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 احلواهات يف هذينة الفلوجة )دراسة عوارية(
 م. د. سعذي إبراهين الذراجيا.  

  هركز إحياء الرتاث العلوي العربي- بغذاد جاهعة
 املستخلص:  

 
منذ أكثر من نصف قرن  تعنى ىذه الورقة بحمامات مدينة الفموجة التي أزيمت تماما   

باستثناء حمام واحد استطاع الباحث توثيقو قبل تعرضو لميدم بسبب العمميات العسكرية التي 
 شيدتيا الفموجة في السنوات األخيرة.

وأىمية الموضوع تكمن بوصفو بكرا؛ إذ لم يسبق ألحد من األثريين دراستو أو توثيقو،  
الفموجة وتراثيا العماري كان بسبب ندرة المعمومات ولعل غياب الدراسات الحديثة عن مدينة 

المتوافرة في المصادر التاريخية وقمة التوثيق. فضال  عن طمس األبنية التراثية التي كانت 
زالتيا نتيجة العمميات العسكرية التي رافقت االحتالل  محصورة في المحمة القديمة )السراي( وا 

 .2003األمريكي في عام 
قصي حمامات المدينة منذ تأسيسيا في أواخر العصر العثماني عن حاول الباحث ت 

طريق الوثائق المحفوظة في دار الكتب والوثائق الوطنية، ودائرة طابو الفموجة التي ما زالت 
تحتفظ بالممفات القديمة لألبنية التراثية. وعددىا خمسة حمامات كانت قائمة جميعيا في محمة 

 السراي.
نتائج يرجو الباحث منيا أن تكون مفيدة في مجال الدراسات توصمت الدراسة الى 

األكاديمية المتخصصة باآلثار اإلسالمية المتأخرة، بوصفيا توثق لمعالم مدينة عريقة؛ وُتسيم 
في الكشف عن جوانب ميمة في العماره الخدمية لجعميا حمقة في سمسمة الحمامات المسجمة 

 في عالم العمارة.
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Abstract: 
     This study deals with baths in Fallujah that had vanished 

exactly for more than half century ,except one .through which the 
researcher can document it before destruction by military operations 
where Fallujah had faced in last years.  

     The importance of this subject described as it is rare that 
can not be studied or documented  by archeologist ,perhaps, the 
absent of modern studies about Fallujah and its heritage was 
uncommon because of the data of historical resources that had 
arrived in addition to little documentation as well as vanished heritage 
arcana confirmed in ancient district (Al-Saray) and removed it 
because of military operation which had followed American occupation 
2003.  

      The Researcher tried to investigate baths in the city since 
its establishment through the last era of Ottoman by depending on the 
documented data in the national house of archive in which it can be 
accounted. they are five baths that all occurred in Al-Saray.  

      The study had arrived to results that the researcher pleased 
to be useful in the field of  academic studies as described it to 
document the ancient landmark participated to discover an important 
sides of serving architect making a ring of recording serial baths in 
architect world.     
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 : الحمامات لغة واصطالحا  
، وىو اسم مؤنث لكنو غمظ وأصبح التانيث فيو غير (1)الحَمام لفظة مشتقة من الحميم 
 . (4)، ويجمع باأللف والتاء "حمامات" وان كان مذكرا  حين لم يكسر(3). ويكتب مشددا  (2)مسموع

. وجميعيا تعني المكان الذي (6)، والمستحم(5)ولمحمام مرادفات منيا الموغر، والديماس 
 .(7)فيو بالماء الحار، ثم صار كل اغتسال استحماما  بأي ماء كان يغتسل

واصطالحا  فيو بناء مستقل يقام عادة قرب األسواق أو ضمن حارات السكن، وقد  
روعي في تخطيطو أتباع القواعد الصحية فقسم إلى ثالث قاعات رئيسية تتدرج حرارتيا من 

الحجرات والخموات الخاصة باالستحمام يضاف الباردة إلى الدافئة ثم الساخنة، فضال عن 
إلييا الوحدات الخدمية األخرى، وقاعات الحمام تسقف بقباب عالية تتخمميا نوافذ صغيرة 

 مغشاة بزجاج شفاف يساعد عمى نفاذ الضوء.
ولفظة حَمام أطمقت عمى مواضع عدة بعضيا في الحجاز والبحرين  
خيرة كانت بمثابة معسكرات لجيوش المسممين منيا وبعضيا اآلخر في العراق واأل(8)وافريقية

وكان معروفا في صدر اإلسالم وقد  (9)حمام أعين المنسوب إلى أعُين مولى بني وقاص
. وحمام عمر المنسوب إلى عمر بن سعد بن أبى وقاص، (10)عسكرت فيو جيوش األمويين

 .(11)الكوفة وحمام ُعمير بن سعيد، وحمام قطن، وحمام جرير، وجميعيا مواضع قرب
 نشـأة الحمامات:

ال شك في أن تاريخ الحمامات مرتبط بموضوع االغتسال أو النظافة التي الزمت  
اإلنسان منذ أن بدأ يتجو نحو االستقرار والبناء وترتيب حياتو االجتماعية وممارسة طقوسو 

ويبدو أن الحمامات الدينية. كما ارتبط تاريخ الحمامات بتوفير المياه من مصادرىا الطبيعية. 
في الحضارات القديمة كانت حكرا عمى قصور الموسرين، أما عامة الشعب فكانوا يسبحون 
باألنيار والقنوات أو في أحواض خاصة تقام في منازليم وفي األيام الباردة يمكن تييئة حمام 
 بخاري وذلك بتمرير المياه فوق أحجار ساخنة في حجرة مغمقة مع االعتماد عمى بعض

 .(12)األدوات والموازم الفخارية الخاصة بالتنظيف
وعرفت الحمامات العامة في الحضارة اإلغريقية وانتشرت في المدن الكبيرة ومنيا أثينا 
التي كانت تضم حمامات فخمة تغنى بيا الشعراء وذكرىا األدباء وتأثر بيا الرومان فيما بعد 
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عة لعامة الشعب شأنيا في ذلك شأن وطوروىا حتى أصبحت جزءا  من وسائل الميو والمت
 المسارح والمالعب وحمبات السباق.

