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فصلنامة علمي نگره

چكيده
گرمابه ها که از مهم ترين بناها در معماري اسالمي هستند؛ و در طول تاريخ تجلي گر اين اصل بوده اند. 
آثار ادبي گنجينه مهمي براي پرداختن به مباحث ساختاري و تزيئني در آثار نگارگري گرمابه ها ايجاد 
کرده است. وجود نگاره هاي متنوع از گرمابه ها تاکيدي بر اين مدعاست.  بنابراين در اين نوشتار به 
منظور باز شناسي و بازخواني ساختار و تزئينات آن در نگاره هاي به جا مانده، به بررسي و مقايسه 
هر يک پرداخته ايم. هدف اين پژوهش بررسي و تحليل ساختار و تزئينات و راهکارهاي بکار گرفته شده 
در نگاره هاي گرمابه هاي به تصوير کشيده شده، در اين راستا اين پرسش ها به بحث گذاشته مي شوند؛  
سؤال هاي اين پژوهش عبارتند از: ١- ساختار اجزا و تزئينات در نگاره هاي گرمابه بر اساس مستندات و 
متون تاريخي به چه ترتيب بوده است؟ ٢- سير تحول نگاره ها در بين ساختار فضايي و تزئينات هر بخش 
بر اساس اطالعاتي که نگاره ها به ما مي دهند، به چه ترتيب بوده است؟ روش اين تحقيق، توصيفي-تحليلي 
و روش جمع آوري اطالعات، کتابخانه اي است. دربخش مباني نظري اين پژوهش با بررسي ٢٢ نمونه 
نگاره از چهار کتاب مخزن االسرار نظامي گنجوي، شاهنامه فردوسي، مجالس العشاق و هفت اورنگ جامي 
صورت گرفته است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که سده يازدهم را مي توان به مثابه نقط 
عطفي در نمايش ابعاد ساختاري و تزئيناتي در بين نگاره هاي بجا مانده در نظر گرفت که با وجود بيشترين 
اشتراکات در آثار به جا مانده در نگاره ها و بيشترين افتراقات در تزئينات و جزئيات هر يک از نگاره ها 
داشته که در بعد ساختاري موجود، شباهت هاي بسياري نسبت به بعد تزئيناتي را دارا بوده اند. سير تحول 
نگاره ها به وسيله کاربرد پرسپکتيو، نمايش افراطي تزئينات و فاصله گرفتن از الگوهاي سده هاي پيشين 

رفته رفته ارتقا يافته و حتي در بخش هايي نوآوري هايي را در نشان دادن تزئينات، ايجاد نموده است. 
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Email: p.ziraksima@tabriziau.ac.ir           دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی، تبريز   

   سير تحول نگاره هاي حمام از نظر ساختاري و 
تزئيني در سده هاي نهم تا يازدهم هجري 

آزيتا باللي اسکويي*  پريا زيرک سيما **  
 
  

       صفحه ٣٩ تا ٥٥

تاريخ دريافت مقاله: ٩٩/٤/٢٤ 
تاريخ پذيرش:        ٩٩/١٠/٢٩

       نوع مقاله: پژوهشي



مقدمه 
است  مرزبوم  اين  تصويري  فرهنگ  از  بخشي  نگارگري 
که داراي ويژگي هايي است: رعايت نکردن اصول هندسه 
و حجم پردازي و سايه-روشن جدانکردن فضاهاي مثبت 
و  مفهومي  منظر  از  و همچنين  رنگ ها  به  توجه  منفي  و 
استعاري اين آثار بيشتر داراي اطالعات نهفته و نمايش 
ايراني است. گرمابه از جمله  اساطيري ازفرهنگ و تفکر 
از  آن  از  نمونه هايي  که  است  معماري  ارزشمند  بناهاي 
گذشته به يادگار مانده است. اين بنا از آغاز در ميان ساير 
فضاهاي شهري از قبيل بازار، مسجد و مدرسه از اهميت 
بسيار بااليي برخوردار بوده و يکي از مهم ترين بناهاي 
شهري پس از مسجد و مدرسه محسوب مي شد. اهميت اين 
بنا در شهر به حدي بوده است که گاهي از ساير فضاهاي 
يکي  در  مثال،  براي  مي يابد.  پررنگ تري  نقش  شهري، 
از نقشه هاي تهران که مربوط به سال ۱۳۷۰ است تعداد 
مساجد  تعداد  که  حالي  در  است  باب  دويست  گرمابه ها 
۱۲۰ باب ذکر شده است و اين نمايانگر اهميت گرمابه ها در 
معماري و فضاهاي شهري ايران است. ناگفته پيداست که 
گرمابه ها از مهم ترين گونه هاي معماري شهري هستند ولي 
کمتر مورد تجزيه و تحليل واقع شده و يا به آنها پرداخته 
شده است. هدف اين مقاله بررسي  و تحليل سير تحول 
نگاره از سده نهم تا يازدهم از بعد ساختاري و تزئيناتي در 

نگاره هاي به جا مانده مي باشد. در اين راستا اين 
به بحث گذاشته مي شوند؛ ۱- ساختار اجزا و تزئينات در 
تاريخي  متون  و  مستندات  اساس  بر  گرمابه  نگاره هاي 
به چه ترتيب بوده است؟ ۲-سير تحول نگاره ها در بين 
ساختار فضايي و تزئينات هر بخش بر اساس اطالعاتي 
که نگاره ها به ما مي دهند، به چه ترتيب بوده است؟ اهميت 
و ضرورت پژوهش با تجه به پيشينه تحقيق که در ادامه 
خواهد آمد؛ پژوهشگران عمدتا بر رويکرد بررسي معمارانه 
کالبد نگاره ها متمرکز بوده اند. با توجه به موضوع اخير و 
هم چنين در نظر داشتن تنوع تصويرگري در سده هاي 
نهم تا يازدهم، براي تحليل سير تحوالت نگاره ها از بعد 
ساختاري و تزئيناتي ضروري است. به عالوه اين مقاله از 
اين جهت که عوامل موثر در سير تحول نگاره هاي گرمابه 
در بازه تاريخي سده نهم تا يازدهم را عالوه بر تاثيرپذيري 
از تحوالت ساختاري در درک تصويرسازي اين دوران نيز 

اهميت دارد.

روش تحقيق
تحليل  روش  با  و  تاريخي  مطالعات  نوع  از  تحقيق  اين 
جمع  شيوة  است.  شده  پرداخته  آثار  بررسي  به  محتوا 
نگاره  آماري  جامعه  است.  اي  كتابخانه  اطالعات  آوري 
هاي نسخه هاي خطي شاهنامه فردوسي، مخزن االسرار 
نظامي گنجوي و هفت اورنگ جامي و مجالس العشاق به 
تعداد جمعًا ۲۲ نگاره مي باشد.  اين نگاره ها مربوط به 

قرنهاي نهم تا يازدهم هجري قمري با موضوع حمام مي 
باشد و هريك از آنها از نظر زماني و مكاني متفاوتند . طبق 
آنچه پيرامون ضرورت  و اهداف موضوع پژوهش، اهميت 
مي يابد؛ بررسي "ساختار و تزئينات" در کالبد نگاره هاي 

ادبي به جا مانده مي باشد.
سپس در راستاي راهبرد توصيفي-تحليلي، پس از پاسخ 
به سؤال اول پژوهش و تدوين تاريخچه کاملي از نحوة 
شکل گيري، تحوالت عملکردي ساختار و تزئينات اجزا و 
نيز ترسيم طرحواره هايي از ساختار کالبدي و تناسبات و 
ترکيب بندي در هر يک از بخش ها، با گردآوري يافته هاي 
تحليل  به  جداول  قالب  در  جمع بندي  و  پيشين  مراحل 
نگاره ها  در  فضاي شهري  اين  تفاوت هاي  و  مشابهت ها 

پرداخته شده است. شيوة تحزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
تاکنون پژوهش هاي متعددي درباره نگارگري مورد تحليل 
قرار گرفته اند. رويکرد عمده به اين آثار، تاريخي،موضوعي، 
و يا با رويکرد اجتماعي و خلق فضاهاي معماري صورت 
گرفته است. مقاالتي در خصوص نگارگري گرمابه ارائه 
شده است که از آن ميان مي توان به مقاله اي اشاره کرد 
با عنوان " معماري حمام در مينياتور ايراني" که در نشريه 

