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مقدمه
آنچه شکل، نقشه، و ترکیب فضایی یک اثر معماری را تعیین می کند در وهلۀ اول کاربری و در وهلۀ 
دوم، بستر شکل گیری آن اثر است. آموزه های دینی، مناسبات اجتماعی، و الزامات فنی به شکل گیری 
الگویی تقریباً فراگیر در حمام های دوران اسالمی منجر شده است. وجود عناصر ثابت در ترکیب فضایی 
این حمام ها از قبیل سربینه، گرمخانه، میاندر، خزینه و تون، در نتیجۀ برهم کنش عوامل فوق در طول 
اثر،  مثابه بستر شکل گیری  به  اما گاهی شرایط محیطی  تکامل رسیده است.  به  و  ابداع شده  زمان 
سبب وقوع تغییراتی در الگوی مزبور شده و موجب بروز خصوصیات بدیعی در شکل و ترکیب حمام ها 
می شود. تأثیر شرایط محیطی بر معماری حمام، در نمونه هایی از حمام های استان کرمان قابل بررسی 
و مطالعه است. چین خوردگی های شمال غرب استان کرمان که در امتداد ارتفاعات مرکزی ایران و 
شیرکوه یزد قرار می گیرند، یکی از عوامل تعیین کنندۀ شیوۀ معماری حمام های این منطقه هستند. 
مورِد  را در معماری منطقۀ  ایجاد فضاهای دست کند  امکان  ارتفاعات،  ِاین  آتشفشانی متخلخل  بافت 
است.  شده  دست کند  حمام هایی  و  آغل ها،  مساجد،  مساکن،  ایجاد  موجب  و  ساخته  فراهم  مطالعه 
حمام های پاکش، میمند، پیش استا، و ُکُرم، چهار نمونۀواجد شاخصه های معماری دست کنِد دامنۀ 
کوه های شمال غرب استان کرمان به شمار می روند که در ترکیب و کالبد آن ها می توان تعامل کاربری، 
الزامات فنی، و شرایط محیطی را در خلق گونۀ خاصی از معماری دست کند بررسی کرد. در طراحی 
عناصر مختلف حمام های مذکور، نه تنها کاربری بلکه امکانات و محدودیت هایی که بستر ایجاد بنا 
فراهم می آورد نیز نقش بارزی ایفا کرده است. بنابر این ترکیب فضایی حمام های مذکور، الگویی خاص 
را در معماری حمام پدید آورده که می توان از آن تحت عنوان »شیوۀ معماری حمام های دست کند« 
یاد کرد. معماری حمام های دست کند، بیش از آنکه عرصه ای برای رفع حوائج مردمان باشد، حکایت گر 

هوشمندی معماران ایرانی در همراه ساختن انسان و طبیعت و معماری است.
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مقدمه
حم��ام از جملۀ اش��کال معماری ایرانی اس��ت که همزمان با 
ورود اس��الم به این سرزمین و گسترش آن از اهمیت واالیی 
در بافت های ش��هری و روستایی برخوردار ش��د. تأکید دین 
اس��الم بر طهارت و نظافت از یک س��و و توجه آموزه های این 
دین به مسائل اجتماعی از سوی دیگر، سبب شد تا حمام های 
کوچک و خصوصی پیش از اس��الم )ن��ک: تجویدی، 1355: 
173؛ Upton, 1932: 193( ب��ه س��ازه هایی عام المنفع��ه 
مبدل ش��وند که مالقات اصناف و گروه های اجتماعی و دیگر 
مناسبات اجتماعی در فضای داخلی آنها رخ می داد )شعبانی 
و جباره، 1393؛ عس��گری، 1384؛ نراقی، 1349: 12� 13(. 
الگوی فضایی حمام های دورۀ اسالمی به ترتیبی تکامل یافت 
تا در مجموعۀ فضاهای حمام  برای چندین س��اعت، محیطی 
مطل��وب ب��رای کارب��ران فراهم آم��ده و نیازه��ای مرتبط با 
پاکیزگی و نظافت در قالب طراحی ویژه برای هر فضا، مرتفع 
شود. با پیش��رفت معماری حمام، باالخص از دورۀ صفوی به 
بعد )فخار تهران��ی، 1379: 248؛ افروغ، 1388(، حمام ها به 
عناصر الینفک بافت های اس��تقراری بدل ش��دند و به تناسب 
قدرت، ثروت و مش��روعیت دول و حکومت های ملی یا محلی 
به صورت سازه های معماری شاخص و گاه مجلل بروز یافتند 

