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  چكيده
هاي عمومي جزئي از زندگي اجتماعي جامعـة ديـروز بودنـد كـه بـا ظهـور        حمام

مدرنيته، مورد اعتراض اصالحگران جامعه جهت افزايش معيارهاي بهداشتي آن در 
يكي از اين اسـتانداردها اسـتفاده از دوش بـه    . تناسب با زندگي جديد قرار گرفت

را موظف  ها  ها به عنوان متولّي امر با اجبار دولتي حمامي شهرداري. خزينه بودجاي 
اين مبارزه به دليل مطالبـه و خواسـت بخشـي از مراجعـان     . كردند به اين تغيير مي

هـا بودنـد،    تافتند و خواستار استفاده از خزينه ها، كه استفاده از دوش را برنمي حمام
رديد، به طوري كه از اواسط حكومت رضاشاه تـا  بسيار طوالني و پرفرازونشيب گ
در اين پژوهش با مراجعه به منابع مطبوعـاتي آن  . دهة چهل شمسي را دربرگرفت

زمان، اسناد و تاريخ شفاهي سير اين ماجرا در شهر اصفهان به عنوان مورد مطالعـه  
)Case Study( است  تبيين و تشريح گرديده.  

امات شهري و نيـز خواسـت عمـومي جامعـة     كه به واسطة جديت مق نتيجه اين
ــد     ــود، فرآين ــومي ب ــطح بهداشــت عم ــاالرفتن س ــه محصــول ب ــين ك شهرنش

با ايـن حـال، تغييـرات يادشـده     . هاي عمومي شكل گرفت كردن حمام بهداشتي
هـاي فرهنگـي جامعـه همـاهنگي كامـل نداشـتند، بـا         جا كه با جنبه چون از آن

سرانجام، بـه واسـطة بـروز تغييـرات     اي طوالني از كشمكش همراه شد و  دوره
هـاي   كـه واجـد حمـام     ــ  هاي شهري اساسي در سبك زندگي و معماري خانه

هاي عمومي و مسـائل وابسـته بـه آن، از حيـات      ـ موضوع حمام  خانگي شدند
  .شد  اجتماعي شهرها به كناري نهاده

                                                                                                 

  m1350323@yahoo.com، دانشگاه اصفهان، مركز اسناد اصفهان تاريخ يادكتر *
  3/2/1393 :تاريخ پذيرش ،4/12/1392: تاريخ دريافت



 ...ها  هاي عمومي در دورة معاصر و نقش شهرداري بهداشت حمام   48

 هـا،  ، شـهرداري هـاي عمـومي؛ تـاريخ اجتمـاعي     حمـام اصـفهان؛   :ها واژه كليد
  .بهداشت عمومي

  
 مقدمه. 1

ها حمام دارند، اما از آغاز شهرنشيني تا حدود نيم قرن پيش، اوضاع چنين   امروز، اغلب خانه
، در )9: 1355هولسـتر،  (هاي اشراف و ثروتمندان كه حمام سرخانه داشتند  جز خانه نبود؛ به
تشكيالتي به نام  به همين سبب،. هاي مردم عادي، محلي براي استحمام وجود نداشت خانه
هايي كـه مـردم مراجعـه     هاي عمومي در شهرها و مراكز جمعيتي شكل گرفتند؛ حمام حمام

  .كردند يا مزد، از آن استفاده ميكرده، در ازاي پرداخت پول 
هـا بـه    اين مكـان . وشو و پاكيزگي نبودند هاي عمومي فقط محلي براي شست اما، حمام
ورسـوم و حتـي اعتقـادات مـردم گـره       و آداب» جتمـاعي تاريخ ا«ناپذيري با  شكل اجتناب

تــوان رد پـاي ايــن قرابـت حمــام و    در بسـياري از كتــب تـاريخ اجتمــاعي مـي   . خوردنـد 
هـاي   شناس بر آن اسـت كـه حمـام    يك پژوهشگر مردم. رسوم مردم را مشاهده كرد و آداب

فتـق   و د، بـراي رتـق  براي ديدوبازدي«را براي مردم داشتند كه » پاتق«عمومي در واقع حالت 
گيري، همچنين درمان و معالجه، تـدريس و   مسائل اجتماعي، براي خريدوفروش و تصميم

االمينـي،   روح(شـد   جـا اسـتفاده مـي    از آن» خبرگيري و خبررسـاني و تعليم، صلح و آشتي، 
/ ق1293، زن ايتاليـايي كـه بـه سـال     (Carla Serena) در سفرنامة كـارال سـرنا   ). 41: 1386
  :خوانيم به ايران آمد، مي م1876

از جملـه  . زننـد  كنند بلكه به انواع آرايش و پيرايش دست مـي  در گرمابه تنها استحمام نمي
اند، با حنا و رنـگ   هايي كه وابسته به تشكيالت حمام موي سر و ريش را به كمك سلماني

  ).168: 1363كارالسرنا، (كنند  رنگين مي

رفـتن   زيست، راجـع بـه حمـام    م در ايران مي1860 /ق1276دكتر پوالك نيز كه تا سال 
  : نويسد ها مي زن

گـو و اخـتالط   و جا با هم به گفـت  حمام براي بسياري از زنان مركز تجمع است تا در آن
هـا اغلـب نصـف     آن. ترين رويدادهاي شهر را با يكديگر در ميان بگذارند بپردازند و تازه
كشـند   را مـي  خورند، يا با سـاز و آواز وقـت   آورند، شربت مي جا به سر مي روز را در آن

  ).247: 1368پوالك، (

هنوز هم در بسياري از شهرها و روستاهاي ايران، حمام عمـومي محـل اجـرا و انجـام     



 49   عبدالمهدي رجائي

ها عمـل   هايي باشند كه در آن شايد، هنوز هم حمام. هاي جمعي است  بعضي مراسم و سنت
از معمـاري حمـام    طهـران قـديم  . ودش حجامت يا كشيدن دندان يا حتي اصالح سر انجام 

هاي مربوط بـه زمـان    ها و بازي هاي مختلف حمام، تا شوخي گرفته تا اعمال داخل قسمت
در بيان اهميت وجود حمام در ). 550 -  470/ 1: 1370شهري، (است   استحمام را شرح داده

و اسامي ايـن  هاي تاريخ محلي در دورة قاجار، تعداد  يك شهر، همين بس كه مثالً در كتاب
اسـت  االصفهان ها كتاب  آخرين آن. گرديد ها در كنار ساير ابنية شهر ثبت و ضبط مي حمام

 اي كـه در آن قـرار   حمام اصفهان را با نام و محله 85م، اسامي 1924/ ش1303كه در سال 
  ).92: 1371جناب، (است   دارد، درج كرده

  
  ها ظهور مسئلة بهداشت حمام. 2

شد كه سطح آگاهي جامعه به همراه ميزان شهرنشيني باال رفـت و بـه    زمشكل از وقتي آغا
هـا و   در ايـن شـرايط، وضـعيت حمـام    . همين نسبت دانش بهداشتي جامعـه ارتقـا يافـت   

طبيعـي  . گرفت ورسوم مربوط به آن، با سالمت و بهداشت جامعه در اصطحكاك قرار آداب
ها مربوط بـه   يك نقطه از اعتراض. شد است صداي اعتراض آگاهان و دلسوزان جامعه بلند 

ها حساسيت چنـداني نسـبت بـه     قرن. ها بود ها و وضعيت غيربهداشتي آب آن خزينة حمام
شـد    بودن آب خزانة حمام وجود نداشـت، امـا دانـش جديـد پزشـكي باعـث       غيربهداشتي

اواسـط  در . نظـران شـكل بگيـرد    ها در ميان صاحب  تدريج اعتراضاتي به آب خزانة حمام به
التحصيل دارالفنون بود، راجـع   باشي، كه خود پزشك فارغ خان حكيم  دورة قاجار، ميرزا تقي

  : داد  ها مطالبي از دريچة بهداشت عمومي ارائه  به آب خزانة حمام
زيـرا كـه   . انـد  هاي عموميه داراي هرگونه مواد مسـريه و اجـزاي سـميه مرضّـيه     آب حمام

البول و آبله و تيفوس و اسكارالتين و جرب و خـراز و   اشخاص مبتال به سيفليس و حرقه
كنند و سم همـان امـراض در آن آب ريختـه و بـاقي      غيره، همه در يك حوض تغسيل مي

شود كه تغيير رنگ و عفونتش بسيار  ها به نوعي كثيف و بدبو مي  مانده، اغلب آب آن حمام
مكـن اسـت كـه امـراض     هـا م   گونـه آب  پس با استحمام در اين. واضح و محسوس است

  ).2: 1298صفر  26، اصفهان فرهنگ(مذكوره سرايت نمايد 

دانـش پزشـكي اوالً   ) م1881/ ق1298سـال  (دهـد در آن زمـان    مـي  اين جمالت نشان
كـه راه سـرايت و انتقـال آن را     داد و دوم ايـن  هاي مختلـف را از هـم تفكيـك مـي     بيماري

اعتمادالسلطنه در سال . همان زمان آغازشد اعتراض و تنفر نسبت به اين وضع از. دانست مي
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اي از  نقطـه «: اجبار به حمام شهرستانك رفت، دربـارة آن نوشـت   م، وقتي به1845/ ق1292
 چراكه غليظ و عفـن شـده  . آب خزانه مضاف بود... بودم  نقاط ارض را به اين كثافت نديده

  ).3: 1385عتمادالسلطنه، ا(» خود را با آب سرد شسته و با كمال كثافت بيرون آمدم. بود 
داشتند، بهداشت آب خزانـه در  كيد أتهاي رايج با آن كه بر امر بهداشت  باورها و آموزه

ها در تطبيق آب غيربهداشتي   رسد در نظر حمامي به نظر مي. ها فاقد جزئيات الزم بود  حمام
هاي واردشده را  آلودگيها   حمامي. است  بودن آن آب بوده1»كُر«خزانه با اصول شريعت، بر 

هـاي   در جامعـة آن روز نيـز كـه دسـتورالعمل    . دانسـتند  به آب، موجـب نجاسـت آن نمـي   
رفتن وجود داشت و نكات بسـيار ظريـف و كـوچكي را در ايـن      گوناگوني در مورد حمام

بودن آن فاقد دقايق الزم بود  داد، در باب تميزي آب خزانه و بهداشتي رابطه مد نظر قرار مي
رفـتن و   نزهـت؛ در آداب حمـام  بـه عنـوان مثـال در كتـاب     ). 122 -  115: 1373لسي، مج(