وغني عن البيان ذكر الحمامات الرومانية التي كانت تخضع لقواسم مشتركة في 
( والقاعة الدافئة Frigidariumالتخطيط نواتو ثالث وحدات ىي القاعة الباردة )

(Tepidarium( والقاعة الساخنة )Caldariumوقد أضا ،) ف الرومان إلييا مبان جديدة
فخمة وزودوىا بأحواض الماء الساخن والفاتر والبارد، ومالعب رياضية مغمقة ومطاعم 
وحانات وقاعات لممحاضرات العامة والمطالعة ومكتبة ودىاليز مزودة بتماثيل ولوحات منقوشة 

 .(13)وتحف تذكارية
لتي تتعدد اآلراء بشأن ومن الطبعي أن يكون الحمام من بين المنشآت العمارية ا

أصميا، ففريق يرى أن الحمام في المدينة اإلسالمية ىو الحمام اليوناني القديم الذي يسمى 
(، وآخر يرى أن الحمامات اإلسالمية مشتقة عن الحمامات الرومانية التي (Thermaالثرما

األولى لمميالد. أثرت فييا مباشرة أو عن طريق الحمامات البيزنطية أو السورية في القرون 
ويقينا أن الحمامات اإلسالمية قد تأثرت بالحمامات الرومانية وتقسيماتيا الداخمية لكن 
الصياغة النيائية ليا قد خضعت لمتقاليد والعادات وما تمميو الشريعة اإلسالمية لذلك فيي 

ن أقسام تختمف عنيا في اليدف وفي مراعاة القيم اإلسالمية السيما فيما يتعمق بالفصل بي
نشاء الخموات الصغيرة وطيارة الماء  .(14)النساء والرجال وا 

وسرعان ما شاعت الحمامات في العصر اإلسالمي حتى أصبحت مؤسسات ذات  
أىمية اقتصادية واجتماعية فاعمة، وشكمت في حقبة الحقة جانبا  من نسيج المدينة الحضري 

اإلسالمية في العصر المبكر ترد من  والعمراني. وأقدم اإلشارات التاريخية عن الحمامات
 .(15)الفسطاط التي بنى فييا عمرو بن العاص حماما صغيرا  أطمق عمية )الفأر(

 االدارة:
أما عن إدارة الحمام فاألمر قد ال يختمف كثيرا  عما كان عميو الحال في العصر 

كان يشرف العباسي والعصور المتأخرة فالصابي عندما تحدث عن حمامات بغداد قدر أنو 
عمى كل حمام فييا ستة أشخاص ىم: صاحب الصندوق، والقيم، والوقاد، والزبال، والمزين، 

. في حين ذكر الخطيب البغدادي أن كل حمام في بغداد كان يدار من قبل خمسة (16)والحجام
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. ويبدو أن عدد العاممين يختمف (17)أشخاص ىم: الحمامي، والقيم، والوقاد، والزبال، والسقاء
من حمام آلخر، وىو أمر طبيعي فالحمامات الكبيرة المتمازة  ببنائيا وخدماتيا تستقبل في أيام 
العطل والمناسبات الكثير من الزبائن، مما يستوجب زيادة العاممين فييا لتمبية جميع طمبات 

 -وىم: (18)المستحمين. ويمكن حصر أىم العاممين في الحمامات العامة
الحمامي أو المعمم: وىو صاحب الحمام أو مستأجره من صاحبو األصمي  -1

ويسمى في العيد العثماني )حمامجي(، وميمتو إدارة الحمام واإلشراف عمى نظافتو ومراقبة 
 العاممين وتوجيييم.

الدالك: وىو الشخص الذي يقوم بتدليك وتفريك المستحم قبل استخدامو  -2
 ك.لمصابون إذا رغب في ذل

الدوشمجي أو التبع: وىو الشخص الذي يقوم بإعطاء المستحم )الدواشم(  -3
 التي تتألف من قطعتين كبيرتين من النسيج القطني وثالثة لمرأس ويغسميا بعد االستعمال.

الصانع: من أعمالو لف المستحم ببطانية أو بمناشف كبيرة من القطن بعد  -4
 مالبسو. خروجو إلى القاعة الباردة استعدادا  لتبديل

الزبال: وىو الذي يقوم بجمع القمامة من أماكن تواجدىا في المدينة، كما أنو  -5
 يشتري الزبل من اإلسطبالت الخاصة بإيواء الدواب وينقمو بوساطة الحيوانات إلى الحمام.

 الوقاد )الكرخنجي(: وىو الذي يتولى أيقاد أالزبال تحت قدر الحمام. -6
 

 حمامات الفلوجة:
السالنامات العثمانية أن الفموجة قرية صغيرة تابعة لناحية الصقالوية تقع تذكر أحدى 

م مركز ناحية، 1900ىـ/1318عمى الضفة الغربية لنير الفرات، ثم أصبحت في عام 
م مائة بيت، وجامع واحد، ومكتب 1913ىـ/1332وسرعان ما تطورت فضمت في سنة 

ىـ/ 1303،وجسر انشئ سنة (19)يدابتدائي، وعشرين محال، وأربعة خانات، ودائرة بر 
. ولم تذكر السالنامات شيئا عن الحمامات في الفموجة عمى الرغم من وجودىا في (20)م1885

 أثناء العيد العثماني.
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شيدت مدينة الفموجة بناء خمسة حمامات محصورة جميعيا في حي واحد يسمى 
المذكورة موزعة في أزقة المدينة السراي وىو أقدم أحياء المدينة عمى اإلطالق. والحمامات 