)نک: حاجی قاسمی، 1383(.
     حمام ها همانند مس��اجد از جمل��ه بناهای عام المنفعه ای 
به ش��مار می روند که هم��واره مورد مراجع��ۀ اغلب قریب به 
اتفاق مردم یک جامعه بوده اند. همۀ اهالی یک شهر و روستا 
اع��م از مرد و زن و کودک و پیر و جوان نیازمند اس��تفاده از 
حم��ام بوده و به همین دلیل حمام ها در نقطه ای از بافت های 
مسکونی ساخته می شدند که به سادگی قابل دسترس باشند. 
از طرف دیگر، به علت ارتباط تنگاتنگ فرایض دینی با مقولۀ 
طهارت )فخ��ار تهرانی، 1379: 245؛ س��جادی، 1382: 6(، 
اغل��ب حمام ه��ا در نزدیکی مس��اجد و مجموعه های مذهبی 

ساخته می شدند.
     عامل اساس��ی دیگری که محل استقرار حمام ها را تعیین 
می ک��رد، مناب��ع آب بود. از آنجا که عنص��ر اصلی در فعالیت 
یک حمام، آب اس��ت، حمام ها در ارتباط فضایی مس��تقیم با 

رودخانه ها، چش��مه ها، یا قنات ها ساخته می شدند. در هنگام 
فق��دان آب دائمی و یکنواخِت منابع طبیعی چون رودخانه ها 
و چشمه های دائمی پرآب، این قنات ها بودند که نقش اصلی 
را در مکان گزین��ی حمام ه��ا ایف��ا می کردند )ن��ک: چراغی، 
1391: 61 و 64؛ ش��کیبا و یوس��فی راد، 1383(. در نقاط��ی 
که امکان بهره وری از گاوچاه ها نبود، قنات ها نه تنها موقعیت 
حمام ها را در س��طح افق��ی زمین، بلکه در عم��ق زمین نیز 
تعیی��ن می کردند. به عبارت دیگر، برای بهره وری بهتر از آب 
قنات ها، حمام ها را در س��طحی پایین ت��ر از تره کار1 قنات ها 
بنیان می گذاش��تند تا بتوانند از آبی با فش��ار بیشتر بهره مند 
شوند. البته آب مورد نیاز ابتدا در آب انبارهایی ذخیره می شد 
و س��پس به حمام منتقل می ش��د. همین عام��ل، حمام ها را 
ذاتاً به عنوان نمونه هایی شاخص از معماری دست کند مطرح 
می س��ازد. عالوه بر این، نّیات دیگری همچون پایداری سازه 
و ذخیره و جلوگیری از اتالف گرما )پیرنیا، 1392: 389(، بر 

مطلوبیت شیوۀ دست کند در معماری حمام ها می افزود.
     دو عام��ل اصل��ی فوق، یعنی تأمی��ن آب و ذخیرۀ انرژی 
به ش��کل بارزی در فرم و پالن حمام های دس��ت کند شمال 
غرب استان کرمان تأثیر گذاش��ته اند. جغرافیای این منطقه 
از ایران، جوامع روس��تایی را به سمتی هدایت کرده تا با بهره 
مندی از امکانات طبیعت و به منظور س��ازواری )س��ازگاری( 
ب��ا محدودیت های محیطی ب��ه ابداع ش��یوه هایی کارآمد در 

معماری حمام دست یازند.

