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دو سند دربارۀ معماری حمام های روستایی استرآباد

مهرداد قیومی بیدهندی
m-qayyoomi@sbu.ac.ir

دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
محدثه نظیف  کار

nazifkar.m@gmail.com
عضو هیئت علمی مؤسسۀ آموزش عالی المعی گرگانی

تاريخ دريافت: 02/18/ 97
تاريخ پذيرش: 24/ 09/ 97

چکیده
ایران در پیش از دوران جدید منابع نوشتاری بسیار اندک است. مطالبی که دربارۀ  دربارۀ معماری 
معماری در متون ادبی و تاریخی پراکنده است معموالً دربارۀ معماری فاخر، و آن هم بیش  تر مربوط 
به آثار است و از معماری مردم، معماری روستایی، و نیز مسیر ساختن، سازوکار و عامالن معماری 
کم  تر سخن رفته است. با این حال، از احوال گوناگون زندگی و روابط جمعی ایرانیان اسنادی به جا 
مانده است که آکنده از اطالعات معماری است؛ اسنادی از قبیل وقف نامه ها و قراردادها. برخی از این 
در  هزاران سند  اما  نگهداری می شود؛  دولتی  آرشیوهای  در  دیوانی،  و  اسناد سلطانی  به ویژه  اسناد، 
دست اشخاص و خانواده ها و گاه آرشیوهای خصوصی است. از جملۀ آن  ها، مجموعۀ اسناد خانوادگی 
خانوادگی  اسناد  مجموعۀ  از  سند  دو  بر  تکیه  با  مقاله  این  است.  )استرآبادی(  گرگانی  خانواده های 
استرآباد و به روش توصیفی  ـ  تحلیلی نوشته شده است. در این مقاله، به معرفی دو سند می پردازیم که 
هردو مربوط است به استخدام معمار برای ساختن حمام در دو روستای گناره و قرق از توابع استرآباد 
در اواخر دورۀ قاجاریان. از این سندها، نکاتی مهم دربارۀ طرز واگذاری کار به معمار، اجزای حمام ها، 

ویژگی های کالبدی این اجزا، و زبان مشترک بانی و معمار به دست می آید.

واژه  های کلیدی 
معماری روستایی، بانی، معمار، حمام، استرآباد.
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مقدمه
ــتۀ ایران متن مکتوب در  ــن تصور که دربارۀ معماری گذش ای
ــت. نوشتن دربارۀ معماری  دست نیست از جهتی درست اس
ــای جهان معمول نبوده  ــا پیش از روزگار جدید در هیچ ج ت
ــر یک مورد )ده  ــوب معماری اروپا نیز، مگ ــت. منابع مکت اس
کتاب معمارِی مارکوس ویتروویوس پولیو، معمار رومی سدۀ 
اول میالدی( به پس از رنسانس تعلق دارد )قیومی بیدهندی، 

.)12 :
به جز کتاب هایی دربارۀ هندسه و طاق، کتابی که در ایراِن 
ــده باشد، در  ــته ش پیش از روزگار جدید دربارۀ معماری نوش
صورت وجود، به دست ما نرسیده است )ریاضی کشه،1371: 
ــه همۀ مدارک مکتوب تعمیم  ــا نباید این حکم را ب 160(. ام
ــوب دربارۀ معماری  ــمار مکت ــه ما را از مدارک بی ش داد. آنچ
ایران محروم می کند، فرافکنی تلقی مدرن از معماری و منابع 
معماری به جهان پیشامدرن است. هنگامی که با چنین حکم 
ــران محروم کردیم،  ــتی، خود را از مدارک معماری ای نادرس
ــتند و سلیقه ای باز  آنگاه عرصه برای نظریه پردازی های نامس
ــخنی می گشاید و جّو  ــناد، راه را بر هر س ــود. نبوِد اس می ش
ــده از اقوال معلّق و  ــارۀ معماری به فضایی آکن گفت  وگو درب

