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رسانی حمام دستکند روستای تاریخی  مطالعه ساختار معماری و سیستم آب

 کهنمو شهرستان اسکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعید مهریار*، مهدی رازانی**

 
 20/12/1399                                                                                                تاریخ دریافت مقاله:                                                  

 18/06/1400                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

 چکیده  
 برخیی  ختهیگر و  جسته صورت به که است ایران معماری شده شناخته کمتر های گونه ازجمله سهند فشانی آتش کوه دامنه دستکند معماری

 هیایی  نمونیه  تقریبیا  روسیتاها   تمیامی  در سهند دستکند معماری در که بناهایی ازجمله .است گرفته قرار موردمطالعه آن شاخص بناهای از
معمیاری   یشناسگونهشود ارزش  های این حمام که موجب می ویژگی ازجملههستند.  دستکند های حمام دارد، وجود توجه قابل و تاریخی
 هیای  بیه سیسیت    تیوان ضرورت و اهمیت این تحقیق حیو  آن اسیت، میی    درواقعقرار گیرد و  موردتوجههای دستکند دامنه سهند حمام
 بنیا  ایین  بیا  رابطیه  در تحقیق اشاره نمود. روش ای صخره بدنه در فضایی هایی محدودیت به توجه با فضایی ارتباط چگونگی و رسانی آب

 همچنین و معماری فضاهای ایجاد فرایند برای یمستندساز های روش از استفاده همچنین محل و در حضور با میدانی مطالعات از استفاده
ی معمیاری دسیتکند حمیام    های جدیید دربیاره   هدف این مقاله، معرفی یافته است. بوده وساز ساختهای  شرو کنار در رسانی آب سیست 

های معماری و کالبدی حمام کهنمیو  ویژگی لیقبی از سؤاالتدامنه سهند است و  نخورده دستی خالص و ها حمامعنوان یکی از کهنمو به
ب و گردش آن در فضاهای داخلیی حمیام در ایین ناحییه کوهسیتانی چگونیه       از لحاظ ساخت فضاهای دستکند چیست؟ سامانه تأمین آ

 است. شده  ای، مطالعه میدانی و مستندنگاری انجام های کتابخانهرو با استفاده از بررسی کند. تحقیق پیشاست؟ را پیگیری می بوده

های گرمایشیی آب را   وسیله آب قنات و سیست  هرسانی و گردش آب آن است که ب حمام کهنمو سیست  آب توجه قابلهای ویژگی ازجمله
گونیه   با ایین  شده بیترکعالوه عمده مصالح  . بهاست نموده یم داخل حمام تهیه در فضایمناسب برای کاربردهای گوناگون خزینه  طور به

هیای  هیای دره سیتر رودخانیه  فشانی در ب ی آتشها سنگ قلوههای پراکنده موجود در محیط کوهستان و های اصیل، سنگمعماری در نمونه
اسیت. امیروزه در    شیده   اسیتفاده پاییه گلیی    بوم آوردهای و یا تعمیری از مالط کننده لیتکمهمچنین در ساخت فضاهای  ؛ وسهند هستند

 شود.های جدید در کنار مصالح قدیمی از مالط ماسه و سیمان استفاده زیادی می نمونه
 

 .رسانی آب تاریخی، حمام کهنمو، روستای دستکند، معماری کلیدی: کلمات

 
 Saeedmehryar@gmail.comمدرس گروه معماری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.  *

 سنجی، تبریز، ایران. ** استادیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز، گروه مرمت و باستان
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 مقدمه   
هیای  های مختلف میراث بشری نشیان از جنبیه  گونه
هییای اقلیمییی و تمییدنی ی فرهنگییی و ویژگیییپیچیییده
آثیار سینگی    نیبی  نیی دراکشورها دارنید.   فرد منحصربه

 قییدمت و مانییدگاری اییین مییاده طبیعییی از واسییطه بییه
شیوند. در یی    های میراثی محسوب میگونه نیتر مه 

تییوان گفییتس انسییان نخسییتین  اختصییار معنییادار مییی 
هیا و  و از سینگ ها سنگ ها، بردر سنگ زیستگاهش را

در سنگ شیکل  سنگ و  برسنگ،  نخستین آثارش را با
معمیاری دسیتکند    (.1387:289 )فالمکیی،  داده اسیت 

فاده از بیرخالف معمیاری مرسیوم سیینگی کیه بیا اسییت     
هیای  دهی شده در محلی شکلها سنگ تختهها و  بلوک

های میوردنرر معمیاران و   ویژگی بر اساسو  مشخص
ای دیگر از معمیاری  شدند، با گونهمهندسین ساخته می

در سنگی مواجه هستی  که بیا روشیی بسییار ابتیدایی     
بسترهای طبیعیی و عمومیا  بیدون اسیتفاده از مصیالح      

زمیین،   حفر کیردن ا با کندن و ساختمانی مرسوم و تنه
گونیه معمیاری از    ایین  ها ایجیاد شیده،  ها و کوهصخره

تر از معماری مرسوم دسیتکند اسیت   لحاظ قدمت کهن
های مختلیف آن بیا عنیاوین متفیاوتی هماننید      و نمونه

 Rock-Cut Architecture or) یامعمیاری صیخره  

Rocky Architecture( )1356و  1351 ونیهمیییا ،
؛ قرائیی  1373، 1372 یریی ن؛ شکاری1353مجتهدزاده 

 Man-made or(، معمییاری دسییتکند )1378مقییدم 

Troglodytic Architecture و 1390 ،( )اشیییرفی )
( Rock-hewn Architectureمعمیییاری دسیییتکند )

(Ulusay et al,2006 کمتر از )شیناخته اسیت   قرن  ین 
و در فهرست آثار ملی کشورها و مییراث جهیانی    شده 

 .سیده استربه ثبت 
لحییاظ کاربییییری دارای  اییییین نییییوم معمییییاری از

اسیییییتقراری،  -هاییییییی از قبییییییل مسیییکونی گونیییه

زیرسیییاختی و   -پناهگاهیییی، تأسیسیاتی   -مخفیگاهی
س 1397)سییلطانی محمییدی، آیینییییی اسییییت  -مییبهبی

  منیاطق  (. دامنه سهند در استان آذربایجان شرقی جز206
 معمیاری دسیتکند در     و غنیای   ازنریر تنیوم  اییران    مه 

 

  ، معبید، مسیکن  ها، دژهاروستاکه   بسترهای طبیعی است
،  نییری   شیکاری ) هسیتند  قابیل اشیاره    ای و مقابر صخره

 نیتیر  مه کی از ی شناخت هدف با مقاله این (، در1372
بیه مطالعیه   سهند  دامنه در دستکند های حمام های نمونه
 و در محتیوای   اسیت شده   پرداخته کهنمو تاریخیحمام 

 

شیده   آن با توجه به اهمییت فضیاهای شیاخص سیاخته    
ی ا صیخره المنفعیه در مییراث    غیرمسکونی و بناهای عام

دامنه سهند به معرفی و شناخت حمام تاریخی روسیتای  
کیه پیا از بررسیی     نحیوی  است. به شده کهنمو پرداخته 

ای دامنیه سیهند و تنیوم آن بیه     مختصر مییراث صیخره  
های مختلف ایین حمیام تیاریخی    و بخش شناخت اجزا

ی و رسیان  آب توجیه  قابیل ی فنّیاور اشاره خواهد رفت و 
 ساخت آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

ای دامنخه  ی معماری صخخره شناس گونهی و شناس نیزم
 سهند
جنوب تبرییز،   کیلومترى 40در فشان سهند  آتش توده

سطح ز امتر  3710 متر و حداکثر 1450با ارتفام حداقل 
اش چالیه تبرییز را   است که با توپوگرافی مخروطی دریا

 ایجادشیده هیای  کند و نیاهمواری از چاله مراغه جدا می
عنوان مخیزن آب بزرگیی در شیما  غیرب     بهتوسط آن 

