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تاریخ قرارگیری روی سایت 97/10/۱۹ :

چکیــده | حمــام عمومــي از جملــه فضاهــاي مهــم در ســاختار شــهر محســوب ميشــد .ایــن فضــا در دهههــاي
اخيــر نقشــي مهــم در فضــاي فرهنگــي اجتماعــي ايــران ايفــا کــرده اســت .مکانــي بــا خصوصيــات معمــاري
منحصــر بــهفــرد کــه کارکردهــاي متفاوتــي را در زندگــي ايرانیــان داشــته اســت .بهگونـهاي کــه در بررســي
آن نميتــوان صرفـاً بــه فضــاي کالبــدي فــارغ از معنــا و مفهــوم آن فضاهــا نــگاه کــرد و ايــن درواقــع ضــرورت
نــگاه منظريــن بــه حمــام عمومــي را آشــکار ميســازد .حمــام بــهعنــوان یکــی از عناصــر شــهر ،عــاوه 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 ارائهشــده و ابــزار جمـعآوری
اطالعــات آن ،کتابخانـهای بــوده اســت ،بــه اجــزاء مختلــف حمــام و کارکردهــای اجتماعــی آن پرداختــهشــده
اســت .ســعی بــر آن اســت کــه بــا نگاهــی منظریــن ،برخــی دیگــر از دالیــل رونــق حمــا م در ایــران مــورد
بررســی قــرار گیــرد.

واژگان کلیدی | حمام عمومی ،نگاه منظرین ،کارکرد.

مقدمــه | منظر گونــهاي ديگر از مکان و محصول تعامل انســان و
محيط در فضاهاي بيروني است .منظر داراي ماهيت مکان و محصول
تجرب ۀ انسان در فضاســت؛ اما فضاي منظر با فضاي معماري تفاوت
دارد .در طول تاريخ ،تعامل انســان و محيط ،به دســت جامعه و در
چارچــوب اقتضائات طبيعي و تاريخي ،منظر را پديد آورده اســت.
منظر خودبهخود پديد نميآيد .انســان با هم ۀ پيچيدگيهاي ذهني
خود ،در فرايندي رفت و برگشــتي بــا طبيعت و محيط ،از آنها اخذ
و در آنها رخنه ميکند .رنگ مشــترک طبيعــت و تاريخ در منظر
پيداست .مکان پديده فيزيکي معنوي است که حاصل تجرب ۀ انسان
درجایی و محصول تاريخ اســت .ماده و معنا دو صفت قابلتشخیص
ل تفکیک هســتند .منظر شهر ادراک شهروندان از
مکان اما غيرقاب 
شهر اســت که از خالل نمادهاي آن به دست ميآيد .وابستگي فهم
منظر به ســابق ۀ حضور در شهر ،موجب ميشود تا اليههاي مختلفي
براي منظر تشــخيص داده شــود (منصوری .)1389 ،منظر هم يک
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محيط اجتماعي مکاني و هم يک تصوير فرهنگي است؛ میتوان گفت
رسانهاي است که درون تفکرات مادي و خيالپردازان ۀ جوامع مختلف
النه کرده و مجسم ميشود (حبیبی.)1389 ،
در ساختار شهر ،عناصر مختلفي وجود دارند که هرکدام کارکردهاي
تعریفشــدهای براي جامعه داشتهاند .فضاي جمعي بهعنوان يکي از
عناصر تشکیلدهند ۀ منظر شهر ،امکان ايجاد خاطرۀ جمعي را فراهم
ميکند .بهبیاندیگر فضاهاي شهري بستر مشترکي هستند که مردم
فعاليتهاي کارکردي خود و مراســم خود را در آن انجام ميدهند.
فضــاي جمعي به ســبب خصوصيات نمادين خــود و وقوع حوادث
جاري در آن هويتمند شــده و یادآور خاطرات فردي در ذهن فرد و
جامعه ميشــود .ظرفيتهاي نهفته در فضاي جمعي ،آن را ب ه مکان
گردهمايي ،دادوســتد ،تفريح و ســرگرمي تبديل ميکند که دارای
عناصر تقويتکنندۀ خاطرات و هويت جمعي است (قوامپور.)1389 ،
استحمام هرچند پاسخ مشترک هم ۀ ایرانیان به مقول ۀ پاکیزگی بوده
اســت ،اما ازآنجا که با باورها و فرهنــگ بومی مردم پیوندی عمیق
داشته ،مجموع ه به هم پیوستهای از رفتارها ،آداب و رسوم را تشکیل