بی تکیه گاه بدل می شود )قیومی بیدهندی، 1388: 10(.
ــان شهرنشین در  ــان، به ویژه انس تقریباً همۀ زندگی انس
ــاخته و  ــذرد؛ در بناها و محوطه های س ــکان مصنوع می گ م
ــان ها  ــع اینکه در بیش  تر چیزهایی که انس ــهرها. پس توق ش
ــخنی از معماری یافت شود چشم داشتی نابجا  می نویسند س
ــاِن درباِر شاهان، برای مباهات  ــت. مورخان و وقایع نویس نیس
ــان سخن گفته  ــان، از آثار معماری ایش و نیکنامی مخدوم  ش
ــته  ــان، خواس اند. هم چنین در گزارش زندگانی و احوال ایش
ــهرها و بناها  ـ از ش ــارۀ مکان های مصنوعـ  ــته، درب و ناخواس
ــخن گفته اند )افشار، 1355: 2(. از این قبیل دانسته ها  ــ س

ــیار یافت می شود؛ از مدایح و  ــروده های شاعران نیز بس در س
مراثی گرفته تا تغزالت و حماسه ها و مواعظ و حکایات. این

ــت. اما از  ــناختۀ معماری ماس ــا دریاهای پرگوهر و قدرناش ه
این منابع ارزنده، کم  تر چیزی دربارۀ معماری مردم عادی به 

دست می آید.
ــیار کوچک از  ــی بس ــاهانه و یادمانْی بخش ــاری ش معم
ــیاری از توانایی ها و ویژگی های  ــت. اگرچه بس معماری ماس
ــیده  ــاهانه به ظهور رس ــِت معماری ایران در معماری ش کلی
ــاهدی برای  ــد آن را، به منزلۀ ش ــه هیچ روی نبای ــت و ب اس
کلیت معماری ایران، دست کم گرفت؛ آنچه از این معماری در 
منابع مکتوب به بیان درآمده است جنبه های شاهانۀ آن است 
ــازوکارهای متعارف  )قیومی بیدهندی،1395: 69(. دربارۀ س
ــمی  ــاهانه، در منابع رس معماری، حتی در همین بناهای ش
مکتوب کم  تر سخنی رفته است. معماراْن خوْد در زمرۀ اعیان 
ــتۀ آن بشمارند که دربارۀ اندیشه و  ــان را شایس نبودند تا ایش
ــخنی ثبت و ضبط کنند. وضِع جنبه های متعارف  کارشان س
ــد به وضع معماری  ــاهانه چنین است؛ تا چه رس معماری ش
ــان نبودند ــ از  ــه در زمرۀ امیران و اعی ــه. مردم، آنان ک عام
ــه وران و عامالن ُخرد، از  بازرگانان و اهل صنایع گرفته تا پیش
غنی گرفته تا درویش ــ در طی هزاران سال در این سرزمین 
ــاختند. اینان نیز در امور گوناگون  ــزار بنا و آبادی س هزاران ه
اجتماعی، کارشان به نوشتن می افتاد؛ خاصه در آنجا که شرع 
ــتن ترغیب کرده بود: در وقف و ارث و معامله  آنان را به نوش
ــناد وقف و ارث و معامله  ــی بیدهندی،1395: 73(. اس )قیوم
ــران، به ویژه  ــتۀ ای ــدارک پرمایه و مغفول معماری گذش از م

معماری مردم است.
ــیده  ــت ما رس ــناد که به دس هرچند آن مقدار از این اس
ــمار است، همچنان  ــه با آنچه در اصل بوده اندک ش در مقایس
اسناد بسیاری از این قبیل در مراکز اسناد و موزه ها، و به ویژه 
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نقشۀ 1. موقعیت دو روستای دولت  آباد )گناره( و قرق )مأخذ: آرشیو ادارۀ بنیاد مسکن استان گلستان(.
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 /5 صحن حمام
 سه ذرع4 در سه

 ذرع.

 سه طرف صحن حمام
 سه طاقنما،هریک سه

 چارک عرض داشته
باشد.

خزانه حمام دو ذرع]و[
نیم در سه ذرع باشد.

 نمازخانه5 دو
 ذرع در سه ذرع

باشد.