1.وضع جغرافیایی و ویژگی های زمین ش�ناختی شمال 
غرب استان کرمان

اس��تان کرم��ان با توجه به وج��ود بیش از 14 قل��ه با ارتفاع 
باالتر از 4000 متر در آن، یکی از مرتفعترین مناطق کش��ور 
در ناحی��ۀ کویری و کم باران به ش��مار می رود. این اس��تان با 
وس��عتی ح��دود 11 درصد کل ای��ران، پهناورترین اس��تان 
ایران محس��وب می شود. اس��تان کرمان از نظر جغرافیایی به 
دو منطقه کوهس��تانِی مرتفع و س��رزمین های نس��بتاً پست 
تقس��یم می شود. ارتفاعات این استان در جهت شمال غربی � 
جنوب ش��رقی قرار گرفته است و از نظر زمین شناسی بر روی 
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کمربند س��ندج  � سیرجان واقع است. در ناحیۀ شمال غربی 
اس��تان کرمان چین خوردگی هایی با ارتف��اع بیش از 2500 
متر بین شهرس��تان ش��هر بابک و رفس��نجان وجود دارد که 
به نام کوه های »پورکان« ش��ناخته می شود. از نظر تقسیمات 
زمین شناسی این منطقه در زون ایران مرکزی قرار گرفته و از 
قدیم ترین سازندهای مربوط به دورۀ کرتاسه به شمار می رود. 
سنگ های تشکیل دهندۀ این سازند اغلب آتشفشانی و از نوع 
آندزیت، بازالت، داس��یت و توف ه��ای ریولیتی بوده و از نظر 
زمانی مربوط به دوره های میوسن، پلیوسن، و ائوسن هستند. 
بلندترین قله در ارتفاعات ش��مال غرب کرمان قلۀ پاریکوه به 
ارتفاع 3443 متر اس��ت که در 43 کیلومتری ش��مال شرق 
شهر بابک قرار دارد. متوسط بارندگی در این قسمت از استان 
209/8 میلی متر درسال است که بیش ترین آن در زمستان با 
57/5 درصد اس��ت. میزان بارندگی در پاییز 23/5 درصد، در 
بهار 18/9 درصد، و در تابستان 1 درصد است. دورۀ یخبندان 
این منطقه به طور متوسط 94 روز است. رودخانه های فصلی 
محل��ی در این منطقه باعث ش��کل گیری روس��تاهای متعدد 
شده است. رودخانه های میمند، کرم، آبدر، چاورچی به دشت 
ش��هربابک و ]رودخانه های[ س��رچین و پائین، و پیش استا و 
راویز به دش��ت رفسنجان سرازیر می شوند. همچنین وضعیت 
اقلیمی و ویژگی های زمین ش��ناختی موِجد چشمه س��ار های 
متع��دد در ای��ن منطقه ش��ده اس��ت )فرهن��گ جغرافیایی 

آبادی های استان کرمان، 1381: 1� 6(.

2.حمام پاکش
حمام پاکش در روستای پاکش از توابع دهستان راویز بخش 
کشکوئیه و در حدود 65 کیلومتری شمال غرب رفسنجان در 
55 درجه و 24 دقیقۀ طول ش��رقی و 30 درجه و 22 دقیقۀ 
عرض شمالی و در ناحیۀ جنوب شرقی ارتفاعات پورکان واقع 
اس��ت )نقش��ۀ 1(. این حمام در دامنۀ کوه بندوان و در حومۀ 
ش��مالی روس��تای پاکش قرارگرفته اس��ت. راستای مجموعۀ 
فضاهای داخلی این حمام شرقی � غربی است و دارای اجزای 
اصلی ورودی، سربینه، گرمخانه، خزینه، نورگیر، و تون است. 
ترکیب بن��دی فضایی حمام پاکش خطی اس��ت. نورگیر های 

س��ه گانۀاین حمام در باالی گرمخانه، سربینه، و مکان الحاقی 
دوش حمام تعبیه ش��ده اند. بخ��ش عمدۀ فضاهای این حمام 
به صورت دس��ت کند ایجاد ش��ده و فقط ورودی آن با سنگ 
و مالت س��اخته شده است و خزینۀ آن با مالت ساروج اندود 
ش��ده است. آب مصرفی این حمام به وسیلۀ کانالی از استخر 
پاچناردر باالدست به حمام انتقال می یافته است. منبع تأمین 
آب این استخر چشمۀ آبی بوده که در داخل روستا می جوشد. 
در طول زمان الحاقاتی از قبیل طاقچه های س��یمانی، نورگیر 
و فضایی برای قرار دادن دوش  به حمام افزوده ش��ده است. در 
خصوص سیس��تم دفع فاضالب حمام ش��واهدی وجود ندارد 

)تصاویر 1 تا 3()نقشۀ 2 و 3(.

نقش��ۀ 1. کوه ه��ای پورکان در ش��مال غرب اس��تان کرم��ان و موقعیت 
روس��تاهای مورد بحث در این مقاله )مأخذ: نقش��ۀ پایه برگرفته ازسایت 
اینترنتی معاونت آمار و اطالعات س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان 

کرمان(.
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نقشۀ 2. پالن حمام پاکش )برگرفته از: پروندۀ ثبت اثر؛ ترسیم: نرجس منصوری(.