(. وأقدم الحمامات 1 -فتارة نجدىا قرب األسواق وتارة أخرى بين البيوت السكنية. )الخارطة 
من حيث التاريخ حمام مصطفى بيك المبني خالل العصر العثماني، ثم حمام حميد كنو الذي 

بعد إزالة ىذه الحمامات م، وحمام أحمد الصايل وحمام الحاج فتيح المحمود و 1936تيدم عام 
أقام آل عريم في منتصف القرن الماضي حمام جديد يعرف بحمام الفموجة الحديث. ثم توالى 
بناءىا بعد ذلك بوصفيا منشآت خدمية تؤسس كمشاريع استثمارية من قبل أصحاب األموال 

 بقصد الربح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ات الخمسة الواقعة في محلة السراي، وهي ( خريطة الفلوجة مؤشر عليها الحمام1 -)الخريطة  

 .1111من رسم الباحث باالعتماد على الخريطة األصلية المرسومة من قبل دائرة طابو بغداد  في 
عي أن يرتبط عدد الحمامات في المدينة بكثافة سكانيا، فضال  عن ثقافتيم يوطب

لمثل ىذه الظواىر والمعايير وعاداتيم االجتماعية وأحواليم االقتصادية. وقد خضعت الفموجة 
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التي تنطبق عمى معظم المدن العربية اإلسالمية النامية، والسيما أن عدد سكان المدينة قد بمغ 
( نسمة، وىو أول تقدير لمسكان موثق خمص 1500م )1917في شير تشرين الثاني من عام 

رفوع إلى بغداد ألينا من مكتب الحاكم السياسي في الفموجة، وقد جاء عمى ىامش تقرير م
 .(21)يحصي اإليرادات والمصروفات الخاصة ببمدية المدينة

قمة األمثمة التي خمصت إلينا من غرب  في وأىمية دراسة ىذه الحمامات الَ تكمن
عيود مختمفة باستثناء حمام ال عريم الذي تيدم في  العراق فحسب، بل بوصفيا مزالة في

العمميات العسكرية التي شيدتيا المدينة.  م( آثر 2016ىـ ) 1437شير رمضان من عام 
م، أذ  شيد الحمام في ىذه السنة صيانة 2012وقد سعى الباحث إلى توثيقو في شتاء عام 

 من قبل أحد المستأجرين بقصد تشغيمو.
إن محاولة إحياء مجموعة من الحمامات التراثية في مدينة الفموجة ُيعد ضرورة ممحة  

نة ومعالميا التي طمست بسبب الحروب التي دارت فييا في لفيم جانب من تاريخ المدي
السنوات االخيرة. وتوثيق الحمامات جرى  باالعتماد عمى بعض الخرائط القديمة ووثائق دائرة 
التسجيل العقاري، وما جادت بو ذاكرة الباحث الذي الزميا سنوات طويمة بحكم السكن، فضال  

 ديم أو القاطنين بجوارىا.عن مشاىدة كبار السن من أىل الحي الق
 -األمثلة:

 حمام مصطفى بيك: -1
ُيعد ىذا الحمام من أقدم المعالم الخدمية المندثرة في مدينة الفموجة، وىو أول   

حمام فييا ممموك لممدرس الحاج مصطفى  بيك بن إسماعيل بيك بموجب سند الطابو 
م(. وقد جاء فيو أنو يقع ضمن محمة 1902ىـ )1320( والمؤرخ في سنة 12المرقم ) الخاقاني

السراي في قرية الفموجة التابعة لناحية الصقالوية قضاء الدليم المرتبط بمواء بغداد آنذاك. وىو 
 (.222مسجل في دفاتر التسجيل العقاري تحت تسمسل )
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 ( سند الحمام بأسم الحاج مصطفى بك بن أسماعيل بك1 -)الصورة              
 

لقد حدد السند الخاقاني المكتوب بالمغة العثمانية حدود الحمام من الجية األمامية 
بالطريق العام ومن جية اليمين ببقجة سعادة الفريق كاظم باشا بن دمحم بيك والتي أصبحت 

أما من اليسار والخمف فيحد الحمام آنذاك أراضي . (22)الحقا بأسم )اغوب افندي قبومجيان(
 خالية ثم أصبحت الحقا بيت سكن ممموك لصاحب الحمام نفسو.

لقد أجرت دائرة التسجيل العقاري في الفموجة كشفا عمى الحمام موضوع الدراسة بتاريخ 
م بحضور المختار وعدد من ذوي الخبرة وقد وجدت حدوده مطابقة لما جاء 1946.11.20

سند القديم إال أن جميع مشتمالت البناء فيو ميدمة. ويبدو أن الحمام الذي نحن بصدد بال
توثيقو قد تيدم في نياية الثالثينيات وبداية األربعينيات من القرن العشرين. إذ باع ورثة المالك 

م( أرض الحمام وما عمييا من مشتمالت ميدمة إلى الحاج 1916الحاج مصطفى بيك )ت
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م. واألخير بنى عمى أرض الحمام دارا ، وقد وصفت الدار 1946في نياية عام بندر الشبيب 
 بأنيا تحتوي عمى ثالث حجرات وىول ورواق أمامي )طارمة(.

