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چکیــده | حمــام عمومــي از جملــه فضاهــاي مهــم در ســاختار شــهر محســوب مي شــد. ایــن فضــا در دهه هــاي 
اخیــر نقشــي مهــم در فضــاي فرهنگــي اجتماعــي ایــران ایفــا کــرده اســت. مکانــي بــا خصوصیــات معمــاري 
منحصــر بــه  فــرد کــه کارکردهــاي متفاوتــي را در زندگــي ایرانیــان داشــته اســت. به گونــه اي کــه در بررســي 
آن نمي تــوان صرفــاً بــه فضــاي کالبــدي فــارغ از معنــا و مفهــوم آن فضاهــا نــگاه کــرد و ایــن درواقــع ضــرورت 
نــگاه منظریــن بــه حمــام عمومــي را آشــکار مي ســازد. حمــام بــه  عنــوان یکــی از عناصــر شــهر، عــالوه بــر 
کارکردهــای طبیعــی خــود در بهداشــت و نظافــت، کارکردهــای متفاوتــی در ســاختار جامعــه و نقــش مهمی در 
ارتباطــات اجتماعــی داشــته اســت. در ایــن مقالــه کــه بــا روش توصیفی-تحلیلــی ارائه شــده و ابــزار جمــع آوری 
اطالعــات آن، کتابخانــه ای بــوده اســت، بــه اجــزاء مختلــف حمــام و کارکردهــای اجتماعــی آن پرداختــه  شــده 
ــران مــورد  ــق حمــام  در ای ــا نگاهــی منظریــن، برخــی دیگــر از دالیــل رون ــر آن اســت کــه ب اســت. ســعی ب

بررســی قــرار گیــرد.

نــگاه منظریــن بــه حمــام عمومــي، عناصــر و 
ــاي آن کارکرده

واژگان کلیدی | حمام عمومی، نگاه منظرین، کارکرد.
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مهدی باصولی*
استادیارپژوهش، جهاد دانشگاهى یزد، ایران

مقدمــه | منظر گونــه اي دیگر از مکان و محصول تعامل انســان و 
محیط در فضاهاي بیروني است. منظر داراي ماهیت مکان و محصول 
تجربۀ  انسان در فضاســت؛ اما فضاي منظر با فضاي معماري تفاوت 
دارد. در طول تاریخ، تعامل انســان و محیط، به دســت جامعه و در 
چارچــوب اقتضائات طبیعي و تاریخي، منظر را پدید آورده اســت. 
منظر خودبه خود پدید نمي آید. انســان با همۀ  پیچیدگي هاي ذهني 
خود، در فرایندي رفت و برگشــتي بــا طبیعت و محیط، از آنها اخذ 
و در آنها رخنه مي کند. رنگ مشــترک طبیعــت و تاریخ در منظر 
پیداست. مکان پدیده فیزیکي معنوي است که حاصل تجربۀ  انسان 
درجایی و محصول تاریخ اســت. ماده و معنا دو صفت قابل  تشخیص 
مکان اما غیرقابل  تفکیک هســتند. منظر شهر ادراک شهروندان از 
شهر اســت که از خالل نمادهاي آن به دست مي آید. وابستگي فهم 
منظر به ســابقۀ  حضور در شهر، موجب مي شود تا الیه هاي مختلفي 
براي منظر تشــخیص داده شــود )منصوری، 1389(. منظر هم یک 

محیط اجتماعي مکاني و هم یک تصویر فرهنگي است؛ می توان گفت 
رسانه اي است که درون تفکرات مادي و خیال پردازانۀ  جوامع مختلف 

النه کرده و مجسم مي شود )حبیبی، 1389(.
در ساختار شهر، عناصر مختلفي وجود دارند که هرکدام کارکردهاي 
تعریف شــده ای براي جامعه داشته اند. فضاي جمعي به عنوان یکي از 
عناصر تشکیل دهندۀ  منظر شهر، امکان ایجاد خاطرۀ جمعي را فراهم 
مي کند. به بیان  دیگر فضاهاي شهري بستر مشترکي هستند که مردم 
فعالیت هاي کارکردي خود و مراســم خود را در آن انجام مي دهند. 
فضــاي جمعي به ســبب خصوصیات نمادین خــود و وقوع حوادث 
جاري در آن هویت مند شــده و یادآور خاطرات فردي در ذهن فرد و 
جامعه مي شــود. ظرفیت هاي نهفته در فضاي جمعي، آن را به  مکان 
گردهمایي، دادوســتد، تفریح و ســرگرمي تبدیل مي کند که دارای 
عناصر تقویت کنندۀ خاطرات و هویت جمعي است )قوام پور، 1389(.

استحمام هرچند پاسخ مشترک همۀ  ایرانیان به مقولۀ  پاکیزگی بوده 
اســت، اما ازآنجا که با باورها و فرهنــگ بومی مردم پیوندی عمیق 
داشته، مجموعه  به هم پیوسته ای از رفتارها، آداب و رسوم را تشکیل 
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می داده و برخالف امروز تنها در شستشوی بدن از آلودگی ها خالصه 
نمی شده است )مالیی توانی و غالم پور، 1393(. بر همین اساس حمام 
عمومي یکي از مهم ترین فضاهاي جمعي در ساختار شهري بوده است. 
ایــن مکان عالوه بر کارکرد اصلي خود که محلي براي پاکیزگی بوده 
اســت، کارکردهاي دیگری نیز در اجتماع داشته است. کارکردهایي 
که لزوماً به واسطۀ ساختار فیزیکي آن شکل نگرفته و بیشتر به سبب 
وجوه معنایي آن حاصل  شــده است. به گونه ای که مي توان ادعا کرد 
حمام عمومي این قابلیت را دارد که به عنوان یک منظر در نظر گرفته 
شود. درصورتی که این  ادعا تأیید شود، حمام عمومي عالوه بر کالبد، 
جنبه هایي دیگري هم دارد که باید در مدیریت گردشــگری مد نظر 
قرار گیرد. بر همین اســاس، کارکردهاي حمام عمومي با رویکردي 
منظرین در جامعه شهري ایران قدیم مورد بررسی قرار گرفته است. 
به  منظور دستیابی به اطالعات مختلف در زمینۀ کارکردهای حمام، 
از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و شیوۀ جمع آوری اطالعات، 

کتابخانه ای است.

