
مقدمه
از آنجا که تبريز ش��هري با تاريخ بس طوالني است، مطالعۀ معماري 
گذش��تۀ اين شهر بس��یار اهمیت دارد. محققان پیش از اين به خانه ها 
و مس��اجد و بازارهاي تبريز بس��یار پرداخته اند، اما ب��ه حمام ها کمتر 
توجه کرده اند. هدف اين مقاله بررسي موجوديت و موقعیت حمام هاي 
تاريخي شهر تبريز است. معماري حمام نیز مانند ساير بناهاي قديمي 
از الگوهاي فضايي معیني تبعیت مي کند. دسترس به آب و حفظ دما و 
جدا کردن فضاهاي پاك و ناپاك سه شرط اصلي ايجاد فضايي پیچیده 
و متفاوت با س��اير بناها در حمام اس��ت. همین شرايط و خصوصیات 
الزم ب��راي اين بنا باعث پیدايي الگوي معماري خاص و دقیقي براي 
حمام ش��ده و فضاهايي چون داالن و هش��تي ورودي و بینه و میاندر 
و گرمخانه و خزينه را با سلس��له مراتبي خاص ايجاد کرده اس��ت. اما 
قصد اين نوشته بررسي معماري حمام هاي تاريخي نیست. اين تحقیق 
به شناس��ايي اولیۀ حمام هاي تاريخي تبريز اختصاص دارد؛ بررس��ي 

چكيده

حمام هاي بس��یاري در دورۀ ايلخانان در تبريز ساخته شد، ولي قدمت 
حمام ه��اي قديمي موجود در تب�ريز به دوران قاجار و پس از آن يعني 
بع��د از زلزلۀ ويرانگر 1194ق مي رس��د. بعد از زلزل��ه 1194ق حاکم 
وقت تبريز نجفعلي خان دنبلي باروي جديدي به دور ش��هر ساخت و 
احتمااًل حمام هايي. حدود 100 سال بعد يكي از معتبرترين نقشه هاي 
ش��هر تبريز نقش��ۀ دارالسلطنه در 1297ق تهیه ش��د. اين نقشه شايد 
کاملترين نقشه اي باشد که تا اواخر دوره قاجار از شهر تبريز تهیه شده 
اس��ت بنابراين س��ند معتبري است براي بررسي ش��هر در اين دوره و 
مكان يابي حمام هاي قديمي قدمت بیشتر آنها به دورۀ قاجار مي رسد. 
در اين مقاله با اس��تفاده از نقش��ۀ دارالس��لطنه و تحقیقات میداني در 
ش��هر فهرست جامعي از حمام هاي تبريز و اوضاع فعلي آنها به دست 

آمده است.

کلیدواژگان: تبريز، حمام، تاريخ معماري، میراث فرهنگي

بررسي موقعيت و وضعيت حمام هاي تاريخي شهر تبريز
عطيه رشيد نجفي1
عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر

1. اين مقاله با راهنمايي استاد ارجمند 
جناب آقاي مهندس فرامرز پارسي و 
همكاري دانشجويان معماري مجتبي 
حكم آب��ادي و محمدرض��ا طالبي و 
حامد احمدي نسب نوشته شده است.
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موجوديت و اوضاع حمام هاي قديمي شهر و نام و قدمت و موقعیت فعلي آنها. 

پايه و اساِس کار يكي از نقشه هاي قديمي تبريز، نقشۀ دارالسلطنه، است. 
در برخي از کتاب ها به صورت گذرا به تعدادي انگش��ت شمار از حمام هاي 
قديمي موجود در تبريز اش��اره کرده اند. در اسناد س��ازمان میراث فرهنگي نیز 
فهرستي از نام ۱۳ حمام قديمي شهر هست که اين تعداد اندك نشان از ناقص 

بودن اطالعات اين سازمان دربارۀ حمام هاي قديمي شهر است. 
بخش عمدۀ مقاله حاضر بر مطالعات میداني استوار است. براي اين تحقیق 
میداني ابتدا نقشۀ دارالسلطنه اساس مكان يابي حمام هاي قديمي قرار گرفت و 
س��پس موقعیت حمام هاي موجود در اين نقشه با نقشۀ فعلي شهر مقايسه شد. 
س��پس با حضور در موقعیت هاي تعیین شده در نقشۀ جديد، اوضاع حمام مورد 
نظر بررسي شد. البته معلومات کارشناسان میراث فرهنگي و اطالعات فهرست 

اين سازمان از منابع اولیۀ اين تحقیق بوده است.