 اش هیای شیعاعی  گردد. سهند بیا دره ایران محسوب می
 

های جمعیتیی و  های مناسبی جهت استقرار پایگاهمحیط
توان گفت مأمن اصلی و می نموده است اقتصادی فراه 
های موجیود و الییه   ای منطقه همین درهمعماری صخره
گسترده شده در دامنه کوهسیتان   فشانی آتشوسیع توف 

ی ایین  هیا  اسیتقرار ها و سهند است که روستاها و آبادی
؛ خییام،  1381غییوری،  انید )  داده یجامنطقه را در خود 
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 (.1 تصویر شماره( )1370

 
 
 
 
 
 
 

هیای  الییه  واسیطه  بهوضعیتی  نیچن نیابنابراین وجود 
 ،فشیانی  آتیش هیای  تیوف  کارپبیر قابل حفاری در بستر

برای هزاران سیا  میأمن و مسیکن    های کوه سهند دامنه
بیوده کیه موجیب آن شیده تیا عامیل       های انسانی گروه

اقتصییادی و معیشییتی سییاکنان مبتنییی بییر دامییداری و   
ایین نیوم تیأمین منیابع      واحشام شکل بگییرد.  یدار نگه

دهیی بیه معمیاری     اقلی  منطقه در شکل به همراهغبایی 
در ابتیدا   اگرچیه  کیه  نحیوی  به. داشته است فراوانی تأثیر

صورت عشایری در جسیتجوی   زندگی در دامنه سهند به
ولییی در ادامییه   بییوده اسییتفاده قابییلهییا و مراتییع  چراگییاه

ی از روستانشییینی و یکجانشییینی رونییق یافتییه و بسیییار
و  یریپیب  ستیزاز لحاظ روستاها بدنه سنگی سهند که 

میأمن و   عنیوان  به ،اندمراتع بهتر بوده دارایارتفام کمتر 
 (.2تصویر شماره اند )شدهی بردار بهرهمکان زندگی 

 
 
 
 
 
 
 
 

  نریر معمیاری   از  اییران   مه   از مناطق  دامنه کوه سهند
  از تنوم  منطقه  ندر ای  ای صخره  معماری .است  ای صخره
هیای مختلفیی   گونیه و   برخوردار اسیت بسیاری   و غنای
 Kleiss) ها، دژ(1392)رازانی و دیگران،  هاروستا چون

؛ 8-7س 1349مشیکوتی،  ) هیا پرستشگاه، (1972 ;1973;
ای  صیخره  و مقیابر   هیا استقرارگاه، (39س 1355خاماچی 
د. در شورا شامل می  (Kleiss, 1973 :33؛1368)کارگر، 

( معماری دسیتکند  1395 ،گرانیدرازانی و )همین راستا 
های گیاه نگاشیتی از لحیاظ     بندی سهند را جدا از تقسی 

کیه   انید. درحیالی   بندی نمیوده  دسته تقسی  5کاربردی به 
واسطه تغیییر شیرایط    ها بهممکن است برخی از کاربری

زندگی تغییر کرده و برخی اماکن کاربری اولیه خیود را  
 .1انید ازس   های فیو  عبیارت  داده باشند کاربری  ستاز د

معمیاری   .2ای بیا کیاربری مسیکونی،    معمیاری صیخره  
ای بیا  معمیاری صیخره   .3ای با کیاربری آیینیی،   صخره

ای بیا کیاربری   معمیاری صیخره  . 4کاربری استحفاظی، 
های متفرقیه  ای با کاربریمعماری صخره. 5المنفعه،  عام
 .(3 تصویر شماره)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اصلی معماری  مآمن( رنگ یآب) فشانی آتشالیه توف . 1ت

 (Pazand & Hezarkhani, 2013در دامنه سهند ) یا صخره

 

 

  

 

 

فشانی سهند  موقعیت معماری دستکند در دامنه کوه آتش. 2ت
  GISترسیم با استفاده از روش  -پذیری زیست براساس

 

 

  

 

 

اف سهند شناسی کاربردی معماری دستکند اطر گونه. 3ت

 (1395)رازانی و دیگران، 
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 و عمومی المنفعه عامای با کاربری  معماری صخره
شییامل  درواقییعاییین نییوم معمییاری در دامنییه سییهند  

 دستکندی است که در قالب یها سازههای مختلف  گونه
و  هیا  کبوترخانیه ، انبارهیا  آب، ها آبراهو  ها قنات، ها حمام
هیا  گونه حمیام  ،کرد بندی تقسی را  ها آنتوان می هاآغل
از اجیزا اصیلی اکثیر     عمومیا  معماری دستکند سهند در 

تغیییر سیب    با  متأسفانهاند اما ای بودهروستاهای صخره
در حا  ویرانی کامیل هسیتند.    و تغییر کاربردی زندگی

ای ای روسییتای کهنمییو، حمییام صییخره حمییام صییخره
و  ای روستاهای عنصیرود روستای کندوان، حمام صخره

غربی کیوه سیهند و حمیام     های شمالیکردآباد در دامنه
ورجوی در مراغه و همچنین حمام داش قلعه عجبشییر  

هسیتند  ها این حمام ازجمله در دامنه جنوب غربی سهند
های های فو  مانند دیگر حمامحمام .(4 تصویر شماره)

ایرانییی دارای ورودی، سییربینه و فضییاهای مخصییو   
انید، حمیام   اسیتحمام و مخیازن آب سیرد و گیرم بیوده     

ای  حمیام صیخره   تیرین  بیزر  ند روستای کهنمیو  دستک
امیروزه پوشیش بخیش     متأسیفانه دامنه سهند است کیه  
و وییییران گردییییده و  فروریختیییهالحیییاقی ورودی آن 

ای آن مبید  بیه مکیانی     فضاهای معماری درون صیخره 
 .گردیده استبالاستفاده و محل انباشت زباله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روستای تاریخی کهنمو
ری و مضافات تبریز اسیت و بیه خیط    قُکُهنمیر که از 
مقدار ی  فرسخ و نی  در جانیب   تقریبا مستقی  هندسی 
حسب مسیافت در چهیار فرسیخی آن    رجنوب تبریز و ب

 64خالیدات   ریجزاو طو  مدارج شرقی آن از  شده واقع
 وهشیت  یسدقیقه و عرض آن از خط استوا  42درجه و 

روسیتای  (. 31 س1374افشیار،  است )درجه و پنج دقیقه 
کهنمو در موقعیت جغرافیایی جنیوب شیر  شهرسیتان    

مقیمییی ) ایییدرمتییری از سییطح  1450اسییکو در ارتفییام 
اسیت کیه طبیق مطالعیات      ذکیر  شایان(، 1390 اسکویی،

میییدانی، مسیییر اصییلی و تییاریخی کنییدوان تییا ورودی  
 ور برای روستای کندوان از داخل روسیتای کهنمیو   حیله

طبیعیی در مییان    لحیاظ  بهی روستا  . محدودهبوده است
رودخانییه ) ییکهنموچییاو  جییوی دربنیید() یدربنییدآرخ

و  گردیده اسیت غرب و جنوب احاطه  از شر ، کهنمو(
. رود اسیت  روسیتا نیازهای حییاتی   تأمین از منابع اصلی

وجیود  است. گیری روستا  )کهنموچایی( از عوامل شکل
زمین و محصوریت روستا در دره،  خورده نیچهای  دامنه
. گسترش شده استروستا  درهای مُطبق  ایجاد باغ باعث

از  متیأثر هسته مرکزی روستا در جهت شیمالی جنیوبی   
عوارض طبیعی زمین و بیه تبعییت از وجیود رودخانیه     

جوی ) یآرخشش شانه( و دربند مِشَانَه )کهنموچایی و 
. روسیتای کهنمیو   بوده اسیت دربند( در باالدست روستا 

ای چشیمه حیاج میرفتیا ،    هی  رشته قنات به نام 8دارای 
چشمه میررُو، چشمه حاج عبد ، چشمه حاج اسماعیل، 