جدول ۱. معرفي نگاره هاي مورد بررسي به همراه بازه زماني، 
مأخذ: نگارندگان
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ماهنامه کتاب ماه هنر (شماره ۶۳) منتشر شده و  به بررسي 
توصيفي نگاره ها با در نظر داشتن موضوع مجالس، افراد 
حمام،  معماري  عناصر  و  فضاها  در  موجود  مشاغل  و 
سلسله مراتب فضايي حمام ها و ... پرداخته است. (ثابتي، 
۱۳۸۲). همچنين در پژوهش "روزنه اي بر تحليل نگاره هاي 
هارون الرشيد در حمام، اثرکمال الدين بهزاد" منتشر شده 
بررسي  و  تحليل  به   ،(۲۳ (شماره  هنر  جلوه  نشريه  در 
ساختاري، نظم خاص همه اشياء و اجزاء تصوير را در 
بر گرفته است و در پس همه عناصر بصري متكثر ، تمايلي 
به وحدت در اثر بهزاد پرداخته است. (رمضان زاده، ۱۳۸۲). 
که  کرده اند  اشاره  حمام  معماري  بررسي  به  نيز  برخي 
مي توان به مقالة با عنوان «بازشناسي ويژگي هاي کالبدي 
گرمابه هاي ايران در دوره صفوي» چاپ شده در نشريه 
اين مقاله به بازشناسي و  هنرهاي زيبا (شماره ۲۹) که 
دوره  در  ايران  گرمابه هاي  کالبدي  ويژگي هاي  معرفي 
فخار  و  طاووسي  انصاري،  (طبسي،  مي پردازد.  صفوي 
تهراني، ۱۳۸۶). گروهي به بررسي ساختار معماري گرمابه 
از روي آثار نگارگري پرداخته اند؛ که مي توان به مقالة با 
عنوان «بررسي تطبيقي نحوه آفرينش فضاهاي معماري 
نگره  نشريه  در  شده  منتشر  حمام»  نگارگري  آثار  در 
(شماره ۲۶) اشاره کرد که هدف از اين پژوهش بررسي 
و مقايسه تطبيقي معماري حمام ها و آثار نگارگري حمام 
بوده تا در پي آن مشخص شود که اين آثار تا چه حد به 
واقعيت نزديک اند و با واقع گرايي ترسيم شده اند. (تهراني، 
پور فتح اهللا، قاسمي، ۱۳۹۲). همچنين در مقاله اي ديگر با 
نام «حمام هاي سنتي؛حافظ سالمت،عامل درمان» منتشر 
شده در نشريه باغ نظر (شماره۵۰) طرح اصلي پژوهش بر 
اين اساس شکل مي گيرد که تأثير پذيري شکل، ساختار و 
عناصر حمام هاي سنتي از انسان و تأثيرگذاري فاکتورهاي 
طراحي حمام بر انسان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد در 
پي بررسي اين فرضيه است که معماري حمام هاي سنتي 
در راستاي دو شاخه طب جسماني و روحاني شکل گرفته 
است. (رحيمي مهر و همکاران، ۱۳۹۶). کتاب هاي بسياري 
آن  در  که  است  به چاپ رسيده  نگارگري  زمينه  در  نيز 
ميان مي توان به ”کتاب مکتب نگارگري اصفهان“ که در آن 
گونه هاي مختلف نگاره در ادوار مختلف بر اساس اسناد 
تصويري و نمونه هاي به جا مانده معرفي شده اند،  اشاره 
کرد. (آژند، ۱۳۸۵)، کتاب حمام و نقش آن در فرهنگ عامه 
آذربايجان که به بررسي مباحث کلي در حوزه فرهنگ و 

تعامالت اجتماعي مي  پردازد (وفائي، ۱۳۹۱).
در اين پژوهش تصويري کلي از سير تحول ساختار و 
تزئينات گرمابه در طي قرن نهم تا يازدهم ارائه شده است.  
بدين  ترتيب مشاهده مي شود که درهيچ کدام از آثار مذکور 
به بررسي تخصصي اجزا و ساختار و تزئينات فضاهاي 
گرمابه پرداخته نشده و تمامي اسناد به جاي مانده به دنبال 
تطبيق و مقايسه با خود حمام ها بوده است. از اين رو اين 

پژوهش مي تواند راهگشايي براي بيان نحوة نمايش اين 
اجزا در خود نگاره هاي گرمابه باشد.

۱.مباني نظري
۱_۱. مفهوم گرمابه

گرمابه از دو بخش گرم و آبه تشکيل شده و محلي براي 
شستشوي بدن  و داراي آب گرم باشد. در لغت به معني 
حمام و حمام عمومي آمده است (عميد، ۱۳۳۵: ۸۶۹) حمام 
(چيزي  کردن  گرم  معني  به  حم  ريشة  از  عربي  واژه اي 
را) يا از ريشه ي ح م م به معني آب گرم است (منفرد، 
۱۳۸۹: ۴۵). در فارسي ميانه گرمابه و آبزن براي حمام 
به کار رفته اند. به نقلي گرمابه مرکب از گرم و آبه مکان 
يا ساختمان، به معني ساختمان گرم است(پيرنيا، ۱۳۷۲: 
۶۷). َحّمام يا گرمابه محلي است که انسان همواره براي 
شستشوي و زدودن تن از ناپاکي ها اساسي تن و سر و 
.از آن استفاده  صورت و نيز غسل در اصطالح اسالمي 
مي کرده است. هرچند استحمام نزد قدما در اصل متعلق 
به موضوع دفع کردن مواد زائد بدن است (اولمان، ۱۳۸۳: 
۳۲)؛ اما غالب پزشکان افزون بر اين مفصال به منافع و 
برخي  و  بيماري ها  درمان  و  براي سالمتي  آن  مضرات 
(تفليسي، ۱۳۹۰:  پرداخته اند  گرمابه  معماري  ويژگي هاي 
مي شد  ديده  باستان  همگاني در ايران  گرمابه هاي   .(۵۴
و امروزه نمودي از فرهنگ خاورزميِن آن زمان شمرده 
يا بسته شدند،  از آن ها خراب  مي شود؛ هرچند بسياري 
ساختار زيباي برخي از آن ها در يادها و نگاره هايشان در 
نسک هاي گردشگران بر جاي ماند تا سندي باشد بر يکي 
از نمودهاي شهرنشيني در خاورزمين. حمام ها به لحاظ 
طراحي نيز معموال شامل خلوت، شاه نشين، صحن، خزينه، 
گرمخانه يا تون و سربينه بوده و هر يک از اين فضاها به 
وسيله راهرو و هشتي از يکديگر جدا مي شد تا دما و رطوبت 
هر فضا نسبت به فضاي مجاور تنظيم شود. معموال در 
نگاره ها کف حمام ها از سنگ مرمر و ديگر سنگ ها پوشيده 
شده است و استفاده از تزئينات و کاشي با نقش و نگاره ها، 
معموال در حوض ها و ديواره و سقف مورد استفاده بوده 

 (Floor, 1988: 864-865) است

۱_۲.نگارگري هاي گرمابه
 شالوده هنر نگارگري بر شعر فارسي و عرفان و حكمت 
الهي استوار است و ارزشمندترين نگاره هاي دوران اسالمي 
در سايه عرفان و ادبيات غني ايراني قرار داشته است. از 
کتاب هاي  در  مرور  به  نگارگري  آثار  قرن چهارم،  اوايل 
خطي به کار مي رفته است (اشتري،   ۱۳۸۶: ۱۶) که از آن 
جمله مي توان به نسخه هاي شاهنامه و خمسه نظامي اشاره 
کرد. قديمي ترين نسخه موجود از خمسه نظامي مربوط  به 
موزه  در  اکنون  که  است  (۷۸۸-۷۹۰ق/۱۳۸۸-۱۳۸۶م) 
بريتانيا قرار دارد (رهنورد، ۴۰:۱۳۸۶ ). در کنار اين کتاب ها 
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جدول 2. مراحل تنظيم شرايط دمايي گرمابه ها بر اساس سلسله مراتب دسترسي، مأخذ: نگارندگان

مجموعه اي از آرايه ها و تصاوير نگارگري شكل گرفته است 
اين طرح ها گاه به لحاظ موضوع و داستان و گاه به لحاظ 
نوع تصويرپردازي اثر شباهت هايي با يکديگر دارند. گاه نيز 
موضوعي که يک هنرمند براي نقاشي برگزيده مورد توجه 
هنرمندان هم دوران اش قرار گرفته و هنرمندان دوره هاي 
بعد از آن تقليد کرده اند. اين تقليد گاه بدون هيچ دخل و 
تصرفي از جانب هنرمندان دوره هاي بعد صورت گرفته 
و گاهي نيز با خالصه کردن طرح با تکميل و گسترش آن، 
با  تركيبي جديد  به تصوير  افزودن شخصيت هايي  با  يا 
شخصيت  هاي بيشتر آفريده اند (بابايي،  ۱۳۸۶: ۱۲۶). در 
برخي از آثار و متون ادبي داستان با حمام در ارتباط بوده 
است که از آن جمله مي توان به داستان حمام رفتن هارون 
الرشيد در خمسه نظامي اشاره کرد. اين امر زمينه مناسبي 
فراهم  گرمابه ها  با موضوع  نگارگري  آثار  براي خلق  را 
کرده است.  بسياري از اين آثار تقريبا در دوره اي نزديک 
به خلق اثر ادبي تصوير شده اند و بيشترين نگارگري هاي 
موجود در زمينه گرمابه ها مربوط به مکتب هرات و مكتب 

دوم شيراز است.

۱_۳.معماري  و عناصر گرمابه ها در نگارگري
 درباره گرمابه ها پرداختن به نحوة خلق فضا هم از جنبه 
عملکردي و کاربردي و هم از جنبه زيباشناسانه و تزييني 
آنها ارزشمند است. در نگارگري هاي موجود دو جنبه ذکر 
شده از فضاهاي حمام به صورتي دقيق تصوير شده است. 
اين موضوع عالوه بر نشان دادن واقعيت و خيالي نبودن 
نگارگري ها در بعضي موضوعات به آشکار کردن برخي 
ابعاد موجود در فضاهاي گرمابه که به داليلي ناشناخته 
مانده هم مي پردازد (رشيد نجفي، ۱۳۸۸: ۳۲). براي بررسي 
آثار  در  گرمابه  معماري  فضاهاي  تصويرگرايي  نحوه 
نگارگري بايد سلسله مراتب و عناصر مختلف گرمابه ها 
به تفکيک بررسي شود. گرمابه نيز، همچون ساير بناهاي 
معماري ايراني، از الگوي فضايي معيني تشكيل شده است، 
گرمابه هاي قديمي چه بزرگ و چه کوچک، داراي هشتي 
و  خزينه  گرمخانه،  (ميان در)،  ميانه  سربينه،  ورودي، 
فضاهاي جانبي گرمخانه بوده اند. فضاهاي الگويي در قالب 
سلسله مراتب معيني در کنار هم قرار مي گيرند(پارسي، 
۱۳۸۳: ۸۲). عالوه بر توجه در سلسله مراتب ورودي به 
حمام؛ به سلسله مراتب شرايط محيطي براي کاهش هدر 
رفت انرژي نيز مورد بررسي بوده است. به اين طريق فرد 

به صورت مرتبه به مرتبه و نه به يکباره تغيير دمايي را 
حس مي کند. اين بناها به گونه اي از يکديگر تفکيک شده اند 
که دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضاي مجاور تنظيم 
و از خطر بيماري فرد به دليل ورود به فضاي با دماي 