1. راهروی ورودی 
2. سربینه  

3. حوض پاشویه 
4. مستراح  
5. گرمخانه  

6. حوض میانی گرمخانه
7. فضای دوش )الحاقی( 

8. خزینه
9. راه پله

10. کورۀ حمام
11. تونل کوره

تصویر 1. ورودی حمام پاکش، دید از جنوب )عکس از: رضا ریاحیان(

تصویر 2. طاقچه های تعبیه شده در فضای بینۀ حمام پاکش 
)عکس از: رضا ریاحیان(.

تصویر 3. خزینۀ حمام پاکش )عکس از: رضا ریاحیان(.
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مقطع طولی حمام پاکش 

مقطع عرضی حمام پاکش 

نقشۀ 3. مقاطع حمام پاکش
)برگرفته از: پروندۀ ثبتی اثر؛ ترسیم: نرجس منصوري(.
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3.حمام دست کند پیش استا
ای��ن حمام در مح��دودۀ روس��تای پیش اس��تا در حدود 63 
کیلومتری ش��مال شرق ش��هر باب��ک در دامنه ه��ای جنوبی 
ارتفاعات پورکان از توابع بخش مرکزی دهس��تان پاقلعه واقع 
است.در حاشیۀ جنوب غرب و خارج از بافت امروزی روستای 
پیش استا بر دامنۀ صخره ای ارتفاعات، مجموعه ای از فضاهای 
دست کند وجود دارد که حمام پیش استا در جبهۀشمالی این 
مجموعه و در 55 درجه و 30 دقیقۀ طول شرقی و 30 درجه 
و 29 دقیقۀ عرض شمالی قرار گرفته است. عالوه بر مجموعۀ 
دست کند مزبور، تعدادی فضای دست کند دیگر نیز در دامنۀ 
کوه شمالی مشرف بر روستا وجود دارد که پالنی ساده دارند. 
حمام دس��ت کند پیش استا در راستای ش��مالی جنوبی و به 
ابعاد 5/8×5/6 متر در بس��تری صخره ای از جنس توف ایجاد 
ش��ده است. در این حمام فضای س��ربینه و خزینۀ متصل به 
یکدیگر در یک فضا قرار گرفته و فاقد راهرو جداکننده اس��ت 
واز این نظر با حمام پاکش متفاوت اس��ت. در گوش��ۀ شمال 

غرب��ی حمام، با اس��تفاده از س��نگ و مالت و عایق س��اروج، 
خزینه ایجاد ش��ده است. همچنین درگوشۀ شمال شرقی آن 
آثار و ش��واهد حوضچه ای مش��اهده می شود که قسمت هایی 
از آن تخریب ش��ده است. در سمت شمالی و خارج از فضای 
حمام، داالنی مرتبط به تون حمام قراردارد. در س��مت شمال 
غربی سقِف خزینه حفره ای تعبیه شده که مجرای ورودی آب 
خزینه بوده اس��ت. با توجه به ش��واهد موجود، آب این حمام 
احتماالً از طریق چشمه ای در باالدست تأمین می شده است. 
این حمام به س��بب وسعت کم، فاقد نورگیر بوده و نور حمام 
از طریق در ورودی تأمین می ش��ده اس��ت. آثاری از سیستم 
فاض��الب حمام دال ب��ر اینکه آب خروج��ی فاضالب به چاه 
جذبی و یا فضای باز هدایت می ش��ده وج��ود ندارد. نکته ای 
دیگر که در خصوص این حمام می توان بدان اش��اره کرد آن 
اس��ت که به منظور جلوگیری از خروج گرما و همچنین ورود 
سرما، در مقابل در ورودی دیوارهای سنگ چین احداث شده 

است.)تصویر 4 تا 6()نقشۀ 4 و 5(

تصویر 4 . نمای حمام دست کند پیش استا )عکس از: رضا ریاحیان(.

تصویر 5. خزینه حمام دست کند پیش استا )عکس از: رضا ریاحیان(.
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تصویر 6. نمای ورودی و فضای تون حمام دست کند پیش استا )عکس از: رضا ریاحیان(.

نقشۀ 4. پالن و فضاهای حمام دست کند پیش استا )ترسیم از: رضا ریاحیان(.

