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:عنوان درس

:عنوان پروژه

حمام خان کاشان

:اعضاء گروه

«فهرست»

شناخت اب و هوا کاشان:فصل اول

تاریخچه حمام :فصل دوم

نیارش بنا:فصل پنجم

شناخت بنا:فصل چهارم

شناخت مواد و مصالح به کار رفته 

تزیینات به کار رفته در بنا

ناموقعیت قرارگیری ب:فصل سوم
نقشه موقعیت کلی بنا

کاربری فضاهای پیرامون بنا 



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

11/04/2018

3

فصل اول

شناخت آب و هوای کاشان

ابستانهايتوسردنسبتا  زمستانهايبااقلیميپهنهدركاشانرشهاقلیميپهنه بندينظراز

رهمحاصدرغربوجنوبحدوددرکاشانشهرستان.استگرفتهقرارخشكوگرمخیلي

وآبدارايعموماکوهستانایندامنهآبادیهاي.استگرفتهقرارایرانمرکزيجبالسلسله

رکویزارشورهزمینهايبهکهشرقشمالجانبازوليباشندميمعتدلولطیفهوایي

ردهواوآبوشودميسوزانوخشکبتدریجآنهوايکندميپیدااتصالایرانمرکزي

آنمجاورتکاشانهوايخشکياصليدلیل.باشدميخشکوگرمکاشانايجلگهقسمت

نیزسانتیگراددرجه40مرزازتابستاندرشهرایندرهواگرماي.استکویردشتبا

بادبهموسومبادهاي.ددارجریانبشتاصبحازکهکویريبادهايوزش.کندميعبور

اکثراهکاستمنطقهاینمعروفبادهايازقبلهبادوشمالبادسام،بادشهریاري،بادسرخ،

.وزدميکاشانسويبهکویراز

کاشانهوایوآب

در زمینه منابع آب، کاشان شامل رودخانه ها، چاههاي عمیق، 

مهمترین رودخانه هاي این .سارهاستنیمه عمیق و چشمه

شهر رودخانه هاي هنجن، قهرود، لتحر و چم رود مي باشند که 

رشته قنات در اطراف شهر 130همگي فصلي است و بیش از 

رشته آن هم اکنون مورد بهره 50الي 40وجود دارد که بین 

چشمه سار8عالوه برقنات ها بیش از . برداري قرار مي گیرد

وجود دارد که بین آنها چشمه سلیمانیه فین از آبدهي و اهمیت

.ویژه اي برخوردار است
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فصل دوم

تاریخچه حمام

هجری قمری و به کارگذاری یکی 1187حمام خان در سال 

از معتمدین کاشان به نام حاج غیاث الدین که پسر عموی 

.عبدالرزاق خان هم بوده است احداث شده است

تاریخچه حمام

اصلیراسطهدرواواسطدرداردشهرتخانحمامبهکهرزاقیهتاریخیهحمام

نوعدرکهحماماین.استگرفتهقراربازارباالیمحلیدروکاشانبزرگبازار

بهوزندخانکریمزمانمیباشد،درکاشانعمومیهایحمامزیباترینازیکیخود

زندیهیدورهدرکاشاننیکوکاربسیارومقتدرحاکمکاشیخانعبدالرزاقدستور

وقدیمبسیارهایدورانازمتعددیهایحماماینکهعلیرغمو.استشدهساخته

ازپسبودند،یکیدایرکاشاندرصفویهبخصوصوسلجوقیدورانازحتی

.میباشدومردمخدمتدرکماکانخانحماماما.اندافتادهتعطیلمحاقدردیگری
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فصل سوم

بناموقعیت قرارگیری 

ترسینقشه موقعیت فعلی بنا و نحوه دس

خیابان محتشم

خیابان اباذر

بازار

حمام خان
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کاربری فضاهای پیرامون بنا

تیمچه بروجردیهاحمام خان

مسجد باالبازار بازارچه قیصریه بازارچه ربانی

سقاخانهسرای بخشی

سرای زرکش

فصل چهارم

شناخت بنا
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انوع بهره برداری از بن