متفاوت پيش گيري شود.(کياني،۱۳۸۶، ۲۴۸)
در محله هاي شهرها و روستاها، گرمابه در کنار مسجد و 
بازار و کاروان سرا، از جمله بناهاي مهم برجاي مانده از 
دوران شکوه و عظمت معماري ايران پس از اسالم است؛ 
بي ترديد معماري گرمابه در دوران صفوي شکوفا شد؛ 
آنگونه که هر جهانگردي که در آن دوران و حتي پس از 
آن به ايران آمده و سفرنامه هايي نگاشته معماري و آداب 
و شرايط گرمابه هاي ايراني را توصيف کرده است. عوامل 
گوناگوني در شکل گيري فضاها و بخش هاي حمام نقش 
دما،رطوبت،  تنظيم  مي توان  را  آنها  مهم ترين  که  داشتند 
مسير دسترسي، قرارگيري در داخل بافت شهري، آب هاي 
دانست  فاضالب  براي  خروجي  راه هاي  ايجاد  و  روان 

(کياني، ۱۳۸۶، ۲۴۸)
با توجه به بررسي ها و جداول ارائه شده در اين پژوهش 
سلسله مراتب ورودي در بين فضاهاي گرمابه به ترتيب به 
ورودي، سربينه، گرمخانه و خزينه مي باشد در اين بخش 
براي بررسي سير تحول نگاره ها از جنبه هاي ساختاري و 
تزئينات به کار گرفته شده مي پردازيم و در ادامه به بررسي 
و مقايسه و تجزيه و تحليل برخي از پارامترها در نگاره ها 
خواهيم پرداخت. ابتدا اطالعات به دست آمده از نگاره ها 
که شامل فضاهاي اصلي که خود تجلي ساختار در مکان 
بوده، و کاشي  کاري ها  به عنوان تجلي تزئينات در عناصر 
مي باشد مورد بررسي قرار گرفته است، در همه نگاره ها 
به غير از دو نگاره فضاي همه گرمخانه ها هشت ضلعي 
مي باشد. براي بررسي هر يک  از  جنبه هاي  ساختاري، ک 
شامل  فرم  و شکل و تناسبات و ترکيب بندي بخش کالبدي و 

فضايي نگاره ها را شامل مي شود.
به  ابتدا  نهم  از سده  زماني  بازه  در  نگاره ها  به  توجه  با 
يا ۳ فضاي  عمدتا ۲  و  اصلي  تصوير کشيدن فضاهاي 
اصلي مي پرداختند و تماما دو بعدي طراحي مي گرديد و 
نشانه هايي از پرسپکتيو در نگاره ها مشهود نيست . ولي 
اين روند بررسي بعد ساختاري رفته رفته در نگاره هاي 
سده ي دهم به شکل کامل تري به بررسي تمامي فضاهاي 
ساختاري گرمابه پرداخته و سعي در بررسي تمام فضاها 
به همراه توجه به نسبت اهميت فضايي داشته تا بر عواملي 

نظر  از  حمام  نگاره هاي  تحول  سير 
ساختاري و تزئيني در سده هاي نهم تا 

يازدهم هجري / ٣٩-٥٥
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فصلنامة علمي نگره

جدول3. بررسي و تحليل عناصر گرمابه در نگارگري، مأخذ: نگارندگان

ويژگي هاي عناصر معرفي اجزا تصاوير
 عناصر
حمام

و  اسليمي  نقوش  و  تزئينات  داراي  اغلب  _ورودي 
کاشي کاري مي باشد

علت  _به  است.  باالتر  داخلي  فضاي  از  ورودي  _کف 
مهمي  نقش  داراي  بودن فضاي حمام ورودي  درون گرا 

در دعوت کنندگي داشته است.
شده  استفاده  ورودي  نماي  در  قوس  و  طاق  از  _غالبا 

است. 
_ورودي در نگاره ها به صورت مجزا ترسيم شده 

ورودي در حمام از اهميت بااليي برخوردار بوده است ورودي 
به گرمابه ها به داليل مختلف از جمله حفظ گرماي داخل حمام 

و تبادالت حرارتي داراي سلسله مراتبي است.      
 تصوير ۱: رسيدن صله ي سلطان

 محمود به فردوسي،شيراز، اواخر قرن
دهم قمري مأخذ: شاهنامه فردوسي

ورودي

_اين قسمت به علت مهم بودن کاربري داراي ارتفاع بلند 
و تزئينات بسيار مي باشد

 _همچون کاشي کاري نقاشي، حجاري، کاشي هفت رنگ، 
با  همراه  فضا  اين  در  مختلف  اعمال  حين  در  کاربندي 
را  تزئينات  بيشترين  دليل  به همين  آرامش روحي  ايجاد 

داراست. (نجفي،۱۳۸۸: ۶۷)
ضلعي  هشت  شکل  به  سربينه  هندسي  شکل  _اغلب 

مي باشد و آن به علت شکل سقف مي باشد.

سربينه فضايي است که پس از ورود به حمام براي در آوردن 
براي  شدن  آماده  و  لنگ  بستن  و  لباس  کردن  وعوض  کفش 
احاطه  اطراف سربينه را سکويي  استحمام وارد آن مي شوند. 
گوشه اي  در  و  کنده  را  لباس ها  آنجا  در  افراد  و  است  کرده 
مي گذارند و در هنگام برگشت نيز متصدي در اين محل به افراد 
خود  دوش  در  را  يکي  و  خود  دور  بر  را  يکي  تا  مي داده  لنگ 

بياندازند (قباديان،۱۳۸۵: ۴۶).
   

 تصوير ۲: رسيدن صله ي سلطان
 محمود به فردوسي،شيراز مأخذ: ،

شاهنامه فردوسي

سربينه

يا مربع ساخته  _اين فضا عموما به شکل هشت ضلعي 
شده

_ پوششش سقف آن کلمبه يا ترکين يا کاربندي بسيار 
ساده با تزئينات بسيار کم بوده است. _ در صورت بودن 

به شکل نقوش هندسي و مقرنس و آجر کاري مي باشد.
_اين فضا محلي براي گذر نه براي مکث و توقف ساخته 

شده است.

ميان در فضايي است که بين سربينه و گرمخانه حائل است. اين 
محل از طريق داالن به مستراح و اتاق هاي تنظيف جهت نظافت 

بدن، حنابندي و حجامت استفاده مي شد.     
 تصوير ۳: داستان هارون الرشيد با

 حالق، هرات، ۹۰۰ قمري مأخذ:  مخزن
االسرار نظامي گنجوي

ميان در

و  بزرگ  وسعت  داراي  بخش  اين  بزرگي  لحاظ  _از 
ارتفاعي بلند مي باشد

_از گنبد هاي کلنبه و ترکين پوشانده شده است
تزئينات  داراي  سربينه  و  ورودي  نسبت  به  _گرمخانه 

کمتري مي باشد.

آن  وارد  ميان در  از  عبور  از  پس  که  مهم  بخش هاي  از  يکي 
مي شويم. اعمال شست شو در اين محل اتفاق مي افتد. از اين رو 

دالک ها در اين محل مشغول کار مي بوده است.    
 تصوير ۴: رسيدن صله ي سلطان

 محمود به فردوسي مأخذ: ، شاهنامه
فردوسي

گرمخانه

ديگري  در  سرد  آب  يکي  در  که  بوده  عدد  سه  _خزينه 
آب ولرم و در ديگري آب گرم بوده که افراد در وسطي 
با  آب  برداشت  براي  کناري  دو خزينه  از  و  مي نشستند 

دستک استفاده مي شده است.

پس از عبور از گرمخانه (صحن حمام) و باال رفتن از چند پله 
خزينه  وارد  دوال  صورت  به  کوچک  ورودي  يک  از  مشتريان 
صرف  حمام  قسمت  مرطوب ترين  و  گرم ترين  مي شدند  حمام 
نظر از ورودي کوچک آن کامال محصور است. (قباديان،۱۳۸۵) 
آب موجود در خزينه با ديگ بزرگي که در آن قرار دارد گرم 
مي شود و افراد حدود چند دقيقه تا نيم ساعت در آن مي مانند 

تا خيس بخوردند.

      
 تصوير ۵: رسيدن صله ي سلطان

 محمود به فردوسي،شيراز، اواخر قرن
دهم قمري مأخذ: شاهنامه فردوسي

خزينه

_شکل هندسي حوض نشانگر شکل فضايي است که در 
آن قرار دارد. 

_مصالح آن غالبا از کاشي بوده و در وسط فضا واقع 
مي باشد

_ اغلب از دو بخش تشکيل شده است.

که معموال در گرمخانه وسربينه نمايش داده مي شود    
 تصوير۶: رسيدن صله ي سلطان

 محمود به فردوسي، مأخذ:  شاهنامه
فردوسي

حوض

_از بام براي خشک کردن لنگ ها
_ نور گيري استفاده مي شده است.

داده  نمايش  پرسپکتيو  صورت  به  يا  نما  شکل  به  نگاره ها  در 
مي شود و در باال ترين سطح ترسيم مي شود. بام

_چاهي است که عموما به شکل چند ضلعي يا استوانه که 
با آجر جداره سازي شده و آب مورد مصرف حمام از آن 

تامين مي شده است.
حوض  داخل  به  آبکش  و  گاو  نيروي  کمک  به  آن  _آب 

ذخيره که بر روي بام بوده منتقل مي شده است.
_گاورو نيز سطحي شيبدار که عموما مسقف بوده و طول 

آن کمي بيشتر از عمق چاه است.

با زمين و بام  ارتباط  در ترسيمات نگارگري معموال آن را در 
ترسيم مي کنند.   