حمام در ایران
ایرانیان از دیرباز اهمیت و احترام فوق العاده اي براي آب قائل بوده اند. 
به گونــه اي که مورخان معروفي مانند هردوت و آگاتریاس هم به این 
موضوع اشــاره کرده اند )سروشیان، 137۶(. گذشته از احترام به آب، 
تطهیر و غسل براي حضور در مراسم مذهبي، جایگاه خاصي در بین 
ایرانیان دارد )رهبر، 1374(. مهردینان براي برگزاري مراسم مذهبي 
خود باید به مدت ســه روز و ســه شب در فواصل معین غسل کنند 
تا براي حضور در مراســم دیني آماده شوند )رضی، 1371(. اهمیت 
آب در آئین مهر به حدي اســت که باید مهرابه ها )محل عبادت( در 
محلي قرار گیرند که آبي روان از کنار آن بگذرد یا در کنار چشمه سار 
باشد. در آئین مزدیسنا پاکي جسم و روان از اهمیت ویژه اي برخوردار 
بوده و از آن به نام اشویي نام برده شده است. پیروان این آیین براي 
دورکردن آلودگي و گناه همواره شستشــو مي کردند و معابدي براي 
فرشــتۀ پاسدار آب، آناهیتا، ساخته بودند )مهجور، 1382(. در آیین 
زردشــتیان نیز پاکي جسم و توأم شــدن آن با پاکي روح و روان از 

اهمیت زیادي برخوردار است )سروشیان، 137۶(.
ایدۀ ســاخت حمام به  عنوان ضرورتي مذهبي به  وســیلۀ  مهردینان 
ایرانــي مهاجر، به اروپا رفتــه، در آنجا با نبوغ معماران و ســرمایۀ  
ثروتمندان رومي درآمیخته و به  صورت حمام هاي عمومي درآمده و 
در نهایت در زمان قباد به ایران می آید )طبسی و جعفرپور، 138۶(. 
بنابر شواهد تاریخي ساخت حمام هاي عمومي از زمان هخامنشیان و 
به  خصوص در دورۀ  ساسانیان در ایران رایج بوده است )پ ی گ ول ف س ک ایا، 
13۶7(. توجه خاص اســالم به تمیزي و طهارت که مقدمۀ  بسیاري 
از اعمال است، از یک سو و عدم توان و امکان ساخت جایگاهي براي 
استحمام در منزل براي عامۀ  مردم، از سویی دیگر، ساخت حمام هاي 

عمومي در قلمرو اسالمي رواج یافت )پاپادوپولو، 13۶8(. 

نگاه منظرین به حمام عمومی، عناصر و کارکردهای آن | مهدی باصولی

حمام در جهان اســالم توســعۀ  زیادي پیدا کرد و قسمت مهمی از 
مجموعه هاي شهري و روستایي شد و کاربري هاي متفاوتي از لحاظ 
پزشــکي، نظافت، اجتماعي، قرنطینه، برگزاري مراســم و غیره را به 
خود اختصاص داد. به گونه اي کــه تعداد حمام هاي عمومي حتي از 
تعداد مســاجد پیشــي گرفت )فخاري تهراني، 1379(. با توجه به 
کارکردهاي متفاوت حمام، متخصصان مختلف اعم از شعرا، پزشکان، 
فقها، نقاشان، معماران، صنعت گران و ... در ساختار حمام اعمال نظر 
کرده و باعث پیشــرفت، توسعه و عظمت آن شدند )کیانی، 13۶۶(. 

مهم ترین دالیل پیدایش و رونق حمام عمومي عبارت بود از:
• تأکید آیین هاي مختلف بر تمیزي، طهارت و شستشو

• عدم تمکن و توان مالي اکثر مردم براي ساخت حمام هاي خصوصي 
در خانه

• درآمد و سود قابل توجه حمام هاي عمومي

• ضرورت وجود حمام عمومــي در نزدیکي اماکن مقدس )مهجور، 
.)1382

محل استقرار حمام هاي عمومي
حمام در کنار بازار، خانه و آب انبار، یکي از چهار عنصر اصلي شــهر 
ایراني به  حســاب مي آمد. حمام ها را در داخل زمین و در گودي قرار 
مي دادنــد؛ به گونه اي که بام برخي از حمام ها حدود یک و نیم متر از 
سطح کوچه ارتفاع داشت. این شگرد عالوه بر آنکه امکان سوارشدن 
آب قنات به حمام را فراهــم مي کند، تبادل حرارتي  داخل حمام و 
فضاي خارج  آن را  در زمستان و تابستان به حداقل مي رساند. درواقع 
خــاک همچون عایق حرارتي عمل مي کرد. همچنین قرار گرفتن بنا 
در دل زمیــن مقاومت آن را در برابر زلزلــه افزایش مي داد )اکبری، 
الله و شجاعی اصفهانی، 1390(. مکان ایجاد حمام با توجه به تأمین 
منبع تأمین آب بهداشــتي، خروج فاضالب و نحوۀ  استفاده و کارکرد 
آن صورت مي پذیرفت )یاوری، 1388(. در بررسي هاي به  عمل آمده، 

حمام در یکي از محل هاي زیر مستقر بوده است:
• کنار بازار: در اطراف راسته بازارها، یک یا چند حمام ساخته مي شد 

)محرابی، 1382 و پاپلی یزدی، 1388(. 
• میان محله: محالت و روســتاها هرکدام یک یا چند حمام داشتند 

)پاپلی یزدی، 1388(.
• کنار کاروان ســرا : در کنار هر دروازه معموالً کاروان ســرایي ایجاد 
مي شد که در کنار آن حمام هم در نظر گرفته مي شد )کیانی، 138۶(.