حمام هاي تاريخي تبريز

قدمت حمام هاي تبريز
در دورۀ ايلخان��ي نی��ز همانند ديگر فعالیت ه��اي معماري ب��راي ايجاد بناهاي 
عام المنفعه حمام هاي بس��یاري در ش��هرها و روستاها، به ويژه در شهرهاي مورد 
عالقۀ حكمرانان ايلخاني، مانند تبريز، مراغه، اردبیل و سلطانیه، ايجاد گرديد. در 
زم��ان غازان خان ايلخاني به هنگام اقدام��ات و فعالیت هاي عمراني در کنار هر 
يك از دروازه هاي تبريز کاروانسراها و حمام هايي جهت تجار و کاروانیان احداث 
ش��د که کاروانیان مي بايس��ت ابتدا براي ارزيابي مال التج��اره و پرداخت مالیات 

کاالي خود به کاروانسرا رفته، سپس وارد حمام شوند.2 

حمام ه��اي بس��یاري در دورۀ ايلخانان در تبريز س��اختند. ولي س��اختمان 
حمام ها همواره در مع��رض رطوبت و گرماي زياد و بالطبع در معرض تخريب 
و تغییر اس��ت. افزون بر اين زلزله ه��اي ويرانگري که در دوره هاي مختلف در 
اين شهر به وقوع پیوسته بسیاري از بناها را ويران کرده است. از اينجاست که 

قدمت حمام هاي موجود در تبريز به قبل از قاجار نمي رسد.
يحیي ذکاء در زمین لرزه هاي تبريز ش��رح کامل��ي از تاريخ وقوع زلزله ها و 
حوادث مقارن با آن داده اس��ت. تعداد زلزله هاي ثبت ش��ده در اين کتاب بسیار 

پرسش هاي تحقيق
مشا و پراکندگی محام های تارخیی تربیز 

چگونه بوده است؟
امروز چه تعداد از آهنا برجای مانده اند؟

2. محمد يوسف کیاني، معماري ايران 
)دوره اسالمي(، ۲۸۴.

3. بهروز عمراني، بافت تاريخي شهر 
تبريز، ۲۵ و ۲۶.

ت1. )روبرو( نقش��ۀ دارالس��لطنه 
تبريز. ماخذ: بازخواني نقش��ه هاي 

تاريخي شهر تبريز.
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زياد اس��ت ام��ا از میان آنها چهار زلزله ک��ه در تاريخ هاي 244، 
434، 671 و 1194ق به وقوع پیوسته وحشتناك تر و پر تلفات تر 

از بقیه بوده  است؛ به ويژه آخرين آنها زلزلۀ سال 1194ق.3 

نخس��تین تكان هاي س��خت آن دو س��اعت از آدينه شب سي ام 
ذي حجه سال 1193ق )برابر 6 ژانويه 1780م( گذشته روي داده 
و تا بامداد فرداي آن ش��ب زمین تا چهل بار همچنان تكان هاي 
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سخت مي خورده و مي لرزيده است ... اين زمین لرزه چون درست 
در میان آخرين ش��ب )سلخ ذي حجه( س��ال 1193ق و نخستین 
روز )غره محرم( س��ال 1194ق رخ داده از اين رو در نوشته ها دو 
تاريخ پیدا کرده است يعني گروهي آن را به سال گذشته و برخي 
کس��ان به سال آينده نس��بت داده اند، و چون زمین لرزه همچنان 
دنباله داشته و بیشترين تكان ها و لرزه ها نیز در روزهاي نخستین 
ماه هاي اين سال روي داده است از اين رو ما آن را از پیشامدهاي 
سال 1194ق شمرده ايم ... پیداست که در اين زمین لرزه بسیاري 
از س��اختمان ها و کاخ ها و مسجدها و منارها و بازارها و سراي ها 
و کاروانسراي هاي تبريز با خاك يكسان گرديده بود و جز بخشي 
از مس��جد کبود و ارگ علیشاه و مس��جد استاد و شاگرد که هنوز 
هم بازماندۀ آنها در تبريز نمايان اس��ت، ديگر هیچ بنیاد کهني که 
مقدار آن هم کم نبوده اس��ت برپا نايستاده شهري بدان بزرگي و 

آباداني به تلي خاك تبديل گرديده بود.4 

بنابراي��ن مي توان نتیجه گرف��ت در زلزلۀ 1194ق )يعني در 
س��ال هاي نخست حكومت قاجاريان( بیش��تر بناهاي مهم شهر 
از جمله حمام ها از بین رفته اند و جز انگش��ت ش��مار بناهايي که 
نام برده ش��د بقیۀ بناهاي قديمي تبريز را بعد از آن ساخته  اند. در 
بررس��ي حمام هاي قديمي تبريز نیز بايد در نظر داش��ت قدمت 

حمام هاي موجود به حدود دورۀ قاجاريان و پس از آن مي رسد.

مكان يابي حمام هاي قديمي تبريز
بع��د از زلزلۀ 1194ق حاک��م وقت تبريز، نجفقل��ي خان دنبلي، 
باروي جديدي به دور ش��هر ساخت. تعداد دروازه هاي اين بارو را 
ذکاء دوازده و پارس��ي هشت نوش��ته  است. همان طور که دربارۀ 
حمام هاي ايلخاني تبريز آمد، که بیش��تر در کنار کاروانس��راها و 
در اطراف دروازه هاي ش��هر بودند، مي توان پي برد بعد از احداث 
ب��اروي نجفقلي خان دنبلي و دروازه ه��اي آن، به احتمال زياد با 
ادامه ش��یوۀ قب��ل حمام هاي جديدي نیز در کنار کاروانس��رهاي 
اط��راف دروازه ه��اي جديد ش��هر و ب��ازار س��اخته اند. مي توان 
نتیج��ه گرفت حمام هاي قديمي تبريز را بايد بیش��تر در نزديكي 

دروازه هاي شهر و بازار جست. 