:در گذشته
مراسم مذهبی ،عروسی،حنابندان،احیا،و بطور کلی تمامی مراسم مذهبی در حمام 

.برگزار میشد
حمام ازقداست خاصی برقرار بود،یک ساعت قبل از اذان صبح باز می شود که 
.البته کارایی حمام فقط مردانه بوده،و دلیل ان نیز قرارگیری در بازار ذکر شده

:در حال
ت سفره خانه سنتی میباشد  در حاا  حارار مال یا

شخصی است و در حا  حارر در دست ورثه هاای 
نسل پنجم میباشد

عکس مربوط به

بهره برداری در

حال حاضر

:توضیحات

استحمام شامل سه بخش اصلی : نکاتی دربارۀ معماری بنا
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امعرفی فضاها همراه با نقشه ه

پالن همکف

برش عرضی وطولی

ورودی

ورودی

در این بنا، سردر و هشتی و سربینه و میان در در . ورودی حمام در راستۀ بازار است
امتداد هم قرار دارد و برخالف دیگر حمام ها، در مسیر ورود، تغییر زاویه و ش ست 

.وجود ندارد
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هشتی ورودی

بیرون این پل ان مسئلۀ اختالف سطح. هشتی حمام با پل ان به سربینه متصل می شود
داخل را حل کرده و دید مستقیم به داخل حمام را از بین برده است.با 

هشتی ورودی با ازاره های کاشی از نوع زیر رنگی و سقف طاق چشمه با  
رسمی بندی قرار دارد که به وسیله در چوبی به فضای رخت ن و یا سربینه 

مرتبط میشود
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آتشدان حمام

لل سربینه و یا بنا به اصطالح محلی ،سردخانه و رخت ن حمام ،فضایی است وسیع و بسیار مج

که در چهار جبهه آن س و های مرتفعی در چهار صفه به صورت شاه نشین تعبیه شده است،که 

.در وسط هر یک از آنها،آب نمای زیبایی طراحی شده است

سربینه حمام
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. اردسربینه، که وسیع ترین فضای حمام اسات، قاعاده ای هشت ونیم هشات د
سمی بندی هشت ستون سنگی نیز فضایی در میانۀ آن پدید آورده که با طاق ر

.مرتفعی از دیگر قسمت ها متمایز شده است
سقف اصلی رختکن به صورت گنبدی

رنگی که در هشت ستون است که روی 
چهار نقطه بصورت زوجی احداث 

.شده اند قرار گرفته

را قرار گرفته که فضای نشستن و استراحتگرداگرد سربینه س ویی 
در چهار گوشۀ این فضا، چهار غرفه با قاعدۀ نیم هشت . ازفضای تردد جدا می کند

این حوض ها در انتهای پل ان های . در مقابل داردحوریقرار دارد که هریک 
. س وها واقع اند و پیش از رسیدن به س وها، پاها در آنها قرار می گرفته است
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ن نورگیری بزرگ در میانۀ این طاق، روشنایی سربینه را تأمیپنجره ندارد،
. و حوض هشت گوش میانۀ سربینه تأللؤ نور را دوچندان می کند

هنورگیری سربین

دید سربینه از شاه نشین 
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دید سربینه از ابتدای هشتی

ینه میان دَر فضایی است با قاعدۀ هشت رلعی منتظم، که با تغییر جهت حرکت ازسرب
به گرم خانه، عالوه بر از بین بردن دید مستقیم، از تباد  حرارت در بین آنها

. می کاهد

میان دَر
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:میان در ارتباط دهنده 

1

2

3

گرمخانه-1

سرویس بهداشتی-2

چا  حوض-3

گرمخانه

عمدهقسمتدوشاملگرمخانهفضای
سقفدارایکهاصلیقسمتیک.است
مشهشبصورتکاربندیوش لگنبدی
ستون4رویبرواستشاغولیهشت
فضایتقریباواستاستواراصلی
کهدومقسمتواستحمامعمومی
وردماستحمامخصوصیقسمتتقریبا

جهتکسانی ه)خاصافرادیاستفاده
آننظایروحنابستنچوناموریانجام
درراندیگبهنسبترابیشتریزمانمدت
ازدیحتامیگیردوقرار(میبرندبسرحمام
چهحورومیباشدکوچ تراو قسمت