• کنار مراکز مذهبي: با توجه به اهمیت تطهیر قبل از اعمال مذهبي، 
در نزدیکي اغلب مراکز مذهبي به خصوص مســاجد، حمام ســاخته 
مي شد. این امر به حدي اهمیت داشت که تعداد حمام هر شهر را با 

مساجد آن مرتبط بود )عثمان، 137۶(.
• کنارگذر اصلي: حمام ها از جمله ابنیۀ مهم شــهري بوده اند که در 

کنارگذرهای اصلي واقع شده اند )قبادیان، 1382(.
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عناصر حمام
حمام ها از سه قسمت اصلي بینه، میان در و گرم خانه تشکیل مي شوند 
که عالوه بر برآوردن نیازهاي عملکردی خود، پاسخ گوي فعالیت هاي 
جانبــي دیگري نیز بوده انــد )ابن اخوه، 13۶0(. عالوه بر این ســه 
قسمت، بر اســاس بزرگ یا کوچک بودن و کارکرد اجتماعي حمام، 
فضاهاي دیگري مانند تون، خزینه، آبریزگاه، نمازخانه، محل اصالح و 
آرایش، چال حوض و  غیره وجود داشته است. دسترسی به آب، حفظ 
دما و جدا کردن فضاهاي مختلف )پاک و ناپاک( ســه شــرط اصلي 
ایجاد فضاي پیچیده و متفاوت با ســایر بناها در حمام است )رشید 
نجفی، 1389(. این بناها به گونه ای از یکدیگر تفکیک شده اند که دما 
و رطوبت هر فضا نســبت به فضاي مجاور تنظیم و از خطر بیماري 
فرد به دلیل ورود به فضاي با دماي متفاوت پیش گیري شود )کیانی، 
13۶۶(. فضاهاي حمام عالوه بر کارکرد معماري، براساس چهار طبع 
اصلي طب کهن بنا نهاده شــده اســت؛ گرم، سرد، خشک و تر. علم 
قدیم بر نظام هستي شناسي استوار بوده است که در آن، جهان مادي 
را متشکل از عناصر اربعه مي دانسته اند و سالمت تن آدمي را نیز در 
گرو تعادل اخالط اربعه مي شــمردند. ابن سینا معتقد بود بناي حمام 
مانند طبیعت آدمي است که شــامل چهار عنصر )هوا، آتش، خاک 
و آب( و اخالط )بلغم، صفرا، ســودا و خون( و روح )انساني، حیواني 
و طبیعي( اســت. بنابراین هریک از عناصر حمام متناسب با یکي از 

اخالط فوق ساخته شده است )رضوي برقعي، 1388(.
• بینه یا سربینه: محلي براي رخت کن و آماده شدن براي استحمام 
یا خروج از حمام بوده اســت. در اطراف فضاي میاني بینه، سکوها یا 
غرفه هایي براي استراحت یا نشستن مراجعان قرار داشته است )ابن 
اخــوه، 13۶0(. بینه مهم ترین و زیباترین فضاي حمام بوده اســت؛ 
فضایــي وســیع و پرتزئین با گنبدي بزرگ و حوضــي در میان آن. 
ســربینه جایي بوده که دخل حمام در آنجا قرار داشت و معموالً در 
قسمتي از بینه، سلماني کار مي کرده است )محرابی، 1382 و پاپلی 
یزدی، 1388(. در این بخش تصاویر مختلف مانند جوانان و نوجوانان 
و زنان، یا داستان هاي مختلف شاهنامه و اساطیري یا نقوش حیواني 
مانند شــیر، گاو، اژدها، کبوتر یا نقوش گیاهي مانند گل، بوته، سرو، 
صنوبر و انگور بر دیوارها خودنمایي مي کرده است )مخلصی، 1382(. 
نورپــردازي منظم بینه و تزیینات اطــراف آن، حوض ها و فواره هاي 
آن، بــه همــراه آواي آب اثر آرام بخــش آن را دوچندان مي کرده اند 
)حق پرســت، 1388(. بینه سرد و خشک بوده و برابر خلط سودا در 

بدن طراحي شده است )رضوي برقعي، 1388(.
• میان در : فضاي بین بینه و گرم خانه بوده که با پیچ وخم بســیار 
طراحي مي شده است، تا انتقال حرارت و رطوبت بین این دو فضا به 

حداقل برسد )محمد مرادی و اخترکاوان، 1387(.
• گرم خانه؛ فضاي اصلي حمام براي شست وشــو و تطهیر بدن بوده 
اســت )حق پرســت، 1388(. این فضا هوایي گرم و مرطوب داشت. 
اســتخري به نام چال حوض در میان آن بود که آب آن بیشتر سرد 
بوده و تابستان ها براي شنا از آن استفاده مي شده است )سید الماسی 