حمام ها در نقشۀ دارالسلطنۀ تبريز 1297ق
نقشۀ دارالس��لطنه يكي از معتبرترين نقشه هاي تبريز است. اين 
نقش��ه به امر ولیعه��د، مظفرالدين میرزا، ب��ه اهتمام عباس خان 
سرتیپ و رئیس مدرسۀ دولتي تبريز )مدرسۀ دارالفنون( و محمد 
میرزا مهندس و محمدرضا مهندس در دوازدهم ش��هر ش��عبان 
المعظم 1297ق در تبريز ترس��یم ش��ده و در دارالطباع کرباليي 
 اسدآقا به س��ال 1311ق به طبع رسیده است. اين نقشه يكي از 
مدرن ترين نقش��ه هاي قديمي تهیه شده در ايران است. فهرست 
نام حمام هايي که بر روي اين نقش��ه در س��طح ش��هر مشخص 

شده اند چنین است:5
1. حمام آقامیر فتاح 

2. حمام آخوني
3. حمام اسدبیك

4. حمام اهراب
5. حمام باقربیك

6. باال حمام )2 مورد الف و ب(6
7. حمام باال آقا

8. حمام بهمن میرزا
9. حمام بیگلربیگي

10. حمام جهانگیر خان
11. حمام حاج اسماعیل

12. حمام حاج شیخ جعفر شوريه حاجي احمد7
13. حمام حاجي باقر

14. حمام حاجي رحیم
15. حمام حاجي رضا

16. حمام حاجي محمد صالح
17. حمام حاجي صدرالدوله

18. حمام حاجي کاظم 2 مورد )الف و ب(

4. يحیي ذکاء، زمین لرزه هاي تبريز، 
.۹۰-۸۵

5. فرهاد تهراني و ديگران. بازخواني 
نقشه هاي تاريخي شهر تبريز، ۵۷.

6. »باال حمام« در کتاب يكي اس��ت 
ولي ما در بررسي نقشه يك باال حمام 
در محلۀ خیابان يافتیم که آن را )الف( 
قرار داديم و دومي را در محلۀ شتربان 

يافتیم و )ب( قرار داديم.
7. نام حمام ش��ماره 12 روي نقش��ه 
»حمام حاج ش��یخ جعفر مش��هور به 
حاج��ي احمد« اس��ت ام��ا در کتاب 
بازخوان��ي نقش��ه هاي تاريخي ش��هر 
تبريز »حمام حاج ش��یخ جعفر شوريه 

حاجي احمد« نوشته اند.
8. »حمام وزير« در کتاب يكي است 
ولي ما در بررس��ي نقش��ه يك حمام 
وزي��ر در کنار دروازه نوب��ر يافتیم که 
همان حمام کتاب است و آن را )الف( 
ق��رار داديم و دومي را در همان محله 
نوب��ر کمي باالتر از )الف( در محدوده 
خیاب��ان تربی��ت يافتی��م و )ب( قرار 

داديم.
9. در کتاب تعداد حمام هاي بدون نام 
4 تاس��ت ولي ما در بررس��ي نقشه 5 
حمام ب��دون نام يافتی��م که موقعیت 
آنها در جداول پاياني اين بخش بطور 

دقیق آمده است.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


65۵۱

19. حمام حاجي محمد صادق
20. حمام حاجي مطلب

21. حمام حاجي مطلب خان
22. حمام حاجي موسي خان )الف(
23. حمام حاجي موسي خان )ب(

24. حمام خان )الف(
25. حمام )افتادگي دارد( خان )ب(

26. حمام داداش
27. حمام دوه چي

28. حمام رسول سلطان
29. حمام سرباز خانه

30. حمام سردار
31. حمام سید

32. حمام سید حمزه
33. حمام سید گالبي

34. حمام شالچي ها
35. حمام شاوا

36. حمام شاهزاده
37. حمام کدخداباشي
38. حمام کريم خان

39. حمام کالنتر
40. حمام گرم آب
41. حمام لیلي آباد

42. حمام مات قاالسان
43. حمام مستشار

44. حمام مال غفور
45. حمام میرزا احمد

46. حمام میرزا حسینعلي
47. حمام میرزاعلي منجم باشي

48. حمام میرزا نصر اهلل
49. حمام ناظم التجار

50. حمام نصراهلل خان
51. حمام نقاره خانه

52. حمام وزير )2 مورد الف و ب(8
53. حمام )بدون نام( 5 مورد9

در پايین نقش��ۀ دارالسلطنه جدولي هست شامل نام محالت 
و بناهاي مهم هر محله. البته نام همۀ بناهاي مهم در اين جدول 
نیس��ت. نام تعدادي حمام نیز در اين جدول به چش��م مي خورد 
)شماره هايي که در کنار نام هر حمام نوشته شده است از جدول 

فهرست كتاب بازخواني نقشه هاي تاريخي شهر تبريزموقعيت در نقشۀ دارالسلطنهنام حمامنام محله