نگاه منظرین به حمام عمومی ،عناصر و کارکردهای آن | مهدی باصولی
میداده و برخالف امروز تنها در شستشوی بدن از آلودگیها خالصه
نمیشده است (مالییتوانی و غالمپور .)1393 ،بر همین اساس حمام
عمومي يکي از مهمترين فضاهاي جمعي در ساختار شهري بوده است.
ايــن مکان عالوه بر کارکرد اصلي خود که محلي براي پاکیزگی بوده
اســت ،کارکردهاي ديگری نيز در اجتماع داشته است .کارکردهايي
که لزوماً بهواسطۀ ساختار فيزيکي آن شکل نگرفته و بيشتر به سبب
وجوه معنايي آن حاصلشــده است .بهگونهای که ميتوان ادعا کرد
حمام عمومي این قابليت را دارد که بهعنوان يک منظر در نظر گرفته
ن ادعا تأیید شود ،حمام عمومي عالوه بر کالبد،
شود .درصورتیکه اي 
جنبههايي ديگري هم دارد که بايد در مديريت گردشــگری مد نظر
قرار گيرد .بر همین اســاس ،کارکردهاي حمام عمومي با رويکردي
منظرين در جامعه شهري ايران قديم مورد بررسی قرار گرفته است.
ب ه منظور دستیابی به اطالعات مختلف در زمینۀ کارکردهای حمام،
از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و شیوۀ جمعآوری اطالعات،
کتابخانهای است.

حمام در جهان اســام توســع ۀ زيادي پيدا کرد و قسمت مهمی از
مجموعههاي شهري و روستايي شد و کاربريهاي متفاوتي از لحاظ
پزشــکي ،نظافت ،اجتماعي ،قرنطينه ،برگزاري مراســم و غیره را به
خود اختصاص داد .بهگونهاي کــه تعداد حمامهاي عمومي حتي از
تعداد مســاجد پيشــي گرفت (فخاري تهراني .)1379 ،با توجه به
کارکردهاي متفاوت حمام ،متخصصان مختلف اعم از شعرا ،پزشکان،
فقها ،نقاشان ،معماران ،صنعتگران و  ...در ساختار حمام اعمالنظر
کرده و باعث پیشــرفت ،توسعه و عظمت آن شدند (کیانی.)1366 ،
مهمترين داليل پيدايش و رونق حمام عمومي عبارت بود از:
• تأکید آيينهاي مختلف بر تميزي ،طهارت و شستشو
• عدم تمکن و توان مالي اکثر مردم براي ساخت حمامهاي خصوصي
در خانه
• درآمد و سود قابلتوجه حمامهاي عمومي
• ضرورت وجود حمام عمومــي در نزديکي اماکن مقدس (مهجور،
.)1382

حمام در ايران

محل استقرار حمامهاي عمومي

ايرانيان از ديرباز اهميت و احترام فوقالعادهاي براي آب قائل بودهاند.
بهگونــهاي که مورخان معروفي مانند هردوت و آگاترياس هم به اين
موضوع اشــاره کردهاند (سروشیان .)1376 ،گذشته از احترام به آب،
تطهير و غسل براي حضور در مراسم مذهبي ،جايگاه خاصي در بين
ايرانيان دارد (رهبر .)1374 ،مهردينان براي برگزاري مراسم مذهبي
خود باید به مدت ســه روز و ســه شب در فواصل معين غسل کنند
تا براي حضور در مراســم ديني آماده شوند (رضی .)1371 ،اهميت
آب در آئين مهر به حدي اســت که باید مهرابهها (محل عبادت) در
محلي قرار گيرند که آبي روان از کنار آن بگذرد يا در کنار چشمهسار
باشد .در آئين مزديسنا پاکي جسم و روان از اهميت ويژهاي برخوردار
بوده و از آن به نام اشويي نام برده شده است .پيروان اين آيين براي
دورکردن آلودگي و گناه همواره شستشــو ميکردند و معابدي براي
فرشــتۀ پاسدار آب ،آناهيتا ،ساخته بودند (مهجور .)1382 ،در آيين
زردشــتيان نيز پاکي جسم و توأمشــدن آن با پاکي روح و روان از
اهميت زيادي برخوردار است (سروشیان.)1376 ،
ايدۀ ســاخت حمام بهعنوان ضرورتي مذهبي بهوســیل ۀ مهردينان
ايرانــي مهاجر ،به اروپا رفتــه ،در آنجا با نبوغ معماران و ســرمايۀ
ثروتمندان رومي درآميخته و بهصورت حمامهاي عمومي درآمده و
در نهايت در زمان قباد به ايران میآید (طبسی و جعفرپور.)1386 ،
بنابر شواهد تاريخي ساخت حمامهاي عمومي از زمان هخامنشيان و
سکایا،
بهخصوص در دور ۀ ساسانيان در ايران رايج بوده است (پیگولف 
 .)1367توجه خاص اســام به تميزي و طهارت که مقدم ۀ بسياري
از اعمال است ،از يکسو و عدم توان و امکان ساخت جايگاهي براي
استحمام در منزل براي عام ۀ مردم ،از سویی دیگر ،ساخت حمامهاي
عمومي در قلمرو اسالمي رواج يافت (پاپادوپولو.)1368 ،