و سید الماسی، 1387(. آنچه در چال حوض اتفاق مي افتاد، فعالیتي 
خارج از چرخۀ  استحمام بود. هر کس که به بازي و شنا تمایل داشت، 
به چال حــوض مي رفت. وجود پله هایــي در دیواره هاي چال حوض، 
فضایي براي نشســتن کودکان مهیا مي کرده اســت )حق پرســت، 
1388(. فضاي داخل گرم خانه به چند قســمت جهت کیسه کشي، 
لیف زنی، خزینه ها تقسیم مي شد و قسمتي هم به رگ زدن و حجامت 
اختصاص داشــت. خزینه ها در حمام کامل شامل آب گرم، آب سرد 
و آب ولرم بوده اند )محرابی، 1382(. در گرم خانه به لحاظ رطوبت و 
دما به ســه فضا تقسیم مي شده است. در گرم خانه  اول مزاج آن سرد 
و تر بوده و برابر خلط بلغم در بدن طراحي مي شــده اســت. در این 
فضا مشتریان لنگ بسته و براي ورود به فضاي گرم آماده مي شدند. 
گرم خانۀ دوم فضاي اصلي حمام و محل کیسه کشي و زدودن چرک 
بوده اســت. مزاج این خانه گرم و تر بوده و برابر خلط خون در بدن 
طراحي مي شــده است؛ و درنهایت گرم ترین فضاي حمام که فضایي 
گرم و خشــک بوده و برابر خلط صفرا در بدن طراحي مي شده است 

)رضوي برقعي، 1388(.
  

کارکردهاي حمام عمومي
حمام هاي عمومي عالوه بــر عملکرد تطهیر و نظافت، داراي جایگاه 
ویژه اي در آداب و رســوم، آیین ها، مناســک و ســایر ابعاد فرهنگي 
اجتماعي جامعۀ ایران بودند؛ به گونه اي که این فضاي مهم کارکردي 
در جامعه، نه  فقط محلي براي اســتحمام، بلکه مکاني براي استمرار 
روابط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بوده اســت )دروویل، 13۶4(. 
حمام محل گرد هم آیی اقشــار مختلف اجتماعي فارغ از جایگاه افراد 
در جامعه بوده  اســت )پیرنیا، 1381(. برخي از کارکردهاي حمام در 

جامعۀ  ایرانی، به تفصیل شرح داده شده است.

درمان و معالجه
برخي ساخت حمام را به بقراط، پزشک نامور یوناني نسبت داده اند و 
علت آن  را مراجعۀ بیماراني به او مي دانند که دچار گرفتگي و پیچیدگي 
عصب شــده بودند. بقراط آنها را در گودالي از آب گرم قرار مي داد تا 
اندک انــدک عصب به حال طبیعي درآید و بهبود حاصل شــود )ابن 
اخوه، 13۶0(. توصیه به حمام در آثار بسیاري از دانشمندان و طبیبان 
مانند زکریاي رازي، ابن ســینا، محمدکاظم گیالني، محمدکریم خان 
کرماني و ابن بطالن بغدادي مشاهده می شود )اکبری، الله و شجاعی 
اصفهانی، 1390 و ســید الماسی و سید الماســی، 1387(. بیماري 
امیرمنصور ســاماني و طبابت محمدبن زکریاي رازي که در حمام به 
سرانجام رسیده اســت، نمونه اي از عملکرد درماني حمام بوده است 
)نظامی عروضــی، 1387(. حمام در بهبود برخي بیماري ها از جمله 
دردهاي رماتیســمي و مفصلي بسیار مؤثر بوده و برخي از روش هاي 
معالجۀ طب ســنتي، مانند فصد و حجامت، در حمام انجام می شده 
است )شهری، 1357(. از طرفي نتیجۀ حمام، بازشدن منافذ پوست و 
تعریق بوده است. حمام به سبب هوایش باعث گرمي بدن و به سبب 

ویژه نامه
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آبش موجب افزایش رطوبت بدن مي شده است )ناصرالحکما، 1387(. 
در حدیثي از امام رضا آمده است، حمام سود بزرگی است که اعتدال 
آرد و تن را پاک کند و چرک را ببرد و پی و رگ را نرم کند، اندام های 
بزرگ را نیرو دهد، فضول را آب کند و عفونت را از بین ببرد )صوفیان 

و دعاگو، 1388(.

گذراندن اوقات فراغت
در بناي حمام ها، عالوه بر مقصود اصلي که نظافت بدن است، امکانات 
مورد نیاز براي نشــاط طبع، انبساط، نزهت، فصحت خاطر،  طراوت، 
نشاط و تفریح نیز در نظر گرفته مي شده است )همایی، 1384(. مثاًل 
با توجه به وجود چال حوض برخي از افراد در تابســتان براي شــنا و 
تفریح به حمام مي رفته اند )ســید الماســی و سید الماسی، 1387(. 
به عــالوه حمام فضایي براي جمع شــدن افراد بوده اســت که عالوه 
بر تطهیر بتوانند در کنار هم بنشــینند. براي  نشســتن سعي  شده، 
امکانات مناسبي مهیا شود تا اوقات به نحو خوشایندي سپري شود؛ 
به گونه اي که در گوشــه اي از سربینه هم محوطه اي دلنشین موسوم 
به سرچاق کشي بوده است. این فضا قهوه خانه  حمام به شمار  آمده  و 
عالوه بر چاي و نوشــیدني، قلیان ارائه مي شده است. عالوه بر آن، در 
بینه خوراکي هایي مانند آب آلو و زردآلو در تابستان و لبو و آب لبو در 

زمستان وجود داشته که مشتریان از آن استفاده مي کردند.

انجام امور مذهبی
حمام کردن و فرهنگ استحمام همواره ارتباط تنگاتنگی با اعتقادات 
دینی مردم داشته است. استحمام پاسخ مستقیمی به برخی نیازهای 
شرعی مردم بوده است؛ تا جایی که حتی ساعات کار حمام متناسب 

با این نیازها تعریف می شده است )مالیی توانی و غالم پور، 1393(.