وجود دارد به نام »حمام ناظم التجار«مشخص استحمام وزير )18(محله شتربان

محله چهار منار

وجود نداردمشخص نیستحمام حاجي نصیر )80(

وجود دارد به نام »حمام خان« )ب(مشخص نیستحمام خان )89(

وجود نداردمشخص استحمام مجتهد )112(

وجود نداردمشخص نیستحمام میرزا محمودخان ... )116(

محله نوبر
وجود نداردمشخص نیستحمام قاضي )154(

وجود دارد به نام »حمام وزير«مشخص استحمام وزير )167(

وجود نداردمشخص استحمام دروازه )186(محله دروازه کجیل

ت۲. مقايس��ۀ حمام ه��اي جدول 
نقشۀ دارالسلطنه و فهرست کتاب 
بازخواني نقشه هاي تاريخي تبريز
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زير نقش��ه برداشته شده و مطابق ش��ماره هاي داخل نقشه است 
يعني اين بناها، با اين شماره در نقشه مشخص شده اند.(:

محله شتربان: حمام وزير )18( �
محله چه��ار منار: حمام حاجي نصی��ر )80(، حمام خان )89(،  �

ح�مام مجتهد )112(، حمام میرزا محمودخان تفنكدار سرکاري 
.)116(

محله نوبر: حمام قاضي )154(، حمام وزير )167( �
محله دروازه کجیل: حمام دروازه )186( �

تعداد حمام هايي ک��ه در اين جدول آمده کمتر از تعداد آمده 
در فهرس��ت بازخواني نقش��ه هاي تاريخي ش��هر تبريز است. اما 
بعضي از آنها در فهرس��ت کتاب نیس��ت و در نقشه نیز نمي توان 
نامش��ان را يافت و گويا از نام هاي ناخواناي نقشه است. بنابراين 
به مقايس��ۀ اين جدول و خود نقش��ه و فهرس��ت کتاب بازخواني 
نقشه هاي تاريخي ش��هر تبريز مي پردازيم. نتايج اين مقايسه در 

جدول »ت۲« آمده است. 

فهرست حمام هاي تاريخي تهيه شده در 
سازمان ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي
تعداد حمام هاي فهرس��ت سازمان میراث فرهنگي بسیار کمتر از 
حمام هاي مشخص شده در نقشۀ دارالسلطنه است. اما مسئوالن 
س��ازمان اصرار داش��تند همۀ حمام هاي قديمي موجود در تبريز 

همین هاست:
1. حمام چرنداب

2. حمام نوبهار
3. حمام مهدي خان )سرخه اي(

4. حمام نظافت
5. حمام سرهنگ

6. حمام میرازمهدي
7. حمام وزير
8. حمام بهار
9. حمام نوبر

10. حمام نخست
11. حمام شالچي الر
12. حمام سیدگالبي

13. حمام شهريار
چون ممكن اس��ت برخ��ي از حمام هاي فهرس��ت میراث و 
فهرست حمام هاي نقشۀ دارالسلطنه يكي باشد با دو نام متفاوت، 
به مقايسۀ اين دو فهرست مي پردازيم. برخي حمام هاي فهرست 
میراث در نقشۀ دارالس��لطنه و فهرست نام هاي آن نیست. شايد 
اين حمام ها را در دوران قاجار پس از ترس��یم نقش��ۀ دارالسلطنه 
ساخته باش��ند. براي مقايس��ه و تطبیق دو فهرست به تك تك 
حمام هاي موجود در هر دو فهرس��ت بر اساس نقشۀ دارالسلطنه 
و نقش��ۀ جديد شهر مراجعه کرده ايم. نتايج اين تطبیق در جدول 
»ت۳« آمده اس��ت. اطالعات دقیق تر و جزئیات تطبیق فهرست 

حمام ها با هم و با وضعیت موجود در جداول بعدي آمده است.

نام حمام در فهرست سازمان 
ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي

تطبيق با نقشۀ دارالسلطنه و 
فهرست مربوط به اين نقشه

يك حمام بدون نام وجود داردحمام چرنداب

به نام حمام میرزا حسینعلي وجود داردحمام نوبهار

وجود نداردحمام مهدي خان )سرخه اي(

به نام حمام حاجي رضا وجود داردحمام نظافت

وجود نداردحمام سرهنگ

به نام حمام مجتهد وجود داردحمام میرزا مهدي

به نام حمام ناظم التجار وجود داردحمام وزير

به نام حمام مالغفور وجود داردحمام بهار

به نام حمام وزير وجود داردحمام نوبر

وجود نداردحمام نخست

به نام حمام شالچي ها وجود داردحمام شالچي الر

به نام حمام سیدگالبي وجود داردحمام سیدگالبي

وجود نداردحمام شهريار

ت۳. مقايس��ۀ حمام هاي فهرست 
و  فرهنگ��ي  می��راث  س��ازمان 
حمام هاي نقشۀ دارالسلطنه
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67۵۱
نام حمام در نقشۀ 

دارالسلطنه
موقعيت در نقشۀ 

دارالسلطنه
نام در فهرست 

س م ف
نشاني طبق نقشه جديد شهرتوصيحاتاوضاع فعليقدمتنام جديد

کوچه باغ شاوا- بین قبرستان و حمام شاوا
مسجد شاوا

خ آزادي )کمربندي(- کوي فیروز- تبديل به ساختمان شده استتخريبتا۱۲۹۷ ق--
جنب بن بست 26

خ ثقه االسالم- خ عارف- جنب حمام درش بسته استسالم//حمام شاهزاده-محله سرخابحمام شاهزاده
جديد قاضي

خ امام خمیني- کوچه مقصوديه- تبديل به مدرسه شده استتخريب//حمام شهريار-محله نوبر- زير محله مقصوديهحمام کدخداباشي
میدان مقصوديه روبروي مسجد 

