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 کاشان  یانیگرمابه اع |احمد  ریحمام سلطان ام

 

 

 

. در های تاریخی داردشهر کاشان که تبلوری از شکوه معماری ایرانی است، کلکسیون کم نظیری از حمام

به شمار می های تاریخی ایران نقص ترین حماماین میان حمام سلطان امیر احمد از زیباترین و بی

قرار جزو ده گرمابه تاریخی برتر دنیا معماری و تزئینات به کار رفته در حمام سلطان امیر احمد آن را .رود

 بی نظیر ایرانی است.معماری  و نشان دهنده ی هنر داده

 .به امروز است تا صفویهاز زمان  یایرانو محافظت شده ی  های تاریخی زیباترین حماماز  یاین حمام یک

 معماری حمام 

بروجردی ها، خانه عباسیان و خانه حمام فین، خانه  جاذبه های گردشگری این شهر نظیر جزواین حمام 

  می باشد. طباطبایی ها

سقف های  ، ماهرانهگچ بری های آهک بری و و همچنین  با فیروزه و طال تزیین شدهزیبا  این حمام 

وجود  .عالوه بر اینر به آن بخشیده استجلوه ای بی نظی نقاشی های نفیس وشیشه های رنگی ، طاقدار

 .حسوب می شودالیه ی مرمتی بیانگر قدمت تاریخی این بنا م ۱۷

 قسمت های مختلف حمام 

و قسمت های مختلف می باشد دارای و است شامل دو بخش بزرگ و کوچک حمام سلطان امیر احمد

شده تزئینات در این بخش ها انجام  نسربینه و گرم خانه است که بیشتری، مهمترین و اصلی ترین قسمت 

 است.

  Sarbineh رختکنیا  سربینه

 یبرا یبوده و نه تنها محل یبخش حمام است که به شکل هشت ضلع نیو بزرگتر نیمهمتر نهیسرب

 .است بوده زیبرا جمع شدن و گفتگو ن یشستشو بوده، بلکه محل
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 اتاق آب گرم 

 صورت آنجا در بدن تطهیر و شستشو که دارد نام خانه گرم دومین فضای اصلی در حمام سلطان امیراحمد

 . است گرفته می

 Goljam گلجام

هستند که با شیشه های رنگی پوشیده شده اند. نور خورشید از میان  ها  گلجام ها منافذی بر روی سقف

در بعضی فصول دما و  ه وو روشنایی آن را تأمین می کرد هاین شیشه های رنگی وارد حمام می شد

 ه است.های این نورگیر، تنظیم می شدرطوبت هوای سربینه با برداشتن گلجام

  پشت بام تماشایی

بر روی بام چندین گنبد قرار از دیگر شاهکارهای معماری سلطان امیر احمد پشت بام زیبای آن است.  

شیشه های  رنگی عدسی محدب تعبیه شده تا هم نور کافی به بخشهای مختلف دارد که بر روی هر گنبد 

حمام برسد و هم مانعی برای دید به داخل باشد. قدیمی ها بر این باور بودند که چشم شیطان به داخل 

این پشت بام زیبا یکی از مکان های نمادین کاشان و سوژه ی بسیاری از عکاسان  حمام نگاه می اندازد.

 .شدمی با

 

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 

https://iranindepth.com/sultan-amir-ahmad-bath-kashan-aristocratic-bath/ 

https://iranindepth.com/sultan-amir-ahmad-bath-kashan-aristocratic-bath/