وعن تخطيط الحمام وعمارتو، ليس لدينا معمومات دقيقة تساعدنا عمى وصفو، إذ أن 
ة من الوثائق المتوافرة لدينا جميع المعاصرين لو من كبار السن َقَضوا. وأن المعمومات المستمد

شحيحة، ومع ذلك فالباحث يتوقع أن تخطيطو ال يختمف عن الحمامات العثمانية المعاصرة 
(، ومعظميا يتكون من ثالث قاعات 2م177.5لو، عمى الرغم من صغر مساحتو التي تبمغ )

 الباردة والدافئة والساخنة.
 حمام حميد كنه: -2

م(، مسجل بدائرة التسجيل 521.60تبمغ مساحتيما )أمتمك حميد كنة حمام وخان 
. وقد وصف الخان بأنو يحتوي عمى سبعة غرف في (23)سراي 1 -العقاري بتسمسل رقم 

الطابق العموي وحجرة ومعيا طولتين ومجاز موزعة في الطابق األرضي، فضال  عن الحمام 
 .الذي يتكون من حجرة باردة وصفت بأنيا )منزع( وأخرى ساخنة طبعا

لقد جرت حول ىذا الخان والحمام مساجالت وشكاوى دارت بين مالكو وبمدية الفموجة  
أدت إلى أزالتو بحجة انو آيل لمسقوط. واليوم تحتفظ  دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد 
بممف يحتوي عمى تقارير فنيو وتحقيقات ومراسالت دارت بين ذوي العالقة وبعض الدوائر 

م رئيس بمدية الفموجة عبد العزيز العريم بيدم جانبا من البناء باالعتماد عمى الرسمية إثر قيا
فضال  عن كشف  1936 -6 -10تقرير المالحظ الفني ألشغال لواء الدليم المقدم بتاريخ  

الميندس المختص. وقد شرح المالك بشكواه المرفوعة لكل من وزير الداخمية، ووزير االقتصاد 
ألسباب الشخصية التي دعت رئيس البمدية إلى اتخاذ قرار اليدم وأكد والمواصالت آنذاك، ا

عمى صالحية البناء وقوتو وأوعز سبب األضرار إلى أعمال البمدية لقياميا بفتح ساقية بجوار 
 .(24)جدار الحمام الستخداميا في تصريف المياه األسنة الناتجة من جراء النزيز واألمطار

 حمام احمد الصايل: -3
ىو ثالث حمام ُينشأ في المدينة، أقامة احمد الصايل عمى األرجح في أربعينيات القرن 
الماضي، إذ ال يوجد ما يشير إلى تاريخ بناء ىذا الحمام في الوثائق الرسمية، وىو في 
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األصل جزء من بيت المالك الذي اقتطع مقدمة بيتو لتأسيس ىذا الحمام، والبيت المذكور 
 كونا مسجمين في الطابو آنذاك.وكذلك الحمام لم ي

يقع الحمام في زقاق ضيق ال يزيد عرضو عن أربعة أمتار ضمن محمة السراي. وقد 
وصفو أحد كبار السن بأنو من الحمامات الصغيرة يتكون من قاعتين مسقفتين بأقبية األولى 

ان، أما الموقد باردة تستخدم منزع والثانية حارة لالستحمام فييا دكة صغيرة توقد تحتيا النير 
 وقدور تسخين الماء وكذلك الحوض ومعو البئر موزعة جميعيا في صحن البيت نفسو.

وكان الحمام مخصصا لمرجال طيمة أيام األسبوع ما عدا يوم الخميس الذي كان 
دارتو صاحب الحمام نفسو.  مخصصا لمنساء. وكان يشرف عمى تشغيمو وا 

 حمام الحاج فتيح المحمود: -4
ات الصغيرة ضمن بيت في محمة السراي مسجل بأسم صاحب الحمام فتيح من الحمام

المحمود. والحمام عمى ما يبدو مفرز من البيت بشكل غير رسمي اذ ليس لو ذكر في 
 سجالت الطابو والوثائق األخرى.

معموماتنا عن ىذا الحمام تقتصر عمى ما تجود بو ذاكرة كبار السن من أىل المحمة 
ئ بعد إزالة حمام حميد كنو، يتكون من حجرتين األولى باردة استخدمت منزع القديمة، وقد أنش

لممالبس والثانية ساخنة لالستحمام، وقد وصف الحمام بان حجراتو صغيرة ال تستقبل سوى 
عدد محدود من المستحمين. وىي مسقوفة بأقبية متقاطعة عقدت باآلجر والجص. ويقع 

 ىو شارع الجسر )جسر جاده سي(. الحمام في أىم شوارع المدينة أال و 
 حمام آل عريم: -5

عمى الرغم من حداثة ىذا الحمام، إال أن الباحث فضل دراستو بوصفو من أقدم األمثمة 
الباقية في مدينة الفموجة، وىو امتداد لحماماتيا القديمة التي أزيمت تباعا ، وتخطيطو تقميدي ال 

ف مدن العراق في العصر العثماني؛ يتكون يختمف عن تخطيط الحمامات المبنية في مختم
 من ثالث قاعات الباردة والدافئة والساخنة فضال  عن األقسام الخدمية األخرى.

يقع الحمام في أقدم شوارع المدينة المعروف في العصر العثماني )جسر جاده سي(، 
بو ( بأسم صاح33وىو في األصل بيت سكن مسجل في دائرة التسجيل العقاري بتسمسل )

م( ثم بيع إلى آل عريم في عام 1889ىـ )1307)إبراىيم أغا بن ناسب( بسند مؤرخ عام 
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م، حيث تيدم 1954م( وبقي عمى حالتو األولى بيتا  لمسكن حتى عام 1912ىـ )1330
. )الصورة (25)وأصبح في ىذا العام عبارة عن أنقاض متراكمة كما تصفو أحدى وثائق الطابو

- 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1112( سند تسجيل الدار الذي تحول فيما بعد إلى حمام بأسم آل عريم صادر سنة 2  -)الصورة 

 
تخطيط الحمام موضوع البحث تقميدي يتكون من ثالث قاعات الباردة والدافئة 
والساخنة، فضال  عن مكمالت الحمام من مخزن وموقد وكنيفات....الخ، وىو مبني باآلجر 

سم( والجص ومساحتو    10× 12.5× 25لحديثة )المحمي ذات المواصفات ا
 (1 -(. )المخطط 2م298.06)
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 / رسم الباحث2112( مخطط الحمام / عام 1 -)المخطط 
م( خالية من أية فتحات باستثناء 14.30لمحمام واجية بسيطة صماء يبمغ طوليا )

بجدار بعد إصابتو بقذائف االحتالل أربع نوافذ عموية مفتوحة في أعمى البناء أغمق احدىا 
م. وال شك في أن وظيفة ىذه النوافذ يقتصر 2005األمريكي أثناء حصارىا لممدينة في عام 

عمى إنارة القاعة الباردة. فضال عن المدخل الرئيس المرتب في الطرف الشرقي من الضمع 
 الجنوبي.