 حوض آب سرد در نمازخانه و یا جلوی
آن، که دو کر آب داشته باشد.

 /6 نوره  خانه6دو
 جا با ادب خانه7

درست نماید.

 حوض آب سرد برای میان
 نوره خانه و مبال8، 3 کر آب

داشته باشد.

 جرم  انداز خزانه، بیرون حمام، به
اندازه کفاف خزانه

رخت کنان حمام سه در سه ذرع صحن.

 /7 وسط رخت کن حوض
 اقاًل چهارپنج کر آب

داشته باشد.

 سکوب رخت کن چهار سمت صحن یک
ذرع پهنا، سه چارک قد.

 قد  پای سکوی رخت کن از صحن به ارتفاع سه  چارک، که تمام
 آن آجر باشد. از سکو به باال تا سقف مختار است در چینه و

خشت خام دو ذرع.

 /8 بمال االجاره مبلغ دویست ]سیاق: 200[ تومان وجه رایج. و شرط شد بر اینکه مال  االجاره در سه قسط جنابان مذکور /9 تقسیم 
و تحویل استاد حسین نمایند. هرگاه در دو ماه حمام را تمام نمودند، مال االجاره دریافت نمایند. و شرط /10 دیگر قرار شد بر اینکه 
ــر حمام  ــفال س ــر حمام و س هیمه جهت پختن آجر و جهت پختن آهک9 کرده، مال و لنگه و دیگ حمام و دِر حمام /11 و بخاری س
ــد. /12 اسقاط خیارات از طرفین ساقط، /13 هرگاه بر  ــلطنه و جناب حاجی محمدمهدی بوده باش تماماً اینها بر عهدۀ جناب ساعدالس
سر مصارف حمام به پانصد10 تومان، استاد حسین ]مابقی متن در حاشیه[ حقی نداشته باشد. و کان وقوع ذلک، صیغۀ شرعیه جاری 

گردید، نهم شهر رجب المرجب هزار و سیصد و سی و چهار هجری نبوی، 1334. ]مهر بیضی:[ یا حسین.
]استشهادات حاشیه:[ 

 قد اعترف بما فیه لدی االحقر فی التاریخ ]مهر بیضی:[ الراجی رسول الحسینی، ]مهر بیضی:[ جعفر الحسینی
 بسم اله تعالی شأنه / قد وقع ما حّرر فی هذا المحرر بحذافیره لدی االحقر الجانی فی التاریخ 1334، ]مهر بیضی[ علی ابن محمدی

ــت هوشمندی  ــت. در هرجا که دس در نزد خانواده ها باقی اس
خیرخواه به میان آمده، شماری از این اسناد حفظ شده است. 
ــان، محمود اخوان، موفق شده است هزاران سند  یکی از ایش
ــترآباد )گرگان امروزی( را گرد آورد و نگهداری  خانوادگی اس
کند. در مجموعۀ او، چند سند دربارۀ معماری حمام هست. از 
آن  ها، دو سند را که حاوی اطالعات بیش  تری در بارۀ کیفیت 
معماری بنای دو حمام است، برای معرفی برگزیده ایم. هردو 
ــت به استخدام معمار برای ساختن حمام در  سند مربوط اس
ــتای ُقُرق و دولت آباد از توابع استرآباد؛ اولی در تاریخ  دو روس
9 رجب 1334ق و دومی در14 شعبان همان سال )نقشۀ1(.

اسناد
۱. سند اول: حمام روستای دولت آباد

۱. ۱. شناسنامۀ سند
نوع سند: اجاره نامه

سند اساس: اصل سند

ــخصی محمود  ــند: مجموعۀ ش ــل نگهداری اصل س مح
اخوان، گرگان

اندازۀ تقریبی سند: 22 × 5/ 35 سانتی  متر
کاغذ: فرنگی نخودی خط دار بریده

زبان سند: فارسی
نوع خط: شکسته نستعلیق تحریری

ــی محمدمهدی بن  ــلطنه؛ 2. حاج موجران: 1. ساعدالس
حاجی محمد کبیر

اجیر: استاد حسین بّناء طهرانی االصل
ــتای دولت آباد،  ــام در روس ــاختن حم ــوع اجاره: س موض