 تصوير ۷: صله ي رسيدن سلطان
 محمود به فردوسي،شيراز، اواخر قرن

دهم قمري مأخذ: شاهنامه فردوسي

گاورو و
چاه آب 
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گرمخانه

_ توجه به 
بام _تزئينات 

_جزئيات 
فضاي 

گرمخانه

_تاکيد 
بر فضاي 

سربينه 
وتوجه به 

مسائل قبل 
از ورود 

_تناسبات 
سلسله 
مراتبي

_رعايت 
سلسله 
مراتب 

_ تناسبات 
يکسان 

سربينه  
خزينه  

گرمخانه

_تناسبات 
شکلي 

_تقارن 

_رعايت 
تناسبات 

فضايي
_تقارن 
فضايي

_تناسبات 
کشيده 
سربينه 

_ تناسبات 
مستطيلي 
گرمخانه

_توجه به 
فضاي بام 
_تناسبات 

بزرگ 
گرمخانه

_تناسبات 
_رعايت تقارن 

_سلسله 
مراتب ورودي 

به فضاهاي 
تطهير 

ترکيب 
بندي

_ترکيب 
ورودي به 

گرمخانه 
_اهميت 

ترکيب بندي 
گرمخانه

_نامتقارن

_عدم توجه 
به ورودي 

_تاکيد زياد 
بر فضاي 
گرمخانه 

_ترکيب 
بندي 

متفاوت 
سربينه 

_وحدت و 
هماهنگي 

_ترکيب 
بندي 

جداگانه 
_خزينه به 

شکل هشت 
ضلعي

_ترکيب 
فضاهاي 
خزينه و 
گرمخانه

_ترکيب 
فضاهاي 

گرمخانه با 
خزينه 

_ترکيب 
در فضاي 

گرمخانه و 
خزينه

_نشان دادن 
فضاهاي 

دروني

ترکيب 
ورودي با 

سربينه
_ ترکيب 

فضاي 
خزينه 

_ترکيب 
فضاهايي با 

پرسپکتيو دو 
بعدي و سه 

بعدي

جدول4. ساختار فضايي نگاره هاي گرمابه مخزن االسرار نظامي گنجوي از سده نهم تا يازدهم، مأخذ: نگارندگان

چون سلسله مراتب، الويت فضايي و تناسبات تاکيد داشته 
است و در صورت به تصوير کشيدن يک بخش، نگارگر 
عمدتا به بررسي فضاي گرمخانه و نحوه ارتباط آن از  
کامل تر  جزئيات  همراه  به  را  خزينه  به  دسترسي  جمله 
تصوير کرده است. اين روند سير تحول در سده يازدهم به 

اوج خود رسيده و تمامي اجزاي ساختار کالبدي از پشت 
بام تا خزينه به زيبايي تصوير گرديده که در سده هاي قبل 
کمتر شاهد آن بوديم. در اين سده با استفاده از پرسپکتيو 
نحوه ارتباط هر يک از ساختارهاي فضايي با يکدگر به 

خوبي قابل مشاهده است. 

نظر  از  حمام  نگاره هاي  تحول  سير 
ساختاري و تزئيني در سده هاي نهم تا 

يازدهم هجري / ٣٩-٥٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۴۵

فصلنامة علمي نگره

طبق بررسي هاي صورت گرفته در جدول ۵، سير تحول 
از  مانده  جا  به  آثار  در  يازدهم  تا  نهم  سده  از  نگاره ها 
نظامي گنجوي، تحول صورت گرفته نه تنها در ترسيم بلکه 
پرسپکتيو، رنگ، نقوش هندسي و تنوع مصالح نيز مي باشد. 
آنچه در اين سير تحول، با وجود يکسان بودن موضوع 
نگاره ها (داستان هارون الرشيد با حالق) جاي بحث دارد 
تزئينات  و  جزئيات  ترسيم  در  نگارگر  بيش ازحد  توجه 
مي باشد، که در اين مسير نگارگر از توانايي خود در ترسيم 
نقوش هندسي متنوع با به کارگيري رنگ هاي متنوع سعي 
در ارائه هرچه بهتر کار دارد. آنچه در نگاره ها شاهداش 
هستيم، غالبا استفاده از نگ هاي آبي در کاشي کاري ها و 
گچ بري هاي اسليمي است. نگارگر با استفاده از رنگ هاي 
فضاي  خلق  در  سعي  گرمخانه  فضاي  در  روشن 
ملعطف تري دارد و همچنين با اختصاص رنگ هاي گرم به 
فضاهاي سربينه به دنبال ايجاد تعادل است که اين کار 
در نمونه هاي عيني نيز به چشم مي خورد. فرم هاي هندسي 

جدول5. بررسي تزئينات نگاره هاي گرمابه مخزن االسرار نظامي گنجوي از سده نهم تا يازدهم، مأخذ: نگارندگان

توضيحات

داستان هارون 
الرشيد با حالق، 

قزوين، ۸۴۳ 
قمري

داستان هارون 
الرشيد با حالق، 
هرات، ۸۹۶ قمري

داستان هارون 
الرشيد با حالق، 
هرات، ۹۰۰ قمري

داستان هارون 
الرشيد با حالق، 

شيراز، ۹۳۵ 
قمري

داستان هارون 
الرشيد با حالق، 
شيراز، ۹۵۲ قمري

داستان هارون 
الرشيد با حالق، 

۹۵۵ قمري

داستان هارون الرشيد 
با حالق، ۹۵۶ قمري، 

مرشد ابن خواجه 
ميرک شيرازي

داستان هارون 
الرشيد با حالق، 
شيراز، ۹۸۸_۹۹۴ 

قمري

داستان هارون 
الرشيد با حالق، 
شيراز، ۹۸۸_۹۹۴ 

قمري

نگاره ها

فرم 
هندسي

_استفاده از حد اقل 
تزئينات هندسي 

گره  از  _استفاده 
شش در ديواره 

استفاده از فرم قوس 
سقف  پوشش  در 

گنبدي 
_استفاده از آجر در 
نشانگر  ها  ديواره 
شکل  طاقي  فر 

گرمخانه است

فرم هندسي تزئينات 
از نقوش اسليمي و 
نقاشي هاي طراحي 

شده در ديوار
فرم  از  استفاده 
ضلعي   ۶ هندسي 

در کف سازي

نقشمايه  از  استفاده 
در  انساني  هاي 

تزئينات 

فرم هندسي تزئينات 
به گل و بوته رفته 

استفاده از فرم ها و 
هندسي  هاي  گره 

در کف سازي 

فرم  از  استفاده   
متفاوت  هندسي 
دادن  نشان  براي 

سطوح مختلف
تزئينات  از  استفاده 
فضاهاي  تمامي  در 
در  نگاره  ساختاري 

درب ورودي

 

گره  از  استفاده 
در  کند  شش 
سازي  کف 

گرمخانه

قرنيز  به  توجه 
اطراف  هاي 

سکوها
هندسي  فرم 
به  نسبت  تزئينات 
اوليه  هاي  نگاره 
شده  تر  پيچيده 
و نگارگر قادر به 
جزئيات  تصوير 

بيشتر است

کاشي  همخواني 
کف  هاي 
فرم  با  گرمخانه 

هندسي حوض

هماهنگي فرم 
هندسي حوض با 

پالن گرمخانه

استفاده از فرم 
طاق در پوشش 

ديواره ها استفاده 
از گره شش در 

تزئينات گوشواره 
ها استفاده از فرم 

هندسي هشت 
ضلعي در تزئينات 

حوض استفاده 
از گره شش در 

نقوش گلجام 

فرم  از  استفاده 
هشت  هندسي 
و  پالن  در  ضلعي 

حوض

وجود طاق ها براي 
پوشش سقف

توجه به يک بخش 
از گرمابه 

هاي  قرنيز  به  توجه 
اطراف سکوها

نقوش  از  استفاده 
طراحي  در  اسليمي 

تزئينات

دايره  فرم  از  استفاده 
براي  شش  گره  و 

گلجام ها

هشت  فرم  نمايش 
ضلعي پالن و تاثير آن 

در تزئينات
در  شمسه  از  استفاده 

تزئينات

فرم هندسي  از  استفاده 
مربع 

قالبا  هندسي  فرم 
براي  شکل  مستطيل 

فضاهاي اصلي 
استفاده از فرم منحني 

براي پوشش سقف
هشت  فرم  تطبيق 
در  پالن  ضلعي 
تزئينات مورد استفاده 

در ديواره ها

نقوش  از  استفاده   
تزئينات  در  اسليمي 

ديوار ها

هاي  فرم  از  استفاده 
در  هندسي  متنوع 

نگاره 

استفاده از فرم 
دايره و نيم دايره 

و منحني در 
تزئينات گاجام 

ها  استفاده از فرم 
شمسه در تزئينات 

خزينه

استفاده از 
تزئينات بوته و 

جقه براي ديواره 

ها 
استفاده از فرم 
هاي هندسي 
متفاوت براي 

جداسازي سطوح 
از يکديگر

رنگ نگاره

از  استفاده  عدم 
نمونه  در  رنگ 
هاي اوليه نگاره در 

سده نهم 

رنگ  از  استفاده 
الجوردي  فيروزه 
در  سبز  _رنگ 
اطراف  هاي  قرنيز 

گرمخانه

رنگ  از  کل  در 
براي  سرد  هاي 
استفاده  تزئينات 

گرديده است

رنگ  از  استفاده 
مانند  گرم  هاي 
نارنجي  و  قرمز 
و  سربينه  براي 
رنگ  از  استفاده 
هاي سرد در داخل 

فضاي گرمخانه

 

از  استفاده  عدم 
نگاره  در  رنگ 
و اختصاص دادن 
طراحي  جزئيات 
سايه  از  واستفاده 
روشن و تاکيد بر 