الخشب يقود إلى  م( مشغول بباب من1.45×م2.10ومدخل الحمام مستطيل الشكل )
القاعة الباردة مباشرة دون مجاز يحجب المستحمين عن عيون المارة، كما ىو الحال في 
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بعض الحمامات األخرى. وباب الحمام باق من أصل البناء منفذ بطريقة النقر والمسان، 
يتكون من مصراعين مزين كل منيما بأربع حشوات مربعة، والباب يعمل بوساطة مفاصل 

 (3 -ب داخل إطار من الخشب مثبت بالبناء بقوة. )الصورة حديد ومرت
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( باب الحمام3 -)الصورة 
م( ذات سقف مستوي محمول عمى 5×م13.60القاعة الباردة مستطيمة الشكل )

عوارض من الحديد المعروف محميا بـ )الشيممان( ومعقود باآلجر والجص وارتفاعو يبمغ 
عمى أعمدة من الحديد كبيرة المقطع رتبت مع البناء لممساعدة خمسة أمتار. والعوارض تستقر 

 (4 -في حمل السقف. )الصورة 
والقاعة الباردة خالية من الزينة وتقتصر وظيفتيا كما ىو معروف عمى نزع المالبس 
وجموس المستحمين وراحتيم قبل االستحمام وبعده، ويقتصر أثاثيا عمى أرائك خشبية وجدت 

 قابمة تمتف حول الجدران وأخرى وسطية.لجموس الزبائن مت
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وقد رتب في مقدمة القاعة الباردة مكانا مخصصا لجموس الحمامي الذي يقوم باستقبال 
الزبائن والترحيب بيم واستالم أماناتيم، لذلك يجيز المكان عادة بأثاث جيد ويزين ببعض 

الباردة درج احتل الزاوية  الزخارف ألنو يعكس ىيبة الحمام، ومقدار فخامتو، كما تضم القاعة
 الشمالية الشرقية منيا يقود إلى سطح الحمام.

 
 
 
 
 
 
 

 (2112( القاعة الباردة )4 -)الصورة 
م( تقع في الزاوية الشمالية الغربية 2.80×م3.30ومن ممحقات القاعة الباردة خموه )

عة الساخنة، وىي مخصصة لمن ال طاقة لو عمى تحمل الحرارة العالية التي تختزنيا عادة القا
 مزودة بمقعد وحوض صغير الستقبال المياه من صنابير معدنية.

م( 1×م2عي أن ترتبط القاعة الباردة بالدافئة عن طريق مدخل مستطيل )يومن الطب
تعموه عتبة مستقيمة، والقاعة الدافئة في حمامنا ىذا صغيرة المساحة أبعادىا 

جر كما ىي الحال في القاعة الباردة لكنو م( سقفيا معقود بالشيممان واآل3.10×م6.80)
واطئ وارتفاعو يربو عمى ثالثة أمتار؛ إذ أقيم فوقو ثالث غرف يمكن الوصول إلييا من 
السطح. وفي القاعة الدافئة حوض صغير مزود بصنبورين أحدىما لمماء البارد واآلخر لمماء 

من القاعة الساخنة أو الحار مرفوع عمى دكة وجدت الستراحة المستحمين بعد خروجيم 
تييئتيم قبل الدخول إلييا بقصد التعود تدريجيا  لمصمود أمام الحرارة العالية داخل القاعة 
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الساخنة. ومن ممحقات القاعة الدافئة ثالثة كنيفات يؤدي إلييا مدخل يقع عمى يسار الداخل 
ال يستطيع تحمل م( يستحم فييا من 3.10×م3.70إلى القاعة نفسيا. كما الحق فييا خموة )

م( وجدت الستمقاء 1.60الحرارة العالية في القاعة الساخنة  وىي مزودة بدكة عرضيا )
المستحمين عمييا أثناء التدليك، إذ تستمد حرارتيا من احد األخاديد القريبة المارة تحت أرضية 

 القاعة الساخنة والمتصمة بالموقد الرئيس.
وفيما يخص القاعة الساخنة فالولوج إلييا يكون من القاعة الدافئة طبعا؛ عبر مدخل 
يتوسط ضمعيا الجنوبي، مشغول بباب خشب مصفح بالحديد محكم الغمق ال َيسمح بتسرب 

 البخار أو الحرارة إلى الخارج. 
ر قاعات الحمام وتصميم القاعة الساخنة  يختمف بطبيعة الحال عن تصميم سائ

م( تتوسط أضالعيا األربعة 9.50وقواميا حجرة مربعة طول ضمعيا )الف الوظيفة.الخت
م( أما الزوايا فقد ُشغمت بخالوات مربعة يبمغ طول ضمع الواحدة 1.70×م2.30صغيرة )أواوين

م(، وقد روعي في ىذا التصميم التناظر بين االواوين من جية والخموات من جية 2.70)
 (5 -)الصورة ت المنطقة الوسطى من القاعة.امة القبة التي غطأخرى وذلك لتسييل عممية إق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( القاعة الساخنة5 -)الصورة 
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والخموات داخل القاعة الساخنة شكال  مثمنا  فأصبح ىذا الشكل  لقد رسم توزيع االواوين
قاعدة تستند عمييا القبة، ثم سعى المعمار إلى تحويل أعمى القاعدة المثمنة إلى دائرة بوساطة 
مثمثات صغيرة محصورة بين العقود المدببة التي توجت مداخل االواوين والخموات. و بالغ في 