مشهور به َگناره )از توابع استرآباد(
مدت اجاره: 3 ماه

مال االجاره: 200 تومان
تاریخ: 9 رجب 1334ق )تصویر 1(
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۱. ۲. متن سند
ــین بناء طهرانی االصل به جنابان عمدة االمراء العظام، آقای ساعدالسلطنه و جناب  ــتاد حس ــرعی گردید1 جناب اس /1 هو /2 اجیر ش
ــرف الحاج و الُعّمار، /3 حاجی محمدمهدی، خلف مرحوم حاجی آقا محمد کبیر، رحمة اله تعالی، که در دولت آباد، که  ــتطاب، اش مس
مشهور به گناره2باشد،/4 حمامی درست3 نماید در مدت سه ماه بقرار تفصیل ذیل، و تمام مخارج الزمه، بقرار صورت، بر عهدۀ استاد 

حسین می باشد:
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تصویر 1. سند اجارۀ معمار برای ساختن حمام روستای دولت آباِد گرگان )مجموعۀ شخصی محمود اخوان(.
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۲. سند دوم: حمام روستای ُقُرق
۲. ۱. شناسنامۀ سند

نوع سند: اجاره نامه
سند اساس: اصل سند

ــند: مجموعۀ شخصی محمود اخوان،  محل نگهداری اصل س
گرگان

اندازۀ تقریبی سند: 19 × 22 سانتی  متر
کاغذ: فرنگی نخودی خط دار بریده

زبان سند: فارسی

نوع خط: شکسته نستعلیق تحریری
ــی محمدمهدی بن  ــلطنه؛ 2. حاج موجران: 1. ساعدالس

حاجی محمد کبیر
اجیر: آقا سیدمحمدجعفر بّناء طهرانی

ــتای ُقُرق )از توابع  ــاختن حمام در روس موضوع اجاره: س
استرآباد(

مدت اجاره: 3 ماه
ماالالجاره: 200 تومان

تاریخ: 14 شعبان 1334ق )تصویر 2(
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۲. ۲. متن سند
ــید محمدجعفر بناء طهرانی، به جنابان عمدة االمراء  ــتطاب، ساللۀ السادات العظام، آقای12 آقا س ــرعی گردید11 جناب مس /1 اجیر ش
ــراف، حاجی محمدمهدی، خلف مرحوم حاجیآقا محمد کبیر،  ــتطاب عمدة التجار و االش ــلطنه و جناب مس العظام/2 آقای ساعدالس
رحمة اله تعالی، که در قریۀ قرق/3 حمامی درست13 نماید در مدت سه ماه بقرار تفصیل ذیل؛ و تمام مخارج الزمه، بقرار صورت، بر 

عهدۀ آقا سیدمحمدجعفر باشد:

/7 بمال االجاره مبلغ دویست ]سیاق: 200[ تومان وجه رایج. و شرط شد بر اینکه مال  االجاره را، نصف آن را متدرجاً /8 تا تمام شدن 
ــلیم و تحویل ایشان  ــدن حمام و تحویل دادن، /9 تس ــیدمحمدجعفر نمایند و ما بقی را پس از تمام ش ــلیم و تحویل آقا س حمام تس
نمایند. و شرط دیگر قرار شد بر  اینکه هیمه جهت پختن آجر و جهت پختن آهک20 /10 کرده، مال و لنگه و دیگ حمام و دِر حمام 
ــر حمام تماماً اینها بر عهدۀ /11 جناب ساعدالسلطنه و جناب حاجی محمدمهدی بوده باشد. اسقاط  ــفال س ــر حمام و س و بخاری س

خیارات از طرفین ساقط، /12 هرگاه بر سر مصارف حمام به پانصد21 تومان، آقای مذکور حقی نداشته باشد.
و کان وقوع ذالک /13 صیغۀ صحیحۀ شرعیه جاری گردید، بتاریخ چهاردهم 14 شهر شعبان المعظم هزاروسیصدوسی وچهار، 1334. 

