
 حمام شیخ بهایی، آیا واقعا با شمع کار میکرد؟

 هؼزٍفص را ضٌیذُ ایذ. حواهی حمام حتوا ضوا ًیش اسن ضیخ تْایی ٍحمام شیخ بهایی، شمع یا شعله

کِ در تیي ػوَم هؼزٍف است کِ تا ضوغ گزم هیطذُ است. ٍ ػذُ ای هیگَیٌذ آى ضوغ تا اتن کار هیکزدُ 

است. ٍ ًْایت ایٌکِ ضایغ ضذُ کِ چَى ایي ضوغ تا اتن کار هیکزدُ است اًگلیسی ّا یکی اس ضوؼْا را تزدُ 

  .اًذ ٍ آى یکی را دست کاری کزدُ اًذ ٍ تخاطز آى، اس کار افتادُ است

چی تَدُ است؟ آیا ٍاقؼا تا یک ضوغ گزم هیطذُ است؟ چطَر هوکي است؟تٌْا  حمام راستی ٍاقؼیت ایي

ًظزیِ قاتل قثَل ٍ ضایذ پذیزفتِ ضذُ ای کِ ّن اکٌَى ٍجَد دارد ایي است کِ یک سیستن سفالیٌِ لَلِ 

طثیؼی گاسّایی  ٍجَد داضتِ کِ تا رٍش هکص حمام کطی سیزسهیٌی حذفاغل آتزیشگاُ هسجذ جاهغ ٍ ایي

ّذایت هیطذُ ٍ تؼٌَاى هٌثغ گزها در هطؼل  حمام چَى هتاى ٍ اکسیذّای گَگزدی تِ هطؼل خشیٌِ

جوغ آٍری هیکزدًذ ٍ هَرد  حمام هیسَختِ ٍ یا ایٌکِ هستقیوا ایي گاسّا را اس هَاد سایذ دفغ ضذُ در خَد

  .استفادُ قزار هیذادًذ

ًشدیکی در کف سهیي تٌپَضِ ّای سفالی ٍ چاّْای هزتثطِ ٍ  در جزیاى هزهت خاًِ ضیخ تْایی در ّواى

تاضذ. ّوچٌیي طثق هطالؼاتی  حمام یک لَلِ آسهایص پیذا ضذُ تَد کِ احتوال هیذٌّذ هزتَط تِ طزاحی

کِ تَسط تاستاى ضٌاساى ٍ هتخػػیي اًجام ضذُ است هؼلَم گزدیذُ کِ فاضالب ضْز اغفْاى تَسط لَلِ 

هیطذُ است. ٍ طثق هحاسثات دقیقی کِ ضیخ تْایی اًجام دادُ  حمام ارد خشیٌِّای جوغ آٍری فاضالب ٍ

تَد ٍ تا طزاحی خاظ خشیٌِ، ایي فاضالب تثذیل تِ گاس هتاى هیطذ کِ قاتل سَختي است. لجي ّای تِ 

ًطیٌی ًیش تؼٌَاى کَد آلی هَرد استفادُ قزار هیگزفت. ضیخ تْایی تا هحاسثاتی کِ اًجام دادُ تَد، حجن 

لجي را تزای تَلیذ تیَگاس هطخع کزدُ تَد ٍ گفتِ تَد کِ اگز لجي تِ اًذاسُ ای کِ خَد هطخع کزدُ تَد 

تزسذ هیتَاًیذ هقذار هطخػی اس لجي را تؼٌَاى کَد استفادُ کٌیذ. تزای تزداضت ایي لجي اضافی تزًاهِ 

  .خع تَددقیقی تزسین ضذُ تَد ٍ در ّز سهاًی هیشاى تزداضت اّالی ّز هٌطقِ ای هط

را گزم هیکزد. پس اس  حمام گاس تَلیذ ضذُ تَسط فاضالب تَسیلِ ضؼلِ ّایی کِ تؼثیِ ضذُ تَد هخشى آب

گذضت چٌذیي سال ٍ ضؼف حکَهت آًشهاى کِ پایتخت ایزاى، اغفْاى تَد کطاٍرساى تذٍى تزًاهِ ٍ خارج اس 

ٍ تذیي جْت تَد کِ ایي ضؼلِ ّا خاهَش  ًَتت اس ایي لجي ّا تزداضت ًوَدًذ تا تؼٌَاى کَد استفادُ ًوایٌذ

  .ضذًذ

 

اهزٍسُ تَلیذ گاس اس فاضالب تؼٌَاى تیَگاس ًاهیذُ هیطَد کِ یکی اس تخػػْای هٌْذسیي تْذاضت ٍ هحیط 