1. خزینه
2. حوض آب

3. فضای الحاقی
4. فضای سربینه

5. فضای تون
6. دودکش تون

7. دیوارۀ سنگ چین

نقشۀ 5. برش طولی و عرضی حمام دست کند پیش استا )ترسیم از: رضا ریاحیان(.
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4.حمام میمند
روس��تای میمند حدود 35 کیلومتری شمال شرق شهربابک 
و در مح��دودۀ جنوب غربی ارتفاعات پورکان واقع اس��ت. در 
بخش جنوبی بافت روس��تا و در سطحی پایین تر از خانه های 
دس��ت کند، حمام میمن��د در 55 درج��ه و 22 دقیقۀ طول 
ش��رقی و 30 درج��ه و 13 دقیقۀ عرض ش��مالی قرار گرفته 
اس��ت. دسترس��ی به ورودی این حمام با طی 15 پلۀ سنگی 
امکان پذیر اس��ت. ام��روزه ج��ادۀ اصلی روس��تا از باالی آن 
می گذرد. وس��عت حمام میمند حدود 120 متر مربع اس��ت.
بنای حمام شامل ورودی، سربینه، گرمخانه، خزینه، نورگیر، 
حوضچه، و تون است. ارتفاع کف تا سقف آن به طور متوسط 
2 متر اس��ت. نوراین حمام به واس��طۀ روزنه ایی که در سقف 
و دیوار تعبیه ش��ده، تأمین می شود. قطر دهانۀ نورگیری که 
در س��قف قرار دارد، حدود 90 سانتی متر است. پس از فضای 
ورودی حمام، بینه قرار گرفته که دارای چند ایوانچه  اس��ت و 
حوضی سنگی در وسط آن تعبیه شده است. ارتفاع ایوانچه ها 
از کف حمام حدود 15 س��انتی متر است. عمق ایوانچه ها بین 

تصویر 7. نمای ورودی حمام دست کند میمند از غرب 

)عکس از: رضا ریاحیان(.

80 تا 150 س��انتی متر است. س��ربینه به وسیلۀ راهرویی به 
گرمخانه و خزینه راه می یابد. در سمت شمالی خزینه، حوض 
سنگی مستطیل شکلی نیز تعبیه شده است. خزینه با استفاده 
از س��نگ و مالت ایجاد ش��ده و با اندودی از ساروج پوشانده 
شده اس��ت. ابعاد آن 2/5×2/5 متر می باشد و به وسیلۀ چند 

پلۀ سنگی دسترسی به آن امکان پذیر است.
     نورگی��ر فض��ای داخلی حمام ح��دوداً در مرکز گرمخانه 
تعبیه شده است. در زیر فضای گرمخانه کانال های گربه رو به 
منظور گرم کردن فضا ایجاد شده است. کف گرمخانه با مالت 
ساروج عایق کاری شده است. نورگیر دیگری روی دیوار غربی 
حمام به شکل سه دریچه ایجاد شده و نور قسمتی از سربینه 
را تأمین می کند. این حمام دارای سیستم دفع فاضالب بوده 
ول��ی ام��روزه در خصوص کیفیت آن ش��واهدی وجود ندارد. 

)تصویر 7 تا 10()نقشه 6 و 7(

تصویر 8. سربینه و حوض سنگی وسط حمام دست کند میمند 

)عکس از: رضا ریاحیان(.

تصویر 9. نورگیر تعبیه شده در سقف حمام دست کند میمند 
)عکس از: رضا ریاحیان(.

تصویر 10. ورودی تون حمام دست کند 
میمند )عکس از: رضا ریاحیان(.