کليت مجموعه
 

رنگ  از  استفاده 
هاي سرد مانند آبي 

براي حوض

 
رنگ  اختصاص 
براي  قرمز  و  سبز 

گلجام ها 
رنگ  از  استفاده 
ديواره  براي  سفيد 

ها

براي تلطيف فضاي 
گرمخانه  گرم 
رنگ  از  عمدتا 
هاي سرد براي  آن 

استفاده شده است
رنگ  از  استفاده 

آبي و سبز

آبي  رنگ  از  قالبا 
براي  الجوردي  و 
استفاده  تزئينات 

گرديده است

و  سبز  هاي  رنگ  از 
ها  گلجام  در  قرمز 

استفاده شده 
از  نشان  رنگي  تنوع 

تنوع تزئينات دارد

و  آبي  رنگ 
سبز   و  الجوردي 

مي باشد
از  نشان  سفيد  رنگ 

گچ بري دارد
فضاي  تلطيف  براي 
از رنگ  سرد سربينه 
استفاده  گرم  هاي 

شده است

زياد  رنگي  تنوع 
دز تزئينات 

رنگ  از  استفاده 
آبي الجوردي

رنگ  از  استفاده 
مانند  گرم  هاي 
نارنجي  و  قرمز 

براي سربينه 
رنگ  از  استفاده 
براي  سرد  هاي 

گرمخانه 

از ترسيم خطوطي  اين دگرگوني  و  داشته  تحول زيادي 
ترسيم  تا  مي باشند  آجرکاري  و  موزائيک  نشانگر  که 
اسليمي بوده  نقوش  يا  انساني و حيواني و  صورت هاي 
است. در طراحي ها غالبا از گره شش براي کاشي کاري ها 
استفاده گرديده است و تنوع زيادي در گره شش را شاهد 
گره شش کند و تند و گره شش با سه لنگه و شمسه که هم 

در گچ بري ها و هم در کاشي کاري ها هستيم. 
با توجه به اين نگاره  که در سده دهم به تصوير کشيده شده 
است، متناسب با جدول ۸، تمامي فضاهاي اصلي  پرداخته 
و تمامي اجزا و تزئينات در ساختار فضايي با استفاده از 
به  به همراه توجه  تمام فضاها  پرسپکتيو مشهود است. 
نسبت اهميت فضايي تا عواملي چون سلسله مراتب، الويت 
به  صورت  در  و  است  داشته  تاکيد  تناسبات  و  فضايي 
تصوير کشيدن هر بخش، نگارگر عمدتا به بررسي نحوه 
ارتباط آن از  جمله دسترسي ها را به همراه جزئيات کامل تر 
تصوير کرده است. روند سير تحول در اين نگاره به اوج 



مصالح نگاره

_استفاده از 
آجر براي 
ساخت 
سقف و 
ديواره ها 
_ استفاده 
از کاشي 
کاري 

در کف 
گرمابه  
_استفاده 
از چوب 

در پوشش 
و تزئينات 

درب 
ورودي

استفاده از 
مصالحي 
همچون 
کاشي 

کاري هم 
براي کف 
و هم براي 
ديواره ها

 

استفاده از 
گچ براي 
طراحي 
در روي 
سطوح 

استفاده از 
شيشه براي 
گلجام ها

استفاده 
از مصالح 
متفاوت 

براي نشان 
دادن 

اختالف 
ارتفاع و 

بعد

 استفاده از 
آجر براي 
ديوارهاي 
باربر و 
حمال و 
استفاده 

از کاشي 
کاري 
يکسان 

براي کف 
سربينه و 
گرمخانه 
اسفاده از 
چوب در 

پنجره و باز 
شوها 

استفاده 
از آجر 

در ديواره 
هاي 

بيروني 
استفاده از 
موزائيک 
در کف 
سازي 

گرمخانه 
استفاده 

از کاشي 
کاري در 
قرنيز ها 
و کف 
سربينه

استفاده 
از چوب 
در قسمت 
آب انبار 

استفاده از 
گچ بري 
در باالي 
طاق ها 
براي 

تزئينات 
بيشتر

استفاده از 
گچ بري 
و تزئينات 
گل و بوته 
در روي 

آن

استفاده از 
سنگ براي 
کف سازي 
استفاده از 
شيشه براي 

پوشش 
سقف

استفاده 
از کاشي 
در کناره 
طاق ها

استفاده 
از سنگ  
براي قرنيز 

ها
 استفاده 
از گچ و 

آهک براي 
ديواره ها

استفاده از 
کاشي براي 

سطوح 
حوض و 

ديواره هاي 
جدا کننده

استفاده 
از چوب 
براي در 

هاي داخل 
گرمخانه

 استفاده از 
انواع کاشي 

کاري 
استفاده از 
گچ بري 

براي تزئينات 
طاق ها

استفاده از 
شيشه هاي 
رنگي در 
گلجام ها

تنوع مصالح 
به علت 

متنوع بودن 
تزئينات زياد 

مي باشد
استفاده از 
موزائيک 
براي کف 

سازي 
استفاده از 
گچ براي 
ديواره ها

استفاده از 
چوب در 
آب انبار 

استفاده از 
شيشه در 
پوشش 
گلجام ها

استفاده 
از پارچه 
(پرده) 

براي جدا 
سازي 
فضايي

کاشي 
کاري 

هاي متنوع 
در کف 
سازي 

ديواره ها 
و قرنيز ها
استفاده از 
چوب در 
تزئينات 
سربينه 
و محل 

نگه داري 
البسه 

خود رسيده و تمامي اجزاي ساختار کالبدي از پشت بام تا 
خزينه به زيبايي تصوير گرديده. در اين سده با استفاده از 
پرسپکتيو نحوه ارتباط هر يک از ساختارهاي فضايي با 
يکديگر به خوبي قابل مشاهده است. از عناصر اصلي در 
ساختار فضايي مي توان به تناسبات اشاره کرد که در اين 
سده سعي در توجه به نسبت هاي فضايي براي تاکيد بر 
اهميت فضايي و کالبدي داشته و ترکيب بندي و تناسبات 
نگاره متناسب با نمونه هاي عيني هم عصر خود بوده و 

خوانايي زيادي با استفاده از جزئيات به کار برده است.
به  منتسب  نگاره  حول  گرفته  صورت  بررسي هاي  طبق 
نسخه خطي هفت اورنگ، تحول صورت گرفته نه تنها در 
ترسيم بلکه پرسپکتيو، رنگ، نقوش هندسي و تنوع مصالح 

نيز مي باشد. آنچه اين نگاره را از ساير نگاره هاي موجود 
متمايز کرده اين است که، نگارگر از توانايي خود در ترسيم 
نقوش هندسي متنوع با به کارگيري رنگ هاي متنوع سعي 
در ارائه هرچه بهتر کار دارد. استفاده از رنگ هاي آبي در 
کاشي کاري ها و گچ بري هاي اسليمي تا استفاده از رنگ هاي 
روشن در فضاي گرمخانه و همچنين اختصاص رنگ هاي 
گرم به فضاهاي سربينه، نشانگر ايجاد تعادل توسط نگارگر 
مي باشد. فرم هاي هندسي تحول زيادي داشته و ما شاهد 
ترسيم صورت هاي حيواني و يا نقوش اسليمي هستيم. در 
طراحي ها غالبا از گره شش براي کاشي کاري ها استفاده 
گرديده است و تنوع زيادي در گره شش را شاهد هستيم از 
جمله گره شش کند و تند و گره شش با سه لنگه و شمسه 

 ادامه جدول5

نظر  از  حمام  نگاره هاي  تحول  سير 
ساختاري و تزئيني در سده هاي نهم تا 

يازدهم هجري / ٣٩-٥٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۴۷

فصلنامة علمي نگره

جدول6. ساختار فضايي نگاره هاي گرمابه شاهنامه فردوسي از سده دهم تا يازدهم، مأخذ: نگارندگان

توضيحات

رسيدن صله ي 
سلطان محمود به 

فردوسي،شيراز،۹۸۲ 
قمري

رسيدن صله ي 
سلطان محمود به 

فردوسي،شيراز،۹۹۲ 
قمري 

رسيدن صله ي سلطان 
محمود به فردوسي، 
شيراز،۹۹۹_۱۰۰۴ 

قمري

رسيدن صله ي 
سلطان محمود به 
فردوسي،شاهنامه 

معروف به قوام ابن 
محمد شيرازي،قزوين، 

۱۰۰۰ قمري

رسيدن صله ي 
سلطان محمود به 

فردوسي،شيراز، اواخر 
قرن دهم قمري 

رسيدن صله ي 
سلطان محمود به 

فردوسي شيراز،۱۰۰۰ 
قمري، درويش علي 
ابن منصور االنصاري

نگاره ها

فرم و شکل

_تصوير بخش 
سربينه به عنوان 

فضاي اصلي
 _جزئيات بخش 

سربينه
_فرم غير منظم

_تاکيد بر فضاي 
چاه ّآب 
_ گاورو 

_تاکيد بر فضاي 
خزينه 

_نمايش و 
تاکيد بر فضاي 

گرمخانه 
_فضاي هشت 

ضلعي شکل
_فرم منظم 

هندسي

_فضاي هشت 
ضلعي شکل

_اختصاص دادن 
بيشتر فضا به 

گرمخانه 

_فضاي هشت 
ضلعي.

_اختصاص دادن 
بيشتر فضا به 

گرمخانه
_فرم منظم 

هندسي

_تصوير سازي 
تمامي بخش هاي 

حمام 
بخش اصلي 

حمام با _توجه 
به فرم هشت 

ضلعي 

تناسبات

_بزرگنمايي 
بخش سربينه 
_نشان دادن 

جزئيات بيشتر 
_ تاکيد به 

طهارت قبل از 
ورود به داخل 

گرمخانه

_داراي تناسبات 
متناسب 

_ سلسه مراتب 
ورودي _نشان 

دادن نسبت 
اهميت هر بخش

_اختصاي 
فضاي بيشتر 
به گرمخانه به 
عنوان يکي از 
فضاهاي اصلي

_وحدت و 
هماهنگي ميان 

عناصر

_کوچک کردن 
ساير فضاها

_تاکيد بر فضاي 
شستشوي اصلي 

مي باشد.