حمام در کنار بازار ،خانه و آبانبار ،يکي از چهار عنصر اصلي شــهر
ايراني ب ه حســاب ميآمد .حمامها را در داخل زمين و در گودي قرار
ميدادنــد؛ بهگونهاي که بام برخي از حمامها حدود يک و نيم متر از
سطح کوچه ارتفاع داشت .اين شگرد عالوه بر آنکه امکان سوارشدن
آب قنات به حمام را فراهــم ميکند ،تبادل حرارتي داخل حمام و
فضاي خارج آن را در زمستان و تابستان به حداقل ميرساند .درواقع
خــاک همچون عايق حرارتي عمل ميکرد .همچنين قرار گرفتن بنا
در دل زميــن مقاومت آن را در برابر زلزلــه افزايش ميداد (اکبری،
الله و شجاعی اصفهانی .)1390 ،مکان ايجاد حمام با توجه به تأمین
منبع تأمین آب بهداشــتي ،خروج فاضالب و نحو ۀ استفاده و کارکرد
آن صورت ميپذيرفت (یاوری .)1388 ،در بررسيهاي بهعملآمده،
حمام در يکي از محلهاي زير مستقر بوده است:
• کنار بازار :در اطراف راستهبازارها ،يک يا چند حمام ساخته ميشد
(محرابی 1382 ،و پاپلی یزدی.)1388 ،
• میان محله :محالت و روســتاها هرکدام يک يا چند حمام داشتند
(پاپلی یزدی.)1388 ،
• کنار کاروانســرا  :در کنار هر دروازه معموالً کاروانســرايي ايجاد
ميشد که در کنار آن حمام هم در نظر گرفته ميشد (کیانی.)1386 ،
• کنار مراکز مذهبي :با توجه به اهميت تطهير قبل از اعمال مذهبي،
در نزديکي اغلب مراکز مذهبي بهخصوص مســاجد ،حمام ســاخته
ميشد .اين امر به حدي اهميت داشت که تعداد حمام هر شهر را با
مساجد آن مرتبط بود (عثمان.)1376 ،
• کنارگذر اصلي :حمامها از جمله ابنیۀ مهم شــهري بودهاند که در
کنارگذرهای اصلي واقع شدهاند (قبادیان.)1382 ،
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عناصر حمام