اطالع رساني
یکي از مهم ترین کارکردهاي حمام اطالع رســاني اخبار در ســطح 
جامعه بوده است. حمام عالوه بر آنکه محلي براي شستشوی بدن، 
درمــان و حجامت بوده، مکاني براي گفتگو و تبادل  نظر و خبر هم 
بوده اســت )رضوی برقعی، 1384(. اطالع رساني حمام هاي محله 
در ســطح محله بود. حمام هایي که در بازار وجود داشتند با توجه 
بــه جایگاه بازار از نظر ارتباطي فراتــر از حمام هاي محلي بودند و 
دایرۀ  ارتباطي شــان در سطح شــهر تعریف مي شد. حمام هایي که 
در نقاط مسافر پذیر )کنار کاروان سراها( واقع شده بودند، فراتر رفته 
و اطالعات شــهرها و روســتاهاي دور و نزدیک درون آن ها مبادله 
مي شــد )پیرنیا، 1381(. در واقع حمام هاي عمومي نقش رســانه 
داشته و یکي از کانون هاي پخش اخبار بوده اند )پاپلی یزدی، 1388 

و دروویل، 13۶4(، )تصویر 1(.

.http:/mydorna.com :تصویر1: حمام قاجار. مأخذ
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ریاضت و خلوت نشیني
خلوت نشــیني و ریاضت از آداب عرفا و صوفیان بوده است. آنان به 
دالیل مختلف مانند رفع موانع از رســیدن به  حق و دســت یابي به 
کشــف و شــهود، به این کار مبادرت مي کردند )سجادی، 1383(. 
حمام از مکان هایي بود که برخي از عرفا براي خلوت نشیني و ریاضت 
به آنجا مي رفتند. بیشتر آنها در تون حمام که فضایي کثیف، دلگیر، 
بدبو و خلوت بود به ریاضت مي نشســتند و درنتیجه  آن به فتوحات 
و گشایش باطني نائل مي شــدند. به عنوان مثال موالنا بیشتر اوقات 
خــود را براي ریاضت و خلوت در حمام به  ویژه در خزینه و تون آن 
مي گذراند. این ریاضت ها، ســه، هفت و گاه تا چهل روز ادامه داشت 

)سید الماسی و سید الماسی، 1387 و افالکی، 1375(.

آشنایي
حمام ها مکان هاي بوده اند که همۀ  افراد جامعه از هر قشــر و طبقه  
اجتماعــي در آنها حضور مي یافتند. بنابراین شــبکه هاي اجتماعي 
گســترده اي در آنها شکل مي گرفت و نقطۀ  شروعي براي بسیاري از 
آشنایي ها و رفاقت ها بوده است. این امر به حدي گستردگي داشته 
که به عنوان مثال دیدن دختر و خواســتگاري براي ازدواج در حمام 
صورت مي پذیرفت. حمام مرکز رفاقت ها، پیمان بستن ها و دوستی ها 

بوده است )سجادی، 1382 و پاپلی یزدی، 1388(.

ترویج پهلواني و فتوت
حمام نقش رســانه را نیز ایفا مي کرده اســت. یکي از کارکردهاي 
این رســانه ترویج فرهنگ پهلوانــي و مردانگي در بین جوانان بوده 

اســت. آداب و ســنن حمام به  نوعی براي فرهنگ سازي این مفهوم 
طراحی شــده بود. به عنوان مثال اگر کســي به حمام وارد مي شــد، 
به رســم ادب و تواضع نســبت به افراد بزرگ تر که در حمام بودند، 
یک ســطل از خزینه آب برمي داشت و بر سر آن بزرگ تر مي ریخت 
)پاپلی یزدی، 1388 و قاسم خانی، 1390(. یا زنگي که در باالي سر 
اســتاد حمامي وجود داشته و به محض ورود پهلوانان پیش کسوت و 
ســرداراني که در جنگ ها فتحي نمایان کرده بودند، نواخته مي شد. 
چنان که همۀ اهل حمام از ورود مردي دالور و نام آور آگاه مي شدند 
و ایــن افتخار حس دلیري و مردانگــي را در جوانان برمي انگیخت 
و آنهــا را به ورزش و پهلواني و خدمت به کشــور تشــویق مي کرد 

)همایی، 1384(، )تصویر 2(.

دیدن دوستان و خویشان
حمام هــا امــکان این را ایجــاد مي کردند که اقوام و دوســتان و 
هم محله ای هــا یکدیگــر را ببیننــد و از اوضاع هم باخبر شــوند. 
به گونه اي که حمام ها میعادگاه مردم محله بوده و کمتر کســي به 

حمام محله اي دیگر مي رفته است )روح االمینی، 138۶(.

برگزاري مراسم
حمام نقش به ســزایي در بسیاري از مراسم و آیین هاي مذهبي و 
ملي داشته است. قبل از هر عید حمام ها شلوغ مي شدند )قبادی، 
138۶(. به عــالوه قســمتی از یا تمام برخي از مراســم در حمام 
برگزار مي شده است )کریمیان سردشتی، 1382(. به  عنوان  مثال 
حمام زایمان که براي مادر، نوزاد و همراهانشــان برگزار مي شد و 

ویژه نامه
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همراه با شــادماني بود. حمام عافیت که پس از بهبودي کامل و به 
شکرانۀ  ســالمت و زدودن کامل بیماري انجام مي شد. حمام  تشرف 
که هنگام عزیمت به سفرهاي زیارتي یا دیدار بزرگان برگزار مي شد. 
حمام توبه و استغفار، حمام عروسي و مراسم حنابندان نیز از جمله 
مراســم مهم در رابطه با حمام بوده اند )حق پرست، 1388 و جاوید، 
1382(. در شهرهایي که قمه زني رواج داشت، قمه زن ها نزدیک ظهر 
عاشورا و پس از قمه زدن به طور دسته جمعي وارد حمامی مي شدند 

که از پیش براي آنها آماده شده بود.