_هم ارزش بودن 
ورودي و فضاي 

سربينه،
_ داراي تناسبات 
دقيق از فضاي 
خزينه به نسبت 
فضاي گرمخانه

_اختصاص 
تناسبات با توجه 

به ميزان مهم 
بودن هر بخش 

_وحدت و 
هماهنگي ميان 

عناصر

ترکيب 
بندي

_عدم توجه 
به خزينه و 
گرمخانه و
_نامتقارن

_بدون حجم 
نمايي و تخت

_ترکيب بندي 
دقيق

_ترکيب بندي 
سلسله مراتبي 

_وحدت و 
هماهنگي ميان 

عناصر

_دارا بودن 
سلسه مراتب 

ورودي 
_وحدت و 

هماهنگي ميان 
عناصر

_بيشترين توجه 
به بخش نظافت 
و محل اصلي 

(گرمخانه)

رعايت سلسه 
مراتب دسترسي 

_داراي ترکيب 
بندي دقيق  

_سلسله مراتب 
تطهير

که هم در گچ بري ها و هم در کاشي کاري ها مورد استفاده 
بوده است.تنوع مصالح عمدتا از کاشي و آجر و چوب هم 
در تزئينات و هم در درب و پنجره، استفاده از شيشه هاي 
رنگي در گلجام ها و تزئينات داخلي، گچ در گچ بري ها براي 
پوشش ديواره ها و ترسيم نقش اسليمي بر روي آنها متنوع 

است.
بررسي ساختاري نگاره هاي مجالس العشاق در سده نهم 
تا دهم نشانگر اين امر مي باشد که در نگاره هاي اوليه توجه 

به عمدتا به يک فضا معطوف بوده واين روند رفته رفته در 
نگاره هاي سده دهم شامل چندين فضا به همراه تزئينات 
ترسيم  در  کار گرفته شده  به  تناسبات  است.  بوده  زياد 
فضاها نشان از اهميت فضايي داشته که موضوع در آن 
به وقوع مي پيوندد. نگاره هاي سده نهم دو بعدي بوده و 

رفته رفته شاهد بعد سوم در نگاره ها هستيم. 
در بررسي تزئينات نگاره هاي گرمابه مجالس العشاق از 
سده نهم تا دهم مطابق جدول ۱۱ تنوع فرم هاي هندسي 



رسيدن صلة
 سلطان محمود
 به فردوسي،
شيراز،۹۸۲

 قمري

رسيدن صلة
 سلطان محمود
 به فردوسي،

شيراز،
۹۹۲ قمري 

رسيدن صلة سلطان محمود 
به فردوسي، شيراز،۹۹۹_

۱۰۰۴ قمري

رسيدن صلة سلطان محمود 
به فردوسي،شاهنامه 

معروف به قوام ابن محمد 
شيرازي،قزوين، ۱۰۰۰ قمري

 رسيدن صلة 
سلطان محمود به

 فردوسي،
شيراز،

 اواخر قرن
 دهم قمري 

رسيدن صلة سلطان محمود به 
فردوسي شيراز،۱۰۰۰ قمري، 

درويش علي ابن منصور 
االنصاري

نگاره ها

فرم
 هندسي

استفاده از عناصر 
طبيعت در تزئينات 

ديوارها

استفاده از گره 
شش تند

عدم تطبيق فرم شش 
ضلعه حوض با فرم 

مربعي سربينه

فرم هشت ضلعي گرمخانه 
به همراه فرم طاق براي 
پوشش سقف گرمخانه

تطبيق فرم کاشي کاري با 
فرم کف گرمابه

استفاده از گره چيني براي 
تزئينات

استفاده از نقوش اسليمي

تطبيق فرم حوض با 
پالن گرمخانه و سربينه 

استفاده از کف سازي 
متناسب با فرم پالن

استفاده از گره شش و 
سه لنگه

استفاده از نقوش 
اسليمي

استفاده از فرم طاق 
براي پوشش سقف

استفاده از گره شش 
و شمسه

 استفاده از فرم هشت 
ضلعي براي گرمخانه 

و حوض

استفاده از طاق براي 
پوشش سقف

عدم تطبيق فرم حوض 
در سربينه

 استفاده از فرم دايره در 
تزئينات گلجام ها

استفاده از گره شش در 
کاشي کاري ها

استفاده از فرم طاق براي 
پوشش سقف گرمخانه

توجه به فرم هشت 
ضلعي فضاي گرمخانه
تطبيق فرم گرمخانه با 

حوض

استفاده از طاق براي 
سقف سربينه

استفاده از گره چيني در 
تزئينات

رنگ 
نگاره

استفاده از رنگ 
الجوردي

استفاده از رنگ آبي و 
سبز و سفيد

استفاده از رنگ هاي گرم 
در گرمخانه و سربينه

رنگ آبي در کاشي 
کاري هاي جداره ها
استفاده از رنگ زرد 
در قرنيز ها و کف 

ساري 

استفاده از رنگ قرمز 
در کاشي کاري ها

استفاده از رنگ هاي 
سرد مانند آبي و سبز 

و سفيد

استفاده از رنگ آبي و 
الجوردي

استفاده از رنگ سبز در 
کف سازي

استفاده از رنگ آبي و 
الجوردي 

استفاده از رنگ هاي 
گرم در داخل حوض

مصالح 
نگاره

کاشي براي 
تزئينات ديواره ها

گچ براي پوشش 
ديواره هاي محل 

جامه دار
موزائيک براي 

کف سازي سربينه

عمدتا از کاشي و 
گچ براي پوشش 
استفاده گرديده 

استفاده از شيشه در 
گلجام ها

استفاده از چوب 
براي نمايس آب 

انبار

گچ براي ديواره 
هاي خزينه

کاشي براي اکثر 
سطوح

استفاده از پارچه 
به عنوان جدا 

کننده فضا

گچ بري هاي 
ديوار خزينه

کاشي کاري 
ديواره ها

استفاده از چوب 
در آب انبار

استفاده از چوب در 
آب انبار

 استفاده از کاشي 
کاري هاي متنوع در 

تزئينات
استفاده از گچ در 

ديواره ها

استفاده از سنگ 
در حوض

استفاده از چوب 
در درها

 استفاده از پارچه 
به عنوان جدا 

کننده فضا

جدول7. بررسي تزئينات نگاره هاي گرمابه شاهنامه فردوسي از سده دهم تا يازدهم، مأخذ: نگارندگان

نظر  از  حمام  نگاره هاي  تحول  سير 
ساختاري و تزئيني در سده هاي نهم تا 

يازدهم هجري / ٣٩-٥٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۴۹

فصلنامة علمي نگره

صوفي در حمام، دفتر دوم سلسلة الذهب، مشهد، ۹۷۳-۹۶۴ قمريتوضيحات

نگاره ها

توجه به تصوير سازي متفاوت از اجزاي حمام _تاکيد بر بخش سربينه و گرمخانه از نظر مساحتي - توجه به پرسپکتيو و فرم و شکل
هندسه متفاوت  _فرم غير منظم _بيان حرکت و تنوع در حالت فرم ها

توجه به فضاي سربينه از نظر بعد تناسبات _ مقياس تناسبات ورودي  _تاکيد ويژه برفضاي سربينهتناسبات

ترسيم تمامي بخش هاي حمام  _تصوير سازي جزئيات تمامي بخش ها _نامتقارن _کوشش براي حجم نمايي بوسيله سايه ترکيب بندي
روشن  _وحدت و هماهنگي 

جدول8. ساختار فضايي نگاره هاي گرمابه نسخه خطي هفت اورنگ جامي در سده دهم، مأخذ: نگارندگان

صوفي در حمام، دفتر دوم سلسلة الذهب، مشهد، ۹۷۳-۹۶۴ قمريتوضيحات

نگاره ها

 

فرم 
هندسي

براي اولين بار از فرم شکسته (هشت ضلعي ) استفاده مي شود

نمايش فرم هندسي دايره و منحني براي پوشش سقف ها
تاثير فرم پالن در حوض و تزئينات آن

استفاده از گره شش و سه لنگه

استفاده از نقوش اسليمي متنوع در پوشش ديواره ها . کف سازي شاه نشين

استفاده از شمسه در تزئينات گچبري

استفاده از فرم هاي هندسي متفاوت براي جداسازي سطوح از يکديگر 
استفاده از نقوش حيواني در گچبري ها

   
 استفاده از شش و شمسه در پنچره ها

   _تلفيق فرم هندسي دايره با شش ضلعي در گلجام ها   

جدول٩. بررسي تزئينات نگاره هاي گرمابه نسخه خطي هفت اورنگ جامي در سده دهم، مأخذ: نگارندگان



.ادامه جدول٩

رنگ
 نگاره

رنگ هاي استفاده شده عمدتا از رنگ هاي روشن بوده است
رنگ الجوردي و سبز و سفيد قالبا بيشتر از ساير رنگ ها مورد استفاده بوده است

         

تنوع رنگ حاکي از تنوع تزئينات بسيار مي باشد

مصالح 
نگاره

استفاده از آجر در قسمت بيروني مجموعه           
استفاده از چوب در درها و پنجره ها

استفاده از موزائيک در کف سازي گرمخانه        

گچ بري براي پوشش فضايي بين ستون هاي مجموعه     
استفاده از کاشي هاي متنوع در ديواره ها و کف سازي ها

جدول10. ساختار فضايي نگاره هاي گرمابه مجالس العشاق از سده نهم تا دهم، مأخذ: نگارندگان