م( كي تتحمل وزن القبة التي يربو قطرىا عمى ستة أمتار 0.90ثخن جدرانيا فجعل ثخنيا )
م(، والقبة نصف كروية مبنية مثل سائر الوحدات األخرى باآلجر والجص فتح 5وارتفاعيا )

 في قمتيا منور دائري؛ محكم من الخارج  بموح زجاج يسمح بدخول الضوء دون اليواء.
أقبية نصف دائرية، يتوسطيا مناور  يعمو االواوين أقبية مدببة في حين يعمو الخموات

دائرية مغشاة من الخارج بالزجاج لمنع دخول اليواء، وجميعيا خال من البناء أو أألثاث 
باستثناء أحواض صغيرة وجدت الستقبال المياه المتدفقة عبر صنابير معدنية. تقابميا مقاعد 

وىي بال ريب تقميد  صغيرة لجموس المستحم. واألحواض والمقاعد مصنوعة من الكونكريت
 لمثيالتيا المنحوتة من الحجر أو الرخام.

وعمى طريقة الحمامات التركية أو العربية المبنية في العصر العثماني؛ تتوسط القاعة 
م( وظيفتيا تسخين القاعة وتوفير 0.60م( وارتفاعيا )1.70الساخنة دكة دائرية قطرىا )

ع استمقاء المستحمين بقصد التعرق قبل عممية البخار بعد سكب الماء فوقيا، كما انيا موض
 التدليك، إذ يستمقي عمييا المستحمون الذين يرومون ىذه الخدمة.

لقد روعي في تصميم القاعة الساخنة أمور كثيرة منيا عمى سبيل المثال قدرتيا عمى 
نيا اختزان الحرارة ألطول وقت ممكن. وذلك بفضل المبالغة في ثخن جدرانيا التي  يبمغ ثخ

م(، وال شك في أن المبالغة في ثخن الجدران تساعد عمى تحمل األثقال العالية المتأتية 0.75)
من وزن القبة، وتقاوم في الوقت نفسو الرطوبة الناتجة من البخار واستخدام المياه بشكل مفرط 

 داخل الحمام.
فئة وبشان القسم الخدمي من الحمام فيمكن الوصول أليو عن طريق القاعة الدا

م( صممت لتكون بطبقتين: 3.60×م6ويقتصر عمى حجرة مستطيمة الشكل تبمغ أبعادىا )
الطبقة األولى ذات أرضية واطئة وارتفاع سقفيا ال يزيد عمى المترين والنصف، سقفت بجوائز 
من الشيممان ذو مقطع كبير وعقدت باآلجر، وىي تضم بيت النار والموقد ومعو جياز 

ة ثانية قواميا حوضان متجاوران مغمقان بالبناء ما عدا فتحة لمتنظيف التسخين. تعموىا طبق
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عمييا غطاء، وظيفتيما خزن الماء ومن ثم توزيعو. وقد امتدا ىذان الحوضان عمى معظم 
 م(.1.20مساحة الحجرة المخصصة لمقسم الخدمي وارتفاعيما يربو عمى )

ن كان في السابق إن لمقسم الخدمي في ىذا الحمام باب خاص من مصراعي   
ينفتح عمى زيادة أضيفت لمساحة الحمام بشكل رسمي في خمسينيات القرن الماضي، والزيادة 

( مرتبطة من الخمف مع زقاق ينفتح باتجاه أحد الشوارع 2م15تبمغ مساحتيا حوالي )
 . ووظيفة الباب تقتصر عمى إدخال الحطب واألزبال التي يعتمدىا الوقاد سابقا في(26)القديمة

 تسخين الحمام بعيدا عن أنظار الزبائن.
م( وعمقيا متر تقريبا تمتد 0.70والموقد متصل بأخاديد عمى شكل سواقي عرضيا )

تحت القاعة الساخنة عمى شكل شعب، متجية نحو جدرانيا األربعة بشكل متصالب، 
، وىي مصممة كي ترتبط بخمسة مداخن رئيسو مرتبة في (27)والسواقي شيدت بآجر حراري 

البناء عمى شكل مجاري مفتوحة بسمك الجدران ترتفع فوقيا كتل عالية مربعة إلبعاد الدخان، 
وكان فوق الموقد خزان من النحاس يسمى قدر أو غالية أو دست أو قازان أو صفرية وىو 
دائري محكم بغطاء، يأخذ ماءه من الحوض العموي بواسطة أنبوب معدني. وفي السنوات 

در بجياز تسخين حديث يعتمد عمى شبكة من أألنابيب المصنوعة من األخيرة استبدل الق
معدن قادر عمى تحمل الحرارة، والشبكة تكون عادة وسط النيران التي توقد بالنفط كي يسخن 

 الماء أثناء مروره فييا.
لقد بني موقد النار وأخاديده الممتدة عمى شكل صميب تحت أرضية القاعة الساخنة  

والطين، واألخير استخدم كمادة رابطة بين مداميك البناء وتحضيره يعتمد عمى باآلجر الحراري 
الصمصال األحمر بالدرجة األساس حيث يعجن بالماء ويضاف إليو كمية من الممح ويستمر 
الخمط باأليدي واألرجل حتى يذوب الممح ويتجانس المخموط ثم يترك عدة أيام كي يتخمر 

، والحقيقة ال توجد نسب ثابتة لكمية الممح المضاف إلى ويصبح بعدىا صالحا  لالستعمال
 . (28)الطين وفي الغالب تكون نسبة الطين أكثر من ضعف نسبة الممح
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 (2112)( سطح الحمام / القبة والمداخن 6 -)الصورة 
ومن المفيد ذكره أن الحمام قد تعرض إلى الصيانة لمرات عديدة، حيث كسيت أرضيتو 
ببالطات صغيرة من االسمنت، بعد أن كانت مكسية بطبقة من القار. كما كسيت جدرانو 
باالسمنت أيضا خوفا من الرطوبة. أما مجاري الحمام فقد صممت في القاعة الساخنة ظاىرة 