مقصوديه مدرسه
محله قیاس- گوشه شمالشرق حمام کريم خان

باغ شمال
در محدوده تقاطع خ حافظ و خ شهید وجود ندارد )محل آن پیدا نشد(تخريب//--

ياغچیان
به گفته اهالي زير خاك مدفون تخريب//حمام کالنتر-محله باغمیشه- بیالنكوهحمام کالنتر

است
خ هفت تیر- نرسیده به چهارراه 

عباسي- خ بیالنكوه نبش مسجد 
کالنتر باغمیشه

تبديل به ساختمان مسكوني تخريب//حمام گرو-محله شتريانحمام گرم آب
شده است

خ شمس تبريزي- خیابان گرو

محله مهادمهین- محله حمام لیل آباد
لیلي آباد

قسمتي تبديل به قهو خانه شده سالم//--
و بخش نمره اي انبار است

خ شريعتي جنوبي- باالتر از چهارراه 
17 شهريور- قهوه خانه لیل آباد

محله خیابان- مقابل مسجد حمام مات قاالسان
جهانشاه )کبود(

جزء محوطه جلوي مسجد کبود تخريب//--
که خاکبرداري شده

خ خاقاني- بازار رنگچي ها )بازارچه 
کهنه(

خ شريعتي – کوچه مستشار دومتبديل به ساختمان شده استتخريب//--محله مهادمهینحمام مستشار

خ شهید رنجبر )خ بهار(- جنب تبديل به سونا شده استسالم//حمام بهارحمام بهارمحله ويجويهحمام مالغفور
مسجد سفید

محله سرخاب- کنار بقعه حمام میرزا احمد
سید حمزه

کاماًل تخريب شده جزو محوطه تخريبتا 1297ق--
مقبره الشعرا

خ ثقه االسالم- خ عارف- محوطه 
مقبره الشعراء

خ حكم آباد- میدان دومدر حال استفادهسالم//حمام نوبهارحمام نوبهارمحله حكم آباد کوچه حالج هاحمام میرزا حسینعلي

حمام میرزا علي منجم 
باشي

خ نیروي هوايي )منجم(- کوچه تبديل به ساختمان شده استتخريب//--محله چوست دوزان
چوستدوزان- مغازه رنگرزي جلیل نیا

محله خیابان- نزديك میدان حمام میرزا نصراهلل
مشق

خ دانشسرا- نرسیده به تقاطع خ تبديل به ساختمان شده استتخريب//--
دانشسرا و عالمه طباطبائي )چايكنار(

محله سرخاب- کنار درب حمام ناظم التجار
سرخاب

تقريبًا سالم است يكي از گنبدها سالم//حمام وزيرحمام وزير
ريخته است متروك است

خ شهید مدني )دارايي(- درب 
سرخاب- کوچه اسالمیه- نبش 

پالك 138
محله سرخاب نزديك رودخانه حمام نصراهلل خان

میدان چائي )مهران رود فعلي(
خ مولوي )چايكنار(- روبروي مسجد تبديل به مغازه و انبار شده استتخريب//حمام کالنتر-

صاحب االمر- نبش کوچه صابونچي 
الر

محله نوبر- کنار حیاط توپخانه حمام نقاره خانه
مبارکه

تبديل به ساختمان تجاري تخريب//--
شده است

انتهاي خ ارتش شمالي- میدان 
شهداء- نبش بازارچه نقاره

بعد از مرمت تغییر کاربري داده سالم// حمام نوبرحمام نوبرمحله نوبر کنار دروازه نوبرحمام وزير )الف(
شده به قهوه خانه سنتي

خ امام خمیني- تقاطع خ تربیت و 
امام خمیني

وجود ندارد- تبديل به ساختمان تخريب//--محله نوبرحمام وزير )ب(
تجاري شده است

خ تربیت- روبروي کوچه کرباسي

محله جكم آباد کنار حمام میرزا حمام )بدون نام(
حسینعلي

خ حكم آباد- میدان دومتبديل به ساختمان شده استتخريب//--

محله قیاس- کمي پايین تر از حمام )بدون نام(
مسجد چوپور

به جايش دکل مخابراتي ساخته تخريب//حمام قیاس-
شده است

خ شهید منتظري )ماراالن(- روبروي 
ت۴. ج��دول وضعی��ت حمام هاي مسجد قیاس

قديمي تبريز
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68 ۵۱
نام حمام در نقشۀ 

دارالسلطنه
موقعيت در نقشۀ 

دارالسلطنه
نام در فهرست 

س م ف
نشاني طبق نقشه جديد شهرتوصيحاتاوضاع فعليقدمتنام جديد

محله قیاس در داخل میدان حمام )بدون نام(
چوپور

تغییر کاربري داده شده به سالم//حمام سید-
قهوه خانه و سونا

خ شهید منتظري )ماراالن(- پايین تر 
از مسجد قیاس میدان چوپور- سوناي 

طبي سید
محله چرنداب مهادمهین کنار حمام )بدون نام(

قبرستان
خ 17 شهريور جديد- کوي چرنداب- سالم است کارگاه نجاري استسالم//حمام چرندابحمام چرنداب