]مهر بیضی:[ جعفر الحسینی
]استشهادات حاشیه:[ 

 قد اعترف بما رقم فیه لدی االحقر فی التاریخ ]مهر بیضی:[ الراجی رسول الحسینی 1334
 قد وقع جمیع ما رقم فیه لدی االقل فی التاریخ ]مهر بیضی:[ محمود ابن محمد

ــیدجعفر و فضولیاً عن جناب ساعد لشکر لدی  ــفاهیة عن الحاجی و الس  هو/ قد وقع جمیع ما رقم فیه کما فیه مع ما فیه بوکالة الش
االحقر فی التاریخ المحرر ]مهر بیضی:[ الراجی محمد ولی
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3. سخنی دربارۀ اسناد
ــناْد ساختِن حمام در دو روستای گناره و قرق است.  موضوع این اس
ــتان، در دشت دامنۀ شمالِی بخش شرقِی  هردو روستا در یک دهس
ــترآباد به گنبد قابوس قرار دارند. موجراِن هردو قرار  البرز، در راه اس
داد یکسان اند: ساعدالسلطنه )ساعد لشکر(22 و حاجی محمدمهدی 
ــند یک ماه  بن حاجی محمد، تاجر و از خانوادۀ کبیر23. تاریخ دو س
ــند، و حتی تصحیف های  ــم فاصله دارد. متن دو س ــج روز با ه و پن
ــان پیداست که کاتب آن  ها یکی است.  آن  ها، مشابه است. از خط  ش
ــته اند. معمار  ــند نخست نوش ــند دوم را از روی س به ظن قوی، س
حمام گناره استاد حسین بّنا و معمار حمام قرق آقا سیدمحمدجعفر 
ــا تهرانی االصل اند. مدت و  ــت. جالب اینکه این هردو تهرانی ی بّناس
ــهدین دو سند نیز  ــت و حتی یکی از مستش مبلغ قراردادها یکی اس

یکسان است: رسول الحسینی.
ــاج محمد مهدی  ــوان دریافت که ح ــه این  ها، می ت ــا عنایت ب ب
ــنۀ 1334ق  ــط س ــترآباد، در اواس ــهر اس کبیر، یکی از تجار بنام ش
ــه احتماالً به خاندان  ــتا، ک )ح 1295ش( تصمیم گرفت در دو روس
ــت، حمام بسازد. برای این کار، معمارانی استخدام  ایشان تعلق داش
کرد و قراردادی نوشت و به مهر عالمان محل ممهور کرد. در هیچ یک 

از دو سند، مکان زمین حمام معلوم نشده است.

4. خانه ها و اجزای حمام
خانه ها و اجزای دو حمام این  هاست: 

ـ صحن: مقصود مکان اصلی حمام است که به آن گرم خانه می گوییم.
ــند دوم(: غرفه های پیرامون  ــند اول(/ طاق )در س ــا )در س ـ طاق نم

گرمخانه است. 
ـ خزانه )خزینه(

ـ نمازخانه
ـ حوض آب سرد جلو نمازخانه، برای وضو

ـ نوره خانه
ـ ادب خانه/ مبال

ـ حوض آب سرد میان نوره خانه و مبال، برای تطهیر
ـ رختکن/ رختکنان: همان است که بدان بینه می گوییم.

ـ سکوب رختکن: سکوهای پیرامون گرم خانه است.
ـ جرم انداز خزانه

5. ویژگی خانه های حمام
عالوه بر نام این مکان ها، اطالعات دیگری هم از مشخصات معماری 

این دو حمام در سندها درج شده است:
ـ بینه )رختکن( 3 × 3 ذرع24 است؛ پس مربع است.

ـ در وسط بینه حوضی است به حجم دسِت کم چهارپنج کر25.
ـ گرم خانه )صحن( نیز مربع شکل و به اندازۀ بینه است. 

ـ چهار طرف گرم خانه چهار سکوست، به نام سکوی رختکن. بلندِی 
ــت سکوها، که  ــت، تماماً آجری. دیوار پش ــکوها سه چارک26 اس س
ــت خشتی یا چینه ای  ــت، ممکن اس احتماالً دیوار غرفه )طاق(هاس

بوده باشد.