 نوشتة شيخ علي بحريني، به اين امر تـوجهي نشـان   )شيخيه(پوشيدن در فرهنگ ديني  لباس
شايد، تميزي آب ). 1350بحريني، (نداده و چارچوبي براي آب خزانه و شرايط آن نداشت  

نبودن آب  چه راجع به بهداشتي كرد آن  بايد قبول. شد مي  نبودن آن مفروض پنداشته و نجس
به قول يك شاهد عيني، . است  نبوده» مسئله«خوانيم، در آن روزگار اصوالً  ها مي  خزانة حمام

» مالك پاكي آب آن بود كه فاقد رنگ و بو باشـد . نبود  در گذشته موضوع ميكروب مطرح«
  ). 76: 1385االسالم،  شيخ(

نظـران و دلسـوزان بـه     ر جديد بود كه بهداشت عمومي را بـراي صـاحب  ورود به عص
نظران نيز سعي داشتند افكار عمومي را نسـبت بـه آن    اين صاحب. درآورد» مسئله«صورت 
السلطان، ميرزا محمود، پزشك ارتش، سعي داشت به  به همين خاطر، در دورة ظل. آگاه كنند
شـود، ديگـر نجـس     با تغييراتي كه در آن مـي نظران دوران خود بقبوالند آب خزانه  صاحب
  : شده و بايد تعويض گردد محسوب

ها غالباً نه رنگ طبيعي و نه بوي طبيعي   هاي حمام هرگاه از روي انصاف مالحظه كنيم آب
در اين صورت يقـين اسـت موافـق تعيـين شـرعِ مطـاع نيسـت و        . و نه طعم طبيعي دارند

چنين آبي را در اسـتعمال   ـ اين  كثراهللا امثالهم  ـ هوقت رؤساي ملت محمدي و اثناعشري هيچ
  ).4: 1304صفر  28، اصفهان فرهنگ(صحه نخواهندگذاشت 

  
  ها وضع آن روز حمام. 3

بهايي، مربوط بـه اواخـر قاجـار     علي جواهركالم تصوير زنده و مفصلي از حمام شيخ
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است؛ حمـامي كـه در آن سـر مـراجعين را       گذارده ، براي ما باقي)م1924/ ش1303(
سـرانجام آب خزينـة آن   ها كار ديگـر كـه    زدند و ده ها نيشتر مي تراشيدند، بر رگ مي

  :شد چنين مي
مثـل  . بـود   يك اليه آب چرب مخلوط با چرك و كف صابون سـطح خزينـه را پوشـانيده   

بود، زيرا بوي تنـد    اي هم همراه ما وارد خزينه شده ماليده زده و روغن كه شخص جرب اين
به عالوه بوي اسيد اوريـك، يعنـي جـوهر ادرار هـم بلنـد بـود       . رسيد  گوگرد به مشام مي

  ). 54: 1391جواهركالم، (

هاي شهر را با دقت و ريزبيني زياد  در ميان منابع معاصر، يك شاهد عيني وضعيت حمام
زشـك هـم هسـت،    اين شاهد كه خـود اهـل اصـفهان و از قضـا پ    . است  به تصوير كشيده

هـاي   هاي عمومي روزگـار خـود و نيـز خزينـه     خوبي و با نگاهي عالمانه مشكالت حمام به
هـاي مختلـف     عباس اديب پس از معرفـي قسـمت  . است  ها را به توصيف نشسته ن  كثيف آ

  : گويد حمام از جمله بينه، گرمخانه و گلخن، راجع به خزينه مي
اني بودند كه بدنشان به تفاوت از يك هفته تـا شـش   واردشوندگان، مردان يا زنان يا كودك

نشين  هاي آلوده به چربي و كثافات عرق بدن، همراه ته اين بدن. بود  ماه، آب شستشو نديده
. ها و حتي فضوالت حيواني بـود  ها و مزرعه ها و بيابان گرد و خاك و خس و خاك كوچه

لي و كورك و زخم چركي و تاول هاي پوستي چون كچ ها هم گرفتار بيماري بسياري از آن
ها و صدها نفر در اين خزينة حاوي چنـد متـر مكعـب آب     دم تا شب، ده از سپيده... بودند
اين آب حداكثر با فواصل يك هفته و بيشتر موارد با فواصل هـر دو هفتـه   . ور بودند غوطه
تيار در آن ادرار اخ توجه و بي ها، كودكان هم بي افزون بر اين آلودگي... شد بار عوض مي يك
  ).104: 1384اديب، (ندرت قطعات مدفوع هم بر روي آب شناور بود  كردند و به مي

يـك  . بيش از همه، بيماري كچلي در دورة رضاشاه مورد توجه مسئوالن امر قرارگرفت
، از شهرهاي تابع اصـفهان، مربـوط بـه سـال     )شهر فعلي خميني(هاي سده  گزارش از حمام

  :ها چنين وضعي داشتند گويد در سيزده حمام اين شهر خزانه به ما ميم، 1937/ ش1316
در زمستان زياده بر هزار نفر و تابستان كمتر، اهالي در حمام آمده و هركدام مقادير زيـادي  
از نجاسات و كثافات و خون و چرك، كه آلوده بدان هستند، در خزانة مذكور گذارده و از 

ها  هاي ضخيم كچلي روي سر آن اً اشخاص كچلي كه پردهو مخصوص. آيند جا بيرون مي آن
خوردن كه بتوان زايل نمود يا تراشيد مدتي مكث در خزانه  است، براي خيس  توليد گرديده

خورده را از سر جدا نموده و در خزانه بـراي   هاي خيس هاي خود قسمت نموده و با ناخن
ه هشتاد درصـد آب و بيسـت درصـد    هاي سد هاي حمام خزانه. گذارند تأثير به ديگران مي
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حداقل نجاسات و كثافات و چرك و ريم و ميكروب سالك و كچلي و جرب و تـراخم و  
  .زرده زخم و سيفليس و غيره است

  :توان مسئوليت را بر عهدة حمامي گذاشت بر اساس اين گزارش اداري، نمي
هم اگر كسي جراحت  ها را در حمام مانع آيد و فرضاً تواند كه حمامي دخول آن هرگز نمي

باشد و حمامي بداند و او را در حمام راه ندهد، آن شخص خودش يـا    داشته ]جذام[آكله 
دهد و در هر حال حمـامي از   مي  بستگانش درب حمام را باز نموده و مقصد خود را انجام

گـردد و اگـر هـم ملتفـت گرديـد       كس نمي كثرت جمعيت واردين اوالً ملتفت دخول همه
  ).339 /593: ساكما اص(ز منع ندارد تمكين ا

كردن  كردند كه جارو هاي گوناگوني استفاده مي ها براي تميزكردن خزانه از روش حمامي
روي آب و گذاشتن الوار روي آب خزينه براي جذب چربـي سـطح آب و پاشـيدن شـير     

و  هـا منعقـد   شد تا چـرك و آلـودگي   مي  شيرآهك موجب. ها بود آهك، تعدادي از اين راه
: 1385االسـالم،   شـيخ (شـوند    نشين گرديده و سپس با ابزار مخصوصي به خـارج رانـده   ته

روز صـبح   حمامي هر. بود» مكش«ترين روش، استفاده از دستگاهي به نام  ولي، عام). 105
كـرد،   مانند مكش ايجاد مـي   رفت و با خلئي كه دستگاه قيف قبل از همه به داخل خزينه مي

كرد و بيرون خزينـه   شده و چرك و كثافات خزينه را جمع مي نشين تمام لجن و موهاي ته«
  ).34: 1390فروزانفر، (» ريخت مي

  
  خرافه در حمام. 4
جا تالش در حد وسع و دانش بشر آن روزگار بود، اما وضعيت وقتـي   توان گفت تا اين مي

اي از مـردم   عـده . يافـت  ميات ضد سالمت، جنبة خرافي يافته شد كه اين حرك تر مي بغرنج
مـورد   آناز  گوناگونبه صور كردند آب كثيف خزانه خاصيت درماني دارد؛ پس،  گمان مي
. )482 /1: 1370 شـهري، (كـردن   ماننـد استنشـاق، مضمضـه و غرغـره     كردنـد؛  مياستفاده 

بعضـي  «: ن اشـخاص اظهـار كـرد   باشي دربـارة ايـ   خان حكيم ونيم پيش، ميرزا تقي قرن يك
كه آب حمام را منفعتي مخصوص است صبحگاه پـس از دخـول در    اشخاص به گمان اين

). 4: 1298صـفر   26فرهنگ اصـفهان،  (» خورند ها را مي ها، به ناشتا، يك كف از آن آب آن
دربارة امراض پوستي نيز اين اعتقاد وجود داشت كه رفتن در خزانة حمام عمومي، موجب 

  : نوشت فرهنگروزنامة . شود التيام آن مي
كه كثافات را از خود دور كنند  اشخاصي كه مبتال به انواع امراض جلدي هستند محض اين
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انـد   شويند و عوام شـهرت داده  حات خود را با آب حمام ميداخل خــــزانه شده، جـــرا
داننـد كـه اگـر خودشـان      ، ديگر نميكه آب حمام دواي خوبي است جهت التيام جراحات

   ).4: 1304صفر  28همان، (نمايند  گرفتار به امراض مسريه هستند، ديگران را هم مبتال مي
در نظر مردم عامي به قدري بـود  آورد شفابخشي آب خزينه  مي ياد يك شاهد متأخرتر به

گفتند بايستي با آب خزينه شستشو شـود تـا    شد مي اگر كسي زخمي در بدنش پيدا مي«كه 
گفتند آفتابه را از آب خزينه پر  بردند درِ حمام و به حمامي مي اي مي آفتابه. زود خوب شود

گزارشـي از  ). 36: 1390فروزانفر، (» كردند آوردند منزل و آن زخم را شستشو مي كند و مي
اهـالي، آب خزانـة حمـام را دواي    «: گويـد  صراحت مـي  هاي دورة رضاشاه از سده به حمام

در بخشـي  ). 339 /593: سـاكما اص (دانند  مي» قطعي تمام قروح خبيثه مسريه و غيرمسريه
گرفت، حركت به سمت سالمت و ارتقاي  مي كه خرافات در تقابل مستقيم با بهداشت قرار

  .گرديد سيار پيچيده و دشوار ميبهداشت ب
. نيز براي آن متصور بودنـد » جادويي«از اثر شفابخشي آب خزانه كه بگذريم، نوعي اثر 