علیی،   پُل سنگی(، چشمه حسن) یکورپوسچشمه داش 
. اسیت اشیرف، چشیمه حیاج بیاقر      چشمه حاج میرعلی

ای از چشمه حاج عبد  آب مصرفی حمام صخره تأمین
، اولین چاه مادر این چشمه در بخیش  ردیپب یمصورت 

ا و مرهیر آب نییز در همیین مسییر     جنوب شرقی روست
محیل   -. بناهای قیدمگاه، عمیارت مولودخانیه   دردا قرار

های دستکند روستای کندوان،  ای موردی حمامه . نمونه4ت
منبع: آرشیو اداره کل ، کردآبادروستای عنصرود، روستای 

 میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
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قاجیار  ، چهیارمین پادشیاه سلسیله    شیاه  نیناصرالدتولد 
( از عناصر مهی   66 س1383، )امانت، (31 س1374افشار، )

هجیری شمسیی    1308به سیا    .هستندمعماری روستا 
سیط  حمام سنتی مربوط بیه دوره پهلیوی او  کیه در و   

 )ثبیت در فهرسیت آثیار ملیی      شده اسیت   ساختهروستا 

)تصیاویر  ( 1386 در سیا   19232شماره ثبتیی   به ایران
 (.6و  5شماره 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 حمام تاریخی روستای کهنمو
 یا صییخرهدر خصییو  معمییاری و تاریخچییه حمییام 

از منیابع معتبیر، مطالعیات تیاریخی      کدام هیچکهنمو، در 
هیا،   ، در برخیی از پیژوهش  اسیت  نیافتهتخصصی انجام 

شده  برده  نامنمونه موردی در مطالعات تطبیقی  عنوان به
. این بنای شاخص در فهرست آثار ملی ایران ثبیت  است

بیه  تحقیقیات تخصصیی    عنیوان  هیچ بهو  نگردیده است
 هیای  ارگاناز طرف  شناسی باستانو  سنجی باستان لحاظ

 فرآینید  کیه  اسیت  . بدیهینپبیرفته استانجام  ربط یذ

 نیسیت. ایین   مشابه امری مختلف، های اقلی  در طراحی

 سیایر  طراحی در و ؛وضو  به ها خانه در طراحی مسئله

آیید.   چشی  میی   بیه  وبییش  ک  ایران، معماری های گونه

 گونیاگون بیا   هیای  اقلیی   در هیا  حمیام  بعضیی  هرچنید 
این امر عمومییت   اما شوند می های یکسان یافت ویژگی
طراحی  که دهد می نشان موردی مطالعات . بررسیندارد
ها بیا   این دوی هر و کیش های حمام با های گیالن حمام
نییز همیه    و و کرمانشیاه  آذربایجان سرد اقلی  هایحمام
هیای بیارز و    تفیاوت  اصیفهان  و یزد های حمام با ها این

( )تصیاویر  175-174س 1382دارند )مختارپور، چشمگیر 
 (.8و  7شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

گیییری حمییام کهنمییو در  در مییورد تاریخچییه شییکل 
مطالعات میدانی، باور اهالی روسیتا بیر ایین اسیت کیه      

است.  شده ساخته  وارث یبحمام توسط دو برادر عزب 
بالتکلیفی آن در حقو  قانونی ملکی، در  به دلیلامروزه 
 گونیه  چیهی گبشته، بدون کاربری بیوده و   هفتادسا طی 
. موقعییت  نپبیرفته اسیت ی آن انجام تی در نگهداردخال

قرارگیری حمام نسبت به روستا، در بخش شما  شرقی 
نزدیکیی در   نسیبتا  و از هسته مرکزی روسیتا بیا فاصیله    

های مطبق و مشرف بر کوه اسیت. تمهییدات    انتهای باغ
ایجیاد فاصیله بیین حمیام و      بیرای معماری گبشیتگان  

 ه دلییل بی و همچنیین   دفع آسان فاضالب به دلیلروستا 

موقعیت جغرافیایی حمام کهنمو نسبت به اسکو و روستای . 5ت
جوار؛ تصویر ورودی حمام  و شهرهای هم کندوان یخیتار

 یا صخره
 

 

 

  

 

 
 سهند های  ی روستای کهنمو در دامنه گستره. 6ت

 

 

  

 

 

ای نسبت به بافت  وقعیت قرارگیری حمام صخرهم. 7ت
 کهنموروستای 

 

 

  

 

ای در  توپوگرافی موقعیت قرارگیری حمام صخره. 8ت 
 توپوگرافی دامنه شمالی
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حمام  ازیموردنآب  تأمیندسترسی آسان به منابع آبی در 
و استفاده از عوارض زمیین در کیاربرد معمیاری بیومی     
منطقییه قابییل ارزشیییابی اسییت. وجییود کییران در دامنییه  

، ایین امکیان را در   انید  کیرده هایی که روستا را احاطیه   کوه
 .کرده استاستفاده کامل از نوم معماری رایج منطقه میسر 

توده ( در داخل 9)تصویر شماره مام تاریخی کهنمو ح
شیب مالیمی  .گردیده استایجاد توف آتشفشانی سهند 
اند،  های اطراف روستا را تشکیل داده که توپوگرافی دامنه
مُطبیق   صیورت  بیه هیای مصینوم کیه     پا از اتمیام بیاغ  

هیای کیران اسیت. ایین      اند، محل شروم الیه شده ساخته
و بیا   گیردد  میی کوه آغاز  طرف به  با شیب مالی ها کران

 هیا  دامنیه دسترسی، در د  ایین   یها راهاستفاده از ایجاد 
وفیه بیا معمیاری    و عل هیا  دامغارهایی بیرای نگهیداری   

. استفاده بهینه از ایین شییب   گردیده استدستکند خلق 
در ایجاد فضایی که نور طبیعی را در خود راه دهد، یکی 

ل معمیاری دسیتکند را   دیگر از تمهیدات در انتخاب مح
چیین   کند. محل نورگیرها با مصالح خشیکه  مشخص می

طوقه چینی نماییان اسیت و بیشیتر در     صورت بهسنگی 
دامنییه اییین هییای نزولییی در شیییب  جهییت انحییراف آب

. این نورگیرها در سیطح  پبیرفته استانجام چینی  سنگ
شیب مالیی ، دخالیت انسیان در طبیعیت را بیا مصیالح       

 .گباشته استمصنوم به نمایش 
 
 
 
 
 
 

ای حمخام دسختکند    معرفی فضاهای معماری و سخازه 
 کهنمو

رعاییت   بیه لحیاظ  ای کهنمیو  معماری حمیام صیخره  

مراتب فضایی، ایجاد توازن و تعاد  در فضیاهای   سلسله
ارتبییاطی، ایجییاد فضییاهای رابییط و واسییط، اصییل      

گراییی،   گرایی بیر بیرون   محورگرایی، اصل برتری درون
واری در تناسبات معماری، سییالیت   ردماصو  معماری م

فضایی و استقال  در فضاهای ایجادشده، بهترین نمونیه  
گیبارد. فضیاهای    پالن معماری حمام را به نمیایش میی  

معماری در ارتباط معمارانه با تبحری کامل به یکیدیگر،  
کند. در بررسی ارتباطات  شفافیت فضایی را مشخص می

ها، تمهیدات و  بط آنفضاهای اصلی حمام و فضاهای را
وضیو  بیا    طر  معمار و مقنی سازنده به های پیش نقشه

ریییزی قبلییی بییا انتخییاب محییل احییداث  طییر  و نقشییه
ای برای حفظ تبادالت برودتیی و  صورت کامال  حرفه به

گیری کامل از منابع آبی و چگونگی دفع  حرارتی و بهره
جهیت  دهید.   فاضالب و دسترسی عمومی را نشیان میی  

 و یکدگیبار بهتر معماری حمام کهنمو، فضاها شناخت 
 10تصاویر شماره ) دیگردتقسی  اصلی به هشت بخش 