حمامها از سه قسمت اصلي بينه ،مياندر و گرمخانه تشکيل ميشوند
که عالوه بر برآوردن نيازهاي عملکردی خود ،پاسخگوي فعاليتهاي
جانبــي ديگري نيز بودهانــد (ابن اخوه .)1360 ،عالوه بر اين ســه
قسمت ،بر اســاس بزرگ يا کوچکبودن و کارکرد اجتماعي حمام،
فضاهاي ديگري مانند تون ،خزينه ،آبريزگاه ،نمازخانه ،محل اصالح و
آرايش ،چالحوض و غیره وجود داشته است .دسترسی به آب ،حفظ
دما و جداکردن فضاهاي مختلف (پاک و ناپاک) ســه شــرط اصلي
ايجاد فضاي پيچيده و متفاوت با ســاير بناها در حمام است (رشید
نجفی .)1389 ،اين بناها بهگونهای از يکديگر تفکيک شدهاند که دما
و رطوبت هر فضا نســبت به فضاي مجاور تنظيم و از خطر بيماري
فرد به دليل ورود به فضاي با دماي متفاوت پيشگيري شود (کیانی،
 .)1366فضاهاي حمام عالوه بر کارکرد معماري ،براساس چهار طبع
اصلي طب کهن بنا نهاده شــده اســت؛ گرم ،سرد ،خشک و تر .علم
قديم بر نظام هستيشناسي استوار بوده است که در آن ،جهان مادي
را متشکل از عناصر اربعه ميدانستهاند و سالمت تن آدمي را نيز در
گرو تعادل اخالط اربعه ميشــمردند .ابنسينا معتقد بود بناي حمام
مانند طبيعت آدمي است که شــامل چهار عنصر (هوا ،آتش ،خاک
و آب) و اخالط (بلغم ،صفرا ،ســودا و خون) و روح (انساني ،حيواني
و طبيعي) اســت .بنابراين هريک از عناصر حمام متناسب با يکي از
اخالط فوق ساخته شده است (رضوي برقعي.)1388 ،
• بينه يا سربينه :محلي براي رختکن و آمادهشدن براي استحمام
يا خروج از حمام بوده اســت .در اطراف فضاي مياني بينه ،سکوها يا
غرفههايي براي استراحت يا نشستن مراجعان قرار داشته است (ابن
اخــوه .)1360 ،بينه مهمترين و زيباترين فضاي حمام بوده اســت؛
فضايــي وســيع و پرتزئين با گنبدي بزرگ و حوضــي در ميان آن.
ســربينه جايي بوده که دخل حمام در آنجا قرار داشت و معموالً در
قسمتي از بينه ،سلماني کار ميکرده است (محرابی 1382 ،و پاپلی
یزدی .)1388 ،در اين بخش تصاوير مختلف مانند جوانان و نوجوانان
و زنان ،يا داستانهاي مختلف شاهنامه و اساطيري يا نقوش حيواني
مانند شــير ،گاو ،اژدها ،کبوتر يا نقوش گياهي مانند گل ،بوته ،سرو،
صنوبر و انگور بر ديوارها خودنمايي ميکرده است (مخلصی.)1382 ،
نورپــردازي منظم بينه و تزيينات اطــراف آن ،حوضها و فوارههاي
آن ،بــه همــراه آواي آب اثر آرامبخــش آن را دوچندان ميکردهاند
(حقپرســت .)1388 ،بينه سرد و خشک بوده و برابر خلط سودا در
بدن طراحي شده است (رضوي برقعي.)1388 ،
• مياندر  :فضاي بين بينه و گرمخانه بوده که با پیچوخم بســيار
طراحي ميشده است ،تا انتقال حرارت و رطوبت بين اين دو فضا به
حداقل برسد (محمد مرادی و اخترکاوان.)1387 ،
• گرمخانه؛ فضاي اصلي حمام براي شستوشــو و تطهير بدن بوده
اســت (حقپرســت .)1388 ،اين فضا هوايي گرم و مرطوب داشت.
اســتخري به نام چالحوض در ميان آن بود که آب آن بيشتر سرد
بوده و تابستانها براي شنا از آن استفاده ميشده است (سید الماسی
36
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و سید الماسی .)1387 ،آنچه در چالحوض اتفاق ميافتاد ،فعاليتي
خارج از چرخ ۀ استحمام بود .هر کس که به بازي و شنا تمايل داشت،
به چالحــوض ميرفت .وجود پلههايــي در ديوارههاي چالحوض،
فضايي براي نشســتن کودکان مهيا ميکرده اســت (حقپرســت،
 .)1388فضاي داخل گرمخانه به چند قســمت جهت کيسهکشي،
لیف زنی ،خزينهها تقسيم ميشد و قسمتي هم به رگزدن و حجامت
اختصاص داشــت .خزينهها در حمام کامل شامل آب گرم ،آب سرد
و آب ولرم بودهاند (محرابی .)1382 ،در گرمخانه به لحاظ رطوبت و
دما به ســه فضا تقسيم ميشده است .در گرمخان ه اول مزاج آن سرد
و تر بوده و برابر خلط بلغم در بدن طراحي ميشــده اســت .در اين
فضا مشتريان لنگ بسته و براي ورود به فضاي گرم آماده ميشدند.
گرمخانۀ دوم فضاي اصلي حمام و محل کيسهکشي و زدودن چرک
بوده اســت .مزاج اين خانه گرم و تر بوده و برابر خلط خون در بدن
طراحي ميشــده است؛ و درنهایت گرمترين فضاي حمام که فضايي
گرم و خشــک بوده و برابر خلط صفرا در بدن طراحي ميشده است
(رضوي برقعي.)1388 ،

کارکردهاي حمام عمومي

حمامهاي عمومي عالوه بــر عملکرد تطهير و نظافت ،داراي جايگاه
ويژهاي در آداب و رســوم ،آيينها ،مناســک و ســاير ابعاد فرهنگي
اجتماعي جامعۀ ايران بودند؛ بهگونهاي که اين فضاي مهم کارکردي
در جامعه ،نهفقط محلي براي اســتحمام ،بلکه مکاني براي استمرار
روابط اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي بوده اســت (دروويل.)1364 ،
حمام محل گردهمآیی اقشــار مختلف اجتماعي فارغ از جايگاه افراد
در جامعه بودهاســت (پیرنیا .)1381 ،برخي از کارکردهاي حمام در
جامع ۀ ایرانی ،به تفصیل شرح داده شده است.