  : بهايي آورد  م راجع به حمام شيخ1928/ ش1307در سال  اخگرروزنامة 
پرست، كـه اكثريـت طبقـة نسـوان را      هاي موهوم  اند زن چه عموم اهالي اصفهان مطلع چنان
كه بخت و اقبالشان گشاده شـود و   دهند، در شب چهارشنبة آخر صفر، براي آن  ل ميتشكي

كه در نزد شـوهر عزيـز شـوند، بـه حمـام شـيخ و        شوهري براي دخترشان پيدا كنند يا آن
كاغذگرخانه رفتـه، مقـداري از آب مـنجالب ايـن دو محـل را نوشـيده و بـه روي خـود         

الصحه  نظر حفظ القي و ناموسي كه دربردارد، از نقطهاين عمل عالوه بر مفاسد اخ .پاشند  مي
   ).5: 1307آذر  4اخگر، (آورد   ضررهاي زياد وارد مي

/ ش1327كـه بـه سـال     هـاي ايـران   ها و شنيدني ديدنيبيست سال بعد، نويسندة كتاب 
دهـد ايـن    مـي   كشيد كه نشان هايي از حمام شيخ به تصوير  م به اصفهان آمده، صحنه1948
اي  هايي كه براي قاپيدن قطعه است؛ زن  داشته  ها و پس از آن نيز ادامه غلط تا آن سالرسوم 

  : رفتند از آب يا لجن مقدس خزانة حمام از سروكول هم باال مي
است در يـك طـرف ايسـتاده و بـا قاشـق        يك نفر مرد در حالي كه پاهاي خود را باال زده

ها زده و زنان هم  ند، مرتباً قاشق را به ميان لجنك كه حلوا از ديگ تقسيم مي بزرگي مثل اين
دادنـد،   در گرفتن آن بر ديگري سبقت كرده، و در حالي كه هريك دو ريال به آن مـرد مـي  

  ).150: 1326دانشور، (ماليدند  ها را توي دست كرده و به سر و لباس خود مي لجن
ا جادو و جنبل همسـويي  اين كاركرد حمام، كه اثر مستقيمي با پاكيزگي نداشت، بلكه ب

  .هاست يافت نيز جزوي از تاريخ اجتماعي حمام مي
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  ها هاي عمومي شهر و بلديه حمام. 5
هـا، كـه در مجلـس اول بـه      ها در زمان مشروطه، بر مبناي قانون بلديه از بدو تأسيس بلديه

  نهـاده  ها تصويب رسيد، امور بهداشت و درمان شهر و نيز امور انتظامات آن، بر عهدة بلديه
هايي انديشـيده و   ها براي ساماندهي مسائل بهداشتي و درماني شهر چاره ناچار، بلديه به. شد

شايد، يكي از نخسـتين تصـميمات مـديران شـهري     . گرديدند درگير موضوعاتي دشوار مي
ها را بستند، آن هم به خـواهش   حمام 2»چهار حوض«ـ آن بود كه   انجمن واليتي  ـ اصفهان

  : ها شكايت داشتند؛ متن خبر شده در آن كساني كه از منكرات واقع
هـا مسـدود و    هـاي حمـام   جمعي عارض بودند كه از جانب انجمن مقـدس چهـارحوض  

در ايـن بـاب بعـد از    . موقوف شود كه جاي انواع منكر بود و فساد كلي بر آن مترتب بـود 
 14انجمـن مقـدس ملّـي،    (اكثريت آراء صالح در مسدودشـدن ديدنـد   مذاكرات بسيار به 

   ).2: 1325االول  ربيع

كم هر  الصحة بلديه در اوان مشروطيت آن بود كه دستور داد دست اقدام ديگر ادارة حفظ
  ).134: 1386اخوت، (ها تعويض گردد  بار آب خزينه چهل روز يك

ها بازسازي شـده و قـدرتي كسـب     هم بلدي1930/ ش1309وضع بدين قرار بود تا سال 
از سوي ديگر، رشد فكري جامعه و گسترش شهرنشيني، باالرفتن سـواد عمـومي و   . كردند

ها براي ارتقاي سطح بهداشـت جامعـه    گرديد درخواست ايجاد طبقة متوسط شهري موجب
نـد  ها به عنوان مجري امور كلي شهر مورد توجه قرارگرفت در اين ميان، بلديه. شديدتر شود

اين نهاد نوپا نيز به واسـطة قـدرتي كـه از    . تر گردانند تا شهرها را به لحاظ بهداشتي مناسب
كـرد، اقـدامات    كسـب مـي  ) منصوب وزارت داخله(و شهردار ) منتخب مردم(انجمن شهر 

» هـاي سـالمت   كارت«در موضوع اصناف، طرح   بلديه. كرد داري را در اين زمينه آغاز دامنه
را تهيـه و اجـرا كـرد كـه بـه وضـعيت       » هايي نامه نظام«كرد و براي اصناف اصناف را پياده 

گفتنـي اسـت بـه موجـب قـانون بلديـه مصـوب سـال          3.داد ها سروسامان مي بهداشتي آن
  .بود  شده  به عهدة بلديه نهاده» ها مراقبت در پاكيزگي حمام«امر  صراحت ش، به1309
هـاي جديـد در شـهرها، نظـام      زمان با گسترش طب جديد و نيز برپايي بيمارسـتان  هم

بـر  . پزشكي جديد مبتني بر بهداشت و پيشگيري، بيش از پيش در ميان جامعه ريشه دوانـد 
كـه در نقـد    اخگـر روزنامـة  . آمدنـد  ها نيز از آن وضعيت درمي همين اساس، بايد كه حمام

م راجـع بـه   1928/ ش1307بـود، در سـال     ن ربـوده قطـارا  اجتماعي گوي سبقت را از هـم 
  : هاي شهر نظرهايي داشت  حمام
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هـا    بهترين خزينه. اندازه كثيف و ناشر ميكروب امراض مختلفه است هاي اصفهان بي حمام
روز يك عدة زيادي مبتاليان بـه   ها هر  در اين خزينه. شود  ماهي يك مرتبه آبش عوض مي

رؤسـاي محتـرم دوايـر و متمـولين     . شـوند   ها مـي   اين حمامامراض تناسلي و جلدي وارد 
ولـي اكثريـت   . رونـد   خودشان اغلب داراي حمام سرخانه هستند و يا به حمـام دوش مـي  

هـاي پـر از     دهنـد، بـه همـين حمـام      جمعيت شهر، كه صدي نودوپنج مردم را تشكيل مي
  ).4: 1307آبان  23اخگر، (برند   ميكروب و كثافت تشريف مي

مطالب باال معلوم است كه در سال مذكور، طبقات باالي جامعه داراي حمام سرخانه  از
  .است  دار در شهر داير بوده هاي عمومي دوش بودند و نيز معدودي حمام

هاي زنانة محلة جوباره اتفاق افتاد  اي در يكي از حمام م، حادثه1929/ ش1308در سال 
هـاي    اهان كه صداي خود را براي ساماندهي حمامخو طلبان و ترقي كه تكاني بود به اصالح

در حالي كه حدود سيصد نفر در آن حمام مشغول استحمام بودند، در اثر . شهر بلندتر كنند
غفلت حمامي، از تون حمام دود به گرمخانه نشت كرده و فقط يك نفر زن توانسـت فـرار   

ند تا دود خارج شده و زنانِ در فوراً طاق خزانه را خراب كرد. نموده و مردم را خبردار كند
  : در نتيجه مردم محل. حال اغما از محل خارج گرديدند

اند و اعضاي كميسيون مذكور  هاي محله جويباره داده تشكيل كميسيوني براي اصالح حمام
اند كه هر سه حمام محلة خود را مبدل به حمام دوش نمايند و از قرار  اينك تصميم گرفته
انـد   الـذكر گرديـده   م بنّا و عمله فرستاده، مشغول ساختمان حمام فـوق مذكور به فوريت ه

  ).1: 1308بهمن  20همان، (

  :روزنامه پس از ذكر اين خبر اضافه كرد
هاي  به طور كلي جاي تعجب است كه از طرف ادارة بلديه تا كنون براي تغيير شكل حمام

كـه بسـياري از    در صـورتي . اسـت   نشـده  شهري به حمام دوش تصميمي جـدي اتخـاذ  
توان مبـدل بـه حمـام دوش     هاي اصفهان را در نهايت سهولت و با مخارج اندكي مي حمام
  ).جا همان(نمود 

هـا و تبـديل    ها، برداشتن خزانـه  از اين پس، در كنار درخواست براي اصالح آب خزانه
اما، هنوز مديران شـهري بنـا بـه    . خواهان شهر درآمد ها به دوش نيز جزو مطالبات ترقي آن

م، كـه  1930/ ش1309در سـال  . اي براي اجراي اين تقاضا نداشتند مشكالت اجرايي، نقشه
مت خـود اسـتعفا داد، در     ) ادارة صحيه(پزشك بهداري  اصفهان به نام دكتر احتشـام، از سـ

  : هاي شهر نوشت گزارشي راجع به اقدامات خود در باب حمام
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ماده تهيه و طبـع گرديـد و در تمـام     17اي تحت  نامه نظام ها  ها و حمامي در موضوع حمام
ها بايد معمول دارنـد؛   و كاركنان حمام   وظايفي بود كه حمامي. ها به ديوار الصاق شد حمام

كردند و مجروحين و مبتاليـان بـه     ماهه آب خزانه را عوض مي ها به طور كلي همه حمامي
هاي سابق  كاري دادند و كثافت  ه و جلدي را هرگز اجازة دخول در خزانه نميامراض مسري

. گانـة متـروك گرديـد    جـزو مـواد هفـده   )  از قبيل غسل اموات و حجامت و غيره و غيره ( 
  ).2: 1309دي  4همان، (دخانيات در حمام استعمال نشود 

اسـت يـا    هـا نداشـته    امداركردن حم اي براي دوش گويا، ادارة بهداري تا اين لحظه نقشه
  .اند پنداشته شايد اجراي چنين طرحي را پرهزينه و بعيد مي

  
  ها آغاز ماجراي دوش حمام. 6

نامـة ديگـري بـراي سـاماندهي      م، نظـام 1932/ ش1311سرانجام، بلدية اصـفهان در سـال   
هـر  آيـد،   هايي از آن در زير مـي  نامه، كه قسمت مطابق اين نظام. هاي شهر منتشر كرد حمام

بايـد بگـوييم ايـن آغـاز مـاجراي بلديـة       . باشد  حمام عمومي بايد حداقل يك دوش داشته
خود در آغاز شرحي راجع به وضع بـد   اخگرروزنامة . هاي شهر بود  اصفهان و دوش حمام