فضاهای ارتباطی بیین فضیاهای اصیلی     عالوهبه (.11و 
 .نشده استی کدگبارها(  )راهروها و ورودی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای کهنمو فضاهای معماری حمام صخره. 9ت

 

 

  

 

 

ی کدگذارای کهنمو و  م صخرهپالن معماری حما. 10ت
 یمعمارفضاهای 

 

 

  

 

 
ی کدگذارای کهنمو و  پالن معماری حمام صخره. 11ت

 یمعمارفضاهای 
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 ای کهنمو . فضاهای معماری حمام صخره9ت
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 فضای معماری 
 ورودی

ها فضایی عمومی بوده کیه ارتبیاط بیین     ورودی حمام
نماید. این فضا نسبت  ای داخل و خارج را برقرار میفض

گیردد.   به موقعیت قرارگیری عنصر معمیاری ایجیاد میی   
ورودی حمییام تییاریخی کهنمییو بییا اسییتفاده از چیییدمان 

ها با مالط پایه آهکیی بیرای تعییین دسترسیی بیه       سنگ
ها با کندن چندین پله برای دسترسیی   فضاها در د  کران

. چنانچیه مشیخص   دیده استگربه هشتی ورودی آغاز 
در گبشیته دارای پوشیش   است این فضای مربع شیکل  

چینی سنگی که امروزه داغ دیوارهیا دییده    بوده و با الیه
. در بخش انتهایی این فضای بوده استشود، مسقف  می
پخ( درب ورودی به فضیای رخیتکن تعبییه     گوشه ی )

 .گردیده است
 راهرو رختکن )بینه( و 3و  2فضای معماری شماره 

برای تکمیل شیکل هشیتی در د  کیوه بیا اسیتفاده از      
 میالط آجیر بیا    افزودن شکل معماری هشتی با مصیالح 

های پنج و هفت کُند با ایجاد  آهکی و با استفاده از قوس
 ساخت دستسازی تلفیقی با معماری  گوشه و شبه گنبد

اند. تکمیل فرم کلی  و معماری دستکند، خلق فضا نموده
صالح جدید معماری و معمیاری دسیتکند، از   هشتی با م

دهید.   را نشیان میی   در گبشیته موارد تمهیدات معماران 
تطبیق عناصر هندسی معماری ایرانی با معماری دستکند 

پینج و   هیای  قوسدر بینه حمام با ایجاد فضای هشتی با 
هفت کُند که نمونه معماری الحاقی دوره قاجیار اسیت،   

قی منطبق با شیب زمیین و  گردد. اجرای چهارطا آغاز می
تلفیق آن با معماری دستکند اهمیت معماری ایین بنیا را   

کند. ایجاد بینه حمام با روش چهارطاقی به  دوچندان می
هشتی ورودی با عناصیر معمیاری ایرانیی، ایین      انضمام

حی کیران، از  هیای سیط   ورد که الییه آمسئله را پیش می
ررسیی  پا از ب و معمار یافته استخاک سست تشکیل 

که تعرییف فضیای ورودی و    رسیده استبه این نتیجه 
بینییه، در جهییت انطبییا  و همخییوانی فضییای معمییاری 

برآن، ایین   صورت مصنوم باشد و عالوه بهدستکند، باید 
روش، تعریف معماری کاربردی در محل زیست انسانی 

سیاخت   را برای دعوت به ی  فضیای معمیاری دسیت   
له پا از ورود بیه ایین   . بالفاصگردد میانسان را شامل 

های پوششی  فضا، اشکا  معماری ایرانی در ایجاد قوس
اشکا  هندسی مقاوم، در انتقا  بارهای حاصیله   عنوان به

بیا شیروم معمیاری     شیود.  های پوششی دیده میی  از الیه
الحاقات بینیه   دستکند بعد از ورودی الحاقی و بخشی از

زنده ابتیدا  که معمار سیا  رسد مینرر  با مصالح آجری، به
دی به شکل گنبد کلمبیو  فضایی در مجاورت هشتی ورو

بیوده  جیاد چهارصیفه   کیه هیدف آن ای   کرده استایجاد 
 س آن، در چهیار ، این شبهه گنبد با نورگیری در رأاست

محیل نشییمن ییا     عنیوان  بهجهت دارای صفه هست که 
. اسیتفاده از  داشته اسیت رختکن کاربرد  عنوان بهفضایی 
در عناصر پوششی و استفاده از قیوس   ارد تیزه های قوس
هیا  شکل را در صفه ها، فضایی قیفی آندار در انتهای  مازه
 (.15و  14، 13، 12)تصاویر شماره  آورده است وجود به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صفه شرقی و ورودی گرمخانه از رختکن حمام . 12ت
 ای کهنمو صخره

 

 

  

 

ی گرمخانه از صفه غربی و جنوبی و ورود. 13ت 
 ای کهنمو رختکن حمام صخره
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 خانه نظافتگرمخانه و  5و  4فضای معماری شماره 
در مجییاورت درب ورودی در فضییای هشییتی بینییه   

فضای اتصا  به گرمخانیه   عرض ک )رختکن(، راهرویی 
ستونی در میان  با وجود. انتهای راهرو نماید میرا ایجاد 
های گرمخانیه، تیداعی ایجیاد دو     با یکی از صفه ،راهرو

مسیر دسترسی را دارد. گرمخانه دارای پالنی بیه شیکل   
نی  هشت با پوششی به شکل قوس کلمبیو بیا   و   هشت

که تمام وجیوه آن را بیرای    استآن  رأسنورگیری در 
، چهیار جهیت آن را   انید  کاربرده بهایجاد فضای معماری 

دار  تییزه  هیا  آنکه شکل قیوس   اند نمودههایی تعبیه  صفه
 هیا  قوساین  ،های فضای رختکن و برخالف صفه است

به شکل پنج و هفت تند با شیب مالی  به انتهای صیفه،  
ن اشتراک که و با ای یافته استبا همان شکل قوس ادامه 
دارد. را شدگی مانند شکل قیف  انتهای صفه حالت جمع

  سیاخته جهت گرمخانه با تیوازن معمیاری    ها چهار صفه
و کاربری محل شستشو را با دسترسی آسیان در   اند شده
سازند. صفه جنوب  به گرمخانه میسر می چهار جهتهر 

غرب با الحاقاتی در بخیش جنیوبی آن گسیترش محیل     

پوشش این فضا گنبدی  .خود دارد انضمامرا به  شستشو
ن برای روشینایی فضیا   گنبد آ رأسبوده و نورگیری در 

. صفه شمالی و غربی با عمیق کمتیر   گردیده استتعبیه 
. صفه جنوبی نییز  شده است جادیاها  نسبت به بقیه صفه

برای خزینه آب گرم حمام است. اضالم نیی    یپیشخوان
تص خیود را دارنید، ضیلع    کاربری مخ هرکدام ها هشت

ورودی گرمخانیه از بینیه، ضیلع     عنیوان  بیه شما  غربی 
عنییوان  بییههندسییی دارد کییه غیرشییما  شییرقی فضییایی 

، ضیلع جنیوب   گرفیت  قرار می مورداستفادهخانه  نرافت
شرقی فضایی برای ورود بیه خزینیه آب سیرد و ضیلع     

ورودی فضیای الحاقیات صیفه     عنیوان  بهجنوب شرقی 
ترتیب فضیاهای دسترسیی از    دین. باند شده ساخته غربی 

های گرمخانه به خزینه گرم و سرد، در فاصله  نی  هشت
. پوشش تمام گردیده استاز این فضاها تعبیه  قبو  قابل

صورت گنبید اسیت و در   فضاهای الحاقی به گرمخانه به
، 16)تصاویر شیماره  است ه شد تعبیه نورگیر  ها آن رأس
 (. 18و  17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خزینه گرم و سرد 7و  6فضای معماری شماره 
با ورودی در ارتفام ی  و نیی  متیری    خزینه آب گرم

ای کهنمو حمام  سازی ورودی الحاقی صخره شبیه. 14ت
 ای کهنمو صخره

 

 

  

 