پایگاه ارتباطات اجتماعي
عالوه بر آنکه عمل مشخص استحمام در حمام ها انجام مي پذیرفت، 
این فضاها یک پایگاه اجتماعي مهم نیز به شمار می آمدند )رمضانی، 
1384(. حمام محل جمع شــدن افراد مختلف بوده اســت )فخاری 
تهرانی، 1379(. براي اســتحمام افراد بایــد جامه از تن بیرون آرند 
و برهنه شــوند. بنابراین همه در صحن حمام یکســان بوده و لباس 
و پوشــاکي که معرف موقعیت و منزلت اجتماعي باشد بر تن کسي 
نبوده است )روح االمینی، 138۶(. بنابراین افراد در جایگاهي یکسان 
قرار مي گرفتند و به گونه اي تداعي روز محشر را داشته است. نداشتن 

لباس در حمام زمینه ساز ارتباطاتي خالي از تکلف بود )تصویر 3(.

آموزش
با توجه به حضور اقشار گوناگون جامعه و گروه هاي مختلف سني در 
حمام، این محل محیط بســیار مناسبي براي آموزش بوده است. به 
 عنوان  مثال مردم در حین شست وشــو شیوه هاي سلوک اجتماعي و 
مردم داري، مسائل شرعي و غیره را به فرزندان خود آموزش مي دادند 
)پاپلی یزدی، 1388(؛ عرفاً حمام را مجالي براي همراهي با عامۀ مردم 
مي دانســتند تا از این طریق بتوانند تأثیرگذاری سخنان خود را در 
سطح مردم کوچه و خیابان افزایش دهند. به گونه اي که بیان مفاهیم 
متعالي انساني، دیني و عرفاني در قالب الفاظ ساده و عامه فهم، به  دور 
از تشریفات صورت مي پذیرفته است )طبسی، 1390(. عالوه بر آن با 
توجه به آن که حمام رفتن به درازا مي کشید، عالمان از آن محل براي 

پرسش و پاسخ به مریدان استفاده مي کردند )روح االمینی، 138۶(.

برخورد فرهنگ ها
حمام مکاني مهم براي برخورد فرهنگ ها بوده است )ابن اخوه، 13۶0 
و حق پرســت، 1388(. این امر به خصوص در حمام هایي که در کنار 
کاروان سراها ایجاد مي شدند، بیشتر نمایان بود. مردم با فرهنگ هاي 
مختلــف در این حمام ها در کنار هم قرار مي گرفتند و تعامل آن ها با 

یکدیگر سبب انتقال فرهنگ هاي مختلف مي شده است.

http://tabrizwalkingtours.com :تصویر3: حمام نوبر تبریز. مأخذ
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آشتي
برخي اوقات براي مراسم آشتي به حمام مي رفته اند )روح االمینی، 138۶(. 
هنگامی که قهر دو نفر به آشــتي تبدیل مي شد، به حمام مي رفتند تا 
همان گونه که تن و بدن خود را تطهیر مي کنند، کینه ها را از روح بزدایند.

تعادل بخشي به ارتباطات خانوادگي
حمــام مرکز تعادل ارتباط خانوادگي بود. اگــر اختالفي در خانواده اي 
وجود داشــت، آثار این امر در حمام مشــخص مي شد و براي عالج آن 

چاره اندیشي مي شد )پاپلی یزدی، 1388(.

برگزاري جلسات، گفتگو
حمام یکي از مکان هاي مهم براي گفتگو و برگزاري جلسات و نشست هاي 
مختلف بود. ریش سفیدان در این محل جمع شده و براي مسائل مختلف 
تصمیم گیري مي کردند )همان(. نشست هاي اقتصادي در حمام شکل 
مي گرفت و افراد در حین و یا بعد از استحمام فعالیت اقتصادي خود را 

در حمام ادامه مي دادند.

اصالح سر و صورت، ازالۀ موهاي زائد بدن
اصــالح و نظافت در حمام صورت مي پذیرفته اســت )قبادی، 138۶(. 
به گونه اي که یکي از کارکردهاي مهم حمام اصالح و تراشــیدن سر و 
صورت، ازالۀ موهاي ســر و صورت، آرایش، حنا بســتن، خضاب ریش 
و ســدر گرفتن بوده است. قسمتي از بینه و گرم خانه به انجام این امور 

اختصاص داشته است )یزدان پرست الریجانی، 1387(، )تصویر 4(.

بررسي و جمع بندي
ــوده اســت.  ــي ب ــرد در شــهر ایران ــي پرکارب ــي فضای حمــام عموم
خصوصیــات فیزیکــي ایــن حمــام به گونــه ای منحصربه فــرد بــوده 
ــج  ــنت هاي رای ــا و س ــرات، آیین ه ــاي تفک ــر مبن ــه اي ب و به گون
در ایــران قدیــم بنــا نهــاده شــده اســت. به گونــه اي کــه ســاختار 
فیزیکــي آن متأثــر از باورهــاي مــردم ایــران بــوده اســت. حمــام 
ــت.  ــته اس ــز داش ــي نی ــۀ معنای ــي، جنب ــد فیزیک ــر کالب ــالوه ب ع
ــه مــرور کارکردهــاي ذکرشــده، مشــخص اســت کــه  ــا توجــه ب ب
ــاختار  ــم در س ــي مه ــاي جمع ــي از فضاه ــي یک ــام عموم حم
ــر اجــراي  ــي کــه عــالوه ب ــي محســوب مي شــود. مکان شــهر ایران
ــت  ــي، ظرفی ــتحمام و پاکیزگ ــراي اس ــود ب ــي خ ــت ایجاب مأموری
ــي و  ــي، فرهنگ ــي اجتماع ــدن فضای ــاده اي در به وجود آم فوق الع
ــراد  ــدن اف ــراي گرد هم آم ــي ب ــي تجــاري داشــته اســت. محل حت
جامعــه بــدون قید و بندهــاي طبقاتــي کــه محدودکننــدۀ  ارتبــاط 
ــراد میســر  ــواده و ســایر اف ــدن آشــنایان، خان ــکان دی ــوده و  ام ب