  : آورد نامة بلديه را  داد و سپس نظام  هاي شهر ارائه  حمام
كننـد و    هاي خود را عوض نمي ودتر آبهاي اصفهان عموماً هر سي روز يك دفعه ز حمام

ها گاهي به مـأمورين بلـدي جـا زده، از تغييـر آب و يـا بـه اصـطالح         بلكه بسياري از آن
در صورتي كه اگر يك بلدية دلسوز، يك . كنند  هاي خويش شانه تهي مي زدن خزانه زيرآب

بود كه تغيير شكل   تهها را توانس داشتيم، تا كنون هفت عشر آن  اراده مي بلدية قوي و صاحب
  ).4: 1311خرداد  26اخگر، (داده و به حمام دوش مبدل نمايد 

  :ها نيز اشاره كرده و معترض بود روزنامه به وضعيت روشنايي حمام
هاي عهد دقيانوس و  موشي برق، همان چراغ هاي ما، با داشتن كارخانة چراغ هنوز در حمام

كنندگان را در آن  ها استحمام كنندة آن تعفن و دود خفهكه بوي   هاي قديمي  نفتي يا آن چراغ
و درجـة تعفـن    4شـود   نمايـد، اسـتعمال مـي     الـنفس مـي   فضاهاي خالي از نفوذ دچار ضيق

است مصادف   هاي ما به حدي است كه اگر شما به كسي كه تازه از حمام بيرون آمده حمام
ها كـه بايـد    هاي حمام دالك. ماييدن  شويد، از چند ذرعي او بوي عفن حمام را استشمام مي

الاقل هر پانزده روز يك مرتبه معاينه شوند، چند ماه يـك دفعـه هـم بـه زحمـت معاينـه       
  ).2: همان(شوند   مي
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  :ها درج كرد نامة بلديه را در باب حمام با اين مقدمه، روزنامة اخگر نظام
اي دوش خصوصـي باشـد يـا    كـه دار  مردانه و زنانه، اعم از اين هاي عمومي   كلية حمام. 1

دارا باشد كه شيرهاي دوش مزبور متعدد و اسـتفاده   نباشد، بايد يك دستگاه دوش عمومي 
  .از آن براي كلية مشتريان آزاد باشد

ساختمان نمايند، يـا   از اين تاريخ به بعد اشخاصي كه بخواهند حمام جديد عمومي . 2
ير كنند، عالوه بر رعايت مقـررات صـنفي،   هاي قديمة متروكه را تعمير و دا  بخواهند حمام

الزم است قبالً به ادارة بلديه مراجعه نموده، دستورات صحي صادره را در موقع سـاختمان  
  .شد در صورت تخلف جلوگيري خواهد. اجرا نمايند

كارگران حمام بايد توسط اطباي صـحي معاينـه شـده، تصـديق صـحت مـزاج       . 3
  .دريافت دارند

بايد از ورود اشخاص مظنون به داشـتن جراحـات خـارجي از قبيـل       استاد حمامي . 4
 ورود از مخصوصـاً . نمايـد  ممانعـت  حمام به ورود در غيره وكچلي، جرب، كوفت، سودا 

  .شود جلوگيري بايد  عمومي ةخزين در ها آن
  ).3 :همان( است ممنوع كلي به حمام در ادويه و مالي روغن. 5
بيـت آن   شده و شاه  گرفته گوناگون بهداشت حمام درنظرنامة مفصل وجوه  در اين نظام

امـا، آيـا بـا تـدوين و ابـالغ ايـن       . بودن حداقل يك دستگاه دوش براي هر حمام است دارا
در سال بعد، بلديـة اصـفهان   . ها مفاد آن را اجرا كردند؟ اوضاع چنين نبود نامه، حمامي نظام

مـارس  / ش1312تـا آخـر فـروردين     ها را ملـزم كـرد   تر گرفت و حمامي موضوع را جدي
كلية كساني كـه بخواهنـد   «م، الاقل يك دوش در حمام نصب كنند با اين توضيح كه 1933

» به ساختمان حمام جديد اقدام نمايند بايد بر طبق نقشه و اجازة شعبة ساختمان بلديه باشد
  ).1: 1311بهمن  24همان، (

  : ضمن تحسين اين جديت بلديه افزود اخگرروزنامة 
انتظار داريم برخالف سال گذشته كه همين اقدامات شروع شد و عقيم ماند، در اين سال با 

ها شـهر هـم سـعي      در قسمت دوش حمام... جديت رياست محترم فعلي بلديه انجام داده
ود كه منبـع  ها داراي دوش گردد و مخصوصاً مراقبت بش  شود كه تا آخر مدت مقرره حمام

هاي دوش فعلي، يكي نبوده و براي دوش،   آب دوش با خزينة عمومي، مثل بعضي از حمام
   ).5: همان(بشود   اي ساخته منبع آب جداگانه

كـه ضـعف شـهرداري اصـفهان را در اجـراي دسـتورهايش        عالوه بـر ايـن   اخگركالم 
كشـي آب، بعضـي    دان لولهگذارد كه در فق دهد، بر اين حقيقت تلخ نيز انگشت مي مي   نشان
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اند؛ يعني، آب كثيف  بوده  شده را به خزينة عمومي حمام وصل كرده ها، دوش نصب حمامي
  !خزينه در دوش جاري بود

بودند، چراكه بلديه در سـال    نداده  ها توجه بسياري به التيماتوم بلديه نشان گويا، حمامي
بودن نصـب دوش   براي هركسي ارجحشايد امروزه . بعد نيز همين درخواست را تكرار كرد

  علـل مختلفـي باعـث   . هاي كثيف آشكار باشد، اما در هشتاد سال پيش چنين نبود  بر خزينه
علت اقتصادي آن بود كـه در  . ندهند  ها نسبت به نصب دوش استقبالي نشان شد حمامي مي

شد و هـيچ حمـامي ايـن     صورت نصب دوش مصرف آب خصوصاً آب گرم چند برابر مي
آن را از . پذيرفت؛ اما، علت دوم فرهنگي بود و محصول يك نگاه متحجرانه خسارت را نمي

  گويد بعد از الزام استفاده از دوش، زبان شاهد عيني بشنويم كه مي
سر و صدا بلند شد كه غسـل در زيـر دوش درسـت    ... از سوي بسياري له ئمسبر سر اين 

گـرفتن احتـراز    رو بسـياري از افـراد از دوش   ايـن از . گيرد  نيست و بايد در خزينه صورت
ها استفادة قاچـاقي و   رساندند و حتي سال داشتند و به هر صورت بود خود را به خزينه مي

  ).110: 1384اديب، (مخفيانه از خزينه معمول بود 

ها  م، از حمامي1934ژانوية / ش1312در بهمن . كرد به هر حال، بلديه تالش خود را مي
اخگـر،  (دار باشد  حمامشان دوش 1313كنند تا در آغاز سال   د را نصبخواست دوش خو

هـاي بلديـه چنـدان اثـر نداشـت و مـاجرا بـه سـال           گيري اما، سخت). 2: 1312بهمن  30
هايي كه تا كنـون   بلدية اصفهان تا اول آبان آن سال به حمامي. شد  م كشيده1936/ ش1315

  : اند، اخطار داد دوش نصب نكرده
هاي شـهر تـا اول آبـان اقـدام بـه سـاختمان دوش و تهيـة         و مستأجرين حماممالكين 

چه تا تاريخ فـوق اقـدام نشـود     هاي خود بنمايند و چنان آب براي حمام هاي فاضل چاه
 آب باشد از طرف شهرداري بسته خواهـد  كه فاقد دوش و چاه فاضل بالاستثناء حمامي

  ).2: 1315شهريور  2اخگر، (شد 

هـايي   االجل، دايرة تفتيش شهرداري به حركت درآمد و به جلب حمامي در پايان ضرب
  :بودند برآمد  كه دوش نصب نكرده

هـاي عمـومي    نمودن حمام چون طبق اعالنات سابق شهرداري موعد مهلتي كه براي دوش
است، لذا اخيراً دايرة تفتيش شهرداري   يافته  بود خاتمه  شهر از طرف شهرداري تعيين شده

اند، تحت تعقيب  هاي خود ننموده هايي كه تا حال اقدام به ساختمان دوش در حمام حمامي
  ).1: 1315آبان  11همان، (نمايد  قرارداده و متخلفين را جلب و تعقيب مي
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  .كه چه تعداد حمامي اخطار گرفته و تعقيب شدند معلوم نيست اين
افكار عمومي را بيش از پيش  در اين زمان، تصميم عمومي مديران شهري اين گرديد كه

مـدير روزنامـة   . كننـد   اقـدام » سـازي  فرهنگ«باره به  اين درگير كرده و به اصطالح امروز در
، »طرز زندگي را بايد تغيير داد«اي با نام  ، كه خود عضوي از شوراي شهر بود، در مقالهاخگر

اري همكاري كرده و خود بود با شهرد  با اشاره به اعالن شهرداري كه از همشهريان خواسته
  : دوش را بايكوت نمايند، كوشيد مخاطبان روزنامه را به فكر وادارد هاي بي حمام

اگر ده سال قبـل  . است  طرز زندگي امروز ما با زندگي ده سال پيشمان تفاوت زيادي كرده
نشستيم و ريش يا گيسوان خـود را حنـا بسـته، چنـدين      ها مي در روي سنگ صحن حمام

ساختيم، امـروز ديگـر    اي مي وقت عزيز خويش را صرف انجام چنين كار بيهوده ساعت از
ها به دوش به عقيدة ما يك امـر   ها و تبديل آن بستن درب خزانة حمام. كنيم اين كار را نمي

رود، بلكه بايد قدم را فراتر گذاشت و تمامي اصولي را كه دنياي  مي شمار خيلي كوچكي به
اسـت    اشت عمومي و حفظ و نظافت خويش وضع و قبول كردهمتمدن امروزي براي بهد

 جا ترقي كـرده  به عقيدة ما بايد روحية ما در عرض اين چندسالة اخير تا آن. ... اتخاذ نمود
خـود   خـودي  باشد كه اصالً شهرداري شهر ما محتاج به نشر چنين اعالني نبوده و مردم بـه  

باشد كـه مـا     جا باال رفته افكار ما تا آنبايد سطح . مصالح شخصي خود را تشخيص بدهند
هايي كـه داراي دوش نيسـتند وارد نشـويم و صـحت و تندرسـتي       خود در حمام خودي به

هايي كه به نام خزانه مرسوم بودند، دسـتخوش   خوردن در آب منجالب خويش را با غوطه
  ).2: 1315آبان  18اخگر، (آور نسازيم  خطر هزاران امراض وحشت