 
 ای کهنمو جبهه غربی رختکن حمام صخره. 15ت

 

 

  

 

 

 ای کهنمو های گرمخانه حمام صخره صفه. 16ت

 

 

  

 

 
خانه حمام  نظافت. 17ت

در جبهه غربی گرمخانه 
 ای کهنمو حمام صخره

 

 

  

 

 

بخش الحاقات در . 18ت
جبهه شرقی گرمخانه حمام 

 ای کهنمو خرهص
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گردد. سیکوهایی در داخیل    از کف صفه جنوبی آغاز می
کیه   شیده اسیت  ایجاد فضای خزینه در سمت شرقی آن 

. پوشیش آن منحنیی   اسیت محل نشسیتن در ایین فضیا    
  متر اسیت کیه   نامنر  بوده و ارتفام آن از کف دو و نی

ی، فضای ا پله صورت بهجنوب غرب  به سمتنورگیری 
سازد. ارتفام ک  پوششِ خزینه آب گرم  آن را روشن می

حفظ گرمایش فضا و محبوس کردن بخار آب  به جهت
تهویه بخیار   به جهت .پبیرفته استدر آن فضا صورت 

 صیورت  بیه ی ا دریچه حاصله در فضای خزینه آب گرم،
اسیت. انیدود    شیده  سقف تعبیه  جنوبیدر جبهه  پلکانی

در پوشش دیوارها ساروج بوده و با بررسی  مورداستفاده
مختلیف   یها دورهمرمتی در  یها هیالبه  توان میمیدانی 

 آن پی برد.
از  پیشییخوانی خزینییه آب سییرد، فضییای دسترسییی  

بیودن   تیی اهم کی  گرمخانه بوده و نوم ایجاد فضای آن، 
 یهیا  وارهیی دبیا   یجادشیده ادهد، فضای  فضا را نشان می

کف آن مسطح و در دیواره  ومرغی  منحنی به شکل تخ 
تخلیه و هیدایت آب سیرد بیه     به جهتیی ها هشتنبوآن 

ی در جبهیه  ا . حوضیچه شده است  هیتعبخزینه آب گرم 
کند و از این  جنوبی آن، سرریز آب سرد را مشخص می

ی خارج گردییده کیه آب سیرد را بیه     ا حوضچه تنبوشه
وارد  شیخوان یپاز  آب. کنید  میی ه آب گرم هدایت خزین

. ورودی خزینه آب سرد گردد میفضای خزینه آب سرد 
متر از کف فضای نی  هشت جنیوب شیرقی    1به ارتفام 
پیشیخوان خزینیه آب سیرد(، دسترسیی دارد.     گرمخانه )

، در اسیت  متیر  دو آن ارتفامپوشش آن منحنی نامنر  و 
. شیده اسیت    یهتعبگوشه سمت جنوب، محل ورود آب 

بنیدی ایین فضیا،     در عیایق  مورداسیتفاده اندود سیاروج  
هیای مییدانی دارای    همانند خزینه آب گیرم در بررسیی  

 بییوده اسییتی مختلییف هییا دورهچنیید الیییه مرمتییی در 
 .(20و  19تصاویر شماره )

 
 
 
 
 
 

 تون حمام 8فضای معماری شماره 
با توجه به اینکه تون حمام محل روشن نمودن آتیش  

و امکان انتقا  دود به فضیای   استبرای ایجاد گرمایش 
، در جانمیایی فضیای   گردد میگرمخانه و رختکن بیشتر 

مجیزا از دسترسیی    کیامال  معماری، این فضا را خارج و 
و دسترسیی بیه ایین     نید ینما یمی فضاهای کاربری ایجاد 

خیارج از  گیرم ) . در انتهای خزینه آب استمکان مجزا 
انید کیه    ( فضیایی ایجیاد کیرده   فضای دسترسی به حمام
پوشش ورودی آن با اسیتفاده از  ورودی مجزایی دارد و 

. شیده اسیت  قمی پوش، پوشیانده   صورت بهچینی  سنگ
منحنی نامنر  و کف آن نسیبت بیه    صورت بهسقف آن 

روییی   تر است. در جبهه شمالی آن گربه کف حمام پایین
آتش  روشن کردنکه دسترسی به محل  شده استایجاد 

شود، درسیت در بیاالی آن    یر دیگ خزینه را شامل میز
بیه ایین    بعیدا  و با دیواری کیه   شده است  تعبیهدودکش 

ی بخش استحکاماست،  شده  افزودهبخش با مصالح سنگی 
 .یافته است  دیوار جبهه جنوبی خزینه انجام

 حمام تاریخی کهنمو رسانی آب یفنّاور
اقلیی   هیا را   عامل اساسیی کیه محیل اسیتقرار حمیام     

حرارت کرد، تمهیداتی برای کاهش  کوهستانی تعیین می
و منابع آب بود. ازآنجاکه  (288و  277؛ 1385قبادیان، )

هیا   عنصر اصلی در فعالیت ی  حمام، آب است، حمیام 
هیا، ییا    هیا، چشیمه   در ارتباط فضایی مستقی  با رودخانه

 شدند. در هنگام فقیدان آب دائمیی و    ها ساخته می قنات
هیای   ها و چشیمه  خت منابع طبیعی چون رودخانهیکنوا

خزینه آب سرد در . 19ت
جبهه شمال غرب گرمخانه 

 ای کهنمو حمام صخره

 

 

  

 

 

دهلیز ورودی خزینه آب . 20ت
سرد در جبهه شمال غرب 

 ای کهنمو گرمخانه حمام صخره
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ها بودند که نقیش اصیلی را در    دائمی پر آب، این قنات
، 1391چراغیی،  کردنید )  ها ایفیا میی   ی حمامنیمکان گز

؛ ریاحیییان و لبییاف 1383راد،  یوسییفیو ؛ شییکیبا 61-64
(. کییاربرد عناصییر طبیعییی در معمییاری 1394خییانیکی، 

ی هوشیمندانه در  سیاخت انسیان، نیازمنید نگرشی     دست
ی آن است. اسیتفاده از قنیات   ریکارگ بهراستای کنتر  و 

 قنییات»دارد.  هزارسییالهدر معمییاری ایییران، پیشییینه   
 یافتیه  تکیوین  و دیرپیا  یمهندس نرام یا گونه از برخوردار

، 1386)حیائری،   «بیوده اسیت   طوالنی یها سده طی در
وم تر و بیا هجی   این سیست  پیشرفته مرورزمان بهاما ؛ (29

. شده اسیت   سپردهی و مدرنیته به دست فراموشی فنّاور
های تاریخی استفاده از نهرها و  با بررسی معماری حمام
، چنانچه بستر ساخت بوده استقنات ازجمله تمهیدات 

و یا مسیری انتقیا    شد یمبنا در مسیر این عناصر فراه  
. در سییاختند یمییآب بییه عنصییر معمییاری را فییراه    

استفاده صحیح  به دلیلم تاریخی کهنمو، ی حمابسترساز
دسیتکند بیودن( و بیا    حمام )در انتخاب موقعیت طبیعی 

تلفیق معمیاری در دامنیه کیوه، مسییر قنیات در جهیت       
ی دو حلقه آسییاب و همچنیین   انداز راهاستفاده بهینه در 
. مرهر قنات حاج عبد  که گردیده استحمام، منحرف 
هیای بخیش    کیوه در دامنیه   گردیده استامروزه خش  
ور و حیید میرز روسیتای حیلییه  روسیتا )  یجنیوب شیرق  

. این شده است  دادهمتر قرار  صد هشتکهنمو( با فاصله 
هیا و   شیوه آبیاری با مقرر کیردن زمیان، در آبییاری بیاغ    

هییای  و سییرریز آب هییای آبییی کییاربرد آب در آسیییاب
هییا و همچنییین مقییدار آب    مورداسییتفاده در آسیییاب 

. قنیات  شده اسیت  میحمام، انجام  در کاربری شده نیمع
هیای روسیتای کهنمیو     معروف حاج عبد  ازجمله قنات