ــت. ــده اس مي ش
ــهري و  ــاني درون ش ــم در اطالع رس ــي مه ــي نقش ــام عموم حم
ــدي  ــر کالب ــام و عناص ــاختار حم ــت. س ــته اس ــهری داش بین ش
آن به گونــه ای طراحی شــده  بودنــد تــا همچــون یــک رســانه 
بتواننــد تأثیرپذیــری ایــن مفهــوم را غنــا بخشــند. ارتبــاط اقشــار 
ــط  ــراي بس ــاز ب ــن نی ــي مهم تری ــف اجتماع ــاي مختل و گروه ه
ــاز،  ــن نی ــق ای ــراي تحق ــوده اســت. ب ــم ب ــران قدی ــگ در ای فرهن
ــه،  ــاي چندگان ــا کارکرده ــي ب ــوان محل ــه  عن ــي ب ــام عموم حم

http://turism.tarikhema.org: تصویر4 : حمام تاریخی چهارفصل اراک. مأخذ
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http://www.citypedia.ir: تصویر 5: حمام تاریخی حاج داداش زنجان. مأخذ

فرهنگ هــا  برخــورد  مراکــز  مهم تریــن  از  یکــي  به عنــوان 
ــهر  ــف ش ــاط مختل ــام در نق ــود حم ــت. وج ــده اس ــي مي ش تلق
ــن  ــتفاده از ای ــراي اس ــي ب ــاي آئیني-مذهب ــو و الزام ه از یک س
مــکان، بــه توســعۀ ایــن امــر کمــک کــرده اســت. به گونــه ای کــه 
حمــام رفتــن صرفــاً یــک عملکــرد شــخصي بــراي زدودن آلودگــي 
از بــدن تلقــي نشــده و به نوعــی حضــور در جامعــه و عملکــردي 
ــي  ــام عموم ــگاه، حم ــن ن ــا ای ــده اســت. ب ــف ش ــي تعری اجتماع
پدیــده ا ي عینــي ـ ذهنــي بــوده کــه محصــول تعامــل انســان بــا 

ــط خــود اســت. محی
نــگاه منظرین به حمام عمومي کمتر مورد توجه دســت اندرکاران 
ابنیۀ تاریخي قرارگرفته است. در بسیاري از شهرهاي تاریخي ایران، 
در حال حاضر حمام هاي قدیمي بازسازي شده اند و با کاربري موزه، 
چایخانه، رستوران و غیره مورد بازدید گردشگران داخلي و خارجي 
قرار مي گیرند )تصویر 5(. نکتۀ مهم آنکه اغلب آنچه در این بازدیدها 

مدنظر قرار مي گیرد، ساختار فیزیکي حمام و معرفي بخش هاي آن 
و کارکردهاي هر بخش هســت. تمامي نمودهاي معرفي مکان نیز 
در این راســتا تهیه شــده  اند. این در حالي است که با مرور برخي 
کاربردهاي ارائه شــده در ایــن مقاله مي تــوان بازدیدکننده را با 
جنبه هاي دیگر این فضاي مهم آشــنا ساخت. این مهم مي تواند در 
بروشورها، تابلوهاي راهنما و توضیحات راهنمایان تور، متجلي شود. 
مهم آنکه بســیاري از کارکردهاي قبلي حمام به واســطۀ تغییرات 
فّنــاوری و فرهنگ، قابلیت خود را از دســت  داده اســت. این امر 
مي توانــد براي بازدیدکنندۀ  حمام جذاب باشــد که چگونه در ایام 
قدیم، ساختارهاي شهري مانند حمام، کارکردهاي رسانه اي و غیره 
را به خوبی بر عهده داشته است. آگاهي بازدیدکننده از کارکردهاي 
دیگــر حمام عمومي، برداشــت او را از بازدیــد تغییر داده و حس 
متفاوتــي را در او ایجاد خواهد کرد. این امر در حقیقت تجلي نگاه 

منظرین به حمام است.
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• ابــن اخــوه، محمــد ابــن محمــد. )13۶0(. آئیــن شــهرداري در قــرن هفتــم 
هجــري. ترجمــه: جعفــر شــعار. تهــران: انتشــارات علمــي و فرهنگــي.

ــي.  ــین یازیج ــح تحس ــن. تصحی ــد. )1375(. مناقب العارفی ــي، احم •  افالک
ــاب. ــاي کت ــارات دنی ــران: انتش ته

ــی. )1390(. حمــام  ــده و شــجاعی اصفهانی، عل ــه، های ــوش. الل ــري، پری • اکب
ــه اي از اوایــل دورۀ قاجــار. مجلــۀ  مطالعــات  حــاج میرحســین قــزوين، گرماب

.219-193 :)2(3 باستان شناســي، 
• پاپادوپولــو، الکســاندر. )13۶8(. معمــاري اســالمي. ترجمــۀ حشــمت جزنــي. 

