامشناختی حمامبررسی باستان، )1389( اکبري، پریوش

منتشر (، پایان نامه دکتري باستان شناسی گرایش دوره اسالمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شهر در دوره قاجار

  ).نشده

  .ابتکار ترجمه احمد بهپور، تهران، سفرنامه،   ،)1362( الئاریوس، آدام
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مجموعه مقاالت ، »اسالمی وشهرسازي شوش در سده هاي نخستین مروري بر ویژگیهاي معماري«، )1376( یدهچوبک، حم

  .505-546، صص هران، سازمان میراث فرهنگی کشورت، 5شهرسازي ایران، ج اولین کنگره معماري و

  .طهوريخانه کتاب تهران،  به تصحیح منوچهر ستوده،  حدود العالم من المشرق الی المغرب،  ،)1362(

  .ان، علمی، تهرتصحیح احسان اشراقیتاریخ سلطانی، ، )1364( حسن بن مرتضی حسینی استرآبادي، 
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  .64-69، صص15شماره 
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  . مسکو

  .کوشش رحیموف، مسکوبهزینت االوراق، صحیفه االخالص،  جته االثمار، ، )1979( __________________

  .رجمه علی چراغی، تهران، امیرکبیرت مدینه اسالمی، ،)1376( محمد عبدالستار عثمان،

، سف کیانی، تهران، جهاد دانشگاهیکوشش محمد یوبه معماري ایران دوره اسالمی، ،»هاحمام«، )1366( فخارتهرانی، فرهاد

  .199-166صص
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