ای روسیتای   بوده که آب میورد مصیرف حمیام صیخره    
. این چشمه با هدایت آب کرده است میکهنمو را تأمین 

از طریق جوی از سیطح زمیین، در زمیان مقیرر بعید از      

از طریییق  -تنییدیره دیرمییان -سییرریز شییدن از آسیییاب
. با عدم یافته است میی روستا به تون حمام انتقا  ها باغ

در طی دهیه گبشیته، قنیات     ربط یذرسیدگی مسئولیت 
مبکور در بخش جنوب شرقی روستا بیا مقیدار آبیدهی    

ی باالدسیت روسیتا   هیا  باغبسیار ناز ، تنها برای آبیاری 
کیاربری خیود بیرای اسیتفاده در      و شیود  یم برده کار به

 .داده است  از دستی را ا صخرهآسیاب و حمام 

ساختار کیاربردی آب پیا از انتقیا  بیه تیون حمیام       
هیای   وسیله تنبوشه صورت بوده که از تون حمام به بدین

هیا در دییوار بیه     سفالی با حفر دییوار و جایگیباری آن  
خزینه آب سرد هدایت گردیده و مرهیر آب در حمیام،   

شیود.   در گوشه جنوب شر  خزینه آب سرد دییده میی  
ا از پُر کردن خزینه آب سرد، سرریز آن از طریق آب پ

گیردد. ورودی آب سیرد    تعبیه حوضچه دیواری دفع می
بییه خزینییه آب گییرم، از جبهییه غربییی بییا اسییتفاده از   

هیا در   ، ایین تنبوشیه  است افتهی  انجامهای سفالی  تنبوشه
و  شیده  یجاسیاز دیواره با استفاده از کندن مقطع دییوار  

. آب شده است  ه آب گرم هدایتآب سرد، به تیان خزین
با ایجاد گرمایش در زیر تون به جریان افتاده و جابجایی 
آب گییرم و سییرد، تعییاد  حرارتییی را در تیییان ایجییاد   

ی  یز آب مورداستفاده با گنجاندن تنبوشیه رنماید، سر می
تیراز بیا دریچیه ورودی بیه حوضیچه خیارج از آن        ه 

ز خزینیه،  گردد، بیا ایجیاد سیکو در خیارج ا     هدایت می
امکییان برداشییت آب گییرم میسییر گردیییده و فاضییالب  

های ایجادشده در کیف حمیام هیدایت     حاصله به کانا 
امیا چنانچیه خزینیه    ؛ گردد ها دفع می شده و از طریق آن 

و چنانچیه خزینیه آب    آب گرم مورداستفاده قرار نگیرد
ای مجییزا  گیرم پُییر گیردد، سییرریز آن از طرییق تنبوشییه   

تنبوشییه انتقییالی آب سییرد، بییه    تییر از سییطح   پییایین
هایی برای برداشت خارج از خزینیه آب گیرم،    حوضچه

انتقا  یافته و شستشوی خارج از خزینه با برداشیت آب  

128 



  

 

 

 
 

ره 
ما

ش
17

4
 
♦ 

ن 
ستا

تاب
14

00
 
♦

  
  

کاسیه مسیی( انجیام    جیام ) هیا بیا    گرم از این حوضیچه 
هیای کوچی     . سرریز آب گرم حوضچهگرفته است می

شیده در دییوار صیفه شیمالی گرمخانیه، از طرییق        تعبیه
ی  های جاگیباری شیده در دییوار، بیه حوضیچه      تنبوشه

کوچیی  دیییواری در دهلیییز خزینییه آب سییرد هییدایت 
ازجمله دیگر تمهیداتی کیه بیرای انتقیا      .گردیده است

، تعبیه مسییر  شده استآب سرریز( اندیشیده مازاد )آب 
های حمام اسیت.   چه در دیوارهانتقا  آب به شکل حوض

آب سرریز با حفر دیوار فضاهای موجود به صفه شرقی 
و از طرییق   (24 تصیویر شیماره  ) شیده   منتقلگرمخانه 

گییردد  مییی نرافییت خانییهدیییواره آن فضییا، وارد فضییای 
(. جالب است برای استفاده مجیدد از  25 تصویر شماره)

ی هیا از فضیا   این آب بیرای آبییاری، از طرییق تنبوشیه    
آب چشیمه    رختکن به بیرون از حمام، یعنی همان سه 

حمام به جویی که برداشت آب صورت پبیرفته، منتقیل  
هیای   گیردد. فاضیالب حاصیل از شستشیو در صیفه      می

روها به  گرمخانه و کف گرمخانه از طریق انتقا  به گربه
. مسیر انتقا  فاضالب شده است  خارج از حمام هدایت
و سپا به دره مشرف بیه حمیام   از گرمخانه به رختکن 

 پبیرفتیه اسیت  که به کهنموچایی معروف اسیت انجیام   
 (.23و  22، 21)تصاویر شماره 

 
 
 
 
 

 

 سیستم گرمایشی حمام تاریخی کهنمو
 ها ازجمله تمهیدات معماران گبشته در معماری حمام  

هیا در اقلیی  کوهسیتانی )سیرد و      و نقطه اشتراک حمیام 
رتفام سقف در فضاسازی اسیت،  خش ( کوتاه نمودن ا

داشتن فضاهای حمام با وسعت  این روش برای گرم نگه

 نیوم مصیالح و فین سیاخت در     »کمتر و ارتفیام کمتیر،   
 

 ( اجییرا1382)صییفاران،  «کییاهش مصییرف سییوخت  
. برای گرم کیردن آب، حیرارت بسییار    گردیده است می

های مرتفع احتیاج بود کیه   الزم بود، درنتیجه به دودکش
مام را در سطح باالتری پخش نمایید. الزم اسیت   دود ح

هییا عملکییرد  یییادآوری شییود کییه هییر ییی  از دودکییش
ای دارنیید و دودهییا را در مسیییرهای مختلفییی  جداگانییه
کنند. یکی به هنگام آغیاز آتیش دود را منتقیل     منتشر می

ازآنکه حمام کامال  روشن شد، دود  کند و دیگری پا می
 ش اصلی هدایت و سیپا  روها به دودک را از طریق گربه

 

(. از 251 س1391فخاری تهرانی، کند ) به خارج منتقل می
فضایی مجزا و در خیارج از فضیاهای حمیام، بیه تیون      

. آتیش  شده اسیت   ای کهنمو دسترسی داده حمام صخره
زیر دیگ خزینیه آب گیرم از طرییق ایین فضیا روشین       

گردد. دود حاصل برای گُیر گیرفتن آتیش از طرییق      می
شده در جوار دییوار خزینیه آب گیرم بیه      بیهدودکش تع

ای در  یابد، ایین دودکیش اسیتوانه    سطح زمین انتقا  می
 متیر حفیر گردییده و در      ین و  یقسمت پایین به قطر 

 

سیانتیمتر   70سطح زمیین( بیه قطیر    آن )قسمت انتهایی 
یابد. انتهای این دودکش به شیکل طوقیه چیاه     تقلیل می

رگرفتن آتش زیر دیگ، . پا از گُشده استچینی  سنگ
و گرما و دود  شده بستهدریچه زیر دیگ خزینه آب گرم 

در کف حمام بیه   شده کندهروهای  حاصله از طریق گربه
شیده    تیهیدا های شرقی، شمالی و غربی گرمخانه  صفه
شده و با توجیه بیه حفرییات     های انجام . با بررسیاست

 گردد که غیرمجاز در کف حمام، این مسئله مشخص می
رو ایجادشده در کف حمام، دورتیادور گرمخانیه را    گربه

 .گردیده استشامل 

رو  ی جلیوی خزینیه آب گیرم، کانیا  گربیه      در صفه 
طرف فضای الحاقی در جبهه جنوبی گرمخانه هدایت  به
شیده    هیتعبشده و اولین دودکش در دیواره صفه جنوبی  