ــند »طاق« و  ــت که در س ــوی گرمخانه، غرفه هایی اس ــه س ـ در س
ــه تا  ــت. احتماالً این غرفه ها در پس س ــده اس »طاق نما« خوانده ش
ــکوی چهارم، که غرفه  ــکوهای گرمخانه واقع است. احتماالً س از س
ــت که راه ورود به گرمخانه از میان  ــکوی سمت ورودی اس ندارد، س

آن می گذرد.
ـ نمازخانۀ کوچک، 2 × 3 ذرع، به اندازه ای است که سه نفر بتوانند 

هم زمان در آن نماز بگزارند.
ــده  ــا جلو آن )این به اختیار معمار واگذار ش ــه ی ـ در درون نمازخان

است( حوضی برای وضوست، به حجم 2 کر.
ـ خزانه 2/5 × 3 ذرع است؛ اندکی کوچک تر از گرم خانه.

ـ از نوره خانه با ادب خانه )مستراح( نام برده شده است؛ از آن رو که 
باید آن  ها را نزدیک هم می ساختند و حوضی مشترک در میان آن  ها 
ــو. نوره خانه و مستراح  قرار می دادند، به حجم 3 کر، برای شست  وش

دو باب است.
ـ در بیرون حمام، جایی است برای تخلیۀ جرمِ خزانه ]که جرم  انداز 

خوانده شده است[.

6. ویژگی ترکیب کلی حمام
ــب کلی دو حماِم  ــند، چیزهایی هم در خصوص ترکی ــن دو س از ای
ــیار کوچک اند؛ چندان که  ــت می آید: حمام ها بس ــده به دس یادش
ــت.  ــاحت خانۀ اصلی آن  ها )گرم خانه( در حدود 9 متر مربع اس مس
ــتا؛ چندان ُخرد که  ــب با نیاز روس ــتند متناس این ها حمام هایی هس
بتوان به راحتی گرم  شان کرد. از این حمام ها چنین تصوری به دست 
ــوش دارد: بینه )رختکن/  ــه مکان اصلی چهارگ می آید: هر حمام س
ــاً بینه در  ــن(، و خزینه )خزانه(. قاعدت ــان(، گرم خانه )صح رختکن
ــه در انتهای حمام و در دورترین  ــت؛ خزین نزدیکی مدخل حمام اس
ــن دو. نمازخانه در کنار  ــا از مدخل حمام؛ و گرمخانه در میان ای ج
ــی در کنار گرم خانه،  ــا حوضی برای وضو. در جای ــت، ب گرم خانه اس
ــه آن »میاندر«  ــه و گرمخانه )در جایی که ب ــان بین ــاالً در می احتم
ــت، با  ــتراح )مبال/ ادبخانه( هس ــم(، دو نوره خانه و دو مس می گویی
ــتراح. جرم انداز در  ــو در میان نوره خانه و مس حوضی برای شست  وش

محوطه ای در بیرون حمام است؛ احتماالً در پشت خزانه.

7. ناگفته های حمام
ــناد به چنگ  ــیاری از موارد، آنچه در خصوص ناگفته های اس در بس
ــت. ناگفته های  تاریخ پژوهِ معماری می افتد بیش از گفته های آن  هاس
اسناد فقط شامل چیزهایی نیست که در موضوع سند وجود نداشته 
ــت که وجود داشته است،  ــامل چیزهایی اس ــت؛ بلکه بیش  تر ش اس
ــندگان و خوانندگان اسنادْ آن  ها را بدیهی و بی نیاز از بیان  اما نویس
می شمرده اند )قیومی بیدهندی، 1388: 15(. ناگفته های حمام در 
ــند سخت شایستۀ تأمل و نیازمند گفتاری جداگانه است.  این دو س