اول کوچه پیشاهنگي- پالك 5
محله مهادمهین- محله حمام )بدون نام(

ارمنستان
در محدوده خ جمهوري اسالمي وجود ندارد )محل آن پیدا نشد(تخريب//--

نرسیده به چهارراه فلسطین )چهارراه 
کجیل(

عرصه حمام مسافرخانه شده تخريب//--محله دروازه کجلحمام دروازه
است

خ فلسطین )ملل متحد(- کوچه مهران

در داخل بافت بازار- پشت حمام مجتهد
مسجد جامع- بازار صفي 

خ مطهري )راسته کوچه(- پشت حمام سالم است ولي بسته استسالمتا 1297قحمام میرزا مهديحمام میرزا مهدي
مسجد جامع )ورودي مسجد جامع به 

بازار( سمت چپ
حمام میرزا محمود خان 

تفنكدار سرکاري
محله چهار منار داخل بازار 

نزديك کاروانسراي فتحعلي 
بیك

حمام سراي سجاد )فرش تخريب//حمام گل افشان-
فروشي( شده است

بازار تبريز- سراي سجاد

محله نوبر داخل بازار بین حمام قاضي
کاروانسراي امیر و میرزا مهدي 

قاضي

خ جمهوري اسالمي- داخل بازار از حدود 4 سال بیش بسته استسالم//حمام قاضي-
کفاشان- جنب مسجد مقبره

پیدا نشد- ولي شايد در حوالي بازارچه وجود ندارد )محل آن پیدا نشد(-//--محله چهارمنارحمام حاجي نصیر
يخچال در باالي مدرسه صادقیه بوده 

حمام مهدي خان --
)سرخه اي(

تقريبًا سالم است ولي متروك و سالمنیمه دوم قاجارحمام سرخه اي
بدون استفاده

خ ثقه االسالم- کوچه شهید 
بهروزيه- کوچه بافته چي چسبیده به 

خانه سرخه اي
خ امام خمیني- میدان قطب- روبروي در حال استفادهسالماواخر قاجارحمام سرهنگحمام سرهنگ--

پاساژ مهديه
حمام شهريار حمام شهريار--

)آقاخان(
بصورت نیمه مخروبه است و سالمبعداز 1297ق

گنبد آن باقیمانده
خ ارتش جنوبي- چهار راه پاستور 

جديد- روبروي تعاوني صدا و سیما
خ جمهوري اسالمي- خ مطهري بسته است و نیمه مخروبسالم//حمام نخستحمام نخست--

)راسته کوچه( میدان ورجي جنب 
مسجد کلكته چي

خ جمهوري اسالمي- پايین تر از نیمه مخروبه و متروكسالم//حمام دو قلعه۱۰---
چهارراه فلسطین- بطرف خ فلسطین 

)ملل متحد(
بخش جنوب بازار ابتداي حمام آقامیرفتاح

بازارچه صفي
بازار صفي- نزديك مسجد کچللرتقريبًا سالم است- بسته استسالمتا 1297ق--

محله آخوني- جنب مسجد حمام آخوني
آخوني

خ آخوني- جنب کوچه شهید شريفيتبديل به ساختمان شده استتخريب//--

محله سرخاب- کنار بازارچه حمام اسدبیگ
اسدبیك و قبرستان

بعد از انقالب تخريب شده تخريب//حمام اسدبیك-
بجاي آن سه خانه ساخته اند

جنب مسجد آقاالر- سه راه خیابان ثقه 
االسالم- داخل کوچه شهید سیاباني

محله اهراب- نزديك کوچه حمام اهراب
باغ شاوا

خ خیام- سه راه اهرابتبديل به ساختمان شده استتخريب//--
10. نام اين حمام در نقشۀ دارالسلطنه 

و فهرست میراث نیست.

ت۴. ج��دول وضعی��ت حمام هاي 
قديمي تبريز )ادامه(
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69۵۱
نام حمام در نقشۀ 

دارالسلطنه
موقعيت در نقشۀ 

دارالسلطنه
نام در فهرست 

س م ف
نشاني طبق نقشه جديد شهرتوصيحاتاوضاع فعليقدمتنام جديد 

محله پل سنگي- نزديك حمام باقربیگ
بازارچه و مسجد پل سنگي

تبديل به ساختمان مسكوني تخريب//حمام پل سنگي-
شده است

چاي کنار- سر خیابان بیالنكوه 
نرسیده به مسجد پل سنگي

سالم است اما از ده سال پیش سالم//باال حمام-محله خیابانباالحمام )الف(
قسمت نمره اي بسته است