حول دكة التسخين وىي متصمة بمجاري مخفية تمتد تحت  عمى شكل ساقية صغيرة تمتف
أرضية القاعتين الدافئة والباردة لترتبط بعدىا بمجاري شبكة الصرف الرئيسة لممدينة وكانت 

 في السابق تنتيي ببالوعة محفورة بالقرب من مدخل الحمام.
عل أما السطح فقد تفاوت ارتفاعو الختالف أساليب التسقيف بين القاعات، إذ ج

المعمار ارتفاع القبة في القاعة الساخنة بقدر ارتفاع سقف القاعة الباردة، والتفاوت كان في 
سطح االواوين والقسم الخدمي. وحرص في الوقت نفسو عمى العناية بالسطح ألىميتو في نشر 
المناشف وعرضيا عمى أشعة الشمس، لذلك جعل لو دائر أو ستاره وفرشو باآلجر المربع 

محميا بـ )الفرشي( والمستعمل عمى نطاق واسع في أكساء أرضيات البيوت المعروف 
 وسطوحيا في مختمف مدن العراق منذ العصر العباسي.
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 2116( تصدع القبة بعد سقوط الحمام عام 6 -)الصورة 
بقي أن نذكر أن حمام آل عريم تيدم كميا  وأصبح كومة من االنقاض من جراء 

التي شيدتيا الفموجة في السنوات األخيرة وما صاحبيا من تفجيرات ىائمة العمميات العسكرية 
كما أسمفنا، ولم يبق منو اليوم سوى القبة التي بقيت قائمة لمتانة بنائيا وثخن جدرانيا، وقد 

( ميدد بالزوال إذ في نية المالك 2017(. والحمام اليوم )6 -تصدعت جدرانيا كثيرا  )الصورة 
 جديدة مكانو.إقامة بناء أخر 
 الخاتمة:

 توصمت الدراسة إلى نتائج يمكن حصرىا بالنقاط اآلتية:  
لما كانت الحمامات الخمسة التي عنى البحث بتوثيقيا جزءا  من الموروث  -1

الحضاري لمدينة الفموجة، فمن الطبعي أن يكون إحيائيا ضرورة وطنية ُتسيم في المحافظة 
 سمسمة عمارة الحمامات العراقية.  عمى التراث العماري؛ بوصفيا حمقة في

االعتماد في وصف الحمامات المزالة عمى الوثائق التي تحتفظ بيا الدوائر  -2
ذات العالقة ومنيا دائرة الطابو ودار الكتب والوثائق الوطنية، فضال عن ما جادة بو ذاكرة 

 كبار السن من أىل المدينة. 
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ىذا البحث ىو توثيق حمام آل لعل من أىم النتائج المفيدة التي توصل إلييا  -3
بالمخططات والصور قبل سقوط معظم أقسامة البنائية بسبب العمميات  2012عريم في عام 

. والسيما وأن الحمام في ىذا العسكرية التي شيدتيا المدينة في السنوات االخيرة كما أسمفنا
الصيانة األخيرة لمباحث وقد أتاحت الوقت كان في حالة صيانة بقصد تأىيمو لمعمل من جديد. 

مشاىدة األساليب المستخدمة في بناء الجدران والسقوف األصمية واألرضيات ومصادر المياه 
 .والمواقد

لقاعدة  عكست حمامات الفموجة ىوية المعمار العراقي، بوصفيا قد خضعت -4
 التقسيم الثالثي مثل باقي حمامات العراق، متأثرة بالحمامات التركية في ىذا المجال.
فالحمامات االولى المبنية في نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في الفموجة 

وتختمف عن الحمامات التركية في تصميم القاعات الرئيسة، بسيطة سقوفيا أقبية أو قباب. 
معظم حمامات العراق يعتمد عمى عنصر اإليوان شأنيا في ذلك شأن الخانات واألضرحة ففي 

والمدارس والربط وغيرىا من المنشآت. فالقاعة الباردة في الحمامات الكبيرة تكون عادة مربعة 
أو مثمنة يغطييا قبو أو قبة فخمة تقوم عمى مقرنصات في وسطيا فسقية من الرخام وحوليا 

أواوين تنفتح عمى صحن القاعة بعقود، واألواوين في القاعة الباردة مسقفة بأقبية  دكاك وأحيانا
 ومزودة بدكاك مفروشة بحصر الستراحة المستحمين وخمع مالبسيم.

واالختالف الجوىري اآلخر بين حمامات تركيا والعراق يتمثل في العناصر الرئيسة  
م الخموات يكون عادة عمى شكل أواوين لمكونات القاعة الساخنة، ففي حمامات العراق تصمي

مزودة بأحواض صغيرة من الرخام تصب فييا المياه بواسطة صنابير وأماميا مقاعد حجرية 
متحركة، وفي وسط القاعة دكة كبيرة من الرخام يستمقي عمييا المستحمون لغرض التعرق كما 

 ىو الحال في حمامات الفموجة وحمام أيوب في بغداد الكرخ.
 

