ﺣﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﻨﺠﻌﻠﯿﺨﺎن +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻗﺮار دارد ،ﯾﮑﯽ از
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎم ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان زﯾﺎدی از
آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن اوج ﻫﻨﺮ و ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎم در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار
ﮐﺮﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۱۶ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﭘﺲ از ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن در
ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۰۲۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ) ۱۶۱۱ﻣﯿﻼدی( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺑﯿﮏ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺮﻣﺎن در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .او ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ در وﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﯾﮏ
ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﭘﻨﺠﺎه
ﻣﺘﺮ ﻋﺮض دارد از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ ،
ﺑﺎزار و ﺣﻤﺎم )ﭼﻬﺎرﺳﻮق ،آب اﻧﺒﺎر و ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ( ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه و ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺎﻟﯽ از آﺛﺎر ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮدم وار اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎر ﺣﻤﺎم و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺰدی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ اوﺿﺎع اﻗﻠﯿﻤﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻤﺎم اﺛﺮی ﺑﺪﯾﻊ ﺑﺎ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ،ﮔﭽﺒﺮی ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎری ﻫﺎ و
ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری ﻫﺎی زﯾﺒﺎ،
ﮐﺎرﺑﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ را ﻧﻮازش ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﺮدر ورودی اﯾﻦ ﺣﻤﺎم
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﻃﻮل  ۶۴ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض  ۲۰ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۲۸۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .ﻃﻮل
ﺻﺤﻦ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ آن  ۶/۲۵ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض آن  ۷/۵ﻣﺘﺮ ،ﻃﻮل ﺧﺰﯾﻨﻪ  ۸/۵ﻣﺘﺮ ،
ﻋﺮض آن  ۵/۷۵ﻣﺘﺮ و وﺳﻌﺖ آن  ۴۴/۸ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎم ﺷﺎﻣﻞ دو
ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ رﺧﺘﮑﻦ و ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ رﺧﺘﮑﻦ آن ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺳﺎزی در اﯾﻮان ﻫﺎ ،اﯾﻮاﻧﭽﻪ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ،ﭼﻬﺮه
ای زﯾﺒﺎ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻣﻶ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﻪ ،رﺧﺘﮑﻦ ﺣﻤﺎم ﺑﻪ  ۶ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از اﺟﺘﻤﺎع ﯾﻌﻨﯽ “ﺳﺎدات ،روﺣﺎﻧﯿﺎن ،ﺧﺎن
ﻫﺎ ،اﻋﯿﺎن ،ﺑﺎزاری ﻫﺎ و رﻋﯿﺎ” ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮوزه در ﻫﺮ
ﻏﺮﻓﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺠﺴﻤﻪ از ﭼﻬﺮه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﺎم ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی را در
ﺣﺎل اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺰﺋﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺳﺮدر آن
ﻧﻘﻮﺷﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ورودی ﺣﻤﺎم اﻧﺤﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج ﻫﻮای ﮔﺮم ﺣﻤﺎم و ورود ﻫﻮای ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎﻧﻪ رﺧﺘﮑﻦ ﺣﻤﺎم ،ﺣﻮﺿﯽ ﻗﺮار دارد و دور ﺗﺎ دور آن ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻤﺎم ﻧﻈﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎم ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
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