درمان و معالجه

برخي ساخت حمام را به بقراط ،پزشک نامور يوناني نسبت دادهاند و
ن را مراجعۀ بيماراني به او ميدانند که دچار گرفتگي و پيچيدگي
علت آ 
عصب شــده بودند .بقراط آنها را در گودالي از آب گرم قرار ميداد تا
اندکانــدک عصب به حال طبيعي درآيد و بهبود حاصل شــود (ابن
اخوه .)1360 ،توصيه به حمام در آثار بسياري از دانشمندان و طبيبان
مانند زکرياي رازي ،ابنســينا ،محمدکاظم گيالني ،محمدکریمخان
کرماني و ابن بطالن بغدادي مشاهده میشود (اکبری ،الله و شجاعی
اصفهانی 1390 ،و ســید الماسی و سید الماســی .)1387 ،بيماري
اميرمنصور ســاماني و طبابت محمدبن زکرياي رازي که در حمام به
سرانجام رسيده اســت ،نمونهاي از عملکرد درماني حمام بوده است
(نظامی عروضــی .)1387 ،حمام در بهبود برخي بيماريها از جمله
دردهاي رماتيســمي و مفصلي بسيار مؤثر بوده و برخي از روشهاي
معالجۀ طب ســنتي ،مانند فصد و حجامت ،در حمام انجام میشده
است (شهری .)1357 ،از طرفي نتيجۀ حمام ،بازشدن منافذ پوست و
تعريق بوده است .حمام به سبب هوايش باعث گرمي بدن و به سبب
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آبش موجب افزايش رطوبت بدن ميشده است (ناصرالحکما.)1387 ،
در حديثي از امام رضا آمده است ،حمام سود بزرگى است كه اعتدال
آرد و تن را پاك كند و چرك را ببرد و پى و رگ را نرم كند ،اندامهاى
بزرگ را نيرو دهد ،فضول را آب كند و عفونت را از بین ببرد (صوفیان
و دعاگو.)1388 ،

گذراندن اوقات فراغت

در بناي حمامها ،عالوه بر مقصود اصلي که نظافت بدن است ،امکانات
مورد نیاز براي نشــاط طبع ،انبساط ،نزهت ،فصحت خاطر ،طراوت،
نشاط و تفريح نيز در نظر گرفته ميشده است (همایی .)1384 ،مث ً
ال
با توجه به وجود چالحوض برخي از افراد در تابســتان براي شــنا و
تفريح به حمام ميرفتهاند (ســید الماســی و سید الماسی.)1387 ،
بهعــاوه حمام فضايي براي جمعشــدن افراد بوده اســت که عالوه
بر تطهير بتوانند در کنار هم بنشــينند .براي نشســتن سعيشده،
امکانات مناسبي مهيا شود تا اوقات به نحو خوشايندي سپري شود؛
بهگونهاي که در گوشــهاي از سربينه هم محوطهاي دلنشين موسوم
به سرچاقکشي بوده است .این فضا قهوهخان ه حمام به شمارآمده و
عالوه بر چاي و نوشــيدني ،قليان ارائه ميشده است .عالوه بر آن ،در
بينه خوراکيهايي مانند آبآلو و زردآلو در تابستان و لبو و آب لبو در
زمستان وجود داشته که مشتريان از آن استفاده ميکردند.

انجام امور مذهبی

حمامکردن 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 میشده است (مالییتوانی و غالمپور.)1393 ،

اطالعرساني

يکي از مهمترين کارکردهاي حمام اطالعرســاني اخبار در ســطح
جامعه بوده است .حمام عالوه بر آنکه محلي براي شستشوی بدن،
درمــان و حجامت بوده ،مکاني براي گفتگو و تبادلنظر و خبر هم
بوده اســت (رضوی برقعی .)1384 ،اطالعرساني حمامهاي محله
در ســطح محله بود .حمامهايي که در بازار وجود داشتند با توجه
بــه جايگاه بازار از نظر ارتباطي فراتــر از حمامهاي محلي بودند و
داير ۀ ارتباطيشــان در سطح شــهر تعريف ميشد .حمامهايي که
در نقاط مسافرپذیر (کنار کاروانسراها) واقعشده بودند ،فراتر رفته
و اطالعات شــهرها و روســتاهاي دور و نزديک درون آنها مبادله
ميشــد (پیرنیا .)1381 ،در واقع حمامهاي عمومي نقش رســانه
داشته و يکي از کانونهاي پخش اخبار بودهاند (پاپلییزدی1388 ،
و دروويل( ،)1364 ،تصویر .)۱
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رياضت و خلوتنشيني