/ ش1316يك سال بعد، بـه سـال   . داشت  ها ادامه ، مبارزة شهرداري با خزينهبا اين حال
تيـر   24همـان،  (ها به دايرة بازرسي شهرداري اصفهان جلـب شـدند    م، تعدادي از آن1937
م، شهرداري اصـفهان جـديتي بـه خـرج داده و     1938/ ش1317سال بعد از آن، ). 3: 1316

هـا را   بـار شـهرداري حمـامي    آيا اين. تعطيل كرد هاي بدون دوش را  تعداد بسياري از حمام
  كند؟  مجبور به نصب دوش مي

بـود كـه اوالً     گرديـده  چون بر حسب پيشنهاد و امر جناب آقاي فرمانـدار اصـفهان مقـرر   
هاي شهر عموماً مبدل به دوش گرديده و ثانياً تا وقتي كه اين عمل انجام نگرديده، هر  حمام

وض بشود، و ايـن موضـوع از طـرف انجمـن شـهرداري نيـز       ها ع بار آب آن روز يك 15
بودند،   ها براي اجراي اين امر طبق دستور شهرداري حاضر نگرديده تصويب شده و حمامي

اي بيش نيست،  كردند كه صدور اين دستور به مانند گذشته جز اجراي فرماليته و تصور مي
. ها را ببندند يد كه درب تمامي آنگرد لذا از طرف آقاي قيامي، شهردار جدي اصفهان، مقرر
هـاي شـهر تعطيـل گرديـده و عجالتـاً       و به همين جهت روز گذشته عدة زيادي از حمـام 
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ها مشغول مذاكره و اخذ تعهدنامه است كه دستور مزبـور را كـامالً بـه     شهرداري با حمامي
  ).3: 1317ارديبهشت  5همان، (موقع اجرا بگذارند 

بـراي يـك   . ببـرد  آساني پيش توانست كار خود را به نمي واقعيت آن است كه شهرداري
آساني توانسـت كـاله و    پژوهشگر تاريخ اجتماعي جاي تأمل است كه دولت رضاشاه كه به

بار  لباس يك شكل بر تن مردان كند، با شدت و خشونت چادر از سر زنان بردارد، چرا اين
شايد به اين دليل كـه بخشـي از   اي حمامي را مجبور كند دوش نصب كنند؟  تواند عده نمي

ها، خواهان نصب و استفاده از دوش نبودند  كنندگان از حمام افكار عمومي و بعضي استفاده
هاي سراسـر    به همين خاطر، شهرداري. و مثل سابق مايل بودند از خزانة حمام استفاده كنند

توان تصور كرد تنها  ، مينيز. هاي شهرها و روستاها داشتند  داري با حمام كشور درگيري دامنه
شـدن حمـام    مجازات شهرداري، يعني بستن درب حمام پايان ماجرا نبود، چراكـه بـا بسـته   

بـا ايـن   . شـدند  محله، مراجعان و ساكنان محل سرگردان شده و خواستار بازگشايي آن مـي 
روزه  توان به مدت طوالني تعطيل كرد، چراكه كاربري حمام همه حساب، يك حمام را نمي

حال، اگر تعداد . شد مي هاي اطراف ازدحام ايجاد و جاري بود و با بستن هر حمام، در حمام
آمد؛ پـس،   مي توان پنداشت آشوبي در شهر پديد شدند، مي زمان تعطيل مي زيادي حمام هم

عجيـب  . مـدت نداشـت   هاي كوتاه شهرداري راهي جز مدارا و اخذ تعهد و حداكثر تعطيلي
ها سه ماه ديگر مهلـت داد كـه دوش    يخ، شهرداري اصفهان به حمامينيست اگر از اين تار

  ).1: 1317مرداد  25اخگر، (هاي خود را نصب كنند   حمام
شـهرداري را  » تحميـل «هـاي فـرار از    هـا خيلـي زود راه   كـه حمـامي   نكتة ديگر هم آن

/ ش1317هايي كه بازرس فرمانداري، محمدعلي مكـرم، در سـال    در گزارش. گرفتند مي  ياد
گـردد كـه    خـوبي معلـوم مـي    است، به  م، از وضعيت بهداشتي شهر به فرماندار نوشته1938

هـا را راهـي بـراي     كـردن آب خزانـه و دوش   مأموران و بازرسان شهرداري موضوع عوض
، 1938آوريـل  / 1317در يك گزارش به تاريخ ارديبهشت . اند كرده مي  دخل خود محسوب

آقـاي شـهردار   . ها مقرر بود هر پانزده روز عوض شود حمام آب«بازرس فرماندار افشا كرد 
بازديـد   ]بـازرس شـهرداري  [ها را بازديد نكرده و رحيمـي   يك از حمام كلي شخصاً هيچ به

در گزارشي ). 211: 1388كثيري، (» است  ام، تبعيض نموده كرده و يقين دارم و تحقيق كرده
 19/2/1317مكـرم در تـاريخ   . است  برمال شدهها  ديگر، تباني همين بازرس با بعضي حمام

  : به فرماندار نوشت
حمـام  . هاي بخش سه حركـت كـردم   ديروز جهت رسيدگي به چگونگي تغيير آب گرمابه
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حمام شيخ پريشب آب عـوض  . اند، آب آن تازه بود ها چون مشغول بنايي بوده تراش سنگ
التجـار را   گـود متعلـق بـه امـين    حمام . اند شده و آقاي رحيمي سه ريال پول درشكه گرفته

چـه وقـت رحيمـي    : پرسـيدم . ها پر بود بود و خزانه  خودم بازديد كردم، آب عوض نشده
ها عوض شده  چطور آب خزينه. ظهر است  از  حاال بعد: گفتم. امروز ظهر: جا آمد؟ گفتند اين

شـدن   ها به عنـوان عـوض   در نتيجه معلوم شد كه حمامي. و گرم هم شده؟ جواب نداشتند
هـا ايـن    دليـل حمـامي  . و كسي كه اطالع از چگونگي ندارد. بندند آب، درب گرمابه را مي

  ).214: همان(است كه آقاي رحيمي آمدند و ديدند 

  .گرفت نخواهد  آساني صورت ها به در اين وضعيت معلوم است كه ساماندهي حمام
و زور شـهرداري   هاي شهر با ضرب  م، همة حمام1940/ ش1319به هر تقدير، تا سال 

كه بعضي از مراجعان حمـام، خواهـان    ها قفل شد، اما مثل اين دار شدند، درب خزينه دوش
هـا   هـا را بـراي آن   ها پنهاني درب خزينه بنابراين، حمامي. هاي سابق بودند  استفاده از خزينه

 پس، شهرداري ناچار شد. بود  گشودند؛ موضوعي كه به گوش بازرسي شهرداري رسيده مي
  ! ها را نيز پر كند ها، آن عالوه بر بستن درب خزينه

اسـت،    ها موقوف گرديـده   هاي شهر دوش شده و خزينه  كه از مدتي پيش تمام حمام با اين
، كه براي تعمير خزينه بوده و  هاي آهني  ها از دريچه  اخيراً مشاهده شده كه بعضي از حمامي

انـد اشـخاص بـراي     داده نمـوده، يعنـي اجـازه مـي     ميشده، استفادة ديگر  درب آن قفل مي
لـذا از طـرف شـهرداري بازرسـي دقيـق در ايـن       . وشو داخل در آب خزينه بشوند شست

ها گرفته شده   هاي خزينه  خصوص به عمل آمده و براي جلوگيري از اين عمل، كلية دريچه
  ).4: 1319آذر  18اخگر، (است   هاي آب نيز پر شده  و به عالوه كف حوض

  
  20ها پس از شهريور  بازگشت به عصر خزينه. 7

بودند، پس   دار شده ساله همگي دوش هاي شهر كه طي يك دورة طوالني ده وضعيت حمام
هـا را جمـع كـرده و     ها دوش حمامي. خيلي سريع به حال سابق برگشت 1320از شهريور 

كه هيبت  ، اما به دليل اينكرد ها را راه انداختند؛ شهرداري اصفهان هم سروصدايي مي خزينه
امـا،  . گذاشـتند  هاي اخطار شهرداري نمي ها زياد وقعي به آگهي بود، حمامي دولت فروريخته

هـا و   ضديت بـا خزينـه  . خواستند مطبوعات و افكار عمومي بازگشت به وضع سابق را نمي
يكـي  م، پيرمردي در 1941/ ش1320ها وقتي شدت يافت كه در نيمة دوم سال  شدن آن باز

  : اخگرمتن خبر و تحليل روزنامة . ها جان سپرد از خزينه
ها نكاسته، با هر حقه   چشمي حمامي ها و اخطارهاي مكرر شهرداري از خيره  خره آگهيباأل
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كننـد   هـاي خـود را بـاز مـي     هـا درهـاي خزانـه    شود باز گاهگاه برخي از آن و تدبيري مي
بار زير آب رفتن دارند،  در خزانه و چندين احمقي را كه تمايل شديد به رفتن] مراجعين[و

روز گذشته، سيد محمود طراح، پنجاه ساله به . نمايند هاي خود راهنمايي مي به داخل خزانه
چون آب داغ بوده، خفـه شـده،   . شود حمام جنت واقع در جهانباره رفته و داخل خزانه مي

روزه  ، خزانة حمام نامبرده همهدهند به طوري كه اهالي محل گواهي مي... كند فوراً فوت مي
  ).5/ 1702: 1320آذر  2اخگر، (شود  صبح زود درش باز و بعداً بسته مي

  :بعد از اين ماجرا بود كه خبر رسيد
شنبه فردا، بدون اسـتثنا بايـد در    ها التزام گرفته كه از صبح پنج  حمام ةكليادارة شهرداري از 

ترين  الوه بر محروميت از شغل خود، به سختهاي خود را مسدود كنند، متخلفين ع خزينه
  ).2: 1320آذر  18جهان،  نقش( شد  مجازات تنبيه خواهند

هـايي كـه برخـي     حمام. شهرداري اصفهان ناچار شد درب شش حمام متخلف را ببندد
  : بودند  هاي خود را سه مرتبه غيرقانوني باز كرده  درب خزينه

هاي خود را بـاز   هاي شهر، درِ خزينه از صاحبان گرمابه اي كه از چندي پيش عده اين  در نتيجة
اينـك شـش بـاب از    ... كرده و به طور محرمانه در دسترس مشتريان خـود گـذارده بودنـد،    

دادگاه   اند، به وسيلة ها سه نوبت اين خالف را مرتكب گرديده هاي آن هايي كه حمامي گرمابه
  ).2: 1320اسفند  10اخگر، (اند  منوع شدهها تعطيل و از كسب م هاي آن شهرداري، گرمابه