48



5.حمام ُکُرم
روس��تای ُکُرم از تواب��ع بخش مرکزی دهس��تان میمند، در 
حدود 30 کیلومتری ش��مال شرق ش��هر بابک و درمحدودۀ 
جنوب غربی ارتفاعات پورکان در 55 درجه و 19 دقیقۀ طول 
ش��رقی و 30 درجه و 13 دقیقۀ عرض ش��مالی واقع اس��ت. 
حمام دس��ت کند این روس��تا در سمت ش��مال رودخانۀ کرم 
و خارج از بافت روس��تا، در نزدیکی س��اختمان تازه تأسیس 
مدرس��ه قرار دارد. قس��مت هایی از ورودی و سقف بینه این 
حمام بر اثر عوامل طبیعی و انس��انی از بین رفته است. حمام 
دس��ت کند کرم نس��بت به حمام میمند از وس��عت کم تری 
برخوردار است ولی دارای اجزای اصلی معماری حمام از قبیل 
بینه، گرمخانه، خزینه، نورگیر، و تون است. هریک از فضاهای 
مزب��ور از فضای مجاور متمایز و دارای ابعاد تعریف ش��ده ای 
اس��ت. ابعاد کلی حمام کرم 6×8 متر و ارتفاع کف تا س��قف 
آن به طور متوس��ط 2 متراس��ت. ابعاد فضای بینه 2/4×2/6 
متر اس��ت و سکویی در سمت شمال به عرض 80 سانتی متر 
و ارتفاع 40 س��انتی متر دارد. این فضا به وس��یله راهرویی به 
ارتف��اع 1 متر وعرض 70 س��انتی متر به گرمخانه ارتباط پیدا 
می کن��د. ابعاد فضای گرمخانه 3×3/5 متر اس��ت و نورگیر و 
خزینه ای ب��ه ابعاد 1/8×1/8 مت��ر دارد. منبع تأمین آب این 
حمام، رودخانۀ کرم اس��ت. این حمام در پایین دس��ت مسیر 
رودخانه قرار دارد و به وس��یلۀ نهری آب رودخانه را به حمام 
انتقال می داده اند. از سیس��تم فاض��الب حمام آثاری نمایان 
نیس��ت. نکتۀ مهم در خصوص این حم��ام، احداث خزینه با 
بهره گیری از ش��یوۀ دست کند اس��ت. این در حالیست که در 
بقیۀ حمام های این منطقه از قبیل پاکش، میمند و پیش استا، 
خزینه با بهره گیری از »معماری افزود« ]س��اخت مایۀ بنایی[ 

ایجاد شده است. )تصاویر 10 تا 12()نقشۀ 8(

6.بحث و تحلیل
حمام های دست کند شمال غرب کرمان از لحاظ سازمان بندی 
فضای��ی، ش��باهتی کلی با دیگر حمام های کرم��ان و ایران را 
نش��ان می دهند. در الگوی فضایی این حمام ها، عناصر اصلی 
معماری حمام ش��امل ورودی و بینه و گرمخانه حضور دارند 

تصویر 11. حوض مستطیل شکل فضای گرمخانه حمام دست کند میمند
)عکس از: رضا ریاحیان(.

نقشۀ 6. پالن حمام دست کند میمند 
)برگرفته از: پروندۀ ثبت اثر؛ ترسیم از: مهندسین مشاور آهوم(.

49



)فخ��ار تهران��ی، 1379: 249( و از نظم��ی سلس��له مراتبی 
برخوردار اند. بدین معنا که بدون عبور از ورودی، دسترس��ی 
به بینه میس��ر نیس��ت و گرمخانه به عن��وان فضایی که باید 
از کمتری��ن درجۀ نفوذ برخوردار باش��د پس بینه قرار گرفته 
است. همچنین راس��تای متفاوت محور ورودی با محور بینه 
یا گرمخانه، امکان دید مس��تقیم به فضاهای داخلی را س��لب 
کرده اس��ت. اما ویژگی هایی در معماری حمام های دست کند 
ش��مال غرب کرمان وجود دارد که در دیگر حمام ها مشاهده 

نمی شود.
     یک��ی از ویژگی های منحصربه فرد این حمام ها نظم خطی 
در ترکیب بندی فضاهای آن هاس��ت. ب��ا نگاهی به حمام های 
شناخته ش��دۀ ای��ران چنین دریافت می ش��ود ک��ه مجموعه 
فضاه��ای این حمام ها از ترکیب بن��دی متمرکز برخوردار اند. 
این گونه ترکیب بندی معطوف به مقولۀ ذخیرۀ انرژی اس��ت. 
در مجموعه فضاهایی که به فرم متمرکز در کنار یکدیگر قرار 

گرفته اند و گاه دیواری مش��ترک آن ها را از هم جدا می کند، 
اتالف انرژی گرمایی ذخیره ش��ده در محیط داخلی حمام به 
حداقل می رس��د. حمام ها که عمدتاً به صورت نیمه زیرزمینی 
س��اخته می شدند و بخش فوقانی، به ویژه سقف آن ها همجواِر 
محی��ط باز پیرامون بود، در معرض بیش��ترین تبادل حرارتی 
با محیط بیرون قرار داش��تند. به همین دلیل تا حد امکان از 
فاصلۀ جانبی فضاها با یکدیگر کاس��ته می شد تا انتقال گرما 
از طری��ق دیواره��ای جانبی به کمترین میزان برس��د. اما در 
حمام های دست کند مورد مطالعه، این معضل تا حدود زیادی 
مج��ال بروز پیدا نکرده اس��ت. فضاهایی ک��ه در دل زمین یا 
صخره ها کنده شده اند از مجاورت مستقیم با محیط پیرامون 
در ام��ان اند و چهار وجه جانبی و نیز وجوه فوقانی و تحتانی 
فضاها توس��ط بافت زمین احاطه شده اند. در نتیجه ضرورتی 
که در دیگر حمام ها س��بب اجرای فرم متمرکز شده بود، در 
حمام های دس��ت کند به وجود نیام��ده و ترکیب بندی فضاها 