عیت نورگیرهای موق. 21ت
ای  فضاهای حمام صخره

 کهنمو

 

 

  

 

 

حفر دیوارها برای انتقال . 22ت
آب سرریز در فضاهای حمام 

 ای کهنمو صخره
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، سپا این مسیر در کنار دییوار ادامیه یافتیه و بیه     است
است، در دیوار ایین صیفه نییز    ه شد صفه غرب هدایت 

است. از دودکش صفه غربی، کانالی  شده دودکش تعبیه 
شیده   برای ارتباط با رختکن ایجاد شده تا دودکش تعبیه

ای نییز داشیته    در صفه جنوبی رختکن، عملکرد شیومینه 
باشد، چنانچه طبق مطالعیات مییدانی، دودکیش بخیش     

. شده اسیت  میمینه استفاده عنوان دودکش شو رختکن به
خانه، این کانا  به  رو از جلوی نرافت با ادامه کانا  گربه

رو  دودکش ایجاد گردیده در صفه شمالی، انتهیای گربیه  
رو از  . بایستی عنوان کرد که گربهگردیده استمشخص 

های موازی در زیر گرمخانیه بیه یکیدیگر متصیل      کانا 
دسترسیی بینیه بیه     ای که در راهیرو  باشند. در طاقچه می

، دودکشی با عملکیرد شیومینه   گردیده استسربینه حفر 
یی کیه  ها سنگگردد. در گویش محلی به نیز مشاهده می
عنیوان   بیه  ها دودکشرو و دیواره  های گربه بر روی کانا 

گویند. سنگ سا ، سنگی با  سا  می شده استفادهپوشش 
 (.25و  24)تصاویر شماره است ای  ظاهر فیزیکی ورقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 مقایسه تطبیقی
ی اشییاره ا معمییاری صییخره یشناسیی گونییهچنانچییه در 

گردییید در خصییو  معمییاری دسییتکند، در دامنییه     
منتهیی   فشانی آتشسهند، در حلقه  کوه رشته فشانی آتش

کلیی   صورت بهتوان  به شهرها و روستاهای تاریخی، می
میاری را در فضییاهای  دو نیوم کیاربری در فضییاهای مع  

بنییدی کییرد. در فضییاهای  خصوصییی و عمییومی دسییته
المنفعه، بیا عنیوان    عام صورت به کاربردهاعمومی عمده 

گردنید. از   هیا تقسیی  میی    هیا و حمیام   مساجد، نیایشگاه
هییای دسییتکند تییاریخی منطقییه، حمییام دسییتکند  حمییام

تییرین  روسییتای کنییدوان و روسییتای کهنمییو شییاخص  
باشیند. در مقایسیه مییان     برجا میهای موجود و پا نمونه

سییاختار معمییاری و کالبییدی حمییام دسییتکند روسییتای 
 کیوه  رشیته های دسیتکند در دامنیه    کهنمو، با دیگر حمام

رجوم شود است ) توجه قابلسهند چند نکته  فشانی آتش
(؛ نخست اینکه مطالعات مشیابهی در  6 شمارهتصویر به 

 بیر اسیاس   های دستکند مبکور که بتیوان  رابطه با حمام
 ها آنها و طراحی معماری از  ها و پالن مستندات و نقشه

ایی کیه  ه ت  مطالعه .نرسیده استاستفاده کرد به انجام 
ی قبل  دو دهه تقریبا در این رابطه وجود دارد، مربوط به 

اسییت در مییورد حمییام دسییتکند روسییتای کنییدوان    
(، سیطح دسترسیی   1386صبری، ) (،1382، زاده )وهاب

 دسییتکند در میییان سییطو   صییورت بییهکییه بییه حمییام 
 

 ای کهنمو رسانی، حمام صخره نقشه سیستم آب. 23ت
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رو در فضاهای  های گربه جزئیات اجرایی کانال. 24ت
 ای کهنمو حمام صخره
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 9، بیا اسیتفاده از   گردیده است جادیاها  کران دست نییپا
شیب اندک محل قرارگییری،   به دلیل گردد. پله میسّر می

این دلیل  که گردیده استحفر  تر نییپاحمام در سطحی 
 ینیییب شیپییدر هنگییام سییاخت حمییام عنصییرود، باعییث 

شیده    حمیام  برای رسییدن بیه حجی    راهرویی طوالنی
تند  بیش دراما در مقایسه فضایی که ایجاد حمام ؛ است
بیا شییب تنید     کردآبیاد ها صورت پبیرفته، حمیام   کران
، فضایی کوچ  را برای دسترسی به حج  حمام ها کران

که این رفع مشکل در حمام کهنمیو بیا    اند گرفتهدر نرر 
 رسیانی  آبسیسیت   . گردیده اسیت الحا  ورودی میسر 

وان، عنصیرود و کردآبیاد امیروزه بیا دخیل و      حمام کند
یافتیه   رییی تغکشیی و اسیتفاده از دوش    تصرف، به لولیه 

آن دسییتخوش تحییو  شییده و  رسییانی آب. نرییام اسییت
و خزینه آب گیرم و   هایی که مربوط به تون حمام بخش

 گردییده اسیت  سرد بوده، تخریب و نوسیازی و الحیا    
منبیع آب   های کنیاری آن  در دیواره». (6 تصویر شماره)

تییا قبییل از  کییه یدرصییورتسییرد و گییرم وجییود دارد  
ی اخیر، منبع آب گرم کیه در حیا     های چند دهه توسعه

ی حمیام   خزینیه  عنیوان  بیه حاضر متصل به حمام است 
گردد، اما بعد از بیه وجیود آمیدن سیسیت       محسوب می

ها با الحا  ی  بخش جداگانه خزینیه را   دوش در حمام
گرم  انبار آب عنوان بهل خزینه از حمام حبف کرده و مح

(. با توجیه بیه   321، 1382زاده،  )وهاب «کنند استفاده می
موقعیت قرارگیری روستای تاریخی کندوان و همچنیین  

تراک  جمعیتی و ارتباطات شیهری، نسیبت بیه     از لحاظ
روسییتای کهنمییو در طییو  تییاریخ، از اعتبییار کمتییری   

از وان تیوان گفیت حمیام کنید     ، میبوده استبرخوردار 
ساز نسبت به حمیام دسیتکند    و و ساخت معماری لحاظ

تییر اسییت. بررسییی و تحلیییل  روسییتای کهنمییو، ابتییدایی
فضیایی و  -تطبیقی در ساختار کالبدی با الگیوی شیکلی  

دسترسیی و همچنیین    مراتیب  سلسلهچیدمان فضاها در 

میزان نفوذپبیری معمیاری حمیام دسیتکند کنیدوان بیا      
ابتدایی و  مراتب بهکهنمو، چیدمان فضایی حمام دستکند 

کیه الگیوی فضیایی حمیام      ییهیا  گونسطحی است. به 
کهنمو رعایت تمام مراتیب معمیاری را در خیود دارد و    

بیا ایجیاد فضیاهایی     صرفا ساختار فضایی حمام کندوان 
. به تعبییر دیگیر   بوده استابتدایی برای استفاده عمومی 

اد حمام دستکند کهنمیو بیا تمهییدات معمیاری بیا ایجی      
فضییاهای معمییاری حمییام همخییوانی دارد، امییا حمییام  

نیست. باید به این نکته اذعیان   گونه نیاروستای کندوان 
نمود که حمیام دسیتکند کهنمیو بیا توجیه بیه حضیور        

، (31، 1374حاکمان دوره قاجار در این روستا )افشیار،  
، رسیانی  آبهیای   توان به ویژگی می (66، 1383)امانت، 

ارتبیاط منطقیی مییان فضیاهای      گسترده بیودن فضیاها،  
معماری حمام، در ارتباط با حضیور حاکمیان و منزلیت    

 بیشتر این روستا با توجه به ابعاد جمعیتی تعبیر نمود.
 شناسی و علل ویرانی و تخریب حمام بحثی در آسیب