توضيحات

احمد غزالي 
در مقابل 

حمام، کمال 
الدين حسين 

گازرگاهي

احمد غزالي 
در مقابل 

حمام، 
کمال الدين 

حسين 
گازرگاهي

سعدي و 
همام الدين 

تبريزي، کمال 
الدين حسين 

گازرگاهي

شيخ 
سعدي 

در حمام، 
کمال الدين 

حسين 
گازرگاهي، 
۹۹۸-۱۰۰۸

سعدي و 
همام الدين 

تبريزي، کمال 
الدين حسين 

گازرگاهي

سعدي و 
همام الدين 

تبريزي، کمال 
الدين حسين 

گازرگاهي

نگاره ها

فرم و شکل

_تصوير دو 
بعدي

_توجه بيشتر 
به گرمخانه و 

ورودي 

_تصوير دو 
بعدي

_توجه بيشتر 
به گرمخانه و 

ورودي
_تاکيد بيشتر 

در تزئينات

_نمايش فضاي 
گرمخانه به 

صورت هشت 
ضلعي 

_همچنين 
افزودن تزئينات 

به فضاهاي 
اصلي

_فرمي 
متفاوت 
از شکل 

گرمخانه به 
شکل يک 

هشت ضلعي 
باز 

_فرم و شکل 
خزينه

 کامال نمايان گر 
_حوضچه هاي 

سرد و گرم و 
مياني بوده 
_در فضاي 

هشت ضلعي 

_طريقه دسترسي 
به خزينه 

_ عدم تصوير 
ساير فضا ها 

نظر  از  حمام  نگاره هاي  تحول  سير 
ساختاري و تزئيني در سده هاي نهم تا 

يازدهم هجري / ٣٩-٥٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۵۱

فصلنامة علمي نگره

تناسبات
_تناسبات عمده 
به فضاي بيرون 

_تناسبات 
حاکي از 

اهميت 
موضوع 

_استفاده 
از تناسبات 

متقارن
_ تناسبات 
مناسب با 

اهميت فضايي 

_اختصاص 
فضاي بيشتر 
به مکان هايي 
مانند سربينه 

و گرمخانه 

_تناسبات کشيده 
فضاي سربينه 

_ متقارن و 
مربعي فضاي 

گرمخانه 

_تاکيد بر فضاي 
گرمخانه _توجه به 

تزئينات اين بخش

ترکيب 
بندي

_ترکيب بندي 
در ابعاد و اندازه 
فضاهاي تطهير 
_عدم توجه به 
ساير فضاهاي 

گرمابه

_ترکيب 
بندي از 

سلسله مراتب 
ورودي 

_ترکيب بندي 
فضاهاي 

مرطوب تا 
گرم و خيلي 

مرطوب

_ترکيب بدي 
از فضا هاي 
گرمخانه و 
سربينه و 

خزينه 

_ترکيب فضاي 
دو بعدي سربينه 

با فضاي سه 
بعدي گرمخانه 

_ دارا بودن 
سلسله مراتب 

دسترسي

_عدم توجه به 
ساير بخش ها در 

ورودي 
_سلسله مراتب 
ورودي به فضا 

.ادامه جدول١٠

توضيحات

احمد غزالي در 
مقابل حمام، کمال 

الدين حسين 
گازرگاهي

احمد غزالي 
در مقابل 

حمام، کمال 
الدين حسين 

گازرگاهي

سعدي و همام 
الدين تبريزي، 

کمال الدين 
حسين گازرگاهي

شيخ سعدي 
در حمام، کمال 
الدين حسين 
گازرگاهي، 
۹۹۸-۱۰۰۸

سعدي و همام 
الدين تبريزي، 

کمال الدين حسين 
گازرگاهي

سعدي و 
همام الدين 

تبريزي، کمال 
الدين حسين 

گازرگاهي

نگاره ها

فرم 
هندسي

فرم هندسي استفاده شده 
مستطيل بوده و از فرم 
منحني براي نشان دادن 
طاق ها استفاده شده است
گره شش در کاشي کاري 
هاي بيرون حمام نيز به 
چشم ميخورد از تزئينات 
متنوع براي جدا سازي 

فرم هاي هندسي استفاده 
گرديده است

استفاده از نقوش اسليمي 
در سر در ورودي

استفاده از فرم دايره 
براي حوض 

استفاده از فرم گره 
شش در کف سازي 

سربينه

ترسيم فرم طاق براي 
پوشش سقف سربينه 
و قسمت تحويل البسه

فره هشت ضلعي فضاي 
گرمخانه

فرم دايره اي حوض در 
فضاي سربينه

نمايش فرم طاق براي 
پوشش سقف سربينه 

استفاده از فرم مثلث 
براي نمايش طاق هاي 

خزينه 
استفاده از فرم 

هشتضلعي برعکس 
براي نمايش پرسپکتيو

استفاده از شمسه در 
تزئينات جداره ها

فرم هشت ضلعي گرمخانه 

 فرم دايره اي حوض در 
سربينه

استفاده از ام الگره در 
تزئينات

فرم هشت ضلعي 
گرمخانه

 
استفاده از گره شش در 

تزئينات استفاده شده
فرم هندسي ستاره 
در باالي طاق ها 

 ترسيم نقوش اسليمي 
در گچ بري ها

جدول11. بررسي تزئينات نگاره هاي گرمابه مجالس العشاق از سده نهم تا دهم، مأخذ: نگارندگان



ادامه جدول11. 

از دايره تا مثلث را شامل مي شود ولي تنوع رنگي غالبا با 
رنگ هايي در يک طيف بوده که اين نشانه ها حاکي از توجه 
نگارگر به موضوع نگاره بوده تا تزئينات استفاده شده در 
اثر. در اين نگاره ها کمتر شاهد نقوش اسليمي مي باشيم و 
از از نقوش بوته و گل نيز کمتر مورد استفاده قرار گرفته 
اين  و  بوده  دايره  صورت  به  حوض ها  اغلب  فرم  است. 
نشانگر تقليد نگارگر از اثرهاي اوليه مي باشد. گره شش نيز 

در اين نگاره ها بيشتر به چشم مي خورد.

بحث در يافته هاي پژوهش
با بررسي هر يک از آثار در هر يک از متون تاريخي مي توان 
به اين امر پي برد که نگاره ها با توجه به دوره هاي مختلف 
ترسيم داراي يک سير تحولي بوده اند که مي توان به دو بعدي 
بودن فضاها در نگاره هاي دوره هاي ابتدايي و تغيير اين امر 
با ورود پرسپکتيو و بعد سوم به خوبي متوجه شد البته اين 
روند با اضافه شدن فضاهاي مختلف به نگاره، براي مثال در 
نگاره هاي اولي بيشتر تمرکز بر يک يا دو فضا به صورت دو 
بعدي بوده است که اين روند در نگاره هاي بعدي تغيير کرده 
و ما شاهد نگاره هايي با ترسيم تمامي اجزا مي باشيم اين 
روند در سال هاي متاخر با افزودن تزئينات به نگاره سعي 
در بهتر جلوه دادن اين فضاي شهري داشته است. به طوري 
که ما شاهد اين هستيم که ترکيب بندي نگاره تغييري نکرده 
اما توجه به تزئينات و اتفاقات حواشي پررنگ تر مي شود در 

ادامه اين روند خطي نگارگر با انتخاب يک فضا به عنوان 
تصويرگري پرداخته و بر خالف نمونه هاي اوليه سعي در 
ايجاد بعد سوم و تزئينات بيشتر در يک فضا پرداخته است. 
از بررسي منابع تاريخي گرمابه به ويژه منابعي که از قرون ۹ 
الي ۱۱ هجري قمري به جا مانده است- همچنين مطالعه آثار 
نگارگري که هر يک موضوع خاصي را به نمايش مي گذارد، 
چنين بر مي آيد که تاکيد همواره بر فضاهاي داخلي مورد 
توجه بوده است. همچنين شباهت هاي ساختاري زيادي در 
نگاره ها وجود دارد و غالبا تفاوت ها ناشي از توجه به تزئينات 
و جزئيات مي باشد. از حيث ترکيب بندي غالبا نمونه ها داراي 
فرم منظم هندسي و تقارن، توجه به سلسله مراتب ورودي 
و اهميت فضاي گرمخانه مي باشند. عدم توجه به موارد ذکر 
شده حاکي از ايجاد جلب توجه در نقطه مورد نظر نگارگر 
مي باشد تا بدين طريق بر اهميت فضاي طراحي شده بيافزايد؛ 
از اين جمله مي توان به نگاره هاي دوبعدي اشاره کرد که 
نگارگر توجه خود را فقط به يک بخش از گرمخانه منوط 
کرده است. در نمونه هفت اورنگ جامي ما شاهد تحول جديد 
در تصوير فضاهاي گرمابه از جمله توجه به بام و تصوير 
سه بعدي از شکل ساختاري بام مي باشيم. در برخي نمونه ها 
عالوه بر فضاي داخلي به فضاي بيرون نيز توجه شده است 
گرمخانه  بيرون  اتفاقات  کشيدن  تصوير  به  از  ناشي  که 
مي باشد. در نمودار زير به بررسي سير خطي تحول تاريخي 

نگاره ها در متون تاريخي مذکور مي پردازيم:

رنگ نگاره

استفاده از رنگ الجوردي

استفاده از رنگ سبز در 
کاشي کاري هاي خزينه

استفاده از زنگ هاي 
سرد و روشن در 
کاشي کاري هاي 
اطراف ديواره ها
استفاده از رنگ 

الجوردي

عمدتا از رتگ آبي براي 
فضاي داخلي 

استفاده گرديده است

از رنگ روشن براي 
کف سازي استفاده 

گرديده

استفاده از رنگ هاي 
گرم براي فضاي 

سربينه 
استفاده از رنگ هاي 

روشن در فضاي 
گرمخانه

استفاده از رتگ هاي 
روشن در کف سازي 

استفاده از رنگ هاي تيره 

استفاده از رنگ سبز دز 
ديواره ها 

استفاده از رنگ روشن 
در کف سازي گرمخانه

مصالح 
نگاره

استفاده از آجر در فضاي 
بيروني حمام

استفاده از شيشه در 
گلجام ها

استفاده از کاشي کاري در 
ديواره ها

استفاده از چوب براي 
درها

استفاده از کاشي کاري 
استفاده از گچ بري در 

سربينه
 استفاده از شيشه

استفاده از چوب در 
درها ورودي به سربينه
استفاده از گج بري در 

فضاي خزينه

 از مصالح متنوع براي 
جداسازي فضايي 

استفاده گرديده است

عمدتا از کاشي براي 
پوشش سطوح استفاده 

گرديده است

موزائيک براي کف 
سربينه 

گچ براي ديوارهاي 
گرمخانه 

کاشي کاري در اکثر 
سطوح

گچ بري براي تزئين 
ديوارها

چوب در درها

استفاده از کاشي و 
گچ در تزئينات ديواره 

گرمخانه 

نظر  از  حمام  نگاره هاي  تحول  سير 
ساختاري و تزئيني در سده هاي نهم تا 

يازدهم هجري / ٣٩-٥٥



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۵۳

فصلنامة علمي نگره

نتيحه
با بررسي نگارگري هاي حمام مي توان نکات زير را بيان کننده ويژگي هاي ساختاري و تزئينات در نگاره هاي 
حمام دانست: آنچه در طراحي فضاي حمام نمود اساسي دارد توجه به نظم در شکل هندسي دروني و 
سلسله مراتب فضاهاست. سلسله مراتب براي ورود به صورت کثيف و خروج به صورت پاکيزه کامال در 
سلسله مراتب نگاره ها در نظر گرفته شده است. همه فضاها اعم از فضاي بيروني يا شکل داراي نظم بوده و 
به صورت کامل ترسيم شده اند که به خوبي در نگاره ها قابل مشاهده است. معماري گرمابه هاي نگاره داراي 
اشتراکات فضايي مانند گرمخانه، سربينه، خزينه، مياندر، بام و گاورو بوده و گرمخانه و سربينه به عنوان 
فضاي اصلي حضور افراد و دارا بودن بيشترين اتفاقات بيشترين تصويرگري را در بين تزئينات اجزا و 
فضاهاي گرمابه هاي نگاره دارا هستند. در نگارگري ها توجه به تناسبات از جمله نکات کليدي بوده و بيانگر 
اهميت و مهم بودن فضا بوده و در نگاره ها غالبا فضاي گرمخانه بزرگتر از ساير فضاهاي موجود تصوير 
مي شود و عموما داراي تناسبات متقارن و مربعي بوده همچنين به غير از چند نمونه نگاره اوليه فضاي داخلي 
و پالن داخلي گرمخانه و سربينه به شکل هشت ضلعي تصوير شده اند. برخي از فضاها داراي تزئينات به 
خصوص بوده از جمله گلجام و گنبدها و توجه به ارتفاع زياد در فضاي گرمخانه و ترسيم هشت ضلعي 

تصوير ۸. داستان هارون الرشيد با حالق، قزوين، ۸۴۳ قمري مأخذ: مخزن االسرار نظامي گنجوي
تصوير۹. داستان هارون الرشيد با حالق، هرات، ۹۰۰ قمري، مأخذ: مخزن االسرار نظامي گنجوي

تصوير۱۰. صوفي در حمام، دفتر دوم سلسلة الذهب،مشهد، ۹۷۳-۹۶۴ قمري، مأخذ: هفت اورنگ جامي

نمودار۱. سير خطي تحول تاريخي نگاره ها در متون تاريخي، مأخذ: نگارندگان

۹

۸

۱۰

نگاره های دو بعدی با
آغاز نگاره های سه بعدی با پرسپکتيو متفاوت  تزئينات کمتر 

افزودن فضاهای جديد به نگاره مانند بام و 
مياندر و گاورو و رعايت سلسله مراتب ورودی

تاکيد بر تزئينات و جزئيات بيشتر و بازگشت به 
طراحی اوليه اما با در نظر داشتن جزئيات بيشتر

۹



فضاي گرمخانه و سربينه نشان از داشتن گنبد داشته است. تمامي سلسله مراتب ورودي از فضاهاي خشک 
تا فضاهاي خيلي مرطوب به خوبي در نگاره ها ترسيم شده است و در برخي به ترکيب فضاهاي خزينه در 
داخل فضاي گرمخانه پرداخته شده است.  تمامي فضاهاي کاربردي و مشاغل مرتبط با هر بخش و همچنين 
توجه به نکات فني و اصول ساختماني در حمام از تامين آب و نحوه استفاده از اجزاي حمام نمايش داده شده 
است. همچنين خصوصيات کالبدي و ترکيب بندي هر يک از نگاره ها منحصر به فرد بوده که بيانگر آيين ها 
و فضاهاي جمعي و محلي براي تعامالت اجتماعي بوده است به گونه اي که ساختار هاي کالبدي آن متاثر 
از باورهاي مردمي بوده و به آن جنبه معنايي نيز داده است. همان طور که پيشتر نيز اشاره شد؛ حمام به 
عنوان يکي از فضاهاي جمعي محسوب مي شود، مکاني که عالوه بر اجراي اعمال نظافت و پاکيزگي ظرفيت 
فوق العاده در به وجود آوردن فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشته، از اين رو نمايش فضاهاي عمومي 
هم از منظر ذهني و هم از جنبه اتفاقات متنوع که در آن رخ مي داده است نسبت به فضاهاي خصوصي تر 
حمام، بيشتر مورد توجه بوده است. زيرا که حمام ها بدون قيد و بند هاي طبقاتي که محدود کننده ارتباط بوده 
ولي امکان حضور تمامي اقشار در کنار يکديگر را دارا بوده که به خوبي در نگاره ها به تصوير کشيده شده 
است. و اين امر به گونه اي تجلي امر تطهير در نگاره ها است. بر اساس آنچه پيرامون مطالعه نگاره ها و نيز 
مقايسه آنها در بعد زماني و جنبه هاي ترکيب بندي و تناسبات گذشت، مي توان استنباط کرد در در حالت کلي 
تشابهات کالبدي و کارکردي بيشتر از ميزان افتراقات آنها بوده در سير تحول خطي نيز نقاط اشتراک در بعد 

اجزا و تزئينات و جزئيات رفته رفته پرنگ تر از بعد شکلي مي باشد.   
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proportions is one of the key points which expresses the significance and importance of space. In 

paintings, the greenhouse space is often depicted larger than other existing spaces and generally 

has symmetrical and square proportions, whereas the interior plans of the Garmkhaneh and the 

upper room are depicted in an octagonal shape. In addition to the evolution of painting, we are 

also witnessing the evolution of the ability of the painter, who in recent centuries has been able to 

depict all the spaces of the bathhouse. The use of different materials has made the paintings in this 

century different from the available paintings of the previous centuries. As mentioned before, the 

use of various colors is very important and also the color blue has been used more often in tiles and 

Garmkhaneh spaces and flooring. Apart from the pictures of Majalis al-Oshaq, which also depict 

the exterior space of the bathhouse, we rarely see the outside space of the bathhouse other than 

the roof of the bathhouse; and it is also related to the recent centuries. The results of this research 

show that the eleventh century can be considered as a turning point in the display of structural and 

decorative dimensions among the illustrations, despite the fact that there are commonalities in the 

paintings and ornaments in the paintings and ornaments of each of the illustrations that in the present 

structural dimension have many similarities to aspects of the ornaments. The structure in bathhouse 

paintings is expressed as features such as «form” and “shape», «proportions», «composition» and 

“decorations” as the basics of «geometric form», «color painting» and «painting materials». The 

evolution of the illustrations regarding the perspective, the excessive show of ornamentation and 

the distance from the patterns of previous centuries has been promoted, and has led to the creation 

of some innovations in the decorations. Based on what has been said about the study of drawings 

and their comparison in the temporal dimension and aspects of composition and proportions, colors 

and materials and geometric patterns, it can be inferred that in general, physical and functional 

similarities are more than their differences. Also, in the course of the linear evolution there is more 

commonality in the dimension of components and decorations and details than the structural and 

formal dimension.
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The bath houses are one of the most important buildings in Islamic architecture. Literary works 

have created an important treasure for dealing with structural and semantic issues in the works of 

bath houses. There is an emphasis on this claim. In this paper, in order to review the structure and 

decorations of them in the paintings, we have studied and compared each one. The main goal of 

this study was to analyze the structure and decorations and strategies used in the paintings of the 

bath houses. In this regard, these questions are discussed: What is the structure of elements and 

decorations in the paintings of the baths based on documents and historical texts? Is the evolution 

of the illustrations between the spatial structure and decorations of each section based on the 

information that the pictures give us?  The research method is descriptive - analytical and data 

collection method is library-based. In the part of the theoretical foundations of the study, four books 

of Nizami Ganjavi’s Makhzan ul-Asrar, written by Nizami Ganjavi, Ferdowsi>s Shahnameh, Sadi’s 

Majalis al-Oshaq and Jami’s Haft Orang have been studied. After classifying the illustrations in 

terms of the intended components to facilitate reading of the images of the baths, by examining each 

of the works of painting in each of the literary texts, it can be concluded that the illustrations have a 

developmental course according to different eras of drawing. This trend is more focused on one or 

two spaces by adding different spaces to the painting. This process has been changed in later years by 

adding decorations and more details to the painting; so that the composition of the painting has not 

changed, but attention to the decorations and events of the margins is highlighted. In the following 

stage, this linear trend of the painter has been illustrated by choosing a space as illustration. One of 

the important points in the design of the bath space is the regularity in the interior, and hierarchy 

of spaces. The hierarchy for entering dirty while exiting tidy and clean is considered completely 

in the hierarchy of the illustrations. All spaces such as outer space or shape have regularity and are 

completely drawn, which are clearly seen in the illustrations. The architecture of graphic baths has 

spatial commonalities such as Garmkhaneh, Sarbineh, treasury, Miandar, roof and Gavro, and the 

Garmkhaneh and Sarbineh as the main spaces for presence of people, represent the most illustrative 

events among other components and spaces of graphic baths. In paintings, paying attention to 