مقطع طولی

مقطع عرضی
نقشۀ 7. مقطع طولی و عرضي حمام دست کند میمند )برگرفته از: پروندۀ ثبت اثر؛ ترسیم از: مهندسین مشاور آهوم(.
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تصویر 12. نمای حمام دست کند کرم دید از جنوب
 )عکس از: رضا ریاحیان(.

تصویر 13. ورودی و سربینه حمام دست کند کرم 
)عکس از: رضا ریاحیان(.

تصویر 14. گرمخانه و خزینه حمام دست کند کرم 
)عکس از: رضا ریاحیان(.

به س��مت شکل خطی متمایل شده اس��ت. ذخیرۀ انرژی در 
حمام های دست کند، معماران را از تعبیۀ مفاصل فضایی مثل 
هشتی، میاندر، و داالن های پیچ در پیچ که برای تعدیل هوا و 
جلوگیری از سرمازدگی یا گرمازدگی مراجعین ساخته می شد 
)پیرنی��ا، 1392: 382(، بی نیاز می س��اخت. می توان پذیرفت 
که در سرتاس��ر فضای داخلی حمام های دست کند، هوایی با 
حرارت و رطوبت نس��بتاً یکس��ان حاکم بوده و فردی که در 
حمام حاضر می ش��ده، بدون بیم از تغییر حرارت ناگهانی، از 

فضایی به فضای دیگر تردد می کرده است.
     ایجاد حمام به ش��یوۀ دس��ت کند چنان مطلوبیت داشته 
که در برخی موارد، انتخاب بستر طبیعی مناسب برای اجرای 
معماری دس��ت کند بر عوامل دیگری چون نزدیکی به مسجد 
یا راِه دسترس��ی آسان ترجیح داده می شد. اگرچه در مواردی 
چون حم��ام کرم و میمن��د، راه اصلی روس��تا از کنار حمام 
عب��ور می کند، ولی به نظر می رس��د در پیش اس��تا و پاکش، 
بستر صخرهای مناسب، مبنای مکان گزینی حمام بوده است. 
با وج��ود این، آب به عنوان عامل��ی تعیین کننده، همواره در 

مکان گزینی حمام ها نقش داشته است.

نقشۀ 8. پالن و برش حمام دست کند کرم )برگرفته از: پروندۀ ثبت اثر، ترسیم از: بتول برفه ای(.
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7.نتیجه گیری
مطالعۀ موردی حمام های دس��ت کند ش��مال غرب کرمان و 
مقایسۀ اشتراکات و افتراقات آنها با یکدیگر و با دیگر حمام های 
شناخته ش��دۀ ایران نش��ان می ده��د که تعامل هوش��مندانۀ 
انس��ان با محیط ب��ه یافتن بهترین راهکار برای س��ازواری با 
طبیعت پیرامونش منجر شده است. همان راهکاری که بافت 
دس��ت کند روستاهایی چون پیش اس��تا و میمند را به وجود 
آورده )همایون، 1351؛ س��رفراز، 1347(، به بهترین نحو در 

پیدایش حمام های مورد مطالعه بروز یافته است.
     حمام های دس��ت کند شمال غرب استان کرمان، همانند 
خانه های مس��کونی صرفاً فضاهایی را ب��رای تأمین نیازهای 
اساس��ی فراهم می آورده و بر خالف حمام های مجللی که در 
شهرهایی چون کرمان، یزد و اصفهان شاهد آن هستیم، فاقد 
کاربری تفننی و تفریحی بوده اند. به همین س��بب مساحت 
مجموع��ۀ فضاهای حمام ه��ا از 120 مترمربع تجاوز نمی کند 
و ب��ر خالف حمام ه��ای دیگر از تزیین��ات معماری در فضای 
بینه و یا گرمخانه خبری نیس��ت. ش��اید بتوان تعبیۀ حوض 
هش��ت ضلعی در بینۀ حمام میمند را تنها نموِد ذوق و سلیقه 