شـده، دوبـاره و    هـاي تعطيـل   اما، وقتي خبرنگار روزنامة اصفهان خبر داد كه همة حمام
  :اند، با خشم فراوان پرسيد باره مهر و موم شهرداري را شكسته چند

مگر شكستن قفل و مهر و موم مأمور دولت بـر طبـق قـوانين موجـوده، حكـم آن زنـدان       
دهيـد كـه بـه     ها را تحويل دادسرا و در نتيجه زندان شـهرباني نمـي   چرا فردفرد آننيست؟ 

هـاي خـود را كـه در اغلـب اوقـات از       سزاي عمل خالف قانون خود برسند و اين خزينه
توان در آن پـا گذاشـت،    گنداب بدتر و در اكثر مواقع از شدت درجة حرارت و داغي نمي

مرتبـه   وبت، دو نوبت، سه نوبت اسـت نـه چنـدين   ببندند؟ به عالوه، عفو و بخشش يك ن
 .)3: 1322بهمن  6اصفهان، (

درسـتي   بود، لذا، جدي تصـميم گرفـت بـه     شهرداري اصفهان از اين مبارزه خسته شده
  : پسندند ها را بيش از دوش مي  ها، خزانه دريابد چرا اغلب حمام

ستفسـار از تكـرار   لذا پس از بررسي از طرف بازرسـي شـهرداري و تعقيـب موضـوع و ا    
آوردن غسـل   جـا  اند كه بر حسـب تقاضـاي مشـتريان بـراي بـه      عملشان، چنين پاسخ داده

  ).2: 1321ارديبهشت  31اخگر، (ايم  هاي خود اقدام نموده ارتماسي به بازبودن درب خزينه
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داشـتند،   نيز در پشت اين جريان قـرار » نما عالم«اي  با كمال تأسف به قول روزنامه عده
  : داد سربسته خبر اصفهانكه روزنامة  چنان

واهللا شارع مقـدس بـه ايـن    ! به خدا وظيفة عالم دفاع از آب سراسر ميكروب خزانه نيست
. كند خواهند دين مقدس اسالم را تحريف كنند نفرين مي نماها كه با نظر كوتاه خود مي عالم

   ).2: 1327تير  17اصفهان، (اركان اسالم بسته به طهارت و پاكيزگي است 

باور داشتند، هرگـز اسـتفاده از   » مانياال من ةالنظاف«مسلم قاطبة علماي شهر كه بر اصل 
ها حتي بـه صـورت عملـي سـعي داشـتند       آن. كردند هاي غيربهداشتي را تجويز نمي خزانه

استاد جمشيد مظـاهري  . توان غسل كرد جامعة مؤمنين را هشدار دهند كه زير دوش نيز مي
م، وقتـي در خيابـان خواجـو از مدرسـه     1958/ ش1337هاي  آورد روزي در سال ميبه ياد 
هـا و در حـال    اهللا زند كرماني پيشاپيش آن زيادي را ديده كه آيتاست، جمعيت  گشته بازمي

اهللا  شنود آيت پرسد، مي وقتي علت را مي. اند خواني و گفتن تكبير و راهپيمايي بوده چاووشي
 شريف در محلة خواجو است تا در زير دوش غسل كـرده و نشـان  در حال رفتن به حمام 

  ).1392مظاهري، (دهد چنين امري اشكال شرعي ندارد  
آوريـم،   را مي جهان نقشم، كه خبر مندرج در روزنامة 1945/ ش1324وضعيت تا سال 

زده دهد كـه دوا  مي  اين بار خبرنگار روزنامه يك حمامي را نشان. تقريباً به همان ترتيب بود
  : دهد مي  و باز هم به عمل خود ادامه! بار مهر و موم شهرداري را شكسته است

جا كـه   به تمام معني استفاده كرده و تا آن ]آزادي[ترين جاهايي كه از اين كلمه  يكي از مهم
هـاي   ها و تعطيـل دوش  هاي اكثر گرمابه است به كار بسته شده، بازكردن خزينه  ممكن بوده

هـا   هـاي گرمابـه   ماشاءاهللا به قدري در اين كار يعني هدايت مردم بـه خزينـه  كه . هاست آن
، كـه اگـر بگـوييم بـه اسـتثناي       اند شده و از كلمة آزادي استفاده كرده  فعاليت به خرج داده

هـاي ديگـر داراي خزينـة     هاي بخـش  ، صدي نود گرمابه هاي درجه اول بخش يك گرمابه
حمامي را سراغ دارم كه از طـرف شـهرداري   . ايم هعمومي و بدون دوش است اغراق نگفت

شـده،    دار آن گرفته مرتبه مهر و موم شده و حتي سند ثبتي نيز از گرمابه 12شايد در حدود 
، ولي با تمام ايـن تفاصـيل آقـاي حمـامي      اند و از همه باالتر او را بيست روز زنداني كرده

نوبت شكسته اسـت، گويـا يكـي دو     12 كه مهر و موم شهرداري را در تمام گذشته از اين
مرتبه هم نسـبت بـه مـأمور شـهرداري تـوهين و حتـي او را مـورد ضـرب و شـتم هـم           

   ).5: 1324بهمن  14جهان،  نقش(است    داده  قرار

اي  هاي متخلف بود؛ مبـارزه  م، اوج مبارزة شهرداري اصفهان با حمام1946/ ش1325سال 
  :مروري بر اخبار مربوط. را به كمك طلبيده بود» فرمانداري نظامي«كه شهرداري در آن 
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است كه   شده  طبق تصميم شهرداري به آقاي يزدان، رئيس بازرسي شهرداري مأموريت داده
شد بـه بسـتن     اي ديده ها سركشي نموده و هرجا خزانه با كمك فرمانداري نظامي به گرمابه

گرمابـة شـاه،   : اسـت   زير مسدود شدههاي  در نتيجة بازرسي، خزانة گرمابه. آن اقدام نمايند
  ).2: 1325مهر  22جهان،  نقش(ها، سرجوي اليادران، حاجي زرنگار  خان، شاهزاده

  :يك خبر ديگر
هـاي   آقاي يزدان رئيس بازرسي شهرداري به معيت مأمورين حكومت نظـامي، آب خزانـه  

االسـالم، و   هاي حاج بنان، جنت، سنگ، كرباس، نو، نمكي، قلمكـار، كرسـي شـيخ    گرمابه
و  5ها را مسدود و از دسـتك  اند فوراً درب خزانه داران ملزم شده اكبر را تخليه و گرمابه علي

 بود درب حمام بسته  خزانه استفاده ننمايند و چون حمام خان مجدداً از خزانه استفاده كرده
  ).3: 1325مهر  26، 524جهان، ش  نقش(شد  

  :نشان دارد ها متن خبر بعدي كه از مقاومت حمامي
كه ايـن مرتبـه هـم مثـل سـابق اگـر اقـدامي از طـرف          دارها به تصور اين اي از گرمابه عده

 شهرداري در جلوگيري از تخلفي شود، به همان اقدام اوليه اكتفا و بعدها تعقيب نخواهنـد 
درپـي اقـدام بـه     كـه پـي   اسـتفاده و بـا وصـف ايـن     هاي آب گرم سوء شد، از وجود خزينه

را مريض و بـراي   ياهال از ياديز عدة و برنداشته خودشده، دست از عمليات زدن  آب زير
هـا   هـاي كثيـف فروبـرده، از مسـدودنمودن آن     جلب نفع خـود، مـردم را در آن مـنجالب   

هـا، ادارة شـهرداري بـا كمـك مـأمور       الوصف بـرخالف انتظـار آن   مع. اند خودداري نموده
مشغول جلوگيري و مرتباً اين موضوع را تعقيـب  تر  فرمانداري نظامي با جديت هرچه تمام

هاي  كه گرمابه اين كما. اند مأمورين شهرداري را اغفال كنند و تا حال به هيچ قسمي نتوانسته
زده شــده و بــاز از عمليــات خــود  بنــان، شــاه، خــان تــا حــال ســه مرتبــه زيــرآب  حــاج
 ). 4: 1325آذر  3جهان،  نقش(اند  برنداشته دست

شهرداري از بازرسـان زن بـراي   . ه نيز از نظارت شهرداري مصون نبودندهاي زنان حمام
  : كرد اين كار استفاده مي

اي بـازرس و   بر حسب دستور آقاي غفاري، شهردار اصفهان، از طرف دايرة بازرسي، عـده 
مأمور انتظامي فرماندار نظامي به معيـت بـانو محسـني، بـازرس شـهرداري، بـه وضـعيت        

هايي كه به واسطة عدم مطابقت با ابعـاد مقـررة شـهرداري يـا      گرمابهها رسيدگي و  گرمابه
  ).4: 1325آذر  25همان، ... (شده به شرح زير است زده كثافت آب، زيرآب 

هـا، اسـتفاده از اهـرم جريمـة      كردن آب خزينه اقدام ديگر شهرداري، عالوه بر خالي
  :نقدي بود
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متصـدي  . ريـال  135كوم به پرداخـت  ها به علت بازبودن خزينه، مح متصدي گرمابة خلج
متصدي گرمابة بنكدار . ريال 135گرمابة زرنگار به علت بازبودن خزينه محكوم به پرداخت 

متصـدي گرمابـة خـان محلـة نـو      . ريـال  135به علت بازبودن خزينه محكوم به پرداخت 
 270وردي محلة نو محكوم به پرداخت  متصدي گرمابة حق. ريال 200محكوم به پرداخت 

  ).4: 1325دي  24جهان،  نقش(ريال 

انواع . بود  گيري بود كه گويا شهرداري با تمام ابزارهاي كنترل به ميدان آمده مبارزة نفس
هاي خود را برچيدند؟ با كمـال   ها خزانه  آيا از اين پس حمامي. شد  گرفته ها درنظر  مجازات

. بلكـه ابعـاد آن كوچـك گرديـد    ها برچيـده نشـد،    تأسف به موجب مطلب روزنامه، خزانه
اي درسـت   نفره هاي يك هاي پنهان حمام حوضك ها به جاي خزانة اصلي، در گوشه حمامي

  ).4: 1326خرداد  2جهان،  نقش( !نفره را بازي كند هاي يك كردند تا نقش خزانه مي
افتـاد، دوبـاره همـه را      م در حمام دردشت اتفـاق 1954/ ش1333اي كه در سال  حادثه

. دو دختربچه در خزانة حمام دردشت جان سپردند. ها حساس كرد به موضوع خزانه نسبت
. هـا شـد   هـا در برخـي حمـام    اين امر موجب اعتراض مجدد به تعطيل نشدن كامل خزينـه 