 البحث هوامش
                                                           

تحقيق عبد الســالم دمحم ىارون، الدار المصــرية لمتأليف والنشـــر، القاىرة األزىري، تيذيب المغـــــة،  - 1
 .15، ص4(، ج1967 -1964)
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 9ابن سيده، المخصص، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار األفاق الجديدة، )د.ت(، السفر التاسع،م     
 . 139،ص 

 . 260،ص 8م(، م1966-ىـ1386الزبيدي، تاج العروس، دار صادر، بيروت) - 2
، 5م(  ج1979-ىـ1399، بيروت)2الجوىري، الصحاح، تحقيق احمد عبد الغفار، دار العمم لمماليين،ط - 3
 .1907ص
 .154 -153، ص12م(، ج1956ىـ/ 1376ابن منظور، لسان العرب، ، دار صادر، بيروت) - 4
  .139ابن سيده، ص - 5
 .264الزبيدي، ص - 6
 .139ابن سيده، ص - 7
، 2م(، م1957 -ىـ1376اقوت الحموي، معجم البمدان،، دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت )ي - 8
 299-298ص
 .345البالذري، فتوح البمدان، مطبعة لجنة البيان العربي، القاىرة )د.ت(، القسم الثاني، ص  - 9

، 4م(، م1965ـىـ 1385ابن األثير، الكامل في التاريخ، دار صادر ودار بيروت لمطباعة والنشر) - 10
 .52ص
 .495، 404، 293، 233،ص4المصدر نفسو، م - 11
جورج كونتنيو، الحياة اليومية في بابل واشور، ترجمة وتعميق سميم طو التكريتـي وبرىـان عبـد الكـريم، دار  -12

 .123م(، ص1979الحرية، بغداد )
، العمــارة الخدميــة فــي الموصــل فــي العصــر العثمــاني، رســالة ماجســتير، جامعــة كــاظم مجمــد كــاطع ألزبيــدي 

 . 87م(، ص1989بغداد، كمية األداب، قسم اآلثار)
13 - Robertson,D.S, Greek and Roman Architecture, Second Edition, Cambridge                       

 University, (1971-1974), P.P 258- 259                               
ـــــاب، مصـــــر)د.ت( ، ج     ـــــة المصـــــرية العامـــــة لمكت  1،م10ثـــــروت عكاشـــــو، الفـــــن الرومـــــاني، مطـــــابع الييئ

 .    184،ص
 248م(، ص1988دمحم عبد الستار عثمان، المدينة اإلسالمية، مطبعة الرسالة، الكويت)  - 14
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، 4م( ج1894 -ىـ1310رية، مصر)ابن دقماق، االنتصار لواسطة عقد األمصار، مطبعة االمي - 15
 105ص
 .19الصابي، المصدر السابق، ص - 16
 .117الخطيب البغدادي، المصدر السابق، ص - 17
 -عن العاممين والعامالت في الحمامات العامة ، ينظر: - 18
عبد الجبار دمحم جرجيس، الحمامات الشعبية في الموصل، التراث الشعبي، العدد السادس، السنة     

 .235(،ص1975السادسة، بغداد)
 وما بعدىا. 172منير كيال، المصدر السابق، ص     

 ىـ. لعل المقصود بالخانات األربعة ىي خان الوقف وخان عويد1332، لسنة 29سالنامة بغداد  دفعة  - 19
 الحمو وخان سيد نجم بن عيدان وخان حسن كنو.

 .96، ص8عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتاللين، مطبعة الحضارات، بيروت )د.ت(،  ج - 20
، رقم التسجيل 1918-1917بمدية الفموجة دار الكتب والوثائق الوطنية، قسم الوثائق، ممف بعنوان  - 21

 .3، وثيقة 234/2
الحقا بالبالوي وكانت في عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين ارض زراعية خالية عرفت ىذه البقجة  - 22

 من البناء، وعائديتيا الى آل قومجيان. 
ثالثة أرباع الخان مسجمة باألصل باسم المـدعو حجـي جعفـر أفنـدي بـن دمحم أفنـدي بسـند مـؤرخ فـي عـام  - 23

المقيـى التـي تجـاوره مـن جيـة الشـمال إلـى عبـد م( ثم بيع إلى آل كنو فأصابت أرض الخـان و 1898ىـ)1316
م. وبعد ىدمو قام صـاحب الممـك ببيـع الخـان إلـى إسـماعيل 1920الحميد أفندي ابن حسن كنو وذلك في عام 

 .1الكاظم. دائرة التسجيل العقاري في الفموجة، اضبارة رقم 
حميد كنو من قبل رئاسة بمدية ىدم حمام دار الكتب والوثائق الوطنية، قسم الوثائق، ممف بعنوان  - 24

 .32050رقم التصنيف  7614، رقم التسجيلالفموجة
 .33دائرة التسجيل العقاري في الفموجة، اضبارة رقم  - 25

لقــد تيــدمت جميــع األبنيــة القديمــة المجــاورة لمحمــام وألغيــت أزقتيــا مــن جــراء العمميــات العســكرية التــي  - 26
م ومـــا بعـــدىا، فضـــال عـــن تغيـــر االســـتعمال الـــذي أدى 2005عـــام صـــاحبة العـــدوان األمريكـــي عمـــى المدينـــة 

 بالضرورة إلى تحول المنطقة السكنية تدريجيا إلى محال تجارية ومصانع ألىل المين الصغيرة. 
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لألجــر الحــراري اســتخدامات كثيــرة مــن أىميــا تبطــين مواقــد النـــار واألفــران عمــى اختـــالف أنواعيــا ومنيــا  - 27

ت الحــرارة العاليــة . ويحضــر األجــر الحــراري مــن مــواد يــدخل فــي تكوينيــا معــادن ليــا أفــران صــير المعــادن ذا
( مـع O42Fe Cr  وتكوينـو الكيميـائي )  Crude Chromiteخاصية االنعكـاس الحراري كمعـدن الكروميـت 

(، وأحيانــــا يتكــــون مــــن خــــام الكروميـــت والطــــين )الكــــاولين( وخــــام األلمنيــــوم Tar Coalأحـــد أنــــواع الفحــــم )
 لبوكسيت( فضال عن مواد أخرى.)ا

Hurlbut. C, Dana’s Manual Mineralogy, 18th edition, New York, 1959, P.298.  
      

ســعدي إبــراىيم الــدراجي، عمــائر مــن ليبيــا فــي العصــر العثمــاني، كتــاب ســوف يصــار إلــى طبعــة ضــمن  - 28
 منشورات جامعة قاريونس، ليبيا.

 