.استقرارگرفتهدرآنهمای



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

11/04/2018

15

چهارهکاستمستطیلقاعدۀبافضاییگرم خانه
.استکردهبخشسهبهراآنسنگیستون
وگرم خانهمیانیبخشانتهایدرخزینه

امروزهکهگرفتهقرارآنورودیروبه روی
دوجوخزینهطرفیندرفضادو.استمخروبه
ی ی.بوده اندگرم خانهخلوتاحتماالًکهدارد
وافزودهگرم خانهبهامروزهرافضاهاایناز

.کرده اندنصبآندردوش هایی

خزینه

عکس از فضای گرمخانه
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دارای سقف گنبدی ش ل و کاربندی بصورت شمشه هشت فضای گرمخانه

ستون اصلی استوار است4شاغولی است و بر روی 

عکس از حوضچه آب گرم

-دودکش-آتشدان–حمامسوختانبارهر
گرما.داشتآتشدانآوریجمعبرایمحلیو

میشدایجادآتشداندرکهالعادهایفوقوحرارت
خاصیمهارتباکه(حمامدیگ)بزرگیظرفبه
منتقلبودشدهنصبخزینهوکفآتشدانفاصلحد

.می ردگرمراخزینهآبمذکورودیگمیگردید
آنمرکزویژهبهوخزینهکفترتیباینبه

.بودزیادحرارتکانون

دیگ حمام
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عکس از ورودی خزینه

رم خزینه فضای حوض مانند با آب گ
دن بوده و محلی است برای تمیز کر

سر و بدن

عکس از دودکش خزینه

خزینه

خزینه

سا  پیش ساخته 40دوش ها حدود 
شده

محل دوشها
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در گرم خانه سکو های صابون زنی

این س وها به ارتفاع نیم متر از سطح زمین بوده و
محل نشستن برای شستو شوی بدن و محل صابون
زدن میباشد وبر روی دایره ای از مصالحی متفاوت 

از جنس سنگ های قرمز و زرد میباشد

محل درست کردن 

کف صابون

ازمامحبودنبهداشتیبرایمیشددیدهگرمخانهدرکهسفیدیهایکاشی
.استشدهتوصیهبهداشتادارهطرف
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استخر بزرگی در میانه چا  حوض، 
.  بیشتر سطح آن را فرا گرفته است
این استخر به منظور شنا و آبتنی 

در دو سوی محور . استفاده می شد
اصلی این فضا، جایگاه تماشاچیان 

. بوده است

چال حوض

این فضا اکنون تخریب شده است*

شناخت مصالح
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مصالح به کار رفته در حمام

دیوار حمام با عایق رطوبتی مخصوص پوشیده شده است،و با ماسه اهک و 
.ساروج پوشانده شده است

. نقاشی سفید کاری شاهنشین ها هم در نتیجه سفید کاری از بین رفته است

گچ سرندی و ساروج،آجرمصالح اصلی بنا 

مالت این آبنما ساروج است،و 
مقاومت باالیی 

دارد 

ب نما ومصالح به کار رفته در آنآ

امروزه حوض ها از سنگ به 
حوض هایی با کاشی آبی رنگ تغییر 

دیافته ان



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

11/04/2018

21

بطور کلی کف گرمخانه از سنگهای پالک پوشیده شده و در قسمتهای مختلف آن 

.جایگاههایی از سنگ برای نشستن مشتریان تعبیه شده

سا  پیش است300سنگ های موجود در کف حمام مربوط به 

سنگهای پالک برای نشستن

مصالح کف حمام

ناتزیینات ب
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تزیینات ورودی
و سقف مقرنس کاری و کاشی با کاشی های سر در این بنا 
می سازدوجود گرمابه را در میان حجره های بازار کاری دیوارها

و کاشی کاری سقف مقرنس کاری 
دیوارها بر حجره های بازار تفوق و امتیاز 

.یافته است

تیتزیینات سقف هش



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

11/04/2018

23

تزیینات دیوارهای ورودی

دیوار حمام از اجروکاشی فیروزه ای  

تزیینات ازاره هشتی 

(سبز-فیروزه ای-الجوردی )استفاده از کاشیهای رنگی 

می شود؛ولیدیدهقدیمیکاشی هایهنوز
جدیدکاشی هایازفضاایناطرافس وهای
دشه دارخراآنفضاییکیفیتکهشدهپوشانده
.استکرده
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نمای داخلی سقف با استفاده از اجر،به صورت جناغی پوشش یافته است که طرح 
های گل وبوته و استفاده از جنس کاشی لعابدار فیروزه ای در سقف ان اجرا 