خ امام ما بین میدان قطب و خیابان 
شهید بهشتي )منصور(

محله شتربان – باالتر از بقعه باالحمام )ب(
سید ابراهیم

30 سال پیش خیابان شمس تخريب//باال حمام-
تبريزي از روي آن گذشته

خ شمس تبريزي- روبروي کوچه بقعه 
سید ابراهیم- روبروي قنادي تصاج

باالتر از باغ شمال نرسیده به حمام بهمن میرزا
کوچه صدر

خ ارتش جنوبي- خ شهید ياغچیان- تبديل به ساختمان شده استتخريب//--
کوچه شهید دلحامد

محله مهاد مهین، زير محله حمام بیگلربیگي
ارمنستان

تبديل به ساختمان مسكوني تخريب//--
شده است

در حدود خ تیمسار محققي )سه راه 
امین(- کوچه دکتر نوائي

محله شتربان- کنار میدان حمام جهانگیرخان
حسن پادشاه

تقريبًا گنبدهايش سالم است و سالم//جهانگیرخان-
داراي سه گنبد است

خ دارايي- میدان صاحب االمر - نبش 
مسجد حسن پادشاه- نبش سراي 

کشمش چیلر 
محله مقصوديه- بازارچه حاج حمام حاج اسماعیل

اسماعیل
به جايش ساختمان ساخته تخريب//--

شده است
خ 17 شهريور- شهید نعلبند پور 

)مقصوديه( )مجاور سنگكي(
حمام حاج شیخ جعفر 
مشهور به حاجي احمد

محله خیابان- نزديك به مسجد 
جهانشاه )کبود(

خ شهید بهشتي )منصور(- پايین تر از تقريبًا سالم است. بسته استسالم//حمام شهنام-
مسجد کريم خان- نرسیده به تقاطع 

خ مدرس
میدان نماز- خ مطهري )راسته وجود ندارد )محل آن پیدا نشد(تخريب//--محله چهارمنار- راسته کوچهحمام حاجي باقر

کوچه(- جنب خانه مشروطه
محله سیالب مالزينال- جنب حمام حاجي رحیم

مسجد حاج رحیم
در حال کار است قبل از انقالب سالم//مشیر النظام-

نمره اي شده
خ عارف- بازارچه سیالب )قوشخانه(- 

کوچه حسن پور ارشد
خ آذربايجان- خ حكم آباد- میدان در حال استفادهسالم//حمام نظافتحمام نظافتمحله حكم آبادحمام حاجي رضا

دوم
محله مقصوديه- سمت حمام حاجي محمد صالح

شمالغرب باغ شمال
حاج جبار نائب )کوچه مقصوديه(- ما مخروبه استتخريبتا 1297ق--

بین خ 17 شهريور جديد و چهارراه 
مقصوديه

محله نوبر- بین حرمخانه و حمام حاجي صدرالدوله
میدان مشق

میدان شهداءجزء حیاط فرمانداري شده استتخريب//--

تخريب شده و در حال حاضر تخريب//حمام حاجي رضا-محله چوست دوزانحمام حاجي کاظم )الف( 
انبار است

خ شهید ظهیري- کوي چوستدوزان

محله عمو زين الدين نزديك حمام حاجي کاظم )ب( 
قبرستان و مسجد عمو 

زين الدين

خ استاد محمدتقي جعفري- خ حمام خیابان از آن گذشته استتخريب//--
)احتمااًل همین خیابان باشد(

محله نوبر- جنوب غربي میدان حمام حاجي محمد صادق
قیصريه

تبديل به سراي باقري شده تخريب//--
است

خ خاقاني- بازار رنگچي هاي جديد- 
سراي باقري

محله امیرخیز- انتهاي کوچه حمام حاجي مطلب
لك ها

کاًل از بین رفته و در وسط سه تخريب//حمام حاجي مطلب-
راه توکلي است

خ شمس تبريزي- سه راه توکلي )در 
وسط میدان(

محله چهار منار- راسته کوچه- حمام حاجي مطلب خان
سرکوچه حاجي مطلب خان

تبديل به سراي جعفريه شده تخريب//حمام خان-
است

خ مطهري )راسته کوچه( پشت بازار 
کالهدوزان- سراي جعفريه

حمام حاجي موسي خان 
)الف(

نیمه مخروبه- داراي گنبد و سالم//--محله ششگالن
قوس است

خ ششگالن- کوچه آجودان باشي

حمام حاجي موسي 
خان )ب(

حوالي خ شهید مدني )خ دارايي(وجود ندارد )محل آن پیدا نشد(تخريب//--محله چهارمنار نزديك بازار

قسمت نمره  اي در حال استفاده سالم//حمام خان-محله خیابان- کوچه قراباغیهاحمام خان )الف(
است

خ شهید بهشتي )خ منصور(- کوچه 
قراباغیها

ت۴. ج��دول وضعی��ت حمام هاي 
قديمي تبريز )ادامه(
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يافته هاي تحقيق

اطالعات به دس��ت آمده از تحقیقات میداني که با تطبیق نقشۀ 
دارالس��لطنۀ تبريز و نقشه جديد تبريز و مراجعه به محل تك تك 
حمام هاي موجود در فهرست نقشۀ دارالسلطنه و فهرست میراث 
و پرس و جو از اهالي و پیران محل صورت گرفته است در جدول 
»ت۴« آمده اس��ت. اي��ن جدول و اطالعات و نتايج آن ش��امل 
نام جديد و قديم حمام ها و موقعیت آنها در نقش��ۀ دارالسلطنه و 
نش��اني جديد و وضعیت کنوني آنهاست. همچنین نتايج تطبیق 
حمام هايي که در فهرس��ت هاي مختلف نام ه��اي مختلف دارند 

ارائه شده است.

