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 دستوربه زندیه در دوره یمیالد 1760با قدمت دویست و شصت ساله در اواسط دهه  شیراز حمام وکیل 

ساخته  ، در کانون شهر شیراز و نزدیک دیگر بناهایی همچون بازار وکیل و مسجد وکیلزند خان کریم

 .شد

و گاهی محل مالقات نبوده  برای شستشو این مکان فقط  حمام است که نوع کاربری ، نکات جالب از

  است. بزرگان و فرهیختگان ،مذاکرات سران حکومتی ومحلی برای خواستگاری ، عروسی و... بوده

 های به کار رفته در حمام وکیل از فرهنگ ایران باستان تا دوره صفویه الهام گرفته است.آرایه

 معماری 

به پیشرفته ترین اصول معماری زمان خود هزار متر مربع  از  11مهندسی ساخت این بنا با مساحت 

ورودی حمام به صورت دو مرحله ای ساخته شده که در مرحله ی اول از یک درب  .حساب می آید

 یم به ورودی اصلی می رسید .یبی مالاز آنجا با گذر از ش کوچک وارد حمام می شوید و سپس

 را به شکل زاویه دار ساخته اند. ورودی رختکن حمام  ،کنترل ورود و خروج هوای سردبرای 

 ( Sarbineh)  سربینه

  هشت ستون یکپارچه سنگی منتظم با هشت ضلعیرختکن و جای آماده شدن برای استحمام به شکل 

 جعین و سکوهایی برای استراحت مرا حوض سنگی 4که   باالی آن ساخته شده و سقف گنبدی شکل

ها از مذهب، سنت، های آنبُری زیبایی است که داستاندر زیر گنبد، نقوش آهک.دیده می شود در آن

 گیرد.عالئق و رؤیاهای مردم این دیار سرچشمه می
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که اکثرا به شکل  است سقف و دیوار اتاستفاده از آهک در تزیینیکی از ویژگی های مهم این حمام،

گچ، توانایی مقاومت در برابر رطوبت را  و علت کاربرد آهک این بوده که نقوش گلدانی هستند 

توسط نقال اند، های حمام که مضامینی اساطیری و مذهبی داشتهتصاویر تحسین برانگیز دیواره.ندارد

 .هایی برای مردم حاضر در حمام توضیح داده می شدند

  ) محل شستشو ( گرم خانه

هایی مختلف برای اقشار متفاوت جامعه است. به این صورت وجود قسمت های این حمامیکی از ویژگی

افراد مشهور )که در دو طرف اتاق گرم خانه دو سکو به نام شاه نشین و دوسکوی دیگر به نام حاکم نشین

در میان این بخش حوضی از جنس مرمر وجود دارد که آب آن از قنات تامین  و تعبیه شده (و ثروتمند

 ت.شده اسمی

از فناوری های بکار برده شده در حمام وکیل ایجاد کانال های باریک در زیر سنگ فرش کف حمام  یکی

خزینه حمام است که در آن زمان بخار آب و هوای گرم از آن عبور میکرده تا کف حمام زودتر گرم شود.

 ر دارد.خانه قراکه وظیفه گرم کردن آب را داشته، با دو دیگ بزرگ در بخش جنوبی گرم

 جام خانه ) نورگیر(

است که  برای تامین نور و تنطیم حرارت و رطوبت فضای حمام، در  جام خانه، از نکات منحصر به فرد

 استفاده شده است. (Goljam)) گل جام ( سقف تعبیه شده و از شیشه های محدب  رنگین

 گرمابه ی وکیل  موزه

ی که دور تا دور حمام مجسمه های مومی زیبای ور این حمام به موزه مردم شناسی بدل شده ضدر حال حا

 دوران زندیه است.تاریخ، فرهنگ، نحوه پوشش وآداب و رسوم مردم در  ، نشانگرقرار دارند
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