در اینجا به برخی از آن  ها اشاره می کنیم.
ــه هر یک از  ــزی نگفته اند ک ــندها، در این باره چی ــن س در ای
ــت که ِصرِف  ــت. پیداس مکان هایی که نام برده اند چگونه جایی اس
ــت تا صاحب  ــکو کفایت می کرده اس ذکر نام جایی چون صحن و س
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کار و معمار و شهود بدانند مقصود چگونه جایی است. از ناگفته های 
ــناد دربارۀ جایی چون صحن حمام پیداست که همۀ کساِن  این اس
ــاًل صحْن فضایی  ــتند که مث ــل در این پیمان ها خوب می دانس دخی
ــکوها و غرفه هایی  ــط آن است و س ــت که حوضی در وس میانی اس
ــول صحن 3 ذرع  ــتند که اگر ط ــش. حتی آنان می دانس در پیرامون
ــود. از همین روست که ارتفاع هیچ یک  باشد، ارتفاعش چقدر می ش
ــت. همه می دانستند که  ــده اس ــند ذکر نش از خانه های حمام در س
ــد که هم آب خزینه  ــی دارد و گلخن باید طوری باش ــه گلخن گرماب
ــمردند.  ــام را گرم کند. پس ذکر این  ها را زاید می ش ــم کف حم و ه
ــتند که مستراح باید در کجا باشد  هم مردم و هم معماران می دانس
ــته باشد. معماری حمام  ــبتی با دیگر خانه های حمام داش و چه نس
ــا مکان های گوناگون  ــت، که همان خانه ها ی واژه هایی کالبدی داش
حمام است. این واژه های کالبدی نظایری در واژه های کالمی داشت 
ــدی داللت می کرد.  ــر یک واژۀ کالب ــِت کم ب ــر واژۀ کالمی دس و ه
این چنین بود که وقتی کسی واژۀ صحن حمام را به کار می بُرد، هم 
او و هم معمار او می دانستند که مدلول کالبدی و عینی اش چیست. 
ــاری موجوداتی معلق نبودند و همچون واژه های  واژه های زبان معم
زبان کالم، با هم پیوند داشتند. مردمی که به زبانی سخن می گویند، 
طرز هم نشینی واژه ها، یعنی نحو زبان را هم می دانند. زمانی که زبان 
معماری زنده بود، آن نیز نحوی داشت. بخشی از نحو زبان معماری 
را، که به حقوق فردی و اجتماعی مربوط می شد، فقه معین می کرد. 
بخشی دیگر از آن از احوال مردم و صفات قومی شان و از ویژگی های 
ــی و تجربه های جمعی برمی آمد و بر اثر تجربه در واژه ها و  جغرافیای
ــرده و متبلور می شد. این زبان مشترک، این هم زبانی،  نحو زبان فش
ــی معماران تهرانی  ــه هم نزدیک می کرد. حت ــردم و معماران را ب م
ــتاهای استرآباد، زبان  ــتند با اندکی معاشرت با مردم روس می توانس

معماری آنان را دریابند و برای شان به خوبی معماری کنند.
ــخنی نرفته  ــندها، دربارۀ نوآوری های معماران هم س در این س
ــان این  ــت. کار معماران این نبود که طرحی نو دراندازند. نیت  ش اس
نبود که با نوآوری شان در طرح حمام، آوازه شان در استرآباد و تهران 
ــان برافراشتن  و ایران و جهان بپیچد. قصد آنان خدمت بود؛ قصدش
ــتاهای گنار و قرق را به  ــای حمام هایی بود که وظایف حمام روس بن
ــمی و روانی و روحی مردم را  بهترین نحو انجام دهد و نیازهای جس
برآوَرد. آنان می دانستند که مردم استرآباد و روستاهایش قرن ها برای 
ــه اندوخته اند. این تجربه های  ــن زندگی خوب و حمام نیکو تجرب ای
صدهاساله در درون واژه ها و دستور زبان معماری حمام در استرآباد 
نهفته بود. آنان بر همان تجربه اتکا می کردند و همان زبان را به کار 

می گرفتند، تا حمامی نیکو برآورند.