حمام هاي قديمي موجود در شهر تبريز
ب��ا توجه به جدول وضعیت حمام ه��اي قديمي، از حمام هايي که 
در دورۀ قاج��ار و پس از آن در تبريز س��اخته اند تعداد کمي هنوز 

موجود است، چه کاماًل سالم و پابرجا چه نیمه مخروبه و متروك:
1. حمام آقا میرفتاح
2. باال حمام )الف(

3. حمام جهانگیرخان
4. حمام حاج شیخ جعفر مشهور به حاجي احمد ]شهنام[11

5. حمام حاجي رحیم ]مشیرالنظام[
6. حمام حاجي رضا ]نظافت[
7. حمام حاجي محمد صالح

8. حمام حاجي موسي خان )الف(
9. حمام خان )الف(

10. حمام دوه چي ]شتريان[
11. حمام سربازخانه ]صبا[
12. حمام سردار ]همايون[

13. حمام سیدگالبي

نام حمام در نقشۀ 
دارالسلطنه

موقعيت در نقشۀ 
دارالسلطنه

نام در فهرست 
س م ف

نشاني طبق نقشه جديد شهرتوصيحاتاوضاع فعليقدمتنام جديد 

محله چهار منار داخل بازار حمام خان )ب(
نزديك کاروانسراي در عباسي

بازار- سراي جعفريه- روبروي َدر وجود نداردتخريب//--
عباسي )بازار فرش(

مرز دو محله مهدمهین و نوبر حمام داداش
نزديك مسجد استاد و شاگرد

تبديل به ساختمان تجاري تخريب//--
شده است

خ فردوسي- نرسیده به کوچه بهشتي

محله شتربان نبش کاروانسراي حمام دوه چي
کرباليي علي اصغر

قسمتي ويران شده و تا ده سال سالم//حمام شتربان-
پیش کار مي کرده

خ شهید مدني )خ دارايي(- داخل 
میدان کاه فروشان )سامان میداني( 

بازارچه دوه چي
محله چهار منار- کنار رودخانه حمام رسول سلطان

میدان چائي )مهران رود(
پل قاري- خ ثقه االسالم- نرسیده تبديل به پاساژ شده استتخريب//--

به میدان دانشسرا جنب فرماندهي 
نیروي انتظامي 

محله نوبر—نزديك میدان حمام سربازخانه
قیصريه

تقريبًا سالم است- تفكیك شده سالم//حمام صبا-
به چند مغازه

خ خاقاني- بازار رنگچي ها )کهنه(- 
کوچه غالم ها

خ ششگالن- روبروي خ فرمانفرمائیاندر حال استفادهسالمتا 1297قحمام همايون-محله ششگالنحمام سردار
محله ويجويه- کنار مسجد حمام سید

ويجويه
در محدوده خ جمهوري اسالمي- وجود ندارد )محل آن پیدا نشد(تخريب//--

نرسیده به چهارراه فلسطین )چهارراه 
گجیل(

محله سرخاب- کنار بقعه جناب حمام سیدحمزه
سید حمزه

کاماًل تخريب شده جزء محوطه تخريب//حمام سیدحمزه-
مقبره الشعرا

خ ثقه االسالم- نبش خ عارف- کنار 
بقعه سید حمزه

محله چهارمنار- حوالي بازار حمام سیدگالبي
بخش جنوب بازار

خ مطهري )راسته کوچه(- راسته بازار در حال استفادهسالم//حمام سید گالبيحمام سیدگالبي
صفي- روبروي پاساژ باب الحوائج

خ شمس تبريزي- ايستگاه امیرخیزيانبار استسالم//حمام شالچي الرحمام شالچي الرمحله امیرخیز کوچه شالچي هاحمام شالچي ها 11. ن��ام جديد حمام ها در ] [ نوش��ته 
شده است.

ت۴. ج��دول وضعی��ت حمام هاي 
قديمي تبريز )ادامه(
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14. حمام شالچي ها
15. حمام شاهزاده
16. حمام لیل آباد

17. حمام مالغفور ]بهار[
18. حمام میرزا حسینعلي ]نوبهار[

ت۵. موقعی��ت حمام هاي قديمي 19. حمام ناظم التجار ]وزير[
تبريز در نقشۀ دارالسلطنه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


72 ۵۱
20. حمام وزير ]نوبر[

21. حمام سید
22. حمام چرنداب

23. حمام مجتهد ]میرزاي مهدي[
24. حمام قاضي

25. حمام مهدي خان ]سرخه اي[ ت۶. موقعیت حمام هاي موجود در 
نقشۀ دارالسلطنه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


73۵۱
26. حمام سرهنگ
27. حمام شهريار
28. حمام نخست

29. حمام دو قلعه 

كتاب نامه
پارسي، فرامرز. »حمام نوبر- طرح پرديسان سازمان میراث فرهنگي کشور«. 

در معمار، ش24 )۱۳۸۳(.
ذکاء، يحیي. زمین لرزه هاي تبريز. تهران: کتاب سرا، ۱۳۶۸.

عمراني، بهروز و حسین اسمعیلي سنگري. بافت تاريخي شهر تبريز. تهران: 
سمیرا، ۱۳۸۵.

ت۷. موقعیت حمام هاي موجود در 
نقشۀ جديد شهر تبريز
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تهراني، فرهاد و فرامرز پارس��ي و امیر باني مس��عود. بازخواني نقش��ه هاي 
تاريخي شهر تبريز. تهران: شرکت عمران و بهسازي شهري ايران، ۱۳۸۵.

کیاني، محمد يوسف. معماري ايران )دوره اسالمي(. تهران: سازمان مطالعه 
و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، ۱۳۸۶.
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