  :كشد مي  روزنامه موضوع تغسيل مراجعين را پيش
و ايـن  كردن ناچار بودند در خانة خودشان آب گرم كنند  چه بسا مؤمنين براي غسل

اي است، و  در صورتي كه خود اين عمل هم بحث جداگانه. دهند  عمل شرعي را انجام
العرب هم ةو آيا در جزير. كردن الزم نيست چندصد مرتبه به زير آب رفت غسل ]براي[

شده كه مؤمنين چند سـاعت در آب فروبرونـد؟ از لحـاظ شـرع      مي  اين همه آب يافت
باشـد   مـالي مكفـي مـي    يعنـي روغـن  » تـدهين «كـردن بـه صـورت     براي وضو و غسـل 

  ).2: 1333تير  10چهلستون، (
  

  !ها مضرات دوش. 8
خواسـتند يـا    هـا كـه نمـي     ، برخي از حمامي20نكتة بسيار زننده آن بود كه بعد از شهريور 

! بودنـد   ترسيدند دوش خود را جمع كنند، مجراي آب آن را به آب خزانه وصـل كـرده   مي
از همه بدتر آب كثيف خزينه بود كـه   «: گويد از زبان يك خواننده ميتوصيفي از يك حمام 

  ).3: 1321آذر  16اخگر، (ها جريان داشت   هاي دوش در لوله
ها از جاي ديگر سربرآورد و آن ريشه در مفاسد اخالقـي نهفتـه    اما، مشكل اصلي دوش

چنين اسـت كـه از   جا كه رويكرد بعضي افراد جامعه  از آن. در جامعة دوران پهلوي داشت
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م، محتـواي دسـتور   1942/ ش1321كنند، در سـال   هايي نيز مي استفاده چيز خوب، سوء  هر
ها براي مقاصد ديگـري    كند بعضي مشتريان از اتاقك دوش حمام  مي  وزارت بهداري معلوم

هاي اخالقي جامعه متزلـزل   كه بنيان 20اين موضوع بعد از شهريور . اند كرده نيز استفاده مي
  :گرديد، شدت يافت، به طوري كه وزارت بهداري در دستوري مقرر كرد

كلـي   از قبول دو نفر مرد و زن يا دو نفر مرد يـا دو نفـر زن در يـك دوش خصوصـي بـه     
 خودداري نمايند و لذا از طرف دايرة بازرسي شهرداري دستور اكيد به مأمورين صادر شده

تخلف را به دادگاه شهرداري جلب و بـه  است كه در صورت مشاهدة چنين تخلفي فوراً م 
  ).2: 1321مرداد  22همان، (اشد مجازات او را محكوم نمايند 

م، 1945/ ش1324در سـال  . كننده با يك دستور دولتي خاتمه نيافت اما، اين فساد رخنه
  :اي به چاپ رسانيد به قلم يكي از خوانندگانش، نامه جهان نقشروزنامة 

ها به خيال افتاده از اين راه مبالغي به عوايـد روزانـة    د بعضي حماميشو مي  متأسفانه شنيده 
بـراي مبلغـي كـه اضـافه از پـول حمـام       . ها را اشغال نمايند خود افزوده، مقام خانم رئيس

گيرند، زن فاحشه و مرد اجنبي را در حمام پذيرفته، يك نمره را براي ساعتي به اختيـار   مي
   ).1: 1324آذر  22جهان،  نقش(گذارند  ها مي آن

م، معلوم شد كه اين معضل هنـوز كـامالً حـل    1953/ ش1332هشت سال بعد در سال 
هاي جالئي و قصر و  گرمابه«: هشدار داد چهلستونيكي از خوانندگان روزنامة . است  نشده

خورده هستند، به اين اماكن  لوح كه فريب و ساده 6ها هميشه از امارد هاي آن جهانباني و نمره
، چهلستون(» روند حتي فواحش هم با مردان مي. نمايند اشخاص ناباب اياب و ذهاب ميبا 
هـا را ملتـزم نماينـد كـه      اگر اسـتادان گرمابـه  «: صاحب نامه پيشنهاد كرد). 3: 1332تير  15
گونه اشخاص را دونفري راه ندهند و تحقيق و تفتيش بنمايند كار خيلي سـهل اسـت و    اين

مدير روزنامه پس از چاپ  .»اجازه فرمايند تا خود مردم اقدام نمايندشود  اگر جلوگيري نمي
هـاي   نگذارند مردم نسبت بـه گرمابـه  «: درستي به شهرباني اصفهان هشدار داد اين مطلب به

  ).1: همان(» عمومي بدبين شوند
  

  ها را ببنديد حوض چاله. 9
م، 1937/ ش1316سـال   در. آمد ميان ها در عصر مشروطه سخن به حوض شدن چاله از بسته

هـا   حمـامي . اسـتفاده شـود    حوض ها را ملزم كرد كه نبايد از چاله شهرباني اصفهان حمامي
  :بودند  ها قلمداد كرده حوض اي به حكمران اصفهان نوشته، درآمد خود را از اين چاله نامه
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ه از عهـدة  دهيم، براي اين سه ماه تابستان ك  و خسارت مي 7كه مدت نه ماه ضرر نظر به اين
دادن ماليات بر عايدات و خسارت ديگر و مخارج خانوادة خودمان برآييم، چونكه ماليـات  

ها نشود،  حوض ها را از روي كراية حمام تشخيص داده، اگر امر به بازكردن چاله تمام حمام
  ).2267/293: ساكما اص(شد   تمام ماها بيچاره و بدبخت خواهيم

  : ها مخالفتي نداشت، لذا به شهرباني نوشت حوض حكمران با چاله
آيد، جلوگيري از شنا در   مي  عمل نظر ورزش به با اقداماتي كه براي تهية وسايل شنا از نقطه

چـه   ها موردي ندارد و مقتضي است دسـتور رفـع مزاحمـت صـادر گـردد و چنـان       حمام
اطـالع حكومـت    دستوري در اين خصوص و در اين موضوع صادر شده مراتب را بـراي 

  ).همان(اعالم فرماييد 

  : رياست شهرباني اصفهان پاسخ داد
باشـد، متضـمن مفاسـد      بازي از رسوم پوسـيدة قـديمي مـي    حوض كه چاله گذشته از اين
اينـك بـراي مزيـد استحضـار     . بود شماري است كه قانوناً قابل تعقيب خواهد اخالقي بي

فقرة اول : گردد  ه اين عمل است ذيالً درج مينامة امور خالفي كه مربوط ب قسمتي از نظام
كسـاني كـه در جاهـاي مرتفـع     «نامـة خالفـي    از قسمت اول فصل سـوم نظـام   7از مادة 

بـازي نماينـد،    حوض بازي كنند و همچنين كساني كه چاله كبوترپراني نمايند و يا بادبادك
ه ريال الي ده ريـال  ها از يك روز الي دو روز حبس تعزيري و يا مالي و به س مجازات آن

  ).2267/293: ساكما اص(» باشد  مي

  .باشد  آيد شهرباني از نظر خود برگشته نمي  نظر به
  
  !غسل اموات در حمام ممنوع. 10

هاي برخي روستاها و شهرهاي اطراف اصـفهان   هايي از رويه غسل اموات در حمام گزارش
اي غسل امـوات را   نامه طي نظامقبالً، مذكور شد كه رئيس بهداري اصفهان . در دست است

هاي درون  شايد از همان اوايل دورة رضاشاه كه قبرستان. بود  هاي شهر ممنوع كرده در حمام
محالت اصفهان منسوخ شد و فقط يك قبرستان خـارج شـهر يعنـي تخـت فـوالد تعيـين       

هر حال، در  به. باشد  گرديد، قبرستاني كه غسالخانه نيز داشت، اين رسم در اصفهان برافتاده
مطابق . ها اقداماتي را براي ممانعت از اين كار آغاز كردند م، شهرداري1935/ ش1314سال 

ها  را گرد آورده و از آن) روستاي اطراف سده(يك سند، بخشداري سده پنج حمامي رهنان 
. ينـد ها را بزنند و مرتباً عـوض نما  مرتبه زيرآب خزينه يوم يك 25اوالً در هر «: التزام گرفت
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ثالثاً لباس در حمام نگذارند شسته . ها راه ندهند وجه در حمام ثانياً اشخاص كچل را به هيچ
اما، اموات ). 593/339: ساكما اص(» ها دادن در حمام رابعاً ميت را مانع شوند از غسل. شود

  :پيشنهاد كرد 12/12/1314را بايد كجا بشويند؟ صحية بلدية سده در گزارشي به تاريخ 
اجع به امر غسالخانة قرية رنان، نظر به صحت عمومي مطابق با اصول صحي، نبايـد در  ر

كه ميكروب جنازه از حمام به واسطة عـدم آفتـاب    براي آن. ها جنازه شستشو دهند حمام
كنـد و باعـث امـراض گونـاگون       شد و سرايت به عموم اهالي مـي  قطع و خارج نخواهد

شويي كـه در حمـام اسـت، بـه محـل       فعالً سنگ جنازهلهذا براي آسايش اهالي . شود  مي
رود و جنـب همـان    رختشورخانه حمل كنند كه آن آب از داخل قريه به خارج صحرا مي

موقتـاً  . كه آشـاميده نشـود   قنات يك چاه حفر كنند كه آب جنازه داخل چاه شود براي آن
سـاختمان آن يـك محلـي    كه بعداً براي غسالخانه و  دهند تا آن آن محل را غسالخانه قرار

  ).همان(معين شود 

  :بعضي از مردم رهنان به بخشدار سده نوشتند. هايي مواجه گرديد اين موضوع با مخالفت
دادن متوفيات باعـث   چون در قرية مذكور غسالخانه بنا نشده و به جهت سردي هوا، غسل

قديماً به جهت امر باشد، تا كنون در گوشة حمام رنان كه   مشقت و صدمة اين بيچارگان مي
هـاي   باشد، و فعالً ادارة محترم بلدية سده التزام از حمـامي   دادن متوفيات مشخص مي غسل

هذا از آن مقام محترم تقاضـامنديم   نشود، علي  قرية رنان گرفته كه ميت در حمام غسل داده
 داده كه امر و مقرر فرماييد كه در همان مكان منظورة حمام، متوفقات ايـن فـدويان غسـل   