خلوتنشــيني و رياضت از آداب عرفا و صوفیان بوده است .آنان به
داليل مختلف مانند رفع موانع از رســيدن ب ه حق و دســتيابي به
کشــف و شــهود ،به اين کار مبادرت ميکردند (سجادی.)1383 ،
حمام از مکانهايي بود که برخي از عرفا براي خلوتنشيني و رياضت
به آنجا ميرفتند .بيشتر آنها در تون حمام که فضايي کثيف ،دلگیر،
بدبو و خلوت بود به رياضت مينشســتند و درنتیج ه آن به فتوحات
و گشايش باطني نائل ميشــدند .بهعنوانمثال موالنا بيشتر اوقات
خــود را براي رياضت و خلوت در حمام بهویژه در خزينه و تون آن
ميگذراند .اين رياضتها ،ســه ،هفت و گاه تا چهل روز ادامه داشت
(سید الماسی و سید الماسی 1387 ،و افالکی.)1375 ،

اســت .آداب و ســنن حمام بهنوعی براي فرهنگسازي اين مفهوم
طراحیشــده بود .بهعنوانمثال اگر کســي به حمام وارد ميشــد،
بهرســم ادب و تواضع نســبت به افراد بزرگتر که در حمام بودند،
يک ســطل از خزينه آب برميداشت و بر سر آن بزرگتر ميريخت
(پاپلییزدی 1388 ،و قاسمخانی .)1390 ،يا زنگي که در باالي سر
اســتاد حمامي وجود داشته و بهمحض ورود پهلوانان پيشکسوت و
ســرداراني که در جنگها فتحي نمايان کرده بودند ،نواخته ميشد.
چنانکه همۀ اهل حمام از ورود مردي دالور و نامآور آگاه ميشدند
و ايــن افتخار حس دليري و مردانگــي را در جوانان برميانگيخت
و آنهــا را به ورزش و پهلواني و خدمت به کشــور تشــويق ميکرد
(همایی( ،)1384 ،تصویر .)۲

آشنايي

ديدن دوستان و خويشان

حمامها مکانهاي بودهاند که هم ۀ افراد جامعه از هر قشــر و طبق ه
اجتماعــي در آنها حضور مييافتند .بنابراين شــبکههاي اجتماعي
گســتردهاي در آنها شکل ميگرفت و نقط ۀ شروعي براي بسياري از
آشناييها و رفاقتها بوده است .اين امر به حدي گستردگي داشته
که بهعنوانمثال ديدن دختر و خواســتگاري براي ازدواج در حمام
صورت ميپذيرفت .حمام مرکز رفاقتها ،پيمانبستنها و دوستیها
بوده است (سجادی 1382 ،و پاپلییزدی.)1388 ،

ترويج پهلواني و فتوت

حمام نقش رســانه را نیز ايفا ميکرده اســت .يکي از کارکردهاي
اين رســانه ترويج فرهنگ پهلوانــي و مردانگي در بين جوانان بوده

حمامهــا امــکان اين را ايجــاد ميکردند که اقوام و دوســتان و
هممحلهایهــا یکدیگــر را ببیننــد و از اوضاع هم باخبر شــوند.
بهگونهاي که حمامها ميعادگاه مردم محله بوده و کمتر کســي به
حمام محلهاي ديگر ميرفته است (روحاالمینی.)1386 ،

برگزاري مراسم

حمام نقش به ســزايي در بسياري از مراسم و آيينهاي مذهبي و
ملي داشته است .قبل از هر عيد حمامها شلوغ ميشدند (قبادی،
 .)1386بهعــاوه قســمتی از يا تمام برخي از مراســم در حمام
برگزار ميشده است (کریمیان سردشتی .)1382 ،بهعنوانمثال
حمام زايمان که براي مادر ،نوزاد و همراهانشــان برگزار ميشد و
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آموزش