سیست هی تاضذ. در کطَرّای ارٍپایی ٍ آهزیکا اس ایي سیستن تؼٌَاى تاسیافت فاضالب ٍ تْیِ سَخت 

ر ایزاى کارتزد سیادی ًذارد ٍ اًطَر کِ ضٌیذُ ضذُ است در حػارک کزج اس استفادُ هیطَد ٍلی هتاسفاًِ د

  .ایي سیتن جْت رٍضٌایی ٍ گزهایص ٍ ٍسیلِ پخت ٍ پش استفادُ هیطَد



تا تَجِ تِ ایي کِ طال رساًایی تاالیی در اًتقال گزها دارد، طالی تکار رفتِ در 

  ...ضذُ تا هَجة هی بهایی شیخ حمام هٌثغ

 

 .پی تزد حمام ساخت ایي راز تِ بهایی شیخ حمام سال تا ضثیِ ساسی 033هطْذی پس اس یک هختزع 

در اغفْاى یکی اس ضاّکارّای هؼواری ایزاى ٍ جْاى است کِ دردٍراى غفَیِ ساختِ  بهایی شیخ حمام ،

  .ضذ

ػلی اغغز تزّوٌذ، رئیس اًجوي هختزػاى خزاساى رضَی ٍ طزاح طزح ضثیِ 

گفت: در طزح ضثیِ ساسی ضذُ تِ جای هٌثغ طالیی کِ  بهایی شیخ حمام ساسی

ٍجَد دارد، اس یک هٌثغ هسی تِ ػٌَاى آتگزهکي استفادُ ضذُ ٍ تا یک ضوغ آب ایي  بهایی شیخ حمام در

  .آتگزهکي گزم هی ضَد

 ٍی افشٍد: تا تَجِ تِ ایي کِ طال رساًایی تاالیی در اًتقال گزها دارد، طالی تکار رفتِ در 

ضذُ تا حزارت کن اًزصی سیادی تَلیذ ٍ آب هٌثغ گزم ضَد.هحقق ایي  هَجة هی بهایی شیخ محما هٌثغ

طزح ّوچٌیي گفت: در طزح ضثیِ ساسی ضذُ تِ ػلت دستزسی ًذاضتي تِ طال اس هس استفادُ ضذُ کِ 

  .درغذی در هػزف سَخت هی ضَد 03هٌاسل ّن قاتل استفادُ است ٍ هَجة غزفِ جَیی  حمام در

 

درتارُ ضیَُ کار ایي اتگزهکي افشٍد: آب سزد اس طزیق یک لَلِ اس تاالی اتگزهکي ػثَر هی کٌذ ٍپس  تزّوٌذ

 6اس گذر اس داخل آى تا حزارت ضوغ گزم ٍ اهادُ استفادُ هی ضَد.اٍ گفت: ّشیٌِ ساخت ایي اتگزهکي 

  .ّذ یافتهیلیَى ریال است کِ تا ٍرٍد تِ تاسار ٍ تَلیذ اًثَُ، ّشیٌِ ساخت آى کاّص خَا

ایي اثزپضٍّطی کِ تا تاییذ اًجوي هختزػاى خزاساى رضَی هزاحل ثثت هلی را هی گذراًذ تاکٌَى هَفق تِ 

ضذُ است.تِ گفتِ ایي هحقق  6332ٍ هذال طالی هسکَ  6336کــسة دٍ ًطاى طالی سَئیس در سال 

ًْا اجزا کٌذ ، اها تزّوٌذ تزجیح خزاساًی، کارضٌاساًی اس ساسهاى هلل اس ٍی خَاستِ اًذ ایي طزح را تزای آ

  .دادُ است اى را تِ ًام ایزاى تساسد

در اغفْاى یکی اس ضاّکارّای هؼواری ایزاًی ٍ هٌْذسی جْاى، هزتَط تِ دٍرُ غفَیِ  بهایی شیخ حمام

یؼٌی اس گاس هتاى  "دم ٍ گاس"تا سیستن  حمام ساختِ ضذُ است.آب ایي بهایی شیخاست کِ تا هٌْذسی

ضذُ  قزار دارد رٍضي هی حمام کِ در هجاٍرت بهایی شیخ سجذ جاهغ ٍ چکیذى رٍغي ػػارخاًِفاضالب ه

  .است

 

تا استفادُ اس ایي سیستن پیچیذُ  حمام ّای رٍغي تَدُ است. ایي ػػارخاًِ هحلی تزای تْیِ رٍغي اس داًِ

 .ضذُ است هٌْذسی تِ هذت طَالًی تٌْا تا یک ضوغ رٍضي هی



 