   ).همان(شود  

  .شد  ها جزو اقدامات ضد حكومتي محسوب در هر صورت غسل اموات در حمام
  
  ها دستورهاي تازه براي باالبردن سطح بهداشت حمام. 11

شدن بود؛ يعني، شايد در خود شـهر   ها تقريباً تا پايان دهة چهل در حال حل موضوع خزينه
بود كـه جامعـة    قدر باال رفته فرهنگ عمومي آنسطح . ديگر حمامي با خزينه وجود نداشت

ها، بهداشت فردي و جمعي را به خطـر   خواست با رفتن در خزينة حمام مخاطب خود نمي
زيـر  (از سوي ديگر، شهرداري امور مربوط به بهداشت عمومي را بـه ادارة بهـداري   . اندازد

توانستند بـه سـطوح بـاالتر     در اين شرايط، اولياي امور مي. بود  سپرده) نظر وزارت بهداري
م، اعالم شد كه هركس بايـد وسـايل   1970/ ش1349در سال . ها دقت كنند بهداشت حمام

شخصي خود را با خود به حمام ببرد و استفاده از حوله و لنگ حمامي مغـاير بـا بهداشـت    
  .استعمومي و خالف 
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ند كه ظـرف مـدت يـك    رسا داران مي ادارة كل بهداري استان اصفهان به اطالع كلية گرمابه
ادارة كل بهـداري از  . آوري نمايند هفته وسايل عمومي را از قبيل حوله، لنگ و كيسه جمع

است در موقـع رفـتن بـه گرمابـه از وسـايل        عموم اهالي محترم اصفهان درخواست كرده
هـاي مختلـف    ايـن اقـدام بـه منظـور جلـوگيري از بـروز بيمـاري       . شخصي استفاده كننـد 

  ). 6: 1349دي  22اصفهان، (ست ا  گرفته  صورت

هـايي   بود، ولي هنوز حمام  گذاري شده بندي و نرخ هاي شهر درجه يك سال بعد، حمام
هـا   بودند كه تخلفات بهداشتي داشتند؛ موضوعاتي كه از چشم مردم عادي شهر و روزنامـه 

  : اصفهانچند مورد از اين تخلفات در نامة روزنامة . پنهان نبود
هـاي اصـفهان را    انـد تـا حتمـاً گرمابـه     كه شهرداري و بهداري متفق شدهچند ماهي است 
هايي كه در مجاورت نهرهاي  هنوز فاضالب بسياري از گرمابه. بندي كنند بهداشتي و درجه

هنوز به طور كامل مشخص نيست كه . گردد دارد، شبانه به داخل نهرها سرازير مي آب قرار
هاي بسياري از  هنوز دوش. و كدام درجه دو و سهكدام حمام در اين شهر درجه يك است 

درست . شوند مي  ها در ندارد و هنوز چند نفر به داخل يك دوش خصوصي فرستاده گرمابه
ها  اي تحت اختيار آن شده ها را تعيين نموده و صورت چاپ است كه شهرداري نرخ گرمابه

مام در ايـن شـهر بـه دسـتور     دهند، ولي آيا چند ح گذارده كه در مقابل ديد مشتريان قرار
  ).6: 1350تير  14اصفهان، (اند؟  شهرداري عمل كرده

  
  گيري نتيجه. 12

. هاي شـهر حمـام خصوصـي وجـود دارد      كشي آب، ديگر در همة خانه امروزه، به مدد لوله
سـال پـيش،    40تا حـدود  . هاي عمومي شهر بيشتر مورد استفادة مسافران و غرباست  حمام

امروزه، استفاده از خزينه . است  هاي آلوده، جزئي از تاريخ اجتماعي شهر بوده خزينهداستان 
اين فرآيند، محصول بـاالرفتن سـطح   . است  هاي شهري منسوخ شده  الاقل در تمامي حمام

ها، بهداشت و سـالمتي فـرد و جامعـه را     سواد شهرنشيني بود كه بر همه معلوم كرد خزينه
دهند؛ جرياني كه با احساس مسئوليت و فعاليت نهـادي بـه نـام     يم مورد تهديد جدي قرار
كار نيز يقين حاصل شـد كـه بـا     بر آن دسته از مردم مؤمن احتياط. شهرداري تكميل گرديد

كردنـد،   استفاده مـي » پاتوق«شهرنشيناني كه از حمام به عنوان . توان غسل كرد دوش هم مي
ديگر كسي حوصـله نـدارد   . اند نموده  ها روي خانه هاي ديگري همچون قهوه اكنون به محل

پس، حمام به كـاربري اصـلي خـود يعنـي     . ساعت از وقت خود را در حمام بگذراند چند
هاي شـهر، محلـي بـراي     كشي آب و تغيير سبك معماري خانه لوله. است  پاكيزگي بازگشته



 ...ها  هاي عمومي در دورة معاصر و نقش شهرداري بهداشت حمام   70

هـر خانـة شـهري    ها باز كرد؛ جايي كه از ملزومات ضـروري   استحمام را نيز در نقشة خانه
كم فصلي از تاريخ اجتمـاعي   ها و ماجراهاي آن با تمام مضرات بهداشتي، كم خزينه. گرديد

ها به فراموشـي تـاريخ    گرديده و خوب است تا تمامي خاطرات مربوط به آن شهر محسوب
  .سپرده نشده، در جايي ثبت و ضبط گردند

  
  نوشت پي

اگـر در ظرفـي كـه درازا و پهنـا و گـودي آن      «كه بر اساس نظر اغلب مراجع، آب كر آبي است . 1
 ).المسائل هاي توضيح رساله(» هريك سه وجب و نيم است بريزند، آن ظرف را پر كند

هـاي بـزرگ    حوض چيزي شبيه به استخرهاي كوچك اسـت كـه در حمـام    حوض يا چاله چهار. 2
ها گاهي تـا ده متـر نيـز    اين استخر. گرديد بازي از آن استفاده مي وجود داشت و براي شنا و آب

آقـا در اصـفهان يـا حمـام      قلـي  تـوان در حمـام علـي    حـوض را مـي   نمونـة چالـه  . طول داشتند
  .بيك مشهد مشاهده كرد قلي مهدي

  .فصل سوم: 1387رجايي،  ←هاي شهرداري اصفهان  دربارة اين فعاليت. 3
. شـد  موشي در گرمخانة حمام باعث ايجاد دردسرهاي ديگري مـي   هاي موضوع استفاده از چراغ. 4

آميخت و هـوايي   مي سوختن روغن با دود فراوان و غليظي همراه بود كه با بخار آب فضا درهم«
خـورد و   مـي    چشـم  كرد و تصاوير موهوم از حركت بخـار آب و دود بـه   مي گرفته و خفه ايجاد

هـاي   در اين زمينـه خرافـات و داسـتان   . گرديد موجب توهماتي چون حضور اجنه در حمام مي
» ها در افراد شايع بود كردن انسان ها در حمام و اذيت زيادي از حضور اجنه در حمام، عروسي آن

 ).97: 1384اديب، (
شد  هاي حمام از جمله اطراف خزانه تعبيه مي هاي كوچكي كه در بعضي قسمت حوض: دستك. 5

  .بردند شدن، در آن نيز بدن خود را فرومي بيشتر پاكها بعد از خزانه، براي  و بعضي
 .جمع امرد، پسران نابالغ و بدون ريش: امارد. 6
  .است آمده» زرر«در اصل . 7
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  .اطالعات :هران، تحمام عمومي در جامعه و فرهنگ و ادب ديروز .)1386(االميني، محمود  روح

؛ 1، ص 291ش : 1308بهمن  2؛ 4، ص 13ش : 1307آبان  23؛ 5، ص 21ش : 1307آذر  4 روزنامة اخگر،
؛ 5، 1، ص 821ش : 1311بهمـن   24؛ 4، ص 756ش : 1311خرداد  26؛ 2، ص 483ش : 1309دي  4

؛ 1ص  ،1187ش : 1315آبان  11؛ 2، ص 1167ش : 1315شهريور  2؛ 2، ص 923ش : 1312بهمن  30
ــان  18 ــر  24؛ 2، ص 1189ش : 1315آب ــت  5؛ 3، ص 1254ش : 1316تي ، 1330ش : 1317ارديبهش
، 1702ش : 1320آذر  2؛ 4، ص 1582ش : 1319آذر  18؛ 1، ص 1361ش : 1317مـــرداد  25؛ 3  ص
ــفند  10؛ 5ص  ــت  31؛ 2، ص 1732ش : 1320اسـ : 1321آذر  16؛ 2، ص 1753ش : 1321ارديبهشـ
  .2، ص 1777ش : 1321مرداد  22؛ 3، ص 1808  ش

، 2253ش : 1349دي  22؛ 2، ص 478ش : 1327تيـر   17؛ 3، ص 71ش : 1322بهمـن   6، روزنامة اصفهان
  .6، ص 2389ش : 1350تير  14؛ 6ص 

   .2، ص 14ش : 1325االول  ربيع 14 روزنامة انجمن مقدس ملّي اصفهان،
  .3، ص 84ش : 1332تير  15؛ 2، ص 131ش : 1333تير  10 روزنامة چهلستون،

  .4، ص 406ش : 1304صفر  28؛ 4، 2، ص 83ش : 1298صفر  26 روزنامة فرهنگ اصفهان،
ش : 1325مهـر   22؛ 5، ص 389ش : 1324بهمـن   14؛ 2، ص 42ش : 1320آذر  18 روزنامة نقش جهـان، 

، 351ش : 1324آذر  22؛ 4، ص 576ش : 1325آذر  3؛ 3، ص 554ش : 1325مهــــر  26؛ 2، ص 552
  .4  ص، 668ش : 1326خرداد  2؛ 4، ص 611ش : 1325دي  24؛ 4، ص 587ش : 1325آذر  25؛ 1ص 

  .593/339سند شمارة ؛ 2267/293سند شمارة : )ساكما اص(سازمان اسناد ملّي اصفهان 
 .نشر نو: ، ترجمة غالمرضا سميعي، تهرانهاي ايران  مردم و ديدني). 1363(سرنا، كارال 

  .معين: ، تهرانقديم طهران). 1370(شهري، جعفر 
  .نقش خورشيد: ، اصفهانياد باد آن روزگاران). 1385(االسالم، جعفر  شيخ

  .نا بي: ، تهرانسرگذشت من). 1390(فروزانفر، اسكندر 
  .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: اصفهان، درآمدي بر پيشينة پزشكي اصفهان). 1388(كثيري، مسعود 

  .چاپخانة اسالميه: ، تهرانالمتقين حلية). 1373(مجلسي، مال محمدباقر 
  .وزارت فرهنگ و هنر: ، تهرانايران در يكصدوسيزده سال پيش). 1355(هولستر، ارنست 





 

 

  