همراه با شــادماني بود .حمام عافيت که پس از بهبودي کامل و به
شکران ۀ ســامت و زدودن کامل بيماري انجام ميشد .حما م تشرف با توجه به حضور اقشار گوناگون جامعه و گروههاي مختلف سني در
که هنگام عزيمت به سفرهاي زيارتي يا ديدار بزرگان برگزار ميشد .حمام ،اين محل محيط بســيار مناسبي براي آموزش بوده است .به
حمام توبه و استغفار ،حمام عروسي و مراسم حنابندان نيز از جمله عنوانمثال مردم در حين شستوشــو شيوههاي سلوک اجتماعي و
مراســم مهم در رابطه با حمام بودهاند (حقپرست 1388 ،و جاوید ،مردمداري ،مسائل شرعي و غیره را به فرزندان خود آموزش ميدادند
 .)1382در شهرهايي که قمهزني رواج داشت ،قمهزنها نزديک ظهر (پاپلییزدی)1388 ،؛ عرفاً حمام را مجالي براي همراهي با عامۀ مردم
عاشورا و پس از قمهزدن بهطور دستهجمعي وارد حمامی ميشدند ميدانســتند تا از اين طريق بتوانند تأثیرگذاری سخنان خود را در
که از پيش براي آنها آماده شده بود.
سطح مردم کوچه و خيابان افزايش دهند .بهگونهاي که بيان مفاهيم
متعالي انساني ،ديني و عرفاني در قالب الفاظ ساده و عامهفهم ،ب ه دور
پايگاه ارتباطات اجتماعي
از تشريفات صورت ميپذيرفته است (طبسی .)1390 ،عالوه بر آن با
عالوه بر آنکه عمل مشخص استحمام در حمامها انجام ميپذيرفت ،توجه به آنکه حمام رفتن به درازا ميکشيد ،عالمان از آن محل براي
این فضاها يک پايگاه اجتماعي مهم نیز به شمار میآمدند (رمضانی ،پرسش و پاسخ به مريدان استفاده ميکردند (روحاالمینی.)1386 ،
 .)1384حمام محل جمعشــدن افراد مختلف بوده اســت (فخاری
تهرانی .)1379 ،براي اســتحمام افراد بايــد جامه از تن بيرون آرند برخورد فرهنگها
و برهنه شــوند .بنابراين همه در صحن حمام یکســان بوده و لباس حمام مکاني مهم براي برخورد فرهنگها بوده است (ابن اخوه1360 ،
و پوشــاکي که معرف موقعيت و منزلت اجتماعي باشد بر تن کسي و حقپرســت .)1388 ،اين امر بهخصوص در حمامهايي که در کنار
نبوده است (روحاالمینی .)1386 ،بنابراين افراد در جايگاهي یکسان کاروانسراها ايجاد ميشدند ،بيشتر نمايان بود .مردم با فرهنگهاي
قرار ميگرفتند و بهگونهاي تداعي روز محشر را داشته است .نداشتن مختلــف در اين حمامها در کنار هم قرار ميگرفتند و تعامل آنها با
لباس در حمام زمینهساز ارتباطاتي خالي از تکلف بود (تصویر .)۳
يکديگر سبب انتقال فرهنگهاي مختلف ميشده است.
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آشتي

برخي اوقات براي مراسم آشتي به حمام ميرفتهاند (روحاالمینی.)1386،
هنگامیکه قهر دو نفر به آشــتي تبديل ميشد ،به حمام ميرفتند تا
همانگونه که تن و بدن خود را تطهير ميکنند ،کينهها را از روح بزدايند.

تعادلبخشي به ارتباطات خانوادگي

حمــام مرکز تعادل ارتباط خانوادگي بود .اگــر اختالفي در خانوادهاي
وجود داشــت ،آثار اين امر در حمام مشــخص ميشد و براي عالج آن
چارهانديشي ميشد (پاپلییزدی.)1388 ،

برگزاري جلسات ،گفتگو

حمام يکي از مکانهاي مهم براي گفتگو و برگزاري جلسات و نشستهاي
مختلف بود .ريشسفيدان در اين محل جمع شده و براي مسائل مختلف
تصميمگيري ميکردند (همان) .نشستهاي اقتصادي در حمام شکل
ميگرفت و افراد در حين و يا بعد از استحمام فعاليت اقتصادي خود را
در حمام ادامه ميدادند.

اصالح سر و صورت ،ازالۀ موهاي زائد بدن

اصــاح و نظافت در حمام صورت ميپذيرفته اســت (قبادی.)1386 ،
بهگونهاي که يکي از کارکردهاي مهم حمام اصالح و تراشــيدن سر و
صورت ،ازالۀ موهاي ســر و صورت ،آرايش ،حنا بســتن ،خضاب ريش
و ســدر گرفتن بوده است .قسمتي از بينه و گرمخانه به انجام اين امور
اختصاص داشته است (یزدانپرست الریجانی( ،)1387 ،تصویر .)۴

تصویر : ۴حمام تاریخی چهارفصل اراک .مأخذ http://turism.tarikhema.org:
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بررسي و جمعبندي