در این حمام های دست کند دانست.
     ترکیب فضایی خطی در حمام های دس��ت کند، اس��تفاده 
از خی��ز کم در طاق پوش��ش فضاها، حذف عنصر هش��تی و 
میان��در و داالن های ارتباطی و تعبیۀ روزن به صورت محدود 
در معماری دس��ت کند حمام های ش��مال غرب کرمان، نشان 
از حداکث��ر بهره وری از امکانات مح��دوِد محیط دارد. همین 
س��ازواری است که توانسته سبب تداوم حیات و برآوردن نیاز 
جوامع انس��انی در منطقه ای از ایران شود که از حداقل منابع 
آب برخوردار است و این چنین توانسته اند بر وضع صعب آب 

و هوایی منطقه فائق آیند.

پي نوشت
1 � قس��متي از ک��وره قنات که از تغذیه آبخوان بهره مند اس��ت و 
وظیفه اش تأمین آب قنات مي باش��د )آغاس��ي و صفي نژاد، 1383: 

 .)4

منابع
-آغاس��ي، عبدالوحی��د و جواد صفي ن��ژاد )1383(. واژه نامه قنات. 

شرکت سهامي آب منطقه اي یزد.
- اف��روغ، محم��د)1388(. »ویژگی های حمام ه��ای ایران در دورۀ 

صفوی«. در کتاب ماه هنر، ش130، ص 94� 101.
- پیرنی��ا، محمدکری��م )1392(. معماری ایران��ی. تألیف و تدوین 

غالمحسین معماریان.تهران: سروش دانش.
- تجوی��دی، علی اکبر )1355(. دانس��تنی های نوین دربارۀ هنر و 
باستان شناس��ی عصر هخامنشی بر بنیاد کاوش های پنج سالۀ تخت 
جمشید در سال های 1347 تا 1352. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.

- چراغی، زهره)1391(. »وقف قن��ات )مطالعه موردی: قنات های 
موقوفۀ س��یدرکن الدین در ی��زد(«.در فصلنامۀ علمی � پژوهش��ی 

تاریخ اسالم و ایران،ش 101، ص51� 67.
- حاجی قاس��می، کامبی��ز )1383(. حمام ه��ا )گنجنامه، ج 18(.

تهران: دانشگاه شهید بهشتی؛ نشر روزنه.
- س��جادی، علی محمد)1382(.»حمام و اس��تحمام«. درکتاب ماه 

هنر، شمارۀ 57 و 58، ص 4� 10.
- س��رفراز، علی اکبر )1347(.»میمند ش��هر ساس��انی«. باس��تان 

شناسی و هنر ایران، ش ، ص73� 74.
- شعبانی، امامعلی و سعیده جباره )1393(. »حمام و کارکردهای 
اجتماعی آن در سده های میانۀ تاریخ ایران«.در پژوهش نامۀ تاریخ 

اجتماعی و اقتصادی، سال سوم، ش1، ص 89� 190.
- شکیبا، فیروز و مصطفی یوسفی راد )1383(. »قنات سپهداری و 

حمام تاریخی چهارفصل اراک«. همایش ملی قنات،گناباد.
- عس��گری، نص��راهلل )1384(. »بررس��ی معم��اری و کارکردهای 
اجتماع��ی � فرهنگی حمام صفا )حاج محمدرحیم( واقع در ش��هر 

قزوین«. در دروازۀ بهشت، ش19، ص 83� 100.
- فخار تهرانی، فرهاد )1379(. »حمام ها«.در محمد یوسف کیانی 

)و.(، معماری ایران دورۀ اسالمی، تهران: سمت، ص 243� 261.
- فرهنگ جغرافیایی آبادی های استان کرمان )جلد دهم: شهرستان 

شهربابک( )1381(. تهران سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
- نراقی، حس��ن )1349(. »حمام تاریخی باغ شاه فین در کاشان«. 

در هنر و مردم، ش101، ص 9� 23.
- همایون، غالمعلی )1351(. »پژوهش��ی دربارۀ روستای میمند«. 

در بررسی های تاریخی، ش3،ص 119� 154.
-  Upton, J. M (1932). “The Expedition to Ctesiphon, 
1931-1932”. The Metropolitan Museum of Art 
Bulletin, Vol. 27, No. 8,  pp. 185+188-197.

- http://amar.kr.ir)س��ایت اینترنت��ی معاونت آمار و اطالعات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان(.

52