 گیر ید یعمیوم  یدوام ساختمان حمام نسبت به بناهیا 
 یمیا د رییی تغ ،آب گرم و سیرد  یدائم انیکمتر است جر

اسیتفاده از   ،حمیام  یلی یو تعط تیی فضاها در زمیان فعال 
 دیفضاها پد نیرا در ا یخوردگ نیشتریصابون و شوره ب

عیالوه بیر   . گیردد  یعمر آن م یآورند و باعث کوتاه یم
 تأثیر نیشتریب یعموم یناهاب ریها نسبت به سا حمام نیا

 .(69، 1395حائری، ) رندیپب یزمان خود م یرا از فناور
سیهند ایجیاد پوشیش     کنددستهای های حمامژگیاز وی
هکیی و در  های داخلی با استفاده از میالط پاییه آ  دیواره

مالط است کیه چنیین    به همراهمواردی با سنگ و آجر 
ای هیای صیخره  روشی از نفوذپبیری سطو  نیرم بدنیه  

ممانعت کرده و از رونید تخرییب فضیای دسیتکند کیه      
بخارات گرم  مراهبه هها گرمای موجود در فضای حمام

تواند، تسریع ببخشد، جلوگیری بیه عمیل   آب آن را می
سا  است که از  70آورد. با توجه به اینکه نزدی  به می
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 مرورزمیان  بیه گردد،  این فضا، هیچ استفاده کاربردی نمی
. گردیده استرختکن و بقیه فضاها آغاز  تخریب بخش

ی با ساخت حمام سنتی در داخل روسیتا در دوره پهلیو  
او ، اولین مسئله از دست دادن موقعیت اجتماعی حمام 

بیه  )پهلیوی او (  آید. حمیام جدیید    ی پیش میا صخره
و همچنییین  تفکییی  فضییایی بییه زنانییه و مردانییه دلیییل

قیرار   موردتوجیه سهولت دسترسیی بیه اهیالی روسیتا،     
گیرد. از دیگر دالیل اصلی اهالی در توجه بیه حمیام    می

عایت اصو  بهداشتی نسیبت  جدید، نورگیری بیشتر و ر
در  مورداسیتفاده . مصیالح  بوده اسیت ی ا به حمام صخره

های مدرن نسبت به حمیام   حمام جدید و وجود پوشش
قدی  و توجه به تغییرات فرهنگی در دوره پهلیوی او ،  

. بیا  اسیت ی ا ازجمله دالیل عدم توجه به حمام صیخره 
و تبلیغات دستگاه حاک  در خصیو    تغییرات فرهنگی

 ایت مسائل بهداشیتی و همچنیین رویکیرد میردم در     رع
 

زمان مبکور برای رعایت بهداشت، مانند احسیاس نییاز   
به استحمام، بیا ایجیاد حمیام میدرن نسیبت بیه حمیام        

ی توجه اهالی را بیشیتر جلیب نمیود. همچنیین     ا صخره
، فرهنیگ حیاک  بیر جوامیع     موردتوجیه بیشترین مسئله 

گیان محلییی در  بزر دیییتأکاسیالمی در رعایییت نرافیت،   
حمیام رفیتن و توجیه بیه     » .بوده استرعایت بهداشت 

 نیمتیداو  در بی   یسینت و رفتیار اجتمیاع     یی نرافت 
 یدر زندگ یا ژهیبوده و نقش و یاسالم یساکنان شهرها

و مناسییبات آن بییر عهییده  یاسییالم یشییهرها یاجتمییاع
در خصیو  تغیییرات    .(233، 1376)عثمان،  «اند داشته

های حاکمیان زمیان در ارتبیاط     استفرهنگی باید به سی
بیشتر اهالی با شهرهای بزر  نیز اشاره کرد که تغییرات 

. در دوره پهلییوی دوم داشییته اسییتفرهنگییی را در پییی 
کشی آب در جهت برداشت از آب قنیات در مرکیز    لوله

 محالت، از دیگر عوامیل عیدم توجیه میردم بیه حمیام       
 

کیرد. در  تیوان اشیاره    ی و متروک ماندن آن میی ا صخره

هجری شمسیی،   1355ها در سا   کشی خانه ادامه با لوله
آخرین توجه به حمام دوره پهلوی نییز در کنیار حمیام    

های اخییر   پیوندد. در سا  ی تاریخی به وقوم میا صخره
و محل نگهداری  اسطبل عنوان بهی ا فضای حمام صخره
 گیردد. از دیگیر عوامیل تخرییب ایین       علوفه استفاده می

 

بیه عیدم توجیه مسیئولین امیر در حیوزه        توان یمحمام 
هیچ توجه و عملکردی به جهت  کهفرهنگ اشاره نمود 

ثبییت آن در فهرسییت آثییار ملییی کشییور از طییرف      
. در اسناد مربیوط  نیافته استانجام  مربوطه های ترجمان

دولتی نشیانی از ایین حمیام تیاریخی و      های ترجمانبه 
 گردد. نمی ی مشاهدها ی صخرهدر معمار فرد منحصربه

 نتیجه
؛ نتایج شده است  پرداختهپیرو آنچه در متن مقاله بدان 

ای حمیام  های میدانی معماری صخرهمطالعات و بررسی
عنوان بخشی از معماری دسیتکند دامنیه سیهند     کهنمو به

زیست با اقلیی  دارد   ی معماری بومی و ه نشان از شیوه
ی کیوه  هیا هیای طبیعیی بدنیه   ی ویژگیی ریکیارگ  بهکه با 
فشانی سهند و درک اقلی  سرد و کوهستانی منطقیه   آتش

ی فضیاهای مناسیب جهیت    ریکارگ بهرسانی و  برای آب
. گرفتیه اسیت   قیرار  میدنرر های مختلیف حمیام    بخش
 سیاخت حمیام ماننید دیگیر     های نشیان داد کیه   بررسی
ای دامنه سهند نخسیت   های مشابه معماری صخره نمونه

و در ادامیه   بوده اسیت ی رسطحیزهایی در قالب حفاری
های ورودی آن را برای تمییز دادن و   هایی بخشبا سازه
 تحقییق  اند. نتایجی و اجرا نمودهبازطراحی ساز برجسته
 هیدایت  مسییرهای  )کندن رسانی آب سیست  دهنده نشان
 تمهییدات  اسیتفاده از  بیا  زییرزمین  در هیا  خزینیه  به آب

 بیا  ینیی زیرزم هیای  آب منیابع  از وری بهیره  معمارانیه(، 
 انطبیا   و آب هیدررفت  عیدم  جهیت  در آب میدیریت 

 عالوه است. به سنگی صخره با حمام های مختلف بخش
 از لحاظ کهنمو حمام کالبدی بنا، و معماری های ویژگی
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 و تیأمین  همچنیین سیامانه   و فضاهای معمیاری  ساخت
 .شده است بررسی حمام داخلی فضاهای در آب گردش
م کهنمو کیه پیشینهاد ایین    دیگر در حما توجه قابلنکته 

ی بعییدی نیییز اسییت بررسییی هییا پییژوهشمقالییه بییرای 
بر روی بدنه داخلیی حمیام ازنریر     کاررفته بههای  مالط

صییورت  سیینجی اسییت زیییرا بییه    مطالعییات باسییتان 
و  شیآزمیا  قابیل بیرداری   نمونه تیقابل بانخورده و  دست

 برای ترمی  و مرمت حمام است. تحلیل فناوری مالط
 سپاسگزاری

قای مهندس آا سپاس از آقای مهندس آرمان فربودی، ب
مهنییدس جاوییید سییلطانی، آقییای  ،نخعییی محمدحسیین

مهندس کری  مسعودی دهیار محتیرم روسیتای کهنمیو،    
آقای محمود بیدار و آقای حسین حسنی عضیو محتیرم   
 شییورای روسییتای کهنمییو، اییین مقالییه بییه حمایییت     
مالی موسسیه فرهنگیی و هنیری کرییاس تبرییز انجیام       

 .پبیرفته است
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