حمــام عمومــي فضايــي پرکاربــرد در شــهر ايرانــي بــوده اســت.
خصوصيــات فيزيکــي ايــن حمــام بهگون ـهای منحصربهفــرد بــوده
و بهگونــهاي بــر مبنــاي تفکــرات ،آيينهــا و ســنتهاي رايــج
در ايــران قديــم بنــا نهــاده شــده اســت .بهگون ـهاي کــه ســاختار
فيزيکــي آن متأثــر از باورهــاي مــردم ايــران بــوده اســت .حمــام
عــاوه بــر کالبــد فيزيکــي ،جنبــۀ معنايــي نيــز داشــته اســت.
بــا توجــه بــه مــرور کارکردهــاي ذکرشــده ،مشــخص اســت کــه
حمــام عمومــي يکــي از فضاهــاي جمعــي مهــم در ســاختار
شــهر ايرانــي محســوب ميشــود .مکانــي کــه عــاوه بــر اجــراي
مأموریــت ايجابــي خــود بــراي اســتحمام و پاکيزگــي ،ظرفيــت
فوقالعــادهاي در بهوجودآمــدن فضايــي اجتماعــي ،فرهنگــي و
حتــي تجــاري داشــته اســت .محلــي بــراي گردهمآمــدن افــراد
جامعــه بــدون قي دوبندهــاي طبقاتــي کــه محدودکننــد ۀ ارتبــاط
بــوده و امــکان ديــدن آشــنايان ،خانــواده و ســاير افــراد ميســر
ميشــده اســت.
حمــام عمومــي نقشــي مهــم در اطالعرســاني درونشــهري و
بینشــهری داشــته اســت .ســاختار حمــام و عناصــر کالبــدي
آن بهگونــهای طراحیشــد ه بودنــد تــا همچــون يــک رســانه
بتواننــد تأثیرپذیــری ايــن مفهــوم را غنــا بخشــند .ارتبــاط اقشــار
و گروههــاي مختلــف اجتماعــي مهمتريــن نيــاز بــراي بســط
فرهنــگ در ايــران قديــم بــوده اســت .بــراي تحقــق ايــن نيــاز،
حمــام عمومــي بــهعنــوان محلــي بــا کارکردهــاي چندگانــه،

نگاه منظرین به حمام عمومی ،عناصر و کارکردهای آن | مهدی باصولی
بهعنــوان يکــي از مهمتريــن مراکــز برخــورد فرهنگهــا
تلقــي ميشــده اســت .وجــود حمــام در نقــاط مختلــف شــهر
از یکســو و الزامهــاي آئيني-مذهبــي بــراي اســتفاده از ايــن
مــکان ،بــه توســعۀ ايــن امــر کمــک کــرده اســت .بهگونـهای کــه
حمــام رفتــن صرفـاً يــک عملکــرد شــخصي بــراي زدودن آلودگــي
از بــدن تلقــي نشــده و بهنوعــی حضــور در جامعــه و عملکــردي
اجتماعــي تعريــف شــده اســت .بــا ايــن نــگاه ،حمــام عمومــي
پديــدهاي عينــي ـ ذهنــي بــوده کــه محصــول تعامــل انســان بــا
محيــط خــود اســت.
نــگاه منظرين به حمام عمومي کمتر مورد توجه دســتاندرکاران
ابنيۀ تاريخي قرارگرفته است .در بسياري از شهرهاي تاريخي ايران،
در حال حاضر حمامهاي قديمي بازسازي شدهاند و با کاربري موزه،
چايخانه ،رستوران و غیره مورد بازديد گردشگران داخلي و خارجي
قرار ميگيرند (تصویر  .)۵نکتۀ مهم آنکه اغلب آنچه در اين بازديدها

مدنظر قرار ميگيرد ،ساختار فيزيکي حمام و معرفي بخشهاي آن
و کارکردهاي هر بخش هســت .تمامي نمودهاي معرفي مکان نيز
در اين راســتا تهيه شــدهاند .اين در حالي است که با مرور برخي
کاربردهاي ارائه شــده در ايــن مقاله ميتــوان بازديدکننده را با
جنبههاي ديگر اين فضاي مهم آشــنا ساخت .اين مهم ميتواند در
بروشورها ،تابلوهاي راهنما و توضيحات راهنمايان تور ،متجلي شود.
مهم آنکه بســياري از کارکردهاي قبلي حمام بهواســطۀ تغييرات
ف ّنــاوری و فرهنگ ،قابليت خود را از دســت داده اســت .اين امر
ميتوانــد براي بازديدکنند ۀ حمام جذاب باشــد که چگونه در ايام
قديم ،ساختارهاي شهري مانند حمام ،کارکردهاي رسانهاي و غیره
را بهخوبی بر عهده داشته است .آگاهي بازديدکننده از کارکردهاي
ديگــر حمام عمومي ،برداشــت او را از بازديــد تغيير داده و حس
متفاوتــي را در او ايجاد خواهد کرد .اين امر در حقيقت تجلي نگاه
منظرين به حمام است.

تصویر  :۵حمام تاریخی حاج داداش زنجان .مأخذ http://www.citypedia.ir:
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