تهــران: مرکــز نشــر فرهنگــي رجــا.
ــارات  ــهد: انتش ــام. مش ــازده حم ــین. )1388(. ش ــزدي، محمد حس • پاپلي ی

ــي. پاپل
• پیرنیــا، محمدکریــم. )1381(. آشــنایي بــا معمــاري اســالمي ایــران. تهــران: 

انتشــارات دانشــگاه علــم و صنعــت.
روزگار  در  ایــران  شــهرهاي   .)13۶7( ویکتورینــا.  نینــا  پ ی گ ول ف ســ ک ایا،   •
ــي و  ــارات علم ــران: انتش ــا. ته ــت اهلل رض ــۀ عنای ــانیان. ترجم ــان و ساس پارتی

ــي. فرهنگ
ــر، )57 و  ــاه هن ــاب م ــام. کت ــیقي و حم ــنگ. )1382(. موس ــد، هوش • جاوی

.47-44  :)58
• حبیبــي، امیــن. )1389(. منظــر راهــي بــراي شــناخت جهــان. مجلــۀ منظــر، 

.45-40 :)12( 2
ــر،  )79(:  ــۀ  هن ــه. فصل نام ــي در گرماب ــم. )1388(. صوف ــت، رحی • حق پرس

.174
• دروویــل، گاســپار. )13۶4(. ســفر در ایــران. ترجمــه: منوچهــر اعتماد مقــدم. 

تهــران: انتشــارات شــباویز.
• رشــید نجفي، عطیــه. )1389(. بررســي موقعیــت و وضعیــت حمام هــاي 

ــه، 20 )51(: 74-۶1. ــز. صف ــهر تبری ــي ش تاریخ
ــن و  ــب که ــون ط ــاري در مت ــین. )1388(. معم ــي، سیدحس ــوي برقع • رض

ــر، )15(: 70-۶4. ــتان هن ــه. گلس ــالۀ دالکی ــۀ رس مقدم
ــم  ــرار، مراس ــن اس ــم، آئی ــر، میترائیس ــن مه ــم. )1371(. آئی ــي، هاش • رض

ــت. ــران: بهج ــی. ته دین
• رمضانــي، وحیــده. )1384(. بررســي وضعیــت معمــاري در ایــران بــا تأکیــد 

ــا. تاریخ پژوهــي، 7) 22 ( و )23(: 143-125. ــري بناه ــوم و کارب ــر مفه ب
• روح االمینــي، محمــود. )138۶(. حمــام عمومــي در جامعــه و فرهنــگ و ادب 

دیــروز. تهــران: اطالعــات.
• رهبــر،  مهــدي. )1374(. نیایشــگاه صائبیــن در جنــوب شوشــتر. مجموعــۀ 
مقــاالت اولیــن کنگــرۀ  تاریــخ معمــاري و شهرســازي ایــران. تهــران: ســازمان 

میــراث فرهنگــی.
ــي.  ــرات عرفان ــات و تعبی ــگ اصطالح ــیدجعفر. )1383(. فرهن ــجادي، س • س

ــران: انتشــارات طهــوري. ته
ــي.  ــگ ایران ــتحمام در فرهن ــام و اس ــد. )1382(. حم ــجادي، علي محم • س

مطالعــات ایرانــي، 2)4( : 98-75.

فهرست  منابع

نــزد  پاکیزگــي  و  گرمابــه  آب،   .)137۶( جمشیدســروش.  سروشــیان،   •
زرتشــتیان ایــران. تهــران : نشــر مــاکان.

ــه در  ــگاه گرماب ــتو. )1387(. جای ــه و سیدالماســي، پرس • سیدالماســي، پروان
اندیشــه، آثــار و زندگــي موالنــا. فصلنامــۀ ادبیــات عرفانــي و اسطوره شــناختي، 

.94-77 :)13(4
• شــهري، جعفــر. )1357(. تهــران قدیــم. جلــد اول. تهــران: انتشــارات 

امیرکبیــر.
• صوفیــان، مســعود و دعاگــو، منصــوره. )1388(. آشــنایي بــا طــب )تلفیقــي 
ــا،  ــي و پژوهشــي طب الرض ــش علم ــن همای ــنتي و اســالمي(. اولی از طــب س

مشــهد.
معمــاري  تأثیــر   .)138۶( محمدرضــا.  و جعفرپــور،  محســن  طبســي،   •
ــدرس  ــۀ  م ــطین. دو فصلنام ــالمي فلس ــاي اس ــر حمام ه ــران ب ــاي ای گرمابه ه

هنــر، 2)10(: 74-۶5.
• طبســی، محســن. )1390(. بازشناســي نقــش و جایــگاه گرمابه هــا در عرفــان 

ایرانــي. مجلــۀ تخصصــي زبــان و ادبیــات فارســي، )31(: 73-55.
• عثمــان، محمــد عبدالســتار. )137۶(. مدینــۀ  اســالمي. ترجمــه: علــي 

ــر. ــران: امیرکبی ــي. ته چراغ
• فخــاري تهرانــي، فرهــاد. )1379(. حمــام در نظــرگاه زمــان. صفــه، 10)30(: 

.105-94
• قاســم خاني، حکمــت. )1390(. گرمابــه، میراثــي کهــن. قابــل دســترس در :  
http://jamejamonline.ir/online/670909600610657615 )تاریــخ دسترســی 

: 23 مــرداد 1397(.
ــران، )11(:  ــردم ای ــگ م ــي. فرهن ــوروز همدان ــا. )138۶(. ن ــادي، علیرض • قب

.3۶-21
ــران:  ــران. ته ــنتي ای ــۀ س ــي ابنی ــي اقلیم ــد. )1382(. بررس ــان، وحی • قبادی

ــران. ــگاه ته ــارات دانش انتش
• قوام پــور، انســیه. )1389(. خاطــرۀ  جمعــي، بررســي نســبت خاطــرۀ  تاریخــي 
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