گردیده و منظره ،بدیع و چشم نوازی ایجاد کرده است که هر بیننده ای را تحت 
تاثیر قرار میدهد

هتزیینات سقف سربین

طاق سربینه از نوع 
رسمی بندی
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هتزیینات ازاره سربین

20*20ازاره های دور تا دور فضای رخت ن از کاشیهای هفت رنگ به ابعاد 
ا سانتیمتر و تا ارتفاع ی متر ساخته شده است که تعداد قابل توجهی از کاشیه

.مستقال بصورت یک تابلو نقاشی به شیوه کلی ترسیم شده اند

فصل پنجم

نیارش بنا
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ضد زلزله /خصوصیت مهم در حمام خان ، 

ی ی از سه بنای باقی مانده در کاشان است1392در زلزله 

نی  استح ام حمام خان آنچنان بوده است که توانسته ،فشار زلزله ای بدین سختی و سنگی
را تحمل کند و با همه قدرت آن زلزله حمام مورد بحث،از تخریب و ویرانی در امان 

و این موروع دلیل قابل توجهی بر استح ام بنا و قدرت سازه،این ساختمان .مانده است

.است

هاتعداد ستونهای بنا و جزییات آن

نحوه آکس بندی ستونها به صورت مدوالر
ستون باربر اصلی که جنبه 12ودارای 

. تزیینی هم دارد

سنگجنسازبینهسرستون8
باربریدرمهمینقشکهاست

شدهسوارآنرویبرکهطاقهایی
دارداست

ستون باربر سر بینه 8

ستون باربر گرمخانه4
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درکفرطوبتبامقابلهشیوه

بودهروهازگرباستفادهدرابنیهرطوبتدفعبرایراهبهترینگذشتهدر
ارتفاعبههاییکانا ساختمانکفدرزیرکهصورتاینبهاست

هوایبامستقیمارتباطکانالهااین.کردندمیایجادمترسانتی60حداکثر
شدیمکفاززیرتبخیررطوبتباعثهواجریانوهمینداشتندبیرون
هبهادرحمام.کردمیاستفادهقابلومطلوبراساختماناصلیوکف
ولیباشدگرمهمیشهحماممیشدتاکفدمیدهگرمهوایکنالهااینداخل
بهستهش سنگیاماکادومازسنگجدیدبااستفادهدرساختمانهایامروزه
کفنهاییوفرشآنبررویبادامیشدنوریختهمترمیلی40ارتفاع

یزنقدیمیهایدربناراعملاینماکنندکهمیعایقرطوبترادرمقابل
رحجراتدکنیماجراتوانیممینباشیمتاریخیهایالیهبامواجهچنانچه
الی40راتاموجودسطحاتاقازکفرطوبتدفعبرایمعموالمرطوب

دمحفظهشومیسعیروگربهاحداثورمنبرندمیمترپایینسانتی50
روربهگترتیباینبهکنندمربوطهمبهکانا وسیلهبهراحاصلهای
یخلفودربخشمشبکآجرهایوسیلهبهقدامیازبخشراموجودهای

.کنندمیوصلآزادهوایدیواربهداخلکانا ازطریق

جزییات آبروهای کف حمام
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بررسی جزییات سر در ورودی

قوس سر درورودی پنج اوهفت تند

بررسی جزییات سر در ورودی
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بررسی نحوه نورگیری وتهویه طبیعی حمام

حوض زیر نورگیر موجب تهویه 
بهتر فضا میشود

:منابع وماخذ
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کتاب دوازده درس مرمت ،  تألیف محمد حسن محبعلی، دکتر اصغر -2
محمد مرادی، محل نشر تهران ، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات 

شهرسازی و معماری ایران ، سا  نشر 
1374

کتاب طاق وقوس درمعماری ایرانی  ،تالیف حسین زمرشیدی-3

منابع اینترنتی-4
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پایان