مؤخره
در این مقاله، دو سند قاجاری مربوط به قرارداد اجارۀ )اجیر کردن( 
ــترآباد را معرفی  ــتاهای اس ــاختن حمام در روس معمار به منظور س
کردیم. سپس اجزا و واحدهای فضایی )خانه های( دو حمام و برخی 
ــت  ــناد به دس ــدی و طرز ترکیب آن  ها را از اس ــای کالب از ویژگی ه
ــه می توان ]از[ ناگفته های  ــان دادیم که چگون آوردیم. همچنین نش

ــندها به برخی از سازوکارهای معماری پی برد. پیداست که با  این س
ادامه دادن چنین تحقیق هایی در گرگان و دیگر نقاط ایران، می توان 
ــرد که تا کنون کم  تر محل  ــن ک جنبه هایی از معماری ایران را روش

توجه بوده است.

پي نوشت ها
ــی، کاف غیرصریحه( به صورت . 1 ــل، در همه جا، »گ« )گاف فارس در اص

»ک« نوشته شده است.
اصل: کناره. 2
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اصل: اهاک. 9

اصل: پونصد. 10
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دورۀ قاجاریان.
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 لغت نامۀ دهخدا، ذیل »ذرع«.. 24
لغت نامۀ دهخدا، ذیل »ُکّر«.. 25
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Abstract
Written sources on Iranian pre-modern architecture in Islamic 
middle ages are  very scarce. The material that is scattered in 
literary and historic texts is normally limited to monumental 
architecture, and mostly related to the architectural works 
and not to the process and the agents. Moreover, there is 
not much material on people’s and vernacular architecture. 
However, there are surviving documents related to the 
Iranian’s general life and social interactions which are full 
of architectural information. Over millennia, ordinary people 
have built thousands of buildings and villages. They also had 
to make written records for various social matters; especially 
when religion encouraged them to keep written records: in 
waqf (Islamic endowment), inheritance and trades. Waqf, 
inheritance and trade documens are often ignored but 
information-rich Iranian architecture, especially the people’s 
architecture. Some of these documents, especially the royal 
and court documents are kept in governmental archives; but 
thousands of documents are in the possession of individuals, 
families and sometimes private archives. One example of 
these is the family documents collection of the Gorgāni 
(Estarabadi) families. This article is written based on two 
documents form the Estarabad family collection using the 
descriptive-analytical method. In this article we introduce 
two documents, going back to the end of the Qajar era, 
both of which are related to the construction of baths in two 
villages of Ganareh and Qoroq, located in Estarabad. Haj 
Mohammad Mehdi Kabir, one of the important merchants 
of the city of Estarabad, decided to build baths in two 
villages which probably belonged to him family in 1916. He 
employed builders and architects and made a contract with 
them. The dates of the two documents are one month and five 
days apart. The document texts and even their paper type 
are similar. From the handwritings it can be surmised that 
the scribe is the same for both document. The architect for 
the Ganareh bath is Ostad Hossein Banna and the architect 
for the Qoroq is Aqa Seyyed Mohammad Jafar Banna. It is 
remarkable that both of these architects are from Tehran. The 
length and remuneration terms for both the contracts are the 
same. Various parts and space units (compartments) of the 
bath as well as some of their physical features are mentioned 
in these documents. Some information can be also inferred 
with regards to the general composition of the bath spaces. 
The description of these spaces are nearly similar and have 

the same dimensions. Like most other historical texts, these 
documents give more information between their lines. For 
example, the documents do not give a description of each 
of the places they name. It is apparent that merely using the 
name of spaces such as central courtyard or platform was 
enough to let the patron, the architect and the witnesses know 
what the description is and how it should look physically. 
Or for example, there are no mentions of innovations by the 
architects. It was not the job of the architects to innovate 
and to use these innovations in constructing baths for fame 
in Estarabad, Tehran, Iran or the world. Their intention was 
to serve; their intention was to erect bath houses which were 
functional for the Qoroq and Ganareh villages to the best of 
their ability and meet the physical and emotional needs of 
the people.

Keywords: Village architecture, patron, architect, bath, 
Estarabad

Two Documents Related to the Architecture of Estarabad Village Baths

Mehrdad Qayyoomi Bidhendi
Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
Mohadesseh Nazifkar 
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